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ไตรมาสสุดทายของปหลายพื้นที่ใน 
เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และอีกหลาย 
จังหวัดไดประสบอุทกภัยเปนเวลากวา 2 
เดือน ทำใหประเทศไทยตกอยูภายใตภาวะ 
วิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สกูปพิเศษ 
ฉบับสุดทายของปนี้ เปนการประเมิน 
สถานการณเศรษฐกิจตลอดทั้งป พ.ศ. 2554 
ทั้งทางดานอุปสงคภายในประเทศ และ 
อุปสงคภายนอกประเทศ รวมถึงผลกระทบ 
จากน้ำทวม และนำเสนอกลยุทธที่จะฟนฝา 
วิกฤติและนำพาธุรกิจของทานผานพนวิกฤติ
อุทกภัยครั้งนี้ 

ฉบับธันวาคมน้ีเร่ิมตนดวย Leaders’ 
Note เรื่อง ผูนำภายใตวิกฤตการณที่ 
ผันผวนแบบรุนแรง ของรองศาสตราจารย 
ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์ นำเสนอคุณสมบัติของ 
ผูนำแบบ 10X (ten-Ex-ers) โดยอางอิง 
หลักการจากหนังสือ Great by Choice 
ของ Jim Collins และ Morten Hansen 
ซ่ึงไดสรุปคุณสมบัติของผูนำภายใตวิกฤตการณ 
ที่ผันผวนแบบรุนแรง เปน 3 แบบ ไดแก 
เปนผูบริหารแบบมีระเบียบวินัยอยางสม่ำเสมอ 
(Fanatic Discipline) ผูบริหารแบบคิด 
สรางสรรคจากขอมูลจริง (Empirical Creativity) 
ผูบริหารแบบระมัดระวัง (Productive Paranoia) 
พรอมทั ้งยกตัวอยางเปรียบเทียบบริษัท 
ชั้นนำของโลก

ฉบับน้ีไดสรุปภาพเศรษฐกิจไทยและ 
เศรษฐกิจโลกไวใน Special Report เริ่ม 
ดวยเรื่อง มหาอุทกภัย หนี้สาธารณะ และ 
บทเรียนจาก PIGS  โดย รองศาสตราจารย 
ดร. วิมุต วานิชเจริญธรรม ซึ่งไดเนนถึง 
วินัยทางการคลังและหนี้สาธารณะที่อาจจะ 
เก ิดข ึ ้นในชวงฟ นฟูและซอมแซมความ 
เสียหายจากอุทกภัยในประเทศไทย โดยยก 
ตัวอยางบทเรียนการจัดการการคลังของ 
กลุมประเทศ PIGS และตอดวย  แนวโนม 
การสงออกไทย  โดยศูนยศึกษาการคาระหวาง 
ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย วิเคราะห 
ถึงผลกระทบอันเกิดจาก ปญหาทางเศรษฐกิจ 
ของสหรัฐฯ และยุโรป ปญหาน้ำทวม การ 
ปรับคาแรง ราคาน้ำมันดิบและราคาสินคา 
อาหารท่ีปรับตัวสูงข้ึน และการบริหารจัดการ 
ดานกระจายตลาดสงออกไทย และสรุปดวย 
ดัชนีความเชื่อมั่น ประจำเดือน กันยายน 

ท่ีผานมา และคาดการณไตรมาสท่ี 4/2554  
โดย ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับ สำนัก 
ดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย และ 
หอการคาไทย 

ในสวน Economic Review นำ 
เสนอประเด็น เศรษฐกิจไทย หลังน้ำลด 
โดยการวิเคราะหของผูชวยศาสตราจารย 
ดร. ธนวรรธน พลวิชัย ถึงผลกระทบตอ 
เศรษฐกิจไทยชวงหลังวิกฤต และอีกบทความ 
นำเสนอโดย ดร. ศศิวิมล วรุณศิริ เรื่อง 
แรงงานผูหญิงไทย...อดีตถึงปจจุบัน  สวน 
The Globe ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดเสนอ ตำแหนง 
ส ิ น ค  า ไ ท ยภ า ย ใ ต  เข ต ก า ร ค  า เ ส ร ี 
ASEAN+3  และธนาคารเพื่อการสงออก 
และนำเขาแหงประเทศไทย ไดเสนอโอกาส 
กฏหมายสงเสริมการลงทุนฉบับใหม..ปจจัย
ผลักดัน สปป.ลาว สูความเปนสากล  ใน 
ฉบับนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัทธ พิศาล 
วานิช ไดเสนอแนวทางการ จัดระเบียบ 
ปาลมน้ำมันไทยเพื ่อรองรับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสรางนโยบายการขับ 
เคลื ่อนประเทศไทยสู เวทีอาเซียน และ 
ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร ผูอำนวยการสำนัก 
งานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง 
ไดเสนอเรื่อง  ผลกระทบเศรษฐกิจโลกที่มี 
ตอการพัฒนาของทาเรือจีน  สวน Strategy 
แนนดวยเน้ือหาหลากหลาย เร่ิมดวยอาจารย 
มานา คุณธาราภรณ เสนอเรื่อง  การสราง 
แบรนดในภาวะวิกฤติ ดร.โรจนศักดิ์ โฉม 
วิไลลักษณ เสนอเรื่อง ความพึงพอใจกับ 
การซื้อซ้ำของผูบริโภค  และตอดวยเนื้อหา 
น าสนใจด านโลจ ิสต ิกส   โดย ผ ู  ช  วย 
ศาสตราจารย ดร. วันชัย รัตนวงษ เรื่อง 
ตนทุนการกระจายสินคาจากไทยสู 9 เมือง 
หลักแดนมังกร และปดทายสวน Strategy 
โดย ดร. พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ นำเสนอ  
กระสวนกฎหมายธุรกิจ (Patterns of 
Law): ตอน การถือหุนของคนตางดาว 
และ ปดทายเลม Work & Life ดวยเรื่อง  
การสื่อสาร ในภาวะวิกฤต  และ สุดทาย 
พรอมรับวิกฤติ และจัดการวิกฤติดวยใจ โดย 
อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส เรื่อง การฝก 
จิต...ทำสมาธิ...คลายทุกข...คลายกังวล

ฉบับน้ี เปนชวงท่ีสถานการณน้ำทวม 
ในประเทศไทยเร่ิมคล่ีคลาย เห็นไดวาบทเรียน 
วิกฤติน้ำทวมครั้งนี้ ประเทศไทยไดเรียนรูถึง 
ภัยพิบัติธรรมชาติ อีกทั้งคนไทยเริ่มแสวงหา 
คำถามที่ตองการคำตอบมากมาย เพื่อแกไข 
และปองกันไมใหเหตุการณน้ำทวมและภัย 
พิบัติตางๆ อีก นิตยสาร Thailand Economic 
& Business Review พรอมนำเสนอแงมุม 
แนวคิด ขอมูลดานเศรษฐกิจและธุรกิจ และ 
รวมฟนวิกฤตนี้ไปพรอมกับทุกๆ คน 

รองศาสตราจารย ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน 
รองอธิการบดีฝายวิจัย

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
บรรณาธิการอำนวยการ
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ฉบับนี้เปนชวงวิกฤติมหาอุทกภัย
ที่ภาคกลางและกรุงเทพฯประสบมาเปน 
เวลาไม ต ่ำกว า 2-3 เด ือน ทำให  
ประเทศไทยตกอยูภายใตภาวะวิกฤติทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะตองใชเวลา 
ยาวนานในการฟนฟู และผูนำประเทศยัง 
จะตองเตรียมแผนอยางฉับพลันเพ่ือรองรับ 
และปองกันภัยน้ีอีกในอนาคต ในชวงเวลา 
ดังกลาวทำใหผู เขียนมีเวลาวางไปเดิน 
หางสรรพสินคาท่ีน้ำยังไมทวม และไปราน 
หนังสือเอเชียบุค ไดซื้อหนังสือเพิ่งออก 
ใหมของ Jim Collins และ Morten T. 
Hansen เร่ือง “Great by Choice” มา 
อานในชวงยามวาง ก็ไดแนวคิดหลายๆ 
อยางจากหนังสือเลมนี้มาฝากผูอานครับ

Great by Choice เขียนโดย Jim 
Collins ซึ่งเปนนักวิชาการ นักเขียน และ 
ท่ีปรึกษาธุรกิจระดับโลก เคยเขียนหนังสือ 
ทางดานบริหารธุรกิจหลายเลม ที่เปนที่ 
รูจักดีและเปน Best Seller หลายป 
ไดแก “Built to Last” (ค.ศ. 1994) 
“Good to Great” (ค.ศ. 2001) และ 
“How the Mighty Fall” (ค.ศ. 2009) 
สำหรับ Morten T. Hansen เปนอาจารย 
สอน MBA ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด, 
INSEAD, ฮารวารด และเคยเปนนักวิจัย 
ของ Boston Consulting Group

Jim Collins ไดทำวิจัยโดยเอา 

ขอมูลจากบริษัทตางๆ ในสหรัฐอเมริกา 
กวา 20,400 บริษัท มาศึกษาภายใต 
วิกฤตการณตางๆ เปนระยะเวลาอยางนอย 
15 ป และคัดบริษัทเหลาน้ีท่ีฝาวิกฤติตางๆ 
มาไดเปนอยางดีและมีผลงานที่ดีแตกตาง
อยางนอยเปนสิบๆ เทาเม่ือเทียบกับบริษัท 
คูแขง ซึ่ง Jim Collins เรียกบริษัทเหลานี้ 
วา 10X (ten-Ex-ers)

ความเชื่อทั่วไปที่ 1
ผูนำที่ประสบความสำเร็จในโลก 

แหงวิกฤตการณตางๆ จะตองเปนผูกลา 
ตัดสินใจ, ชอบเสี่ยงและมีวิสัยทัศน

สิ่งที่คนพบ : ผูนำเหลานี้ไมเปน 
ผูกลาตัดสินใจและไมชอบเสี่ยงหรือคิด 
สรางสรรคมากไปกวาผูนำอื่น แตพบวา 
ผูนำเหลานี้มีระเบียบวินัยที่ดี บริหารดวย 
หล ักฐานตัวเลขและเป นผ ู ท ี ่ม ีความ 
รอบคอบ ระมัดระวัง

ความเชื่อทั่วไปที่ 2
บริษัท 10X สรางนวัตกรรมมาก 

กวาบริษัทเปรียบเทียบในโลกของการ 
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

สิ่งที่คนพบ : บริษัท 10X ไมได 
สรางนวัตกรรมมากไปกวาบริษัทเปรียบ 
เทียบดังกลาว

ความเชื่อทั่วไปที่ 3
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

ของโลกภายนอกบริษัท ทำใหบริษัทจะ 
ตองเปลี่ยนแปลงภายในอยางรวดเร็ว

สิ่งที่คนพบ : บริษัท 10X มีการ 
เปล ี ่ยนแปลงภายในนอยกว าบร ิษ ัท 
เปรียบเทียบ

ความเชื่อทั่วไปที่ 4
บริษัทที่ประสบความสำเร็จไดนั้น

มาจากโชคมากกวา
สิ่งที่คนพบ : บริษัท 10X และ 

บริษัทเปรียบเทียบประสบเหตุการณดี 
และรายเทาๆ กัน แตบริษัท 10X รูวาจะ 
ทำอยางไรกับโชคที่ไดมา

ทานจะเปนผูนำแบบไหน?
เปน Roald Amundsen หรือ 

Robert Falcon Scott : ในเดือนตุลาคม 
ป ค.ศ. 1911 มีสองทีมที ่พยายามจะ 
แขงขันกันสำรวจขั้วโลกใตเพื่อที่จะเปน 

มนุษยคนแรกในยุคปจจุบันที่ไปถึงขั้วโลก
ใต โดยทีมชนะไปถึงข้ัวโลกใตกอนทีมผูแพ 
34 วัน ทีมผูชนะกลับมาอยางปลอดภัย 
สวนทีมผูแพ ทั้ง 5 คนเสียชีวิตจากความ 
เหนื่อยออนและความหนาวเย็น

จากประวัติของทั ้งสองทีมผู นำ 
สำหรับทีมผูชนะ คือ Roald Amundsen 
(39 ป) และผูนำทีมผูแพคือ Robert 
Falcon Scott (43 ป) ผูนำทั้งสองมี 
ประสบการณเทาๆ กัน แตการฝกซอมหา 
ประสบการณของทั ้งสองคนตางก ัน 
โดยสิ้นเชิง Roald Amundsen ฝกกิน 
เนื้อปลาโลมาดิบ ไปอาศัยเรียนรูกับชาว 
เอสกิโม ผูมีประสบการณกับการกินอยู 
ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น เรียนรูการใช 
รถลากโดยใชสุนัขและสังเกตวาชาวเอสกิโม 
จะใจเย็นไมเรงรอนเพราะจะทำใหเหงื่อ 
ออกและจะสวมใสเส้ือผาหลวมๆ เพ่ือระบาย 
เหงื่อ หากวามีเหงื่อในอุณหภูมิต่ำจะจับ 
ตัวเปนน้ำแข็งซ ึ ่งจะเปนอันตรายตอ 
รางกายได Amundsen จะฝกในลักษณะ 
อากาศหนาวเย็นมากๆ อยางสม่ำเสมอเพ่ือ 
เปนประสบการณ

สวน Robert Scott จะฝกโดย 
การฝกสกี, ขี่จักรยานและเลือกที่จะฝก 
กับลาซึ่งกินหญาไมกินเนื้อสัตว เลือกจะ 
ใชรถลากที ่ติดเครื ่องยนต(ซึ ่งยังไมได 
ทดสอบการใชงานในสภาวะอากาศหนาว
เย็นมากๆ ประมาณ –20ํ F) และเมื่อ 

นำไปใชจริงทำใหเครื ่องยนตเสียตั ้งแต 
3-4 วันแรกๆ จนทำใหลูกทีมตองเปนผู 
ลากรถลากที่บรรทุกเสบียงตลอดระยะ 
ทาง (ประมาณ 1,400 ไมล หรือประมาณ 
2,500 กิโลเมตร ไปกลับ) 

ไมเหมือน Scott ทีมของ Amundsen 
ทุก 20 ไมลจะปกธงดำ (ซึ่งเห็นงายใน 
หิมะ อยาลืมนะครับในชวงเวลานั้นไมมี 
เครื่องมือสื่อสารและดาวเทียมอยางใน 
ปจจุบัน) และในทุก ¼ ไมลจะทิ้ง 
สัญลักษณ และทุก 8 ไมล จะปกเสาไมไผ 
มีธงสีดำเพื่อชวยนำทางในขากลับและจะ
มีการนำอาหารไปเก็บไวในจุดสำคัญ 
เพื่อใชประทังชีวิตในชวงขากลับ ตรงกัน 
ขาม Scott มีธงอันเดียวเทานั้นปกไวที่ 
สถานีในชวงขาไปก็จะเก ็บอาหารไว  
ประทังชีวิตชวงขากลับ 

Amundsen นำอาหารไป 3 ตัน 
สำหรับ 5 คน สวน Scott นำอาหารไป 1
ตันสำหรับ 17 คน Amundsen เอา 
เทอร  โมม ิ เตอร  เพ ื ่ อช  วยในการว ัด 
อุณหภูมิและวัดระดับความสูงไป 4 อัน 
ในขณะ Scott นำไปเพียงอันเดียวและ 
หักเสียหายในระหวางเดินทาง จะเห็นได 
วา Amundsen เตรียมพรอมที่จะรับ 
สถานการณที่เลวรายในทุกสถานการณ 
ในขณะที่ Scott ไมไดเผื่อไวสำหรับมี 
สถานการณเลวรายดังกลาวเลย

ในวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1911 
ทีมของ Amundsen ไปถึงขั้วโลกใต 
ปกธงนอรเวยเปนสัญลักษณ ในขณะที่ 
ทีมของ Scott อยูหางจากขั้วโลกใต 360 
ไมล ลากรถลากดวยตัวเอง หลังจากนั้น 
อีก 1 เดือน ในวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 
1912 ทีมของ Scott ไปถึงขั้วโลกใต 
(จากบันทึกที่พบจากศพของทีม) ในวันที่ 
25 มกราคม ค.ศ. 1912 ทีม Amundsen 
ก็กลับมาถึงจุดเริ่มตนอยางปลอดภัยและ
เปนวันเดียวกับที่เขาวางแผนการกลับมา
อยางแมนยำ สวนทีมของ Scott เสียชีวิต 
ชวงกลางเดือนมีนาคม หางจากที่เก็บ 
อาหารที่ไดวางไวตอนขาไปประมาณ 10 
ไมลเทานั้น หลังจากนั้นอีก 8 เดือน ทีม 
สำรวจชาวสหราชอาณาจักรไดพบรางที่ 
แชแข็งของทีม Scott

แลวทานจะเปนผูนำแบบไหน?
Collins และ Hansen ไดสรุป 

วาคุณสมบัติของผูนำแบบ 10X นั้นจะ 
ตองมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ

1. เปนผูบริหารแบบมีระเบียบวินัย 
อยางสม่ำเสมอ (Fanatic Discipline)

2. ผูบริหารแบบคิดสรางสรรคจาก 
ขอมูลจริง (Empirical Creativity)

3. ผ ู บร ิหารแบบระม ัดระว ัง 
(Productive Paranoia)

1. Fanatic Discipline
ผูบริหารจะมีเปาหมายชัดเจน มี 

การวัดผลงานโดยยึดชวงเวลาเปนหลักซึ่ง
เรียกวา “20 Mile March” ไดแก มี 
เปาหมายชัดเจน รักษาวินัยการคลัง ยึด 
หลักการคงเสนคงวา วางแผนลวงหนา 
อยางเหมาะสม เชนเดียวกับ Roald 
Amundsen นั่นเอง
2. Empirical Creativity

ผู นำจะยึดหลักการของตัวเลข 
ประสบการณจริงในการพัฒนาและสรางสรรค 
โดยเร่ิมจากการทดสอบงายๆ และปรับปรุง 
ทีละเล็กทีละนอยจนแนใจวา “ใช” จึงจะ 
ลงทุนใหญเพื่อทิ้งคูแขง กลยุทธนี้เรียกวา 
“Fire bullets, then Cannonballs” 
เนื่องจากการทดสอบงายๆ ลงทุนนอย 
ลดความเสี่ยงแตเมื่อไดผลจะลงทุนหนัก 
เพื่อไดผลตอบแทนสูงนั่นเอง
3. Productive Paranoia

ผู นำแบบนี ้จะเนนเรื ่องบริหาร 
ความเสี่ยงเปนหลักโดยแบงออกเปนสาม
มิติ

3.1 สะสมเงินสดสำรองไวสำหรับ 
ส่ิงท่ีไมคาดฝนท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือเตรียม 
พรอมรับเหตุราย

3.2 จำกัดความเส่ียง เชน พยายาม 
ใหงานเสร็จกอนกำหนดเพ่ือลดความเส่ียง 
มีตารางเวลาการดำเนินงานอยางชัดเจน

3.3 Zoom Out, Zoom In 
บริหารโดยเฝาระวังสัญญาณอันตรายท่ี 
จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
ทางธุรกิจตางๆ และตอบสนองอยางฉับไว 
กอนเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น 
อยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี Collins และ Hansen 
ยังไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัท 
Apple ที่ไดพัฒนาขึ้นอยางเห็นไดชัดหลัง 
ป ค.ศ. 2002 และจะเห็นวาบริษัท Apple 
ไดขยับขึ ้นมาโดดเดนอีกครั ้งในสมัยที ่ 
สตีฟ จอบสเขามาเปนผูบริหาร และทำให 
ขณะนี้บริษัท Microsoft มีมูลคาทาง 
ตลาดนอยกวาบริษัท Apple ในปจจุบัน

Great By Choice เปนหนังสือที่ 
ผู บริหารทุกคนควรหาอานเพื ่อชวยใน 
การตัดสินใจในยุคที ่โลกผันผวนแบบ 
รุนแรง สวัสดีครับ

Amgen : บริษัททางไบโอเทคโนโลยี่ Genentech

บริษัทเปรียบเทียบ

Biomet : บริษัทผูออกแบบวิศวกรรมการแพทย

Intel : บริษัทผลิตแผงคำนวณของคอมพิวเตอร AMD

Kirschner

Microsoft : บริษัทซอฟตแวร

Progressive Insurance : บริษัทประกันภัย Safeco Insurance

Apple

Southwest Airline : บริษัทสายการบิน

Stryker(Med devices) : บริษัทผูผลิตอุปกรณผาตัด USSC(US Surgical Corporation)

PSA

บริษัท  10X

10Xบริษัท ชวงเวลา
ผลตอบแทน
จากการลงทุน
$10,000 

ผลงาน
เปรียบเทียบ

กับตลาด

ผลงาน
เปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรม

เดียวกัน

Amgen 1980-2002 $4.5 ลาน 24 เทา 77.2 เทา

Biomet 1977-2002 $3.4 ลาน 18.1 เทา 11.2 เทา

Intel 1968-2002 $3.9 ลาน 20.7 เทา 46.3 เทา

Microsoft 1975-2002 $10.6 ลาน 56 เทา 118.8 เทา

1965-2002 $2.7 ลาน 14.6 เทา 11.3 เทา

1967-2002 $12 ลาน 63.4 เทา 550.4 เทา

Stryker 1977-2002 $5.3 ลาน 28 เทา 10.9 เทา

Progressive
 Insurance
Southwest
 Airlines
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ผูนำ
ภายใตว�กฤติการณ
ที่ผันผวนแบบรุนแรง

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



ฉบับนี้เปนชวงวิกฤติมหาอุทกภัย
ที่ภาคกลางและกรุงเทพฯประสบมาเปน 
เวลาไม ต ่ำกว า 2-3 เด ือน ทำให  
ประเทศไทยตกอยูภายใตภาวะวิกฤติทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะตองใชเวลา 
ยาวนานในการฟนฟู และผูนำประเทศยัง 
จะตองเตรียมแผนอยางฉับพลันเพ่ือรองรับ 
และปองกันภัยน้ีอีกในอนาคต ในชวงเวลา 
ดังกลาวทำใหผู เขียนมีเวลาวางไปเดิน 
หางสรรพสินคาท่ีน้ำยังไมทวม และไปราน 
หนังสือเอเชียบุค ไดซื้อหนังสือเพิ่งออก 
ใหมของ Jim Collins และ Morten T. 
Hansen เร่ือง “Great by Choice” มา 
อานในชวงยามวาง ก็ไดแนวคิดหลายๆ 
อยางจากหนังสือเลมนี้มาฝากผูอานครับ

Great by Choice เขียนโดย Jim 
Collins ซึ่งเปนนักวิชาการ นักเขียน และ 
ท่ีปรึกษาธุรกิจระดับโลก เคยเขียนหนังสือ 
ทางดานบริหารธุรกิจหลายเลม ที่เปนที่ 
รูจักดีและเปน Best Seller หลายป 
ไดแก “Built to Last” (ค.ศ. 1994) 
“Good to Great” (ค.ศ. 2001) และ 
“How the Mighty Fall” (ค.ศ. 2009) 
สำหรับ Morten T. Hansen เปนอาจารย 
สอน MBA ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด, 
INSEAD, ฮารวารด และเคยเปนนักวิจัย 
ของ Boston Consulting Group

Jim Collins ไดทำวิจัยโดยเอา 

ขอมูลจากบริษัทตางๆ ในสหรัฐอเมริกา 
กวา 20,400 บริษัท มาศึกษาภายใต 
วิกฤตการณตางๆ เปนระยะเวลาอยางนอย 
15 ป และคัดบริษัทเหลาน้ีท่ีฝาวิกฤติตางๆ 
มาไดเปนอยางดีและมีผลงานที่ดีแตกตาง
อยางนอยเปนสิบๆ เทาเม่ือเทียบกับบริษัท 
คูแขง ซึ่ง Jim Collins เรียกบริษัทเหลานี้ 
วา 10X (ten-Ex-ers)

ความเชื่อทั่วไปที่ 1
ผูนำที่ประสบความสำเร็จในโลก 

แหงวิกฤตการณตางๆ จะตองเปนผูกลา 
ตัดสินใจ, ชอบเสี่ยงและมีวิสัยทัศน

สิ่งที่คนพบ : ผูนำเหลานี้ไมเปน 
ผูกลาตัดสินใจและไมชอบเสี่ยงหรือคิด 
สรางสรรคมากไปกวาผูนำอื่น แตพบวา 
ผูนำเหลานี้มีระเบียบวินัยที่ดี บริหารดวย 
หล ักฐานตัวเลขและเป นผ ู ท ี ่ม ีความ 
รอบคอบ ระมัดระวัง

ความเชื่อทั่วไปที่ 2
บริษัท 10X สรางนวัตกรรมมาก 

กวาบริษัทเปรียบเทียบในโลกของการ 
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

สิ่งที่คนพบ : บริษัท 10X ไมได 
สรางนวัตกรรมมากไปกวาบริษัทเปรียบ 
เทียบดังกลาว

ความเชื่อทั่วไปที่ 3
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

ของโลกภายนอกบริษัท ทำใหบริษัทจะ 
ตองเปลี่ยนแปลงภายในอยางรวดเร็ว

สิ่งที่คนพบ : บริษัท 10X มีการ 
เปล ี ่ยนแปลงภายในนอยกว าบร ิษ ัท 
เปรียบเทียบ

ความเชื่อทั่วไปที่ 4
บริษัทที่ประสบความสำเร็จไดนั้น

มาจากโชคมากกวา
สิ่งที่คนพบ : บริษัท 10X และ 

บริษัทเปรียบเทียบประสบเหตุการณดี 
และรายเทาๆ กัน แตบริษัท 10X รูวาจะ 
ทำอยางไรกับโชคที่ไดมา

ทานจะเปนผูนำแบบไหน?
เปน Roald Amundsen หรือ 

Robert Falcon Scott : ในเดือนตุลาคม 
ป ค.ศ. 1911 มีสองทีมที ่พยายามจะ 
แขงขันกันสำรวจขั้วโลกใตเพื่อที่จะเปน 

มนุษยคนแรกในยุคปจจุบันที่ไปถึงขั้วโลก
ใต โดยทีมชนะไปถึงข้ัวโลกใตกอนทีมผูแพ 
34 วัน ทีมผูชนะกลับมาอยางปลอดภัย 
สวนทีมผูแพ ทั้ง 5 คนเสียชีวิตจากความ 
เหนื่อยออนและความหนาวเย็น

จากประวัติของทั ้งสองทีมผู นำ 
สำหรับทีมผูชนะ คือ Roald Amundsen 
(39 ป) และผูนำทีมผูแพคือ Robert 
Falcon Scott (43 ป) ผูนำทั้งสองมี 
ประสบการณเทาๆ กัน แตการฝกซอมหา 
ประสบการณของทั ้งสองคนตางก ัน 
โดยสิ้นเชิง Roald Amundsen ฝกกิน 
เนื้อปลาโลมาดิบ ไปอาศัยเรียนรูกับชาว 
เอสกิโม ผูมีประสบการณกับการกินอยู 
ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น เรียนรูการใช 
รถลากโดยใชสุนัขและสังเกตวาชาวเอสกิโม 
จะใจเย็นไมเรงรอนเพราะจะทำใหเหงื่อ 
ออกและจะสวมใสเส้ือผาหลวมๆ เพ่ือระบาย 
เหงื่อ หากวามีเหงื่อในอุณหภูมิต่ำจะจับ 
ตัวเปนน้ำแข็งซ ึ ่งจะเปนอันตรายตอ 
รางกายได Amundsen จะฝกในลักษณะ 
อากาศหนาวเย็นมากๆ อยางสม่ำเสมอเพ่ือ 
เปนประสบการณ

สวน Robert Scott จะฝกโดย 
การฝกสกี, ขี่จักรยานและเลือกที่จะฝก 
กับลาซึ่งกินหญาไมกินเนื้อสัตว เลือกจะ 
ใชรถลากที ่ติดเครื ่องยนต(ซึ ่งยังไมได 
ทดสอบการใชงานในสภาวะอากาศหนาว
เย็นมากๆ ประมาณ –20ํ F) และเมื่อ 

นำไปใชจริงทำใหเครื ่องยนตเสียตั ้งแต 
3-4 วันแรกๆ จนทำใหลูกทีมตองเปนผู 
ลากรถลากที่บรรทุกเสบียงตลอดระยะ 
ทาง (ประมาณ 1,400 ไมล หรือประมาณ 
2,500 กิโลเมตร ไปกลับ) 

ไมเหมือน Scott ทีมของ Amundsen 
ทุก 20 ไมลจะปกธงดำ (ซึ่งเห็นงายใน 
หิมะ อยาลืมนะครับในชวงเวลานั้นไมมี 
เครื่องมือสื่อสารและดาวเทียมอยางใน 
ปจจุบัน) และในทุก ¼ ไมลจะทิ้ง 
สัญลักษณ และทุก 8 ไมล จะปกเสาไมไผ 
มีธงสีดำเพื่อชวยนำทางในขากลับและจะ
มีการนำอาหารไปเก็บไวในจุดสำคัญ 
เพื่อใชประทังชีวิตในชวงขากลับ ตรงกัน 
ขาม Scott มีธงอันเดียวเทานั้นปกไวที่ 
สถานีในชวงขาไปก็จะเก ็บอาหารไว  
ประทังชีวิตชวงขากลับ 

Amundsen นำอาหารไป 3 ตัน 
สำหรับ 5 คน สวน Scott นำอาหารไป 1
ตันสำหรับ 17 คน Amundsen เอา 
เทอร  โมม ิ เตอร  เพ ื ่ อช  วยในการว ัด 
อุณหภูมิและวัดระดับความสูงไป 4 อัน 
ในขณะ Scott นำไปเพียงอันเดียวและ 
หักเสียหายในระหวางเดินทาง จะเห็นได 
วา Amundsen เตรียมพรอมที่จะรับ 
สถานการณที่เลวรายในทุกสถานการณ 
ในขณะที่ Scott ไมไดเผื่อไวสำหรับมี 
สถานการณเลวรายดังกลาวเลย

ในวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1911 
ทีมของ Amundsen ไปถึงขั้วโลกใต 
ปกธงนอรเวยเปนสัญลักษณ ในขณะที่ 
ทีมของ Scott อยูหางจากขั้วโลกใต 360 
ไมล ลากรถลากดวยตัวเอง หลังจากนั้น 
อีก 1 เดือน ในวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 
1912 ทีมของ Scott ไปถึงขั้วโลกใต 
(จากบันทึกที่พบจากศพของทีม) ในวันที่ 
25 มกราคม ค.ศ. 1912 ทีม Amundsen 
ก็กลับมาถึงจุดเริ่มตนอยางปลอดภัยและ
เปนวันเดียวกับที่เขาวางแผนการกลับมา
อยางแมนยำ สวนทีมของ Scott เสียชีวิต 
ชวงกลางเดือนมีนาคม หางจากที่เก็บ 
อาหารที่ไดวางไวตอนขาไปประมาณ 10 
ไมลเทานั้น หลังจากนั้นอีก 8 เดือน ทีม 
สำรวจชาวสหราชอาณาจักรไดพบรางที่ 
แชแข็งของทีม Scott

แลวทานจะเปนผูนำแบบไหน?
Collins และ Hansen ไดสรุป 

วาคุณสมบัติของผูนำแบบ 10X นั้นจะ 
ตองมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ

1. เปนผูบริหารแบบมีระเบียบวินัย 
อยางสม่ำเสมอ (Fanatic Discipline)

2. ผูบริหารแบบคิดสรางสรรคจาก 
ขอมูลจริง (Empirical Creativity)

3. ผ ู บร ิหารแบบระม ัดระว ัง 
(Productive Paranoia)

1. Fanatic Discipline
ผูบริหารจะมีเปาหมายชัดเจน มี 

การวัดผลงานโดยยึดชวงเวลาเปนหลักซึ่ง
เรียกวา “20 Mile March” ไดแก มี 
เปาหมายชัดเจน รักษาวินัยการคลัง ยึด 
หลักการคงเสนคงวา วางแผนลวงหนา 
อยางเหมาะสม เชนเดียวกับ Roald 
Amundsen นั่นเอง
2. Empirical Creativity

ผู นำจะยึดหลักการของตัวเลข 
ประสบการณจริงในการพัฒนาและสรางสรรค 
โดยเร่ิมจากการทดสอบงายๆ และปรับปรุง 
ทีละเล็กทีละนอยจนแนใจวา “ใช” จึงจะ 
ลงทุนใหญเพื่อทิ้งคูแขง กลยุทธนี้เรียกวา 
“Fire bullets, then Cannonballs” 
เนื่องจากการทดสอบงายๆ ลงทุนนอย 
ลดความเสี่ยงแตเมื่อไดผลจะลงทุนหนัก 
เพื่อไดผลตอบแทนสูงนั่นเอง
3. Productive Paranoia

ผู นำแบบนี ้จะเนนเรื ่องบริหาร 
ความเสี่ยงเปนหลักโดยแบงออกเปนสาม
มิติ

3.1 สะสมเงินสดสำรองไวสำหรับ 
ส่ิงท่ีไมคาดฝนท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือเตรียม 
พรอมรับเหตุราย

3.2 จำกัดความเส่ียง เชน พยายาม 
ใหงานเสร็จกอนกำหนดเพ่ือลดความเส่ียง 
มีตารางเวลาการดำเนินงานอยางชัดเจน

3.3 Zoom Out, Zoom In 
บริหารโดยเฝาระวังสัญญาณอันตรายท่ี 
จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
ทางธุรกิจตางๆ และตอบสนองอยางฉับไว 
กอนเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น 
อยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี Collins และ Hansen 
ยังไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัท 
Apple ที่ไดพัฒนาขึ้นอยางเห็นไดชัดหลัง 
ป ค.ศ. 2002 และจะเห็นวาบริษัท Apple 
ไดขยับขึ ้นมาโดดเดนอีกครั ้งในสมัยที ่ 
สตีฟ จอบสเขามาเปนผูบริหาร และทำให 
ขณะนี้บริษัท Microsoft มีมูลคาทาง 
ตลาดนอยกวาบริษัท Apple ในปจจุบัน

Great By Choice เปนหนังสือที่ 
ผู บริหารทุกคนควรหาอานเพื ่อชวยใน 
การตัดสินใจในยุคที ่โลกผันผวนแบบ 
รุนแรง สวัสดีครับ

Amgen : บริษัททางไบโอเทคโนโลยี่ Genentech

บริษัทเปรียบเทียบ

Biomet : บริษัทผูออกแบบวิศวกรรมการแพทย

Intel : บริษัทผลิตแผงคำนวณของคอมพิวเตอร AMD

Kirschner

Microsoft : บริษัทซอฟตแวร

Progressive Insurance : บริษัทประกันภัย Safeco Insurance

Apple

Southwest Airline : บริษัทสายการบิน

Stryker(Med devices) : บริษัทผูผลิตอุปกรณผาตัด USSC(US Surgical Corporation)

PSA

บริษัท  10X

10Xบริษัท ชวงเวลา
ผลตอบแทน
จากการลงทุน
$10,000 

ผลงาน
เปรียบเทียบ

กับตลาด

ผลงาน
เปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรม

เดียวกัน

Amgen 1980-2002 $4.5 ลาน 24 เทา 77.2 เทา

Biomet 1977-2002 $3.4 ลาน 18.1 เทา 11.2 เทา

Intel 1968-2002 $3.9 ลาน 20.7 เทา 46.3 เทา

Microsoft 1975-2002 $10.6 ลาน 56 เทา 118.8 เทา

1965-2002 $2.7 ลาน 14.6 เทา 11.3 เทา

1967-2002 $12 ลาน 63.4 เทา 550.4 เทา

Stryker 1977-2002 $5.3 ลาน 28 เทา 10.9 เทา

Progressive
 Insurance
Southwest
 Airlines
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ผูนำ
ภายใตว�กฤติการณ
ที่ผันผวนแบบรุนแรง

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



ฉบับนี้เปนชวงวิกฤติมหาอุทกภัย
ที่ภาคกลางและกรุงเทพฯประสบมาเปน 
เวลาไม ต ่ำกว า 2-3 เด ือน ทำให  
ประเทศไทยตกอยูภายใตภาวะวิกฤติทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะตองใชเวลา 
ยาวนานในการฟนฟู และผูนำประเทศยัง 
จะตองเตรียมแผนอยางฉับพลันเพ่ือรองรับ 
และปองกันภัยน้ีอีกในอนาคต ในชวงเวลา 
ดังกลาวทำใหผู เขียนมีเวลาวางไปเดิน 
หางสรรพสินคาท่ีน้ำยังไมทวม และไปราน 
หนังสือเอเชียบุค ไดซื้อหนังสือเพิ่งออก 
ใหมของ Jim Collins และ Morten T. 
Hansen เร่ือง “Great by Choice” มา 
อานในชวงยามวาง ก็ไดแนวคิดหลายๆ 
อยางจากหนังสือเลมนี้มาฝากผูอานครับ

Great by Choice เขียนโดย Jim 
Collins ซึ่งเปนนักวิชาการ นักเขียน และ 
ท่ีปรึกษาธุรกิจระดับโลก เคยเขียนหนังสือ 
ทางดานบริหารธุรกิจหลายเลม ที่เปนที่ 
รูจักดีและเปน Best Seller หลายป 
ไดแก “Built to Last” (ค.ศ. 1994) 
“Good to Great” (ค.ศ. 2001) และ 
“How the Mighty Fall” (ค.ศ. 2009) 
สำหรับ Morten T. Hansen เปนอาจารย 
สอน MBA ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด, 
INSEAD, ฮารวารด และเคยเปนนักวิจัย 
ของ Boston Consulting Group

Jim Collins ไดทำวิจัยโดยเอา 

ขอมูลจากบริษัทตางๆ ในสหรัฐอเมริกา 
กวา 20,400 บริษัท มาศึกษาภายใต 
วิกฤตการณตางๆ เปนระยะเวลาอยางนอย 
15 ป และคัดบริษัทเหลาน้ีท่ีฝาวิกฤติตางๆ 
มาไดเปนอยางดีและมีผลงานที่ดีแตกตาง
อยางนอยเปนสิบๆ เทาเม่ือเทียบกับบริษัท 
คูแขง ซึ่ง Jim Collins เรียกบริษัทเหลานี้ 
วา 10X (ten-Ex-ers)

ความเชื่อทั่วไปที่ 1
ผูนำที่ประสบความสำเร็จในโลก 

แหงวิกฤตการณตางๆ จะตองเปนผูกลา 
ตัดสินใจ, ชอบเสี่ยงและมีวิสัยทัศน

สิ่งที่คนพบ : ผูนำเหลานี้ไมเปน 
ผูกลาตัดสินใจและไมชอบเสี่ยงหรือคิด 
สรางสรรคมากไปกวาผูนำอื่น แตพบวา 
ผูนำเหลานี้มีระเบียบวินัยที่ดี บริหารดวย 
หล ักฐานตัวเลขและเป นผ ู ท ี ่ม ีความ 
รอบคอบ ระมัดระวัง

ความเชื่อทั่วไปที่ 2
บริษัท 10X สรางนวัตกรรมมาก 

กวาบริษัทเปรียบเทียบในโลกของการ 
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

สิ่งที่คนพบ : บริษัท 10X ไมได 
สรางนวัตกรรมมากไปกวาบริษัทเปรียบ 
เทียบดังกลาว

ความเชื่อทั่วไปที่ 3
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

ของโลกภายนอกบริษัท ทำใหบริษัทจะ 
ตองเปลี่ยนแปลงภายในอยางรวดเร็ว

สิ่งที่คนพบ : บริษัท 10X มีการ 
เปล ี ่ยนแปลงภายในนอยกว าบร ิษ ัท 
เปรียบเทียบ

ความเชื่อทั่วไปที่ 4
บริษัทที่ประสบความสำเร็จไดนั้น

มาจากโชคมากกวา
สิ่งที่คนพบ : บริษัท 10X และ 

บริษัทเปรียบเทียบประสบเหตุการณดี 
และรายเทาๆ กัน แตบริษัท 10X รูวาจะ 
ทำอยางไรกับโชคที่ไดมา

ทานจะเปนผูนำแบบไหน?
เปน Roald Amundsen หรือ 

Robert Falcon Scott : ในเดือนตุลาคม 
ป ค.ศ. 1911 มีสองทีมที ่พยายามจะ 
แขงขันกันสำรวจขั้วโลกใตเพื่อที่จะเปน 

มนุษยคนแรกในยุคปจจุบันที่ไปถึงขั้วโลก
ใต โดยทีมชนะไปถึงข้ัวโลกใตกอนทีมผูแพ 
34 วัน ทีมผูชนะกลับมาอยางปลอดภัย 
สวนทีมผูแพ ทั้ง 5 คนเสียชีวิตจากความ 
เหนื่อยออนและความหนาวเย็น

จากประวัติของทั ้งสองทีมผู นำ 
สำหรับทีมผูชนะ คือ Roald Amundsen 
(39 ป) และผูนำทีมผูแพคือ Robert 
Falcon Scott (43 ป) ผูนำทั้งสองมี 
ประสบการณเทาๆ กัน แตการฝกซอมหา 
ประสบการณของทั ้งสองคนตางก ัน 
โดยสิ้นเชิง Roald Amundsen ฝกกิน 
เนื้อปลาโลมาดิบ ไปอาศัยเรียนรูกับชาว 
เอสกิโม ผูมีประสบการณกับการกินอยู 
ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น เรียนรูการใช 
รถลากโดยใชสุนัขและสังเกตวาชาวเอสกิโม 
จะใจเย็นไมเรงรอนเพราะจะทำใหเหงื่อ 
ออกและจะสวมใสเส้ือผาหลวมๆ เพ่ือระบาย 
เหงื่อ หากวามีเหงื่อในอุณหภูมิต่ำจะจับ 
ตัวเปนน้ำแข็งซ ึ ่งจะเปนอันตรายตอ 
รางกายได Amundsen จะฝกในลักษณะ 
อากาศหนาวเย็นมากๆ อยางสม่ำเสมอเพ่ือ 
เปนประสบการณ

สวน Robert Scott จะฝกโดย 
การฝกสกี, ขี่จักรยานและเลือกที่จะฝก 
กับลาซึ่งกินหญาไมกินเนื้อสัตว เลือกจะ 
ใชรถลากที ่ติดเครื ่องยนต(ซึ ่งยังไมได 
ทดสอบการใชงานในสภาวะอากาศหนาว
เย็นมากๆ ประมาณ –20ํ F) และเมื่อ 

นำไปใชจริงทำใหเครื ่องยนตเสียตั ้งแต 
3-4 วันแรกๆ จนทำใหลูกทีมตองเปนผู 
ลากรถลากที่บรรทุกเสบียงตลอดระยะ 
ทาง (ประมาณ 1,400 ไมล หรือประมาณ 
2,500 กิโลเมตร ไปกลับ) 

ไมเหมือน Scott ทีมของ Amundsen 
ทุก 20 ไมลจะปกธงดำ (ซึ่งเห็นงายใน 
หิมะ อยาลืมนะครับในชวงเวลานั้นไมมี 
เครื่องมือสื่อสารและดาวเทียมอยางใน 
ปจจุบัน) และในทุก ¼ ไมลจะทิ้ง 
สัญลักษณ และทุก 8 ไมล จะปกเสาไมไผ 
มีธงสีดำเพื่อชวยนำทางในขากลับและจะ
มีการนำอาหารไปเก็บไวในจุดสำคัญ 
เพื่อใชประทังชีวิตในชวงขากลับ ตรงกัน 
ขาม Scott มีธงอันเดียวเทานั้นปกไวที่ 
สถานีในชวงขาไปก็จะเก ็บอาหารไว  
ประทังชีวิตชวงขากลับ 

Amundsen นำอาหารไป 3 ตัน 
สำหรับ 5 คน สวน Scott นำอาหารไป 1
ตันสำหรับ 17 คน Amundsen เอา 
เทอร  โมม ิ เตอร  เพ ื ่ อช  วยในการว ัด 
อุณหภูมิและวัดระดับความสูงไป 4 อัน 
ในขณะ Scott นำไปเพียงอันเดียวและ 
หักเสียหายในระหวางเดินทาง จะเห็นได 
วา Amundsen เตรียมพรอมที่จะรับ 
สถานการณที่เลวรายในทุกสถานการณ 
ในขณะที่ Scott ไมไดเผื่อไวสำหรับมี 
สถานการณเลวรายดังกลาวเลย

ในวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 1911 
ทีมของ Amundsen ไปถึงขั้วโลกใต 
ปกธงนอรเวยเปนสัญลักษณ ในขณะที่ 
ทีมของ Scott อยูหางจากขั้วโลกใต 360 
ไมล ลากรถลากดวยตัวเอง หลังจากนั้น 
อีก 1 เดือน ในวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 
1912 ทีมของ Scott ไปถึงขั้วโลกใต 
(จากบันทึกที่พบจากศพของทีม) ในวันที่ 
25 มกราคม ค.ศ. 1912 ทีม Amundsen 
ก็กลับมาถึงจุดเริ่มตนอยางปลอดภัยและ
เปนวันเดียวกับที่เขาวางแผนการกลับมา
อยางแมนยำ สวนทีมของ Scott เสียชีวิต 
ชวงกลางเดือนมีนาคม หางจากที่เก็บ 
อาหารที่ไดวางไวตอนขาไปประมาณ 10 
ไมลเทานั้น หลังจากนั้นอีก 8 เดือน ทีม 
สำรวจชาวสหราชอาณาจักรไดพบรางที่ 
แชแข็งของทีม Scott

แลวทานจะเปนผูนำแบบไหน?
Collins และ Hansen ไดสรุป 

วาคุณสมบัติของผูนำแบบ 10X นั้นจะ 
ตองมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ

1. เปนผูบริหารแบบมีระเบียบวินัย 
อยางสม่ำเสมอ (Fanatic Discipline)

2. ผูบริหารแบบคิดสรางสรรคจาก 
ขอมูลจริง (Empirical Creativity)

3. ผ ู บร ิหารแบบระม ัดระว ัง 
(Productive Paranoia)

1. Fanatic Discipline
ผูบริหารจะมีเปาหมายชัดเจน มี 

การวัดผลงานโดยยึดชวงเวลาเปนหลักซึ่ง
เรียกวา “20 Mile March” ไดแก มี 
เปาหมายชัดเจน รักษาวินัยการคลัง ยึด 
หลักการคงเสนคงวา วางแผนลวงหนา 
อยางเหมาะสม เชนเดียวกับ Roald 
Amundsen นั่นเอง
2. Empirical Creativity

ผู นำจะยึดหลักการของตัวเลข 
ประสบการณจริงในการพัฒนาและสรางสรรค 
โดยเร่ิมจากการทดสอบงายๆ และปรับปรุง 
ทีละเล็กทีละนอยจนแนใจวา “ใช” จึงจะ 
ลงทุนใหญเพื่อทิ้งคูแขง กลยุทธนี้เรียกวา 
“Fire bullets, then Cannonballs” 
เนื่องจากการทดสอบงายๆ ลงทุนนอย 
ลดความเสี่ยงแตเมื่อไดผลจะลงทุนหนัก 
เพื่อไดผลตอบแทนสูงนั่นเอง
3. Productive Paranoia

ผู นำแบบนี ้จะเนนเรื ่องบริหาร 
ความเสี่ยงเปนหลักโดยแบงออกเปนสาม
มิติ

3.1 สะสมเงินสดสำรองไวสำหรับ 
ส่ิงท่ีไมคาดฝนท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือเตรียม 
พรอมรับเหตุราย

3.2 จำกัดความเส่ียง เชน พยายาม 
ใหงานเสร็จกอนกำหนดเพ่ือลดความเส่ียง 
มีตารางเวลาการดำเนินงานอยางชัดเจน

3.3 Zoom Out, Zoom In 
บริหารโดยเฝาระวังสัญญาณอันตรายท่ี 
จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 
ทางธุรกิจตางๆ และตอบสนองอยางฉับไว 
กอนเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น 
อยางมีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี Collins และ Hansen 
ยังไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัท 
Apple ที่ไดพัฒนาขึ้นอยางเห็นไดชัดหลัง 
ป ค.ศ. 2002 และจะเห็นวาบริษัท Apple 
ไดขยับขึ ้นมาโดดเดนอีกครั ้งในสมัยที ่ 
สตีฟ จอบสเขามาเปนผูบริหาร และทำให 
ขณะนี้บริษัท Microsoft มีมูลคาทาง 
ตลาดนอยกวาบริษัท Apple ในปจจุบัน

Great By Choice เปนหนังสือที่ 
ผู บริหารทุกคนควรหาอานเพื ่อชวยใน 
การตัดสินใจในยุคที ่โลกผันผวนแบบ 
รุนแรง สวัสดีครับ

Amgen : บริษัททางไบโอเทคโนโลยี่ Genentech

บริษัทเปรียบเทียบ

Biomet : บริษัทผูออกแบบวิศวกรรมการแพทย

Intel : บริษัทผลิตแผงคำนวณของคอมพิวเตอร AMD

Kirschner

Microsoft : บริษัทซอฟตแวร

Progressive Insurance : บริษัทประกันภัย Safeco Insurance

Apple

Southwest Airline : บริษัทสายการบิน

Stryker(Med devices) : บริษัทผูผลิตอุปกรณผาตัด USSC(US Surgical Corporation)

PSA

บริษัท  10X

10Xบริษัท ชวงเวลา
ผลตอบแทน
จากการลงทุน
$10,000 

ผลงาน
เปรียบเทียบ

กับตลาด

ผลงาน
เปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรม

เดียวกัน

Amgen 1980-2002 $4.5 ลาน 24 เทา 77.2 เทา

Biomet 1977-2002 $3.4 ลาน 18.1 เทา 11.2 เทา

Intel 1968-2002 $3.9 ลาน 20.7 เทา 46.3 เทา

Microsoft 1975-2002 $10.6 ลาน 56 เทา 118.8 เทา

1965-2002 $2.7 ลาน 14.6 เทา 11.3 เทา

1967-2002 $12 ลาน 63.4 เทา 550.4 เทา

Stryker 1977-2002 $5.3 ลาน 28 เทา 10.9 เทา

Progressive
 Insurance
Southwest
 Airlines
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ผูนำ
ภายใตว�กฤติการณ
ที่ผันผวนแบบรุนแรง

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



ผู หญิงในการที ่จะเขาร วมในตลาด 
แรงงาน รวมถึงปจจัยหลักคือดานการ 
ศึกษา ที่พบวาประเทศไทยไมมีการ 
กีดกันทางการศึกษาของผูหญิงดังเชน 
ในบางประเทศ เชน ประเทศอินเดีย 
ซ่ึงจากการศึกษาของ Gandhi-Kingdon 
(ค.ศ. 2002) พบวาพอแมในประเทศ 
อินเดียมีการใหความสำคัญแกลูกชาย
มากกวาลูกสาว ทำใหครอบครัวใน 
อินเดียมีแนวโนมที่จะใหการสนับสนุน
ลูกชายใหเขาเรียนมากกวาลูกสาว ซึ่ง 
ในสวนของประเทศไทยนั้น จากการ 
ศึกษาของ Knodel (ค.ศ. 1997) พบ 
วาโดยสวนใหญพอแมคนไทยไมมี 
ความรูสึกที่แตกตางในการสงลูกชาย
หรือลูกสาวเขาโรงเรียน โดยมีแนวคิด 
ที่วาเพศไมไดเปนสวนสำคัญในการ 
ตัดสินใจที ่จะสงเขาเรียน แตดวย 
ทร ัพยากรท ี ่ ม ี จำก ั ดของแต ละ 

ครอบครัว พอแมโดยสวนใหญใชเกณฑ 
ในเร ื ่องของสต ิป ญญาและความ 
สามารถของลูกเปนหลักในการตัดสิน
ใจ

นอกจากนั้นแลว จากการศึกษา 
ของ Asian Development Bank 
(ADB, ค.ศ. 1998) พบวานโยบายของ 
รัฐบาลไทยรวมถึงองคกรอิสระในไทย 
มีนโยบายและโครงการตางๆ ที่จะให 
การสนับสนุนและชวยเหลือเด็กผูหญิง
ไทยในการเขาเรียนมากขึ้น ดังนั้นจึง 
พบไดวาจากการสำรวจของ The United 
Nation Development Program (UNDP, 
ค.ศ. 2008) ระดับการศึกษาของ 
ผูหญิงไทยมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น 
เร ื ่อยๆ อยางตอเนื ่องโดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งในระดับการศึกษาขั ้นสูง 
ซึ่งจากการเปรียบเทียบระดับอัตราการ
ลงทะเบียนเรียนจำแนกตามเพศในป 
ค.ศ. 2006 (ภาพที่ 1) พบวาอัตราการ 
ลงทะเบียนเรียนในระดับกอนประถม 
ศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ตอนตน อัตราการลงทะเบียนเรียนไมมี 
ความแตกต างก ันมากน ักระหว าง 
ผูหญิงกับผูชาย อยางไรก็ตามในระดับ 
ม ัธยมศ ึกษาตอนปลายและระด ับ 
มหาวิทยาลัย พบวาอัตราการลงทะเบียน 
มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดย 
อัตราการลงทะเบียนเรียนของผูหญิงมี
มากกวาของผูชายถึง 10% ซึ่งระดับ 
การมีการศึกษาที่สูงขึ้นของผูหญิงไทย 
โดยเฉลี่ยนั้น สามารถเชื่อมโยงไปถึง 
ระดับรายไดโดยเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นอีก 
ดวย ซึ่งจากงานของ Nakavachara 
(ค.ศ. 2010) พบวาการศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
ของผูหญิงเปนปจจัยหลักสำคัญที่สง 
ผลในเรื่องรายไดของผูหญิงไทยที่เพิ่ม 

ในรอบหลายเด ือนท ี ่ ผ  านมา 
ประเทศไทยไดมีนายกรัฐมนตรีคนใหม
ท่ีเปนผูหญิงคนแรก การมีนายกรัฐมนตรี 
ซ ึ ่ งเป นตำแหนงบร ิหารส ูงส ุดของ 
ประเทศเปนผูหญิง เพศที่หากกลาว 
ย อนไปเมื ่อ 40-50 ปก อนวาเป น 
ชางเทาหลังหรือเปนผูหญิงตองอยูกับ 
เหยาเฝากับเรือนนั้น คงจะใชไมไดใน 
สมัยนี้แลว งานเขียนชิ้นนี้ ผูเขียนจะ 
กลาวถึงแรงงานผูหญิงไทยตั้งแตอดีต 
จนถึงปจจุบัน

จากการศึกษาของ Meesook (ค.ศ. 
1976) พบวาวิวัฒนาการการเขารวม 

พิจารณาอัตราการมีสวนรวมในตลาด 
แรงงานของผูหญิงไทย เมื่อเทียบกับ 
ประเทศในกลุมเอเชียแลวนั้น ปจจุบัน 
ถือวาประเทศไทยอยูในระดับที่สูงมาก 
โดยจาก Yearbook of Labor 
Statistics of International Labor 
Organization (ILO, ค.ศ. 2006) 
พบวาผูหญิงไทยมีอัตราการเขารวมใน
ตลาดแรงงานประมาณ 65% เมื่อ 
เทียบกับประเทศอื ่นในกลุ มเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต เชน มาเลเซีย 
ฟลิปปนสที ่มีอัตราการเขารวมอยูใน 
ชวงระหวาง 25-50% เทานั้น  ยิ่งไป 
กวานั้นแลว จากการสำรวจลาสุดในป 
ค.ศ. 2011 โดยบริษัท แกรนท 
ธอรนตัน ประเทศไทย พบวาจากการ 
สำรวจภาคธุรกิจทั ่วโลกโดยเนนใน 
บร ิษ ัทขนาดระด ับกลาง-ใหญท ี ่ม ี 
พนักงานตั้งแต 50-599 คน ในจำนวน 

39 ประเทศ พบวาผูหญิงไทยมีสัดสวน 
ในการดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูง
คิดเปน 45% เมื่อเทียบกับญี่ปุนซึ่งอยู 
ที่ 8% และอินเดียอยูที่ 9% เพียง 
เทาน้ัน โดยจากผลการสำรวจน้ีสามารถ 
ที่จะสะทอนถึงโอกาสและบทบาทที่ 
เพ่ิมข้ึนของผูหญิงไทยในตลาดแรงงาน 
โดยเฉพาะกลุ มที ่มีการศึกษาสูงใน 
ปจจุบันไดเปนอยางดี

ทั้งนี้ เหตุปจจัยที่ทำใหผูหญิงไทย 
เขามามีสวนรวมในตลาดแรงงานใน 
สัดสวนที่สูงมากและมีบทบาทเพิ่มขึ้น 
เรื่อยๆ นั้น Thosanguan (ค.ศ. 1978) 
ชี้ใหเห็นวาตั้งแตในอดีตประเทศไทย 
มีลักษณะการเปดกวางตอการเขารวม 
ในตลาดแรงงานของผู หญิง ทั ้งจาก 
เหตุผลทางดานศาสนา วัฒนธรรมและ 
ประเพณีของประเทศไทยที่ไมไดสราง
ขอกีดขวางหรือเปนอุปสรรคสำหรับ 

ในตลาดแรงงานของผูหญิงไทยนั้นมี
ความสัมพันธโดยตรงขึ้นอยูกับสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งจากการที่ 
เศรษฐกิจไทยในอดีตมีลักษณะแบบ 
เศรษฐกิจแบบยังชีพนั้น บทบาทของ 
ผูหญิงไทยเริ่มตนจากการเปนแรงงาน 
ในครัวเรือนที่ไมไดรับคาจาง จนกระทั่ง 
เมื่อประเทศไทยเริ่มพัฒนาเขาสูระบบ 
เศรษฐกิจสมัยใหม ลักษณะการเขารวม 
ในตลาดแรงงานก็เปลี่ยนแปลงไปเปน 
การทำงานในภาคการจางงานในระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหมท ี ่ม ีค าจ างเป น 
คาตอบแทนจากการทำงาน ทั้งนี้หาก 

ขึ้น อันทำใหความไมเทาเทียมกันใน 
เรื ่องรายไดระหวางผู หญิงและผูชาย 
ไทยมีระดับการลดลงเรื่อยๆ โดยใน 
ระหวางป ค.ศ. 1985-2005 พบวา 
ชวงหางระหวางรายไดของผูหญิงและ 
ผูชายมีการลดลงอยางตอเนื่อง โดยใน 
ป ค.ศ. 1985 คาเฉลี่ยรายไดของผูชาย 
สูงกวาคาเฉล่ียรายไดของผูหญิงประมาณ 
34% อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 2005 คา 
เฉล่ียของผูชายสูงกวาเพียง 9% เทาน้ัน  
(ภาพที่ 2) 

โดยสรุปแลว จากท่ีกลาวมาท้ังหมด 
จะพบวาระดับความสำคัญของผูหญิง 
ในตลาดแรงงานไทยมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ 
โดยพบไดจากอัตราการเขาร วมใน 
ตลาดแรงงานที่อยูในระดับสูง รวมถึง 
การมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยที่สูงขึ้น 
อันทำใหชองวางรายไดระหวางผูชาย 
และผ ู  หญ ิ งลดลงอย  า งต  อ เน ื ่ อ ง 
ทั้งหมดนี้นาจะใหภาพรวมอยางคราวๆ 
ถึงการพัฒนาการของบทบาท โอกาส 
และการยอมรับผูหญิงในตลาดแรงงาน
ไทยในปจจุบันไดเปนอยางดี

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 
E-mail: thinktank@riped.utcc.ac.th
และหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
http://riped.utcc.ac.th
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ภาพที่ 2 ชวงหางระหวางรายไดของผูชายและผูหญิงไทย
(ค.ศ. 1985-2005)

ที่มา: Nakavachara (ค.ศ. 2010)
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ผู หญิงในการที ่จะเขาร วมในตลาด 
แรงงาน รวมถึงปจจัยหลักคือดานการ 
ศึกษา ที่พบวาประเทศไทยไมมีการ 
กีดกันทางการศึกษาของผูหญิงดังเชน 
ในบางประเทศ เชน ประเทศอินเดีย 
ซ่ึงจากการศึกษาของ Gandhi-Kingdon 
(ค.ศ. 2002) พบวาพอแมในประเทศ 
อินเดียมีการใหความสำคัญแกลูกชาย
มากกวาลูกสาว ทำใหครอบครัวใน 
อินเดียมีแนวโนมที่จะใหการสนับสนุน
ลูกชายใหเขาเรียนมากกวาลูกสาว ซึ่ง 
ในสวนของประเทศไทยนั้น จากการ 
ศึกษาของ Knodel (ค.ศ. 1997) พบ 
วาโดยสวนใหญพอแมคนไทยไมมี 
ความรูสึกที่แตกตางในการสงลูกชาย
หรือลูกสาวเขาโรงเรียน โดยมีแนวคิด 
ที่วาเพศไมไดเปนสวนสำคัญในการ 
ตัดสินใจที ่จะสงเขาเรียน แตดวย 
ทร ัพยากรท ี ่ ม ี จำก ั ดของแต ละ 

ครอบครัว พอแมโดยสวนใหญใชเกณฑ 
ในเร ื ่องของสต ิป ญญาและความ 
สามารถของลูกเปนหลักในการตัดสิน
ใจ

นอกจากนั้นแลว จากการศึกษา 
ของ Asian Development Bank 
(ADB, ค.ศ. 1998) พบวานโยบายของ 
รัฐบาลไทยรวมถึงองคกรอิสระในไทย 
มีนโยบายและโครงการตางๆ ที่จะให 
การสนับสนุนและชวยเหลือเด็กผูหญิง
ไทยในการเขาเรียนมากขึ้น ดังนั้นจึง 
พบไดวาจากการสำรวจของ The United 
Nation Development Program (UNDP, 
ค.ศ. 2008) ระดับการศึกษาของ 
ผูหญิงไทยมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น 
เร ื ่อยๆ อยางตอเนื ่องโดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งในระดับการศึกษาขั ้นสูง 
ซึ่งจากการเปรียบเทียบระดับอัตราการ
ลงทะเบียนเรียนจำแนกตามเพศในป 
ค.ศ. 2006 (ภาพที่ 1) พบวาอัตราการ 
ลงทะเบียนเรียนในระดับกอนประถม 
ศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ตอนตน อัตราการลงทะเบียนเรียนไมมี 
ความแตกต างก ันมากน ักระหว าง 
ผูหญิงกับผูชาย อยางไรก็ตามในระดับ 
ม ัธยมศ ึกษาตอนปลายและระด ับ 
มหาวิทยาลัย พบวาอัตราการลงทะเบียน 
มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดย 
อัตราการลงทะเบียนเรียนของผูหญิงมี
มากกวาของผูชายถึง 10% ซึ่งระดับ 
การมีการศึกษาที่สูงขึ้นของผูหญิงไทย 
โดยเฉลี่ยนั้น สามารถเชื่อมโยงไปถึง 
ระดับรายไดโดยเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นอีก 
ดวย ซึ่งจากงานของ Nakavachara 
(ค.ศ. 2010) พบวาการศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
ของผูหญิงเปนปจจัยหลักสำคัญที่สง 
ผลในเรื่องรายไดของผูหญิงไทยที่เพิ่ม 

ในรอบหลายเด ือนท ี ่ ผ  านมา 
ประเทศไทยไดมีนายกรัฐมนตรีคนใหม
ท่ีเปนผูหญิงคนแรก การมีนายกรัฐมนตรี 
ซ ึ ่ งเป นตำแหนงบร ิหารส ูงส ุดของ 
ประเทศเปนผูหญิง เพศที่หากกลาว 
ย อนไปเมื ่อ 40-50 ปก อนวาเป น 
ชางเทาหลังหรือเปนผูหญิงตองอยูกับ 
เหยาเฝากับเรือนนั้น คงจะใชไมไดใน 
สมัยนี้แลว งานเขียนชิ้นนี้ ผูเขียนจะ 
กลาวถึงแรงงานผูหญิงไทยตั้งแตอดีต 
จนถึงปจจุบัน

จากการศึกษาของ Meesook (ค.ศ. 
1976) พบวาวิวัฒนาการการเขารวม 

พิจารณาอัตราการมีสวนรวมในตลาด 
แรงงานของผูหญิงไทย เมื่อเทียบกับ 
ประเทศในกลุมเอเชียแลวนั้น ปจจุบัน 
ถือวาประเทศไทยอยูในระดับที่สูงมาก 
โดยจาก Yearbook of Labor 
Statistics of International Labor 
Organization (ILO, ค.ศ. 2006) 
พบวาผูหญิงไทยมีอัตราการเขารวมใน
ตลาดแรงงานประมาณ 65% เมื่อ 
เทียบกับประเทศอื ่นในกลุ มเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต เชน มาเลเซีย 
ฟลิปปนสที ่มีอัตราการเขารวมอยูใน 
ชวงระหวาง 25-50% เทานั้น  ยิ่งไป 
กวานั้นแลว จากการสำรวจลาสุดในป 
ค.ศ. 2011 โดยบริษัท แกรนท 
ธอรนตัน ประเทศไทย พบวาจากการ 
สำรวจภาคธุรกิจทั ่วโลกโดยเนนใน 
บร ิษ ัทขนาดระด ับกลาง-ใหญท ี ่ม ี 
พนักงานตั้งแต 50-599 คน ในจำนวน 

39 ประเทศ พบวาผูหญิงไทยมีสัดสวน 
ในการดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูง
คิดเปน 45% เมื่อเทียบกับญี่ปุนซึ่งอยู 
ที่ 8% และอินเดียอยูที่ 9% เพียง 
เทาน้ัน โดยจากผลการสำรวจน้ีสามารถ 
ที่จะสะทอนถึงโอกาสและบทบาทที่ 
เพ่ิมข้ึนของผูหญิงไทยในตลาดแรงงาน 
โดยเฉพาะกลุ มที ่มีการศึกษาสูงใน 
ปจจุบันไดเปนอยางดี

ทั้งนี้ เหตุปจจัยที่ทำใหผูหญิงไทย 
เขามามีสวนรวมในตลาดแรงงานใน 
สัดสวนที่สูงมากและมีบทบาทเพิ่มขึ้น 
เรื่อยๆ นั้น Thosanguan (ค.ศ. 1978) 
ชี้ใหเห็นวาตั้งแตในอดีตประเทศไทย 
มีลักษณะการเปดกวางตอการเขารวม 
ในตลาดแรงงานของผู หญิง ทั ้งจาก 
เหตุผลทางดานศาสนา วัฒนธรรมและ 
ประเพณีของประเทศไทยที่ไมไดสราง
ขอกีดขวางหรือเปนอุปสรรคสำหรับ 

ในตลาดแรงงานของผูหญิงไทยนั้นมี
ความสัมพันธโดยตรงขึ้นอยูกับสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งจากการที่ 
เศรษฐกิจไทยในอดีตมีลักษณะแบบ 
เศรษฐกิจแบบยังชีพนั้น บทบาทของ 
ผูหญิงไทยเริ่มตนจากการเปนแรงงาน 
ในครัวเรือนที่ไมไดรับคาจาง จนกระทั่ง 
เมื่อประเทศไทยเริ่มพัฒนาเขาสูระบบ 
เศรษฐกิจสมัยใหม ลักษณะการเขารวม 
ในตลาดแรงงานก็เปลี่ยนแปลงไปเปน 
การทำงานในภาคการจางงานในระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหมท ี ่ม ีค าจ างเป น 
คาตอบแทนจากการทำงาน ทั้งนี้หาก 

ขึ้น อันทำใหความไมเทาเทียมกันใน 
เรื ่องรายไดระหวางผู หญิงและผูชาย 
ไทยมีระดับการลดลงเรื่อยๆ โดยใน 
ระหวางป ค.ศ. 1985-2005 พบวา 
ชวงหางระหวางรายไดของผูหญิงและ 
ผูชายมีการลดลงอยางตอเนื่อง โดยใน 
ป ค.ศ. 1985 คาเฉลี่ยรายไดของผูชาย 
สูงกวาคาเฉล่ียรายไดของผูหญิงประมาณ 
34% อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 2005 คา 
เฉล่ียของผูชายสูงกวาเพียง 9% เทาน้ัน  
(ภาพที่ 2) 

โดยสรุปแลว จากท่ีกลาวมาท้ังหมด 
จะพบวาระดับความสำคัญของผูหญิง 
ในตลาดแรงงานไทยมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ 
โดยพบไดจากอัตราการเขาร วมใน 
ตลาดแรงงานที่อยูในระดับสูง รวมถึง 
การมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยที่สูงขึ้น 
อันทำใหชองวางรายไดระหวางผูชาย 
และผ ู  หญ ิ งลดลงอย  า งต  อ เน ื ่ อ ง 
ทั้งหมดนี้นาจะใหภาพรวมอยางคราวๆ 
ถึงการพัฒนาการของบทบาท โอกาส 
และการยอมรับผูหญิงในตลาดแรงงาน
ไทยในปจจุบันไดเปนอยางดี

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 
E-mail: thinktank@riped.utcc.ac.th
และหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
http://riped.utcc.ac.th
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ภาพที่ 2 ชวงหางระหวางรายไดของผูชายและผูหญิงไทย
(ค.ศ. 1985-2005)

ที่มา: Nakavachara (ค.ศ. 2010)
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ผู หญิงในการที ่จะเขาร วมในตลาด 
แรงงาน รวมถึงปจจัยหลักคือดานการ 
ศึกษา ที่พบวาประเทศไทยไมมีการ 
กีดกันทางการศึกษาของผูหญิงดังเชน 
ในบางประเทศ เชน ประเทศอินเดีย 
ซ่ึงจากการศึกษาของ Gandhi-Kingdon 
(ค.ศ. 2002) พบวาพอแมในประเทศ 
อินเดียมีการใหความสำคัญแกลูกชาย
มากกวาลูกสาว ทำใหครอบครัวใน 
อินเดียมีแนวโนมที่จะใหการสนับสนุน
ลูกชายใหเขาเรียนมากกวาลูกสาว ซึ่ง 
ในสวนของประเทศไทยนั้น จากการ 
ศึกษาของ Knodel (ค.ศ. 1997) พบ 
วาโดยสวนใหญพอแมคนไทยไมมี 
ความรูสึกที่แตกตางในการสงลูกชาย
หรือลูกสาวเขาโรงเรียน โดยมีแนวคิด 
ที่วาเพศไมไดเปนสวนสำคัญในการ 
ตัดสินใจที ่จะสงเขาเรียน แตดวย 
ทร ัพยากรท ี ่ ม ี จำก ั ดของแต ละ 

ครอบครัว พอแมโดยสวนใหญใชเกณฑ 
ในเร ื ่องของสต ิป ญญาและความ 
สามารถของลูกเปนหลักในการตัดสิน
ใจ

นอกจากนั้นแลว จากการศึกษา 
ของ Asian Development Bank 
(ADB, ค.ศ. 1998) พบวานโยบายของ 
รัฐบาลไทยรวมถึงองคกรอิสระในไทย 
มีนโยบายและโครงการตางๆ ที่จะให 
การสนับสนุนและชวยเหลือเด็กผูหญิง
ไทยในการเขาเรียนมากขึ้น ดังนั้นจึง 
พบไดวาจากการสำรวจของ The United 
Nation Development Program (UNDP, 
ค.ศ. 2008) ระดับการศึกษาของ 
ผูหญิงไทยมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น 
เร ื ่อยๆ อยางตอเนื ่องโดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งในระดับการศึกษาขั ้นสูง 
ซึ่งจากการเปรียบเทียบระดับอัตราการ
ลงทะเบียนเรียนจำแนกตามเพศในป 
ค.ศ. 2006 (ภาพที่ 1) พบวาอัตราการ 
ลงทะเบียนเรียนในระดับกอนประถม 
ศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ตอนตน อัตราการลงทะเบียนเรียนไมมี 
ความแตกต างก ันมากน ักระหว าง 
ผูหญิงกับผูชาย อยางไรก็ตามในระดับ 
ม ัธยมศ ึกษาตอนปลายและระด ับ 
มหาวิทยาลัย พบวาอัตราการลงทะเบียน 
มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดย 
อัตราการลงทะเบียนเรียนของผูหญิงมี
มากกวาของผูชายถึง 10% ซึ่งระดับ 
การมีการศึกษาที่สูงขึ้นของผูหญิงไทย 
โดยเฉลี่ยนั้น สามารถเชื่อมโยงไปถึง 
ระดับรายไดโดยเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นอีก 
ดวย ซึ่งจากงานของ Nakavachara 
(ค.ศ. 2010) พบวาการศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
ของผูหญิงเปนปจจัยหลักสำคัญที่สง 
ผลในเรื่องรายไดของผูหญิงไทยที่เพิ่ม 

ในรอบหลายเด ือนท ี ่ ผ  านมา 
ประเทศไทยไดมีนายกรัฐมนตรีคนใหม
ท่ีเปนผูหญิงคนแรก การมีนายกรัฐมนตรี 
ซ ึ ่ งเป นตำแหนงบร ิหารส ูงส ุดของ 
ประเทศเปนผูหญิง เพศที่หากกลาว 
ย อนไปเมื ่อ 40-50 ปก อนวาเป น 
ชางเทาหลังหรือเปนผูหญิงตองอยูกับ 
เหยาเฝากับเรือนนั้น คงจะใชไมไดใน 
สมัยนี้แลว งานเขียนชิ้นนี้ ผูเขียนจะ 
กลาวถึงแรงงานผูหญิงไทยตั้งแตอดีต 
จนถึงปจจุบัน

จากการศึกษาของ Meesook (ค.ศ. 
1976) พบวาวิวัฒนาการการเขารวม 

พิจารณาอัตราการมีสวนรวมในตลาด 
แรงงานของผูหญิงไทย เมื่อเทียบกับ 
ประเทศในกลุมเอเชียแลวนั้น ปจจุบัน 
ถือวาประเทศไทยอยูในระดับที่สูงมาก 
โดยจาก Yearbook of Labor 
Statistics of International Labor 
Organization (ILO, ค.ศ. 2006) 
พบวาผูหญิงไทยมีอัตราการเขารวมใน
ตลาดแรงงานประมาณ 65% เมื่อ 
เทียบกับประเทศอื ่นในกลุ มเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต เชน มาเลเซีย 
ฟลิปปนสที ่มีอัตราการเขารวมอยูใน 
ชวงระหวาง 25-50% เทานั้น  ยิ่งไป 
กวานั้นแลว จากการสำรวจลาสุดในป 
ค.ศ. 2011 โดยบริษัท แกรนท 
ธอรนตัน ประเทศไทย พบวาจากการ 
สำรวจภาคธุรกิจทั ่วโลกโดยเนนใน 
บร ิษ ัทขนาดระด ับกลาง-ใหญท ี ่ม ี 
พนักงานตั้งแต 50-599 คน ในจำนวน 

39 ประเทศ พบวาผูหญิงไทยมีสัดสวน 
ในการดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูง
คิดเปน 45% เมื่อเทียบกับญี่ปุนซึ่งอยู 
ที่ 8% และอินเดียอยูที่ 9% เพียง 
เทาน้ัน โดยจากผลการสำรวจน้ีสามารถ 
ที่จะสะทอนถึงโอกาสและบทบาทที่ 
เพ่ิมข้ึนของผูหญิงไทยในตลาดแรงงาน 
โดยเฉพาะกลุ มที ่มีการศึกษาสูงใน 
ปจจุบันไดเปนอยางดี

ทั้งนี้ เหตุปจจัยที่ทำใหผูหญิงไทย 
เขามามีสวนรวมในตลาดแรงงานใน 
สัดสวนที่สูงมากและมีบทบาทเพิ่มขึ้น 
เรื่อยๆ นั้น Thosanguan (ค.ศ. 1978) 
ชี้ใหเห็นวาตั้งแตในอดีตประเทศไทย 
มีลักษณะการเปดกวางตอการเขารวม 
ในตลาดแรงงานของผู หญิง ทั ้งจาก 
เหตุผลทางดานศาสนา วัฒนธรรมและ 
ประเพณีของประเทศไทยที่ไมไดสราง
ขอกีดขวางหรือเปนอุปสรรคสำหรับ 

ในตลาดแรงงานของผูหญิงไทยนั้นมี
ความสัมพันธโดยตรงขึ้นอยูกับสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งจากการที่ 
เศรษฐกิจไทยในอดีตมีลักษณะแบบ 
เศรษฐกิจแบบยังชีพนั้น บทบาทของ 
ผูหญิงไทยเริ่มตนจากการเปนแรงงาน 
ในครัวเรือนที่ไมไดรับคาจาง จนกระทั่ง 
เมื่อประเทศไทยเริ่มพัฒนาเขาสูระบบ 
เศรษฐกิจสมัยใหม ลักษณะการเขารวม 
ในตลาดแรงงานก็เปลี่ยนแปลงไปเปน 
การทำงานในภาคการจางงานในระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหมท ี ่ม ีค าจ างเป น 
คาตอบแทนจากการทำงาน ทั้งนี้หาก 

ขึ้น อันทำใหความไมเทาเทียมกันใน 
เรื ่องรายไดระหวางผู หญิงและผูชาย 
ไทยมีระดับการลดลงเรื่อยๆ โดยใน 
ระหวางป ค.ศ. 1985-2005 พบวา 
ชวงหางระหวางรายไดของผูหญิงและ 
ผูชายมีการลดลงอยางตอเนื่อง โดยใน 
ป ค.ศ. 1985 คาเฉลี่ยรายไดของผูชาย 
สูงกวาคาเฉล่ียรายไดของผูหญิงประมาณ 
34% อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 2005 คา 
เฉล่ียของผูชายสูงกวาเพียง 9% เทาน้ัน  
(ภาพที่ 2) 

โดยสรุปแลว จากท่ีกลาวมาท้ังหมด 
จะพบวาระดับความสำคัญของผูหญิง 
ในตลาดแรงงานไทยมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ 
โดยพบไดจากอัตราการเขาร วมใน 
ตลาดแรงงานที่อยูในระดับสูง รวมถึง 
การมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยที่สูงขึ้น 
อันทำใหชองวางรายไดระหวางผูชาย 
และผ ู  หญ ิ งลดลงอย  า งต  อ เน ื ่ อ ง 
ทั้งหมดนี้นาจะใหภาพรวมอยางคราวๆ 
ถึงการพัฒนาการของบทบาท โอกาส 
และการยอมรับผูหญิงในตลาดแรงงาน
ไทยในปจจุบันไดเปนอยางดี

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 
E-mail: thinktank@riped.utcc.ac.th
และหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
http://riped.utcc.ac.th
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ภาพที่ 2 ชวงหางระหวางรายไดของผูชายและผูหญิงไทย
(ค.ศ. 1985-2005)

ที่มา: Nakavachara (ค.ศ. 2010)
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“ผูหญิงไทย
มีอัตราการเขารวม 
ในตลาดแรงงาน 
ประมาณ

65% 

เมื่อเทียบกับ 
ประเทศอื่นในกลุม 
เอเช�ยตะวันออก 
เฉียงใต เชน 
มาเลเซ�ย ฟ�ลิปปนส 
ที่มีอัตราการ 
เขารวมอยูในชวง 
ระหวาง 

25-50% 
เทานั�น” 

“จากการสำรวจ 
ภาคธุรกิจทั�วโลก 
โดยเนนในบร�ษัท 
ขนาดระดับกลาง- 
ใหญที่มีพนักงาน 
ตั�งแต 50-599 คน 
ในจำนวน 39 ประเทศ 
พบวา ผูหญิงไทย 
มีสัดสวนในการ 
ดำรงตำแหนง 
ผูบร�หารระดับสูง 
คิดเปน

45% 

เมื่อเทียบกับญี่ปุน 

ซ�่งอยูที่

8% 
และอินเดียอยูที่ 

9%” 
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หลายพื้นที่ในเขตกทม.และปริมณฑล 
และอีกหลายจังหวัดเริ ่มมีรอยยิ ้มเพราะ 
สถานการณน้ำทวมเริ่มคลี่คลายลง ขณะ 
ที่อีกหลายพื้นที่ยังตองเผชิญกับสถานการณ
นี้ อยางไรก็ตาม สถานการณน้ำทวมคงคลี่ 
คลายลงเปนลำดับนับตั้งแตเดือนธันวาคม 
เปนตนมา

“น้ำลด..ตอผุด” สำนวนไทยอมตะนี้ 
คงสะทอนสถานการณหลังน้ำทวมของไทย 
ไดเปนอยางดี เพราะหลังน้ำลดลงแลว คน 
ไทยท้ังประเทศคงไดรับรูปญหา ความเสียหาย 
ผลกระทบ ตลอดจนบทเรียนและแนวทาง 
แกไขปญหาพรั่งพรูมาจากทุกสารทิศ ทุก 
ภาคสวนของสังคมไทย 

น้ำทวมในครั้งนี ้มีบทเรียนที่คนไทย 
ไดเรียนรูและคำถามที่ตองการคำตอบมาก
มายเพื่อประโยชนการพัฒนาประเทศไทย 
ใหเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคตซึ่งตองมีการ
ประชุมพูดคุยและนำบทเรียนและคำตอบ 
ตางๆ แปลงไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปน 
ร ูปธรรมเพ ื ่อแก  ไขและป องก ันไม  ให  
เหต ุการณ น ้ำท วมและภ ัยพ ิบ ัต ิต างๆ 
เกิดขึ้นอีก

ตัวอยางคำถามที ่ค างคาใจคนไทย 
หลายๆ คนคงหนีไม พ นเช น “ทำไม 
เหตุการณน้ำทวมนี ้จ ึงเกิดรุนแรงเชนนี ้ 
เพราะธรรมชาติหรือเพราะการจัดการของ
คนหรือทั้งสองอยาง” หรือ “เหตุการณ 
น้ำทวมแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม อีกกี่ป 
บอยหรือไม และรุนแรงแบบนี้หรือมากกวา 
เดิมหรือไม” หรือ  “ถาเกิดเหตุการณแบบนี้ 
อีกในอนาคตอันใกลในชวงที ่ระบบการ 
ปองกันน้ำทวมของไทยยังสรางไมแลวเสร็จ 
เรามีระบบปองกันภัยฉุกเฉินหรือแผนการ 
บรรเทาปญหาอยางไร เราจะมีระบบ 
ส ัญญานเต ือนภ ัยพ ิบ ั ต ิท ี ่ ช าญฉลาด 
แมนยำและรวดเร็วเม่ือไร” หรือ  “เศรษฐกิจ 
ไทยจะฟนตัวไดรวดเร็วและยั่งยืนแคไหน 
ภายหลังจากน้ำทวมในครั้งนี้ จะมีการถอน 
การลงทุนจากตางชาติมากนอยเพียงไทย 
และไทยสามารถสรางความมั่นใจใหกับนัก
ลงทุนชาวไทยและชาวต างชาต ิในการ 
ป องก ันภ ัยพ ิบ ัต ิ ในอนาคตได หร ือไม  
อยางไร” หรือ “พวกเราคนไทยตองชวย 
กันทำอะไรบางหรือตองทำอยางไรหลังจาก
เหตุการณน้ำทวมในครั้งนี้”

คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟน

ฟูและสรางอนาคตประเทศ (กยอ.) ที่นำ 
ทีมโดย ดร.วีรพงษ รามางกูร และคณะ 
กรรมการยุทธศาสตรเพื ่อวางระบบการ 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ที่นำ 
ท ีมโดย ดร.ส ุ เมธ ต ันต ิ เวชก ุล และ 
รองนายกฯ กิตติรัตน ณ ระนอง คงตอง 
ทำงานหนักและแบกความคาดหวังที ่คน 
ไทยทั้งประเทศฝากไวใหคณะกรรมการทั้ง 
สองชุด พรอมทั้งคณะทำงานชุดตางๆ ของ 
ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีจิตอาสาเขามา 
รวมกันแกไขปญหาสำคัญของชาติในครั้งนี้

จากสถิติที ่ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ได 
รวบรวมและประเมินผลกระทบของภัย 
พิบัติทางธรรมชาติ นับตั้งแตเหตุการณ 
สึนามิที่ภาคใตของไทยในป พ.ศ. 2547 เปน 
ตนมา ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
จากภัยแลงหรือน้ำทวมในแตละปมีมูลคา 
หลายหมื่นลานบาท ลาสุดเหตุการณน้ำ 
ท วมในป น ี ้ม ีม ูลค าความเส ียหายทาง 
เศรษฐกิจในรูปความเสียหายตอรายได 
(หรือตอจีดีพี) และความเสียหายทาง 
ทรัพยสินรวมกันไมต่ำกวา 1 ลานลานบาท 
และฉุดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ 
เดิมคาดวาจะขยายตัวไดประมาณ 4% 
เหลือเพียง 1-2.5% ขึ้นกับการประเมิน 
ของแตละสำนักวิจัย

ท้ังน้ี ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ประเมินผล 
กระทบจากน้ำทวมในครั้งนี้วาเศรษฐกิจ 
ไทยจะมีมูลคาความเสียหายรวม 3.5 แสน 
ลานบาท แบงเปนภาคอุตสาหกรรม 2 
แสนลานบาท ภาคเกษตร 8.5 หมื่น 
ลานบาท การคา 2.9 หมื่นลานบาท การ 
ทองเที่ยว 2.5 หมื่นลานบาท สงผล 
กระทบตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
หรือ GDP ป พ.ศ. 2554 ลดลงจาก 
ที่คาดการณไวเดิมประมาณ 3% ซึ่งจะทำ 
ใหอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยป 

พ.ศ. 2554 ขยายตัวเพียง 1.5-2.0%  โดย 
เศรษฐกิจไทยจะคอยๆ ฟนตัว ในชวงเดือน 
ก ุมภาพ ันธ   พ.ศ. 2555 หร ือในช วง 
ไตรมาสที่ 1 ปหนา และในไตรมาสที่ 2 
จะกลับมาดีเปนปกติ โดยในป พ.ศ. 2555 
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไดประมาณ 4.0 
-5.0%

ขณะที ่ สำนักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) ได คาดการณเบ ื ้องต นว าจาก 
เหตุการณน้ำทวมครั้งใหญไดสงผลกระทบ 
ตอจ ีด ีพ ี ท ั ้งป ประมาณ 2.3% หรือ 
คิดเปนเงิน 200,000-300,000 ลานบาท 
สงผลใหทั ้งป พ.ศ. 2554 เศรษฐกิจ 
ขยายตัวไดแค 1.5% จากเดิมที่เชื่อวาจะ 
เติบโตที่ 3.8% 

สำหรับเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2555 
สศช. คาดวาจะขยายตัวไดในชวง 4.5 
-5.5% โดยมีปจจัยบวกจากการปรับตัวดี 
ขึ้นทั้งอุปสงคภายในและตางประเทศ โดย 
ที่การใชจาย การลงทุนภาครัฐมีบทบาท 
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อาทิ การ 
เรงรัดการลงทุนเพื ่อการฟ นฟูโครงสราง 
พื้นฐานที่ไดรับความเสียหายจากน้ำทวมใน
ชวงปลายป พ.ศ. 2554 เปนตนไป และ 
มาตรการสนับสนุนดานสินเชื่อ มาตรการ 
ภาษีที่มีสวนสำคัญในการฟนฟู ภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ซึ่งจะ 
เปนปจจัยสนับสนุนการจางงานเพิ ่มขึ ้น 
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายของภาครัฐที่เพิ่ม 
รายไดใหประชาชน เปนการกระตุนใหเม็ด 
เงินเขาสู ระบบเศรษฐกิจเพิ ่มขึ ้น ทำให 
อุปสงคในประเทศขยายตัวไดดี รวมทั้งการ 
ลงทุนของเอกชนทั้งในสวนของเครื่องจักร 
ใหม ซอมแซมเครื่องจักรเกาที่เสียหายจาก 
น้ำทวม และอุปสงคตางประเทศยังขยายตัว 
ไดดีจากการเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชีย 
เปนหลัก

หลังน้ำลด คนไทยยังมีความหวังใน 
การฟนประเทศอยางเรงดวน เพราะทุก 
สำนักวิจัยเศรษฐกิจเห็นวาในปหนาเศรษฐกิจ 
ไทยมีโอกาสขยายตัวไดอยางนอย 4% ถา 
กระบวนการฟนฟูประเทศเกิดไดเร็วอยางมี
ประสิทธิภาพและเศรษฐกิจโลกไมมีปญหา 
รุนแรง  นอกจากนี้ ถาน้ำลดลงแลว ตอ 
ใหญๆ ทางการเมืองไมผุดขึ้นมาเปนดอก 
เห็ดก็จะเปนผลดีตอประเทศครับ

เศรษฐกิจไทย หลังน้ำลด
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 
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ตลอด 19 ปท ี ่ผ านมา บสย. ได ร ับ 
อนุมัติการค้ำประกันสินเชื่อแกผูประกอบการ 
SMEs กวา 38,000  ราย โดยในป 2552 บสย. 
ไดต้ังศูนยชวยเหลือ SMEs เปดคลินิกค้ำประกัน 
สินเชื่อใหคำปรึกษาแกผูประกอบการ โดยเนน 
ถึงปญหาของแตละผูประกอบการใหตรงจุด มี 
ผลชวยใหผูประกอบการ SMEs ไดรับสินเชื่อ 
เพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ 
พรอมทั้งยังจุดประกายใหผูประกอบการที่มี 
ปญหาดานเงินทุนมองเห็นชองทางการขอ 
สินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยมี บสย. เปน 

ที่ปรึกษาและชวยค้ำประกันสินเชื่อ กอใหเกิด 
ผู ประกอบการรายใหมและสรางโอกาสใหผู  
ประกอบการสามารถขยายกิจการและตอยอด
ธุรกิจใหเติบโตตอไป ในขณะเดียวกันสถาบัน 
การเงินก็สามารถขยายวงเงินสินเชื ่อไดเพิ ่ม 
มากขึ้น 

โดย บสย. ใหการอนุม ัต ิค ้ำประกัน 
ผูประกอบการ SMEs ไปแลว 13,346 ราย 
วงเงินค้ำประกัน 42,585.177 ลานบาท กอให 
เกิดสินเชื่อจำนวน 187,095.82 ลานบาท กอ 
ใหเกิดการจางงาน 747,916 คน และคาดวา 

จะมีจำนวนตัวเลขการจางงานเพิ่มขึ้น 65,350 
คน

อัตราคาธรรมเนียมค้ำประกันจากผูขอ 
กูในอัตรารอยละ 1.75 ตอป ของวงเงินที่ บสย. 
ใหการค้ำประกันและเรียกเก็บลวงหนาเปน 
รายป

คุณสมบัติของผูใชบริการ บสย.
เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มี 

สัญชาติไทยและดำเนินกิจการในประเทศไทย
มีทรัพยสินถาวรสุทธิ (ไมนับรวมที่ดิน) 

ของผูประกอบการในวันยื่นขอสินเชื ่อตองมี 
มูลคาไมเกิน 200 ลานบาท

บรรษัทประกันสินเช�่ออุตสาหกรรมขนาดยอม(บสย.) เปนสถาบันการเง�นเฉพาะกิจของรัฐบาล 
ภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั�งข�้นตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกัน 
สินเช�่ออุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ 2534

น้ำใจ มกค. สูผูประสบอุทกภัย 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย รวมปนน้ำใจสูผูประสบอุทกภัย

• ชวยเหลือผูประกอบการ SMEsใหไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
• ชวยใหสถาบันการเงินมีความมั่นใจในการใหสินเชื่อแกผูประกอบการSMEsมากยิ่งขึ้น
• เรงกระจายสินเชื่อไปยังSMEsทั่วประเทศไดรวดเร็วขึ้น
• ชวยใหผูประกอบการSMEsบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายวิบูลย เพิ่มอารยวงศ
กรรมการและผูจัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม(บสย.)

โดยผูประกอบการSMEs หรือผูที่สนใจขอมูลบริการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. สามารถติดตอเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม รวมทั้งปรึกษาดานอื่นๆ 
เกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ของทานไดที่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม สำนักงานใหญ อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 2 
02-308-2741 ตอ 161-162 หรือ www.sbcg.or.th e-mail ประชาสัมพันธ pornpimon@sbcg.or.th

รศ.ดร.จ�รเดช อูสวัสด์ิ อธิการบดีมหาว�ทยาลัยหอการคาไทย พรอมดวยนายบันเจ�ด จร�ยานุกิจา นายกสมาคมศิษยเกาฯ 
และคณะผูบร�หาร คณาจารย เจาหนาที่ รวมถึงนักศึกษา รวมใจลงพ��นที่เพ��อมอบถุงยังช�พชวยเหลือผูประสบอุทกภัยใน 
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ตางจากไทย โดยอยูในกลุมสินคาท่ีมีแนวโนม 
ตกต่ำหรือแย

2.5 สิ่งทอและเครื่องนุงหม
เมื่อพิจารณาตำแหนงทางการตลาด

ของสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยในตลาด 
ญี่ปุนและเกาหลีใต พบวาสถานการณ 
ทางการตลาดของสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
ไทยในทั้ง 2 ตลาดนี้ไมดีนัก เนื่องจากมี 
ตำแหนงอยูในตำแหนงแย ในขณะท่ีตำแหนง 
ทางการตลาดของเวียดนามในตลาดญี่ปุน 
และเกาหลีใตเปนดาว อยางไรก็ตามสำหรับ 
ในตลาดจีน ตำแหนงทางการตลาดของส่ิงทอ 
และเครื่องนุงหมไทยยังคงอยูในตำแหนง 
ทำเงิน ในขณะที่ตำแหนงของเวียดนามอยู 
ในตำแหนงที่มีแนวโนมทำเงิน เนื่องจากมี 
สวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จนป พ.ศ. 2553 มีสวนแบงทางการตลาด 
ท่ีสูงกวาไทย สำหรับประเทศอ่ืนๆ มีตำแหนง 
มีแนวโนมตกต่ำ และแย ยกเวนตำแหนง 
ทางการตลาดของอินโดนีเซียในตลาดจีน 
และเกาหลีใตที่อยูในตำแหนงทำเงิน

2.6 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหิน 
การวิเคราะหตำแหนงทางการตลาด

ของผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหินไทย
ในตลาดจีนญี่ปุน และเกาหลีใต พบวา 
ไทยมีตำแหนงที่ไมดีนักในทั้ง 3 ตลาด โดย 
ในตลาดจีนสินคาของไทยมีตำแหนงแย 
และในตลาดญี่ปุน และเกาหลีใต สินคาของ 

ไทยมีตำแหนงอยูในกลุมที่มีแนวโนมตกต่ำ 
ในขณะท่ีตำแหนงทางการตลาดของอินโดนีเซีย 
อยูในตำแหนงที่ดีในทั้ง 3 ตลาด โดยใน 
ตลาดจีน สินคาของอินโดนีเซียมีตำแหนง 
เปนดาว และในตลาดญี่ปุน และเกาหลีใต 
สินคามีตำแหนงเปนสินคาทำเงิน นอกจาก 
ประเทศอินโดนีเซียยังมีอีก 2 ประเทศที่มี 
ตำแหนงทางการตลาดท่ีดีในบางตลาด ไดแก 
ประเทศมาเลเซียในตลาดเกาหลีใตที ่ม ี 
ตำแหนงเปนดาว และประเทศสิงคโปรใน 
ตลาดจีนท่ีมีตำแหนงเปนดาว สำหรับประเทศ 
อ่ืนๆ มีตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนง 
ที่มีแนวโนมตกต่ำหรือแย

2.7 ผลิตภัณฑยาง 
จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด

ของผลิตภัณฑยางไทยในตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใต พบวาไทยมีตำแหนงทาง 
การตลาดในสินคาตัวนี้ในระดับดีโดยใน 
ตลาดจีนและญี่ปุ น ไทยมีตำแหนงของ 
ผลิตภัณฑยางเปนดาว สวนในเกาหลีใตมี 
ตำแหนงทางการตลาดเปนสินคาทำเงิน 
นอกจากไทยที่มีตำแหนงทางการตลาดที่
ดี ยังมีประเทศอื่นๆ ที่มีตำแหนงที่ดีใน 
บางตลาด ไดแก ประเทศอินโดนีเซียที่ 
มีตำแหนงสินคาทำเงินในตลาดญี่ปุน และ 
ประเทศมาเลเซียที่มีตำแหนงสินคาเปน 
ดาวในตลาดจีน และเกาหลีใต สำหรับ 
ประเทศอื่นๆ มีตำแหนงทางการตลาดอยูใน 

ตำแหนงที่มีแนวโนมตกต่ำหรือแย
2.8 ผลิตภัณฑพลาสติก 
สำหรับการวิเคราะหตำแหนงทางการ

ตลาดของผลิตภัณฑพลาสติกไทยในตลาด 
จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต พบวาไทยมี 
ตำแหนงทางการตลาดที ่ด ีในตลาดจีน 
และญี่ปุน เนื่องจากทั้ง 2 ตลาดนี้ไทยมี 
ตำแหนงของผลิตภัณฑพลาสติกเปนดาว 
สำหรับในตลาดเกาหลีใตไทยมีตำแหนง 
ทางการตลาดเปนสินคาที่มีแนวโนมทำ 
เงินเนื่องจากมีสวนแบงตลาดอยูในระดับที่
คอนขางสูง และมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 
3 ของกลุมอาเซียน โดยประเทศที่มีสัดสวน 
การสงออกอันดับ 1 คือสิงคโปรท่ีมีตำแหนง 
สินคาเปนสินคาทำเงิน และอันดับที่ 2 คือ 
มาเลเซ ียท ี ่ม ีตำแหนงส ินค าเป นดาว 
สำหรับประเทศอ่ืนๆ มีตำแหนงทางการตลาด 

ใดประเทศหนึ่งในอาเซียนจะเขาไปแขงขัน 
กับประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ดังนั้น 
การเขาไปแขงขันจึงจำเปนตองทำในนาม 
ของกลุมประเทศอาเซียน ที่มีขนาดทาง 
เศรษฐกิจไมแตกตางจาก ประเทศจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใตมากนัก แตอยางไรก็ตาม 
เนื่องจากแตละประเทศในกลุมอาเซียนมี 
ทรัพยากร และความสามารถในการผลิต 
สินคาท่ีแตกตางกัน ทำใหการดำเนินการใน 
นามของอาเซียนยอมมีบางประเทศที ่ 
ไดประโยชน และเสียประโยชน ดังนั้นจึง 
จำเปนอยางยิ่งที่ตองพิจารณาถึงตำแหนง
ทางการตลาดของสินคาของไทยในตลาด
จีน ญี่ปุน และเกาหลีใตเพี่อพิจารณาวา 
ตำแหนงของสินคาไทยในตลาดเหลานี ้ 
เปนอยางไร

2. การว�เคราะหตำแหนงทาง 
การตลาด

จากตำแหนงของมูลคาการสงออก 
รวมของไทยที่กลาวในขางตน เห็นไดวาไทย 
ไมใชผู นำในการสงออกสินคาในตลาด 
อาเซียน+3 และมีมูลคาการสงออกอยูลำดับ 
ที่ 7 จาก 13 ประเทศ ซึ่งถือไดวาอยู 
ในระดับกลางของกลุม สงผลใหสินคาบาง 
รายการของไทยอาจอยู ในระดับตนๆ 
ของกลุม และบางรายการอาจจะอยูใน 
ระดับทายของกลุ มดังนั ้นจึงตองศึกษา 
ตำแหนงทางการตลาดของสินคาประเภท 
ตางๆ โดยใชแนวคิดเมตริกซความเจริญ 
เติบโต-สวนแบงตลาด (Boston Consulting 
Group Matrix: BCG Matrix) มาเปน 
เครื่องมือในการแบงตำแหนงสินคา เปน 5 
ประเภท คือสินคาที่เปนดาว สินคาทำเงิน 
แนวโนมทำเงิน แนวโนมตกต่ำ และสินคา 
ท่ีแย โดยเกณฑในการแบงประเภทอุตสาหกรรม 
พิจารณาจากปจจัย 2 ปจจัยไดแก อัตรา 
การขยายตัวของการสงออก และสวนแบง 
ทางการตลาด ซึ่งสินคาแตละประเภทมี 
เกณฑที่ใชในการแบงแยกแตกตางกัน ซึ่งมี 
รายละเอียดดังนี้

สำหรับตำแหนงทางการตลาดสินคา 
ตางๆ ของไทยในตลาดจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต 
ในแตละสินคามีรายละเอียดดังนี้

2.1 ขาวสาร
เมื่อทำการวิเคราะหตำแหนงทางการ

ตลาดของขาวสารไทยในตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใต พบวาตำแหนงทางการตลาด 
ของไทยอยูในระดับที่ดี โดยในตลาดจีน 
ขาวสารไทยมีตำแหนงทำเงิน และในตลาด 
ญ่ีปุนและเกาหลีใต ขาวสารไทยมีตำแหนง 
เปนดาว ในขณะที่ประเทศอื่นๆ อยูใน 
ตำแหนงแย ยกเวนเวียดนามที่มีตำแหนง 
เปนแนวโนมตกต่ำในตลาดจีน และเกาหลีใต

2.2 ยางพารา 
จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด

ของสินคายางพาราไทยในตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใตพบวายางพาราของไทยมี 
ตำแหนงท่ีดีในตลาดท้ัง 3 โดยยางพาราไทย 
มีตำแหนงเปนดาวในตลาดจีน และมีตำแหนง 
ทำเงินในตลาดญี่ปุนและเกาหลีใต สำหรับ 
ตำแหนงยางพาราของประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 
นอกจากไทยพบวาอยูในตำแหนงท่ีมีแนวโนม 
ตกต่ำ หรือแย ยกเวนอินโดนีเซียท่ีมีตำแหนง 
เปนดาวในตลาดญี่ปุน

2.3 ผักผลไม 
ถาพิจารณาตำแหนงทางการตลาด 

ของผักผลไมไทยที่สงออกไปตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใต พบวาไทยมีตำแหนงทาง 
การตลาดท่ีดีเฉพาะในตลาดจีนท่ีมีตำแหนง 
เปนดาว สวนในตลาดญี่ปุนผักผลไมไทย 
อยูในตำแหนงแย และในตลาดเกาหลีใต 
ผักผลไมไทยอยู ในตำแหนงที ่แนวโนม 
ทำเงินเนื่องจากมีสวนแบงตลาดที่ไมหาง 
จากผูนำตลาดมากนัก สำหรับสาเหตุที่ไทย 
มีตำแหนงที่ไมดีในตลาดญี่ปุนเนื่องจากมี
คูแขงที่สำคัญอยางฟลิปปนส ที่มีตำแหนง 
ของผักผลไมเปนดาวในตลาดญี่ปุนและ 
ทำเงินในตลาดเกาหลีใต สวนประเทศอื่นๆ 
มีตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนงที่มี 
แนวโนมตกต่ำ หรือแย

2.4 น้ำตาล 
สำหรับการวิเคราะหตำแหนงทางการ

ตลาดของสินคาน้ำตาลไทยที ่ส งออกไป 
ตลาดจีน ญี ่ปุ น และเกาหลีใต พบวา 
ตำแหนงทางการตลาดของไทยอยู ใน 
ระดับดี ทั้งในตลาดจีน ญี่ปุน และ 
เกาหลีใต โดยในตลาดจีน ญี ่ป ุ นและ 
เกาหลีใตไทยมีตำแหนงเปนดาว สำหรับ 
ประเทศอ่ืนๆ พบวามีตำแหนงทางการตลาด 

จีน เกาหลีใต
จากรายละเอียดในขางตนเห็นไดวา 

ประเทศจีน ญี ่ปุ น และเกาหลีใตเปน 
ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ เมื่อเทียบ 
กับประเทศตางๆ ในอาเซียน ทั้งในประเด็น 
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรามภายในประเทศ 
รายไดเฉลี่ยตอหัว มูลคาการสงออก และ 
มูลคาการนำเขา จึงเปนเรื่องยากที่ประเทศ 

อยูในตำแหนงที่มีแนวโนมตกต่ำหรือแย
2.9 เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก 
จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด

ของเหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็กไทยใน 
ตลาดจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต พบวา 
ประเทศไทยมีตำแหนงทางการตลาดที่ดี 
เฉพาะในตลาดญี่ปุน โดยมีตำแหนงเปน 
สินคาทำเงิน ขณะที่ตำแหนงในตลาดจีน 
และเกาหลีใต อยูในตำแหนงแย โดยใน 
ตลาดจีนประเทศที่มีตำแหนงทางการตลาด
ของเหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็กที่ดีคือ 
มาเลเซียและสิงคโปรที่มีตำแหนงทางการ 
ตลาดเปนดาว สวนในตลาดเกาหลีใต พบวา 
อินโดนีเซียมีตำแหนงเปนดาว และมาเลเซีย 
มีตำแหนงทำเงิน สำหรับประเทศอื่นๆ มี 
ตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนงที่มี 
แนวโนมตกต่ำหรือแย

2.10 ยานยนตและช้ินสวนและอุปกรณ 
ขนสง 

เมื่อพิจารณาตำแหนงทางการตลาด
ของยานยนตและช้ินสวนและอุปกรณขนสง 

ไทยในตลาดจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต พบวา 
ไทยมีตำแหนงทางการตลาดที่ดีในตลาด 
ญี่ปุน และเกาหลีใต โดยมีตำแหนงเปน 
ดาว สวนในตลาดจีนไทยมีตำแหนงทาง 
การตลาดเปนสินคาในกลุมแย ในขณะที่ 
ประเทศมาเลเซียมีตำแหนงสินคาเปนดาว 
ในตลาดจีน และเกาหลีใต สวนสิงคโปรมี 
ตำแหนงทางการตลาดเปนดาวในตลาด 
เกาหลีใตเชนกัน สำหรับประเทศอื่นๆ มี 
ตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนงที่มี 
แนวโนมตกต่ำหรือแย

2.11 เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกส

การวิเคราะหตำแหนงทางการตลาด
ของ เคร ื ่องจักร เคร ื ่องใชไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกสไทยในตลาดจีน ญี่ปุน และ 
เกาหลีใต พบวามีเพียงตลาดญี่ปุนที่ไทย 
มีตำแหนงเปนดาว ในขณะที่ตลาดจีน 
และเกาหลีใต เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส อยูในตำแหนงสินคา 
ที่มีแนวโนมทำเงิน นอกจากประเทศไทย 

ยังมีอีกหลายประเทศที่มีตำแหนงทางการ 
ตลาดที่ดีในตลาดจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต 
ไดแก ประเทศมาเลเซียที่มีตำแหนงทางการ 
ตลาดเปนดาวในตลาด จีน และญี่ปุน 
ประเทศฟลิปปนสที ่มีตำแหนงทำเงินใน 
ตลาดจีน และสิงคโปรที่มีตำแหนงเปนดาว 
ในตลาดเกาหลีใต สำหรับประเทศอื่นๆ มี 
ตำแหนงทางการตลาดอยู ในตำแหนงที ่ 
แนวโนมตกต่ำหรือแย

จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด
ที่แสดงในขางตนเห็นไทยวาไทยมีสถานะ 
ทางการคาที่ดี ในหลายๆ สินคาโดยเฉพาะ 
ในสินคา ขาวสาร น้ำตาล และ ยางพารา 
ที่มีตำแหนงทางการตลาดเปนดาวหรือทำ 
เงินทั้งในตลาด จีน ญี่ปุน และ เกาหลี 
สวนสินคาประเภทอื่นๆ พบวาในบางตลาด 
ก็มีตำแหนงทางการตลาดที่ดีแตบางตลาดก็
มีตำแหนงทางการตลาดท่ีไมดี ยกเวนผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหินที่ไทยมีสถานะทาง 
การตลาดไมดีทั ้ง 3 ตลาด ดังแสดงใน 
ตารางที่ 2

จากภาวการณแขงขันทางการคา ที่ทวี 
ความรุนแรงมากขึ้น ทำใหประเทศตางๆ ใน 
โลกพยายามที่จะสรางพันธมิตรทางการคา 
ท ั ้งท ี ่อย ู  ในร ูปแบบของเขตการค าเสร ี 
และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเปน 
การสรางพันธมิตรที่เข็มแข็ง ดังเห็นไดจาก 
สหภาพยุโรปที่มีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
และสังคม จนเปรียบเสมือนเปนประเทศ 
เดียวกัน 

ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ ่งที ่มี 
ความพยายามในการสรางพันธมิตรทาง 
การคา โดยการทำความตกลงเขตการคา 
เสรีกับประเทศตางๆ ในโลก รวมทั้งมีการ 
รวมกลุมทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
ตางๆ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และ 
กัมพูชา ซ่ึงเรียกวา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 

นอกจากไทยไดทำการตกลงการคา 
เสรีภายในกลุมอาเซียน ประเทศไทยยังมี 
การทำความตกลงการคาเสรีกับประเทศ 
อื่นๆ ในนามของกลุมอาเซียน เชน กรอบ 
การคาเสรีอาเซียน-จีน และอาเซียน ญี่ปุน 
และกำลังพยายามจะกาวไปสูการคาเสรี 
อาเซียน+3 (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) 
เนื่องจากอาเซียนเห็นวาทั้ง 3 ประเทศมี 
ความสำคัญตอเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ 
เกาหลีใต ซ่ึงเปนประเทศหน่ึงท่ีมีความสำคัญ 
ตอการลงทุนในอาเซียน 

อยางไรก็ตามการที ่ประเทศตางๆ 
ในกลุมอาเซียนพยายามผลักดันตนเองเขาสู
ความตกลงการคาเสรีอาเซียน+3 จำเปนจะ 
ตองยอมรับความจริงที ่ว าประเทศตางๆ 
ในกลุมอาเซียนนั้นมีความสามารถในการ 
แขงขันในสินคาที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลให 
ไดรับประโยชนมากนอยจากการรวมกลุม 

แตกตางกัน ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะ 
ตองศึกษาถึงตำแหนงทางการตลาดของ 
ไทยในตลาด จีน ญี่ปุน และ เกาหลีใตวา 
มีตำแหนงเปนอยางไรในปจจุบัน

จากการศึกษาครอบคลุมสินคา 11 
รายการ คือ ขาวสาร ยางพารา ผักผลไม 
น้ำตาล สิ่งทอและเครื่องนุงหม ผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหิน ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑ 
พลาสติก เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก ยานยนต 
และช้ินสวนและอุปกรณขนสง และเคร่ืองจักร 
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สำหรับ 
ผลการศึกษาตำแหนงสินคาไทยภายใตเขต
การคาเสรีของกลุ มประเทศอาเซียน+3 
มีรายละเอียดดังนี้

1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในกลุมอาเซ�ยน+3

การศึกษาตำแหนงสินคาไทยภายใต 
เขตการคาเสรีของกลุมประเทศอาเซียน+3 
จำเปนตองศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจของ 
ประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน+3 เพื่อทราบ 
ถึงตำแหนงทางเศรษฐกิจของไทยในกลุม 
ซ ึ ่งจากการศึกษาพบวาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยมีขนาดใหญอยูในลำดับที่ 2 
ในกลุมอาเซียน โดยมีมูลคาผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศเทากับ 319 พัน 

ลานดอลลารสหรัฐฯ รองจากอินโดนีเซีย 
ท่ีมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
เทากับ 707 พันลานดอลลารสหรัฐฯ แต 
เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของไทยกับ 
ประเทศในกลุมอาเซียน +3 ซึ่งไดแก จีน 
ญี่ปุน และเกาหลีใต ขนาดผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศเทากับ 5,878 
5,459 และ 1,007 พันลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ตามลำดับ จึงพบวาประเทศไทยมี 
ขนาดของเศรษฐกิจที่เล็กมาก

นอกจากขนาดของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศที่กลาวในขางตนถาเปรียบ 
เทียบรายไดเฉลี ่ยต อหัวเห ็นไดวาแม 
ประเทศจีนจะมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศสูงที่สุดในกลุม แตสำหรับ 
รายไดเฉลี่ยตอหัวกลับอยูในระดับที่นอย 
กวาไทยเล็กนอย ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร 
และบรูไนที ่ม ีผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศคอนขางนอยแตกลับมีรายไดเฉลี่ย 
ตอหัวสูงเปนอันดับที่ 1 และ 3 ของกลุม 
อาเซียน+3 สวนประเทศญ่ีปุน และเกาหลีใต 
มีรายไดเฉลี่ยตอหัวเปนอันดับที่ 2 และ 4 
ของกลุม สำหรับประเทศไทยมีรายไดเฉลี่ย 
ตอหัวอยูในระดับ 6 ของกลุม แตก็มีมูลคา 
ที่หางจากประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัว 
มากเปนอันดับที่ 1 ถึง 4 คอนขางมาก 

ถาเปรียบเทียบการคาระหวางประเทศ 
ในกลุมอาเซียน+3 พบวา ญี่ปุน จีน 
เกาหลีใต ยังคงเปนประเทศที่มีมูลคาการ 
สงออกและนำเขาอยูในลำดับที่ 1 ถึง 3 
ของกลุม สำหรับประเทศไทยมีมูลคาการสงออก 
และนำเขาอยูในลำดับที่ 7 ของกลุม โดย 
ในป พ.ศ. 2553 มีมูลคาการสงออก และ 
นำเขาเทากับ 90,294 และ 90,099 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ ตามลำดับ ซึ่งถือไดวามี 
มูลคานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุน 

“เศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยมีขนาดใหญ 
อยูในลำดับที่ 2 ในกลุม 
อาเซ�ยนโดยมีมูลคา 
ผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศเทากับ 319 
พันลาน ดอลลารสหรัฐฯ 
รองจาก 
อินโดนีเซ�ยที่มีมูลคา 
ผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศเทากับ 707 
พันลาน ดอลลารสหรัฐฯ 
แตเมื่อ 
เทียบกับขนาดเศรษฐกิจ 
ของไทยกับประเทศใน 
กลุมอาเซ�ยน+3 ซ�่งไดแก 
จ�น ญี่ปุน และเกาหลีใต 
ขนาดผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศเทากับ 
5,878 5,459 และ 1,007 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
ตามลำดับ จ�งพบวา 
ประเทศไทยมีขนาดของ 
เศรษฐกิจที่เล็กมาก”

“ไทยมีสถานะทางการคาที่
ดี ในหลายๆ สินคา 
โดยเฉพาะในสินคา 
ขาวสาร น้ำตาล 
และยางพารา ที่มีตำแหนง 
ทางการตลาดเปนดาว 
หร�อทำเง�นทั�งในตลาด จ�น 
ญี่ปุน และเกาหลี 
สวนสินคาประเภทอื่นๆ 
พบวาในบางตลาดก็มี 
ตำแหนงทางการตลาดที่ดี 
แตบางตลาดก็มีตำแหนง 
ทางการตลาดที่ไมดี 
ยกเวนผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหิน 
ที่ไทยมีสถานะทาง 
การตลาดไมดีทั�ง 3 
ตลาด”

ที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

สรุปสถานะ
ทางการตลาดของไทยในตลาดจ�น ญี่ปุน และเกาหลี2

ขาวสาร

ยางพารา

ผักผลไม

น้ำตาล

สิ่งทอและเครื่องนุงหม

ผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหิน

ผลิตภัณฑยาง

ผลิตภัณฑพลาสติก

เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก

ยานยนตและชิ้นสวนแลอุปกรณขนสง

เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

สถานะทางการตลาดของไทย

ทำเงินดาว แย แนวโนมตกต่ำแนวโนมทำเงิน

จีน ญี่ปุน เกาหลีสินคา

1

สินคาที่เปนดาว : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง 
  และสวนแบงทางการตลาดสูง
สินคาทำเงิน : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกต่ำ
  แตสวนแบงทางการตลาดสูง
สินคาที่มีแนวโนมทำเงิน : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง 
  แตสวนแบงทางการตลาดต่ำกวา
  เงื่อนไขแตไมหางจากผูนำตลาด
สินคาที่มีแนวโนมตกต่ำ : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง 
  แตสวนแบงทางการตลาดต่ำกวา
  เงื่อนไข และหางจากผูนำตลาด
สินคาที่อยูในกลุมแย : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกต่ำ 
  และมีสวนแบงทางการตลาดต่ำ

Driving towards ASEAN+THE GLOBE

Driving towards ASEAN+THE GLOBE
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ตำแหนงสินคาไทย
ภายใตเขตการคาเสร�
ASEAN+3

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



ตางจากไทย โดยอยูในกลุมสินคาท่ีมีแนวโนม 
ตกต่ำหรือแย

2.5 สิ่งทอและเครื่องนุงหม
เมื่อพิจารณาตำแหนงทางการตลาด

ของสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยในตลาด 
ญี่ปุนและเกาหลีใต พบวาสถานการณ 
ทางการตลาดของสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
ไทยในทั้ง 2 ตลาดนี้ไมดีนัก เนื่องจากมี 
ตำแหนงอยูในตำแหนงแย ในขณะท่ีตำแหนง 
ทางการตลาดของเวียดนามในตลาดญี่ปุน 
และเกาหลีใตเปนดาว อยางไรก็ตามสำหรับ 
ในตลาดจีน ตำแหนงทางการตลาดของส่ิงทอ 
และเครื่องนุงหมไทยยังคงอยูในตำแหนง 
ทำเงิน ในขณะที่ตำแหนงของเวียดนามอยู 
ในตำแหนงที่มีแนวโนมทำเงิน เนื่องจากมี 
สวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จนป พ.ศ. 2553 มีสวนแบงทางการตลาด 
ท่ีสูงกวาไทย สำหรับประเทศอ่ืนๆ มีตำแหนง 
มีแนวโนมตกต่ำ และแย ยกเวนตำแหนง 
ทางการตลาดของอินโดนีเซียในตลาดจีน 
และเกาหลีใตที่อยูในตำแหนงทำเงิน

2.6 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหิน 
การวิเคราะหตำแหนงทางการตลาด

ของผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหินไทย
ในตลาดจีนญี่ปุน และเกาหลีใต พบวา 
ไทยมีตำแหนงที่ไมดีนักในทั้ง 3 ตลาด โดย 
ในตลาดจีนสินคาของไทยมีตำแหนงแย 
และในตลาดญี่ปุน และเกาหลีใต สินคาของ 

ไทยมีตำแหนงอยูในกลุมที่มีแนวโนมตกต่ำ 
ในขณะท่ีตำแหนงทางการตลาดของอินโดนีเซีย 
อยูในตำแหนงที่ดีในทั้ง 3 ตลาด โดยใน 
ตลาดจีน สินคาของอินโดนีเซียมีตำแหนง 
เปนดาว และในตลาดญี่ปุน และเกาหลีใต 
สินคามีตำแหนงเปนสินคาทำเงิน นอกจาก 
ประเทศอินโดนีเซียยังมีอีก 2 ประเทศที่มี 
ตำแหนงทางการตลาดท่ีดีในบางตลาด ไดแก 
ประเทศมาเลเซียในตลาดเกาหลีใตที ่ม ี 
ตำแหนงเปนดาว และประเทศสิงคโปรใน 
ตลาดจีนท่ีมีตำแหนงเปนดาว สำหรับประเทศ 
อ่ืนๆ มีตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนง 
ที่มีแนวโนมตกต่ำหรือแย

2.7 ผลิตภัณฑยาง 
จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด

ของผลิตภัณฑยางไทยในตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใต พบวาไทยมีตำแหนงทาง 
การตลาดในสินคาตัวนี้ในระดับดีโดยใน 
ตลาดจีนและญี่ปุ น ไทยมีตำแหนงของ 
ผลิตภัณฑยางเปนดาว สวนในเกาหลีใตมี 
ตำแหนงทางการตลาดเปนสินคาทำเงิน 
นอกจากไทยที่มีตำแหนงทางการตลาดที่
ดี ยังมีประเทศอื่นๆ ที่มีตำแหนงที่ดีใน 
บางตลาด ไดแก ประเทศอินโดนีเซียที่ 
มีตำแหนงสินคาทำเงินในตลาดญี่ปุน และ 
ประเทศมาเลเซียที่มีตำแหนงสินคาเปน 
ดาวในตลาดจีน และเกาหลีใต สำหรับ 
ประเทศอื่นๆ มีตำแหนงทางการตลาดอยูใน 

ตำแหนงที่มีแนวโนมตกต่ำหรือแย
2.8 ผลิตภัณฑพลาสติก 
สำหรับการวิเคราะหตำแหนงทางการ

ตลาดของผลิตภัณฑพลาสติกไทยในตลาด 
จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต พบวาไทยมี 
ตำแหนงทางการตลาดที ่ด ีในตลาดจีน 
และญี่ปุน เนื่องจากทั้ง 2 ตลาดนี้ไทยมี 
ตำแหนงของผลิตภัณฑพลาสติกเปนดาว 
สำหรับในตลาดเกาหลีใตไทยมีตำแหนง 
ทางการตลาดเปนสินคาที่มีแนวโนมทำ 
เงินเนื่องจากมีสวนแบงตลาดอยูในระดับที่
คอนขางสูง และมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 
3 ของกลุมอาเซียน โดยประเทศที่มีสัดสวน 
การสงออกอันดับ 1 คือสิงคโปรท่ีมีตำแหนง 
สินคาเปนสินคาทำเงิน และอันดับที่ 2 คือ 
มาเลเซ ียท ี ่ม ีตำแหนงส ินค าเป นดาว 
สำหรับประเทศอ่ืนๆ มีตำแหนงทางการตลาด 

ใดประเทศหนึ่งในอาเซียนจะเขาไปแขงขัน 
กับประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ดังนั้น 
การเขาไปแขงขันจึงจำเปนตองทำในนาม 
ของกลุมประเทศอาเซียน ที่มีขนาดทาง 
เศรษฐกิจไมแตกตางจาก ประเทศจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใตมากนัก แตอยางไรก็ตาม 
เนื่องจากแตละประเทศในกลุมอาเซียนมี 
ทรัพยากร และความสามารถในการผลิต 
สินคาท่ีแตกตางกัน ทำใหการดำเนินการใน 
นามของอาเซียนยอมมีบางประเทศที ่ 
ไดประโยชน และเสียประโยชน ดังนั้นจึง 
จำเปนอยางยิ่งที่ตองพิจารณาถึงตำแหนง
ทางการตลาดของสินคาของไทยในตลาด
จีน ญี่ปุน และเกาหลีใตเพี่อพิจารณาวา 
ตำแหนงของสินคาไทยในตลาดเหลานี ้ 
เปนอยางไร

2. การว�เคราะหตำแหนงทาง 
การตลาด

จากตำแหนงของมูลคาการสงออก 
รวมของไทยที่กลาวในขางตน เห็นไดวาไทย 
ไมใชผู นำในการสงออกสินคาในตลาด 
อาเซียน+3 และมีมูลคาการสงออกอยูลำดับ 
ที่ 7 จาก 13 ประเทศ ซึ่งถือไดวาอยู 
ในระดับกลางของกลุม สงผลใหสินคาบาง 
รายการของไทยอาจอยู ในระดับตนๆ 
ของกลุม และบางรายการอาจจะอยูใน 
ระดับทายของกลุ มดังนั ้นจึงตองศึกษา 
ตำแหนงทางการตลาดของสินคาประเภท 
ตางๆ โดยใชแนวคิดเมตริกซความเจริญ 
เติบโต-สวนแบงตลาด (Boston Consulting 
Group Matrix: BCG Matrix) มาเปน 
เครื่องมือในการแบงตำแหนงสินคา เปน 5 
ประเภท คือสินคาที่เปนดาว สินคาทำเงิน 
แนวโนมทำเงิน แนวโนมตกต่ำ และสินคา 
ท่ีแย โดยเกณฑในการแบงประเภทอุตสาหกรรม 
พิจารณาจากปจจัย 2 ปจจัยไดแก อัตรา 
การขยายตัวของการสงออก และสวนแบง 
ทางการตลาด ซึ่งสินคาแตละประเภทมี 
เกณฑที่ใชในการแบงแยกแตกตางกัน ซึ่งมี 
รายละเอียดดังนี้

สำหรับตำแหนงทางการตลาดสินคา 
ตางๆ ของไทยในตลาดจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต 
ในแตละสินคามีรายละเอียดดังนี้

2.1 ขาวสาร
เมื่อทำการวิเคราะหตำแหนงทางการ

ตลาดของขาวสารไทยในตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใต พบวาตำแหนงทางการตลาด 
ของไทยอยูในระดับที่ดี โดยในตลาดจีน 
ขาวสารไทยมีตำแหนงทำเงิน และในตลาด 
ญ่ีปุนและเกาหลีใต ขาวสารไทยมีตำแหนง 
เปนดาว ในขณะที่ประเทศอื่นๆ อยูใน 
ตำแหนงแย ยกเวนเวียดนามที่มีตำแหนง 
เปนแนวโนมตกต่ำในตลาดจีน และเกาหลีใต

2.2 ยางพารา 
จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด

ของสินคายางพาราไทยในตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใตพบวายางพาราของไทยมี 
ตำแหนงท่ีดีในตลาดท้ัง 3 โดยยางพาราไทย 
มีตำแหนงเปนดาวในตลาดจีน และมีตำแหนง 
ทำเงินในตลาดญี่ปุนและเกาหลีใต สำหรับ 
ตำแหนงยางพาราของประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 
นอกจากไทยพบวาอยูในตำแหนงท่ีมีแนวโนม 
ตกต่ำ หรือแย ยกเวนอินโดนีเซียท่ีมีตำแหนง 
เปนดาวในตลาดญี่ปุน

2.3 ผักผลไม 
ถาพิจารณาตำแหนงทางการตลาด 

ของผักผลไมไทยที่สงออกไปตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใต พบวาไทยมีตำแหนงทาง 
การตลาดท่ีดีเฉพาะในตลาดจีนท่ีมีตำแหนง 
เปนดาว สวนในตลาดญี่ปุนผักผลไมไทย 
อยูในตำแหนงแย และในตลาดเกาหลีใต 
ผักผลไมไทยอยู ในตำแหนงที ่แนวโนม 
ทำเงินเนื่องจากมีสวนแบงตลาดที่ไมหาง 
จากผูนำตลาดมากนัก สำหรับสาเหตุที่ไทย 
มีตำแหนงที่ไมดีในตลาดญี่ปุนเนื่องจากมี
คูแขงที่สำคัญอยางฟลิปปนส ที่มีตำแหนง 
ของผักผลไมเปนดาวในตลาดญี่ปุนและ 
ทำเงินในตลาดเกาหลีใต สวนประเทศอื่นๆ 
มีตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนงที่มี 
แนวโนมตกต่ำ หรือแย

2.4 น้ำตาล 
สำหรับการวิเคราะหตำแหนงทางการ

ตลาดของสินคาน้ำตาลไทยที ่ส งออกไป 
ตลาดจีน ญี ่ปุ น และเกาหลีใต พบวา 
ตำแหนงทางการตลาดของไทยอยู ใน 
ระดับดี ทั้งในตลาดจีน ญี่ปุน และ 
เกาหลีใต โดยในตลาดจีน ญี ่ป ุ นและ 
เกาหลีใตไทยมีตำแหนงเปนดาว สำหรับ 
ประเทศอ่ืนๆ พบวามีตำแหนงทางการตลาด 

จีน เกาหลีใต
จากรายละเอียดในขางตนเห็นไดวา 

ประเทศจีน ญี ่ปุ น และเกาหลีใตเปน 
ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ เมื่อเทียบ 
กับประเทศตางๆ ในอาเซียน ทั้งในประเด็น 
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรามภายในประเทศ 
รายไดเฉลี่ยตอหัว มูลคาการสงออก และ 
มูลคาการนำเขา จึงเปนเรื่องยากที่ประเทศ 

อยูในตำแหนงที่มีแนวโนมตกต่ำหรือแย
2.9 เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก 
จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด

ของเหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็กไทยใน 
ตลาดจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต พบวา 
ประเทศไทยมีตำแหนงทางการตลาดที่ดี 
เฉพาะในตลาดญี่ปุน โดยมีตำแหนงเปน 
สินคาทำเงิน ขณะที่ตำแหนงในตลาดจีน 
และเกาหลีใต อยูในตำแหนงแย โดยใน 
ตลาดจีนประเทศที่มีตำแหนงทางการตลาด
ของเหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็กที่ดีคือ 
มาเลเซียและสิงคโปรที่มีตำแหนงทางการ 
ตลาดเปนดาว สวนในตลาดเกาหลีใต พบวา 
อินโดนีเซียมีตำแหนงเปนดาว และมาเลเซีย 
มีตำแหนงทำเงิน สำหรับประเทศอื่นๆ มี 
ตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนงที่มี 
แนวโนมตกต่ำหรือแย

2.10 ยานยนตและช้ินสวนและอุปกรณ 
ขนสง 

เมื่อพิจารณาตำแหนงทางการตลาด
ของยานยนตและช้ินสวนและอุปกรณขนสง 

ไทยในตลาดจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต พบวา 
ไทยมีตำแหนงทางการตลาดที่ดีในตลาด 
ญี่ปุน และเกาหลีใต โดยมีตำแหนงเปน 
ดาว สวนในตลาดจีนไทยมีตำแหนงทาง 
การตลาดเปนสินคาในกลุมแย ในขณะที่ 
ประเทศมาเลเซียมีตำแหนงสินคาเปนดาว 
ในตลาดจีน และเกาหลีใต สวนสิงคโปรมี 
ตำแหนงทางการตลาดเปนดาวในตลาด 
เกาหลีใตเชนกัน สำหรับประเทศอื่นๆ มี 
ตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนงที่มี 
แนวโนมตกต่ำหรือแย

2.11 เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกส

การวิเคราะหตำแหนงทางการตลาด
ของ เคร ื ่องจักร เคร ื ่องใชไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกสไทยในตลาดจีน ญี่ปุน และ 
เกาหลีใต พบวามีเพียงตลาดญี่ปุนที่ไทย 
มีตำแหนงเปนดาว ในขณะที่ตลาดจีน 
และเกาหลีใต เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส อยูในตำแหนงสินคา 
ที่มีแนวโนมทำเงิน นอกจากประเทศไทย 

ยังมีอีกหลายประเทศที่มีตำแหนงทางการ 
ตลาดที่ดีในตลาดจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต 
ไดแก ประเทศมาเลเซียที่มีตำแหนงทางการ 
ตลาดเปนดาวในตลาด จีน และญี่ปุน 
ประเทศฟลิปปนสที ่มีตำแหนงทำเงินใน 
ตลาดจีน และสิงคโปรที่มีตำแหนงเปนดาว 
ในตลาดเกาหลีใต สำหรับประเทศอื่นๆ มี 
ตำแหนงทางการตลาดอยู ในตำแหนงที ่ 
แนวโนมตกต่ำหรือแย

จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด
ที่แสดงในขางตนเห็นไทยวาไทยมีสถานะ 
ทางการคาที่ดี ในหลายๆ สินคาโดยเฉพาะ 
ในสินคา ขาวสาร น้ำตาล และ ยางพารา 
ที่มีตำแหนงทางการตลาดเปนดาวหรือทำ 
เงินทั้งในตลาด จีน ญี่ปุน และ เกาหลี 
สวนสินคาประเภทอื่นๆ พบวาในบางตลาด 
ก็มีตำแหนงทางการตลาดที่ดีแตบางตลาดก็
มีตำแหนงทางการตลาดท่ีไมดี ยกเวนผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหินที่ไทยมีสถานะทาง 
การตลาดไมดีทั ้ง 3 ตลาด ดังแสดงใน 
ตารางที่ 2

จากภาวการณแขงขันทางการคา ที่ทวี 
ความรุนแรงมากขึ้น ทำใหประเทศตางๆ ใน 
โลกพยายามที่จะสรางพันธมิตรทางการคา 
ท ั ้งท ี ่อย ู  ในร ูปแบบของเขตการค าเสร ี 
และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเปน 
การสรางพันธมิตรที่เข็มแข็ง ดังเห็นไดจาก 
สหภาพยุโรปที่มีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
และสังคม จนเปรียบเสมือนเปนประเทศ 
เดียวกัน 

ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ ่งที ่มี 
ความพยายามในการสรางพันธมิตรทาง 
การคา โดยการทำความตกลงเขตการคา 
เสรีกับประเทศตางๆ ในโลก รวมทั้งมีการ 
รวมกลุมทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
ตางๆ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และ 
กัมพูชา ซ่ึงเรียกวา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 

นอกจากไทยไดทำการตกลงการคา 
เสรีภายในกลุมอาเซียน ประเทศไทยยังมี 
การทำความตกลงการคาเสรีกับประเทศ 
อื่นๆ ในนามของกลุมอาเซียน เชน กรอบ 
การคาเสรีอาเซียน-จีน และอาเซียน ญี่ปุน 
และกำลังพยายามจะกาวไปสูการคาเสรี 
อาเซียน+3 (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) 
เนื่องจากอาเซียนเห็นวาทั้ง 3 ประเทศมี 
ความสำคัญตอเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ 
เกาหลีใต ซ่ึงเปนประเทศหน่ึงท่ีมีความสำคัญ 
ตอการลงทุนในอาเซียน 

อยางไรก็ตามการที ่ประเทศตางๆ 
ในกลุมอาเซียนพยายามผลักดันตนเองเขาสู
ความตกลงการคาเสรีอาเซียน+3 จำเปนจะ 
ตองยอมรับความจริงที ่ว าประเทศตางๆ 
ในกลุมอาเซียนนั้นมีความสามารถในการ 
แขงขันในสินคาที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลให 
ไดรับประโยชนมากนอยจากการรวมกลุม 

แตกตางกัน ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะ 
ตองศึกษาถึงตำแหนงทางการตลาดของ 
ไทยในตลาด จีน ญี่ปุน และ เกาหลีใตวา 
มีตำแหนงเปนอยางไรในปจจุบัน

จากการศึกษาครอบคลุมสินคา 11 
รายการ คือ ขาวสาร ยางพารา ผักผลไม 
น้ำตาล สิ่งทอและเครื่องนุงหม ผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหิน ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑ 
พลาสติก เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก ยานยนต 
และช้ินสวนและอุปกรณขนสง และเคร่ืองจักร 
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สำหรับ 
ผลการศึกษาตำแหนงสินคาไทยภายใตเขต
การคาเสรีของกลุ มประเทศอาเซียน+3 
มีรายละเอียดดังนี้

1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในกลุมอาเซ�ยน+3

การศึกษาตำแหนงสินคาไทยภายใต 
เขตการคาเสรีของกลุมประเทศอาเซียน+3 
จำเปนตองศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจของ 
ประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน+3 เพื่อทราบ 
ถึงตำแหนงทางเศรษฐกิจของไทยในกลุม 
ซ ึ ่งจากการศึกษาพบวาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยมีขนาดใหญอยูในลำดับที่ 2 
ในกลุมอาเซียน โดยมีมูลคาผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศเทากับ 319 พัน 

ลานดอลลารสหรัฐฯ รองจากอินโดนีเซีย 
ท่ีมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
เทากับ 707 พันลานดอลลารสหรัฐฯ แต 
เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของไทยกับ 
ประเทศในกลุมอาเซียน +3 ซึ่งไดแก จีน 
ญี่ปุน และเกาหลีใต ขนาดผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศเทากับ 5,878 
5,459 และ 1,007 พันลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ตามลำดับ จึงพบวาประเทศไทยมี 
ขนาดของเศรษฐกิจที่เล็กมาก

นอกจากขนาดของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศที่กลาวในขางตนถาเปรียบ 
เทียบรายไดเฉลี ่ยต อหัวเห ็นไดวาแม 
ประเทศจีนจะมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศสูงที่สุดในกลุม แตสำหรับ 
รายไดเฉลี่ยตอหัวกลับอยูในระดับที่นอย 
กวาไทยเล็กนอย ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร 
และบรูไนที ่ม ีผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศคอนขางนอยแตกลับมีรายไดเฉลี่ย 
ตอหัวสูงเปนอันดับที่ 1 และ 3 ของกลุม 
อาเซียน+3 สวนประเทศญ่ีปุน และเกาหลีใต 
มีรายไดเฉลี่ยตอหัวเปนอันดับที่ 2 และ 4 
ของกลุม สำหรับประเทศไทยมีรายไดเฉลี่ย 
ตอหัวอยูในระดับ 6 ของกลุม แตก็มีมูลคา 
ที่หางจากประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัว 
มากเปนอันดับที่ 1 ถึง 4 คอนขางมาก 

ถาเปรียบเทียบการคาระหวางประเทศ 
ในกลุมอาเซียน+3 พบวา ญี่ปุน จีน 
เกาหลีใต ยังคงเปนประเทศที่มีมูลคาการ 
สงออกและนำเขาอยูในลำดับที่ 1 ถึง 3 
ของกลุม สำหรับประเทศไทยมีมูลคาการสงออก 
และนำเขาอยูในลำดับที่ 7 ของกลุม โดย 
ในป พ.ศ. 2553 มีมูลคาการสงออก และ 
นำเขาเทากับ 90,294 และ 90,099 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ ตามลำดับ ซึ่งถือไดวามี 
มูลคานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุน 

“เศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยมีขนาดใหญ 
อยูในลำดับที่ 2 ในกลุม 
อาเซ�ยนโดยมีมูลคา 
ผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศเทากับ 319 
พันลาน ดอลลารสหรัฐฯ 
รองจาก 
อินโดนีเซ�ยที่มีมูลคา 
ผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศเทากับ 707 
พันลาน ดอลลารสหรัฐฯ 
แตเมื่อ 
เทียบกับขนาดเศรษฐกิจ 
ของไทยกับประเทศใน 
กลุมอาเซ�ยน+3 ซ�่งไดแก 
จ�น ญี่ปุน และเกาหลีใต 
ขนาดผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศเทากับ 
5,878 5,459 และ 1,007 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
ตามลำดับ จ�งพบวา 
ประเทศไทยมีขนาดของ 
เศรษฐกิจที่เล็กมาก”

“ไทยมีสถานะทางการคาที่
ดี ในหลายๆ สินคา 
โดยเฉพาะในสินคา 
ขาวสาร น้ำตาล 
และยางพารา ที่มีตำแหนง 
ทางการตลาดเปนดาว 
หร�อทำเง�นทั�งในตลาด จ�น 
ญี่ปุน และเกาหลี 
สวนสินคาประเภทอื่นๆ 
พบวาในบางตลาดก็มี 
ตำแหนงทางการตลาดที่ดี 
แตบางตลาดก็มีตำแหนง 
ทางการตลาดที่ไมดี 
ยกเวนผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหิน 
ที่ไทยมีสถานะทาง 
การตลาดไมดีทั�ง 3 
ตลาด”

ที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

สรุปสถานะ
ทางการตลาดของไทยในตลาดจ�น ญี่ปุน และเกาหลี2

ขาวสาร

ยางพารา

ผักผลไม

น้ำตาล

สิ่งทอและเครื่องนุงหม

ผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหิน

ผลิตภัณฑยาง

ผลิตภัณฑพลาสติก

เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก

ยานยนตและชิ้นสวนแลอุปกรณขนสง

เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

สถานะทางการตลาดของไทย

ทำเงินดาว แย แนวโนมตกต่ำแนวโนมทำเงิน

จีน ญี่ปุน เกาหลีสินคา

1

สินคาที่เปนดาว : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง 
  และสวนแบงทางการตลาดสูง
สินคาทำเงิน : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกต่ำ
  แตสวนแบงทางการตลาดสูง
สินคาที่มีแนวโนมทำเงิน : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง 
  แตสวนแบงทางการตลาดต่ำกวา
  เงื่อนไขแตไมหางจากผูนำตลาด
สินคาที่มีแนวโนมตกต่ำ : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง 
  แตสวนแบงทางการตลาดต่ำกวา
  เงื่อนไข และหางจากผูนำตลาด
สินคาที่อยูในกลุมแย : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกต่ำ 
  และมีสวนแบงทางการตลาดต่ำ
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ตำแหนงสินคาไทย
ภายใตเขตการคาเสร�
ASEAN+3

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



ตางจากไทย โดยอยูในกลุมสินคาท่ีมีแนวโนม 
ตกต่ำหรือแย

2.5 สิ่งทอและเครื่องนุงหม
เมื่อพิจารณาตำแหนงทางการตลาด

ของสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยในตลาด 
ญี่ปุนและเกาหลีใต พบวาสถานการณ 
ทางการตลาดของสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
ไทยในทั้ง 2 ตลาดนี้ไมดีนัก เนื่องจากมี 
ตำแหนงอยูในตำแหนงแย ในขณะท่ีตำแหนง 
ทางการตลาดของเวียดนามในตลาดญี่ปุน 
และเกาหลีใตเปนดาว อยางไรก็ตามสำหรับ 
ในตลาดจีน ตำแหนงทางการตลาดของส่ิงทอ 
และเครื่องนุงหมไทยยังคงอยูในตำแหนง 
ทำเงิน ในขณะที่ตำแหนงของเวียดนามอยู 
ในตำแหนงที่มีแนวโนมทำเงิน เนื่องจากมี 
สวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จนป พ.ศ. 2553 มีสวนแบงทางการตลาด 
ท่ีสูงกวาไทย สำหรับประเทศอ่ืนๆ มีตำแหนง 
มีแนวโนมตกต่ำ และแย ยกเวนตำแหนง 
ทางการตลาดของอินโดนีเซียในตลาดจีน 
และเกาหลีใตที่อยูในตำแหนงทำเงิน

2.6 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหิน 
การวิเคราะหตำแหนงทางการตลาด

ของผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหินไทย
ในตลาดจีนญี่ปุน และเกาหลีใต พบวา 
ไทยมีตำแหนงที่ไมดีนักในทั้ง 3 ตลาด โดย 
ในตลาดจีนสินคาของไทยมีตำแหนงแย 
และในตลาดญี่ปุน และเกาหลีใต สินคาของ 

ไทยมีตำแหนงอยูในกลุมที่มีแนวโนมตกต่ำ 
ในขณะท่ีตำแหนงทางการตลาดของอินโดนีเซีย 
อยูในตำแหนงที่ดีในทั้ง 3 ตลาด โดยใน 
ตลาดจีน สินคาของอินโดนีเซียมีตำแหนง 
เปนดาว และในตลาดญี่ปุน และเกาหลีใต 
สินคามีตำแหนงเปนสินคาทำเงิน นอกจาก 
ประเทศอินโดนีเซียยังมีอีก 2 ประเทศที่มี 
ตำแหนงทางการตลาดท่ีดีในบางตลาด ไดแก 
ประเทศมาเลเซียในตลาดเกาหลีใตที ่ม ี 
ตำแหนงเปนดาว และประเทศสิงคโปรใน 
ตลาดจีนท่ีมีตำแหนงเปนดาว สำหรับประเทศ 
อ่ืนๆ มีตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนง 
ที่มีแนวโนมตกต่ำหรือแย

2.7 ผลิตภัณฑยาง 
จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด

ของผลิตภัณฑยางไทยในตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใต พบวาไทยมีตำแหนงทาง 
การตลาดในสินคาตัวนี้ในระดับดีโดยใน 
ตลาดจีนและญี่ปุ น ไทยมีตำแหนงของ 
ผลิตภัณฑยางเปนดาว สวนในเกาหลีใตมี 
ตำแหนงทางการตลาดเปนสินคาทำเงิน 
นอกจากไทยที่มีตำแหนงทางการตลาดที่
ดี ยังมีประเทศอื่นๆ ที่มีตำแหนงที่ดีใน 
บางตลาด ไดแก ประเทศอินโดนีเซียที่ 
มีตำแหนงสินคาทำเงินในตลาดญี่ปุน และ 
ประเทศมาเลเซียที่มีตำแหนงสินคาเปน 
ดาวในตลาดจีน และเกาหลีใต สำหรับ 
ประเทศอื่นๆ มีตำแหนงทางการตลาดอยูใน 

ตำแหนงที่มีแนวโนมตกต่ำหรือแย
2.8 ผลิตภัณฑพลาสติก 
สำหรับการวิเคราะหตำแหนงทางการ

ตลาดของผลิตภัณฑพลาสติกไทยในตลาด 
จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต พบวาไทยมี 
ตำแหนงทางการตลาดที ่ด ีในตลาดจีน 
และญี่ปุน เนื่องจากทั้ง 2 ตลาดนี้ไทยมี 
ตำแหนงของผลิตภัณฑพลาสติกเปนดาว 
สำหรับในตลาดเกาหลีใตไทยมีตำแหนง 
ทางการตลาดเปนสินคาที่มีแนวโนมทำ 
เงินเนื่องจากมีสวนแบงตลาดอยูในระดับที่
คอนขางสูง และมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 
3 ของกลุมอาเซียน โดยประเทศที่มีสัดสวน 
การสงออกอันดับ 1 คือสิงคโปรท่ีมีตำแหนง 
สินคาเปนสินคาทำเงิน และอันดับที่ 2 คือ 
มาเลเซ ียท ี ่ม ีตำแหนงส ินค าเป นดาว 
สำหรับประเทศอ่ืนๆ มีตำแหนงทางการตลาด 

ใดประเทศหนึ่งในอาเซียนจะเขาไปแขงขัน 
กับประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ดังนั้น 
การเขาไปแขงขันจึงจำเปนตองทำในนาม 
ของกลุมประเทศอาเซียน ที่มีขนาดทาง 
เศรษฐกิจไมแตกตางจาก ประเทศจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใตมากนัก แตอยางไรก็ตาม 
เนื่องจากแตละประเทศในกลุมอาเซียนมี 
ทรัพยากร และความสามารถในการผลิต 
สินคาท่ีแตกตางกัน ทำใหการดำเนินการใน 
นามของอาเซียนยอมมีบางประเทศที ่ 
ไดประโยชน และเสียประโยชน ดังนั้นจึง 
จำเปนอยางยิ่งที่ตองพิจารณาถึงตำแหนง
ทางการตลาดของสินคาของไทยในตลาด
จีน ญี่ปุน และเกาหลีใตเพี่อพิจารณาวา 
ตำแหนงของสินคาไทยในตลาดเหลานี ้ 
เปนอยางไร

2. การว�เคราะหตำแหนงทาง 
การตลาด

จากตำแหนงของมูลคาการสงออก 
รวมของไทยที่กลาวในขางตน เห็นไดวาไทย 
ไมใชผู นำในการสงออกสินคาในตลาด 
อาเซียน+3 และมีมูลคาการสงออกอยูลำดับ 
ที่ 7 จาก 13 ประเทศ ซึ่งถือไดวาอยู 
ในระดับกลางของกลุม สงผลใหสินคาบาง 
รายการของไทยอาจอยู ในระดับตนๆ 
ของกลุม และบางรายการอาจจะอยูใน 
ระดับทายของกลุ มดังนั ้นจึงตองศึกษา 
ตำแหนงทางการตลาดของสินคาประเภท 
ตางๆ โดยใชแนวคิดเมตริกซความเจริญ 
เติบโต-สวนแบงตลาด (Boston Consulting 
Group Matrix: BCG Matrix) มาเปน 
เครื่องมือในการแบงตำแหนงสินคา เปน 5 
ประเภท คือสินคาที่เปนดาว สินคาทำเงิน 
แนวโนมทำเงิน แนวโนมตกต่ำ และสินคา 
ท่ีแย โดยเกณฑในการแบงประเภทอุตสาหกรรม 
พิจารณาจากปจจัย 2 ปจจัยไดแก อัตรา 
การขยายตัวของการสงออก และสวนแบง 
ทางการตลาด ซึ่งสินคาแตละประเภทมี 
เกณฑที่ใชในการแบงแยกแตกตางกัน ซึ่งมี 
รายละเอียดดังนี้

สำหรับตำแหนงทางการตลาดสินคา 
ตางๆ ของไทยในตลาดจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต 
ในแตละสินคามีรายละเอียดดังนี้

2.1 ขาวสาร
เมื่อทำการวิเคราะหตำแหนงทางการ

ตลาดของขาวสารไทยในตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใต พบวาตำแหนงทางการตลาด 
ของไทยอยูในระดับที่ดี โดยในตลาดจีน 
ขาวสารไทยมีตำแหนงทำเงิน และในตลาด 
ญ่ีปุนและเกาหลีใต ขาวสารไทยมีตำแหนง 
เปนดาว ในขณะที่ประเทศอื่นๆ อยูใน 
ตำแหนงแย ยกเวนเวียดนามที่มีตำแหนง 
เปนแนวโนมตกต่ำในตลาดจีน และเกาหลีใต

2.2 ยางพารา 
จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด

ของสินคายางพาราไทยในตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใตพบวายางพาราของไทยมี 
ตำแหนงท่ีดีในตลาดท้ัง 3 โดยยางพาราไทย 
มีตำแหนงเปนดาวในตลาดจีน และมีตำแหนง 
ทำเงินในตลาดญี่ปุนและเกาหลีใต สำหรับ 
ตำแหนงยางพาราของประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 
นอกจากไทยพบวาอยูในตำแหนงท่ีมีแนวโนม 
ตกต่ำ หรือแย ยกเวนอินโดนีเซียท่ีมีตำแหนง 
เปนดาวในตลาดญี่ปุน

2.3 ผักผลไม 
ถาพิจารณาตำแหนงทางการตลาด 

ของผักผลไมไทยที่สงออกไปตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใต พบวาไทยมีตำแหนงทาง 
การตลาดท่ีดีเฉพาะในตลาดจีนท่ีมีตำแหนง 
เปนดาว สวนในตลาดญี่ปุนผักผลไมไทย 
อยูในตำแหนงแย และในตลาดเกาหลีใต 
ผักผลไมไทยอยู ในตำแหนงที ่แนวโนม 
ทำเงินเนื่องจากมีสวนแบงตลาดที่ไมหาง 
จากผูนำตลาดมากนัก สำหรับสาเหตุที่ไทย 
มีตำแหนงที่ไมดีในตลาดญี่ปุนเนื่องจากมี
คูแขงที่สำคัญอยางฟลิปปนส ที่มีตำแหนง 
ของผักผลไมเปนดาวในตลาดญี่ปุนและ 
ทำเงินในตลาดเกาหลีใต สวนประเทศอื่นๆ 
มีตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนงที่มี 
แนวโนมตกต่ำ หรือแย

2.4 น้ำตาล 
สำหรับการวิเคราะหตำแหนงทางการ

ตลาดของสินคาน้ำตาลไทยที ่ส งออกไป 
ตลาดจีน ญี ่ปุ น และเกาหลีใต พบวา 
ตำแหนงทางการตลาดของไทยอยู ใน 
ระดับดี ทั้งในตลาดจีน ญี่ปุน และ 
เกาหลีใต โดยในตลาดจีน ญี ่ป ุ นและ 
เกาหลีใตไทยมีตำแหนงเปนดาว สำหรับ 
ประเทศอ่ืนๆ พบวามีตำแหนงทางการตลาด 

จีน เกาหลีใต
จากรายละเอียดในขางตนเห็นไดวา 

ประเทศจีน ญี ่ปุ น และเกาหลีใตเปน 
ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ เมื่อเทียบ 
กับประเทศตางๆ ในอาเซียน ทั้งในประเด็น 
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรามภายในประเทศ 
รายไดเฉลี่ยตอหัว มูลคาการสงออก และ 
มูลคาการนำเขา จึงเปนเรื่องยากที่ประเทศ 

อยูในตำแหนงที่มีแนวโนมตกต่ำหรือแย
2.9 เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก 
จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด

ของเหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็กไทยใน 
ตลาดจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต พบวา 
ประเทศไทยมีตำแหนงทางการตลาดที่ดี 
เฉพาะในตลาดญี่ปุน โดยมีตำแหนงเปน 
สินคาทำเงิน ขณะที่ตำแหนงในตลาดจีน 
และเกาหลีใต อยูในตำแหนงแย โดยใน 
ตลาดจีนประเทศที่มีตำแหนงทางการตลาด
ของเหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็กที่ดีคือ 
มาเลเซียและสิงคโปรที่มีตำแหนงทางการ 
ตลาดเปนดาว สวนในตลาดเกาหลีใต พบวา 
อินโดนีเซียมีตำแหนงเปนดาว และมาเลเซีย 
มีตำแหนงทำเงิน สำหรับประเทศอื่นๆ มี 
ตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนงที่มี 
แนวโนมตกต่ำหรือแย

2.10 ยานยนตและช้ินสวนและอุปกรณ 
ขนสง 

เมื่อพิจารณาตำแหนงทางการตลาด
ของยานยนตและช้ินสวนและอุปกรณขนสง 

ไทยในตลาดจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต พบวา 
ไทยมีตำแหนงทางการตลาดที่ดีในตลาด 
ญี่ปุน และเกาหลีใต โดยมีตำแหนงเปน 
ดาว สวนในตลาดจีนไทยมีตำแหนงทาง 
การตลาดเปนสินคาในกลุมแย ในขณะที่ 
ประเทศมาเลเซียมีตำแหนงสินคาเปนดาว 
ในตลาดจีน และเกาหลีใต สวนสิงคโปรมี 
ตำแหนงทางการตลาดเปนดาวในตลาด 
เกาหลีใตเชนกัน สำหรับประเทศอื่นๆ มี 
ตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนงที่มี 
แนวโนมตกต่ำหรือแย

2.11 เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกส

การวิเคราะหตำแหนงทางการตลาด
ของ เคร ื ่องจักร เคร ื ่องใชไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกสไทยในตลาดจีน ญี่ปุน และ 
เกาหลีใต พบวามีเพียงตลาดญี่ปุนที่ไทย 
มีตำแหนงเปนดาว ในขณะที่ตลาดจีน 
และเกาหลีใต เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส อยูในตำแหนงสินคา 
ที่มีแนวโนมทำเงิน นอกจากประเทศไทย 

ยังมีอีกหลายประเทศที่มีตำแหนงทางการ 
ตลาดที่ดีในตลาดจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต 
ไดแก ประเทศมาเลเซียที่มีตำแหนงทางการ 
ตลาดเปนดาวในตลาด จีน และญี่ปุน 
ประเทศฟลิปปนสที ่มีตำแหนงทำเงินใน 
ตลาดจีน และสิงคโปรที่มีตำแหนงเปนดาว 
ในตลาดเกาหลีใต สำหรับประเทศอื่นๆ มี 
ตำแหนงทางการตลาดอยู ในตำแหนงที ่ 
แนวโนมตกต่ำหรือแย

จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด
ที่แสดงในขางตนเห็นไทยวาไทยมีสถานะ 
ทางการคาที่ดี ในหลายๆ สินคาโดยเฉพาะ 
ในสินคา ขาวสาร น้ำตาล และ ยางพารา 
ที่มีตำแหนงทางการตลาดเปนดาวหรือทำ 
เงินทั้งในตลาด จีน ญี่ปุน และ เกาหลี 
สวนสินคาประเภทอื่นๆ พบวาในบางตลาด 
ก็มีตำแหนงทางการตลาดที่ดีแตบางตลาดก็
มีตำแหนงทางการตลาดท่ีไมดี ยกเวนผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหินที่ไทยมีสถานะทาง 
การตลาดไมดีทั ้ง 3 ตลาด ดังแสดงใน 
ตารางที่ 2

จากภาวการณแขงขันทางการคา ที่ทวี 
ความรุนแรงมากขึ้น ทำใหประเทศตางๆ ใน 
โลกพยายามที่จะสรางพันธมิตรทางการคา 
ท ั ้งท ี ่อย ู  ในร ูปแบบของเขตการค าเสร ี 
และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเปน 
การสรางพันธมิตรที่เข็มแข็ง ดังเห็นไดจาก 
สหภาพยุโรปที่มีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
และสังคม จนเปรียบเสมือนเปนประเทศ 
เดียวกัน 

ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ ่งที ่มี 
ความพยายามในการสรางพันธมิตรทาง 
การคา โดยการทำความตกลงเขตการคา 
เสรีกับประเทศตางๆ ในโลก รวมทั้งมีการ 
รวมกลุมทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
ตางๆ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และ 
กัมพูชา ซ่ึงเรียกวา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 

นอกจากไทยไดทำการตกลงการคา 
เสรีภายในกลุมอาเซียน ประเทศไทยยังมี 
การทำความตกลงการคาเสรีกับประเทศ 
อื่นๆ ในนามของกลุมอาเซียน เชน กรอบ 
การคาเสรีอาเซียน-จีน และอาเซียน ญี่ปุน 
และกำลังพยายามจะกาวไปสูการคาเสรี 
อาเซียน+3 (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) 
เนื่องจากอาเซียนเห็นวาทั้ง 3 ประเทศมี 
ความสำคัญตอเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ 
เกาหลีใต ซ่ึงเปนประเทศหน่ึงท่ีมีความสำคัญ 
ตอการลงทุนในอาเซียน 

อยางไรก็ตามการที ่ประเทศตางๆ 
ในกลุมอาเซียนพยายามผลักดันตนเองเขาสู
ความตกลงการคาเสรีอาเซียน+3 จำเปนจะ 
ตองยอมรับความจริงที ่ว าประเทศตางๆ 
ในกลุมอาเซียนนั้นมีความสามารถในการ 
แขงขันในสินคาที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลให 
ไดรับประโยชนมากนอยจากการรวมกลุม 

แตกตางกัน ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะ 
ตองศึกษาถึงตำแหนงทางการตลาดของ 
ไทยในตลาด จีน ญี่ปุน และ เกาหลีใตวา 
มีตำแหนงเปนอยางไรในปจจุบัน

จากการศึกษาครอบคลุมสินคา 11 
รายการ คือ ขาวสาร ยางพารา ผักผลไม 
น้ำตาล สิ่งทอและเครื่องนุงหม ผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหิน ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑ 
พลาสติก เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก ยานยนต 
และช้ินสวนและอุปกรณขนสง และเคร่ืองจักร 
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สำหรับ 
ผลการศึกษาตำแหนงสินคาไทยภายใตเขต
การคาเสรีของกลุ มประเทศอาเซียน+3 
มีรายละเอียดดังนี้

1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในกลุมอาเซ�ยน+3

การศึกษาตำแหนงสินคาไทยภายใต 
เขตการคาเสรีของกลุมประเทศอาเซียน+3 
จำเปนตองศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจของ 
ประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน+3 เพื่อทราบ 
ถึงตำแหนงทางเศรษฐกิจของไทยในกลุม 
ซ ึ ่งจากการศึกษาพบวาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยมีขนาดใหญอยูในลำดับที่ 2 
ในกลุมอาเซียน โดยมีมูลคาผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศเทากับ 319 พัน 

ลานดอลลารสหรัฐฯ รองจากอินโดนีเซีย 
ท่ีมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
เทากับ 707 พันลานดอลลารสหรัฐฯ แต 
เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของไทยกับ 
ประเทศในกลุมอาเซียน +3 ซึ่งไดแก จีน 
ญี่ปุน และเกาหลีใต ขนาดผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศเทากับ 5,878 
5,459 และ 1,007 พันลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ตามลำดับ จึงพบวาประเทศไทยมี 
ขนาดของเศรษฐกิจที่เล็กมาก

นอกจากขนาดของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศที่กลาวในขางตนถาเปรียบ 
เทียบรายไดเฉลี ่ยต อหัวเห ็นไดวาแม 
ประเทศจีนจะมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศสูงที่สุดในกลุม แตสำหรับ 
รายไดเฉลี่ยตอหัวกลับอยูในระดับที่นอย 
กวาไทยเล็กนอย ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร 
และบรูไนที ่ม ีผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศคอนขางนอยแตกลับมีรายไดเฉลี่ย 
ตอหัวสูงเปนอันดับที่ 1 และ 3 ของกลุม 
อาเซียน+3 สวนประเทศญ่ีปุน และเกาหลีใต 
มีรายไดเฉลี่ยตอหัวเปนอันดับที่ 2 และ 4 
ของกลุม สำหรับประเทศไทยมีรายไดเฉลี่ย 
ตอหัวอยูในระดับ 6 ของกลุม แตก็มีมูลคา 
ที่หางจากประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัว 
มากเปนอันดับที่ 1 ถึง 4 คอนขางมาก 

ถาเปรียบเทียบการคาระหวางประเทศ 
ในกลุมอาเซียน+3 พบวา ญี่ปุน จีน 
เกาหลีใต ยังคงเปนประเทศที่มีมูลคาการ 
สงออกและนำเขาอยูในลำดับที่ 1 ถึง 3 
ของกลุม สำหรับประเทศไทยมีมูลคาการสงออก 
และนำเขาอยูในลำดับที่ 7 ของกลุม โดย 
ในป พ.ศ. 2553 มีมูลคาการสงออก และ 
นำเขาเทากับ 90,294 และ 90,099 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ ตามลำดับ ซึ่งถือไดวามี 
มูลคานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุน 

“เศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยมีขนาดใหญ 
อยูในลำดับที่ 2 ในกลุม 
อาเซ�ยนโดยมีมูลคา 
ผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศเทากับ 319 
พันลาน ดอลลารสหรัฐฯ 
รองจาก 
อินโดนีเซ�ยที่มีมูลคา 
ผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศเทากับ 707 
พันลาน ดอลลารสหรัฐฯ 
แตเมื่อ 
เทียบกับขนาดเศรษฐกิจ 
ของไทยกับประเทศใน 
กลุมอาเซ�ยน+3 ซ�่งไดแก 
จ�น ญี่ปุน และเกาหลีใต 
ขนาดผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศเทากับ 
5,878 5,459 และ 1,007 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
ตามลำดับ จ�งพบวา 
ประเทศไทยมีขนาดของ 
เศรษฐกิจที่เล็กมาก”

“ไทยมีสถานะทางการคาที่
ดี ในหลายๆ สินคา 
โดยเฉพาะในสินคา 
ขาวสาร น้ำตาล 
และยางพารา ที่มีตำแหนง 
ทางการตลาดเปนดาว 
หร�อทำเง�นทั�งในตลาด จ�น 
ญี่ปุน และเกาหลี 
สวนสินคาประเภทอื่นๆ 
พบวาในบางตลาดก็มี 
ตำแหนงทางการตลาดที่ดี 
แตบางตลาดก็มีตำแหนง 
ทางการตลาดที่ไมดี 
ยกเวนผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหิน 
ที่ไทยมีสถานะทาง 
การตลาดไมดีทั�ง 3 
ตลาด”

ที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

สรุปสถานะ
ทางการตลาดของไทยในตลาดจ�น ญี่ปุน และเกาหลี2

ขาวสาร

ยางพารา

ผักผลไม

น้ำตาล

สิ่งทอและเครื่องนุงหม

ผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหิน

ผลิตภัณฑยาง

ผลิตภัณฑพลาสติก

เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก

ยานยนตและชิ้นสวนแลอุปกรณขนสง

เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

สถานะทางการตลาดของไทย

ทำเงินดาว แย แนวโนมตกต่ำแนวโนมทำเงิน

จีน ญี่ปุน เกาหลีสินคา

1

สินคาที่เปนดาว : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง 
  และสวนแบงทางการตลาดสูง
สินคาทำเงิน : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกต่ำ
  แตสวนแบงทางการตลาดสูง
สินคาที่มีแนวโนมทำเงิน : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง 
  แตสวนแบงทางการตลาดต่ำกวา
  เงื่อนไขแตไมหางจากผูนำตลาด
สินคาที่มีแนวโนมตกต่ำ : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง 
  แตสวนแบงทางการตลาดต่ำกวา
  เงื่อนไข และหางจากผูนำตลาด
สินคาที่อยูในกลุมแย : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกต่ำ 
  และมีสวนแบงทางการตลาดต่ำ
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ตำแหนงสินคาไทย
ภายใตเขตการคาเสร�
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โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



ตางจากไทย โดยอยูในกลุมสินคาท่ีมีแนวโนม 
ตกต่ำหรือแย

2.5 สิ่งทอและเครื่องนุงหม
เมื่อพิจารณาตำแหนงทางการตลาด

ของสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยในตลาด 
ญี่ปุนและเกาหลีใต พบวาสถานการณ 
ทางการตลาดของสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
ไทยในทั้ง 2 ตลาดนี้ไมดีนัก เนื่องจากมี 
ตำแหนงอยูในตำแหนงแย ในขณะท่ีตำแหนง 
ทางการตลาดของเวียดนามในตลาดญี่ปุน 
และเกาหลีใตเปนดาว อยางไรก็ตามสำหรับ 
ในตลาดจีน ตำแหนงทางการตลาดของส่ิงทอ 
และเครื่องนุงหมไทยยังคงอยูในตำแหนง 
ทำเงิน ในขณะที่ตำแหนงของเวียดนามอยู 
ในตำแหนงที่มีแนวโนมทำเงิน เนื่องจากมี 
สวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จนป พ.ศ. 2553 มีสวนแบงทางการตลาด 
ท่ีสูงกวาไทย สำหรับประเทศอ่ืนๆ มีตำแหนง 
มีแนวโนมตกต่ำ และแย ยกเวนตำแหนง 
ทางการตลาดของอินโดนีเซียในตลาดจีน 
และเกาหลีใตที่อยูในตำแหนงทำเงิน

2.6 ผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหิน 
การวิเคราะหตำแหนงทางการตลาด

ของผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหินไทย
ในตลาดจีนญี่ปุน และเกาหลีใต พบวา 
ไทยมีตำแหนงที่ไมดีนักในทั้ง 3 ตลาด โดย 
ในตลาดจีนสินคาของไทยมีตำแหนงแย 
และในตลาดญี่ปุน และเกาหลีใต สินคาของ 

ไทยมีตำแหนงอยูในกลุมที่มีแนวโนมตกต่ำ 
ในขณะท่ีตำแหนงทางการตลาดของอินโดนีเซีย 
อยูในตำแหนงที่ดีในทั้ง 3 ตลาด โดยใน 
ตลาดจีน สินคาของอินโดนีเซียมีตำแหนง 
เปนดาว และในตลาดญี่ปุน และเกาหลีใต 
สินคามีตำแหนงเปนสินคาทำเงิน นอกจาก 
ประเทศอินโดนีเซียยังมีอีก 2 ประเทศที่มี 
ตำแหนงทางการตลาดท่ีดีในบางตลาด ไดแก 
ประเทศมาเลเซียในตลาดเกาหลีใตที ่ม ี 
ตำแหนงเปนดาว และประเทศสิงคโปรใน 
ตลาดจีนท่ีมีตำแหนงเปนดาว สำหรับประเทศ 
อ่ืนๆ มีตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนง 
ที่มีแนวโนมตกต่ำหรือแย

2.7 ผลิตภัณฑยาง 
จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด

ของผลิตภัณฑยางไทยในตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใต พบวาไทยมีตำแหนงทาง 
การตลาดในสินคาตัวนี้ในระดับดีโดยใน 
ตลาดจีนและญี่ปุ น ไทยมีตำแหนงของ 
ผลิตภัณฑยางเปนดาว สวนในเกาหลีใตมี 
ตำแหนงทางการตลาดเปนสินคาทำเงิน 
นอกจากไทยที่มีตำแหนงทางการตลาดที่
ดี ยังมีประเทศอื่นๆ ที่มีตำแหนงที่ดีใน 
บางตลาด ไดแก ประเทศอินโดนีเซียที่ 
มีตำแหนงสินคาทำเงินในตลาดญี่ปุน และ 
ประเทศมาเลเซียที่มีตำแหนงสินคาเปน 
ดาวในตลาดจีน และเกาหลีใต สำหรับ 
ประเทศอื่นๆ มีตำแหนงทางการตลาดอยูใน 

ตำแหนงที่มีแนวโนมตกต่ำหรือแย
2.8 ผลิตภัณฑพลาสติก 
สำหรับการวิเคราะหตำแหนงทางการ

ตลาดของผลิตภัณฑพลาสติกไทยในตลาด 
จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต พบวาไทยมี 
ตำแหนงทางการตลาดที ่ด ีในตลาดจีน 
และญี่ปุน เนื่องจากทั้ง 2 ตลาดนี้ไทยมี 
ตำแหนงของผลิตภัณฑพลาสติกเปนดาว 
สำหรับในตลาดเกาหลีใตไทยมีตำแหนง 
ทางการตลาดเปนสินคาที่มีแนวโนมทำ 
เงินเนื่องจากมีสวนแบงตลาดอยูในระดับที่
คอนขางสูง และมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 
3 ของกลุมอาเซียน โดยประเทศที่มีสัดสวน 
การสงออกอันดับ 1 คือสิงคโปรท่ีมีตำแหนง 
สินคาเปนสินคาทำเงิน และอันดับที่ 2 คือ 
มาเลเซ ียท ี ่ม ีตำแหนงส ินค าเป นดาว 
สำหรับประเทศอ่ืนๆ มีตำแหนงทางการตลาด 

ใดประเทศหนึ่งในอาเซียนจะเขาไปแขงขัน 
กับประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ดังนั้น 
การเขาไปแขงขันจึงจำเปนตองทำในนาม 
ของกลุมประเทศอาเซียน ที่มีขนาดทาง 
เศรษฐกิจไมแตกตางจาก ประเทศจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใตมากนัก แตอยางไรก็ตาม 
เนื่องจากแตละประเทศในกลุมอาเซียนมี 
ทรัพยากร และความสามารถในการผลิต 
สินคาท่ีแตกตางกัน ทำใหการดำเนินการใน 
นามของอาเซียนยอมมีบางประเทศที ่ 
ไดประโยชน และเสียประโยชน ดังนั้นจึง 
จำเปนอยางยิ่งที่ตองพิจารณาถึงตำแหนง
ทางการตลาดของสินคาของไทยในตลาด
จีน ญี่ปุน และเกาหลีใตเพี่อพิจารณาวา 
ตำแหนงของสินคาไทยในตลาดเหลานี ้ 
เปนอยางไร

2. การว�เคราะหตำแหนงทาง 
การตลาด

จากตำแหนงของมูลคาการสงออก 
รวมของไทยที่กลาวในขางตน เห็นไดวาไทย 
ไมใชผู นำในการสงออกสินคาในตลาด 
อาเซียน+3 และมีมูลคาการสงออกอยูลำดับ 
ที่ 7 จาก 13 ประเทศ ซึ่งถือไดวาอยู 
ในระดับกลางของกลุม สงผลใหสินคาบาง 
รายการของไทยอาจอยู ในระดับตนๆ 
ของกลุม และบางรายการอาจจะอยูใน 
ระดับทายของกลุ มดังนั ้นจึงตองศึกษา 
ตำแหนงทางการตลาดของสินคาประเภท 
ตางๆ โดยใชแนวคิดเมตริกซความเจริญ 
เติบโต-สวนแบงตลาด (Boston Consulting 
Group Matrix: BCG Matrix) มาเปน 
เครื่องมือในการแบงตำแหนงสินคา เปน 5 
ประเภท คือสินคาที่เปนดาว สินคาทำเงิน 
แนวโนมทำเงิน แนวโนมตกต่ำ และสินคา 
ท่ีแย โดยเกณฑในการแบงประเภทอุตสาหกรรม 
พิจารณาจากปจจัย 2 ปจจัยไดแก อัตรา 
การขยายตัวของการสงออก และสวนแบง 
ทางการตลาด ซึ่งสินคาแตละประเภทมี 
เกณฑที่ใชในการแบงแยกแตกตางกัน ซึ่งมี 
รายละเอียดดังนี้

สำหรับตำแหนงทางการตลาดสินคา 
ตางๆ ของไทยในตลาดจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต 
ในแตละสินคามีรายละเอียดดังนี้

2.1 ขาวสาร
เมื่อทำการวิเคราะหตำแหนงทางการ

ตลาดของขาวสารไทยในตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใต พบวาตำแหนงทางการตลาด 
ของไทยอยูในระดับที่ดี โดยในตลาดจีน 
ขาวสารไทยมีตำแหนงทำเงิน และในตลาด 
ญ่ีปุนและเกาหลีใต ขาวสารไทยมีตำแหนง 
เปนดาว ในขณะที่ประเทศอื่นๆ อยูใน 
ตำแหนงแย ยกเวนเวียดนามที่มีตำแหนง 
เปนแนวโนมตกต่ำในตลาดจีน และเกาหลีใต

2.2 ยางพารา 
จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด

ของสินคายางพาราไทยในตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใตพบวายางพาราของไทยมี 
ตำแหนงท่ีดีในตลาดท้ัง 3 โดยยางพาราไทย 
มีตำแหนงเปนดาวในตลาดจีน และมีตำแหนง 
ทำเงินในตลาดญี่ปุนและเกาหลีใต สำหรับ 
ตำแหนงยางพาราของประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 
นอกจากไทยพบวาอยูในตำแหนงท่ีมีแนวโนม 
ตกต่ำ หรือแย ยกเวนอินโดนีเซียท่ีมีตำแหนง 
เปนดาวในตลาดญี่ปุน

2.3 ผักผลไม 
ถาพิจารณาตำแหนงทางการตลาด 

ของผักผลไมไทยที่สงออกไปตลาดจีน ญี่ปุน 
และเกาหลีใต พบวาไทยมีตำแหนงทาง 
การตลาดท่ีดีเฉพาะในตลาดจีนท่ีมีตำแหนง 
เปนดาว สวนในตลาดญี่ปุนผักผลไมไทย 
อยูในตำแหนงแย และในตลาดเกาหลีใต 
ผักผลไมไทยอยู ในตำแหนงที ่แนวโนม 
ทำเงินเนื่องจากมีสวนแบงตลาดที่ไมหาง 
จากผูนำตลาดมากนัก สำหรับสาเหตุที่ไทย 
มีตำแหนงที่ไมดีในตลาดญี่ปุนเนื่องจากมี
คูแขงที่สำคัญอยางฟลิปปนส ที่มีตำแหนง 
ของผักผลไมเปนดาวในตลาดญี่ปุนและ 
ทำเงินในตลาดเกาหลีใต สวนประเทศอื่นๆ 
มีตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนงที่มี 
แนวโนมตกต่ำ หรือแย

2.4 น้ำตาล 
สำหรับการวิเคราะหตำแหนงทางการ

ตลาดของสินคาน้ำตาลไทยที ่ส งออกไป 
ตลาดจีน ญี ่ปุ น และเกาหลีใต พบวา 
ตำแหนงทางการตลาดของไทยอยู ใน 
ระดับดี ทั้งในตลาดจีน ญี่ปุน และ 
เกาหลีใต โดยในตลาดจีน ญี ่ป ุ นและ 
เกาหลีใตไทยมีตำแหนงเปนดาว สำหรับ 
ประเทศอ่ืนๆ พบวามีตำแหนงทางการตลาด 

จีน เกาหลีใต
จากรายละเอียดในขางตนเห็นไดวา 

ประเทศจีน ญี ่ปุ น และเกาหลีใตเปน 
ประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ เมื่อเทียบ 
กับประเทศตางๆ ในอาเซียน ทั้งในประเด็น 
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรามภายในประเทศ 
รายไดเฉลี่ยตอหัว มูลคาการสงออก และ 
มูลคาการนำเขา จึงเปนเรื่องยากที่ประเทศ 

อยูในตำแหนงที่มีแนวโนมตกต่ำหรือแย
2.9 เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก 
จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด

ของเหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็กไทยใน 
ตลาดจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต พบวา 
ประเทศไทยมีตำแหนงทางการตลาดที่ดี 
เฉพาะในตลาดญี่ปุน โดยมีตำแหนงเปน 
สินคาทำเงิน ขณะที่ตำแหนงในตลาดจีน 
และเกาหลีใต อยูในตำแหนงแย โดยใน 
ตลาดจีนประเทศที่มีตำแหนงทางการตลาด
ของเหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็กที่ดีคือ 
มาเลเซียและสิงคโปรที่มีตำแหนงทางการ 
ตลาดเปนดาว สวนในตลาดเกาหลีใต พบวา 
อินโดนีเซียมีตำแหนงเปนดาว และมาเลเซีย 
มีตำแหนงทำเงิน สำหรับประเทศอื่นๆ มี 
ตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนงที่มี 
แนวโนมตกต่ำหรือแย

2.10 ยานยนตและช้ินสวนและอุปกรณ 
ขนสง 

เมื่อพิจารณาตำแหนงทางการตลาด
ของยานยนตและช้ินสวนและอุปกรณขนสง 

ไทยในตลาดจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต พบวา 
ไทยมีตำแหนงทางการตลาดที่ดีในตลาด 
ญี่ปุน และเกาหลีใต โดยมีตำแหนงเปน 
ดาว สวนในตลาดจีนไทยมีตำแหนงทาง 
การตลาดเปนสินคาในกลุมแย ในขณะที่ 
ประเทศมาเลเซียมีตำแหนงสินคาเปนดาว 
ในตลาดจีน และเกาหลีใต สวนสิงคโปรมี 
ตำแหนงทางการตลาดเปนดาวในตลาด 
เกาหลีใตเชนกัน สำหรับประเทศอื่นๆ มี 
ตำแหนงทางการตลาดอยูในตำแหนงที่มี 
แนวโนมตกต่ำหรือแย

2.11 เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกส

การวิเคราะหตำแหนงทางการตลาด
ของ เคร ื ่องจักร เคร ื ่องใชไฟฟาและ 
อิเล็กทรอนิกสไทยในตลาดจีน ญี่ปุน และ 
เกาหลีใต พบวามีเพียงตลาดญี่ปุนที่ไทย 
มีตำแหนงเปนดาว ในขณะที่ตลาดจีน 
และเกาหลีใต เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส อยูในตำแหนงสินคา 
ที่มีแนวโนมทำเงิน นอกจากประเทศไทย 

ยังมีอีกหลายประเทศที่มีตำแหนงทางการ 
ตลาดที่ดีในตลาดจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต 
ไดแก ประเทศมาเลเซียที่มีตำแหนงทางการ 
ตลาดเปนดาวในตลาด จีน และญี่ปุน 
ประเทศฟลิปปนสที ่มีตำแหนงทำเงินใน 
ตลาดจีน และสิงคโปรที่มีตำแหนงเปนดาว 
ในตลาดเกาหลีใต สำหรับประเทศอื่นๆ มี 
ตำแหนงทางการตลาดอยู ในตำแหนงที ่ 
แนวโนมตกต่ำหรือแย

จากการศึกษาตำแหนงทางการตลาด
ที่แสดงในขางตนเห็นไทยวาไทยมีสถานะ 
ทางการคาที่ดี ในหลายๆ สินคาโดยเฉพาะ 
ในสินคา ขาวสาร น้ำตาล และ ยางพารา 
ที่มีตำแหนงทางการตลาดเปนดาวหรือทำ 
เงินทั้งในตลาด จีน ญี่ปุน และ เกาหลี 
สวนสินคาประเภทอื่นๆ พบวาในบางตลาด 
ก็มีตำแหนงทางการตลาดที่ดีแตบางตลาดก็
มีตำแหนงทางการตลาดท่ีไมดี ยกเวนผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหินที่ไทยมีสถานะทาง 
การตลาดไมดีทั ้ง 3 ตลาด ดังแสดงใน 
ตารางที่ 2

จากภาวการณแขงขันทางการคา ที่ทวี 
ความรุนแรงมากขึ้น ทำใหประเทศตางๆ ใน 
โลกพยายามที่จะสรางพันธมิตรทางการคา 
ท ั ้งท ี ่อย ู  ในร ูปแบบของเขตการค าเสร ี 
และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเปน 
การสรางพันธมิตรที่เข็มแข็ง ดังเห็นไดจาก 
สหภาพยุโรปที่มีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
และสังคม จนเปรียบเสมือนเปนประเทศ 
เดียวกัน 

ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ ่งที ่มี 
ความพยายามในการสรางพันธมิตรทาง 
การคา โดยการทำความตกลงเขตการคา 
เสรีกับประเทศตางๆ ในโลก รวมทั้งมีการ 
รวมกลุมทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
ตางๆ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม ลาว พมา และ 
กัมพูชา ซ่ึงเรียกวา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) 

นอกจากไทยไดทำการตกลงการคา 
เสรีภายในกลุมอาเซียน ประเทศไทยยังมี 
การทำความตกลงการคาเสรีกับประเทศ 
อื่นๆ ในนามของกลุมอาเซียน เชน กรอบ 
การคาเสรีอาเซียน-จีน และอาเซียน ญี่ปุน 
และกำลังพยายามจะกาวไปสูการคาเสรี 
อาเซียน+3 (จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต) 
เนื่องจากอาเซียนเห็นวาทั้ง 3 ประเทศมี 
ความสำคัญตอเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ 
เกาหลีใต ซ่ึงเปนประเทศหน่ึงท่ีมีความสำคัญ 
ตอการลงทุนในอาเซียน 

อยางไรก็ตามการที ่ประเทศตางๆ 
ในกลุมอาเซียนพยายามผลักดันตนเองเขาสู
ความตกลงการคาเสรีอาเซียน+3 จำเปนจะ 
ตองยอมรับความจริงที ่ว าประเทศตางๆ 
ในกลุมอาเซียนนั้นมีความสามารถในการ 
แขงขันในสินคาที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลให 
ไดรับประโยชนมากนอยจากการรวมกลุม 

แตกตางกัน ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะ 
ตองศึกษาถึงตำแหนงทางการตลาดของ 
ไทยในตลาด จีน ญี่ปุน และ เกาหลีใตวา 
มีตำแหนงเปนอยางไรในปจจุบัน

จากการศึกษาครอบคลุมสินคา 11 
รายการ คือ ขาวสาร ยางพารา ผักผลไม 
น้ำตาล สิ่งทอและเครื่องนุงหม ผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหิน ผลิตภัณฑยาง ผลิตภัณฑ 
พลาสติก เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก ยานยนต 
และช้ินสวนและอุปกรณขนสง และเคร่ืองจักร 
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สำหรับ 
ผลการศึกษาตำแหนงสินคาไทยภายใตเขต
การคาเสรีของกลุ มประเทศอาเซียน+3 
มีรายละเอียดดังนี้

1. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในกลุมอาเซ�ยน+3

การศึกษาตำแหนงสินคาไทยภายใต 
เขตการคาเสรีของกลุมประเทศอาเซียน+3 
จำเปนตองศึกษาภาพรวมเศรษฐกิจของ 
ประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน+3 เพื่อทราบ 
ถึงตำแหนงทางเศรษฐกิจของไทยในกลุม 
ซ ึ ่งจากการศึกษาพบวาเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยมีขนาดใหญอยูในลำดับที่ 2 
ในกลุมอาเซียน โดยมีมูลคาผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศเทากับ 319 พัน 

ลานดอลลารสหรัฐฯ รองจากอินโดนีเซีย 
ท่ีมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
เทากับ 707 พันลานดอลลารสหรัฐฯ แต 
เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของไทยกับ 
ประเทศในกลุมอาเซียน +3 ซึ่งไดแก จีน 
ญี่ปุน และเกาหลีใต ขนาดผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศเทากับ 5,878 
5,459 และ 1,007 พันลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ตามลำดับ จึงพบวาประเทศไทยมี 
ขนาดของเศรษฐกิจที่เล็กมาก

นอกจากขนาดของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศที่กลาวในขางตนถาเปรียบ 
เทียบรายไดเฉลี ่ยต อหัวเห ็นไดวาแม 
ประเทศจีนจะมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศสูงที่สุดในกลุม แตสำหรับ 
รายไดเฉลี่ยตอหัวกลับอยูในระดับที่นอย 
กวาไทยเล็กนอย ในขณะท่ีประเทศสิงคโปร 
และบรูไนที ่ม ีผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 
ประเทศคอนขางนอยแตกลับมีรายไดเฉลี่ย 
ตอหัวสูงเปนอันดับที่ 1 และ 3 ของกลุม 
อาเซียน+3 สวนประเทศญ่ีปุน และเกาหลีใต 
มีรายไดเฉลี่ยตอหัวเปนอันดับที่ 2 และ 4 
ของกลุม สำหรับประเทศไทยมีรายไดเฉลี่ย 
ตอหัวอยูในระดับ 6 ของกลุม แตก็มีมูลคา 
ที่หางจากประเทศที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัว 
มากเปนอันดับที่ 1 ถึง 4 คอนขางมาก 

ถาเปรียบเทียบการคาระหวางประเทศ 
ในกลุมอาเซียน+3 พบวา ญี่ปุน จีน 
เกาหลีใต ยังคงเปนประเทศที่มีมูลคาการ 
สงออกและนำเขาอยูในลำดับที่ 1 ถึง 3 
ของกลุม สำหรับประเทศไทยมีมูลคาการสงออก 
และนำเขาอยูในลำดับที่ 7 ของกลุม โดย 
ในป พ.ศ. 2553 มีมูลคาการสงออก และ 
นำเขาเทากับ 90,294 และ 90,099 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ ตามลำดับ ซึ่งถือไดวามี 
มูลคานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุน 

“เศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยมีขนาดใหญ 
อยูในลำดับที่ 2 ในกลุม 
อาเซ�ยนโดยมีมูลคา 
ผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศเทากับ 319 
พันลาน ดอลลารสหรัฐฯ 
รองจาก 
อินโดนีเซ�ยที่มีมูลคา 
ผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศเทากับ 707 
พันลาน ดอลลารสหรัฐฯ 
แตเมื่อ 
เทียบกับขนาดเศรษฐกิจ 
ของไทยกับประเทศใน 
กลุมอาเซ�ยน+3 ซ�่งไดแก 
จ�น ญี่ปุน และเกาหลีใต 
ขนาดผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศเทากับ 
5,878 5,459 และ 1,007 
พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
ตามลำดับ จ�งพบวา 
ประเทศไทยมีขนาดของ 
เศรษฐกิจที่เล็กมาก”

“ไทยมีสถานะทางการคาที่
ดี ในหลายๆ สินคา 
โดยเฉพาะในสินคา 
ขาวสาร น้ำตาล 
และยางพารา ที่มีตำแหนง 
ทางการตลาดเปนดาว 
หร�อทำเง�นทั�งในตลาด จ�น 
ญี่ปุน และเกาหลี 
สวนสินคาประเภทอื่นๆ 
พบวาในบางตลาดก็มี 
ตำแหนงทางการตลาดที่ดี 
แตบางตลาดก็มีตำแหนง 
ทางการตลาดที่ไมดี 
ยกเวนผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหิน 
ที่ไทยมีสถานะทาง 
การตลาดไมดีทั�ง 3 
ตลาด”

ที่มา: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

สรุปสถานะ
ทางการตลาดของไทยในตลาดจ�น ญี่ปุน และเกาหลี2

ขาวสาร

ยางพารา

ผักผลไม

น้ำตาล

สิ่งทอและเครื่องนุงหม

ผลิตภัณฑปโตรเลียมและถานหิน

ผลิตภัณฑยาง

ผลิตภัณฑพลาสติก

เหล็กและผลิตภัณฑจากเหล็ก

ยานยนตและชิ้นสวนแลอุปกรณขนสง

เครื่องจักร เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

สถานะทางการตลาดของไทย

ทำเงินดาว แย แนวโนมตกต่ำแนวโนมทำเงิน

จีน ญี่ปุน เกาหลีสินคา

1

สินคาที่เปนดาว : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง 
  และสวนแบงทางการตลาดสูง
สินคาทำเงิน : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกต่ำ
  แตสวนแบงทางการตลาดสูง
สินคาที่มีแนวโนมทำเงิน : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง 
  แตสวนแบงทางการตลาดต่ำกวา
  เงื่อนไขแตไมหางจากผูนำตลาด
สินคาที่มีแนวโนมตกต่ำ : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง 
  แตสวนแบงทางการตลาดต่ำกวา
  เงื่อนไข และหางจากผูนำตลาด
สินคาที่อยูในกลุมแย : มีอัตราการขยายตัวของการสงออกต่ำ 
  และมีสวนแบงทางการตลาดต่ำ
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ตำแหนงสินคาไทย
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ปาลมน้ำมันเปนหนึ่งในพืชเกษตรที่มี
อนาคตเพราะความตองการสินคาชนิดนี้ 
ยังมีอีกมาก ท้ังท่ีใชวัตถุดิบเปนสวนประกอบ 
ในอุตสาหกรรมอาหาร เชน น้ำมันปรุงอาหาร 
มาการีน วานาสปาติ ไอศกรีม ครีมเทียม 
นมเทียม เนยขาว เนยโกโก ขนมเคก 
และขนมปง เปนตน กลาวไดวาประมาณ 
รอยละ 70 ใชในอุตสาหกรรมอาหาร 
สวนที ่เหลืออีก 30 เปอรเซ็นตใชใน 
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน หรือ “ไบโอ 
ดีเซล” ซึ่งตัวเลข 70/30 ในอนาคต 
เพิ่มขึ้นอยางแนนอน เหตุผลคือประชากร 
ของโลกที่เพิ่มขึ้น แตน้ำมันดิบมีปริมาณ 
ลดลง ทำใหความตองการใชน้ำมันปาลม 
ตองมีมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่สำคัญวาทำไม 
มาเลเซียและอินโดนีเซียจึง “ตัดโคนตน 
ยางพารา” มาสงเสริมปลูกปาลมน้ำมัน 
แทน

มีคำถามวาหลังป พ.ศ. 2558 เพื่อ 
เริ่มการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
อยางเต็มรูปแบบแลวจะมีผลกระทบอยางไร 
กับปาลมน้ำมันไทยบาง โดยภาพรวมเมื่อ 
เทียบการพัฒนาปาลมน้ำมันไทยกับมาเลเซีย 
และอินโดนีเซียแลว เรายังหางชั้นกับเคา 
มาก หากเราไมบริหารจัดการใหดีกวาท่ีเปน 
อยู ในปจจุบันมีผลกระทบแนนอนครับ 
ชวงที่เราบริหารจัดการสต็อกไมดี ปาลม 
น้ำมันเขามาในไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได 
อยางไรก็ตาม ใชวาเคาจะทำตลาดไดงายๆ 
หากเราเรง “จัดระเบียบปาลมน้ำมันไทย 
ท้ังระบบ” ผมขอนำเสนอแนวทางดังน้ีครับ

1. ตั �งสถาบันนโยบายและพัฒนา 
ปาลมน้ำมันและน้ำมันปาลมแหงชาติ 
(National Policy and Development 
of Institute for Oil Palm and Palm 
Oil) ผมขอใชชื่อยอวา “สนป.” หนวยงาน 
น้ีควรต้ังเปนองคกรมหาชน เชิญผูเช่ียวชาญ 
ทุกภาคสวนเปนกรรมการมารวมกำหนด 
อนาคตปาลมน้ำมันของประเทศ ตองมี 
ตัวแทนจากเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคพลังงานทดแทน และผูประกอบการ 
เชิญทุกภาคสวนที่มีสวนไดสวนเสียเขามา
ชวยกันคิด ท่ีสำคัญคือใหตองยกเลิก “กนป.” 
(คณะกรรมการปาลมน้ำมันแหงชาติ) 
ท่ีพูดอยางน้ี กนป. ก็ไมไดทำอะไรผิดหรอก 
เพียงแตเปน “เสือกระดาษ” เพราะ กนป. 
มาจากภาคการเมืองมีกรรมการจากหนวย

งานที่เกี่ยวของ แตไมมีอำนาจสั่งการใดๆ 
เลย งบประมาณของตัวเองก็ไมมี การตั้ง 
“สนป.” เปนรูปแบบน้ีผมนำมาจาก “MPOB” 
ของมาเลเซียท่ีสามารถยึดโยงและควบคุม 
ทุกอยางท่ีเก่ียวกับปาลมน้ำมัน เร่ืองเล็กๆ 
งายๆ ที่เห็นชัดคือในมาเลเซีย หากใครคน 
ใดคนหนึ่งเก็บเกี่ยวผลปาลม (Fresh Fruit 
Bunch : FFB) ที่ยังไมแกเต็มที่ กอนเวลา 
กำหนด “ถือวามีความผิด” ทำไมมาเลเซีย 
ชางใสใจในรายละเอียดเหลือเกิน เพราะ 
วาการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลมในเวลาที่ไม 
เหมาะสมจะมีผลตอเปอรเซ็นตการใหน้ำมัน 
ปาลม (Oil Extraction Rate : OER) 
ปจจุบันมาเลเซียอยูท่ีรอยละ 21 ประเทศไทย 
มี OER อยูที่ 15-17 เปอรเซ็นตเทานั้น 
ซึ่งการมีคา OER ที่ต่ำ จะทำใหราคา 
ปาลมของเกษตรกรที่ขายไดมีราคาที่ต่ำ 
ไปดวย

2. จัดทำรางกฎหมายการพัฒนา 
ปาลมน้ำมันของชาติ กฎหมายฉบับนี้มี 
ความสำคัญมากตอการอยูรอดของปาลม
น้ำมันไทย เสมือนเปนกติกาของประเทศ 
ในการบริหารจัดการปาลมของประเทศ
ทั้งหมด ปจจุบันประเทศไทยยังไมมี 
หลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติของปาลม 
น้ำมันที่เปนระบบครอบคลุมทุกประเด็น
ของปาลม เนื้อหาของกฎหมายที่ตองพูด 
ถึงคือการพัฒนาพันธุ การใชพันธุปาลมที่ 
ใหผลผลิตสูงตอง เปล่ียนเปนพันธุ “เทเนอรา” 
เหมือนที่มาเลเซียใชอยูรวมถึงการสงเสริม
ใหมีผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นในกี่ป ขณะนี้ 
ประสิทธิภาพการผลิตของเรายังต่ำมาก 
เราผลิตโดยเฉลี่ย 2.5 ตันตอไร ในขณะ 
ที่มาเลเซียผลิตได 4 ตันตอไร ประเด็น 
การขยายพื้นที่เพาะปลูกของประเทศ ก็ 
ตองมานั ่งคิดกันวาใชทางออกหรือไม 
ประสบการณสอนใหเห็นวาสินคาเกษตร 
ไทยหลายประเภทมักจะถูกนักการเมือง 
นำไปเปน “สินคาการเมือง” เพื่อใชใน 

การหาเสียง โดยไมไดคำนึงถึงความพรอม 
ของพื้นที่เลย ปาลมน้ำมันเปนพืชอีกตัว 
หนึ่งที่มีสงเสริมใหหลายพื้นที่ของประเทศ
ไทยปลูกโดยไมคำนึงถึงความพรอม เชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปาลมเปนพืชที่ 
ชอบที่ชุมชื้น ชอบน้ำ หากเราไปปลูกใน 
ท่ีแลง ผลผลิตตอไรจะลดลง พ้ีนท่ีเหมาะสม 
เพื่อการปลูกปาลมของโลก จะอยูบริเวณ 
แนวเสนศูนยสูตร (Equator) แถบประเทศ 
มาเลเซียและอินโดนีเซีย ประเทศไทยมีสอง 
พื้นที่คือภาคใตและภาคตะวันออก เพราะ 
มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ

3. ตองจัดการบร�หารสต็อกน้ำมัน 
ปาลมใหมีประสิทธิภาพ ปญหาการขาด 
แคลนน้ำมันปาลมท่ีผานมาก็คือการบริหาร 
สต็อกน้ำมันปาลมผิดพลาด หนวยงานที่ 
เกี่ยวของตองมาคำนวณใหมวา สต็อกของ 
น้ำมันปาลมที่เหมาะสมของประเทศควร 
อยูที่เทาไร ขณะนี้มีการพูดกันที่ 150,000 
ตัน ตัวสต็อกน้ำมันปาลมจะเปนเคร่ืองมือ 
ในการปรับความสมดุลของความตองการ 
และการผลิตปาลมน้ำมันของประเทศ 
หากบริหารจัดการดีราคาปาลมน้ำมันจะ 
ดีตามดวยตัวเลขสต็อกน้ำมันของประเทศ 
ตองมีหนวยงานหลักในการบริหารจัดการ 
โดยตรงและควรเปนหนวยงานรัฐฯ

4. ปฎิรูปขอมูลปาลมน้ำมันทั�งระบบ 
ปจจุบันถาทานผูอานตองการขอมูลของ 
ปาลมน้ำมันก็สามารถหาไดจากหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ แตปญหาคือขอมูลแตละหนวย 
ที่จัดเก็บมีตัวเลขที่ไมตรงกัน เลยไมรูจะ 
เชื่อหนวยงานไหน ไมรูขอมูลของหนวย 
งานไหนถูก แมกระทั่งตัวเลขสต็อกของ 
ประเทศ ผมก็ไมแนใจวาจะเปนตัวเลขจริง 
ที่พูดถึงกันหรือไม เพราะหนวยงานรัฐฯ 
ไมไดเปนคนดำเนินการ น้ำมันปาลมจริงๆ 
อยูที่เอกชน 

ไมวาประเทศไทยจะมีจุดยืนเร่ืองปาลม 
น้ำมันอยางไร บางคนบอกวาปาลมน้ำมันเรา 
ไมตองไปแขงกับใครเพราะเราผลิตเพื ่อ 
สนองความตองการภายในประเทศเทานั้น 
แตสิ่งที่ประเทศไทยตองรีบดำเนินการคือ 
การจัดการใหม เพ่ิมประสิทธิภาพและลด 
ตนทุน นี่คือทางออกและทางรอดของ 
ปาลมน้ำมันไทย ไมวาเวทีอาเซียนหรือ 
สังเวียนใดก็ตาม จะไมสามารถเขามาทำลาย 
เกษตรกรและผูที่เกี่ยวของได  

“แตสิ�งที่ประเทศไทย

ตองร�บดำเนินการคือ 

การจัดการใหม 

เพ��มประสิทธิภาพ 

และลดตนทุน 

นี้คือทางออก 

และทางรอด 

ของปาลมน้ำมันไทย 

ไมวาเวทีอาเซ�ยน 

หร�อสังเว�ยนใดก็ตาม 

จะไมสามารถ 

เขามาทำลาย 

เกษตรกร 

และผูที่เกี่ยวของได”
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จัดระเบียบปาลมน้ำมันไทยเพ��อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ�ยน (AEC)
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ความเช�่ยวชาญ 
การคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ



นับตั้งแต สปป.ลาว มีนโยบายเปดรับ 
การลงทุนจากตางประเทศต้ังแตป พ.ศ. 2529 
และประกาศใชกฎหมายสงเสริมการลงทุน
จากตางประเทศฉบับแรกในป พ.ศ. 2531 
มีนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนทำธุรกิจใน 
สปป.ลาว เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในชวง 
5 ปที่ผานมา เวียดนามและจีนขยายการ 
ลงทุนใน สปป.ลาว อยางรวดเร็วจนครอง 
อันดับ 1 และ 2 ของนักลงทุนรายใหญใน 
สปป.ลาว ตามลำดับ จากเดิมที่ไทยเปน 
ผูลงทุนรายใหญอันดับ 1 มาโดยตลอด โดย 

ธุรกิจที่นักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนมาก
ที่สุด คือ พลังงานไฟฟา รองลงมา คือ 
เหมืองแร บริการ (อาทิ ทองเที่ยว) เกษตร 
และเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
ตามลำดับ เนื่องจาก สปป.ลาว มีทรัพยากร 
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ อาทิ แหลงน้ำสำหรับ 
ผลิตกระแสไฟฟา สินแรตางๆ และพื้นดิน 
ที่เหมาะแกการเพาะปลูก ประกอบกับมี 
ขนบธรรมเน ียมประเพณีท ี ่งดงามและ 
ประวัติศาสตรอันยาวนาน อยางไรก็ตาม 
ปจจุบันการลงทุนใน สปป.ลาว ยังมีอุปสรรค 

อยู คอนขางมาก โดยเฉพาะปญหาดาน 
กฎระเบียบประเภทตางๆ ซึ่งยังไมมีความ 
เปนสากล รวมท้ังข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติ 
โครงการลงทุนซึ่งใชระยะเวลานาน ดังนั้น 
รัฐบาล สปป.ลาว จึงประกาศใชกฎหมาย 
สงเสริมการลงทุนฉบับใหมเมื ่อวันที ่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2552 แทนกฎหมายสงเสริม 
การลงทุนฉบับเดิมป พ.ศ. 2547 เพื่อใหเกิด 
การแขงขันท่ีเทาเทียมกันระหวางผูประกอบการ 
ตางชาติและผูประกอบการชาวลาว อีกทั้ง 
ย ังเพิ ่มร ูปแบบการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ 

สำคัญของกฎหมายสงเสริมการลงทุนฉบับ 
ใหมและกฎหมายภาษีมีดังนี้

ส ิทธ ิประโยชนด านภาษีท ี ่ระบ ุใน 
กฎหมายสงเสริมการลงทุนฉบับป พ.ศ. 
2552 แบงตามระดับความสำคัญของกิจการ 
และเขตพื้นที่การลงทุน ดังนี้

การปรับปรุงกฎหมายสงเสริมการลงทุน 
ดังกลาวสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมของ สปป.ลาว ฉบับที่ 7 (ป พ.ศ. 
2553-2558) ซึ่งตั้งเปามูลคาการลงทุนใน 

(One Stop Service) เพื่อให 
การลงทุนเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
อยางไรก็ตาม ในชวงที ่ผานมา กฎหมาย 
สงเสริมการลงทุนฉบับใหมยังมีผลในทาง 
ปฏิบัติไมมากนัก ทางการ สปป.ลาว จึง 
ออกประกาศใหมีการบังคับใชกฎหมาย 
สงเสริมการลงทุนฉบับดังกลาวอยางจริงจัง 
ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป 
รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมายภาษีฉบับป 
พ.ศ. 2548 ไปพรอมกันดวย ทั้งนี้ สาระ 
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ตารางสิทธิประโยชนดานภาษ�ในกฎหมายสงเสร�มการลงทุนป พ.ศ. 2552

ที่มา: สำนักงานสงเสร�มการคาในตางประเทศ ณ เว�ยงจันทน DFDL MEKONG

ตารางเปร�ยบเทียบ
สาระสำคัญของ
กฎหมาย
สงเสร�มการลงทุน
ป พ.ศ. 2547 
และป พ.ศ. 2552

ตารางกฎหมายภาษ�ประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ: *ธุรกิจสัมปทานครอบคลุมถึงธุรกิจที่เกี ่ยวของกับที่ดิน สินแร ไฟฟา สายการบิน โทรคมนาคม ประกันภัย และสถาบันการเง�น
       **อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2554 อยูที ่ระดับ 8,036 กีบตอดอลลารสหรัฐ
ที่มา: DFDL MEKONG

หมายเหตุ: ***มีผลบังคับใชตั �งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554
ที่มา: DFDL MEKONG

สปป.ลาว ท้ังจากในประเทศและตางประเทศ 
ปละกวา 1.7 พันลานดอลลารสหรัฐ นับเปน 
กาวสำคัญในการพัฒนา สปป.ลาว สูการ 
เปนประเทศเปาหมายหลักเพื่อการลงทุนใน
กลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว 
พมา และเวียดนาม) อันจะนำไปสูการหลุดพน 
จากประเทศที่มีระดับการพัฒนานอยที่สุด 
(Least Developed Countries : LDCs) 
ในอนาคต

ดไนิงเีษาภอืรหรไำกีษาภ

 esirpretnE no xaT( ลคคุบิติน

Profits or Profit Tax)

)xaT emocnI lanosreP( าดมรรธลคคุบดไนิงเีษาภ

)xaT revonruT ssenisuB( าครากีษาภ

ิตาชงาตวาชะลแวาลวาชจิกรุธบอกะรปูผ

62 ะลยอรีที่นักวยีดเารตัอนใรไำกีษาภยีสเ

ีษาภยีสเิตาชงาตวาชะลแวาลวาช

ารตัอนใาดมรรธลคคุบดไนิงเ

82-0 ะลยอร

01 ะลยอรีที่วยีดเารตัอีม

ะลแวาลวาชจิกรุธบอกะรปูผ

นใรไำกีษาภยีสเิตาชงาตวาช

บัดำลมาต 02 ะลยอระลแ 53 ะลยอรารตัอ

ีษาภยีสเิตาชงาตวาชะลแวาลวาช

 ะลยอรารตัอนใาดมรรธลคคุบดไนิงเ

บัดำลมาต 01 ะลยอระลแ 52-0

 01 ะลยอระลแ 5 ะลยอร อืค ารตัอ 2 ีม

าคนิสงอขทภเะรปบักูยอนึข

***8452 ปีษาภยามหฎกงุรปบัรป           8452 ปีษาภยามหฎก               ีษาภทภเะรป
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กฎหมายสงเสร�มการลงทุนฉบับใหม…
ปจจัยผลักดัน สปป.ลาว
สูความเปนสากล
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โดย: ฝายว�จัยธุรกิจ ธนาคารเพ��อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย

THE GLOBESTRATEGY

Business LawTHE GLOBE

หมายเหตุ : ระดับความสำคัญของกิจการ แบงเปน
ระดับที่ 1 กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสูงสุด อาทิ โรงแรม 4 ดาว และสถาบันการศึกษา
ระดับที่ 2  กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนปานกลาง อาทิ ธุรกิจผลิตรถจักรยานยนต
ระดับที่ 3  กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนต่ำ อาทิ ธุรกิจผลิตเครื่องดื่ม และธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนต
เขตพื้นที่การลงทุน แบงเปน
เขตที่ 1 พื้นที่หางไกล ทุรกันดาร และขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เขตที่ 2 พื้นที่ที ่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานจำกัด
เขตที่ 3 เขตเมืองใหญ และมีสาธารณูปโภคพื้นฐานพรอม
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ยามหฎกงอขดยีอเะลยาร

นุทงลมวรราก

นยีบเะทดจนุท

นุทงลตาญุนอบใ

นุทงลรากาลวเะยะร

บัรหำสนุทงลรากมิรสเงสยามหฎกกยแงบแรากีมมไ
ิตาชงาตนุทงลกันะลแนิถงอทนุทงลกัน

าวกยอนมไนุหอืถงอติตาชงาตนุทงลกัน
ดมหงัทนุทงอข 01 ะลยอร

นาทปมัสรากจิกนในุทงลีททัษิรบงอขนยีบเะทดจนุท -
ดมหงัทนุทงอข 03 ะลยอราวกยอนมไงอต*

นุทงลีททัษิรบงอขนยีบเะทดจนุท -
**บีกนาลนัพ 1 าวกยอนมไงอตปไวัทรากจิกนใ

ีนงัด จิกรุธงอขทภเะรปมาตงบแ
ตาญุนอบใบัรดไงอตนาทปมัสจิกรุธบอกะรปูผ -

ประเภท Concession Registration Certificate 
 นุทงลรากะลแรากนผแงวรทะรกยดโกออ )CRC(

(Ministry of Planning and Investment : MPI)
 ทภเะรปตาญุนอบใบัรดไงอตปไวัทจิกรุธบอกะรปูผ -

Enterprise Registration Certificate (ERC) 
 าครากะลแมรรกหาสตุองวรทะรกยดโกออ

(Ministry of Industry and Commerce : MoIC)
 ทภเะรปตาญุนอบใบัรดไีทรากบอกะรปูผ ีนงัท
ีทนัทดไจิกรุธบอกะรปถรามาส CRC อืรห CRE

 ป 99 นุทงลรากาลวเะยะรีมนาทปมัสจิกรุธ -
และสามารถขอขยายระยะเวลาได

บักูยอนึขดุสงูสนุทงลรากาลวเะยะรีมปไวัทจิกรุธ -
งอขวยีกเีทยามหฎก

นุทงลรากมิรสเงสยามหฎกกยแงบแรากีม
ิตาชงาตนุทงลกันะลแนิถงอทนุทงลกันบัรหำส

นจเดัชงายอนักกาจกออ
นิถงอทนุทงลกันงาวหะรนุทงลมวรรากีณรกนใ

งอติตาชงาตนุทงลกัน ิตาชงาตนุทงลกันะลแ
ดมหงัทนุทงอข 03 ะลยอราวกยอนมไนุหอืถ

งอติตาชงาตทัษิรบงอขนยีบเะทดจนุท
ดมหงัทนุทงอข 03 ะลยอราวกยอนมไ

ีนงัด นุทงลกันงอขทภเะรปมาตงบแ
นิถงอทนุทงลกันบัรหำสนุทงลตาญุนอบใ -

 ิตาชงาตนุทงลกันบัรหำสนุทงลตาญุนอบใ -
(Foreign Investment License : FIL)

บัรดไงอตทภเะรป 2 งัทนุทงลกัน ีนงัท
ีนงัด นักนอืมหเ ๆนือตาญุนอบใ

- Enterprise Registration Certificate (ERC)
- Tax Registration Certificate (TRC)
- Operating License

อขถรามาสะลแ ป 05 นุทงลรากาลวเะยะร
ป 52 กีอดไมิพเาลวเะยะรยายข

ระดับความสำคัญ
ของกิจการ

เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ยกเวนภาษีกำไร 10 ป

ยกเวนภาษีกำไร   6 ป

ยกเวนภาษีกำไร   4 ป

ยกเวนภาษีกำไร 6 ป

ยกเวนภาษีกำไร 4 ป

ยกเวนภาษีกำไร 2 ป

ยกเวนภาษีกำไร 6 ป

ยกเวนภาษีกำไร 4 ป

ยกเวนภาษีกำไร 2 ป



นับตั้งแต สปป.ลาว มีนโยบายเปดรับ 
การลงทุนจากตางประเทศต้ังแตป พ.ศ. 2529 
และประกาศใชกฎหมายสงเสริมการลงทุน
จากตางประเทศฉบับแรกในป พ.ศ. 2531 
มีนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนทำธุรกิจใน 
สปป.ลาว เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในชวง 
5 ปที่ผานมา เวียดนามและจีนขยายการ 
ลงทุนใน สปป.ลาว อยางรวดเร็วจนครอง 
อันดับ 1 และ 2 ของนักลงทุนรายใหญใน 
สปป.ลาว ตามลำดับ จากเดิมที่ไทยเปน 
ผูลงทุนรายใหญอันดับ 1 มาโดยตลอด โดย 

ธุรกิจที่นักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนมาก
ที่สุด คือ พลังงานไฟฟา รองลงมา คือ 
เหมืองแร บริการ (อาทิ ทองเที่ยว) เกษตร 
และเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
ตามลำดับ เนื่องจาก สปป.ลาว มีทรัพยากร 
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ อาทิ แหลงน้ำสำหรับ 
ผลิตกระแสไฟฟา สินแรตางๆ และพื้นดิน 
ที่เหมาะแกการเพาะปลูก ประกอบกับมี 
ขนบธรรมเน ียมประเพณีท ี ่งดงามและ 
ประวัติศาสตรอันยาวนาน อยางไรก็ตาม 
ปจจุบันการลงทุนใน สปป.ลาว ยังมีอุปสรรค 

อยู คอนขางมาก โดยเฉพาะปญหาดาน 
กฎระเบียบประเภทตางๆ ซึ่งยังไมมีความ 
เปนสากล รวมท้ังข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติ 
โครงการลงทุนซึ่งใชระยะเวลานาน ดังนั้น 
รัฐบาล สปป.ลาว จึงประกาศใชกฎหมาย 
สงเสริมการลงทุนฉบับใหมเมื ่อวันที ่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2552 แทนกฎหมายสงเสริม 
การลงทุนฉบับเดิมป พ.ศ. 2547 เพื่อใหเกิด 
การแขงขันท่ีเทาเทียมกันระหวางผูประกอบการ 
ตางชาติและผูประกอบการชาวลาว อีกทั้ง 
ย ังเพิ ่มร ูปแบบการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ 

สำคัญของกฎหมายสงเสริมการลงทุนฉบับ 
ใหมและกฎหมายภาษีมีดังนี้

ส ิทธ ิประโยชนด านภาษีท ี ่ระบ ุใน 
กฎหมายสงเสริมการลงทุนฉบับป พ.ศ. 
2552 แบงตามระดับความสำคัญของกิจการ 
และเขตพื้นที่การลงทุน ดังนี้

การปรับปรุงกฎหมายสงเสริมการลงทุน 
ดังกลาวสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมของ สปป.ลาว ฉบับที่ 7 (ป พ.ศ. 
2553-2558) ซึ่งตั้งเปามูลคาการลงทุนใน 

(One Stop Service) เพื่อให 
การลงทุนเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
อยางไรก็ตาม ในชวงที ่ผานมา กฎหมาย 
สงเสริมการลงทุนฉบับใหมยังมีผลในทาง 
ปฏิบัติไมมากนัก ทางการ สปป.ลาว จึง 
ออกประกาศใหมีการบังคับใชกฎหมาย 
สงเสริมการลงทุนฉบับดังกลาวอยางจริงจัง 
ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป 
รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมายภาษีฉบับป 
พ.ศ. 2548 ไปพรอมกันดวย ทั้งนี้ สาระ 
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ตารางสิทธิประโยชนดานภาษ�ในกฎหมายสงเสร�มการลงทุนป พ.ศ. 2552

ที่มา: สำนักงานสงเสร�มการคาในตางประเทศ ณ เว�ยงจันทน DFDL MEKONG

ตารางเปร�ยบเทียบ
สาระสำคัญของ
กฎหมาย
สงเสร�มการลงทุน
ป พ.ศ. 2547 
และป พ.ศ. 2552

ตารางกฎหมายภาษ�ประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ: *ธุรกิจสัมปทานครอบคลุมถึงธุรกิจที่เกี ่ยวของกับที่ดิน สินแร ไฟฟา สายการบิน โทรคมนาคม ประกันภัย และสถาบันการเง�น
       **อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2554 อยูที ่ระดับ 8,036 กีบตอดอลลารสหรัฐ
ที่มา: DFDL MEKONG

หมายเหตุ: ***มีผลบังคับใชตั �งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554
ที่มา: DFDL MEKONG

สปป.ลาว ท้ังจากในประเทศและตางประเทศ 
ปละกวา 1.7 พันลานดอลลารสหรัฐ นับเปน 
กาวสำคัญในการพัฒนา สปป.ลาว สูการ 
เปนประเทศเปาหมายหลักเพื่อการลงทุนใน
กลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว 
พมา และเวียดนาม) อันจะนำไปสูการหลุดพน 
จากประเทศที่มีระดับการพัฒนานอยที่สุด 
(Least Developed Countries : LDCs) 
ในอนาคต

ดไนิงเีษาภอืรหรไำกีษาภ

 esirpretnE no xaT( ลคคุบิติน

Profits or Profit Tax)

)xaT emocnI lanosreP( าดมรรธลคคุบดไนิงเีษาภ

)xaT revonruT ssenisuB( าครากีษาภ

ิตาชงาตวาชะลแวาลวาชจิกรุธบอกะรปูผ

62 ะลยอรีที่นักวยีดเารตัอนใรไำกีษาภยีสเ

ีษาภยีสเิตาชงาตวาชะลแวาลวาช

ารตัอนใาดมรรธลคคุบดไนิงเ

82-0 ะลยอร

01 ะลยอรีที่วยีดเารตัอีม

ะลแวาลวาชจิกรุธบอกะรปูผ

นใรไำกีษาภยีสเิตาชงาตวาช

บัดำลมาต 02 ะลยอระลแ 53 ะลยอรารตัอ

ีษาภยีสเิตาชงาตวาชะลแวาลวาช

 ะลยอรารตัอนใาดมรรธลคคุบดไนิงเ

บัดำลมาต 01 ะลยอระลแ 52-0

 01 ะลยอระลแ 5 ะลยอร อืค ารตัอ 2 ีม

าคนิสงอขทภเะรปบักูยอนึข

***8452 ปีษาภยามหฎกงุรปบัรป           8452 ปีษาภยามหฎก               ีษาภทภเะรป

ASEAN Focus THE GLOBE

26 23

กฎหมายสงเสร�มการลงทุนฉบับใหม…
ปจจัยผลักดัน สปป.ลาว
สูความเปนสากล

24 43

42 43

โดย: ฝายว�จัยธุรกิจ ธนาคารเพ��อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย

THE GLOBESTRATEGY

Business LawTHE GLOBE

หมายเหตุ : ระดับความสำคัญของกิจการ แบงเปน
ระดับที่ 1 กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนสูงสุด อาทิ โรงแรม 4 ดาว และสถาบันการศึกษา
ระดับที่ 2  กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนปานกลาง อาทิ ธุรกิจผลิตรถจักรยานยนต
ระดับที่ 3  กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนต่ำ อาทิ ธุรกิจผลิตเครื่องดื่ม และธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนต
เขตพื้นที่การลงทุน แบงเปน
เขตที่ 1 พื้นที่หางไกล ทุรกันดาร และขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เขตที่ 2 พื้นที่ที ่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานจำกัด
เขตที่ 3 เขตเมืองใหญ และมีสาธารณูปโภคพื้นฐานพรอม

2552 ปนุทงลรากมิรสเงสยามหฎก   7452 ปนุทงลรากมิรสเงสยามหฎก     อขวัห

ยามหฎกงอขดยีอเะลยาร

นุทงลมวรราก

นยีบเะทดจนุท

นุทงลตาญุนอบใ

นุทงลรากาลวเะยะร

บัรหำสนุทงลรากมิรสเงสยามหฎกกยแงบแรากีมมไ
ิตาชงาตนุทงลกันะลแนิถงอทนุทงลกัน

าวกยอนมไนุหอืถงอติตาชงาตนุทงลกัน
ดมหงัทนุทงอข 01 ะลยอร

นาทปมัสรากจิกนในุทงลีททัษิรบงอขนยีบเะทดจนุท -
ดมหงัทนุทงอข 03 ะลยอราวกยอนมไงอต*

นุทงลีททัษิรบงอขนยีบเะทดจนุท -
**บีกนาลนัพ 1 าวกยอนมไงอตปไวัทรากจิกนใ

ีนงัด จิกรุธงอขทภเะรปมาตงบแ
ตาญุนอบใบัรดไงอตนาทปมัสจิกรุธบอกะรปูผ -

ประเภท Concession Registration Certificate 
 นุทงลรากะลแรากนผแงวรทะรกยดโกออ )CRC(

(Ministry of Planning and Investment : MPI)
 ทภเะรปตาญุนอบใบัรดไงอตปไวัทจิกรุธบอกะรปูผ -

Enterprise Registration Certificate (ERC) 
 าครากะลแมรรกหาสตุองวรทะรกยดโกออ

(Ministry of Industry and Commerce : MoIC)
 ทภเะรปตาญุนอบใบัรดไีทรากบอกะรปูผ ีนงัท
ีทนัทดไจิกรุธบอกะรปถรามาส CRC อืรห CRE

 ป 99 นุทงลรากาลวเะยะรีมนาทปมัสจิกรุธ -
และสามารถขอขยายระยะเวลาได

บักูยอนึขดุสงูสนุทงลรากาลวเะยะรีมปไวัทจิกรุธ -
งอขวยีกเีทยามหฎก

นุทงลรากมิรสเงสยามหฎกกยแงบแรากีม
ิตาชงาตนุทงลกันะลแนิถงอทนุทงลกันบัรหำส

นจเดัชงายอนักกาจกออ
นิถงอทนุทงลกันงาวหะรนุทงลมวรรากีณรกนใ

งอติตาชงาตนุทงลกัน ิตาชงาตนุทงลกันะลแ
ดมหงัทนุทงอข 03 ะลยอราวกยอนมไนุหอืถ

งอติตาชงาตทัษิรบงอขนยีบเะทดจนุท
ดมหงัทนุทงอข 03 ะลยอราวกยอนมไ

ีนงัด นุทงลกันงอขทภเะรปมาตงบแ
นิถงอทนุทงลกันบัรหำสนุทงลตาญุนอบใ -

 ิตาชงาตนุทงลกันบัรหำสนุทงลตาญุนอบใ -
(Foreign Investment License : FIL)

บัรดไงอตทภเะรป 2 งัทนุทงลกัน ีนงัท
ีนงัด นักนอืมหเ ๆนือตาญุนอบใ

- Enterprise Registration Certificate (ERC)
- Tax Registration Certificate (TRC)
- Operating License

อขถรามาสะลแ ป 05 นุทงลรากาลวเะยะร
ป 52 กีอดไมิพเาลวเะยะรยายข

ระดับความสำคัญ
ของกิจการ

เขตที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ยกเวนภาษีกำไร 10 ป

ยกเวนภาษีกำไร   6 ป

ยกเวนภาษีกำไร   4 ป

ยกเวนภาษีกำไร 6 ป

ยกเวนภาษีกำไร 4 ป

ยกเวนภาษีกำไร 2 ป

ยกเวนภาษีกำไร 6 ป

ยกเวนภาษีกำไร 4 ป

ยกเวนภาษีกำไร 2 ป





เชื่อมโยงโครงขายเชื่อมตอกับพื้นที่หลังทา 

(Hinterland) โดยเฉพาะอยางย่ิงในเสนทาง 

รถไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง และ 

ลดปญหาการจราจรและมลพิษ 

ปจจุบัน การขนสงสินคาทางบกใน 

จีนสวนใหญใชรูปแบบการขนสงทางถนน 

ขณะที่สินคาที่ขนสงเขาออกทาเรือทาง 

รถไฟมีจำนวนประมาณ 300,000 ตูตอป 

คิดเปนสัดสวนไมถึงรอยละ 1 ของปริมาณ 

สินคาทั้งหมด จึงกอใหเกิดปญหาดานการ 

จราจรและดานอื่นๆ อยางมากในกรณี 

ของทาเรือขนาดใหญ ปญหาดังกลาวขยาย 

วงมากขึ้นเมื่อรัฐบาลจีนมีนโยบายผลักดัน 

ภาคการผลิตใหเคลื่อนตัวจากพื้นที่ดานชาย

ฝงทะเลเขาสูพื้นที่ตอนใน หากยังคงตอง 

อาศัยการขนสงทางถนนเปนสำคัญ

การกอสรางทาเรือจะชะลอตัวลงใน 

ชวงหลายปขางหนา โดยเฉพาะในมณฑล 

กวางตุง (Guangdong) สวนหนึ่งเนื่องจาก 

โรงงานผลิตของเด็กเลนในยานตงกวน 

(Dongguan) หลายแหงกำลังทยอยปดตัว 

ลงอันเนื ่องจากการเพิ ่มคาของเงินหยวน 

ดังน้ัน การขยายตัวของการสงออกของกวางตุง 

จะลดลง อันจะสงผลใหอุปสงคในการขนถาย 

สินคาผานทาเรือดังกลาวลดลง กิจการที่ 

เกี่ยวของกับการกอสรางทาเรือตางเริ่มคิด 

เปลี่ยนแนวธุรกิจเพื่อดำเนินโครงการบนฝง

กันบางแลว อาทิ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย

อยางไรก็ดี การพัฒนาโครงขายการ 

ขนสงทางรถไฟเชื่อมตอกับทาเรือก็ยังติด

ปญหาหลายประการ ทั้งในเรื่องโครงสราง 

องคกร ทรัพยากรมนุษย เทคนิคการจัดการ 

และอื่นๆ นายหลัว ไดใหความเห็นใน 

เรื่องนี้วา “กระทรวงการรถไฟของจีนยังมี 

ขอจำกัดในดานกำลังคนและทรัพยากรอื่น 

รวมทั้งความสามารถในการขยายบริการ 

ขนสงสินคาทางรถไฟ ทำใหมีความสนใจใน 

การดำเนินโครงการน้ีคอนขางนอย ... กระทรวง 

การรถไฟจำเปนตองมีมุมมองในเชิงการ 

ตลาดใหมากขึ ้นเพื ่อดึงดูดการลงทุนใน 

บริการขนสงสินคาคอนเทนเนอรทางรถไฟ”

นอกจากน้ี นายเฉา หงหยู (Cao Hongyu) 

เจาหนาที่กรมการวางแผนและกอสรางของ

การทาเรือและการขนสงของรัฐบาลเซี่ยงไฮ

ได ให ข อมูลเพิ ่มเต ิมว าปจจ ุบ ันร ัฐบาล 

เซี่ยงไฮเองก็กำลังพิจารณากอสรางเสนทาง

รถไฟเพ่ือเช่ือมโยงกับทาเรือหลักอยางทาเรือ 

หยางชาน (Yangshan Port) และทาเรือ 

ไวเกาเฉียว (Waigaoqiao) เพื่อชวยลด 

ปญหาการจราจรในเมือง โดยระบุในแผน 

พัฒนา 5 ปฉบับที่ 12 วา “จะตองแกไข 

ปญหาการขนสงโดยเร็วท่ีสุด” แตก็ยังมีปญหา 

ในเชิงระบบและโครงสราง เพราะขณะที่ 

ทาเรือและถนนอยูภายใตการกำกับดูแล 

ของรัฐบาลเซี่ยงไฮ แตรถไฟอยูภายใตการ 

ควบคุมของกระทรวงการรถไฟ จึงจำเปน 

ที ่ร ัฐบาลกลางจะตองปฏิร ูปโครงสราง 

กระทรวงเพื่อบรรลุเปาหมายบริการขนสง 

สินคาคอนเทนเนอร มิฉะนั้นแลว ก็จะยังมี 

ปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนอยูตอ

ไป

อนาคตของทาเรือจีนดูทาจะเขาสู  

ชวงของการพ่ึงพา “ตลาดภายในประเทศ” 

และการพัฒนาเชิง “คุณภาพ” เสียแลว

อเมริกาและสหภาพยุโรปอาจเปนสาเหตุ 

สำคัญที ่ส งผลใหท าเร ือในจีนทุกขนาด 

ทั้งเล็ก กลาง และใหญ ตางมีขีดความ 

สามารถสวนเกิน ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหขอมูลวา 

ตัวเลขขีดความสามารถสวนเกินอาจสูงถึง 

รอยละ 40 ในทาเรือบางแหง และอาจ 

ตองใชเวลา 3-5 ปในการรอคอยอุปสงค 

ระลอกใหมที ่จะเขามาชดเชยกับอุปทาน 

สวนเกินที่มีอยู สงผลใหรัฐบาลจีนสั่งชะลอ 

การขยายทาเรือในชวงแผนพัฒนา 5 ป 

ฉบับที่ 12 (ป พ.ศ. 2554-2558) โดย 

คาดวาเม็ดเงินลงทุนในการพัฒนาทาเรือ 

ในช วงเวลาด ังกล าวจะอย ู  ระหว าง 

220,000-280,000 ลานหยวน

นายจู ชานชิง (Zhu Shanqing) 

วิศวกรอาวุโสของสถาบันดานการวางแผน

อันดับดังกลาว ไดแก ทาเรือเซี ่ยงไฮ 

(Shanghai) เซินเจิ ้น (Shenzhen) 

หนิงโปว (Ningbo) กวางโจว (Guangzhou) 

ชิงเตา (Qingdao) และเทียนจิน (Tianjin) 

จากเดิมที่มีเพียงทาเรือเซี่ยงไฮ และเซินเจิ้น 

เทานั้นที่ติด 10 อันดับแรกทาเรือใหญในป 

พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2549 

-2553 ทาเรือของจีนหลายแหง โดยเฉพาะ 

ทาเรือหนิงโปว กวางโจว ชิงเตา และเทียนจิน 

ท่ีเคยเปนทาเรือขนาดกลาง ไดขยายขีดความ 

สามารถและรองรับสินคาคอนเทนเนอรได 

เพิ่มขึ้นกวา 1 เทาตัว

การปรับยุทธศาสตรการลงทุนพัฒนาทาเรือ 

ในชวงแผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 12

การลดลงของอุปสงคในตลาดสหรัฐ 

ทาเรือก็นับเปนอีกโครงสรางพื้นฐาน 

หนึ่งที่สำคัญสำหรับการคาระหวางประเทศ 

ซ่ึงสวนใหญอยูในรูปแบบของการคาทางทะเล 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาทาเรือ 

ของจ ีนได ดำเน ินไปอยางก าวกระโดด 

ทาเรือขนาดใหญของจีนผุดขึ้นและขยายตัว

อยางมากในซีกตะวันออกของประเทศ 

ทั้งนี้สวนสำคัญเนื่องจากการขยายตัวของ 

การคาระหวางประเทศ อันสงผลใหจีนกาว 

ข้ึนเปน “ฐานการผลิต” (Production Base) 

และ “ตลาด” (Market) สำคัญของโลกใน 

ปจจุบัน

ในป พ.ศ. 2553 ทาเรือของจีนได 

กาวขึ้นติด 10 อันดับแรกทาเรือใหญที่สุด 

ในโลกจำนวนเกินกวาครึ ่ง โดยทาเรือ 

คอนเทนเนอรชั้นนำของจีนที่ติดอยูใน 10 

ติดทาเรือเซินเจิ้น ซึ่งเปนทาเรืออันดับ 2 

ของจีนและอันดับ 4 ของโลก ที่สินคาผาน 

ทาเติบโตเพียงรอยละ 0.9 และมีปริมาณ 

12.7 ลานตู ทั้งนี้ ทาเรือเซี่ยงไฮคาดวาจะ 

ยังคงรักษาตำแหนงเปนทาเรือที่ใหญที่สุด 

ของจีนและของโลกตอไปอีกอยางนอย 5 ป

นายตู ฉ่ีตง (Du Qidong) ผูอำนวยการ 

สมาคมทาเรือและทาเทียบเรือแหงประเทศ

จีน (China Ports and Harbour Association) 

กลาววา “ในชวงศตวรรษที่ 21 การคา 

ภายในประเทศของจีนจะเติบโตในอัตราที่ 

สูงกวาของการคาระหวางประเทศ โดยคาด 

วาภายในป พ.ศ. 2563 การคาภายใน 

ประเทศจะมีมูลคาเทากับการคาระหวาง 

ประเทศ ทั้งนี้ ระหวางป พ.ศ. 2544-2553 

อัตราการขยายตัวของสินคาภายในประเทศ

ผานทาขยายตัวรอยละ 29 ตอป มากกวา 

อัตราการขยายตัวของสินคาระหวางประเทศ 

ผานทา ซึ่งขยายตัวอยูที่รอยละ 16.8 ตอป”

ทั้งนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2544-2553 

ปริมาณสินคาภายในประเทศผานทาเรือ 

ของจีนไดเพิ่มขึ้นราว 20 เทาจากจำนวน 

2.2 ลานตูในป 2544 เปนกวา 43 ลาน 

ตูในป พ.ศ. 2553 สงผลใหปริมาณสินคา 

ภายในประเทศผานทาเรือของจีนมีสัดสวน 

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 8 เปนรอยละ 29.4 ของ 

ปริมาณสินคาทั้งหมด ทั้งนี้ นายตู ยังได 

กลาวเสริมอีกวา “การขนสงถานหินภายใน 

ประเทศในภาคเหนือจะเพิ่มขึ้นในอัตรารอย

ละ 6 เปน 570 ลานตันในป พ.ศ. 2554 

ขณะที่การคาถานหินระหวางประเทศคาด 

วาจะไมขยายตัว”

ทิศทางการพัฒนาทาเรือในอนาคต

ขณะที่รัฐบาลจีนวางแผนชะลอการ 

ลงทุนในการกอสรางทาเรือ แตก็มีแผนที่จะ 

ยกระดับโครงสรางพื ้นฐานที ่ม ีอย ู  เด ิม 

พัฒนาเขตปลอดภาษี (Free Port) และ 

การที่จีนมีบทบาทเปนผูนำดานการผลิต 

ของโลก จีนแซงหนาเยอรมันและกาวขึ้น 

เปนประเทศผูสงออกรายใหญที่สุดของ 

โลกในป พ.ศ. 2552 โดยมีสหรัฐฯ และ 

ยุโรปเปนตลาดรองรับหลัก อยางไรก็ดี 

วิกฤติการเงินเมื่อป พ.ศ. 2551 ไดสงผล 

ใหการขนสงสินคาคอนเทนเนอรและการคา

โลกที่เติบโตในอัตราที่สูงกอนหนานั้นมีแนว

โนมลดลงในเวลาตอมา “ปริมาณสินคาผาน 

ทาเรือของจีนจะยังคงเติบโตอยู แตก็เพิ่ม 

ขึ้นในอัตราที่ลดลง และยังคงรูสึกไดถึงผล 

กระทบจากวิกฤติเมื่อป พ.ศ. 2551”

ดวยทิศทางแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจของจีนท่ีกำลัง 

เกิดขึ้น หลายฝายจึงคาดวาความตองการ 

ใชทาเรือของจีนในอนาคตจึงจะขึ้นอยูกับ

การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ 

เปนสำคัญ โดยคาดวาอุปสงคของบริการ 

ดังกลาวภายในประเทศจะเทากับระดับ 

ของตางประเทศในป พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เปน 

ไปตามแนวนโยบายของร ัฐบาลจีนที ่ 

ตองการเพ่ิมสัดสวนของการบริโภคภายใน 

ประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 

ประเทศ

สถานการณทาเรือหลักของจีนในชวง 7 

เดือนแรกของป 2554

จากสถิติของการทาเรือ อัตราการ 

เติบโตของสินคาคอนเทนเนอรผานทาเรือ 

หลัก 10 แหงของจีนในชวง 7 เดือนแรก 

ของป พ.ศ. 2554 อยูที่ระดับรอยละ 12.9 

เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

แตผูอำนวยการหลัว คาดการณวาอัตรา 

การเติบโตของสินคาคอนเทนเนอรผาน 

ทาเรือของจีนจะลดลง โดยเติบโตเฉลี่ย 

เพียงราวรอยละ 8 ตอปในชวงแผนฯ ฉบับที่ 

12 

ในชวง 7 เดือนแรกของปนี้ ปริมาณ 

สินคาผานทาเรือหนิงโปว (Ningbo) ทาเรือ 

อันดับ 3 ของจีนเติบโตในอัตรารอยละ 14.4 

และมีปริมาณเพิ่มขึ้นไปแตะ 8.5 ลานตู จี้ 

และวิจัย (Planning and Research 

Institute) แหงกระทรวงคมนาคมของจีน 

กลาววา หากเปนเชนน้ันจริง น่ันหมายความ 

ว าร ัฐบาลจีนจะลดงบประมาณลงทุน 

พัฒนาทาเรือลงถึง 137,000 ลานหยวน 

เมื่อเทียบกับชวงแผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 

11 ที่มีการลงทุนถึง 357,000 ลานหยวน

“ยุคของการพัฒนาทาเรืออยางรวดเร็ว 

ที่มีเม็ดเงินลงทุนถึงปละกวา 60,000 ลาน 

หยวนไดหมดลงแลว การลงทุนฯ ในชวง 

หลายปขางหนาจะมีมูลคาลดลงและเปนไป

อยางระมัดระวังเพื่อลดแรงกดดันทางการ 

เงิน ทาเรือชายฝงจะไมมีการเติบโตของ 

อุปสงคการขนสงสินคาที่รวดเร็วดังเชนใน 

ชวงแผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 11 แลว ... ใน 

ชวงหลายปขางหนา การลงทุนกอสรางและ 

พัฒนาทาเรือขนาดใหญอยางเซี่ยงไฮและ 

เซินเจิ้นคาดวาจะลดลง ขณะที่การลงทุนใน 

ทาเรือขนาดเล็กอยางจูไห (Zhuhai) จะ 

ขยายตัวอยางมาก” นายจู กลาวเสริม

ขณะเดียวกัน กระแสดังกลาวนาจะ 

ขยายตัวไปยังหลายมณฑลทางตอนในของ

จีน ตัวอยางเชน รัฐบาลมณฑลหูเปย (Hubei 

Province) ไดประกาศจะเพิ่มการลงทุนใน 

การขยายขีดความสามารถในการรองรับ 

สินคาของทาเรือในบริเวณแมน้ำแยงซีเกียง 

(Yangtze River) ในระหวางป พ.ศ. 2554- 

2563 เปนมูลคา 180,000 ลานหยวน ซึ่ง 

ครอบคลุมเมืองเศรษฐกิจสำคัญอยางหวูฮั่น 

(Wuhan) หวงก่ัง (Huanggang) และเออโจว 

(Ezhou) ซึ่งเปนศูนยกลางการขนสงทางน้ำ 

ของ 6 มณฑลสำคัญในพื้นที่ตอนกลางของ 

ประเทศ โดยคาดวาการลงทุนในระหวางป 

พ.ศ. 2554-2558 จะมีมูลคาประมาณ 

176,600 ลานหยวน ซึ่งจะชวยขยายขีด 

ความสามารถในการรองรับสินคาผานทา 

ตอปไดเปนอยางมากในอนาคต กลาวคือ 

ทาเรือดังกลาวจะสามารถเพิ่มการรองรับ 

สินคาเทกองจาก 100 ลานตันในปจจุบัน 

เปน 200 ลานตันภายในป พ.ศ. 2558 และ 

สินคาคอนเทนเนอรจาก 650,000 ตูเปนถึง 

2,000,000 ตู รวมทั้งยังจะขยายขีดความ 

สามารถในการรองรับสินคาเทกองและ 

คอนเทนเนอรขึ้นเปน 240 ลานตันและ 5 

ลานตูคอนเทนเนอรในป พ.ศ. 2563

นายหลัว ปง (Luo Ping) ผูอำนวยการ 

ศูนยวิจัยดานการขนสงท้ังระบบ (Research 

Institute of Comprehensive Transportation) 

แหงคณะกรรมการเพื ่อการพัฒนาและ 

ปฏิรูปแหงชาติ(National Development 

and Reform Commission) ไดใหความ 

เห็นในเรื ่องนี ้ว าในชวงหลายปที ่ผานมา 

ทาเรือของจีนใหบริการกับสินคาระหวาง

ประเทศของจีนเปนสำคัญ อันเนื่องจาก 

“การลดลงของ 

อุปสงคในตลาด 

สหรัฐอเมร�กาและ 

สหภาพยุโรปอาจเปน

สาเหตุสำคัญที่สงผล

ใหทาเร�อในจ�นทุก 

ขนาด ทั�งเล็ก กลาง 

และใหญ ตางมีข�ด 

ความสามารถ 

สวนเกิน ซ�่ง 

ผูเช�่ยวชาญใหขอมูล

วา ตัวเลขข�ดความ 

สามารถสวนเกิน 

อาจสูงถึงรอยละ 40 

ในทาเร�อบางแหง 

และอาจตองใชเวลา 

3-5 ปในการรอคอย 

อุปสงคระลอกใหม 

ที่จะเขามาชดเชย 

กับอุปทานสวนเกินที่

มีอยู”

“ในชวงศตวรรษที่ 21 การคา 

ภายในประเทศของจ�นจะเติบโตในอัตราที่สูง

กวาของการคาระหวางประเทศ โดยคาดวา 

ภายในป พ.ศ. 2563 การคาภายในประเทศ 

จะมีมูลคาเทากับการคาระหวางประเทศ 

ทั�งนี้ระหวางป พ.ศ. 2544-2553 อัตรา 

การขยายตัวของสินคาภายในประเทศ 

ผานทาขยายตัว รอยละ 29 ตอป 

มากกวาของอัตรา การขยายตัวของ 

สินคาระหวางประเทศผานทา ซ�่งขยายตัว 

อยูที่อัตรารอยละ 16.8 ตอป”

      วัตยายขราการตัอ   าทนาผาคนิสณามิรป       อืรเาท

)ะลยอร(       )ูตนาล(          

 ฮไงยีซเ    18.2    10.9

9.0        7.21   นิจเนิซเ 

4.41    5.8   วปโงินห 

 กวางโจว   7.8        9.8

0.31    6.7   าตเงิช 

0.71    6.6   นิจนยีทเ 

3.91    4.3    นยีลหเาต 

8.5        4.3     นิมหเะยีซเ 

3.42    8.2  งักนุยหนยีลหเ 

8.52    4.2   วคโงิยห 

China FocusTHE GLOBE : China Focus

China FocusTHE GLOBE

26 33

28 29

THE GLOBETHE GLOBE

30 25

ผลกระทบเศรษฐกิจโลก
ที่มีตอการพัฒนาของทาเร�อจ�น

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
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คนหาขอมูลการคาทันใจ…

จากทั�วไทย ทั�วโลก
หลากหลายชองทางใหผูผลิต ผูประกอบการเขา 
ถึงขอมูลการคา อยางรวดเร็ว

www.depthai.go.th และ www.thaitrade.com
เว็บไซตหลักของกรมสงเสริมการสงออก จัดทำ 
เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหความรู 
ขอมูล ขาวสารการคา การสงออก กฎระเบียบ 
การนำเขาของประเทศคูคา ขั้นตอน การสงออก 
ขอมูลรายช่ือและรายละเอียดของผูสงออก - ผูนำเขา 
ตลอดจนกิจกรรมและโครงการตางๆ ของกรม 
สงเสริมการสงออก
 
หองสมุดการคา/หองสมุดออกแบบ/หองสมุด
มัลติมีเดีย
ศูนยรวมหลังสือดานธุรกิจการคา ขอมูลการคา 
การออกแบบ รวมถึงแนวโนมแฟชั่น สีสัน และ 
รูปแบบสินคาในตางประเทศ ท่ีกรมสงเสริมการสงออก 
ถนนรัชดาภิเษก เปดบริการในวันและเวลาราชการ

วารสารผูสงออก
วารสารรายปกษ วางตลาดทุกวันที่ 1 และ 15 
ของเดือน รวมบทความ/ขอมูล/เกร็ดความรู เศรษฐกิจ 
การคาระหวางประเทศจากสำนักงานสงเสริม 
การคาระหวางประเทศท่ัวโลก สมัครเปนสมาชิก 
ไดที่สำนักขาวพาณิชย ถนนรัชดาภิเษก
โทร. 0 2531 1909 ตอ 377, 492

Thailand Exporters Directory
หนังสือทำเนียบรายชื่อผูสงออกไทยในทุกกลุม 
สินคาและธุรกิจบริการ ท่ีเปนสมาชิกกรมสงเสริม 
การสงออก กวา 13,000 ราย ติดตอที่สำนัก 
ขาวพาณิชย ถนนรัชดาภิเษก
โทร. 0 2531 1909 ตอ 377, 492

กรมสงเสร�มการสงออก 
คูคิด…นำธุรกิจไทย สูโลกการคายุคใหม



เชื่อมโยงโครงขายเชื่อมตอกับพื้นที่หลังทา 

(Hinterland) โดยเฉพาะอยางย่ิงในเสนทาง 

รถไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง และ 

ลดปญหาการจราจรและมลพิษ 

ปจจุบัน การขนสงสินคาทางบกใน 

จีนสวนใหญใชรูปแบบการขนสงทางถนน 

ขณะที่สินคาที่ขนสงเขาออกทาเรือทาง 

รถไฟมีจำนวนประมาณ 300,000 ตูตอป 

คิดเปนสัดสวนไมถึงรอยละ 1 ของปริมาณ 

สินคาทั้งหมด จึงกอใหเกิดปญหาดานการ 

จราจรและดานอื่นๆ อยางมากในกรณี 

ของทาเรือขนาดใหญ ปญหาดังกลาวขยาย 

วงมากขึ้นเมื่อรัฐบาลจีนมีนโยบายผลักดัน 

ภาคการผลิตใหเคลื่อนตัวจากพื้นที่ดานชาย

ฝงทะเลเขาสูพื้นที่ตอนใน หากยังคงตอง 

อาศัยการขนสงทางถนนเปนสำคัญ

การกอสรางทาเรือจะชะลอตัวลงใน 

ชวงหลายปขางหนา โดยเฉพาะในมณฑล 

กวางตุง (Guangdong) สวนหนึ่งเนื่องจาก 

โรงงานผลิตของเด็กเลนในยานตงกวน 

(Dongguan) หลายแหงกำลังทยอยปดตัว 

ลงอันเนื ่องจากการเพิ ่มคาของเงินหยวน 

ดังน้ัน การขยายตัวของการสงออกของกวางตุง 

จะลดลง อันจะสงผลใหอุปสงคในการขนถาย 

สินคาผานทาเรือดังกลาวลดลง กิจการที่ 

เกี่ยวของกับการกอสรางทาเรือตางเริ่มคิด 

เปลี่ยนแนวธุรกิจเพื่อดำเนินโครงการบนฝง

กันบางแลว อาทิ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย

อยางไรก็ดี การพัฒนาโครงขายการ 

ขนสงทางรถไฟเชื่อมตอกับทาเรือก็ยังติด

ปญหาหลายประการ ทั้งในเรื่องโครงสราง 

องคกร ทรัพยากรมนุษย เทคนิคการจัดการ 

และอื่นๆ นายหลัว ไดใหความเห็นใน 

เรื่องนี้วา “กระทรวงการรถไฟของจีนยังมี 

ขอจำกัดในดานกำลังคนและทรัพยากรอื่น 

รวมทั้งความสามารถในการขยายบริการ 

ขนสงสินคาทางรถไฟ ทำใหมีความสนใจใน 

การดำเนินโครงการน้ีคอนขางนอย ... กระทรวง 

การรถไฟจำเปนตองมีมุมมองในเชิงการ 

ตลาดใหมากขึ ้นเพื ่อดึงดูดการลงทุนใน 

บริการขนสงสินคาคอนเทนเนอรทางรถไฟ”

นอกจากน้ี นายเฉา หงหยู (Cao Hongyu) 

เจาหนาที่กรมการวางแผนและกอสรางของ

การทาเรือและการขนสงของรัฐบาลเซี่ยงไฮ

ได ให ข อมูลเพิ ่มเต ิมว าปจจ ุบ ันร ัฐบาล 

เซี่ยงไฮเองก็กำลังพิจารณากอสรางเสนทาง

รถไฟเพ่ือเช่ือมโยงกับทาเรือหลักอยางทาเรือ 

หยางชาน (Yangshan Port) และทาเรือ 

ไวเกาเฉียว (Waigaoqiao) เพื่อชวยลด 

ปญหาการจราจรในเมือง โดยระบุในแผน 

พัฒนา 5 ปฉบับที่ 12 วา “จะตองแกไข 

ปญหาการขนสงโดยเร็วท่ีสุด” แตก็ยังมีปญหา 

ในเชิงระบบและโครงสราง เพราะขณะที่ 

ทาเรือและถนนอยูภายใตการกำกับดูแล 

ของรัฐบาลเซี่ยงไฮ แตรถไฟอยูภายใตการ 

ควบคุมของกระทรวงการรถไฟ จึงจำเปน 

ที ่ร ัฐบาลกลางจะตองปฏิร ูปโครงสราง 

กระทรวงเพื่อบรรลุเปาหมายบริการขนสง 

สินคาคอนเทนเนอร มิฉะนั้นแลว ก็จะยังมี 

ปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนอยูตอ

ไป

อนาคตของทาเรือจีนดูทาจะเขาสู  

ชวงของการพ่ึงพา “ตลาดภายในประเทศ” 

และการพัฒนาเชิง “คุณภาพ” เสียแลว

อเมริกาและสหภาพยุโรปอาจเปนสาเหตุ 

สำคัญที ่ส งผลใหท าเร ือในจีนทุกขนาด 

ทั้งเล็ก กลาง และใหญ ตางมีขีดความ 

สามารถสวนเกิน ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหขอมูลวา 

ตัวเลขขีดความสามารถสวนเกินอาจสูงถึง 

รอยละ 40 ในทาเรือบางแหง และอาจ 

ตองใชเวลา 3-5 ปในการรอคอยอุปสงค 

ระลอกใหมที ่จะเขามาชดเชยกับอุปทาน 

สวนเกินที่มีอยู สงผลใหรัฐบาลจีนสั่งชะลอ 

การขยายทาเรือในชวงแผนพัฒนา 5 ป 

ฉบับที่ 12 (ป พ.ศ. 2554-2558) โดย 

คาดวาเม็ดเงินลงทุนในการพัฒนาทาเรือ 

ในช วงเวลาด ังกล าวจะอย ู  ระหว าง 

220,000-280,000 ลานหยวน

นายจู ชานชิง (Zhu Shanqing) 

วิศวกรอาวุโสของสถาบันดานการวางแผน

อันดับดังกลาว ไดแก ทาเรือเซี ่ยงไฮ 

(Shanghai) เซินเจิ ้น (Shenzhen) 

หนิงโปว (Ningbo) กวางโจว (Guangzhou) 

ชิงเตา (Qingdao) และเทียนจิน (Tianjin) 

จากเดิมที่มีเพียงทาเรือเซี่ยงไฮ และเซินเจิ้น 

เทานั้นที่ติด 10 อันดับแรกทาเรือใหญในป 

พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2549 

-2553 ทาเรือของจีนหลายแหง โดยเฉพาะ 

ทาเรือหนิงโปว กวางโจว ชิงเตา และเทียนจิน 

ท่ีเคยเปนทาเรือขนาดกลาง ไดขยายขีดความ 

สามารถและรองรับสินคาคอนเทนเนอรได 

เพิ่มขึ้นกวา 1 เทาตัว

การปรับยุทธศาสตรการลงทุนพัฒนาทาเรือ 

ในชวงแผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 12

การลดลงของอุปสงคในตลาดสหรัฐ 

ทาเรือก็นับเปนอีกโครงสรางพื้นฐาน 

หนึ่งที่สำคัญสำหรับการคาระหวางประเทศ 

ซ่ึงสวนใหญอยูในรูปแบบของการคาทางทะเล 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาทาเรือ 

ของจ ีนได ดำเน ินไปอยางก าวกระโดด 

ทาเรือขนาดใหญของจีนผุดขึ้นและขยายตัว

อยางมากในซีกตะวันออกของประเทศ 

ทั้งนี้สวนสำคัญเนื่องจากการขยายตัวของ 

การคาระหวางประเทศ อันสงผลใหจีนกาว 

ข้ึนเปน “ฐานการผลิต” (Production Base) 

และ “ตลาด” (Market) สำคัญของโลกใน 

ปจจุบัน

ในป พ.ศ. 2553 ทาเรือของจีนได 

กาวขึ้นติด 10 อันดับแรกทาเรือใหญที่สุด 

ในโลกจำนวนเกินกวาครึ ่ง โดยทาเรือ 

คอนเทนเนอรชั้นนำของจีนที่ติดอยูใน 10 

ติดทาเรือเซินเจิ้น ซึ่งเปนทาเรืออันดับ 2 

ของจีนและอันดับ 4 ของโลก ที่สินคาผาน 

ทาเติบโตเพียงรอยละ 0.9 และมีปริมาณ 

12.7 ลานตู ทั้งนี้ ทาเรือเซี่ยงไฮคาดวาจะ 

ยังคงรักษาตำแหนงเปนทาเรือที่ใหญที่สุด 

ของจีนและของโลกตอไปอีกอยางนอย 5 ป

นายตู ฉ่ีตง (Du Qidong) ผูอำนวยการ 

สมาคมทาเรือและทาเทียบเรือแหงประเทศ

จีน (China Ports and Harbour Association) 

กลาววา “ในชวงศตวรรษที่ 21 การคา 

ภายในประเทศของจีนจะเติบโตในอัตราที่ 

สูงกวาของการคาระหวางประเทศ โดยคาด 

วาภายในป พ.ศ. 2563 การคาภายใน 

ประเทศจะมีมูลคาเทากับการคาระหวาง 

ประเทศ ทั้งนี้ ระหวางป พ.ศ. 2544-2553 

อัตราการขยายตัวของสินคาภายในประเทศ

ผานทาขยายตัวรอยละ 29 ตอป มากกวา 

อัตราการขยายตัวของสินคาระหวางประเทศ 

ผานทา ซึ่งขยายตัวอยูที่รอยละ 16.8 ตอป”

ทั้งนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2544-2553 

ปริมาณสินคาภายในประเทศผานทาเรือ 

ของจีนไดเพิ่มขึ้นราว 20 เทาจากจำนวน 

2.2 ลานตูในป 2544 เปนกวา 43 ลาน 

ตูในป พ.ศ. 2553 สงผลใหปริมาณสินคา 

ภายในประเทศผานทาเรือของจีนมีสัดสวน 

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 8 เปนรอยละ 29.4 ของ 

ปริมาณสินคาทั้งหมด ทั้งนี้ นายตู ยังได 

กลาวเสริมอีกวา “การขนสงถานหินภายใน 

ประเทศในภาคเหนือจะเพิ่มขึ้นในอัตรารอย

ละ 6 เปน 570 ลานตันในป พ.ศ. 2554 

ขณะที่การคาถานหินระหวางประเทศคาด 

วาจะไมขยายตัว”

ทิศทางการพัฒนาทาเรือในอนาคต

ขณะที่รัฐบาลจีนวางแผนชะลอการ 

ลงทุนในการกอสรางทาเรือ แตก็มีแผนที่จะ 

ยกระดับโครงสรางพื ้นฐานที ่ม ีอย ู  เด ิม 

พัฒนาเขตปลอดภาษี (Free Port) และ 

การที่จีนมีบทบาทเปนผูนำดานการผลิต 

ของโลก จีนแซงหนาเยอรมันและกาวขึ้น 

เปนประเทศผูสงออกรายใหญที่สุดของ 

โลกในป พ.ศ. 2552 โดยมีสหรัฐฯ และ 

ยุโรปเปนตลาดรองรับหลัก อยางไรก็ดี 

วิกฤติการเงินเมื่อป พ.ศ. 2551 ไดสงผล 

ใหการขนสงสินคาคอนเทนเนอรและการคา

โลกที่เติบโตในอัตราที่สูงกอนหนานั้นมีแนว

โนมลดลงในเวลาตอมา “ปริมาณสินคาผาน 

ทาเรือของจีนจะยังคงเติบโตอยู แตก็เพิ่ม 

ขึ้นในอัตราที่ลดลง และยังคงรูสึกไดถึงผล 

กระทบจากวิกฤติเมื่อป พ.ศ. 2551”

ดวยทิศทางแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจของจีนท่ีกำลัง 

เกิดขึ้น หลายฝายจึงคาดวาความตองการ 

ใชทาเรือของจีนในอนาคตจึงจะขึ้นอยูกับ

การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ 

เปนสำคัญ โดยคาดวาอุปสงคของบริการ 

ดังกลาวภายในประเทศจะเทากับระดับ 

ของตางประเทศในป พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เปน 

ไปตามแนวนโยบายของร ัฐบาลจีนที ่ 

ตองการเพ่ิมสัดสวนของการบริโภคภายใน 

ประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 

ประเทศ

สถานการณทาเรือหลักของจีนในชวง 7 

เดือนแรกของป 2554

จากสถิติของการทาเรือ อัตราการ 

เติบโตของสินคาคอนเทนเนอรผานทาเรือ 

หลัก 10 แหงของจีนในชวง 7 เดือนแรก 

ของป พ.ศ. 2554 อยูที่ระดับรอยละ 12.9 

เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

แตผูอำนวยการหลัว คาดการณวาอัตรา 

การเติบโตของสินคาคอนเทนเนอรผาน 

ทาเรือของจีนจะลดลง โดยเติบโตเฉลี่ย 

เพียงราวรอยละ 8 ตอปในชวงแผนฯ ฉบับที่ 

12 

ในชวง 7 เดือนแรกของปนี้ ปริมาณ 

สินคาผานทาเรือหนิงโปว (Ningbo) ทาเรือ 

อันดับ 3 ของจีนเติบโตในอัตรารอยละ 14.4 

และมีปริมาณเพิ่มขึ้นไปแตะ 8.5 ลานตู จี้ 

และวิจัย (Planning and Research 

Institute) แหงกระทรวงคมนาคมของจีน 

กลาววา หากเปนเชนน้ันจริง น่ันหมายความ 

ว าร ัฐบาลจีนจะลดงบประมาณลงทุน 

พัฒนาทาเรือลงถึง 137,000 ลานหยวน 

เมื่อเทียบกับชวงแผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 

11 ที่มีการลงทุนถึง 357,000 ลานหยวน

“ยุคของการพัฒนาทาเรืออยางรวดเร็ว 

ที่มีเม็ดเงินลงทุนถึงปละกวา 60,000 ลาน 

หยวนไดหมดลงแลว การลงทุนฯ ในชวง 

หลายปขางหนาจะมีมูลคาลดลงและเปนไป

อยางระมัดระวังเพื่อลดแรงกดดันทางการ 

เงิน ทาเรือชายฝงจะไมมีการเติบโตของ 

อุปสงคการขนสงสินคาที่รวดเร็วดังเชนใน 

ชวงแผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 11 แลว ... ใน 

ชวงหลายปขางหนา การลงทุนกอสรางและ 

พัฒนาทาเรือขนาดใหญอยางเซี่ยงไฮและ 

เซินเจิ้นคาดวาจะลดลง ขณะที่การลงทุนใน 

ทาเรือขนาดเล็กอยางจูไห (Zhuhai) จะ 

ขยายตัวอยางมาก” นายจู กลาวเสริม

ขณะเดียวกัน กระแสดังกลาวนาจะ 

ขยายตัวไปยังหลายมณฑลทางตอนในของ

จีน ตัวอยางเชน รัฐบาลมณฑลหูเปย (Hubei 

Province) ไดประกาศจะเพิ่มการลงทุนใน 

การขยายขีดความสามารถในการรองรับ 

สินคาของทาเรือในบริเวณแมน้ำแยงซีเกียง 

(Yangtze River) ในระหวางป พ.ศ. 2554- 

2563 เปนมูลคา 180,000 ลานหยวน ซึ่ง 

ครอบคลุมเมืองเศรษฐกิจสำคัญอยางหวูฮั่น 

(Wuhan) หวงก่ัง (Huanggang) และเออโจว 

(Ezhou) ซึ่งเปนศูนยกลางการขนสงทางน้ำ 

ของ 6 มณฑลสำคัญในพื้นที่ตอนกลางของ 

ประเทศ โดยคาดวาการลงทุนในระหวางป 

พ.ศ. 2554-2558 จะมีมูลคาประมาณ 

176,600 ลานหยวน ซึ่งจะชวยขยายขีด 

ความสามารถในการรองรับสินคาผานทา 

ตอปไดเปนอยางมากในอนาคต กลาวคือ 

ทาเรือดังกลาวจะสามารถเพิ่มการรองรับ 

สินคาเทกองจาก 100 ลานตันในปจจุบัน 

เปน 200 ลานตันภายในป พ.ศ. 2558 และ 

สินคาคอนเทนเนอรจาก 650,000 ตูเปนถึง 

2,000,000 ตู รวมทั้งยังจะขยายขีดความ 

สามารถในการรองรับสินคาเทกองและ 

คอนเทนเนอรขึ้นเปน 240 ลานตันและ 5 

ลานตูคอนเทนเนอรในป พ.ศ. 2563

นายหลัว ปง (Luo Ping) ผูอำนวยการ 

ศูนยวิจัยดานการขนสงท้ังระบบ (Research 

Institute of Comprehensive Transportation) 

แหงคณะกรรมการเพื ่อการพัฒนาและ 

ปฏิรูปแหงชาติ(National Development 

and Reform Commission) ไดใหความ 

เห็นในเรื ่องนี ้ว าในชวงหลายปที ่ผานมา 

ทาเรือของจีนใหบริการกับสินคาระหวาง

ประเทศของจีนเปนสำคัญ อันเนื่องจาก 

“การลดลงของ 

อุปสงคในตลาด 

สหรัฐอเมร�กาและ 

สหภาพยุโรปอาจเปน

สาเหตุสำคัญที่สงผล

ใหทาเร�อในจ�นทุก 

ขนาด ทั�งเล็ก กลาง 

และใหญ ตางมีข�ด 

ความสามารถ 

สวนเกิน ซ�่ง 

ผูเช�่ยวชาญใหขอมูล

วา ตัวเลขข�ดความ 

สามารถสวนเกิน 

อาจสูงถึงรอยละ 40 

ในทาเร�อบางแหง 

และอาจตองใชเวลา 

3-5 ปในการรอคอย 

อุปสงคระลอกใหม 

ที่จะเขามาชดเชย 

กับอุปทานสวนเกินที่

มีอยู”

“ในชวงศตวรรษที่ 21 การคา 

ภายในประเทศของจ�นจะเติบโตในอัตราที่สูง

กวาของการคาระหวางประเทศ โดยคาดวา 

ภายในป พ.ศ. 2563 การคาภายในประเทศ 

จะมีมูลคาเทากับการคาระหวางประเทศ 

ทั�งนี้ระหวางป พ.ศ. 2544-2553 อัตรา 

การขยายตัวของสินคาภายในประเทศ 

ผานทาขยายตัว รอยละ 29 ตอป 

มากกวาของอัตรา การขยายตัวของ 

สินคาระหวางประเทศผานทา ซ�่งขยายตัว 

อยูที่อัตรารอยละ 16.8 ตอป”

      วัตยายขราการตัอ   าทนาผาคนิสณามิรป       อืรเาท

)ะลยอร(       )ูตนาล(          

 ฮไงยีซเ    18.2    10.9

9.0        7.21   นิจเนิซเ 

4.41    5.8   วปโงินห 

 กวางโจว   7.8        9.8

0.31    6.7   าตเงิช 

0.71    6.6   นิจนยีทเ 

3.91    4.3    นยีลหเาต 

8.5        4.3     นิมหเะยีซเ 

3.42    8.2  งักนุยหนยีลหเ 

8.52    4.2   วคโงิยห 
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ผลกระทบเศรษฐกิจโลก
ที่มีตอการพัฒนาของทาเร�อจ�น

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



เชื่อมโยงโครงขายเชื่อมตอกับพื้นที่หลังทา 

(Hinterland) โดยเฉพาะอยางย่ิงในเสนทาง 

รถไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง และ 

ลดปญหาการจราจรและมลพิษ 

ปจจุบัน การขนสงสินคาทางบกใน 

จีนสวนใหญใชรูปแบบการขนสงทางถนน 

ขณะที่สินคาที่ขนสงเขาออกทาเรือทาง 

รถไฟมีจำนวนประมาณ 300,000 ตูตอป 

คิดเปนสัดสวนไมถึงรอยละ 1 ของปริมาณ 

สินคาทั้งหมด จึงกอใหเกิดปญหาดานการ 

จราจรและดานอื่นๆ อยางมากในกรณี 

ของทาเรือขนาดใหญ ปญหาดังกลาวขยาย 

วงมากขึ้นเมื่อรัฐบาลจีนมีนโยบายผลักดัน 

ภาคการผลิตใหเคลื่อนตัวจากพื้นที่ดานชาย

ฝงทะเลเขาสูพื้นที่ตอนใน หากยังคงตอง 

อาศัยการขนสงทางถนนเปนสำคัญ

การกอสรางทาเรือจะชะลอตัวลงใน 

ชวงหลายปขางหนา โดยเฉพาะในมณฑล 

กวางตุง (Guangdong) สวนหนึ่งเนื่องจาก 

โรงงานผลิตของเด็กเลนในยานตงกวน 

(Dongguan) หลายแหงกำลังทยอยปดตัว 

ลงอันเนื ่องจากการเพิ ่มคาของเงินหยวน 

ดังน้ัน การขยายตัวของการสงออกของกวางตุง 

จะลดลง อันจะสงผลใหอุปสงคในการขนถาย 

สินคาผานทาเรือดังกลาวลดลง กิจการที่ 

เกี่ยวของกับการกอสรางทาเรือตางเริ่มคิด 

เปลี่ยนแนวธุรกิจเพื่อดำเนินโครงการบนฝง

กันบางแลว อาทิ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย

อยางไรก็ดี การพัฒนาโครงขายการ 

ขนสงทางรถไฟเชื่อมตอกับทาเรือก็ยังติด

ปญหาหลายประการ ทั้งในเรื่องโครงสราง 

องคกร ทรัพยากรมนุษย เทคนิคการจัดการ 

และอื่นๆ นายหลัว ไดใหความเห็นใน 

เรื่องนี้วา “กระทรวงการรถไฟของจีนยังมี 

ขอจำกัดในดานกำลังคนและทรัพยากรอื่น 

รวมทั้งความสามารถในการขยายบริการ 

ขนสงสินคาทางรถไฟ ทำใหมีความสนใจใน 

การดำเนินโครงการน้ีคอนขางนอย ... กระทรวง 

การรถไฟจำเปนตองมีมุมมองในเชิงการ 

ตลาดใหมากขึ ้นเพื ่อดึงดูดการลงทุนใน 

บริการขนสงสินคาคอนเทนเนอรทางรถไฟ”

นอกจากน้ี นายเฉา หงหยู (Cao Hongyu) 

เจาหนาที่กรมการวางแผนและกอสรางของ

การทาเรือและการขนสงของรัฐบาลเซี่ยงไฮ

ได ให ข อมูลเพิ ่มเต ิมว าปจจ ุบ ันร ัฐบาล 

เซี่ยงไฮเองก็กำลังพิจารณากอสรางเสนทาง

รถไฟเพ่ือเช่ือมโยงกับทาเรือหลักอยางทาเรือ 

หยางชาน (Yangshan Port) และทาเรือ 

ไวเกาเฉียว (Waigaoqiao) เพื่อชวยลด 

ปญหาการจราจรในเมือง โดยระบุในแผน 

พัฒนา 5 ปฉบับที่ 12 วา “จะตองแกไข 

ปญหาการขนสงโดยเร็วท่ีสุด” แตก็ยังมีปญหา 

ในเชิงระบบและโครงสราง เพราะขณะที่ 

ทาเรือและถนนอยูภายใตการกำกับดูแล 

ของรัฐบาลเซี่ยงไฮ แตรถไฟอยูภายใตการ 

ควบคุมของกระทรวงการรถไฟ จึงจำเปน 

ที ่ร ัฐบาลกลางจะตองปฏิร ูปโครงสราง 

กระทรวงเพื่อบรรลุเปาหมายบริการขนสง 

สินคาคอนเทนเนอร มิฉะนั้นแลว ก็จะยังมี 

ปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนอยูตอ

ไป

อนาคตของทาเรือจีนดูทาจะเขาสู  

ชวงของการพ่ึงพา “ตลาดภายในประเทศ” 

และการพัฒนาเชิง “คุณภาพ” เสียแลว

อเมริกาและสหภาพยุโรปอาจเปนสาเหตุ 

สำคัญที ่ส งผลใหท าเร ือในจีนทุกขนาด 

ทั้งเล็ก กลาง และใหญ ตางมีขีดความ 

สามารถสวนเกิน ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหขอมูลวา 

ตัวเลขขีดความสามารถสวนเกินอาจสูงถึง 

รอยละ 40 ในทาเรือบางแหง และอาจ 

ตองใชเวลา 3-5 ปในการรอคอยอุปสงค 

ระลอกใหมที ่จะเขามาชดเชยกับอุปทาน 

สวนเกินที่มีอยู สงผลใหรัฐบาลจีนสั่งชะลอ 

การขยายทาเรือในชวงแผนพัฒนา 5 ป 

ฉบับที่ 12 (ป พ.ศ. 2554-2558) โดย 

คาดวาเม็ดเงินลงทุนในการพัฒนาทาเรือ 

ในช วงเวลาด ังกล าวจะอย ู  ระหว าง 

220,000-280,000 ลานหยวน

นายจู ชานชิง (Zhu Shanqing) 

วิศวกรอาวุโสของสถาบันดานการวางแผน

อันดับดังกลาว ไดแก ทาเรือเซี ่ยงไฮ 

(Shanghai) เซินเจิ ้น (Shenzhen) 

หนิงโปว (Ningbo) กวางโจว (Guangzhou) 

ชิงเตา (Qingdao) และเทียนจิน (Tianjin) 

จากเดิมที่มีเพียงทาเรือเซี่ยงไฮ และเซินเจิ้น 

เทานั้นที่ติด 10 อันดับแรกทาเรือใหญในป 

พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2549 

-2553 ทาเรือของจีนหลายแหง โดยเฉพาะ 

ทาเรือหนิงโปว กวางโจว ชิงเตา และเทียนจิน 

ท่ีเคยเปนทาเรือขนาดกลาง ไดขยายขีดความ 

สามารถและรองรับสินคาคอนเทนเนอรได 

เพิ่มขึ้นกวา 1 เทาตัว

การปรับยุทธศาสตรการลงทุนพัฒนาทาเรือ 

ในชวงแผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 12

การลดลงของอุปสงคในตลาดสหรัฐ 

ทาเรือก็นับเปนอีกโครงสรางพื้นฐาน 

หนึ่งที่สำคัญสำหรับการคาระหวางประเทศ 

ซ่ึงสวนใหญอยูในรูปแบบของการคาทางทะเล 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาทาเรือ 

ของจ ีนได ดำเน ินไปอยางก าวกระโดด 

ทาเรือขนาดใหญของจีนผุดขึ้นและขยายตัว

อยางมากในซีกตะวันออกของประเทศ 

ทั้งนี้สวนสำคัญเนื่องจากการขยายตัวของ 

การคาระหวางประเทศ อันสงผลใหจีนกาว 

ข้ึนเปน “ฐานการผลิต” (Production Base) 

และ “ตลาด” (Market) สำคัญของโลกใน 

ปจจุบัน

ในป พ.ศ. 2553 ทาเรือของจีนได 

กาวขึ้นติด 10 อันดับแรกทาเรือใหญที่สุด 

ในโลกจำนวนเกินกวาครึ ่ง โดยทาเรือ 

คอนเทนเนอรชั้นนำของจีนที่ติดอยูใน 10 

ติดทาเรือเซินเจิ้น ซึ่งเปนทาเรืออันดับ 2 

ของจีนและอันดับ 4 ของโลก ที่สินคาผาน 

ทาเติบโตเพียงรอยละ 0.9 และมีปริมาณ 

12.7 ลานตู ทั้งนี้ ทาเรือเซี่ยงไฮคาดวาจะ 

ยังคงรักษาตำแหนงเปนทาเรือที่ใหญที่สุด 

ของจีนและของโลกตอไปอีกอยางนอย 5 ป

นายตู ฉ่ีตง (Du Qidong) ผูอำนวยการ 

สมาคมทาเรือและทาเทียบเรือแหงประเทศ

จีน (China Ports and Harbour Association) 

กลาววา “ในชวงศตวรรษที่ 21 การคา 

ภายในประเทศของจีนจะเติบโตในอัตราที่ 

สูงกวาของการคาระหวางประเทศ โดยคาด 

วาภายในป พ.ศ. 2563 การคาภายใน 

ประเทศจะมีมูลคาเทากับการคาระหวาง 

ประเทศ ทั้งนี้ ระหวางป พ.ศ. 2544-2553 

อัตราการขยายตัวของสินคาภายในประเทศ

ผานทาขยายตัวรอยละ 29 ตอป มากกวา 

อัตราการขยายตัวของสินคาระหวางประเทศ 

ผานทา ซึ่งขยายตัวอยูที่รอยละ 16.8 ตอป”

ทั้งนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2544-2553 

ปริมาณสินคาภายในประเทศผานทาเรือ 

ของจีนไดเพิ่มขึ้นราว 20 เทาจากจำนวน 

2.2 ลานตูในป 2544 เปนกวา 43 ลาน 

ตูในป พ.ศ. 2553 สงผลใหปริมาณสินคา 

ภายในประเทศผานทาเรือของจีนมีสัดสวน 

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 8 เปนรอยละ 29.4 ของ 

ปริมาณสินคาทั้งหมด ทั้งนี้ นายตู ยังได 

กลาวเสริมอีกวา “การขนสงถานหินภายใน 

ประเทศในภาคเหนือจะเพิ่มขึ้นในอัตรารอย

ละ 6 เปน 570 ลานตันในป พ.ศ. 2554 

ขณะที่การคาถานหินระหวางประเทศคาด 

วาจะไมขยายตัว”

ทิศทางการพัฒนาทาเรือในอนาคต

ขณะที่รัฐบาลจีนวางแผนชะลอการ 

ลงทุนในการกอสรางทาเรือ แตก็มีแผนที่จะ 

ยกระดับโครงสรางพื ้นฐานที ่ม ีอย ู  เด ิม 

พัฒนาเขตปลอดภาษี (Free Port) และ 

การที่จีนมีบทบาทเปนผูนำดานการผลิต 

ของโลก จีนแซงหนาเยอรมันและกาวขึ้น 

เปนประเทศผูสงออกรายใหญที่สุดของ 

โลกในป พ.ศ. 2552 โดยมีสหรัฐฯ และ 

ยุโรปเปนตลาดรองรับหลัก อยางไรก็ดี 

วิกฤติการเงินเมื่อป พ.ศ. 2551 ไดสงผล 

ใหการขนสงสินคาคอนเทนเนอรและการคา

โลกที่เติบโตในอัตราที่สูงกอนหนานั้นมีแนว

โนมลดลงในเวลาตอมา “ปริมาณสินคาผาน 

ทาเรือของจีนจะยังคงเติบโตอยู แตก็เพิ่ม 

ขึ้นในอัตราที่ลดลง และยังคงรูสึกไดถึงผล 

กระทบจากวิกฤติเมื่อป พ.ศ. 2551”

ดวยทิศทางแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจของจีนท่ีกำลัง 

เกิดขึ้น หลายฝายจึงคาดวาความตองการ 

ใชทาเรือของจีนในอนาคตจึงจะขึ้นอยูกับ

การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ 

เปนสำคัญ โดยคาดวาอุปสงคของบริการ 

ดังกลาวภายในประเทศจะเทากับระดับ 

ของตางประเทศในป พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เปน 

ไปตามแนวนโยบายของร ัฐบาลจีนที ่ 

ตองการเพ่ิมสัดสวนของการบริโภคภายใน 

ประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 

ประเทศ

สถานการณทาเรือหลักของจีนในชวง 7 

เดือนแรกของป 2554

จากสถิติของการทาเรือ อัตราการ 

เติบโตของสินคาคอนเทนเนอรผานทาเรือ 

หลัก 10 แหงของจีนในชวง 7 เดือนแรก 

ของป พ.ศ. 2554 อยูที่ระดับรอยละ 12.9 

เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

แตผูอำนวยการหลัว คาดการณวาอัตรา 

การเติบโตของสินคาคอนเทนเนอรผาน 

ทาเรือของจีนจะลดลง โดยเติบโตเฉลี่ย 

เพียงราวรอยละ 8 ตอปในชวงแผนฯ ฉบับที่ 

12 

ในชวง 7 เดือนแรกของปนี้ ปริมาณ 

สินคาผานทาเรือหนิงโปว (Ningbo) ทาเรือ 

อันดับ 3 ของจีนเติบโตในอัตรารอยละ 14.4 

และมีปริมาณเพิ่มขึ้นไปแตะ 8.5 ลานตู จี้ 

และวิจัย (Planning and Research 

Institute) แหงกระทรวงคมนาคมของจีน 

กลาววา หากเปนเชนน้ันจริง น่ันหมายความ 

ว าร ัฐบาลจีนจะลดงบประมาณลงทุน 

พัฒนาทาเรือลงถึง 137,000 ลานหยวน 

เมื่อเทียบกับชวงแผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 

11 ที่มีการลงทุนถึง 357,000 ลานหยวน

“ยุคของการพัฒนาทาเรืออยางรวดเร็ว 

ที่มีเม็ดเงินลงทุนถึงปละกวา 60,000 ลาน 

หยวนไดหมดลงแลว การลงทุนฯ ในชวง 

หลายปขางหนาจะมีมูลคาลดลงและเปนไป

อยางระมัดระวังเพื่อลดแรงกดดันทางการ 

เงิน ทาเรือชายฝงจะไมมีการเติบโตของ 

อุปสงคการขนสงสินคาที่รวดเร็วดังเชนใน 

ชวงแผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 11 แลว ... ใน 

ชวงหลายปขางหนา การลงทุนกอสรางและ 

พัฒนาทาเรือขนาดใหญอยางเซี่ยงไฮและ 

เซินเจิ้นคาดวาจะลดลง ขณะที่การลงทุนใน 

ทาเรือขนาดเล็กอยางจูไห (Zhuhai) จะ 

ขยายตัวอยางมาก” นายจู กลาวเสริม

ขณะเดียวกัน กระแสดังกลาวนาจะ 

ขยายตัวไปยังหลายมณฑลทางตอนในของ

จีน ตัวอยางเชน รัฐบาลมณฑลหูเปย (Hubei 

Province) ไดประกาศจะเพิ่มการลงทุนใน 

การขยายขีดความสามารถในการรองรับ 

สินคาของทาเรือในบริเวณแมน้ำแยงซีเกียง 

(Yangtze River) ในระหวางป พ.ศ. 2554- 

2563 เปนมูลคา 180,000 ลานหยวน ซึ่ง 

ครอบคลุมเมืองเศรษฐกิจสำคัญอยางหวูฮั่น 

(Wuhan) หวงก่ัง (Huanggang) และเออโจว 

(Ezhou) ซึ่งเปนศูนยกลางการขนสงทางน้ำ 

ของ 6 มณฑลสำคัญในพื้นที่ตอนกลางของ 

ประเทศ โดยคาดวาการลงทุนในระหวางป 

พ.ศ. 2554-2558 จะมีมูลคาประมาณ 

176,600 ลานหยวน ซึ่งจะชวยขยายขีด 

ความสามารถในการรองรับสินคาผานทา 

ตอปไดเปนอยางมากในอนาคต กลาวคือ 

ทาเรือดังกลาวจะสามารถเพิ่มการรองรับ 

สินคาเทกองจาก 100 ลานตันในปจจุบัน 

เปน 200 ลานตันภายในป พ.ศ. 2558 และ 

สินคาคอนเทนเนอรจาก 650,000 ตูเปนถึง 

2,000,000 ตู รวมทั้งยังจะขยายขีดความ 

สามารถในการรองรับสินคาเทกองและ 

คอนเทนเนอรขึ้นเปน 240 ลานตันและ 5 

ลานตูคอนเทนเนอรในป พ.ศ. 2563

นายหลัว ปง (Luo Ping) ผูอำนวยการ 

ศูนยวิจัยดานการขนสงท้ังระบบ (Research 

Institute of Comprehensive Transportation) 

แหงคณะกรรมการเพื ่อการพัฒนาและ 

ปฏิรูปแหงชาติ(National Development 

and Reform Commission) ไดใหความ 

เห็นในเรื ่องนี ้ว าในชวงหลายปที ่ผานมา 

ทาเรือของจีนใหบริการกับสินคาระหวาง

ประเทศของจีนเปนสำคัญ อันเนื่องจาก 

“การลดลงของ 

อุปสงคในตลาด 

สหรัฐอเมร�กาและ 

สหภาพยุโรปอาจเปน

สาเหตุสำคัญที่สงผล

ใหทาเร�อในจ�นทุก 

ขนาด ทั�งเล็ก กลาง 

และใหญ ตางมีข�ด 

ความสามารถ 

สวนเกิน ซ�่ง 

ผูเช�่ยวชาญใหขอมูล

วา ตัวเลขข�ดความ 

สามารถสวนเกิน 

อาจสูงถึงรอยละ 40 

ในทาเร�อบางแหง 

และอาจตองใชเวลา 

3-5 ปในการรอคอย 

อุปสงคระลอกใหม 

ที่จะเขามาชดเชย 

กับอุปทานสวนเกินที่

มีอยู”

“ในชวงศตวรรษที่ 21 การคา 

ภายในประเทศของจ�นจะเติบโตในอัตราที่สูง

กวาของการคาระหวางประเทศ โดยคาดวา 

ภายในป พ.ศ. 2563 การคาภายในประเทศ 

จะมีมูลคาเทากับการคาระหวางประเทศ 

ทั�งนี้ระหวางป พ.ศ. 2544-2553 อัตรา 

การขยายตัวของสินคาภายในประเทศ 

ผานทาขยายตัว รอยละ 29 ตอป 

มากกวาของอัตรา การขยายตัวของ 

สินคาระหวางประเทศผานทา ซ�่งขยายตัว 

อยูที่อัตรารอยละ 16.8 ตอป”

      วัตยายขราการตัอ   าทนาผาคนิสณามิรป       อืรเาท

)ะลยอร(       )ูตนาล(          

 ฮไงยีซเ    18.2    10.9

9.0        7.21   นิจเนิซเ 

4.41    5.8   วปโงินห 

 กวางโจว   7.8        9.8

0.31    6.7   าตเงิช 

0.71    6.6   นิจนยีทเ 

3.91    4.3    นยีลหเาต 

8.5        4.3     นิมหเะยีซเ 

3.42    8.2  งักนุยหนยีลหเ 

8.52    4.2   วคโงิยห 
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ผลกระทบเศรษฐกิจโลก
ที่มีตอการพัฒนาของทาเร�อจ�น

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



เชื่อมโยงโครงขายเชื่อมตอกับพื้นที่หลังทา 

(Hinterland) โดยเฉพาะอยางย่ิงในเสนทาง 

รถไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง และ 

ลดปญหาการจราจรและมลพิษ 

ปจจุบัน การขนสงสินคาทางบกใน 

จีนสวนใหญใชรูปแบบการขนสงทางถนน 

ขณะที่สินคาที่ขนสงเขาออกทาเรือทาง 

รถไฟมีจำนวนประมาณ 300,000 ตูตอป 

คิดเปนสัดสวนไมถึงรอยละ 1 ของปริมาณ 

สินคาทั้งหมด จึงกอใหเกิดปญหาดานการ 

จราจรและดานอื่นๆ อยางมากในกรณี 

ของทาเรือขนาดใหญ ปญหาดังกลาวขยาย 

วงมากขึ้นเมื่อรัฐบาลจีนมีนโยบายผลักดัน 

ภาคการผลิตใหเคลื่อนตัวจากพื้นที่ดานชาย

ฝงทะเลเขาสูพื้นที่ตอนใน หากยังคงตอง 

อาศัยการขนสงทางถนนเปนสำคัญ

การกอสรางทาเรือจะชะลอตัวลงใน 

ชวงหลายปขางหนา โดยเฉพาะในมณฑล 

กวางตุง (Guangdong) สวนหนึ่งเนื่องจาก 

โรงงานผลิตของเด็กเลนในยานตงกวน 

(Dongguan) หลายแหงกำลังทยอยปดตัว 

ลงอันเนื ่องจากการเพิ ่มคาของเงินหยวน 

ดังน้ัน การขยายตัวของการสงออกของกวางตุง 

จะลดลง อันจะสงผลใหอุปสงคในการขนถาย 

สินคาผานทาเรือดังกลาวลดลง กิจการที่ 

เกี่ยวของกับการกอสรางทาเรือตางเริ่มคิด 

เปลี่ยนแนวธุรกิจเพื่อดำเนินโครงการบนฝง

กันบางแลว อาทิ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย

อยางไรก็ดี การพัฒนาโครงขายการ 

ขนสงทางรถไฟเชื่อมตอกับทาเรือก็ยังติด

ปญหาหลายประการ ทั้งในเรื่องโครงสราง 

องคกร ทรัพยากรมนุษย เทคนิคการจัดการ 

และอื่นๆ นายหลัว ไดใหความเห็นใน 

เรื่องนี้วา “กระทรวงการรถไฟของจีนยังมี 

ขอจำกัดในดานกำลังคนและทรัพยากรอื่น 

รวมทั้งความสามารถในการขยายบริการ 

ขนสงสินคาทางรถไฟ ทำใหมีความสนใจใน 

การดำเนินโครงการน้ีคอนขางนอย ... กระทรวง 

การรถไฟจำเปนตองมีมุมมองในเชิงการ 

ตลาดใหมากขึ ้นเพื ่อดึงดูดการลงทุนใน 

บริการขนสงสินคาคอนเทนเนอรทางรถไฟ”

นอกจากน้ี นายเฉา หงหยู (Cao Hongyu) 

เจาหนาที่กรมการวางแผนและกอสรางของ

การทาเรือและการขนสงของรัฐบาลเซี่ยงไฮ

ได ให ข อมูลเพิ ่มเต ิมว าปจจ ุบ ันร ัฐบาล 

เซี่ยงไฮเองก็กำลังพิจารณากอสรางเสนทาง

รถไฟเพ่ือเช่ือมโยงกับทาเรือหลักอยางทาเรือ 

หยางชาน (Yangshan Port) และทาเรือ 

ไวเกาเฉียว (Waigaoqiao) เพื่อชวยลด 

ปญหาการจราจรในเมือง โดยระบุในแผน 

พัฒนา 5 ปฉบับที่ 12 วา “จะตองแกไข 

ปญหาการขนสงโดยเร็วท่ีสุด” แตก็ยังมีปญหา 

ในเชิงระบบและโครงสราง เพราะขณะที่ 

ทาเรือและถนนอยูภายใตการกำกับดูแล 

ของรัฐบาลเซี่ยงไฮ แตรถไฟอยูภายใตการ 

ควบคุมของกระทรวงการรถไฟ จึงจำเปน 

ที ่ร ัฐบาลกลางจะตองปฏิร ูปโครงสราง 

กระทรวงเพื่อบรรลุเปาหมายบริการขนสง 

สินคาคอนเทนเนอร มิฉะนั้นแลว ก็จะยังมี 

ปญหาความขัดแยงดานผลประโยชนอยูตอ

ไป

อนาคตของทาเรือจีนดูทาจะเขาสู  

ชวงของการพ่ึงพา “ตลาดภายในประเทศ” 

และการพัฒนาเชิง “คุณภาพ” เสียแลว

อเมริกาและสหภาพยุโรปอาจเปนสาเหตุ 

สำคัญที ่ส งผลใหท าเร ือในจีนทุกขนาด 

ทั้งเล็ก กลาง และใหญ ตางมีขีดความ 

สามารถสวนเกิน ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหขอมูลวา 

ตัวเลขขีดความสามารถสวนเกินอาจสูงถึง 

รอยละ 40 ในทาเรือบางแหง และอาจ 

ตองใชเวลา 3-5 ปในการรอคอยอุปสงค 

ระลอกใหมที ่จะเขามาชดเชยกับอุปทาน 

สวนเกินที่มีอยู สงผลใหรัฐบาลจีนสั่งชะลอ 

การขยายทาเรือในชวงแผนพัฒนา 5 ป 

ฉบับที่ 12 (ป พ.ศ. 2554-2558) โดย 

คาดวาเม็ดเงินลงทุนในการพัฒนาทาเรือ 

ในช วงเวลาด ังกล าวจะอย ู  ระหว าง 

220,000-280,000 ลานหยวน

นายจู ชานชิง (Zhu Shanqing) 

วิศวกรอาวุโสของสถาบันดานการวางแผน

อันดับดังกลาว ไดแก ทาเรือเซี ่ยงไฮ 

(Shanghai) เซินเจิ ้น (Shenzhen) 

หนิงโปว (Ningbo) กวางโจว (Guangzhou) 

ชิงเตา (Qingdao) และเทียนจิน (Tianjin) 

จากเดิมที่มีเพียงทาเรือเซี่ยงไฮ และเซินเจิ้น 

เทานั้นที่ติด 10 อันดับแรกทาเรือใหญในป 

พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2549 

-2553 ทาเรือของจีนหลายแหง โดยเฉพาะ 

ทาเรือหนิงโปว กวางโจว ชิงเตา และเทียนจิน 

ท่ีเคยเปนทาเรือขนาดกลาง ไดขยายขีดความ 

สามารถและรองรับสินคาคอนเทนเนอรได 

เพิ่มขึ้นกวา 1 เทาตัว

การปรับยุทธศาสตรการลงทุนพัฒนาทาเรือ 

ในชวงแผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 12

การลดลงของอุปสงคในตลาดสหรัฐ 

ทาเรือก็นับเปนอีกโครงสรางพื้นฐาน 

หนึ่งที่สำคัญสำหรับการคาระหวางประเทศ 

ซ่ึงสวนใหญอยูในรูปแบบของการคาทางทะเล 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา การพัฒนาทาเรือ 

ของจ ีนได ดำเน ินไปอยางก าวกระโดด 

ทาเรือขนาดใหญของจีนผุดขึ้นและขยายตัว

อยางมากในซีกตะวันออกของประเทศ 

ทั้งนี้สวนสำคัญเนื่องจากการขยายตัวของ 

การคาระหวางประเทศ อันสงผลใหจีนกาว 

ข้ึนเปน “ฐานการผลิต” (Production Base) 

และ “ตลาด” (Market) สำคัญของโลกใน 

ปจจุบัน

ในป พ.ศ. 2553 ทาเรือของจีนได 

กาวขึ้นติด 10 อันดับแรกทาเรือใหญที่สุด 

ในโลกจำนวนเกินกวาครึ ่ง โดยทาเรือ 

คอนเทนเนอรชั้นนำของจีนที่ติดอยูใน 10 

ติดทาเรือเซินเจิ้น ซึ่งเปนทาเรืออันดับ 2 

ของจีนและอันดับ 4 ของโลก ที่สินคาผาน 

ทาเติบโตเพียงรอยละ 0.9 และมีปริมาณ 

12.7 ลานตู ทั้งนี้ ทาเรือเซี่ยงไฮคาดวาจะ 

ยังคงรักษาตำแหนงเปนทาเรือที่ใหญที่สุด 

ของจีนและของโลกตอไปอีกอยางนอย 5 ป

นายตู ฉ่ีตง (Du Qidong) ผูอำนวยการ 

สมาคมทาเรือและทาเทียบเรือแหงประเทศ

จีน (China Ports and Harbour Association) 

กลาววา “ในชวงศตวรรษที่ 21 การคา 

ภายในประเทศของจีนจะเติบโตในอัตราที่ 

สูงกวาของการคาระหวางประเทศ โดยคาด 

วาภายในป พ.ศ. 2563 การคาภายใน 

ประเทศจะมีมูลคาเทากับการคาระหวาง 

ประเทศ ทั้งนี้ ระหวางป พ.ศ. 2544-2553 

อัตราการขยายตัวของสินคาภายในประเทศ

ผานทาขยายตัวรอยละ 29 ตอป มากกวา 

อัตราการขยายตัวของสินคาระหวางประเทศ 

ผานทา ซึ่งขยายตัวอยูที่รอยละ 16.8 ตอป”

ทั้งนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2544-2553 

ปริมาณสินคาภายในประเทศผานทาเรือ 

ของจีนไดเพิ่มขึ้นราว 20 เทาจากจำนวน 

2.2 ลานตูในป 2544 เปนกวา 43 ลาน 

ตูในป พ.ศ. 2553 สงผลใหปริมาณสินคา 

ภายในประเทศผานทาเรือของจีนมีสัดสวน 

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 8 เปนรอยละ 29.4 ของ 

ปริมาณสินคาทั้งหมด ทั้งนี้ นายตู ยังได 

กลาวเสริมอีกวา “การขนสงถานหินภายใน 

ประเทศในภาคเหนือจะเพิ่มขึ้นในอัตรารอย

ละ 6 เปน 570 ลานตันในป พ.ศ. 2554 

ขณะที่การคาถานหินระหวางประเทศคาด 

วาจะไมขยายตัว”

ทิศทางการพัฒนาทาเรือในอนาคต

ขณะที่รัฐบาลจีนวางแผนชะลอการ 

ลงทุนในการกอสรางทาเรือ แตก็มีแผนที่จะ 

ยกระดับโครงสรางพื ้นฐานที ่ม ีอย ู  เด ิม 

พัฒนาเขตปลอดภาษี (Free Port) และ 

การที่จีนมีบทบาทเปนผูนำดานการผลิต 

ของโลก จีนแซงหนาเยอรมันและกาวขึ้น 

เปนประเทศผูสงออกรายใหญที่สุดของ 

โลกในป พ.ศ. 2552 โดยมีสหรัฐฯ และ 

ยุโรปเปนตลาดรองรับหลัก อยางไรก็ดี 

วิกฤติการเงินเมื่อป พ.ศ. 2551 ไดสงผล 

ใหการขนสงสินคาคอนเทนเนอรและการคา

โลกที่เติบโตในอัตราที่สูงกอนหนานั้นมีแนว

โนมลดลงในเวลาตอมา “ปริมาณสินคาผาน 

ทาเรือของจีนจะยังคงเติบโตอยู แตก็เพิ่ม 

ขึ้นในอัตราที่ลดลง และยังคงรูสึกไดถึงผล 

กระทบจากวิกฤติเมื่อป พ.ศ. 2551”

ดวยทิศทางแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจของจีนท่ีกำลัง 

เกิดขึ้น หลายฝายจึงคาดวาความตองการ 

ใชทาเรือของจีนในอนาคตจึงจะขึ้นอยูกับ

การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ 

เปนสำคัญ โดยคาดวาอุปสงคของบริการ 

ดังกลาวภายในประเทศจะเทากับระดับ 

ของตางประเทศในป พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เปน 

ไปตามแนวนโยบายของร ัฐบาลจีนที ่ 

ตองการเพ่ิมสัดสวนของการบริโภคภายใน 

ประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมภายใน 

ประเทศ

สถานการณทาเรือหลักของจีนในชวง 7 

เดือนแรกของป 2554

จากสถิติของการทาเรือ อัตราการ 

เติบโตของสินคาคอนเทนเนอรผานทาเรือ 

หลัก 10 แหงของจีนในชวง 7 เดือนแรก 

ของป พ.ศ. 2554 อยูที่ระดับรอยละ 12.9 

เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

แตผูอำนวยการหลัว คาดการณวาอัตรา 

การเติบโตของสินคาคอนเทนเนอรผาน 

ทาเรือของจีนจะลดลง โดยเติบโตเฉลี่ย 

เพียงราวรอยละ 8 ตอปในชวงแผนฯ ฉบับที่ 

12 

ในชวง 7 เดือนแรกของปนี้ ปริมาณ 

สินคาผานทาเรือหนิงโปว (Ningbo) ทาเรือ 

อันดับ 3 ของจีนเติบโตในอัตรารอยละ 14.4 

และมีปริมาณเพิ่มขึ้นไปแตะ 8.5 ลานตู จี้ 

และวิจัย (Planning and Research 

Institute) แหงกระทรวงคมนาคมของจีน 

กลาววา หากเปนเชนน้ันจริง น่ันหมายความ 

ว าร ัฐบาลจีนจะลดงบประมาณลงทุน 

พัฒนาทาเรือลงถึง 137,000 ลานหยวน 

เมื่อเทียบกับชวงแผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 

11 ที่มีการลงทุนถึง 357,000 ลานหยวน

“ยุคของการพัฒนาทาเรืออยางรวดเร็ว 

ที่มีเม็ดเงินลงทุนถึงปละกวา 60,000 ลาน 

หยวนไดหมดลงแลว การลงทุนฯ ในชวง 

หลายปขางหนาจะมีมูลคาลดลงและเปนไป

อยางระมัดระวังเพื่อลดแรงกดดันทางการ 

เงิน ทาเรือชายฝงจะไมมีการเติบโตของ 

อุปสงคการขนสงสินคาที่รวดเร็วดังเชนใน 

ชวงแผนพัฒนา 5 ปฉบับที่ 11 แลว ... ใน 

ชวงหลายปขางหนา การลงทุนกอสรางและ 

พัฒนาทาเรือขนาดใหญอยางเซี่ยงไฮและ 

เซินเจิ้นคาดวาจะลดลง ขณะที่การลงทุนใน 

ทาเรือขนาดเล็กอยางจูไห (Zhuhai) จะ 

ขยายตัวอยางมาก” นายจู กลาวเสริม

ขณะเดียวกัน กระแสดังกลาวนาจะ 

ขยายตัวไปยังหลายมณฑลทางตอนในของ

จีน ตัวอยางเชน รัฐบาลมณฑลหูเปย (Hubei 

Province) ไดประกาศจะเพิ่มการลงทุนใน 

การขยายขีดความสามารถในการรองรับ 

สินคาของทาเรือในบริเวณแมน้ำแยงซีเกียง 

(Yangtze River) ในระหวางป พ.ศ. 2554- 

2563 เปนมูลคา 180,000 ลานหยวน ซึ่ง 

ครอบคลุมเมืองเศรษฐกิจสำคัญอยางหวูฮั่น 

(Wuhan) หวงก่ัง (Huanggang) และเออโจว 

(Ezhou) ซึ่งเปนศูนยกลางการขนสงทางน้ำ 

ของ 6 มณฑลสำคัญในพื้นที่ตอนกลางของ 

ประเทศ โดยคาดวาการลงทุนในระหวางป 

พ.ศ. 2554-2558 จะมีมูลคาประมาณ 

176,600 ลานหยวน ซึ่งจะชวยขยายขีด 

ความสามารถในการรองรับสินคาผานทา 

ตอปไดเปนอยางมากในอนาคต กลาวคือ 

ทาเรือดังกลาวจะสามารถเพิ่มการรองรับ 

สินคาเทกองจาก 100 ลานตันในปจจุบัน 

เปน 200 ลานตันภายในป พ.ศ. 2558 และ 

สินคาคอนเทนเนอรจาก 650,000 ตูเปนถึง 

2,000,000 ตู รวมทั้งยังจะขยายขีดความ 

สามารถในการรองรับสินคาเทกองและ 

คอนเทนเนอรขึ้นเปน 240 ลานตันและ 5 

ลานตูคอนเทนเนอรในป พ.ศ. 2563

นายหลัว ปง (Luo Ping) ผูอำนวยการ 

ศูนยวิจัยดานการขนสงท้ังระบบ (Research 

Institute of Comprehensive Transportation) 

แหงคณะกรรมการเพื ่อการพัฒนาและ 

ปฏิรูปแหงชาติ(National Development 

and Reform Commission) ไดใหความ 

เห็นในเรื ่องนี ้ว าในชวงหลายปที ่ผานมา 

ทาเรือของจีนใหบริการกับสินคาระหวาง

ประเทศของจีนเปนสำคัญ อันเนื่องจาก 

“การลดลงของ 

อุปสงคในตลาด 

สหรัฐอเมร�กาและ 

สหภาพยุโรปอาจเปน

สาเหตุสำคัญที่สงผล

ใหทาเร�อในจ�นทุก 

ขนาด ทั�งเล็ก กลาง 

และใหญ ตางมีข�ด 

ความสามารถ 

สวนเกิน ซ�่ง 

ผูเช�่ยวชาญใหขอมูล

วา ตัวเลขข�ดความ 

สามารถสวนเกิน 

อาจสูงถึงรอยละ 40 

ในทาเร�อบางแหง 

และอาจตองใชเวลา 

3-5 ปในการรอคอย 

อุปสงคระลอกใหม 

ที่จะเขามาชดเชย 

กับอุปทานสวนเกินที่

มีอยู”

“ในชวงศตวรรษที่ 21 การคา 

ภายในประเทศของจ�นจะเติบโตในอัตราที่สูง

กวาของการคาระหวางประเทศ โดยคาดวา 

ภายในป พ.ศ. 2563 การคาภายในประเทศ 

จะมีมูลคาเทากับการคาระหวางประเทศ 

ทั�งนี้ระหวางป พ.ศ. 2544-2553 อัตรา 

การขยายตัวของสินคาภายในประเทศ 

ผานทาขยายตัว รอยละ 29 ตอป 

มากกวาของอัตรา การขยายตัวของ 

สินคาระหวางประเทศผานทา ซ�่งขยายตัว 

อยูที่อัตรารอยละ 16.8 ตอป”

      วัตยายขราการตัอ   าทนาผาคนิสณามิรป       อืรเาท

)ะลยอร(       )ูตนาล(          

 ฮไงยีซเ    18.2    10.9

9.0        7.21   นิจเนิซเ 

4.41    5.8   วปโงินห 

 กวางโจว   7.8        9.8

0.31    6.7   าตเงิช 

0.71    6.6   นิจนยีทเ 

3.91    4.3    นยีลหเาต 

8.5        4.3     นิมหเะยีซเ 

3.42    8.2  งักนุยหนยีลหเ 

8.52    4.2   วคโงิยห 
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ผลกระทบเศรษฐกิจโลก
ที่มีตอการพัฒนาของทาเร�อจ�น

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



เราสามารถเขาไปสืบคนขอมูลดานหนี้
สาธารณะ และ การขาดดุลงบประมาณ 
ของประเทศตางๆทั ่วโลกไดจากในเว็บนี ้ 
โดย ขอมูลตางๆถูกแสดงในแผนภาพภูมิศาสตร 
ที่วางทับดวยขอมูลเศรษฐกิจที่แบงระดับ 
ชั ้นของหนี ้ต อจีด ีพีด วยสีที ่แตกตางกัน 
แผนที่ของประเทศที่มีหนี้สาธารณะตอจีดีพี
สูงจะถูกแสดงดวยโทนสีแดง (ยิ่งระดับของ 
หนี้สาธารณะตอจีดีพีสูงมาก สียิ่งแดงเขม) 
และแผนที่ของประเทศที่มีหนี้สาธารณะตอ
จีดีพีต่ำจะถูกแสดงดวยโทนสีเขียว (ยิ่ง 
ระดับของหนี ้สาธารณะตอจีดีพีต ่ำมาก 
สีเขียวยิ่งเขมขึ้น) เมื่อเราวาง cursor ไปที่ 
ประเทศใด ขอมูลเศรษฐกิจของประเทศนั้น 
จะแสดงขึ้นใหเห็นบนบอลลูน 

ตารางที่ 1 ไดนำขอมูลหนี้สาธารณะ 
เทียบกับมูลคาจีดีพี ของกลุมประเทศ PIGS 
และประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำมาเปรียบ 
เทียบใหเห็น โดยขอมูลที่แสดงนี้เปนขอมูล 
ที่ปรากฏ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ 

หากพิจารณาในเบื้องตนจะเห็นไดวา 
หนี้สาธารณะของประเทศกลุม PIGS และ 
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำที่นำเสนอไวใน
ตารางที่ 1 นั้นลวนมีระดับของหนี้ตอจีดีพี 
สูงกวาของประเทศไทยทั้งสิ้น (สีที่แสดง 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผานมา 
ธนาคารโลกไดเผยแพรรายงานเศรษฐกิจ 
ภูมิภาคเอเซีย โดยในรายงานดังกลาวธนาคารโลก 
ไดปรับลดการคาดการณอัตราขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. 2554 นี้ลงเหลือ 
เพียงรอยละ 2.4 ตอป หรือลดลงครึ่งหนึ่ง 
จากที่ไดเคยประมาณการไว 

สาเหตุหลักที่ทำใหธนาคารโลกตอง 
ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ไทยในปนี้ลงคือ มหาอุทกภัยที่สรางความ 
เสียหายมหาศาลใหกับพื้นที่ภาคกลาง ไม 
วาจะเปนพื ้นที ่อ ุตสาหกรรมหรือที ่อยู  
อาศัยของประชาชน ในชวงปลายไตรมาส 
ที่ 3 ตอเนื่องถึงไตรมาสที่ 4 ของป พ.ศ. 

2554 นี้ โดยธนาคารโลกประมาณวา 
มูลคาความเสียหายจากมหาอุทกภัยครั้งนี้
จะสูงถึง 1.4 ลานลานบาท

ธนาคารโลกไดการคาดการณตอไปวา 
ภาระการใชจายเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจหลัง 
น้ำทวมของภาครัฐนั้นอาจสูงถึง 2.35
แสนลานบาท ภายในอีกสามปขางหนา 
(หรือภายในป พ.ศ. 2557)

ภาระทางการคลังจำนวนมหาศาลนี้ 
ย อมหมายถึงยอดเงินภาษีจำนวนเทาๆ 
กันที่จะตองเรียกเก็บจากครัวเรือน และ 
ภาคธุรกิจ ในประเทศไทย อยางไรก็ดีการ 
เรียกเก็บภาษีจำนวนมหาศาลในคราวเดียว
ยอมสรางผลกระทบดานลบตอการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจไทยอยางรุนแรง ดังนั้นเราจึง 
คาดการณไดวารัฐบาลจะใชวิธีกู ยืมเพื ่อ 
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยหวังให 
ผลของภาระภาษ ีได ถ ูกกระจายไปใน 
อนาคตแทน

จะเห็นไดวาการกอหนี้สาธารณะนั้น 
เปนวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลสามารถนำเงิน 
อนาคตมาใชจายในปจจุบัน (กลาวคือราย 
จายของภาครัฐเกิดขึ้นในวันนี้ แตจะชำระ 
ดวยการเก ็บเง ินภาษีในวันขางหนา) 
ในขณะเดียวกันก็เปนวิธีที่ลดความผันผวน 
จากการที่ตองเรียกเก็บภาษีเพื่อไฟแนนซ 
การใชจ ายที ่เพิ ่มสูงขึ ้นในบางชวงเวลา 
(เสมือนกับวาประชาชนผอนจายภาษีเปน 

งวดๆ ไมตองจายภาษีจำนวนมากในคราว 
เดียว)

การกอหนี ้สาธารณะจึงเปนวิธีการ 
สากลที่รัฐบาลไมวาในประเทศไหน มัก 
เลือกใชเพื่อผลักดันใหนโยบายของตนเกิด 
ผลท่ีเปนรูปธรรมในปจจุบัน ในขณะเดียวกัน 
วิธีการเชนนี้มักไมถูกคัดคานจากประชาชน
ผูเสียภาษีนัก เพราะตางลวนไมตระหนักถึง 
ภาระภาษีกอนโตที่ตนตองเปนผู ชำระใน 
อนาคต

ในขณะนี้ มูลคาหนี้สาธารณะของ 
ประเทศไทยมีมูลคาราว รอยละ 40.2 ของ 
จีดีพี ซึ่งยังอยูต่ำกวาเพดานหนี้ที่ตั้งไวที่ 
รอยละ 60 ธนาคารโลกไดประเมินวา 
การกอหนี้สาธารณะเพิ่มเพื่อนำเงินมาฟน
ฟูประเทศในมูลคา 2.35 แสนลานบาท 
นี ้ย ังอยู ในวิสัยที ่ทำไดและจะไมสราง 
ปญหาดานเสถียรภาพกับเศรษฐกิจไทย

อยางไรก็ดี บทเรียนจากวิกฤติที่เกิด 
ขึ้นกับกลุมประเทศ PIGS (อันประกอบ 
ดวยประเทศโปรตุเกส อิตาลี กรีซ และ 
สเปน) ในยูโรโซนนั้น สอนใหเรารูวา ไม 
ควรมองขามอันตรายจากการกอหนี ้ 
สาธารณะ เพราะเมื่อหนี้สาธารณะพอกพูน 
จนถึงระดับวิกฤติ จะสรางปญหาที่ผูกพัน 

ตามมา จนทำใหการแกไขมีตนทุนในการ 
ดำเนินการสูงมาก

มาถึงบรรทัดน้ี จะขอนำขอมูลท่ีคนควา 
มาจากอินเตอรเน็ตมานำเสนอประกอบ 
บทความ ซึ่งขอมูลนี้นำมาจากหนาเว็บ The 
Global Debt Clock ของนิตยสาร The 
Economist

ที่เกิดกับกลุมประเทศ PIGS นี้มาปรับใช 
โดยใหความสำคัญกับการรักษาวินัยทาง 
การคลังของประเทศใหมาก โดยหากเห็น 
วาการฟนฟูและซอมแซมความเสียหายเปน
ความจำเปนเรงดวน รัฐบาลก็สมควรใชเงิน 
เพื่อการนี้กอน เหลานโยบายประชานิยมที่ 
เคยใชหาเสียงเลือกตั้งนั้นอาจตองรอไวกอน 
เพราะหากรัฐบาลจะเรงดำเนินนโยบายทั้ง
หมดไปพรอมๆ กันแลว ประเทศไทยคงจะ 
เล่ียงเดินในเสนทางเดียวกันกับกลุมประเทศ 
PIGS มิได

บนแผนที่ของประเทศเหลานี้จึงเปนสีแดง 
และสีแดงเขม) 

สวนหนึ่งที่ทำใหประเทศเหลานี้มีหนี้
สาธารณะในระดับสูงเน่ืองมาจาก เหตุการณ 
วิกฤติการเงินที่เริ่มตนจาก วาณิชธนกิจ 
เลหแมน ในป พ.ศ. 2551 นั่นเอง เมื่อ 
วิกฤติการเงินสรางสึนามิทางเศรษฐกิจ 
ทำใหภาคธ ุรก ิจประสบภาวะขาดทุน 
เศรษฐกิจประสบภาวะถดถอยรุนแรงที่สุด 
นับจากเหตุการณ Great Depression 
ในชวง ค.ศ. 1930 รัฐบาลในประเทศ 
เหลานี้จึงเพิ่มรายจาย และกอหนี้สาธารณะ 
ในมูลคามหาศาลเพื ่อร ั ้งเศรษฐกิจมิให 
ถดถอยลงไปมากกวานี้

หากเราลองยอนกลับไปชวงป ค.ศ. 
2006 กอนที่ประเทศสหรัฐฯ และกลุม 
ประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะประสบ 
กับวิกฤติเศรษฐกิจในป ค.ศ. 2008 กัน 
เราจะพบวาหน้ีสาธารณะในประเทศสหรัฐฯ 
และประเทศสเปนตางอยูในระดับท่ีใกลเคียง 
กับของประเทศไทยในขณะนี้ (ดูตารางที่ 2 

ประกอบ)
วิกฤติการเงินป พ.ศ. 2551 กับ 

มหาอุทกภัยในปนี้ ตางลวนสรางความ 
เสียหายทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ไมตาง
กัน เราไดเห็นรัฐบาลในประเทศอุตสาหกรรม 
กอหนี ้สาธารณะเพิ ่มขึ ้นเพื ่อฉุดรั ้งมิให 
เศรษฐกิจตองถดถอยจนตกต่ำ อยางไรก็ดี 
เมื ่อหนี ้สาธารณะพอกพูนจนกอปญหา 
ความเชื่อมั่น มาตรการเพื่อตัดลดการขาด 
ดุลงบประมาณจึงตองถูกบังคับใช ไมตาง 
กับคนไขที่ตองจำใจกลืนยาขมเพื่อรักษา 
โรค  เราไดเห็นแลววามาตรการตัดลดการ 
ขาดดุลไมวาจะเปนการขึ้นภาษี หรือการลด 
รายจายภาครัฐ (ซ่ึงมีผลใหตองตัดทอนสวัสดิการ 
หรือยกเลิกการวาจาง) ถูกตอตานจากประชาชน 
ในประเทศกรีซ และประเทศสเปนอยาง 
รุนแรง (ไมนับรวมถึงผูนำประเทศอิตาลี และ 
ประเทศกรีซที่ตองยอมเอาตำแหนงของตน 
“แลก” กับการผลักดันกฎหมายเพื่อแกไข 
ปญหาหนี้ครั้งนี้)

รัฐบาลไทยควรใชบทเรียนจากวิกฤติ

Higher debt

2000

Data supplied and complied by: Economist Inteigence Unit

Lower debtTotal debt as % of GDP

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

สเปน70.1

โปรตุเกส

หนี้สาธารณะ

88.7

ญี่ปุน 200.5

เยอรมัน76.9 ฝรั่งเศส 87.4อิตาล1ี20

กรีซ135.2สหรัฐฯ68.9

ตารางที่ 1
หนี้สาธารณะตอจ�ดีพ� (%) พฤศจ�กายน 2554

ตารางที่ 2
หนี้สาธารณะตอจ�ดีพ� (%) ป 2006

SPECIAL REPORT 

SPECIAL REPORT 

SPECIAL REPORT 

SPECIAL REPORT

บทเร�ยนจากว�กฤติที่เกิดข�้นกับกลุมประเทศ 

PIGS (อันประกอบดวยประเทศโปรตุเกส 

อิตาลี กร�ซ และสเปน) ในยูโรโซนนั�น 

สอนใหเรารูวาไมควรมองขามอันตรายจาก 

การกอหนี้สาธารณะ เพราะเมื่อหนี้ 

สาธารณะพอกพูนจนถึงระดับว�กฤติ 

จะสรางปญหาที่ผูกพันตามมา จนทำให 

การแกไขมีตนทุนในการดำเนินการสูงมาก  

ว�กฤติการเง�นปพ.ศ. 2551 กับ 

มหาอุทกภัยในปนี้ตางลวนสราง 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ 

ไมตางกัน เราไดเห็นรัฐบาลในประเทศ 

อุตสาหกรรมกอหนี้สาธารณะเพ��มข�้น 

เพ��อฉุดรั�งมิใหเศรษฐกิจตองถดถอย 

จนตกต่ำ อยางไรก็ดีเมื่อหนี้สาธารณะ 

พอกพูนจนกอปญหาความเช�่อมั�น 

มาตรการเพ��อตัดลดการขาดดุล 

งบประมาณ จ�งตองถูกบังคับใชไมตางกับ 

คนไขที่ตองจำใจกลืนยาขมเพ��อ รักษาโรค  
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48 31

32 32
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34 59

มหาอุทกภัย หนี้สาธารณะ และบทเร�ยนจาก PIGS

สเปน40.5

โปรตุเกส

หนี้สาธารณะ

64.4

ญี่ปุน 72.9

เยอรมัน67.7 ฝรั่งเศส 64.3อิตาลี106.2

กรีซ109.9สหรัฐฯ38.6



เราสามารถเขาไปสืบคนขอมูลดานหนี้
สาธารณะ และการขาดดุลงบประมาณ 
ของประเทศตางๆ ทั่วโลกไดจากในเว็บนี้ 
โดยขอมูลตางๆ ถูกแสดงในแผนภาพภูมิศาสตร 
ที่วางทับดวยขอมูลเศรษฐกิจที่แบงระดับ 
ชั ้นของหนี ้ต อจีด ีพีด วยสีที ่แตกตางกัน 
แผนที่ของประเทศที่มีหนี้สาธารณะตอจีดีพี
สูงจะถูกแสดงดวยโทนสีแดง (ยิ่งระดับของ 
หนี้สาธารณะตอจีดีพีสูงมาก สียิ่งแดงเขม) 
และแผนที่ของประเทศที่มีหนี้สาธารณะตอ
จีดีพีต่ำจะถูกแสดงดวยโทนสีเขียว (ยิ่ง 
ระดับของหนี ้สาธารณะตอจีดีพีต ่ำมาก 
สีเขียวยิ่งเขมขึ้น) เมื่อเราวาง cursor ไปที่ 
ประเทศใด ขอมูลเศรษฐกิจของประเทศนั้น 
จะแสดงขึ้นใหเห็นบนบอลลูน 

ตารางที่ 1 ไดนำขอมูลหนี้สาธารณะ 
เทียบกับมูลคาจีดีพี ของกลุมประเทศ PIGS 
และประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำมาเปรียบ 
เทียบใหเห็น โดยขอมูลที่แสดงนี้เปนขอมูล 
ที่ปรากฏ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ 

หากพิจารณาในเบื้องตนจะเห็นไดวา 
หนี้สาธารณะของประเทศกลุม PIGS และ 
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำที่นำเสนอไวใน
ตารางที่ 1 นั้นลวนมีระดับของหนี้ตอจีดีพี 
สูงกวาของประเทศไทยทั้งสิ้น (สีที่แสดง 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผานมา 
ธนาคารโลกไดเผยแพรรายงานเศรษฐกิจ 
ภูมิภาคเอเซีย โดยในรายงานดังกลาวธนาคารโลก 
ไดปรับลดการคาดการณอัตราขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. 2554 นี้ลงเหลือ 
เพียงรอยละ 2.4 ตอป หรือลดลงครึ่งหนึ่ง 
จากที่ไดเคยประมาณการไว 

สาเหตุหลักที่ทำใหธนาคารโลกตอง 
ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ไทยในปนี้ลงคือ มหาอุทกภัยที่สรางความ 
เสียหายมหาศาลใหกับพื้นที่ภาคกลาง ไม 
วาจะเปนพื ้นที ่อ ุตสาหกรรมหรือที ่อยู  
อาศัยของประชาชน ในชวงปลายไตรมาส 
ที่ 3 ตอเนื่องถึงไตรมาสที่ 4 ของป พ.ศ. 

2554 นี้ โดยธนาคารโลกประมาณวา 
มูลคาความเสียหายจากมหาอุทกภัยครั้งนี้
จะสูงถึง 1.4 ลานลานบาท

ธนาคารโลกไดการคาดการณตอไปวา 
ภาระการใชจายเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจหลัง 
น้ำทวมของภาครัฐนั้นอาจสูงถึง 2.35
แสนลานบาท ภายในอีกสามปขางหนา 
(หรือภายในป พ.ศ. 2557)

ภาระทางการคลังจำนวนมหาศาลนี้ 
ย อมหมายถึงยอดเงินภาษีจำนวนเทาๆ 
กันที่จะตองเรียกเก็บจากครัวเรือน และ 
ภาคธุรกิจ ในประเทศไทย อยางไรก็ดีการ 
เรียกเก็บภาษีจำนวนมหาศาลในคราวเดียว
ยอมสรางผลกระทบดานลบตอการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจไทยอยางรุนแรง ดังนั้นเราจึง 
คาดการณไดวารัฐบาลจะใชวิธีกู ยืมเพื ่อ 
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยหวังให 
ผลของภาระภาษ ีได ถ ูกกระจายไปใน 
อนาคตแทน

จะเห็นไดวาการกอหนี้สาธารณะนั้น 
เปนวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลสามารถนำเงิน 
อนาคตมาใชจายในปจจุบัน (กลาวคือราย 
จายของภาครัฐเกิดขึ้นในวันนี้ แตจะชำระ 
ดวยการเก ็บเง ินภาษีในวันขางหนา) 
ในขณะเดียวกันก็เปนวิธีที่ลดความผันผวน 
จากการที่ตองเรียกเก็บภาษีเพื่อไฟแนนซ 
การใชจ ายที ่เพิ ่มสูงขึ ้นในบางชวงเวลา 
(เสมือนกับวาประชาชนผอนจายภาษีเปน 

งวดๆ ไมตองจายภาษีจำนวนมากในคราว 
เดียว)

การกอหนี ้สาธารณะจึงเปนวิธีการ 
สากลที่รัฐบาลไมวาในประเทศไหน มัก 
เลือกใชเพื่อผลักดันใหนโยบายของตนเกิด 
ผลท่ีเปนรูปธรรมในปจจุบัน ในขณะเดียวกัน 
วิธีการเชนนี้มักไมถูกคัดคานจากประชาชน
ผูเสียภาษีนัก เพราะตางลวนไมตระหนักถึง 
ภาระภาษีกอนโตที่ตนตองเปนผู ชำระใน 
อนาคต

ในขณะนี้ มูลคาหนี้สาธารณะของ 
ประเทศไทยมีมูลคาราว รอยละ 40.2 ของ 
จีดีพี ซึ่งยังอยูต่ำกวาเพดานหนี้ที่ตั้งไวที่ 
รอยละ 60 ธนาคารโลกไดประเมินวา 
การกอหนี ้สาธารณะเพิ ่มเพื ่อนำเงินมา 
ฟนฟูประเทศในมูลคา 2.35 แสนลานบาท 
นี ้ย ังอยู ในวิสัยที ่ทำไดและจะไมสราง 
ปญหาดานเสถียรภาพตอเศรษฐกิจไทย

อยางไรก็ดี บทเรียนจากวิกฤติที่เกิด 
ขึ้นกับกลุมประเทศ PIGS (อันประกอบ 
ดวยประเทศโปรตุเกส อิตาลี กรีซ และ 
สเปน) ในยูโรโซนนั้น สอนใหเรารูวา ไม 
ควรมองขามอันตรายจากการกอหนี ้ 
สาธารณะ เพราะเมื่อหนี้สาธารณะพอกพูน 
จนถึงระดับวิกฤติ จะสรางปญหาที่ผูกพัน 

ตามมา จนทำใหการแกไขมีตนทุนในการ 
ดำเนินการสูงมาก

มาถึงบรรทัดน้ี จะขอนำขอมูลท่ีคนควา 
มาจากอินเตอรเน็ตมานำเสนอประกอบ 
บทความ ซึ่งขอมูลนี้นำมาจากหนาเว็บ The 
Global Debt Clock ของนิตยสาร The 
Economist

ที่เกิดกับกลุมประเทศ PIGS นี้มาปรับใช 
โดยใหความสำคัญกับการรักษาวินัยทาง 
การคลังของประเทศใหมาก โดยหากเห็น 
วาการฟนฟูและซอมแซมความเสียหายเปน
ความจำเปนเรงดวน รัฐบาลก็สมควรใชเงิน 
เพื่อการนี้กอน เหลานโยบายประชานิยมที่ 
เคยใชหาเสียงเลือกตั้งนั้นอาจตองรอไวกอน 
เพราะหากรัฐบาลจะเรงดำเนินนโยบายทั้ง
หมดไปพรอมๆ กันแลว ประเทศไทยคงจะ 
เล่ียงเดินในเสนทางเดียวกันกับกลุมประเทศ 
PIGS มิได

บนแผนที่ของประเทศเหลานี้จึงเปนสีแดง 
และสีแดงเขม) 

สวนหนึ่งที่ทำใหประเทศเหลานี้มีหนี้
สาธารณะในระดับสูงเน่ืองมาจากเหตุการณ 
วิกฤติการเงินที่เริ ่มตนจากวาณิชธนกิจ 
เลหแมน ในป พ.ศ. 2551 นั่นเอง เมื่อ 
วิกฤติการเงินสรางสึนามิทางเศรษฐกิจ 
ทำใหภาคธ ุรก ิจประสบภาวะขาดทุน 
เศรษฐกิจประสบภาวะถดถอยรุนแรงที่สุด 
นับจากเหตุการณ Great Depression 
ในชวง ค.ศ. 1930 รัฐบาลในประเทศ 
เหลานี้จึงเพิ่มรายจาย และกอหนี้สาธารณะ 
ในมูลคามหาศาลเพื ่อร ั ้งเศรษฐกิจมิให 
ถดถอยลงไปมากกวานี้

หากเราลองยอนกลับไปชวงป ค.ศ. 
2006 กอนที่ประเทศสหรัฐฯ และกลุม 
ประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะประสบ 
กับวิกฤติเศรษฐกิจในป ค.ศ. 2008 กัน 
เราจะพบวาหน้ีสาธารณะในประเทศสหรัฐฯ 
และประเทศสเปนตางอยูในระดับท่ีใกลเคียง 
กับของประเทศไทยในขณะนี้ (ดูตารางที่ 2 

ประกอบ)
วิกฤติการเงินป พ.ศ. 2551 กับ 

มหาอุทกภัยในปนี้ ตางลวนสรางความ 
เสียหายทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ไมตาง
กัน เราไดเห็นรัฐบาลในประเทศอุตสาหกรรม 
กอหนี ้สาธารณะเพิ ่มขึ ้นเพื ่อฉุดรั ้งมิให 
เศรษฐกิจตองถดถอยจนตกต่ำ อยางไรก็ดี 
เมื ่อหนี ้สาธารณะพอกพูนจนกอปญหา 
ความเชื่อมั่น มาตรการเพื่อตัดลดการขาด 
ดุลงบประมาณจึงตองถูกบังคับใช ไมตาง 
กับคนไขที่ตองจำใจกลืนยาขมเพื่อรักษา 
โรค  เราไดเห็นแลววามาตรการตัดลดการ 
ขาดดุลไมวาจะเปนการขึ้นภาษี หรือการลด 
รายจายภาครัฐ (ซ่ึงมีผลใหตองตัดทอนสวัสดิการ 
หรือยกเลิกการวาจาง) ถูกตอตานจากประชาชน 
ในประเทศกรีซ และประเทศสเปนอยาง 
รุนแรง (ไมนับรวมถึงผูนำประเทศอิตาลี และ 
ประเทศกรีซที่ตองยอมเอาตำแหนงของตน 
“แลก” กับการผลักดันกฎหมายเพื่อแกไข 
ปญหาหนี้ครั้งนี้)

รัฐบาลไทยควรใชบทเรียนจากวิกฤติ

Higher debt

2000

Data supplied and complied by: Economist Inteigence Unit

Lower debtTotal debt as % of GDP

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

สเปน70.1

โปรตุเกส

หนี้สาธารณะ

88.7

ญี่ปุน 200.5

เยอรมัน76.9 ฝรั่งเศส 87.4อิตาล1ี20

กรีซ135.2สหรัฐฯ68.9

ตารางที่ 1
หนี้สาธารณะตอจ�ดีพ� (%) พฤศจ�กายน 2554

ตารางที่ 2
หนี้สาธารณะตอจ�ดีพ� (%) ป 2006
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บทเร�ยนจากว�กฤติที่เกิดข�้นกับกลุมประเทศ 

PIGS (อันประกอบดวยประเทศโปรตุเกส 

อิตาลี กร�ซ และสเปน) ในยูโรโซนนั�น 

สอนใหเรารูวาไมควรมองขามอันตรายจาก 

การกอหนี้สาธารณะ เพราะเมื่อหนี้ 

สาธารณะพอกพูนจนถึงระดับว�กฤติ 

จะสรางปญหาที่ผูกพันตามมา จนทำให 

การแกไขมีตนทุนในการดำเนินการสูงมาก  

ว�กฤติการเง�นปพ.ศ. 2551 กับ 

มหาอุทกภัยในปนี้ตางลวนสราง 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ 

ไมตางกัน เราไดเห็นรัฐบาลในประเทศ 

อุตสาหกรรมกอหนี้สาธารณะเพ��มข�้น 

เพ��อฉุดรั�งมิใหเศรษฐกิจตองถดถอย 

จนตกต่ำ อยางไรก็ดีเมื่อหนี้สาธารณะ 

พอกพูนจนกอปญหาความเช�่อมั�น 

มาตรการเพ��อตัดลดการขาดดุล 

งบประมาณ จ�งตองถูกบังคับใชไมตางกับ 

คนไขที่ตองจำใจกลืนยาขมเพ��อรักษาโรค  
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48 31

32 33

SPECIAL REPORT 

34 59

มหาอุทกภัย หนี้สาธารณะ และบทเร�ยนจาก PIGS

สเปน40.5

โปรตุเกส

หนี้สาธารณะ

64.4

ญี่ปุน 72.9

เยอรมัน67.7 ฝรั่งเศส 64.3อิตาลี106.2

กรีซ109.9สหรัฐฯ38.6



เราสามารถเขาไปสืบคนขอมูลดานหนี้
สาธารณะ และการขาดดุลงบประมาณ 
ของประเทศตางๆ ทั่วโลกไดจากในเว็บนี้ 
โดยขอมูลตางๆ ถูกแสดงในแผนภาพภูมิศาสตร 
ที่วางทับดวยขอมูลเศรษฐกิจที่แบงระดับ 
ชั ้นของหนี ้ต อจีด ีพีด วยสีที ่แตกตางกัน 
แผนที่ของประเทศที่มีหนี้สาธารณะตอจีดีพี
สูงจะถูกแสดงดวยโทนสีแดง (ยิ่งระดับของ 
หนี้สาธารณะตอจีดีพีสูงมาก สียิ่งแดงเขม) 
และแผนที่ของประเทศที่มีหนี้สาธารณะตอ
จีดีพีต่ำจะถูกแสดงดวยโทนสีเขียว (ยิ่ง 
ระดับของหนี ้สาธารณะตอจีดีพีต ่ำมาก 
สีเขียวยิ่งเขมขึ้น) เมื่อเราวาง cursor ไปที่ 
ประเทศใด ขอมูลเศรษฐกิจของประเทศนั้น 
จะแสดงขึ้นใหเห็นบนบอลลูน 

ตารางที่ 1 ไดนำขอมูลหนี้สาธารณะ 
เทียบกับมูลคาจีดีพี ของกลุมประเทศ PIGS 
และประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำมาเปรียบ 
เทียบใหเห็น โดยขอมูลที่แสดงนี้เปนขอมูล 
ที่ปรากฏ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ 

หากพิจารณาในเบื้องตนจะเห็นไดวา 
หนี้สาธารณะของประเทศกลุม PIGS และ 
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำที่นำเสนอไวใน
ตารางที่ 1 นั้นลวนมีระดับของหนี้ตอจีดีพี 
สูงกวาของประเทศไทยทั้งสิ้น (สีที่แสดง 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผานมา 
ธนาคารโลกไดเผยแพรรายงานเศรษฐกิจ 
ภูมิภาคเอเซีย โดยในรายงานดังกลาวธนาคารโลก 
ไดปรับลดการคาดการณอัตราขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. 2554 นี้ลงเหลือ 
เพียงรอยละ 2.4 ตอป หรือลดลงครึ่งหนึ่ง 
จากที่ไดเคยประมาณการไว 

สาเหตุหลักที่ทำใหธนาคารโลกตอง 
ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ไทยในปนี้ลงคือ มหาอุทกภัยที่สรางความ 
เสียหายมหาศาลใหกับพื้นที่ภาคกลาง ไม 
วาจะเปนพื ้นที ่อ ุตสาหกรรมหรือที ่อยู  
อาศัยของประชาชน ในชวงปลายไตรมาส 
ที่ 3 ตอเนื่องถึงไตรมาสที่ 4 ของป พ.ศ. 

2554 นี้ โดยธนาคารโลกประมาณวา 
มูลคาความเสียหายจากมหาอุทกภัยครั้งนี้
จะสูงถึง 1.4 ลานลานบาท

ธนาคารโลกไดการคาดการณตอไปวา 
ภาระการใชจายเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจหลัง 
น้ำทวมของภาครัฐนั้นอาจสูงถึง 2.35
แสนลานบาท ภายในอีกสามปขางหนา 
(หรือภายในป พ.ศ. 2557)

ภาระทางการคลังจำนวนมหาศาลนี้ 
ย อมหมายถึงยอดเงินภาษีจำนวนเทาๆ 
กันที่จะตองเรียกเก็บจากครัวเรือน และ 
ภาคธุรกิจ ในประเทศไทย อยางไรก็ดีการ 
เรียกเก็บภาษีจำนวนมหาศาลในคราวเดียว
ยอมสรางผลกระทบดานลบตอการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจไทยอยางรุนแรง ดังนั้นเราจึง 
คาดการณไดวารัฐบาลจะใชวิธีกู ยืมเพื ่อ 
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยหวังให 
ผลของภาระภาษ ีได ถ ูกกระจายไปใน 
อนาคตแทน

จะเห็นไดวาการกอหนี้สาธารณะนั้น 
เปนวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลสามารถนำเงิน 
อนาคตมาใชจายในปจจุบัน (กลาวคือราย 
จายของภาครัฐเกิดขึ้นในวันนี้ แตจะชำระ 
ดวยการเก ็บเง ินภาษีในวันขางหนา) 
ในขณะเดียวกันก็เปนวิธีที่ลดความผันผวน 
จากการที่ตองเรียกเก็บภาษีเพื่อไฟแนนซ 
การใชจ ายที ่เพิ ่มสูงขึ ้นในบางชวงเวลา 
(เสมือนกับวาประชาชนผอนจายภาษีเปน 

งวดๆ ไมตองจายภาษีจำนวนมากในคราว 
เดียว)

การกอหนี ้สาธารณะจึงเปนวิธีการ 
สากลที่รัฐบาลไมวาในประเทศไหน มัก 
เลือกใชเพื่อผลักดันใหนโยบายของตนเกิด 
ผลท่ีเปนรูปธรรมในปจจุบัน ในขณะเดียวกัน 
วิธีการเชนนี้มักไมถูกคัดคานจากประชาชน
ผูเสียภาษีนัก เพราะตางลวนไมตระหนักถึง 
ภาระภาษีกอนโตที่ตนตองเปนผู ชำระใน 
อนาคต

ในขณะนี้ มูลคาหนี้สาธารณะของ 
ประเทศไทยมีมูลคาราว รอยละ 40.2 ของ 
จีดีพี ซึ่งยังอยูต่ำกวาเพดานหนี้ที่ตั้งไวที่ 
รอยละ 60 ธนาคารโลกไดประเมินวา 
การกอหนี ้สาธารณะเพิ ่มเพื ่อนำเงินมา 
ฟนฟูประเทศในมูลคา 2.35 แสนลานบาท 
นี ้ย ังอยู ในวิสัยที ่ทำไดและจะไมสราง 
ปญหาดานเสถียรภาพตอเศรษฐกิจไทย

อยางไรก็ดี บทเรียนจากวิกฤติที่เกิด 
ขึ้นกับกลุมประเทศ PIGS (อันประกอบ 
ดวยประเทศโปรตุเกส อิตาลี กรีซ และ 
สเปน) ในยูโรโซนนั้น สอนใหเรารูวา ไม 
ควรมองขามอันตรายจากการกอหนี ้ 
สาธารณะ เพราะเมื่อหนี้สาธารณะพอกพูน 
จนถึงระดับวิกฤติ จะสรางปญหาที่ผูกพัน 

ตามมา จนทำใหการแกไขมีตนทุนในการ 
ดำเนินการสูงมาก

มาถึงบรรทัดน้ี จะขอนำขอมูลท่ีคนควา 
มาจากอินเตอรเน็ตมานำเสนอประกอบ 
บทความ ซึ่งขอมูลนี้นำมาจากหนาเว็บ The 
Global Debt Clock ของนิตยสาร The 
Economist

ที่เกิดกับกลุมประเทศ PIGS นี้มาปรับใช 
โดยใหความสำคัญกับการรักษาวินัยทาง 
การคลังของประเทศใหมาก โดยหากเห็น 
วาการฟนฟูและซอมแซมความเสียหายเปน
ความจำเปนเรงดวน รัฐบาลก็สมควรใชเงิน 
เพื่อการนี้กอน เหลานโยบายประชานิยมที่ 
เคยใชหาเสียงเลือกตั้งนั้นอาจตองรอไวกอน 
เพราะหากรัฐบาลจะเรงดำเนินนโยบายทั้ง
หมดไปพรอมๆ กันแลว ประเทศไทยคงจะ 
เล่ียงเดินในเสนทางเดียวกันกับกลุมประเทศ 
PIGS มิได

บนแผนที่ของประเทศเหลานี้จึงเปนสีแดง 
และสีแดงเขม) 

สวนหนึ่งที่ทำใหประเทศเหลานี้มีหนี้
สาธารณะในระดับสูงเน่ืองมาจากเหตุการณ 
วิกฤติการเงินที่เริ ่มตนจากวาณิชธนกิจ 
เลหแมน ในป พ.ศ. 2551 นั่นเอง เมื่อ 
วิกฤติการเงินสรางสึนามิทางเศรษฐกิจ 
ทำใหภาคธ ุรก ิจประสบภาวะขาดทุน 
เศรษฐกิจประสบภาวะถดถอยรุนแรงที่สุด 
นับจากเหตุการณ Great Depression 
ในชวง ค.ศ. 1930 รัฐบาลในประเทศ 
เหลานี้จึงเพิ่มรายจาย และกอหนี้สาธารณะ 
ในมูลคามหาศาลเพื ่อร ั ้งเศรษฐกิจมิให 
ถดถอยลงไปมากกวานี้

หากเราลองยอนกลับไปชวงป ค.ศ. 
2006 กอนที่ประเทศสหรัฐฯ และกลุม 
ประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะประสบ 
กับวิกฤติเศรษฐกิจในป ค.ศ. 2008 กัน 
เราจะพบวาหน้ีสาธารณะในประเทศสหรัฐฯ 
และประเทศสเปนตางอยูในระดับท่ีใกลเคียง 
กับของประเทศไทยในขณะนี้ (ดูตารางที่ 2 

ประกอบ)
วิกฤติการเงินป พ.ศ. 2551 กับ 

มหาอุทกภัยในปนี้ ตางลวนสรางความ 
เสียหายทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ไมตาง
กัน เราไดเห็นรัฐบาลในประเทศอุตสาหกรรม 
กอหนี ้สาธารณะเพิ ่มขึ ้นเพื ่อฉุดรั ้งมิให 
เศรษฐกิจตองถดถอยจนตกต่ำ อยางไรก็ดี 
เมื ่อหนี ้สาธารณะพอกพูนจนกอปญหา 
ความเชื่อมั่น มาตรการเพื่อตัดลดการขาด 
ดุลงบประมาณจึงตองถูกบังคับใช ไมตาง 
กับคนไขที่ตองจำใจกลืนยาขมเพื่อรักษา 
โรค  เราไดเห็นแลววามาตรการตัดลดการ 
ขาดดุลไมวาจะเปนการขึ้นภาษี หรือการลด 
รายจายภาครัฐ (ซ่ึงมีผลใหตองตัดทอนสวัสดิการ 
หรือยกเลิกการวาจาง) ถูกตอตานจากประชาชน 
ในประเทศกรีซ และประเทศสเปนอยาง 
รุนแรง (ไมนับรวมถึงผูนำประเทศอิตาลี และ 
ประเทศกรีซที่ตองยอมเอาตำแหนงของตน 
“แลก” กับการผลักดันกฎหมายเพื่อแกไข 
ปญหาหนี้ครั้งนี้)

รัฐบาลไทยควรใชบทเรียนจากวิกฤติ

Higher debt

2000

Data supplied and complied by: Economist Inteigence Unit

Lower debtTotal debt as % of GDP

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

สเปน70.1

โปรตุเกส

หนี้สาธารณะ

88.7

ญี่ปุน 200.5

เยอรมัน76.9 ฝรั่งเศส 87.4อิตาล1ี20

กรีซ135.2สหรัฐฯ68.9

ตารางที่ 1
หนี้สาธารณะตอจ�ดีพ� (%) พฤศจ�กายน 2554

ตารางที่ 2
หนี้สาธารณะตอจ�ดีพ� (%) ป 2006
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บทเร�ยนจากว�กฤติที่เกิดข�้นกับกลุมประเทศ 

PIGS (อันประกอบดวยประเทศโปรตุเกส 

อิตาลี กร�ซ และสเปน) ในยูโรโซนนั�น 

สอนใหเรารูวาไมควรมองขามอันตรายจาก 

การกอหนี้สาธารณะ เพราะเมื่อหนี้ 

สาธารณะพอกพูนจนถึงระดับว�กฤติ 

จะสรางปญหาที่ผูกพันตามมา จนทำให 

การแกไขมีตนทุนในการดำเนินการสูงมาก  

ว�กฤติการเง�นปพ.ศ. 2551 กับ 

มหาอุทกภัยในปนี้ตางลวนสราง 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ 

ไมตางกัน เราไดเห็นรัฐบาลในประเทศ 

อุตสาหกรรมกอหนี้สาธารณะเพ��มข�้น 

เพ��อฉุดรั�งมิใหเศรษฐกิจตองถดถอย 

จนตกต่ำ อยางไรก็ดีเมื่อหนี้สาธารณะ 

พอกพูนจนกอปญหาความเช�่อมั�น 

มาตรการเพ��อตัดลดการขาดดุล 

งบประมาณ จ�งตองถูกบังคับใชไมตางกับ 

คนไขที่ตองจำใจกลืนยาขมเพ��อรักษาโรค  
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มหาอุทกภัย หนี้สาธารณะ และบทเร�ยนจาก PIGS

สเปน40.5

โปรตุเกส

หนี้สาธารณะ

64.4

ญี่ปุน 72.9

เยอรมัน67.7 ฝรั่งเศส 64.3อิตาลี106.2

กรีซ109.9สหรัฐฯ38.6



เราสามารถเขาไปสืบคนขอมูลดานหนี้
สาธารณะ และการขาดดุลงบประมาณ 
ของประเทศตางๆ ทั่วโลกไดจากในเว็บนี้ 
โดยขอมูลตางๆ ถูกแสดงในแผนภาพภูมิศาสตร 
ที่วางทับดวยขอมูลเศรษฐกิจที่แบงระดับ 
ชั ้นของหนี ้ต อจีด ีพีด วยสีที ่แตกตางกัน 
แผนที่ของประเทศที่มีหนี้สาธารณะตอจีดีพี
สูงจะถูกแสดงดวยโทนสีแดง (ยิ่งระดับของ 
หนี้สาธารณะตอจีดีพีสูงมาก สียิ่งแดงเขม) 
และแผนที่ของประเทศที่มีหนี้สาธารณะตอ
จีดีพีต่ำจะถูกแสดงดวยโทนสีเขียว (ยิ่ง 
ระดับของหนี ้สาธารณะตอจีดีพีต ่ำมาก 
สีเขียวยิ่งเขมขึ้น) เมื่อเราวาง cursor ไปที่ 
ประเทศใด ขอมูลเศรษฐกิจของประเทศนั้น 
จะแสดงขึ้นใหเห็นบนบอลลูน 

ตารางที่ 1 ไดนำขอมูลหนี้สาธารณะ 
เทียบกับมูลคาจีดีพี ของกลุมประเทศ PIGS 
และประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำมาเปรียบ 
เทียบใหเห็น โดยขอมูลที่แสดงนี้เปนขอมูล 
ที่ปรากฏ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ 

หากพิจารณาในเบื้องตนจะเห็นไดวา 
หนี้สาธารณะของประเทศกลุม PIGS และ 
ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำที่นำเสนอไวใน
ตารางที่ 1 นั้นลวนมีระดับของหนี้ตอจีดีพี 
สูงกวาของประเทศไทยทั้งสิ้น (สีที่แสดง 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผานมา 
ธนาคารโลกไดเผยแพรรายงานเศรษฐกิจ 
ภูมิภาคเอเซีย โดยในรายงานดังกลาวธนาคารโลก 
ไดปรับลดการคาดการณอัตราขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. 2554 นี้ลงเหลือ 
เพียงรอยละ 2.4 ตอป หรือลดลงครึ่งหนึ่ง 
จากที่ไดเคยประมาณการไว 

สาเหตุหลักที่ทำใหธนาคารโลกตอง 
ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ไทยในปนี้ลงคือ มหาอุทกภัยที่สรางความ 
เสียหายมหาศาลใหกับพื้นที่ภาคกลาง ไม 
วาจะเปนพื ้นที ่อ ุตสาหกรรมหรือที ่อยู  
อาศัยของประชาชน ในชวงปลายไตรมาส 
ที่ 3 ตอเนื่องถึงไตรมาสที่ 4 ของป พ.ศ. 

2554 นี้ โดยธนาคารโลกประมาณวา 
มูลคาความเสียหายจากมหาอุทกภัยครั้งนี้
จะสูงถึง 1.4 ลานลานบาท

ธนาคารโลกไดการคาดการณตอไปวา 
ภาระการใชจายเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจหลัง 
น้ำทวมของภาครัฐนั้นอาจสูงถึง 2.35
แสนลานบาท ภายในอีกสามปขางหนา 
(หรือภายในป พ.ศ. 2557)

ภาระทางการคลังจำนวนมหาศาลนี้ 
ย อมหมายถึงยอดเงินภาษีจำนวนเทาๆ 
กันที่จะตองเรียกเก็บจากครัวเรือน และ 
ภาคธุรกิจ ในประเทศไทย อยางไรก็ดีการ 
เรียกเก็บภาษีจำนวนมหาศาลในคราวเดียว
ยอมสรางผลกระทบดานลบตอการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจไทยอยางรุนแรง ดังนั้นเราจึง 
คาดการณไดวารัฐบาลจะใชวิธีกู ยืมเพื ่อ 
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยหวังให 
ผลของภาระภาษ ีได ถ ูกกระจายไปใน 
อนาคตแทน

จะเห็นไดวาการกอหนี้สาธารณะนั้น 
เปนวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลสามารถนำเงิน 
อนาคตมาใชจายในปจจุบัน (กลาวคือราย 
จายของภาครัฐเกิดขึ้นในวันนี้ แตจะชำระ 
ดวยการเก ็บเง ินภาษีในวันขางหนา) 
ในขณะเดียวกันก็เปนวิธีที่ลดความผันผวน 
จากการที่ตองเรียกเก็บภาษีเพื่อไฟแนนซ 
การใชจ ายที ่เพิ ่มสูงขึ ้นในบางชวงเวลา 
(เสมือนกับวาประชาชนผอนจายภาษีเปน 

งวดๆ ไมตองจายภาษีจำนวนมากในคราว 
เดียว)

การกอหนี ้สาธารณะจึงเปนวิธีการ 
สากลที่รัฐบาลไมวาในประเทศไหน มัก 
เลือกใชเพื่อผลักดันใหนโยบายของตนเกิด 
ผลท่ีเปนรูปธรรมในปจจุบัน ในขณะเดียวกัน 
วิธีการเชนนี้มักไมถูกคัดคานจากประชาชน
ผูเสียภาษีนัก เพราะตางลวนไมตระหนักถึง 
ภาระภาษีกอนโตที่ตนตองเปนผู ชำระใน 
อนาคต

ในขณะนี้ มูลคาหนี้สาธารณะของ 
ประเทศไทยมีมูลคาราว รอยละ 40.2 ของ 
จีดีพี ซึ่งยังอยูต่ำกวาเพดานหนี้ที่ตั้งไวที่ 
รอยละ 60 ธนาคารโลกไดประเมินวา 
การกอหนี ้สาธารณะเพิ ่มเพื ่อนำเงินมา 
ฟนฟูประเทศในมูลคา 2.35 แสนลานบาท 
นี ้ย ังอยู ในวิสัยที ่ทำไดและจะไมสราง 
ปญหาดานเสถียรภาพตอเศรษฐกิจไทย

อยางไรก็ดี บทเรียนจากวิกฤติที่เกิด 
ขึ้นกับกลุมประเทศ PIGS (อันประกอบ 
ดวยประเทศโปรตุเกส อิตาลี กรีซ และ 
สเปน) ในยูโรโซนนั้น สอนใหเรารูวา ไม 
ควรมองขามอันตรายจากการกอหนี ้ 
สาธารณะ เพราะเมื่อหนี้สาธารณะพอกพูน 
จนถึงระดับวิกฤติ จะสรางปญหาที่ผูกพัน 

ตามมา จนทำใหการแกไขมีตนทุนในการ 
ดำเนินการสูงมาก

มาถึงบรรทัดน้ี จะขอนำขอมูลท่ีคนควา 
มาจากอินเตอรเน็ตมานำเสนอประกอบ 
บทความ ซึ่งขอมูลนี้นำมาจากหนาเว็บ The 
Global Debt Clock ของนิตยสาร The 
Economist

ที่เกิดกับกลุมประเทศ PIGS นี้มาปรับใช 
โดยใหความสำคัญกับการรักษาวินัยทาง 
การคลังของประเทศใหมาก โดยหากเห็น 
วาการฟนฟูและซอมแซมความเสียหายเปน
ความจำเปนเรงดวน รัฐบาลก็สมควรใชเงิน 
เพื่อการนี้กอน เหลานโยบายประชานิยมที่ 
เคยใชหาเสียงเลือกตั้งนั้นอาจตองรอไวกอน 
เพราะหากรัฐบาลจะเรงดำเนินนโยบายทั้ง
หมดไปพรอมๆ กันแลว ประเทศไทยคงจะ 
เล่ียงเดินในเสนทางเดียวกันกับกลุมประเทศ 
PIGS มิได

บนแผนที่ของประเทศเหลานี้จึงเปนสีแดง 
และสีแดงเขม) 

สวนหนึ่งที่ทำใหประเทศเหลานี้มีหนี้
สาธารณะในระดับสูงเน่ืองมาจากเหตุการณ 
วิกฤติการเงินที่เริ ่มตนจากวาณิชธนกิจ 
เลหแมน ในป พ.ศ. 2551 นั่นเอง เมื่อ 
วิกฤติการเงินสรางสึนามิทางเศรษฐกิจ 
ทำใหภาคธ ุรก ิจประสบภาวะขาดทุน 
เศรษฐกิจประสบภาวะถดถอยรุนแรงที่สุด 
นับจากเหตุการณ Great Depression 
ในชวง ค.ศ. 1930 รัฐบาลในประเทศ 
เหลานี้จึงเพิ่มรายจาย และกอหนี้สาธารณะ 
ในมูลคามหาศาลเพื ่อร ั ้งเศรษฐกิจมิให 
ถดถอยลงไปมากกวานี้

หากเราลองยอนกลับไปชวงป ค.ศ. 
2006 กอนที่ประเทศสหรัฐฯ และกลุม 
ประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจะประสบ 
กับวิกฤติเศรษฐกิจในป ค.ศ. 2008 กัน 
เราจะพบวาหน้ีสาธารณะในประเทศสหรัฐฯ 
และประเทศสเปนตางอยูในระดับท่ีใกลเคียง 
กับของประเทศไทยในขณะนี้ (ดูตารางที่ 2 

ประกอบ)
วิกฤติการเงินป พ.ศ. 2551 กับ 

มหาอุทกภัยในปนี้ ตางลวนสรางความ 
เสียหายทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ไมตาง
กัน เราไดเห็นรัฐบาลในประเทศอุตสาหกรรม 
กอหนี ้สาธารณะเพิ ่มขึ ้นเพื ่อฉุดรั ้งมิให 
เศรษฐกิจตองถดถอยจนตกต่ำ อยางไรก็ดี 
เมื ่อหนี ้สาธารณะพอกพูนจนกอปญหา 
ความเชื่อมั่น มาตรการเพื่อตัดลดการขาด 
ดุลงบประมาณจึงตองถูกบังคับใช ไมตาง 
กับคนไขที่ตองจำใจกลืนยาขมเพื่อรักษา 
โรค  เราไดเห็นแลววามาตรการตัดลดการ 
ขาดดุลไมวาจะเปนการขึ้นภาษี หรือการลด 
รายจายภาครัฐ (ซ่ึงมีผลใหตองตัดทอนสวัสดิการ 
หรือยกเลิกการวาจาง) ถูกตอตานจากประชาชน 
ในประเทศกรีซ และประเทศสเปนอยาง 
รุนแรง (ไมนับรวมถึงผูนำประเทศอิตาลี และ 
ประเทศกรีซที่ตองยอมเอาตำแหนงของตน 
“แลก” กับการผลักดันกฎหมายเพื่อแกไข 
ปญหาหนี้ครั้งนี้)

รัฐบาลไทยควรใชบทเรียนจากวิกฤติ

Higher debt

2000

Data supplied and complied by: Economist Inteigence Unit

Lower debtTotal debt as % of GDP

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

สเปน70.1

โปรตุเกส

หนี้สาธารณะ

88.7

ญี่ปุน 200.5

เยอรมัน76.9 ฝรั่งเศส 87.4อิตาล1ี20

กรีซ135.2สหรัฐฯ68.9

ตารางที่ 1
หนี้สาธารณะตอจ�ดีพ� (%) พฤศจ�กายน 2554

ตารางที่ 2
หนี้สาธารณะตอจ�ดีพ� (%) ป 2006
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บทเร�ยนจากว�กฤติที่เกิดข�้นกับกลุมประเทศ 

PIGS (อันประกอบดวยประเทศโปรตุเกส 

อิตาลี กร�ซ และสเปน) ในยูโรโซนนั�น 

สอนใหเรารูวาไมควรมองขามอันตรายจาก 

การกอหนี้สาธารณะ เพราะเมื่อหนี้ 

สาธารณะพอกพูนจนถึงระดับว�กฤติ 

จะสรางปญหาที่ผูกพันตามมา จนทำให 

การแกไขมีตนทุนในการดำเนินการสูงมาก  

ว�กฤติการเง�นปพ.ศ. 2551 กับ 

มหาอุทกภัยในปนี้ตางลวนสราง 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจในลักษณะที่ 

ไมตางกัน เราไดเห็นรัฐบาลในประเทศ 

อุตสาหกรรมกอหนี้สาธารณะเพ��มข�้น 

เพ��อฉุดรั�งมิใหเศรษฐกิจตองถดถอย 

จนตกต่ำ อยางไรก็ดีเมื่อหนี้สาธารณะ 

พอกพูนจนกอปญหาความเช�่อมั�น 

มาตรการเพ��อตัดลดการขาดดุล 

งบประมาณ จ�งตองถูกบังคับใชไมตางกับ 

คนไขที่ตองจำใจกลืนยาขมเพ��อรักษาโรค  
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มหาอุทกภัย หนี้สาธารณะ และบทเร�ยนจาก PIGS

สเปน40.5

โปรตุเกส

หนี้สาธารณะ

64.4

ญี่ปุน 72.9

เยอรมัน67.7 ฝรั่งเศส 64.3อิตาลี106.2

กรีซ109.9สหรัฐฯ38.6



โดยในไตรมาส 4 ซึ่งเปนชวงอากาศหนาวมี 
ความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้น แตคาดวา 
ราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 
3 ไมมากนัก โดยคาดวาราคาน้ำมัน West 
Texas Intermediate จะปรับขึ้นรอยละ 
1.8 มาอยูที่ระดับ 91.7 ดอลลารสหรัฐฯ 
/บารเรล ทั้งนี้ EIA คาดวาราคาน้ำมัน 
West Texas Intermediate ในป พ.ศ. 
2554 จะอยูที่ระดับ 94.4 ดอลลารสหรัฐฯ 
/บารเรล เพิ่มขึ้นรอยละ 18.9 จากป พ.ศ. 
2553

5. (+) ทิศทางราคาสินคาอาหารปรับตัวสูงข้ึน
ทิศทางราคาสินคาในกลุมอาหารและ 

เครื่องดื่มในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น โดย 
ลาสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ราคา 
อาหารและเครื่องดื่มปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.71 จากเดือนที่ผานมา เชนราคาขาว และ 
กุง ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 
โดยลาสุดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 และ 
2.9 ตามลำดับ

จากป ญหาเศรษฐก ิจของสหร ัฐฯ 
และปญหาดานการเง ินในยุโรปที ่สร าง 
ความกังวลใหกับนักลงทุนวาเศรษฐกิจโลก
อาจกลับไปสูภาวะวิกฤติรอบใหมที่รุนแรง 
กวาเดิม ประกอบกับปญหาน้ำทวมภายใน 
ประเทศที ่สรางความเสียหายใหกับภาค 
เกษตรและอุตสาหกรรม ทางศูนยศึกษา 
การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดวิเคราะหแนวโนมการสงออกไทย 

ภาพรวมการสงออกป พ.ศ. 2554 
คาดวาจะมีมูลคา 240,794-243,712 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัว 

รอยละ 23.3-24.8 ชะลอลงจากท่ีขยายตัว 
รอยละ 28.1 ในป พ.ศ. 2553 (ดังรูป 
ภาพที่ 1)

ในขณะที่เมื่อวิเคราะหการสงออกไทย
ไตรมาส 4/2554 คาดวาจะยังขยายตัวไดดี 
แตมีทิศทางชะลอลง โดยคาดวาจะมีมูลคา 
การสงออก 60,548–63,467 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 
16.0-21.6 จากท่ีขยายตัวไดประมาณรอยละ 
30.32  โดยมีปจจัยกระทบตอการสงออกไทย 
ที่สำคัญดังนี้ 

ปจจัยที ่มีผลตอการสงออกไทยที ่ 

สำคัญในไตรมาส 4/2554

1. (-) ปญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และ 
ปญหาดานการเงินในยุโรป

จากการที ่ประเทศมหาอำนาจทาง 
เศรษฐกิจอยางสหรัฐฯ และประเทศในยุโรป 
ประสบป ญหาด านเศรษฐกิจจนหลาย 
ประเทศถูกลดอันดับความนาเชื ่อถือลง 
สรางความกังวลใหกับนักลงทุนวาเศรษฐกิจ
โลกอาจกลับไปสู ภาวะวิกฤติรอบใหมที ่ 
รุนแรงกวาเดิมในดานผลกระทบตอการ 
สงออกไทยในระยะสั ้นจะกระทบตอการ 

สงออกไปยังตลาดสหรัฐฯและยุโรปบางแต
คาดวายังไมสูงมากนักแตจะกระทบในดาน
ความคลองตัวในการจายเง ินของคู ค า 
อยางไรก็ตามหากปญหาลุกลามกลายเปน
วิกฤติเศรษฐกิจโลกจะกระทบตอมูลคา 
การสงออกในภาพรวมของไทยการสงออก 
ไทยจะชะลอการขยายตัวลงกวาที ่คาด 
การณไว ลดลง 9,335 ลานดอลลาร หรือ 
รอยละ 3.9 

กลุมสินคาที่คาดวาจะไดรับผลกระทบใน 
การสงออกไปสหรัฐฯและสหภาพยุโรป ไดแก 

1. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ 
สวนประกอบ

2. เครื่องนุงหม
3. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
4. เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน
5. ไมและผลิตภัณฑไม
6. กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ

2. (-) ปญหาน้ำทวม
สถานการณน้ำทวมภายในประเทศที่ 

ขยายวงกวางคาดวาจะกระทบตอภาคการ
สงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใน 
ชวงไตรมาส 4 จากการวิเคราะหผลกระทบ 
วิกฤติอุทกภัยในอยุธยาตอการสงออกใน 
ไตรมาสที่ 4/2554 (รูปภาพที่ 2)

3. (=) การปรับคาแรงงานตามนโยบายภาครัฐ
ในไตรมาส 4/2554 คาดวาปจจัยเรื่อง 

คาแรงงาน และคาจางปริญญาตรีที่จะปรับ 
เพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลจะยังไมกระทบ 
เนื ่องจากยังไมมีขอยุติในการขึ ้นคาแรง 
ดังกลาว

4. (=) ทิศทางราคาน้ำมันดิบ
U.S. Energy Information Administration 

(EIA) ไดปรับลดการคาดการณการขยายตัว 
ของความตองการน้ำมันลงเนื่องจากปจจัย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนม 
ชะลอลงจากผลกระทบของปญหาหนี ้ใน 
สหภาพยุโรปที ่อาจลุกลามขยายวงกวาง 
ในดานการผลิตมีความเปนไปไดวาลิเบียจะ
สามารถเพ ิ ่มกำล ังการผล ิตน ้ำม ันและ 
สงออกไดในไมชาสูงกวาที ่คาดการณไว 

สงออกไทยในไตรมาส 4/2554 ซึ่งคาด 
วาจะยังขยายตัวไดดีแตมีทิศทางชะลอลง 
แล ะภาพรวมของก า รส  ง ออก ไทย 
คาดการณวามีอัตราการขยายตัวรอยละ 
23.3-24.8 ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 
28.1 ในป พ.ศ. 2553

6. (+) การบริหารจัดการดานการกระจาย 
ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยโครงสร างตลาดสงออกไทยมี 
สัดสวนเพิ่มมากขึ้นในตลาดอาเซียน รวมถึง 
จีนและอินเดียซึ ่งเปนการลดการพึ ่งพา 
ตลาดหลักดั้งเดิมอยางสหรัฐฯ และสหภาพ 

ยุโรป รวมถึงญี่ปุน ซึ่งกำลังประสบปญหา 
ดานเศรษฐกิจ โดยในป พ.ศ. 2553 ไทย 
มีสัดสวนการสงออกไปยังอาเซียนรอยละ 
22.7 แตคาดวาในป พ.ศ. 2554 การสงออก 
ไปตลาดอาเซียนจะเพิ่มเปนรอยละ 23.2

ทั้ง 6 ปจจัยนี้ สงผลกระทบตอการ 

รูปภาพที่ 2

อัพเดตขอมูลเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554

รูปภาพที่ 1 : คาดการณทิศทางการสงออกของไทย

รูปภาพที่ 3 : คาดการณการขยายตัวของความตองการน้ำมันโดย U.S. Energy Information Administration (EIA)

ตาราง : อาหารและเคร�่องดื่ม 

ตาราง : การบร�หารจัดการดานการกระจายตลาดมีประสิทธิภาพมากข�้น 

ตาราง : ขาว

ผลกระทบตอวิกฤติอุทกภัยในอยุธยาตอการสงออกในไตรมาส 4/2554

กรณีไมเกิด
อุทกภัย
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แนวโนมการสงออกไทย
ว�เคราะหทิศทางการสงออกไตรมาส 4/2554

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



โดยในไตรมาส 4 ซึ่งเปนชวงอากาศหนาวมี 
ความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้น แตคาดวา 
ราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 
3 ไมมากนัก โดยคาดวาราคาน้ำมัน West 
Texas Intermediate จะปรับขึ้นรอยละ 
1.8 มาอยูที่ระดับ 91.7 ดอลลารสหรัฐฯ 
/บารเรล ทั้งนี้ EIA คาดวาราคาน้ำมัน 
West Texas Intermediate ในป พ.ศ. 
2554 จะอยูที่ระดับ 94.4 ดอลลารสหรัฐฯ 
/บารเรล เพิ่มขึ้นรอยละ 18.9 จากป พ.ศ. 
2553

5. (+) ทิศทางราคาสินคาอาหารปรับตัวสูงข้ึน
ทิศทางราคาสินคาในกลุมอาหารและ 

เครื่องดื่มในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น โดย 
ลาสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ราคา 
อาหารและเครื่องดื่มปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.71 จากเดือนที่ผานมา เชนราคาขาว และ 
กุง ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 
โดยลาสุดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 และ 
2.9 ตามลำดับ

จากป ญหาเศรษฐก ิจของสหร ัฐฯ 
และปญหาดานการเง ินในยุโรปที ่สร าง 
ความกังวลใหกับนักลงทุนวาเศรษฐกิจโลก
อาจกลับไปสูภาวะวิกฤติรอบใหมที่รุนแรง 
กวาเดิม ประกอบกับปญหาน้ำทวมภายใน 
ประเทศที ่สรางความเสียหายใหกับภาค 
เกษตรและอุตสาหกรรม ทางศูนยศึกษา 
การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดวิเคราะหแนวโนมการสงออกไทย 

ภาพรวมการสงออกป พ.ศ. 2554 
คาดวาจะมีมูลคา 240,794-243,712 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัว 

รอยละ 23.3-24.8 ชะลอลงจากท่ีขยายตัว 
รอยละ 28.1 ในป พ.ศ. 2553 (ดังรูป 
ภาพที่ 1)

ในขณะที่เมื่อวิเคราะหการสงออกไทย
ไตรมาส 4/2554 คาดวาจะยังขยายตัวไดดี 
แตมีทิศทางชะลอลง โดยคาดวาจะมีมูลคา 
การสงออก 60,548–63,467 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 
16.0-21.6 จากท่ีขยายตัวไดประมาณรอยละ 
30.32  โดยมีปจจัยกระทบตอการสงออกไทย 
ที่สำคัญดังนี้ 

ปจจัยที ่มีผลตอการสงออกไทยที ่ 

สำคัญในไตรมาส 4/2554

1. (-) ปญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และ 
ปญหาดานการเงินในยุโรป

จากการที ่ประเทศมหาอำนาจทาง 
เศรษฐกิจอยางสหรัฐฯ และประเทศในยุโรป 
ประสบป ญหาด านเศรษฐกิจจนหลาย 
ประเทศถูกลดอันดับความนาเชื ่อถือลง 
สรางความกังวลใหกับนักลงทุนวาเศรษฐกิจ
โลกอาจกลับไปสู ภาวะวิกฤติรอบใหมที ่ 
รุนแรงกวาเดิมในดานผลกระทบตอการ 
สงออกไทยในระยะสั ้นจะกระทบตอการ 

สงออกไปยังตลาดสหรัฐฯและยุโรปบางแต
คาดวายังไมสูงมากนักแตจะกระทบในดาน
ความคลองตัวในการจายเง ินของคู ค า 
อยางไรก็ตามหากปญหาลุกลามกลายเปน
วิกฤติเศรษฐกิจโลกจะกระทบตอมูลคา 
การสงออกในภาพรวมของไทยการสงออก 
ไทยจะชะลอการขยายตัวลงกวาที ่คาด 
การณไว ลดลง 9,335 ลานดอลลาร หรือ 
รอยละ 3.9 

กลุมสินคาที่คาดวาจะไดรับผลกระทบใน 
การสงออกไปสหรัฐฯและสหภาพยุโรป ไดแก 

1. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ 
สวนประกอบ

2. เครื่องนุงหม
3. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
4. เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน
5. ไมและผลิตภัณฑไม
6. กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ

2. (-) ปญหาน้ำทวม
สถานการณน้ำทวมภายในประเทศที่ 

ขยายวงกวางคาดวาจะกระทบตอภาคการ
สงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใน 
ชวงไตรมาส 4 จากการวิเคราะหผลกระทบ 
วิกฤติอุทกภัยในอยุธยาตอการสงออกใน 
ไตรมาสที่ 4/2554 (รูปภาพที่ 2)

3. (=) การปรับคาแรงงานตามนโยบายภาครัฐ
ในไตรมาส 4/2554 คาดวาปจจัยเรื่อง 

คาแรงงาน และคาจางปริญญาตรีที่จะปรับ 
เพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลจะยังไมกระทบ 
เนื ่องจากยังไมมีขอยุติในการขึ ้นคาแรง 
ดังกลาว

4. (=) ทิศทางราคาน้ำมันดิบ
U.S. Energy Information Administration 

(EIA) ไดปรับลดการคาดการณการขยายตัว 
ของความตองการน้ำมันลงเนื่องจากปจจัย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนม 
ชะลอลงจากผลกระทบของปญหาหนี ้ใน 
สหภาพยุโรปที ่อาจลุกลามขยายวงกวาง 
ในดานการผลิตมีความเปนไปไดวาลิเบียจะ
สามารถเพ ิ ่มกำล ังการผล ิตน ้ำม ันและ 
สงออกไดในไมชาสูงกวาที ่คาดการณไว 

สงออกไทยในไตรมาส 4/2554 ซึ่งคาด 
วาจะยังขยายตัวไดดีแตมีทิศทางชะลอลง 
แล ะภาพรวมของก า รส  ง ออก ไทย 
คาดการณวามีอัตราการขยายตัวรอยละ 
23.3-24.8 ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 
28.1 ในป พ.ศ. 2553

6. (+) การบริหารจัดการดานการกระจาย 
ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยโครงสร างตลาดสงออกไทยมี 
สัดสวนเพิ่มมากขึ้นในตลาดอาเซียน รวมถึง 
จีนและอินเดียซึ ่งเปนการลดการพึ ่งพา 
ตลาดหลักดั้งเดิมอยางสหรัฐฯ และสหภาพ 

ยุโรป รวมถึงญี่ปุน ซึ่งกำลังประสบปญหา 
ดานเศรษฐกิจ โดยในป พ.ศ. 2553 ไทย 
มีสัดสวนการสงออกไปยังอาเซียนรอยละ 
22.7 แตคาดวาในป พ.ศ. 2554 การสงออก 
ไปตลาดอาเซียนจะเพิ่มเปนรอยละ 23.2

ทั้ง 6 ปจจัยนี้ สงผลกระทบตอการ 

รูปภาพที่ 2

อัพเดตขอมูลเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554

รูปภาพที่ 1 : คาดการณทิศทางการสงออกของไทย

รูปภาพที่ 3 : คาดการณการขยายตัวของความตองการน้ำมันโดย U.S. Energy Information Administration (EIA)

ตาราง : อาหารและเคร�่องดื่ม 

ตาราง : การบร�หารจัดการดานการกระจายตลาดมีประสิทธิภาพมากข�้น 

ตาราง : ขาว

ผลกระทบตอวิกฤติอุทกภัยในอยุธยาตอการสงออกในไตรมาส 4/2554
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แนวโนมการสงออกไทย
ว�เคราะหทิศทางการสงออกไตรมาส 4/2554

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



โดยในไตรมาส 4 ซึ่งเปนชวงอากาศหนาวมี 
ความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้น แตคาดวา 
ราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 
3 ไมมากนัก โดยคาดวาราคาน้ำมัน West 
Texas Intermediate จะปรับขึ้นรอยละ 
1.8 มาอยูที่ระดับ 91.7 ดอลลารสหรัฐฯ 
/บารเรล ทั้งนี้ EIA คาดวาราคาน้ำมัน 
West Texas Intermediate ในป พ.ศ. 
2554 จะอยูที่ระดับ 94.4 ดอลลารสหรัฐฯ 
/บารเรล เพิ่มขึ้นรอยละ 18.9 จากป พ.ศ. 
2553

5. (+) ทิศทางราคาสินคาอาหารปรับตัวสูงข้ึน
ทิศทางราคาสินคาในกลุมอาหารและ 

เครื่องดื่มในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น โดย 
ลาสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ราคา 
อาหารและเครื่องดื่มปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.71 จากเดือนที่ผานมา เชนราคาขาว และ 
กุง ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 
โดยลาสุดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 และ 
2.9 ตามลำดับ

จากป ญหาเศรษฐก ิจของสหร ัฐฯ 
และปญหาดานการเง ินในยุโรปที ่สร าง 
ความกังวลใหกับนักลงทุนวาเศรษฐกิจโลก
อาจกลับไปสูภาวะวิกฤติรอบใหมที่รุนแรง 
กวาเดิม ประกอบกับปญหาน้ำทวมภายใน 
ประเทศที ่สรางความเสียหายใหกับภาค 
เกษตรและอุตสาหกรรม ทางศูนยศึกษา 
การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดวิเคราะหแนวโนมการสงออกไทย 

ภาพรวมการสงออกป พ.ศ. 2554 
คาดวาจะมีมูลคา 240,794-243,712 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัว 

รอยละ 23.3-24.8 ชะลอลงจากท่ีขยายตัว 
รอยละ 28.1 ในป พ.ศ. 2553 (ดังรูป 
ภาพที่ 1)

ในขณะที่เมื่อวิเคราะหการสงออกไทย
ไตรมาส 4/2554 คาดวาจะยังขยายตัวไดดี 
แตมีทิศทางชะลอลง โดยคาดวาจะมีมูลคา 
การสงออก 60,548–63,467 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 
16.0-21.6 จากท่ีขยายตัวไดประมาณรอยละ 
30.32  โดยมีปจจัยกระทบตอการสงออกไทย 
ที่สำคัญดังนี้ 

ปจจัยที ่มีผลตอการสงออกไทยที ่ 

สำคัญในไตรมาส 4/2554

1. (-) ปญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และ 
ปญหาดานการเงินในยุโรป

จากการที ่ประเทศมหาอำนาจทาง 
เศรษฐกิจอยางสหรัฐฯ และประเทศในยุโรป 
ประสบป ญหาด านเศรษฐกิจจนหลาย 
ประเทศถูกลดอันดับความนาเชื ่อถือลง 
สรางความกังวลใหกับนักลงทุนวาเศรษฐกิจ
โลกอาจกลับไปสู ภาวะวิกฤติรอบใหมที ่ 
รุนแรงกวาเดิมในดานผลกระทบตอการ 
สงออกไทยในระยะสั ้นจะกระทบตอการ 

สงออกไปยังตลาดสหรัฐฯและยุโรปบางแต
คาดวายังไมสูงมากนักแตจะกระทบในดาน
ความคลองตัวในการจายเง ินของคู ค า 
อยางไรก็ตามหากปญหาลุกลามกลายเปน
วิกฤติเศรษฐกิจโลกจะกระทบตอมูลคา 
การสงออกในภาพรวมของไทยการสงออก 
ไทยจะชะลอการขยายตัวลงกวาที ่คาด 
การณไว ลดลง 9,335 ลานดอลลาร หรือ 
รอยละ 3.9 

กลุมสินคาที่คาดวาจะไดรับผลกระทบใน 
การสงออกไปสหรัฐฯและสหภาพยุโรป ไดแก 

1. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ 
สวนประกอบ

2. เครื่องนุงหม
3. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
4. เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน
5. ไมและผลิตภัณฑไม
6. กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ

2. (-) ปญหาน้ำทวม
สถานการณน้ำทวมภายในประเทศที่ 

ขยายวงกวางคาดวาจะกระทบตอภาคการ
สงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใน 
ชวงไตรมาส 4 จากการวิเคราะหผลกระทบ 
วิกฤติอุทกภัยในอยุธยาตอการสงออกใน 
ไตรมาสที่ 4/2554 (รูปภาพที่ 2)

3. (=) การปรับคาแรงงานตามนโยบายภาครัฐ
ในไตรมาส 4/2554 คาดวาปจจัยเรื่อง 

คาแรงงาน และคาจางปริญญาตรีที่จะปรับ 
เพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลจะยังไมกระทบ 
เนื ่องจากยังไมมีขอยุติในการขึ ้นคาแรง 
ดังกลาว

4. (=) ทิศทางราคาน้ำมันดิบ
U.S. Energy Information Administration 

(EIA) ไดปรับลดการคาดการณการขยายตัว 
ของความตองการน้ำมันลงเนื่องจากปจจัย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนม 
ชะลอลงจากผลกระทบของปญหาหนี ้ใน 
สหภาพยุโรปที ่อาจลุกลามขยายวงกวาง 
ในดานการผลิตมีความเปนไปไดวาลิเบียจะ
สามารถเพ ิ ่มกำล ังการผล ิตน ้ำม ันและ 
สงออกไดในไมชาสูงกวาที ่คาดการณไว 

สงออกไทยในไตรมาส 4/2554 ซึ่งคาด 
วาจะยังขยายตัวไดดีแตมีทิศทางชะลอลง 
แล ะภาพรวมของก า รส  ง ออก ไทย 
คาดการณวามีอัตราการขยายตัวรอยละ 
23.3-24.8 ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 
28.1 ในป พ.ศ. 2553

6. (+) การบริหารจัดการดานการกระจาย 
ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยโครงสร างตลาดสงออกไทยมี 
สัดสวนเพิ่มมากขึ้นในตลาดอาเซียน รวมถึง 
จีนและอินเดียซึ ่งเปนการลดการพึ ่งพา 
ตลาดหลักดั้งเดิมอยางสหรัฐฯ และสหภาพ 

ยุโรป รวมถึงญี่ปุน ซึ่งกำลังประสบปญหา 
ดานเศรษฐกิจ โดยในป พ.ศ. 2553 ไทย 
มีสัดสวนการสงออกไปยังอาเซียนรอยละ 
22.7 แตคาดวาในป พ.ศ. 2554 การสงออก 
ไปตลาดอาเซียนจะเพิ่มเปนรอยละ 23.2

ทั้ง 6 ปจจัยนี้ สงผลกระทบตอการ 

รูปภาพที่ 2

อัพเดตขอมูลเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554

รูปภาพที่ 1 : คาดการณทิศทางการสงออกของไทย

รูปภาพที่ 3 : คาดการณการขยายตัวของความตองการน้ำมันโดย U.S. Energy Information Administration (EIA)

ตาราง : อาหารและเคร�่องดื่ม 

ตาราง : การบร�หารจัดการดานการกระจายตลาดมีประสิทธิภาพมากข�้น 

ตาราง : ขาว

ผลกระทบตอวิกฤติอุทกภัยในอยุธยาตอการสงออกในไตรมาส 4/2554
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แนวโนมการสงออกไทย
ว�เคราะหทิศทางการสงออกไตรมาส 4/2554

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



โดยในไตรมาส 4 ซึ่งเปนชวงอากาศหนาวมี 
ความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้น แตคาดวา 
ราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 
3 ไมมากนัก โดยคาดวาราคาน้ำมัน West 
Texas Intermediate จะปรับขึ้นรอยละ 
1.8 มาอยูที่ระดับ 91.7 ดอลลารสหรัฐฯ 
/บารเรล ทั้งนี้ EIA คาดวาราคาน้ำมัน 
West Texas Intermediate ในป พ.ศ. 
2554 จะอยูที่ระดับ 94.4 ดอลลารสหรัฐฯ 
/บารเรล เพิ่มขึ้นรอยละ 18.9 จากป พ.ศ. 
2553

5. (+) ทิศทางราคาสินคาอาหารปรับตัวสูงข้ึน
ทิศทางราคาสินคาในกลุมอาหารและ 

เครื่องดื่มในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น โดย 
ลาสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 ราคา 
อาหารและเครื่องดื่มปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.71 จากเดือนที่ผานมา เชนราคาขาว และ 
กุง ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนเดือนที่ 4 
โดยลาสุดปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 และ 
2.9 ตามลำดับ

จากป ญหาเศรษฐก ิจของสหร ัฐฯ 
และปญหาดานการเง ินในยุโรปที ่สร าง 
ความกังวลใหกับนักลงทุนวาเศรษฐกิจโลก
อาจกลับไปสูภาวะวิกฤติรอบใหมที่รุนแรง 
กวาเดิม ประกอบกับปญหาน้ำทวมภายใน 
ประเทศที ่สรางความเสียหายใหกับภาค 
เกษตรและอุตสาหกรรม ทางศูนยศึกษา 
การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดวิเคราะหแนวโนมการสงออกไทย 

ภาพรวมการสงออกป พ.ศ. 2554 
คาดวาจะมีมูลคา 240,794-243,712 ลาน 
ดอลลารสหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัว 

รอยละ 23.3-24.8 ชะลอลงจากท่ีขยายตัว 
รอยละ 28.1 ในป พ.ศ. 2553 (ดังรูป 
ภาพที่ 1)

ในขณะที่เมื่อวิเคราะหการสงออกไทย
ไตรมาส 4/2554 คาดวาจะยังขยายตัวไดดี 
แตมีทิศทางชะลอลง โดยคาดวาจะมีมูลคา 
การสงออก 60,548–63,467 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 
16.0-21.6 จากท่ีขยายตัวไดประมาณรอยละ 
30.32  โดยมีปจจัยกระทบตอการสงออกไทย 
ที่สำคัญดังนี้ 

ปจจัยที ่มีผลตอการสงออกไทยที ่ 

สำคัญในไตรมาส 4/2554

1. (-) ปญหาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และ 
ปญหาดานการเงินในยุโรป

จากการที ่ประเทศมหาอำนาจทาง 
เศรษฐกิจอยางสหรัฐฯ และประเทศในยุโรป 
ประสบป ญหาด านเศรษฐกิจจนหลาย 
ประเทศถูกลดอันดับความนาเชื ่อถือลง 
สรางความกังวลใหกับนักลงทุนวาเศรษฐกิจ
โลกอาจกลับไปสู ภาวะวิกฤติรอบใหมที ่ 
รุนแรงกวาเดิมในดานผลกระทบตอการ 
สงออกไทยในระยะสั ้นจะกระทบตอการ 

สงออกไปยังตลาดสหรัฐฯและยุโรปบางแต
คาดวายังไมสูงมากนักแตจะกระทบในดาน
ความคลองตัวในการจายเง ินของคู ค า 
อยางไรก็ตามหากปญหาลุกลามกลายเปน
วิกฤติเศรษฐกิจโลกจะกระทบตอมูลคา 
การสงออกในภาพรวมของไทยการสงออก 
ไทยจะชะลอการขยายตัวลงกวาที ่คาด 
การณไว ลดลง 9,335 ลานดอลลาร หรือ 
รอยละ 3.9 

กลุมสินคาที่คาดวาจะไดรับผลกระทบใน 
การสงออกไปสหรัฐฯและสหภาพยุโรป ไดแก 

1. เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ 
สวนประกอบ

2. เครื่องนุงหม
3. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
4. เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน
5. ไมและผลิตภัณฑไม
6. กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ

2. (-) ปญหาน้ำทวม
สถานการณน้ำทวมภายในประเทศที่ 

ขยายวงกวางคาดวาจะกระทบตอภาคการ
สงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใน 
ชวงไตรมาส 4 จากการวิเคราะหผลกระทบ 
วิกฤติอุทกภัยในอยุธยาตอการสงออกใน 
ไตรมาสที่ 4/2554 (รูปภาพที่ 2)

3. (=) การปรับคาแรงงานตามนโยบายภาครัฐ
ในไตรมาส 4/2554 คาดวาปจจัยเรื่อง 

คาแรงงาน และคาจางปริญญาตรีที่จะปรับ 
เพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาลจะยังไมกระทบ 
เนื ่องจากยังไมมีขอยุติในการขึ ้นคาแรง 
ดังกลาว

4. (=) ทิศทางราคาน้ำมันดิบ
U.S. Energy Information Administration 

(EIA) ไดปรับลดการคาดการณการขยายตัว 
ของความตองการน้ำมันลงเนื่องจากปจจัย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนม 
ชะลอลงจากผลกระทบของปญหาหนี ้ใน 
สหภาพยุโรปที ่อาจลุกลามขยายวงกวาง 
ในดานการผลิตมีความเปนไปไดวาลิเบียจะ
สามารถเพ ิ ่มกำล ังการผล ิตน ้ำม ันและ 
สงออกไดในไมชาสูงกวาที ่คาดการณไว 

สงออกไทยในไตรมาส 4/2554 ซึ่งคาด 
วาจะยังขยายตัวไดดีแตมีทิศทางชะลอลง 
แล ะภาพรวมของก า รส  ง ออก ไทย 
คาดการณวามีอัตราการขยายตัวรอยละ 
23.3-24.8 ชะลอลงจากที่ขยายตัวรอยละ 
28.1 ในป พ.ศ. 2553

6. (+) การบริหารจัดการดานการกระจาย 
ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยโครงสร างตลาดสงออกไทยมี 
สัดสวนเพิ่มมากขึ้นในตลาดอาเซียน รวมถึง 
จีนและอินเดียซึ ่งเปนการลดการพึ ่งพา 
ตลาดหลักดั้งเดิมอยางสหรัฐฯ และสหภาพ 

ยุโรป รวมถึงญี่ปุน ซึ่งกำลังประสบปญหา 
ดานเศรษฐกิจ โดยในป พ.ศ. 2553 ไทย 
มีสัดสวนการสงออกไปยังอาเซียนรอยละ 
22.7 แตคาดวาในป พ.ศ. 2554 การสงออก 
ไปตลาดอาเซียนจะเพิ่มเปนรอยละ 23.2

ทั้ง 6 ปจจัยนี้ สงผลกระทบตอการ 
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รูปภาพที่ 1 : คาดการณทิศทางการสงออกของไทย

รูปภาพที่ 3 : คาดการณการขยายตัวของความตองการน้ำมันโดย U.S. Energy Information Administration (EIA)

ตาราง : อาหารและเคร�่องดื่ม 

ตาราง : การบร�หารจัดการดานการกระจายตลาดมีประสิทธิภาพมากข�้น 

ตาราง : ขาว

ผลกระทบตอวิกฤติอุทกภัยในอยุธยาตอการสงออกในไตรมาส 4/2554
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โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



สงผลกระทบตอพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร 
ส งผลกระทบตอการประกอบการของ 
ผูประกอบการ และสงผลกระทบตอความ 
เชื่อมั่นดานการใชจายของประชาชนที่อยูใน
พื้นที่ประสบภัยคอนขางมาก พิจารณาได 
จากดัชนีความเชื ่อมั ่นผู บริโภคในเดือน 
กันยายนปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับ 81.8 
จากเดิมในเดือนสิงหาคมอยูที่ระดับ 83.4 
อีกทั ้งดานการลงทุนโดยนักลงทุนเริ ่มมี 
ความเชื่อมั่นลดลง พิจารณาจากดัชนีตลาด 
หลักทรัพยในเดือนกันยายนปรับตัวลดลง 
153.84 จุด ปดตลาด ณ สิ้นเดือน 
กันยายนที่ระดับ 916.21 จุด โดยเฉพาะนัก 
ลงทุนตางประเทศมีการเทขายสุทธิ ณ 
สิ้นเดือนกันยายนคิดเปนมูลคา 16,506.06 
ลานบาท เชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรม 
ดานผลผลิตปรับตัวลดลงจากเดือนกอนโดย

ขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือน 
กันยายน พ.ศ. 2554 พิจารณาไดวา 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและบริการมีความ 
เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ขณะมีความ 
เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 
อย างไรก ็ตามผ ู ประกอบการม ีความ 
เช ื ่อม ั ่นต อเศรษฐก ิจของประเทศใน 
ปจจุบันอยูในระดับที่ดี เนื่องจากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50 
ขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคา 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค 
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) จัดทำขึ้นโดย 
ความรวมมือระหวาง สำนักดัชนีเศรษฐกิจ 
การคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย 
และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการภาค
การคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 

กลางและขนาดยอม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยู 
ณ ระดับ 50.3 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมซึ่งมีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 52.0 โดยเมื่อพิจารณาแยกตาม 
ประเภทของกิจการ กิจการภาคการคาสง 
และคาปลีก มีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 50.6 ปรับตัวลดลงเล็ก 
นอยเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม
ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 51.5 เชนเดียวกับ 
กิจการภาคบริการที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่น
ในปจจุบันอยูที่ระดับ 49.9 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมที่มี 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 52.8 จากคาดัชนี 

ความเชื่อมั่นในปจจุบันสามารถพิจารณา 
ไดวาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคา และภาคบริการ 
มีความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลงเมื่อ 
เท ี ยบก ับค  าด ั ชน ี ใน เด ื อนท ี ่ ผ  านมา 
แตอยางไรก็ตามผูประกอบการมีความเชื่อ
มั่นในปจจุบันอยูในระดับที่ดีเนื่องจากคา
ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงกิจการภาค 
บริการที่คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
อยูในระดับที่ต่ำกวา 50

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 

บริการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 51.2 ปรับตัว 
ลดลงเม ื ่อ เท ียบก ับค าด ัชน ี ในเด ือน 
สิงหาคมซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 57.5 โดย 
เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของกิจการ 
กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ณ ระดับ 50.0 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีคาดัชนีอยู 
ที่ระดับ 56.6 เชนเดียวกับกิจการภาค 
บริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 53.1 ปรับตัว 
ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม

ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 58.8 จากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
และภาคบริการมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศ 
ทางที่ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที่
ผาน โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ 
ดีเนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ใน 
ระดับที่เกินกวา 50 เปนสวนใหญ จะมี 
เพียงกิจการภาคการคาปลีกเทานั้นที่คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ต่ำกวา 50

องคประกอบจะมีเพียงองคประกอบดาน 
ตนทุนในปจจุบันเทานั ้นที ่คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในองคประกอบ 
ดังกลาวของเดือนที่ผานมา ทั้งนี้การปรับ 
ตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้งใน 
ปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
เปนผลมาจากการเกิดสถานการณภัย 
ธรรมชาติในหลายพื้นที่ ทั้งสถานการณ 
ฝนตกหนักจนเกิดเหตุการณดินโคลนถลม
หลายแหงในพื้นที ่ภาคเหนือ รวมถึง 
สถานการณน้ำทวมใหญในพื ้นที ่ภาค 
เหนือตอนลางตอเนื่องมาถึงภาคกลางสง 
ผลให เก ิดความเส ียหายต อช ีว ิตและ 
ทรัพยสินเปนจำนวนมาก นอกจากนี้ 
สถานการณน้ำทวมดังกลาวในชวงเวลา 
ดังกลาวหลายฝายมีความกังวลวาอาจจะ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน
ปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับ 199.27 จาก 
เดิมในเดือนสิงหาคมอยูที่ระดับ 203.43 
โดยเปนการปรับลดลงในหมวดการผลิต 
ผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการ 
กลั่นน้ำมันปโตเลียมและเชื้อเพลิงปรมาณู 
การผลิตอุปกรณที ่ใช ในทางการแพทย 
การวัดความเที่ยง และอุปกรณที่ใชในทาง 
ทัศนศาสตร นาิกา การผลิตเคร ื ่อง 
อุปกรณและการขนสงอื่นๆ เปนหลัก รวม 
ทั้งระดับราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในเดือน
กันยายนมีการปรับตัวสูงขึ้น 50 สตางคตอ 
ล ิตรซ ึ ่ งส  งผลกระทบต อต นท ุนของผ ู  
ประกอบการโดยตรง ซ ึ ่งป จจ ัยต างๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาในเดือนนี้ปรับตัวในทิศทางที่

ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในสวนของปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบ 

ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและบริการ 
ทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของเดือนกันยายน พ.ศ. 2554  
ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สง
ผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที ่ส ุด 
ไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซื ้อของประชาชน 
รองลงมาไดแก ผลกระทบจากการแขงขัน 
ในตลาด ผลกระทบจากราคาตนทุนสินคา 
และคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบ 
จากระด ับราคาน ้ำม ันและค าขนส ง 
และผลกระทบจากการหดตัวของความ 
ตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ผล 
กระทบจากสถานการณความขัดแยงทาง

การเมืองตอกิจการผูประกอบการมองวา 
สงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไมมาก 
นักและสงผลกระทบในระดับที่ลดลงเมื่อ 
เทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับในสวน 
ของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาค 
รัฐผูประกอบการมองวาสงผลกระทบดาน
บวกตอกิจการในระดับที ่ใกลเคียงกับ 
เดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 สามารถ 
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ
ม ีความเช ื ่อม ั ่นแยกพ ิจารณาในแต ละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เด ือนข างหน าปร ับต ัวลดลงแทบท ุก 
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ลดลง แตอยางไรก็ตามในเดือนนี้คาดัชนี 
ความเช ื ่อม ั ่นแยกพ ิจารณาในแต ละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงองคประกอบ 
ดานตนทุนทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาเทานั ้นที ่มีคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นในระดับต่ำกวา 50

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย อมท ี ่ม ีต อภาวะเศรษฐก ิจของ 
ประเทศในปจจุบันของเดือนกันยายน พ.ศ. 
2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 54.7 
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
ปจจุบันของเดือนสิงหาคมที่คาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 50.2 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 43.1 ปรับ 
ตัวลดลงอยางมากเมื ่อเทียบกับคาดัชนี 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือน 
สิงหาคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 61.9 จากคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
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ผูประกอบการมีความเช�่อมั�น

ตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน

อยูในระดับที่ดี 

เนื่องจากคาดัชนีความเช�่อมั�น

อยูในระดับที่เกินกวา 50 

ขณะที่มีความเช�่อมั�นคาดการณ 

3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ไมดีนัก 

เนื่องจากคาดัชนีความเช�่อมั�น

อยูในระดับที่ต่ำกวา 50
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ดัชนีความเช�่อมั�นผูประกอบการ
ภาคการคาและบร�การ 
ประจำเดือนกันยายน 2554
โดย: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย, หอการคาไทย, ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



สงผลกระทบตอพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร 
ส งผลกระทบตอการประกอบการของ 
ผูประกอบการ และสงผลกระทบตอความ 
เชื่อมั่นดานการใชจายของประชาชนที่อยูใน
พื้นที่ประสบภัยคอนขางมาก พิจารณาได 
จากดัชนีความเชื ่อมั ่นผู บริโภคในเดือน 
กันยายนปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับ 81.8 
จากเดิมในเดือนสิงหาคมอยูที่ระดับ 83.4 
อีกทั ้งดานการลงทุนโดยนักลงทุนเริ ่มมี 
ความเชื่อมั่นลดลง พิจารณาจากดัชนีตลาด 
หลักทรัพยในเดือนกันยายนปรับตัวลดลง 
153.84 จุด ปดตลาด ณ สิ้นเดือน 
กันยายนที่ระดับ 916.21 จุด โดยเฉพาะนัก 
ลงทุนตางประเทศมีการเทขายสุทธิ ณ 
สิ้นเดือนกันยายนคิดเปนมูลคา 16,506.06 
ลานบาท เชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรม 
ดานผลผลิตปรับตัวลดลงจากเดือนกอนโดย

ขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือน 
กันยายน พ.ศ. 2554 พิจารณาไดวา 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและบริการมีความ 
เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ขณะมีความ 
เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 
อย างไรก ็ตามผ ู ประกอบการม ีความ 
เช ื ่อม ั ่นต อเศรษฐก ิจของประเทศใน 
ปจจุบันอยูในระดับที่ดี เนื่องจากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50 
ขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคา 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค 
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) จัดทำขึ้นโดย 
ความรวมมือระหวาง สำนักดัชนีเศรษฐกิจ 
การคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย 
และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการภาค
การคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 

กลางและขนาดยอม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยู 
ณ ระดับ 50.3 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมซึ่งมีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 52.0 โดยเมื่อพิจารณาแยกตาม 
ประเภทของกิจการ กิจการภาคการคาสง 
และคาปลีก มีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 50.6 ปรับตัวลดลงเล็ก 
นอยเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม
ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 51.5 เชนเดียวกับ 
กิจการภาคบริการที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่น
ในปจจุบันอยูที่ระดับ 49.9 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมที่มี 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 52.8 จากคาดัชนี 

ความเชื่อมั่นในปจจุบันสามารถพิจารณา 
ไดวาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคา และภาคบริการ 
มีความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลงเมื่อ 
เท ี ยบก ับค  าด ั ชน ี ใน เด ื อนท ี ่ ผ  านมา 
แตอยางไรก็ตามผูประกอบการมีความเชื่อ
มั่นในปจจุบันอยูในระดับที่ดีเนื่องจากคา
ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงกิจการภาค 
บริการที่คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
อยูในระดับที่ต่ำกวา 50

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 

บริการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 51.2 ปรับตัว 
ลดลงเม ื ่อ เท ียบก ับค าด ัชน ี ในเด ือน 
สิงหาคมซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 57.5 โดย 
เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของกิจการ 
กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ณ ระดับ 50.0 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีคาดัชนีอยู 
ที่ระดับ 56.6 เชนเดียวกับกิจการภาค 
บริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 53.1 ปรับตัว 
ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม

ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 58.8 จากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
และภาคบริการมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศ 
ทางที่ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที่
ผาน โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ 
ดีเนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ใน 
ระดับที่เกินกวา 50 เปนสวนใหญ จะมี 
เพียงกิจการภาคการคาปลีกเทานั้นที่คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ต่ำกวา 50

องคประกอบจะมีเพียงองคประกอบดาน 
ตนทุนในปจจุบันเทานั ้นที ่คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในองคประกอบ 
ดังกลาวของเดือนที่ผานมา ทั้งนี้การปรับ 
ตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้งใน 
ปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
เปนผลมาจากการเกิดสถานการณภัย 
ธรรมชาติในหลายพื้นที่ ทั้งสถานการณ 
ฝนตกหนักจนเกิดเหตุการณดินโคลนถลม
หลายแหงในพื้นที ่ภาคเหนือ รวมถึง 
สถานการณน้ำทวมใหญในพื ้นที ่ภาค 
เหนือตอนลางตอเนื่องมาถึงภาคกลางสง 
ผลให เก ิดความเส ียหายต อช ีว ิตและ 
ทรัพยสินเปนจำนวนมาก นอกจากนี้ 
สถานการณน้ำทวมดังกลาวในชวงเวลา 
ดังกลาวหลายฝายมีความกังวลวาอาจจะ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน
ปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับ 199.27 จาก 
เดิมในเดือนสิงหาคมอยูที่ระดับ 203.43 
โดยเปนการปรับลดลงในหมวดการผลิต 
ผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการ 
กลั่นน้ำมันปโตเลียมและเชื้อเพลิงปรมาณู 
การผลิตอุปกรณที ่ใช ในทางการแพทย 
การวัดความเที่ยง และอุปกรณที่ใชในทาง 
ทัศนศาสตร นาิกา การผลิตเคร ื ่อง 
อุปกรณและการขนสงอื่นๆ เปนหลัก รวม 
ทั้งระดับราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในเดือน
กันยายนมีการปรับตัวสูงขึ้น 50 สตางคตอ 
ล ิตรซ ึ ่ งส  งผลกระทบต อต นท ุนของผ ู  
ประกอบการโดยตรง ซ ึ ่งป จจ ัยต างๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาในเดือนนี้ปรับตัวในทิศทางที่

ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในสวนของปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบ 

ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและบริการ 
ทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของเดือนกันยายน พ.ศ. 2554  
ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สง
ผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที ่ส ุด 
ไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซื ้อของประชาชน 
รองลงมาไดแก ผลกระทบจากการแขงขัน 
ในตลาด ผลกระทบจากราคาตนทุนสินคา 
และคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบ 
จากระด ับราคาน ้ำม ันและค าขนส ง 
และผลกระทบจากการหดตัวของความ 
ตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ผล 
กระทบจากสถานการณความขัดแยงทาง

การเมืองตอกิจการผูประกอบการมองวา 
สงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไมมาก 
นักและสงผลกระทบในระดับที่ลดลงเมื่อ 
เทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับในสวน 
ของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาค 
รัฐผูประกอบการมองวาสงผลกระทบดาน
บวกตอกิจการในระดับที ่ใกลเคียงกับ 
เดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 สามารถ 
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ
ม ีความเช ื ่อม ั ่นแยกพ ิจารณาในแต ละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เด ือนข างหน าปร ับต ัวลดลงแทบท ุก 
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ลดลง แตอยางไรก็ตามในเดือนนี้คาดัชนี 
ความเช ื ่อม ั ่นแยกพ ิจารณาในแต ละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงองคประกอบ 
ดานตนทุนทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาเทานั ้นที ่มีคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นในระดับต่ำกวา 50

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย อมท ี ่ม ีต อภาวะเศรษฐก ิจของ 
ประเทศในปจจุบันของเดือนกันยายน พ.ศ. 
2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 54.7 
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
ปจจุบันของเดือนสิงหาคมที่คาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 50.2 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 43.1 ปรับ 
ตัวลดลงอยางมากเมื ่อเทียบกับคาดัชนี 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือน 
สิงหาคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 61.9 จากคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
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ผูประกอบการมีความเช�่อมั�น

ตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน

อยูในระดับที่ดี 

เนื่องจากคาดัชนีความเช�่อมั�น

อยูในระดับที่เกินกวา 50 

ขณะที่มีความเช�่อมั�นคาดการณ 

3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ไมดีนัก 

เนื่องจากคาดัชนีความเช�่อมั�น

อยูในระดับที่ต่ำกวา 50
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ดัชนีความเช�่อมั�นผูประกอบการ
ภาคการคาและบร�การ 
ประจำเดือนกันยายน 2554
โดย: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย, หอการคาไทย, ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



สงผลกระทบตอพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร 
ส งผลกระทบตอการประกอบการของ 
ผูประกอบการ และสงผลกระทบตอความ 
เชื่อมั่นดานการใชจายของประชาชนที่อยูใน
พื้นที่ประสบภัยคอนขางมาก พิจารณาได 
จากดัชนีความเชื ่อมั ่นผู บริโภคในเดือน 
กันยายนปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับ 81.8 
จากเดิมในเดือนสิงหาคมอยูที่ระดับ 83.4 
อีกทั ้งดานการลงทุนโดยนักลงทุนเริ ่มมี 
ความเชื่อมั่นลดลง พิจารณาจากดัชนีตลาด 
หลักทรัพยในเดือนกันยายนปรับตัวลดลง 
153.84 จุด ปดตลาด ณ สิ้นเดือน 
กันยายนที่ระดับ 916.21 จุด โดยเฉพาะนัก 
ลงทุนตางประเทศมีการเทขายสุทธิ ณ 
สิ้นเดือนกันยายนคิดเปนมูลคา 16,506.06 
ลานบาท เชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรม 
ดานผลผลิตปรับตัวลดลงจากเดือนกอนโดย

ขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือน 
กันยายน พ.ศ. 2554 พิจารณาไดวา 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและบริการมีความ 
เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ขณะมีความ 
เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 
อย างไรก ็ตามผ ู ประกอบการม ีความ 
เช ื ่อม ั ่นต อเศรษฐก ิจของประเทศใน 
ปจจุบันอยูในระดับที่ดี เนื่องจากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50 
ขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคา 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค 
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) จัดทำขึ้นโดย 
ความรวมมือระหวาง สำนักดัชนีเศรษฐกิจ 
การคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย 
และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการภาค
การคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 

กลางและขนาดยอม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยู 
ณ ระดับ 50.3 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมซึ่งมีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 52.0 โดยเมื่อพิจารณาแยกตาม 
ประเภทของกิจการ กิจการภาคการคาสง 
และคาปลีก มีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 50.6 ปรับตัวลดลงเล็ก 
นอยเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม
ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 51.5 เชนเดียวกับ 
กิจการภาคบริการที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่น
ในปจจุบันอยูที่ระดับ 49.9 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมที่มี 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 52.8 จากคาดัชนี 

ความเชื่อมั่นในปจจุบันสามารถพิจารณา 
ไดวาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคา และภาคบริการ 
มีความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลงเมื่อ 
เท ี ยบก ับค  าด ั ชน ี ใน เด ื อนท ี ่ ผ  านมา 
แตอยางไรก็ตามผูประกอบการมีความเชื่อ
มั่นในปจจุบันอยูในระดับที่ดีเนื่องจากคา
ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงกิจการภาค 
บริการที่คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
อยูในระดับที่ต่ำกวา 50

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 

บริการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 51.2 ปรับตัว 
ลดลงเม ื ่อ เท ียบก ับค าด ัชน ี ในเด ือน 
สิงหาคมซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 57.5 โดย 
เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของกิจการ 
กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ณ ระดับ 50.0 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีคาดัชนีอยู 
ที่ระดับ 56.6 เชนเดียวกับกิจการภาค 
บริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 53.1 ปรับตัว 
ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม

ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 58.8 จากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
และภาคบริการมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศ 
ทางที่ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที่
ผาน โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ 
ดีเนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ใน 
ระดับที่เกินกวา 50 เปนสวนใหญ จะมี 
เพียงกิจการภาคการคาปลีกเทานั้นที่คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ต่ำกวา 50

องคประกอบจะมีเพียงองคประกอบดาน 
ตนทุนในปจจุบันเทานั ้นที ่คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในองคประกอบ 
ดังกลาวของเดือนที่ผานมา ทั้งนี้การปรับ 
ตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้งใน 
ปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
เปนผลมาจากการเกิดสถานการณภัย 
ธรรมชาติในหลายพื้นที่ ทั้งสถานการณ 
ฝนตกหนักจนเกิดเหตุการณดินโคลนถลม
หลายแหงในพื้นที ่ภาคเหนือ รวมถึง 
สถานการณน้ำทวมใหญในพื ้นที ่ภาค 
เหนือตอนลางตอเนื่องมาถึงภาคกลางสง 
ผลให เก ิดความเส ียหายต อช ีว ิตและ 
ทรัพยสินเปนจำนวนมาก นอกจากนี้ 
สถานการณน้ำทวมดังกลาวในชวงเวลา 
ดังกลาวหลายฝายมีความกังวลวาอาจจะ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน
ปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับ 199.27 จาก 
เดิมในเดือนสิงหาคมอยูที่ระดับ 203.43 
โดยเปนการปรับลดลงในหมวดการผลิต 
ผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการ 
กลั่นน้ำมันปโตเลียมและเชื้อเพลิงปรมาณู 
การผลิตอุปกรณที ่ใช ในทางการแพทย 
การวัดความเที่ยง และอุปกรณที่ใชในทาง 
ทัศนศาสตร นาิกา การผลิตเคร ื ่อง 
อุปกรณและการขนสงอื่นๆ เปนหลัก รวม 
ทั้งระดับราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในเดือน
กันยายนมีการปรับตัวสูงขึ้น 50 สตางคตอ 
ล ิตรซ ึ ่ งส  งผลกระทบต อต นท ุนของผ ู  
ประกอบการโดยตรง ซ ึ ่งป จจ ัยต างๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาในเดือนนี้ปรับตัวในทิศทางที่

ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในสวนของปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบ 

ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและบริการ 
ทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของเดือนกันยายน พ.ศ. 2554  
ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สง
ผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที ่ส ุด 
ไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซื ้อของประชาชน 
รองลงมาไดแก ผลกระทบจากการแขงขัน 
ในตลาด ผลกระทบจากราคาตนทุนสินคา 
และคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบ 
จากระด ับราคาน ้ำม ันและค าขนส ง 
และผลกระทบจากการหดตัวของความ 
ตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ผล 
กระทบจากสถานการณความขัดแยงทาง

การเมืองตอกิจการผูประกอบการมองวา 
สงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไมมาก 
นักและสงผลกระทบในระดับที่ลดลงเมื่อ 
เทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับในสวน 
ของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาค 
รัฐผูประกอบการมองวาสงผลกระทบดาน
บวกตอกิจการในระดับที ่ใกลเคียงกับ 
เดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 สามารถ 
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ
ม ีความเช ื ่อม ั ่นแยกพ ิจารณาในแต ละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เด ือนข างหน าปร ับต ัวลดลงแทบท ุก 
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ลดลง แตอยางไรก็ตามในเดือนนี้คาดัชนี 
ความเช ื ่อม ั ่นแยกพ ิจารณาในแต ละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงองคประกอบ 
ดานตนทุนทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาเทานั ้นที ่มีคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นในระดับต่ำกวา 50

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย อมท ี ่ม ีต อภาวะเศรษฐก ิจของ 
ประเทศในปจจุบันของเดือนกันยายน พ.ศ. 
2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 54.7 
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
ปจจุบันของเดือนสิงหาคมที่คาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 50.2 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 43.1 ปรับ 
ตัวลดลงอยางมากเมื ่อเทียบกับคาดัชนี 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือน 
สิงหาคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 61.9 จากคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
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ผูประกอบการมีความเช�่อมั�น

ตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน

อยูในระดับที่ดี 

เนื่องจากคาดัชนีความเช�่อมั�น

อยูในระดับที่เกินกวา 50 

ขณะที่มีความเช�่อมั�นคาดการณ 

3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ไมดีนัก 

เนื่องจากคาดัชนีความเช�่อมั�น

อยูในระดับที่ต่ำกวา 50
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ดัชนีความเช�่อมั�นผูประกอบการ
ภาคการคาและบร�การ 
ประจำเดือนกันยายน 2554
โดย: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย, หอการคาไทย, ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



สงผลกระทบตอพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร 
ส งผลกระทบตอการประกอบการของ 
ผูประกอบการ และสงผลกระทบตอความ 
เชื่อมั่นดานการใชจายของประชาชนที่อยูใน
พื้นที่ประสบภัยคอนขางมาก พิจารณาได 
จากดัชนีความเชื ่อมั ่นผู บริโภคในเดือน 
กันยายนปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับ 81.8 
จากเดิมในเดือนสิงหาคมอยูที่ระดับ 83.4 
อีกทั ้งดานการลงทุนโดยนักลงทุนเริ ่มมี 
ความเชื่อมั่นลดลง พิจารณาจากดัชนีตลาด 
หลักทรัพยในเดือนกันยายนปรับตัวลดลง 
153.84 จุด ปดตลาด ณ สิ้นเดือน 
กันยายนที่ระดับ 916.21 จุด โดยเฉพาะนัก 
ลงทุนตางประเทศมีการเทขายสุทธิ ณ 
สิ้นเดือนกันยายนคิดเปนมูลคา 16,506.06 
ลานบาท เชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรม 
ดานผลผลิตปรับตัวลดลงจากเดือนกอนโดย

ขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือน 
กันยายน พ.ศ. 2554 พิจารณาไดวา 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและบริการมีความ 
เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ขณะมีความ 
เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 
อย างไรก ็ตามผ ู ประกอบการม ีความ 
เช ื ่อม ั ่นต อเศรษฐก ิจของประเทศใน 
ปจจุบันอยูในระดับที่ดี เนื่องจากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50 
ขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคา 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค 
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) จัดทำขึ้นโดย 
ความรวมมือระหวาง สำนักดัชนีเศรษฐกิจ 
การคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย 
และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการภาค
การคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 

กลางและขนาดยอม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยู 
ณ ระดับ 50.3 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมซึ่งมีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 52.0 โดยเมื่อพิจารณาแยกตาม 
ประเภทของกิจการ กิจการภาคการคาสง 
และคาปลีก มีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 50.6 ปรับตัวลดลงเล็ก 
นอยเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม
ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 51.5 เชนเดียวกับ 
กิจการภาคบริการที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่น
ในปจจุบันอยูที่ระดับ 49.9 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมที่มี 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 52.8 จากคาดัชนี 

ความเชื่อมั่นในปจจุบันสามารถพิจารณา 
ไดวาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคา และภาคบริการ 
มีความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลงเมื่อ 
เท ี ยบก ับค  าด ั ชน ี ใน เด ื อนท ี ่ ผ  านมา 
แตอยางไรก็ตามผูประกอบการมีความเชื่อ
มั่นในปจจุบันอยูในระดับที่ดีเนื่องจากคา
ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงกิจการภาค 
บริการที่คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
อยูในระดับที่ต่ำกวา 50

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 

บริการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 51.2 ปรับตัว 
ลดลงเม ื ่อ เท ียบก ับค าด ัชน ี ในเด ือน 
สิงหาคมซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 57.5 โดย 
เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของกิจการ 
กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ณ ระดับ 50.0 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีคาดัชนีอยู 
ที่ระดับ 56.6 เชนเดียวกับกิจการภาค 
บริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 53.1 ปรับตัว 
ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม

ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 58.8 จากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
และภาคบริการมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศ 
ทางที่ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที่
ผาน โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ 
ดีเนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ใน 
ระดับที่เกินกวา 50 เปนสวนใหญ จะมี 
เพียงกิจการภาคการคาปลีกเทานั้นที่คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ต่ำกวา 50

องคประกอบจะมีเพียงองคประกอบดาน 
ตนทุนในปจจุบันเทานั ้นที ่คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในองคประกอบ 
ดังกลาวของเดือนที่ผานมา ทั้งนี้การปรับ 
ตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้งใน 
ปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
เปนผลมาจากการเกิดสถานการณภัย 
ธรรมชาติในหลายพื้นที่ ทั้งสถานการณ 
ฝนตกหนักจนเกิดเหตุการณดินโคลนถลม
หลายแหงในพื้นที ่ภาคเหนือ รวมถึง 
สถานการณน้ำทวมใหญในพื ้นที ่ภาค 
เหนือตอนลางตอเนื่องมาถึงภาคกลางสง 
ผลให เก ิดความเส ียหายต อช ีว ิตและ 
ทรัพยสินเปนจำนวนมาก นอกจากนี้ 
สถานการณน้ำทวมดังกลาวในชวงเวลา 
ดังกลาวหลายฝายมีความกังวลวาอาจจะ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน
ปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับ 199.27 จาก 
เดิมในเดือนสิงหาคมอยูที่ระดับ 203.43 
โดยเปนการปรับลดลงในหมวดการผลิต 
ผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการ 
กลั่นน้ำมันปโตเลียมและเชื้อเพลิงปรมาณู 
การผลิตอุปกรณที ่ใช ในทางการแพทย 
การวัดความเที่ยง และอุปกรณที่ใชในทาง 
ทัศนศาสตร นาิกา การผลิตเคร ื ่อง 
อุปกรณและการขนสงอื่นๆ เปนหลัก รวม 
ทั้งระดับราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในเดือน
กันยายนมีการปรับตัวสูงขึ้น 50 สตางคตอ 
ล ิตรซ ึ ่ งส  งผลกระทบต อต นท ุนของผ ู  
ประกอบการโดยตรง ซ ึ ่งป จจ ัยต างๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาในเดือนนี้ปรับตัวในทิศทางที่

ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในสวนของปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบ 

ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและบริการ 
ทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของเดือนกันยายน พ.ศ. 2554  
ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สง
ผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที ่ส ุด 
ไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซื ้อของประชาชน 
รองลงมาไดแก ผลกระทบจากการแขงขัน 
ในตลาด ผลกระทบจากราคาตนทุนสินคา 
และคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบ 
จากระด ับราคาน ้ำม ันและค าขนส ง 
และผลกระทบจากการหดตัวของความ 
ตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ผล 
กระทบจากสถานการณความขัดแยงทาง

การเมืองตอกิจการผูประกอบการมองวา 
สงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไมมาก 
นักและสงผลกระทบในระดับที่ลดลงเมื่อ 
เทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับในสวน 
ของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาค 
รัฐผูประกอบการมองวาสงผลกระทบดาน
บวกตอกิจการในระดับที ่ใกลเคียงกับ 
เดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 สามารถ 
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ
ม ีความเช ื ่อม ั ่นแยกพ ิจารณาในแต ละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เด ือนข างหน าปร ับต ัวลดลงแทบท ุก 
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ลดลง แตอยางไรก็ตามในเดือนนี้คาดัชนี 
ความเช ื ่อม ั ่นแยกพ ิจารณาในแต ละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงองคประกอบ 
ดานตนทุนทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาเทานั ้นที ่มีคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นในระดับต่ำกวา 50

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย อมท ี ่ม ีต อภาวะเศรษฐก ิจของ 
ประเทศในปจจุบันของเดือนกันยายน พ.ศ. 
2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 54.7 
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
ปจจุบันของเดือนสิงหาคมที่คาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 50.2 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 43.1 ปรับ 
ตัวลดลงอยางมากเมื ่อเทียบกับคาดัชนี 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือน 
สิงหาคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 61.9 จากคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
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ผูประกอบการมีความเช�่อมั�น

ตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน

อยูในระดับที่ดี 

เนื่องจากคาดัชนีความเช�่อมั�น

อยูในระดับที่เกินกวา 50 

ขณะที่มีความเช�่อมั�นคาดการณ 

3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ไมดีนัก 

เนื่องจากคาดัชนีความเช�่อมั�น

อยูในระดับที่ต่ำกวา 50
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ดัชนีความเช�่อมั�นผูประกอบการ
ภาคการคาและบร�การ 
ประจำเดือนกันยายน 2554
โดย: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย, หอการคาไทย, ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



สงผลกระทบตอพื ้นที ่กรุงเทพมหานคร 
ส งผลกระทบตอการประกอบการของ 
ผูประกอบการ และสงผลกระทบตอความ 
เชื่อมั่นดานการใชจายของประชาชนที่อยูใน
พื้นที่ประสบภัยคอนขางมาก พิจารณาได 
จากดัชนีความเชื ่อมั ่นผู บริโภคในเดือน 
กันยายนปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับ 81.8 
จากเดิมในเดือนสิงหาคมอยูที่ระดับ 83.4 
อีกทั ้งดานการลงทุนโดยนักลงทุนเริ ่มมี 
ความเชื่อมั่นลดลง พิจารณาจากดัชนีตลาด 
หลักทรัพยในเดือนกันยายนปรับตัวลดลง 
153.84 จุด ปดตลาด ณ สิ้นเดือน 
กันยายนที่ระดับ 916.21 จุด โดยเฉพาะนัก 
ลงทุนตางประเทศมีการเทขายสุทธิ ณ 
สิ้นเดือนกันยายนคิดเปนมูลคา 16,506.06 
ลานบาท เชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรม 
ดานผลผลิตปรับตัวลดลงจากเดือนกอนโดย

ขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือน 
กันยายน พ.ศ. 2554 พิจารณาไดวา 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและบริการมีความ 
เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ขณะมีความ 
เชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 
อย างไรก ็ตามผ ู ประกอบการม ีความ 
เช ื ่อม ั ่นต อเศรษฐก ิจของประเทศใน 
ปจจุบันอยูในระดับที่ดี เนื่องจากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50 
ขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคา 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค 
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) จัดทำขึ้นโดย 
ความรวมมือระหวาง สำนักดัชนีเศรษฐกิจ 
การคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย 
และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการภาค
การคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 

กลางและขนาดยอม ในเดือนกันยายน พ.ศ. 
2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยู 
ณ ระดับ 50.3 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมซึ่งมีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 52.0 โดยเมื่อพิจารณาแยกตาม 
ประเภทของกิจการ กิจการภาคการคาสง 
และคาปลีก มีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 50.6 ปรับตัวลดลงเล็ก 
นอยเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม
ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 51.5 เชนเดียวกับ 
กิจการภาคบริการที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่น
ในปจจุบันอยูที่ระดับ 49.9 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมที่มี 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 52.8 จากคาดัชนี 

ความเชื่อมั่นในปจจุบันสามารถพิจารณา 
ไดวาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคา และภาคบริการ 
มีความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลงเมื่อ 
เท ี ยบก ับค  าด ั ชน ี ใน เด ื อนท ี ่ ผ  านมา 
แตอยางไรก็ตามผูประกอบการมีความเชื่อ
มั่นในปจจุบันอยูในระดับที่ดีเนื่องจากคา
ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงกิจการภาค 
บริการที่คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
อยูในระดับที่ต่ำกวา 50

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 

บริการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 51.2 ปรับตัว 
ลดลงเม ื ่อ เท ียบก ับค าด ัชน ี ในเด ือน 
สิงหาคมซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 57.5 โดย 
เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของกิจการ 
กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ณ ระดับ 50.0 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีคาดัชนีอยู 
ที่ระดับ 56.6 เชนเดียวกับกิจการภาค 
บริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 53.1 ปรับตัว 
ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม

ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 58.8 จากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
และภาคบริการมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศ 
ทางที่ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที่
ผาน โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ 
ดีเนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ใน 
ระดับที่เกินกวา 50 เปนสวนใหญ จะมี 
เพียงกิจการภาคการคาปลีกเทานั้นที่คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ต่ำกวา 50

องคประกอบจะมีเพียงองคประกอบดาน 
ตนทุนในปจจุบันเทานั ้นที ่คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในองคประกอบ 
ดังกลาวของเดือนที่ผานมา ทั้งนี้การปรับ 
ตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้งใน 
ปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
เปนผลมาจากการเกิดสถานการณภัย 
ธรรมชาติในหลายพื้นที่ ทั้งสถานการณ 
ฝนตกหนักจนเกิดเหตุการณดินโคลนถลม
หลายแหงในพื้นที ่ภาคเหนือ รวมถึง 
สถานการณน้ำทวมใหญในพื ้นที ่ภาค 
เหนือตอนลางตอเนื่องมาถึงภาคกลางสง 
ผลให เก ิดความเส ียหายต อช ีว ิตและ 
ทรัพยสินเปนจำนวนมาก นอกจากนี้ 
สถานการณน้ำทวมดังกลาวในชวงเวลา 
ดังกลาวหลายฝายมีความกังวลวาอาจจะ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน
ปรับตัวลดลงมาอยูที่ระดับ 199.27 จาก 
เดิมในเดือนสิงหาคมอยูที่ระดับ 203.43 
โดยเปนการปรับลดลงในหมวดการผลิต 
ผลิตภัณฑถานโคก ผลิตภัณฑที่ไดจากการ 
กลั่นน้ำมันปโตเลียมและเชื้อเพลิงปรมาณู 
การผลิตอุปกรณที ่ใช ในทางการแพทย 
การวัดความเที่ยง และอุปกรณที่ใชในทาง 
ทัศนศาสตร นาิกา การผลิตเคร ื ่อง 
อุปกรณและการขนสงอื่นๆ เปนหลัก รวม 
ทั้งระดับราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในเดือน
กันยายนมีการปรับตัวสูงขึ้น 50 สตางคตอ 
ล ิตรซ ึ ่ งส  งผลกระทบต อต นท ุนของผ ู  
ประกอบการโดยตรง ซ ึ ่งป จจ ัยต างๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาในเดือนนี้ปรับตัวในทิศทางที่

ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ในสวนของปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบ 

ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและบริการ 
ทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของเดือนกันยายน พ.ศ. 2554  
ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สง
ผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที ่ส ุด 
ไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซื ้อของประชาชน 
รองลงมาไดแก ผลกระทบจากการแขงขัน 
ในตลาด ผลกระทบจากราคาตนทุนสินคา 
และคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบ 
จากระด ับราคาน ้ำม ันและค าขนส ง 
และผลกระทบจากการหดตัวของความ 
ตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ผล 
กระทบจากสถานการณความขัดแยงทาง

การเมืองตอกิจการผูประกอบการมองวา 
สงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไมมาก 
นักและสงผลกระทบในระดับที่ลดลงเมื่อ 
เทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับในสวน 
ของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาค 
รัฐผูประกอบการมองวาสงผลกระทบดาน
บวกตอกิจการในระดับที ่ใกลเคียงกับ 
เดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 สามารถ 
พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ
ม ีความเช ื ่อม ั ่นแยกพ ิจารณาในแต ละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เด ือนข างหน าปร ับต ัวลดลงแทบท ุก 
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ลดลง แตอยางไรก็ตามในเดือนนี้คาดัชนี 
ความเช ื ่อม ั ่นแยกพ ิจารณาในแต ละ 
องคประกอบทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงองคประกอบ 
ดานตนทุนทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาเทานั ้นที ่มีคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นในระดับต่ำกวา 50

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย อมท ี ่ม ีต อภาวะเศรษฐก ิจของ 
ประเทศในปจจุบันของเดือนกันยายน พ.ศ. 
2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 54.7 
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
ปจจุบันของเดือนสิงหาคมที่คาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 50.2 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 43.1 ปรับ 
ตัวลดลงอยางมากเมื ่อเทียบกับคาดัชนี 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือน 
สิงหาคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 61.9 จากคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

เดือนที่สำรวจ 3 เดือนขางหนา

ส.ค
.49

ต.ค
.49

ธ.ค
.49
ก.พ

.50
เม.

ย.5
0
มิ.ย

.50
ก.ย

.50
พ.ย

.50
ม.ค

.51
มี.ค

.51
พ.ค

.51
ก.ค

.51
ก.ย

.51
พ.ย

.51
ม.ค

.52
มี.ค

.52
พ.ค

.52
ก.ค

.52
ก.ย

.52

พ.ย
.-5

2

ม.ค
.-5

3

มี.ค
.-5

3

พ.ค
.-5

3
ก.ค

.-5
3
ก.ย

.53

ม.ค
.-5

4

มี.ค
.-5

4

พ.ค
.-5

4
ก.ค

.-5
4
ก.ย

.54

พ.ย
.-5

3

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

เดือนที่สำรวจ 3 เดือนขางหนา

ส.ค
.49

ต.ค
.49

ธ.ค
.49
ก.พ

.50
เม.

ย.5
0
มิ.ย

.50
ก.ย

.50
พ.ย

.50
ม.ค

.51
มี.ค

.51
พ.ค

.51
ก.ค

.51
ก.ย

.51
พ.ย

.51
ม.ค

.52
มี.ค

.52
พ.ค

.52
ก.ค

.52
ก.ย

.52

พ.ย
.-5

2

ม.ค
.-5

3

มี.ค
.-5

3

พ.ค
.-5

3
ก.ค

.-5
3
ก.ย

.53

ม.ค
.-5

4

มี.ค
.-5

4

พ.ค
.-5

4
ก.ค

.-5
4
ก.ย

.54

พ.ย
.-5

3

SPECIAL REPORT 

SPECIAL REPORT 

SPECIAL REPORT 

SPECIAL REPORT

ผูประกอบการมีความเช�่อมั�น

ตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน

อยูในระดับที่ดี 

เนื่องจากคาดัชนีความเช�่อมั�น

อยูในระดับที่เกินกวา 50 

ขณะที่มีความเช�่อมั�นคาดการณ 

3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ไมดีนัก 

เนื่องจากคาดัชนีความเช�่อมั�น

อยูในระดับที่ต่ำกวา 50
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ดัชนีความเช�่อมั�นผูประกอบการ
ภาคการคาและบร�การ 
ประจำเดือนกันยายน 2554
โดย: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย, หอการคาไทย, ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



“เราจะอยูเคียงขางคุณ” 
“น้ำใจคนไทยไมเคยหาย” 
“มารวมกันฟนฟู” 
“จิตอาสา...” 
“เราจะผานวิกฤติครั้งนี้ไปดวยกัน”

คำเหลานี้เปนคำที่พบเห็นไดบอยตาม
สื่อตางๆ ในชวง 1-2 เดือนที่ผานมา สื่อถึง 
ความเปนหวงเปนใย ใหกำลังใจ รวมแรง 
รวมใจ และความสามัคคี นอกจากนี้ ยังมี 
มิวสิควิดีโอประกอบเพลงเพราะๆ ที่หลาย 
คายเพลงไดรวมแรงรวมใจกันแตงขึ ้นมา 
ใหม โดยมีศิลปนจำนวนมากมารวมกันรอง 
กอใหเกิดพลังใจแกผูประสบภัยทุกคน 

ในภาวะวิกฤติอยางกรณีน้ำทวมครั้ง 
ใหญ ท่ีสงผลกระทบตอหลายจังหวัดท่ัวประเทศ 
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ เอสเอ็มอี 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมไปถึง 
ภาคครัวเรือน ความเสียหายจึงเกิดขึ้นกับ 
ทั้งในดานภาคการผลิต ที่บางก็จำเปนตอง 
หยุดการผลิต บางก็เครื่องจักรเสียหาย ดาน 
แรงงานก็ไมมีงานทำ ตกงานกันเปนจำนวน 
มาก และดานผูบริโภคที่บานเรือนไดรับ 
ความเสียหายก็ไมจับจายใชสอย องคกรทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนก็ตางใชโอกาสวิกฤติ 
คร้ังน้ี ในการทำเพ่ือสังคม สรางภาพลักษณ 
ที่ดีใหองคกรเกิดการยอมรับมากขึ้น

“ถุงยังชีพ” 
“น้ำดื่ม” 
“เรือ” 
“รถพาหนะขนาดใหญ”
“ขาว” 

สิ่งจำเปนในยามน้ำทวม ยอมไมพนสิ่ง 
เหลานี้ แบรนดที่หยิบยื่นสิ่งที่ผูเดือดรอน 
กำลังตองการ (อยางมีศิลปะ) ยอมไดใจ 
ของผูบริโภคกลุมนี้ไปเต็มๆ ในที่นี้ จะขอยก 
ตัวอยางบางแบรนดที ่ม ีการตัดสินใจที ่ 

รวดเร็ว สรางความแตกตาง และสรางความ 
โดดเดนในชวงเหตุการณสถานการณน้ำทวม 
ที่ผานมา

 
“ThaiBev” 

ตามปกติส ินคาประเภทเครื ่องดื ่ม 
แอลกอฮอลมีขอจำกัดในดานการสื่อสาร 
หรือการโฆษณาคอนขางมาก แต “ไทยเบฟ” 
ไดใชโอกาสน้ำทวมในการสื่อสารสรางความ
สัมพันธอันดีกับผูบริโภคผาน “น้ำดื่มชาง” 
มาพรอมกับกิจกรรมดีๆ อีกจำนวนมาก 
“พลังน้ำใจไทย” “น้ำใจไทยเบฟ คนไทย 
ใหกันได” “จิตอาสา ไทยเบฟ” "น้ำดื่มแทน 
น้ำใจ" ขยันคิด ขยันทำ สรางสรรคกิจกรรม 
ไมมีวันหยุด ขณะนี้ก็ไดยินวาเริ่มออกเดิน 
สายแจกผาหมในเขตภัยหนาวแลว

“Aeroklas”
ในภาวะปกติ คนท่ัวไปอาจไมคอยไดยิน 

ชื่อนี้สักเทาไหร จะจำกัดคนรูจักอยูเฉพาะ 
ในแวดวงคนขับรถกระบะเทาน้ัน แตเหตุการณ 
น้ำทวมใหญคร้ังน้ี ทางบริษัทฯ มีการปรับตัว 
และตัดสินใจอยางรวดเร็ว ปรับเปลี่ยน 
แมพิมพจากแผนรองทายรถกระบะ แปร 
สภาพเปนเรือ ที่สำคัญขายใหผูบริโภคโดย 
ตรงในราคาถูก ไมโกงราคาอยางพอคา 
แมคาหลายๆ ราย Aeroklas จึงกลาย 
เปนแบรนดที ่พบเห็นไดในทุกทองที ่ที ่ 
น้ำทวม ชวยเหลือผูคนไดมาก เมื่อ 
สถานการณกลับมาสู ภาวะปกติเม ื ่อใด 
คู แขงที ่เปนผู นำตลาดอาจตองระวังใหดี 

เพราะการชวยเหลือในยามทุกข ความรูสึก 
ดีจะประทับลงไปลึกสูใจผูบริโภคเลยทีเดียว

“ครอบครัวขาว 3”
ขาวเปนสิ่งที่ทุกคนตองการในภาวะ 

วิกฤติ ขาวที่อัพเดตรวดเร็วทันเหตุการณ 
ขาวที่ครอบคลุมทุกประเด็น ขาวที่เจาะลึก 
ในเนื้อหา และขาวที่ “ดูเพลิน” ไดใจ 
ชาวบานยิ่งกวาละครเสียอีก สิ่งที่ชองสาม 
ทำคือการระดมทีมขาวครอบครัวขาว 3 
ทุมเทในการทำขาวอยางเต็มที่ตั้งแตนองน้ำ
ยังอยูหางไกลจากกรุงเทพฯมาก เปนชอง 
แรกๆ ที่นักขาวยืนรายงานขาวในน้ำ (ใสชุด 
หมีกันน้ำ) มี Sky Report เห็นภาพจากมุม 
สูงชัดเจน นอกจากนี้ ทีมขาว “ทุกคน” 
ไมไดนั่งอยูแคในสตูดิโอ แตออกเดินสาย 
ชวยเหลือชาวบานในทองท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 
หลังจากอานขาวเสร็จ ชาวบานเจอหนา 
สรยุทธมักดีใจเปนพิเศษ เพราะอยางนอย 
ชีวิตของพวกเขาที่หลายหนวยงานเขาไมถึง 
ก็มีคนมองเห็นสักที... 

“รูสู Flood” 
ในภาวะที่ขอมูลมาจากหลายทิศทาง 

หลายหนวยงาน ไมมีใครรูวาขอมูลไหนจริง 
แมนยำ หรือขอมูลไหนมั่ว หลายขอมูล 
เกี่ยวกับน้ำทวมที่ไดรับก็ฟงเขาใจยาก ยิ่ง 
ฟงยิ่งสับสน แตมีคนกลุมหนึ่งที่ใชความ 
สามารถทางดานการออกแบบและศิลปะใน
เชิง Animation เขามาชวยใหความกระจาง 
แกเรา โดยออก Animation ชื่อ “รูสู 
Flood” เผยแพรทาง Youtube มีผูเปด 
ดูมากกวา 1 ลานคนในเวลาเพียง 1 
เดือนที่ผานมา แนนอนวาสวนสำคัญที่ 
ทำใหคลิปนี้แพรหลายก็คือพลังของ Social 
Network ท่ีทำใหคนบอกตอกันอยางรวดเร็ว

“ทหาร”
ที่ลืมไมไดคือ “ทหาร” ที่เหน็ดเหนื่อย 

มาตั้งแตเริ่มสรางแนวกั้นน้ำ ซอมแนวกั้นน้ำ 
โดยปฏิบัติการกรอกถุงทราย แบกถุงทราย 
เรียงถุงทราย เมื่อกอเสร็จแลวตานแรงน้ำ 
ไมได น้ำจะเขาทวมชุมชน ทหารก็จัดรถคัน 

สูงใหญวิ่งรับสงประชาชนเสมือนรถประจำ
ทาง มีการจัดรอบการเดินรถเปนเวลา รับ 
สงเปนเสนทางที่ชัดเจน (มีการบริหารงานที่ 
ชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก) 
จัดเรือสำหรับสงอาหารและรับสงในเขต 
น้ำทวมสูง จากน้ัน ทองท่ีไหนท่ีน้ำลด ทหารก็ 
มาชวยฟนฟูทำความสะอาด งานนี้ทหาร 
เหนื่อยตั้งแตเริ่มตนจนจบ ความประทับใจ 
ครั้งนี้ ทำใหภาพลักษณของทหารดีมากๆ 
ในสายตาประชาชนทุกคน 

หลายแบรนดพลิกวิกฤติครั้งนี้ใหเปน 
โอกาสไดอยางนาชื่นชม นอกจากนี้ ทุกทาน 
อยาลืมอีกหลายแบรนดที่ไดรับผลกระทบ 
เนื่องจากโรงงานจมน้ำไดรับความเสียหาย 
ตองหยุดกิจการไปเปนเดือน เมื่อภาวการณ 
กลับสูปกติ อยาลืมชวยกันสนับสนุนให 
กำลังใจกับแบรนดเหลานั้นกันดวยนะคะ...
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“เราจะอยูเคียงขางคุณ” 
“น้ำใจคนไทยไมเคยหาย” 
“มารวมกันฟนฟู” 
“จิตอาสา...” 
“เราจะผานวิกฤติครั้งนี้ไปดวยกัน”

คำเหลานี้เปนคำที่พบเห็นไดบอยตาม
สื่อตางๆ ในชวง 1-2 เดือนที่ผานมา สื่อถึง 
ความเปนหวงเปนใย ใหกำลังใจ รวมแรง 
รวมใจ และความสามัคคี นอกจากนี้ ยังมี 
มิวสิควิดีโอประกอบเพลงเพราะๆ ที่หลาย 
คายเพลงไดรวมแรงรวมใจกันแตงขึ ้นมา 
ใหม โดยมีศิลปนจำนวนมากมารวมกันรอง 
กอใหเกิดพลังใจแกผูประสบภัยทุกคน 

ในภาวะวิกฤติอยางกรณีน้ำทวมครั้ง 
ใหญ ท่ีสงผลกระทบตอหลายจังหวัดท่ัวประเทศ 
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ เอสเอ็มอี 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมไปถึง 
ภาคครัวเรือน ความเสียหายจึงเกิดขึ้นกับ 
ทั้งในดานภาคการผลิต ที่บางก็จำเปนตอง 
หยุดการผลิต บางก็เครื่องจักรเสียหาย ดาน 
แรงงานก็ไมมีงานทำ ตกงานกันเปนจำนวน 
มาก และดานผูบริโภคที่บานเรือนไดรับ 
ความเสียหายก็ไมจับจายใชสอย องคกรทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนก็ตางใชโอกาสวิกฤติ 
คร้ังน้ี ในการทำเพ่ือสังคม สรางภาพลักษณ 
ที่ดีใหองคกรเกิดการยอมรับมากขึ้น

“ถุงยังชีพ” 
“น้ำดื่ม” 
“เรือ” 
“รถพาหนะขนาดใหญ”
“ขาว” 

สิ่งจำเปนในยามน้ำทวม ยอมไมพนสิ่ง 
เหลานี้ แบรนดที่หยิบยื่นสิ่งที่ผูเดือดรอน 
กำลังตองการ (อยางมีศิลปะ) ยอมไดใจ 
ของผูบริโภคกลุมนี้ไปเต็มๆ ในที่นี้ จะขอยก 
ตัวอยางบางแบรนดที ่ม ีการตัดสินใจที ่ 

รวดเร็ว สรางความแตกตาง และสรางความ 
โดดเดนในชวงเหตุการณสถานการณน้ำทวม 
ที่ผานมา

 
“ThaiBev” 

ตามปกติส ินคาประเภทเครื ่องดื ่ม 
แอลกอฮอลมีขอจำกัดในดานการสื่อสาร 
หรือการโฆษณาคอนขางมาก แต “ไทยเบฟ” 
ไดใชโอกาสน้ำทวมในการสื่อสารสรางความ
สัมพันธอันดีกับผูบริโภคผาน “น้ำดื่มชาง” 
มาพรอมกับกิจกรรมดีๆ อีกจำนวนมาก 
“พลังน้ำใจไทย” “น้ำใจไทยเบฟ คนไทย 
ใหกันได” “จิตอาสา ไทยเบฟ” "น้ำดื่มแทน 
น้ำใจ" ขยันคิด ขยันทำ สรางสรรคกิจกรรม 
ไมมีวันหยุด ขณะนี้ก็ไดยินวาเริ่มออกเดิน 
สายแจกผาหมในเขตภัยหนาวแลว

“Aeroklas”
ในภาวะปกติ คนท่ัวไปอาจไมคอยไดยิน 

ชื่อนี้สักเทาไหร จะจำกัดคนรูจักอยูเฉพาะ 
ในแวดวงคนขับรถกระบะเทาน้ัน แตเหตุการณ 
น้ำทวมใหญคร้ังน้ี ทางบริษัทฯ มีการปรับตัว 
และตัดสินใจอยางรวดเร็ว ปรับเปลี่ยน 
แมพิมพจากแผนรองทายรถกระบะ แปร 
สภาพเปนเรือ ที่สำคัญขายใหผูบริโภคโดย 
ตรงในราคาถูก ไมโกงราคาอยางพอคา 
แมคาหลายๆ ราย Aeroklas จึงกลาย 
เปนแบรนดที ่พบเห็นไดในทุกทองที ่ที ่ 
น้ำทวม ชวยเหลือผูคนไดมาก เมื่อ 
สถานการณกลับมาสู ภาวะปกติเม ื ่อใด 
คู แขงที ่เปนผู นำตลาดอาจตองระวังใหดี 

เพราะการชวยเหลือในยามทุกข ความรูสึก 
ดีจะประทับลงไปลึกสูใจผูบริโภคเลยทีเดียว

“ครอบครัวขาว 3”
ขาวเปนสิ่งที่ทุกคนตองการในภาวะ 

วิกฤติ ขาวที่อัพเดตรวดเร็วทันเหตุการณ 
ขาวที่ครอบคลุมทุกประเด็น ขาวที่เจาะลึก 
ในเนื้อหา และขาวที่ “ดูเพลิน” ไดใจ 
ชาวบานยิ่งกวาละครเสียอีก สิ่งที่ชองสาม 
ทำคือการระดมทีมขาวครอบครัวขาว 3 
ทุมเทในการทำขาวอยางเต็มที่ตั้งแตนองน้ำ
ยังอยูหางไกลจากกรุงเทพฯมาก เปนชอง 
แรกๆ ที่นักขาวยืนรายงานขาวในน้ำ (ใสชุด 
หมีกันน้ำ) มี Sky Report เห็นภาพจากมุม 
สูงชัดเจน นอกจากนี้ ทีมขาว “ทุกคน” 
ไมไดนั่งอยูแคในสตูดิโอ แตออกเดินสาย 
ชวยเหลือชาวบานในทองท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 
หลังจากอานขาวเสร็จ ชาวบานเจอหนา 
สรยุทธมักดีใจเปนพิเศษ เพราะอยางนอย 
ชีวิตของพวกเขาที่หลายหนวยงานเขาไมถึง 
ก็มีคนมองเห็นสักที... 

“รูสู Flood” 
ในภาวะที่ขอมูลมาจากหลายทิศทาง 

หลายหนวยงาน ไมมีใครรูวาขอมูลไหนจริง 
แมนยำ หรือขอมูลไหนมั่ว หลายขอมูล 
เกี่ยวกับน้ำทวมที่ไดรับก็ฟงเขาใจยาก ยิ่ง 
ฟงยิ่งสับสน แตมีคนกลุมหนึ่งที่ใชความ 
สามารถทางดานการออกแบบและศิลปะใน
เชิง Animation เขามาชวยใหความกระจาง 
แกเรา โดยออก Animation ชื่อ “รูสู 
Flood” เผยแพรทาง Youtube มีผูเปด 
ดูมากกวา 1 ลานคนในเวลาเพียง 1 
เดือนที่ผานมา แนนอนวาสวนสำคัญที่ 
ทำใหคลิปนี้แพรหลายก็คือพลังของ Social 
Network ท่ีทำใหคนบอกตอกันอยางรวดเร็ว

“ทหาร”
ที่ลืมไมไดคือ “ทหาร” ที่เหน็ดเหนื่อย 

มาตั้งแตเริ่มสรางแนวกั้นน้ำ ซอมแนวกั้นน้ำ 
โดยปฏิบัติการกรอกถุงทราย แบกถุงทราย 
เรียงถุงทราย เมื่อกอเสร็จแลวตานแรงน้ำ 
ไมได น้ำจะเขาทวมชุมชน ทหารก็จัดรถคัน 

สูงใหญวิ่งรับสงประชาชนเสมือนรถประจำ
ทาง มีการจัดรอบการเดินรถเปนเวลา รับ 
สงเปนเสนทางที่ชัดเจน (มีการบริหารงานที่ 
ชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก) 
จัดเรือสำหรับสงอาหารและรับสงในเขต 
น้ำทวมสูง จากน้ัน ทองท่ีไหนท่ีน้ำลด ทหารก็ 
มาชวยฟนฟูทำความสะอาด งานนี้ทหาร 
เหนื่อยตั้งแตเริ่มตนจนจบ ความประทับใจ 
ครั้งนี้ ทำใหภาพลักษณของทหารดีมากๆ 
ในสายตาประชาชนทุกคน 

หลายแบรนดพลิกวิกฤติครั้งนี้ใหเปน 
โอกาสไดอยางนาชื่นชม นอกจากนี้ ทุกทาน 
อยาลืมอีกหลายแบรนดที่ไดรับผลกระทบ 
เนื่องจากโรงงานจมน้ำไดรับความเสียหาย 
ตองหยุดกิจการไปเปนเดือน เมื่อภาวการณ 
กลับสูปกติ อยาลืมชวยกันสนับสนุนให 
กำลังใจกับแบรนดเหลานั้นกันดวยนะคะ...
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โอกาสสรางแบรนดในภาวะว�กฤติ

Contributor
อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
ผูอำนวยการศูนยศึกษาและว�จัยตราสินคา
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เช�่ยวชาญ การสื่อสารทางการตลาด 
การว�จัยโฆษณาและ 
สื่อเพ��อการประชาสัมพันธขั�นสูง



ผู บริหารและนักวิชาการการตลาด 
สวนใหญ เช่ือวาความพึงพอใจ (Satisfaction) 
ตอสิ่งที่ไดรับจากสินคาและบริการหรือจาก
บริษัท โดยการซื้อและบริโภคสินคาหรือ 
บริการอยางใดอยางหนึ่ง จะสงผลใหมีการ 
กลับมาซื้อซ้ำ (Retention) ของผูบริโภคใน 
สินคาและบริการนั้นๆ หรือในตรายี่หอของ 
บริษัทนั้นๆ ตัวอยาง พิชานันท สาวนอยวัย 
20 ป กำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยชั้นปที่ 
1 พึงพอใจกับแปงรองพื้นยี่หอหนึ่งที่ตองใช 
ทาทุกเชาเปนประจำกอนไปเรียน และพฤติกรรม 
ที่สังเกตไดตามมาคือ พิชานันทจะซื้อแปง 
รองพื้นยี่หอเดิมในครั้งตอไป เมื่อใชแปง 
ดังกลาวจนหมด 

กรณีของคุณลุงณัฐ ชายวัยใกลเกษียณ 
ซ่ึงใชเวลาสวนใหญในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
ในการทองเท่ียวตลาดน้ำและแหลงทองเท่ียว 
อื่นๆ ใกลกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น จะ 
ใชเวลาทำสวนตัดหญาท่ีบานพัก หากสัปดาห 
ไหนไมไดเดินทางไปทองเที่ยว โดยลุงณัฐ 
พึงพอใจกับเครื่องตัดหญายี่หอหนึ่ง เพราะ 
สามารถใชตัดหญาไดงายสะดวก ไมตองลง 
แรงมาก ขณะที่บริษัทเจาของสินคาดังกลาว 

ไดออกใบรับประกันคุณภาพดวยสัญญา 
การใหบริการดูแลตรวจเช็คสภาพตลอด 
อายุการใชงานของสินคา ลุงณัฐจึงเปรยกับ 
คนใกลชิดเสมอๆ วาถาเครื่องตัดหญาที่ใช 
อยูนี้มันชำรุดทรุดโทรมและใชไมไดอีกตอ 
ไป ก็จะซื้อยี่หอเดิม รุนเดิมนี่แหละ 

สมภพ หนุมใหญทำงานธนาคาร ใน 
ตำแหนงบริหาร รูสึกดีเสมอเมื่อไดเปนผูได 
ทดลองสินคาท่ีออกใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง 
เวลามีโทรศัพทมือถือรุนใหมๆ ที่กำลังจะ 
ออกสูตลาดหรือเพิ่งวางตลาด สมภพเปน 
ตองติดตามขาวสารใหทันตอเหตุการณ 
เสมอ และยังเที่ยวเลาใหคนนั้นคนนี้ฟงถึง 
ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับโทรศัพทมือถือรุนนั้นๆ 
ที่ตนไดขอมูลมา ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือ 
เมื่อเร็วๆ นี้ มีโทรศัพทมือถือรุนใหมกำลัง 
ออกสูตลาด ซึ่งเปนรุนที่มีการปรับเปลี่ยน 
การออกแบบจากรุนกอนหนานี้เพียงเล็ก 
นอย สมภพก็ตองรีบไปหามาใชกอนคนอื่น 
โดยฝากเพื่อนที่อาศัยอยูในตางประเทศหิ้ว
กลับมาให และสมภพก็พึงพอใจกับสินคา 
ดังกลาว และยังคุยกับเพื่อนๆ อีกวาหาก 
บริษัทนี้ออกสินคาตัวใหมมาอีก เขาก็ตั้งใจ 

ยี่หอเดิมๆ ที่ซื้อในหางดังกลาว 
หากสรุปตามความเชื่อดังกลาวขางตน 

ผูบริหารการตลาดคงตองคนหาแนวทาง 
ทำการตลาดเพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจตอสินคาและบริการ รวมไปถึง 
กิจกรรมการตลาดอื่นๆ ที่บริษัทนำเสนอ 
ใหแกผู บริโภคเพื ่อสรางความพึงพอใจ 
เชน ถาจะทำใหพิชานันทซื้อแปงรองพื้น 
ยี่หอนี้ตอไป บริษัทคงตองรักษาคุณภาพ 
ของสินคาใหดีและใหประโยชนเหมือนกับที่
พิชานันทเคยไดรับ ทำนองเดียวกันกับ 
บริษัทผูผลิตและจำหนายสินคาใหกับลุงณัฐ 
และสมภพ ขณะที่หางสรรพสินคาดังกลาว 
หากตองการใหวรรณียังมาเดินเลือกซื้อหา 
สินคาเหมือนเดิม ก็ตองรักษาคุณภาพการ 
บริการตางๆ ใหวรรณียังพึงพอใจอยู 

ผู เขียนก็ยังเห็นดวยกับแนวทางการ 
รักษาคุณภาพของสินคาและบริการตามที่ 

จะไปซื้ออีก 
วรรณี นักเรียนชั้นมัธยม กำลังเริ่มโต 

เปนสาว อายุ 15 ป มักจะเขากลุมกับ 
เพ่ือนๆ ในวัยเดียวกัน เดินตามหางสรรพสินคา 
และชอบชอปปงสินคาตามหางดังกลาวอยู 
เปนประจำ สินคาแบรนดที่วรรณีเลือกใช 
มักเปนตรายี่หอที่เพื่อนๆ ในกลุมนิยมใชกัน 
อยู และบอยครั้งที่วรรณีตองรีบขอเงินจาก 
พอแมไปซื้อสินคาที่จะออกใหมในแบบที่ 
เพื่อนๆ อยากได และวรรณีก็พึงพอใจมาก 
กับการที่เพื่อนๆ สนใจและชื่นชมสินคาที่ 
ตนเลือกซื้อนั้น สิ่งที่สังเกตไดชัดเจนคือ 
วรรณีจะไปเลือกซื้อสินคาที่หางเดิม และ 
รานเดิม รวมไปถึงย่ีหอเดิมท่ีเพ่ือนๆ ยอมรับ 
และชื่นชม 

กรณีตางๆ ขางตน สนับสนุนความเชื่อ 
ของผู บริหารและนักวิชาการที ่ว าความ 
พึงพอใจของผูบริโภคสงผลใหผูบริโภคกลับมา 
ซื้อสินคาและบริการซ้ำอยางชัดเจน และ 
ผูเขียนบทความเองก็ไมไดปฏิเสธความเชื่อ 
เรื่องความสัมพันธดังกลาวนี้ พิชานันท 
พึงพอใจกับสินคาแปงรองพ้ืน ลุงณัฐพึงพอใจ 
กับเครื่องตัดหญาและสัญญารับประกันของ
บริษัทเจาของสินคาเครื่องตัดหญา สมภพ 
พึงพอใจกับโทรศัพทมือถือยี่หอหนึ่งและ 
พรอมจะซื้อยี่หอนี้อีกในครั้งตอๆ ไป ขณะ 
ที่วรรณีก็ยังเลือกที่จะไปเดินเลือกซื ้อหา 
สินคาที่หางสรรพสินคาเดิมและซื้อสินคา 

จัดวางบนชั้นวางไดจำนวนมากและอยูใน 
ตำแหนงที่เห็นไดชัดเจน จึงทำใหพิชานันท 
ซื้อยี่หอเดิม ทั้งๆ ที่ไมไดเปนผลมาจาก 
ความพึงพอใจที่มีตอสินคา หรือแมกระทั่ง 
เรื ่องราวของพิชานันทอาจออกมาอีกมุม 
หนึ่งคือการที่พิชานันทซื้อแปงรองพื้นยี่หอ 
เดิม เพราะเกิดจากความพึงพอใจคุณภาพ 
สินคาจริงๆ และนำไปสูการเกิดความภักดี 
ตอตรายี่หอ (brand loyalty) ผลที่ตามมา 
คือพฤติกรรมการซื้อซ้ำของพิชานันทเปน 
ผลจากความภักดี เพราะไมตองการไปเสี่ยง 
กับการที่ตองไปคนหาแปงรองพื้นยี่หออื่นๆ 
ที่อาจมีผลกระทบตอหนาของตน ซึ่งอาจมี 
ภูมิแพตอแปงย่ีหออ่ืนท่ีไมไดรูจักหรือคุนเคย 
ดังนั้น สำหรับกรณีนี้ผูบริหารสินคาอาจตอง 
มองหามิติหรือแนวทางการสรางความภักดี
ใหมากขึ้น นอกเหนือจากการสรางความ 
พึงพอใจใหกับตลาดกลุมเปาหมายเทานั้น 

กรณีของลุงณัฐซึ ่งมีความตั้งใจที่จะ 
ซื้อเครื่องตัดหญายี่หอเดิม เพราะพึงพอใจ 
ในคุณภาพ ซึ่งอาจจะเปนเหตุผลหรือปจจัย 
หลัก แตหากลองพิจารณาอีกเหตุผลหนึ่ง 
ของความตั้งใจในการซื้อซ้ำของลุงณัฐ ซึ่ง 
อาจจะไมไดเปนเพราะความพึงพอใจใน 
คุณภาพสินคา แตเกิดจากการรับรูและตีความ 
(Perception) ของลุงณัฐกับสัญญาใหการ 
บริการดูแลตรวจเช็คสภาพของสินคาตลอด
อายุการใชงานของสินคา โดยตีความวา 

สินคาคงมีคุณภาพดีมาก จึงมีความตั้งใจที่ 
จะซื้อซ้ำ

หรือกรณีของสมภพ ที่มีพฤติกรรมซื้อ 
ซ้ำในโทรศัพทมือถือยี่หอเดิมอยางตอเนื่อง 
ซึ ่งคาดวานาจะมาจากความพึงพอใจใน 
ค ุณภาพสินค าและการพัฒนาคุณภาพ 
สินคาอยางตอเนื่องของยี่หอดังกลาว แต 
หากมองอีกมุมหนึ่ง สมภพซื้อซ้ำในยี่หอนั้น 
อาจมาจากสินคาย ี ่ห อด ังกลาวตรงกับ 
บุคลิกภาพ (Personality) ของสมภพ ซึ่งมี 
บุคลิกเปนผูนำความแปลกใหม ตองการ 
แสดงตนตอสังคมรอบขางวาเปนพวกผูนำ 
นวัตกรรม ขณะที่สินคาของยี่หอดังกลาวก็ 
มีนวัตกรรมอยูเสมอ สมภพจึงใชยี ่หอนี้ 
สะทอนบุคลิกของตน แทนท่ีจะมาจากความ 
พึงพอใจในคุณภาพของสินคาเทานั้น 

การซื้อซ้ำที่หางสรรพสินคาเดิมของ 
วรรณีก็เชนกัน หากพิจารณาโดยทั่วไปก็ 
นาเชื่อวา หางที่วรรณียังคงเดินชอปปงอยู 
เปนประจำมีการบริการที่ดี แตเปนไปได 
หรือไมวาแรงจูงใจหรือความตองการเปน 
ที่ยอมรับของสังคมรอบขางหรือเปนที่รัก 
ของเพื ่อนๆ ของวรรณีเปนแรงผลักดัน 
สำคัญที่ทำใหวรรณียังคงไปใชบริการที่หาง 
เดิมที่เพื่อนๆ ใหการยอมรับวาเปนหางที่ 
เหมาะสมกับกลุมของตน แทนที่จะเปนผล 
จากความพึงพอใจของวรรณีที ่ม ีตอหาง 
สรรพสินคาดังกลาว 

กรณีศึกษาขางตนชี ้ใหเห็นวาความ 
สัมพันธระหวางความพึงพอใจตอสินคาและ
บริการกับการซื้อซ้ำของผูบริโภคอาจเปน 
ภาพลวงตาหรือเปนภาพที่คลุมเครือสำหรับ
ผูบริหารการตลาดในกรณีท่ีตองการตัดสินใจ 
พัฒนาโปรแกรมการตลาดตางๆ เพื่อใหเกิด 
ความพึงพอใจ แตทายที่สุด จริงๆ แลว 
ปจจัยความพึงพอใจเพียงลำพังกลับไมใช
สิ่งที่ทำใหผูบริโภคซื้อซ้ำ แตกลับเปน 
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychographic 
factors) อื่นๆ ที่ผูบริโภคมีตอสินคาและ 
บริการหรือโปรแกรมการตลาดอื่นๆ เปน 
แรงผลักดันใหเกิดการซื้อซ้ำ  ดังนั้น ความ 
เชื ่อในความสัมพันธของความพึงพอใจ 
กับการซื้อซ้ำของผูบริโภคอาจไมเพียงพอ
เสียแลว …ทานเชื่อหรือไม?

1 º·¤ÇÒÁ¹Õ้à¢ÕÂ¹¢Ö้¹â´Âä´�ÃÑºáÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨¨Ò¡¼Å§Ò¹¢Í§ Carter, T. (2008) Journal of Strategic Marketing. Vol.16, No. 1, pp. 

สรุปขางตน เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ 
ผูบริโภคและหวังผลวาผูบริโภคจะกลับมา 
ซ ื ้อซ ้ำ อย างไรก ็ตาม ผู บร ิหารและ 
นักวิชาการตลาดควรมองหามิติของความ
สัมพันธระหวางความพึงพอใจตอสินคา 
และบริการกับการกลับมาซื ้อซ ้ำของ 
ผู บริโภคใหลึกซึ ้งและแตกตางจากเดิม 
หรือไม?...โดยเฉพาะอยางย่ิงกับการต้ังคำถาม 
วา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ 
กับการซื้อซ้ำนั้นเกิดขึ้นผานกระบวนการ
หรือปจจัยใด

ลองพิจารณาประเด็นของพิชานันท 
การท่ีพิชานันทซ้ือซ้ำในย่ีหอของแปงรองพ้ืน 
ในปจจุบัน เปนไปไดหรือไมวา เกิดจากการ 
ที่แปงรองพื้นดังกลาวเปนสินคาที่ไมไดม ี 
ความสำคัญตอพิชานันทมากนัก (low 
involvement) ดังนั้น การที่ตองใชแปง 
รองพ้ืนอยูแลว ประกอบกับการท่ีแปงย่ีหอดังกลาว 

“ผูบร�หารและ 

นักว�ชาการตลาด 

ควรมองหามิติของ 

ความสัมพันธระหวาง

ความพ�งพอใจตอ 

สินคาและบร�การกับ

การกลับมาซ�้อซ้ำ 

ของผูบร�โภคใหลึกซ�้ง

และแตกตางจากเดิม

หร�อไม?”

“ปจจัยความพ�งพอใจเพ�ยงลำพังกลับไมใช 

สิ�งที่ทำให ผูบร�โภคซ�้อซ้ำ แตกลับเปนปจจัย 

ดานจ�ตว�ทยา (Psychographic factors) 

อื่นๆ ที่ผูบร�โภคมีตอสินคาและบร�การหร�อ 

โปรแกรมการตลาดอื่นๆ เปนแรงผลักดัน 

ใหเกิดการซ�้อซ้ำ”

ASEAN Focus THE GLOBE
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ผู บริหารและนักวิชาการการตลาด 
สวนใหญ เช่ือวาความพึงพอใจ (Satisfaction) 
ตอสิ่งที่ไดรับจากสินคาและบริการหรือจาก
บริษัท โดยการซื้อและบริโภคสินคาหรือ 
บริการอยางใดอยางหนึ่ง จะสงผลใหมีการ 
กลับมาซื้อซ้ำ (Retention) ของผูบริโภคใน 
สินคาและบริการนั้นๆ หรือในตรายี่หอของ 
บริษัทนั้นๆ ตัวอยาง พิชานันท สาวนอยวัย 
20 ป กำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยชั้นปที่ 
1 พึงพอใจกับแปงรองพื้นยี่หอหนึ่งที่ตองใช 
ทาทุกเชาเปนประจำกอนไปเรียน และพฤติกรรม 
ที่สังเกตไดตามมาคือ พิชานันทจะซื้อแปง 
รองพื้นยี่หอเดิมในครั้งตอไป เมื่อใชแปง 
ดังกลาวจนหมด 

กรณีของคุณลุงณัฐ ชายวัยใกลเกษียณ 
ซ่ึงใชเวลาสวนใหญในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
ในการทองเท่ียวตลาดน้ำและแหลงทองเท่ียว 
อื่นๆ ใกลกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น จะ 
ใชเวลาทำสวนตัดหญาท่ีบานพัก หากสัปดาห 
ไหนไมไดเดินทางไปทองเที่ยว โดยลุงณัฐ 
พึงพอใจกับเครื่องตัดหญายี่หอหนึ่ง เพราะ 
สามารถใชตัดหญาไดงายสะดวก ไมตองลง 
แรงมาก ขณะที่บริษัทเจาของสินคาดังกลาว 

ไดออกใบรับประกันคุณภาพดวยสัญญา 
การใหบริการดูแลตรวจเช็คสภาพตลอด 
อายุการใชงานของสินคา ลุงณัฐจึงเปรยกับ 
คนใกลชิดเสมอๆ วาถาเครื่องตัดหญาที่ใช 
อยูนี้มันชำรุดทรุดโทรมและใชไมไดอีกตอ 
ไป ก็จะซื้อยี่หอเดิม รุนเดิมนี่แหละ 

สมภพ หนุมใหญทำงานธนาคาร ใน 
ตำแหนงบริหาร รูสึกดีเสมอเมื่อไดเปนผูได 
ทดลองสินคาท่ีออกใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง 
เวลามีโทรศัพทมือถือรุนใหมๆ ที่กำลังจะ 
ออกสูตลาดหรือเพิ่งวางตลาด สมภพเปน 
ตองติดตามขาวสารใหทันตอเหตุการณ 
เสมอ และยังเที่ยวเลาใหคนนั้นคนนี้ฟงถึง 
ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับโทรศัพทมือถือรุนนั้นๆ 
ที่ตนไดขอมูลมา ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือ 
เมื่อเร็วๆ นี้ มีโทรศัพทมือถือรุนใหมกำลัง 
ออกสูตลาด ซึ่งเปนรุนที่มีการปรับเปลี่ยน 
การออกแบบจากรุนกอนหนานี้เพียงเล็ก 
นอย สมภพก็ตองรีบไปหามาใชกอนคนอื่น 
โดยฝากเพื่อนที่อาศัยอยูในตางประเทศหิ้ว
กลับมาให และสมภพก็พึงพอใจกับสินคา 
ดังกลาว และยังคุยกับเพื่อนๆ อีกวาหาก 
บริษัทนี้ออกสินคาตัวใหมมาอีก เขาก็ตั้งใจ 

ยี่หอเดิมๆ ที่ซื้อในหางดังกลาว 
หากสรุปตามความเชื่อดังกลาวขางตน 

ผูบริหารการตลาดคงตองคนหาแนวทาง 
ทำการตลาดเพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจตอสินคาและบริการ รวมไปถึง 
กิจกรรมการตลาดอื่นๆ ที่บริษัทนำเสนอ 
ใหแกผู บริโภคเพื ่อสรางความพึงพอใจ 
เชน ถาจะทำใหพิชานันทซื้อแปงรองพื้น 
ยี่หอนี้ตอไป บริษัทคงตองรักษาคุณภาพ 
ของสินคาใหดีและใหประโยชนเหมือนกับที่
พิชานันทเคยไดรับ ทำนองเดียวกันกับ 
บริษัทผูผลิตและจำหนายสินคาใหกับลุงณัฐ 
และสมภพ ขณะที่หางสรรพสินคาดังกลาว 
หากตองการใหวรรณียังมาเดินเลือกซื้อหา 
สินคาเหมือนเดิม ก็ตองรักษาคุณภาพการ 
บริการตางๆ ใหวรรณียังพึงพอใจอยู 

ผู เขียนก็ยังเห็นดวยกับแนวทางการ 
รักษาคุณภาพของสินคาและบริการตามที่ 

จะไปซื้ออีก 
วรรณี นักเรียนชั้นมัธยม กำลังเริ่มโต 

เปนสาว อายุ 15 ป มักจะเขากลุมกับ 
เพ่ือนๆ ในวัยเดียวกัน เดินตามหางสรรพสินคา 
และชอบชอปปงสินคาตามหางดังกลาวอยู 
เปนประจำ สินคาแบรนดที่วรรณีเลือกใช 
มักเปนตรายี่หอที่เพื่อนๆ ในกลุมนิยมใชกัน 
อยู และบอยครั้งที่วรรณีตองรีบขอเงินจาก 
พอแมไปซื้อสินคาที่จะออกใหมในแบบที่ 
เพื่อนๆ อยากได และวรรณีก็พึงพอใจมาก 
กับการที่เพื่อนๆ สนใจและชื่นชมสินคาที่ 
ตนเลือกซื้อนั้น สิ่งที่สังเกตไดชัดเจนคือ 
วรรณีจะไปเลือกซื้อสินคาที่หางเดิม และ 
รานเดิม รวมไปถึงย่ีหอเดิมท่ีเพ่ือนๆ ยอมรับ 
และชื่นชม 

กรณีตางๆ ขางตน สนับสนุนความเชื่อ 
ของผู บริหารและนักวิชาการที ่ว าความ 
พึงพอใจของผูบริโภคสงผลใหผูบริโภคกลับมา 
ซื้อสินคาและบริการซ้ำอยางชัดเจน และ 
ผูเขียนบทความเองก็ไมไดปฏิเสธความเชื่อ 
เรื่องความสัมพันธดังกลาวนี้ พิชานันท 
พึงพอใจกับสินคาแปงรองพ้ืน ลุงณัฐพึงพอใจ 
กับเครื่องตัดหญาและสัญญารับประกันของ
บริษัทเจาของสินคาเครื่องตัดหญา สมภพ 
พึงพอใจกับโทรศัพทมือถือยี่หอหนึ่งและ 
พรอมจะซื้อยี่หอนี้อีกในครั้งตอๆ ไป ขณะ 
ที่วรรณีก็ยังเลือกที่จะไปเดินเลือกซื ้อหา 
สินคาที่หางสรรพสินคาเดิมและซื้อสินคา 

จัดวางบนชั้นวางไดจำนวนมากและอยูใน 
ตำแหนงที่เห็นไดชัดเจน จึงทำใหพิชานันท 
ซื้อยี่หอเดิม ทั้งๆ ที่ไมไดเปนผลมาจาก 
ความพึงพอใจที่มีตอสินคา หรือแมกระทั่ง 
เรื ่องราวของพิชานันทอาจออกมาอีกมุม 
หนึ่งคือการที่พิชานันทซื้อแปงรองพื้นยี่หอ 
เดิม เพราะเกิดจากความพึงพอใจคุณภาพ 
สินคาจริงๆ และนำไปสูการเกิดความภักดี 
ตอตรายี่หอ (brand loyalty) ผลที่ตามมา 
คือพฤติกรรมการซื้อซ้ำของพิชานันทเปน 
ผลจากความภักดี เพราะไมตองการไปเสี่ยง 
กับการที่ตองไปคนหาแปงรองพื้นยี่หออื่นๆ 
ที่อาจมีผลกระทบตอหนาของตน ซึ่งอาจมี 
ภูมิแพตอแปงย่ีหออ่ืนท่ีไมไดรูจักหรือคุนเคย 
ดังนั้น สำหรับกรณีนี้ผูบริหารสินคาอาจตอง 
มองหามิติหรือแนวทางการสรางความภักดี
ใหมากขึ้น นอกเหนือจากการสรางความ 
พึงพอใจใหกับตลาดกลุมเปาหมายเทานั้น 

กรณีของลุงณัฐซึ ่งมีความตั้งใจที่จะ 
ซื้อเครื่องตัดหญายี่หอเดิม เพราะพึงพอใจ 
ในคุณภาพ ซึ่งอาจจะเปนเหตุผลหรือปจจัย 
หลัก แตหากลองพิจารณาอีกเหตุผลหนึ่ง 
ของความตั้งใจในการซื้อซ้ำของลุงณัฐ ซึ่ง 
อาจจะไมไดเปนเพราะความพึงพอใจใน 
คุณภาพสินคา แตเกิดจากการรับรูและตีความ 
(Perception) ของลุงณัฐกับสัญญาใหการ 
บริการดูแลตรวจเช็คสภาพของสินคาตลอด
อายุการใชงานของสินคา โดยตีความวา 

สินคาคงมีคุณภาพดีมาก จึงมีความตั้งใจที่ 
จะซื้อซ้ำ

หรือกรณีของสมภพ ที่มีพฤติกรรมซื้อ 
ซ้ำในโทรศัพทมือถือยี่หอเดิมอยางตอเนื่อง 
ซึ ่งคาดวานาจะมาจากความพึงพอใจใน 
ค ุณภาพสินค าและการพัฒนาคุณภาพ 
สินคาอยางตอเนื่องของยี่หอดังกลาว แต 
หากมองอีกมุมหนึ่ง สมภพซื้อซ้ำในยี่หอนั้น 
อาจมาจากสินคาย ี ่ห อด ังกลาวตรงกับ 
บุคลิกภาพ (Personality) ของสมภพ ซึ่งมี 
บุคลิกเปนผูนำความแปลกใหม ตองการ 
แสดงตนตอสังคมรอบขางวาเปนพวกผูนำ 
นวัตกรรม ขณะที่สินคาของยี่หอดังกลาวก็ 
มีนวัตกรรมอยูเสมอ สมภพจึงใชยี ่หอนี้ 
สะทอนบุคลิกของตน แทนท่ีจะมาจากความ 
พึงพอใจในคุณภาพของสินคาเทานั้น 

การซื้อซ้ำที่หางสรรพสินคาเดิมของ 
วรรณีก็เชนกัน หากพิจารณาโดยทั่วไปก็ 
นาเชื่อวา หางที่วรรณียังคงเดินชอปปงอยู 
เปนประจำมีการบริการที่ดี แตเปนไปได 
หรือไมวาแรงจูงใจหรือความตองการเปน 
ที่ยอมรับของสังคมรอบขางหรือเปนที่รัก 
ของเพื ่อนๆ ของวรรณีเปนแรงผลักดัน 
สำคัญที่ทำใหวรรณียังคงไปใชบริการที่หาง 
เดิมที่เพื่อนๆ ใหการยอมรับวาเปนหางที่ 
เหมาะสมกับกลุมของตน แทนที่จะเปนผล 
จากความพึงพอใจของวรรณีที ่ม ีตอหาง 
สรรพสินคาดังกลาว 

กรณีศึกษาขางตนชี ้ใหเห็นวาความ 
สัมพันธระหวางความพึงพอใจตอสินคาและ
บริการกับการซื้อซ้ำของผูบริโภคอาจเปน 
ภาพลวงตาหรือเปนภาพที่คลุมเครือสำหรับ
ผูบริหารการตลาดในกรณีท่ีตองการตัดสินใจ 
พัฒนาโปรแกรมการตลาดตางๆ เพื่อใหเกิด 
ความพึงพอใจ แตทายที่สุด จริงๆ แลว 
ปจจัยความพึงพอใจเพียงลำพังกลับไมใช
สิ่งที่ทำใหผูบริโภคซื้อซ้ำ แตกลับเปน 
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychographic 
factors) อื่นๆ ที่ผูบริโภคมีตอสินคาและ 
บริการหรือโปรแกรมการตลาดอื่นๆ เปน 
แรงผลักดันใหเกิดการซื้อซ้ำ  ดังนั้น ความ 
เชื ่อในความสัมพันธของความพึงพอใจ 
กับการซื้อซ้ำของผูบริโภคอาจไมเพียงพอ
เสียแลว …ทานเชื่อหรือไม?

1 º·¤ÇÒÁ¹Õ้à¢ÕÂ¹¢Ö้¹â´Âä´�ÃÑºáÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨¨Ò¡¼Å§Ò¹¢Í§ Carter, T. (2008) Journal of Strategic Marketing. Vol.16, No. 1, pp. 

สรุปขางตน เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ 
ผูบริโภคและหวังผลวาผูบริโภคจะกลับมา 
ซ ื ้อซ ้ำ อย างไรก ็ตาม ผู บร ิหารและ 
นักวิชาการตลาดควรมองหามิติของความ
สัมพันธระหวางความพึงพอใจตอสินคา 
และบริการกับการกลับมาซื ้อซ ้ำของ 
ผู บริโภคใหลึกซึ ้งและแตกตางจากเดิม 
หรือไม?...โดยเฉพาะอยางย่ิงกับการต้ังคำถาม 
วา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ 
กับการซื้อซ้ำนั้นเกิดขึ้นผานกระบวนการ
หรือปจจัยใด

ลองพิจารณาประเด็นของพิชานันท 
การท่ีพิชานันทซ้ือซ้ำในย่ีหอของแปงรองพ้ืน 
ในปจจุบัน เปนไปไดหรือไมวา เกิดจากการ 
ที่แปงรองพื้นดังกลาวเปนสินคาที่ไมไดม ี 
ความสำคัญตอพิชานันทมากนัก (low 
involvement) ดังนั้น การที่ตองใชแปง 
รองพ้ืนอยูแลว ประกอบกับการท่ีแปงย่ีหอดังกลาว 

“ผูบร�หารและ 

นักว�ชาการตลาด 

ควรมองหามิติของ 

ความสัมพันธระหวาง

ความพ�งพอใจตอ 

สินคาและบร�การกับ

การกลับมาซ�้อซ้ำ 

ของผูบร�โภคใหลึกซ�้ง

และแตกตางจากเดิม

หร�อไม?”

“ปจจัยความพ�งพอใจเพ�ยงลำพังกลับไมใช 

สิ�งที่ทำให ผูบร�โภคซ�้อซ้ำ แตกลับเปนปจจัย 

ดานจ�ตว�ทยา (Psychographic factors) 

อื่นๆ ที่ผูบร�โภคมีตอสินคาและบร�การหร�อ 

โปรแกรมการตลาดอื่นๆ เปนแรงผลักดัน 

ใหเกิดการซ�้อซ้ำ”
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ผู บริหารและนักวิชาการการตลาด 
สวนใหญ เช่ือวาความพึงพอใจ (Satisfaction) 
ตอสิ่งที่ไดรับจากสินคาและบริการหรือจาก
บริษัท โดยการซื้อและบริโภคสินคาหรือ 
บริการอยางใดอยางหนึ่ง จะสงผลใหมีการ 
กลับมาซื้อซ้ำ (Retention) ของผูบริโภคใน 
สินคาและบริการนั้นๆ หรือในตรายี่หอของ 
บริษัทนั้นๆ ตัวอยาง พิชานันท สาวนอยวัย 
20 ป กำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยชั้นปที่ 
1 พึงพอใจกับแปงรองพื้นยี่หอหนึ่งที่ตองใช 
ทาทุกเชาเปนประจำกอนไปเรียน และพฤติกรรม 
ที่สังเกตไดตามมาคือ พิชานันทจะซื้อแปง 
รองพื้นยี่หอเดิมในครั้งตอไป เมื่อใชแปง 
ดังกลาวจนหมด 

กรณีของคุณลุงณัฐ ชายวัยใกลเกษียณ 
ซ่ึงใชเวลาสวนใหญในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
ในการทองเท่ียวตลาดน้ำและแหลงทองเท่ียว 
อื่นๆ ใกลกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น จะ 
ใชเวลาทำสวนตัดหญาท่ีบานพัก หากสัปดาห 
ไหนไมไดเดินทางไปทองเที่ยว โดยลุงณัฐ 
พึงพอใจกับเครื่องตัดหญายี่หอหนึ่ง เพราะ 
สามารถใชตัดหญาไดงายสะดวก ไมตองลง 
แรงมาก ขณะที่บริษัทเจาของสินคาดังกลาว 

ไดออกใบรับประกันคุณภาพดวยสัญญา 
การใหบริการดูแลตรวจเช็คสภาพตลอด 
อายุการใชงานของสินคา ลุงณัฐจึงเปรยกับ 
คนใกลชิดเสมอๆ วาถาเครื่องตัดหญาที่ใช 
อยูนี้มันชำรุดทรุดโทรมและใชไมไดอีกตอ 
ไป ก็จะซื้อยี่หอเดิม รุนเดิมนี่แหละ 

สมภพ หนุมใหญทำงานธนาคาร ใน 
ตำแหนงบริหาร รูสึกดีเสมอเมื่อไดเปนผูได 
ทดลองสินคาท่ีออกใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง 
เวลามีโทรศัพทมือถือรุนใหมๆ ที่กำลังจะ 
ออกสูตลาดหรือเพิ่งวางตลาด สมภพเปน 
ตองติดตามขาวสารใหทันตอเหตุการณ 
เสมอ และยังเที่ยวเลาใหคนนั้นคนนี้ฟงถึง 
ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับโทรศัพทมือถือรุนนั้นๆ 
ที่ตนไดขอมูลมา ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนคือ 
เมื่อเร็วๆ นี้ มีโทรศัพทมือถือรุนใหมกำลัง 
ออกสูตลาด ซึ่งเปนรุนที่มีการปรับเปลี่ยน 
การออกแบบจากรุนกอนหนานี้เพียงเล็ก 
นอย สมภพก็ตองรีบไปหามาใชกอนคนอื่น 
โดยฝากเพื่อนที่อาศัยอยูในตางประเทศหิ้ว
กลับมาให และสมภพก็พึงพอใจกับสินคา 
ดังกลาว และยังคุยกับเพื่อนๆ อีกวาหาก 
บริษัทนี้ออกสินคาตัวใหมมาอีก เขาก็ตั้งใจ 

ยี่หอเดิมๆ ที่ซื้อในหางดังกลาว 
หากสรุปตามความเชื่อดังกลาวขางตน 

ผูบริหารการตลาดคงตองคนหาแนวทาง 
ทำการตลาดเพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจตอสินคาและบริการ รวมไปถึง 
กิจกรรมการตลาดอื่นๆ ที่บริษัทนำเสนอ 
ใหแกผู บริโภคเพื ่อสรางความพึงพอใจ 
เชน ถาจะทำใหพิชานันทซื้อแปงรองพื้น 
ยี่หอนี้ตอไป บริษัทคงตองรักษาคุณภาพ 
ของสินคาใหดีและใหประโยชนเหมือนกับที่
พิชานันทเคยไดรับ ทำนองเดียวกันกับ 
บริษัทผูผลิตและจำหนายสินคาใหกับลุงณัฐ 
และสมภพ ขณะที่หางสรรพสินคาดังกลาว 
หากตองการใหวรรณียังมาเดินเลือกซื้อหา 
สินคาเหมือนเดิม ก็ตองรักษาคุณภาพการ 
บริการตางๆ ใหวรรณียังพึงพอใจอยู 

ผู เขียนก็ยังเห็นดวยกับแนวทางการ 
รักษาคุณภาพของสินคาและบริการตามที่ 

จะไปซื้ออีก 
วรรณี นักเรียนชั้นมัธยม กำลังเริ่มโต 

เปนสาว อายุ 15 ป มักจะเขากลุมกับ 
เพ่ือนๆ ในวัยเดียวกัน เดินตามหางสรรพสินคา 
และชอบชอปปงสินคาตามหางดังกลาวอยู 
เปนประจำ สินคาแบรนดที่วรรณีเลือกใช 
มักเปนตรายี่หอที่เพื่อนๆ ในกลุมนิยมใชกัน 
อยู และบอยครั้งที่วรรณีตองรีบขอเงินจาก 
พอแมไปซื้อสินคาที่จะออกใหมในแบบที่ 
เพื่อนๆ อยากได และวรรณีก็พึงพอใจมาก 
กับการที่เพื่อนๆ สนใจและชื่นชมสินคาที่ 
ตนเลือกซื้อนั้น สิ่งที่สังเกตไดชัดเจนคือ 
วรรณีจะไปเลือกซื้อสินคาที่หางเดิม และ 
รานเดิม รวมไปถึงย่ีหอเดิมท่ีเพ่ือนๆ ยอมรับ 
และชื่นชม 

กรณีตางๆ ขางตน สนับสนุนความเชื่อ 
ของผู บริหารและนักวิชาการที ่ว าความ 
พึงพอใจของผูบริโภคสงผลใหผูบริโภคกลับมา 
ซื้อสินคาและบริการซ้ำอยางชัดเจน และ 
ผูเขียนบทความเองก็ไมไดปฏิเสธความเชื่อ 
เรื่องความสัมพันธดังกลาวนี้ พิชานันท 
พึงพอใจกับสินคาแปงรองพ้ืน ลุงณัฐพึงพอใจ 
กับเครื่องตัดหญาและสัญญารับประกันของ
บริษัทเจาของสินคาเครื่องตัดหญา สมภพ 
พึงพอใจกับโทรศัพทมือถือยี่หอหนึ่งและ 
พรอมจะซื้อยี่หอนี้อีกในครั้งตอๆ ไป ขณะ 
ที่วรรณีก็ยังเลือกที่จะไปเดินเลือกซื ้อหา 
สินคาที่หางสรรพสินคาเดิมและซื้อสินคา 

จัดวางบนชั้นวางไดจำนวนมากและอยูใน 
ตำแหนงที่เห็นไดชัดเจน จึงทำใหพิชานันท 
ซื้อยี่หอเดิม ทั้งๆ ที่ไมไดเปนผลมาจาก 
ความพึงพอใจที่มีตอสินคา หรือแมกระทั่ง 
เรื ่องราวของพิชานันทอาจออกมาอีกมุม 
หนึ่งคือการที่พิชานันทซื้อแปงรองพื้นยี่หอ 
เดิม เพราะเกิดจากความพึงพอใจคุณภาพ 
สินคาจริงๆ และนำไปสูการเกิดความภักดี 
ตอตรายี่หอ (brand loyalty) ผลที่ตามมา 
คือพฤติกรรมการซื้อซ้ำของพิชานันทเปน 
ผลจากความภักดี เพราะไมตองการไปเสี่ยง 
กับการที่ตองไปคนหาแปงรองพื้นยี่หออื่นๆ 
ที่อาจมีผลกระทบตอหนาของตน ซึ่งอาจมี 
ภูมิแพตอแปงย่ีหออ่ืนท่ีไมไดรูจักหรือคุนเคย 
ดังนั้น สำหรับกรณีนี้ผูบริหารสินคาอาจตอง 
มองหามิติหรือแนวทางการสรางความภักดี
ใหมากขึ้น นอกเหนือจากการสรางความ 
พึงพอใจใหกับตลาดกลุมเปาหมายเทานั้น 

กรณีของลุงณัฐซึ ่งมีความตั้งใจที่จะ 
ซื้อเครื่องตัดหญายี่หอเดิม เพราะพึงพอใจ 
ในคุณภาพ ซึ่งอาจจะเปนเหตุผลหรือปจจัย 
หลัก แตหากลองพิจารณาอีกเหตุผลหนึ่ง 
ของความตั้งใจในการซื้อซ้ำของลุงณัฐ ซึ่ง 
อาจจะไมไดเปนเพราะความพึงพอใจใน 
คุณภาพสินคา แตเกิดจากการรับรูและตีความ 
(Perception) ของลุงณัฐกับสัญญาใหการ 
บริการดูแลตรวจเช็คสภาพของสินคาตลอด
อายุการใชงานของสินคา โดยตีความวา 

สินคาคงมีคุณภาพดีมาก จึงมีความตั้งใจที่ 
จะซื้อซ้ำ

หรือกรณีของสมภพ ที่มีพฤติกรรมซื้อ 
ซ้ำในโทรศัพทมือถือยี่หอเดิมอยางตอเนื่อง 
ซึ ่งคาดวานาจะมาจากความพึงพอใจใน 
ค ุณภาพสินค าและการพัฒนาคุณภาพ 
สินคาอยางตอเนื่องของยี่หอดังกลาว แต 
หากมองอีกมุมหนึ่ง สมภพซื้อซ้ำในยี่หอนั้น 
อาจมาจากสินคาย ี ่ห อด ังกลาวตรงกับ 
บุคลิกภาพ (Personality) ของสมภพ ซึ่งมี 
บุคลิกเปนผูนำความแปลกใหม ตองการ 
แสดงตนตอสังคมรอบขางวาเปนพวกผูนำ 
นวัตกรรม ขณะที่สินคาของยี่หอดังกลาวก็ 
มีนวัตกรรมอยูเสมอ สมภพจึงใชยี ่หอนี้ 
สะทอนบุคลิกของตน แทนท่ีจะมาจากความ 
พึงพอใจในคุณภาพของสินคาเทานั้น 

การซื้อซ้ำที่หางสรรพสินคาเดิมของ 
วรรณีก็เชนกัน หากพิจารณาโดยทั่วไปก็ 
นาเชื่อวา หางที่วรรณียังคงเดินชอปปงอยู 
เปนประจำมีการบริการที่ดี แตเปนไปได 
หรือไมวาแรงจูงใจหรือความตองการเปน 
ที่ยอมรับของสังคมรอบขางหรือเปนที่รัก 
ของเพื ่อนๆ ของวรรณีเปนแรงผลักดัน 
สำคัญที่ทำใหวรรณียังคงไปใชบริการที่หาง 
เดิมที่เพื่อนๆ ใหการยอมรับวาเปนหางที่ 
เหมาะสมกับกลุมของตน แทนที่จะเปนผล 
จากความพึงพอใจของวรรณีที ่ม ีตอหาง 
สรรพสินคาดังกลาว 

กรณีศึกษาขางตนชี ้ใหเห็นวาความ 
สัมพันธระหวางความพึงพอใจตอสินคาและ
บริการกับการซื้อซ้ำของผูบริโภคอาจเปน 
ภาพลวงตาหรือเปนภาพที่คลุมเครือสำหรับ
ผูบริหารการตลาดในกรณีท่ีตองการตัดสินใจ 
พัฒนาโปรแกรมการตลาดตางๆ เพื่อใหเกิด 
ความพึงพอใจ แตทายที่สุด จริงๆ แลว 
ปจจัยความพึงพอใจเพียงลำพังกลับไมใช
สิ่งที่ทำใหผูบริโภคซื้อซ้ำ แตกลับเปน 
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychographic 
factors) อื่นๆ ที่ผูบริโภคมีตอสินคาและ 
บริการหรือโปรแกรมการตลาดอื่นๆ เปน 
แรงผลักดันใหเกิดการซื้อซ้ำ  ดังนั้น ความ 
เชื ่อในความสัมพันธของความพึงพอใจ 
กับการซื้อซ้ำของผูบริโภคอาจไมเพียงพอ
เสียแลว …ทานเชื่อหรือไม?

1 º·¤ÇÒÁ¹Õ้à¢ÕÂ¹¢Ö้¹â´Âä´�ÃÑºáÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨¨Ò¡¼Å§Ò¹¢Í§ Carter, T. (2008) Journal of Strategic Marketing. Vol.16, No. 1, pp. 

สรุปขางตน เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ 
ผูบริโภคและหวังผลวาผูบริโภคจะกลับมา 
ซ ื ้อซ ้ำ อย างไรก ็ตาม ผู บร ิหารและ 
นักวิชาการตลาดควรมองหามิติของความ
สัมพันธระหวางความพึงพอใจตอสินคา 
และบริการกับการกลับมาซื ้อซ ้ำของ 
ผู บริโภคใหลึกซึ ้งและแตกตางจากเดิม 
หรือไม?...โดยเฉพาะอยางย่ิงกับการต้ังคำถาม 
วา ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ 
กับการซื้อซ้ำนั้นเกิดขึ้นผานกระบวนการ
หรือปจจัยใด

ลองพิจารณาประเด็นของพิชานันท 
การท่ีพิชานันทซ้ือซ้ำในย่ีหอของแปงรองพ้ืน 
ในปจจุบัน เปนไปไดหรือไมวา เกิดจากการ 
ที่แปงรองพื้นดังกลาวเปนสินคาที่ไมไดม ี 
ความสำคัญตอพิชานันทมากนัก (low 
involvement) ดังนั้น การที่ตองใชแปง 
รองพ้ืนอยูแลว ประกอบกับการท่ีแปงย่ีหอดังกลาว 

“ผูบร�หารและ 

นักว�ชาการตลาด 

ควรมองหามิติของ 

ความสัมพันธระหวาง

ความพ�งพอใจตอ 

สินคาและบร�การกับ

การกลับมาซ�้อซ้ำ 

ของผูบร�โภคใหลึกซ�้ง

และแตกตางจากเดิม

หร�อไม?”

“ปจจัยความพ�งพอใจเพ�ยงลำพังกลับไมใช 

สิ�งที่ทำให ผูบร�โภคซ�้อซ้ำ แตกลับเปนปจจัย 

ดานจ�ตว�ทยา (Psychographic factors) 

อื่นๆ ที่ผูบร�โภคมีตอสินคาและบร�การหร�อ 

โปรแกรมการตลาดอื่นๆ เปนแรงผลักดัน 

ใหเกิดการซ�้อซ้ำ”
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เมื่อเอยถึง บริษัท สามารถเทลคอม 
จำกัด (มหาชน) ผูที่ไมไดอยูในแวดวงไอที 
หรือโทรคมนาคมอาจจะไมคอยคุ นหูนัก 
เพราะขอบขายธุรกิจหลักของบริษัทสามารถ 
เทลคอมฯ มุงเนนไปท่ีการวางระบบเครือขาย 
การส่ือสารขนาดใหญใหแกลูกคารายองคกร 
เปนหลัก ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีผลงาน 
ที ่นาภาคภูมิใจมากมาย อาทิ การวาง 
เครือขายการสื่อสารใหแกกระทรวงทบวง 
กรมตาง ๆ ปจจุบันบริษัทสามารถเทลคอม 
นอกจากจะเปนขุมกำลังหลักของกลุมบริษัท 
สามารถในการใหบริการ ICT Solutions 
ที่ครบวงจรและไดมาตฐานโลกแลว ยังเปน 
หนึ ่งใน 3 บริษัทหลักของกลุ มฯ ที ่จด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

วัฒนชัย วิไลลักษณ ประธานกรรมการ 
บริหาร กลุมบริษัทสามารถเทลคอม เปด 
เผยถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ผลักดันให
กลุมบริษัทสามารถเทลคอมกาวขึ้นสูแถว 
หนาในวงการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย 
วา “เพราะเทคโนโลยีมาเร็วมาก การที่เรา 
มาอยูตรงนี้ ตองคิดอะไรเร็วๆ อยูเสมอ ถา 
ทำชาก็อยูในวงการนี้ไมได เพราะเปลี่ยน 

แปลงเร็ว ถาถามผมวาอยากไดงานวันไหน 
ตองบอกวา “Yesterday” ผมคิดอยาง 
เดียววา เราหยุดคิดไมได สมองฝอหมด” 
บอสใหญของกลุมบริษัทสามารถเทลคอม 
กล าวถ ึ งธรรมชาต ิของธ ุ รก ิจส ื ่ อสาร 
โทรคมนาคม ซึ่งจำเปนตองมีผูบริหารและ 
บุคลากรที่ทั้งคิดเร็ว ทำเร็ว ที่สำคัญ ตอง 
ทำไดอยางดีมีประสิทธิภาพเพื่อไมใหถูก 
คูแขงทิ้งไวเบื้องหลัง

ความครบครันสรางความแตกตาง

ในอดีตหากในหนึ่งองคกรตองการหา 
เทคโนโลยีมาใชพัฒนาการทำงานหรือการ 
บริการใดๆขององคกรก็ตาม จะเปนเรื่องยุง 
ยากอาจตองหานักพัฒนาซอฟตแวรมา 
เขียนโปรแกรม หาผูดูแลระบบฮารตแวร 
และวางระบบคอมพิวเตอรตางๆ ตอง 
ติดตอผูชำนาญงานหลายบริษัท และก็ไม 
แนวาจะสามารถตอบโจทยที ่ตองการได 
สามารถเทลคอมทราบดีถึงความวุนวายดัง
กลาว จึงไดนำเสนอบริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคม(ICT) 
แบบครบวงจร ในลักษณะ Customized 
Solutions เพื่อตอบสนองทุกความตองการ 
ขององคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน ดวย 
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญรอบดานเกี่ยวกับ 
ผล ิตภ ัณฑและบร ิการด านการส ื ่อสาร 
โทรคมนาคมของบริษัทและความพรอม 
ของพันธมิตรเรา

มาตรฐานและการบร�การคือสิ�งสำคัญ

ปจจัยหนึ่งที่ทำให กลุมบริษัทสามารถ 
เทลคอม ไดรับการยอมรับจากลูกคาทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนนอกเหนือจากการให 
บริการที่ครบวงจร คือ การใหความสำคัญ 
กับมาตรฐานในการบริการและการดำเนิน 
งาน ดวยศูนยซอมบำรุงที่ครอบคลุม 25 
สาขาท่ัวประเทศ พรอมมาตรฐานการรับรอง 
ระดับโลก อาทิ ISO/IEC 27001:2005 
สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและขอมูล มาตรฐาน ISO 
9001 :2008 ด  านการบร ิการ  และ 
มาตรฐาน CMMI Level 3 สำหรับ 
การพัฒนาซอฟตแวร อีกทั้งไดรับความ 

ไววางใจจากองคกรพันธมิตรที่มีชื ่อเสียง 
ระดับนานาชาติอยาง Cisco System ให 
เรากาวสูระดับ Gold Partner จึงเปน 
เครื่องยืนยันถึงศักยภาพและความพรอมใน
การให บร ิการของกลุ มบร ิษ ัทสามารถ 
เทลคอม ไดเปนอยางดี

ผลงานคือหลักประกัน

สิ่งที่ไดกลาวมาทั้งหมดคงไมมีความ 
หมายใดๆ เลย หากเราไมมีผลงานเปน 
เคร่ืองยืนยัน การติดต้ังระบบเช็คอินผูโดยสาร 
(Common Use Terminal Equipment) 
ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ, โครงการ 
พัฒนาการอานหนวยมิเตอรไฟฟาดวย 
ระบบ Automatic Meter Reading ของ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค, โครงการอินเตอรเน็ต 
โรงเรียน (SchoolNet) ของบมจ. ทีโอที, 
โครงการระบบสารสนเทศที ่ด ินเพื ่อจัด 
ระบบฐานขอมูลเปนระบบดิจิตอลของกรม
ที่ดิน และโครงการวางระบบเครือขาย3G 
พรอมติดตั้งสถานีฐาน ของบมจ. ทีโอที 
เหลานี้คือสวนหนึ่งของผลงานที่กลุมบริษัท
สามารถเทลคอม ภาคภูมิใจ และมุงมั่นใน 
การนำเสนอบริการคุณภาพเชนนี้ตลอดไป

บุคคลากรคือปจจัยของความสำเร�จ

“ผมคิดวาเร่ืองบุคลากรเปนเร่ืองจำเปน 
ที่ทำใหเรายังอยูได องคกรอยางพวกเรา 
“คน” คือสิ่งสำคัญ เพราะธุรกิจเราเปน 
การขาย Know How ตองใชความคิดคน 
นอกจากนี้เรื ่องความคิดสรางสรรคใหมๆ 
เปนสิ ่งจำเปนขององคกร เพราะเราทำ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเปนหลัก ตองมีการคิด 
อะไรใหมๆ ออกมาอยูเสมอ ผมเคยคุย 
กับพนักงานวา องคกรเราสามารถเติบโต 
มาได เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงไดเร็ว ถา 
เรายึดติด เปลี่ยนแปลงชา ก็คงแยไปแลว 
เพราะเทคโนโลยีมาเร็วมาก แมแต Broad 
band Internet ใครจะคิดวา 5 ปที่แลว 
ยังตองหมุนโทรศัพทตอเลนอินเทอรเน็ต 
แบบ Dial up แตเดี๋ยวนี้ไมคอยมีแลว เลน 
Wireless กันหมด เปนสังคม Wi-fi ไปหมด 
แตอีกไมกี ่ปก็อาจมีการเปลี ่ยนแปลงอีก 
เราตองรับกับการเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ 

ธุรกิจเราเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง หยุด 
นิ่งไมได หยุดเมื่อไหร คูแขงตามทันทันที 
เพราะทุกว ันนี ้การแขงข ันในเมืองไทย 
รุนแรง ทั้งแขงขันดวยกันเองและแขงขันกับ 
ตางประเทศ ถาองคกรหยุดอยูนิ่ง ประมาท 
คิดวาเราใหญแลวไมตองทำอะไรเยอะ ถามี 
ความคิดอยางนี้เมื่อไหร ก็ลำบาก คงหยุด 
ไมไดที่ตองคิดทำอะไรไปเรื่อยๆ มีอะไรใหม 
มานำเสนอเรื่อยๆ คิดไมหยุด”

สามารถเทลคอมในวันนี้

เปาหมายสำคัญของกลุมบริษัทสามารถ 
เทลคอม คือมุงมั่นที่จะเปนผูใหบริการ 
เ ทค โน โ ลย ี ส า รสน เทศและส ื ่ อ ส า ร 
โทรคมนาคม(ICT) แบบครบวงจร โดย 
ผนวกความแข็งแกรงในเครือขายกลุ ม 
บริษัทสามารถ และพันธมิตร เพื่อมุงสราง 
มูลคาเพิ่มในการใหบริการแกลูกคา ชวย 
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดตนทุนใน 
การดำเนินงานของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 
ย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังมุงเนนการสรางรากฐาน 
ทางธุรกิจท่ีม่ันคงควบคูไปกับการสรางสรรค 
ประโยชนสูสังคมไทยอยางรอบดาน เพื่อ 
สรางเสริมความสุข และเพิ่มพูนคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้นใหกับคนไทยอยางยั่งยืนตอไป
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โครงการ AMR



เมื่อเอยถึง บริษัท สามารถเทลคอม 
จำกัด (มหาชน) ผูที่ไมไดอยูในแวดวงไอที 
หรือโทรคมนาคมอาจจะไมคอยคุ นหูนัก 
เพราะขอบขายธุรกิจหลักของบริษัทสามารถ 
เทลคอมฯ มุงเนนไปท่ีการวางระบบเครือขาย 
การส่ือสารขนาดใหญใหแกลูกคารายองคกร 
เปนหลัก ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีผลงาน 
ที ่นาภาคภูมิใจมากมาย อาทิ การวาง 
เครือขายการสื่อสารใหแกกระทรวงทบวง 
กรมตาง ๆ ปจจุบันบริษัทสามารถเทลคอม 
นอกจากจะเปนขุมกำลังหลักของกลุมบริษัท 
สามารถในการใหบริการ ICT Solutions 
ท่ีครบวงจรและไดมาตรฐานโลกแลว ยังเปน 
หนึ ่งใน 3 บริษัทหลักของกลุ มฯ ที ่จด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

วัฒนชัย วิไลลักษณ ประธานกรรมการ 
บริหาร กลุมบริษัทสามารถเทลคอม เปด 
เผยถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ผลักดันให
กลุมบริษัทสามารถเทลคอมกาวขึ้นสูแถว 
หนาในวงการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย 
วา “เพราะเทคโนโลยีมาเร็วมาก การที่เรา 
มาอยูตรงนี้ ตองคิดอะไรเร็วๆ อยูเสมอ ถา 
ทำชาก็อยูในวงการนี้ไมได เพราะเปลี่ยน 

แปลงเร็ว ถาถามผมวาอยากไดงานวันไหน 
ตองบอกวา “Yesterday” ผมคิดอยาง 
เดียววาเราหยุดคิดไมได สมองฝอหมด” 
บอสใหญของกลุมบริษัทสามารถเทลคอม 
กล าวถ ึ งธรรมชาต ิของธ ุ รก ิจส ื ่ อสาร 
โทรคมนาคม ซึ่งจำเปนตองมีผูบริหารและ 
บุคลากรที่ทั้งคิดเร็ว ทำเร็ว ที่สำคัญ ตอง 
ทำไดอยางดีมีประสิทธิภาพเพื่อไมใหถูก 
คูแขงทิ้งไวเบื้องหลัง

ความครบครันสรางความแตกตาง

ในอดีตหากในหนึ่งองคกรตองการหา 
เทคโนโลยีมาใชพัฒนาการทำงานหรือการ 
บริการใดๆ ขององคกรก็ตาม จะเปนเรื่อง 
ยุงยากอาจตองหานักพัฒนาซอฟตแวรมา 
เขียนโปรแกรม หาผูดูแลระบบฮารตแวร 
และวางระบบคอมพิวเตอรตางๆ ตอง 
ติดตอผูชำนาญงานหลายบริษัท และก็ 
ไมแนวาจะสามารถตอบโจทยที่ตองการได 
สามารถเทลคอมทราบดีถึงความวุ นวาย 
ดังกลาว จึงไดนำเสนอบริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) 
แบบครบวงจร ในลักษณะ Customized 
Solutions เพื่อตอบสนองทุกความตองการ 
ขององคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน ดวย 
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญรอบดานเกี่ยวกับ 
ผล ิตภ ัณฑและบร ิการด านการส ื ่อสาร 
โทรคมนาคมของบริษัทและความพรอม 
ของพันธมิตรเรา

มาตรฐานและการบร�การคือสิ�งสำคัญ

ปจจัยหนึ่งที่ทำใหกลุมบริษัทสามารถ 
เทลคอม ไดรับการยอมรับจากลูกคาทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนนอกเหนือจากการให 
บริการที ่ครบวงจรคือการใหความสำคัญ 
กับมาตรฐานในการบริการและการดำเนิน 
งาน ดวยศูนยซอมบำรุงที่ครอบคลุม 25 
สาขาท่ัวประเทศ พรอมมาตรฐานการรับรอง 
ระดับโลก อาทิ ISO/IEC 27001:2005 
สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและขอมูล มาตรฐาน ISO 
9001 :2008 ด  านการบร ิการ  และ 
มาตรฐาน CMMI Level 3 สำหรับ 
การพัฒนาซอฟตแวร อีกทั้งไดรับความ 

ไววางใจจากองคกรพันธมิตรที่มีชื ่อเสียง 
ระดับนานาชาติอยาง Cisco System ให 
เรากาวสูระดับ Gold Partner จึงเปน 
เครื่องยืนยันถึงศักยภาพและความพรอมใน
การให บร ิการของกลุ มบร ิษ ัทสามารถ 
เทลคอม ไดเปนอยางดี

ผลงานคือหลักประกัน

สิ่งที่ไดกลาวมาทั้งหมดคงไมมีความ 
หมายใดๆ เลย หากเราไมมีผลงานเปน 
เคร่ืองยืนยัน การติดต้ังระบบเช็คอินผูโดยสาร 
(Common Use Terminal Equipment) 
ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ, โครงการ 
พัฒนาการอานหนวยมิเตอรไฟฟาดวย 
ระบบ Automatic Meter Reading ของ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค, โครงการอินเตอรเน็ต 
โรงเรียน (SchoolNet) ของบมจ. ทีโอที, 
โครงการระบบสารสนเทศที ่ด ินเพื ่อจัด 
ระบบฐานขอมูลเปนระบบดิจิตอลของกรม
ที่ดิน และโครงการวางระบบเครือขาย 3G 
พรอมติดตั้งสถานีฐาน ของบมจ. ทีโอที 
เหลานี้คือสวนหนึ่งของผลงานที่กลุมบริษัท
สามารถเทลคอมภาคภูมิใจ และมุงมั่นใน 
การนำเสนอบริการคุณภาพเชนนี้ตลอดไป

บุคลากรคือปจจัยของความสำเร�จ

“ผมคิดวาเร่ืองบุคลากรเปนเร่ืองจำเปน 
ที่ทำใหเรายังอยูได องคกรอยางพวกเรา 
“คน” คือสิ่งสำคัญ เพราะธุรกิจเราเปน 
การขาย Know How ตองใชความคิดคน 
นอกจากนี้เรื ่องความคิดสรางสรรคใหมๆ 
เปนสิ ่งจำเปนขององคกร เพราะเราทำ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเปนหลัก ตองมีการคิด 
อะไรใหมๆ ออกมาอยูเสมอ ผมเคยคุย 
กับพนักงานวาองคกรเราสามารถเติบโต 
มาได เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงไดเร็ว ถา 
เรายึดติด เปลี่ยนแปลงชา ก็คงแยไปแลว 
เพราะเทคโนโลยีมาเร็วมาก แมแต Broad 
band Internet ใครจะคิดวา 5 ปที่แลว 
ยังตองหมุนโทรศัพทตอเลนอินเทอรเน็ต 
แบบ Dial up แตเดี๋ยวนี้ไมคอยมีแลว เลน 
Wireless กันหมด เปนสังคม Wi-fi ไปหมด 
แตอีกไมกี ่ปก็อาจมีการเปลี ่ยนแปลงอีก 
เราตองรับกับการเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ 

ธุรกิจเราเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง หยุด 
นิ่งไมได หยุดเมื่อไหรคูแขงตามทันทันที 
เพราะทุกว ันนี ้การแขงข ันในเมืองไทย 
รุนแรง ทั้งแขงขันดวยกันเองและแขงขันกับ 
ตางประเทศ ถาองคกรหยุดอยูนิ่ง ประมาท 
คิดวาเราใหญแลวไมตองทำอะไรเยอะ ถามี 
ความคิดอยางนี้เมื่อไหร ก็ลำบาก คงหยุด 
ไมไดที่ตองคิดทำอะไรไปเรื่อยๆ มีอะไรใหม 
มานำเสนอเรื่อยๆ คิดไมหยุด”

สามารถเทลคอมในวันนี้

เปาหมายสำคัญของกลุมบริษัทสามารถ 
เทลคอม คือมุงมั่นที่จะเปนผูใหบริการ 
เ ทค โน โ ลย ี ส า รสน เทศและส ื ่ อ ส า ร 
โทรคมนาคม (ICT) แบบครบวงจร โดย 
ผนวกความแข็งแกรงในเครือขายกลุ ม 
บริษัทสามารถ และพันธมิตร เพื่อมุงสราง 
มูลคาเพิ่มในการใหบริการแกลูกคา ชวย 
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดตนทุนใน 
การดำเนินงานของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 
ย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังมุงเนนการสรางรากฐาน 
ทางธุรกิจท่ีม่ันคงควบคูไปกับการสรางสรรค 
ประโยชนสูสังคมไทยอยางรอบดาน เพื่อ 
สรางเสริมความสุข และเพิ่มพูนคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้นใหกับคนไทยอยางยั่งยืนตอไป
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โครงการ AMR



เมื่อเอยถึง บริษัท สามารถเทลคอม 
จำกัด (มหาชน) ผูที่ไมไดอยูในแวดวงไอที 
หรือโทรคมนาคมอาจจะไมคอยคุ นหูนัก 
เพราะขอบขายธุรกิจหลักของบริษัทสามารถ 
เทลคอมฯ มุงเนนไปท่ีการวางระบบเครือขาย 
การส่ือสารขนาดใหญใหแกลูกคารายองคกร 
เปนหลัก ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีผลงาน 
ที ่นาภาคภูมิใจมากมาย อาทิ การวาง 
เครือขายการสื่อสารใหแกกระทรวงทบวง 
กรมตาง ๆ ปจจุบันบริษัทสามารถเทลคอม 
นอกจากจะเปนขุมกำลังหลักของกลุมบริษัท 
สามารถในการใหบริการ ICT Solutions 
ท่ีครบวงจรและไดมาตรฐานโลกแลว ยังเปน 
หนึ ่งใน 3 บริษัทหลักของกลุ มฯ ที ่จด 
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

วัฒนชัย วิไลลักษณ ประธานกรรมการ 
บริหาร กลุมบริษัทสามารถเทลคอม เปด 
เผยถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ผลักดันให
กลุมบริษัทสามารถเทลคอมกาวขึ้นสูแถว 
หนาในวงการสื่อสารโทรคมนาคมของไทย 
วา “เพราะเทคโนโลยีมาเร็วมาก การที่เรา 
มาอยูตรงนี้ ตองคิดอะไรเร็วๆ อยูเสมอ ถา 
ทำชาก็อยูในวงการนี้ไมได เพราะเปลี่ยน 

แปลงเร็ว ถาถามผมวาอยากไดงานวันไหน 
ตองบอกวา “Yesterday” ผมคิดอยาง 
เดียววาเราหยุดคิดไมได สมองฝอหมด” 
บอสใหญของกลุมบริษัทสามารถเทลคอม 
กล าวถ ึ งธรรมชาต ิของธ ุ รก ิจส ื ่ อสาร 
โทรคมนาคม ซึ่งจำเปนตองมีผูบริหารและ 
บุคลากรที่ทั้งคิดเร็ว ทำเร็ว ที่สำคัญ ตอง 
ทำไดอยางดีมีประสิทธิภาพเพื่อไมใหถูก 
คูแขงทิ้งไวเบื้องหลัง

ความครบครันสรางความแตกตาง

ในอดีตหากในหนึ่งองคกรตองการหา 
เทคโนโลยีมาใชพัฒนาการทำงานหรือการ 
บริการใดๆ ขององคกรก็ตาม จะเปนเรื่อง 
ยุงยากอาจตองหานักพัฒนาซอฟตแวรมา 
เขียนโปรแกรม หาผูดูแลระบบฮารตแวร 
และวางระบบคอมพิวเตอรตางๆ ตอง 
ติดตอผูชำนาญงานหลายบริษัท และก็ 
ไมแนวาจะสามารถตอบโจทยที่ตองการได 
สามารถเทลคอมทราบดีถึงความวุ นวาย 
ดังกลาว จึงไดนำเสนอบริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคม (ICT) 
แบบครบวงจร ในลักษณะ Customized 
Solutions เพื่อตอบสนองทุกความตองการ 
ขององคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน ดวย 
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญรอบดานเกี่ยวกับ 
ผล ิตภ ัณฑและบร ิการด านการส ื ่อสาร 
โทรคมนาคมของบริษัทและความพรอม 
ของพันธมิตรเรา

มาตรฐานและการบร�การคือสิ�งสำคัญ

ปจจัยหนึ่งที่ทำใหกลุมบริษัทสามารถ 
เทลคอม ไดรับการยอมรับจากลูกคาทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนนอกเหนือจากการให 
บริการที ่ครบวงจรคือการใหความสำคัญ 
กับมาตรฐานในการบริการและการดำเนิน 
งาน ดวยศูนยซอมบำรุงที่ครอบคลุม 25 
สาขาท่ัวประเทศ พรอมมาตรฐานการรับรอง 
ระดับโลก อาทิ ISO/IEC 27001:2005 
สำหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและขอมูล มาตรฐาน ISO 
9001 :2008 ด  านการบร ิการ  และ 
มาตรฐาน CMMI Level 3 สำหรับ 
การพัฒนาซอฟตแวร อีกทั้งไดรับความ 

ไววางใจจากองคกรพันธมิตรที่มีชื ่อเสียง 
ระดับนานาชาติอยาง Cisco System ให 
เรากาวสูระดับ Gold Partner จึงเปน 
เครื่องยืนยันถึงศักยภาพและความพรอมใน
การให บร ิการของกลุ มบร ิษ ัทสามารถ 
เทลคอม ไดเปนอยางดี

ผลงานคือหลักประกัน

สิ่งที่ไดกลาวมาทั้งหมดคงไมมีความ 
หมายใดๆ เลย หากเราไมมีผลงานเปน 
เคร่ืองยืนยัน การติดต้ังระบบเช็คอินผูโดยสาร 
(Common Use Terminal Equipment) 
ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ, โครงการ 
พัฒนาการอานหนวยมิเตอรไฟฟาดวย 
ระบบ Automatic Meter Reading ของ 
การไฟฟาสวนภูมิภาค, โครงการอินเตอรเน็ต 
โรงเรียน (SchoolNet) ของบมจ. ทีโอที, 
โครงการระบบสารสนเทศที ่ด ินเพื ่อจัด 
ระบบฐานขอมูลเปนระบบดิจิตอลของกรม
ที่ดิน และโครงการวางระบบเครือขาย 3G 
พรอมติดตั้งสถานีฐาน ของบมจ. ทีโอที 
เหลานี้คือสวนหนึ่งของผลงานที่กลุมบริษัท
สามารถเทลคอมภาคภูมิใจ และมุงมั่นใน 
การนำเสนอบริการคุณภาพเชนนี้ตลอดไป

บุคลากรคือปจจัยของความสำเร�จ

“ผมคิดวาเร่ืองบุคลากรเปนเร่ืองจำเปน 
ที่ทำใหเรายังอยูได องคกรอยางพวกเรา 
“คน” คือสิ่งสำคัญ เพราะธุรกิจเราเปน 
การขาย Know How ตองใชความคิดคน 
นอกจากนี้เรื ่องความคิดสรางสรรคใหมๆ 
เปนสิ ่งจำเปนขององคกร เพราะเราทำ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเปนหลัก ตองมีการคิด 
อะไรใหมๆ ออกมาอยูเสมอ ผมเคยคุย 
กับพนักงานวาองคกรเราสามารถเติบโต 
มาได เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงไดเร็ว ถา 
เรายึดติด เปลี่ยนแปลงชา ก็คงแยไปแลว 
เพราะเทคโนโลยีมาเร็วมาก แมแต Broad 
band Internet ใครจะคิดวา 5 ปที่แลว 
ยังตองหมุนโทรศัพทตอเลนอินเทอรเน็ต 
แบบ Dial up แตเดี๋ยวนี้ไมคอยมีแลว เลน 
Wireless กันหมด เปนสังคม Wi-fi ไปหมด 
แตอีกไมกี ่ปก็อาจมีการเปลี ่ยนแปลงอีก 
เราตองรับกับการเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ 

ธุรกิจเราเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง หยุด 
นิ่งไมได หยุดเมื่อไหรคูแขงตามทันทันที 
เพราะทุกว ันนี ้การแขงข ันในเมืองไทย 
รุนแรง ทั้งแขงขันดวยกันเองและแขงขันกับ 
ตางประเทศ ถาองคกรหยุดอยูนิ่ง ประมาท 
คิดวาเราใหญแลวไมตองทำอะไรเยอะ ถามี 
ความคิดอยางนี้เมื่อไหร ก็ลำบาก คงหยุด 
ไมไดที่ตองคิดทำอะไรไปเรื่อยๆ มีอะไรใหม 
มานำเสนอเรื่อยๆ คิดไมหยุด”

สามารถเทลคอมในวันนี้

เปาหมายสำคัญของกลุมบริษัทสามารถ 
เทลคอม คือมุงมั่นที่จะเปนผูใหบริการ 
เ ทค โน โ ลย ี ส า รสน เทศและส ื ่ อ ส า ร 
โทรคมนาคม (ICT) แบบครบวงจร โดย 
ผนวกความแข็งแกรงในเครือขายกลุ ม 
บริษัทสามารถ และพันธมิตร เพื่อมุงสราง 
มูลคาเพิ่มในการใหบริการแกลูกคา ชวย 
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และลดตนทุนใน 
การดำเนินงานของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 
ย่ิงข้ึน นอกจากน้ียังมุงเนนการสรางรากฐาน 
ทางธุรกิจท่ีม่ันคงควบคูไปกับการสรางสรรค 
ประโยชนสูสังคมไทยอยางรอบดาน เพื่อ 
สรางเสริมความสุข และเพิ่มพูนคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้นใหกับคนไทยอยางยั่งยืนตอไป
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แผนภาพที่ 3
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ฉงช�่ง3

แผนภาพที่ 4
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ซ�อาน4

แผนภาพที่ 5
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – หนานหนิง5

แผนภาพที่ 7
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เซ�่ยเหมิน7

แผนภาพที่ 8
ของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เซ�่ยงไฮ8

แผนภาพที่ 9
ของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ปกกิ�ง9

แผนภาพที่ 6
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – กวางโจว6

แผนภาพที่ 2
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เฉิงตู2

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาตนทุนทางการกระจาย

สินคา ผูวิจัยใหขอเสนอแนะแกผูประกอบการ 
ไทย ดังนี้ 

• ศึกษากฎหมายสำคัญที่เกี่ยวของ 
กับการลงทุน เชน กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายแรงงาน และกฎหมายบริษัทรวมทุน 
อยางไรก็ดี กฎหมายจีนมีการเปลี่ยนแปลง 
บอยและยังไมมีการปฏิบัติหรือตีความเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

• ตองมีความรอบคอบในการเลือก 
ผูรวมลงทุน แมวาการใชความสัมพันธสวนบุคคล 
จะยังเปนสิ่งสำคัญ แตก็ควรตระหนักถึง 
ระเบียบ และกฎหมายจีน

• สินคาที ่อาจเสียหายหากมีการ 
ขนถายหลายครั้ง ดังนั้นควรเลือกโหมดการ 

ขนสงที่เหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนการขนถาย
สินคาหลายทอดลง

• มีการควบคุมราคาคาบริการตางๆ 
ในการขนสง และสนับสนุนใหเกิดการ 
แขงขันในดานการดำเนินงานบริการขนสง 
โดยเฉพาะเสนทางถนนเชื่อมโยงไทย-ลาว- 
จีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนสง 
สินคา และบริการเรือขนสงสินคาจากไทย 
ไปจีนในแมน้ำโขง

• ควรปรับปรุงการคืนภาษีมูลคา 
เพิ่ม และภาษีนำเขาตามมาตรา 19 ทวิ 
ใหเร็วขึ้นและลดอัตราภาษีนำเขาวัตถุดิบที่ 
ใชในการผลิตเพื่อสงออก

• ควรมีการสนับสนุนดานเงินทุน 
เพื่อเสริมสรางสภาพคลองใหแกผู สงออก 
ซึ่งสามารถทำไดหลายประการ เชน การ 

ตอรองกับเจาหนี้ตางประเทศ เพื่อยืดระยะ 
เวลาคืนเงิน การหาแหลงเงินกูระยะยาวที่มี 
อัตราดอกเบ้ียต่ำให รวมท้ังการประสานงาน 
กับธนาคารใหมีนโยบายการใหสินเชื่อเพื่อ 
สนับสนุนการสงออก (Packing Credit) 
ในวงเงินที่สูงขึ้น มีการพิจารณากำหนด 
ค าใช จ ายต างๆที ่ เก ี ่ยวข องก ับการค า 
ตางประเทศใหเหมาะสม เชน การเปด L/C 
และการจัดทำเอกสารรับรองตางๆ เปนตน

• จัดหาแหลงวัตถุดิบที่มีราคาถูกให 
โดยเฉพาะวัตถุด ิบดานการเกษตรและ 
รัฐบาลควรมีมาตรการในการรองรับดาน 
อัตราคาจางแรงงานของไทยที่สูงขึ้น

• ควรมีการวิเคราะหและรวบรวม 
ขอมูลตางๆ ที่ใชเพื่อสงเสริมการสงออกของ 
ไทยในตลาดจีน เพื่อเผยแพรใหกับผูสงออก 

ด านฤดูกาลในการขนสงตามลำน้ำโขง 
แตอยางไรก็ตาม ความผันผวนของราคา 
น้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น 
ตลอดเวลา ถือเปนอุปสรรคในการจูงใจให 
ผูประกอบการเลือกใชเสนทางดังกลาวใน 
การขนสงสินคา

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองคุนหมิง 
เฉิงตู ฉงชิ่ง และซีอาน (ดังแผนภาพที่ 1-4)

 
กลุมที่ 2 หนานหนิง กวางโจว และ 

เซ�่ยเหมิน

ศักยภาพในการขนสงสินคาไปเมืองใน
กลุมที่สองนี้ เสนทางหลักที่ผูวิจัยแนะนำคือ  
เสนทางทะเล โดยกระจายสินคาเริ่มจาก 
ทาเรือแหลมฉบัง หรือทาเรือกรุงเทพ ไป 
ยังฮองกง (Hong Kong) – เซินเจิ้น 
(Shenzhen) – กวางโจว (Guangzhou) 
ในกรณีสินคาเปนผลไมจะสงเขามายังตลาด
ขายสงผักและผลไมเจียงหนาน โดยสวนใหญ 
จะสงเขามาโดยทาเรือผานทางฮองกงกอนท่ี 
จะขึ ้นบกที ่ด านเหวินจิ ่นตู และเสอโขว 
(Shekou) ของเซินเจิ้นแลวถึงตอมาที่ตลาด 
เจียงหนาน นครกวางโจว โดยทั่วไปจะใช 
เวลาประมาณ 4-5 วัน ที่จะเขาที่กวางโจว 
จากนั้นจะกระจายไปยังเมืองอื่นๆ ของ 
ประเทศจีน เนื่องจากมีพื้นฐานโครงขาย 
คมนาคมสมบูรณอยูแลว สวนเสนทางถนน 
จะไมไดรับความนิยมเนื ่องจากระยะทาง 
จากไทยถึงกวางโจวคอนขางไกลและใช 
ระยะเวลาในการขนสงมากรวมทั้งตนทุนที่
สูง สวนเสนทางอากาศไมไดรับความนิยม 
เนื่องจากตนทุนการขนสงที่สูง แตอยางไรก็ 
ตามผูประกอบการไดขนสงทางอากาศบาง
ครั ้งในกรณีลูกคาตองการสินคาเรงดวน 
และในกรณีที่ตองสงสินคาตัวอยางใหกับ 

ลูกคา โดยคาขนสงทางอากาศจะคิดเปนตอ 
หนวยกิโลกรัม

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองหนานหนิง 
กวางโจว และเซี่ยเหมิน (ดังแผนภาพที่ 
5-7)

กลุมที่ 3 เซ�่ยงไฮ และปกกิ�ง

นครเซี่ยงไฮ เปนเมืองขนาดใหญและ 
มีทาเรือที่สำคัญถึง 2 ทา คือทาเรือเซี่ยงไฮ 
และทาเรือหนิงโปว ซึ่งสามารถรองรับการ 
ขนสงสินคาจากประเทศตางๆ เขาสูประเทศ 
จีนไดเปนจำนวนมาก จากการวิเคราะหพบ 
วาผูประกอบการไทยใชบริการของทาเรือ 
ดังกลาวนอยมาก เนื ่องจากปญหาดาน 
มาตรการควบคุมมาตรฐานสินคานำเขาสู 
ประเทศของหนวยงานภาครัฐ ของประเทศ 
จีนที่เขมงวดมาก แตอยางไรก็ตาม หาก 
ผูประกอบการไทยสามารถดำเนินการให 
สินคาของตนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
กำหนดแลว การขนสงสินคาไปยังเมืองใน 
กลุมที่ 3 นี้ สมควรใชเสนทางทางเรือ 
จากประเทศไทยเขาส ู ท าเร ือเซ ี ่ยงไฮ  
หรือทาเรือหนิงโป (มณฑลเจอเจียง) ใน 
นครเซ่ียงไฮ แลวจึงกระจายตอไปยังกรุงปกก่ิง 
ตอไปอยางสะดวก เกิดการเสียหายจาก 
การขนถายสินคานอย และเกิดคาใชจาย 
ต่ำที่สุด นอกจากนั้น การขนสงสินคามายัง 
ทาเรือในนครเซี่ยงไฮนั้น ยังสามารถเปน 
ทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในการขนสงสินคา
ตอไปยังนครซีอานทางถนนไดอีกชองทาง 
หนึ่งดวย

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองเซี ่ยงไฮ 
และปกกิ่ง (ดังแผนภาพที่ 8-9)

กลุมที่ 1 คุนหมิง เฉิงตู ฉงช�่ง และซ�อาน

จากลักษณะทางภูมิศาสตรของเสนทาง 
การขนสง พบวาการขนสงสินคาจากประเทศไทย 
ไปยังประเทศจีนในเมืองในกลุมที่ 1 นี้ ควร 
ใชเสนทางการขนสงทางถนนตามแนว 
พ ัฒนาเส นทางเหน ือ-ใต หร ือ GMS  
North-South Economic Corridor 
โดยเฉพาะเสนทาง R3E ที่ไดมีการกอสราง 
สะพานขามฝงลาวมาไทยที่อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย จะทำใหผูประกอบการ 
ไทยมีการขนสงสินคาที ่ใชระยะเวลาสั ้น 
มีการเคลื่อนยายสินคานอย และมีตนทุน 
ที่ต่ำกวา การขนสงสินคาผานเสนทางอื่นๆ 
เชน เสนทางการขนสงผานเสนทาง R3W 
ที่พบอุปสรรคดานความมั่นคงดานการเมือง
การปกครองและชนกลุมนอยของประเทศ
พมา หรือเสนทางแมน้ำโขงที่ประสบปญหา 
ดานความปลอดภัย ความเสียหายของ 
สินคาเนื่องจากการเปลี่ยนถาย และปญหา 

ไทยและผูสนใจที่ตองการเขาไปทำธุรกิจ 
การคาในจีน โดยขอมูลที่สงใหตองเปน 
ขอมูลที่ถูกตอง และเปนปจจุบันมากที่สุด

• เรงปรับปรุงระเบียบพิธีการทาง 
ศุลกากรใหทันสมัย โดยตองลดขั้นตอนให 
นอยลง ลดความยุงยากซับซอนของเอกสาร 
สรางมาตรฐานที่ชัดเจนแนนอนขึ้น เพื่อลด 
การใชวิจารณญาณของเจาหนาที่ประเมิน 
ภาษี รวมท้ังตองมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
มาใช เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ 
โดยเรงรัดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ให 
สามารถใช ระบบเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว 
(One Stop Service) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสรางความ 
ดึงดูดใหกับผลิตภัณฑ เปนการเพิ่มมูลคา 
ของผลิตภัณฑ และสามารถแขงขันไดกับ 
คูแขงขันที่สำคัญ การสรางบรรจุภัณฑให 
เหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคของคน 
จีน อาทิ การบรรจุลำไย 7 เม็ด ตาม 
ความเชื่อของคนจีน และเพื่องายตอการ 
บริโภคของคนจีน

• ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม 
การสงออกสินคาเกษตรไทย โดยใชตัวอยาง 
ของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด มีการ 
คุมปริมาณ และทราบขอมูลผลิตผลทาง 
การเกษตร สามารถจัดสรรการสงออกไป 
แตละทาเรือของแตละประเทศในโลกได 
ในขณะที่ประเทศไทย ผูสงออกแยงกันซื้อ 
สินคาจากเกษตรกร และแยงกันขาย เมื่อ 
ขายสงออกตางประเทศ เกษตรกรไม 
สามารถสรางราคาสินคาเกษตรและสงออก
ไดเอง ไมเหมือนประเทศออสเตรเลีย ที่ 
รัฐบาลสนับสนุนมีหนวยงานสนับสนุนให 
เกษตรกรสามารถสงออก และจัดสรรการ 
สงออกที่เหมาะสม

• การสงเสริมการขายสินคาเกษตร 
ใหมๆ ที่คนจีนยังไมรูจัก โดยตองสรางการ 
เรียนรูถึงวิธีการบริโภคที่เหมาะสมและให 
กับลูกคาชาวจีน ผลไมที่เปนที่นิยมของ 
ชาวจีน ไดแกทุเรียน ลำไย มังคุด กลวย 
คูแขงสำคัญในการสงออกผลไมเมืองรอน 
ของไทย คือ ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

เวียดนาม และไตหวัน นอกจากทุเรียน 
มังคุด ลำไย ที่เปนสินคาหลักของไทยแลว 
กลุมผลไมที่มีแนวโนมเติบโตดีในตลาดจีน 
คือ กลวยไข เงาะ ชมพู มะขามหวาน ขนุน 
สมโอ มะมวง สละ ผลไมไทยในตลาดจีน 
ที่ยังไมมีคูแขง คือ ทุเรียน สวนกลวยไข 
ที่รูจักในชื่อ "หวงตี้เจียว" หมายถึง "กลวย 
จักรพรรดิ" ขณะนี้กำลังเปนสินคาที่ไดรับ 
ความนิยมในวงกวางขึ้น

• ควบคุมมาตรฐานสินคาใหเปนไป 
ตามมาตรฐานของกฎของประเทศจีน โดย 
ตองสรางมาตรฐานใหเกิดขึ้นไดในระยะยาว 
ไมใชเพียงเมื่อเกิดเหตุการณเทานั้น 

• ร ัฐบาลควรควบค ุมหร ือสร าง 
เสถียรภาพของคาขนสงทางเรือไปยังกวางโจว 
คาขนสงทางเรืออยูระหวางชวง 18,600-93,000 
บาท เพราะหากตนทุนเปลี่ยนแปลงไปจาก 
ระดับดังกลาวมากจะสงผลโดยตรงตอ 
ผูประกอบการในประเทศไทย

จากการศึกษาตนทุนของการกระจาย
สินคาระหวางประเทศไทยไปยังประเทศจีน 
ผูวิจัยไดศึกษาเสนทาง ระยะเวลา และ 
ตนทุน ของการขนสงสินคาจากประเทศไทย 
ไปยังเมืองเปาหมาย 9 เมือง ในประเทศ 
จีน ไดแก คุนหมิง หนานหนิง เซี่ยเหมิน 
ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เฉิงตู ฉงชิ่ง กวางโจว 
และซีอาน ผูวิจัยสามารถวิเคราะหถึงศักยภาพ 
ในการสงออกสินคาของประเทศไทยไปยัง 
ประเทศจีนได 2 แนวทาง ไดแก วิเคราะห 
ศักยภาพตามหลักการปฏิบัติที่ดำเนินการ
อยูในปจจุบัน และวิเคราะหศักยภาพตาม 
หลักการขนสงทางภูมิศาสตร 

เมื่อวิเคราะหจากสภาพและลักษณะ 
การคาขายภายในประเทศจีนในปจจุบัน 
รวมถึงการคาขายระหวางประเทศไทยและ

ประเทศจีน พบวาสินคาจากประเทศไทย 
ที่สงเขาประเทศจีนแบงเปน 2 ประเภท 
หลัก ไดแก สินคาเกษตรและสินคาเกษตร 
แปรรูป และสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งนคร 
กวางโจวเปนเมืองหลักที่ผู สงสินคาออก 
ของไทยใชเปนฐานในการสงสินคาไปเพื่อ
การกระจายสินคาไปยังเมืองตางๆ ทั่ว 
ประเทศจีน  เนื่องจากมีความสัมพันธกันมา 

อยางยาวนานทั้งทางดานเชื ้อชาติ และ 
ความสัมพันธดานการคาขาย ซ่ึงเม่ือวิเคราะห 
แลวพบวาการปฏิบัติตามเดิมนั้น มีความ 
เหมาะสมและมีศักยภาพดีอยูแลว เนื่อง 
จากเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง มีระบบ 
โครงขายการขนสงเชื่อมโยงไปยังเมืองตางๆ 
ทั่วประเทศอยางสะดวก และระดับความ 
สัมพันธดานการคาขายระหวางผูขายไทย 
กับราชการจีนเปนไปอยางแนบแนน จึงทำ 
ใหการนำเขาสินคาจากประเทศไทยไปยัง 
ประเทศจีนเปนไปอยางสะดวกมากกวาการ
เขาทางชองทางอื่นๆ

แตเมื่อวิเคราะหตามหลักการขนสง 
โดยอาศัยหลักภูมิศาสตรและระบบขนสง 
ผูวิจัยไดจัดแบงกลุมเมืองเปาหมายที่ตอง 
ทำการศึกษาออกเปน 3 กลุม ดังนี้

“สินคาจากประเทศไทย 

ที่สงเขาประเทศจ�น 

แบงเปน 2 ประเภทหลัก 

ไดแก สินคาเกษตรและ 

สินคาเกษตรแปรรูป 

และสินคาอุตสาหกรรม 

ซ�่งนครกวางโจว 

เปนเมืองหลัก 

ที่ผูสงสินคาออกของไทย 

ใชเปนฐานในการสงสินคา 

ไปเพ��อการกระจายสินคา 

ไปยังเมืองตางๆ 

ทั�วประเทศจ�น”

แผนภาพที่ 1
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – คุนหมิง1

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย เฉิงตู

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

8,000-10,000 บาท

5,000-8,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

คุนหมิง

กวางโจว

อากาศ

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย ฉงชิ่ง

เฉิงตู

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

5,000-8,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

คุนหมิง

กวางโจว

อากาศ

5,000-8,000 บาท

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย ซีอาน

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

5,000-8,000 บาท

5,000-10,000 บาท
Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45 kgs = 58 บาท/kgs
100 kgs = 50 บาท/kgs

R3aคุนหมิง

ทาเรือเซี่ยงไฮ

กวางโจว 8,000-10,000 บาท

ทางอากาศ

ประเทศไทย หนานหนิง

Dry 20’ 89,000-102,000 บาท
Dry 40’ 107,000-112,000 บาท

Dry 20’ 59,000-65,000 บาท
Dry 40’ 63,400-69,500 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท กวางโจว

R12

R9

ประเทศไทย กวางโจว

17,000-19,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 50 บาท/kgs

Dry 60,000-65,000 บาท
ทาบ 000,01 ณามะรปะลูตมิพเ refeeR

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท ทางทะเล

งินหนานห นนถงาท

อากาศ

ประเทศไทย เซี่ยเหมิน

5,000-8,000 บาท

5,000-8,000 บาท

20’Dry 59,000-65,000 บาท
40’Dry  63,400-69,500 บาท

20’Dry 89,000-102,000 บาท
40’Dry  107,000-112,000 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45 kgs = 78 บาท/kgs
100 kgs = 72 บาท/kgs

R 9

R 12

กวางโจว 5,000-8,000 บาท

อากาศ

ประเทศไทย เซี่ยงไฮ

5,000-10,000 บาท

5,000-10,000 บาท

5,000-10,000 บาท

ระยะทาง 1,540 กม.
ระยะเวลา 19 ชั่วโมง
ตนทุนการขนสงสินคา
ประมาณ10,000-15,000 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

Dry 20’ 22,350-23,530 บาท
Dry 40’ 28,950-29,950 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

45 kgs = 40 บาท/kgs
100 kgs = 40 บาท/kgs

ทาเรือเซี่ยงไฮ

ทาเรือหนิงโป

กวางโจว

ทาเรือไวเกาเฉียว

อากาศ

ประเทศไทย ปกกิ่ง
12,000-18,000 บาท

20,000-22,000 บาท

45 kgs = 58 บาท/kgs
100 kgs = 52 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

กวางโจว

เซี่ยงไฮ

อากาศ

Logistic Management:ChinaSTRATEGY

Logistic Management:ChinaSTRATEGY
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ตนทุนของการกระจายสินคา
จากไทยสู 9 เมืองหลัก
แดนมังกร 

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

พ.ค.-ธ.ค. : 175,000-200,000 บาท

ธ.ค.-เม.ย. : 225,000-250,000 บาท

2,000-2,500 บาท/ตัน

คาขนสง+คายก
2-3 วัน

แมน้ำโขง
ทากวนเหลย

ทางทะเล
กวางโจว

R3a

R3b

อากาศ

2-3 วัน

Dry 20’ 60,000-70,000 บาท

ประเทศไทย คุนหมิง

Reefer เพิ่มตูละประมาณ 10,000 บาท

5-12 วัน

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45,000 บาท
20 ชั่วโมง 28 นาที

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

2-3 วัน

Dry 20’ 60,000-65,000 บาท
Reefer เพิ่มตูละประมาณ 10,000 บาท



แผนภาพที่ 3
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ฉงช�่ง3

แผนภาพที่ 4
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ซ�อาน4

แผนภาพที่ 5
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – หนานหนิง5

แผนภาพที่ 7
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เซ�่ยเหมิน7

แผนภาพที่ 8
ของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เซ�่ยงไฮ8

แผนภาพที่ 9
ของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ปกกิ�ง9

แผนภาพที่ 6
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – กวางโจว6

แผนภาพที่ 2
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เฉิงตู2

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาตนทุนทางการกระจาย

สินคา ผูวิจัยใหขอเสนอแนะแกผูประกอบการ 
ไทย ดังนี้ 

• ศึกษากฎหมายสำคัญที่เกี่ยวของ 
กับการลงทุน เชน กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายแรงงาน และกฎหมายบริษัทรวมทุน 
อยางไรก็ดี กฎหมายจีนมีการเปลี่ยนแปลง 
บอยและยังไมมีการปฏิบัติหรือตีความเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

• ตองมีความรอบคอบในการเลือก 
ผูรวมลงทุน แมวาการใชความสัมพันธสวนบุคคล 
จะยังเปนสิ่งสำคัญ แตก็ควรตระหนักถึง 
ระเบียบ และกฎหมายจีน

• สินคาที ่อาจเสียหายหากมีการ 
ขนถายหลายครั้ง ดังนั้นควรเลือกโหมดการ 

ขนสงที่เหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนการขนถาย
สินคาหลายทอดลง

• มีการควบคุมราคาคาบริการตางๆ 
ในการขนสง และสนับสนุนใหเกิดการ 
แขงขันในดานการดำเนินงานบริการขนสง 
โดยเฉพาะเสนทางถนนเชื่อมโยงไทย-ลาว- 
จีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนสง 
สินคา และบริการเรือขนสงสินคาจากไทย 
ไปจีนในแมน้ำโขง

• ควรปรับปรุงการคืนภาษีมูลคา 
เพิ่ม และภาษีนำเขาตามมาตรา 19 ทวิ 
ใหเร็วขึ้นและลดอัตราภาษีนำเขาวัตถุดิบที่ 
ใชในการผลิตเพื่อสงออก

• ควรมีการสนับสนุนดานเงินทุน 
เพื่อเสริมสรางสภาพคลองใหแกผู สงออก 
ซึ่งสามารถทำไดหลายประการ เชน การ 

ตอรองกับเจาหนี้ตางประเทศ เพื่อยืดระยะ 
เวลาคืนเงิน การหาแหลงเงินกูระยะยาวที่มี 
อัตราดอกเบ้ียต่ำให รวมท้ังการประสานงาน 
กับธนาคารใหมีนโยบายการใหสินเชื่อเพื่อ 
สนับสนุนการสงออก (Packing Credit) 
ในวงเงินที่สูงขึ้น มีการพิจารณากำหนด 
ค าใช จ ายต างๆที ่ เก ี ่ยวข องก ับการค า 
ตางประเทศใหเหมาะสม เชน การเปด L/C 
และการจัดทำเอกสารรับรองตางๆ เปนตน

• จัดหาแหลงวัตถุดิบที่มีราคาถูกให 
โดยเฉพาะวัตถุด ิบดานการเกษตรและ 
รัฐบาลควรมีมาตรการในการรองรับดาน 
อัตราคาจางแรงงานของไทยที่สูงขึ้น

• ควรมีการวิเคราะหและรวบรวม 
ขอมูลตางๆ ที่ใชเพื่อสงเสริมการสงออกของ 
ไทยในตลาดจีน เพื่อเผยแพรใหกับผูสงออก 

ด านฤดูกาลในการขนสงตามลำน้ำโขง 
แตอยางไรก็ตาม ความผันผวนของราคา 
น้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น 
ตลอดเวลา ถือเปนอุปสรรคในการจูงใจให 
ผูประกอบการเลือกใชเสนทางดังกลาวใน 
การขนสงสินคา

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองคุนหมิง 
เฉิงตู ฉงชิ่ง และซีอาน (ดังแผนภาพที่ 1-4)

 
กลุมที่ 2 หนานหนิง กวางโจว และ 

เซ�่ยเหมิน

ศักยภาพในการขนสงสินคาไปเมืองใน
กลุมที่สองนี้ เสนทางหลักที่ผูวิจัยแนะนำคือ  
เสนทางทะเล โดยกระจายสินคาเริ่มจาก 
ทาเรือแหลมฉบัง หรือทาเรือกรุงเทพ ไป 
ยังฮองกง (Hong Kong) – เซินเจิ้น 
(Shenzhen) – กวางโจว (Guangzhou) 
ในกรณีสินคาเปนผลไมจะสงเขามายังตลาด
ขายสงผักและผลไมเจียงหนาน โดยสวนใหญ 
จะสงเขามาโดยทาเรือผานทางฮองกงกอนท่ี 
จะขึ ้นบกที ่ด านเหวินจิ ่นตู และเสอโขว 
(Shekou) ของเซินเจิ้นแลวถึงตอมาที่ตลาด 
เจียงหนาน นครกวางโจว โดยทั่วไปจะใช 
เวลาประมาณ 4-5 วัน ที่จะเขาที่กวางโจว 
จากนั้นจะกระจายไปยังเมืองอื่นๆ ของ 
ประเทศจีน เนื่องจากมีพื้นฐานโครงขาย 
คมนาคมสมบูรณอยูแลว สวนเสนทางถนน 
จะไมไดรับความนิยมเนื ่องจากระยะทาง 
จากไทยถึงกวางโจวคอนขางไกลและใช 
ระยะเวลาในการขนสงมากรวมทั้งตนทุนที่
สูง สวนเสนทางอากาศไมไดรับความนิยม 
เนื่องจากตนทุนการขนสงที่สูง แตอยางไรก็ 
ตามผูประกอบการไดขนสงทางอากาศบาง
ครั ้งในกรณีลูกคาตองการสินคาเรงดวน 
และในกรณีที่ตองสงสินคาตัวอยางใหกับ 

ลูกคา โดยคาขนสงทางอากาศจะคิดเปนตอ 
หนวยกิโลกรัม

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองหนานหนิง 
กวางโจว และเซี่ยเหมิน (ดังแผนภาพที่ 
5-7)

กลุมที่ 3 เซ�่ยงไฮ และปกกิ�ง

นครเซี่ยงไฮ เปนเมืองขนาดใหญและ 
มีทาเรือที่สำคัญถึง 2 ทา คือทาเรือเซี่ยงไฮ 
และทาเรือหนิงโปว ซึ่งสามารถรองรับการ 
ขนสงสินคาจากประเทศตางๆ เขาสูประเทศ 
จีนไดเปนจำนวนมาก จากการวิเคราะหพบ 
วาผูประกอบการไทยใชบริการของทาเรือ 
ดังกลาวนอยมาก เนื ่องจากปญหาดาน 
มาตรการควบคุมมาตรฐานสินคานำเขาสู 
ประเทศของหนวยงานภาครัฐ ของประเทศ 
จีนที่เขมงวดมาก แตอยางไรก็ตาม หาก 
ผูประกอบการไทยสามารถดำเนินการให 
สินคาของตนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
กำหนดแลว การขนสงสินคาไปยังเมืองใน 
กลุมที่ 3 นี้ สมควรใชเสนทางทางเรือ 
จากประเทศไทยเขาส ู ท าเร ือเซ ี ่ยงไฮ  
หรือทาเรือหนิงโป (มณฑลเจอเจียง) ใน 
นครเซ่ียงไฮ แลวจึงกระจายตอไปยังกรุงปกก่ิง 
ตอไปอยางสะดวก เกิดการเสียหายจาก 
การขนถายสินคานอย และเกิดคาใชจาย 
ต่ำที่สุด นอกจากนั้น การขนสงสินคามายัง 
ทาเรือในนครเซี่ยงไฮนั้น ยังสามารถเปน 
ทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในการขนสงสินคา
ตอไปยังนครซีอานทางถนนไดอีกชองทาง 
หนึ่งดวย

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองเซี ่ยงไฮ 
และปกกิ่ง (ดังแผนภาพที่ 8-9)

กลุมที่ 1 คุนหมิง เฉิงตู ฉงช�่ง และซ�อาน

จากลักษณะทางภูมิศาสตรของเสนทาง 
การขนสง พบวาการขนสงสินคาจากประเทศไทย 
ไปยังประเทศจีนในเมืองในกลุมที่ 1 นี้ ควร 
ใชเสนทางการขนสงทางถนนตามแนว 
พ ัฒนาเส นทางเหน ือ-ใต หร ือ GMS  
North-South Economic Corridor 
โดยเฉพาะเสนทาง R3E ที่ไดมีการกอสราง 
สะพานขามฝงลาวมาไทยที่อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย จะทำใหผูประกอบการ 
ไทยมีการขนสงสินคาที ่ใชระยะเวลาสั ้น 
มีการเคลื่อนยายสินคานอย และมีตนทุน 
ที่ต่ำกวา การขนสงสินคาผานเสนทางอื่นๆ 
เชน เสนทางการขนสงผานเสนทาง R3W 
ที่พบอุปสรรคดานความมั่นคงดานการเมือง
การปกครองและชนกลุมนอยของประเทศ
พมา หรือเสนทางแมน้ำโขงที่ประสบปญหา 
ดานความปลอดภัย ความเสียหายของ 
สินคาเนื่องจากการเปลี่ยนถาย และปญหา 

ไทยและผูสนใจที่ตองการเขาไปทำธุรกิจ 
การคาในจีน โดยขอมูลที่สงใหตองเปน 
ขอมูลที่ถูกตอง และเปนปจจุบันมากที่สุด

• เรงปรับปรุงระเบียบพิธีการทาง 
ศุลกากรใหทันสมัย โดยตองลดขั้นตอนให 
นอยลง ลดความยุงยากซับซอนของเอกสาร 
สรางมาตรฐานที่ชัดเจนแนนอนขึ้น เพื่อลด 
การใชวิจารณญาณของเจาหนาที่ประเมิน 
ภาษี รวมท้ังตองมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
มาใช เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ 
โดยเรงรัดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ให 
สามารถใช ระบบเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว 
(One Stop Service) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสรางความ 
ดึงดูดใหกับผลิตภัณฑ เปนการเพิ่มมูลคา 
ของผลิตภัณฑ และสามารถแขงขันไดกับ 
คูแขงขันที่สำคัญ การสรางบรรจุภัณฑให 
เหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคของคน 
จีน อาทิ การบรรจุลำไย 7 เม็ด ตาม 
ความเชื่อของคนจีน และเพื่องายตอการ 
บริโภคของคนจีน

• ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม 
การสงออกสินคาเกษตรไทย โดยใชตัวอยาง 
ของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด มีการ 
คุมปริมาณ และทราบขอมูลผลิตผลทาง 
การเกษตร สามารถจัดสรรการสงออกไป 
แตละทาเรือของแตละประเทศในโลกได 
ในขณะที่ประเทศไทย ผูสงออกแยงกันซื้อ 
สินคาจากเกษตรกร และแยงกันขาย เมื่อ 
ขายสงออกตางประเทศ เกษตรกรไม 
สามารถสรางราคาสินคาเกษตรและสงออก
ไดเอง ไมเหมือนประเทศออสเตรเลีย ที่ 
รัฐบาลสนับสนุนมีหนวยงานสนับสนุนให 
เกษตรกรสามารถสงออก และจัดสรรการ 
สงออกที่เหมาะสม

• การสงเสริมการขายสินคาเกษตร 
ใหมๆ ที่คนจีนยังไมรูจัก โดยตองสรางการ 
เรียนรูถึงวิธีการบริโภคที่เหมาะสมและให 
กับลูกคาชาวจีน ผลไมที่เปนที่นิยมของ 
ชาวจีน ไดแกทุเรียน ลำไย มังคุด กลวย 
คูแขงสำคัญในการสงออกผลไมเมืองรอน 
ของไทย คือ ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

เวียดนาม และไตหวัน นอกจากทุเรียน 
มังคุด ลำไย ที่เปนสินคาหลักของไทยแลว 
กลุมผลไมที่มีแนวโนมเติบโตดีในตลาดจีน 
คือ กลวยไข เงาะ ชมพู มะขามหวาน ขนุน 
สมโอ มะมวง สละ ผลไมไทยในตลาดจีน 
ที่ยังไมมีคูแขง คือ ทุเรียน สวนกลวยไข 
ที่รูจักในชื่อ "หวงตี้เจียว" หมายถึง "กลวย 
จักรพรรดิ" ขณะนี้กำลังเปนสินคาที่ไดรับ 
ความนิยมในวงกวางขึ้น

• ควบคุมมาตรฐานสินคาใหเปนไป 
ตามมาตรฐานของกฎของประเทศจีน โดย 
ตองสรางมาตรฐานใหเกิดขึ้นไดในระยะยาว 
ไมใชเพียงเมื่อเกิดเหตุการณเทานั้น 

• ร ัฐบาลควรควบค ุมหร ือสร าง 
เสถียรภาพของคาขนสงทางเรือไปยังกวางโจว 
คาขนสงทางเรืออยูระหวางชวง 18,600-93,000 
บาท เพราะหากตนทุนเปลี่ยนแปลงไปจาก 
ระดับดังกลาวมากจะสงผลโดยตรงตอ 
ผูประกอบการในประเทศไทย

จากการศึกษาตนทุนของการกระจาย
สินคาระหวางประเทศไทยไปยังประเทศจีน 
ผูวิจัยไดศึกษาเสนทาง ระยะเวลา และ 
ตนทุน ของการขนสงสินคาจากประเทศไทย 
ไปยังเมืองเปาหมาย 9 เมือง ในประเทศ 
จีน ไดแก คุนหมิง หนานหนิง เซี่ยเหมิน 
ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เฉิงตู ฉงชิ่ง กวางโจว 
และซีอาน ผูวิจัยสามารถวิเคราะหถึงศักยภาพ 
ในการสงออกสินคาของประเทศไทยไปยัง 
ประเทศจีนได 2 แนวทาง ไดแก วิเคราะห 
ศักยภาพตามหลักการปฏิบัติที่ดำเนินการ
อยูในปจจุบัน และวิเคราะหศักยภาพตาม 
หลักการขนสงทางภูมิศาสตร 

เมื่อวิเคราะหจากสภาพและลักษณะ 
การคาขายภายในประเทศจีนในปจจุบัน 
รวมถึงการคาขายระหวางประเทศไทยและ

ประเทศจีน พบวาสินคาจากประเทศไทย 
ที่สงเขาประเทศจีนแบงเปน 2 ประเภท 
หลัก ไดแก สินคาเกษตรและสินคาเกษตร 
แปรรูป และสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งนคร 
กวางโจวเปนเมืองหลักที่ผู สงสินคาออก 
ของไทยใชเปนฐานในการสงสินคาไปเพื่อ
การกระจายสินคาไปยังเมืองตางๆ ทั่ว 
ประเทศจีน  เนื่องจากมีความสัมพันธกันมา 

อยางยาวนานทั้งทางดานเชื ้อชาติ และ 
ความสัมพันธดานการคาขาย ซ่ึงเม่ือวิเคราะห 
แลวพบวาการปฏิบัติตามเดิมนั้น มีความ 
เหมาะสมและมีศักยภาพดีอยูแลว เนื่อง 
จากเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง มีระบบ 
โครงขายการขนสงเชื่อมโยงไปยังเมืองตางๆ 
ทั่วประเทศอยางสะดวก และระดับความ 
สัมพันธดานการคาขายระหวางผูขายไทย 
กับราชการจีนเปนไปอยางแนบแนน จึงทำ 
ใหการนำเขาสินคาจากประเทศไทยไปยัง 
ประเทศจีนเปนไปอยางสะดวกมากกวาการ
เขาทางชองทางอื่นๆ

แตเมื่อวิเคราะหตามหลักการขนสง 
โดยอาศัยหลักภูมิศาสตรและระบบขนสง 
ผูวิจัยไดจัดแบงกลุมเมืองเปาหมายที่ตอง 
ทำการศึกษาออกเปน 3 กลุม ดังนี้

“สินคาจากประเทศไทย 

ที่สงเขาประเทศจ�น 

แบงเปน 2 ประเภทหลัก 

ไดแก สินคาเกษตรและ 

สินคาเกษตรแปรรูป 

และสินคาอุตสาหกรรม 

ซ�่งนครกวางโจว 

เปนเมืองหลัก 

ที่ผูสงสินคาออกของไทย 

ใชเปนฐานในการสงสินคา 

ไปเพ��อการกระจายสินคา 

ไปยังเมืองตางๆ 

ทั�วประเทศจ�น”

แผนภาพที่ 1
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – คุนหมิง1

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย เฉิงตู

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

8,000-10,000 บาท

5,000-8,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

คุนหมิง

กวางโจว

อากาศ

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย ฉงชิ่ง

เฉิงตู

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

5,000-8,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

คุนหมิง

กวางโจว

อากาศ

5,000-8,000 บาท

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย ซีอาน

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

5,000-8,000 บาท

5,000-10,000 บาท
Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45 kgs = 58 บาท/kgs
100 kgs = 50 บาท/kgs

R3aคุนหมิง

ทาเรือเซี่ยงไฮ

กวางโจว 8,000-10,000 บาท

ทางอากาศ

ประเทศไทย หนานหนิง

Dry 20’ 89,000-102,000 บาท
Dry 40’ 107,000-112,000 บาท

Dry 20’ 59,000-65,000 บาท
Dry 40’ 63,400-69,500 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท กวางโจว

R12

R9

ประเทศไทย กวางโจว

17,000-19,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 50 บาท/kgs

Dry 60,000-65,000 บาท
ทาบ 000,01 ณามะรปะลูตมิพเ refeeR

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท ทางทะเล

งินหนานห นนถงาท

อากาศ

ประเทศไทย เซี่ยเหมิน

5,000-8,000 บาท

5,000-8,000 บาท

20’Dry 59,000-65,000 บาท
40’Dry  63,400-69,500 บาท

20’Dry 89,000-102,000 บาท
40’Dry  107,000-112,000 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45 kgs = 78 บาท/kgs
100 kgs = 72 บาท/kgs

R 9

R 12

กวางโจว 5,000-8,000 บาท

อากาศ

ประเทศไทย เซี่ยงไฮ

5,000-10,000 บาท

5,000-10,000 บาท

5,000-10,000 บาท

ระยะทาง 1,540 กม.
ระยะเวลา 19 ชั่วโมง
ตนทุนการขนสงสินคา
ประมาณ10,000-15,000 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

Dry 20’ 22,350-23,530 บาท
Dry 40’ 28,950-29,950 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

45 kgs = 40 บาท/kgs
100 kgs = 40 บาท/kgs

ทาเรือเซี่ยงไฮ

ทาเรือหนิงโป

กวางโจว

ทาเรือไวเกาเฉียว

อากาศ

ประเทศไทย ปกกิ่ง
12,000-18,000 บาท

20,000-22,000 บาท

45 kgs = 58 บาท/kgs
100 kgs = 52 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

กวางโจว

เซี่ยงไฮ

อากาศ

Logistic Management:ChinaSTRATEGY

Logistic Management:ChinaSTRATEGY
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ตนทุนของการกระจายสินคา
จากไทยสู 9 เมืองหลัก
แดนมังกร 

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

พ.ค.-ธ.ค. : 175,000-200,000 บาท

ธ.ค.-เม.ย. : 225,000-250,000 บาท

2,000-2,500 บาท/ตัน

คาขนสง+คายก
2-3 วัน

แมน้ำโขง
ทากวนเหลย

ทางทะเล
กวางโจว

R3a

R3b

อากาศ

2-3 วัน

Dry 20’ 60,000-70,000 บาท

ประเทศไทย คุนหมิง

Reefer เพิ่มตูละประมาณ 10,000 บาท

5-12 วัน

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45,000 บาท
20 ชั่วโมง 28 นาที

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

2-3 วัน

Dry 20’ 60,000-65,000 บาท
Reefer เพิ่มตูละประมาณ 10,000 บาท



แผนภาพที่ 3
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ฉงช�่ง3

แผนภาพที่ 4
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ซ�อาน4

แผนภาพที่ 5
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – หนานหนิง5

แผนภาพที่ 7
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เซ�่ยเหมิน7

แผนภาพที่ 8
ของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เซ�่ยงไฮ8

แผนภาพที่ 9
ของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ปกกิ�ง9

แผนภาพที่ 6
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – กวางโจว6

แผนภาพที่ 2
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เฉิงตู2

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาตนทุนทางการกระจาย

สินคา ผูวิจัยใหขอเสนอแนะแกผูประกอบการ 
ไทย ดังนี้ 

• ศึกษากฎหมายสำคัญที่เกี่ยวของ 
กับการลงทุน เชน กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายแรงงาน และกฎหมายบริษัทรวมทุน 
อยางไรก็ดี กฎหมายจีนมีการเปลี่ยนแปลง 
บอยและยังไมมีการปฏิบัติหรือตีความเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

• ตองมีความรอบคอบในการเลือก 
ผูรวมลงทุน แมวาการใชความสัมพันธสวนบุคคล 
จะยังเปนสิ่งสำคัญ แตก็ควรตระหนักถึง 
ระเบียบ และกฎหมายจีน

• สินคาที ่อาจเสียหายหากมีการ 
ขนถายหลายครั้ง ดังนั้นควรเลือกโหมดการ 

ขนสงที่เหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนการขนถาย
สินคาหลายทอดลง

• มีการควบคุมราคาคาบริการตางๆ 
ในการขนสง และสนับสนุนใหเกิดการ 
แขงขันในดานการดำเนินงานบริการขนสง 
โดยเฉพาะเสนทางถนนเชื่อมโยงไทย-ลาว- 
จีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนสง 
สินคา และบริการเรือขนสงสินคาจากไทย 
ไปจีนในแมน้ำโขง

• ควรปรับปรุงการคืนภาษีมูลคา 
เพิ่ม และภาษีนำเขาตามมาตรา 19 ทวิ 
ใหเร็วขึ้นและลดอัตราภาษีนำเขาวัตถุดิบที่ 
ใชในการผลิตเพื่อสงออก

• ควรมีการสนับสนุนดานเงินทุน 
เพื่อเสริมสรางสภาพคลองใหแกผู สงออก 
ซึ่งสามารถทำไดหลายประการ เชน การ 

ตอรองกับเจาหนี้ตางประเทศ เพื่อยืดระยะ 
เวลาคืนเงิน การหาแหลงเงินกูระยะยาวที่มี 
อัตราดอกเบ้ียต่ำให รวมท้ังการประสานงาน 
กับธนาคารใหมีนโยบายการใหสินเชื่อเพื่อ 
สนับสนุนการสงออก (Packing Credit) 
ในวงเงินที่สูงขึ้น มีการพิจารณากำหนด 
ค าใช จ ายต างๆที ่ เก ี ่ยวข องก ับการค า 
ตางประเทศใหเหมาะสม เชน การเปด L/C 
และการจัดทำเอกสารรับรองตางๆ เปนตน

• จัดหาแหลงวัตถุดิบที่มีราคาถูกให 
โดยเฉพาะวัตถุด ิบดานการเกษตรและ 
รัฐบาลควรมีมาตรการในการรองรับดาน 
อัตราคาจางแรงงานของไทยที่สูงขึ้น

• ควรมีการวิเคราะหและรวบรวม 
ขอมูลตางๆ ที่ใชเพื่อสงเสริมการสงออกของ 
ไทยในตลาดจีน เพื่อเผยแพรใหกับผูสงออก 

ด านฤดูกาลในการขนสงตามลำน้ำโขง 
แตอยางไรก็ตาม ความผันผวนของราคา 
น้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น 
ตลอดเวลา ถือเปนอุปสรรคในการจูงใจให 
ผูประกอบการเลือกใชเสนทางดังกลาวใน 
การขนสงสินคา

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองคุนหมิง 
เฉิงตู ฉงชิ่ง และซีอาน (ดังแผนภาพที่ 1-4)

 
กลุมที่ 2 หนานหนิง กวางโจว และ 

เซ�่ยเหมิน

ศักยภาพในการขนสงสินคาไปเมืองใน
กลุมที่สองนี้ เสนทางหลักที่ผูวิจัยแนะนำคือ  
เสนทางทะเล โดยกระจายสินคาเริ่มจาก 
ทาเรือแหลมฉบัง หรือทาเรือกรุงเทพ ไป 
ยังฮองกง (Hong Kong) – เซินเจิ้น 
(Shenzhen) – กวางโจว (Guangzhou) 
ในกรณีสินคาเปนผลไมจะสงเขามายังตลาด
ขายสงผักและผลไมเจียงหนาน โดยสวนใหญ 
จะสงเขามาโดยทาเรือผานทางฮองกงกอนท่ี 
จะขึ ้นบกที ่ด านเหวินจิ ่นตู และเสอโขว 
(Shekou) ของเซินเจิ้นแลวถึงตอมาที่ตลาด 
เจียงหนาน นครกวางโจว โดยทั่วไปจะใช 
เวลาประมาณ 4-5 วัน ที่จะเขาที่กวางโจว 
จากนั้นจะกระจายไปยังเมืองอื่นๆ ของ 
ประเทศจีน เนื่องจากมีพื้นฐานโครงขาย 
คมนาคมสมบูรณอยูแลว สวนเสนทางถนน 
จะไมไดรับความนิยมเนื ่องจากระยะทาง 
จากไทยถึงกวางโจวคอนขางไกลและใช 
ระยะเวลาในการขนสงมากรวมทั้งตนทุนที่
สูง สวนเสนทางอากาศไมไดรับความนิยม 
เนื่องจากตนทุนการขนสงที่สูง แตอยางไรก็ 
ตามผูประกอบการไดขนสงทางอากาศบาง
ครั ้งในกรณีลูกคาตองการสินคาเรงดวน 
และในกรณีที่ตองสงสินคาตัวอยางใหกับ 

ลูกคา โดยคาขนสงทางอากาศจะคิดเปนตอ 
หนวยกิโลกรัม

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองหนานหนิง 
กวางโจว และเซี่ยเหมิน (ดังแผนภาพที่ 
5-7)

กลุมที่ 3 เซ�่ยงไฮ และปกกิ�ง

นครเซี่ยงไฮ เปนเมืองขนาดใหญและ 
มีทาเรือที่สำคัญถึง 2 ทา คือทาเรือเซี่ยงไฮ 
และทาเรือหนิงโปว ซึ่งสามารถรองรับการ 
ขนสงสินคาจากประเทศตางๆ เขาสูประเทศ 
จีนไดเปนจำนวนมาก จากการวิเคราะหพบ 
วาผูประกอบการไทยใชบริการของทาเรือ 
ดังกลาวนอยมาก เนื ่องจากปญหาดาน 
มาตรการควบคุมมาตรฐานสินคานำเขาสู 
ประเทศของหนวยงานภาครัฐ ของประเทศ 
จีนที่เขมงวดมาก แตอยางไรก็ตาม หาก 
ผูประกอบการไทยสามารถดำเนินการให 
สินคาของตนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
กำหนดแลว การขนสงสินคาไปยังเมืองใน 
กลุมที่ 3 นี้ สมควรใชเสนทางทางเรือ 
จากประเทศไทยเขาส ู ท าเร ือเซ ี ่ยงไฮ  
หรือทาเรือหนิงโป (มณฑลเจอเจียง) ใน 
นครเซ่ียงไฮ แลวจึงกระจายตอไปยังกรุงปกก่ิง 
ตอไปอยางสะดวก เกิดการเสียหายจาก 
การขนถายสินคานอย และเกิดคาใชจาย 
ต่ำที่สุด นอกจากนั้น การขนสงสินคามายัง 
ทาเรือในนครเซี่ยงไฮนั้น ยังสามารถเปน 
ทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในการขนสงสินคา
ตอไปยังนครซีอานทางถนนไดอีกชองทาง 
หนึ่งดวย

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองเซี ่ยงไฮ 
และปกกิ่ง (ดังแผนภาพที่ 8-9)

กลุมที่ 1 คุนหมิง เฉิงตู ฉงช�่ง และซ�อาน

จากลักษณะทางภูมิศาสตรของเสนทาง 
การขนสง พบวาการขนสงสินคาจากประเทศไทย 
ไปยังประเทศจีนในเมืองในกลุมที่ 1 นี้ ควร 
ใชเสนทางการขนสงทางถนนตามแนว 
พ ัฒนาเส นทางเหน ือ-ใต หร ือ GMS  
North-South Economic Corridor 
โดยเฉพาะเสนทาง R3E ที่ไดมีการกอสราง 
สะพานขามฝงลาวมาไทยที่อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย จะทำใหผูประกอบการ 
ไทยมีการขนสงสินคาที ่ใชระยะเวลาสั ้น 
มีการเคลื่อนยายสินคานอย และมีตนทุน 
ที่ต่ำกวา การขนสงสินคาผานเสนทางอื่นๆ 
เชน เสนทางการขนสงผานเสนทาง R3W 
ที่พบอุปสรรคดานความมั่นคงดานการเมือง
การปกครองและชนกลุมนอยของประเทศ
พมา หรือเสนทางแมน้ำโขงที่ประสบปญหา 
ดานความปลอดภัย ความเสียหายของ 
สินคาเนื่องจากการเปลี่ยนถาย และปญหา 

ไทยและผูสนใจที่ตองการเขาไปทำธุรกิจ 
การคาในจีน โดยขอมูลที่สงใหตองเปน 
ขอมูลที่ถูกตอง และเปนปจจุบันมากที่สุด

• เรงปรับปรุงระเบียบพิธีการทาง 
ศุลกากรใหทันสมัย โดยตองลดขั้นตอนให 
นอยลง ลดความยุงยากซับซอนของเอกสาร 
สรางมาตรฐานที่ชัดเจนแนนอนขึ้น เพื่อลด 
การใชวิจารณญาณของเจาหนาที่ประเมิน 
ภาษี รวมท้ังตองมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
มาใช เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ 
โดยเรงรัดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ให 
สามารถใช ระบบเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว 
(One Stop Service) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสรางความ 
ดึงดูดใหกับผลิตภัณฑ เปนการเพิ่มมูลคา 
ของผลิตภัณฑ และสามารถแขงขันไดกับ 
คูแขงขันที่สำคัญ การสรางบรรจุภัณฑให 
เหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคของคน 
จีน อาทิ การบรรจุลำไย 7 เม็ด ตาม 
ความเชื่อของคนจีน และเพื่องายตอการ 
บริโภคของคนจีน

• ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม 
การสงออกสินคาเกษตรไทย โดยใชตัวอยาง 
ของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด มีการ 
คุมปริมาณ และทราบขอมูลผลิตผลทาง 
การเกษตร สามารถจัดสรรการสงออกไป 
แตละทาเรือของแตละประเทศในโลกได 
ในขณะที่ประเทศไทย ผูสงออกแยงกันซื้อ 
สินคาจากเกษตรกร และแยงกันขาย เมื่อ 
ขายสงออกตางประเทศ เกษตรกรไม 
สามารถสรางราคาสินคาเกษตรและสงออก
ไดเอง ไมเหมือนประเทศออสเตรเลีย ที่ 
รัฐบาลสนับสนุนมีหนวยงานสนับสนุนให 
เกษตรกรสามารถสงออก และจัดสรรการ 
สงออกที่เหมาะสม

• การสงเสริมการขายสินคาเกษตร 
ใหมๆ ที่คนจีนยังไมรูจัก โดยตองสรางการ 
เรียนรูถึงวิธีการบริโภคที่เหมาะสมและให 
กับลูกคาชาวจีน ผลไมที่เปนที่นิยมของ 
ชาวจีน ไดแกทุเรียน ลำไย มังคุด กลวย 
คูแขงสำคัญในการสงออกผลไมเมืองรอน 
ของไทย คือ ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

เวียดนาม และไตหวัน นอกจากทุเรียน 
มังคุด ลำไย ที่เปนสินคาหลักของไทยแลว 
กลุมผลไมที่มีแนวโนมเติบโตดีในตลาดจีน 
คือ กลวยไข เงาะ ชมพู มะขามหวาน ขนุน 
สมโอ มะมวง สละ ผลไมไทยในตลาดจีน 
ที่ยังไมมีคูแขง คือ ทุเรียน สวนกลวยไข 
ที่รูจักในชื่อ "หวงตี้เจียว" หมายถึง "กลวย 
จักรพรรดิ" ขณะนี้กำลังเปนสินคาที่ไดรับ 
ความนิยมในวงกวางขึ้น

• ควบคุมมาตรฐานสินคาใหเปนไป 
ตามมาตรฐานของกฎของประเทศจีน โดย 
ตองสรางมาตรฐานใหเกิดขึ้นไดในระยะยาว 
ไมใชเพียงเมื่อเกิดเหตุการณเทานั้น 

• ร ัฐบาลควรควบค ุมหร ือสร าง 
เสถียรภาพของคาขนสงทางเรือไปยังกวางโจว 
คาขนสงทางเรืออยูระหวางชวง 18,600-93,000 
บาท เพราะหากตนทุนเปลี่ยนแปลงไปจาก 
ระดับดังกลาวมากจะสงผลโดยตรงตอ 
ผูประกอบการในประเทศไทย

จากการศึกษาตนทุนของการกระจาย
สินคาระหวางประเทศไทยไปยังประเทศจีน 
ผูวิจัยไดศึกษาเสนทาง ระยะเวลา และ 
ตนทุน ของการขนสงสินคาจากประเทศไทย 
ไปยังเมืองเปาหมาย 9 เมือง ในประเทศ 
จีน ไดแก คุนหมิง หนานหนิง เซี่ยเหมิน 
ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เฉิงตู ฉงชิ่ง กวางโจว 
และซีอาน ผูวิจัยสามารถวิเคราะหถึงศักยภาพ 
ในการสงออกสินคาของประเทศไทยไปยัง 
ประเทศจีนได 2 แนวทาง ไดแก วิเคราะห 
ศักยภาพตามหลักการปฏิบัติที่ดำเนินการ
อยูในปจจุบัน และวิเคราะหศักยภาพตาม 
หลักการขนสงทางภูมิศาสตร 

เมื่อวิเคราะหจากสภาพและลักษณะ 
การคาขายภายในประเทศจีนในปจจุบัน 
รวมถึงการคาขายระหวางประเทศไทยและ

ประเทศจีน พบวาสินคาจากประเทศไทย 
ที่สงเขาประเทศจีนแบงเปน 2 ประเภท 
หลัก ไดแก สินคาเกษตรและสินคาเกษตร 
แปรรูป และสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งนคร 
กวางโจวเปนเมืองหลักที่ผู สงสินคาออก 
ของไทยใชเปนฐานในการสงสินคาไปเพื่อ
การกระจายสินคาไปยังเมืองตางๆ ทั่ว 
ประเทศจีน  เนื่องจากมีความสัมพันธกันมา 

อยางยาวนานทั้งทางดานเชื ้อชาติ และ 
ความสัมพันธดานการคาขาย ซ่ึงเม่ือวิเคราะห 
แลวพบวาการปฏิบัติตามเดิมนั้น มีความ 
เหมาะสมและมีศักยภาพดีอยูแลว เนื่อง 
จากเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง มีระบบ 
โครงขายการขนสงเชื่อมโยงไปยังเมืองตางๆ 
ทั่วประเทศอยางสะดวก และระดับความ 
สัมพันธดานการคาขายระหวางผูขายไทย 
กับราชการจีนเปนไปอยางแนบแนน จึงทำ 
ใหการนำเขาสินคาจากประเทศไทยไปยัง 
ประเทศจีนเปนไปอยางสะดวกมากกวาการ
เขาทางชองทางอื่นๆ

แตเมื่อวิเคราะหตามหลักการขนสง 
โดยอาศัยหลักภูมิศาสตรและระบบขนสง 
ผูวิจัยไดจัดแบงกลุมเมืองเปาหมายที่ตอง 
ทำการศึกษาออกเปน 3 กลุม ดังนี้

“สินคาจากประเทศไทย 

ที่สงเขาประเทศจ�น 

แบงเปน 2 ประเภทหลัก 

ไดแก สินคาเกษตรและ 

สินคาเกษตรแปรรูป 

และสินคาอุตสาหกรรม 

ซ�่งนครกวางโจว 

เปนเมืองหลัก 

ที่ผูสงสินคาออกของไทย 

ใชเปนฐานในการสงสินคา 

ไปเพ��อการกระจายสินคา 

ไปยังเมืองตางๆ 

ทั�วประเทศจ�น”

แผนภาพที่ 1
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – คุนหมิง1

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย เฉิงตู

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

8,000-10,000 บาท

5,000-8,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

คุนหมิง

กวางโจว

อากาศ

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย ฉงชิ่ง

เฉิงตู

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

5,000-8,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

คุนหมิง

กวางโจว

อากาศ

5,000-8,000 บาท

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย ซีอาน

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

5,000-8,000 บาท

5,000-10,000 บาท
Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45 kgs = 58 บาท/kgs
100 kgs = 50 บาท/kgs

R3aคุนหมิง

ทาเรือเซี่ยงไฮ

กวางโจว 8,000-10,000 บาท

ทางอากาศ

ประเทศไทย หนานหนิง

Dry 20’ 89,000-102,000 บาท
Dry 40’ 107,000-112,000 บาท

Dry 20’ 59,000-65,000 บาท
Dry 40’ 63,400-69,500 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท กวางโจว

R12

R9

ประเทศไทย กวางโจว

17,000-19,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 50 บาท/kgs

Dry 60,000-65,000 บาท
ทาบ 000,01 ณามะรปะลูตมิพเ refeeR

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท ทางทะเล

งินหนานห นนถงาท

อากาศ

ประเทศไทย เซี่ยเหมิน

5,000-8,000 บาท

5,000-8,000 บาท

20’Dry 59,000-65,000 บาท
40’Dry  63,400-69,500 บาท

20’Dry 89,000-102,000 บาท
40’Dry  107,000-112,000 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45 kgs = 78 บาท/kgs
100 kgs = 72 บาท/kgs

R 9

R 12

กวางโจว 5,000-8,000 บาท

อากาศ

ประเทศไทย เซี่ยงไฮ

5,000-10,000 บาท

5,000-10,000 บาท

5,000-10,000 บาท

ระยะทาง 1,540 กม.
ระยะเวลา 19 ชั่วโมง
ตนทุนการขนสงสินคา
ประมาณ10,000-15,000 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

Dry 20’ 22,350-23,530 บาท
Dry 40’ 28,950-29,950 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

45 kgs = 40 บาท/kgs
100 kgs = 40 บาท/kgs

ทาเรือเซี่ยงไฮ

ทาเรือหนิงโป

กวางโจว

ทาเรือไวเกาเฉียว

อากาศ

ประเทศไทย ปกกิ่ง
12,000-18,000 บาท

20,000-22,000 บาท

45 kgs = 58 บาท/kgs
100 kgs = 52 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

กวางโจว

เซี่ยงไฮ

อากาศ
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ตนทุนของการกระจายสินคา
จากไทยสู 9 เมืองหลัก
แดนมังกร 

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

พ.ค.-ธ.ค. : 175,000-200,000 บาท

ธ.ค.-เม.ย. : 225,000-250,000 บาท

2,000-2,500 บาท/ตัน

คาขนสง+คายก
2-3 วัน

แมน้ำโขง
ทากวนเหลย

ทางทะเล
กวางโจว

R3a

R3b

อากาศ

2-3 วัน

Dry 20’ 60,000-70,000 บาท

ประเทศไทย คุนหมิง

Reefer เพิ่มตูละประมาณ 10,000 บาท

5-12 วัน

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45,000 บาท
20 ชั่วโมง 28 นาที

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

2-3 วัน

Dry 20’ 60,000-65,000 บาท
Reefer เพิ่มตูละประมาณ 10,000 บาท



แผนภาพที่ 3
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ฉงช�่ง3

แผนภาพที่ 4
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ซ�อาน4

แผนภาพที่ 5
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – หนานหนิง5

แผนภาพที่ 7
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เซ�่ยเหมิน7

แผนภาพที่ 8
ของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เซ�่ยงไฮ8

แผนภาพที่ 9
ของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ปกกิ�ง9

แผนภาพที่ 6
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – กวางโจว6

แผนภาพที่ 2
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เฉิงตู2

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาตนทุนทางการกระจาย

สินคา ผูวิจัยใหขอเสนอแนะแกผูประกอบการ 
ไทย ดังนี้ 

• ศึกษากฎหมายสำคัญที่เกี่ยวของ 
กับการลงทุน เชน กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายแรงงาน และกฎหมายบริษัทรวมทุน 
อยางไรก็ดี กฎหมายจีนมีการเปลี่ยนแปลง 
บอยและยังไมมีการปฏิบัติหรือตีความเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

• ตองมีความรอบคอบในการเลือก 
ผูรวมลงทุน แมวาการใชความสัมพันธสวนบุคคล 
จะยังเปนสิ่งสำคัญ แตก็ควรตระหนักถึง 
ระเบียบ และกฎหมายจีน

• สินคาที ่อาจเสียหายหากมีการ 
ขนถายหลายครั้ง ดังนั้นควรเลือกโหมดการ 

ขนสงที่เหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนการขนถาย
สินคาหลายทอดลง

• มีการควบคุมราคาคาบริการตางๆ 
ในการขนสง และสนับสนุนใหเกิดการ 
แขงขันในดานการดำเนินงานบริการขนสง 
โดยเฉพาะเสนทางถนนเชื่อมโยงไทย-ลาว- 
จีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนสง 
สินคา และบริการเรือขนสงสินคาจากไทย 
ไปจีนในแมน้ำโขง

• ควรปรับปรุงการคืนภาษีมูลคา 
เพิ่ม และภาษีนำเขาตามมาตรา 19 ทวิ 
ใหเร็วขึ้นและลดอัตราภาษีนำเขาวัตถุดิบที่ 
ใชในการผลิตเพื่อสงออก

• ควรมีการสนับสนุนดานเงินทุน 
เพื่อเสริมสรางสภาพคลองใหแกผู สงออก 
ซึ่งสามารถทำไดหลายประการ เชน การ 

ตอรองกับเจาหนี้ตางประเทศ เพื่อยืดระยะ 
เวลาคืนเงิน การหาแหลงเงินกูระยะยาวที่มี 
อัตราดอกเบ้ียต่ำให รวมท้ังการประสานงาน 
กับธนาคารใหมีนโยบายการใหสินเชื่อเพื่อ 
สนับสนุนการสงออก (Packing Credit) 
ในวงเงินที่สูงขึ้น มีการพิจารณากำหนด 
ค าใช จ ายต างๆที ่ เก ี ่ยวข องก ับการค า 
ตางประเทศใหเหมาะสม เชน การเปด L/C 
และการจัดทำเอกสารรับรองตางๆ เปนตน

• จัดหาแหลงวัตถุดิบที่มีราคาถูกให 
โดยเฉพาะวัตถุด ิบดานการเกษตรและ 
รัฐบาลควรมีมาตรการในการรองรับดาน 
อัตราคาจางแรงงานของไทยที่สูงขึ้น

• ควรมีการวิเคราะหและรวบรวม 
ขอมูลตางๆ ที่ใชเพื่อสงเสริมการสงออกของ 
ไทยในตลาดจีน เพื่อเผยแพรใหกับผูสงออก 

ด านฤดูกาลในการขนสงตามลำน้ำโขง 
แตอยางไรก็ตาม ความผันผวนของราคา 
น้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น 
ตลอดเวลา ถือเปนอุปสรรคในการจูงใจให 
ผูประกอบการเลือกใชเสนทางดังกลาวใน 
การขนสงสินคา

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองคุนหมิง 
เฉิงตู ฉงชิ่ง และซีอาน (ดังแผนภาพที่ 1-4)

 
กลุมที่ 2 หนานหนิง กวางโจว และ 

เซ�่ยเหมิน

ศักยภาพในการขนสงสินคาไปเมืองใน
กลุมที่สองนี้ เสนทางหลักที่ผูวิจัยแนะนำคือ  
เสนทางทะเล โดยกระจายสินคาเริ่มจาก 
ทาเรือแหลมฉบัง หรือทาเรือกรุงเทพ ไป 
ยังฮองกง (Hong Kong) – เซินเจิ้น 
(Shenzhen) – กวางโจว (Guangzhou) 
ในกรณีสินคาเปนผลไมจะสงเขามายังตลาด
ขายสงผักและผลไมเจียงหนาน โดยสวนใหญ 
จะสงเขามาโดยทาเรือผานทางฮองกงกอนท่ี 
จะขึ ้นบกที ่ด านเหวินจิ ่นตู และเสอโขว 
(Shekou) ของเซินเจิ้นแลวถึงตอมาที่ตลาด 
เจียงหนาน นครกวางโจว โดยทั่วไปจะใช 
เวลาประมาณ 4-5 วัน ที่จะเขาที่กวางโจว 
จากนั้นจะกระจายไปยังเมืองอื่นๆ ของ 
ประเทศจีน เนื่องจากมีพื้นฐานโครงขาย 
คมนาคมสมบูรณอยูแลว สวนเสนทางถนน 
จะไมไดรับความนิยมเนื ่องจากระยะทาง 
จากไทยถึงกวางโจวคอนขางไกลและใช 
ระยะเวลาในการขนสงมากรวมทั้งตนทุนที่
สูง สวนเสนทางอากาศไมไดรับความนิยม 
เนื่องจากตนทุนการขนสงที่สูง แตอยางไรก็ 
ตามผูประกอบการไดขนสงทางอากาศบาง
ครั ้งในกรณีลูกคาตองการสินคาเรงดวน 
และในกรณีที่ตองสงสินคาตัวอยางใหกับ 

ลูกคา โดยคาขนสงทางอากาศจะคิดเปนตอ 
หนวยกิโลกรัม

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองหนานหนิง 
กวางโจว และเซี่ยเหมิน (ดังแผนภาพที่ 
5-7)

กลุมที่ 3 เซ�่ยงไฮ และปกกิ�ง

นครเซี่ยงไฮ เปนเมืองขนาดใหญและ 
มีทาเรือที่สำคัญถึง 2 ทา คือทาเรือเซี่ยงไฮ 
และทาเรือหนิงโปว ซึ่งสามารถรองรับการ 
ขนสงสินคาจากประเทศตางๆ เขาสูประเทศ 
จีนไดเปนจำนวนมาก จากการวิเคราะหพบ 
วาผูประกอบการไทยใชบริการของทาเรือ 
ดังกลาวนอยมาก เนื ่องจากปญหาดาน 
มาตรการควบคุมมาตรฐานสินคานำเขาสู 
ประเทศของหนวยงานภาครัฐ ของประเทศ 
จีนที่เขมงวดมาก แตอยางไรก็ตาม หาก 
ผูประกอบการไทยสามารถดำเนินการให 
สินคาของตนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
กำหนดแลว การขนสงสินคาไปยังเมืองใน 
กลุมที่ 3 นี้ สมควรใชเสนทางทางเรือ 
จากประเทศไทยเขาส ู ท าเร ือเซ ี ่ยงไฮ  
หรือทาเรือหนิงโป (มณฑลเจอเจียง) ใน 
นครเซ่ียงไฮ แลวจึงกระจายตอไปยังกรุงปกก่ิง 
ตอไปอยางสะดวก เกิดการเสียหายจาก 
การขนถายสินคานอย และเกิดคาใชจาย 
ต่ำที่สุด นอกจากนั้น การขนสงสินคามายัง 
ทาเรือในนครเซี่ยงไฮนั้น ยังสามารถเปน 
ทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งในการขนสงสินคา
ตอไปยังนครซีอานทางถนนไดอีกชองทาง 
หนึ่งดวย

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองเซี ่ยงไฮ 
และปกกิ่ง (ดังแผนภาพที่ 8-9)

กลุมที่ 1 คุนหมิง เฉิงตู ฉงช�่ง และซ�อาน

จากลักษณะทางภูมิศาสตรของเสนทาง 
การขนสง พบวาการขนสงสินคาจากประเทศไทย 
ไปยังประเทศจีนในเมืองในกลุมที่ 1 นี้ ควร 
ใชเสนทางการขนสงทางถนนตามแนว 
พ ัฒนาเส นทางเหน ือ-ใต หร ือ GMS  
North-South Economic Corridor 
โดยเฉพาะเสนทาง R3E ที่ไดมีการกอสราง 
สะพานขามฝงลาวมาไทยที่อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย จะทำใหผูประกอบการ 
ไทยมีการขนสงสินคาที ่ใชระยะเวลาสั ้น 
มีการเคลื่อนยายสินคานอย และมีตนทุน 
ที่ต่ำกวา การขนสงสินคาผานเสนทางอื่นๆ 
เชน เสนทางการขนสงผานเสนทาง R3W 
ที่พบอุปสรรคดานความมั่นคงดานการเมือง
การปกครองและชนกลุมนอยของประเทศ
พมา หรือเสนทางแมน้ำโขงที่ประสบปญหา 
ดานความปลอดภัย ความเสียหายของ 
สินคาเนื่องจากการเปลี่ยนถาย และปญหา 

ไทยและผูสนใจที่ตองการเขาไปทำธุรกิจ 
การคาในจีน โดยขอมูลที่สงใหตองเปน 
ขอมูลที่ถูกตอง และเปนปจจุบันมากที่สุด

• เรงปรับปรุงระเบียบพิธีการทาง 
ศุลกากรใหทันสมัย โดยตองลดขั้นตอนให 
นอยลง ลดความยุงยากซับซอนของเอกสาร 
สรางมาตรฐานที่ชัดเจนแนนอนขึ้น เพื่อลด 
การใชวิจารณญาณของเจาหนาที่ประเมิน 
ภาษี รวมท้ังตองมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
มาใช เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ 
โดยเรงรัดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ให 
สามารถใช ระบบเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว 
(One Stop Service) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสรางความ 
ดึงดูดใหกับผลิตภัณฑ เปนการเพิ่มมูลคา 
ของผลิตภัณฑ และสามารถแขงขันไดกับ 
คูแขงขันที่สำคัญ การสรางบรรจุภัณฑให 
เหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคของคน 
จีน อาทิ การบรรจุลำไย 7 เม็ด ตาม 
ความเชื่อของคนจีน และเพื่องายตอการ 
บริโภคของคนจีน

• ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม 
การสงออกสินคาเกษตรไทย โดยใชตัวอยาง 
ของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด มีการ 
คุมปริมาณ และทราบขอมูลผลิตผลทาง 
การเกษตร สามารถจัดสรรการสงออกไป 
แตละทาเรือของแตละประเทศในโลกได 
ในขณะที่ประเทศไทย ผูสงออกแยงกันซื้อ 
สินคาจากเกษตรกร และแยงกันขาย เมื่อ 
ขายสงออกตางประเทศ เกษตรกรไม 
สามารถสรางราคาสินคาเกษตรและสงออก
ไดเอง ไมเหมือนประเทศออสเตรเลีย ที่ 
รัฐบาลสนับสนุนมีหนวยงานสนับสนุนให 
เกษตรกรสามารถสงออก และจัดสรรการ 
สงออกที่เหมาะสม

• การสงเสริมการขายสินคาเกษตร 
ใหมๆ ที่คนจีนยังไมรูจัก โดยตองสรางการ 
เรียนรูถึงวิธีการบริโภคที่เหมาะสมและให 
กับลูกคาชาวจีน ผลไมที่เปนที่นิยมของ 
ชาวจีน ไดแกทุเรียน ลำไย มังคุด กลวย 
คูแขงสำคัญในการสงออกผลไมเมืองรอน 
ของไทย คือ ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

เวียดนาม และไตหวัน นอกจากทุเรียน 
มังคุด ลำไย ที่เปนสินคาหลักของไทยแลว 
กลุมผลไมที่มีแนวโนมเติบโตดีในตลาดจีน 
คือ กลวยไข เงาะ ชมพู มะขามหวาน ขนุน 
สมโอ มะมวง สละ ผลไมไทยในตลาดจีน 
ที่ยังไมมีคูแขง คือ ทุเรียน สวนกลวยไข 
ที่รูจักในชื่อ "หวงตี้เจียว" หมายถึง "กลวย 
จักรพรรดิ" ขณะนี้กำลังเปนสินคาที่ไดรับ 
ความนิยมในวงกวางขึ้น

• ควบคุมมาตรฐานสินคาใหเปนไป 
ตามมาตรฐานของกฎของประเทศจีน โดย 
ตองสรางมาตรฐานใหเกิดขึ้นไดในระยะยาว 
ไมใชเพียงเมื่อเกิดเหตุการณเทานั้น 

• ร ัฐบาลควรควบค ุมหร ือสร าง 
เสถียรภาพของคาขนสงทางเรือไปยังกวางโจว 
คาขนสงทางเรืออยูระหวางชวง 18,600-93,000 
บาท เพราะหากตนทุนเปลี่ยนแปลงไปจาก 
ระดับดังกลาวมากจะสงผลโดยตรงตอ 
ผูประกอบการในประเทศไทย

จากการศึกษาตนทุนของการกระจาย
สินคาระหวางประเทศไทยไปยังประเทศจีน 
ผูวิจัยไดศึกษาเสนทาง ระยะเวลา และ 
ตนทุน ของการขนสงสินคาจากประเทศไทย 
ไปยังเมืองเปาหมาย 9 เมือง ในประเทศ 
จีน ไดแก คุนหมิง หนานหนิง เซี่ยเหมิน 
ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เฉิงตู ฉงชิ่ง กวางโจว 
และซีอาน ผูวิจัยสามารถวิเคราะหถึงศักยภาพ 
ในการสงออกสินคาของประเทศไทยไปยัง 
ประเทศจีนได 2 แนวทาง ไดแก วิเคราะห 
ศักยภาพตามหลักการปฏิบัติที่ดำเนินการ
อยูในปจจุบัน และวิเคราะหศักยภาพตาม 
หลักการขนสงทางภูมิศาสตร 

เมื่อวิเคราะหจากสภาพและลักษณะ 
การคาขายภายในประเทศจีนในปจจุบัน 
รวมถึงการคาขายระหวางประเทศไทยและ

ประเทศจีน พบวาสินคาจากประเทศไทย 
ที่สงเขาประเทศจีนแบงเปน 2 ประเภท 
หลัก ไดแก สินคาเกษตรและสินคาเกษตร 
แปรรูป และสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งนคร 
กวางโจวเปนเมืองหลักที่ผู สงสินคาออก 
ของไทยใชเปนฐานในการสงสินคาไปเพื่อ
การกระจายสินคาไปยังเมืองตางๆ ทั่ว 
ประเทศจีน  เนื่องจากมีความสัมพันธกันมา 

อยางยาวนานทั้งทางดานเชื ้อชาติ และ 
ความสัมพันธดานการคาขาย ซ่ึงเม่ือวิเคราะห 
แลวพบวาการปฏิบัติตามเดิมนั้น มีความ 
เหมาะสมและมีศักยภาพดีอยูแลว เนื่อง 
จากเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง มีระบบ 
โครงขายการขนสงเชื่อมโยงไปยังเมืองตางๆ 
ทั่วประเทศอยางสะดวก และระดับความ 
สัมพันธดานการคาขายระหวางผูขายไทย 
กับราชการจีนเปนไปอยางแนบแนน จึงทำ 
ใหการนำเขาสินคาจากประเทศไทยไปยัง 
ประเทศจีนเปนไปอยางสะดวกมากกวาการ
เขาทางชองทางอื่นๆ

แตเมื่อวิเคราะหตามหลักการขนสง 
โดยอาศัยหลักภูมิศาสตรและระบบขนสง 
ผูวิจัยไดจัดแบงกลุมเมืองเปาหมายที่ตอง 
ทำการศึกษาออกเปน 3 กลุม ดังนี้

“สินคาจากประเทศไทย 

ที่สงเขาประเทศจ�น 

แบงเปน 2 ประเภทหลัก 

ไดแก สินคาเกษตรและ 

สินคาเกษตรแปรรูป 

และสินคาอุตสาหกรรม 

ซ�่งนครกวางโจว 

เปนเมืองหลัก 

ที่ผูสงสินคาออกของไทย 

ใชเปนฐานในการสงสินคา 

ไปเพ��อการกระจายสินคา 

ไปยังเมืองตางๆ 

ทั�วประเทศจ�น”

แผนภาพที่ 1
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – คุนหมิง1

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย เฉิงตู

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

8,000-10,000 บาท

5,000-8,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

คุนหมิง

กวางโจว

อากาศ

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย ฉงชิ่ง

เฉิงตู

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

5,000-8,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

คุนหมิง

กวางโจว

อากาศ

5,000-8,000 บาท

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย ซีอาน

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

5,000-8,000 บาท

5,000-10,000 บาท
Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45 kgs = 58 บาท/kgs
100 kgs = 50 บาท/kgs

R3aคุนหมิง

ทาเรือเซี่ยงไฮ

กวางโจว 8,000-10,000 บาท

ทางอากาศ

ประเทศไทย หนานหนิง

Dry 20’ 89,000-102,000 บาท
Dry 40’ 107,000-112,000 บาท

Dry 20’ 59,000-65,000 บาท
Dry 40’ 63,400-69,500 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท กวางโจว

R12

R9

ประเทศไทย กวางโจว

17,000-19,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 50 บาท/kgs

Dry 60,000-65,000 บาท
ทาบ 000,01 ณามะรปะลูตมิพเ refeeR

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท ทางทะเล

งินหนานห นนถงาท

อากาศ

ประเทศไทย เซี่ยเหมิน

5,000-8,000 บาท

5,000-8,000 บาท

20’Dry 59,000-65,000 บาท
40’Dry  63,400-69,500 บาท

20’Dry 89,000-102,000 บาท
40’Dry  107,000-112,000 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45 kgs = 78 บาท/kgs
100 kgs = 72 บาท/kgs

R 9

R 12

กวางโจว 5,000-8,000 บาท

อากาศ

ประเทศไทย เซี่ยงไฮ

5,000-10,000 บาท

5,000-10,000 บาท

5,000-10,000 บาท

ระยะทาง 1,540 กม.
ระยะเวลา 19 ชั่วโมง
ตนทุนการขนสงสินคา
ประมาณ10,000-15,000 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

Dry 20’ 22,350-23,530 บาท
Dry 40’ 28,950-29,950 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

45 kgs = 40 บาท/kgs
100 kgs = 40 บาท/kgs

ทาเรือเซี่ยงไฮ

ทาเรือหนิงโป

กวางโจว

ทาเรือไวเกาเฉียว

อากาศ

ประเทศไทย ปกกิ่ง
12,000-18,000 บาท

20,000-22,000 บาท

45 kgs = 58 บาท/kgs
100 kgs = 52 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

กวางโจว

เซี่ยงไฮ

อากาศ

Logistic Management:ChinaSTRATEGY

Logistic Management:ChinaSTRATEGY
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ตนทุนของการกระจายสินคา
จากไทยสู 9 เมืองหลัก
แดนมังกร 

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

พ.ค.-ธ.ค. : 175,000-200,000 บาท

ธ.ค.-เม.ย. : 225,000-250,000 บาท

2,000-2,500 บาท/ตัน

คาขนสง+คายก
2-3 วัน

แมน้ำโขง
ทากวนเหลย

ทางทะเล
กวางโจว

R3a

R3b

อากาศ

2-3 วัน

Dry 20’ 60,000-70,000 บาท

ประเทศไทย คุนหมิง

Reefer เพิ่มตูละประมาณ 10,000 บาท

5-12 วัน

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45,000 บาท
20 ชั่วโมง 28 นาที

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

2-3 วัน

Dry 20’ 60,000-65,000 บาท
Reefer เพิ่มตูละประมาณ 10,000 บาท



แผนภาพที่ 3
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ฉงช�่ง3

แผนภาพที่ 4
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ซ�อาน4

แผนภาพที่ 5
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – หนานหนิง5

แผนภาพที่ 7
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เซ�่ยเหมิน7

แผนภาพที่ 8
ของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เซ�่ยงไฮ8

แผนภาพที่ 9
ของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – ปกกิ�ง9

แผนภาพที่ 6
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – กวางโจว6

แผนภาพที่ 2
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – เฉิงตู2

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาตนทุนทางการกระจาย

สินคา ผูวิจัยใหขอเสนอแนะแกผูประกอบการ 
ไทย ดังนี้ 

• ศึกษากฎหมายสำคัญที่เกี่ยวของ 
กับการลงทุน เชน กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายแรงงาน และกฎหมายบริษัทรวมทุน 
อยางไรก็ดี กฎหมายจีนมีการเปลี่ยนแปลง 
บอยและยังไมมีการปฏิบัติหรือตีความเปน
มาตรฐานเดียวกัน 

• ตองมีความรอบคอบในการตัดสิน 
ใจเลือกผูรวมลงทุน แมวาการใชความสัมพันธ 
สวนบุคคล จะยังเปนสิ่งสำคัญ แตก็ควร 
ตระหนักถึงระเบียบ และกฎหมายจีน

• สินคาที ่อาจเสียหายหากมีการ 
ขนถายหลายครั้ง ดังนั้นควรเลือกโหมดการ 

ขนสงที่เหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนการขนถาย
สินคาหลายทอดลง

• มีการควบคุมราคาคาบริการตางๆ 
ในการขนสง และสนับสนุนใหเกิดการ 
แขงขันในดานการดำเนินงานบริการขนสง 
โดยเฉพาะเสนทางถนนเชื่อมโยงไทย-ลาว- 
จีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนสง 
สินคา และบริการเรือขนสงสินคาจากไทย 
ไปจีนในแมน้ำโขง

• ควรปรับปรุงการคืนภาษีมูลคา 
เพิ่ม และภาษีนำเขาตามมาตรา 19 ทวิ 
ใหเร็วขึ้นและลดอัตราภาษีนำเขาวัตถุดิบที่ 
ใชในการผลิตเพื่อสงออก

• ควรมีการสนับสนุนดานเงินทุน 
เพื่อเสริมสรางสภาพคลองใหแกผู สงออก 
ซึ่งสามารถทำไดหลายประการ เชน การ 

ตอรองกับเจาหนี้ตางประเทศ เพื่อยืดระยะ 
เวลาคืนเงิน การหาแหลงเงินกูระยะยาวที่มี 
อัตราดอกเบ้ียต่ำให รวมท้ังการประสานงาน 
กับธนาคารใหมีนโยบายการใหสินเชื่อเพื่อ 
สนับสนุนการสงออก (Packing Credit) 
ในวงเงินที่สูงขึ้น มีการพิจารณากำหนด 
ค าใช จ ายต างๆที ่ เก ี ่ยวข องก ับการค า 
ตางประเทศให เหมาะสม เชน การเปด L/C 
และการจัดทำเอกสารรับรองตางๆ เปนตน

• จัดหาแหลงวัตถุดิบที่มีราคาถูกให 
โดยเฉพาะวัตถุด ิบดานการเกษตรและ 
รัฐบาลควรมีมาตรการในการรองรับดาน 
อัตราคาจางแรงงานของไทยที่สูงขึ้น

• ควรมีการวิเคราะหและรวบรวม 
ขอมูลตางๆ ที่ใชเพื่อสงเสริมการสงออกของ 
ไทยในตลาดจีน เพื่อเผยแพรใหกับผูสงออก 

ด านฤดูกาลในการขนสงตามลำน้ำโขง 
แตอยางไรก็ตาม ความผันผวนของราคา 
น้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโนมที่เพิ่มสูงขึ้น 
ตลอดเวลา ถือเปนอุปสรรคในการจูงใจให 
ผูประกอบการเลือกใชเสนทางดังกลาวใน 
การขนสงสินคา

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองคุนหมิง 
เฉิงตู ฉงชิ่ง และซีอาน (ดังแผนภาพที่ 1-4)

 
กลุมที่ 2 หนานหนิง กวางโจว และ 

เซ�่ยเหมิน

ศักยภาพในการขนสงสินคาไปเมืองใน
กลุมที่สองนี้ เสนทางหลักที่ผูวิจัยแนะนำคือ  
เสนทางทะเล โดยกระจายสินคาเริ่มจาก 
ทาเรือแหลมฉบัง หรือ ทาเรือกรุงเทพ ไป 
ยังฮองกง (Hong Kong) – เซินเจิ้น 
(Shenzhen) – กวางโจว (Guangzhou) 
ในกรณีสินคาเปนผลไมจะสงเขามายังตลาด
ขายสงผักและผลไมเจียงหนาน โดยสวนใหญ 
จะสงเขามาโดยทาเรือผานทางฮองกงกอน
ที ่จะขึ ้นบกที ่ดานเหวินจิ ่นตู และเสอโขว 
(Shekou) ของเซินเจิ้นแลวถึงตอมาที่ตลาด 
เจียงหนาน นครกวางโจว โดยทั่วไปจะใช 
เวลาประมาณ 4-5 วัน ที่จะเขาที่กวางโจว 
จากนั้นจะกระจายไปยังเมืองอื่นๆ ของ 
ประเทศจีน เนื่องจากมีพื้นฐานโครงขาย 
คมนาคมสมบูรณอยูแลว สวนเสนทางถนน 
จะไมไดรับความนิยมเนื ่องจากระยะทาง 
จากไทยถึงกวางโจวคอนขางไกลและใช 
ระยะเวลาในการขนสงมากรวมทั้งตนทุนที่
สูง สวนเสนทางอากาศไมไดรับความนิยม 
เนื่องจากตนทุนการขนสงที่สูง แตอยางไรก็ 
ตามผูประกอบการไดขนสงทางอากาศบาง
ครั ้งในกรณีลูกคาตองการสินคาเรงดวน 
และในกรณีที่ตองสงสินคาตัวอยางใหกับ 

ลูกคา โดยคาขนสงทางอากาศจะคิดเปนตอ 
หนวยกิโลกรัม

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองหนานหนิง 
กวางโจว และเซี่ยเหมิน (ดังแผนภาพที่ 
5-7)

กลุมที่ 3 เซ�่ยงไฮ และปกกิ�ง

นครเซี่ยงไฮ เปนเมืองขนาดใหญและ 
มีทาเรือที่สำคัญถึง 2 ทา คือทาเรือเซี่ยงไฮ 
และทาเรือหนิงโปว ซึ่งสามารถรองรับการ 
ขนสงสินคาจากประเทศตางๆ เขาสูประเทศ 
จีนไดเปนจำนวนมาก จากการวิเคราะหพบ 
วาผูประกอบการไทยใชบริการของทาเรือ 
ดังกลาวนอยมาก เนื ่องจากปญหาดาน 
มาตรการควบคุมมาตรฐานสินคานำเขาสู 
ประเทศของหนวยงานภาครัฐ ของประเทศ 
จีนที่เขมงวดมาก แตอยางไรก็ตาม หาก 
ผูประกอบการไทยสามารถดำเนินการให 
สินคาของตนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
กำหนดแลว การขนสงสินคาไปยังเมืองใน 
กลุมที่ 3 นี้ สมควรใชเสนทางทางเรือ 
จากประเทศไทยเขาส ู ท าเร ือเซ ี ่ยงไฮ  
หรือทาเรือ หนิงโป (มณฑลเจอเจียง) ใน 
นครเซ่ียงไฮ แลวจึงกระจายตอไปยังกรุงปกก่ิง 
ตอไปอยางสะดวก เกิดการเสียหายจาก 
การขนถายสินคานอย และเกิดคาใชจาย 
ต่ำที่สุด นอกจากนั้น การขนสงสินคามายัง 
ทาเรือในนครเซี่ยงไฮนั้น ยังสามารถเปน 
ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ดีในการขนสงสินคา
ตอไปยังนครซีอานทางถนนไดอีกชองทาง 
หนึ่งดวย

เปรียบเทียบตนทุนการกระจายสินคา 
ระหวางประเทศไทยและเมืองเซี ่ยงไฮ 
และปกกิ่ง (ดังแผนภาพที่ 8-9)

กลุมที่ 1 คุนหมิง เฉิงตู ฉงช�่ง และซ�อาน

จากลักษณะทางภูมิศาสตรของเสนทาง 
การขนสง พบวา การขนสงสินคาจากประเทศไทย 
ไปยังประเทศจีนในเมืองในกลุมที่ 1 นี้ ควร 
ใชเสนทางการขนสงทางถนนตามแนว 
พ ัฒนาเส นทางเหน ือ-ใต หร ือ GMS  
North-South Economic Corridor 
โดยเฉพาะเสนทาง R3E ที่ไดมีการกอสราง 
สะพานขามฝงลาวมาไทยที่อำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย จะทำใหผูประกอบการ 
ไทยมีการขนสงสินคาที ่ใชระยะเวลาสั ้น 
มีการเคลื่อนยายสินคานอย และมีตนทุน 
ที่ต่ำกวา การขนสงสินคาผานเสนทางอื่นๆ 
เชน เสนทางการขนสงผานเสนทาง R3W 
ที่พบอุปสรรคดานความมั่นคงดานการเมือง
การปกครองและชนกลุมนอยของประเทศ
พมา หรือเสนทางแมน้ำโขงที่ประสบปญหา 
ดานความปลอดภัย ความเสียหายของ 
สินคาเนื่องจากการเปลี่ยนถาย และปญหา 

ไทยและผูสนใจที่ตองการเขาไปทำธุรกิจ 
การคาในจีน โดยขอมูลที่สงใหตองเปน 
ขอมูลที่ถูกตอง และเปนปจจุบันมากที่สุด

• เรงปรับปรุงระเบียบพิธีการทาง 
ศุลกากรใหทันสมัย โดยตองลดขั้นตอนให 
นอยลง ลดความยุงยากซับซอนของเอกสาร 
สรางมาตรฐานที่ชัดเจนแนนอนขึ้น เพื่อลด 
การใชวิจารณญาณของเจาหนาที่ประเมิน 
ภาษี รวมท้ังตองมีการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
มาใช เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ 
โดยเรงรัดการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ให 
สามารถใช ระบบเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว 
(One Stop Service) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสรางความ 
ดึงดูดใหกับผลิตภัณฑ เปนการเพิ่มมูลคา 
ของผลิตภัณฑ และสามารถแขงขันไดกับ 
คูแขงขันที่สำคัญ การสรางบรรจุภัณฑให 
เหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภคของคน 
จีน อาทิ การบรรจุลำไย 7 เม็ด ตาม 
ความเชื่อของคนจีน และเพื่องายตอการ 
บริโภคของคนจีน

• ปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรม 
การสงออกสินคาเกษตรไทย โดยใชตัวอยาง 
ของประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด มีการ 
คุมปริมาณ และทราบขอมูลผลิตผลทาง 
การเกษตร สามารถจัดสรรการสงออกไป 
แตละทาเรือของแตละประเทศในโลกได 
ในขณะที่ประเทศไทย ผูสงออกแยงกันซื้อ 
สินคาจากเกษตรกร และแยงกันขาย เมื่อ 
ขายสงออกตางประเทศ เกษตรกรไม 
สามารถสรางราคาสินคาเกษตรและสงออก
ไดเอง ไมเหมือนประเทศออสเตรเลีย ที่ 
รัฐบาลสนับสนุนมีหนวยงานสนับสนุนให 
เกษตรกรสามารถสงออก และจัดสรรการ 
สงออกที่เหมาะสม

• การสงเสริมการขายสินคาเกษตร 
ใหมๆ ที่คนจีนยังไมรูจัก โดยตองสรางการ 
เรียนรูถึงวิธีการบริโภคที่เหมาะสมและถูก 
ตองใหกับลูกคาชาวจีน ผลไมที่เปนที่นิยม 
ของชาวจีน ไดแกทุเรียน ลำไย มังคุด กลวย 
คูแขงสำคัญในการสงออกผลไมเมืองรอน 
ของไทย คือ ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

เวียดนาม และไตหวัน นอกจากทุเรียน 
มังคุด ลำไย ที่เปนสินคาหลักของไทยแลว 
กลุมผลไมที่มีแนวโนมเติบโตดีในตลาดจีน 
คือ กลวยไข เงาะ ชมพู มะขามหวาน ขนุน 
สมโอ มะมวง สละ ผลไมไทยในตลาดจีน 
ที่ยังไมมีคูแขง คือ ทุเรียน สวนกลวยไข 
ที่รูจักในชื่อ "หวงตี้เจียว" หมายถึง "กลวย 
จักรพรรดิ" ขณะนี้กำลังเปนสินคาที่ไดรับ 
ความนิยมในวงกวางขึ้น

• ควบคุมมาตรฐานสินคาให เปนไป 
ตามมาตรฐานของกฎของประเทศจีน โดย 
ตองสรางมาตรฐานใหเกิดขึ้นไดในระยะยาว 
ไมใชเพียงเมื่อเกิดเหตุการณเทานั้น 

• ร ัฐบาลควรควบค ุมหร ือสร าง 
เสถียรภาพของคาขนสงทางเรือไปยังกวางโจว 
คาขนสงทางเรืออยูระหวางชวง 18,600-93,000 
บาท เพราะหากตนทุนเปลี่ยนแปลงไปจาก 
ระดับดังกลาวมากจะสงผลโดยตรงตอ 
ผูประกอบการในประเทศไทย

จากการศึกษาตนทุนของการกระจาย
สินคาระหวางประเทศไทยไปยังประเทศจีน 
ผูวิจัยไดศึกษาเสนทาง ระยะเวลา และ 
ตนทุน ของการขนสงสินคาจากประเทศไทย 
ไปยังเมืองเปาหมาย 9 เมือง ในประเทศ 
จีน ไดแก คุนหมิง หนานหนิง เซี่ยเหมิน 
ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เฉิงตู ฉงชิ่ง กวางโจว 
และซีอานผูวิจัยสามารถวิเคราะหถึงศักยภาพ 
ในการสงออกสินคาของประเทศไทยไปยัง 
ประเทศจีนได 2 แนวทาง ไดแก วิเคราะห 
ศักยภาพตามหลักการปฏิบัติที่ดำเนินการ
อยูในปจจุบัน และวิเคราะหศักยภาพตาม 
หลักการขนสงทางภูมิศาสตร 

เมื่อวิเคราะหจากสภาพและลักษณะ 
การคาขายภายในประเทศจีนในปจจุบัน 
รวมถึงการคาขายระหวางประเทศไทยและ

ประเทศจีน พบวาสินคาจากประเทศไทย 
ที่สงเขาประเทศจีนแบงเปน 2 ประเภท 
หลัก ไดแก สินคาเกษตรและสินคาเกษตร 
แปรรูป และสินคาอุตสาหกรรม ซึ่งนคร 
กวางโจวเปนเมืองหลักที่ผู สงสินคาออก 
ของไทยใชเปนฐานในการสงสินคาไปเพื่อ
การกระจายสินคาไปยังเมืองตางๆ ทั่ว 
ประเทศจีน  เนื่องจากมีความสัมพันธกันมา 

อยางยาวนานทั้งทางดานเชื ้อชาติ และ 
ความสัมพันธดานการคาขาย ซ่ึงเม่ือวิเคราะห 
แลวพบวาการปฏิบัติตามเดิมนั้น มีความ 
เหมาะสมและมีศักยภาพดีอยูแลว เนื่อง 
จากเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง มีระบบ 
โครงขายการขนสงเชื่อมโยงไปยังเมืองตางๆ 
ทั่วประเทศอยางสะดวก และระดับความ 
สัมพันธดานการคาขายระหวางผูขายไทย 
กับราชการจีนเปนไปอยางแนบแนน จึงทำ 
ใหการนำเขาสินคาจากประเทศไทยไปยัง 
ประเทศจีนเปนไปอยางสะดวกมากกวาการ
เขาทางชองทางอื่นๆ

แตเมื่อวิเคราะหตามหลักการขนสง 
โดยอาศัยหลักภูมิศาสตรและระบบขนสง 
ผูวิจัยไดจัดแบงกลุมเมืองเปาหมายที่ตอง 
ทำการศึกษาออกเปน 3 กลุม ดังนี้

“สินคาจากประเทศไทย 

ที่สงเขาประเทศจ�น 

แบงเปน 2 ประเภทหลัก 

ไดแก สินคาเกษตรและ 

สินคาเกษตรแปรรูป 

และสินคาอุตสาหกรรม 

ซ�่งนครกวางโจว 

เปนเมืองหลัก 

ที่ผูสงสินคาออกของไทย 

ใชเปนฐานในการสงสินคา 

ไปเพ��อการกระจายสินคา 

ไปยังเมืองตางๆ 

ทั�วประเทศจ�น”

แผนภาพที่ 1
ตนทุนของการกระจายสินคาจากประเทศไทย – คุนหมิง1

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย เฉิงตู

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

8,000-10,000 บาท

5,000-8,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

คุนหมิง

กวางโจว

อากาศ

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย ฉงชิ่ง

เฉิงตู

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

5,000-8,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

คุนหมิง

กวางโจว

อากาศ

5,000-8,000 บาท

20’Dry 57,000-70,000 บาท

ประเทศไทย ซีอาน

20’Reefer 72,000-80,000 บาท
40’Dry 72,000-80,000 บาท

40’Reefer 82,000-90,000 บาท

5,000-8,000 บาท

5,000-10,000 บาท
Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45 kgs = 58 บาท/kgs
100 kgs = 50 บาท/kgs

R3aคุนหมิง

ทาเรือเซี่ยงไฮ

กวางโจว 8,000-10,000 บาท

ทางอากาศ

ประเทศไทย หนานหนิง

Dry 20’ 89,000-102,000 บาท
Dry 40’ 107,000-112,000 บาท

Dry 20’ 59,000-65,000 บาท
Dry 40’ 63,400-69,500 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท กวางโจว

R12

R9

ประเทศไทย กวางโจว

17,000-19,000 บาท

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 50 บาท/kgs

Dry 60,000-65,000 บาท
ทาบ 000,01 ณามะรปะลูตมิพเ refeeR

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท ทางทะเล

งินหนานห นนถงาท

อากาศ

ประเทศไทย เซี่ยเหมิน

5,000-8,000 บาท

5,000-8,000 บาท

20’Dry 59,000-65,000 บาท
40’Dry  63,400-69,500 บาท

20’Dry 89,000-102,000 บาท
40’Dry  107,000-112,000 บาท

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45 kgs = 78 บาท/kgs
100 kgs = 72 บาท/kgs

R 9

R 12

กวางโจว 5,000-8,000 บาท

อากาศ

ประเทศไทย เซี่ยงไฮ

5,000-10,000 บาท

5,000-10,000 บาท

5,000-10,000 บาท

ระยะทาง 1,540 กม.
ระยะเวลา 19 ชั่วโมง
ตนทุนการขนสงสินคา
ประมาณ10,000-15,000 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

Dry 20’ 22,350-23,530 บาท
Dry 40’ 28,950-29,950 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

45 kgs = 40 บาท/kgs
100 kgs = 40 บาท/kgs

ทาเรือเซี่ยงไฮ

ทาเรือหนิงโป

กวางโจว

ทาเรือไวเกาเฉียว

อากาศ

ประเทศไทย ปกกิ่ง
12,000-18,000 บาท

20,000-22,000 บาท

45 kgs = 58 บาท/kgs
100 kgs = 52 บาท/kgs

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

Dry 20’ 23,350 บาท
Dry 40’ 29,950 บาท

กวางโจว

เซี่ยงไฮ

อากาศ
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Logistic Management:ChinaSTRATEGY
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ตนทุนของการกระจายสินคา
จากไทยสู 9 เมืองหลัก
แดนมังกร 

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

พ.ค.-ธ.ค. : 175,000-200,000 บาท

ธ.ค.-เม.ย. : 225,000-250,000 บาท

2,000-2,500 บาท/ตัน

คาขนสง+คายก
2-3 วัน

แมน้ำโขง
ทากวนเหลย

ทางทะเล
กวางโจว

R3a

R3b

อากาศ

2-3 วัน

Dry 20’ 60,000-70,000 บาท

ประเทศไทย คุนหมิง

Reefer เพิ่มตูละประมาณ 10,000 บาท

5-12 วัน

Dry 20’ 25,650 บาท
Dry 40’ 34,450 บาท

45,000 บาท
20 ชั่วโมง 28 นาที

45 kgs = 48 บาท/kgs
100 kgs = 45 บาท/kgs

2-3 วัน

Dry 20’ 60,000-65,000 บาท
Reefer เพิ่มตูละประมาณ 10,000 บาท



เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการบริการ 
สาธารณูปโภคและการใหบริการสาธารณะ
ทั่วประเทศ รวมทั้งเกี่ยวของกับคลื่นความถี่ 
ซ ึ ่งเป นทร ัพยากรและความมั ่นคงของ 
ประเทศ จึงไดกำหนดใหผูประกอบกิจการ 
ตองไมเปนคนตางดาว หรือตองเปนคนไทย 
นั่นเอง และในกรณีที่ผูประกอบกิจการเปน 
บริษัทตองไมมีคนตางดาวถือหุนเกินกวา 
50% กลาวคือบริษัทหน่ึงๆ จะไดรับใบอนุญาต 
ใหประกอบกิจการโทรคมนาคมไดตองไมมี
คนตางดาวถือหุนเกินกวา 50% ซึ่งการ 
จำกัดสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวให 
ไมเกินกวา 50% นั้น พรบ.โทรคมนาคมฯ 
อิงตามสัดสวนที่พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ 
กำหนด

ถึงตรงนี ้ผู อานบางทานคงเริ ่มคุ นๆ 

การฟองรองของ True ครั้งนี้เริ่มตน 
จากการแจงความใหดำเนินคดีกับ DTAC 
โดยกลาวหาวา DTAC ไดกระทำความผิด 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนตางดาว พ.ศ. 2542 (ซึ่งตอไปจะเรียก 
วา “พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ”) เนื่องจาก 
มีการถือหุนของคนตางชาติใน DTAC เกิน 
กวากึ่งหนึ่งหรือ 50% ซึ่งเปนสัดสวนที่ 
พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ กำหนด 

กอนอื่นผูเขียนขออธิบายความเปนมา
ของการควบคุมการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 
ในประเทศไทยใหเขาใจเสียกอนในเบื้องตน
วาในประเทศไทยการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 
เปนกิจการภายใตพระราชบัญญัติการ 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
(ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “พรบ.โทรคมนาคมฯ”) 

ตอนที่แลว อ.ดร.ปยะบุตร ไดเลาถึง 
กรณีที่ DTAC ฟอง CAT ในการทำสัญญา 
ใหบริการโทรศัพทมือถือรูปแบบเอชเอสพี 
เอ 3G รวมกับกลุม บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น 
(Truecorp) โดยไมชอบดวยกฎหมาย นำ 
มาสูการตอสูในประเด็นกฎหมายตอเนื่อง 
มาในตอนนี้ซึ่งดิฉันมารับหนาที่เลาถึงกรณี 
ท่ี True ฟอง DTAC วาเปนบริษัทตางดาว 
ท่ีถือเปนการจุดประเด็นขอกฎหมายคลาสสิก 
ที่สุดขอหนึ่งของประเทศไทยใหไดยกขึ้นมา
ถกเถียงกันอีกครั้ง อยางไรก็ดีเนื้อหาในตอน 
นี้ยังคงเปนการเลาเรื ่องเพื ่อใหเกิดความ 
เขาใจอยางงายเพ่ือช้ีใหเห็นประเด็นกฎหมาย 
บางประเด็นเทานั้น ไมสามารถใชอางอิง 
ทางวิชาการอยางมีรายละเอียดถูกตองครบ
ถวนได

ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ีมีการ 
กำหนดคำนิยามของ “คนตางดาว” หรือหลักเกณฑ 
การพิจารณาการเปนคนตางดาว ที่กอให 
เกิดปญหาใหตองถกเถียงจนถึงทุกวันนี ้ 
โดยในป พ.ศ. 2535 กระทรวงพาณิชยขอให 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคำนิยามขอ
งคนตางดาวใน ปว. 281 วาจะตอง 
พิจารณาการถือหุนของคนตางดาวในเชิง 
“นิตินัย” คือการถือทุนที่จดทะเบียนใน 
บริษัท หรือตองพิจารณาเชิง “พฤตินัย” 
คือการมีทุนที่คนตางชาตินำเขามาลงทุนใน
บริษัทตามความเปนจริง ซึ่งคณะกรรมการ 
กฤษฎีกามีความเห็นวาควรตองตีความใน
เชิง “พฤตินัย” เพื ่อใหสอดคลองกับ 
เจตนารมณของกฎหมายที่ตองการจำกัด
คนตางดาวในการประกอบกิจการบาง 
ประเภท การตีความของคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาเปนผลใหเกิดการแกไขคำนิยามใน 
ปว. 281 ในปนั้นเอง เนื่องจากพบวาใน 
ความเปนจริงมีบริษัทจำนวนมากท่ีประกอบ 
กิจการตองหามตาม ปว. 281 และตองถูก 
พิจารณาวาเปนคนตางดาวตามแนวทาง 
การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยการแกไขคำนิยามใหตีความความเปน 
คนตางดาวในเชิง “นิตินัย” เทานั้น กลาว 
คือพิจารณาเฉพาะสัดสวนการถือหุ นใน 
บริษัทนั้นๆ เทานั้น ไมพิจารณาวาแทจริง 
ทุนตามความเปนจริงที่อยูในบริษัทดังกลาว
ที่อาจจะมีทุนจากผูถือหุนตางชาติมากกวา
กึ่งหนึ่ง ซึ่งเหตุผลของการแกไข ปว. 281 

ครั้งนี้ ก็เนื่องจากความกลัววานักลงทุน 
ตางชาติในประเทศไทยจะถอนทุนและไม 
เขามาลงทุนในประเทศไทย เปนอันตัดบท 
ไมใหตองตีความกันตอไปวาจะพิจารณา 
ความเปนคนตางดาวเชนไรตอมาในป พ.ศ. 
2542 มีการยกเลิก ปว. 281 และ 
ประกาศใช พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ แทน 
โดยยังคงมีวัตถุประสงคเพ่ือจำกัดการลงทุน 
ของคนตางชาติในบางกิจการ แตกำหนด 
หลักเกณฑการควบคุมใหมีความยืดหยุน
มากข้ึน และกำหนดคำนิยามของคนตางดาว 
ในกรณีที่เปนบริษัท โดยใหมีการพิจารณา 
สัดสวนการถือหุนไมเฉพาะแตในบริษัทที่
ต องการประกอบกิจการเทานั ้นแตให 
พิจารณาลำดับชั้นการถือหุนตอๆ ไป ถึง 
4 ลำดับช้ันในกรณีท่ีบริษัทถูกถือโดยบริษัท 
โฮลด้ิง อยางไรก็ดีหลักเกณฑในการพิจารณา 
ความเปนคนตางดาวถูกตีความและเขาใจ
ในทางปฏิบัติวาถือตาม ปว.281 ฉบับแกไข 
คือ ตีความในเชิง “นิตินัย” ซึ่งไมนา 
แปลกใจวาไมคอยมีนักลงทุนตางชาติขอ 
อนุญาตประกอบกิจการที ่กำหนดไวใน 
พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ หรือมีคนตางชาติ 
เขามาลงทุนในธุรกิจตองหามเสมือนหนึ่ง 
เปนเจาของกิจการ ดวยเหตุวาในความ 

เปนจริงนักลงทุนตางชาติเหลาน้ันมีอำนาจ 
ควบคุม “ตามความเปนจริง” แมวาใน 
เชิงนิตินัยนักลงทุนเหลานั้นเปนเพียงผูถือ
หุนขางนอย (ถือหุนไมเกินกวา 50%) 
ก็ตาม

พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ ถูกวิพากษ 
วิจารณอยางหนักในชวงป พ.ศ. 2549 
เนื่องจากปรากฏวามีบริษัทจำนวนมากที่ 
ในความเป นจร ิงแล วท ุนท ี ่ ใช ในการ 
ประกอบกิจการเปนของผูถือหุนตางชาติ 
และผูถือหุนตางชาติก็เปนฝายที่มีอำนาจ
การบริหารจัดการ (แนนอนวาผูที่ลงทุน 
มากมายในบริษัทหนึ่งยอมตองการมีอำนาจ
การควบคุมในบริษัทนั้นๆ เพื่อคุมครองสวน 
ลงทุนและผลประโยชนตอบแทนของตนเอง 
แมวาในทางทะเบียนจะถูกจำกัดใหเปนผู 
ถือหุนขางนอยก็ตาม) แตยังคงสภาพเปน 
บริษัทไทย เปนผลใหการประกอบธุรกิจ 
ไมตองขออนุญาตและไมถูกจำกัดไมใหประกอบ 
ธุรกิจเนื ่องจากไมถือวาเปนคนตางดาว 
แมวากระทรวงพาณิชยในฐานะหนวยงานที่
มีอำนาจควบคุมการปฏิบัติตาม พรบ.ธุรกิจ 
คนตางดาวฯ จะออกมาตราการเพ่ือใหมีการ 
ตรวจสอบที่มาของเงินทุนในบริษัทที่มีคน 
ตางดาวถือหุนจำนวนมากก็ตาม 

ถึงประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปกอน 
ที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการลงทุน
ของคนตางชาติและบุคคลหลายฝายที ่ 
เกี ่ยวของตองการใหมีการแกไขกฎหมาย 
การประกอบธ ุ รก ิ จของคนต  า งชาต ิ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิจารณาการถือหุน 
ของคนตางชาติที่เปนประเด็นถกเถียงกัน 
มากวาการพิจารณาการถือหุนของคนตาง
ชาติในบริษัทหนึ่งๆ (วาเกินกวา 50% 
หรือไม) ควรพิจารณาเฉพาะตามที่ “ทุน 
จดทะเบียน” ในหนังสือสำคัญของบริษัท 
หรือควรพิจารณาตามความเปนจริงตาม 
“จำนวนทุนที่แทจริง” ของคนตางชาติใน 
บริษัทดังกลาวแมวาจะมีการจัดโครงสราง 
บริษัทโฮลดิ้งและบริษัทในเครือทั้งหลายที่ 
สลับซับซอน เปนผลใหแทจริงแลวคนตางชาติ 
เขามามีอำนาจการควบคุมบริษัทมากกวา 
คนไทยที่เปนผูถือหุนขางมาก 

ประเด็นที่ถกเถียงกันนี้ไมใชเรื่องที่เพิ่ง
จะเกิดขึ้นในวันสองวันนี้ แตมีการถกเถียง 
กันมาเกือบ 20 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2515 
เปนจุดเริ่มตนของการจำกัดการลงทุนของ
คนตางชาติโดยการออกประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 281 (ปว.281) โดย 
กำหนดประเภทของธุรกิจตองหามและ 
ธุรกิจที่ตองขออนุญาต เนื่องจากธุรกิจ 
บางประเภทเกี่ยวของกับความปลอดภัย 
และความมั่นคงของประเทศ เชน ธุรกิจ 
คาอาวุธสงคราม การขนสงภายในประเทศ 
และเพื่อรักษาดุลอำนาจทางการคาและ 

ในชั้นนี้ชี้ใหเห็นวากระทรวงพาณิชย 
ตองการตรวจสอบความเปนคนตางดาวใน 
เชิง “พฤตินัย” แตมาตรการดังกลาวก็ไม 
ไดผลมากนัก เปนผลใหเกิดกระแสเรียกรอง 
ใหมีการตีความกฎหมายใหสอดคลองกับ 
เจตนารมณของกฎหมายที ่ตองพิจารณา 
ความเปนคนตางดาว “ตามความเปนจริง” 
เพื่อใหกฎหมายมีสภาพบังคับใชไดจริงและ 
เปนไปเพื ่อคุ มครองธุรกิจบางประเภทที ่ 
จำก ัดไม ให คนตางด าวประกอบธุรก ิจ 
ดังกลาว รวมไปถึงความพยายามที่จะแกไข 
พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ ในป พ.ศ. 2550 
โดยการแกไขคำนิยามของ “คนตางดาว” 
โดยกำหนดใหชัดเจนวาตองพิจารณาถึง 
“อำนาจควบคุม”ของคนตางชาติที่ตอง 
ไมเกินกวา 50% เพื่อใหสอดคลองกับ 
“ทุนจดทะเบียน” ที่ถูกกำหนดชัดเจนตาม 
กฎหมายอยูแลว ไมวาจะดวยการใชอำนาจ 
การควบคุมผานสิทธิออกเสียงของความ 
เปนผูถือหุน หรืออำนาจการควบคุมของ 
ผูถือหุนตางชาติที่ใชผานธุรกรรมหรือผาน
โครงสรางการถือหุนที่ซับซอนโดยบริษัท 
โฮลดิ้งกระแสการเรียกรองดังกลาวก็คือ 
การเรียกรองใหตีความหมายของคนตางดาว 
ในเชิง “พฤตินัย” นั่นเอง อยางไรก็ดี การ 
เสนอใหแกไขกฎหมายครั ้งนั ้นเปนผลให 

นักลงทุนตางชาติ สภาหอการคาจากประเทศ 
ตางๆ และรัฐบาลตางประเทศ แสดงความ 
วิตกและจะถอนทุนออกจากประเทศไทย 
เชนนี้ก็เปนที่คาดเดาไดไมยากวากฎหมาย 
ฉบับนี้ไมไดถูกแกไขตามที่เสนอไปยังรัฐสภา 
ดวยเหตุวาในทางปฏิบัติที่ผานมาประเทศ 
ไทยยอมรับวายังคงตองการการลงทุนจาก 
ตางประเทศ และทาทีของประเทศไทยยัง 
คงเชื ้อเชิญคนตางชาติใหเขามาลงทุนใน 
ประเทศอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีในบางธุรกิจ 
เชน ธุรกิจโทรคมนาคม เปนธุรกิจที่ตองการ 
เง ินท ุนมหาศาลเพ ื ่ อลงท ุนโครงข  าย 
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ยอมเปนไป 
ไมไดที่จะปฏิเสธเงินลงทุนมหาศาลเหลานั้น

กรณีการฟองรองของ True VS DTAC
มาถึงตรงนี้เมื่อเขาใจความเปนมาของ

การจำกัดสิทธิของคนตางดาว และหลักเกณฑ 
การพิจารณาความเปนคนตางดาวแลว ใน 
กรณีการฟองรองของ True วา DTAC 
เปนคนตางดาวหรือไม ก็เปนการจุดประเด็น 
ขอถกเถียงในเรื่องการตีความความเปนคน
ตางดาวขึ ้นมาอีกครั ้งหนึ ่ง ประเด็นของ 
กระสวนกฎหมายในประเทศไทยสำหรับ 
กรณีนี้จึงเกิดขึ้นอยางนอย 2 ประเด็น 

ประเด็นแรกตามกระสวนระดับแรก 

คือกฎหมายไทยในการกำหนดความเปน 
คนตางดาวใชหลักเกณฑใด ซึ่งในที่นี้พอจะ 
สรุปไดแลววาแมเปนที่ชัดเจนมาแตเดิมวา 
ใชการตีความเชิงนิตินัยตามทุนจดทะเบียน 
แต พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ ก็เปดชองให 
ตีความได ในที่นี้อาจตั้งคำถามเสียใหมได 
วาเรามีการใชหลักเกณฑความเปนเจาของ 
(Rule of Ownership) อยางไร

นำมาสู ประเด็นที ่สองตามกระสวน 
ระดับที่สองคือหนวยงานใดที่มีอำนาจใน 
การตีความความเปนคนตางดาวของ 
DTAC ระหวางกระทรวงพาณิชยที่ไดรับ 
ขอรองเรียนจาก True หรือ กทช. (ซึ่งใน 
ปจจุบันคือ กสทช.) ซึ่งเปนคณะกรรมการที่ 
มีหนาที่ตาม พรบ.โทรคมนาคมฯ หรืออาจ 
ตั้งคำถามเสียใหมไดวาควรจะเปน กทช. ใน 
ขณะน้ันหรือไมในฐานะท่ีเปนผูรับขอรองเรียน 
จาก True เพราะหากการพิสูจนพบวา DTAC 
เปนคนตางดาวก็จะถือวา DTAC ฝาฝน 
พรบ.โทรคมนาคมฯ ไมใช พรบ.ธุรกิจ คน 
ตางดาวฯ อยางที่เขาใจกัน 

ครั้งนี้ขอทิ้งประเด็นทั้ง 2 ประเด็นไว 
ใหคิดกันเลนๆ และครั้งหนาจะแสดงใหเห็น 
ถึงกระสวนกฎหมายของประเทศไทยใน 
ประเด็นดังกลาวตอไป
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การออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 (ปว.281) โดยกำหนดประเภทของธุรกิจตองหามและธุรกิจที่ตองขอ 

และ การกำหนดคำนิยามของ “คนตางดาว” หรือหลักเกณฑการพิจารณาการเปนคนตางดาว

กระทรวงพาณิชยขอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคำนิยามของคนตางดาวใน ปว. 281 วาจะตองพิจารณา

การถือหุนของคนตางดาวในเชิง “นิตินัย” หรือ ตองพิจารณาเชิง “พฤตินัย”  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามี

ความเห็นวาควรตองตีความในเชิง “พฤตินัย”

การยกเลิก ปว. 281 และประกาศใช พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯแทน หลักเกณฑในการพิจารณาความเปนคนตางดาว

ถูกตีความและเขาใจในทางปฏิบัติวาถือตาม ปว.281 ฉบับแกไข คือ ตีความในเชิง “นิตินัย”

แกไขคำนิยามของ “คนตางดาว” โดยกำหนดใหชัดเจนวาตองพิจารณาถึง “อำนาจควบคุม” ของคนตางชาติ

ที่ตองไมเกินกวา 50% เพื่อใหสอดคลองกับ “ทุนจดทะเบียน” 
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เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการบริการ 
สาธารณูปโภคและการใหบริการสาธารณะ
ทั่วประเทศ รวมทั้งเกี่ยวของกับคลื่นความถี่ 
ซ ึ ่งเป นทร ัพยากรและความมั ่นคงของ 
ประเทศ จึงไดกำหนดใหผูประกอบกิจการ 
ตองไมเปนคนตางดาว หรือตองเปนคนไทย 
นั่นเอง และในกรณีที่ผูประกอบกิจการเปน 
บริษัทตองไมมีคนตางดาวถือหุนเกินกวา 
50% กลาวคือบริษัทหน่ึงๆ จะไดรับใบอนุญาต 
ใหประกอบกิจการโทรคมนาคมไดตองไมมี
คนตางดาวถือหุนเกินกวา 50% ซึ่งการ 
จำกัดสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวให 
ไมเกินกวา 50% นั้น พรบ.โทรคมนาคมฯ 
อิงตามสัดสวนที่พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ 
กำหนด

ถึงตรงนี ้ผู อานบางทานคงเริ ่มคุ นๆ 

การฟองรองของ True ครั้งนี้เริ่มตน 
จากการแจงความใหดำเนินคดีกับ DTAC 
โดยกลาวหาวา DTAC ไดกระทำความผิด 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนตางดาว พ.ศ. 2542 (ซึ่งตอไปจะเรียก 
วา “พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ”) เนื่องจาก 
มีการถือหุนของคนตางชาติใน DTAC เกิน 
กวากึ่งหนึ่งหรือ 50% ซึ่งเปนสัดสวนที่ 
พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ กำหนด 

กอนอื่นผูเขียนขออธิบายความเปนมา
ของการควบคุมการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 
ในประเทศไทยใหเขาใจเสียกอนในเบื้องตน
วาในประเทศไทยการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 
เปนกิจการภายใตพระราชบัญญัติการ 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
(ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “พรบ.โทรคมนาคมฯ”) 

ตอนที่แลว อ.ดร.ปยะบุตร ไดเลาถึง 
กรณีที่ DTAC ฟอง CAT ในการทำสัญญา 
ใหบริการโทรศัพทมือถือรูปแบบเอชเอสพี 
เอ 3G รวมกับกลุม บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น 
(Truecorp) โดยไมชอบดวยกฎหมาย นำ 
มาสูการตอสูในประเด็นกฎหมายตอเนื่อง 
มาในตอนนี้ซึ่งดิฉันมารับหนาที่เลาถึงกรณี 
ท่ี True ฟอง DTAC วาเปนบริษัทตางดาว 
ท่ีถือเปนการจุดประเด็นขอกฎหมายคลาสสิก 
ที่สุดขอหนึ่งของประเทศไทยใหไดยกขึ้นมา
ถกเถียงกันอีกครั้ง อยางไรก็ดีเนื้อหาในตอน 
นี้ยังคงเปนการเลาเรื ่องเพื ่อใหเกิดความ 
เขาใจอยางงายเพ่ือช้ีใหเห็นประเด็นกฎหมาย 
บางประเด็นเทานั้น ไมสามารถใชอางอิง 
ทางวิชาการอยางมีรายละเอียดถูกตองครบ
ถวนได

ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ีมีการ 
กำหนดคำนิยามของ “คนตางดาว” หรือหลักเกณฑ 
การพิจารณาการเปนคนตางดาว ที่กอให 
เกิดปญหาใหตองถกเถียงจนถึงทุกวันนี ้ 
โดยในป พ.ศ. 2535 กระทรวงพาณิชยขอให 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคำนิยามขอ
งคนตางดาวใน ปว. 281 วาจะตอง 
พิจารณาการถือหุนของคนตางดาวในเชิง 
“นิตินัย” คือการถือทุนที่จดทะเบียนใน 
บริษัท หรือตองพิจารณาเชิง “พฤตินัย” 
คือการมีทุนที่คนตางชาตินำเขามาลงทุนใน
บริษัทตามความเปนจริง ซึ่งคณะกรรมการ 
กฤษฎีกามีความเห็นวาควรตองตีความใน
เชิง “พฤตินัย” เพื ่อใหสอดคลองกับ 
เจตนารมณของกฎหมายที่ตองการจำกัด
คนตางดาวในการประกอบกิจการบาง 
ประเภท การตีความของคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาเปนผลใหเกิดการแกไขคำนิยามใน 
ปว. 281 ในปนั้นเอง เนื่องจากพบวาใน 
ความเปนจริงมีบริษัทจำนวนมากท่ีประกอบ 
กิจการตองหามตาม ปว. 281 และตองถูก 
พิจารณาวาเปนคนตางดาวตามแนวทาง 
การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยการแกไขคำนิยามใหตีความความเปน 
คนตางดาวในเชิง “นิตินัย” เทานั้น กลาว 
คือพิจารณาเฉพาะสัดสวนการถือหุ นใน 
บริษัทนั้นๆ เทานั้น ไมพิจารณาวาแทจริง 
ทุนตามความเปนจริงที่อยูในบริษัทดังกลาว
ที่อาจจะมีทุนจากผูถือหุนตางชาติมากกวา
กึ่งหนึ่ง ซึ่งเหตุผลของการแกไข ปว. 281 

ครั้งนี้ ก็เนื่องจากความกลัววานักลงทุน 
ตางชาติในประเทศไทยจะถอนทุนและไม 
เขามาลงทุนในประเทศไทย เปนอันตัดบท 
ไมใหตองตีความกันตอไปวาจะพิจารณา 
ความเปนคนตางดาวเชนไรตอมาในป พ.ศ. 
2542 มีการยกเลิก ปว. 281 และ 
ประกาศใช พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ แทน 
โดยยังคงมีวัตถุประสงคเพ่ือจำกัดการลงทุน 
ของคนตางชาติในบางกิจการ แตกำหนด 
หลักเกณฑการควบคุมใหมีความยืดหยุน
มากข้ึน และกำหนดคำนิยามของคนตางดาว 
ในกรณีที่เปนบริษัท โดยใหมีการพิจารณา 
สัดสวนการถือหุนไมเฉพาะแตในบริษัทที่
ต องการประกอบกิจการเทานั ้นแตให 
พิจารณาลำดับชั้นการถือหุนตอๆ ไป ถึง 
4 ลำดับช้ันในกรณีท่ีบริษัทถูกถือโดยบริษัท 
โฮลด้ิง อยางไรก็ดีหลักเกณฑในการพิจารณา 
ความเปนคนตางดาวถูกตีความและเขาใจ
ในทางปฏิบัติวาถือตาม ปว.281 ฉบับแกไข 
คือ ตีความในเชิง “นิตินัย” ซึ่งไมนา 
แปลกใจวาไมคอยมีนักลงทุนตางชาติขอ 
อนุญาตประกอบกิจการที ่กำหนดไวใน 
พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ หรือมีคนตางชาติ 
เขามาลงทุนในธุรกิจตองหามเสมือนหนึ่ง 
เปนเจาของกิจการ ดวยเหตุวาในความ 

เปนจริงนักลงทุนตางชาติเหลาน้ันมีอำนาจ 
ควบคุม “ตามความเปนจริง” แมวาใน 
เชิงนิตินัยนักลงทุนเหลานั้นเปนเพียงผูถือ
หุนขางนอย (ถือหุนไมเกินกวา 50%) 
ก็ตาม

พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ ถูกวิพากษ 
วิจารณอยางหนักในชวงป พ.ศ. 2549 
เนื่องจากปรากฏวามีบริษัทจำนวนมากที่ 
ในความเป นจร ิงแล วท ุนท ี ่ ใช ในการ 
ประกอบกิจการเปนของผูถือหุนตางชาติ 
และผูถือหุนตางชาติก็เปนฝายที่มีอำนาจ
การบริหารจัดการ (แนนอนวาผูที่ลงทุน 
มากมายในบริษัทหนึ่งยอมตองการมีอำนาจ
การควบคุมในบริษัทนั้นๆ เพื่อคุมครองสวน 
ลงทุนและผลประโยชนตอบแทนของตนเอง 
แมวาในทางทะเบียนจะถูกจำกัดใหเปนผู 
ถือหุนขางนอยก็ตาม) แตยังคงสภาพเปน 
บริษัทไทย เปนผลใหการประกอบธุรกิจ 
ไมตองขออนุญาตและไมถูกจำกัดไมใหประกอบ 
ธุรกิจเนื ่องจากไมถือวาเปนคนตางดาว 
แมวากระทรวงพาณิชยในฐานะหนวยงานที่
มีอำนาจควบคุมการปฏิบัติตาม พรบ.ธุรกิจ 
คนตางดาวฯ จะออกมาตราการเพ่ือใหมีการ 
ตรวจสอบที่มาของเงินทุนในบริษัทที่มีคน 
ตางดาวถือหุนจำนวนมากก็ตาม 

ถึงประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปกอน 
ที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการลงทุน
ของคนตางชาติและบุคคลหลายฝายที ่ 
เกี ่ยวของตองการใหมีการแกไขกฎหมาย 
การประกอบธ ุ รก ิ จของคนต  า งชาต ิ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิจารณาการถือหุน 
ของคนตางชาติที่เปนประเด็นถกเถียงกัน 
มากวาการพิจารณาการถือหุนของคนตาง
ชาติในบริษัทหนึ่งๆ (วาเกินกวา 50% 
หรือไม) ควรพิจารณาเฉพาะตามที่ “ทุน 
จดทะเบียน” ในหนังสือสำคัญของบริษัท 
หรือควรพิจารณาตามความเปนจริงตาม 
“จำนวนทุนที่แทจริง” ของคนตางชาติใน 
บริษัทดังกลาวแมวาจะมีการจัดโครงสราง 
บริษัทโฮลดิ้งและบริษัทในเครือทั้งหลายที่ 
สลับซับซอน เปนผลใหแทจริงแลวคนตางชาติ 
เขามามีอำนาจการควบคุมบริษัทมากกวา 
คนไทยที่เปนผูถือหุนขางมาก 

ประเด็นที่ถกเถียงกันนี้ไมใชเรื่องที่เพิ่ง
จะเกิดขึ้นในวันสองวันนี้ แตมีการถกเถียง 
กันมาเกือบ 20 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2515 
เปนจุดเริ่มตนของการจำกัดการลงทุนของ
คนตางชาติโดยการออกประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 281 (ปว.281) โดย 
กำหนดประเภทของธุรกิจตองหามและ 
ธุรกิจที่ตองขออนุญาต เนื่องจากธุรกิจ 
บางประเภทเกี่ยวของกับความปลอดภัย 
และความมั่นคงของประเทศ เชน ธุรกิจ 
คาอาวุธสงคราม การขนสงภายในประเทศ 
และเพื่อรักษาดุลอำนาจทางการคาและ 

ในชั้นนี้ชี้ใหเห็นวากระทรวงพาณิชย 
ตองการตรวจสอบความเปนคนตางดาวใน 
เชิง “พฤตินัย” แตมาตรการดังกลาวก็ไม 
ไดผลมากนัก เปนผลใหเกิดกระแสเรียกรอง 
ใหมีการตีความกฎหมายใหสอดคลองกับ 
เจตนารมณของกฎหมายที ่ตองพิจารณา 
ความเปนคนตางดาว “ตามความเปนจริง” 
เพื่อใหกฎหมายมีสภาพบังคับใชไดจริงและ 
เปนไปเพื ่อคุ มครองธุรกิจบางประเภทที ่ 
จำก ัดไม ให คนตางด าวประกอบธุรก ิจ 
ดังกลาว รวมไปถึงความพยายามที่จะแกไข 
พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ ในป พ.ศ. 2550 
โดยการแกไขคำนิยามของ “คนตางดาว” 
โดยกำหนดใหชัดเจนวาตองพิจารณาถึง 
“อำนาจควบคุม”ของคนตางชาติที่ตอง 
ไมเกินกวา 50% เพื่อใหสอดคลองกับ 
“ทุนจดทะเบียน” ที่ถูกกำหนดชัดเจนตาม 
กฎหมายอยูแลว ไมวาจะดวยการใชอำนาจ 
การควบคุมผานสิทธิออกเสียงของความ 
เปนผูถือหุน หรืออำนาจการควบคุมของ 
ผูถือหุนตางชาติที่ใชผานธุรกรรมหรือผาน
โครงสรางการถือหุนที่ซับซอนโดยบริษัท 
โฮลดิ้งกระแสการเรียกรองดังกลาวก็คือ 
การเรียกรองใหตีความหมายของคนตางดาว 
ในเชิง “พฤตินัย” นั่นเอง อยางไรก็ดี การ 
เสนอใหแกไขกฎหมายครั ้งนั ้นเปนผลให 

นักลงทุนตางชาติ สภาหอการคาจากประเทศ 
ตางๆ และรัฐบาลตางประเทศ แสดงความ 
วิตกและจะถอนทุนออกจากประเทศไทย 
เชนนี้ก็เปนที่คาดเดาไดไมยากวากฎหมาย 
ฉบับนี้ไมไดถูกแกไขตามที่เสนอไปยังรัฐสภา 
ดวยเหตุวาในทางปฏิบัติที่ผานมาประเทศ 
ไทยยอมรับวายังคงตองการการลงทุนจาก 
ตางประเทศ และทาทีของประเทศไทยยัง 
คงเชื ้อเชิญคนตางชาติใหเขามาลงทุนใน 
ประเทศอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีในบางธุรกิจ 
เชน ธุรกิจโทรคมนาคม เปนธุรกิจที่ตองการ 
เง ินท ุนมหาศาลเพ ื ่ อลงท ุนโครงข  าย 
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ยอมเปนไป 
ไมไดที่จะปฏิเสธเงินลงทุนมหาศาลเหลานั้น

กรณีการฟองรองของ True VS DTAC
มาถึงตรงนี้เมื่อเขาใจความเปนมาของ

การจำกัดสิทธิของคนตางดาว และหลักเกณฑ 
การพิจารณาความเปนคนตางดาวแลว ใน 
กรณีการฟองรองของ True วา DTAC 
เปนคนตางดาวหรือไม ก็เปนการจุดประเด็น 
ขอถกเถียงในเรื่องการตีความความเปนคน
ตางดาวขึ ้นมาอีกครั ้งหนึ ่ง ประเด็นของ 
กระสวนกฎหมายในประเทศไทยสำหรับ 
กรณีนี้จึงเกิดขึ้นอยางนอย 2 ประเด็น 

ประเด็นแรกตามกระสวนระดับแรก 

คือกฎหมายไทยในการกำหนดความเปน 
คนตางดาวใชหลักเกณฑใด ซึ่งในที่นี้พอจะ 
สรุปไดแลววาแมเปนที่ชัดเจนมาแตเดิมวา 
ใชการตีความเชิงนิตินัยตามทุนจดทะเบียน 
แต พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ ก็เปดชองให 
ตีความได ในที่นี้อาจตั้งคำถามเสียใหมได 
วาเรามีการใชหลักเกณฑความเปนเจาของ 
(Rule of Ownership) อยางไร

นำมาสู ประเด็นที ่สองตามกระสวน 
ระดับที่สองคือหนวยงานใดที่มีอำนาจใน 
การตีความความเปนคนตางดาวของ 
DTAC ระหวางกระทรวงพาณิชยที่ไดรับ 
ขอรองเรียนจาก True หรือ กทช. (ซึ่งใน 
ปจจุบันคือ กสทช.) ซึ่งเปนคณะกรรมการที่ 
มีหนาที่ตาม พรบ.โทรคมนาคมฯ หรืออาจ 
ตั้งคำถามเสียใหมไดวาควรจะเปน กทช. ใน 
ขณะน้ันหรือไมในฐานะท่ีเปนผูรับขอรองเรียน 
จาก True เพราะหากการพิสูจนพบวา DTAC 
เปนคนตางดาวก็จะถือวา DTAC ฝาฝน 
พรบ.โทรคมนาคมฯ ไมใช พรบ.ธุรกิจ คน 
ตางดาวฯ อยางที่เขาใจกัน 

ครั้งนี้ขอทิ้งประเด็นทั้ง 2 ประเด็นไว 
ใหคิดกันเลนๆ และครั้งหนาจะแสดงใหเห็น 
ถึงกระสวนกฎหมายของประเทศไทยใน 
ประเด็นดังกลาวตอไป
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การออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 (ปว.281) โดยกำหนดประเภทของธุรกิจตองหามและธุรกิจที่ตองขอ 

และ การกำหนดคำนิยามของ “คนตางดาว” หรือหลักเกณฑการพิจารณาการเปนคนตางดาว

กระทรวงพาณิชยขอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคำนิยามของคนตางดาวใน ปว. 281 วาจะตองพิจารณา

การถือหุนของคนตางดาวในเชิง “นิตินัย” หรือ ตองพิจารณาเชิง “พฤตินัย”  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามี

ความเห็นวาควรตองตีความในเชิง “พฤตินัย”

การยกเลิก ปว. 281 และประกาศใช พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯแทน หลักเกณฑในการพิจารณาความเปนคนตางดาว

ถูกตีความและเขาใจในทางปฏิบัติวาถือตาม ปว.281 ฉบับแกไข คือ ตีความในเชิง “นิตินัย”

แกไขคำนิยามของ “คนตางดาว” โดยกำหนดใหชัดเจนวาตองพิจารณาถึง “อำนาจควบคุม” ของคนตางชาติ

ที่ตองไมเกินกวา 50% เพื่อใหสอดคลองกับ “ทุนจดทะเบียน” 
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เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการบริการ 
สาธารณูปโภคและการใหบริการสาธารณะ
ทั่วประเทศ รวมทั้งเกี่ยวของกับคลื่นความถี่ 
ซ ึ ่งเป นทร ัพยากรและความมั ่นคงของ 
ประเทศ จึงไดกำหนดใหผูประกอบกิจการ 
ตองไมเปนคนตางดาว หรือตองเปนคนไทย 
นั่นเอง และในกรณีที่ผูประกอบกิจการเปน 
บริษัทตองไมมีคนตางดาวถือหุนเกินกวา 
50% กลาวคือบริษัทหน่ึงๆ จะไดรับใบอนุญาต 
ใหประกอบกิจการโทรคมนาคมไดตองไมมี
คนตางดาวถือหุนเกินกวา 50% ซึ่งการ 
จำกัดสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวให 
ไมเกินกวา 50% นั้น พรบ.โทรคมนาคมฯ 
อิงตามสัดสวนที่พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ 
กำหนด

ถึงตรงนี ้ผู อานบางทานคงเริ ่มคุ นๆ 

การฟองรองของ True ครั้งนี้เริ่มตน 
จากการแจงความใหดำเนินคดีกับ DTAC 
โดยกลาวหาวา DTAC ไดกระทำความผิด 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนตางดาว พ.ศ. 2542 (ซึ่งตอไปจะเรียก 
วา “พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ”) เนื่องจาก 
มีการถือหุนของคนตางชาติใน DTAC เกิน 
กวากึ่งหนึ่งหรือ 50% ซึ่งเปนสัดสวนที่ 
พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ กำหนด 

กอนอื่นผูเขียนขออธิบายความเปนมา
ของการควบคุมการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 
ในประเทศไทยใหเขาใจเสียกอนในเบื้องตน
วาในประเทศไทยการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 
เปนกิจการภายใตพระราชบัญญัติการ 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
(ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “พรบ.โทรคมนาคมฯ”) 

ตอนที่แลว อ.ดร.ปยะบุตร ไดเลาถึง 
กรณีที่ DTAC ฟอง CAT ในการทำสัญญา 
ใหบริการโทรศัพทมือถือรูปแบบเอชเอสพี 
เอ 3G รวมกับกลุม บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น 
(Truecorp) โดยไมชอบดวยกฎหมาย นำ 
มาสูการตอสูในประเด็นกฎหมายตอเนื่อง 
มาในตอนนี้ซึ่งดิฉันมารับหนาที่เลาถึงกรณี 
ท่ี True ฟอง DTAC วาเปนบริษัทตางดาว 
ท่ีถือเปนการจุดประเด็นขอกฎหมายคลาสสิก 
ที่สุดขอหนึ่งของประเทศไทยใหไดยกขึ้นมา
ถกเถียงกันอีกครั้ง อยางไรก็ดีเนื้อหาในตอน 
นี้ยังคงเปนการเลาเรื ่องเพื ่อใหเกิดความ 
เขาใจอยางงายเพ่ือช้ีใหเห็นประเด็นกฎหมาย 
บางประเด็นเทานั้น ไมสามารถใชอางอิง 
ทางวิชาการอยางมีรายละเอียดถูกตองครบ
ถวนได

ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ีมีการ 
กำหนดคำนิยามของ “คนตางดาว” หรือหลักเกณฑ 
การพิจารณาการเปนคนตางดาว ที่กอให 
เกิดปญหาใหตองถกเถียงจนถึงทุกวันนี ้ 
โดยในป พ.ศ. 2535 กระทรวงพาณิชยขอให 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคำนิยามขอ
งคนตางดาวใน ปว. 281 วาจะตอง 
พิจารณาการถือหุนของคนตางดาวในเชิง 
“นิตินัย” คือการถือทุนที่จดทะเบียนใน 
บริษัท หรือตองพิจารณาเชิง “พฤตินัย” 
คือการมีทุนที่คนตางชาตินำเขามาลงทุนใน
บริษัทตามความเปนจริง ซึ่งคณะกรรมการ 
กฤษฎีกามีความเห็นวาควรตองตีความใน
เชิง “พฤตินัย” เพื ่อใหสอดคลองกับ 
เจตนารมณของกฎหมายที่ตองการจำกัด
คนตางดาวในการประกอบกิจการบาง 
ประเภท การตีความของคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาเปนผลใหเกิดการแกไขคำนิยามใน 
ปว. 281 ในปนั้นเอง เนื่องจากพบวาใน 
ความเปนจริงมีบริษัทจำนวนมากท่ีประกอบ 
กิจการตองหามตาม ปว. 281 และตองถูก 
พิจารณาวาเปนคนตางดาวตามแนวทาง 
การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยการแกไขคำนิยามใหตีความความเปน 
คนตางดาวในเชิง “นิตินัย” เทานั้น กลาว 
คือพิจารณาเฉพาะสัดสวนการถือหุ นใน 
บริษัทนั้นๆ เทานั้น ไมพิจารณาวาแทจริง 
ทุนตามความเปนจริงที่อยูในบริษัทดังกลาว
ที่อาจจะมีทุนจากผูถือหุนตางชาติมากกวา
กึ่งหนึ่ง ซึ่งเหตุผลของการแกไข ปว. 281 

ครั้งนี้ ก็เนื่องจากความกลัววานักลงทุน 
ตางชาติในประเทศไทยจะถอนทุนและไม 
เขามาลงทุนในประเทศไทย เปนอันตัดบท 
ไมใหตองตีความกันตอไปวาจะพิจารณา 
ความเปนคนตางดาวเชนไรตอมาในป พ.ศ. 
2542 มีการยกเลิก ปว. 281 และ 
ประกาศใช พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ แทน 
โดยยังคงมีวัตถุประสงคเพ่ือจำกัดการลงทุน 
ของคนตางชาติในบางกิจการ แตกำหนด 
หลักเกณฑการควบคุมใหมีความยืดหยุน
มากข้ึน และกำหนดคำนิยามของคนตางดาว 
ในกรณีที่เปนบริษัท โดยใหมีการพิจารณา 
สัดสวนการถือหุนไมเฉพาะแตในบริษัทที่
ต องการประกอบกิจการเทานั ้นแตให 
พิจารณาลำดับชั้นการถือหุนตอๆ ไป ถึง 
4 ลำดับช้ันในกรณีท่ีบริษัทถูกถือโดยบริษัท 
โฮลด้ิง อยางไรก็ดีหลักเกณฑในการพิจารณา 
ความเปนคนตางดาวถูกตีความและเขาใจ
ในทางปฏิบัติวาถือตาม ปว.281 ฉบับแกไข 
คือ ตีความในเชิง “นิตินัย” ซึ่งไมนา 
แปลกใจวาไมคอยมีนักลงทุนตางชาติขอ 
อนุญาตประกอบกิจการที ่กำหนดไวใน 
พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ หรือมีคนตางชาติ 
เขามาลงทุนในธุรกิจตองหามเสมือนหนึ่ง 
เปนเจาของกิจการ ดวยเหตุวาในความ 

เปนจริงนักลงทุนตางชาติเหลาน้ันมีอำนาจ 
ควบคุม “ตามความเปนจริง” แมวาใน 
เชิงนิตินัยนักลงทุนเหลานั้นเปนเพียงผูถือ
หุนขางนอย (ถือหุนไมเกินกวา 50%) 
ก็ตาม

พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ ถูกวิพากษ 
วิจารณอยางหนักในชวงป พ.ศ. 2549 
เนื่องจากปรากฏวามีบริษัทจำนวนมากที่ 
ในความเป นจร ิงแล วท ุนท ี ่ ใช ในการ 
ประกอบกิจการเปนของผูถือหุนตางชาติ 
และผูถือหุนตางชาติก็เปนฝายที่มีอำนาจ
การบริหารจัดการ (แนนอนวาผูที่ลงทุน 
มากมายในบริษัทหนึ่งยอมตองการมีอำนาจ
การควบคุมในบริษัทนั้นๆ เพื่อคุมครองสวน 
ลงทุนและผลประโยชนตอบแทนของตนเอง 
แมวาในทางทะเบียนจะถูกจำกัดใหเปนผู 
ถือหุนขางนอยก็ตาม) แตยังคงสภาพเปน 
บริษัทไทย เปนผลใหการประกอบธุรกิจ 
ไมตองขออนุญาตและไมถูกจำกัดไมใหประกอบ 
ธุรกิจเนื ่องจากไมถือวาเปนคนตางดาว 
แมวากระทรวงพาณิชยในฐานะหนวยงานที่
มีอำนาจควบคุมการปฏิบัติตาม พรบ.ธุรกิจ 
คนตางดาวฯ จะออกมาตราการเพ่ือใหมีการ 
ตรวจสอบที่มาของเงินทุนในบริษัทที่มีคน 
ตางดาวถือหุนจำนวนมากก็ตาม 

ถึงประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปกอน 
ที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการลงทุน
ของคนตางชาติและบุคคลหลายฝายที ่ 
เกี ่ยวของตองการใหมีการแกไขกฎหมาย 
การประกอบธ ุ รก ิ จของคนต  า งชาต ิ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิจารณาการถือหุน 
ของคนตางชาติที่เปนประเด็นถกเถียงกัน 
มากวาการพิจารณาการถือหุนของคนตาง
ชาติในบริษัทหนึ่งๆ (วาเกินกวา 50% 
หรือไม) ควรพิจารณาเฉพาะตามที่ “ทุน 
จดทะเบียน” ในหนังสือสำคัญของบริษัท 
หรือควรพิจารณาตามความเปนจริงตาม 
“จำนวนทุนที่แทจริง” ของคนตางชาติใน 
บริษัทดังกลาวแมวาจะมีการจัดโครงสราง 
บริษัทโฮลดิ้งและบริษัทในเครือทั้งหลายที่ 
สลับซับซอน เปนผลใหแทจริงแลวคนตางชาติ 
เขามามีอำนาจการควบคุมบริษัทมากกวา 
คนไทยที่เปนผูถือหุนขางมาก 

ประเด็นที่ถกเถียงกันนี้ไมใชเรื่องที่เพิ่ง
จะเกิดขึ้นในวันสองวันนี้ แตมีการถกเถียง 
กันมาเกือบ 20 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2515 
เปนจุดเริ่มตนของการจำกัดการลงทุนของ
คนตางชาติโดยการออกประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 281 (ปว.281) โดย 
กำหนดประเภทของธุรกิจตองหามและ 
ธุรกิจที่ตองขออนุญาต เนื่องจากธุรกิจ 
บางประเภทเกี่ยวของกับความปลอดภัย 
และความมั่นคงของประเทศ เชน ธุรกิจ 
คาอาวุธสงคราม การขนสงภายในประเทศ 
และเพื่อรักษาดุลอำนาจทางการคาและ 

ในชั้นนี้ชี้ใหเห็นวากระทรวงพาณิชย 
ตองการตรวจสอบความเปนคนตางดาวใน 
เชิง “พฤตินัย” แตมาตรการดังกลาวก็ไม 
ไดผลมากนัก เปนผลใหเกิดกระแสเรียกรอง 
ใหมีการตีความกฎหมายใหสอดคลองกับ 
เจตนารมณของกฎหมายที ่ตองพิจารณา 
ความเปนคนตางดาว “ตามความเปนจริง” 
เพื่อใหกฎหมายมีสภาพบังคับใชไดจริงและ 
เปนไปเพื ่อคุ มครองธุรกิจบางประเภทที ่ 
จำก ัดไม ให คนตางด าวประกอบธุรก ิจ 
ดังกลาว รวมไปถึงความพยายามที่จะแกไข 
พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ ในป พ.ศ. 2550 
โดยการแกไขคำนิยามของ “คนตางดาว” 
โดยกำหนดใหชัดเจนวาตองพิจารณาถึง 
“อำนาจควบคุม”ของคนตางชาติที่ตอง 
ไมเกินกวา 50% เพื่อใหสอดคลองกับ 
“ทุนจดทะเบียน” ที่ถูกกำหนดชัดเจนตาม 
กฎหมายอยูแลว ไมวาจะดวยการใชอำนาจ 
การควบคุมผานสิทธิออกเสียงของความ 
เปนผูถือหุน หรืออำนาจการควบคุมของ 
ผูถือหุนตางชาติที่ใชผานธุรกรรมหรือผาน
โครงสรางการถือหุนที่ซับซอนโดยบริษัท 
โฮลดิ้งกระแสการเรียกรองดังกลาวก็คือ 
การเรียกรองใหตีความหมายของคนตางดาว 
ในเชิง “พฤตินัย” นั่นเอง อยางไรก็ดี การ 
เสนอใหแกไขกฎหมายครั ้งนั ้นเปนผลให 

นักลงทุนตางชาติ สภาหอการคาจากประเทศ 
ตางๆ และรัฐบาลตางประเทศ แสดงความ 
วิตกและจะถอนทุนออกจากประเทศไทย 
เชนนี้ก็เปนที่คาดเดาไดไมยากวากฎหมาย 
ฉบับนี้ไมไดถูกแกไขตามที่เสนอไปยังรัฐสภา 
ดวยเหตุวาในทางปฏิบัติที่ผานมาประเทศ 
ไทยยอมรับวายังคงตองการการลงทุนจาก 
ตางประเทศ และทาทีของประเทศไทยยัง 
คงเชื ้อเชิญคนตางชาติใหเขามาลงทุนใน 
ประเทศอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีในบางธุรกิจ 
เชน ธุรกิจโทรคมนาคม เปนธุรกิจที่ตองการ 
เง ินท ุนมหาศาลเพ ื ่ อลงท ุนโครงข  าย 
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ยอมเปนไป 
ไมไดที่จะปฏิเสธเงินลงทุนมหาศาลเหลานั้น

กรณีการฟองรองของ True VS DTAC
มาถึงตรงนี้เมื่อเขาใจความเปนมาของ

การจำกัดสิทธิของคนตางดาว และหลักเกณฑ 
การพิจารณาความเปนคนตางดาวแลว ใน 
กรณีการฟองรองของ True วา DTAC 
เปนคนตางดาวหรือไม ก็เปนการจุดประเด็น 
ขอถกเถียงในเรื่องการตีความความเปนคน
ตางดาวขึ ้นมาอีกครั ้งหนึ ่ง ประเด็นของ 
กระสวนกฎหมายในประเทศไทยสำหรับ 
กรณีนี้จึงเกิดขึ้นอยางนอย 2 ประเด็น 

ประเด็นแรกตามกระสวนระดับแรก 

คือกฎหมายไทยในการกำหนดความเปน 
คนตางดาวใชหลักเกณฑใด ซึ่งในที่นี้พอจะ 
สรุปไดแลววาแมเปนที่ชัดเจนมาแตเดิมวา 
ใชการตีความเชิงนิตินัยตามทุนจดทะเบียน 
แต พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ ก็เปดชองให 
ตีความได ในที่นี้อาจตั้งคำถามเสียใหมได 
วาเรามีการใชหลักเกณฑความเปนเจาของ 
(Rule of Ownership) อยางไร

นำมาสู ประเด็นที ่สองตามกระสวน 
ระดับที่สองคือหนวยงานใดที่มีอำนาจใน 
การตีความความเปนคนตางดาวของ 
DTAC ระหวางกระทรวงพาณิชยที่ไดรับ 
ขอรองเรียนจาก True หรือ กทช. (ซึ่งใน 
ปจจุบันคือ กสทช.) ซึ่งเปนคณะกรรมการที่ 
มีหนาที่ตาม พรบ.โทรคมนาคมฯ หรืออาจ 
ตั้งคำถามเสียใหมไดวาควรจะเปน กทช. ใน 
ขณะน้ันหรือไมในฐานะท่ีเปนผูรับขอรองเรียน 
จาก True เพราะหากการพิสูจนพบวา DTAC 
เปนคนตางดาวก็จะถือวา DTAC ฝาฝน 
พรบ.โทรคมนาคมฯ ไมใช พรบ.ธุรกิจ คน 
ตางดาวฯ อยางที่เขาใจกัน 

ครั้งนี้ขอทิ้งประเด็นทั้ง 2 ประเด็นไว 
ใหคิดกันเลนๆ และครั้งหนาจะแสดงใหเห็น 
ถึงกระสวนกฎหมายของประเทศไทยใน 
ประเด็นดังกลาวตอไป
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การออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 (ปว.281) โดยกำหนดประเภทของธุรกิจตองหามและธุรกิจที่ตองขอ 

และ การกำหนดคำนิยามของ “คนตางดาว” หรือหลักเกณฑการพิจารณาการเปนคนตางดาว

กระทรวงพาณิชยขอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคำนิยามของคนตางดาวใน ปว. 281 วาจะตองพิจารณา

การถือหุนของคนตางดาวในเชิง “นิตินัย” หรือ ตองพิจารณาเชิง “พฤตินัย”  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามี

ความเห็นวาควรตองตีความในเชิง “พฤตินัย”

การยกเลิก ปว. 281 และประกาศใช พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯแทน หลักเกณฑในการพิจารณาความเปนคนตางดาว

ถูกตีความและเขาใจในทางปฏิบัติวาถือตาม ปว.281 ฉบับแกไข คือ ตีความในเชิง “นิตินัย”

แกไขคำนิยามของ “คนตางดาว” โดยกำหนดใหชัดเจนวาตองพิจารณาถึง “อำนาจควบคุม” ของคนตางชาติ

ที่ตองไมเกินกวา 50% เพื่อใหสอดคลองกับ “ทุนจดทะเบียน” 
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เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการบริการ 
สาธารณูปโภคและการใหบริการสาธารณะ
ทั่วประเทศ รวมทั้งเกี่ยวของกับคลื่นความถี่ 
ซ ึ ่งเป นทร ัพยากรและความมั ่นคงของ 
ประเทศ จึงไดกำหนดใหผูประกอบกิจการ 
ตองไมเปนคนตางดาว หรือตองเปนคนไทย 
นั่นเอง และในกรณีที่ผูประกอบกิจการเปน 
บริษัทตองไมมีคนตางดาวถือหุนเกินกวา 
50% กลาวคือบริษัทหน่ึงๆ จะไดรับใบอนุญาต 
ใหประกอบกิจการโทรคมนาคมไดตองไมมี
คนตางดาวถือหุนเกินกวา 50% ซึ่งการ 
จำกัดสัดสวนการถือหุนของคนตางดาวให 
ไมเกินกวา 50% นั้น พรบ.โทรคมนาคมฯ 
อิงตามสัดสวนที่พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ 
กำหนด

ถึงตรงนี ้ผู อานบางทานคงเริ ่มคุ นๆ 

การฟองรองของ True ครั้งนี้เริ่มตน 
จากการแจงความใหดำเนินคดีกับ DTAC 
โดยกลาวหาวา DTAC ไดกระทำความผิด 
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนตางดาว พ.ศ. 2542 (ซึ่งตอไปจะเรียก 
วา “พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ”) เนื่องจาก 
มีการถือหุนของคนตางชาติใน DTAC เกิน 
กวากึ่งหนึ่งหรือ 50% ซึ่งเปนสัดสวนที่ 
พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ กำหนด 

กอนอื่นผูเขียนขออธิบายความเปนมา
ของการควบคุมการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 
ในประเทศไทยใหเขาใจเสียกอนในเบื้องตน
วาในประเทศไทยการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม 
เปนกิจการภายใตพระราชบัญญัติการ 
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
(ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “พรบ.โทรคมนาคมฯ”) 

ตอนที่แลว อ.ดร.ปยะบุตร ไดเลาถึง 
กรณีที่ DTAC ฟอง CAT ในการทำสัญญา 
ใหบริการโทรศัพทมือถือรูปแบบเอชเอสพี 
เอ 3G รวมกับกลุม บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น 
(Truecorp) โดยไมชอบดวยกฎหมาย นำ 
มาสูการตอสูในประเด็นกฎหมายตอเนื่อง 
มาในตอนนี้ซึ่งดิฉันมารับหนาที่เลาถึงกรณี 
ท่ี True ฟอง DTAC วาเปนบริษัทตางดาว 
ท่ีถือเปนการจุดประเด็นขอกฎหมายคลาสสิก 
ที่สุดขอหนึ่งของประเทศไทยใหไดยกขึ้นมา
ถกเถียงกันอีกครั้ง อยางไรก็ดีเนื้อหาในตอน 
นี้ยังคงเปนการเลาเรื ่องเพื ่อใหเกิดความ 
เขาใจอยางงายเพ่ือช้ีใหเห็นประเด็นกฎหมาย 
บางประเด็นเทานั้น ไมสามารถใชอางอิง 
ทางวิชาการอยางมีรายละเอียดถูกตองครบ
ถวนได

ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ีมีการ 
กำหนดคำนิยามของ “คนตางดาว” หรือหลักเกณฑ 
การพิจารณาการเปนคนตางดาว ที่กอให 
เกิดปญหาใหตองถกเถียงจนถึงทุกวันนี ้ 
โดยในป พ.ศ. 2535 กระทรวงพาณิชยขอให 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคำนิยามขอ
งคนตางดาวใน ปว. 281 วาจะตอง 
พิจารณาการถือหุนของคนตางดาวในเชิง 
“นิตินัย” คือการถือทุนที่จดทะเบียนใน 
บริษัท หรือตองพิจารณาเชิง “พฤตินัย” 
คือการมีทุนที่คนตางชาตินำเขามาลงทุนใน
บริษัทตามความเปนจริง ซึ่งคณะกรรมการ 
กฤษฎีกามีความเห็นวาควรตองตีความใน
เชิง “พฤตินัย” เพื ่อใหสอดคลองกับ 
เจตนารมณของกฎหมายที่ตองการจำกัด
คนตางดาวในการประกอบกิจการบาง 
ประเภท การตีความของคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาเปนผลใหเกิดการแกไขคำนิยามใน 
ปว. 281 ในปนั้นเอง เนื่องจากพบวาใน 
ความเปนจริงมีบริษัทจำนวนมากท่ีประกอบ 
กิจการตองหามตาม ปว. 281 และตองถูก 
พิจารณาวาเปนคนตางดาวตามแนวทาง 
การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยการแกไขคำนิยามใหตีความความเปน 
คนตางดาวในเชิง “นิตินัย” เทานั้น กลาว 
คือพิจารณาเฉพาะสัดสวนการถือหุ นใน 
บริษัทนั้นๆ เทานั้น ไมพิจารณาวาแทจริง 
ทุนตามความเปนจริงที่อยูในบริษัทดังกลาว
ที่อาจจะมีทุนจากผูถือหุนตางชาติมากกวา
กึ่งหนึ่ง ซึ่งเหตุผลของการแกไข ปว. 281 

ครั้งนี้ ก็เนื่องจากความกลัววานักลงทุน 
ตางชาติในประเทศไทยจะถอนทุนและไม 
เขามาลงทุนในประเทศไทย เปนอันตัดบท 
ไมใหตองตีความกันตอไปวาจะพิจารณา 
ความเปนคนตางดาวเชนไรตอมาในป พ.ศ. 
2542 มีการยกเลิก ปว. 281 และ 
ประกาศใช พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ แทน 
โดยยังคงมีวัตถุประสงคเพ่ือจำกัดการลงทุน 
ของคนตางชาติในบางกิจการ แตกำหนด 
หลักเกณฑการควบคุมใหมีความยืดหยุน
มากข้ึน และกำหนดคำนิยามของคนตางดาว 
ในกรณีที่เปนบริษัท โดยใหมีการพิจารณา 
สัดสวนการถือหุนไมเฉพาะแตในบริษัทที่
ต องการประกอบกิจการเทานั ้นแตให 
พิจารณาลำดับชั้นการถือหุนตอๆ ไป ถึง 
4 ลำดับช้ันในกรณีท่ีบริษัทถูกถือโดยบริษัท 
โฮลด้ิง อยางไรก็ดีหลักเกณฑในการพิจารณา 
ความเปนคนตางดาวถูกตีความและเขาใจ
ในทางปฏิบัติวาถือตาม ปว.281 ฉบับแกไข 
คือ ตีความในเชิง “นิตินัย” ซึ่งไมนา 
แปลกใจวาไมคอยมีนักลงทุนตางชาติขอ 
อนุญาตประกอบกิจการที ่กำหนดไวใน 
พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ หรือมีคนตางชาติ 
เขามาลงทุนในธุรกิจตองหามเสมือนหนึ่ง 
เปนเจาของกิจการ ดวยเหตุวาในความ 

เปนจริงนักลงทุนตางชาติเหลาน้ันมีอำนาจ 
ควบคุม “ตามความเปนจริง” แมวาใน 
เชิงนิตินัยนักลงทุนเหลานั้นเปนเพียงผูถือ
หุนขางนอย (ถือหุนไมเกินกวา 50%) 
ก็ตาม

พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ ถูกวิพากษ 
วิจารณอยางหนักในชวงป พ.ศ. 2549 
เนื่องจากปรากฏวามีบริษัทจำนวนมากที่ 
ในความเป นจร ิงแล วท ุนท ี ่ ใช ในการ 
ประกอบกิจการเปนของผูถือหุนตางชาติ 
และผูถือหุนตางชาติก็เปนฝายที่มีอำนาจ
การบริหารจัดการ (แนนอนวาผูที่ลงทุน 
มากมายในบริษัทหนึ่งยอมตองการมีอำนาจ
การควบคุมในบริษัทนั้นๆ เพื่อคุมครองสวน 
ลงทุนและผลประโยชนตอบแทนของตนเอง 
แมวาในทางทะเบียนจะถูกจำกัดใหเปนผู 
ถือหุนขางนอยก็ตาม) แตยังคงสภาพเปน 
บริษัทไทย เปนผลใหการประกอบธุรกิจ 
ไมตองขออนุญาตและไมถูกจำกัดไมใหประกอบ 
ธุรกิจเนื ่องจากไมถือวาเปนคนตางดาว 
แมวากระทรวงพาณิชยในฐานะหนวยงานที่
มีอำนาจควบคุมการปฏิบัติตาม พรบ.ธุรกิจ 
คนตางดาวฯ จะออกมาตราการเพ่ือใหมีการ 
ตรวจสอบที่มาของเงินทุนในบริษัทที่มีคน 
ตางดาวถือหุนจำนวนมากก็ตาม 

ถึงประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปกอน 
ที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการลงทุน
ของคนตางชาติและบุคคลหลายฝายที ่ 
เกี ่ยวของตองการใหมีการแกไขกฎหมาย 
การประกอบธ ุ รก ิ จของคนต  า งชาต ิ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพิจารณาการถือหุน 
ของคนตางชาติที่เปนประเด็นถกเถียงกัน 
มากวาการพิจารณาการถือหุนของคนตาง
ชาติในบริษัทหนึ่งๆ (วาเกินกวา 50% 
หรือไม) ควรพิจารณาเฉพาะตามที่ “ทุน 
จดทะเบียน” ในหนังสือสำคัญของบริษัท 
หรือควรพิจารณาตามความเปนจริงตาม 
“จำนวนทุนที่แทจริง” ของคนตางชาติใน 
บริษัทดังกลาวแมวาจะมีการจัดโครงสราง 
บริษัทโฮลดิ้งและบริษัทในเครือทั้งหลายที่ 
สลับซับซอน เปนผลใหแทจริงแลวคนตางชาติ 
เขามามีอำนาจการควบคุมบริษัทมากกวา 
คนไทยที่เปนผูถือหุนขางมาก 

ประเด็นที่ถกเถียงกันนี้ไมใชเรื่องที่เพิ่ง
จะเกิดขึ้นในวันสองวันนี้ แตมีการถกเถียง 
กันมาเกือบ 20 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2515 
เปนจุดเริ่มตนของการจำกัดการลงทุนของ
คนตางชาติโดยการออกประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 281 (ปว.281) โดย 
กำหนดประเภทของธุรกิจตองหามและ 
ธุรกิจที่ตองขออนุญาต เนื่องจากธุรกิจ 
บางประเภทเกี่ยวของกับความปลอดภัย 
และความมั่นคงของประเทศ เชน ธุรกิจ 
คาอาวุธสงคราม การขนสงภายในประเทศ 
และเพื่อรักษาดุลอำนาจทางการคาและ 

ในชั้นนี้ชี้ใหเห็นวากระทรวงพาณิชย 
ตองการตรวจสอบความเปนคนตางดาวใน 
เชิง “พฤตินัย” แตมาตรการดังกลาวก็ไม 
ไดผลมากนัก เปนผลใหเกิดกระแสเรียกรอง 
ใหมีการตีความกฎหมายใหสอดคลองกับ 
เจตนารมณของกฎหมายที ่ตองพิจารณา 
ความเปนคนตางดาว “ตามความเปนจริง” 
เพื่อใหกฎหมายมีสภาพบังคับใชไดจริงและ 
เปนไปเพื ่อคุ มครองธุรกิจบางประเภทที ่ 
จำก ัดไม ให คนตางด าวประกอบธุรก ิจ 
ดังกลาว รวมไปถึงความพยายามที่จะแกไข 
พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ ในป พ.ศ. 2550 
โดยการแกไขคำนิยามของ “คนตางดาว” 
โดยกำหนดใหชัดเจนวาตองพิจารณาถึง 
“อำนาจควบคุม”ของคนตางชาติที่ตอง 
ไมเกินกวา 50% เพื่อใหสอดคลองกับ 
“ทุนจดทะเบียน” ที่ถูกกำหนดชัดเจนตาม 
กฎหมายอยูแลว ไมวาจะดวยการใชอำนาจ 
การควบคุมผานสิทธิออกเสียงของความ 
เปนผูถือหุน หรืออำนาจการควบคุมของ 
ผูถือหุนตางชาติที่ใชผานธุรกรรมหรือผาน
โครงสรางการถือหุนที่ซับซอนโดยบริษัท 
โฮลดิ้งกระแสการเรียกรองดังกลาวก็คือ 
การเรียกรองใหตีความหมายของคนตางดาว 
ในเชิง “พฤตินัย” นั่นเอง อยางไรก็ดี การ 
เสนอใหแกไขกฎหมายครั ้งนั ้นเปนผลให 

นักลงทุนตางชาติ สภาหอการคาจากประเทศ 
ตางๆ และรัฐบาลตางประเทศ แสดงความ 
วิตกและจะถอนทุนออกจากประเทศไทย 
เชนนี้ก็เปนที่คาดเดาไดไมยากวากฎหมาย 
ฉบับนี้ไมไดถูกแกไขตามที่เสนอไปยังรัฐสภา 
ดวยเหตุวาในทางปฏิบัติที่ผานมาประเทศ 
ไทยยอมรับวายังคงตองการการลงทุนจาก 
ตางประเทศ และทาทีของประเทศไทยยัง 
คงเชื ้อเชิญคนตางชาติใหเขามาลงทุนใน 
ประเทศอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีในบางธุรกิจ 
เชน ธุรกิจโทรคมนาคม เปนธุรกิจที่ตองการ 
เง ินท ุนมหาศาลเพ ื ่ อลงท ุนโครงข  าย 
เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ยอมเปนไป 
ไมไดที่จะปฏิเสธเงินลงทุนมหาศาลเหลานั้น

กรณีการฟองรองของ True VS DTAC
มาถึงตรงนี้เมื่อเขาใจความเปนมาของ

การจำกัดสิทธิของคนตางดาว และหลักเกณฑ 
การพิจารณาความเปนคนตางดาวแลว ใน 
กรณีการฟองรองของ True วา DTAC 
เปนคนตางดาวหรือไม ก็เปนการจุดประเด็น 
ขอถกเถียงในเรื่องการตีความความเปนคน
ตางดาวขึ ้นมาอีกครั ้งหนึ ่ง ประเด็นของ 
กระสวนกฎหมายในประเทศไทยสำหรับ 
กรณีนี้จึงเกิดขึ้นอยางนอย 2 ประเด็น 

ประเด็นแรกตามกระสวนระดับแรก 

คือกฎหมายไทยในการกำหนดความเปน 
คนตางดาวใชหลักเกณฑใด ซึ่งในที่นี้พอจะ 
สรุปไดแลววาแมเปนที่ชัดเจนมาแตเดิมวา 
ใชการตีความเชิงนิตินัยตามทุนจดทะเบียน 
แต พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯ ก็เปดชองให 
ตีความได ในที่นี้อาจตั้งคำถามเสียใหมได 
วาเรามีการใชหลักเกณฑความเปนเจาของ 
(Rule of Ownership) อยางไร

นำมาสู ประเด็นที ่สองตามกระสวน 
ระดับที่สองคือหนวยงานใดที่มีอำนาจใน 
การตีความความเปนคนตางดาวของ 
DTAC ระหวางกระทรวงพาณิชยที่ไดรับ 
ขอรองเรียนจาก True หรือ กทช. (ซึ่งใน 
ปจจุบันคือ กสทช.) ซึ่งเปนคณะกรรมการที่ 
มีหนาที่ตาม พรบ.โทรคมนาคมฯ หรืออาจ 
ตั้งคำถามเสียใหมไดวาควรจะเปน กทช. ใน 
ขณะน้ันหรือไมในฐานะท่ีเปนผูรับขอรองเรียน 
จาก True เพราะหากการพิสูจนพบวา DTAC 
เปนคนตางดาวก็จะถือวา DTAC ฝาฝน 
พรบ.โทรคมนาคมฯ ไมใช พรบ.ธุรกิจ คน 
ตางดาวฯ อยางที่เขาใจกัน 

ครั้งนี้ขอทิ้งประเด็นทั้ง 2 ประเด็นไว 
ใหคิดกันเลนๆ และครั้งหนาจะแสดงใหเห็น 
ถึงกระสวนกฎหมายของประเทศไทยใน 
ประเด็นดังกลาวตอไป
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การออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 (ปว.281) โดยกำหนดประเภทของธุรกิจตองหามและธุรกิจที่ตองขอ 

และ การกำหนดคำนิยามของ “คนตางดาว” หรือหลักเกณฑการพิจารณาการเปนคนตางดาว

กระทรวงพาณิชยขอใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคำนิยามของคนตางดาวใน ปว. 281 วาจะตองพิจารณา

การถือหุนของคนตางดาวในเชิง “นิตินัย” หรือ ตองพิจารณาเชิง “พฤตินัย”  ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามี

ความเห็นวาควรตองตีความในเชิง “พฤตินัย”

การยกเลิก ปว. 281 และประกาศใช พรบ.ธุรกิจคนตางดาวฯแทน หลักเกณฑในการพิจารณาความเปนคนตางดาว

ถูกตีความและเขาใจในทางปฏิบัติวาถือตาม ปว.281 ฉบับแกไข คือ ตีความในเชิง “นิตินัย”

แกไขคำนิยามของ “คนตางดาว” โดยกำหนดใหชัดเจนวาตองพิจารณาถึง “อำนาจควบคุม” ของคนตางชาติ

ที่ตองไมเกินกวา 50% เพื่อใหสอดคลองกับ “ทุนจดทะเบียน” 
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แมวาในทางปฏิบัติสวนใหญมักจะใหใชการ
นั่งขัดสมาธิ แตหากผูที่เจ็บปวย หรือไมถนัด 
ก็สามารถเปลี่ยนวิธีการนั่งได เพียงแตขอให 
ร ู จ ักการกำหนดจิตใหต ั ้งม ั ่นและนั ่งให 
ลำตัวตรง มือวางทับกันตามความสบายของ 
รางกายอยาไดฝน หลับตาพอใหสนิท และ 

สถานการณท่ีนาวิตกกังวลกับเหตุการณ 
บานเมืองในชวงที่ผานมาจนกระทั่งถึงระยะ
เวลานี้ก็คงหนีไมพนเรื่องของน้ำทวม ซึ่งนับ 
เปนอุทกภัยคร้ังใหญท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 
กันมากตั้งแตระดับตัวบุคคล ชุมชน ทองถิ่น 
องคการภาครัฐและเอกชน สังคม ไปจนถึง 
ผลกระทบระดับประเทศ ผูที่เกี่ยวของกับ 
เหตุการณน้ำทวมก็คงยังตองดำเนินการทำ
หนาที่แกไขปญหาตอไปอยางตอเนื่อง ผูคน 
ที ่ยังไดรับผลกระทบก็คงจะตองรอไปจน 
กวาวิกฤติผานพนไปอยางราบรื่น ซึ่งก็คง 
ตองภาวนาวาใหผานพนไปอยางเร็ววัน

เหตุการณดังกลาวท่ียังคงเปนอยูสงผล 
ใหเกิดความตึงเครียดในทุกเมื ่อเชื ่อวัน 
และเชื่อแนวาหลายๆ คนยังหวาดหวั่นและ 
ยังคงวิตกกันอยูในทุกเวลา แมวาจะไมไดรับ 

กับผลกระทบโดยตรงก็ตาม สิ่งเดียวในตอน 
นี ้ท ี ่ทำไดก็ไดแตตองทำจิตใจใหผองใส 
คิดแตส่ิงดีดี และหากมีเวลาบางในบางคราว 
ก็อยาลืมที่จะหาเวลากันสักนิด ฝกจิต ทำ 
สมาธิเพื ่อใหลดความตึงเครียดกันไปบาง 
เพราะในสภาพการณเชนนี้ก็คงตองอาศัย 
เวลาในการแกไข และเมื่อเหตุการณเลวราย 
นี้ดีขึ ้นก็ยังตองอาศัยเวลาเพื่อฟนฟูพื ้นที่ 
ตางๆ กันตอไปเพื่อใหกลับเขาสูสภาวะปกติ 

ส่ิงหน่ึงท่ีไดกลาวไปแลววาคงสามารถ 
ชวยทำเรามีสติไตรตรองและสามารถ 
แกไขปญหาไดในยามคับขันนั่นก็คือ การ 
ฝกจิต ทำสมาธิ 

ถึงแมวาหลายคนอาจจะบอกวาใน 
เหตุการณแบบนี้ใครกันที่จะมานั่งทำจิต ฝก 
สมาธิกันได แตก็ไมอยากใหเสียกำลังใจกัน 

เพราะในเวลาที่ตองการหยุดพักกับสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งเพื่อตั้งสติ การฝกจิต ทำสมาธิก็เปน 
สวนหนึ่งที่สามารถชวยผอนคลายจิตใจให 
สงบ และตั้งตนในการหาหนทางแกไขเรื่อง 
ตางๆ กันตอไปไดอยางมีกำลังใจ 

“สมาธิ” เปนคำที่เราคุนเคย และ 
หลายคนก็อาจจะพอทราบความหมายกัน 
อยูบาง ดังน้ันจึงใครกลาวโดยสรุปวา “สมาธิ” 
ก็หมายความถึงการที่จิตมีภาวะที่เกิดการ 
ตั้งมั่น รูจักการกำหนดแนวแนและมีภาวะ 
อารมณคงที่ไมเคลื่อนไหวไปมา รูการสงบ 
การฟุงซานตอทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งในทาง 
พุทธศาสนานั้นก็ใชเปนหนทางหนึ่งในการ
ทำใหหลุดพน และสามารถใครครวญ 
ไตรตรอง โดยการใชปญญามาพิจารณา 
สิ่งตางๆ ซึ่งสุดทายก็จะทำใหเราสามารถ 

เกิด “สติ” ที่ตั้งมั่นไดอยางฉับพลัน แต 
สมาธิก็ไมไดทำกันไดงาย เพราะตองผาน 
การฝกจิตอยางตอเนื่อง และสมาธิก็มีอยู 
หลายระดับ ขึ ้นอยู กับวาใครจะทำไดใน 
ระดับใด ไดแก “อัปปนาสมาธิ” ท่ีหมายความ 
ไดวา เปนการฝกจิต ทำสมาธิในขั้นที่เรียก 
ไดวาสูงที่สุด ซึ่งก็ไมใชสิ่งที่ผูใดจะสามารถ 
ทำไดโดยงาย เพราะการไปถึงฌานไดน้ัน ตอง 
ผานการฝกจิตกันโดยใชเวลามากกวาที่คน 
ท่ัวไปจะทำได อีกข้ันหน่ึงท่ีเรียกวา “อุปจารสมาธิ” 
หมายถึงผู ท ี ่สามารถที ่จะทำสมาธิไดใน 
เวลาที่คอนขางนานมาก อยูภาวะที่เรียกได 
วาอาจจะใกลที่จะไดฌาน โดยสังเกตไดจาก 
การที่ทำสมาธิไปจนไดเห็นแสงสวางอยูใน 
ระยะเวลาหนึ่ง แตในขั้นนี้ก็ยังมีผูที่สามารถ 
ทำไดเปนจำนวนไมมากนัก 

สวนการทำสมาธิในขั้นที่งายที่สุดที่ 
เชื่อวาคนทั่วๆ ไป ไมวาจะเพศหรือวัยใดก็ 
สามารถจะทำไดในชีวิตประจำวันก็คือขั้นที่ 
เรียกวา “ขณิกสมาธิ” เพราะเปนการฝก 
จิต ทำสมาธิ ที่เนนการปฏิบัติอยูในชวง 
เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเปนชวงเวลาสั้นๆ ซึ่ง 
สามารถทำไดไมยาก และหากทำไดเปน 
ประจำก็จะสามารถชวยทำใหจิตใจผองใส 
อารมณตั้งมั่น และมีสติตอการกระทำสิ่งใด 
ไดเปนอยางดี และในการทำสมาธินั้นก็ 
สามารถทำไดในหลายๆ สถานที่ ไมวาจะ 
เปนที่บาน ที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ที่ 
คิดวาจะเปนสถานที่ที่จะใหความสงบและ 
รมเย็นตอการฝกจิต ทำสมาธิไดตามที่เรา 
ตองการ

วิธีการในการฝกจิต ทำสมาธินั้น ก็มี 
หลายวิธี ขึ้นอยูกับวาใครเชื่อหรือศรัทธา 
ในการปฏิบัติวิธีใด ทั้งนี้อาจกลาวไดวา 
วิธีการอยางงายๆ ในการฝกสมาธิที่ทำกัน 
ก็ไดแก การฝกสมาธิแบบเคล่ือนไหวรางกาย 
และแบบไมเคลื่อนไหวรางกาย โดยสามารถ 
ทำไดดังตอไปนี้ 

การฝกในแบบเคลื่อนไหวรางกาย ก็ 
มักใชวิธีการเดินอยางชาๆ ซึ่งแนนอนวาผูที่ 
จะฝกสมาธิในวิธีเชนนี้จะตองหาสถานที่ที่ 
กวางพอสมควร เพราะในการเดินนั้นจะ 
ตองไดระยะในการเดินที่ยาวพอที่จะคอยๆ 
ทำสมาธิได และในการเดินนั้นก็จะตองมี 
การกำหนดลมหายใจไปตามจะหวะของ 
การเดิน หรือแมกระทั่งการปลอยแขนไป 
ตามลำตัวก็ตองปลอยอยางชาๆ และเดิน 
อยางไมเรงรีบ เพื่อเปนการฝกจิตใหเกิด 
ความแนวแนและรู วาเรากำลังเดินอยู ใน 
ภาวะอยางไร การฝกจิตและทำสมาธิอยางน้ี 
บอยๆ จะทำใหรางกายและกลามเนื้อได 
ผอนคลาย และยังเปนการทำใหจิตมีความ 
ตั้งมั่นไดในชวงเวลาหนึ่งตามที่เราไดกำหนด
ไว

นอกจากน้ันในการฝกแบบไมเคล่ือนไหว 
รางกาย ก็ยังเปนอีกวิธีหนึ่งที่หลายคนใช 
ฝกจิต ทำสมาธิกันไดในสถานที่ที่จำกัด ซึ่ง 
ก็เปนท่ีทราบกันดีวาคงจะตองมีพ้ืนท่ีสำหรับ 
น ั ่ ง ในอ ิร ิยาบถท ี ่ค อนข างผ อนคลาย 
ปราศจากเสียงรบกวนตางๆ ได วิธีการก็ 
ไมไดยากเพราะสามารถเลือกไดวาจะนั่ง 
ขัดสมาธิ พับเพียบ หรือนั่งบนเกาอี้ ซึ่ง 

หรือแมในทางพุทธศาสนาดวยก็ตาม เมื่อ 
การฝกจิต ทำสมาธิดีอยางนี้แลว ก็อยาลืม 
ใชเปนวิธีการหนึ่งในการคลายทุกข คลาย 
กังวล และผอนคลายความตึงเครียดใหกับ 
ตนเองบาง เพราะอยางนอยที่สุดก็จะทำให 
จิตใจผองใส เรียกสติกลับมาไดอยางทัน 
ทวงที โดยเฉพาะในชวงเวลาวิกฤติไมรูจะ 
แกไขอยางไร ก็ทำสมาธิเรียกความมั่นคง 
ของจิตใจกันไวกอนจะไดไมทุกขใจกันมาก 
จนเกินไป และพยายามคิดไววาไมวาอยางไร 
ก็ตามหนทางขางหนายังมีวิธีการแกไขกันได
อยางแนนอน

คอยๆ ทำจิตใหแนวแน พยายามไม 
เคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งการฝกจิต ทำสมาธิ 
เชนนี้จะใชเวลาในชวงหนึ่ง ซึ่งก็ขึ้นอยูกับวา 
ใครจะสามารถนั่งไดนานมากนอยเพียงใด 
แตก็เชื่อแนวาพอเปดตาก็จะทำใหเกิดการ 
ผอนคลายจิตใจ รูสึกสดชื่น สงบ และ 
เรียกสติใหกับตัวเองได การทำสมาธิในวิธี 
แบบนี้ก็สามารถทำไดในทุกๆ วัน เนื่องจาก 
ใชเวลาไมไดมากนัก

นอกจากวิธีการอยางงายท่ีกลาวไปแลว 
ซึ ่งก็ลวนเปนวิธีที ่หลายคนอาจจะเคยฝก 
แตละเลย หรือลืมไป ในวันนี้ก็ลองกลับ 
ไปฝกจิต ทำสมาธิกันอีกสักครั ้งและทำ 
อยางตอเนื่อง ก็จะทำใหเกิดความสบาย 
กายสบายใจได และทำใหเราไดทราบวาใน 
เวลาที่ออนเพลีย เหนื่อยลา สับสน หรือ 
ฟุงซาน การฝกจิต ทำสมาธิชวยเราให 
ผอนคลาย ไดอยางดี แตอยางไรก็ตามหาก 
บางทานไม ชอบวิธ ีการในสองแบบที ่ 
กลาวไป ก็อาจจะเลือกในวิธีอื่นๆ ที่มีอยู 
อีกมากมาย เชน “โยคะ” เพราะในปจจุบัน 

การทำโยคะนั้นก็ไดรับความนิยมมากขึ้น 
เพียงแตอาจจะตองรู จ ักวิธีและขั ้นตอน 
อยางถูกตอง เพราะการเคลื่อนไหวรางกาย 
และฝกจิต อยางเชนโยคะนั้น จะตอง 
อาศัยสถานที่ อุปกรณบางอยาง และตอง 
ทราบขั ้นตอนที ่ เหมาะสมและถ ู กว ิ ธ ี 
เพราะหากทำดวยตนเองอาจจะยาก เนื่อง 
จากทาทางในการฝกไมไดทำไดโดยงาย 
เชนทำสมาธิในสองวิธีที่กลาวไปแลว ดังนั้น 
หากทานใดตองการฝกจิตทำสมาธิ โดยการ 
ทำโยคะก็สามารถทำได แตในชวงแรกก็ควร 
มีการสอนโดยผูชำนาญเสียกอน ไมเชนนั้น 
อาจทำใหเกิดผลเสียตอรางกายทานได

ทั้งนี้คงไมตองกลาวกันอยางยืดยาววา
การฝกจิต ทำสมาธินั้นก็ใหเกิดประโยชน 
อยางไร เพราะจากความหมายของคำวา 
“สมาธิ” ที่หากสามารถเขาใจไดแลว ก็คง 
ทำใหทราบดีอยางแนแทว าการฝกจ ิต 
ทำสมาธินั้นยังผลใหเกิดประโยชนไดทั้งตอ
ตัวผูฝกปฏิบัติเอง และยังเปนประโยชนใน 
ทางออมท้ังตอครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 
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แมวาในทางปฏิบัติสวนใหญมักจะใหใชการ
นั่งขัดสมาธิ แตหากผูที่เจ็บปวย หรือไมถนัด 
ก็สามารถเปลี่ยนวิธีการนั่งได เพียงแตขอให 
ร ู จ ักการกำหนดจิตใหต ั ้งม ั ่นและนั ่งให 
ลำตัวตรง มือวางทับกันตามความสบายของ 
รางกายอยาไดฝน หลับตาพอใหสนิท และ 

สถานการณท่ีนาวิตกกังวลกับเหตุการณ 
บานเมืองในชวงที่ผานมาจนกระทั่งถึงระยะ
เวลานี้ก็คงหนีไมพนเรื่องของน้ำทวม ซึ่งนับ 
เปนอุทกภัยคร้ังใหญท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 
กันมากตั้งแตระดับตัวบุคคล ชุมชน ทองถิ่น 
องคการภาครัฐและเอกชน สังคม ไปจนถึง 
ผลกระทบระดับประเทศ ผูที่เกี่ยวของกับ 
เหตุการณน้ำทวมก็คงยังตองดำเนินการทำ
หนาที่แกไขปญหาตอไปอยางตอเนื่อง ผูคน 
ที ่ยังไดรับผลกระทบก็คงจะตองรอไปจน 
กวาวิกฤติผานพนไปอยางราบรื่น ซึ่งก็คง 
ตองภาวนาวาใหผานพนไปอยางเร็ววัน

เหตุการณดังกลาวท่ียังคงเปนอยูสงผล 
ใหเกิดความตึงเครียดในทุกเมื ่อเชื ่อวัน 
และเชื่อแนวาหลายๆ คนยังหวาดหวั่นและ 
ยังคงวิตกกันอยูในทุกเวลา แมวาจะไมไดรับ 

กับผลกระทบโดยตรงก็ตาม สิ่งเดียวในตอน 
นี ้ท ี ่ทำไดก็ไดแตตองทำจิตใจใหผองใส 
คิดแตส่ิงดีดี และหากมีเวลาบางในบางคราว 
ก็อยาลืมที่จะหาเวลากันสักนิด ฝกจิต ทำ 
สมาธิเพื ่อใหลดความตึงเครียดกันไปบาง 
เพราะในสภาพการณเชนนี้ก็คงตองอาศัย 
เวลาในการแกไข และเมื่อเหตุการณเลวราย 
นี้ดีขึ ้นก็ยังตองอาศัยเวลาเพื่อฟนฟูพื ้นที่ 
ตางๆ กันตอไปเพื่อใหกลับเขาสูสภาวะปกติ 

ส่ิงหน่ึงท่ีไดกลาวไปแลววาคงสามารถ 
ชวยทำเรามีสติไตรตรองและสามารถ 
แกไขปญหาไดในยามคับขันนั่นก็คือ การ 
ฝกจิต ทำสมาธิ 

ถึงแมวาหลายคนอาจจะบอกวาใน 
เหตุการณแบบนี้ใครกันที่จะมานั่งทำจิต ฝก 
สมาธิกันได แตก็ไมอยากใหเสียกำลังใจกัน 

เพราะในเวลาที่ตองการหยุดพักกับสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งเพื่อตั้งสติ การฝกจิต ทำสมาธิก็เปน 
สวนหนึ่งที่สามารถชวยผอนคลายจิตใจให 
สงบ และตั้งตนในการหาหนทางแกไขเรื่อง 
ตางๆ กันตอไปไดอยางมีกำลังใจ 

“สมาธิ” เปนคำที่เราคุนเคย และ 
หลายคนก็อาจจะพอทราบความหมายกัน 
อยูบาง ดังน้ันจึงใครกลาวโดยสรุปวา “สมาธิ” 
ก็หมายความถึงการที่จิตมีภาวะที่เกิดการ 
ตั้งมั่น รูจักการกำหนดแนวแนและมีภาวะ 
อารมณคงที่ไมเคลื่อนไหวไปมา รูการสงบ 
การฟุงซานตอทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งในทาง 
พุทธศาสนานั้นก็ใชเปนหนทางหนึ่งในการ
ทำใหหลุดพน และสามารถใครครวญ 
ไตรตรอง โดยการใชปญญามาพิจารณา 
สิ่งตางๆ ซึ่งสุดทายก็จะทำใหเราสามารถ 

เกิด “สติ” ที่ตั้งมั่นไดอยางฉับพลัน แต 
สมาธิก็ไมไดทำกันไดงาย เพราะตองผาน 
การฝกจิตอยางตอเนื่อง และสมาธิก็มีอยู 
หลายระดับ ขึ ้นอยู กับวาใครจะทำไดใน 
ระดับใด ไดแก “อัปปนาสมาธิ” ท่ีหมายความ 
ไดวา เปนการฝกจิต ทำสมาธิในขั้นที่เรียก 
ไดวาสูงที่สุด ซึ่งก็ไมใชสิ่งที่ผูใดจะสามารถ 
ทำไดโดยงาย เพราะการไปถึงฌานไดน้ัน ตอง 
ผานการฝกจิตกันโดยใชเวลามากกวาที่คน 
ท่ัวไปจะทำได อีกข้ันหน่ึงท่ีเรียกวา “อุปจารสมาธิ” 
หมายถึงผู ท ี ่สามารถที ่จะทำสมาธิไดใน 
เวลาที่คอนขางนานมาก อยูภาวะที่เรียกได 
วาอาจจะใกลที่จะไดฌาน โดยสังเกตไดจาก 
การที่ทำสมาธิไปจนไดเห็นแสงสวางอยูใน 
ระยะเวลาหนึ่ง แตในขั้นนี้ก็ยังมีผูที่สามารถ 
ทำไดเปนจำนวนไมมากนัก 

สวนการทำสมาธิในขั้นที่งายที่สุดที่ 
เชื่อวาคนทั่วๆ ไป ไมวาจะเพศหรือวัยใดก็ 
สามารถจะทำไดในชีวิตประจำวันก็คือขั้นที่ 
เรียกวา “ขณิกสมาธิ” เพราะเปนการฝก 
จิต ทำสมาธิ ที่เนนการปฏิบัติอยูในชวง 
เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเปนชวงเวลาสั้นๆ ซึ่ง 
สามารถทำไดไมยาก และหากทำไดเปน 
ประจำก็จะสามารถชวยทำใหจิตใจผองใส 
อารมณตั้งมั่น และมีสติตอการกระทำสิ่งใด 
ไดเปนอยางดี และในการทำสมาธินั้นก็ 
สามารถทำไดในหลายๆ สถานที่ ไมวาจะ 
เปนที่บาน ที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ที่ 
คิดวาจะเปนสถานที่ที่จะใหความสงบและ 
รมเย็นตอการฝกจิต ทำสมาธิไดตามที่เรา 
ตองการ

วิธีการในการฝกจิต ทำสมาธินั้น ก็มี 
หลายวิธี ขึ้นอยูกับวาใครเชื่อหรือศรัทธา 
ในการปฏิบัติวิธีใด ทั้งนี้อาจกลาวไดวา 
วิธีการอยางงายๆ ในการฝกสมาธิที่ทำกัน 
ก็ไดแก การฝกสมาธิแบบเคล่ือนไหวรางกาย 
และแบบไมเคลื่อนไหวรางกาย โดยสามารถ 
ทำไดดังตอไปนี้ 

การฝกในแบบเคลื่อนไหวรางกาย ก็ 
มักใชวิธีการเดินอยางชาๆ ซึ่งแนนอนวาผูที่ 
จะฝกสมาธิในวิธีเชนนี้จะตองหาสถานที่ที่ 
กวางพอสมควร เพราะในการเดินนั้นจะ 
ตองไดระยะในการเดินที่ยาวพอที่จะคอยๆ 
ทำสมาธิได และในการเดินนั้นก็จะตองมี 
การกำหนดลมหายใจไปตามจะหวะของ 
การเดิน หรือแมกระทั่งการปลอยแขนไป 
ตามลำตัวก็ตองปลอยอยางชาๆ และเดิน 
อยางไมเรงรีบ เพื่อเปนการฝกจิตใหเกิด 
ความแนวแนและรู วาเรากำลังเดินอยู ใน 
ภาวะอยางไร การฝกจิตและทำสมาธิอยางน้ี 
บอยๆ จะทำใหรางกายและกลามเนื้อได 
ผอนคลาย และยังเปนการทำใหจิตมีความ 
ตั้งมั่นไดในชวงเวลาหนึ่งตามที่เราไดกำหนด
ไว

นอกจากน้ันในการฝกแบบไมเคล่ือนไหว 
รางกาย ก็ยังเปนอีกวิธีหนึ่งที่หลายคนใช 
ฝกจิต ทำสมาธิกันไดในสถานที่ที่จำกัด ซึ่ง 
ก็เปนท่ีทราบกันดีวาคงจะตองมีพ้ืนท่ีสำหรับ 
น ั ่ ง ในอ ิร ิยาบถท ี ่ค อนข างผ อนคลาย 
ปราศจากเสียงรบกวนตางๆ ได วิธีการก็ 
ไมไดยากเพราะสามารถเลือกไดวาจะนั่ง 
ขัดสมาธิ พับเพียบ หรือนั่งบนเกาอี้ ซึ่ง 

หรือแมในทางพุทธศาสนาดวยก็ตาม เมื่อ 
การฝกจิต ทำสมาธิดีอยางนี้แลว ก็อยาลืม 
ใชเปนวิธีการหนึ่งในการคลายทุกข คลาย 
กังวล และผอนคลายความตึงเครียดใหกับ 
ตนเองบาง เพราะอยางนอยที่สุดก็จะทำให 
จิตใจผองใส เรียกสติกลับมาไดอยางทัน 
ทวงที โดยเฉพาะในชวงเวลาวิกฤติไมรูจะ 
แกไขอยางไร ก็ทำสมาธิเรียกความมั่นคง 
ของจิตใจกันไวกอนจะไดไมทุกขใจกันมาก 
จนเกินไป และพยายามคิดไววาไมวาอยางไร 
ก็ตามหนทางขางหนายังมีวิธีการแกไขกันได
อยางแนนอน

คอยๆ ทำจิตใหแนวแน พยายามไม 
เคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งการฝกจิต ทำสมาธิ 
เชนนี้จะใชเวลาในชวงหนึ่ง ซึ่งก็ขึ้นอยูกับวา 
ใครจะสามารถนั่งไดนานมากนอยเพียงใด 
แตก็เชื่อแนวาพอเปดตาก็จะทำใหเกิดการ 
ผอนคลายจิตใจ รูสึกสดชื่น สงบ และ 
เรียกสติใหกับตัวเองได การทำสมาธิในวิธี 
แบบนี้ก็สามารถทำไดในทุกๆ วัน เนื่องจาก 
ใชเวลาไมไดมากนัก

นอกจากวิธีการอยางงายท่ีกลาวไปแลว 
ซึ ่งก็ลวนเปนวิธีที ่หลายคนอาจจะเคยฝก 
แตละเลย หรือลืมไป ในวันนี้ก็ลองกลับ 
ไปฝกจิต ทำสมาธิกันอีกสักครั ้งและทำ 
อยางตอเนื่อง ก็จะทำใหเกิดความสบาย 
กายสบายใจได และทำใหเราไดทราบวาใน 
เวลาที่ออนเพลีย เหนื่อยลา สับสน หรือ 
ฟุงซาน การฝกจิต ทำสมาธิชวยเราให 
ผอนคลาย ไดอยางดี แตอยางไรก็ตามหาก 
บางทานไม ชอบวิธ ีการในสองแบบที ่ 
กลาวไป ก็อาจจะเลือกในวิธีอื่นๆ ที่มีอยู 
อีกมากมาย เชน “โยคะ” เพราะในปจจุบัน 

การทำโยคะนั้นก็ไดรับความนิยมมากขึ้น 
เพียงแตอาจจะตองรู จ ักวิธีและขั ้นตอน 
อยางถูกตอง เพราะการเคลื่อนไหวรางกาย 
และฝกจิต อยางเชนโยคะนั้น จะตอง 
อาศัยสถานที่ อุปกรณบางอยาง และตอง 
ทราบขั ้นตอนที ่ เหมาะสมและถ ู กว ิ ธ ี 
เพราะหากทำดวยตนเองอาจจะยาก เนื่อง 
จากทาทางในการฝกไมไดทำไดโดยงาย 
เชนทำสมาธิในสองวิธีที่กลาวไปแลว ดังนั้น 
หากทานใดตองการฝกจิตทำสมาธิ โดยการ 
ทำโยคะก็สามารถทำได แตในชวงแรกก็ควร 
มีการสอนโดยผูชำนาญเสียกอน ไมเชนนั้น 
อาจทำใหเกิดผลเสียตอรางกายทานได

ทั้งนี้คงไมตองกลาวกันอยางยืดยาววา
การฝกจิต ทำสมาธินั้นก็ใหเกิดประโยชน 
อยางไร เพราะจากความหมายของคำวา 
“สมาธิ” ที่หากสามารถเขาใจไดแลว ก็คง 
ทำใหทราบดีอยางแนแทว าการฝกจ ิต 
ทำสมาธินั้นยังผลใหเกิดประโยชนไดทั้งตอ
ตัวผูฝกปฏิบัติเอง และยังเปนประโยชนใน 
ทางออมท้ังตอครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 

Work &Life

Work &Life

Work &Life

“ถึงแมวาหลายคน 

จะบอกวาเหตุการณ

แบบนี้ใครกันจะมา 

นั�งทำจ�ต ฝกสมาธิ 

กันได 

แตเพ��อไมใหเสีย 

กำลังใจ การหยุดพัก 

กับสิ�งใดสิ�งหนึ่ง 

เพ��อตั�งสติ ฝกจ�ต 

และทำสมาธิ 

ก็เปนสวนหนึ่ง 

ที่ชวยผอนคลาย 

จ�ตใจใหสงบ 

และตั�งตนหาหนทาง 

แกไขเร�่องตางๆ 

ตอไป”

Work &Life

54 61

62 59

ฝกจ�ต….ทำสมาธิ….
คลายทุกข..คลายกังวล
เร�ยบเร�ยงโดย อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ผลิตและจัดจําหนายโดยบร�ษัท เอเช�ย อินเตอร ไรซ จํากัด 59 หมู12 ซอยมิตรภาพ ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท 02-3120151-57 โทรสาร 02-3120158-9



แมวาในทางปฏิบัติสวนใหญมักจะใหใชการ
นั่งขัดสมาธิ แตหากผูที่เจ็บปวย หรือไมถนัด 
ก็สามารถเปลี่ยนวิธีการนั่งได เพียงแตขอให 
ร ู จ ักการกำหนดจิตใหต ั ้งม ั ่นและนั ่งให 
ลำตัวตรง มือวางทับกันตามความสบายของ 
รางกายอยาไดฝน หลับตาพอใหสนิท และ 

สถานการณท่ีนาวิตกกังวลกับเหตุการณ 
บานเมืองในชวงที่ผานมาจนกระทั่งถึงระยะ
เวลานี้ก็คงหนีไมพนเรื่องของน้ำทวม ซึ่งนับ 
เปนอุทกภัยคร้ังใหญท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 
กันมากตั้งแตระดับตัวบุคคล ชุมชน ทองถิ่น 
องคการภาครัฐและเอกชน สังคม ไปจนถึง 
ผลกระทบระดับประเทศ ผูที่เกี่ยวของกับ 
เหตุการณน้ำทวมก็คงยังตองดำเนินการทำ
หนาที่แกไขปญหาตอไปอยางตอเนื่อง ผูคน 
ที ่ยังไดรับผลกระทบก็คงจะตองรอไปจน 
กวาวิกฤติผานพนไปอยางราบรื่น ซึ่งก็คง 
ตองภาวนาวาใหผานพนไปอยางเร็ววัน

เหตุการณดังกลาวท่ียังคงเปนอยูสงผล 
ใหเกิดความตึงเครียดในทุกเมื ่อเชื ่อวัน 
และเชื่อแนวาหลายๆ คนยังหวาดหวั่นและ 
ยังคงวิตกกันอยูในทุกเวลา แมวาจะไมไดรับ 

กับผลกระทบโดยตรงก็ตาม สิ่งเดียวในตอน 
นี ้ท ี ่ทำไดก็ไดแตตองทำจิตใจใหผองใส 
คิดแตส่ิงดีดี และหากมีเวลาบางในบางคราว 
ก็อยาลืมที่จะหาเวลากันสักนิด ฝกจิต ทำ 
สมาธิเพื ่อใหลดความตึงเครียดกันไปบาง 
เพราะในสภาพการณเชนนี้ก็คงตองอาศัย 
เวลาในการแกไข และเมื่อเหตุการณเลวราย 
นี้ดีขึ ้นก็ยังตองอาศัยเวลาเพื่อฟนฟูพื ้นที่ 
ตางๆ กันตอไปเพื่อใหกลับเขาสูสภาวะปกติ 

ส่ิงหน่ึงท่ีไดกลาวไปแลววาคงสามารถ 
ชวยทำเรามีสติไตรตรองและสามารถ 
แกไขปญหาไดในยามคับขันนั่นก็คือ การ 
ฝกจิต ทำสมาธิ 

ถึงแมวาหลายคนอาจจะบอกวาใน 
เหตุการณแบบนี้ใครกันที่จะมานั่งทำจิต ฝก 
สมาธิกันได แตก็ไมอยากใหเสียกำลังใจกัน 

เพราะในเวลาที่ตองการหยุดพักกับสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งเพื่อตั้งสติ การฝกจิต ทำสมาธิก็เปน 
สวนหนึ่งที่สามารถชวยผอนคลายจิตใจให 
สงบ และตั้งตนในการหาหนทางแกไขเรื่อง 
ตางๆ กันตอไปไดอยางมีกำลังใจ 

“สมาธิ” เปนคำที่เราคุนเคย และ 
หลายคนก็อาจจะพอทราบความหมายกัน 
อยูบาง ดังน้ันจึงใครกลาวโดยสรุปวา “สมาธิ” 
ก็หมายความถึงการที่จิตมีภาวะที่เกิดการ 
ตั้งมั่น รูจักการกำหนดแนวแนและมีภาวะ 
อารมณคงที่ไมเคลื่อนไหวไปมา รูการสงบ 
การฟุงซานตอทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งในทาง 
พุทธศาสนานั้นก็ใชเปนหนทางหนึ่งในการ
ทำใหหลุดพน และสามารถใครครวญ 
ไตรตรอง โดยการใชปญญามาพิจารณา 
สิ่งตางๆ ซึ่งสุดทายก็จะทำใหเราสามารถ 

เกิด “สติ” ที่ตั้งมั่นไดอยางฉับพลัน แต 
สมาธิก็ไมไดทำกันไดงาย เพราะตองผาน 
การฝกจิตอยางตอเนื่อง และสมาธิก็มีอยู 
หลายระดับ ขึ ้นอยู กับวาใครจะทำไดใน 
ระดับใด ไดแก “อัปปนาสมาธิ” ท่ีหมายความ 
ไดวา เปนการฝกจิต ทำสมาธิในขั้นที่เรียก 
ไดวาสูงที่สุด ซึ่งก็ไมใชสิ่งที่ผูใดจะสามารถ 
ทำไดโดยงาย เพราะการไปถึงฌานไดน้ัน ตอง 
ผานการฝกจิตกันโดยใชเวลามากกวาที่คน 
ท่ัวไปจะทำได อีกข้ันหน่ึงท่ีเรียกวา “อุปจารสมาธิ” 
หมายถึงผู ท ี ่สามารถที ่จะทำสมาธิไดใน 
เวลาที่คอนขางนานมาก อยูภาวะที่เรียกได 
วาอาจจะใกลที่จะไดฌาน โดยสังเกตไดจาก 
การที่ทำสมาธิไปจนไดเห็นแสงสวางอยูใน 
ระยะเวลาหนึ่ง แตในขั้นนี้ก็ยังมีผูที่สามารถ 
ทำไดเปนจำนวนไมมากนัก 

สวนการทำสมาธิในขั้นที่งายที่สุดที่ 
เชื่อวาคนทั่วๆ ไป ไมวาจะเพศหรือวัยใดก็ 
สามารถจะทำไดในชีวิตประจำวันก็คือขั้นที่ 
เรียกวา “ขณิกสมาธิ” เพราะเปนการฝก 
จิต ทำสมาธิ ที่เนนการปฏิบัติอยูในชวง 
เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเปนชวงเวลาสั้นๆ ซึ่ง 
สามารถทำไดไมยาก และหากทำไดเปน 
ประจำก็จะสามารถชวยทำใหจิตใจผองใส 
อารมณตั้งมั่น และมีสติตอการกระทำสิ่งใด 
ไดเปนอยางดี และในการทำสมาธินั้นก็ 
สามารถทำไดในหลายๆ สถานที่ ไมวาจะ 
เปนที่บาน ที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ที่ 
คิดวาจะเปนสถานที่ที่จะใหความสงบและ 
รมเย็นตอการฝกจิต ทำสมาธิไดตามที่เรา 
ตองการ

วิธีการในการฝกจิต ทำสมาธินั้น ก็มี 
หลายวิธี ขึ้นอยูกับวาใครเชื่อหรือศรัทธา 
ในการปฏิบัติวิธีใด ทั้งนี้อาจกลาวไดวา 
วิธีการอยางงายๆ ในการฝกสมาธิที่ทำกัน 
ก็ไดแก การฝกสมาธิแบบเคล่ือนไหวรางกาย 
และแบบไมเคลื่อนไหวรางกาย โดยสามารถ 
ทำไดดังตอไปนี้ 

การฝกในแบบเคลื่อนไหวรางกาย ก็ 
มักใชวิธีการเดินอยางชาๆ ซึ่งแนนอนวาผูที่ 
จะฝกสมาธิในวิธีเชนนี้จะตองหาสถานที่ที่ 
กวางพอสมควร เพราะในการเดินนั้นจะ 
ตองไดระยะในการเดินที่ยาวพอที่จะคอยๆ 
ทำสมาธิได และในการเดินนั้นก็จะตองมี 
การกำหนดลมหายใจไปตามจะหวะของ 
การเดิน หรือแมกระทั่งการปลอยแขนไป 
ตามลำตัวก็ตองปลอยอยางชาๆ และเดิน 
อยางไมเรงรีบ เพื่อเปนการฝกจิตใหเกิด 
ความแนวแนและรู วาเรากำลังเดินอยู ใน 
ภาวะอยางไร การฝกจิตและทำสมาธิอยางน้ี 
บอยๆ จะทำใหรางกายและกลามเนื้อได 
ผอนคลาย และยังเปนการทำใหจิตมีความ 
ตั้งมั่นไดในชวงเวลาหนึ่งตามที่เราไดกำหนด
ไว

นอกจากน้ันในการฝกแบบไมเคล่ือนไหว 
รางกาย ก็ยังเปนอีกวิธีหนึ่งที่หลายคนใช 
ฝกจิต ทำสมาธิกันไดในสถานที่ที่จำกัด ซึ่ง 
ก็เปนท่ีทราบกันดีวาคงจะตองมีพ้ืนท่ีสำหรับ 
น ั ่ ง ในอ ิร ิยาบถท ี ่ค อนข างผ อนคลาย 
ปราศจากเสียงรบกวนตางๆ ได วิธีการก็ 
ไมไดยากเพราะสามารถเลือกไดวาจะนั่ง 
ขัดสมาธิ พับเพียบ หรือนั่งบนเกาอี้ ซึ่ง 

หรือแมในทางพุทธศาสนาดวยก็ตาม เมื่อ 
การฝกจิต ทำสมาธิดีอยางนี้แลว ก็อยาลืม 
ใชเปนวิธีการหนึ่งในการคลายทุกข คลาย 
กังวล และผอนคลายความตึงเครียดใหกับ 
ตนเองบาง เพราะอยางนอยที่สุดก็จะทำให 
จิตใจผองใส เรียกสติกลับมาไดอยางทัน 
ทวงที โดยเฉพาะในชวงเวลาวิกฤติไมรูจะ 
แกไขอยางไร ก็ทำสมาธิเรียกความมั่นคง 
ของจิตใจกันไวกอนจะไดไมทุกขใจกันมาก 
จนเกินไป และพยายามคิดไววาไมวาอยางไร 
ก็ตามหนทางขางหนายังมีวิธีการแกไขกันได
อยางแนนอน

คอยๆ ทำจิตใหแนวแน พยายามไม 
เคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งการฝกจิต ทำสมาธิ 
เชนนี้จะใชเวลาในชวงหนึ่ง ซึ่งก็ขึ้นอยูกับวา 
ใครจะสามารถนั่งไดนานมากนอยเพียงใด 
แตก็เชื่อแนวาพอเปดตาก็จะทำใหเกิดการ 
ผอนคลายจิตใจ รูสึกสดชื่น สงบ และ 
เรียกสติใหกับตัวเองได การทำสมาธิในวิธี 
แบบนี้ก็สามารถทำไดในทุกๆ วัน เนื่องจาก 
ใชเวลาไมไดมากนัก

นอกจากวิธีการอยางงายท่ีกลาวไปแลว 
ซึ ่งก็ลวนเปนวิธีที ่หลายคนอาจจะเคยฝก 
แตละเลย หรือลืมไป ในวันนี้ก็ลองกลับ 
ไปฝกจิต ทำสมาธิกันอีกสักครั ้งและทำ 
อยางตอเนื่อง ก็จะทำใหเกิดความสบาย 
กายสบายใจได และทำใหเราไดทราบวาใน 
เวลาที่ออนเพลีย เหนื่อยลา สับสน หรือ 
ฟุงซาน การฝกจิต ทำสมาธิชวยเราให 
ผอนคลาย ไดอยางดี แตอยางไรก็ตามหาก 
บางทานไม ชอบวิธ ีการในสองแบบที ่ 
กลาวไป ก็อาจจะเลือกในวิธีอื่นๆ ที่มีอยู 
อีกมากมาย เชน “โยคะ” เพราะในปจจุบัน 

การทำโยคะนั้นก็ไดรับความนิยมมากขึ้น 
เพียงแตอาจจะตองรู จ ักวิธีและขั ้นตอน 
อยางถูกตอง เพราะการเคลื่อนไหวรางกาย 
และฝกจิต อยางเชนโยคะนั้น จะตอง 
อาศัยสถานที่ อุปกรณบางอยาง และตอง 
ทราบขั ้นตอนที ่ เหมาะสมและถ ู กว ิ ธ ี 
เพราะหากทำดวยตนเองอาจจะยาก เนื่อง 
จากทาทางในการฝกไมไดทำไดโดยงาย 
เชนทำสมาธิในสองวิธีที่กลาวไปแลว ดังนั้น 
หากทานใดตองการฝกจิตทำสมาธิ โดยการ 
ทำโยคะก็สามารถทำได แตในชวงแรกก็ควร 
มีการสอนโดยผูชำนาญเสียกอน ไมเชนนั้น 
อาจทำใหเกิดผลเสียตอรางกายทานได

ทั้งนี้คงไมตองกลาวกันอยางยืดยาววา
การฝกจิต ทำสมาธินั้นก็ใหเกิดประโยชน 
อยางไร เพราะจากความหมายของคำวา 
“สมาธิ” ที่หากสามารถเขาใจไดแลว ก็คง 
ทำใหทราบดีอยางแนแทว าการฝกจ ิต 
ทำสมาธินั้นยังผลใหเกิดประโยชนไดทั้งตอ
ตัวผูฝกปฏิบัติเอง และยังเปนประโยชนใน 
ทางออมท้ังตอครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 
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ฝกจ�ต….ทำสมาธิ….
คลายทุกข..คลายกังวล
เร�ยบเร�ยงโดย อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ผลิตและจัดจําหนายโดยบร�ษัท เอเช�ย อินเตอร ไรซ จํากัด 59 หมู12 ซอยมิตรภาพ ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท 02-3120151-57 โทรสาร 02-3120158-9



เปดโทรทัศนชองไหนๆ ก็เจอเร่ืองน้ำทวม 
เปดวิทยุดีเจก็พูดเร่ืองน้ำทวม เปดอินเตอรเน็ต 
เจอแตโพสเรื่องน้ำทวม มาทำงานเพื่อนๆ 
คุยถามสารทุกขสุขดิบกันเรื่องน้ำทวม ตอน 
นี้จะไปที่ไหน พบปะใคร คำถามยอดฮิต 
คงหนีไมพนเรื่องน้ำทวม แตขอมูลหรือสาร 
ที่แตละคนรับและสง กลับหลากหลายและ 
แตกตางกัน คนรับสารก็สับสนในขอมูลที่ 
ไดรับ คนสงสารเกิดความไมมั่นใจในการ 
สงสาร และในภาวะวิกฤติเชนน้ีบางคนรับสาร 
มากเกินไป ทำใหเกิดความตื่นตระหนก 
วิตกจริต เครียด จนไมเปนอันทำอะไร 
บางคนรับสารนอยเกินไปทำใหไมมีการ 
เตรียมตัวจนทำใหเกิดความเสียหายทาง 
ทรัพยสิน แลวจริงๆ การสื่อสารในภาวะ 
วิกฤติเชนนี้ตองคำนึงถึงอะไร

การส่ือสารในยามวิกฤติมีความลึกซ้ึง 
มากกวาวิธีส่ือสารแบบธรรมดา และถึงแม 
วาการส่ือสารไมสามารถปองกันน้ำทวมได 

แตการสื ่อสารชวยผอนหนักเปนเบาได 
ปองกันไมใหสถานการณเลวรายไปกวาเดิม 
การสื่อสารจึงถือเปนเครื่องมือสำคัญที่จะ 
ชวยทำใหทุกคนรูและเขาใจในสิ่งที่เกิดขึ้น 
และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถนำไปสู 
ความรวมมือรวมใจจัดการกับปญหาไปใน 
ทิศทางเดียวกัน 

เปนที่รูกันอยูวาการสื่อสารแบงได 2 
ประเภทตามทิศทางของการส่ือสาร คือ การ 
ส่ือสารทางเดียว (One-Way Communication) 
และการส ื ่อสารสองทาง (Two-Way 
Communication) ในภาวะวิกฤติการ 
สื่อสารแบบทางเดียว คือ การแจงเตือน 
หรือสั่งอพยพ จากรัฐบาลไปสูประชาชน 
แตหากเปนการสื ่อสารเพื ่อสรางความ 
เขาใจ ตองใชการสื ่อสารแบบสองทาง 
หมายความวาตองมีผูเกี่ยวของหลายฝาย
เขามาปฏิสัมพันธ และใหความเขาใจ

ตัวอยางเชนการเตรียมการเร่ืองน้ำทวม 

หลายๆ คน หลายๆ ชุมชน คงไมเคย 
เผชิญกับเหตุการณน้ำทวมกันมากอน และ 
คงไมเคยชวนเพื่อนบานใหเตรียมพรอมและ
คิดหาวิธีปองกัน พอเกิดเหตุการณน้ำทวม 
ตางคนตางฝายตางไมมีความรู ทำตัวไมถูก 
และไมรูทางแกไข กรณีเชนนี้เห็นไดวากลไก 
การส่ือสารทางเดียวจากรัฐบาลไปสูประชาชน 
คงไมเพียงพอและไมสามารถปองกันภัยได 
ดังนั้นวิธีคิดแบบเดิมที่ยังคงยึดสวนกลาง
ของราชการเปนตัวตั้ง คงตองปรับวิธีคิด 
เสียใหม เพราะภาวะฉุกเฉินแบบนี้การ 
สื่อสารสองทางเปนสิ่งที่จำเปน และกลไก 
ชุมชนเปนสิ่งสำคัญในการสงสารตอไปยัง
ชาวบานคนอื่นๆ

และเพื ่อลดความสับสนทางขอมูล 
การรวมศูนยขอมูลเพื ่อสงขอมูลใหแก 
ชุมชนก็เปนสิ่งจำเปนเชนกัน ศูนยขอมูลใน 
ท่ีน้ีไมไดเพียงแตสงสาร แตบุคลากรผูสงสาร 
ตองมีความสามารถในการสื่อสารตอดวย 
เพื่อความถูกตองและสรางความเขาใจใหแก
ชาวบาน การสื่อสารนี้ควรใชภาษาที่คุนเคย 
เขาใจงายและทำใหเกิดความรูความเขาใจ 
ในการเตรียมพรอม รับมือ แกปญหา และ 
ชวยเหลือกัน สิ่งเหลานี้ยังชวยใหลดความ 
ขัดแยงที่เกิดจากความเขาใจผิดอันกอให 
การทะเลาะวิวาทและความเสียหายอื่นๆ 
ตามมา 

อาจกลาวไดอีกทางหนึ่งวาการสื่อสาร 
ในภาวะวิกฤติใน “กลไกราชการแบบเดิม” 
ไมสามารถชวยทุกอยางได เพียงแตเปนหลัก 
ในการใหขอมูลแกทุกคน แตส่ิงสำคัญในการ 
ใหขอมูลและความเขาใจ คือ “กลไกชุมชน” 
ที่จะนำสารที่ถูกตองสงตอพรอมกับใหความ
เขาใจแกชาวบาน เพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและ 
ทายท่ีสุดน้ีการพัฒนาระบบการส่ือสารภายใน 
ชุมชนและระหวางชุมชนคงเปนโจทยขอตอ
ไปในการฟ นฟูและเตรียมพรอมรับภัย 
พิบัติในอนาคต….. 
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สื่อสารอยางไร
ในภาวะว�กฤติ
โดย อารดา มหามิตร 
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Economic Index : Trade Watch
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Economic Index

1. Export Composite Leading Index 
(Export CLI)

Export CLI เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 อยูที่ 
ระดับ 100.3 ลดลง และสงสัญญาณชะลอตัวตอเนื่อง 
เนื่องจากตัวแปรองคประกอบสวนใหญ สงสัญญาณ 
ดานลบ โดยการผลิตโลก ที่พิจารณาจาก PMI ลดต่ำ 
ลงกวาระดับมาตรฐาน โดย PMI เดือนกันยายน พ.ศ. 
2554 (Not Adjust) อยูที่ระดับ 49.9 สงสัญญาณ 
การหดตัว จากการท่ีคำส่ังซ้ือใหมหดตัวลงตอเน่ือง ใน 
ขณะที่ ดัชนีชี้นำวัฎจักรธุรกิจระยะสั้น และดัชนีตลาด 
หลักทรัพยสงสัญญาณชะลอตัว

 
2. Export Warning System (EXWA) 
ทิศทางการสงออกของไทยในชวงปลายป พ.ศ. 

2554 จากระบบ EXWA คาดวาการสงออกจะมี 
ทิศทางชะลอตัว จากภาวะรอนแรง เขาสูภาวะปกติ 
ถึง ปกติคอนขางซบเซา เนื่องจากตัวแปรชี้นำสง 
สัญญาณชะลอตัว โดยเฉพาะปจจัยตางประเทศ โดย 
PMI ซึ่งเปนตัวแปรที่แสดงทิศทางการผลิตโลกชะลอ 
ลงตอเนื่อง ต่ำกวาระดับมาตรฐานเปนเดือนแรกใน 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 นับตั้งแต เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2552 ในขณะที่ อัตราการใชกำลังการผลิต การ 
นำเขาสินคาทุน การนำเขาสินคาวัตถุดิบ มีอัตราการ 
ขยายตัวที่ชะลอลง ประกอบกับปญหาอุทกภัยครั้ง 
ใหญของประเทศสรางความเสียหายใหกับภาคการ 
ผลิตอยางมาก ทำใหคาดวาปจจัยดังกลาวจะกระทบ 
ตอภาคการสงออกใหชะลอลง

การว�เคราะหการสงออกไทยเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

ทิศทางการสงออกในชวงปลายป จะมีทิศทางชะลอตัวลง เนื่องจากปจจัยเศรษฐกิจโลกที่ออนแอ โดย OECD Composite Leading Indicators ซึ่งเปน 

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจโลกสงสัญญาณชะลอตัวลงตอเนื่อง ทั้งนี้พบวาประเทศเศรษฐกิจหลักอยาง สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญี่ปุน และ จีน เปนตน มีแนวโนม 

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ประกอบกับมหาอุทกภัยน้ำทวมในประเทศที่สงผลกระทบตอการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม โดยนิคมอุตสาหกรรมในอยุธยา และ 

ปทุมธานี ตองปดตัวลง 7 แหง กระทบตอการผลิต โดยเฉพาะ สินคากลุมอิเล็กทรอนิกส และ ยานยนต ซึ่งเปนกลุมสินคาสงออกหลักของไทย

ผลจากระบบเตือนภัยภาคการสงออก Export Composite Leading Index (Export CLI) และ Export Warning System (EXWA) สง 

สัญญาณการชะลอตัวของภาคการสงออก โดย Export CLI เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 อยูที่ระดับ 100.3 สงสัญญาณชะลอตัว ในขณะที่ผลจากระบบ 

Export Warning System (EXWA) คาดวาการสงออกจะ เขาสูภาวะ ปกติคอนขางซบเซา ในภาพรวมที่วิเคราะห ไดจากระบบเตือนภัยทั้ง 2 ระบบ คาดวา 

การสงออกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 จะชะลอตัวลงอยูที่รอยละ 1.0-6.3 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 126/1 ถ.ว�ภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2697-6348-9
โทรสาร 0-2697-6347 www.citsonline.utcc.ac.th
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