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การกาวไปสู การเป นประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) มีเปาหมายวา 
จะบรรลุในป 2558 จนคำวา “ASEAN” 
“AEC” “ประชาคมอาเซียน” เปนคำ 
ยอดฮิตที ่ต องใสไว ในชื ่องานประชุม 
และงานสัมมนาตาง  ๆ Thailand Economic 
and Business Review ฉบับสิงหาคมนี้ 
จึงไดนำเสนอ Special Report: ASEAN 
Insight: ผูประกอบการไทยรู ความ 
เขาใจ และ พรอมรับ AEC แคไหน 
โดยศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยนำผล 
วิจัยมานำเสนอวาปจจุบันนี ้นักธุรกิจ 
ไทยพรอมรับ AEC หรือไม และเรามี 
ความเขาใจเรื่องใดบาง และความพรอม 
ของ SMEs ไทยในแตละอุตสาหกรรม 
เปนอยางไร  

มากกวานั้น Special Report 
ฉบับนี้ไมเพียงแต ASEAN Insight 
ถึงการวิเคราะหความรู ความเขาใจ 
และ ความพรอมของผูประกอบการ 
ไทยตอ AEC ฉบับนี้ Thailand 
Economic and Business Review 
ขอเจาะลึกภาพเศรษฐกิจการคา การ 
ลงทุน และโครงสรางพื้นฐาน ของ 
ประเทศอินโดนีเซีย และกัมพูชา ใหได 
เห็นภาพการเติบโตของประเทศเพื ่อน 
บาน โดยรองศาสตราจารย ดร. วันชัย 
รัตนวงษ ผูอำนวยการศูนยวิจัยโลจิสติกส 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

และในสวนของ Economic Review 
เดือนสิงหาคมนี ้อาจารยนักกฎหมาย 
ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง ขอแลก 
เปลี่ยนมุมมองทางเศรษฐกิจเรื่อง วิกฤต 
ยุโรปกับโอกาสของเอกชนไทย มาวิเคราะห 
ถึงความเปนไปได 2 ทางสำหรับประเทศไทย 

ทางเลือกที่ 1 เพิ่มปริมาณการสงออก 
หรือ ทางเลือกที่ 2 การหาตลาดใหม 
ทดแทน และตอดวยบทวิเคราะหการ 
จาก ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร อัครราชทูต 
(ฝายการพาณิชย) ณ กรุงปกกิ่ง เรื่อง 
มาตรการกระตุ นเศรษฐกิจของจีนป 
2555 เพราะปนี้ เปนปแหง “การถาย 
โอนอำนาจทางการเมือง” ของจีน และ 
ในสวนของ The Globe มองโลก มอง 
เรา ฉบับนี้ ธนาคารเพื่อการสงออกและ 
นำเขาแหงประเทศไทยไดรวมนำเสนอ 
เรื่องการเติบโตสินคา Luxury ในตลาด 
เกิดใหม ในชื่อเรื่อง เทรนดตลาดสินคา 
Luxury

ตอดวย Strategy กลยุทธใหมๆ 
ที่นักธุรกิจไทยตองรู เริ่มดวยกลยุทธ 
CSR เรื่อง เตรียมพรอมองคกร รับมือ 
AEC ตอนที่ 2 โดย รองศาสตราจารย 
ทองทิพพา วิริยะพันธ อาจารยประจำ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ตอดวย ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ 
ขอนำมุมมองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ผูบริโภคของประเทศเพื่อนบานมาเลาสู
กันฟง ในช่ือเร่ืองสึนามิการเปล่ียนแปลง 
ของพฤติกรรมการบริโภค…โลกหลัง 
ยุคสมัยใหม และสุดทายทางศูนยวิจัย 
ตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ได ร วมนำเสนอการทำตลาดย ุคใหม  
เรื่อง Branding ยุค Marketing 3.0 
จำเปนหรือไมสำหรับ AEC โดย อาจารย 
มานา คุณธาราภรณ และปดทายเลม 
ดวย Work & Life เรื่องวัฒนธรรมการ 
บวชพระโดยอาจารยโศภชา เอ่ียมโอภาส 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

เม ื ่อพ ิจารณาจากการว ิเคราะห 
ความพรอมของธุรกิจไทย แยกตาม 
กิจกรรมการผลิตและบริการตางๆ พบ 

วาผูประกอบการธุรกิจ SMEs สวนใหญ 
ยังไมมีความพรอมในการแขงขันภายใต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยกเวนภาค 
ธุรกิจการเงิน ทองเทียว รานอาหารและ 
โรงแรม และผูประกอบการมากกวา 
รอยละ 50 ยังขาดความรู ความเขาใจ 
และความพรอมในการเขาสู ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน การเรงสรางความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจึงถือเปนเรื่องเรงดวน นิตยสาร 
Thailand Economic & Business 
Review สื่อกลางการนำเสนอขอมูลทาง 
เศรษฐก ิจและธ ุรก ิจพร อมนำเสนอ 
แนวทาง แนวคิด บทวิเคราะห และ 
ขอมูลดานเศรษฐกิจและธุรกิจ พรอมที่ 
จะสน ับสน ุนและ เ ผยแพร  ค ว าม ร ู  
ความเขาใจ และพรอมสรางองคความรู 
และเราเชื ่อว าเราจะเปนสวนหนึ ่งใน 
การชวยนำพาองคกรในประเทศสูสนาม
แขงขันอาเซียนไดอยางเขมแข็ง

 

ASEAN Insight: นักธุรกิจรู เขาใจ
และพรอมรับ AEC แคไหน
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“เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินการ 
ตามเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรขางตน 
จึงมีการวางกรอบสินคาและธุรกิจบริการ 
เปาหมายเพื่อการพัฒนาผูประกอบธุรกิจ 
การคาระหวางประเทศของไทยใหเกิด 
ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน 
ของผูประกอบการ”
- นันทวัลย ศกุนตนาค

49
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“ความสำคัญของ Marketing 3.0 
อีกประการหนึ่ง คือ ‘การสรางคุณคา’ หรือ 
‘Value’ ใหกับแบรนด โดยเฉพาะการสราง 
คุณคาทางจิตใจ Spiritual value”
- มานา คุณธาราภรณ
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Special Report
“ถาพิจารณาความพรอมของธุรกิจไทย 
แยกตามกิจกรรมการผลิตและบริการตางๆ 
พบวา ผูประกอบการธุรกิจ SMEs 
สวนใหญยังไมมีความพรอมในการแขงขัน 
ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยกเวน 
ธุรกิจการเงิน ทองเทียว รานอาหาร 
และโรงแรม”
- ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

54
Work&Life
“เขาพรรษาคราใดก็อยาลืมละทิ้งกิเลสและ 
ไปรวมงานบุญงานบวช หรือผูที่เปนชายไทย 
ก็รวมสมัครใจในการเขาพิธีบวชเพื่อไดรับ 
อานิสงคอันสูงกันในเวลาที่ยังมีชีวิตอยูหรือ 
อาจกลาวไดวา เกิดเปนชายไทยทั้งที 
ก็คงตองมีสักครั้งที่ไดเขาพิธีบวช 
ตามประเพณีอยางสมศักดิ์ศรี”
- อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส

42
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“สินคา/บริการ (Product/Service) 
มีขีดความสามารถในการแขงขัน 
(Competitiveness) กับคูแขงขันหรือไม? 
สินคา/บริการ มีความเปนเอกลักษณพิเศษ 
เฉพาะตัวและมีความแตกตาง (Uniqueness & 
Differentiation) กับคูแขงขันจนสามารถใชเปน 
จุดขายที่โดดเดนไดหรือไม อยางไร?”
- รองศาสตราจารยทองทิพภา วิริยะพันธุ
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“นักวิชาการของหลายสำนักก็ประเมินวา 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งปของจีนอาจ
อยูต่ำกวารอยละ 8 เมื่อเทียบกับของ 
ปที่ผานมาเปนครั้งแรกในรอบ 10 ป 
สงผลใหรัฐบาลจีน ซึ่งหันมายึดแนวทาง 
“รักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ” 
ไดทยอยออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
ระลอกใหมนับแตตนป พ.ศ. 2055”
- ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
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“จากผลการวิจัยป พ.ศ. 2554 ของ World 
Bank ในรายงาน “Doing Business: 
Indonesia” ประเทศอินโดนีเซียถูกจัดอันดับ 
ระดับความงายในการลงทุนธุรกิจที่อันดับ 
121 จาก 183 ประเทศ”
- รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ
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“ประเทศกัมพูชามีประชากร 14,494,293 
ลานคน อัตราการเพิ่มของประชากร 
เฉลี่ยราวรอยละ 2 ตอป ประชากรราวรอยละ 
85 อาศัยอยูในเขตชนบททั้งนี้ กัมพูชา 
มีจำนวนแรงงานราว 7 ลานคน”
- รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ
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“หากมองคลื่นสึนามิของการเปลี่ยนแปลง 
ในเชิงพฤติกรรมผูบริโภคในอีกมิติหนึ่ง 
ผมเชื่อวา Consumer symbolism หรือ 
การบริโภคเพื่อรับประโยชนเชิงสัญลักษณจะ 
มีมากขึ้น หรืออาจกลาวไดวาจะเขามาแทนที่ 
Consumer functionalism หรือการบริโภค 
เพื่อรับประโยชนเชิงหนาที่ของสินคาและ 
บริการ”
- ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ

19
Economic Review
“อินเดียก็ไมใชประเทศสงออกที่จะไมสามารถ 
ไดรับประโยชนจากคาเงินที่ออนตัวลงของ 
ประเทศ ปริมาณงานบริการและงาน 
เอาทซอรส (outsourcing) 
ที่เปนแหลงรายไดสำคัญก็มาหดหาย 
ตามวิกฤตของยุโรป อีกทั้งตนทุนแรงงาน 
ที่เพิ่มสูงขึ้นตามพัฒนาการของประเทศ 
ในทศวรรษที่ผานมา”
- ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง

Quotes

10
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หลายๆเวทีสัมมนาทางดานเศรษฐกิจการคา 
การลงทุนในชวง 1 ปท่ีผานมา เกือบทุกๆเวทีไดกลาวถึง 
การเตรียมพรอมของประเทศไทยสูประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC) โดยเฉพาะการเตรียมรับกับการ 
แขงขันท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือเปดตลาดเสรีทางดานการคา 
และการบริการ วันนี้ทางคุณนันทวัลย ศกุนตนาค 
อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ได 
ใหเกียรติกับทางทีมบรรณาธิการ Thailand Economic 
and Business Review ใหสัมภาษณถึงแผนยุทธศาสตร 
การสงเสริมการสงออกไทยในยุคของการเปดเสรี 
การคา การบริการ การลงทุน  วาประเทศไทยนั้นมี 
แผนยุทธศาสตรเดินหนาอยางไร 

กรมสงเสริมการสงออกไดวางยุทธศาสตรการ 
สงออกของไทยไวอยางไร เพื่อตอบรับการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจในอาเซียน

ดวยผูประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
ของไทยมีความเขาใจและสามารถใชประโยชนสูงสุด 
จากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มี 
ศักยภาพขยายตลาดการคาสินคาและธุรกิจบริการ 
สูภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศที่อาเซียนมีความ 
ตกลงเขตการคาเสรี ตลอดจนสามารถใชขอไดเปรียบ 
และศักยภาพของอาเซียนในฐานะที่เปนพันธมิตร 
ทางธุรกิจ ท้ังในดานแหลงการลงทุน หรือแหลงปจจัย 
และวัตถุดิบการผลิตตางๆ เพ่ือสรางเครือขายการผลิต 
รวมของอาเซียนที่มีประสิทธิภาพและขอไดเปรียบ 
ในการแขงขันไดในตลาดโลก และในขณะเดียวกัน        
ผูประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศของไทยก็ 
สามารถปรับตัวและรองรับการแขงขันภายในประเทศ 
ที่เพิ่มขึ้นจากการเปดเสรีการคาสินคา ธุรกิจบริการ 
และการลงทุน

เพื ่อใหสอดคลองกับการดำเนินการตาม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรขางตน จึงมีการวางกรอบ 
สินคาและธุรกิจบริการเปาหมาย เพื่อการพัฒนา 
ผูประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศของไทยให 
เกิดความเขาใจและพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน 
ของผูประกอบการ เพื่อการใชประโยชนสูงสุดจาก 
การเขาสู AEC ดังนี้

1) สินคาเปาหมาย ไดแก อาหาร แฟชั่น 
(สิ่งทอ/เครื่องนุงหม เครื่องประดับ) วัสดุกอสราง 
สินคาสุขภาพ และความงาม สินคาไลฟสไตล 
(เฟอรนิเจอร ของใชในบาน ของตกแตงบาน) 
เครื่องจักรกล อะไหลยานยนต

2) ธุรกิจบริการเปาหมาย ไดแก ธุรกิจซอฟตแวร 
ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบริการดานสุขภาพและความ 
งาม รานอาหารไทย ธุรกิจออกแบบกอสราง ธุรกิจ 

แฟรนไชส ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจโลจิสติกส 
ธุรกิจคาปลีกคาสง

ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการคา 
ระหวางประเทศของไทยในตลาดประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน : เพื่อรองรับการกาวไปสูการเปน AEC จึง 
มีการวางยุทธศาสตร 4 ดาน เพื่อการพัฒนาและ 
สงเสริมการคาระหวางประเทศ ดังนี้

• ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา และสงเสริม 
ผูประกอบการธุรกิจการคาระหวางประเทศใหมี 
สมรรถนะ ความพรอม และศักยภาพในการขยาย 
ธุรกิจสูตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้ง 
เปนแหลงการลงทุน หรือแหลงปจจัยและวัตถุดิบใน 
การผลิตเพ่ือการบริโภคภายในกลุมตลาดประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน และตลาดโลก

• ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความเชื่อมั่น และ 
การสงเสริมภาพลักษณ และอัตลักษณสินคา สินคา 
บริการไทย เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นตอภาพพจน 
สินคาและบริการของไทย

- ประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดี 
ตอสินคาและธุรกิจบริการไทยผานสื่อตางๆ

- PM (Prime Minister’s Export Award) 
/ Demark (Design Excellence Award) / 
TTM (Thailand Trust Mark) / ELMA 
(Export Logistics Model Award)

และพัฒนาและสงเสริมสินคา สินคาบริการ 
ของไทยท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานพรอมผลักดัน 
ใหมีการพัฒนามาตรฐานบังคับเพื่อเปนเกณฑ 
ปองกันสินคา/วัตถุดิบคุณภาพต่ำเขามาหลัง 
2015  รวมทั้งเพิ่มบทบาทของไทยในการเปน 
ผูนำดานมาตรฐานของอาเซียน
• ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา และสงเสริม 

ใหไทยเปน Strategic Logistic Corridor  ไปสู 
ตลาดดานตะวันตก (พมา บังคลาเทศ อินเดีย) 
และดานตะวันออก (ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
จีนตอนใต/ตะวันออกเฉียงใต) มีการพัฒนาและ 
สงเสริมผูประกอบการธุรกิจการใหบริการดาน Trade 
Logistics สรางเครือขายการใหบริการโลจิสติกสให 
ครอบคลุมอาเซียน+6 และสงเสริมการใชประโยชน 
ส่ิงอำนวยความสะดวกดานโลจิสติกสการคา (Trade 
Logistics) อยางสูงสุด 

• ยุทธศาสตรท่ี 4  เตรียมความพรอมองคกร 
และบุคลากรขององคกร สูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน

ภาครัฐมีแผนชวยเหลือภาคธุรกิจสงออกที่ 
ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกอยางไร 
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และมีแนวทางและรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ 
เกิดขึ้นอยางไร

ในปงบประมาณ 2555 กรมสงเสริมการสงออก 
มีแผนการดำเนินงาน จำแนกตามภารกิจดังนี้

(1) ดานพัฒนาบุคลากรดานการคาระหวาง 
ประเทศ

(2) ดานพัฒนาสินคาและธุรกิจบริการ
(3) ดานบริหารและจัดการขอมูลการคา
(4) ดานจัดกิจกรรมสงเสริมการสงออก
(5) ดานสงเสริมการไปดำเนินธุรกิจในตางประเทศ
(6) ดานพัฒนาโลจิสติกสเพื่อการสงออก
(7) ดานประชาสัมพันธสงเสริมการสงออก
เศรษฐกิจในตลาดหลักอยางสหภาพยุโรป 

สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนประสบปญหา จึงจำเปน 
ตองเรงเจาะตลาดเพ่ิม โดยมุงเนนการเพ่ิมกิจกรรม 
ในตลาดตางๆ อาทิ อาเซียน จีน อินเดีย 
ลาตินอเมริกา แอฟริกา โดยเรงผลักดันการสงออก 
ไปตลาดใหมและตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงตลาดศักยภาพสูงตางๆ 
อาทิ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา 
พรอมเพ่ิมการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ไดแก การ 
จัดคณะผูบริหารระดับสูงไปสรางความสัมพันธกับ 
ภาครัฐและเอกชน การสงเสริมนักธุรกิจไทยไปทำ 
ธุรกิจในตลาดใหม และตลาด AEC การจัดงานแสดง 
สินคาเฉพาะของประเทศไทยในตลาด รวมทั้งการ 
จัดหาและเผยแพรขอมูลระเบียบ และความตองการ 
สินคาใหผูประกอบการไดใชประโยชน 

นอกจากน้ี ภาครัฐก็มิไดน่ิงนอนใจตอผลกระทบ 
ของวิกฤตเศรษฐกิจโลก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
ที่ผานมากระทรวงพาณิชยไดจัดการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการเพื่อผลักดันการสงออกของประเทศ โดย 
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน การประชุมไดขอสรุป 
แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคทางการคา 
และการผลักดันการสงออก โดยนายกรัฐมนตรีได 
ลงนามในคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานประกอบดวย 
ผูแทนจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน คณะ 
ทำงานทั้ง 4 คณะ ประกอบดวย

(1) คณะทำงานแกไขปญหากฎระเบียบและ 

ภาษีที่ไมเหมาะสมและเปนอุปสรรคดานการคา
(2) คณะทำงานต ิดตามสถานการณและ 

ขับเคลื่อนการสงออกไปตลาดในภูมิภาคยุโรปและ 
ตลาดศักยภาพอื่นๆ

(3) คณะทำงานสงเสริมการสรางฐานการผลิต 
ในประเทศเพื่อนบานและการคาชายแดน 

(4) คณะทำงานแกไขปญหาและผลักดันการ 
สงออกรายสินคา 

แนวทางการบริหารงานของทานจะนำพา 
องคกรและภาคธุรกิจสงออกสูตลาดโลกไวอยางไร

ในโลกยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและ 
พัฒนาอยางรวดเร็วทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดลอม กรมสงเสริมการสงออกไดกำหนด 
แนวทางในการสงเสริมการสงออก โดยคำนึงถึง 
สภาวะการคาโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป การศึกษาเชิง 
เปรียบเทียบ (Benchmarking) การใหบริการ 
ของกรมฯ กับองคการสงเสริมการคา (Trade 
Promotion Organization) ของประเทศตางๆ 
ที่เปนองคการสงเสริมการคาชั ้นนำในภูมิภาค 
เอเชีย อาทิ องคการสงเสริมการคา JETRO ของ 
ญ่ีปุน องคการสงเสริมการคา KOTRA ของเกาหลีใต 
องคการสงเสริมการคา MATRADE ของมาเลเซีย 
เปนตน ศึกษาความตองการ/คาดหวังของภาคเอกชน 
ที่มีตอกรมฯ และนำผลการศึกษามาปรับบทบาท 
องคกรและภาพลักษณของกรมฯ ตลอดจนปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการใหบริการ และกำหนดยุทธศาสตร          
การดำเนินงานของกรมฯ เพ่ือกาวสูประสิทธิภาพการ 
ใหบริการยุคใหม (Modernized DITP) ที่ชัดเจน 
ในระยะ 5 ปขางหนา (ป 2556-2560) เพื่อให 
สามารถกำหนดนโยบายและสนับสนุนผูประกอบการ 
ภาคเอกชนไปในทิศทางที่ถูกตอง และตอบสนอง 
ตอความเปลี่ยนแปลงทางการคาของโลกไดทันตอ 
เหตุการณ ตลอดจนการปรับปรุง การใหบริการของ 
กรมฯ ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนน 
ไปที่การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง 
การคาของประเทศในระยะยาวเปนสำคัญ 
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เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินการตามเปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตรขางตน จึงมีการวางกรอบสินคาและธุรกิจบริการ 
เปาหมาย เพื่อการพัฒนาผูประกอบธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

ุ ุ

ของไทยใหเกิด ความเขาใจและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของ
ผูประกอบการ 



เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดเปดเผยถึงผลสำรวจทัศนะตอมาตรการแนะนำราคาสินคาของรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย จาก 1,247 
ตัวอยาง สำรวจระหวางวันที่ 19-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบวาประชาชนสวนใหญรอยละ70.6 
ทราบถึงมาตรการราคาแนะนำสินคา และสวนใหญเห็นดวยกับการมีประกาศราคาแนะนำสินคา
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â´ÂÈÙ¹Â �¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¸ØÃ¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

ª‹ÇÂÅ´¤‹Ò¤ÃÍ§ªÕ¾

ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁãËŒá¡‹¼ÙŒºÃÔâÀ¤

àÈÃÉ°¡Ô¨äÁ‹´Õ/ÃÒÂä´Œ¹ŒÍÂ

Í× ่¹æ

¼ÅÊÓÃÇ¨·ÑÈ¹Ðμ ‹ÍÁÒμÃ¡ÒÃÃÒ¤Òá¹Ð¹Ó

40.5%

54.0

37.1%
22.2%

0.2%

เหตุผลที่เห็นดวยกับกระทรวงพาณิชยมีการประกาศราคาแนะนำสินคา

สินคาใด
ที่ทานคิดวา

สามารถควบคุม
ใหขายตามราคา

แนะนำบาง

เนื้อหมู
รอยละของผูที ่ตอบ

51.7

น้ำดื่ม
ขวดเพ็ท

รอยละของผูที ่ตอบ

56.5
ไขไก

รอยละของผูที ่ตอบ

63.3

อาหารปรุงสำเร็จ
หรือ

อาหารจานเดียว
รอยละของผูที ่ตอบ
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¹ ้Ó´× ่Á¢Ç´à¾ �·

àËÁÒÐÊÁ¹ŒÍÂ
àËÁÒÐÊÁ»Ò¹¡ÅÒ§
àËÁÒÐÊÁÁÒ¡

ÍÒËÒÃ»ÃØ§ÊÓàÃ ็¨ËÃ×Í
ÍÒËÒÃ¨Ò¹à´ÕÂÇ

ä¢‹ä¡‹

à¹× ้ÍËÁÙ

¤ØÂä»àÃ× ่ÍÂæ äÁ‹ÁÕ¡ÓË¹´

äÁ‹à¡Ô¹ 1 »‚

äÁ‹à¡Ô¹ 2 »‚

àÁ× ่ÍàÈÃÉ°¡Ô¨´Õ¢Ö ้¹

19.2%
20.6%

12.8%
47.5%

ทานคิดวารัฐบาลควรคุมราคาสินคาเปนระยะเวลานานแคไหน

ขอเสนอแนะ
ดานการกำหนด

ราคาสินคาแนะนำ

• ควรกำหนดราคาใหเหมาะสมกับรายไดของประชาชนสวนมาก
• ควรมีการประชาสัมพันธเรื ่องการกำหนดราคาแนะนำให
 ประชาชนไดรับทราบทั่วถึงมากกวานี้ 
• ควรมีปายประกาศจากกระทรวงใหเห็นในตลาดใหญๆ ทุกตลาด
• ควรมีการขอความรวมมือกับรานคาเพื่อใหประชาชนไดรับราคา
 สินคาที่ยุติธรรม

ความเหมาะสมของราคาแนะนำ
ที่กระทรวงพาณิชยประกาศ 

9.70 19.5470.77

18.99 18.7362.28

9.08 23.8067.12

9.37 20.4370.20

¹ ้Ó´× ่Á¢Ç´à¾ �·

ÍÒËÒÃ»ÃØ§ÊÓàÃ ็¨ËÃ×Í
ÍÒËÒÃ¨Ò¹à´ÕÂÇ

ä¢‹ä¡‹

à¹× ้ÍËÁÙ

ความพึงพอใจตอราคาแนะนำที่กระทรวงพาณิชยประกาศ
19.4271.73

17.92 19.1862.90

12.73 21.0166.25

9.55 21.5168.94

8.85

¾Ö§¾Íã¨¹ŒÍÂ ¾Ö§¾Íã¨»Ò¹¡ÅÒ§ ¾Ö§¾Íã¨ÁÒ¡



วิกฤติยุโรปที่กำลังเกิดขึ้นในปจจุบัน 
นั้นมีความรายแรงมากและสรางความวิตก
กังวลไปทั ่วโลกเกินคาดเดาอยางที ่เราๆ 
ทานๆทราบกันดีอยู การแยกตัวออกจาก 
ระบบสกุลเงินเดียวของยุโรปเปนสิ่งที่อาจ
เกิดขึ้นได อยางดีที่สุดก็ประมาณการกันวา 
เบื้องตนความรายแรงนาจะพอๆกันกับที่ 
เกิดขึ้นมาแลวในวิกฤติซับไพรม ในป ค.ศ. 
2008 ของสหรัฐอเมริกา แตผลกระทบที่จะ 
สงตอมายังเอเชียนั ้นยังเปนปญหาวาจะ 
ประเมินความรายแรงอยางไร จะเปนเพียง 
คลื่นลมเบาๆหรือจะเปนสึนามิเศรษฐกิจ 
ถาโถมมาจากอีกซีกโลกหนึ่ง

คาดการณกันวามีความเปนไปได 3 
ทางไดแก 

(1) ยุโรปสามารถรวมกันฝาวิกฤติไป 
ไดเหมือนท่ีเกิดมาแลวกับกลุมละตินอเมริกา 
ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือรวมใจและการปรับ 
โครงสรางทางการเงินขนานใหญ

(2) ยุโรปสามารถประคองตัวรอดพน 
วิกฤติไปได แตก็ทำใหยุโรปออนแอ เงิน 
ลงทุนเคลื่อนยายหนีออกจากภูมิภาคไปยัง 
เอเชีย

(3) ยุโรปไมสามารถฝาวิกฤติไปได  
ตองแยกออกจากกัน ไปใชเงินสกุลของตัวเอง 
ทำใหเกิดเปนกลุมเศรษฐกิจ 2 กลุม

 
- กลุมแรกคือ กลุมประเทศท่ีมีเศรษฐกิจ 

แข็งแรง และ
- กลุมท่ีสองคือ กลุมประเทศท่ีมีเศรษฐกิจ 

เกิดใหมอีกคร้ังท่ีจะเขาแยงชิงเงินลงทุนกับเอเชีย

ซึ่งไมวาจะเปนไปในทางใด ในภาพ 
รวมเอเชียก็ยังคงเปนเปาหมายการลงทุน
และจะไดรับประโยชนจากวิกฤติยุโรปไม 
มากก็นอย1

ปจจุบันเอเชียมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง 

1  Ranjan Chakravarty & Joseph Cherian, Asia’s resilience will see it through euro crisis, TODAYONLINE, 2012, 
http://www.todayonline.com/CommentaryandAnalysis/Commentary/EDC120705-0000018/Asias-resilience-will-see-it-through-euro-crisis (last visited Jul 9, 
2012).

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

ÍÔ¹à´ÕÂ¡ ็äÁ‹ãª‹»ÃÐà·ÈÊ‹§ÍÍ¡
·Õ ่¨ÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ä´ŒÃÑº 
»ÃÐâÂª¹ �¨Ò¡¤‹Òà§Ô¹·Õ ่
Í‹Í¹μ ÑÇÅ§¢Í§»ÃÐà·È 
»ÃÔÁÒ³§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃáÅÐ 
§Ò¹àÍÒμ�«ÍÃ �Ê 
(outsourcing) 
·Õ ่à»š¹áËÅ‹§ÃÒÂä´ŒÊÓ¤ÑÞ
¡ ็ÁÒË´ËÒÂμÒÁÇÔ¡Äμ Ô
¢Í§ÂØâÃ»
ÍÕ¡·Ñ ้§μ Œ¹·Ø¹áÃ§§Ò¹ 
·Õ ่à¾Ô ่ÁÊÙ§¢Ö ้¹ 
μÒÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§»ÃÐà·È 
ã¹·ÈÇÃÃÉ·Õ ่¼‹Ò¹ÁÒ 



อัตราเงินเฟอที่ต่ำลง และสวนใหญก็ใชงบ 
ประมาณขาดดุลในระดับที่สูงขึ้น เมื่อเทียบ 
กับวิกฤติเศรษฐกิจในชวงป ค.ศ. 2008 จึง 
เปนไปไดนอยที่ธนาคารกลางของประเทศ 
ตางๆในเอเชียจะปรับอัตราดอกเบี ้ยใน 
ระยะนี้ ในแงนี้จึงมองกันวาการฟนตัวทาง 
เศรษฐกิจในภาพรวมก็จะยังคงเปนไปใน 
อัตราที ่ชากวาที ่เกิดขึ ้นในครั ้งที ่แลวมา 
โดยมีเกาหลีและไทยที่นาจะไดประโยชน 
สูงสุดจากราคาน้ำมันที ่ปรับตัวลดลงใน 
วิกฤติยุโรป และราคาสินคาที่จะปรับตัว 
ลดลง เพราะเปนกลุมประเทศเศรษฐกิจที่ 
ใชน้ำมันปริมาณมาก ในขณะที่มาเลเซียจะ 
ไดรับประโยชนนอยท่ีสุดเพราะเปนผูสงออก 
น้ำมันในภูมิภาค2

ปนี้ประเทศจีนไดเปลี่ยนคูคาอันดับ 
หนึ่งจากยุโรปเปนสหรัฐอเมริกาแลว จึง 
คาดการณกันวาจะไดรับผลกระทบไมมาก 
ชวงเดียวกันนี้ก็คาดการณกันวาเปนชวงที่
ยากลำบากของอินเดีย ประเทศที่เคยได 
รับการคาดการณกันวาจะเปนเครื่องจักร
สำคัญของเอเชีย เพราะรัฐบาลอินเดียไม 
สามารถปรับตัวและปรับนโยบายไดอยาง
ทันทวงที อินเดียก็ไมใชประเทศสงออก 
ที่จะไมสามารถไดรับประโยชนจากคาเงิน

ที ่อ อนตัวลงของประเทศ ปริมาณงาน 
บริการและงานเอาตซอรส (outsourcing) 
ที่เปนแหลงรายไดสำคัญก็มาหดหายตาม 
วิกฤติของยุโรป อีกทั้งตนทุนแรงงานที่เพิ่ม 
สูงข้ึนตามพัฒนาการของประเทศในทศวรรษ 
ที่ผานมา3

กลุมประเทศเศรษฐกิจอาเซียนจะยัง
คงเปนกลุ มที ่สามารถฟ นตัวไดอยาง 
รวดเร็วเพราะยังคงเปนเปาหมายการ 
ลงทุนที่มีตนทุนการผลิตที่ต่ำ ซึ่งปจจุบันมี 
GDP คิดเปน 2.5% ของโลก และมี 
จำนวนประชากรมากเปน 10% ของโลก 
จึงคาดการณกันวาป ค.ศ. 2013-2014 
จะเปนปทองของอาเซียนภายหลังวิกฤติน้ี4

ขณะนี้ประเทศไทยมีสถานะการเงินที่
แข็งแกรง มีนโยบายลดการพ่ึงพาการสงออก 
และการขึ้นคาแรงขั้นต่ำเพื่อใหผูบริโภคมี 
กำลังซ้ือเพ่ิมข้ึน ผลกระทบสำหรับประเทศไทย 
ที่อาจเกิดขึ้นจากวิกฤติยุโรปก็คือ สัดสวน 
การสงออกไปยังยุโรปที่ผานมามีประมาณ 
10% ของ GDP คิดเปนมูลคาประมาณ 7 
แสนลานบาท และจะไมสามารถทำตาม 
เปาหมายที ่กำหนดไวที ่ 15% ในปนี ้ 
ผศ.ดร.อัทธ พิศาลวานิช คณบดีคณะ 
เศรษฐศาสตร และผูอำนวยการศูนยศึกษา 

2 Robert Prior-Wandesforde, What a euro zone breakup might mean for Asia, Credit Suisse – Economic Research, 20 June 2012, http://www.credit-suisse.com/researchandanalytics (last 
visited Jul 9, 2012).
3 Ranjan Chakravarty & Joseph Cherian, Asia’s resilience will see it through euro crisis, TODAYONLINE, 2012, 
http://www.todayonline.com/CommentaryandAnalysis/Commentary/EDC120705-0000018/Asias-resilience-will-see-it-through-euro-crisis (last visited Jul 9, 2012).
4 Ibid.
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¡ÅØ‹Á»ÃÐà·È
àÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹
¨ÐÂÑ§¤§à»š¹¡ÅØ‹Á·Õ ่ 
ÊÒÁÒÃ¶¿„œ¹μ ÑÇä´Œ 
ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃ ็Ç 
à¾ÃÒÐÂÑ§¤§à»š¹à»‡ÒËÁÒÂ
¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õ ่ÁÕμ Œ¹·Ø¹ 
¡ÒÃ¼ÅÔμ·Õ ่μ่Ó «Ö ่§»˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ 
GDP ¤Ô´à»š¹ 2.5% ¢Í§âÅ¡
áÅÐÁÕ¨Ó¹Ç¹»ÃÐªÒ¡ÃÁÒ¡
à»š¹ 10% ¢Í§âÅ¡ 
¨Ö§¤Ò´¡ÒÃ³ �¡Ñ¹Ç‹Ò»‚ ¤.È. 
2013-2014 
¨Ðà»š¹»‚·Í§¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹
ÀÒÂËÅÑ§ÇÔ¡Äμ Ô¹Õ ้



การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย มองวามีความเปนไปไดใน 2 
ทางสำหรับประเทศไทย

(1)  ทางแรก คือ ไทยสามารถหา 
ตลาดใหมทดแทนตลาดเดิมจากยุโรป และ 
อาจสามารถสงออกกลับคืนมาไดประมาณ 
10-12%

(2)  ทางที่สอง คือ วิกฤติยุโรป 
ไมหนักหนามากจนเกินไปนัก ทำใหสามารถ 
สงออกไดประมาณ 8-9%5

คำถามถึงความพรอมของเอกชนไทย
ก็คือ ไมวาอนาคตจะเปนไปในทางใด เอกชน 
ไทยเราจะสามารถใชโอกาสน้ีใหเปนประโยชน 
สูงสุดไดอยางไร

5 Nopparat Chaichalearmmongkol, Academics predict Euro crisis fallout to hurt Thai exports considerably, THAI FINANCIAL POST, 10 June 2012, 
http://thaifinancialpost.com/2012/06/10/academics-predict-euro-crisis-fallout-to-hurt-thai-exports-considerably/ (last visited Jul 9, 2012).
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ต่ำกวา 1,600 ซีซี. รวมทั้งการอุดหนุน 
ในสินคาหลอดไฟประหยัดพลังงานอีก 
2,200 ลานหยวน และเครื ่องกำเนิด 
ไฟฟาประหยัดพลังงานอีก 1,600 ลานหยวน

อนึ่ง มาตรการอุดหนุนการบริโภค 
ในลักษณะเชนนี้เคยทำสำเร็จมาแลวในป 
พ.ศ. 2554 ซึ่งสงผลใหอัตราการขยายตัว 
ของการจับจายใชสอยในสินคาที ่ เก ี ่ยว 
ของในชนบทรายเดือนและรายไตรมาส 
เพิ่มขึ้นถึง 2-3 เทา

การเรงอนุมัติการลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ

ในชวง 4 เดือนแรกของป พ.ศ. 
2555 รัฐบาลจีนโดยคณะกรรมาธิการ 
พัฒนาและปฏิรูปแหงชาติจีน (NDRC) 
ไดอนุมัติโครงการลงทุนไปจำนวน 868 
โครงการสำคัญ และวันที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 เพียงวันเดียว ก็อนุมัติ 
โครงการลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกวา 100 
โครงการ ซ่ึงสวนใหญเปนโครงการพลังงาน 

สะอาด นอกจากน ี ้ ร ัฐบาลจ ีนย ังเร ง 
กระต ุ นภาคเอกชนให  เข ามาลงท ุนใน 
โครงการสำคัญดานรถไฟ การอนุรักษ 
พลังงาน และการคุมครองสิ่งแวดลอมและ 
การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวม 
ท ั ้ งการก อสร  างสถานศ ึกษาและการ 
สาธารณสุขในชนบทและภูมิภาคตะวันตก
ของจีน

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอางอิง
ของธนาคารกลางจีน

ธนาคารกลางของจีนประกาศปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยอางอิงลงรอยละ 0.25 
สำหรับทั้งเงินฝากและเงินกู ซึ่งนับเปน 
ครั้งแรกในรอบกวา 3 ปที่ประกาศลด 
อัตราดอกเบี้ยอางอิงในจีน สงผลใหอัตรา 
ดอกเบี้ยเงินกูระยะเวลา 1 ปในปจจุบัน 
ลดลงมาอยูที่ระดับรอยละ 6.31

การปรับลด

คาเงินหยวน
ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 

2555 รัฐบาลจีนไดประกาศปรับลดคา 
เงินหยวนลงรอยละ 3-4 เมื่อเทียบกับ 
เงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือชวยพยุงสถานการณ 
ธุรกิจสงออก ทั้งนี้ มาตรการดังกลาว 
ชัดเจนขึ ้นภายหลังการประชุมรวมดาน 
ยุทธศาสตรและเศรษฐกิจระหวางจีนและ
สหรัฐฯ (China-U.S. Strategic and 
Economic Dialogue) เมื่อตนเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ป พ.ศ. 2555 เปนปแหง “การถาย 
โอนอำนาจทางการเมือง” ของจีน และ 
เชื ่อขนมกินไดวาพรรคคอมมิวนิสตและ 
รัฐบาลจีนจะรักษา “หนาตา” เพื่อใหการ 
กาวลงจากตำแหนงของผู นำและคณะ 
ผูบริหารชุดนี้เปนไปอยางสวยหรู ... เรา 
ตองมารวมกันติดตามวารัฐบาลจะคลอด 
มาตรการกระตุ นเศรษฐกิจอะไรใหมๆ 
ออกมาอีก

Economic Review

24

5
6

7ใน



 

Driving towards ASEAN+

ศูนÂ‹วิจัยโลจิสติกส ‹ มหาวิทยาลัยหอการ¤ˆÒไทย

25



ประเทศสมาชิกตางๆ ปรับลดอัตราภาษี 
นำเขาลงตามกรอบความตกลง และปจจุบัน 
กลุมอาเซียนมีความพยายามจะเลื่อนระดับ 
ความรวมมือใหมากขึ้น เพื่อกาวไปสูการ 
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ภายในป 
พ.ศ. 2558 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหกลุม 
อาเซียนรวมตัวกันเปนตลาดหรือฐานการ
ผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนยายปจจัยการ 
ผลิตตางๆ เชน แรงงานและทุน ไดเสมือน 
อยู ในประเทศเดียวกัน ทั ้งสามารถใช 
ทรัพยากรทั ้งวัตถุดิบและแรงงาน จาก 
ประเทศสมาชิกเพื่อนำมาใชในกระบวนการ 
ผลิต โดยปราศจากอุปสรรคในดานภาษี 
และมาตรการท่ีมิใชภาษี มีการสรางมาตรฐาน 
ของสินคา และกฎเกณฑ/กฎระเบียบตางๆ 
รวมกัน 

จากภาวะการแขงขันทางการคาที ่ 
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น สงผลให 
ประเทศตางๆ ในโลกมีความพยายามที่จะ 
สรางพันธมิตรทางการคา โดยอาจอยูใน 
รูปแบบคูคา คูเจรจาเขตการคาเสรี หรือ 
อาจมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือ 
เป นการสร างพันธมิตรที ่ เข ็มแข็งท ี ่ส ุด 
สำหรับประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่
ม ีความพยายามในการสรางพันธมิตร 
ทางการคา โดยการทำความตกลงเขต 
การคาเสรีกับประเทศตางๆ ในโลก รวม 
ท ั ้ งม ีการรวมกล ุ มทางเศรษฐก ิจก ับ 
ประเทศเพื่อนบานตางๆ ไดแก มาเลเซีย 
สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บรูไน 
เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา ซึ่ง 
ถูกจัดตั้งขึ้นในชื่อของกลุมอาเซียน โดย 
อดีตที่ผานมากลุมอาเซียนมีความพยายาม 
จะสร างเขตการค าเสร ีอาเซ ียนโดยให  

อยางไรก็ตามการที ่ประเทศตางๆ 
ในกลุมอาเซียน รวมถึงประเทศไทย ที่ 
กำลังผลักดันตนเองเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนจำเปนจะตองยอมรับความจริงที่
วา ประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียนนั้นมี 
ความสามารถในการแขงขันในสินคาและ 
บริการที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลใหไดรับ 
ประโยชนมากนอยจากการรวมกลุมแตก
ตางกัน ดังนั้นกอนที่จะเขาสูประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 จึง 
จำเปนอยางยิ ่งที ่ผู ประกอบการของไทย 
ต องม ีความเข าใจในรายละเอ ียดของ 
กรอบความตกลงท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของตน 
เพื่อใหธุรกิจสามารถเตรียมความพรอมใน
การเข าส ู ประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน 
อยางเข็มแข็ง

1. ความรูและความเขาใจของผูประกอบการ 
ไทยเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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จากความสำคัญในขางตนผูศึกษาจึง
ไดดำเนินการสำรวจความรูและความเขาใจ 
ของผู ประกอบการไทยวามีความเขาใจ 
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม 
ซึ่งจากผลสำรวจพบวา ในป พ.ศ. 2553 
ภาพรวมธุรกิจสวนใหญของไทยทั้งธุรกิจ 
SMEs และธุรกิจขนาดใหญยังไมมีความรู 
ความเขาใจเกี ่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนมากนัก แตในป พ.ศ. 2554 พบวา 
สัดสวนของผู ประกอบการ ที ่ม ีความรู  
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ความเขาใจเกี ่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผูประกอบการ 
ขนาดใหญที่มีสัดสวนของผูที่มีความรูความ 
เขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพิ่มจากรอยละ 24.7 ในป พ.ศ. 2553 
เปนรอยละ 87.7 ในป พ.ศ. 2554 ซ่ึงถือ 
ไดวาผูประกอบการขนาดใหญ สวนใหญใน 
ปจจุบันมีความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน สำหรับผูประกอบการ 
SMEs แมวาจะมีสัดสวนของผูที่มีความรู 
ความเขาใจเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 20.5 ในป 
พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 42.5 ในป พ.ศ. 
2554 แตก็เห็นไดวายังมีผูท่ีไมเขาใจเก่ียวกับ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวารอยละ 
50 ซึ่งเปนสิ่งที่ตองเรงสรางความรูความ 
เขาใจกับผูประกอบการ SMEs สำหรับ 
รายละเอียดตางๆ แสดงดังภาพที่ 1 

สำหรับสาเหตุที่ทำใหผูประกอบการ
ในธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ ยัง 
ไมมีความเขาใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน เกิดจากสาเหตุตางๆ ไดแก การ 
เผยแพรขอมูลขาวสารยังนอยและไมทั่วถึง 
โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs เนื้อหา 
ที่เผยแพรเปนเชิงวิชาการมีความซับซอน
ทำใหเขาใจยาก เน้ือหาท่ีเผยแพรยังไมชัดเจน 
และมีเน้ือหาท่ีกวางเกินไป  รวมท้ังผูประกอบการ 
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บางรายยังไมสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ 
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง 
จากปญหาที ่ผ ู ประกอบการยังไมคอยมี 
ความเขาใจในรายละเอียดของประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนจึงจำเปนตองหาแนวทาง 
ที่ทำใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจ 
เกี ่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก
ขึ้น โดยจากการสำรวจความคิดเห็นของ 
ผูประกอบการในธุรกิจตางๆ สามารถสรุป 
แนวทางที ่จะช วยให ผ ู ประกอบการใน 
ธุรกิจตางๆ สามารถเขาใจประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนไดมากข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 

ที่ 1
จากแนวทางการชวยเหลือในตาราง

ที่ 1 เห็นไดวาการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
เก ี ่ยวก ับประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน 
ผานสื่อในชองทางตางๆ ใหมากขึ้น เปน 
แนวทางที ่มีสัดสวนของผู ที ่เห็นดวยมาก 
ที ่ส ุด ดังนั ้นผู ศ ึกษาจึงไดพิจารณาถึง 
ชองทางที่ผูประกอบการคิดวาสามารถรับ
ทราบขอมูลไดดีที่สุด พบวาผูประกอบการ 
ธุรกิจ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ ตอบ 
วาสามารถรับรู ข อมูลผานการประชุม 
รวมกับภาครัฐมากที ่สุด หรือประมาณ 
รอยละ 36.2 และ 29.6 ตามลำดับ รอง 
ลงมาประมาณรอยละ 25.3 และ22.2 

คือวารสารวิชาการ และรอยละ 12.2 
และ 22.2 คือเว็บไซต สำหรับรายละเอียด 
อื่นๆ แสดงดังภาพที่ 2

นอกจากนี ้ถ าพิจารณาถึงประเด็น 
ข อม ูลประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียนท ี ่ 
ผูประกอบการธุรกิจตางๆ ยังไมเขาใจและ 
ตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติม พบวาผูประกอบการ 
SMEs และผู ประกอบการขนาดใหญยัง 
ไมเขาใจและตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม 
ในประเด็นการเปดเสรีดานการลงทุนมาก
ที่สุด รองลงมาเปนการเปดเสรีภาคบริการ 
และการขจัดมาตรการท่ีมิใชภาษี ตามลำดับ 
ซึ่งแสดงดังตารางที่ 2

2. ความพรอมของธุรกิจไทยในการ 
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เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นอกจากศึกษาถึงความรู และความ 

เขาใจของผู ประกอบการ ผู ศึกษายังได 
สำรวจถึงความพรอมของธุรกิจไทยในการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจาก 
การสำรวจพบวาผูประกอบการ SMEs ใน 
ป พ.ศ. 2554 ประมาณรอยละ 73.3 
ยังไมมีความพรอมในการเขาสูประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน ขณะที่ผูประกอบการ 
ที่เหลืออีกรอยละ 26.7 มีความพรอมใน 
การแขงขัน สำหรับผูประกอบการขนาด 
ใหญในป พ.ศ. 2554 พบวาผูประกอบการ 
ส วนใหญม ีความพร อมในการเข าส ู  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีผูประกอบการ 
รอยละ 92.6 ระบุวามีความพรอม แตมี 
ผูประกอบการเพียงรอยละ 7.4 ที่ระบุวา 
ยังไมมีความพรอม ซึ่งรายละเอียดแสดง 
ดังภาพที่ 14

นอกจากนี ้ถ าพิจารณาความพรอม 
ของธุรกิจไทย แยกตามกิจกรรมการผลิต 
และบริการตางๆ พบวาผู ประกอบการ 
ธุรกิจ SMEs สวนใหญยังไมมีความ 
พรอมในการแขงขันภายใตประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน ยกเวนธุรกิจการเงิน 
ทองเที่ยว รานอาหารและโรงแรม รวม 
ถึงบริการอ่ืนๆ ท่ีมีความพรอมในการแขงขัน 
ในทุกๆ ดาน ดังตารางที่ 3

สรุป และสิ่งที่ภาครัฐควรดำเนินการ 
อยางเรงดวน

จากรายละเอียดขางตนเห็นไดวาปจ
จุบ ันธ ุรกิจขนาดใหญของไทยมีความรู  
ความเขาใจ และมีความพรอมในการเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แตสำหรับ 
ธุรกิจ SMEs ของไทยยังเปนเรื่องที่นา 
กังวล เนื ่องจากผู ประกอบการมากกวา 
รอยละ 50 ยังขาดความรู  ความเขาใจ 
และความพรอมในการเข าส ู ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ภาค 
รัฐควรเรงสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
ประชาคม เศรษฐก ิ จอา เซ ี ยน ให  แก  
ผูประกอบการ SMEs เพื่อนำไปวางแผน 
และเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนอยางเข็มแข็ง โดยสิ่งที่ภาครัฐควร 
ดำเนินการอยางเรงดวน เพื่อเตรียมความ 
พรอมกับการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนไดแก 

1) เพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
ใหกับธุรกิจ โดยสนับสนุนธุรกิจใหเขาถึง 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดตนทุนการผลิต 
เพิ่มทักษะแรงงาน 

2) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานสินคาใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น 

3) สน ับสน ุนการประชาส ัมพ ันธ  
สินคา สรางชองทางการตลาดใหมๆ และ 
ใหคำปรึกษาการจัดทำแผนธุรกิจอยาง 
ตอเนื่อง 

4) อำนวยความสะดวกดานการคา 

¶ˆÒ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÇÒÁ¾ÃˆÍÁ¢Í§
¸ØÃ¡Ô¨ä·Â áÂ¡μÒÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ
¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐºÃÔ¡ÒÃμ ‡Ò§æ 
¾ºÇ‡Ò ¼Ùˆ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ 
SMEs Ê‡Ç¹ãËญ ‡ÂÑ§äÁ‡ÁÕ¤ÇÒÁ
¾ÃˆÍÁã¹¡ÒÃá¢‡§¢Ñ¹ÀÒÂãμ ˆ
»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹ 
Â¡àÇˆ¹ ¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃà§Ô¹ 
·‡Í§à· ี ่ÂÇ ÃˆÒ¹ÍÒËÒÃáÅÐ
âÃ§áÃÁ

การลงทุนแกธุรกิจใหมากขึ้น 
5) สนับสนุนดานเง ินทุนและการ 

เขาถึงเงินทุนโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs 
6) สงเสร ิมความร ู ความเข าใจใน 

เรื่องการวางแผนธุรกิจ แกธุรกิจ SMEs 
7) สน ับสน ุน ให  ผ ู  ป ระกอบการ 

SMEs มีการรวมกลุมทางธุรกิจเพื่อเพิ่ม 
ความสามารถในการแขงขันในประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน
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ปฏิรูปกฎหมาย/กฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ลงทุนทั้งหมด (Investment package 
reform) โดยเฉพาะกฎระเบียบที ่เปน 
อุปสรรคตอการลงทุน โดยเริ่มจากการ 
ปรับปรุงกฎระเบียบเกี ่ยวกับโครงสราง
พื ้นฐานการลงทุน (Infra-structure) 
และกฎหมายแรงงาน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ดานการสงเสริมการลงทุน คือ คณะกรรมการ 
ประสานการลงทุน Investment Coordinating 
Board หรือเรียกกันวา BKPM ซึ่งเปน 
หนวยงานอิสระที่ทำหนาที่เชนเดียวกับ 
BOI ของไทย โปรแกรมการสงเสริมการ 
ลงทุน (Investment Incentives) ของ 
BKPM ไดแก

• การลดหยอนอากรขาเขา
• การอำนวยความสะดวกด าน 

ภาษี
• การค ืนอากร/การยกเว นภาษี 

มูลคาเพิ่มสำหรับการผลิตเพื่อการสงออก
• การใหสิทธิพิเศษแกอุตสาหกรรม 

ใน Bonded Zone
• การใหสิทธิพิเศษแกอุตสาหกรรม 

ใน Integrated Economic Development 
Zones

การดำเนินนโยบายสงเสริมการลงทุน 
ของรัฐบาลอินโดนีเซียในปจจุบันมีลักษณะ 
เชิงรุก โดยมีการล็อบบี ้บริษัทขามชาติ 
ขนาดใหญใหเขามาลงทุนในอินโดนีเซีย 
จากผลการวิจัยป พ.ศ. 2554 ของ 
World Bank ในรายงาน “Doing 
Business: Indonesia” ประเทศอินโดนีเซีย 
ถูกจัดอันดับระดับความงายในการลงทุน 
ธุรกิจที่อันดับ 121 จาก 183 ประเทศ 

ฉบับที ่แลว ผมไดเลาถึงโครงสราง 
พื้นฐานที่สำคัญในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ไมวาจะเปนทาอากาศยาน ทางรถไฟ ทาง 
ถนน และไดกลาวถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
วา Economist Intelligence Unit ได 
ทำการประเม ิน  GDP ของประเทศ  
อินโดนีเซียไวลวงหนาจนถึงป ค.ศ. 2015 
วาจะเจริญเติบโตปละประมาณ 6% ฉบับ 
นี ้เพื ่อว ิเคราะหถ ึงเหตุของการประเมิน 
จึงขอนำเสนอสถานการณการคาและขอมูล 
ดานการลงทุนแกผูประกอบการไทยท่ีสนใจ 
เขาสูตลาดอินโดนีเซีย

¡ÒÃÅ§·Ø¹
ประเภทการลงทุน
รัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายสงเสริม

การลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรง 
จากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: 
FDI) เพื่อใหการลงทุนจากตางประเทศ 
ผลักดันใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ปจจุบันรัฐบาลอินโดนีเซียไดดำเนินการ

           ¨Ò¡¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ»Ü             
¾.È. 2554 ¢Í§ World Bank
ã¹ÃÒÂ§Ò¹ "Doing Business: 
Indonesia" »ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
¶Ù¡¨Ñ´ÍÑ¹´ÑºÃÐ´Ñº¤ÇÒÁ§‡ÒÂã¹
¡ÒÃÅ§·Ø¹¸ØÃ¡Ô¨·ÕèÍÑ¹´Ñº 121 ¨Ò¡
183 »ÃÐà·È
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¡ÒÃ¤ˆÒáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹
Contributor

รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ์ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
และผูอำนวยการศูนยวิจัยโลจิสติกส 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
Ph.D. (Manufacturing Engineering)
Swinburne University of Technology,
Melbourne, Australia
เชี่ยวชาญ Supply Chain and Logistics 
Management์



ดังตารางที่ 1 โดยประเทศสิงคโปรถูกจัด 
อันดับใหเปนอันดับที่ 1 ประเทศไทยถูก 
จัดอันดับใหอยูในอันดับที่ 19 มาเลเซีย 
อันดับที่ 21

การลงทุนจากตางประเทศในอินโดนีเซีย 
จะรวมถึงการลงทุนทางตรงและการลงทุน 
ทางออม โดยการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
(Foreign direct investment: FDI) 
จะเปนการลงทุนระยะยาวในสินทรัพย 
ไดแก ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เครื่องมือ 
และโรงงาน เปนตน ภายใตกฎหมายการ 
ลงทุน ป ค.ศ. 2007 กำหนดไววา การ 
ลงทุนโดยตรงของบริษัทตางประเทศใน
อินโดนีเซียนั้น รัฐบาลอินโดนีเซียอนุญาต 
ใหสามารถดำเนินการได 2 รูปแบบ 
ได แก  การต ั ้ งบร ิษ ัทต ัวแทน (Re 
presentative Office: RO) และ 
การลงทุนของบริษัทตางประเทศ ทั ้ง 
การผลิต การคา บริการและธุรกิจ อื่นๆ 
(Penanaman Modal Asing : PMA) 
บริษัทตัวแทนดังกลาวจะไมไดรับอนุญาต
ใหดำเนินการขายตรงหรือมีการทำธุรกรรม 
ซ ื ้ อ -ขาย  ทางธ ุ รก ิ จ  เช  น  การย ื ่ น 
ประมูล/ประกวด ราคา การจัดจำหนาย 
และการทำสัญญา ทางธุรกิจใดๆ ดังนั้น 
กิจกรรมจึงจำกัดเพียงเร ื ่องของการทำ 

            ¡ÒÃÅ§·Ø¹â´ÂμÃ§¢Í§            
ºÃÔÉÑ·μ ‡Ò§»ÃÐà·Èã¹ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ¹Ñé¹ 
ÃÑ°ºÒÅÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂÍ¹ØÒμãËˆÊÒÁÒÃ¶
´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´ˆ 2 ÃÙ»áºº ä´ˆá¡‡ ¡ÒÃ
μ Ñ é§ºÃÔÉÑ·μ ÑÇá·¹ (Representative
Office: RO) áÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§
ºÃÔÉÑ·μ ‡Ò§»ÃÐà·È ·Ñé§¡ÒÃ¼ÅÔμ 
¡ÒÃ¤ˆÒ ºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¸ØÃ¡Ô¨Í×è¹æ
(Penanaman Modal Asing : 
PMA)

และนักลงทุนอินโดนีเซีย หรือนักลงทุน 
ตางประเทศถือหุนรอยละ 100 แมวา 
นโยบายเศรษฐกิจจะอยูในความรับผิดชอบ 
ของหนวยงานรัฐอ่ืน ๆ แตการออกใบอนุญาต 
การลงทุนจะอยู ในความรับผิดชอบของ 
หนวยงานสงเสริมการลงทุนของอินโดนีเซีย 
(Investment Coordinating Board: 
BKPM) อยางไรก็ดีใบอนุญาตการลงทุนใน 
บางภาคธุรกิจ เชน การลงทุนในเรื ่อง 
พลังงานและเหมืองแร การธนาคาร ภาค 
การเงินที่ไมใชธนาคารนั้นยังเกี่ยวของกับ
หนวยงานรัฐอื่น ๆ เชน กระทรวงพลังงาน 
และเหมืองแร ธนาคารแหงอินโดนีเซีย 
และกระทรวงการคลัง เปนตน โดย
หลักการแลวบริษัทตางประเทศทุกบริษัท 
ที่มีแผนจะดำเนินการลงทุนในอินโดนีเซีย 
จะตองยื ่นขอใบอนุญาตการลงทุนจาก 
BKPM หรือ คณะกรรมการความรวมมือ 
ดานการลงทุน (Investment Coordinating 
Board) ทั้งนี้ BKPM จะเปนหนวยงานที่ 
รับผิดชอบและออกใบอนุญาตในการลงทุน 
สาขาตางๆ เชน การธนาคาร การเงิน 
พลังงานและเหมืองแร และการยื่นขอใบ 
อนุญาตดังกลาว บริษัทจะตองลงทุนเปน 
เงินขั้นต่ำ 200,000 เหรียญสหรัฐ และ 
จะตองมีเงินลงทุนที่ชำระแลวไมต่ำกวา 

ตลาด การทำวิจัย ตลาดและการเปน 
ตัวแทนในการซื้อ และ ขาย

การขออนุญาตการลงทุน
การลงทุนของบริษ ัทต างประเทศ 

(PMA) เปนรูปแบบทั ่วไปของนักลงทุน 
ลงทุนตางประเทศที ่ตองการทำธุรกิจใน 
อินโดนีเซีย ดังนั้น จึงสามารถจัดตั้งบริษัท 
ไดทั ้งในรูปแบบของการรวมทุน (Joint 
Venture) ระหวางนักลงทุนตางประเทศ 
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100,000 เหรียญสหรัฐ 
ตามกฎระเบียบของรัฐบาล ในป 

ค.ศ. 2007 บริษัทตางประเทศไมไดรับ 
อนุญาตใหลงทุนในสาขาอุตสาหกรรม 
ขนาดเล ็กที ่ม ี เง ินลงทุนของโครงการ 
ลงทุนนอยกวา 200,000 เหรียญสหรัฐ 
หรือในสาขาธุรกิจที่รัฐบาลไดจัดสรรไว
แลวใหแกบริษัทขนาดกลางและขนาด 
เล็กตามที่กำหนดในกฎระเบียบ ทั้งนี้ 
ร ัฐบาลได กำหนดสาขาของธ ุรก ิจท ี ่ ไม  
สามารถลงทุนได ธุรกิจสาขาการลงทุน 
ใหม และธุรกิจการลงทุนที่สามารถลงทุน 
ได เชน ใบอนุญาตในการทำธุรกิจธนาคาร 
จะออกโดยธนาคารแหงชาติอินโดนีเซีย 
สวนใบอนุญาตบริษัทการเงินตางๆ จะ 
ออกโดยกระทรวงการคลัง และใบอนุญาต 
ในการลงทุนสาขาพลังงานและทรัพยากร
ธรรมชาติจะออกโดยกระทรวงพลังงานและ 
ทรัพยากร 

ทั ้งนี ้ก อนที ่จะไปสู ข ั ้นตอนของใบ 
อนุญาตการลงทุน นักลงทุนตางชาติจะ 
ตองศึกษากฎระเบียบการลงทุนท่ีเก่ียวของ 
ท้ังหมดกอน ซ่ึงภาคการลงทุนบางประเภท 
จะไมเป ดหรือไมอนุญาตใหน ักลงทุน 
ตางชาติดำเนินการ และการลงทุนบาง 
ประเภทที ่ม ีการจำกัดอัตราการถือหุ น 
หรือความเปนเจาของกิจการของนักลง
ทุนตางชาติรวมทั้งอาจตองมีใบอนุญาต

พิเศษดวย และภาคการลงทุนที่เปดหรือ 
ไมเปดใหนักลงทุนตางชาติดำเนินการนั้น 
จะกำหนดอยูใน Investment Negative 
List ซึ่งอยูในกฎระเบียบของรัฐ ป ค.ศ. 
2007 ซึ่งหลังจากที่ศึกษากฎระเบียบที่ 
เกี่ยวของจนเขาใจชัดเจนแลว นักลงทุนก็ 
สามารถเร ิ ่มดำเนินการขอใบอนุญาตที ่ 
เกี่ยวของได

¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§ä·Â – »ÃÐà·ÈÍÔ¹ấ ¹Õà«ÕÂ
อินโดนีเซียเปนคูคาลำดับที่ 3 ของ 

ไทยในอาเซ ียนรองจากมาเลเซ ียและ 
สิงคโปร และคูคาลำดับที่ 11 ของโลก 
ในขณะเดียวกันไทยเปนตลาดนำเขา 
อันดับที่ 3 และเปนตลาดสงออกอันดับที่ 
3 ของอินโดนีเซีย ในชวง 10 ปที่ผานมา 
ไทยเปนฝายเกินดุลการคาอินโดนีเซีย 
เปนสวนใหญ กลุมเปาหมายผูบริโภค 
สินคาไทย ไดแก ชาวอินโดนีเซียที่มี 
ฐานะดีและมีกำลังซื้อสูงมาก ประมาณ 
22 ลานคน (รอยละ 10 ของประชากร) 
ซึ ่งม ีความนิยมสินคาและบริการจาก 

ประเทศไทยอยูแลว 
ส ินค าส  งออกจากไทยท ี ่ สำค ัญ 

ไดแก รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ 
น้ำตาลทราย เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ 
เคมีภัณฑ เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เม็ด 
พลาสติก เครื่องยนตสันดาปภายในแบบ 
ลูกสูบและสวนประกอบ ขาว รถจักรยานยนต 
และสวนประกอบ ผลิตภัณฑพลาสติก 
เครื่องสำอาง สบูและผลิตภัณฑรักษาผิว 
เครื ่อง ปรับอากาศและสวนประกอบ 
ผลิตภัณฑ มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ 
ยาง เปนตน ดังตารางที่ 2

สินคาอินโดนีเซียท่ีไทยนำเขา ท่ีสำคัญ 
ไดแก น้ำมันดิบ ถานหิน สินแรและเศษ 
โลหะ เคมีภัณฑ จักรยานยนตและสวนประกอบ 
สินคาอุปโภค บริโภค เครื่องเพชรพลอย 
อัญมณี เงินแทงและทองคำ น้ำมันหลอลื่น 
และน้ำมันเบรก เครื่องจักรไฟฟาและสวน 
ประกอบผลิตภัณฑยาสูบ ดายทอผา และ 
ดายเสนเล็ก เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณ และ 
สวนประกอบกระดาษ กระดาษแข็ง และ 
ผลิตภัณฑ ดังตารางที่ 3

           ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂà»—¹¤Ù‡¤ˆÒÅÓ´Ñº·Õè 3 ¢Í§ä·Âã¹ÍÒà«ÕÂ¹ÃÍ§¨Ò¡ÁÒàÅà«ÕÂ            
áÅÐÊÔ§¤â»Ã‹ áÅÐ¤Ù‡¤ˆÒÅÓ´Ñº·Õè 11 ¢Í§âÅ¡ ã¹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹ä·Âà»—¹μÅÒ´¹Óà¢ˆÒ
ÍÑ¹´Ñº·Õè 3 áÅÐà»—¹μÅÒ´Ê‡§ÍÍ¡ÍÑ¹´Ñº·Õè 3 ¢Í§ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
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ประเทศกัมพูชาตั ้งอยู กลางภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ทิศเหนือติดกับ 
ประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ 
สุรินทร และบุรีรัมย) และลาว (แขวง 
อัตตะปอและจำปาสัก) ทิศตะวันออกติด 
เวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย 
ดั๊กลัก สองแบ เตยนิน ลองอาน ดงทาบ 
อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติด 
ประเทศไทย (จังหวัดสระแกว จันทบุรี 
และตราด) และทิศใตติดอาวไทย เสนเขต 
แดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 
กิโลเมตร โดยมีเสนเขตแดนติดตอกับ 
ประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร ติดตอ 
กับลาวเปนระยะทาง 541 กิโลเมตร และ 
ติดตอกับเวียดนามเปนระยะทาง 1,228 
กิโลเมตร รวมทั ้งติดแนวชายฝ งทะเล 
อาวไทยเปนระยะทาง 443 กิโลเมตร 

ประเทศกัมพูชามีพื ้นที ่ 181,040 

           »ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒÁÕ»ÃÐªÒ¡Ã 14,494,293 ÅˆÒ¹¤¹ ÍÑμÃÒ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ãà©ÅÕèÂÃÒÇÃˆÍÂÅÐ 2 μ ‡Í»Ü             
»ÃÐªÒ¡ÃÃÒÇÃˆÍÂÅÐ 85 ÍÒÈÑÂÍÂÙ‡ã¹à¢μª¹º··Ñé§¹Õé ¡ÑÁ¾ÙªÒÁÕ¨Ó¹Ç¹áÃ§§Ò¹ÃÒÇ 7 ÅˆÒ¹¤¹

14,494,293

ตารางกิโลเมตร (หรือมีขนาดประมาณ 1 
ใน 3 ของประเทศไทย) เปนพื้นที่ดิน 
176,520 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 4,520 
ตารางกิโลเมตร โดยเปนพื้นที่ใชประโยชน 
หมุนเวียน รอยละ 20.44 พื้นที่เพาะปลูก 
พืชถาวร รอยละ 0.59 และใชประโยชน 
อื่นๆ รอยละ 78.97 ขนาดประเทศกวาง 
560 กิโลเมตร ยาว 440 กิโลเมตร 
สวนใหญเปนพื้นที่ราบน้ำทวมถึง ประกอบ 
ดวยที่ราบโตนเลสาบ (Tonle Sap) หรือ 
ทะเลสาบเขมร ซึ่งเปนทะเลสาบน้ำจืดที่มี 
ขนาดใหญที่สุดในกัมพูชา และที่ราบลุม 
แมน้ำโขง สวนเทือกเขาที่สำคัญ ไดแก 
เทือกเขาพนมดงรักซึ ่งอยู ทางตอนเหนือ 
เท ือกเขาบรรทัดซึ ่งเป นเทือกเขาที ่ก ั ้น 
พรมแดนระหวางไทย-กัมพูชา และเทือกเขา 
Elephent ซึ่งอยูทางภาคตะวันตก 

ทั้งนี้ กัมพูชามีแนวชายฝงทะเล 
อาวไทยเปนระยะทาง 443 กิโลเมตร จึง 
เปนแหลงที่มีสัตวน้ำชุกชุม นอกจากนี้ 
บริเวณโตนเลสาบ (Tone Sap) เปน 
ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญที่สุดในเอเชีย
ตะว ันออกเฉ ียงใต ต ั ้งอย ู บร ิ เวณตอน 
กลางคอนไปทางตะวันตกเฉ ียงเหนือ 
ของกัมพูชา ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม 

สมบูรณจนกลายเปนรากฐานสำคัญทาง 
เศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา และเปน 
เส นทางคมนาคมทางน ้ ำท ี ่ สำค ัญซ ึ ่ ง 
เชื ่อมโยงระหวางกรุงพนมเปญไปยังเมือง 
เสียมเรียบ จังหวัดพระตะบอง จังหวัด 
โพธิสัตว จังหวัดกำปงชนัง และจังหวัด 
กำปงธม ซึ่งเปนจังหวัดที่ตั้งโดยรอบโตน 
เลสาบ ประกอบกับความโดดเดนของโตน 
เลสาบในด  านความหลากหลายทาง 
ชีวภาพและระบบนิเวศนที ่อ ุดมสมบูรณ 
อีกทั้งยังมีพันธุ ไมและสัตวบางชนิดที่พบ 
เห็นไดเฉพาะบริเวณโตนเลสาบเทานั ้น  
กัมพูชามีประชากร 14,494,293 ลานคน 
อัตราการเพิ ่มของประชากรเฉลี ่ยราว 
รอยละ 2 ตอป ประชากรราวรอยละ 85 
อาศัยอยูในเขตชนบท ทั้งนี้กัมพูชามี 
จำนวนแรงงานราว 7 ลานคน โดยเปน 
แรงงานในภาคเกษตรกรรมราวรอยละ 
80 ของแรงงานทั้งหมด 

โครงสรางพื้นฐาน
ก ัมพ ูชาจำเป นต องพ ัฒนาระบบ 

สาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งปจจุบันรัฐบาล 
ก ัมพ ูชาให ความสำค ัญและเร งพ ัฒนา 
ระบบโครงสรางพื ้นฐานเพื ่อรองรับการ 
ลงทุนจากตางประเทศ โดยมีนโยบาย 
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สงเสริมใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน 
ไดอยางเสรี โดยเฉพาะการลงทุนดาน 
ระบบคมนาคมและระบบสื่อสาร สำหรับ 
เส นทางคมนาคมที ่สำค ัญของก ัมพ ูชา 
ทางขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ 
ทางอากาศ ฉบับนี้ขอเลาถึงการคมนาคม 
ทางน้ำ และทางอากาศ หลายๆ ทาน 
อาจจะไมทราบวากัมพูชานั้นขนสงทางน้ำ
ผานจุดไหน และทาอากาศยานในประเทศ 
กัมพูชานั้นมีกี่แหง

ตันในฤดูแลง และ 5,000 ตัน ในฤดู 
น้ำหลาก เนื ่องจากตั ้งอยู ตอนในของ 
ประเทศจึงไมสามารถรองรับเรือเดินสมุทร 
ขนาดใหญได

2) ทาเรือกัมปงโสม (Kampong 
Som Port) / ทาเรือสีหนุวิลล (Sihanou 
kville port)

ตั้งอยูที่กรุงสีหนุวิลล อยูบนชายฝง 
ทะเลดานอาวไทยเหนือทาเรือไปเล็กนอย 

มีหนาทากวาง 550 เมตร เปนทาเรือน้ำลึก 
ขนาดใหญแห งเด ียวของประเทศและ 
ทันสมัยที่สุด มีศักยภาพในการรองรับการ 
ขนสงสินคาไดถึง 1.6 ลานตัน/ป สามารถ 
รองร ับเร ือระวางบรรท ุกส ินค าขนาด 
10,000-15,000ตันไดพรอมกัน 4 ลำ 
นอกจากนี ้ ยังมีทาเทียบเรือขนาดเล็ก 
สำหรับเรือลำเลียงที่มีขนาดใหญดวย

• การคมนาคมขนสงทางน้ำ
ทาเร ือหลักที ่ใช ขนสงสินคาของ 

กัมพูชาทางทะเลมี 3 แหง ดังแผนภาพที่ 
1 ดังนี้

1) ทาเร ือพนมเปญ (Phnom 
Penh Port) ต ั ้ งอย ู  ในกร ุงพนมเปญ 
อยู ห างจากชายฝ งทะเลประมาณ 320 
กิโลเมตร เปนทาเรือในการขนสงสินคา 
ขนาดเล็ก มีความยาวหนาทาประมาณ
183 เมตร และทาลอยน้ำ 3 แหง 
รองรับเรือขนาดยาวไมเกิน 100 เมตร 
สามารถรองรับเรือระวางบรรทุก 2,000 
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3) ทาเรือเกาะกง (Koh Kong 
Port)/ทาเรือออกญามง (Oknha Mong 
Port) 

เปนทาเรือเอกชนในเขตจังหวัดเกาะ
กง ตั้งอยูติดอาวไทยใกลกับจังหวัดตราด 
เหนือข้ึนมาจากทาเรือสีหนุวิลล มีระยะทาง 
ประมาณ 40 กิโลเมตร กรณีมาจาก 
กรุงพนมเปญจะมีระยะทางประมาณ 180 
กิโลเมตร สวนใหญใชขนสงสินคาจากไทย 

และมาเลเซีย สามารถรองรับเรือระวาง 
บรรทุก 500-1,000 ตัน มีศักยภาพใน 
การขนสงสินคาได 150,000 ตัน/ป 
ปจจุบันมีการสรางทาเรือระหวางประเทศ
ในจังหวัดกัมปอตเชื่อมตอกับกรุงพนมเปญ 
ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป พ.ศ. 2556

นอกจากนี้ การขนสงทางน้ำภายใน 
ประเทศ สวนใหญใชแมน้ำโขง แมน้ำ 
โตนเลสาบ และแมน้ำบาสัก ซึ่งมีความ 
ยาวรวม 1,750 กิโลเมตรในฤดูฝนและ 
อาจลดเหลือ 580 กิโลเมตรในฤดูแลง 
ทาเรือที่ใชขนสงภายในกัมพูชาที่สำคัญ
มี 7 แหง ดังแผนภาพที่ 2 ไดแก

1) ทาเรือในกรุงพนมเปญ 2 แหง
2) ทาเร ือก ัมปงจาม เป นทาเร ือ 

สำคัญริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 
105 กิโลเมตร

3) ทาเรือกระแจะ เปนทาเรือสำคัญ 
ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือกัมปงจาม 
115 กิโลเมตร

4) ทาเร ือสต ึงเตรง เป นท าเร ือ 
สำคัญริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือกระแจะ 
115 กิโลเมตร
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5) ทาเร ือเนี ้ยกเรือง เปนทาเร ือ 
สำคัญริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 
60 กิโลเมตร

6) ทาเรือจองคเนี้ยะ (เสียมเรียบ) 
ตั้งอยูริมแมน้ำโตนเลสาบ หางจากทาเรือ 
กัมปงชะนัง 190 กิโลเมตร

อยางไรก็ตาม การขนสงสินคาทาง 
น้ำภายในประเทศยังมีขอจำกัด เนื่องจาก 
ระด ับน ้ำในฤด ูฝนและฤด ูแล งม ีความ 

แตกตางกันประมาณ 10 เมตร ทำให 
บางคร ั ้งเร ือขนาดใหญม ีป ญหาในการ 
เทียบทาโดยเฉพาะในฤดูแลง

• การคมนาคมขนสงทางอากาศ
สนามบินนานาชาติ ไดแก สนามบิน 

นานาชาติพนมเปญหรือสนามบินโปเชน 
ตง (Pochentong) ที่กรุงพนมเปญ และ 
สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ที่จังหวัด 
เสียมเรียบ อยางไรก็ตามสนามบินนานาชาติ 
ทั้ง 2 แหงนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก 
ไมเพียงพอที่จะรองรับผู โดยสารระหวาง 
ประเทศ

สนามบินภายในประเทศ ได แก  
สนามบ ิ นก า งแก ็ ง  ( K an g  Ken g )  
กรุงสีหนุวิลล ซึ่งจะยกขึ้นเปนสนามบิน 
นานาชาติในป พ.ศ. 2554 สนามบิน 

จังหวัดพระตะบอง ทาอากาศยานขนาด 
เล็กที่กรุงสีหนุวิลล และทาอากาศยาน 
สำรองเพ ื ่อการขนส งส ินค าท ี ่จ ั งหว ัด 
กัมปงชะนัง นอกจากนั้นยังมีสนามบิน 
อ่ืนๆ ท่ีมีการใชอยูตามเมืองตางๆ ในปจจุบัน 
ดังแผนภาพที่ 3

           Ê¹ÒÁºÔ¹¹Ò¹ÒªÒμ Ô ä´ˆá¡‡ Ê¹ÒÁºÔ¹¹Ò¹ÒªÒμ Ô¾¹Áà»ญËÃ×ÍÊ¹ÒÁºÔ¹â»àª¹μ§ (Pochentong) ·Õè¡ÃØ§¾¹Áà»ญ            
áÅÐÊ¹ÒÁºÔ¹¹Ò¹ÒªÒμ ÔàÊÕÂÁàÃÕÂº ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´àÊÕÂÁàÃÕÂº 
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ในการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจบริการรายสาขา
ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง 
ชาติ เรงลบจุดออนโดยการพัฒนาปจจัยสำคัญ 
พื ้นฐานสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แขงขันพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานการขนสงและ 
logistics ที ่ยังไมสมบูรณ พัฒนาทรัพยากร 
มนุษย พัฒนา SMEs รวมท้ังพัฒนาผูประกอบการ 
ไทยใหเปนผูประกอบการ ระดับภูมิภาค (Regional 
Entrepreneur) ทบทวนเพื่อแกไขกฎระเบียบ 
ที่เปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจการคาและ
การลงทุนในตางประเทศและพัฒนากฎหมาย 
ดานเศรษฐกิจเพิ ่มการลงทุนเพื ่อการวิจัยและ 
พัฒนาระบบคุมครองทรัพยสินทางปญญา รวม 
ทั้งปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ 3 สื่อสารทำความเขาใจกับ 
ทุกภาคสวนที ่เกี ่ยวของและสรางกลไกในการ 
ขับเคลื่อนนโยบายเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

อยางไรก็ตามผลการศึกษาของ Asian 
Development Bank Institute (ADBI) 
พบวาที่ผานมาไทยไดประโยชนจากการเปดเสรี
การคาบริการมากเปนลำดับ 2 รองจากเวียดนาม 

และอาเซียน จะไดประโยชนจากการรวมกลุมทาง 
เศรษฐกิจแบบ ASEAN+6 มากกวา ASEAN+3 
และการรวมกลุมดังกลาวไทยไดประโยชนมาก 
เปนอันดับ 3 รองจากเวียดนามและกัมพูชา 

สนใจสอบถามขอม ูลเพ ิ ่มเต ิมเก ี ่ยวก ับ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเจรจา 
การคาระหวางประเทศ ไดที ่กรมเจรจาการคา 
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย Call Center 
0 2507 7555 หรือทาง www.dtn.go.th, 
w w w . t h a i l a n d a e c . c o m , 
www.facebook.com/TradeNegotiations 
และ http://twitter.com/dtn_thailand

ภายในป พ.ศ. 2558 สมาชิกทั้ง 10 
ประเทศในอาเซียนจะกาวถึงหลักชัยสู การเปน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางสมบูรณหลัง 
ผานความรวมมือดานเศรษฐกิจการคากันมายาว
นานกวา 40 ป ถึงแมวาความเปนประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะไมใชเร่ืองใหม 
หากแตหลายสิ่งหลายอยางที่เปลี่ยนแปลงยอมสง 
ผลกระทบทั้งในแงบวกและลบ ดังนั้นการกำหนด 
แผนยุทธศาสตรการคาการลงทุนของประเทศไทย 
ก็ตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว รวมทั ้งเพื ่อใหสามารถเกิดประโยชน 
สูงสุดแกประเทศชาติ

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวง 
พาณิชย ในฐานะหนวยงานหลักในการประสาน 
ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย (National 
AEC Coordinating Agency) จึงรวบรวม 
ความคิดเห็นจากหลากหลายภาคสวนจากการ 
จัดประชุมสัมมนาระดมสมอง ตลอดจนการ 
แลกเปล่ียนความเห็นจากภาคเอกชน และมอบหมาย 
ให สถาบ ันบ ัณฑิตบร ิหารธ ุรก ิจศศ ินทร แห ง 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดำเนินการศึกษาจัด 
ทำกรอบยุทธศาสตรเศรษฐกิจไทยในประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน เบื้องตนไวดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับธุรกิจไทยสู 
สากลโดยการสรางและขยายโอกาสทางการคา 
และการลงทุน (1) ใหความสำคัญกับอาเซียน 
เปนลำดับตน (ASEAN First) เพื่อสรางพันธมิตร 
และขยายฐานในการผลิต การคาและการลงทุน 
เช ื ่อมโยงก ับตลาดของประเทศค ู ค าสำค ัญ/ 
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งจ ีน ญี ่ป ุ น เกาหลีใต สหรัฐฯ EU 
และอินเดีย (2) ขยายการทำ FTAs เพื่อใช 
เปนเครื ่องมือในการรักษาและรุกขยายตลาด 
รวมทั้งสรางพันธมิตรที่ ใกลชิดยิ่งขึ้น และ (3) 
สรางโอกาสในการเขาสูและขยายตลาด โดยใช 
วิธีการทางการตลาดรูปแบบใหมๆ และกลไกเจรจา 
การคา สงเสริมบทบาทของภาคเอกชนและขยาย 
ความรวมมือระดับรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน 
เพื่อลดอุปสรรคในการเขาสูตลาดและใชประโยชน 
จากความตกลง AEC และ FTAs ของไทยอยาง 
เต็มที่เพื่อขยายการคาการลงทุน

ยุทธศาสตรที่ 2 ใชประโยชนจากพลวัต 
เศรษฐกิจโลกเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของ 
เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยขับเคลื่อนการสราง 
มาตรฐานใหมๆ และยกระดับมาตรฐานสินคา 
และบริการของไทย รวมทั้งสงเสริมการทำ MRA 
หรือการทำความตกลงยอมรับมาตรฐานสินคา 
ระหวางกัน กำหนดยุทธศาสตรเชิงรุกในรายสาขา 
ที่บูรณาการมิติทางการคา จัดทำแผนยุทธศาสตร 
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¨Ñºà·Ã¹´‹μÅÒ´ÊÔ¹¤ˆÒ
Luxury
โดย: ฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย

STRATEGY

¡ÒÃ¤ˆÒã¹ÂØ¤âÅ¡äÃˆ¾ÃÁá´¹ (Globalization) 

ปจจุบันแนวโนมตลาดสินคา Luxury เปลี่ยนไปจากอดีตเปนอยางมาก 
จากเดิมที่เคยเปนสินคาที่มีการซื้อขายเฉพาะกลุมชนชั้นสูงในสังคม 
โดยเฉพาะผูซื้อในกลุมประเทศพัฒนาแลว แตปจจุบันตลาดเปดกวาง 
สำหรับผูซื้อรายใหมที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น โดยเฉพาะผูซื้อในตลาดเกิดใหม 
อาทิ ตะวันออกกลาง จีน อินเดีย และรัสเซีย ทั้งนี้ Stanton Chase 
International บริษัทที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก ประเมินวา 
ในทศวรรษที่ 2020 ตลาดสินคา Luxury จะขับเคลื่อนดวยปจจัยสำคัญ 3 
ประการ ไดแก

การเปดประเทศและการติดตอสื่อสารระหวางประเทศที่ขยายตัวกวางขึ้น 
ชวยใหการซื้อขายสินคา Luxury เติบโตมากขึ้นดวย 
เนื่องจากชวยลดทอนอุปสรรคและขอจำกัดดานพรมแดนลง 
ทำใหผูบริโภคเขาถึงสินคาไดงายขึ้นไมวาจะอยูที่ใดในโลก 
ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการรับรูถึงแบรนดสินคาไดงายขึ้นผานการตลาด 
ออนไลนหรือเครือขายสังคมออนไลน

¡ÒÃ¤ÇºÃÇÁ¡Ô¨¡ÒÃ (Consolidation) 
ผูผลิตและจัดจำหนายจะควบรวมกิจการทั้งแนวตั้งและแนวนอนมากขึ้น 
เพื่อขยายตลาดใหกวางขึ้นและเพิ่มอัตรากำไรแกกิจการ อาทิ LVMH 
Richemont และ PPR ผูผลิตและจัดจำหนายสินคา Luxury 
รายใหญที่สุดของโลก เริ่มกลยุทธควบรวมกิจการผูผลิตสินคาในกลุมตางๆ 
เขามาอยูในเครือกิจการของตนมาหลายปแลว อาทิ สินคากลุมเครื่องดื่ม 
เสื้อผาและเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ และผลิตภัณฑเสริมความงาม

¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂμÅÒ´ (Diversification)
บริษัทขนาดใหญของโลกเริ่มกระจายความเสี่ยงมากขึ้นในการทำตลาด อาทิ 
Procter & Gamble (P&G) เดิมมุงใหความสำคัญกับสินคาในตลาด 
ขนาดใหญ (Mass Market) แตปจจุบันเริ่มหันมาสนใจเจาะตลาดสินคา 
Luxury มากขึ้น โดยการสรางแบรนดสินคาขึ้นมาใหม เพื่อมิใหผูซื้อ 
ติดกับภาพลักษณสินคาเดิม ซึ่งนอกจากชวยกระจายความเสี่ยงของ 
แหลงรายไดแลว ยังมีแรงจูงใจจากอัตรากำไรที่สูงกวาตลาดขนาดใหญดวย

ÊÔ¹¤ˆÒ Luxury ËÁÒÂ¶Ö§ 
ÊÔ¹¤ˆÒ·Õèà¹ˆ¹¤ÇÒÁËÃÙËÃÒ ¤ÇÒÁÁÕÃÊ¹ÔÂÁ 
áÅÐãËˆ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñญ¡ÑºμÃÒÊÔ¹¤ˆÒ
à»—¹ÍÂ‡Ò§ÁÒ¡ 
Ê‡Ç¹ãËญ ‡à»—¹ÊÔ¹¤ˆÒ»ÃÐàÀ·àÊ×éÍ¼ˆÒ 
ÍÑญÁ³Õ áÅÐà¤Ã×èÍ§»ÃÐ´Ñº ÍÒ·Ô 
ÊÃˆÍÂ¤Í áËÇ¹ ¡ÓäÅ ¡ÃÐà»…Ò ÃÍ§à·ˆÒ 
¹ÒÌÔ¡Ò áÇ‡¹μÒ 
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STRATEGYSTRATEGY

Business LawTHE GLOBE

¡ÒÃ¤ˆÒã¹ÂØ¤âÅ¡äÃˆ¾ÃÁá´¹ (Globalization) 

ปจจุบันแนวโนมตลาดสินคา Luxury เปลี่ยนไปจากอดีตเปนอยางมาก 
จากเดิมที่เคยเปนสินคาที่มีการซื้อขายเฉพาะกลุมชนชั้นสูงในสังคม 
โดยเฉพาะผูซื้อในกลุมประเทศพัฒนาแลว แตปจจุบันตลาดเปดกวาง 
สำหรับผูซื้อรายใหมที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น โดยเฉพาะผูซื้อในตลาดเกิดใหม 
อาทิ ตะวันออกกลาง จีน อินเดีย และรัสเซีย ทั้งนี้ Stanton Chase 
International บริษัทที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก ประเมินวา 
ในทศวรรษที่ 2020 ตลาดสินคา Luxury จะขับเคลื่อนดวยปจจัยสำคัญ 3 
ประการ ไดแก

การเปดประเทศและการติดตอสื่อสารระหวางประเทศที่ขยายตัวกวางขึ้น 
ชวยใหการซื้อขายสินคา Luxury เติบโตมากขึ้นดวย 
เนื่องจากชวยลดทอนอุปสรรคและขอจำกัดดานพรมแดนลง 
ทำใหผูบริโภคเขาถึงสินคาไดงายขึ้นไมวาจะอยูที่ใดในโลก 
ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการรับรูถึงแบรนดสินคาไดงายขึ้นผานการตลาด 
ออนไลนหรือเครือขายสังคมออนไลน

¡ÒÃ¤ÇºÃÇÁ¡Ô¨¡ÒÃ (Consolidation) 
ผูผลิตและจัดจำหนายจะควบรวมกิจการทั้งแนวตั้งและแนวนอนมากขึ้น 
เพื่อขยายตลาดใหกวางขึ้นและเพิ่มอัตรากำไรแกกิจการ อาทิ LVMH 
Richemont และ PPR ผูผลิตและจัดจำหนายสินคา Luxury 
รายใหญที่สุดของโลก เริ่มกลยุทธควบรวมกิจการผูผลิตสินคาในกลุมตางๆ 
เขามาอยูในเครือกิจการของตนมาหลายปแลว อาทิ สินคากลุมเครื่องดื่ม 
เสื้อผาและเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ และผลิตภัณฑเสริมความงาม

¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂµÅÒ´ (Diversification)

ÊÔ¹¤ˆÒ·Õè¼ÅÔµ¨Ò¡ÇÑÊ´ØáÇÇÇÒÇ (Bling) 

บริษัทขนาดใหญของโลกเริ่มกระจายความเสี่ยงมากขึ้นในการทำตลาด อาทิ 
Procter & Gamble (P&G) เดิมมุงใหความสำคัญกับสินคาในตลาด 
ขนาดใหญ (Mass Market) แตปจจุบันเริ่มหันมาสนใจเจาะตลาดสินคา 
Luxury มากขึ้น โดยการสรางแบรนดสินคาขึ้นมาใหม เพื่อมิใหผูซื้อ 
ติดกับภาพลักษณสินคาเดิม ซึ่งนอกจากชวยกระจายความเสี่ยงของ 
แหลงรายไดแลว ยังมีแรงจูงใจจากอัตรากำไรที่สูงกวาตลาดขนาดใหญดวย

ÊÔ¹¤ˆÒ·Õè¼ÅÔµã¹ÂØâÃ» “Made in Europe” 

อาจไมไดรับความนิยมมากนัก แตผูซื้อจะหันไปนิยมสินคาที่หายาก มีการผลิตจำนวนนอย และผลิตเปนรุนพิเศษ (Limited or Special Edition)

จะไดรับความนิยมจากผูซื้อเปนพิเศษ เนื่องจากถูกมองวาเปน 
สินคาระดับสูง ทำใหผูผลิตสามารถตั้งราคาจำหนายในระดับสูงได

°Ò¹ÍÒÂØÅÙ¡¤ˆÒâ´Âà©ÅÕèÂ¨ÐÅ´Å§
จากเดิมเปนกลุมที่มีอายุคอนขางมาก เปลี่ยนมาเปนกลุม 
วัยทำงานตอนกลาง โดยเฉพาะพนักงานหรือผูบริหารระดับกลาง 
(White-collar Worker or Mid-level Management)

¡ÃÐáÊÊÑ§¤ÁÍÍ¹äÅ¹‹ เทคโนโลยีการสื่อสาร 
จะไดรับความนิยมจากผูซื้อเปนพิเศษ เนื่องจากถูกมองวาเปน 
สินคาระดับสูง ทำใหผูผลิตสามารถตั้งราคาจำหนายในระดับสูงได

Ë‡Ç§â«‡ÍØ»·Ò¹¢Í§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¨ÐÊÑé¹Å§
ผูผลิตจะหันมาเปดรานคาจำหนายและทำการตลาดเองมากขึ้น 
จากเดิมตองพึ่งพาตัวแทนจำหนายหรือรานที่จัดจำหนายพรอมกัน
หลายแบรนด โดยเฉพาะผูผลิตที่มีแบรนดติดตลาดแลว เพื่อสราง 
ภาพลักษณที่ชัดเจนของแบรนด 

ÊÔ¹¤ˆÒ Luxury ËÁÒÂ¶Ö§ 
ÊÔ¹¤ˆÒ·Õèà¹ˆ¹¤ÇÒÁËÃÙËÃÒ ¤ÇÒÁÁÕÃÊ¹ÔÂÁ 
áÅÐãËˆ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñญ¡ÑºµÃÒÊÔ¹¤ˆÒ
à»—¹ÍÂ‡Ò§ÁÒ¡ 
Ê‡Ç¹ãËญ‡à»—¹ÊÔ¹¤ˆÒ»ÃÐàÀ·àÊ×éÍ¼ˆÒ 
ÍÑญÁ³Õ áÅÐà¤Ã×èÍ§»ÃÐ´Ñº ÍÒ·Ô 
ÊÃˆÍÂ¤Í áËÇ¹ ¡ÓäÅ ¡ÃÐà»…Ò ÃÍ§à·ˆÒ 
¹ÒÌÔ¡Ò áÇ‡¹µÒ 



ÊÔ¹¤ŒÒ/ºÃÔ¡ÒÃ
(Product/Service) 
ÁÕ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ
á¢‹§¢Ñ¹ 
(Competitiveness)
¡Ñº¤Ù‹á¢‹§¢Ñ¹ËÃ×ÍäÁ‹?
ÊÔ¹¤ŒÒ/ºÃÔ¡ÒÃ ÁÕ¤ÇÒÁ
à»š¹àÍ¡ÅÑ¡É³ �¾ÔàÈÉ 
à©¾ÒÐμ ÑÇáÅÐÁÕ¤ÇÒÁ
áμ¡μ ‹Ò§ (Uniqueness
& Differentiation) 
¡Ñº¤Ù‹á¢‹§¢Ñ¹¨¹ÊÒÁÒÃ¶ 
ãªŒà»š¹¨Ø´¢ÒÂ·Õèâ´´à´‹¹ä´Œ
ËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ?

ในฉบับที่แลว ผูเขียนไดเสนอแนะให 
องคกรของไทยเตรียมตัว เตรียมใจให 
พรอมรับมือกับความเปลี ่ยนแปลงครั ้ง 
ใหญที่กำลังจะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2558 
อันเปนผลมาจากการเขารวมประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน AEC ของประเทศไทย 
และประเทศเพื ่อนบานในภูมิภาค โดย 
ผูบริหารองคกรของไทยสามารถนำปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเปน 
เครื ่องมือในการสรางความยั ่งยืนใหแก 
องคกรและคนในองคกร เพื่อใหองคกร 
เจริญเติบโตอยางแข็งแกรง มีความสมดุล 

มั่นคง ยั่งยืน และคนในองคกรมีความสุข 
รูจัก “การพึ่งพาตนเองและการเปนที่พึ่ง 
ใหแกผูอื่น” พรอมแบงปนเพื่อสรางองคกร 
สังคม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนรวมกัน

ฉะนั้น ในการเปลี่ยนผานขององคกร 
ไทยใหเขาสูการเปนองคกรของประชาคม
อาเซียนอยางเปนระบบและพรอมรับมือ 
กับการแขงขันอยางรุนแรงในยุคการคา 
เสรี ผูบริหารองคกรของไทยควรทำการ 
ปรับระบบการบริหารจัดการองคกรใหมี 
ความเปนสากล เพื่อสรางการยอมรับและ 
ความเชื่อถือในระดับสากล โดยผูบริหาร 

องคกรของไทยควรใหความสำคัญกับ 
การจัดการเชิงกลยุทธหรือการจัดการ 
อยางมียุทธศาสตร (Strategic Manage 
ment) เพื่อจะไดกำหนดวัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ (Strategic Objectives) 
ใหสามารถนำกลยุทธหรือยุทธศาสตร 
นั้นๆ ไปสูการปฏิบัติ (Implement 
ation) ซึ่งการวางกลยุทธองคกรอยาง 
สรางสรรค ชาญฉลาด และสมเหตุสมผล 
จะเปนหัวใจสำคัญใหการขับเคลื ่อน 
องค กรเป นไปในท ิศทางท ี ่ เหมาะสม 
อยางมียุทธศาสตร ตัวอยางเชน ขณะนี้ 
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รองศาสตราจารยทองทิพภา วิริยะพันธุ
อาจารยประจำสาขาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
หอการคาไทย
¹ÔμÔÈÒÊμÃ�ºÑ³±Ôμ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
Master of Management, UP .Philippines
àªÕ่ÂÇªÒÞ : àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§, ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨·Õ่ÂÑ่§Â×¹, 
CSR, Management Theories & Practices,
Communication 

 องคกร
รับมือ AEC 

ุ





»˜¨¨ÑÂμ ‹Ò§ æ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹
´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ � 
(Human Resources) 
´ŒÒ¹ÇÑμ¶Ø´Ôº 
(Materials) 
´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Ò§
¡ÒÃà§Ô¹ (Financial
Resources)
ÁÕà¾ÕÂ§¾Í¡Ñº¤ÇÒÁ
μ ŒÍ§¡ÒÃËÃ×ÍäÁ‹?

ÁÕÀÒÇÐ¼ÙŒ¹Ó
(Leadership) 
ÁÕÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ � ( Vision)
ÁÕ·ÑÈ¹¤μ Ô ( Attitude)
·Õè¾ÃŒÍÁ¨Ðμ ‹ÍÊÙŒÍÂ‹Ò§äÁ‹
·ŒÍ¶ÍÂËÃ×ÍäÁ‹?

ประเทศไทยไมไดเปนประเทศที่ไดเปรียบ
ดานแรงงานราคาถูกอ ีกต อไป ดังน ั ้น 
ผูบริหารองคกรของไทยจะตองใชกลยุทธ 
อื่นๆ มาแทนที่แรงงานราคาถูก อาทิ นำ 
เทคโนโลยีท ี ่ท ันสมัยมาใชประโยชนใน 
กระบวนการผลิตเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต (Productivity) จะไดลดตนทุน 
ตอหนวยผลผลิตใหต ่ำลง และในขณะ 
เด ียวกันก็ต องทำการเพิ ่มม ูลค าใหก ับ 
สินคา/บริการขององคกรดวย “กิจกรรม 
ที่มีมูลคา” (Value activities) โดย 
กิจกรรมทุกประเภทที่จัดทำตลอดหวงโซ
คุณคา (Value Chain) จะตองมีสวน 
ชวยเพิ ่มคุณคาใหสินคาหรือบริการของ 
องคกรมีความแตกตางจากคูแขงขัน เพื่อ 
สร  า งความได  เปร ี ยบในการแข  งข ัน 
เปนตน 

สำหรับกระบวนการในการจัดการ 
เชิงกลยุทธ (Strategic Management 
Process) นั้น ขั้นตอนสำคัญที่ผูบริหาร 
องคกรของไทยควรใหความสำคัญเปน 
อยางยิ่ง ไดแก การประเมินสถานการณ 
(Situation Analysis) ของธุรกิจหรือ 
อุตสาหกรรม โดยผูบริหารองคกรจะตอง 
ทำการวิเคราะหปจจัยแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกองคกร คือ ทำการวิเคราะห 

SWOT Analysis เพื่อจะไดนำมาใช 
เป นแนวทางในการพัฒนากลยุทธหร ือ 
ยุทธศาสตรขององคกรใหเพิ ่มขีดความ 
สามารถในการแขงขัน และในขณะเดียวกัน 
ก็สงผลใหองคกรสามารถฟนฝาอุปสรรค 
ขวากหนามท่ีองคกรกำลังประสบอยูไดอยาง 

ขององคกร สวน W (Weakness) คือ 
จุดออนหรือขอเสียเปรียบขององคกร 
โดยมีการพิจารณา O (Opportunities) 
คือ โอกาสที่เปดกวาง และ T (Threats) 
คือ ภัยคุกคามจากภายนอก

ทั้งนี้ ในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
สูงสุด ทำใหองคกรสามารถบรรลุภารกิจ 
หลักอันเปนเปาหมายขององคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ซึ่งใน 
การวิเคราะหนี้ ผูบริหารองคกรจะตองทำ 
การพิจารณาปจจัยแวดลอมทั ้งภายใน 
และภายนอกองค กรในท ุกด านอย าง 
รอบคอบ เพื่อจะไดรูจุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรคขององคกร หรืออีก 
นัยหนึ่ง คือ การพิจารณาองคประกอบ 
ของคำวา ”SWOT” ซึ่งไดแก S 
(Strength) คือ จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ 
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ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ
ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃ¼ÅÔμ 
(Production)
´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ
(Technology) 
´ŒÒ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¾Ñ²¹Ò
(Research &
Development) 
ËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ?

หรือ ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของ 
องคกร (Strength & Weakness) 
ผู บริหารองคกรจะตองทำการวิเคราะห 
ขอมูลทั้งหมดที่อยูภายในองคกรเองทั้งใน
ดานบวกและดานลบ ไมวาจะเปนจุดแข็ง 
หรือขอไดเปรียบ และจุดออนหรือขอเสีย 
เปรียบ โดยพิจารณาทั้งในดานสมรรถนะ 
(Competencies) ดานทรัพยากร (Re 
sources) และดานทักษะตางๆ ที่จำเปน 
(Skills) ซึ่งผูบริหารองคกรอาจทำการ 
เปรียบเทียบขอมูลขององคกรกับขอมูล
ของคูแขงขันในประเด็นตางๆ เชน สินคา 
/บริการ (Product/Service) มีขีด 
ความสามารถในการแขงขัน (Compe 
titiveness) กับคูแขงขันหรือไม? สินคา 
/บริการ มีความเปนเอกลักษณพิเศษ 
เฉพาะตัวและมีความแตกตาง (Unique 
ness & Differentiation) กับคูแขงขันจน 
สามารถใชเปนจุดขายที่โดดเดนไดหรือไม 
อยางไร? นอกจากนั้น ในดานทรัพยากร 
(Resources) ที ่ใช ในการผลิตหรือใน 
กระบวนการที่นำไปสูการดำเนินงานของ
องคกร ผูบริหารองคกรจะตองพิจารณา 
วาปจจัยตาง ๆ ไมวาจะเปนดานทรัพยากร 
มนุษย (Human Resources) ดาน 
วัตถุดิบ (Materials) ดานทรัพยากรทาง 
การเงิน (Financial Resources) มี 
เพียงพอกับความตองการหรือไม? รวม 
ทั้งตัวผูบริหารองคกรเองมีทักษะดานการ
จัดการที่ดี (Management Skills) เชน 

องคกรจะตองนำปจจัยแวดลอมที่อยูภาย
นอกองคกรที่เปลี่ยนแปลงไปมาประกอบ
การพ ิจารณาต ัดส ินใจก อนจ ัดทำแผน 
ยุทธศาสตรขององคกรดวย เพื่อใหองคกร 
มีโอกาสไดรับประโยชนจากการเปลี ่ยน 
แปลงนั้นๆ ตัวอยางเชน ปจจุบัน กระแส 
สุขภาพ สิ่งแวดลอม และพลังงานกำลัง 
เปนที่สนใจของทั่วโลกรวมทั้งประเทศใน
กลุม AEC ทำใหองคกรมีโอกาสนำเสนอ 
สินค า/บริการด านสุขภาพ หรือด าน 
อนุร ักษทรัพยากรธรรมชาติ หรือดาน 
ประหยัดพลังงานใหแกผู บริโภคไดอยาง 
หลากหลายมากขึ้น และในกรณีที่ผูบริหาร 
องค กรว ิ เคราะห และพบว าองค กรม ี 
อุปสรรคหรือประสบภัยคุกคามในเรื่องใด 
เชน ประเทศในภูมิภาคตางๆ หรือประเทศ 
ในกลุม AEC มีการกำหนดมาตรฐานการ 
สงออกที่เขมงวดเพื่อกีดกันทางการคา ฯลฯ 
ผู บริหารองคกรจะตองพยายามหาทาง 
แกไขปญหาอุปสรรคนั ้นเพื ่อใหสามารถ 
บรรลุภารกิจหลักขององคกร เปนตน

ดังนั้น ในการเตรียมความพรอมให 
แกองค กรเพ ื ่อร ับม ือก ับการเข าร วม 
ประชาคม AEC ผูบริหารองคกรควรให 
ความสำคัญกับการจัดการเชิงกลยุทธ 
โดยเร ิ ่ มท ี ่ การประเม ินสถานการณ  
(Situation Analysis) ของธุรกิจหรือ 
อุตสาหกรรมกอน เพ ื ่อให ผ ู บร ิหาร 
องคกรสามารถนำขอมูลเหลานั ้นมาใช 
เปนแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร 
ขององคกรที่ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหองคกร 
มีความพรอมในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น 
ทำใหสามารถนำพาองคกรไปสู ความ 
สำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการได

มีภาวะผูนำ (Leadership) มีวิสัยทัศน 
(Vision) มีทัศนคติ (Attitude) ที่พรอม 
จะตอสูอยางไมทอถอยหรือไม? ขณะที่ 
กระบวนการหรือวิธีการ (Processes/ 
Methods) ตางๆ มีความพรอมที่จะ 
รองรับกระบวนการในการดำเนินงานของ
องคกรมากนอยเพียงใด เชน มีความ 
พรอมในดานการผลิต (Production) ดาน 
เทคโนโลยี (Technology) ดานการวิจัย 
พัฒนา (Research & Development) 
หรือไม อยางไร?

สวนโอกาสและภัยคุกคาม (Oppor 
tunities & Threats) นั้น ผูบริหาร 
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ผมผิดไป ก็ขออภัย แตอยางนอยก็เพียง 
พอที ่จะตั ้งประเด็นวานาจะมีความแตก 
ตางกันระหวางผูบริโภคในสองประเทศนี้) 

หากดูผิวเผิน ก็แครับรูวาประชาชน 
ในทั ้งสองประเทศนี ้แตงกายตามแบบ 
วัฒนธรรมดั้งเดิม (ก็นาชื่นชมดี) แตหาก 
พิจารณากันในเชิงธุรกิจและการตลาด 
อาจวิเคราะหและตั้งคำถามไดวาโอกาส
ของตลาดเครื ่องแตงกายแบบตะวันตก 
หรือแบบสากลจะมีหรือไม หรือกลาว 
อีกนัยหนึ่งคือ ในลักษณะโลกหลังยุคสมัย 
ใหม (Postmodern world) จะมีอนาคต 
ในประเทศเหลานี้หรือไม ซึ่งปจจุบัน ยังมี 
การเปดรับวัฒนธรรมการแตงกายสมัย 
ใหมนอย หรืออาจเปนผลมาจากปจจัย 
ดานการไมไดเปดประเทศมานาน โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง สำหรับประเทศเมียนมาร

โลกหลังยุคสมัยใหม หมายถึง ยุค 
ไหน? …หากยอนกลับไปสัก 30-40 ป 

กลับจากภารกิจการเจรจาเปดร ับ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศ 
เนปาลและการจัดงานเปดตัวหลักสูตร 
ปริญญาโทนอกสถานที่ที ่สาธารณรัฐแหง 
สหภาพพมา หรือเมียนมาร (Offshore 
MBA)…ผมคิดอยู หลายรอบวาจะเขียน 
เรื่องอะไรดี เพราะเมื่อไปตางประเทศทีไร 
ไมวาประเทศเล็กประเทศใหญ ประเทศ 
ดอยพัฒนาจนถึงประเทศพัฒนาแลว ทำ 
ใหผมรูสึกตื่นเตน อยากเลาอยากถายทอด 
ใหผู อานรับทราบสิ่งที่ผมไดไปพบไปเห็น
มาวามีอะไรที่นาสนใจ และแตกตางจาก 
บานเราบาง 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวงระยะนี้ ไมวา 
จะไปที่ไหน หรือแมกระทั่งไมไปไหน ก็ยัง 
ได ร ับผลกระทบจากขาวสารในกระแส 
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
อยางหลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุนี้เอง ผมจึง 
ตัดสินใจเขียนเรื ่องพฤติกรรมผูบริโภคใน 

กรอบที่ใหญโตหนอย หรืออาจจะเรียกได 
วาคล่ืนสึนามิการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม 
ผู บริโภค (ออกจะใหญมหึมากวาเรื ่อง 
กระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเสียอีก!) 

กอนอื่น ขอเลาติดปลายนวมกับ 
ประสบการณในประเทศเนปาลกับประเทศ 
เมียนมาร…ขอสังเกตเล็กๆ ของผมคือ คน 
เนปาลและคนเมียนมาร โดยเฉพาะอยางย่ิง 
สำหรับประเทศเมียนมาร ประชาชนทั่วไป 
ยังมีการแตงกายดวยชุดประจำชาติกัน 
อยางกวางขวาง ผานไปตามทองถนนก็ 
ยังพบเห็นการแตงกายเชนนี้อยู และที่ 
สังเกตไดเพิ ่มเต ิมคือคนเนปาลและคน 
เมียนมาร โดยเฉพาะสุภาพสตรี (เนื่องจาก 
ผมพบเห็นวาคนเนปาลผูหญิงมีแนวโนมที่
จะใสชุดประชาติมากกวาผูชาย) พบวา 
ผูหญิงเนปาลใสเครื่องแตงกายออกโทนสี 
Dark tone มากกวาผูหญิงเมียนมาร ซึ่ง 
มักจะใสสีสวยสดใส (หากขอสังเกตของ 
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สึนามิการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค…
โลกหลังยุคสมัยใหม
(Tsunami consumer-behavior waves after postmodern world)

Contributor
ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ 
อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประวัติการศึกษา PhD จาก Faculty of Commerce,
Charles Sturt University, Australia





ที่แลว โลกหลังยุคสมัยใหม คงหมายถึง 
ยุคเกล ียวคลื ่นของอุตสาหกรรมใหม 
(New industrial waves) หรือชวง 
หลังสงครามโลกคร ั ้งท ี ่สอง ซึ ่งม ีการ 
พัฒนาทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาการ
ผลิตและมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดย 
ใชศาสตรของการจัดการ (Manage 
ment science) เพื่อเพิ่มผลผลิตและ 
ประสิทธิภาพการผลิต

หากแตมุมมองปจจุบันและการกาว
ตอไปในอนาคต พบวาเรากำลังกาวเขา 
สู โลกหลังยุคสมัยใหมอ ีกเกลียวคลื ่น 
หน ึ ่ ง  ( N e w  b i g  w a v e s )  ค ื อ  
โลกหลังสหัสวรรษ ซึ่งเขาสูยุค Border 
less cyber space หรือ โลกไรพรมแดน 
แหงอวกาศของการสื ่อสาร…สังเกตได 
จากความสามารถในการใช  เคร ื ่องม ือ 
สื่อสารสวนบุคคลติดตอสื่อสารกันทั่วทุก
มุมโลกไดตลอดเวลา โดยผานเครื่องมือ 
เล็กๆ ที่เคยเรียกวาโทรศัพทมือถือ และ 
ปจจุบัน ถึงขนาดเรียกกันวาโทรศัพท 
อัจฉริยะ (Smart phone) ซึ่งตอไป ผมวา 
แมจะเติมคำวา “อัจฉริยะ” ก็คงเรียกชื่อ 
นี้ไมไดอีกแลว เพราะความหมายไมครอบ 
คลุมครบถวนกับความสามารถและหนาที่
ของเครื่องมือนี้…ตัวอยางเชน ประโยชน 
หลักของเคร ื ่องม ือต ัวน ี ้ ไม ได อย ู ท ี ่ต ัว 
เครื ่องหรือแคเปนเครื ่องมือสงออกและ 
รับเขาของขอมูลหรือการสื่อสารอีกตอไป 
แตคุณคาจะไปอยูที่ Applications หรือ 
โปรแกรมที่ใชในการสื่อสารและการสนอง
ตอบวิถีการดำเนินชีวิตของแตละปจเจก 
บุคคล (Individual) ที่เปลี่ยนแปลงไป 
อยางรุนแรง อาทิเชน โทรศัพทมือถือ 
หรือโทรศัพทอัจฉริยะ หรือยอดแหง 
อัจฉริยะอาจจะกลายเปนเพื่อนคลายเหงา

ใหกับคนยุคใหม ซึ่งในอดีต เราอาจจะเลน 
เกมในโทรศัพทมือถือ (ถือวาหรูแลวใน 
อดีต) แตปจจุบันและอนาคต เครื่องมือ 
ตัวนี ้อาจทำหนาที ่เป นเพื ่อน (เสมือน 
หุนยนตคอมพิวเตอรตัวนอย) เชน คุยกับ 
เจาของไดโดยตัวของโทรศัพทเอง หรือ 
ร ับฟงและใหคำแนะนำ เม ื ่อเจ าของ 
หงุดหงิดไมพอใจ (แตไมอยากไปบนใหใคร 
ฟง เพราะไมมีเพื่อนหรือคนที่ไวใจได) 

ผมเชื่อวาคนทั่วไป โดยเฉพาะอยาง 
ยิ่ง คนในยุค Baby boom หรือยุค 
เรงผลิตจำนวนประชากรหลังสงคราม 
หรือแมแตคนยุคใหมใน X-generation 
คงติดตามแนวโนมนวัตกรรมการเกิด 
ใหมของโปรแกรมเหลานี้ไดยากขึ้นทุกที 
ยิ่งไปกวานั้น เราอาจจะไดเห็นคนยุค Y 
และ Z-generations มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง 
การตัดสินใจและการบริโภคสินคาและ 
บริการจะอยูในอำนาจของผูบริโภค โดย 
ใชเครื่องมือตัวเล็กๆ ที่เคยเรียกวาโทรศัพท 
มือถือ มากขึ้นเรื่อยๆ 

ดวยแรงผลักดันของโลกไรพรมแดน
แหงอวกาศของการสื่อสาร ผมจึงเชื่อวา 
โลกของเรากำลังตองเผชิญกับ สึนามิการ 
เปลี ่ยนแปลงของพฤติกรรมผู บร ิโภค 
ซึ ่งเปนคลื ่นลูกใหญและรุนแรงถาโถม 
เขาใสภาคธุรกิจอีกระลอกแลวระลอก 
เลา และมีความถี่ในการเกิดที่ถี่มากขึ้น 
และมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผมเชื่อวาเปนการ 
เปลี่ยนแปลงที่ผูประกอบการหรือผูบริหาร 
ธุรกิจ หรือแมแตผู บริโภคเองก็ไมอาจ 
คาดคิดไดวาจะเกิดขึ้น หรือไมคาดวาจะ 
เกิดขึ้นไดรวดเร็วขนาดนี้ … การแตงกาย 
ชุดประจำชาติของชาวเมียนมารจะคงตา
นกระแสของการเปลี ่ยนแปลงนี ้ไดนาน 
เทาไร?

หากมองคลื ่นสึนามิของการเปลี ่ยน 
แปลงในเชิงพฤติกรรมผู บริโภคในอีกมิติ 
หน่ึง ผมเช่ือวา Consumer symbolism 
หร ื อการบร ิ โภค เพ ื ่ อ ร ั บประ โยชน  
เชิงสัญลักษณจะมีมากขึ้น หรืออาจกลาว 
ไดวาจะเขามาแทนที่ Consumer func 
tionalism หรือการบริโภคเพ่ือรับประโยชน 
เชิงหนาที่ของสินคาและ บริการ เชน การ 
รับประทานอาหาร จะไมใชเพียงเพื่อใหมี 
ชีวิตรอด ไมใชเพียงเพื่อใหอิ่มทอง แต 
ตองตอบสนองความเปนตัวตนหรือความ 
เปนเอกลักษณของผูบริโภค ซึ่งหากไม 
สามารถตอบสนองเชิงสัญลักษณไดก็จะ 
กลายเปนสินคาและบริการที ่ไมมีคุณคา 
สงผลใหไมสามารถกำหนดราคาไดสูงและ
ไมสามารถสรางกำไรไดสูงอีกตอไป

ขณะที ่สินคาและบริการที ่สามารถ 
สนองตอบความเปนปจเจกบุคคลในเชิง 
บุคลิกภาพ คานิยม และวิถีการดำเนิน 
ชีวิตสมัยใหม (ยุคหลังสมัยใหม) ไดเทานั้น 
จึงจะยังมีคุณคาเชิงธุรกิจ สามารถกำหนด 
ราคาไดสูงและสรางผลกำไรใหกับบริษัท 
ได ดังนั้น ผูประกอบการหรือผูบริหาร 
ของไทย คงจะเดินตวมเตี้ยม พูดหรือคิด 
แบบย้ำคิดย้ำทำอยูแค AEC ตอไปไมได 
อีกแลว คงตองพิจารณาและเขาใจ รวมท้ัง 
มีขอมูลเกี ่ยวกับคลื ่นสึนามิการเปลี ่ยน 
แปลงพฤติกรรมของผูบริโภคในตลาดที่
ตนกำลังดำเนินธุรกิจอยู และ ตอง 
ตระหนักและว่ิงใหทัน เพ่ือใชประโยชนจาก 
โลกไร พรมแดนแห งอวกาศของการ 
สื่อสาร เพื่อยังคงสามารถรักษาธุรกิจให 
รอด และเพิ่มความสามารถในการแขง 
ขันในโลกหลังยุคสมัยใหมใหไดตอไป…
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(Tsunami consumer-behavior waves after postmodern world)

          ËÒ¡ÁÍ§¤Å×è¹ÊÖ¹ÒÁÔ¢Í§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ã¹àªÔ§¾Äμ Ô¡ÃÃÁ¼ÙˆºÃÔâÀ¤ã¹ÍÕ¡ÁÔμ ÔË¹Öè§
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กลุมผูชาย กลุมผูหญิง กลุมเด็ก กลุม 
วัยรุน กลุมวัยทำงาน กลุมผูสูงอายุ เปนตน 
การเขาใจ consumer insight ของแต 
ละกลุม ทำใหนักการตลาดสามารถสราง 
ผลิตภัณฑหรือบริการออกมาตอบสนอง 
ความตองการไดเฉพาะกลุม โดนใจมาก 
ขึ้นทั้งทางกายและจิตใจ สรางจุดเดนที่ 
แตกตาง (differentiation) ใหกับสินคา 
ของตนเองเมื่อเทียบกับคูแขง สามารถ 
กำหนดการวางตำแหนงผลิตภัณฑของ 
สินคาไดอยางชัดเจน (positioning) มุง 

ยุค Marketing 3.0 คืออะไร
กูรูดานการตลาดของโลก Phillip 

Kotler ผูสรางคำนิยาม Marketing 1.0, 
2.0, และ 3.0 ใหกับโลกใบนี้ เปนแนวทาง 
ใหนักการตลาดทั ่วโลกไดย ึดถือปฏิบัต ิ 
กอนอื ่นขออธิบายถึงความแตกตางของ 
Marketing ในแตละยุค เร่ิมจาก Marketing 
1.0 เรียกวายุค Industrial Age 
“product-centric” เปนยุคอุตสาหกรรม 
ที่ผูผลิตมุงผลิตสินคาใหไดจำนวนมากๆ 
ราคาไมแพง สามารถตอบสนองความ 

ตองการของคนหมูมาก ตอบสนองความ 
ตองการพื้นฐานของผูบริโภคได และ เนน 
เรื่องการขายสินคา (sell products) 
เปนหลัก ยุคนี้ ผูผลิตรายใดที่มีกำลังการ 
ผลิตสูงจะเปนผูไดเปรียบในตลาด ตอมา 
ยุค Marketing 2.0 คือยุค Information 
Age “consumer-centric” คือยุคที่ 
ขอมูลขาวสารมีความสำคัญ การมีขอมูล 
เกี่ยวกับผูบริโภคใหมากและลึกที่สุด จะ 
ทำใหนักการตลาดเขาใจความแตกตาง
ของผูบริโภคแตละกลุมในตลาด เชน 
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Branding ยุค Marketing 3.0
จำเปนหรือไมสำหรับ AEC

Contributor
อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 
และ ผูอำนวยการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เชี่ยวชาญ การสื่อสารทางการตลาด 
การวิจัยโฆษณาและ 
สื่อเพื่อการประชาสัมพันธขั้นสูง



เน นการตอบสนองความต องการของ 
ล ูกค าและการร ักษาล ูกค าเป นสำค ัญ 
ตอมายุคปจจุบัน Marketing 3.0 
เรียกวายุค Connected Age “human 
-centric” เปนยุคแหงการส่ือสารเช่ือมโยง 
กันระหวางผูบริโภคดวยกันเอง ผูบริโภค 
มีการแชรประสบการณที่เกิดขึ ้นจากการ
พบเห็น หรือใชสินคาระหวางกัน ผูบริโภค 
เ อ งม ี ค ว าม เช ื ่ อ ถ ื อข  อม ู ลท ี ่ ไ ด  จ าก 
ประสบการณของบุคคลอื่นแมจะไมรู จัก 
กันมากกวานักการตลาด ดังนั้น สิ่ง 
สำคัญที่จะทำใหสามารถซื้อใจผูบริโภค 
ได ค ือการทำส ินค าท ี ่ม ีค ุณภาพจร ิง 
เพื ่อสรางประสบการณที ่นาประทับใจ 
ใหแกผูบริโภค จนเกิดความรูสึกที่ดีตอ 
แบรนดนั้นๆ ยินดีที่จะเลาหรือบอกตอ 

ขอมูลของแบรนดนั ้นๆไปยังบุคคลอื ่น 
นักการตลาดสามารถชวยกระต ุ นและ 
สงเสริมใหมีการแชรประสบการณตอไป 
ยังบุคคลอื่นดวยการจัดกิจกรรมทางการ 
ตลาดเสริม หรือชวยเพิ่มชองทางในการ 
บอกตอทาง Social Network ตางๆ ให 
มากขึ้น การสื่อสารในยุคปจจุบัน จึงเรียก 
ไดวาการสื่อสารแบบหลายคนสูหลายคน 
(Many-to-many)

Branding ในยุค Marketing 3.0 สำคัญ 
อยางไร

ความสำคัญของ Marketing 3.0 
อีกประการหนึ่ง คือ ‘การสรางคุณคา’ 
หรือ ‘Value’ ใหกับแบรนด โดยเฉพาะ 
การสรางคุณคาทางจิตใจ (Spiritual value) 

สาเหตุที่ตองเพิ่มการสรางคุณคาทางจิตใจ 
ใหกับแบรนด นอกเหนือจากการสรางความ 
แตกตางดานคุณประโยชน และดานอารมณ 
แลว เพราะในยุคปจจุบันการหาความแตกตาง 
ใหกับแบรนดเปนเรื่องที่ยากมากขึ้นเรื่อยๆ 
สินคาคอนขางมีความใกลเคียงคลายคลึง 
กันมาก จนบางครั้งอาจแยกความแตกตาง 
ระหวางแบรนดสองแบรนดไมไดเลย ดังนั้น 
การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อแบรนดใดนั้น 
จึงมีปจจัยเรื่องคุณคาทางจิตใจเขามามีสวน 
อาทิเชน การชวยเหลือสังคมหรือชุมชน การ 
มีสวนชวยพัฒนาการศึกษา การมีสวนชวย 
ดานสาธารณสุข ความสะอาด สุขภาพ การ 
มีสวนชวยใหสิ่งแวดลอมดีขึ้น ลดมลภาวะ 
ลดการใชพลังงาน ลดการตัดตนไม เปนตน 

การสรางแบรนดจึงเขามามีสวนสำคัญ 
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          ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñญ¢Í§ Marketing 3.0 ÍÕ¡»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§ ¤×Í '¡ÒÃÊÃˆÒ§¤Ø³¤‡Ò' ËÃ×Í 
'Value' ãËˆ¡ÑºáºÃ¹´‹ â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃÊÃˆÒ§¤Ø³ค ‡า·Ò§¨Ôμã¨ Spiritual value 



เปนอยางมากตอการตลาดยุค 3.0 เน่ืองจาก 
ดวยตัวคอนเซ็ปตของการสรางแบรนดเอง 
แลว จะมีปจจัยที่เปนองคประกอบสำคัญ 
นอกจากสวนท่ีมองเห็นได เชน โลโก แพคเกจ 
รานคา แลว ยังมีสวนท่ีเปนส่ิงท่ีมองไมเห็น 
แตเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ท่ีจำเปน 
ตองมีการส่ือสารอยางตอเนื ่องเปนระยะ 
เวลานาน จนกอใหเกิดความรูสึกที่ดีตอ 
แบรนดในใจของผูบริโภค หรือเรียกไดวา 
การสรางแบรนดก็คือการสรางคุณคาใหกับ 
สินคา (value creation) นั่นเอง ซึ่ง 
จุดนี้เองที่จะทำใหผูบริโภคเกิดการยอมรับ 
และทำใหแบรนดนั้นสามารถทำการคาขาย 
ไดอยางยั่งยืน 

นอกจากนี้ การสื่อสารแบรนดในยุค 
3.0 เปนการมุงเนนเร่ืองการสรางประสบการณ 

เกี่ยวกับแบรนดใหแกผูบริโภค เพื่อใหเกิด 
การบอกตอดังที่กลาวมาแลว การบอกตอ 
เพ่ือแชรประสบการณสามารถทำไดโดยผาน 
ชองทางที่เปนสื่อดิจิตอลหรือสื่อสมัยใหม 
เปนสำคัญ ไมวาจะเปน Social network, 
Online games, Location-based เชน 
Google map, Foursquare, Application 
ทางโทรศัพทมือถือ เชน Whatsapp, Line, 
Instragram, หรือ Live chat เชน Skype 
เปนตน

Branding ยุค Marketing 3.0 จำเปน 
หรือไมสำหรับ AEC

กอนอื ่นคงตองตอบคำถามกอนวา 
การสรางแบรนดโดยใชหลัก Marketing 
3.0 นั้น สำคัญและจำเปนหรือไมสำหรับ 

สินคาในยุคปจจุบัน จากงานสัมมนา  “สราง 
แบรนดยุค 3.0 อยางไร : ใหเติบโตไดอยาง 
ย่ังยืนในตลาด AEC” จัดโดยคณะกรรมการ 
ธุรกิจสรางสรรคหอการคาไทย คุณสุหฤท 
สยามวาลา ทายาทรุนที่ 4 ของบริษัท ดี 
เอช เอ สยามวาลา จำกัด ผูผลิตอุปกรณ 
เครื่องเขียนสารพัดชนิด เชน แบรนดตรา 
ชาง, Master Arts, และควอนตั้ม กลาวไว 
อยางชัดเจนและเขาใจงาย โดยยกกรณี 
แฟมตราชางเปนตัวอยาง “แฟม” เปน 
ส่ิงจำเปนและเปนท่ีตองการของสำนักงาน 
บริษัท หางรานตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึง 
ปจจุบัน “แฟมตราชาง” ใหความสำคัญ 
กับเรื่อง P ตัวแรกของการตลาดมากเปน 
อันดับหนึ่ง ไดแก Product ที่ตองมี 
ค ุณภาพจร ิง ส ิ ่ งสำค ัญมากกว าน ั ้น 

Branding

51

จำเปนหรือไมสำหรับ AEC
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นักการตลาดจำตองมีความหลงใหล (Passion) 
ในตัวสินคาใหไดกอน กลยุทธการตลาด 
อื่นๆ จึงจะตามมา การผลิตแฟมสีดำให 
ไดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน และผลิตได 
มากทันความตองการของตลาดยังคงเปน 
ส่ิงสำคัญ เรียกไดวา ตองใชหลัก Marketing 
1.0 อยูเลย ตอมา ครอบครัวที่อาศัยอยูใน 
บานทั่วไป ก็มีความจำเปนตองเก็บเอกสาร 
ใหเปนหมวดหมู และคนหาไดงายเชนกัน 
นี่เปนการมองเห็นตลาดใหมที่แตกตางจาก 
ตลาดออฟฟศท่ีบริษัทเคยขายอยู แตผูบริโภค 
ทั่วไป คงไมซื้อแฟมสีดำธรรมดาดูนาเบื่อ 
ไปตั้งไวบนชั้นวางหนังสือของที่บาน ทาง 
บริษ ัทจึงพัฒนาสินคาแฟมใหม ีส ีเข ียว 
สะทอนแสง สีชมพู เปนตน (ตอมาสีเขียว 
สะทอนแสงขายดีมาก) กลยุทธนี้เรียกวา 
อยูในขั้นของ Marketing 2.0 สวนในดาน 
ของ Marketing 3.0 นั้น ทางบริษัทก็มี 

การดำเนินการ เชน การทำสินคาคุณภาพ 
และราคาพรีเมี่ยมอยาง ควอนตั้ม ที่ตองมี 
การสรางแบรนดและการตลาดเพื่อสราง 
ภาพลักษณใหเกิดความแตกตางจากแบรนด 
อื่นๆ รวมถึงการทำกิจกรรมดานการพัฒนา 
สังคม เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับแบรนดสยามวาลา 
ดวย คุณสุหฤทกลาววา สินคาบางตัวเกิดมา 
ก็อาจตองใชกลยุทธแบบ Marketing 3.0 
เลย บางตัวก็อาจมีพัฒนาการของมันอยาง 
คอยเปนคอยไป บางตัวก็ยังจำเปนตองใช 
Marketing 1.0 อยู หรือบางทีอาจจะอยู 
ในชวงคาบเกี่ยวกลายเปน Marketing 2.5 
ก็ได 

ดังนั้น Branding หรือการสราง 
แบรนดยุค Marketing 3.0 จำเปนหรือไม 
สำหรับ AEC ก็คงตอบไดวา ‘จำเปน’ สำหรับ 
สินคาบางชนิดโดยมองความเชื ่อมโยง 
ระหวางพฤติกรรมความตองการของ 

ผูบริโภคในตลาด ASEAN ที่เกี่ยวกับ 
สินคาที ่จะขายวาความตองการมีมาก 
หรือไม ความตองการมีความหลากหลาย 
หรือไม คูแขงเยอะหรือไม คูแขงขันมีความ 
พรอมมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกับ 
คูแขงแลว สินคาที่เราขายมีความโดดเดน 
แตกตางท่ีเห็นไดชัดหรือไม เปนตน นอกจากน้ี 
ตองศึกษาพฤติกรรมการเปดรับสื่อ และ 
การสื่อสารภายในประเทศตางๆ ใน ASEAN 
พัฒนาไปไกลเพียงใด Social Network 
เขาไปมีสวนสำคัญในการตัดสินใจซื้อของ 
ผูบริโภคแลวหรือยัง 

การจะตอบไดวา ควรใชหลัก Marketing 
3.0 สำหรับการทำการตลาดใน AEC สำหรับ 
สินคาของทานแลวหรือยัง คงตองตอบ 
คำถามอีกหลายขอ แลวคิดคำนวณออกมา 
เปนกลยุทธทางการตลาดอีกครั ้งวาควร 
จะใช Marketing ที่จุดทศนิยมเทาไหรดี? 
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Teletrol-One
¡ÅŒÒ¾ÔÊÙ¨¹ �¤ÇÒÁà»š¹Ë¹Öè§àÃ× èÍ§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

บริษัท เทเลโทร-วัน จำกัด (Teletrol-One Co.,Ltd.) นับเปนบริษัทชั้นนำแหงเทคโนโลยีเพื่อ 
ความปลอดภัย หรือสามารถเรียกไดวาเปนบริษัทหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ IT 
Solution เพราะนอกจากจะดำเนินการในการหาวิธีการเพื่อแกไขในดานความปลอดภัยไดเปนอยางดียิ่งแลว 
บริการตางๆ ของบริษัทก็ยังครอบคลุมเรื่องของการออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การจัดหาระบบ ตลอด 
จนการใหความสำคัญเกี่ยวกับการฝกอบรมใหแกผูใชบริการเพื่อที่จะไดเขาใจระบบตางๆ ในการทำงานดาน 
IT ตามแนวทางของการแกไขปญหาความปลอดภัยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

คุณชาญยุทธ เจนธัญญารักษ ประธานกรรมการบริหาร 
ไดกลาววา “บริษัท เทเลโทร-วัน จำกัด ไดกอตั้งมายาวนาน 
ถึง 20 ป และในปจจุบันก็ยังมั่นใจไดวาเปนบริษัทที่ยังคง 
เปนหนึ่งเดียวในดานระบบการแกไขเรื ่องความปลอดภัยให 
แกองคกรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน”
SPI Products

คุณอะนัส สตีน อันสเตด (Andens Steen Ansted) 
กรรมการผูจัดการดาน SPI Products ไดอธิบายอยางชัดเจน 
ถึงรูปแบบของผลิตภัณฑตางๆ ในเชิงระบบ IT ซึ่งนับเปน 
ผลิตภัณฑที ่เป ยมดวยคุณประโยชนและเอื ้ออำนวยตอการ 
คนหา ตรวจจับ หรือเสาะหาตนเหตุ รวมไปถึงอุปกรณ 
เครื ่องมือที ่สามารถแสดงผลของการตอบสนองอันจะทำให 
เข าใจไดว าส ิ ่งท ี ่จะกอใหเก ิดความเสียหายหรือความไม 
ปลอดภัยตางๆ ที่จะสงผลเสียหรือทำใหเกิดปญหาเรื่องความ 
ปลอดภัยตอองคกรนั้นมาจากสาเหตุใด
ความไววางใจที่ไดรับจากองคกรตางๆ

องคกรทั ้งภาครัฐบาลและเอกชนนับไมถ วนที ่ได ให 
ความไววางใจ Teletrol-One ในการเปนผูเดียวที่เขามา 
ดำเนินการติดตั ้งระบบปองกันและรักษาความปลอดภัย 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งในเรื ่องความปลอดภัยของภาคพื ้นที ่ม ี 
ความเกี ่ยวของโดยตรงกับการทำงานภายในองคกรนั ้นๆ 
รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยโดยรอบเพื ่อปองกัน 
ความเสียหายที่อาจจะมาจากผลกระทบอันเกิดมาจากสภาพ
แวดลอมตางๆ จึงอาจกลาวไดวาเมื่อเกิดปญหาที่สืบเนื่อง 
จากความสัมพันธเชิงระบบของพื้นที่ Teletrol-One ก็ 
สามารถจะหาวิธ ีจะปองก ันและตรวจพบปญหาไดอย าง 
งายดายดวยระบบ IT Solution ที่เต็มไปดวยดวยคุณภาพ
ระบบการคนหาที่เปยมประสิทธิภาพ 

สิ่งที่สรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจใหแกองคกรตางๆ 
ได  เป  นอย  า งด ี ในประส ิทธ ิภาพของการ ใช บร ิ การท ี ่ 
Teletrol-One นำมาสนับสนุนในดานดูแลระบบความปลอดภัย 

ไดก็คือ ระบบการคาหาและการตรวจจับหาสาเหตุที่ทรง 
คุณคาและมากประสิทธิภาพ เพราะไมวาจะเปนการคนหา 
หรือตรวจจับความผิดปกติ ที่ไมวาจะเกิดทั้งบนดิน ใตดิน 
ในน้ำ ใตมหาสมุทร หรือแมกระทั่งหวงอวกาศ อุปกรณและ 
เครื่องมือตางๆ ที่ทางบริษัทไดนำมาใชนั้นก็สามารถจะเสาะ 
แสวงหาสาเหตุตางๆ ไดอยางรวดเร็วและแมนยำ ตัวอยางเชน 
หากกรณีของพื้นถนนมีการยุบตัว หรือผุกรอนตามหนาดิน 
เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการคนหาหรือตรวจจับก็สามารถจะ 
แสดงผลดวยระบบความถี ่จนใหทราบถึงความบกพรองที ่ 
เกิดขึ้นได อีกทั้งยัง ทำใหสามารถคาดการณและทราบไดวา 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสาเหตุตางๆ นั้นจะตองไดรับการ 
แกไขหรือซอมแซมในทิศทางเชนไร ซึ่งในสวนนี้เองก็จะไมให 
ทำการใชงบประมาณขององคกรเปนไปโดยเปลาประโยชน
Teletrol-One กับอนาคตดานความปลอดภัย

ดวยความสามารถทางดาน IT Solution ที่ 
Teletrol-One ไดพยายามคิดคนและนำมาใชประโยชนทาง 
ดานความปลอดภัยใหแกภาครัฐบาลและเอกชน ทำใหเห็น 
วาอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ลวนแสดง ถึงศักยภาพทาง 
ดานการคนหาและการตรวจจับหาสาเหตุของความผิดปกติ 
ในเชิงระบบไดเปนอยางดีมากวา 20 ป ความมุงมั่นในเรื่อง 
การรักษาความปลอดภัยอันเปนสิ ่งสำคัญสูงสุดขององคกร 
ตางๆ จึงไมไดหยุดยั้งอยูเพียงแตระบบปฏิบัติการที่ใชอยูใน 
ปจจุบันเทานั้น แต Teletrol-One ยังคงรุดหนาและมุงมั่น 
ตอไปเพื่อการประดิษฐคิดคนและนำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ในการ 
ใชประโยชนจากเครื่องมือและอุปกรณตางๆ อยางไมมีวัน 
สิ้นสุด ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชบริการ 
และผลิตภัณฑในดานการรักษาความปลอดภัยตางๆ ไดโดย 
ไมตองกังวลแตอยางใด ดังนั้นความสำเร็จและความเปนที่ 
หนึ่ง ของ Teletron-One จึงยังคงกาวหนาตอไปในดาน 
ความปลอดภัย ทั้งนี้ก็เพื่อใหทุกคนและองคกรไดรับความ 
ปลอดภัยอยางแทจริง



เพื ่อที ่จะทองจำและนำมาสวดเพื ่อขอลา 
อุปสมบทตามที่ตั้งใจ

กาวยางเขาสู ช วงเวลาของการเขา 
พรรษา แนนอนวาสิ่งที่ยังเปนคานิยมที่ 
ประพฤต ิปฏ ิบ ั ต ิ ก ั นมายาวนานของ 
วัฒนธรรมในสังคมไทย รวมท้ังเปนประเพณี 
ที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งที่ทำใหผูชายที่มี 
เช ื ้อชาติไทยและสัญชาติไทยได ย ึดถ ือ 
ศาสนาเปนหลักในการบำเพ็ญตนใหอยูใน
หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอยาง 
เครงครัด นั่นก็คือ ประเพณีการบวช ซึ่ง 
ถือเป นประเพณีท ี ่ เร ียกได ว าเป นช วง 
สำคัญและจำเปนของชีวิตลูกผู ชายไทย 
และเปนที ่ทราบกันดีวาเมื ่อชายไทยที ่มี 
อายุครบ 20 ปบริบูรณก็มักจะตองเขาพิธี 
บวชเพราะนอกจากจะเปนการไดมีโอกาส
ถือศีลเพื่ออบรมบมนิสัยแลว ก็ยังไดถือ 
เปนโอกาสดีที ่จะไดตอบแทนบุญคุณให 
แกผูที่เปนบิดามารดาในเวลาเดียวกันดวย
ทั้งนี้แนนอนวากอนที่จะบวชเปนพระภิกษุ 
ไดอยางสมบูรณตามพิธีการบวชนั้น ก็จะ 
ตองผานการบวชนาคเสียกอนเพื ่อเปน 
การใหผูที่บวชไดระลึกถึงบุญคุณของผูเปน 
บิดาและมารดา รวมถึงไดตระหนักในการ 

ทดแทนพระคุณไดอยางเขาใจ และสราง 
กำลังใจใหแกผู ที ่ม ีจ ิตตั ้งในการบวชทุก 
ครั้งไป

สิ่งที ่ขาดไมไดประการหนึ่งกอนเขา
พิธ ีการบวชคือ การขอขมาบิดามารดา 
และญาติผู ใหญเพื่อลาบวชโดยมีคำกลาว
อยางเปนทางการวา "กายกรรม วจีกรรม 
และมโนกรรมที่ขาพเจาไดเคยประมาท
ลวงเกินทานตอหนาก็ดี ลับหลังก็ดี ทั้ง 
ตั้งใจก็ดีมิไดตั้งใจก็ดีขอใหทานจงอโหสิ
กรรมแกขาพเจานับแตบัดนี ้เปนตนไป 
จนตราบเทานิพพาน”

นอกจากนั้นประเพณีการบวช ก็จะ 
ยึดถือพิธีกรรมที่จะตองมีการตระเตรียม 
สิ่งของเครื่องใชที่จำเปนตางๆ ซึ่งเรามัก 
จะเรียกโดยรวมวาเครื่องอัฐบริขาร 8 อัน 
ไดแก บาตร จีวร สบง สังฆาฏิ ผา 
ประคดเอว เครื่องกรองน้ำ กลองเข็ม 
พรอมดาย มีดโกน และหินลับมีด หรือ 
ในปจจุบันก็อาจจะมีเครื ่องใชมากขึ ้น 
ตามความเหมาะสมและจำเปนตอการ 
ดำรงอยูในการลาอุปสมบท เชน เครื่อง 
ใชสวนตัวตางๆ ไดแก ยาม ผาเช็ดหนา 
บาตร รองเทา รม ที่นอน เปนตน อีกทั้ง 

“อุกาสะ วันทามิ ภันเต
สัพพัง อะปะราธังขะมะถะ เม ภันเต
มะยา กะตัง ปุญญังสามินา อะนุโม 

ทิตัพพัง
สามินา กะตัง ปุญญังมัยหัง
ทาตัพพัง สาธุ สาธุอะนุโมทามิ
อุกาสะ การุญญังกัตตะวา ปพพัชชัง 

เทถะ เม ภันเต
อะหังภันเต ปพพัชชัง ยาจามิ
ทุติยัมปอะหังภันเตปพพัชชัง ยาจามิ
ตะติยัมปอะหังภันเต ปพพัชชัง ยา 

จามิ”

แมวาบทสวดที่เกริ่นนำไปนั้นจะเปน
เพียงตัวอยางสวนหนึ่งของบทสวดในพิธี 
สำคัญ ซ่ึงก็คือ พิธีการบวชในแบบมหานิกาย 
(อุกาสะ) แตก็นับเปนบทสวดตามประเพณี 
เกาแกของสังคมไทย และก็เชื่อวาผูใดที่ 
เคยผานพิธีกรรมนี้มาก็คงจะจดจำกันได 
อยางไมลืมเลือน เพราะหากจะพูดกันถึง 
บทสวดตามขั้นตอนตางๆ อยางเต็มๆ ของ 
พิธีกรรมตามประเพณีนั ้นก็มีขอความที ่ 
ยาวเกินกวาจดจำได ซึ่งก็เปนเหตุใหชาย 
ไทยหลายคนตองใชเวลากันอยางยาวนาน
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ยามดีที่บังเกิดขึ้นของผูที่เกิดเปนชายไทย
ผูนั้นแลว บิดา มารดา ภรรยาและบุตร 
ธิดา ญาติสนิท รวมทั้งเพื่อนพองอีกมาก 
มายก็ลวนแตมารวมแสดงความยินดีและ
ปติปลื ้มใจกับพิธีกรรมอันเปนสิริมงคลนี้ 
ดวยกันทั้งสิ้น เพราะอยางนั้นแลวประเพณี 
เกาแกดังเชนประเพณีการบวชนี้จึงอยู คู  
บานคูเมืองของคนไทยในทุกชุมชนทองถิ่น 
ไมเสื่อมคลาย 

เขาพรรษาคราใดก็อยาลืมละทิ้งกิเลส 
และไปรวมงานบุญงานบวช หรือผูที่เปน 
ชายไทยก็รวมสมัครใจในการเขาพิธีบวช 
เพื่อไดรับอานิสงสอันสูงกันในเวลาที่ยังมี
ชีวิตอยูหรืออาจกลาวไดวาเกิดเปนชายไทย 
ทั้งที ก็คงตองมีสักครั้งที่ไดเขาพิธีบวช 
ตามประเพณีอยางสมศักดิ์ศรี และเชื่อแน 
วาทุกทานที ่ไดบวชจะไดรับความสุขทั ้ง 
กายและใจไปกับประเพณีท ี ่ม ีค ุณคานี ้ 
อยางเต็มเปยมตลอดทั้งชีวิต

รายการอางอิง
www.buraphakorn.com
www.dhammajak.net
www.jariyatam.com
www.kalyanamitra.org
www.palungjit.com
www.9bkk.com

เครื่องใชในการอาบน้ำ ไมวาจะเปน สบู 
แปรงสีฟน ยาสีฟน ผาเช็ดตัวฯลฯ และ 
สิ ่งที ่ไม ควรลืมที ่จะนำไปใชในการบูชา 
พระรัตนตรัยดวยก็คือธูป เทียน และ 
ดอกไม

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรม สิ่ง 
สำคัญตอไปก็คือกิจวัตรของพระภิกษุที่จะ
ตองพึงกระทำอยางตอเนื ่องเปนประจำ 
ซึ ่งในอดีตนั ้นได ม ีการระบุก ิจว ัตรของ 
พระสงฆโดยผูกเปนคำกลอนเพื ่องายแก 
การจดจำและนำไปปฏิบัติอยู ดวยกัน10 
ประการคือ บิณฑบาต กวาดวัด ปลง 
อาบัติ ทำวัตร สวดมนตและเจริญ 
ภาวนา พิจารณาปจเวกขณ อุปฏฐาก 
อุปชฌายอาจารย บริหารสิ่งของและ 
รางกาย ขวนขวายเรียนธรรมวินัย เอา 
ใจใสของสงฆและกิจสงฆ ดำรงตนให 
นาไหว (พระเผด็จ 2534 :42)

ประเพณีการบวช ไมไดมีเพียงแต 
สิ่งตางๆ ที่กลาวไปขางตน ขั้นตอนหรือ 
แนวทางสำหรับการบวชตามประเพณีไทย
นั้นมีหลายขั้นตอน และอาจจะมีความ 
เหม ือนหร ือแตกต างก ันไปตามแต ละ 
ชุมชนของภูมิภาคตางๆ ในสังคมไทย แต 
สิ ่งซึ ่งเปนความภาคภูมิใจของผู ชายไทย 
รวมไปถึงคนรอบตัวนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียก
วา อานิสงสที่ไดจากการบวช ที่นับเปน 
ผลบุญอันล้ำคามหาศาลที ่จะอยู ทั ้งทาง 

กายและใจตลอดไป
นอกจากคำวา “ชายชาติทหาร” ที่ 

มักจะแสดงถึงความหนักแนนเข มแข็ง 
และเสียสละของเพศชายในอดีตแลว คำ 
วา “พระภิกษุ หรือ พระสงฆ” ก็เปน 
อีกคำหนึ่งที่แสดงถึงความตั้งมั่นแหงธรรม 
อันเป นที ่ เคารพนับถือและสร างความ 
ศรัทธาปลาบปลื้มใจใหแกครอบครัวของ 
ชายไทยไดอยางมากลน เพราะในครอบครัว 
ใดก็ตามที ่มีบุตรชายและไดลาอุปสมบท 
ซ ึ ่ ง ไม ว  าจะเป นช วงเวลาของการเข า 
พรรษา หรือในชวงเวลาอื่นๆ ตามฤกษ 
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ความเชื ่อม ั ่นผู ประกอบการภาค 
การคาและบริการ (Trade and 
Services Sentiment Index: TSSI) 
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จัด 
ทำขึ้นโดยความรวมมือระหวางสำนักดัชนี
เศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย หอ 
การคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื ่อมั ่นของผู ประกอบ 
การภาคการคาและบริการ TSSI ของ 
ว ิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย อม : 
SMEs ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 คาดัชนีความเชื่อมั่นใน 

ปจจุบันอยู ณ ระดับ 43.4 ปรับตัวลด 
ลงมากเม ื ่อเท ียบกับค าด ัชน ีในเด ือน 
เมษายนซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 53.5 
โดยเมื ่อพิจารณาแยกตามประเภทของ 
กิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีก 
มีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันอยู ที ่ 
ระดับ 44.3 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนเมษายนที่มีคาดัชนีอยูที่
ระดับ 52.0 ในขณะที่กิจการภาคบริการ 
มีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันอยู ที ่ 
ระดับ 42.1 ปรับตัวลดลงมากเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนเมษายนที่มีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 55.9 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในป  จ จ ุ บ ั นส ามารถพ ิ จ า รณา ได  ว  า 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและบริการมีความ 

เชื ่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ
กับคาดัชนีในเดือนท่ีผานมา อีกท้ังผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูในระดับไมดี
นัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูใน 
ระดับที่ต่ำกวา 50 ในทุกประเภทกิจการ

สำหรับคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
และบริการในเด ือนพฤษภาคม พ .ศ . 
2555 คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 49.1 ปรับ 
ตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
เมษายนซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 47.5 
โดยเมื ่อพิจารณาแยกตามประเภทของ 
กิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีก 
มีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
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ความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ภาคการคา บริการ
â´Â: ÊÓ¹Ñ¡´Ñª¹ÕàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ �, ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â, ÈÙ¹Â �¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¸ØÃ¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â
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ขางหนาอยู ณ ระดับ 48.9 ปรับตัว 
เพ ิ ่มข ึ ้นเม ื ่อเท ียบก ับค าด ัชน ีในเด ือน 
เมษายนซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 47.8 เชน 
เด ียวก ับก ิจการภาคบร ิการม ีค าด ัชน ี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูที่ระดับ 49.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนเมษายนที่มีคาดัชนีอยู
ที่ระดับ 47.2 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา สามารถ 
พิจารณาไดว าผ ู ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาค การคา 
และภาคบริการมีค าด ัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัว ใน 
ทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี ใน 
เดือนที่ผาน อยางไรก็ตามผูประกอบการ มี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยู ในระดับที ่ไม ด ีน ักเนื ่องจากคาดัชนี 

ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 
50 เปนสวนใหญ จะมีเพียงผูประกอบการ 
กิจการภาคการคาสงเทานั ้นที ่ค าด ัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวาคาฐาน
ที่ 50

พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ
บริการมีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของ 
ประเทศทั้งในปจจุบัน และคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที ่ลดลง 
เม ื ่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที ่ผ านมา 
โดยผู ประกอบการมีความเช ื ่อม ั ่นต อ 
เศรษฐก ิจของประเทศในป จจ ุบ ันใน 
ระดับที ่ไมดีนักเนื ่องจากคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 
ในขณะที ่ม ีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนา 

อยู ในระดับที ่ค อนขางดีเน ื ่องจากคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50

เมื่อพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่สงผล 
กระทบตอผู ประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมโดยรวมภาคการคา 
และบริการทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2555 ผูประกอบการสวนใหญมองวา 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอกิจการในระดับ
สูงที่สุด ไดแก ผลกระทบจากการแขงขัน 
ในตลาด รองลงมาไดแก ผลกระทบจาก 
ราคาตนทุนสินคาและคาแรงงานที่เพิ ่ม 
สูงขึ้น ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซื ้อของประชาชนผล 
กระทบจากการหดตัวของความตองการ 
สินคาและบริการ และผลกระทบจากระดับ 
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เช ื ่อม ั ่นคาดการณ 3 เด ือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
คาดัชนีความเชื่อมั่นของเดือนที่ผานมา 
ซึ ่งการปรับตัวลดลงของคาด ัชนีความ 
เชื ่อมั่นในปจจุบันเปนผลจากการปรับตัว
ลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นในแทบทุก
องคประกอบ โดยเฉพาะอยางยิ ่งดัชนี 
ความเชื่อมั่นดานยอดจำหนาย และกำไร 
ในปจจุบันที่คาดัชนีความเชื ่อมั ่นปรับตัว 
ลดลงในระดับสูง ในขณะที่ความเชื่อมั่น 
ในองคประกอบดานตนทุนในปจจุบันเปน
เพียงองคประกอบเดียวที ่ค าดัชนีความ 
เชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ในขณะ 
ที ่การปรับตัวเพิ ่มขึ ้นของคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาจะเปน 
การปร ับต ัวเพ ิ ่มข ึ ้นของค าด ัชน ีความ 
เชื่อมั่นในทุกองคประกอบทั้งองคประกอบ 

ราคาน้ำมันและคาขนสง ในขณะที่ 
ผลกระทบจากสถานการณความขัดแยง 
ทางการเมืองตอกิจการผู ประกอบการ 
มองวาสงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ 
ไมมากนัก แตสงผลกระทบในระดับที่เพิ่ม 
ขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา และใน 
สวนของมาตรการกระตุ นเศรษฐกิจของ 
ภาครัฐผูประกอบการมองวาสงผลกระทบ
ดานบวกตอกิจการในระดับที ่ไมมากนัก 
และสงผลกระทบตอกิจการในระดับที ่ 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา 

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เช ื ่อม ั ่นผ ู ประกอบการภาคการคาและ 
บริการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมีความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับ
ตัวในทิศทางที่ลดลง ในขณะที่มีความ 

ดานยอดจำหนาย การจางงาน ตนทุน 
การลงทุน และกำไรโดยเปนการปรับตัว 
เพิ่มขึ ้นของคาดัชนีความเชื่อมั ่นในระดับ
ที่ไมมากนักในทุกองคประกอบ โดยสาเหตุ 
ที่คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัว 
ในทิศทางที ่ลดลงเปนผลมาจากในชวง 
เดือนพฤษภาคมเปนชวงเปดภาคการ 
ศึกษาอีกทั ้งเพิ ่งผ านพนชวงเทศกาล 
สำคัญอยางเทศกาลสงกรานตมา สงผล 
ใหผูประกอบการมองวาสถานการณดาน 
การคาและบริการอาจชะลอตัวลงบาง 
จากการที่ประชาชนมีการเรงการใชจาย
ไปแลวในชวงเทศกาลที่ผานมา กอรปกับ 
เปนชวงเปดภาคการศึกษา ประชาชนจะ 
ชะลอการใชจายที่ไมจำเปนลงเพื่อนำเงิน 
ไปจายคาเลาเรียนใหแกบุตรหลาน ซึ่ง 
จะสงผลกระทบตอยอดจำหนายและ 
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กำไรของผู ประกอบการในเดือนนี ้คอน 
ขางมาก พิจารณาไดจากดัชนีความเชื่อมั่น 
ใ นอ งค  ป ร ะกอบด  า นยอดจำหน  า ย 
และกำไรในปจจุบันที่คาดัชนีความเชื่อมั่น
ปรับตัวลดลงในระดับสูงมากในเดือนนี ้ 
อ ีกท ั ้ งสถานการณด านค าครองช ีพท ี ่ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น พิจารณาไดจากดัชนีราคา 
ผู บริโภคในเดือนพฤษภาคมอยู ท ี ่ระดับ 
115.23 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.53 
เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที ่ผานมา 
โดยเปนการปรับต ัวเพ ิ ่มข ึ ้นของระดับ 
ราคาสินคาในหมวดของอาหารและเครื่อง
ดื่ม รอยละ 5.18 โดยเปนการปรับตัว 
เพิ่มขึ้นของดัชนีราคาในหมวดขาว แปง 
และผลิตภัณฑจากแปง ปลาและสัตวน้ำ 
ผ ักและผลไม  เคร ื ่องประกอบอาหาร 
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล และอาหาร 
สำเร็จรูป รอยละ 2.49 3.82 15.23 5.12 
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2.84 และ5.53 ตามลำดับ ขณะที่ดัชนี 
ราคาหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม 
สูงขึ้น รอยละ 0.83 ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของระด ับราคาส ินค า ในหมวดต างๆ 
ดังกลาวถือเปนการปรับตัวเพิ ่มขึ ้นของ 
ระดับราคาสินคาที ่จำเปนตอการดำรง 
ชีวิตประจำวันของประชาชน และถือเปน 
ปจจ ัยบ ั ่นทอนการบร ิโภคในระด ับส ูง 
อยางตอเนื่องในระยะนี้ ซึ่งปจจัยดังกลาว 
สงผลใหคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบัน 
ของเดือนพฤษภาคมปรับตัวในทิศทางที ่ 
ลดลง สำหรับในสวนของคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา คา 
ดัชนีปรับตัวในทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้นแตก ็ 
เป นการปร ับต ัวเพ ิ ่มข ึ ้นของค าด ัชน ี 
ความเชื่อมั่นในระดับที่ไมมากนักในทุก
องคประกอบ โดยผูประกอบการคาดวา 
สถานการณการบริโภคในชวงดังกลาว 

นาจะกลับมาคึกคักเพิ่มมากขึ้นจากการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม โดย 
เ ฉพาะอย  า งย ิ ่ ง การฟ   นต ั วของภาค 
อุตสาหกรรมที ่จะสงผลใหสถานการณ 
ดานการจางงานกลับสู ภาวะปกติในชวง 
ตนไตรมาสที่ 3 นาจะมีสวนชวยกระตุน 
ใหการบริโภคในระยะดังกลาวปรับตัวเพิ่ม
ขึ้น สอดคลองกับคาดัชนีความเชื่อมั่นดาน 
ยอดจำหนายคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ที ่ค าด ัชน ีปร ับต ัวเพ ิ ่มข ึ ้นในระด ับส ูง 
เมื ่อเทียบกับคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในองค 
ประกอบดังกลาวของเดือนที่ผานมา 
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Economic Index : Trade Watch

1. Export Composite Leading Index (Export 
CLI) 

Export CLI เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 อยู 
ที่ระดับ 100.42 ลดลง 0.03 จากเดือนที่เมษายน 
พ.ศ. 2555 สงสัญญาณการชะลอตัวเน่ืองจากปจจัย 
ตางประเทศเปนหลัก โดยดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ 
(JPMorgan Global Manufacturing PMI) สง 
สัญญาณหดตัว อยางไรก็ตามพบวาปจจัยในประเทศ 
ยังคงสงสัญญาณขยายตัว ไดแก ดัชนีผลผลิตภาค 
อุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิต ดัชนีชี้นำ 
วัฏจักรธุรกิจระยะสั้นและดัชนีตลาดหลักทรัพยของ 
ไทย

2. Export Warning System (EXWA)  
คาดวาการสงออกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

จะอยูในภาวะซบเซา และมีโอกาสหดตัว เนื่องจาก 
ปจจัยตางประเทศที่สงสัญญาณดานลบ โดยดัชนี 
ผูจัดการฝายจัดซื้อ (JPMorgan Global Manufactur 
ing PMI) ซ่ึงสะทอนถึงสถานการณการผลิตอุตสาหกรรม 
ของโลก ในเดือนพฤษภาคม อยูที่ระดับ 50.6 และ 
ลดลงอยูที่ระดับ 48.9 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 
ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 3 ป เกิดจากปจจยัหลักคือการผลิต 
ในกลุมยูโรที่ยังคงหดตัว โดยมีรายงานการหดตัวของ 
เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และกรีซ ในขณะ 
ที่สหรัฐฯ สถานการณ PMI ออนแอที่สุดในรอบ 37 
เดือน ดานจีน บราซิล เวียดนาม มีอัตราการชะลอลง 
มากขึ้น สวนญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวันกลับไปสู 
ภาวะหดตัวอีกคร้ังหน่ึง อยางไรก็ตามตัวแปรในประเทศ 
ยังสงสัญญาณคอนขางดี โดยอัตราการใชกำลังการ 
ผลติ การนำเขาสินคาวัตถุดิบ และการนำเขาสินคาทุน 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยขยายตัวรอยละ 29.0 5.1 และ 
47.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา แต 
ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้นเริ่มชะลอลง

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

แนวโนมการสงออกเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 มี โอกาสหดตัว เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่เกิดจากปญหา 
วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศกลุมยูโร โดยเฉพาะกรีซและสเปน ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่สงผลกระทบดานลบกับประเทศเกิดใหม 
หลายประเทศ และมีแนวโนมขยายวงกวางทั ่วโลก ในขณะที่จีน ซึ ่งเปนตลาดสงออกที ่สำคัญของไทย โดยไทยสงออก 
ไปจีนประมาณรอยละ 12 ของการสงออกรวม มีแนวโนมชะลอตัวลง จากการผลิต การคา และการบริโภคที่ชะลอลง 
ซึ่งเกิดจากนโยบายชะลอความรอนแรงทางเศรษฐกิจของจีนในชวงกอนหนา ประกอบกับจีนไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจยุโรป 
นอกจากนี้แนวโนมราคาสินคาตลาดโลกซึ่งเปนกลุมสินคาที่ ไทยสงออกมีแนวโนมลดลง เชน ขาว ถั่วเหลือง ปาลมน้ำมัน และ ยางพารา 
เปนตน อยางไรก็ตามพบวาภาคการผลิตไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีสำคัญในการสงออก เชน ยานยนต เครื่องใช ไฟฟา และ 
อิเล็กทรอนิกส ฟนตัวจากภาวะน้ำทวมในชวงปลายป พ.ศ. 2554

ผลจากระบบเตือนภัยการสงออก Export Composite Leading Index (Export CLI) และ Export Warning System (EXWA) 
ดังนี้
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