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อารดา มหามิตร 
บรรณาธิการบริหาร

จากสถานการณการผันผวนของเศรษฐกิจโลก การพึ่งพา 
แตเฉพาะกำลังของตนเองเพียงลำพังไมสามารถกอใหเกิดการ 
พัฒนาใหกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกไดอีก 
ตอไป AEC จึงอาจเปนคำตอบสุดทายของการรวมกันของ 
ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนที ่จะขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ  
และกระแสความทาทายใหมจากพลวัตการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกครั้งนี้จะเกิดขึ้นในหลากหลายมิติ ไมวาจะเปนบริบท 
การคาโลก และเงื่อนไขทั้งทางอุปสงคและอุปทานที่เปลี่ยน 
ไป นำไปสูประเด็นเศรษฐกิจการคาไทยในอนาคตวาจะ 
ตองเตรียมรับมืออยางไร Thailand Economic and 
Business Review ฉบับกันยายนนี้ จึงไดนำเสนอ Special 
Report: เรื่อง New Challenges for Thailand in    
the New Era of Global Trade and Investment 
โดยทีมบรรณาธิการ ซึ่งเราไดสรุปประเด็นจากการบรรยาย 
พิเศษของหลักสูตร TEPCoT  โดย ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ 
เลขาธิการ UNCTAD  เปนบทสรุปฉบับยอที่ไดเนื้อหาและ 
แนวทางการขับเคล่ือนวาเราตองดำเนินการอยางไร กับเศรษฐกิจ 
โลกยุค 2012 

และฉบับนี้ Thailand Economic and Business 
Review ก็ไมเคยพลาดท่ีจะนำเสนอบทวิเคราะหทางเศรษฐกิจ 
และธุรกิจในกลุมประเทศ ASEAN โดยศูนยศึกษาการคา 
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดนำเสนอบท 
วิเคราะหยางพาราไทยภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และรองศาสตราจารย ดร. วันชัย รัตนวงษ ผูอำนวยการ 
ศูนยวิจัยโลจิสติกส มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยนำเสนอ 
เรื่องเสนทางโลจิสติกสในกัมพูชา(ตอนจบ) และในสวนของ 
Economic Review  ดร.ลลิตา  จันทรวงศไพศาล อาจารย 
ประจำคณะเศรษฐศาสตร ไดรวมนำเสนอเรื่อง  บำเหน็จ 
หรือบำนาญ? ทางเลือกของวัยเกษียณ ไดวิเคราะหถึง 
นโยบายของการจายบำเหน็จและบำนาญ และฉบับนี้ฝาย 
วิจัย โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดนำโพลล เรื่องสถานการณชาวนาไทย มา 
แสดงผลถึงความเห็นของชาวนาไทยตอนโยบายภาครัฐเปน
อยางไร 

ความทาทายใหมดานการคา
การลงทุนในยุคเศรษฐกิจโลก 2012

ในสวนของ The Globe ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร 
อัครราชทูต (ฝายการพาณิชย)  ณ กรุงปกกิ่ง นำเสนอกรณี 
ศึกษา เบื้องหลังคดีเครื่องหมายการคา “หวังเหลาจี๋” 
(Wang Lao Ji)  เปนเรื่องราวของการละเมิดและปกปอง 
เครื่องหมายการคาของ “น้ำชาสมุนไพร” ที่มีมูลคามากที่สุด 
ในตลาดจีน เมื่อโฟกัสที่ประเทศจีนแลว ไมพลาดที่จะโฟกัส 
ตลาดเกิดใหมอีกหน่ึงประเทศ ‘อินเดีย’  คุณอดุลย โชตินิสากรณ 
ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศประจำ 
มุมไบ ไดรวมนำเสนอเรื่อง ธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ต 
ของอินเดีย ที่กำลังขยายสวนแบงธุรกิจคาปลีกอยางตอเนื่อง 
และมีแบรนดใหมในตลาดท่ีนาจับตอมอง และอีกหน่ึงพันธมิตร 
ที่รวมนำเสนอเนื้อหาดานธุรกิจในตางประเทศ ธนาคารเพื่อ 
การสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ฉบับนี้ไดรวมนำเสนอ 
เรื่อง ตลาดผูบริโภคในพมา  

และเรื่องราวของพมา ไมไดมีแคนำเสนอเรื่องราวของ 
ตลาดผูบริโภค ฉบับนี้ ดร.นิออน ศรีสมยง อาจารยประจำ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย นำเรื่องราว 
ที่ไดไปสัมผัสจากการทองเที่ยวในพมามาเลาสู ถึงโอกาส 
ของธุรกิจทองเที่ยวในพมา ในชื่อเรื่อง รีบไปดูพมา กอนที่ 
พมาจะเปลี่ยนไป  และในสวนของ Strategy กลยุทธใหมๆ 
ที่นักธุรกิจไทยตองรู เริ่มดวยกลยุทธ CSR เรื่อง เตรียม 
พรอมองคกร รับมือ AEC ตอนที่ 3 โดย รองศาสตราจารย 
ทองทิพพา วิริยะพันธุ อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และปดทายเลมดวย Work & 
Life เรื่อง มารยาทงาม..ตามแบบวัฒนธรรมไทย  โดย 
อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย 

ความทาทายใหมนี้ ไมเพียงแตความทาทายกับการรับมือ 
ของการผันผวนของเศรษฐกิจโลก  เรายังตองรับความทาทาย 
ตอการเดินหนาสูความเปน AEC  นิตยสาร Thailand 
Economic & Business Review สื่อกลางการนำเสนอ 
ขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจเชื่อวาฉบับนี้ จะชวยใหทาน 
นำความรูเพื่อนำไปปรับใชเปนประโยชนในการบริหารงาน 
ในยุคของเศรษฐกิจโลก 2012
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Economic Review
“การใชจายเพื่อการบริโภค
ที่นักเศรษฐศาสตรเชื่อวาเหมาะสมที่สุด
ในชวงวัฏจักรชีวิตของคนคนหนึ่ง คือ 
การบริโภคในจำนวนที่เทาๆ กัน
ตลอดชวงชีวิต 
(Consumption smoothing)”
- ดร.ลลิตา  จันทรวงศไพศาล

Driving towards 
ASEAN+
“ผูครองตลาดยางแทงของโลกเปนอันดับ 2 
คือ ไทย มีสวนแบงตลาดรอยละ 24.4 
ตลาดสงออกหลักของไทย คือ จีน 
มีสัดสวนรอยละ 50.0 องการสงออกยางแทง
ของไทยไปทั่วโลก รองลงมาคือ ญี่ปุน 
เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ 
สวนยางแผนรมควันและน้ำยางขน ไทยเปน
ผูครองสวนแบงตลาดเปนอันดับ 1 ของโลก”
- ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

28
Driving towards 
ASEAN+
“ในการพัฒนาเสนทางสายหลัก
ใหมีสภาพพรอมรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจการคา การลงทุน รัฐบาลกัมพูชา 
ไดรับความชวยเหลือจากนานาชาติ อาทิเชน 
ญี่ปุน สวีเดน ไทย และสหรัฐอเมริกา 
รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ 
เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย 
(Asian Development Bank: ADB) 
และสหประชาชาติ (UN) ในการปรับปรุง 
โครงขายการคมนาคม โดยคาดวา
เสนทางสายหลักทั้ง 7 สายจะทำการ
ลาดยางแลวเสร็จภายในป 2556”
- รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ 

33
China Focus
“ความผิดเดิม” ของบริษัทเจียตัวเปา 
ที่ไดถูกเปดเผยในเวลาตอมาผาน 
“สัญญาเพิ่มเติม” จำนวน 2 ฉบับดังกลาว
ที่กำหนดขอตกลงคาธรรมเนียมการใช
เครื่องหมายทางการคาที่ไมสอดคลองกับ
หลักเกณฑทั่วไปทางธุรกิจ โดยปกติแลว 
คาธรรมเนียมการใชสิทธิในเครื่องหมายการคา
มาตรฐานจะอยูระหวางรอยละ 5-20 ของ
มูลคาการจำหนาย ดังนั้น การใหผลตอบแทน
เพียงปละ 5 ลานหยวน คิดเปนไมถึง
รอยละ 0.09 ของมูลคาตลาด ซึ่งนับวาต่ำมาก 
เมื่อเทียบกับมูลคาตลาดของสินคาดังกลาว
- ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร

42
India Focus
“สำหรับสินคาที่เปนที่นิยมสั่งซื้อ
ทางอินเตอรเน็ตในประเทศอินเดียมากที่สุด
ในป 2554 โดยพิจารณาจากยอดขาย คือ 
ผลิตภัณฑสื่อตางๆ มีมูลคา 9,883.7 ลานรูป 
(ประมาณ 5,930.2 ลานบาท) รองลงมา 
คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสำหรับผูบริโภค 
มูลคา 9,782.0 ลานรูป 
(ประมาณ 5,869.2 ลานบาท) 
เสื้อผา มูลคา 5,022.5 ลานรูป 
(ประมาณ 3,013.5 ลานบาท)”
- สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ 
ณ เมืองมุมไบ

47
CSR Strategy
“การจัดทำยุทธศาสตรของธุรกิจ
เปนเรื่องสำคัญที่ผูประกอบการ SMEs 
จะตองคำนึงถึง และนำมาปฏิบัติ 
อยางเปนรูปธรรม”
- รองศาสตราจารยทองทิพภา วิริยะพันธุ

54
Work & Life
“สำเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล” 
ก็คงจะนึกกันไดวาเรากำลังพูดถึง
ความหมายที่เกี่ยวของกับการแสดงออก
ที่มาจากการพูดและอากัปกิริยาตางๆ 
หรือโดยความหมายแลวก็คือ
เปนการแสดงออกทั้งการพูดและ
กิริยามารยาทที่บอกถึงพื้นฐาน
การอบรมของบุคคล  
- อาจารย โศภชา  เอี่ยมโอภาส

Quotes
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เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดเปดเผยถึงผลสำรวจ 
เกษตรกรท่ัวประเทศไทยจาก 1,211 ตัวอยาง 
สำรวจระหวางวันที่ 8-12 สิงหาคม พ.ศ. 
2555 

ขอมูลเบื้องตนของผูถูกสำรวจ 
เปนเพศชายรอยละ 54.6 เพศหญิง 

รอยละ 45.1 และชวงอายุ 20-29 ป 
รอยละ 10  ชวงอายุ 30-39 ปรอยละ 
24.1 ชวงอายุ 40-49 ปรอยละ 39.8 
ชวงอายุ 50-59 ปรอยละ 22.6 และ 60
ปขึ้นไปรอยละ 3.5 โดยสวนใหญระดับ 
การศึกษาเปนมัธยมศึกษา รอยละ 56.1 

ซึ ่งกลุ มผู ถูกสำรวจนี ้มีพื ้นที ่ในการ 
ทำนาเปนของตนเอง 100 % รอยละ 73.3  
ของตนเองและเชารอยละ 24.4 เชาอยาง 
เดียวรอยละ 2.2 และของตนเองเชาและ 
ของรัฐรอยละ 0.1 และพันธุขาวที่ปลูก 
สวนใหญเปนขาวหอมมะลิ รอยละ 49.4  
พื้นที่ในการทำนาแบงเปนภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ รอยละ 44.3 ภาคเหนือรอยละ 
27.5 ภาคกลางรอยละ 23.5 ภาคใต 
รอยละ 4.6

สถานการณ POLLชาวนาไทย
โดย ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน เขียนบทความ 
เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณลง 
ใน Thailand Economic and Business Review  
ฉบับที่ 12 ดร.บุญเลิศ เขียนถึงการเอาชนะอคติ 
สามอยางเพื่อใหเปนคนวัยเกษียณที่มีเงินเก็บไว 
ใชจายอยางเพียงพอ สำหรับบทความนี้ผูเขียนจะ 
เขียนถึงการวางแผนทางการเงินเชนกัน แตจะเปน 
เรื่องของการ “ใช” เงินออมของบุคคลในวัย 
เกษียณหรือผูสูงอายุที่ไมมีรายไดจากการทำงาน
แลวนั่นเอง

การศึกษาพฤติกรรมการถือครองทรัพยสิน 
และการใชจายของบุคคลที่อยูในวัยเกษียณมีความ
สำคัญมาก เนื่องจากผูสูงอายุเปนกลุมที่เปราะบาง 
และมีความเสี ่ยงตอความขาดแคลนปจจัยตางๆ 
ท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต ภายใตแบบจำลองวัฏจักร 
ชีวิต (Life-cycle model) บุคคลจะทำงานและ 
เก็บออมเพื่อนำเงินออมที่ไดนั้นไปใชจายยามที่เขา
แกตัวลงจนไมสามารถหารายไดจากการทำงานได 
ทรัพยสินที่ถือครองอยูจะถูกใชหมดไปเมื่อเขาสิ้น 
ชีวิตลง อยางไรก็ดี การศึกษาการถือครองทรัพยสิน 
ของผูสูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงใหเห็น 
วาผูสูงอายุจำนวนมากมีการถือครองทรัพยสินสูง 
กวาการคาดการณของแบบจำลอง 

ผูอานอาจจะตั้งคำถามวา  “แลวการที่คนแก 
เก็บเงินเอาไวเยอะเกินไปมีขอเสียอยางไร”

สำหรับคำตอบที่ทานอาจเคยไดยินแบบปลงๆ 
เชน “คนเราตายไปก็เอาอะไรไปดวยไมไดอยูดี” 
ผูเขียนขอแปลคำตอบแนวคนพบสัจธรรมนี้เปน 
ภาษาวิชาการซักหนอยวา การที่ผูสูงอายุถือครอง 
ทรัพยสินมากเกินไปจนไมไดนำมาใชจายระหวาง
ที่เขายังมีชีวิตอยูทำใหเขามีความสุขหรือความ 
พึงพอใจต่ำกวาระดับที่เหมาะสมเมื่อพิจารณา 
ความสามารถในการหารายไดของเขาเอง ทั้งนี้ 
เนื่องจากการมีทรัพยสินในเวลาที่เขาตายไปแลว
ไมไดชวยใหเขามีความสุขเพิ่มขึ้น

คำถามตอไป “ในเมื่อเราเชื่อวาคนทุกคน 
ฉลาดและมีความคิดเปนเหตุเปนผล แลวทำไม 
ผูสูงอายุบางคนจึงยังมีทรัพยสินเงินทองเยอะ 
แยะ จนตายก็ยังกินไมหมดละ”

เหตุผลหลักของการถือครองทรัพยสินของ 
ผูสูงอายุคงหนีไมพน  1. เก็บเงินและทรัพยสินไว 
เพื่อใชจายยามฉุกเฉิน โดยเฉพาะคาใชจายใน 
การรักษาพยาบาล  2. ตองการมอบมรดกใหแก 
ลูกหลาน (ขอ 2 นี้อาจจะกลัวลูกหลานไมดูแล 
หรืออาจจะมาจากความสุขในการใหจริงๆ ก็ได)

การใชจายเพื่อการบริโภคที่
นักเศรษฐศาสตรเชื ่อวาเหมาะสม
ที่สุดในชวงวัฏจักรชีวิตของคน
คนหนึ่งคือ การบริโภคในจำนวนที่
เทาๆ กันตลอดชวงชีวิต 
(Consumption smoothing) 

Economic Review :
คิด…เขียน by RIPED

Contributor
ดร.ลลิตา  จันทÃ‹วงศ ‹ไพศาล 
ÍÒ¨ÒÃÂ‹»ÃÐ¨Ó¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊμÃ‹ 
และผู้เชี ่ยวชาญประจำสถาบันวิจัย 
เพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
การศึกษา
Ph.D. in Economics, Boston University, 2010

Research Interest:  Public Economics, 

Macroeconomics and Labor Economics
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การใชจายเพื่อการบริโภคที่นักเศรษฐศาสตร 
เชื่อวาเหมาะสมที่สุดในชวงวัฏจักรชีวิตของคนคน
หนึ่งคือ การบริโภคในจำนวนที่เทาๆ กันตลอด 
ชวงชีวิต (Consumption smoothing) ในขณะ 
ที ่รายไดมีแนวโนมเพิ ่มขึ ้นในชวงแรกของการ 
ทำงาน ถึงจุดสูงที่สุดในวัยใกลเกษียณและลดลง 
หลังจากนั้น คนจึงตองการกูเงินในชวงกอราง 
สรางตัวหรือในชวงตนของวัยทำงานและนำเงินเก็บ
ออกมาใชหลังจากที่เขาเกษียณอายุแลว ดังนั้น 
การมีเครื่องมือทางการเงินที่จายเงินเปนรายงวด 
(Annuity) ใหกับผูสูงอายุ งวดละเทาๆ กัน 
เปรียบเสมือนการประกันระดับการบริโภคใหกับ
ผูสูงอายุไดโดยปริยาย

ผูรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ฟรังโก 
โมดิกลิอานี (Franco Modigliani) ในฐานะผู 
บุกเบิกการวิเคราะหการออมของบุคคลธรรมดา 
ไดกลาวในพิธีการรับรางวัลโนเบลของเขาในป 
ค.ศ.1985 เนื้อความวา “เปนที่รูกันโดยทั่วไปวา 
การจายเงินเปนรายงวดนอกเหนือไปจากการ 
จายบำนาญในระบบประกันสังคมนั้นเปนสิ่งที่ 
หายากยิ่ง ความเขาใจถึงสาเหตุของปริศนานี้ยัง 
คงคลุมเครือ การคนควาวิจัยในเรื่องดังกลาวจึง 
ถือเปนการศึกษาที่นาสนใจยิ่ง” แมแตในสหรัฐ 
อเมริกา ซึ่งถือไดวาเปนประเทศที่มีตลาดเงินและ 
ตลาดทุนกาวหนาที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง การซื้อ 
ขาย annuity ยังคงมีใหเห็นไมมากเทาที่ควร คนที่ 
ไดร ับเง ินกอนตอนเกษียณอายุการทำงานมัก 

ตัดสินใจเก็บเงินกอนนั้นเอาไวบริหารจัดการเอง 
Brown and Weisbenner (2009) สรุปวาการ 
ที่คนตัดสินใจไมซื้อ annuity ไมใชเพราะพวก 
เขาชอบการรับเงินกอนหรือบำเหน็จมากกวาการ
รบัเงินเปนงวดหรือบำนาญ คนสวนมากเลือกที่ 
จะรับเงินเปนงวดถา annuity เปนตัวเลือกที่ใช 
ในการเลือกเบื้องตน (default) แตถา annuity 
ไมใชเปน default สัดสวนการซื้อ annuity 
จะลดลง นั่นเปนเพราะพวกเขาเห็นวาการสรรหา 
เลือกซื้อ annuity ที่เหมาะสมกับตนเองเปนภาระ 
ประกอบกับความเสี่ยงของการไมไดรับเงินงวดใน 
อนาคตจากการเลือกบริษัทผูจัดการ annuity ที่ผิด 
พลาด

การมีเครื่องมือทางการเงิน
ที่จายเงินเปนรายงวด (Annuity) 
ใหกับผูสูงอายุ งวดละเทาๆ กัน 
เปรียบเสมือนการประกันระดับ
การบริโภคใหกับผูสูงอายุ
ได โดยปริยาย
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เม ื ่อห ันกลับมามองการจายเง ินรายงวด 
สำหรับผูสูงอายุในประเทศไทย พบวาสวนมากจะ 
เปนการจายบำนาญของขาราชการและระบบ 
ประกันสังคมเทานั้น กองทุนบำเหน็จบำนาญ 
ขาราชการ (กบข.) เสนอทางเลือกใหสมาชิกใน 
การฝากเงินที่มีสิทธิไดรับใหกองทุนบริหารตอ 
หรือ ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิไดรับ แมทางเลือก 
ด ังกล าวไม ได ม ีค ุณสมบ ัต ิของการประก ัน 
(แบงจาย จำนวนงวดชัดเจน ไมใชจายจนกวา 
ผูรับจะเสียชีวิต) แตทางเลือกนี้เปนการบังคับให 
คนวัยเกษียณมีวินัยในการใชจายมากขึ้น

กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ (กบข.) เสนอทางเลือก
ใหสมาชิกในการฝากเงินที่มีสิทธิ
ไดรับใหกองทุนบริหารตอ หรือ 
ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิไดรับ 
แมทางเลือกดังกลาวไม ไดมี
คุณสมบัติของการประกัน (แบงจาย 
จำนวนงวดชัดเจน ไม ใชจายจนกวา
ผูรับจะเสียชีวิต) แตทางเลือกนี้
เปนการบังคับใหคนวัยเกษียณมีวินัย
ในการใชจายมากขึ้น

Brown and Weisbenner (2009) สรุปวา การที่คนตัดสินใจ
ไมซื ้อ annuity ไม ใชเพราะพวกเขาชอบการรับเงินกอนหรือ
บำเหน็จมากกวาการรับเงินเปนงวดหรือบำนาญ คนสวนมาก
เลือกที่จะรับเงินเปนงวดถา annuity เปนตัวเลือกที่ ใช ในการ
เลือกเบื้องตน (default) 

กองทุนการออมแหงชาติ เสนอการจายกำหนด 
วาสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ใหมีสิทธิ 
ไดรับเงินบำนาญจากเงินสะสมและเงินสมทบที่ 
รัฐบาลจายให เปนสูตรการคำนวณแบบใชเงินสะสม 
เปนเกณฑและมีการการันตีจำนวนขั้นต่ำไวที่ระดับ 
“เงินดำรงชีพ” ในขณะที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
สมาชิกกองทุนมีสิทธิไดรับเงินกอนจากกองทุน 
เม ื ่อความเป นสมาช ิกส ิ ้นส ุดลงแต จะไม ม ี 
ทางเลือกในการทยอยรับเงิน

การใชจายของผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่ไมไดรับ
บำนาญ ถาไมนับครอบครัว ลูกหลาน หรือผูอื่นที่ 
อาจแบงเบาภาระทางการเงินของเขาได คนวัยเกษียณ 
จะตองมีการวางแผนที่รอบคอบมากถึงมากที่สุด 
การถือครองทรัพยสินที่มากเกินไปก็ไมพอดี นอย 
เกินไปก็เสี่ยงที่จะมีชีวิตอยูโดยที่ไมมีอะไรเหลือเลย 
ในเชิงนโยบาย อาจตองมีการพิจารณาปรับการจาย 
เงินใหมีสัดสวนของเงินรายงวดเพิ่มมากขึ้น โดย 
เฉพาะอยางยิ่งในสวนของเงินจากกองทุนสำรอง 
เลี้ยงชีพ
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เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคมท่ีผานมา หลักสูตรผูบริหารระดับสูง 
ดานการคาและการพาณิชย หรือ TEPCoT มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ไดจัดงานสัมมนาพิเศษขึ้น ในชื่อวา “New 
Challenges for Thailand in the New Era of  
Global Trade and Investment” โดยไดรับเกียรติจาก        
ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการ UNCTAD มาบรรยาย 
พิเศษ และตัวแทนผูเขาอบรมหลักสูตร TEPCoT รุนที่ 
1 ถึง 5 มารวมเสวนาตอใน หัวขอ “AEC & Beyond 
ทิศทางการคาการลงทุนในพลวัตใหม" โดยมีคุณกิติพงศ 
อุรพีพัฒนพงศ ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร แอนด 
แมคเคนซ่ี จำกัด TEPCoT รุนท่ี 1, คุณนันทวัลย ศกุนตนาค 
อธิบดีกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย TEPCoT 
รุนที่ 2, คุณไพบูลย พลสุวรรณา ประธานสภาผูสงสินคา 
ทางเรือแหงประเทศไทย TEPCoT รุนที่ 3, คุณเอกพิทยา 
เอ่ียมคงเอก กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท สหการประมูล 
จำกัด TEPCoT รุนที่ 4 และคุณไพบูลย นลินทรางกูร 
ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย TEPCoT รุนท่ี 5 
โดยมี ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย รองอธิการบดีฝายวิจัย 
และผูอำนวยการหลักสูตร TEPCoT ดำเนินการเสวนา 
งานวันนี้ถือเปนเวทีที่รวม ‘ผูนำ’ จากทั้งภาครัฐ และภาค 
เอกชน มาแสดงวิสัยทัศนและเชื่อมโยงแนวคิดจากหลาย 
ภาคสวนเพื่อนำไปเปนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
การคาไทยสูตลาดโลกรวมกัน นิตยสาร Thailand Economic 
and Business Review จึงขอนำประเด็นสำคัญมาสรุป 
ใหแกผูอานหลายๆ ทานที่พลาดการเขารวมงานนี้

สถานการณเศรษฐกิจโลก
ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลาวาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 

พ.ศ. 2551 ไดเคยมาบรรยายท่ีหลักสูตร TEPCoT คร้ังแรก 
ใหแกผูเขาอบรมรุนที่ 1 และหลังจากนั้น 6 วัน วันท่ี 14 
กันยายน พ.ศ. 2551 วันน้ันถือเปนวันประวัติศาสตรของ 
เศรษฐกิจโลกเพราะเปนวันที่ Lehman Brothers  ลม 
ส่ิงท่ีเห็นไดชัดคือเศรษฐกิจโลกไรสมดุล (Global Imbalances) 

ถายอนกลับไปดูถึงเหตุการณ IT Bubble หรือชวง 
วิกฤต Y2K ในป ค.ศ. 2001 การแกปญหาของสหรัฐฯ ณ 
ตอนนั้น คือการปรับดอกเบี้ยใหถูกเพื่อนำไปสูการกระตุน 
เศรษฐกิจ เปรียบเสมือน ‘งานเลี้ยงที่ไมมีวันเลิกรา’  เปน 
ชวงอัตราการเงินผอนคลายมาก เศรษฐกิจโลกเติบโตดีมาก  
สงผลใหผูคนหละหลวมในเรื่องการลงทุน คุณภาพในการ 
ตัดสินใจต่ำลง ซึ่ง UNCTAD ไดทำนายมาทุกปวา เศรษฐกิจ 

ไดรับการกระตุนมากเกินไป สหรัฐฯขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 
คุณภาพของหน้ีเกิดความเสียหายมาก กฎระเบียบยอหยอน 
ธรรมาภิบาลไมมี

Adam Smith กอนหนาที่เขียนหนังสือเรื่อง The 
Wealth of Nations ไดเขียนเรื่อง The Theory of 
Moral Sentiments มากอน ซึ่งทฤษฎีนี้กลับเปนเรื่องที่ 
มาพูดกันอีกคร้ัง และนำไปสูเร่ือง CSR ตางๆ  ดร.ศุภชัย ได 
แนะนำวา เราควรนำ Theory of Moral Sentiments 
มาปรับกับการขับเคลื ่อนการตลาดและขอใหคิดเรื ่อง 
Moral Sentiment อยูขางหลังเสมอ และถาเปรียบแลว 
ประเทศไทยนั้นมี ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใชหลักสายกลางนี้ในการ 
พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ 

สาเหตุของการเกิดปญหาเศรษฐกิจโลก คือ สวนหน่ึง 
นโยบายผิด นำไปสูการขาดสภาพคลอง แตที่ประเด็นหลัก 
การลมของเศรษฐกิจสหรัฐ คือ การคิดสราง Derivatives 
โดยการแปลงสินทรัพยเปนทุนและซื้อขายกัน แตแทจริง 
แลว Derivatives ไมมีคาในตัวมันเอง หรือกลาวไดวาเปน 
การนำ“สินทรัพยอางอิง (Underlying asset)” ไปใช 
ผานธุรกรรมประเภท Derivatives ในรูปแบบตางๆ เพื่อ 
เก็งกำไร ไมมีกฎระเบียบของการบริหารหนี้ และยังขาด 
การกำกับดูแลที่ดี นำไปสูการลมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ 
เศรษฐกิจโลกในปจจุบัน  และระบบธนาคารของโลกหรือ 
ระบบการเงินกลายเปนตัวนำเศรษฐกิจ จะนำไปสูวิกฤต 
ทางเศรษฐกิจ หรือ Recession ที่เกิดขึ้นสามารถเรียก 
ไดวา “Balance Sheet Crisis” เกิดจาก Balance 
sheet ของแบงกที่ไมดี เกิดจาก Balance Sheet ของ 
รัฐบาลที่ไมดี มันคือการพอกพูนของหนี้ในรูปแบบตางๆ 
ไมวาจะหนี้ของครัวเรือนของบริษัท ของแบงก และหนี้ 
ของรัฐบาล รัฐปลอยใหเกิด Debt Inflation ปริมาณ 
หนี้สูงมากเกินไป

ระบบการเงินนำภาคการผลิตไมได การเงินตองตาม 
และตองเปนสวนสนับสนุน แตสิบปที่ผานมา ระบบการเงิน 
กลายเปนตัวนำเศรษฐกิจ รายไดเฉล่ียของชนช้ันกลางลดลง 
สหรัฐฯ เปนประเทศที่มีความแตกตางระหวางชนชั้นหรือ 
ความไมเสมอภาคมากที ่สุดในกลุ มประเทศที่เจริญแลว 
ดังนั้นจึงเห็นไดวา สหรัฐฯ ในยุคของประธานาธิบดีโอบามา 
ไดประกาศที่ถึงการเขาสูสถานการณหนาผาทางการคลัง 
(Fiscal Cliff) โดยการเพิ่มภาษี

Lehman Brothers เปนสถาบันการเงินขนาดใหญของ สหรัฐอเมริกา ที่มีอายุยาวนานกวา 160 ป 
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ตัวเลข GINI Index คือดัชนีวัดความไมเทาเทียมกัน 
ของการกระจายรายไดของภาคครัวเรือน ถาเทากับ 1 
แปลวา ไมเสมอภาคกันอยางสมบูรณ ถาเทากับ 0 แสดงวา 
เทาเทียมกันอยางสมบูรณ ในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย 
อยูที่ 0.3 สวนประเทศสหรัฐฯ ระดับ GINI Index อยูที่ 
0.42 ซ่ึงเทากับประเทศไทย ซ่ึงประเทศเรามีแนวโนมสูงข้ึน 
แตของสหรัฐฯ เปนตัวเลขที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญ 
แลว ถาสรุปตัวเลขรายได  คนรวย 20% ของประชากรโลก 
มีทรัพยสมบัติมีรายไดที่ 70% ของรายไดทั้งหมดของโลก 
สวนคนจน 20% มีทรัพยสมบัติอยูเพียง 2% ของโลก 
แลวโลกอยูไดอยางไร สหรัฐฯ ในยุคของประธานาธิบดี 
โอบามา ไดประกาศท่ีถึงการเขาสูสถานการณหนาผาทาง 
การคลัง (Fiscal Cliff) โดยการเพิ่มภาษี  โดยเฉพาะ 
ภาษีที่เกี่ยวกับทรัพยสิน Wealth, Asset Income 
ทั้งหลายจะปรับขึ้น 

เศรษฐกิจโลกมีความเสี ่ยงสูงที ่จะขยายตัวลดลงใน 
ปหนา UNCTAD คาดวาจะมีการเติบโตเพียง 2.5% เทานั้น 
ขณะที่สถานการณเศรษฐกิจในปนี ้จะไมขยายตัวตามที่ 
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) คาดการณไว เพราะ 
การคาโลกจะชะลอตัวลง โดยมีการขยายตัวเพียง 4% จาก 
เมื่อป 2555 ที่ขยายตัว 5% เศรษฐกิจสหรัฐ และวิกฤติ 
ยูโรโซนจะเลวรายลงมากขึ้น 

การแกไขเยียวยาเศรษฐกิจโลกในชวงนี้ ไมเหมือนการ 
ลมสลายของเศรษฐกิจเมื่อป ค.ศ. 1997 เพราะสมัยนั้น 
IMF ชวยเหลือประเทศที่ยากจนอยางพวกเรา แตสมัยนี้ 
เงินของ IMF ตองชวยประเทศในกลุมยุโรปเองเกือบทั้งหมด 
ซึ่งเปนครั้งแรกของโลกที่ประเทศในกลุมยุโรปเกือบทั้งหมด 
ตองขอความชวยเหลือจาก IMF 

สถานการณของยุโรปน้ัน ถามองท่ีประเทศกรีซ รายได 
ตอหัวติดลบรอยละ 5 ติดตอกันมา 5 ปแลว คนวางงาน 
รอยละ 23 ของประชากรประเทศ พลเมืองมีอยูประมาณ 

10 ลานคน แตมีขาราชการ 1 ลานคน เสมือนวาเปน 
แหลงชวยเหลือคนไมมีงานทำ คำถามวากรีซเขาไปอยูใน 
ยูโรโซนไดอยางไร เพราะการเขายูโรโซนเปนตัวโมเดลของ 
เยอรมัน ที่ตองมีผลผลิตที่ดี การลงทุนตองสูง การคาตองดี 
แตกรีซกลับมีดีอยางเดียวคือ ดอกเบี้ยต่ำมาก ในขณะที่ 
เยอรมันดอกเบี้ยต่ำแตมีเงินออมพอสมควร  ตอมาสเปน 
โปรตุเกส ปรับดอกเบี้ยต่ำเชนกัน  สงผลใหเกิดการใชเงิน 
อยางมโหฬาร 

ดร. ศุภชัย ยังคาดการณดวยวา เศรษฐกิจสหภาพ 
ยุโรป (อียู) จะรวงลงไปอีก 0.5-0.7% ในปนี้ จากในชวง 
ครึ่งแรกของปนี้ ที่ลดลงไปแลว 0.3% และคาดวาในป 
หนาเศรษฐกิจอียูจะหดตัวลงไปอีก 1.3% พรอมแนะนำ 
ใหชาติเอเชียพิจารณา การนำทุนสำรองบางสวน ออก 
มาใชจายเพื่อซื้อสินทรัพย หรือเทคโนโลยีจากอียู เพราะ 
เอเชียมีทุนสำรองเงินตราระหวางประเทศในสัดสวนสูง 
ถึง 60% ของยอดทุนสำรองเงินตราระหวางประเทศ 
ทั่วโลก โดยเฉพาะจีน ที่มีทุนสำรองสูงถึง 3.4-3.5 ลาน 
ลานดอลลาร

ขณะนี้โลกเราไมมี Global Governance มีเฉพาะ 
เรื่อง Trade อยางเดียวที่มีระเบียบในการคาขายโลกโดย 
การดูแลของ WTO แตเรื่องการเงินไมมี การลงทุนยังไมมี 
เชนกัน ขณะนี้การลงทุนระหวางประเทศจึงยังไมมีระเบียบ 
และธรรมาภิบาลรวมกัน  ถาสังเกตบริษัทเหล็กในยุโรป 
ตอนน้ีเปนของอินเดีย บริษัทผลิตวิสก้ีในยุโรปเปนของเอเชีย 
สาธารณูปโภคของยุโรปบางท่ีไมวาจะน้ำ ไฟ แกส กลายเปน 
ของเอเชีย เห็นไดวาธนาคารยุโรปไมมีความสามารถในการ 
เพิ่มทุน จึงตองขายของเกาออกมา การรวมตัวยูโรโซนมี 
ชองโหวตรงท่ียูโรโซนน้ันมี Monetary Union โดยที่ไมมี 
Fiscal Union หมายถึง Monetary Union ที่มีแต 
นโยบายดอกเบี้ยอยางเดียว แตไมมีนโยบายการควบคุม 
แบงก หรือ Fiscal Union และถามี Monetary Union 
ควรจะมี Fiscal Union และตองมี Banking Union ดวย 
แตตอนนี้เหมือนวายูโรโซนยังทำไมเสร็จสิ้นดี และตอง 
ขอเนนวาทุกประเทศที่มีการเติบโต (Growth) ตองมี 
ธรรมาภิบาล (Governance)

ความทาทายของการคาการลงทุนใน AEC
การพัฒนาในระดับภูมิภาคเอเชียสำคัญมาก การ 

รวมกันของ AEC (ASEAN Economic Community) 
และ CMI (Chiang Mai Initiative) ตองทำใหเกิด 
และสำเร็จใหได สิ่งที่หวงไมใชประเทศไทย แตหวง AEC 
วาจะไปรอดไหม ดังน้ันประเทศไทยและกลุมประเทศในเอเชีย 

ดร.ศุภชัย ไดแนะนำวา เราควรนำ Theory of 

Moral Sentiments มาปรับกับการขับเคลื่อน 

การตลาดและขอใหคิดเรื่อง Moral Sentiment 

อยูขางหลังเสมอ และถาเปรียบแลว 
ประเทศไทยนั้นมี ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใชหลัก 
สายกลางนี้ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ 
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ควรเพ่ิมความรวมมือระหวางกัน ตามกรอบอาเซียน+3 และ 
อาเซียน +6 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจาก 
ภูมิภาคนี้เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดย 
มีปริมาณการคา คิดเปนสัดสวนมากกวา 50% ของปริมาณ 
การคาโลก

Mutual Recognition
AEC และ ASEAN +3 ตองสำเร็จ เพราะแหลงเจริญ 

เติบโตอยูในนี้หมด ประเด็นของการดำเนินการของ AEC 
เร่ืองของ Single Currency มองประเด็นน้ีผานไดเลย เพราะ 
ไมสามารถทำได เนื่องดวยแตละประเทศมีความแตกตาง 
กันมาก การลดภาษีเปนเรื่องทำไดเลย แตสิ่งที่ทำยาก 
ที่สุดคือ Mutual Recognition มาตรฐานของธนาคาร 
มาตรฐานส่ิงแวดลอม ของพวกน้ีตองเปนอันหน่ึงอันเดียว 
กัน และเรื่องกฎระเบียบการแขงขันที่ตองเปนมาตรฐาน 
เดียวกัน คนถึงคาขายกันไดแบบไมมีไดเปรียบเสียเปรียบ 
กันได ปจจุบันนี้ UNCTAD คือจุด Focal point เรื่อง 
กฎหมายการแขงขันของโลก ความยากของมันคือ ไมได 
หมายถึงการแขงขันอยางเดียว แตตองคำนึงถึงผูบริโภค 
และตองมีการแขงขันเสมอภาคระหวางกัน

อาเซียนควรกระชับความรวมมือ ในการสรางเสถียรภาพ 
ทางการคา พรอมกำหนดมาตรฐานธนาคารรวมกัน รวมถึง 
มาตรการตรวจสอบ การสงสัญญาณเตือน เพื่อปองกัน 
การเกิดภาวะตึงตัวทางการเงินขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ 
อาเซียนควรใหความสำคัญของการจัดต้ังกฎหมายตลาดเด่ียว 
และกฎหมายคุมครองผูบริโภค ซึ่งการรวมกลุมที่แทจริงจะ 
ตองมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไมใหไปเจอกำแพงในภายหลัง 
ซึ่งเสี่ยงที่ AEC จะเกิดไดไมสำเร็จ โดยเฉพาะการจัดทำ 
กฎหมายบางฉบับที่ตองเปนมาตรฐานเดียวกัน หากมีการ 
เปดตลาดสมบูรณ เชน กฎหมายแขงขันทางการคาในอาเซียน 
ที่ขณะนี้บางประเทศบังคับใชเขมงวด บางประเทศไมมี 
กฎหมายฉบับนี้ บางประเทศไมมีประสิทธิภาพในการบังคับ 
ใชกฎหมาย

การเขารวมกลุมเขตการคาเสรี Trans-Pacific (TPP)
ดร. ศุภชัย แนะนำวาไทยไมควรรีบเรงเขารวมกลุม 

เขตการคาเสรี Trans-Pacific (TPP) ที่อยูภายใตการนำ 
ของสหรัฐ คิดใหดีเสียกอน พิจารณาใหดี เพราะในแงของ 
การเปลี่ยนแปลงจากกฎขอบังคับขององคการการคาโลก 
(WTO) ทั้งมาตรการของทีพีพียังรวมถึงกฎและมาตรฐาน 
จำนวนมากที่สหรัฐใชอยู อาทิเชน สิทธิแรงงาน ซึ่งเปน 
เร่ืองท่ีประเทศกำลังพัฒนาอยางไทย ขณะน้ีประเทศเวียดนาม 
ปฏิบัติตามไดยาก ไมวาจะเร่ืองการปรับโครงสรางรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อแลกกับการเขาถึงตลาด

เทคโนโลยี
การสงเสริมดานเทคโนโลยี ประเทศเราตองมี Ownership 

ของเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงการคุมครองลิขสิทธิ์ทรัพยสินทาง 

ปญญา เราเปนประเทศที่จดทะเบียน World Intellectual 
Property Organization-WIPO นอยมาก เวลานี้ประเทศ 
จีนเปนชาติท่ีจดทะเบียน WIPO มากท่ีสุด เราจำตองสงเสริม 
เทคโนโลยีดานการศึกษา การคิดนอกกรอบ ประกอบกับ 
การคุมครองลิขสิทธิ์

โครงสรางพื้นฐาน
อาเซียนยังจะตองรวมมือในการพัฒนาโครงสราง 

พ้ืนฐาน ท่ีหมายความรวมถึง ระบบขนสง พลังงาน เทเลคอม 
การเงิน เพื่อเชื่อมโยงอาเซียนเขาดวยกัน ในสวนของไทย 
ที่ผานมาใชระบบขนสงทางบก 80% สงผลใหตนทุนแพง 
มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ขณะที่การขนสงทางรางรถไฟ 
ก็ตองดำเนินการ ที่ผานมาระบบรางรถไฟของไทยยังเปน 
ขนาด 1 เมตร แตเกือบทั่วโลกใช ระบบราง 1.40 เมตร 
การเชื่อมตอจึงมีปญหา และที่สำคัญทราบวาหัวรถจักรของ 
ไทยไมมีการเปล่ียนแปลงมานานมากแลว ซ่ึงระบบลักษณะน้ี 
จำเปนที่จะตองลงทุน

ความเหลื่อมล้ำ
ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูง คือประเทศที่มีความ 

เจริญเติบโตไมม่ันคงถาวร เปนส่ิงท่ีนักเศรษฐศาสตรไดพิสูจน 
มามากแลว ไมวาจะเปนความเหลื่อมล้ำระหวางภูมิภาค 
ระหวางอาชีพ เทคโนโลยี และเปนเร่ืองของ Digital Divide 
ตองลดชองวางการเขาถึงเทคโนโลยี

ธรรมาภิบาล
อาเซียนยังควรพิจารณามุงเนนไปในเร่ืองธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาลไมเพียงเฉพาะภาคเอกชน แตตองมีธรรมาภิบาล 
ในสวนของภาครัฐดวย ปที่ผานมา World Economic 
Forum ประเมินความสามารถแขงขันใหไทยอยูอันดับ 39 
โดยปจจัยที ่คะแนนคอนขางต่ำและเปนตัวฉุดคือปจจัย 
การเมือง ความนาเช่ือถือของนักการเมือง ขณะท่ี Corruption 
Index ใหคะแนนประเทศไทยระดับ 3 "ยิ่งต่ำหมายถึง 
ย่ิงแย" ในขณะท่ีสิงคโปรอยูท่ีระดับ 7 ดัชนีน้ีวัดหลายปจจัย 
รวมถึงการใชเงินถูกวัตถุประสงคไหม การใชงบประมาณ 
ความโปรงใสของธุรกิจ ความนาเชื่อถือของนักการเมือง 
ฯลฯ

Productivity
นอกจากนี้ควรเรงรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

เชื ่อมโยงระบบซัพพลายเชนเพื่อลดตนทุนการผลิตใหได 
ในสวนของไทยตองเรงพัฒนาบุคลากร โดยตองการเห็น 
การผลิตบุคลากรที่ปอนระบบการผลิตไดตรงจุด มากกวา 
การผลิตออกมาแลวตกงาน หรือไมตรงกับงานที่ตองการ 
โดยควรมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการ 
ลงทุน (BOI) เปนผูดูแลยุทธศาสตรนี้มากกวากระทรวง 
ศึกษาธิการ

สิ่งที่ตางประเทศหวงประเทศไทยคือ แรงงานที่มีฝมือ 
มีนอย ไมไดหวงเรื่องเงินเดือน และตอนนี้เราตองการ 
อาชีวศึกษามากกวาปริญญาตรี เงินเดือนสายอาชีวะควร 
จะตองเทากับหรือมากกวาปริญญาตรี ซึ่งจะจูงใจใหผลิต 
บุคลากรไดตรงกับความตองการมากข้ึน สำนักงานบีโอไอจะ 
ทราบตรงน้ีดีกวากระทรวงศึกษาธิการ การวางแผนกำลังคน 
ควรอยูที่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) 
เพราะ BOI ทราบถึงความตองการทางดานแรงงานมีฝมือ 
มีตองสัมพันธกับภาคการลงทุน

คนรวย 20% ของประชากรโลก มีทรัพยสมบัติ 
มีรายไดที่ 70% ของรายไดทั้งหมดของโลก 
สวนคนจน 20% มีทรัพยสมบัติอยูเพียง 2% 
ของโลก แลวโลกอยูไดอยางไร
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ใหมประกอบกับนโยบายการขยายพื ้นที ่ 
เพาะปลูกของบางประเทศ เปนตน (ตาราง 
ที่ 1)

สำหรับปริมาณการผลิตยางพารา 
หรือยางธรรมชาติของโลกไดเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
และสถานการณดานราคาที ่อยู ในระดับ 
สูงที่เปนตัวจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มปริมาณ
การผลิต เนนการบำรุงรักษาและยืดอายุ 
การโคนยาง จาก 9.83 ลานตัน ในป 2549 
เพิ่มเปน 10.70 ลานตันในป 2554 แม 
จะลดลงในป 2552 จาก 10.13 ลานตัน 
เหลือ 9.69 ลานตัน (ตารางที่ 2) เปน 
ผลมาจากผลกระทบจากภาวะโลกรอน 
และฝนตกหนักในประเทศผูผลิตรายใหญ 
ทั้งอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

แมวาอินโดนีเซียจะเปนประเทศที่
มีพื ้นที ่ปลูกยางมากที่สุดในโลกแตกลับ 
เป นประเทศที ่ม ีปร ิมาณผลผลิตเป น 
อันดับที่สอง รองจากไทยซึ่งเปนประเทศ 
ที่มีปริมาณการผลิตยางมากเปนอันดับ 
หนึ่งของโลก เนื่องจากพื้นที่ปลูกยาง 
บางสวนยังขาดการเอาใจใสดูแล และ 

ยางพาราเปนพืชที ่ปลูกในพื ้นที ่ที ่มี 
ฝนตก มีปริมาณน้ำฝนไมนอยกวา 1,350 
มิลลิเมตรตอป และมีฝนตกไมนอยกวา 120 
วันตอป ไมมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ 
มากเกินไปโดยเฉลี่ยประมาณ 24-27 องศา 
เซลเซียส และมีความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียไมนอย 
กวารอยละ 65 ตลอดป ยางพารามีการ 
ปลูกอยางแพรหลายในแถบทวีปเอเชีย 
ละตินอเมริกา และแอฟริกา คิดเปน 
พื้นที่รวมกันกวา 70 ลานไรในป 2554 
โดยประเทศผู ผล ิตยางพารารายใหญ 
ของโลก ไดแก ไทย อินโดนีเซีย และ 
มาเลเซีย มีพื้นที่ปลูกยางพาราคิดเปน 
รอยละ 64.67 ของพื้นที่ปลูกยางของ 
โลก หรือ 47.27 ลานไรในป 2554 
ท ิศทางการ เปล ี ่ ยนแปลงพ ื ้ นท ี ่ ปล ู ก 
ยางพาราของโลกตั้งแต ป 2549 จนกระทั่ง 
ปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 63.97 ลาน 
ไรในป 2549 เปน 73.09 ลานไรในป 
2554 ทั้งนี้เปนผลมาจากราคายางพารา 
อยู ในระดับสูงจูงใจใหมีการขยายเนื ้อที ่ 
ปลูก มีการดูแลรักษาตนยางพารามากขึ้น 
ชะลอการโคนยางแกและเรงเปดกรีดยาง 

บำรุงรักษา โดยอินโดนีเซียมีปริมาณผลผลิต 
อยูที่ 2.64 ลานตันในป 2549 เพิ่มขึ้น 
เล็กนอยเปน 2.74 ลานตันในป 2554 แต 
ในป 2551-2552 อินโดนีเซียมีปริมาณ 
การผล ิตยางลดลงเป นผลมาจากการ 
ประสบภัยธรรมชาติซึ ่งทำใหพื ้นที ่ปลูก 
ยางไดรับความเสียหาย

สำหรับมาเลเซียเปนประเทศที ่ม ี 
พื้นที่ปลูกยางเปนอันดับ 3 ของโลก รอง 
จากอินโดนีเซีย และไทย แตการเปล่ียนแปลง 
ของพื ้นที ่ปลูกยางพาราในมาเลเซียมี 
แนวโนมลดลง จาก 7.82 ลานไรในป 
2549 เปน 6.58 ลานไรในป 2554 
ซึ่งการที่พื้นที่ปลูกยางของมาเลเซียลดลง 
อยางตอเนื ่องเปนไปตามนโยบายของ 
รัฐบาลในการลดพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อ
ปลูกปาลมน้ำมันทดแทน อีกท้ังในมาเลเซีย 
แนวโนมขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร 
เนื ่องจากประชากรรุ นใหมมีความสนใจ 
การทำงานในภาคอ ุตสาหกรรมและ 
บริการมากกวาการทำสวนยาง อยางไรก็ตาม 
ในระยะ 1-2 ปที่ผานมา เมื่อสถานการณ 
ราคายางมีทิศทางปรับตัวสูงขึ ้นรัฐบาล 
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มาเลเซียไดกำหนดยุทธศาสตรการเพิ ่ม 
ผลผลิตยางพาราโดยตั ้งเปาหมายในการ 
เพิ่มเนื้อที่ปลูกยางพาราเปน 7.50 ลานไร 
และมีเนื้อที่กรีด 6.25 ลานไร ภายในป 
2563 ทำใหเน้ือท่ีปลูกยางพาราของมาเลเซีย 
เพิ่มขึ้นจาก 6.38 ลานไรในป 2553 เปน 
6.58 ลานไรในป 2554 โดยซึ่งจะทำให 
มาเลเซียสามารถผลิตยางพาราได 1.8 ลาน 
ตัน พื้นที่ที ่จะขยายการปลูกจะอยูในรัฐ 
ซาราวัก และรัฐซาบาหบนเกาะบอรเนียว 
โดยการปรับเปลี่ยนที่ดินที่ไมใชประโยชน
ใหมาปลูกยางพาราเพ่ิม สวนปริมาณผลผลิต 
ยางของมาเลเซียตั้งแตป 2549–2554 ก็มี 
ทิศทางลดลงสอดคลองกับพื้นที ่ปลูกยาง 
จาก 1.28 ลานตันในป 2549 ลดลงเหลือ 
1.02 ลานตันในป 2554 

นอกจากประเทศผู ผล ิตรายใหญ 
ขางตนแลวยังมีประเทศผูผลิตยางลำดับ
ถัดๆ ไป ไดแก จีน อินเดียและเวียดนาม 

เปนตน จีนเปนประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
เปนอันดับส่ีของโลกในปจจุบัน แหลงเพาะปลูก 
ยางอันดับ 1 ของจีน อยูที่มณฑลไหหนาน 
มีสัดสวนเกือบรอยละ 60 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
ยางท้ังประเทศ ยูนนาน เขตปกครองตนเอง 
กวางซี จวง และบางพื้นที่ในมณฑลกวางตุง 
และฝูเจี้ยน เนื่องจากมีภูมิอากาศรอนชื้น 
เหมาะตอการทำสวนยางพารา สวนอินเดีย 
มีเนื้อที่ปลูกยางพารา มากเปนอันดับ 5 
ของโลก มีอัตราการขยายตัวของพื้นที่ปลูก 
จาก 4.85 ลานไรในป 2549 เปน 4.45 
ลานไรในป 2553 การผลิตยางในอินเดีย 
เปนไปเพื่อสนองตอการใชภายในประเทศ 
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจเชนเดียวกับ 
จีน และบางสวนถูกแปรรูปและสงออกไป 
ยังตางประเทศ โดยแหลงผลิตยางที่สำคัญ 
ของอินเดียอยู ทางตอนใตของประเทศ 
บร ิเวณร ัฐเคราละและร ัฐทม ิฬนาด ูซ ึ ่ ง 
สามารถผลิตยางไดเปนปริมาณมากกวา 

0.6 ลานตัน

การผลิตยางพาราของไทย
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที ่สำคัญ 

ของไทย มีพื้นที่ปลูกยางเปนอันดับสอง 
รองจากอินโดนีเซีย ตั้งแตป 2549-2554 
พื ้นที ่ปลูกยางมีแนวโนมเพิ ่มขึ ้นรอยละ 
5.35 จาก 14.35 ลานไร .ในป 2549 เปน
18.76 ลานไร ในป 2554 การขยายตัว 
ของพื้นที ่ปลูกยางเปนผลมาจากนโยบาย 
สนับสนุนของรัฐบาล ในขณะที่ผลผลิต 
รวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.53 
ตอป จาก 3.07 ลานตันในป 2549 เปน 
3.35 ลานตันในป 2554 (ตารางที่ 3) 
สำหรับในป 2553 ซึ่งปริมาณผลผลิต 
ยางพาราลดลงนั้น เปนผลมากจากวาตภัย 
อุทกภัยและดินโคลนถลมในพื ้นที ่ปลูก 
ยางพาราในภาคใตของไทยทำใหผลผลิต 
เสียหายบางสวน

ไทยเปนผูผลิตยางรายใหญของโลก และเปน
ประเทศผูสงออกยางพารารายใหญเชนกัน ซึ่ง
มูลคาการสงออกยางพาราของไทยในป 2554 
อยูที ่ 383,318.60 ลานบาทหรือ 13,037 ลาน
ดอลลารสหรัฐ
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ความตองการใชและสมดุลยางพาราของ 
โลก

สถานการณ  ย า งขอ ง โลกม ี ก า ร 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สวนใหญขึ้นอยูกับ 
สถานการณของเศรษฐกิจโลก เนื่องจาก 
การใชยางเปนผลมาจากการพัฒนาความ 
เจริญกาวหนาของมนุษย ความตองการใช 
ยาง ปริมาณการใชยางธรรมชาติของโลก 
เพิ่มขึ้นทุกป เมื ่อพิจารณาการผลิตและ 
การใชยางในป 2549 – 2554 จะพบวา 
ปริมาณการผลิตยางม ีอ ัตราเพ ิ ่มเฉล ี ่ย 
นอยกวาปริมาณการใชยาง โดยปริมาณ 
การผลิตยางมีอัตราเพิ่มรอยละ 1.78 ใน 
ขณะที ่ปริมาณการใชมีอัตราเพิ ่มรอยละ 
2.13 ตอป จาก 9.69 ลานตัน ในป 2549 
เปน 2.54 ลานตันในป 2554 ซึ่งจะเห็น 
ไดวาในประเทศที่พัฒนาแลวไมวาจะเปน 
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ นจะมีอัตราการใช 
เปลี่ยนแปลงไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศท่ีกำลังพัฒนาและมีความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจจึงมีความตองการยางเปน 
ปริมาณมากอยางจีน ซึ่งมีความตองการ 
ยางไปใชในอุตสาหกรรมรถยนตที ่กำลัง 
เติบโต ทั้งนี้แมวาในป 2552 ปริมาณการ 
ใชยางของโลกมีเพียง 9.33 ลานตัน ลดลง 
จากปกอนหนารอยละ 8.31 ท้ังน้ีเปนเพราะ 
ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ 
ในประเทศผูใชยางท่ีสำคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุน และ สหภาพยุโรป ทำใหความตองการ 
ใชยางพาราลดลง สวนสต็อกมีอัตราการ 

เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 4.40 ตอป 
(ตารางที่ 4)

นอกจากการที ่ไทยเปนผู ผลิตยาง 
รายใหญของโลก ไทยยังเปนประเทศ 
ผูสงออกยางพารารายใหญเชนกัน ซึ่ง 
มูลคาการสงออกยางพาราของไทยในป 
2554 อยูที่ 383,318.60 ลานบาทหรือ 
13,037 ลานดอลลารสหรัฐ (ตารางที่ 5) 
ซ ึ ่ งหากพ ิจารณาปร ิมาณการส  งออก 
ยางพาราของไทยแยกตามชนิดของยาง 
พบวาไทยมีการสงออกยางแทงมากที่สุด 
รองลงมาเปนยางแผนรมควัน และน้ำยางขน 
ตามลำดับ โดยปริมาณการสงออกยางแทง 
จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จาก 1.07 ลานตัน 
ในป 2549 เพิ่มขึ้นเปน 1.30 ลานตันในป 
2554 ในขณะที่ปริมาณการสงออกยางแผน 
รมควันมีทิศทางลดลงจาก 0.94 ลานตัน 
ในป 2549 ลดลงเปน 0.75 ลานตัน ในป 
2554 เชนเดียวกันกับน้ำยางขึ้นซึ่งปริมาณ 
การสงออกในป 2554 ลดลงจากปกอนหนา 
สวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่น้ำยางขนซึ่ง 
เปนสินคาสงออกหลักไปมาเลเซียเพื่อผลิต 
ถุงมือยางมีราคาสูง ผูผลิตถุงมือยางในมาเลเซีย 
จึงหันไปใชยางสังเคราะหแทน ประกอบกับ 
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางในมาเลเซีย 
ประสบปญหาขาดแคลนแรงงานและราคา 
พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น จึงขยายการผลิตไมได

ตำแหนงการตลาดของยางพาราไทยใน 
ตลาดโลก 

ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดวิเคราะห 
ยางพาราไทยและผูผลิตยางพาราที่สำคัญ 
ของโลกโดยแบงตามประเภทของยางพารา 
ไดแก ยางแทง ยางแผนรมควัน และ 
น้ำยางขน ซ่ึงในท่ีน้ีจะนำเสนอเฉพาะตำแหนง 
ตลาดยางแทง (พิกัด HS 400122) ของไทย 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในตลาดโลก ซึ่ง 
ยางแทง (พิกัด HS 400122) เปนสินคา 
ที่มีมูลคาการสงออกไปตลาดโลกมากที่สุด 
ในหมวดสินคายางพาราของไทยมาตั้งแต 
ป 2550 เน่ืองจากประเทศไทยปรับเปล่ียน 
มาผลิตยางแทงเพ่ือตอบสนองความตองการ 
ของตลาดโลกที ่ เปลี ่ยนมาใชยางแทง 
เปนวัตถุดิบมากขึ้น โดยมีประเทศคูแขง 
สำคัญ คือ อินโดนีเซีย ซึ่งในป 2554 
เปนผูครองตลาดยางแทง มีสวนแบงตลาด 
รอยละ 49.5 (ภาพที่ 2) โดยสวนใหญ 
เปนการสงออกไปสหรัฐอเมริการอยละ 
23.0 รองลงมาคือ ตลาดจีน ญี่ปุน และ 
ตลาดอาเซียน รอยละ 16.0 รอยละ 15.0 
และรอยละ 4.0 ตามลำดับ ผูครองตลาด 
ยางแทงของโลกเปนอันดับ 2 คือไทย มี 
สวนแบงตลาดรอยละ 24.4 ตลาดสงออก 
หลักของไทย คือจีน มีสัดสวนรอยละ 
50.0 ของการสงออกยางแทงของไทยไป 
ทั่วโลก รองลงมาคือญี่ปุน เกาหลีใต และ 
สหรัฐ อเมริกาตามลำดับ สวนยางแผน 
รมควัน และน้ำยางขน ไทยเปนผูครอง 
สวนแบงตลาดเปนอันดับ 1 ของโลก
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ขอเสนอแนะเรงดวนเชิงนโยบาย (Policy 
Warning)

ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและ
สงออกยางพารารายใหญของโลก และถือ 
ไดวาเปนสินคาที ่มีความสามารถในการ 
แขงขัน แตหากมาพิจารณาสถานการณ 
ตั ้งแตตนน้ำยังพบวาการผลิตตอไรยัง 
อยูในระดับต่ำ อีกทั้งยังเกิดความไมมี 
เสถียรภาพของราคาโดยเฉพาะราคาที ่ 
เกษตรกรไดรับ ดังนั้นหากมีการมีการเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว ไทยจะ 
ตองมีการปรับตัวเพื ่อใหไดรับประโยชน 
สูงสุดการเปดเสรี AEC ศูนยศึกษาการคา 
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ระหวางประเทศจึงมีขอเสนอแนะเรงดวน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนี้

1. การจ ัดต ั ้ ง ให  ไทยศ ูนย กลาง 
ยางพารา (HUB)

ไทยเปนผู ผลิตและสงออกรายใหญ 
เปนจุดแข็งในการเปน HUB ยางพารา 
เพื่อสรางอำนาจตอรอง เปนผูกำหนดราคา 
และเปนศูนยกลางในการผลิตอุตสาหกรรม 
ปลายน้ำของยางพาราและอุตสาหกรรมที่ 
สรางมูลคาเพิ่ม นอกจากนี้ตองเรงการสราง 
คลัสเตอรยาง รวมกลุมต้ังแตตนน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำอยางเรงดวน เพื่อเสริมสราง 
ความสามารถในการเปน HUB ดวย

2. การปลอยใหราคาเปนไปตาม 
กลไกตลาดโดยไมแทรกแซง

รัฐตองปลอยใหราคายางเปนไปตาม
กลไกตลาดโดยไมแทรก โดยผานการสงเสริม 
อุตสาหกรรมปลายน้ำ และการสรางมูลคาเพ่ิม 
ในผลิตภัณฑยางตางๆ เพื่อชวยแกปญหา 
ทั้งราคาและการพึ่งพิงตลาดตางประเทศ

3. เร  งการจ ั ดต ั ้ ง การยางแห  ง 
ประเทศไทย

สาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติ 

การยางแหงประเทศไทย คือยกเลิกกองทุน 
สงเคราะหการทำสวนยางและองคการสวนยาง 
และใหจ ัดต ั ้งการยางแหงประเทศไทย 
ปราศจากภาคการเมือง ทำหนาที่บริหาร 
จัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอยาง 
ครบวงจร จึงควรเรงใหเกิดเปนรูปธรรม และ 
สามารถดำเนินงานไดอยางรวดเร็ว เพื่อลด 
ความซ้ำซอน เกิดความตอเน่ืองของนโยบาย 
โดยปราศจากการแทรกแซงของภาคการเมือง

4. ควรเรงพัฒนาตลาดกลางและ 
ตลาด AFET ใหเขมแข็ง

กระจายตลาดกลางให  เป นแหล ง 
รองรับสินคาในราคายุติธรรมและเรงพัฒนา 
ตลาด AFET ใหเปนตลาดสินคาเกษตร 
ลวงหนาที่เขมแข็ง

5. พ ัฒนาเทคโนโลย ี เพ ื ่ อสร าง 
สัดสวนการใชประโยชนในประเทศให 
สูงขึ้น

การลงทุนวิจัยเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี 
ทั้งตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีความ 
สำคัญยิ ่งตอการเสริมสรางศักยภาพใน 
การแขงขัน การมีตนทุนที่ต่ำ มีสินคาที่มี 
คุณภาพไดมาตรฐานจะสรางความยั ่งย ืน 

ในระบบการผลิต ตลอดจนเพื ่อสงเสริม 
อุตสาหกรรมปลายน้ำหรืออุตสาหกรรม 
ตอเนื่องของยางพาราในประเทศ เพื่อให 
เกิดการใชยางในประเทศเพิ่มขึ้น ลดความ 
เสี่ยงในการสงออกไปยังตลาดหลัก และ 
รองรับการเพิ่มขึ้นของการขยายพื้นที่ปลูก 
ยางทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน 
รวมทั้งการคิดคนและพัฒนาผลผลิตภัณฑ
ใหมๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดขึ้น เชน 
การพัฒนาวัตถุดิบยางไปสูอุตสาหกรรมใหม 
ซ่ึงเปนนวัตกรรมแบบกาวกระโดด (Radical 
Innovation) เชน อุตสาหกรรมเคร่ืองสำอาง 
จากสารสก ัดเปล ือกไม ยางพาราหร ือ 
ยางพารา

หมายเหตุ : บทวิเคราะหนี้เปนสวน 
หนึ่งของเนื้อหาในเอกสารวิชาการ AEC 
หมายเลข 9 “อนาคตยางพาราไทยภายใต 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” สอบถาม 
รายละเอียดไดที่ศูนยศึกษาการคาระหวาง 
ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ผูครองตลาดยางแทงของโลกเปนอันดับ 2 คือไทย
มีสวนแบงตลาดรอยละ 24.4 ตลาดสงออกหลักของไทย
คือจีน มีสัดสวนรอยละ 50.0 ของการสงออกยางแทงของ
ไทยไปทั่วโลก รองลงมาคือญี่ปุน เกาหลีใต และ
สหรัฐอเมริกาตามลำดับ สวนยางแผนรมควันและ
น้ำยางขน ไทยเปนผูครองสวนแบงตลาดเปนอันดับ 1 
ของโลก
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ถนนและไหลทางที่แคบ ตลอดเสนทางจะ 
พบตนตาลขึ ้นอยู หนาแนนเปนระยะๆ 
เหมือนในจังหวัดเพชรบุรี และระหวาง 
เสนทางมีชาวบานตั้งแผงขายลูกตาลเชื่อม 
และขนมตาลริมไหลทางเปนระยะๆ  สวน 
เม่ือออกจากเมืองกำปงชะนังจะเห็นชาวบาน 
ขายเครื่องปนดินเผา โดยเฉพาะหมอดินเผา 
เรียงรายไปตามถนนสองขางทาง เนื่องจาก 
เมืองกำปงชะนังเปนเมืองที่ขึ ้นชื่อในเรื่อง 
เครื่องหมอดินเผา (คำวา “ชะนัง” แปลวา 
“หมอ”)  ตอจากน้ันจากโพธิสัตสูพระตะบอง 
ดังแผนภาพที่ 1.8 ระยะทาง 105 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที 
ออกจากโพธิสัตเปนถนน 2 เลนสวนตลอด 
เสนทาง สภาพถนนลาดยางคอนขางดี แต 
ยังมีขนาดถนนและไหลทางท่ีแคบ เม่ือเขาสู 
พระตะบองจะเปนถนนลาดยางกวาง 4 เลน 
และเม่ือถึงทางแยกสำคัญๆ จะเปนทางแยก 
แบบวงเวียนขนาดกวาง ตลอดเสนทางมี 
รถชาวบาน รถบรรทุกสินคา และรถขนสง 
ผูโดยสารคอนขางหนาแนน เนื่องจากเมือง 
พระตะบองเปนจังหวัดที ่เปนจุดเริ ่มตน 
ของเสนทางหมายเลข 10 เพื่อเชื่อมไปยัง 
จ ังหวัดไพลินของกัมพูชาและดานบาน 
ผักกาดในจังหวัดจันทบุรี ออกไปยังชายฝงทะเล 

ตะวันออก  ตอจากนั้นจากพระตะบองสู 
ศรีโสภณ  ดังแผนภาพที่ 1.9  ระยะทาง 
68 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง เปนถนน 2 เลนสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนพอใชและในชวงเขาอ.ศรีโสภณ 

จากตอนที่แลว ที่ไดเลาโครงสราง 
พ้ืนฐานของประเทศกัมพูชาและเสนทางการ 
คมนาคมทางน้ำและทางอากาศ  กัมพูชามี 
ทาเรือหลักที ่ใชขนสงสินคาของกัมพูชา 
ทางทะเลมี 3 แหงดวยกัน ไดแก ทาเรือ 
พนมเปญ ทาเรือกัมปงโสม และ ทาเรือ 
เกาะกง การขนสงทางน้ำภายในประเทศ 
สวนใหญใชแมน้ำโขง แมน้ำโตนเลสาบ และ 
แมน้ำบาสัก ทาเรือที่ใชขนสงภายในกัมพูชา 
ที่สำคัญมี 7 แหง ไดแก

1) ทาเรือในกรุงพนมเปญ 2 แหง
2) ทาเรือกัมปงจาม เปนทาเรือสำคัญ 

ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 105 
กิโลเมตร

3) ทาเรือกระแจะ เปนทาเรือสำคัญ 
ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือกัมปงจาม 115 
กิโลเมตร

4) ทาเรือสตึงเตรง เปนทาเรือสำคัญ 

กำลังมีการดำเนินการกอสรางในตัวเมือง 
เปนระยะๆ ตลอดเสนทางนั้นถนนไมกวาง 
มากนัก ไหลทางคอนขางแคบและไมมีการ 
ปรับปรุง สภาพถนนขรุขระบางเล็กนอย 
นอกจากน้ันชาวบานมีการตากขาวริมไหลทาง 

และมีเกวียน รถชาวบาน และรถบรรทุก 
จอดเพื่อลำเลียงสินคาขึ้นลงรถเปนระยะๆ 
ทำใหในบางคร้ังรถสวนกันลำบาก ตอจากน้ัน 
จากศรีโสภณสู ปอยเปต/อรัญประเทศ 
ดังแผนภาพท่ี 1.10 ระยะทาง 48 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ท่ีศรีโสภณ 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย (Banteay Meanchey) 
เปนทางแยก ระหวางเสนทางหมายเลข 5 
และเสนทางหมายเลข 6 เพื่อไปนครวัด 
จังหวัดเสียมเรียบ โดยเสนทางหมายเลข 5 
เปนถนน 2 เลนสวนขนาดกวางตลอด 
เสนทาง สภาพถนนดีตลอดเสนทางและ 
ไหลทางกวาง เม่ือเขาสูดานปอยเปตในระยะ 
3 กิโลเมตรแรกจะเห็นรถบรรทุกจอดขางทาง 
เพื่อรอการขนถายสินคา

6) ถนนหมายเลข 6 กรุงพนมเปญ 
–อำเภอศรีโสภณ เปนถนนที่คนไทยรูจัก 
กันดีเชนกัน เปนถนนที่ใชในการทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะผานนครวัดและนครธม 
ที่ถนนเสนนี้ เริ่มจากกรุงพนมเปญขึ้นไป 
ทางเหนือ ผานจังหวัดกันดาล กัมปงจาม 
กัมปงทม และเสียมเรียบแลวไปบรรจบ 
กับเสนทางหมายเลข 5 ที่อำเภอศรีโสภณ 
มีระยะทางรวม 416 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 6.5-8 ช่ัวโมง สภาพถนน 

จะทำการลาดยางแลวเสร็จภายในป 2556 
ในสวนของไทยไดตกลงใหความชวยเหลือ 
ปรับปรุงเสนทางสายรองแกกัมพูชา 4 สาย 
ไดแก

1) เสนทางหมายเลข 48 ระยะทาง 
151.5 กิโลเมตร ซึ่งแยกออกจากเสนทาง 
หมายเลข 4 บริเวณกิโลเมตรที่ 143 ไป 
ทางทิศตะวันตก สุดทางท่ีจังหวัดเกาะกง ซ่ึง 
ติดกับบานหาดเล็ก จังหวัดตราดของไทย 
พรอมท้ังกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขามแมน้ำจำนวน 4 แหง ไดแก สะพานขาม 
แมน้ำตาไต สตึงซายอแรง อันดองติ๊ก และ 
กัมปงโสม ซึ่งสะพานเหลานี้จะชวยใหชาว 
กัมพูชาสามารถเดินทางจากจังหวัดเกาะกง 
ถึงอำเภอสแรอัมเบิล และตอไปยังกรุงพนมเปญ 
ไดอยางสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยทางหลวง 
สายน้ีจะเช่ือมกับทางหลวงหมายเลข 4 (กรุง 
พนมเปญ-กรุงสีหนุวิลล)เพื่อตอไปยังกรุง 
พนมเปญ/กรุงสีหนุวิลลได และเปนเสนทาง 
ที่สามารถเชื่อมตอไปถึงทาเรือแหลมฉบัง 
นิคมอุตสาหกรรม และแหลงทองเท่ียวสำคัญ 
ของไทยในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด ผานถนนหมายเลข 318 ของไทย 
ที่จังหวัดตราด

2) เสนทางหมายเลข 67 ระยะทาง 

138 กิโลเมตร ซ่ึงแยกจากเสนทางหมายเลข 
6 ที่จังหวัดเสียมเรียบขึ้นไปทางเหนือจน 
จรดดานชายแดนไทย-กัมพูชา ในชองสะงำ 
อำเภอภูส ิงหจ ังหวัดศรีสะเกษของไทย 
และอำเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัยของ 
กัมพูชา เปนเสนทางสงเสริมการทองเที่ยว 
ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
ของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชา โดย 
จุดมุงหมายสำคัญอยูที ่จังหวัดเสียมเรียบ 
ทั้งนี้ ถนนสาย 67 ไดมีการเปดใชแลว 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม2552 ที่ผานมา

3) เสนทางหมายเลข 68 ระยะทาง 

125 กิโลเมตร ซึ่งทางการกัมพูชาขอให 
ไทยพิจารณาใหความชวยเหลือปรับปรุง 
เสนทางหมายเลข 68 ซึ่งแยกออกจาก 
เสนทางหมายเลข 6 ที่จังหวัดเสียมเรียบ 
ขึ้นไปทางเหนือจนจรดดานชายแดนไทย–
กัมพูชา ในชองจอม จังหวัดสุรินทรของ 
ไทย และสำโรง จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา

4) เสนทางหมายเลข 318 หรือสาย 
ตราด-คลองใหญ ปจจุบันกรมทางหลวงได 
สนับสนุนงบประมาณกวา 600 ลานบาท 
เพื่อกอสรางถนนสาย 318 ซึ่งมีระยะทาง 
กวา 90 กิโลเมตรเปนถนนสี่เลนในบาง 

ชวง ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาในการขนสง 
ทางน้ำกวา 3 เทาตัว และจะมาทดแทน 
การขนสงทางน้ำในที่สุด ซึ่งถนนสาย 318 
เปนถนนโครงขายภาคตะวันออกสูอินโดจีน 
(จากกรุงเทพฯ-ตราด ประเทศไทย–จังหวัด 
เกาะกง-กัมปงโสม (กรุงสีหนุวิลล) ประเทศ 
กัมพูชา สู ภาคใตของประเทศเวียดนาม 
ทาเรือโฮจิมินทซิตี้) เปนการยกระดับการ 
ขนสงทางบกสูกัมพูชา หากแลวเสร็จจะ 
เพิ่มปริมาณการขนสงจากรอยละ 3 เปน 
รอยละ 30 ซ่ึงคาดวาถนนสายน้ีจะแลวเสร็จ 
ในป 2553

ในการพัฒนาเสนทางสายหลักใหมีสภาพพรอม
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการคา 
การลงทุน รัฐบาลกัมพูชาไดรับความชวยเหลือ
จากนานาชาติ อาทิเชน ญี่ปุน สวีเดน ไทย และ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ 
เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) และสหประชาชาติ 
(UN) ในการปรับปรุงโครงขายการคมนาคม 
โดยคาดวาเสนทางสายหลักทั้ง 7 สายจะทำการ
ลาดยางแลวเสร็จภายในป 2556 

ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือกระแจะ 115 
กิโลเมตร

5) ทาเรือเนี้ยกเรือง เปนทาเรือสำคัญ 
ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 60 
กิโลเมตร

6) ทาเรือจองคเนียะ (เสียมเรียบ) 
ตั้งอยูริมแมน้ำโตนเลสาบ หางจากทาเรือ 
กัมปงชะนัง 190 กิโลเมตร

สวนการคมนาคมทางอากาศ กัมพูชา 
มีสนามบินนานาชาติ 2 แหง ไดแก สนามบิน 
นานาชาติพนมเปญหรือสนามบินโปเชนตง 
(Pochentong) ที่กรุงพนมเปญ และ 
สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ที่จังหวัด 
เสียมเรียบ ในตอนนี้จะนำเสนอถึงเสนทาง 
คมนาคมขนสงทางถนนที่สำคัญของกัมพูชา 
ดังนี้

การคมนาคมขนสงทางถนน
เสนทางสายหลัก (National Road) 

ของกัมพูชามีตัวเลขกำกับ 1 หลักเหมือน 
กับทางหลวงของไทย สวนเสนทางสาย 
รอง (Feeder Road) มีตัวเลขกำกับเพิ่ม 
เปน 2 หลักหรือ 3 หลัก เชน เสนทาง 
หมายเลข 57 เปนเสนทางสายรองที่แยก 
ออกมาจากเสนทางหมายเลข 5 ซึ่งเปน 

เสนทางสายหลัก เปนตน สำหรับเสนทาง 
สายหลักของกัมพูชามีทั้งสิ้น 7 สาย แสดง 
โครงขายการคมนาคมขนสงทางถนนดัง 
แผนภาพที่ 1.1 ไดแก

1) ถนนหมายเลข 1 กรุงพนมเปญ 
–ทาเรือเน็กเลือง - ดานบาเวท  (AH1) 
มีระยะทางรวม 167 กิโลเมตร เริ่มจาก 
กรุงพนมเปญไปทางตะวันออกถึงทาเรือ
เน็กเลือง ดังแผนภาพที่ 1.2  ระยะทาง 60 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 15 นาที เนื่องจากเปนถนน 2 เลน 
แตกำลังมีการขยายถนนใหกวางขึ้นตลอด
ระยะทางเกือบ 15 กิโลเมตร ถนนขรุขระ 
เปนหลุมเปนบอ แตหลังจากนั้นอีก 45 
กิโลเมตรเปนถนนลาดยางอยางดี และมี 
ขนาดถนนและไหลทางที่กวางมาก  มีการ 
ตีเสนถนนอยางดี  ตอจากนั้นจากทาเรือ 
เน็กเลืองสูสวายเรียง ดังแผนภาพที่ 1.3  
ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที  การเดินทาง 
ตองนำรถขึ้นเรือเพื่อขามแมน้ำโขง ดังนั้น 
ป  จจ ุบ ั นร ั ฐบาล เขมรจ ึ ง ได  ร ั บความ 
ชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนในการกอสราง
สะพานขามแมน้ำโขง เมื่อขึ้นจากทาเรือ 
จะเปนถนนลาดยาง 4 เลนขนาดกวาง 

พอประมาณ มีเกาะคั่นกลางขนาดเล็ก 
ตลอด 2-3 กิโลเมตร หลังจากนั้นจะ 
เปนถนน 2 เลนลาดยางขนาดกวางตลอด 
เสนทางมีการตีเสนถนนอยางดี สภาพ 
ถนนขรุขระบางเล็กนอย  ตอจากนั้น จาก 
สวายเรียงสูบาเวท/หมกบาย ดังแผนภาพ 
ที่ 1.4  ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 30 นาที เปนถนน 2 
เลนลาดยางขนาดกวางตลอดเสนทางมี 
การตีเสนถนนอยางดี แตเมื่อใกลถึงดาน 
บาเวท ตัวถนนยังคงกวางแตไมมีไหลทาง 
หรือมีบางแตแคบมาก  ตอจากนั้น จาก 
บาเวท/หมกบายสูโฮจินมินห ดังแผนภาพ 
ที่ 1.5  ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที หลัง 
จากออกจากดานหมกบายจะเปนถนน 
ลาดยาง 2 เลนไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร 
และเมื ่อขามแมน้ำว ังโกด็องจะเปลี ่ยน 
เปนถนน 4 เลนลาดยางอยางดีตลอดทาง 
สูนครโฮจิมินห มีเกาะกลางขนาดใหญแบง 
เลนอยางชัดเจน และเม่ือเขาใกลนครโฮจิมินห 
ถนนจะกวางขึ ้นและมีการแบงเลนเพิ ่ม 
มากข้ึน โดยมีการแบงแยกชองทางการจราจร 
สำหรับรถยนตและรถจักรยานยนตอยาง 
ชัดเจน โดยใชถนนหมายเลข 22 มุงสู 
นครโฮจิมินหจะ เปนถนน 4 เลนลาดยาง 
อยางดี แตมีการจำกัดความเร็วรถอยาง 
เขมงวด โดยรถใหญที่บรรทุกผูโดยสาร 
จำนวนมากกวาสามสิบที่นั่งสามารถวิ่งได
ดวยความเร็ว เพียงแค 40 กิโลเมตรตอ 
ชั ่วโมงเทานั ้นนอกจากนี ้เมื ่อเขาตัวนคร 

โฮจิมินหเพ่ิมมากข้ึนจะย่ิงพบรถจักรยานยนต 
ปริมาณมาก

2) ถนนหมายเลข 2 กรุงพนมเปญ 
–ดานพนมเดิน จังหวัดตาแกว (ชายแดน 
ติดกับเวียดนามที่หนาเบิง) เริ่มจากกรุง 
พนมเปญไปทางใตผานจังหวัดกันดาลส้ินสุด 
ที่พนมเดินจังหวัดตาแกว มีดานทองถิ่น 
ขามไปเวียดนามที่หนาเบิงระยะทางรวม 
121 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.5–2 ชั่วโมง สภาพถนนเปนถนนลาดยาง 
ไหลทางแคบ มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำหรับขามแมน้ำโขง

3) ถนนหมายเลข 3 กรุงพนมเปญ 
–จังหวัดกัมปอต  เริ่มจากกรุงพนมเปญไป 
ทางใตผานจังหวัดกันดาล กัมปงสะปอ 
และตาแกว ไปยังจังหวัดกัมปอตแลวเลียบ 
ชายฝ งไปทางตะวันตกจรดกับเสนทาง 
หมายเลข 4 ใกลกรุงสีหนุวิลล ระยะทาง 
รวม 202 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3.5–4 ชั่วโมง

4) ถนนหมายเลข 4 กรุงพนมเปญ 
–กรุงสีหนุวิลล เริ ่มจากกรุงพนมเปญ 
ผานจังหวัดกัมปงสะปอและเกาะกงจน 
จรดอาวไทยบริเวณทาเรือสีหนุวิลลรวม 
ระยะทาง 226 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง สภาพถนนเปนถนน 
ลาดยางสภาพดีและเปนเสนทางขนสง 
สินคาสายสำคัญที่สุดของกัมพูชา

5) ถนนหมายเลข 5 กรุงพนมเปญ 
-ดานปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย  
เปนถนนที ่คนไทยรู จ ักกันดีและใชถนน 

เสนน้ีเขาสูกัมพูชา เปนถนนท่ีใชในการขนสง 
สินคาจากสระแกวสูพนมเปญ เริ ่มจาก 
กรุงพนมเปญไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ผานจังหวัดกันดาล กัมปงชะนัง โพธิสัต 
พระตะบอง ศรีโสภณ ไปสิ้นสุดที่ดาน 
ชายแดนปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
ติดกับอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
ของไทย มีระยะทางรวม 407 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.5–7.5 ชั่วโมง 
สภาพถนนเปนทางลาดยางสภาพดี ยกเวน 
ชวงอำเภอศรีโสภณ ไปจนถึงดานชายแดน 
ปอยเปต–อรัญประเทศ รวมระยะทาง 49 
กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ จากกรุง 
พนมเปญสูกัมปงชะนัง ดังแผนภาพที่ 1.6  
ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3 ช่ัวโมง เน่ืองจากบริเวณรอบนอก 
กรุงพนมเปญโดยสวนใหญเปนยานตลาด 
ขายของ เขตอุตสาหกรรม และทาเรือ จึง 
ทำใหมีปริมาณรถคอนขางหนาแนน อีกทั้ง 
เปนถนน 2 เลน รถสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนลาดยางดี เนื่องจากอยูในเขต 
เมืองหลวงจึงมีปริมาณรถหนาแนนมาก 
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต ทำใหรถเคล่ือนตัว 
ไดชา ในกรุงพนมเปญมีน้ำทวมขังเกือบ 
ตลอดเสนทาง เม่ือเร่ิมออกจากกรุงพนมเปญ 
จะเปนถนน 4-6 เลน ตอจากนั้นจาก 
กัมปงชะนังสูโพธิสัต ดังแผนภาพที่ 1.7  
ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ออกจาก 
กัมปชะนังเปนถนน 2 เลนสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนลาดยางคอนขางดี แตยังมีขนาด 

เปนถนนลาดยางสภาพดี ยกเวนชวงจังหวัด 
เสียมเรียบ–อำเภอศรีโสภณ มีระยะทาง 
90 กิโลเมตร เปนถนนลูกรังที่ใชงานไดใน 
ชวงฤดูแลง แตไมคอยสะดวกใชงานในชวง 
ฤดูฝน

7) ถนนหมายเลข 7 บานเชิงไพร 
จังหวัดกัมปงจาม–ดานบานโอสวาย จังหวัด 
สตึงเตรง (ติดกับดานเวือนคำ แขวงจำปาสัก 
ของลาว)  เริ่มตนจากจุดบรรจบของถนน 
หมายเลข 6 ที่บานเชิงไพร จังหวัดกัมปงจาม 
มุงสูชายแดนดานเวียดนาม กอนเลี้ยวขึ้นไป 
ทางเหนือ เขาสูจังหวัดกระแจะและสตึงเตรง 
ไปจรดดานบานโอสวาย ดานเวือนคำ แขวง 
จำปาศักดิ์ของลาว รวมระยะทาง 461 
กิโลเมตร

ในการพัฒนาเสนทางสายหลักใหมี
สภาพพร อมรองร ับการขยายต ัวทาง 
เศรษฐกิจการคา การลงทุน รัฐบาลกัมพูชา 
ไดรับความชวยเหลือจากนานาชาติ อาทิเชน 
ญี่ปุน สวีเดน ไทย และ สหรัฐอเมริกา 
รวมท้ังองคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคาร 
เพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) และสหประชาชาติ (UN) 
ในการปรับปรุงโครงขายการคมนาคม 
โดยคาดวาเสนทางสายหลักทั้ง 7 สาย 

ถนนหมายเลข 5

กรุงพนมเปญ-ดานปอยเปต

จังหวัดบันเตียเมียนเจย

เปนถนนที่คนไทยรูจักกันดี

และใชถนนเสนนี้เขาสูกัมพูชา

เปนถนนที่ใชในการขนสงสินคา

จากสระแกวสูพนมเปญ

ถนนหมายเลข 6
กรุงพนมเปญ–อำเภอ
ศรีโสภณ เปนถนนที่คนไทย
รูจักกันดีเชนกัน เปนถนน
ที่ใชในการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะผาน
นครวัดและนครธม
ที่ถนนเสนนี้ เริ่มจากกรุง
พนมเปญขึ้นไปทางเหนือ 
ผานจังหวัดกันดาล 
กัมปงจาม กัมปงทม และ
เสียมเรียบแลวไปบรรจบกับ
เสนทางหมายเลข 5 ที่
อำเภอศรีโสภณ 
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ถนนและไหลทางที่แคบ ตลอดเสนทางจะ 
พบตนตาลขึ ้นอยู หนาแนนเปนระยะๆ 
เหมือนในจังหวัดเพชรบุรี และระหวาง 
เสนทางมีชาวบานตั้งแผงขายลูกตาลเชื่อม 
และขนมตาลริมไหลทางเปนระยะๆ  สวน 
เม่ือออกจากเมืองกำปงชะนังจะเห็นชาวบาน 
ขายเครื่องปนดินเผา โดยเฉพาะหมอดินเผา 
เรียงรายไปตามถนนสองขางทาง เนื่องจาก 
เมืองกำปงชะนังเปนเมืองที่ขึ ้นชื่อในเรื่อง 
เครื่องหมอดินเผา (คำวา “ชะนัง” แปลวา 
“หมอ”)  ตอจากน้ันจากโพธิสัตสูพระตะบอง 
ดังแผนภาพที่ 1.8 ระยะทาง 105 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที 
ออกจากโพธิสัตเปนถนน 2 เลนสวนตลอด 
เสนทาง สภาพถนนลาดยางคอนขางดี แต 
ยังมีขนาดถนนและไหลทางท่ีแคบ เม่ือเขาสู 
พระตะบองจะเปนถนนลาดยางกวาง 4 เลน 
และเม่ือถึงทางแยกสำคัญๆ จะเปนทางแยก 
แบบวงเวียนขนาดกวาง ตลอดเสนทางมี 
รถชาวบาน รถบรรทุกสินคา และรถขนสง 
ผูโดยสารคอนขางหนาแนน เนื่องจากเมือง 
พระตะบองเปนจังหวัดที ่เปนจุดเริ ่มตน 
ของเสนทางหมายเลข 10 เพื่อเชื่อมไปยัง 
จ ังหวัดไพลินของกัมพูชาและดานบาน 
ผักกาดในจังหวัดจันทบุรี ออกไปยังชายฝงทะเล 

ตะวันออก  ตอจากนั้นจากพระตะบองสู 
ศรีโสภณ  ดังแผนภาพที่ 1.9  ระยะทาง 
68 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง เปนถนน 2 เลนสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนพอใชและในชวงเขาอ.ศรีโสภณ 

จากตอนที่แลว ที่ไดเลาโครงสราง 
พ้ืนฐานของประเทศกัมพูชาและเสนทางการ 
คมนาคมทางน้ำและทางอากาศ  กัมพูชามี 
ทาเรือหลักที ่ใชขนสงสินคาของกัมพูชา 
ทางทะเลมี 3 แหงดวยกัน ไดแก ทาเรือ 
พนมเปญ ทาเรือกัมปงโสม และ ทาเรือ 
เกาะกง การขนสงทางน้ำภายในประเทศ 
สวนใหญใชแมน้ำโขง แมน้ำโตนเลสาบ และ 
แมน้ำบาสัก ทาเรือที่ใชขนสงภายในกัมพูชา 
ที่สำคัญมี 7 แหง ไดแก

1) ทาเรือในกรุงพนมเปญ 2 แหง
2) ทาเรือกัมปงจาม เปนทาเรือสำคัญ 

ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 105 
กิโลเมตร

3) ทาเรือกระแจะ เปนทาเรือสำคัญ 
ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือกัมปงจาม 115 
กิโลเมตร

4) ทาเรือสตึงเตรง เปนทาเรือสำคัญ 

กำลังมีการดำเนินการกอสรางในตัวเมือง 
เปนระยะๆ ตลอดเสนทางนั้นถนนไมกวาง 
มากนัก ไหลทางคอนขางแคบและไมมีการ 
ปรับปรุง สภาพถนนขรุขระบางเล็กนอย 
นอกจากน้ันชาวบานมีการตากขาวริมไหลทาง 

และมีเกวียน รถชาวบาน และรถบรรทุก 
จอดเพื่อลำเลียงสินคาขึ้นลงรถเปนระยะๆ 
ทำใหในบางคร้ังรถสวนกันลำบาก ตอจากน้ัน 
จากศรีโสภณสู ปอยเปต/อรัญประเทศ 
ดังแผนภาพท่ี 1.10 ระยะทาง 48 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ท่ีศรีโสภณ 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย (Banteay Meanchey) 
เปนทางแยก ระหวางเสนทางหมายเลข 5 
และเสนทางหมายเลข 6 เพื่อไปนครวัด 
จังหวัดเสียมเรียบ โดยเสนทางหมายเลข 5 
เปนถนน 2 เลนสวนขนาดกวางตลอด 
เสนทาง สภาพถนนดีตลอดเสนทางและ 
ไหลทางกวาง เม่ือเขาสูดานปอยเปตในระยะ 
3 กิโลเมตรแรกจะเห็นรถบรรทุกจอดขางทาง 
เพื่อรอการขนถายสินคา

6) ถนนหมายเลข 6 กรุงพนมเปญ 
–อำเภอศรีโสภณ เปนถนนที่คนไทยรูจัก 
กันดีเชนกัน เปนถนนที่ใชในการทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะผานนครวัดและนครธม 
ที่ถนนเสนนี้ เริ่มจากกรุงพนมเปญขึ้นไป 
ทางเหนือ ผานจังหวัดกันดาล กัมปงจาม 
กัมปงทม และเสียมเรียบแลวไปบรรจบ 
กับเสนทางหมายเลข 5 ที่อำเภอศรีโสภณ 
มีระยะทางรวม 416 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 6.5-8 ช่ัวโมง สภาพถนน 

จะทำการลาดยางแลวเสร็จภายในป 2556 
ในสวนของไทยไดตกลงใหความชวยเหลือ 
ปรับปรุงเสนทางสายรองแกกัมพูชา 4 สาย 
ไดแก

1) เสนทางหมายเลข 48 ระยะทาง 
151.5 กิโลเมตร ซึ่งแยกออกจากเสนทาง 
หมายเลข 4 บริเวณกิโลเมตรที่ 143 ไป 
ทางทิศตะวันตก สุดทางท่ีจังหวัดเกาะกง ซ่ึง 
ติดกับบานหาดเล็ก จังหวัดตราดของไทย 
พรอมท้ังกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขามแมน้ำจำนวน 4 แหง ไดแก สะพานขาม 
แมน้ำตาไต สตึงซายอแรง อันดองติ๊ก และ 
กัมปงโสม ซึ่งสะพานเหลานี้จะชวยใหชาว 
กัมพูชาสามารถเดินทางจากจังหวัดเกาะกง 
ถึงอำเภอสแรอัมเบิล และตอไปยังกรุงพนมเปญ 
ไดอยางสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยทางหลวง 
สายน้ีจะเช่ือมกับทางหลวงหมายเลข 4 (กรุง 
พนมเปญ-กรุงสีหนุวิลล)เพื่อตอไปยังกรุง 
พนมเปญ/กรุงสีหนุวิลลได และเปนเสนทาง 
ที่สามารถเชื่อมตอไปถึงทาเรือแหลมฉบัง 
นิคมอุตสาหกรรม และแหลงทองเท่ียวสำคัญ 
ของไทยในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด ผานถนนหมายเลข 318 ของไทย 
ที่จังหวัดตราด

2) เสนทางหมายเลข 67 ระยะทาง 

138 กิโลเมตร ซ่ึงแยกจากเสนทางหมายเลข 
6 ที่จังหวัดเสียมเรียบขึ้นไปทางเหนือจน 
จรดดานชายแดนไทย-กัมพูชา ในชองสะงำ 
อำเภอภูส ิงหจ ังหวัดศรีสะเกษของไทย 
และอำเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัยของ 
กัมพูชา เปนเสนทางสงเสริมการทองเที่ยว 
ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
ของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชา โดย 
จุดมุงหมายสำคัญอยูที ่จังหวัดเสียมเรียบ 
ทั้งนี้ ถนนสาย 67 ไดมีการเปดใชแลว 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม2552 ที่ผานมา

3) เสนทางหมายเลข 68 ระยะทาง 

125 กิโลเมตร ซึ่งทางการกัมพูชาขอให 
ไทยพิจารณาใหความชวยเหลือปรับปรุง 
เสนทางหมายเลข 68 ซึ่งแยกออกจาก 
เสนทางหมายเลข 6 ที่จังหวัดเสียมเรียบ 
ขึ้นไปทางเหนือจนจรดดานชายแดนไทย–
กัมพูชา ในชองจอม จังหวัดสุรินทรของ 
ไทย และสำโรง จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา

4) เสนทางหมายเลข 318 หรือสาย 
ตราด-คลองใหญ ปจจุบันกรมทางหลวงได 
สนับสนุนงบประมาณกวา 600 ลานบาท 
เพื่อกอสรางถนนสาย 318 ซึ่งมีระยะทาง 
กวา 90 กิโลเมตรเปนถนนสี่เลนในบาง 

ชวง ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาในการขนสง 
ทางน้ำกวา 3 เทาตัว และจะมาทดแทน 
การขนสงทางน้ำในที่สุด ซึ่งถนนสาย 318 
เปนถนนโครงขายภาคตะวันออกสูอินโดจีน 
(จากกรุงเทพฯ-ตราด ประเทศไทย–จังหวัด 
เกาะกง-กัมปงโสม (กรุงสีหนุวิลล) ประเทศ 
กัมพูชา สู ภาคใตของประเทศเวียดนาม 
ทาเรือโฮจิมินทซิตี้) เปนการยกระดับการ 
ขนสงทางบกสูกัมพูชา หากแลวเสร็จจะ 
เพิ่มปริมาณการขนสงจากรอยละ 3 เปน 
รอยละ 30 ซ่ึงคาดวาถนนสายน้ีจะแลวเสร็จ 
ในป 2553

ในการพัฒนาเสนทางสายหลักใหมีสภาพพรอม
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการคา 
การลงทุน รัฐบาลกัมพูชาไดรับความชวยเหลือ
จากนานาชาติ อาทิเชน ญี่ปุน สวีเดน ไทย และ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ 
เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) และสหประชาชาติ 
(UN) ในการปรับปรุงโครงขายการคมนาคม 
โดยคาดวาเสนทางสายหลักทั้ง 7 สายจะทำการ
ลาดยางแลวเสร็จภายในป 2556 

ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือกระแจะ 115 
กิโลเมตร

5) ทาเรือเนี้ยกเรือง เปนทาเรือสำคัญ 
ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 60 
กิโลเมตร

6) ทาเรือจองคเนียะ (เสียมเรียบ) 
ตั้งอยูริมแมน้ำโตนเลสาบ หางจากทาเรือ 
กัมปงชะนัง 190 กิโลเมตร

สวนการคมนาคมทางอากาศ กัมพูชา 
มีสนามบินนานาชาติ 2 แหง ไดแก สนามบิน 
นานาชาติพนมเปญหรือสนามบินโปเชนตง 
(Pochentong) ที่กรุงพนมเปญ และ 
สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ที่จังหวัด 
เสียมเรียบ ในตอนนี้จะนำเสนอถึงเสนทาง 
คมนาคมขนสงทางถนนที่สำคัญของกัมพูชา 
ดังนี้

การคมนาคมขนสงทางถนน
เสนทางสายหลัก (National Road) 

ของกัมพูชามีตัวเลขกำกับ 1 หลักเหมือน 
กับทางหลวงของไทย สวนเสนทางสาย 
รอง (Feeder Road) มีตัวเลขกำกับเพิ่ม 
เปน 2 หลักหรือ 3 หลัก เชน เสนทาง 
หมายเลข 57 เปนเสนทางสายรองที่แยก 
ออกมาจากเสนทางหมายเลข 5 ซึ่งเปน 

เสนทางสายหลัก เปนตน สำหรับเสนทาง 
สายหลักของกัมพูชามีทั้งสิ้น 7 สาย แสดง 
โครงขายการคมนาคมขนสงทางถนนดัง 
แผนภาพที่ 1.1 ไดแก

1) ถนนหมายเลข 1 กรุงพนมเปญ 
–ทาเรือเน็กเลือง - ดานบาเวท  (AH1) 
มีระยะทางรวม 167 กิโลเมตร เริ่มจาก 
กรุงพนมเปญไปทางตะวันออกถึงทาเรือ
เน็กเลือง ดังแผนภาพที่ 1.2  ระยะทาง 60 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 15 นาที เนื่องจากเปนถนน 2 เลน 
แตกำลังมีการขยายถนนใหกวางขึ้นตลอด
ระยะทางเกือบ 15 กิโลเมตร ถนนขรุขระ 
เปนหลุมเปนบอ แตหลังจากนั้นอีก 45 
กิโลเมตรเปนถนนลาดยางอยางดี และมี 
ขนาดถนนและไหลทางที่กวางมาก  มีการ 
ตีเสนถนนอยางดี  ตอจากนั้นจากทาเรือ 
เน็กเลืองสูสวายเรียง ดังแผนภาพที่ 1.3  
ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที  การเดินทาง 
ตองนำรถขึ้นเรือเพื่อขามแมน้ำโขง ดังนั้น 
ป  จจ ุบ ั นร ั ฐบาล เขมรจ ึ ง ได  ร ั บความ 
ชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนในการกอสราง
สะพานขามแมน้ำโขง เมื่อขึ้นจากทาเรือ 
จะเปนถนนลาดยาง 4 เลนขนาดกวาง 

พอประมาณ มีเกาะคั่นกลางขนาดเล็ก 
ตลอด 2-3 กิโลเมตร หลังจากนั้นจะ 
เปนถนน 2 เลนลาดยางขนาดกวางตลอด 
เสนทางมีการตีเสนถนนอยางดี สภาพ 
ถนนขรุขระบางเล็กนอย  ตอจากนั้น จาก 
สวายเรียงสูบาเวท/หมกบาย ดังแผนภาพ 
ที่ 1.4  ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 30 นาที เปนถนน 2 
เลนลาดยางขนาดกวางตลอดเสนทางมี 
การตีเสนถนนอยางดี แตเมื่อใกลถึงดาน 
บาเวท ตัวถนนยังคงกวางแตไมมีไหลทาง 
หรือมีบางแตแคบมาก  ตอจากนั้น จาก 
บาเวท/หมกบายสูโฮจินมินห ดังแผนภาพ 
ที่ 1.5  ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที หลัง 
จากออกจากดานหมกบายจะเปนถนน 
ลาดยาง 2 เลนไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร 
และเมื ่อขามแมน้ำว ังโกด็องจะเปลี ่ยน 
เปนถนน 4 เลนลาดยางอยางดีตลอดทาง 
สูนครโฮจิมินห มีเกาะกลางขนาดใหญแบง 
เลนอยางชัดเจน และเม่ือเขาใกลนครโฮจิมินห 
ถนนจะกวางขึ ้นและมีการแบงเลนเพิ ่ม 
มากข้ึน โดยมีการแบงแยกชองทางการจราจร 
สำหรับรถยนตและรถจักรยานยนตอยาง 
ชัดเจน โดยใชถนนหมายเลข 22 มุงสู 
นครโฮจิมินหจะ เปนถนน 4 เลนลาดยาง 
อยางดี แตมีการจำกัดความเร็วรถอยาง 
เขมงวด โดยรถใหญที่บรรทุกผูโดยสาร 
จำนวนมากกวาสามสิบที่นั่งสามารถวิ่งได
ดวยความเร็ว เพียงแค 40 กิโลเมตรตอ 
ชั ่วโมงเทานั ้นนอกจากนี ้เมื ่อเขาตัวนคร 

โฮจิมินหเพ่ิมมากข้ึนจะย่ิงพบรถจักรยานยนต 
ปริมาณมาก

2) ถนนหมายเลข 2 กรุงพนมเปญ 
–ดานพนมเดิน จังหวัดตาแกว (ชายแดน 
ติดกับเวียดนามที่หนาเบิง) เริ่มจากกรุง 
พนมเปญไปทางใตผานจังหวัดกันดาลส้ินสุด 
ที่พนมเดินจังหวัดตาแกว มีดานทองถิ่น 
ขามไปเวียดนามที่หนาเบิงระยะทางรวม 
121 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.5–2 ชั่วโมง สภาพถนนเปนถนนลาดยาง 
ไหลทางแคบ มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำหรับขามแมน้ำโขง

3) ถนนหมายเลข 3 กรุงพนมเปญ 
–จังหวัดกัมปอต  เริ่มจากกรุงพนมเปญไป 
ทางใตผานจังหวัดกันดาล กัมปงสะปอ 
และตาแกว ไปยังจังหวัดกัมปอตแลวเลียบ 
ชายฝ งไปทางตะวันตกจรดกับเสนทาง 
หมายเลข 4 ใกลกรุงสีหนุวิลล ระยะทาง 
รวม 202 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3.5–4 ชั่วโมง

4) ถนนหมายเลข 4 กรุงพนมเปญ 
–กรุงสีหนุวิลล เริ ่มจากกรุงพนมเปญ 
ผานจังหวัดกัมปงสะปอและเกาะกงจน 
จรดอาวไทยบริเวณทาเรือสีหนุวิลลรวม 
ระยะทาง 226 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง สภาพถนนเปนถนน 
ลาดยางสภาพดีและเปนเสนทางขนสง 
สินคาสายสำคัญที่สุดของกัมพูชา

5) ถนนหมายเลข 5 กรุงพนมเปญ 
-ดานปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย  
เปนถนนที ่คนไทยรู จ ักกันดีและใชถนน 

เสนน้ีเขาสูกัมพูชา เปนถนนท่ีใชในการขนสง 
สินคาจากสระแกวสูพนมเปญ เริ ่มจาก 
กรุงพนมเปญไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ผานจังหวัดกันดาล กัมปงชะนัง โพธิสัต 
พระตะบอง ศรีโสภณ ไปสิ้นสุดที่ดาน 
ชายแดนปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
ติดกับอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
ของไทย มีระยะทางรวม 407 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.5–7.5 ชั่วโมง 
สภาพถนนเปนทางลาดยางสภาพดี ยกเวน 
ชวงอำเภอศรีโสภณ ไปจนถึงดานชายแดน 
ปอยเปต–อรัญประเทศ รวมระยะทาง 49 
กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ จากกรุง 
พนมเปญสูกัมปงชะนัง ดังแผนภาพที่ 1.6  
ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3 ช่ัวโมง เน่ืองจากบริเวณรอบนอก 
กรุงพนมเปญโดยสวนใหญเปนยานตลาด 
ขายของ เขตอุตสาหกรรม และทาเรือ จึง 
ทำใหมีปริมาณรถคอนขางหนาแนน อีกทั้ง 
เปนถนน 2 เลน รถสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนลาดยางดี เนื่องจากอยูในเขต 
เมืองหลวงจึงมีปริมาณรถหนาแนนมาก 
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต ทำใหรถเคล่ือนตัว 
ไดชา ในกรุงพนมเปญมีน้ำทวมขังเกือบ 
ตลอดเสนทาง เม่ือเร่ิมออกจากกรุงพนมเปญ 
จะเปนถนน 4-6 เลน ตอจากนั้นจาก 
กัมปงชะนังสูโพธิสัต ดังแผนภาพที่ 1.7  
ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ออกจาก 
กัมปชะนังเปนถนน 2 เลนสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนลาดยางคอนขางดี แตยังมีขนาด 

เปนถนนลาดยางสภาพดี ยกเวนชวงจังหวัด 
เสียมเรียบ–อำเภอศรีโสภณ มีระยะทาง 
90 กิโลเมตร เปนถนนลูกรังที่ใชงานไดใน 
ชวงฤดูแลง แตไมคอยสะดวกใชงานในชวง 
ฤดูฝน

7) ถนนหมายเลข 7 บานเชิงไพร 
จังหวัดกัมปงจาม–ดานบานโอสวาย จังหวัด 
สตึงเตรง (ติดกับดานเวือนคำ แขวงจำปาสัก 
ของลาว)  เริ่มตนจากจุดบรรจบของถนน 
หมายเลข 6 ที่บานเชิงไพร จังหวัดกัมปงจาม 
มุงสูชายแดนดานเวียดนาม กอนเลี้ยวขึ้นไป 
ทางเหนือ เขาสูจังหวัดกระแจะและสตึงเตรง 
ไปจรดดานบานโอสวาย ดานเวือนคำ แขวง 
จำปาศักดิ์ของลาว รวมระยะทาง 461 
กิโลเมตร

ในการพัฒนาเสนทางสายหลักใหมี
สภาพพร อมรองร ับการขยายต ัวทาง 
เศรษฐกิจการคา การลงทุน รัฐบาลกัมพูชา 
ไดรับความชวยเหลือจากนานาชาติ อาทิเชน 
ญี่ปุน สวีเดน ไทย และ สหรัฐอเมริกา 
รวมท้ังองคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคาร 
เพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) และสหประชาชาติ (UN) 
ในการปรับปรุงโครงขายการคมนาคม 
โดยคาดวาเสนทางสายหลักทั้ง 7 สาย 

ถนนหมายเลข 5

กรุงพนมเปญ-ดานปอยเปต

จังหวัดบันเตียเมียนเจย

เปนถนนที่คนไทยรูจักกันดี

และใชถนนเสนนี้เขาสูกัมพูชา

เปนถนนที่ใชในการขนสงสินคา

จากสระแกวสูพนมเปญ

ถนนหมายเลข 6
กรุงพนมเปญ–อำเภอ
ศรีโสภณ เปนถนนที่คนไทย
รูจักกันดีเชนกัน เปนถนน
ที่ใชในการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะผาน
นครวัดและนครธม
ที่ถนนเสนนี้ เริ่มจากกรุง
พนมเปญขึ้นไปทางเหนือ 
ผานจังหวัดกันดาล 
กัมปงจาม กัมปงทม และ
เสียมเรียบแลวไปบรรจบกับ
เสนทางหมายเลข 5 ที่
อำเภอศรีโสภณ 
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ถนนและไหลทางที่แคบ ตลอดเสนทางจะ 
พบตนตาลขึ ้นอยู หนาแนนเปนระยะๆ 
เหมือนในจังหวัดเพชรบุรี และระหวาง 
เสนทางมีชาวบานตั้งแผงขายลูกตาลเชื่อม 
และขนมตาลริมไหลทางเปนระยะๆ  สวน 
เม่ือออกจากเมืองกำปงชะนังจะเห็นชาวบาน 
ขายเครื่องปนดินเผา โดยเฉพาะหมอดินเผา 
เรียงรายไปตามถนนสองขางทาง เนื่องจาก 
เมืองกำปงชะนังเปนเมืองที่ขึ ้นชื่อในเรื่อง 
เครื่องหมอดินเผา (คำวา “ชะนัง” แปลวา 
“หมอ”)  ตอจากน้ันจากโพธิสัตสูพระตะบอง 
ดังแผนภาพที่ 1.8 ระยะทาง 105 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที 
ออกจากโพธิสัตเปนถนน 2 เลนสวนตลอด 
เสนทาง สภาพถนนลาดยางคอนขางดี แต 
ยังมีขนาดถนนและไหลทางท่ีแคบ เม่ือเขาสู 
พระตะบองจะเปนถนนลาดยางกวาง 4 เลน 
และเม่ือถึงทางแยกสำคัญๆ จะเปนทางแยก 
แบบวงเวียนขนาดกวาง ตลอดเสนทางมี 
รถชาวบาน รถบรรทุกสินคา และรถขนสง 
ผูโดยสารคอนขางหนาแนน เนื่องจากเมือง 
พระตะบองเปนจังหวัดที ่เปนจุดเริ ่มตน 
ของเสนทางหมายเลข 10 เพื่อเชื่อมไปยัง 
จ ังหวัดไพลินของกัมพูชาและดานบาน 
ผักกาดในจังหวัดจันทบุรี ออกไปยังชายฝงทะเล 

ตะวันออก  ตอจากนั้นจากพระตะบองสู 
ศรีโสภณ  ดังแผนภาพที่ 1.9  ระยะทาง 
68 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง เปนถนน 2 เลนสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนพอใชและในชวงเขาอ.ศรีโสภณ 

จากตอนที่แลว ที่ไดเลาโครงสราง 
พ้ืนฐานของประเทศกัมพูชาและเสนทางการ 
คมนาคมทางน้ำและทางอากาศ  กัมพูชามี 
ทาเรือหลักที ่ใชขนสงสินคาของกัมพูชา 
ทางทะเลมี 3 แหงดวยกัน ไดแก ทาเรือ 
พนมเปญ ทาเรือกัมปงโสม และ ทาเรือ 
เกาะกง การขนสงทางน้ำภายในประเทศ 
สวนใหญใชแมน้ำโขง แมน้ำโตนเลสาบ และ 
แมน้ำบาสัก ทาเรือที่ใชขนสงภายในกัมพูชา 
ที่สำคัญมี 7 แหง ไดแก

1) ทาเรือในกรุงพนมเปญ 2 แหง
2) ทาเรือกัมปงจาม เปนทาเรือสำคัญ 

ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 105 
กิโลเมตร

3) ทาเรือกระแจะ เปนทาเรือสำคัญ 
ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือกัมปงจาม 115 
กิโลเมตร

4) ทาเรือสตึงเตรง เปนทาเรือสำคัญ 

กำลังมีการดำเนินการกอสรางในตัวเมือง 
เปนระยะๆ ตลอดเสนทางนั้นถนนไมกวาง 
มากนัก ไหลทางคอนขางแคบและไมมีการ 
ปรับปรุง สภาพถนนขรุขระบางเล็กนอย 
นอกจากน้ันชาวบานมีการตากขาวริมไหลทาง 

และมีเกวียน รถชาวบาน และรถบรรทุก 
จอดเพื่อลำเลียงสินคาขึ้นลงรถเปนระยะๆ 
ทำใหในบางคร้ังรถสวนกันลำบาก ตอจากน้ัน 
จากศรีโสภณสู ปอยเปต/อรัญประเทศ 
ดังแผนภาพท่ี 1.10 ระยะทาง 48 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ท่ีศรีโสภณ 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย (Banteay Meanchey) 
เปนทางแยก ระหวางเสนทางหมายเลข 5 
และเสนทางหมายเลข 6 เพื่อไปนครวัด 
จังหวัดเสียมเรียบ โดยเสนทางหมายเลข 5 
เปนถนน 2 เลนสวนขนาดกวางตลอด 
เสนทาง สภาพถนนดีตลอดเสนทางและ 
ไหลทางกวาง เม่ือเขาสูดานปอยเปตในระยะ 
3 กิโลเมตรแรกจะเห็นรถบรรทุกจอดขางทาง 
เพื่อรอการขนถายสินคา

6) ถนนหมายเลข 6 กรุงพนมเปญ 
–อำเภอศรีโสภณ เปนถนนที่คนไทยรูจัก 
กันดีเชนกัน เปนถนนที่ใชในการทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะผานนครวัดและนครธม 
ที่ถนนเสนนี้ เริ่มจากกรุงพนมเปญขึ้นไป 
ทางเหนือ ผานจังหวัดกันดาล กัมปงจาม 
กัมปงทม และเสียมเรียบแลวไปบรรจบ 
กับเสนทางหมายเลข 5 ที่อำเภอศรีโสภณ 
มีระยะทางรวม 416 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 6.5-8 ช่ัวโมง สภาพถนน 

จะทำการลาดยางแลวเสร็จภายในป 2556 
ในสวนของไทยไดตกลงใหความชวยเหลือ 
ปรับปรุงเสนทางสายรองแกกัมพูชา 4 สาย 
ไดแก

1) เสนทางหมายเลข 48 ระยะทาง 
151.5 กิโลเมตร ซึ่งแยกออกจากเสนทาง 
หมายเลข 4 บริเวณกิโลเมตรที่ 143 ไป 
ทางทิศตะวันตก สุดทางท่ีจังหวัดเกาะกง ซ่ึง 
ติดกับบานหาดเล็ก จังหวัดตราดของไทย 
พรอมท้ังกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขามแมน้ำจำนวน 4 แหง ไดแก สะพานขาม 
แมน้ำตาไต สตึงซายอแรง อันดองติ๊ก และ 
กัมปงโสม ซึ่งสะพานเหลานี้จะชวยใหชาว 
กัมพูชาสามารถเดินทางจากจังหวัดเกาะกง 
ถึงอำเภอสแรอัมเบิล และตอไปยังกรุงพนมเปญ 
ไดอยางสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยทางหลวง 
สายน้ีจะเช่ือมกับทางหลวงหมายเลข 4 (กรุง 
พนมเปญ-กรุงสีหนุวิลล)เพื่อตอไปยังกรุง 
พนมเปญ/กรุงสีหนุวิลลได และเปนเสนทาง 
ที่สามารถเชื่อมตอไปถึงทาเรือแหลมฉบัง 
นิคมอุตสาหกรรม และแหลงทองเท่ียวสำคัญ 
ของไทยในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด ผานถนนหมายเลข 318 ของไทย 
ที่จังหวัดตราด

2) เสนทางหมายเลข 67 ระยะทาง 

138 กิโลเมตร ซ่ึงแยกจากเสนทางหมายเลข 
6 ที่จังหวัดเสียมเรียบขึ้นไปทางเหนือจน 
จรดดานชายแดนไทย-กัมพูชา ในชองสะงำ 
อำเภอภูส ิงหจ ังหวัดศรีสะเกษของไทย 
และอำเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัยของ 
กัมพูชา เปนเสนทางสงเสริมการทองเที่ยว 
ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
ของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชา โดย 
จุดมุงหมายสำคัญอยูที ่จังหวัดเสียมเรียบ 
ทั้งนี้ ถนนสาย 67 ไดมีการเปดใชแลว 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม2552 ที่ผานมา

3) เสนทางหมายเลข 68 ระยะทาง 

125 กิโลเมตร ซึ่งทางการกัมพูชาขอให 
ไทยพิจารณาใหความชวยเหลือปรับปรุง 
เสนทางหมายเลข 68 ซึ่งแยกออกจาก 
เสนทางหมายเลข 6 ที่จังหวัดเสียมเรียบ 
ขึ้นไปทางเหนือจนจรดดานชายแดนไทย–
กัมพูชา ในชองจอม จังหวัดสุรินทรของ 
ไทย และสำโรง จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา

4) เสนทางหมายเลข 318 หรือสาย 
ตราด-คลองใหญ ปจจุบันกรมทางหลวงได 
สนับสนุนงบประมาณกวา 600 ลานบาท 
เพื่อกอสรางถนนสาย 318 ซึ่งมีระยะทาง 
กวา 90 กิโลเมตรเปนถนนสี่เลนในบาง 

ชวง ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาในการขนสง 
ทางน้ำกวา 3 เทาตัว และจะมาทดแทน 
การขนสงทางน้ำในที่สุด ซึ่งถนนสาย 318 
เปนถนนโครงขายภาคตะวันออกสูอินโดจีน 
(จากกรุงเทพฯ-ตราด ประเทศไทย–จังหวัด 
เกาะกง-กัมปงโสม (กรุงสีหนุวิลล) ประเทศ 
กัมพูชา สู ภาคใตของประเทศเวียดนาม 
ทาเรือโฮจิมินทซิตี้) เปนการยกระดับการ 
ขนสงทางบกสูกัมพูชา หากแลวเสร็จจะ 
เพิ่มปริมาณการขนสงจากรอยละ 3 เปน 
รอยละ 30 ซ่ึงคาดวาถนนสายน้ีจะแลวเสร็จ 
ในป 2553

ในการพัฒนาเสนทางสายหลักใหมีสภาพพรอม
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการคา 
การลงทุน รัฐบาลกัมพูชาไดรับความชวยเหลือ
จากนานาชาติ อาทิเชน ญี่ปุน สวีเดน ไทย และ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ 
เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) และสหประชาชาติ 
(UN) ในการปรับปรุงโครงขายการคมนาคม 
โดยคาดวาเสนทางสายหลักทั้ง 7 สายจะทำการ
ลาดยางแลวเสร็จภายในป 2556 

ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือกระแจะ 115 
กิโลเมตร

5) ทาเรือเนี้ยกเรือง เปนทาเรือสำคัญ 
ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 60 
กิโลเมตร

6) ทาเรือจองคเนียะ (เสียมเรียบ) 
ตั้งอยูริมแมน้ำโตนเลสาบ หางจากทาเรือ 
กัมปงชะนัง 190 กิโลเมตร

สวนการคมนาคมทางอากาศ กัมพูชา 
มีสนามบินนานาชาติ 2 แหง ไดแก สนามบิน 
นานาชาติพนมเปญหรือสนามบินโปเชนตง 
(Pochentong) ที่กรุงพนมเปญ และ 
สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ที่จังหวัด 
เสียมเรียบ ในตอนนี้จะนำเสนอถึงเสนทาง 
คมนาคมขนสงทางถนนที่สำคัญของกัมพูชา 
ดังนี้

การคมนาคมขนสงทางถนน
เสนทางสายหลัก (National Road) 

ของกัมพูชามีตัวเลขกำกับ 1 หลักเหมือน 
กับทางหลวงของไทย สวนเสนทางสาย 
รอง (Feeder Road) มีตัวเลขกำกับเพิ่ม 
เปน 2 หลักหรือ 3 หลัก เชน เสนทาง 
หมายเลข 57 เปนเสนทางสายรองที่แยก 
ออกมาจากเสนทางหมายเลข 5 ซึ่งเปน 

เสนทางสายหลัก เปนตน สำหรับเสนทาง 
สายหลักของกัมพูชามีทั้งสิ้น 7 สาย แสดง 
โครงขายการคมนาคมขนสงทางถนนดัง 
แผนภาพที่ 1.1 ไดแก

1) ถนนหมายเลข 1 กรุงพนมเปญ 
–ทาเรือเน็กเลือง - ดานบาเวท  (AH1) 
มีระยะทางรวม 167 กิโลเมตร เริ่มจาก 
กรุงพนมเปญไปทางตะวันออกถึงทาเรือ
เน็กเลือง ดังแผนภาพที่ 1.2  ระยะทาง 60 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 15 นาที เนื่องจากเปนถนน 2 เลน 
แตกำลังมีการขยายถนนใหกวางขึ้นตลอด
ระยะทางเกือบ 15 กิโลเมตร ถนนขรุขระ 
เปนหลุมเปนบอ แตหลังจากนั้นอีก 45 
กิโลเมตรเปนถนนลาดยางอยางดี และมี 
ขนาดถนนและไหลทางที่กวางมาก  มีการ 
ตีเสนถนนอยางดี  ตอจากนั้นจากทาเรือ 
เน็กเลืองสูสวายเรียง ดังแผนภาพที่ 1.3  
ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที  การเดินทาง 
ตองนำรถขึ้นเรือเพื่อขามแมน้ำโขง ดังนั้น 
ป  จจ ุบ ั นร ั ฐบาล เขมรจ ึ ง ได  ร ั บความ 
ชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนในการกอสราง
สะพานขามแมน้ำโขง เมื่อขึ้นจากทาเรือ 
จะเปนถนนลาดยาง 4 เลนขนาดกวาง 

พอประมาณ มีเกาะคั่นกลางขนาดเล็ก 
ตลอด 2-3 กิโลเมตร หลังจากนั้นจะ 
เปนถนน 2 เลนลาดยางขนาดกวางตลอด 
เสนทางมีการตีเสนถนนอยางดี สภาพ 
ถนนขรุขระบางเล็กนอย  ตอจากนั้น จาก 
สวายเรียงสูบาเวท/หมกบาย ดังแผนภาพ 
ที่ 1.4  ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 30 นาที เปนถนน 2 
เลนลาดยางขนาดกวางตลอดเสนทางมี 
การตีเสนถนนอยางดี แตเมื่อใกลถึงดาน 
บาเวท ตัวถนนยังคงกวางแตไมมีไหลทาง 
หรือมีบางแตแคบมาก  ตอจากนั้น จาก 
บาเวท/หมกบายสูโฮจินมินห ดังแผนภาพ 
ที่ 1.5  ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที หลัง 
จากออกจากดานหมกบายจะเปนถนน 
ลาดยาง 2 เลนไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร 
และเมื ่อขามแมน้ำว ังโกด็องจะเปลี ่ยน 
เปนถนน 4 เลนลาดยางอยางดีตลอดทาง 
สูนครโฮจิมินห มีเกาะกลางขนาดใหญแบง 
เลนอยางชัดเจน และเม่ือเขาใกลนครโฮจิมินห 
ถนนจะกวางขึ ้นและมีการแบงเลนเพิ ่ม 
มากข้ึน โดยมีการแบงแยกชองทางการจราจร 
สำหรับรถยนตและรถจักรยานยนตอยาง 
ชัดเจน โดยใชถนนหมายเลข 22 มุงสู 
นครโฮจิมินหจะ เปนถนน 4 เลนลาดยาง 
อยางดี แตมีการจำกัดความเร็วรถอยาง 
เขมงวด โดยรถใหญที่บรรทุกผูโดยสาร 
จำนวนมากกวาสามสิบที่นั่งสามารถวิ่งได
ดวยความเร็ว เพียงแค 40 กิโลเมตรตอ 
ชั ่วโมงเทานั ้นนอกจากนี ้เมื ่อเขาตัวนคร 

โฮจิมินหเพ่ิมมากข้ึนจะย่ิงพบรถจักรยานยนต 
ปริมาณมาก

2) ถนนหมายเลข 2 กรุงพนมเปญ 
–ดานพนมเดิน จังหวัดตาแกว (ชายแดน 
ติดกับเวียดนามที่หนาเบิง) เริ่มจากกรุง 
พนมเปญไปทางใตผานจังหวัดกันดาลส้ินสุด 
ที่พนมเดินจังหวัดตาแกว มีดานทองถิ่น 
ขามไปเวียดนามที่หนาเบิงระยะทางรวม 
121 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.5–2 ชั่วโมง สภาพถนนเปนถนนลาดยาง 
ไหลทางแคบ มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำหรับขามแมน้ำโขง

3) ถนนหมายเลข 3 กรุงพนมเปญ 
–จังหวัดกัมปอต  เริ่มจากกรุงพนมเปญไป 
ทางใตผานจังหวัดกันดาล กัมปงสะปอ 
และตาแกว ไปยังจังหวัดกัมปอตแลวเลียบ 
ชายฝ งไปทางตะวันตกจรดกับเสนทาง 
หมายเลข 4 ใกลกรุงสีหนุวิลล ระยะทาง 
รวม 202 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3.5–4 ชั่วโมง

4) ถนนหมายเลข 4 กรุงพนมเปญ 
–กรุงสีหนุวิลล เริ ่มจากกรุงพนมเปญ 
ผานจังหวัดกัมปงสะปอและเกาะกงจน 
จรดอาวไทยบริเวณทาเรือสีหนุวิลลรวม 
ระยะทาง 226 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง สภาพถนนเปนถนน 
ลาดยางสภาพดีและเปนเสนทางขนสง 
สินคาสายสำคัญที่สุดของกัมพูชา

5) ถนนหมายเลข 5 กรุงพนมเปญ 
-ดานปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย  
เปนถนนที ่คนไทยรู จ ักกันดีและใชถนน 

เสนน้ีเขาสูกัมพูชา เปนถนนท่ีใชในการขนสง 
สินคาจากสระแกวสูพนมเปญ เริ ่มจาก 
กรุงพนมเปญไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ผานจังหวัดกันดาล กัมปงชะนัง โพธิสัต 
พระตะบอง ศรีโสภณ ไปสิ้นสุดที่ดาน 
ชายแดนปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
ติดกับอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
ของไทย มีระยะทางรวม 407 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.5–7.5 ชั่วโมง 
สภาพถนนเปนทางลาดยางสภาพดี ยกเวน 
ชวงอำเภอศรีโสภณ ไปจนถึงดานชายแดน 
ปอยเปต–อรัญประเทศ รวมระยะทาง 49 
กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ จากกรุง 
พนมเปญสูกัมปงชะนัง ดังแผนภาพที่ 1.6  
ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3 ช่ัวโมง เน่ืองจากบริเวณรอบนอก 
กรุงพนมเปญโดยสวนใหญเปนยานตลาด 
ขายของ เขตอุตสาหกรรม และทาเรือ จึง 
ทำใหมีปริมาณรถคอนขางหนาแนน อีกทั้ง 
เปนถนน 2 เลน รถสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนลาดยางดี เนื่องจากอยูในเขต 
เมืองหลวงจึงมีปริมาณรถหนาแนนมาก 
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต ทำใหรถเคล่ือนตัว 
ไดชา ในกรุงพนมเปญมีน้ำทวมขังเกือบ 
ตลอดเสนทาง เม่ือเร่ิมออกจากกรุงพนมเปญ 
จะเปนถนน 4-6 เลน ตอจากนั้นจาก 
กัมปงชะนังสูโพธิสัต ดังแผนภาพที่ 1.7  
ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ออกจาก 
กัมปชะนังเปนถนน 2 เลนสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนลาดยางคอนขางดี แตยังมีขนาด 

เปนถนนลาดยางสภาพดี ยกเวนชวงจังหวัด 
เสียมเรียบ–อำเภอศรีโสภณ มีระยะทาง 
90 กิโลเมตร เปนถนนลูกรังที่ใชงานไดใน 
ชวงฤดูแลง แตไมคอยสะดวกใชงานในชวง 
ฤดูฝน

7) ถนนหมายเลข 7 บานเชิงไพร 
จังหวัดกัมปงจาม–ดานบานโอสวาย จังหวัด 
สตึงเตรง (ติดกับดานเวือนคำ แขวงจำปาสัก 
ของลาว)  เริ่มตนจากจุดบรรจบของถนน 
หมายเลข 6 ที่บานเชิงไพร จังหวัดกัมปงจาม 
มุงสูชายแดนดานเวียดนาม กอนเลี้ยวขึ้นไป 
ทางเหนือ เขาสูจังหวัดกระแจะและสตึงเตรง 
ไปจรดดานบานโอสวาย ดานเวือนคำ แขวง 
จำปาศักดิ์ของลาว รวมระยะทาง 461 
กิโลเมตร

ในการพัฒนาเสนทางสายหลักใหมี
สภาพพร อมรองร ับการขยายต ัวทาง 
เศรษฐกิจการคา การลงทุน รัฐบาลกัมพูชา 
ไดรับความชวยเหลือจากนานาชาติ อาทิเชน 
ญี่ปุน สวีเดน ไทย และ สหรัฐอเมริกา 
รวมท้ังองคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคาร 
เพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) และสหประชาชาติ (UN) 
ในการปรับปรุงโครงขายการคมนาคม 
โดยคาดวาเสนทางสายหลักทั้ง 7 สาย 

ถนนหมายเลข 5

กรุงพนมเปญ-ดานปอยเปต

จังหวัดบันเตียเมียนเจย

เปนถนนที่คนไทยรูจักกันดี

และใชถนนเสนนี้เขาสูกัมพูชา

เปนถนนที่ใชในการขนสงสินคา

จากสระแกวสูพนมเปญ

ถนนหมายเลข 6
กรุงพนมเปญ–อำเภอ
ศรีโสภณ เปนถนนที่คนไทย
รูจักกันดีเชนกัน เปนถนน
ที่ใชในการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะผาน
นครวัดและนครธม
ที่ถนนเสนนี้ เริ่มจากกรุง
พนมเปญขึ้นไปทางเหนือ 
ผานจังหวัดกันดาล 
กัมปงจาม กัมปงทม และ
เสียมเรียบแลวไปบรรจบกับ
เสนทางหมายเลข 5 ที่
อำเภอศรีโสภณ 
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ถนนและไหลทางที่แคบ ตลอดเสนทางจะ 
พบตนตาลขึ ้นอยู หนาแนนเปนระยะๆ 
เหมือนในจังหวัดเพชรบุรี และระหวาง 
เสนทางมีชาวบานตั้งแผงขายลูกตาลเชื่อม 
และขนมตาลริมไหลทางเปนระยะๆ  สวน 
เม่ือออกจากเมืองกำปงชะนังจะเห็นชาวบาน 
ขายเครื่องปนดินเผา โดยเฉพาะหมอดินเผา 
เรียงรายไปตามถนนสองขางทาง เนื่องจาก 
เมืองกำปงชะนังเปนเมืองที่ขึ ้นชื่อในเรื่อง 
เครื่องหมอดินเผา (คำวา “ชะนัง” แปลวา 
“หมอ”)  ตอจากน้ันจากโพธิสัตสูพระตะบอง 
ดังแผนภาพที่ 1.8 ระยะทาง 105 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที 
ออกจากโพธิสัตเปนถนน 2 เลนสวนตลอด 
เสนทาง สภาพถนนลาดยางคอนขางดี แต 
ยังมีขนาดถนนและไหลทางท่ีแคบ เม่ือเขาสู 
พระตะบองจะเปนถนนลาดยางกวาง 4 เลน 
และเม่ือถึงทางแยกสำคัญๆ จะเปนทางแยก 
แบบวงเวียนขนาดกวาง ตลอดเสนทางมี 
รถชาวบาน รถบรรทุกสินคา และรถขนสง 
ผูโดยสารคอนขางหนาแนน เนื่องจากเมือง 
พระตะบองเปนจังหวัดที ่เปนจุดเริ ่มตน 
ของเสนทางหมายเลข 10 เพื่อเชื่อมไปยัง 
จ ังหวัดไพลินของกัมพูชาและดานบาน 
ผักกาดในจังหวัดจันทบุรี ออกไปยังชายฝงทะเล 

ตะวันออก  ตอจากนั้นจากพระตะบองสู 
ศรีโสภณ  ดังแผนภาพที่ 1.9  ระยะทาง 
68 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง เปนถนน 2 เลนสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนพอใชและในชวงเขาอ.ศรีโสภณ 

จากตอนที่แลว ที่ไดเลาโครงสราง 
พ้ืนฐานของประเทศกัมพูชาและเสนทางการ 
คมนาคมทางน้ำและทางอากาศ  กัมพูชามี 
ทาเรือหลักที ่ใชขนสงสินคาของกัมพูชา 
ทางทะเลมี 3 แหงดวยกัน ไดแก ทาเรือ 
พนมเปญ ทาเรือกัมปงโสม และ ทาเรือ 
เกาะกง การขนสงทางน้ำภายในประเทศ 
สวนใหญใชแมน้ำโขง แมน้ำโตนเลสาบ และ 
แมน้ำบาสัก ทาเรือที่ใชขนสงภายในกัมพูชา 
ที่สำคัญมี 7 แหง ไดแก

1) ทาเรือในกรุงพนมเปญ 2 แหง
2) ทาเรือกัมปงจาม เปนทาเรือสำคัญ 

ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 105 
กิโลเมตร

3) ทาเรือกระแจะ เปนทาเรือสำคัญ 
ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือกัมปงจาม 115 
กิโลเมตร

4) ทาเรือสตึงเตรง เปนทาเรือสำคัญ 

กำลังมีการดำเนินการกอสรางในตัวเมือง 
เปนระยะๆ ตลอดเสนทางนั้นถนนไมกวาง 
มากนัก ไหลทางคอนขางแคบและไมมีการ 
ปรับปรุง สภาพถนนขรุขระบางเล็กนอย 
นอกจากน้ันชาวบานมีการตากขาวริมไหลทาง 

และมีเกวียน รถชาวบาน และรถบรรทุก 
จอดเพื่อลำเลียงสินคาขึ้นลงรถเปนระยะๆ 
ทำใหในบางคร้ังรถสวนกันลำบาก ตอจากน้ัน 
จากศรีโสภณสู ปอยเปต/อรัญประเทศ 
ดังแผนภาพท่ี 1.10 ระยะทาง 48 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ท่ีศรีโสภณ 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย (Banteay Meanchey) 
เปนทางแยก ระหวางเสนทางหมายเลข 5 
และเสนทางหมายเลข 6 เพื่อไปนครวัด 
จังหวัดเสียมเรียบ โดยเสนทางหมายเลข 5 
เปนถนน 2 เลนสวนขนาดกวางตลอด 
เสนทาง สภาพถนนดีตลอดเสนทางและ 
ไหลทางกวาง เม่ือเขาสูดานปอยเปตในระยะ 
3 กิโลเมตรแรกจะเห็นรถบรรทุกจอดขางทาง 
เพื่อรอการขนถายสินคา

6) ถนนหมายเลข 6 กรุงพนมเปญ 
–อำเภอศรีโสภณ เปนถนนที่คนไทยรูจัก 
กันดีเชนกัน เปนถนนที่ใชในการทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะผานนครวัดและนครธม 
ที่ถนนเสนนี้ เริ่มจากกรุงพนมเปญขึ้นไป 
ทางเหนือ ผานจังหวัดกันดาล กัมปงจาม 
กัมปงทม และเสียมเรียบแลวไปบรรจบ 
กับเสนทางหมายเลข 5 ที่อำเภอศรีโสภณ 
มีระยะทางรวม 416 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 6.5-8 ช่ัวโมง สภาพถนน 

จะทำการลาดยางแลวเสร็จภายในป 2556 
ในสวนของไทยไดตกลงใหความชวยเหลือ 
ปรับปรุงเสนทางสายรองแกกัมพูชา 4 สาย 
ไดแก

1) เสนทางหมายเลข 48 ระยะทาง 
151.5 กิโลเมตร ซึ่งแยกออกจากเสนทาง 
หมายเลข 4 บริเวณกิโลเมตรที่ 143 ไป 
ทางทิศตะวันตก สุดทางท่ีจังหวัดเกาะกง ซ่ึง 
ติดกับบานหาดเล็ก จังหวัดตราดของไทย 
พรอมท้ังกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขามแมน้ำจำนวน 4 แหง ไดแก สะพานขาม 
แมน้ำตาไต สตึงซายอแรง อันดองติ๊ก และ 
กัมปงโสม ซึ่งสะพานเหลานี้จะชวยใหชาว 
กัมพูชาสามารถเดินทางจากจังหวัดเกาะกง 
ถึงอำเภอสแรอัมเบิล และตอไปยังกรุงพนมเปญ 
ไดอยางสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยทางหลวง 
สายน้ีจะเช่ือมกับทางหลวงหมายเลข 4 (กรุง 
พนมเปญ-กรุงสีหนุวิลล)เพื่อตอไปยังกรุง 
พนมเปญ/กรุงสีหนุวิลลได และเปนเสนทาง 
ที่สามารถเชื่อมตอไปถึงทาเรือแหลมฉบัง 
นิคมอุตสาหกรรม และแหลงทองเท่ียวสำคัญ 
ของไทยในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด ผานถนนหมายเลข 318 ของไทย 
ที่จังหวัดตราด

2) เสนทางหมายเลข 67 ระยะทาง 

138 กิโลเมตร ซ่ึงแยกจากเสนทางหมายเลข 
6 ที่จังหวัดเสียมเรียบขึ้นไปทางเหนือจน 
จรดดานชายแดนไทย-กัมพูชา ในชองสะงำ 
อำเภอภูส ิงหจ ังหวัดศรีสะเกษของไทย 
และอำเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัยของ 
กัมพูชา เปนเสนทางสงเสริมการทองเที่ยว 
ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
ของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชา โดย 
จุดมุงหมายสำคัญอยูที ่จังหวัดเสียมเรียบ 
ทั้งนี้ ถนนสาย 67 ไดมีการเปดใชแลว 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม2552 ที่ผานมา

3) เสนทางหมายเลข 68 ระยะทาง 

125 กิโลเมตร ซึ่งทางการกัมพูชาขอให 
ไทยพิจารณาใหความชวยเหลือปรับปรุง 
เสนทางหมายเลข 68 ซึ่งแยกออกจาก 
เสนทางหมายเลข 6 ที่จังหวัดเสียมเรียบ 
ขึ้นไปทางเหนือจนจรดดานชายแดนไทย–
กัมพูชา ในชองจอม จังหวัดสุรินทรของ 
ไทย และสำโรง จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา

4) เสนทางหมายเลข 318 หรือสาย 
ตราด-คลองใหญ ปจจุบันกรมทางหลวงได 
สนับสนุนงบประมาณกวา 600 ลานบาท 
เพื่อกอสรางถนนสาย 318 ซึ่งมีระยะทาง 
กวา 90 กิโลเมตรเปนถนนสี่เลนในบาง 

ชวง ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาในการขนสง 
ทางน้ำกวา 3 เทาตัว และจะมาทดแทน 
การขนสงทางน้ำในที่สุด ซึ่งถนนสาย 318 
เปนถนนโครงขายภาคตะวันออกสูอินโดจีน 
(จากกรุงเทพฯ-ตราด ประเทศไทย–จังหวัด 
เกาะกง-กัมปงโสม (กรุงสีหนุวิลล) ประเทศ 
กัมพูชา สู ภาคใตของประเทศเวียดนาม 
ทาเรือโฮจิมินทซิตี้) เปนการยกระดับการ 
ขนสงทางบกสูกัมพูชา หากแลวเสร็จจะ 
เพิ่มปริมาณการขนสงจากรอยละ 3 เปน 
รอยละ 30 ซ่ึงคาดวาถนนสายน้ีจะแลวเสร็จ 
ในป 2553

ในการพัฒนาเสนทางสายหลักใหมีสภาพพรอม
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการคา 
การลงทุน รัฐบาลกัมพูชาไดรับความชวยเหลือ
จากนานาชาติ อาทิเชน ญี่ปุน สวีเดน ไทย และ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ 
เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) และสหประชาชาติ 
(UN) ในการปรับปรุงโครงขายการคมนาคม 
โดยคาดวาเสนทางสายหลักทั้ง 7 สายจะทำการ
ลาดยางแลวเสร็จภายในป 2556 

ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือกระแจะ 115 
กิโลเมตร

5) ทาเรือเนี้ยกเรือง เปนทาเรือสำคัญ 
ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 60 
กิโลเมตร

6) ทาเรือจองคเนียะ (เสียมเรียบ) 
ตั้งอยูริมแมน้ำโตนเลสาบ หางจากทาเรือ 
กัมปงชะนัง 190 กิโลเมตร

สวนการคมนาคมทางอากาศ กัมพูชา 
มีสนามบินนานาชาติ 2 แหง ไดแก สนามบิน 
นานาชาติพนมเปญหรือสนามบินโปเชนตง 
(Pochentong) ที่กรุงพนมเปญ และ 
สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ที่จังหวัด 
เสียมเรียบ ในตอนนี้จะนำเสนอถึงเสนทาง 
คมนาคมขนสงทางถนนที่สำคัญของกัมพูชา 
ดังนี้

การคมนาคมขนสงทางถนน
เสนทางสายหลัก (National Road) 

ของกัมพูชามีตัวเลขกำกับ 1 หลักเหมือน 
กับทางหลวงของไทย สวนเสนทางสาย 
รอง (Feeder Road) มีตัวเลขกำกับเพิ่ม 
เปน 2 หลักหรือ 3 หลัก เชน เสนทาง 
หมายเลข 57 เปนเสนทางสายรองที่แยก 
ออกมาจากเสนทางหมายเลข 5 ซึ่งเปน 

เสนทางสายหลัก เปนตน สำหรับเสนทาง 
สายหลักของกัมพูชามีทั้งสิ้น 7 สาย แสดง 
โครงขายการคมนาคมขนสงทางถนนดัง 
แผนภาพที่ 1.1 ไดแก

1) ถนนหมายเลข 1 กรุงพนมเปญ 
–ทาเรือเน็กเลือง - ดานบาเวท  (AH1) 
มีระยะทางรวม 167 กิโลเมตร เริ่มจาก 
กรุงพนมเปญไปทางตะวันออกถึงทาเรือ
เน็กเลือง ดังแผนภาพที่ 1.2  ระยะทาง 60 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 15 นาที เนื่องจากเปนถนน 2 เลน 
แตกำลังมีการขยายถนนใหกวางขึ้นตลอด
ระยะทางเกือบ 15 กิโลเมตร ถนนขรุขระ 
เปนหลุมเปนบอ แตหลังจากนั้นอีก 45 
กิโลเมตรเปนถนนลาดยางอยางดี และมี 
ขนาดถนนและไหลทางที่กวางมาก  มีการ 
ตีเสนถนนอยางดี  ตอจากนั้นจากทาเรือ 
เน็กเลืองสูสวายเรียง ดังแผนภาพที่ 1.3  
ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที  การเดินทาง 
ตองนำรถขึ้นเรือเพื่อขามแมน้ำโขง ดังนั้น 
ป  จจ ุบ ั นร ั ฐบาล เขมรจ ึ ง ได  ร ั บความ 
ชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนในการกอสราง
สะพานขามแมน้ำโขง เมื่อขึ้นจากทาเรือ 
จะเปนถนนลาดยาง 4 เลนขนาดกวาง 

พอประมาณ มีเกาะคั่นกลางขนาดเล็ก 
ตลอด 2-3 กิโลเมตร หลังจากนั้นจะ 
เปนถนน 2 เลนลาดยางขนาดกวางตลอด 
เสนทางมีการตีเสนถนนอยางดี สภาพ 
ถนนขรุขระบางเล็กนอย  ตอจากนั้น จาก 
สวายเรียงสูบาเวท/หมกบาย ดังแผนภาพ 
ที่ 1.4  ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 30 นาที เปนถนน 2 
เลนลาดยางขนาดกวางตลอดเสนทางมี 
การตีเสนถนนอยางดี แตเมื่อใกลถึงดาน 
บาเวท ตัวถนนยังคงกวางแตไมมีไหลทาง 
หรือมีบางแตแคบมาก  ตอจากนั้น จาก 
บาเวท/หมกบายสูโฮจินมินห ดังแผนภาพ 
ที่ 1.5  ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที หลัง 
จากออกจากดานหมกบายจะเปนถนน 
ลาดยาง 2 เลนไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร 
และเมื ่อขามแมน้ำว ังโกด็องจะเปลี ่ยน 
เปนถนน 4 เลนลาดยางอยางดีตลอดทาง 
สูนครโฮจิมินห มีเกาะกลางขนาดใหญแบง 
เลนอยางชัดเจน และเม่ือเขาใกลนครโฮจิมินห 
ถนนจะกวางขึ ้นและมีการแบงเลนเพิ ่ม 
มากข้ึน โดยมีการแบงแยกชองทางการจราจร 
สำหรับรถยนตและรถจักรยานยนตอยาง 
ชัดเจน โดยใชถนนหมายเลข 22 มุงสู 
นครโฮจิมินหจะ เปนถนน 4 เลนลาดยาง 
อยางดี แตมีการจำกัดความเร็วรถอยาง 
เขมงวด โดยรถใหญที่บรรทุกผูโดยสาร 
จำนวนมากกวาสามสิบที่นั่งสามารถวิ่งได
ดวยความเร็ว เพียงแค 40 กิโลเมตรตอ 
ชั ่วโมงเทานั ้นนอกจากนี ้เมื ่อเขาตัวนคร 

โฮจิมินหเพ่ิมมากข้ึนจะย่ิงพบรถจักรยานยนต 
ปริมาณมาก

2) ถนนหมายเลข 2 กรุงพนมเปญ 
–ดานพนมเดิน จังหวัดตาแกว (ชายแดน 
ติดกับเวียดนามที่หนาเบิง) เริ่มจากกรุง 
พนมเปญไปทางใตผานจังหวัดกันดาลส้ินสุด 
ที่พนมเดินจังหวัดตาแกว มีดานทองถิ่น 
ขามไปเวียดนามที่หนาเบิงระยะทางรวม 
121 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.5–2 ชั่วโมง สภาพถนนเปนถนนลาดยาง 
ไหลทางแคบ มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำหรับขามแมน้ำโขง

3) ถนนหมายเลข 3 กรุงพนมเปญ 
–จังหวัดกัมปอต  เริ่มจากกรุงพนมเปญไป 
ทางใตผานจังหวัดกันดาล กัมปงสะปอ 
และตาแกว ไปยังจังหวัดกัมปอตแลวเลียบ 
ชายฝ งไปทางตะวันตกจรดกับเสนทาง 
หมายเลข 4 ใกลกรุงสีหนุวิลล ระยะทาง 
รวม 202 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3.5–4 ชั่วโมง

4) ถนนหมายเลข 4 กรุงพนมเปญ 
–กรุงสีหนุวิลล เริ ่มจากกรุงพนมเปญ 
ผานจังหวัดกัมปงสะปอและเกาะกงจน 
จรดอาวไทยบริเวณทาเรือสีหนุวิลลรวม 
ระยะทาง 226 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง สภาพถนนเปนถนน 
ลาดยางสภาพดีและเปนเสนทางขนสง 
สินคาสายสำคัญที่สุดของกัมพูชา

5) ถนนหมายเลข 5 กรุงพนมเปญ 
-ดานปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย  
เปนถนนที ่คนไทยรู จ ักกันดีและใชถนน 

เสนน้ีเขาสูกัมพูชา เปนถนนท่ีใชในการขนสง 
สินคาจากสระแกวสูพนมเปญ เริ ่มจาก 
กรุงพนมเปญไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ผานจังหวัดกันดาล กัมปงชะนัง โพธิสัต 
พระตะบอง ศรีโสภณ ไปสิ้นสุดที่ดาน 
ชายแดนปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
ติดกับอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
ของไทย มีระยะทางรวม 407 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.5–7.5 ชั่วโมง 
สภาพถนนเปนทางลาดยางสภาพดี ยกเวน 
ชวงอำเภอศรีโสภณ ไปจนถึงดานชายแดน 
ปอยเปต–อรัญประเทศ รวมระยะทาง 49 
กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ จากกรุง 
พนมเปญสูกัมปงชะนัง ดังแผนภาพที่ 1.6  
ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3 ช่ัวโมง เน่ืองจากบริเวณรอบนอก 
กรุงพนมเปญโดยสวนใหญเปนยานตลาด 
ขายของ เขตอุตสาหกรรม และทาเรือ จึง 
ทำใหมีปริมาณรถคอนขางหนาแนน อีกทั้ง 
เปนถนน 2 เลน รถสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนลาดยางดี เนื่องจากอยูในเขต 
เมืองหลวงจึงมีปริมาณรถหนาแนนมาก 
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต ทำใหรถเคล่ือนตัว 
ไดชา ในกรุงพนมเปญมีน้ำทวมขังเกือบ 
ตลอดเสนทาง เม่ือเร่ิมออกจากกรุงพนมเปญ 
จะเปนถนน 4-6 เลน ตอจากนั้นจาก 
กัมปงชะนังสูโพธิสัต ดังแผนภาพที่ 1.7  
ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ออกจาก 
กัมปชะนังเปนถนน 2 เลนสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนลาดยางคอนขางดี แตยังมีขนาด 

เปนถนนลาดยางสภาพดี ยกเวนชวงจังหวัด 
เสียมเรียบ–อำเภอศรีโสภณ มีระยะทาง 
90 กิโลเมตร เปนถนนลูกรังที่ใชงานไดใน 
ชวงฤดูแลง แตไมคอยสะดวกใชงานในชวง 
ฤดูฝน

7) ถนนหมายเลข 7 บานเชิงไพร 
จังหวัดกัมปงจาม–ดานบานโอสวาย จังหวัด 
สตึงเตรง (ติดกับดานเวือนคำ แขวงจำปาสัก 
ของลาว)  เริ่มตนจากจุดบรรจบของถนน 
หมายเลข 6 ที่บานเชิงไพร จังหวัดกัมปงจาม 
มุงสูชายแดนดานเวียดนาม กอนเลี้ยวขึ้นไป 
ทางเหนือ เขาสูจังหวัดกระแจะและสตึงเตรง 
ไปจรดดานบานโอสวาย ดานเวือนคำ แขวง 
จำปาศักดิ์ของลาว รวมระยะทาง 461 
กิโลเมตร

ในการพัฒนาเสนทางสายหลักใหมี
สภาพพร อมรองร ับการขยายต ัวทาง 
เศรษฐกิจการคา การลงทุน รัฐบาลกัมพูชา 
ไดรับความชวยเหลือจากนานาชาติ อาทิเชน 
ญี่ปุน สวีเดน ไทย และ สหรัฐอเมริกา 
รวมท้ังองคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคาร 
เพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) และสหประชาชาติ (UN) 
ในการปรับปรุงโครงขายการคมนาคม 
โดยคาดวาเสนทางสายหลักทั้ง 7 สาย 

ถนนหมายเลข 5

กรุงพนมเปญ-ดานปอยเปต

จังหวัดบันเตียเมียนเจย

เปนถนนที่คนไทยรูจักกันดี

และใชถนนเสนนี้เขาสูกัมพูชา

เปนถนนที่ใชในการขนสงสินคา

จากสระแกวสูพนมเปญ

ถนนหมายเลข 6
กรุงพนมเปญ–อำเภอ
ศรีโสภณ เปนถนนที่คนไทย
รูจักกันดีเชนกัน เปนถนน
ที่ใชในการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะผาน
นครวัดและนครธม
ที่ถนนเสนนี้ เริ่มจากกรุง
พนมเปญขึ้นไปทางเหนือ 
ผานจังหวัดกันดาล 
กัมปงจาม กัมปงทม และ
เสียมเรียบแลวไปบรรจบกับ
เสนทางหมายเลข 5 ที่
อำเภอศรีโสภณ 
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ถนนและไหลทางที่แคบ ตลอดเสนทางจะ 
พบตนตาลขึ ้นอยู หนาแนนเปนระยะๆ 
เหมือนในจังหวัดเพชรบุรี และระหวาง 
เสนทางมีชาวบานตั้งแผงขายลูกตาลเชื่อม 
และขนมตาลริมไหลทางเปนระยะๆ  สวน 
เม่ือออกจากเมืองกำปงชะนังจะเห็นชาวบาน 
ขายเครื่องปนดินเผา โดยเฉพาะหมอดินเผา 
เรียงรายไปตามถนนสองขางทาง เนื่องจาก 
เมืองกำปงชะนังเปนเมืองที่ขึ ้นชื่อในเรื่อง 
เครื่องหมอดินเผา (คำวา “ชะนัง” แปลวา 
“หมอ”)  ตอจากน้ันจากโพธิสัตสูพระตะบอง 
ดังแผนภาพที่ 1.8 ระยะทาง 105 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 20 นาที 
ออกจากโพธิสัตเปนถนน 2 เลนสวนตลอด 
เสนทาง สภาพถนนลาดยางคอนขางดี แต 
ยังมีขนาดถนนและไหลทางท่ีแคบ เม่ือเขาสู 
พระตะบองจะเปนถนนลาดยางกวาง 4 เลน 
และเม่ือถึงทางแยกสำคัญๆ จะเปนทางแยก 
แบบวงเวียนขนาดกวาง ตลอดเสนทางมี 
รถชาวบาน รถบรรทุกสินคา และรถขนสง 
ผูโดยสารคอนขางหนาแนน เนื่องจากเมือง 
พระตะบองเปนจังหวัดที ่เปนจุดเริ ่มตน 
ของเสนทางหมายเลข 10 เพื่อเชื่อมไปยัง 
จ ังหวัดไพลินของกัมพูชาและดานบาน 
ผักกาดในจังหวัดจันทบุรี ออกไปยังชายฝงทะเล 

ตะวันออก  ตอจากนั้นจากพระตะบองสู 
ศรีโสภณ  ดังแผนภาพที่ 1.9  ระยะทาง 
68 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง เปนถนน 2 เลนสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนพอใชและในชวงเขาอ.ศรีโสภณ 

จากตอนที่แลว ที่ไดเลาโครงสราง 
พ้ืนฐานของประเทศกัมพูชาและเสนทางการ 
คมนาคมทางน้ำและทางอากาศ  กัมพูชามี 
ทาเรือหลักที ่ใชขนสงสินคาของกัมพูชา 
ทางทะเลมี 3 แหงดวยกัน ไดแก ทาเรือ 
พนมเปญ ทาเรือกัมปงโสม และ ทาเรือ 
เกาะกง การขนสงทางน้ำภายในประเทศ 
สวนใหญใชแมน้ำโขง แมน้ำโตนเลสาบ และ 
แมน้ำบาสัก ทาเรือที่ใชขนสงภายในกัมพูชา 
ที่สำคัญมี 7 แหง ไดแก

1) ทาเรือในกรุงพนมเปญ 2 แหง
2) ทาเรือกัมปงจาม เปนทาเรือสำคัญ 

ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 105 
กิโลเมตร

3) ทาเรือกระแจะ เปนทาเรือสำคัญ 
ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือกัมปงจาม 115 
กิโลเมตร

4) ทาเรือสตึงเตรง เปนทาเรือสำคัญ 

กำลังมีการดำเนินการกอสรางในตัวเมือง 
เปนระยะๆ ตลอดเสนทางนั้นถนนไมกวาง 
มากนัก ไหลทางคอนขางแคบและไมมีการ 
ปรับปรุง สภาพถนนขรุขระบางเล็กนอย 
นอกจากน้ันชาวบานมีการตากขาวริมไหลทาง 

และมีเกวียน รถชาวบาน และรถบรรทุก 
จอดเพื่อลำเลียงสินคาขึ้นลงรถเปนระยะๆ 
ทำใหในบางคร้ังรถสวนกันลำบาก ตอจากน้ัน 
จากศรีโสภณสู ปอยเปต/อรัญประเทศ 
ดังแผนภาพท่ี 1.10 ระยะทาง 48 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ท่ีศรีโสภณ 
จังหวัดบันเตียเมียนเจย (Banteay Meanchey) 
เปนทางแยก ระหวางเสนทางหมายเลข 5 
และเสนทางหมายเลข 6 เพื่อไปนครวัด 
จังหวัดเสียมเรียบ โดยเสนทางหมายเลข 5 
เปนถนน 2 เลนสวนขนาดกวางตลอด 
เสนทาง สภาพถนนดีตลอดเสนทางและ 
ไหลทางกวาง เม่ือเขาสูดานปอยเปตในระยะ 
3 กิโลเมตรแรกจะเห็นรถบรรทุกจอดขางทาง 
เพื่อรอการขนถายสินคา

6) ถนนหมายเลข 6 กรุงพนมเปญ 
–อำเภอศรีโสภณ เปนถนนที่คนไทยรูจัก 
กันดีเชนกัน เปนถนนที่ใชในการทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะผานนครวัดและนครธม 
ที่ถนนเสนนี้ เริ่มจากกรุงพนมเปญขึ้นไป 
ทางเหนือ ผานจังหวัดกันดาล กัมปงจาม 
กัมปงทม และเสียมเรียบแลวไปบรรจบ 
กับเสนทางหมายเลข 5 ที่อำเภอศรีโสภณ 
มีระยะทางรวม 416 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 6.5-8 ช่ัวโมง สภาพถนน 

จะทำการลาดยางแลวเสร็จภายในป 2556 
ในสวนของไทยไดตกลงใหความชวยเหลือ 
ปรับปรุงเสนทางสายรองแกกัมพูชา 4 สาย 
ไดแก

1) เสนทางหมายเลข 48 ระยะทาง 
151.5 กิโลเมตร ซึ่งแยกออกจากเสนทาง 
หมายเลข 4 บริเวณกิโลเมตรที่ 143 ไป 
ทางทิศตะวันตก สุดทางท่ีจังหวัดเกาะกง ซ่ึง 
ติดกับบานหาดเล็ก จังหวัดตราดของไทย 
พรอมท้ังกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขามแมน้ำจำนวน 4 แหง ไดแก สะพานขาม 
แมน้ำตาไต สตึงซายอแรง อันดองติ๊ก และ 
กัมปงโสม ซึ่งสะพานเหลานี้จะชวยใหชาว 
กัมพูชาสามารถเดินทางจากจังหวัดเกาะกง 
ถึงอำเภอสแรอัมเบิล และตอไปยังกรุงพนมเปญ 
ไดอยางสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยทางหลวง 
สายน้ีจะเช่ือมกับทางหลวงหมายเลข 4 (กรุง 
พนมเปญ-กรุงสีหนุวิลล)เพื่อตอไปยังกรุง 
พนมเปญ/กรุงสีหนุวิลลได และเปนเสนทาง 
ที่สามารถเชื่อมตอไปถึงทาเรือแหลมฉบัง 
นิคมอุตสาหกรรม และแหลงทองเท่ียวสำคัญ 
ของไทยในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด ผานถนนหมายเลข 318 ของไทย 
ที่จังหวัดตราด

2) เสนทางหมายเลข 67 ระยะทาง 

138 กิโลเมตร ซ่ึงแยกจากเสนทางหมายเลข 
6 ที่จังหวัดเสียมเรียบขึ้นไปทางเหนือจน 
จรดดานชายแดนไทย-กัมพูชา ในชองสะงำ 
อำเภอภูส ิงหจ ังหวัดศรีสะเกษของไทย 
และอำเภออันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัยของ 
กัมพูชา เปนเสนทางสงเสริมการทองเที่ยว 
ระหวางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
ของไทยกับภาคเหนือของกัมพูชา โดย 
จุดมุงหมายสำคัญอยูที ่จังหวัดเสียมเรียบ 
ทั้งนี้ ถนนสาย 67 ไดมีการเปดใชแลว 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม2552 ที่ผานมา

3) เสนทางหมายเลข 68 ระยะทาง 

125 กิโลเมตร ซึ่งทางการกัมพูชาขอให 
ไทยพิจารณาใหความชวยเหลือปรับปรุง 
เสนทางหมายเลข 68 ซึ่งแยกออกจาก 
เสนทางหมายเลข 6 ที่จังหวัดเสียมเรียบ 
ขึ้นไปทางเหนือจนจรดดานชายแดนไทย–
กัมพูชา ในชองจอม จังหวัดสุรินทรของ 
ไทย และสำโรง จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชา

4) เสนทางหมายเลข 318 หรือสาย 
ตราด-คลองใหญ ปจจุบันกรมทางหลวงได 
สนับสนุนงบประมาณกวา 600 ลานบาท 
เพื่อกอสรางถนนสาย 318 ซึ่งมีระยะทาง 
กวา 90 กิโลเมตรเปนถนนสี่เลนในบาง 

ชวง ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาในการขนสง 
ทางน้ำกวา 3 เทาตัว และจะมาทดแทน 
การขนสงทางน้ำในที่สุด ซึ่งถนนสาย 318 
เปนถนนโครงขายภาคตะวันออกสูอินโดจีน 
(จากกรุงเทพฯ-ตราด ประเทศไทย–จังหวัด 
เกาะกง-กัมปงโสม (กรุงสีหนุวิลล) ประเทศ 
กัมพูชา สู ภาคใตของประเทศเวียดนาม 
ทาเรือโฮจิมินทซิตี้) เปนการยกระดับการ 
ขนสงทางบกสูกัมพูชา หากแลวเสร็จจะ 
เพิ่มปริมาณการขนสงจากรอยละ 3 เปน 
รอยละ 30 ซ่ึงคาดวาถนนสายน้ีจะแลวเสร็จ 
ในป 2553

ในการพัฒนาเสนทางสายหลักใหมีสภาพพรอม
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการคา 
การลงทุน รัฐบาลกัมพูชาไดรับความชวยเหลือ
จากนานาชาติ อาทิเชน ญี่ปุน สวีเดน ไทย และ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ 
เชน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) และสหประชาชาติ 
(UN) ในการปรับปรุงโครงขายการคมนาคม 
โดยคาดวาเสนทางสายหลักทั้ง 7 สายจะทำการ
ลาดยางแลวเสร็จภายในป 2556 

ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือกระแจะ 115 
กิโลเมตร

5) ทาเรือเนี้ยกเรือง เปนทาเรือสำคัญ 
ริมแมน้ำโขง หางจากทาเรือพนมเปญ 60 
กิโลเมตร

6) ทาเรือจองคเนียะ (เสียมเรียบ) 
ตั้งอยูริมแมน้ำโตนเลสาบ หางจากทาเรือ 
กัมปงชะนัง 190 กิโลเมตร

สวนการคมนาคมทางอากาศ กัมพูชา 
มีสนามบินนานาชาติ 2 แหง ไดแก สนามบิน 
นานาชาติพนมเปญหรือสนามบินโปเชนตง 
(Pochentong) ที่กรุงพนมเปญ และ 
สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ ที่จังหวัด 
เสียมเรียบ ในตอนนี้จะนำเสนอถึงเสนทาง 
คมนาคมขนสงทางถนนที่สำคัญของกัมพูชา 
ดังนี้

การคมนาคมขนสงทางถนน
เสนทางสายหลัก (National Road) 

ของกัมพูชามีตัวเลขกำกับ 1 หลักเหมือน 
กับทางหลวงของไทย สวนเสนทางสาย 
รอง (Feeder Road) มีตัวเลขกำกับเพิ่ม 
เปน 2 หลักหรือ 3 หลัก เชน เสนทาง 
หมายเลข 57 เปนเสนทางสายรองที่แยก 
ออกมาจากเสนทางหมายเลข 5 ซึ่งเปน 

เสนทางสายหลัก เปนตน สำหรับเสนทาง 
สายหลักของกัมพูชามีทั้งสิ้น 7 สาย แสดง 
โครงขายการคมนาคมขนสงทางถนนดัง 
แผนภาพที่ 1.1 ไดแก

1) ถนนหมายเลข 1 กรุงพนมเปญ 
–ทาเรือเน็กเลือง - ดานบาเวท  (AH1) 
มีระยะทางรวม 167 กิโลเมตร เริ่มจาก 
กรุงพนมเปญไปทางตะวันออกถึงทาเรือ
เน็กเลือง ดังแผนภาพที่ 1.2  ระยะทาง 60 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง 15 นาที เนื่องจากเปนถนน 2 เลน 
แตกำลังมีการขยายถนนใหกวางขึ้นตลอด
ระยะทางเกือบ 15 กิโลเมตร ถนนขรุขระ 
เปนหลุมเปนบอ แตหลังจากนั้นอีก 45 
กิโลเมตรเปนถนนลาดยางอยางดี และมี 
ขนาดถนนและไหลทางที่กวางมาก  มีการ 
ตีเสนถนนอยางดี  ตอจากนั้นจากทาเรือ 
เน็กเลืองสูสวายเรียง ดังแผนภาพที่ 1.3  
ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที  การเดินทาง 
ตองนำรถขึ้นเรือเพื่อขามแมน้ำโขง ดังนั้น 
ป  จจ ุบ ั นร ั ฐบาล เขมรจ ึ ง ได  ร ั บความ 
ชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนในการกอสราง
สะพานขามแมน้ำโขง เมื่อขึ้นจากทาเรือ 
จะเปนถนนลาดยาง 4 เลนขนาดกวาง 

พอประมาณ มีเกาะคั่นกลางขนาดเล็ก 
ตลอด 2-3 กิโลเมตร หลังจากนั้นจะ 
เปนถนน 2 เลนลาดยางขนาดกวางตลอด 
เสนทางมีการตีเสนถนนอยางดี สภาพ 
ถนนขรุขระบางเล็กนอย  ตอจากนั้น จาก 
สวายเรียงสูบาเวท/หมกบาย ดังแผนภาพ 
ที่ 1.4  ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 30 นาที เปนถนน 2 
เลนลาดยางขนาดกวางตลอดเสนทางมี 
การตีเสนถนนอยางดี แตเมื่อใกลถึงดาน 
บาเวท ตัวถนนยังคงกวางแตไมมีไหลทาง 
หรือมีบางแตแคบมาก  ตอจากนั้น จาก 
บาเวท/หมกบายสูโฮจินมินห ดังแผนภาพ 
ที่ 1.5  ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใชเวลา 
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที หลัง 
จากออกจากดานหมกบายจะเปนถนน 
ลาดยาง 2 เลนไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร 
และเมื ่อขามแมน้ำว ังโกด็องจะเปลี ่ยน 
เปนถนน 4 เลนลาดยางอยางดีตลอดทาง 
สูนครโฮจิมินห มีเกาะกลางขนาดใหญแบง 
เลนอยางชัดเจน และเม่ือเขาใกลนครโฮจิมินห 
ถนนจะกวางขึ ้นและมีการแบงเลนเพิ ่ม 
มากข้ึน โดยมีการแบงแยกชองทางการจราจร 
สำหรับรถยนตและรถจักรยานยนตอยาง 
ชัดเจน โดยใชถนนหมายเลข 22 มุงสู 
นครโฮจิมินหจะ เปนถนน 4 เลนลาดยาง 
อยางดี แตมีการจำกัดความเร็วรถอยาง 
เขมงวด โดยรถใหญที่บรรทุกผูโดยสาร 
จำนวนมากกวาสามสิบที่นั่งสามารถวิ่งได
ดวยความเร็ว เพียงแค 40 กิโลเมตรตอ 
ชั ่วโมงเทานั ้นนอกจากนี ้เมื ่อเขาตัวนคร 

โฮจิมินหเพ่ิมมากข้ึนจะย่ิงพบรถจักรยานยนต 
ปริมาณมาก

2) ถนนหมายเลข 2 กรุงพนมเปญ 
–ดานพนมเดิน จังหวัดตาแกว (ชายแดน 
ติดกับเวียดนามที่หนาเบิง) เริ่มจากกรุง 
พนมเปญไปทางใตผานจังหวัดกันดาลส้ินสุด 
ที่พนมเดินจังหวัดตาแกว มีดานทองถิ่น 
ขามไปเวียดนามที่หนาเบิงระยะทางรวม 
121 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.5–2 ชั่วโมง สภาพถนนเปนถนนลาดยาง 
ไหลทางแคบ มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สำหรับขามแมน้ำโขง

3) ถนนหมายเลข 3 กรุงพนมเปญ 
–จังหวัดกัมปอต  เริ่มจากกรุงพนมเปญไป 
ทางใตผานจังหวัดกันดาล กัมปงสะปอ 
และตาแกว ไปยังจังหวัดกัมปอตแลวเลียบ 
ชายฝ งไปทางตะวันตกจรดกับเสนทาง 
หมายเลข 4 ใกลกรุงสีหนุวิลล ระยะทาง 
รวม 202 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3.5–4 ชั่วโมง

4) ถนนหมายเลข 4 กรุงพนมเปญ 
–กรุงสีหนุวิลล เริ ่มจากกรุงพนมเปญ 
ผานจังหวัดกัมปงสะปอและเกาะกงจน 
จรดอาวไทยบริเวณทาเรือสีหนุวิลลรวม 
ระยะทาง 226 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง สภาพถนนเปนถนน 
ลาดยางสภาพดีและเปนเสนทางขนสง 
สินคาสายสำคัญที่สุดของกัมพูชา

5) ถนนหมายเลข 5 กรุงพนมเปญ 
-ดานปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย  
เปนถนนที ่คนไทยรู จ ักกันดีและใชถนน 

เสนน้ีเขาสูกัมพูชา เปนถนนท่ีใชในการขนสง 
สินคาจากสระแกวสูพนมเปญ เริ ่มจาก 
กรุงพนมเปญไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ผานจังหวัดกันดาล กัมปงชะนัง โพธิสัต 
พระตะบอง ศรีโสภณ ไปสิ้นสุดที่ดาน 
ชายแดนปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย 
ติดกับอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
ของไทย มีระยะทางรวม 407 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 5.5–7.5 ชั่วโมง 
สภาพถนนเปนทางลาดยางสภาพดี ยกเวน 
ชวงอำเภอศรีโสภณ ไปจนถึงดานชายแดน 
ปอยเปต–อรัญประเทศ รวมระยะทาง 49 
กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ จากกรุง 
พนมเปญสูกัมปงชะนัง ดังแผนภาพที่ 1.6  
ระยะทาง 91 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 3 ช่ัวโมง เน่ืองจากบริเวณรอบนอก 
กรุงพนมเปญโดยสวนใหญเปนยานตลาด 
ขายของ เขตอุตสาหกรรม และทาเรือ จึง 
ทำใหมีปริมาณรถคอนขางหนาแนน อีกทั้ง 
เปนถนน 2 เลน รถสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนลาดยางดี เนื่องจากอยูในเขต 
เมืองหลวงจึงมีปริมาณรถหนาแนนมาก 
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต ทำใหรถเคล่ือนตัว 
ไดชา ในกรุงพนมเปญมีน้ำทวมขังเกือบ 
ตลอดเสนทาง เม่ือเร่ิมออกจากกรุงพนมเปญ 
จะเปนถนน 4-6 เลน ตอจากนั้นจาก 
กัมปงชะนังสูโพธิสัต ดังแผนภาพที่ 1.7  
ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ออกจาก 
กัมปชะนังเปนถนน 2 เลนสวนตลอดเสนทาง 
สภาพถนนลาดยางคอนขางดี แตยังมีขนาด 

เปนถนนลาดยางสภาพดี ยกเวนชวงจังหวัด 
เสียมเรียบ–อำเภอศรีโสภณ มีระยะทาง 
90 กิโลเมตร เปนถนนลูกรังที่ใชงานไดใน 
ชวงฤดูแลง แตไมคอยสะดวกใชงานในชวง 
ฤดูฝน

7) ถนนหมายเลข 7 บานเชิงไพร 
จังหวัดกัมปงจาม–ดานบานโอสวาย จังหวัด 
สตึงเตรง (ติดกับดานเวือนคำ แขวงจำปาสัก 
ของลาว)  เริ่มตนจากจุดบรรจบของถนน 
หมายเลข 6 ที่บานเชิงไพร จังหวัดกัมปงจาม 
มุงสูชายแดนดานเวียดนาม กอนเลี้ยวขึ้นไป 
ทางเหนือ เขาสูจังหวัดกระแจะและสตึงเตรง 
ไปจรดดานบานโอสวาย ดานเวือนคำ แขวง 
จำปาศักดิ์ของลาว รวมระยะทาง 461 
กิโลเมตร

ในการพัฒนาเสนทางสายหลักใหมี
สภาพพร อมรองร ับการขยายต ัวทาง 
เศรษฐกิจการคา การลงทุน รัฐบาลกัมพูชา 
ไดรับความชวยเหลือจากนานาชาติ อาทิเชน 
ญี่ปุน สวีเดน ไทย และ สหรัฐอเมริกา 
รวมท้ังองคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคาร 
เพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank: ADB) และสหประชาชาติ (UN) 
ในการปรับปรุงโครงขายการคมนาคม 
โดยคาดวาเสนทางสายหลักทั้ง 7 สาย 

ถนนหมายเลข 5

กรุงพนมเปญ-ดานปอยเปต

จังหวัดบันเตียเมียนเจย

เปนถนนที่คนไทยรูจักกันดี

และใชถนนเสนนี้เขาสูกัมพูชา

เปนถนนที่ใชในการขนสงสินคา

จากสระแกวสูพนมเปญ

ถนนหมายเลข 6
กรุงพนมเปญ–อำเภอ
ศรีโสภณ เปนถนนที่คนไทย
รูจักกันดีเชนกัน เปนถนน
ที่ใชในการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะผาน
นครวัดและนครธม
ที่ถนนเสนนี้ เริ่มจากกรุง
พนมเปญขึ้นไปทางเหนือ 
ผานจังหวัดกันดาล 
กัมปงจาม กัมปงทม และ
เสียมเรียบแลวไปบรรจบกับ
เสนทางหมายเลข 5 ที่
อำเภอศรีโสภณ 
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ในความตกลงเพ่ิมเติมอีกฉบับหน่ึงเพ่ือขยาย 
ระยะเวลาการอนุญาตใหใชเครื ่องหมาย 
การคาออกไปจนถึงป 2556

ในป 2546 ทั้งสองฝายไดลงนาม 
ในสัญญาดานเคร ื ่องหมายการคาอ ีก 
ฉบับหนึ่ง โดยตกลงที่จะขยายอายุสัญญา 
ไปจนถึงป 2563 โดยใหผลตอบแทน 
เปนเงิน 5 ลานหยวนตอป แตตอมาก็ 
กลับพบวา การดำเนินการในครั้งนี้แฝงไว 
ซึ่งเลศนัย เพราะนายหลี่ อี้หมิน (Li 
Yimin) รองประธานกรรมการของบริษัท 
(ซึ่งดำรงตำแหนงเปนผูจัดการทั่วไปของ 
กลุมกวางเหยาในขณะนั้น) รับสินบนจาก 
กลุมหงเตา สงผลใหศาลตัดสินใหจำคุก 
ผูตองหาเปนเวลาถึง 15 ป

ในเดือนเมษายน 2554 บริษัทกวางเหยา 
ได เสนอเร ื ่องไปยังคณะกรรมการดาน 
เศรษฐกิจและการคาระหวางประเทศของ 
จีน (China International Economic 
and Trade Committee: CIETAC) ซึ่ง 

ทานผูอานหลายคนที่มีโอกาสเดินทาง 
มาเยือนจีนในชวงหลังอาจไดลิ ้มรสและ 
ติดใจในรสชาติที่หอมหวานของเครื่องดื่ม 
นามกระเดื่องอยาง “หวังเหลาจี๋” (Wang 
Lao Ji) ที่มีกระปองสีแดงสดใสกันบาง 
แลว อยางไรก็ดี เมื่อหลายสัปดาหที่ผาน 
มา ผมไดรับเอกสารจากคุณชวลิต นิธากร 
หัวหนาสำนักงานตัวแทนธนาคารกสิกรไทย 
ประจำกรุงปกกิ่งเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมาย 
การคาของสินคาน้ี ทำใหรูสึกวา“หวังเหลาจ๋ี” 
ก็กำลังกลายเปนที่กลาวขวัญของผูคนใน 
วงการธุรกิจจีนอยางอึกกะทึกครึกโครม 
ในเร่ืองการละเมิดและปกปองเคร่ืองหมาย 
การคาของ “น้ำชาสมุนไพร” ท่ีมีมูลคามาก 
ที่สุดในตลาดจีนเชนกัน ผมเลยถือโอกาส 
นำเอาเร่ืองราวดังกลาวมาเลาใหผูประกอบการ 
ไทยไดรับทราบกัน

ที่มาที่ไปของกรณีพิพาท ... มีเงื่อนงำ
บริษัทกวางเหยา (Guangzhou 

Pharmaceutical Corp.) รัฐวิสาหกิจ 
จีนไดจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมาย 
การคา “หวังเหลาจี๋” ซึ่งนับเปนเครื่องดื่ม 
สมุนไพรที่เขาสูตลาดเปนรายแรกๆ ของจีน 
และในป 2538 ไดลงนามในความตกลง 
อนุญาตใหกลุมหงเตา (Hung To Group 
Co., Ltd.) ซ่ึงเปนบริษัทแมของบริษัทเคร่ืองด่ืม 
และอาหารเจียตัวเปา (Jia Dua Bao 
Drink and Food Co.) แหงฮองกง ใช 
เคร่ืองหมายการคาในการผลิต “หวังเหลาจ๋ี 
กระปองแดง” เปนระยะเวลา 10 ป (จนถึง 
ป 2553) 

อยางไรก็ดี ในป 2545 นายเฉิน หงเตา 
(Chen Hongdao) ประธานกรรมการกลุม 
หงเตาเห็นวาตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพใน 
จีนกำลังไดรับความนิยม และมีศักยภาพ 
ที่จะขยายตัวอีกมากในอนาคต จึงพยายาม 
เจรจาขอขยายอายุส ัญญาการอนุญาต 
เครื ่องหมายการคากับบริษัทกวางเหยา 
ซึ่งตอมา ทั้งสองฝายไดเห็นชอบและลงนาม 
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ตอมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 คณะ 
อนุญาโตตุลาการประจำคณะกรรมการฯ 
ดังกลาวไดไตสวนและพิจารณาตัดสินให 
สัญญา 2 ฉบับหลังไมมีผลบังคับใชตาม 
กฎหมายและสั่งใหกลุมหงเตาหยุดการใช 
เคร่ืองหมายการคาดังกลาว สงผลใหอาณาจักร 
เครื่องดื่มชาที่ยิ่งใหญแหงนี้ “ลมสลาย” 
ลงในพริบตา 

การหายไปของ “หวังเหลาจ๋ีกระปอง 
แดง” จากทองตลาด จึงนับเปนโอกาสทาง 
ธุรกิจของกิจการผลิตเครื่องดื่มชาสมุนไพร 
รายยอยอยาง “ปาหวัง” (Bawang) 
“เหอฉีเจิง” (Heqizheng) และ “เต้ิงเหลา” 
(Denglao) นอกจากนี้ บริษัทเจียตัวเปาก็ 
ยังประกาศจะออกผลิตภัณฑ “ชาสมุนไพร” 
กระปองแดงภายใต “JDB Herbal Tea” 
สูตลาดจีนในไมกี่เดือนขางหนา ขณะที่ 
บริษัทกวางเหยาก็เริ่งศึกษาความเหมาะสม 
ในการขยายแบรนด “หวังเหลาจี๋” ไปยัง 
สินคาอื่นในอนาคต อาทิ ไวนสมุนไพร 
เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ  

โดยตั้งเปายอดขายไว 60,000 ลานหยวน 
ภายในป 2563 บริษัทฯ ยังประกาศรับสมัคร 
พนักงานเพิ่มขึ้นอีก 3,000 คน เพื่อรองรับ 
งานและตลาดที่เพิ่มขึ้น และเตรียมฉลอง 
ครบรอบ 185 ปของการกอตั้งแบรนด 
“หวังเหลาจี ๋” ดวยการเปดพิพิธภัณฑ 
ชาสมุนไพรในป 2556

มูลคาตลาด 100,000 ลาน ... ที่เริ่มตน 
จาก “พื้นทราย”

ในชวงที่ผานมา บริษัทกวางเหยาได 
ผลิตและทำการตลาดเครื่องดื่มชาสมุนไพร 
ของตนเองในบรรจุภัณฑแบบ Tetra Pack 
สีเขียวสะทอนแสงในมูลคาการขายราว 
1,900 ลานหยวนตอป อยางไรก็ดี บริษัท 
เจียตัวเปาซึ ่งไดร ับสิทธิในการผลิตและ 
ทำตลาด “หวังเหลาจี๋กระปองแดง” จาก 
บริษัทกวางเหยาไปกอนหนานี้ สามารถ 
เพ่ิมยอดขายจากเพียงไมถึง 200 ลานหยวน 
ในป 2545 เปนมากกวา 20,000 ลานหยวน 
ในป 2554 เคร่ืองด่ืม “หวังเหลาจ๋ีกระปอง 

แดง” ไดชวยให “เครื่องดื่มชาสมุนไพร” 
เปนเคร่ืองด่ืมขามชาติท่ีข้ึนเทียบช้ันโคคาโคลา 
ของสหรัฐฯ ไปโดยปริยาย 

ผูคนในวงการใหเหตุผลประกอบวา 
การประสบความสำเร ็จด านยอดขาย 
อยางถลมทลายของบริษัทเจียตัวเปาใน 
ครั ้งนี ้อาศัยแนวคิดทางธุรกิจที ่ทันสมัย 
และวิธีการโฆษณาสินคาที่เฉียบคม จน 
ทำใหผูบริโภคชาวจีนคุนเคยกับคำกลาว 
ที่วา “กลัวรอนใน ดื่มหวังเหลาจี๋” ยิ่ง 
ชาวจีนทางตอนใตดวยแลวตางเชื่อกันวา 
“ควรดื่มหวังเหลาจี๋ทุกครั้งที่รับประทาน 
สุก้ี” ทำใหผูคนด่ืม “หวังเหลาจ๋ี” กันทุกหน 
ทุกแหงในทุกโอกาส 

อยางไรก็ดี “ความผิดเดิม” ของบริษัท 
เจียตัวเปาที่ไดถูกเปดเผยในเวลาตอมา 
ผาน “สัญญาเพิ่มเติม” จำนวน 2 ฉบับ 
ดังกลาวที่กำหนดขอตกลงคาธรรมเนียม 
การใชเคร่ืองหมายทางการคาท่ีไมสอดคลอง 
กับหลักเกณฑท่ัวไปทางธุรกิจ โดยปกติแลว 
คาธรรมเนียมการใชสิทธิในเคร่ืองหมายการคา 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 คณะอนุญาโตตุลาการประจำ
คณะกรรมการฯ ดังกลาวไดไตสวนและพิจารณาตัดสินให
สัญญา 2 ฉบับหลังไมมีผลบังคับใชตามกฎหมายและสั่งให
กลุมหงเตาหยุดการใชเครื่องหมายการคาดังกลาว สงผล
ใหอาณาจักรเครื่องดื่มชาที่ยิ ่งใหญแหงนี้ “ลมสลาย” 
ลงในพริบตา 
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มาตรฐาน จะอยูระหวางรอยละ 5-20 ของ 
มูลคาการจำหนาย ดังน้ัน การใหผลตอบแทน 
เพียงปละ 5 ลานหยวน คิดเปนไมถึงรอยละ 
0.09 ของมูลคาตลาด ซึ่งนับวาต่ำมาก 
เมื่อเทียบกับมูลคาตลาดของสินคาดังกลาว

นอกจากนี้ ศาลยังไตสวนคดีเพิ่มเติม 
และพบขอมูลสำคัญวาในชวงป 2544-2546 
นายหล่ี อ้ีหมิน ซ่ึงดำรงตำแหนงรองประธาน 
กรรมการบริษัทกวางเหยา และเปนกรรมการ 
ผูจัดการท่ัวไปในขณะน้ัน ไดรับเงิน “สินบน” 
จากนายเฉิน หงเตา ประธานกรรมการ 
กลุมหงเตาเปนจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ลาน 
เหรียญฮองกง และในป 2548 ศาลฎีกา 
ไดพิพากษาใหนายหล่ี อ้ีหมิน ตองโทษจำคุก 
15 ป ขณะที่นายเฉิน หงเตา ผูติดสินบน 
ทิ ้งสิทธิการประกันตัวและหลบหนีการ 
สอบสวนกระทั่งปจจุบัน

ขอคิดจากกรณีศึกษา
จากกรณีศึกษา “หวังเหลาจ๋ี” ดังกลาว 

ทำใหผมอดคิดตอถึงอ ีกหลายประเด็น 
ไมได 

ประการแรก “ทางลัดไปสูความสำเร็จ” 
สู “กับดักการพัฒนา” กรณีศึกษานี้และ 
อีกหลายเหตุการณที่ผานหูผานตามากมาย 
สะทอนวาในชวงที่ผานมา กิจการของจีน 
เต ิบโตในลักษณะที ่แตกตางกันออกไป 
และหลายกรณีไดซ อนไวซ ึ ่งเลศนัยของ 
ปญหาการคอรรัปช่ัน กลาวคือ ผูประกอบการ 
ของจีนสวนหนึ่งใชจังหวะโอกาสของการ 
ดำเนินนโยบาย “แปรรูปรัฐวิสาหกิจจีน” 
เพื่อประโยชนของกิจการตนเอง 

ในเร่ืองน้ี รองศาสตราจารยจาง จ่ินเกิน 
(Zhang Jin’gen) แหงศูนยศึกษาการ 
ตอตานการคอรรัปชั่น (The Center for 

Anti-Corruption Studies) แหงมหาวิทยาลัย 
จงซาน (Zhongshan University) กลาว 
ไววา “บริษัทและผูบริโภคตางไมตองการ 
เห็นสภาวการณเชนนี้ และไดแสดงออก 
อยางชัดเจน การติดสินบนการคาคือการ 
ได เง ินมาอยางไมถ ูกตองที ่ม ีเหตุผลใน 
ระยะสั้น แตไมมีเหตุผลในระยะยาว ใน 
ที่สุดแลว จะกอใหเกิดความเสียหายอยาง 
รายแรงตอธุรกิจของตนเองและสังคมได” 

ประการท่ีสอง การเมืองและกฎหมาย 
... สำคัญกวาเศรษฐกิจ แมวาในมุมมอง 
ดานการจัดการและการตลาดแลว บริษัท 
เจียตัวเปามีผลประกอบการและคุณูปการ
ตอแบรนด “หวังเหลาจี๋” เปนอยางมาก 
โดยสามารถสรางแบรนดจนเปนที่ยอมรับ
จากผูบริโภคชาวจีนอยางกวางขวางก็ตาม 
แตจากมุมมองทางดานกฎหมาย กรณีพิพาท 

“ความผิดเดิม” ของบริษัทเจียตัวเปาที่ไดถูกเปดเผยใน
เวลาตอมาผาน “สัญญาเพิ่มเติม” จำนวน 2 ฉบับดังกลาว
ที่กำหนดขอตกลงคาธรรมเนียมการใชเครื่องหมายทาง
การคาที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑทั่วไปทางธุรกิจ โดย
ปกติแลว คาธรรมเนียมการใชสิทธิในเครื่องหมายการคา
มาตรฐานจะอยูระหวางรอยละ 5-20 ของมูลคาการ
จำหนาย ดังนั้น การใหผลตอบแทนเพียงปละ 5 ลานหยวน 
คิดเปนไมถึงรอยละ 0.09 ของมูลคาตลาด ซึ่งนับวาต่ำมาก
เมื่อเทียบกับมูลคาตลาดของสินคาดังกลาว
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น้ีก็เพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นวาการไมปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย อาจนำไปสูผลเสียอันใหญหลวง 
ตอกิจการและผูที่เกี่ยวของ และในทาง 
กลับกัน หากบริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบ 
ของกฎหมายแลว ก็จะสามารถพัฒนาไป 
ไดอยางกวางไกล

นายเหมา จาวฮุย (Mao Zhaohui) 
ผูอำนวยการศูนยวิจัยการตอตานการทุจริต 
(Anti-Corruption Research Center) 
แหงมหาวิทยาลัยเหรินหมิน (Renmin 
University) ไดมีความเห็นในเรื่องนี้วา ใน 
ชวงที่ผานมา กระบวนการพัฒนาระบบ 
เศรษฐกิจแหงชาติท่ียังไมครบถวนสมบูรณ 
ทำใหผูบริหารสวนนอยใชวิธีการ “ติดสินบน” 
ทางการคา เปนทางลัดในการพัฒนากิจการ 
ของตนเอง โดยหวังที่จะฉวยโอกาสผาน 
วิธีการยอม “เสียนอยเพื่อใหไดกำไรมาก”

ประการท่ีสาม เพ่ือชาติ เพ่ือประชาชน 
... สู สู กรณีศึกษานี้ก็ยังสะทอนวา จีน 
ไดใหความสำคัญกับการตอสูคอรรัปชั่น 
โดยในระยะหลังนี้ จีนไดยกระดับการตอสู 

กับการทุจริตทางการคาและไดรับผลงาน 
ท่ีนาพอใจ อยางไรก็ดี หากมองโดยรวมแลว 
สถานการณการทุจริตคอรรัปชั่นในวงการ 
ธุรกิจในบางสายอาชีพก็ยังคงเกิดขึ้นและ 
พบเห็นอยูบอยครั้ง อีกทั้งยากตอการกำกับ 
ควบคุม เน่ืองจากระบบตลาดท่ียังไมมีความ 
สมบูรณไดกระตุนใหธุรกิจ “เดินทางลัด” 
กันมากขึ้น มีแตพื้นฐานของระบบกฎหมาย 
ที่สมบูรณเทานั้นที่จะสามารถทำใหธุรกิจ 
มีกำลังที ่เปนอิสระและสามารถจัดการ 
ดวยตนเองได ประการสำคัญ รัฐบาลจีน 
พรอมจะเรียกเอาผลประโยชนที ่พึงจะ 
ไดรับกลับคืนสูประเทศและประชาชนจีน 
ไมว าจะตองใชทรัพยากรมากเพียงใด 
ดังนั้น เราอาจไดเห็นการออกมาตรการ 
ปองกันและปราบปรามการคอรรัปชั ่น 
ของจีน เปนระลอกในอนาคตอันใกล

ประการที่ 4 ยักษลม ... ตลาดตื่น 
แมวาคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการฯ จะ 
ทำใหบริษ ัทเจียตัวเปาและหวังเหลาจี ๋ 
กระปองแดงซวนเซถึงลมสลายไป แตดวย 

มูลคาตลาดเครื ่องดื ่มชาสมุนไพรในจีน 
จำนวนกวา 30,000 ลานหยวนในปจจุบัน 
และจะเติบโตขึ ้นอีกกวาเทาตัวในไมกี ่ป 
ขางหนาอันแสนยั่วยวน กรอปกับการทุม 
งบประมาณของเคร่ืองด่ืมขามชาติหลากหลาย 
ย่ีหอในตลาดจีน ทำใหดูเหมือนวาการแขงขัน 
ที่เขมขนในธุรกิจนี้ในตลาดจีนเริ่มกอตัวขึ้น 
เทาน้ัน ผมเช่ือม่ันวาเราจะไดเห็นการแขงขัน 
ดานราคา ชองทางจัดจำหนาย การสราง 
แบรนด และกลุมเปาหมาย รวมทั้งยังอาจ 
ขยายวงไปยังกลุ มสินคาอื ่นและกระเส็น 
กระสายออกไปยังตลาดตางประเทศใน 
อนาคต

เราตองมาติดตามกันวา “หวังเหลาจ๋ี” 
จะสามารถกาวขาม “หลุมพรางการติดสินบน” 
และกลับมาสู “เสนทางการพัฒนา” อัน 
รวดเร็วไดอยางราบรื่นอีกหรือไม อยางไร

THE GLOBE

36



โดยเฉพาะผลกระทบจากจีนซ่ึงมีการขยายตัวอยาง 
รวดเร็วและเปนประเทศผูสงออกสำคัญของโลก 
ซ่ึงเนนการผลิตท่ีใชแรงงานเขมขน ไดเร่ิมปรับเปล่ียน 
ไปสูการผลิตที่ใชแรงงานฝมือเขมขนและมีการ 
ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนามากขึ้น ขณะเดียว 
กันยังมีการขยายตัวของกลุมคนชั้นกลาง จึงคาด 
วาอัตราคาจางแรงงานในจีนจะสูงขึ้น ขณะที่ 
การบริโภคภายในประเทศและการนำเขาสินคา
จากตางประเทศของจีนจะเพิ่มขึ้นตามไปดวย

o ดวยปจจัยดังกลาว เราจึงไดเห็นวามี 
การลงทุนจากตางชาติไหลกลับมายังประเทศใน
เอเชีย โดยเฉพาะอาเซียนมากขึ้น จากรายงาน 
สถิติลาสุด ประเทศอาเซียนที่ไดรับประโยชน คือ 
กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
และไทย ในทางกลับกัน การพัฒนาศักยภาพของ 
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานฝมือเขมขนของจีนยัง 
เปนการสรางแรงกดดันในการแขงขันตออุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวของของประเทศสมาชิกอาเซียน เชน 
มาเลเซีย ฟลิปปนส และไทย 

o การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการ 
หนึ่ง คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดีย 
ซึ่งทำใหเกิดการขยายตัวของชนชั้นกลางเชนเดียว 
กับจีน ทั้งนี้ ผลกระทบจากการขยายตัวของจีน 
และอ ินเด ียน ับเป นความท าทายสำค ัญของ 
อาเซียน เนื่องจากทั้งสองประเทศตางมีตลาด 
ภายในประเทศที่มีขนาดใหญ ขณะที่อาเซียนซึ่ง 
ประกอบดวย 10 ประเทศสมาชิกยังมีความ 
แตกตางกันในแงสาขาที่มีความสำคัญ รวมถึง 
นโยบายและองคกร ดังนั้น จีนและอินเดียจึงมี 
โอกาสที ่จะใชประโยชนจากขนาดของตลาดที ่ 
ใหญ (economy of scale) ไดมากกวาอาเซียน 

ซึ่งจะทำใหอาเซียนสูญเสียความไดเปรียบในการ
แขงขันโดยเปรียบเทียบกับจีนและอินเดีย 

o เอเชียจึงเพิ ่มความสำคัญในการเปน 
ศ ูนย กลางด านการผล ิตและการค าระหว าง 
ประเทศของโลก ขณะเดียวกันยังมีการขยายตัว 
ของความตองการดานสินคา บริการ แรงงาน 
พลังงาน และปจจัยโครงสรางพื้นฐาน เพิ่มสูง 
ขึ้นมาก

o หากเอเชียยังคงเติบโตไปตามแนวโนม 
ในปจจุบัน คาดวาประมาณป ค.ศ. 2050 
รายไดตอหัวของประชากรเอเชียอาจเพิ่มขึ้นถึง 
6 เทา หรือเทียบเทากับรายไดตอหัวของยุโรป 
ในปจจุบัน

o ขณะเดียวกัน ประเทศไทยกำลังอยูใน 
ชวงเวลาของการเปลี ่ยนแปลงดานโครงสราง 
(structural transformation) เนื่องจากมีการ 
ขาดแคลนแรงงานทุกระดับ จึงไมสามารถมุงเนน 
ที่ labor intensive industries ตอไป ขณะ 
ที่ภาคธุรกิจบริการขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยยัง 
ไมมีกลไกสนับสนุนเพียงพอ และอาจเสี่ยงที่จะ 
ติดกับดัก middle income trap ที่ไมสามารถ 
กาวขามไปสูประเทศพัฒนาแลว

• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกใน 
ศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญ มีดังนี้

o ประเทศผู นำภาคอุตสาหกรรมการ 
ผลิต ไดแก 1. สหรัฐฯ 2. จีน 3. ญี่ปุน 

o ประเทศผูนำในภาคบริการ ไดแก 1. 
EU 2. สหรัฐฯ 3. จีน 4. ญี่ปุน 5. อินเดีย

o ประเทศผูนำภาคการลงทุน (Outward 
FDI) ไดแก 1. EU 2. สหรัฐฯ 3. ฮองกง 4. จีน 

o แนวโนมการเปล่ียนแปลงของโลก (Global 
Mega-trends) : 

 การขยายต ั วของประชากรอย  าง 
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดานประชากร (สังคม 
ผูสูงอายุ สังคมคนรุนใหม) การขยายตัวของ 
เมืองใหญ 

 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
 การเติบโตของตลาดใหม ความรุงเรือง 

ของเอเชีย การขยายตัวของกลุมคนรายไดระดับ 
ปานกลาง การขยายตัวของการรวมกลุมเศรษฐกิจ 
(FTAs) การขาดแคลนทรัพยากร 

 การเปล ี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น

• แนวโนมการคาโลก ในชวง 20 ปที่ 
ผานมา การคารวมของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 
3.508 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2534 เปน 
18.2 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 ขยายตัว 
ในอัตรารอยละ 20.9 ตอป 

• เมื ่อพิจารณาสัดสวนของการคาโลก 
พบวาการคาระหวางประเทศของประเทศกำลัง 
พัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน 
มีแนวโนมสัดสวนเพิ่มขึ้น โดยการคาระหวาง 
ประเทศของอาเซียนมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 
4.72 ของการคารวมของโลก ในป 2534 เปน 
รอยละ 6.81 ในป 2554

• แนวโนมการลงทุนจากตางประเทศ 
(FDI) ในชวง 20 ปที่ผานมา FDI ของโลก 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 154,073 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ในป 2534 เปน 1.309 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 
ในป 2554 ขยายตัวในอัตรารอยละ 37.48 ตอป 

• เมื่อพิจารณาสัดสวนของ FDI โลก 
พบวา FDI ของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ 
ในภูมิภาคเอเชียและอาเซียนมีแนวโนมสัดสวน 
เพิ่มขึ้น โดย FDI  ของอาเซียนมีสัดสวนเพิ่มขึ้น 
จากรอยละ 8.85 ของ FDI โลก ในป 2534 
เปนรอยละ 8.90 ในป 2554

• ประเทศไทยในศตวรรษแหงเอเชีย
o เอเชียกำลังรุง ทามกลางการรวมตัว 

ทางเศรษฐกิจ (FTAs) ที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน และ 
กำลังอยูในชวงเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจที่แทจริง 
เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในโลก 
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> พมาเป นประเทศเพื ่อนบานที ่ม ี 
พรมแดนติดกับไทยเปนระยะทางมากที่
สุด ถึง 2,401 กิโลเมตร จึงเอื้อตอการ 
ขนสงสินคาผานทางการคาชายแดน ทั้งนี้ 
สินคาสงออกของไทยไปพมาเกือบทั้งหมด
ขนสงผานดานชายแดนสำคัญ อาทิ ดาน 
ระนอง จ.ระนอง ดานแมสอด จ.ตาก 
ดานแมสาย จ.เชียงราย ดานสังขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี  
> พมามีพัฒนาการทางการเมืองดีข้ึนเปน 
ลำดับ หลังพมามีรัฐบาลที่มาจากการ 
เลือกตั้งในชวงปลายป 2553 และลาสุด 
การเลือกตั้งซอมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 
2555 เปนไปอยางเรียบรอย สัญญาณ 
ดังกลาวกระตุนใหบรรยากาศการคาและ
การลงทุนเปนไปดวยความราบรื่น ซึ่งมี 
สวนชวยใหตลาดสินคาในพมามีโอกาส 
ขยายตัวไดดีในระยะถัดไป
> พฤติกรรมของผู บร ิโภคชาวพมา 
การศึกษาและทำความเขาใจถึงโครงสราง
ประชากร วิถีการบริโภค รสนิยม และ 
การเลือกซื้อสินคาของชาวพมา จะมีสวน 
ชวยใหผ ู ประกอบการไทยสามารถวาง 
กลยุทธการผลิตและสงออกสินคาใหสอด
คลองกับความตองการของลูกคาในพมา 
ไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค 
ชาวพมาที่นาสนใจ มีดังนี้ 
> กลุ มวัยทำงานเปนกลุ มผู บริโภค 
สำคัญ เนื่องจากชาวพมาเกือบรอยละ 70 
ของจำนวนประชากรทั ้งหมดอยู  ในว ัย 
ทำงาน (อายุระหวาง 15-64 ป) ซึ่งเปน 

พมาเปนประเทศเพื่อนบานที่มีความ
สัมพันธทางประวัติศาสตรและการคากับ 
ไทยมายาวนาน โดยเฉพาะดานการคาที่ 
ทวีความสำคัญขึ้นเปนลำดับ จนปจจุบัน 
พมากาวขึ้นเปนคูคาสำคัญอันดับ 3 ของ 
ไทยในกลุมประเทศอาเซียนใหม ดวย 
มูลคาสงออกของไทยไปพมาที ่พุ งแตะ 
ระดับ 2.9 พันลานดอลลารสหรัฐ ในป 
2554 ขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 31 
ตอป ในชวงป 2550-2554 และมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง หลังจากพมาเปด 
ประเทศตอนรับการคาและการลงทุนจาก 
ตางประเทศ ทั้งนี้ ศักยภาพของตลาดพมา 
ที่ดึงดูดใหผู ผลิตสินคาจากทั่วทุกมุมโลก 
รวมถึงไทยตางหมายตาอยากเขาไปปกธง 
การคาของตนเพื ่อแสวงหาโอกาสและ 
ลูทางขยายตลาดในพมา มีดังนี้ 
> พมาเปนตลาดขนาดคอนขางใหญ 
ดวยจำนวนประชากรราว 54.5 ลานคน 
สูงกวากัมพูชาและ สปป.ลาว ขณะที่พมา 
มีกำลังซื้อพอสมควร สังเกตไดจากรายได 
ตอหัวของประชากร (GDP per Capita) 
ในป 2555 อยูที่ 855 ดอลลารสหรัฐตอ 
คนตอป เพิ่มขึ้นจากระดับ 742 ดอลลาร 
สหรัฐตอคนตอป ในป 2553 เมื่อประกอบ 
กับขอจำกัดของทางเลือกในการบริโภคที่
มีไมมากนัก สวนหนึ่งเปนเพราะพมายังมี 
แหลงทองเที ่ยวและสถานบันเทิงไมมาก 
ทำใหรายไดสวนใหญของชาวพมาถูกนำ 
ไปใชจายซื้อสินคาอุปโภคบริโภคที่จำเปน
ตอการดำรงชีวิตประจำวันเปนหลัก

กลุมที่มีอำนาจซื้อ โดยเฉพาะหนุมสาววัย 
แรงงานชาวพมาล วนคุ นเคยกับส ินค า 
อุปโภคบริโภคของไทยเปนอยางดี สวน 
หนึ่งเปนเพราะเคยใชสินคาดังกลาวขณะ
ที่ตนเองหรือญาติเขามาทำงานในประเทศ
ไทย อีกทั้งชื่นชอบและเชื่อมั่นตอคุณภาพ 
ของสินคาไทย ทำใหงายตอการตัดสินใจ 
ซื้อซ้ำ ทั้งนี้ กลุมสินคาซึ่งยังเปนที่ตองการ 
อยูมากของชาวพมา คือ สินคาอุปโภค 
บริโภคที่จำเปนตอการดำรงชีวิตประจำ
วัน อาทิ น้ำตาลทราย น้ำปลา น้ำมันพืช 
ซอสปรุงรส โดยเฉพาะผงชูรส ซึ่งเปน 
เครื ่องปรุงรสที ่ท ุกครัวเรือนตองมีไวใช 
ขณะที่สินคาอุปโภคที่จำเปนบางรายการ 
อาทิ สบู แชมพู ยาสีฟน ผงซักฟอก 
และรองเทา ยังเปนที่ตองการอยางตอเนื่อง 
ในผูบริโภคทุกกลุม ทั้งนี้ การที่ชาวพมา 
มีทางเล ือกในการใช จ ายเพ ื ่อก ิจกรรม 
บันเทิงไมมากนัก ทำใหชาวพมามักนำเงิน 
รายไดเกือบทั ้งหมดมาใชจ ายซื ้อสินคา 
จำเปนดังกลาว สำหรับสินคาในกลุม ผลิตภัณฑ 
เสริมความงาม โดยเฉพาะเครื่องสำอาง 
อาทิ ครีมบำรุงผิวที่มีสรรพคุณชวยลบเลือน 
ริ้วรอย หรือชวยใหผิวหนาขาวใส และ 
ครีมกันแดด เปนสินคาอีกกลุมหน่ึงท่ีมีโอกาส 
ขยายตัวสูงในตลาดพมา เนื่องจากหนุมสาว 
วัยแรงงานมักนิยมทดลองใชสินคาแปลกใหม 
ที่เพิ่งวางจำหนายและตัดสินใจซื้อไดงาย

เกร็ดนารู : พมายกเลิกมาตรการ 
หามนำเขาสินคา 15 รายการของไทย 

μÅÒ´¼ÙŒºÃÔâÀ¤ã¹¾Á‹Ò

โดย: ฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย
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อาทิ ผงชูรส น้ำหวานและเครื่องดื่ม 
ขนมปงกรอบ ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง 
ขนมเคก ขนมเวเฟอร อาหารกระปอง 
บะหมี่สำเร็จรูป เหลา เบียร บุหรี่ 
ผลิตภัณฑพลาสติก ผลไมสด มีผลบังคับใช 
ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2554 หลังหามนำเขา 
สินคากลุมดังกลาวมานานกวา 10 ป ทั้งนี้ 
การยกเลิกมาตรการหามนำเขาสินคาใน 
กลุมดังกลาวซึ่งสวนใหญเปนสินคาที่ไทย 
มีศักยภาพสูงในการสงออกไปพมา คาดวา 
จะมีสวนชวยกระตุ นมูลคาสงออกสินคา 
ของไทยไปพมาในระยะถัด ไป

ตลาดอาหารสำเร ็จร ูป อาหาร 
พรอมรับประทาน เครื่องดื่มสำเร็จรูป 
แบบบรรจุซองหรือกระปอง และขนม 
ขบเคี้ยว มีแนวโนมขยายตัว ตามการ 
ขยายตัวของชุมชนเมือง โดยเฉพาะกรุง 
เนปดอร ยางกุง มัณฑะเลย และเมียวดี 
ซึ ่งเปนศูนยรวมของหนวยงานราชการ 
ยานธุรกิจ รานคา และแหลงทองเที่ยว 
สำคัญของพมา ทำใหประชากรในเมือง 
โดยเฉพาะขาราชการและชนชั ้นกลางที ่ 
อาศัยอยูอยางหนาแนน ตางมีวิถีชีวิตที่ 
เร งร ีบขึ ้นเช นเดียวกับประชากรในเขต 
เมืองใหญของโลก และหลีกเลี่ยงไมไดที่จะ 
ตองปรับตัวหันมาเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป 
และอาหารพรอมรับประทานมากข้ึน ทดแทน 
ร ูปแบบการบร ิโภคแบบเด ิมที ่น ิยมซื ้อ 
อาหารสดมาประกอบอาหารรับประทาน 
ที่บาน ทั้งนี้ ปจจุบันชาวพมาใชเงินจับจาย 

ซื้อสินคาอาหารคิดเปนสัดสวนสูงถึงกวา 
รอยละ 70 ของรายไดทั้งหมด ทั้งนี้ รูปแบบ 
ของอาหารที่ไดรับความนิยม ไดแก 
> อาหารสำเร็จรูป ที่ไดรับความนิยม 
แพรหลาย คือ อาหารสำเร็จรูปที่ใชเนื้อไก 
เปนวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากชาวพมา 
ไมนิยมบริโภคเนื้อวัว ดวยความเชื่อทาง 
ศาสนาท่ีวาวัวเปนสัตวใชแรงงานท่ีมีพระคุณ 
ขณะที่ชาวพมาบางสวนเชื่อวาการบริโภค 
เนื้อหมูจะทำใหโชคราย อาหารสำเร็จรูปที่ 
ใชเนื ้อไกเปนวัตถุดิบที ่ไดร ับความนิยม 
อาทิ ไกยาง ไกทอด ไสกรอกไก และ 
กุนเชียงไก โดยเฉพาะไกยาง และไกทอด 
เปนที่นิยมอยางมากในหมูวัยรุน
> อาหารพรอมรับประทาน  จำพวก 
แกงเขียวหวาน และแกงกะหรี่บรรจุกลอง 
นิยมประเภทที่มีเฉพาะกับขาว (ไมมีขาว) 
เปนรายการอาหารพรอมรับประทานที ่ 
ยอดจำหนายมีแนวโนมขยายตัวดีตอเนื่อง 
เพราะเขากับวัฒนธรรมการบริโภคของชาว 
พมาที่นิยมอาหารที่มีกะทิเปนสวนประกอบ 
ท้ังน้ี พึงระวังวาชาวพมาไมนิยมรับประทาน 
อาหารรสหวาน และอาหารที่ใชใบกะเพรา 
เปนสวนประกอบ เนื่องจากชาวพมามักนำ 
ใบกะเพราไปใชเปนอาหารสำหรับสัตวเลี้ยง
> เครื่องดื่มทั้งประเภทบรรจุซอง และ 
บรรจุกระปอง อาทิ ชา กาแฟสำเร็จรูป 
และน้ำอัดลม ตลอดจน ขนมขบเคี้ยว ไดรับ 
ความนิยมเพิ่มขึ้นเปนลำดับ โดยเฉพาะชา 
และกาแฟที ่ชาวพมานิยมดื ่มในชวงพัก 
หลังการทำงานระหวางวัน อีกท้ังการพบปะ 

เพื่อนฝูงหรือติดตอธุรกิจยังนิยมนัดพบใน 
รานจำหนายชาและกาแฟ ขณะที่น้ำอัดลม 
บรรจุกระปองและขนมขบเคี้ยว สวนใหญ 
เนนตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว 
ซึ่งมีแนวโนมขยายตัวตามการเปดประเทศ

เกร็ดนารู : บรรจุภัณฑสินคา อาทิ 
ซอง กลอง หีบหอบรรจุสินคาควรพิมพ 
ตราสินคา และรายละเอียดท่ีระบุสวนประกอบ 
สำคัญเปนภาษาไทย เนื่องจากชาวพมา 
เชื ่อวาสินคาที่ผลิตจากไทยเปนสินคาที่มี
คุณภาพสูง

ขอสังเกต : ปจจุบันอุตสาหกรรมใน 
ประเทศพมาผลิตสินคาอ ุปโภคบริโภค 
ปอนตลาดไดเพียงรอยละ 20 ของความ 
ตองการทั้งหมด จึงเปนโอกาสของไทยใน 
การสงออกสินคาอุปโภคบริโภคที่จำเปน 
รวมทั้งอาหารสำเร็จรูป และอาหารพรอม 
รับประทานซึ่งไทยมีศักยภาพสูงในการผลิต

ปายโฆษณาขนาดใหญและหนังสือพิมพ 
ทองถิ ่นเปนสื ่อการตลาดที ่ทรงอิทธิพล 
โดยเฉพาะการประชาสัมพันธสินคาผาน 
ปายโฆษณาขนาดใหญใจกลางเมือง บริเวณ 
แยกถนน สามารถสรางความสนใจดึงดูด 
ผูบริโภคชาวพมาไดเปนอยางดี นอกจากนี้ 
การโฆษณาผานส่ือหนังสือพิมพทองถ่ิน เปน 
อีกชองทางการตลาดที่สามารถใชเจาะกลุม 
ลูกคาเปาหมายไดอยางแพรหลาย

ตลาดรถยนตและชิ้นสวนมีแนวโนม 

Exim Bank

39



เติบโตอยางกาวกระโดด ตามการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของพมาที่คาดวาจะขยายตัว 
เฉลี่ยรอยละ 5.8 ตอปในชวง

ป 2555-2559 ทำใหชาวพมามีกำลังซ้ือ 
สูงขึ้น และกระตุนใหเกิดความตองการใช 
รถยนตเพิ่มขึ้นตาม เพราะปจจุบันพมามี 
รถยนตที่วิ่งบนทองถนนราว 380,000 คัน 
หรือรถยนต 1 คัน ตอจำนวนประชากร 
สูงถึง 150 คน และสวนใหญเปนรถยนต 
มือสองสภาพเกานำเขาจากญี่ปุน ลาสุด 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(Board of Investment : BOI) ของไทย 
เปดเผยวาพมามีความตองการนำเขารถยนต 
จากไทยเฉล่ียราวปละ 8 หม่ืนคัน โดยเฉพาะ 
รถปกอัพเพ่ือใชขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
ออกจากแปลงเกษตรเขาสูโรงงานแปรรูป  
นอกจากนี้ การที่รถยนตในพมาสวนใหญ 
เป นรถยนตม ือสองที ่ม ีอาย ุการใช งาน 
มากกวา 5 ป จึงกระตุนใหเกิดความ 
ตองการซื้อชิ้นสวนรถยนตสำหรับซอมบำรุง 
เพิ่มขึ้นตาม ดวยปจจัยเกื้อหนุนดังกลาวจึง 
เปนโอกาสของผูประกอบการไทยในการสงออก 
รถยนตและช้ินสวนไปพมา โดยเฉพาะรถปกอัพ 
และชิ ้นสวนรถยนตเพื ่อใชเปนอะไหล 
ทดแทน (Replacement Equipment 
Manufacturing : REM) อาทิ เพลา 
ลูกสูบ ไสกรองอากาศ โชคอัพ คลัตช 
อุปกรณไฟฟา และยางรถยนต 

ตลาดเคร ื ่องจ ักรกลการเกษตรมี 
แนวโนมขยายตัวตอเนื่อง ตามโครงสราง 
ทางเศรษฐกิจของพมาซึ่งภาคเกษตรกรรม 

มีบทบาทสูงถึงรอยละ 44 ของ GDP และ 
ยังมีแนวโนมขยายตัวไดอีกหลังจากรัฐบาล 
พมาใหสัมปทานพื้นที่ทำการเกษตรแกชาว 
ตางชาติ อีกท้ังพมามียังพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
จำนวนมากที ่ย ังไมไดนำมาใชประโยชน 
นอกจากนี้ ปจจุบันพมายังนำเครื่องจักรกล 
การเกษตรมาใชไมมากนัก สังเกตไดจาก 
อัตราสวนจำนวนรถแทร็กเตอรตอขนาด 
พื้นที่เพาะปลูกที่ต่ำเพียง 6.9 คันตอพื้นที่ 
เพาะปลูก 100 ตารางกิโลเมตร เทียบกับ 
ไทยที่มีจำนวนรถแทร็กเตอรสูงถึง 546 คัน 
ตอขนาดพื้นที่เทากัน ทั้งนี้ เครื่องจักรกล 
การเกษตรซึ ่งเปนที ่ตองการของตลาด 
พมา อาทิ เครื่องสีขาวขนาดเล็ก รถไถนา 
เดินตาม รถแทร็กเตอร เครื่องสีและขัดขาว 
และเครื่องแยกเมล็ดพันธุพืช เครื่องใสปุย 
เครื่องสูบน้ำ และเครื่องพนยาฆาแมลงแบบ 
โยกดวยมือ  เปนท่ีนาสังเกตวา เคร่ืองจักรกล 
การเกษตรของไทยไดรับความนิยมอยาง 
แพรหลายในหมูเกษตรกรชาวพมา แมมี 
ราคาจำหนายสูงกวาเคร่ืองจักรกลการเกษตร 
ของจีน เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเดนดาน 
คุณภาพ และอายุการใชงานที่ยาวนาน 
ตลอดจนสามารถถอดและประกอบเพื ่อ 
ซอมบำรุงเองไดงาย ทั้งนี้ สวนใหญพมา 
นำเขาเครื ่องจักรกลการเกษตรของไทย 
ผ านทางด านชายแดนแมสอด-เม ียวด ี 
หลังจากนั ้นจะถูกสงตอไปยังเมืองผาอัน 
เมาะละแหมง และยางกุง ซึ่งเปนแหลง 
กระจายสินคาสำคัญไปยังรานจำหนาย 
เครื่องจักรกลการเกษตรทั่วประเทศ

อยางไรก็ตาม แมพมาเปนตลาดที่มี 
ศักยภาพในการเติบโตอีกมาก แตการคาขาย 
กับพมายังมีอุปสรรคและขอจำกัดสำคัญที่ 
ผูสงออกพึงตระหนักและเตรียมความพรอม 
รับมือ โดยเฉพาะ การปดดานชายแดน 
บอยครั้ง ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะการสูรบ 
ระหวางทหารของรัฐบาลพมาและชนกลุมนอย 
ตามตะเข็บชายแดนไทย-พมา ทำใหการ 
ขนสงสินคาผานบริเวณชายแดนนั้นๆ ตอง 
สะดุดลง ประกอบกับ ระบบสาธารณูปโภค 
ยังไมทั่วถึง โดยเฉพาะถนนยังไมครอบคลุม 
ทุกพื้นที่ จึงเปนอุปสรรคตอการกระจาย 
สินคาใหถึงมือผูบริโภคชาวพมา อีกทั้ง 
ชองทางจราจรของถนนสายหลักที่ใชขนสง
สินคายังแคบและมีสภาพทรุดโทรม อาจ 
ทำใหเกิดความลาชาและสรางความเสียหาย 
ใหกับสินคาระหวางการขนสง นอกจากนี้ 
การขาดแคลนกระแสไฟฟา เน่ืองจากปริมาณ 
ผลิตกระแสไฟฟาของพมายังไมเพียงพอ 
กับความตองการใชของภาคอุตสาหกรรม 
และภาคธุรกิจ ทำใหมักเผชิญปญหาไฟฟา 
ดับบอยครั้ง

 
Disclaimer : ขอมูลตางๆ ที่ปรากฏ 

เปนขอมูลท่ีไดจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 
และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพ่ือวัตถุประสงค 
ในการใหขอมูลแกผูท่ีสนใจเทาน้ัน โดยธนาคาร 
เพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 
จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจ 
เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำขอมูลนี้ไปใช 
ไมวาโดยทางใด
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ธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ตของ
อินเดียจัดอยูในกลุมธุรกิจคาปลีกประเภท 
ไมมีรานจำหนาย(Non-Store Retailing) 
ซึ ่งธ ุรกิจกลุ มนี ้ถ ือวายังมีส ัดสวนอยู  
นอยมากในธุรกิจคาปลีกรวมของอินเดีย 
โดยในป 2554 ที่ผานมายอดขายรวม 
ของธุรกิจคาปลีกของอินเดียมีมูลคา 
15.50 ลานลานรูป (ประมาณ 9.30 
ลานลานบาท) แตเปนยอดขายของ 
ธุรกิจคาปลีกประเภทไมมีรานจำหนาย 
(Non-Store Retailing) เพียง 118,500 

¸ØÃ¡Ô¨¤ŒÒ»ÅÕ¡·Ò§ÍÔ¹àμÍÃ �à¹çμ¢Í§ÍÔ¹à´ÕÂ

โดย: สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองมุมไบ กระทรวงพาณิชย

ลานรูป (ประมาณ 71,100 ลานบาท) 
หรือคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.77 
ของมูลคายอดขายรวมของธุรกิจคา 
ปลีกของอินเดียเทานั้น  เนื่องจากธุรกิจ 
คาปลีกในประเทศอินเดียกวา รอยละ 95 
เปนรานคาปลีกรายยอยที่ยังไมมีระบบ 
ที่ทันสมัย (Unorganized Retailers) 
หรือที่เรียกกันวา “Kirana Shops” ซึ่ง 
มีอยูกระจัดกระจายทั่วประเทศอินเดีย 
และครองตลาดสวนใหญของอินเดีย 
มานานแลวจนถึงปจจุบัน

แมวาธุรกิจคาปลีกประเภทไมมี 
รานจำหนาย (Non-Store Retailing) จะ 
ยังคงมีสัดสวนนอยมากในตลาดอินเดีย 
เม ื ่อเทียบกับยอดขายรวมของธุรก ิจ 
คาปลีกทั้งประเทศอินเดีย แตแนวโนม 
การเจร ิญเต ิบโตของธ ุรก ิจค าปล ีก 
ประเภทนี้กลับมีอัตราการขยายตัวอยู 
ในระดับสูงกวาธุรกิจคาปลีกประเภทมี 
รานจำหนาย (Store-Based Retailing) 
โดยอัตราการขยายตัวของยอดขาย 
ของธุรก ิจคาปลีกประเภทไมม ีร าน 
จำหนายในชวงป 2549-2554 อยูที่ 
รอยละ 24.7 ตอปและมีแนวโนมที่ยัง 

คงเพิ่มขึ้นอยูตลอด เทียบกับอัตราการ 
ขยายตัวของยอดขายของธุรกิจคาปลีก 
ประเภทมีรานจำหนายซึ่งมีอัตราการ 
เจริญเติบโตในชวงเวลาเดียวกันเพียง 
รอยละ 12.5 ตอปเทานั้น โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในป 2554 ที่ผานมา ปรากฏวา 
อัตราการขยายตัวของยอดขายของ 
ธุรกิจคาปลีกประเภทไมมีรานจำหนาย 
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 27.4 จากปกอนหนา 
ในขณะที ่การขยายตัวของยอดขาย 
ของธุรกิจคาปลีกประเภทมีรานจำหนาย 
เพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 13.7 จากปกอนหนา 
เทานั้น
ธุรกิจคาปลีก 
ทางอินเตอรเน็ต (Internet 
Retailing) ของอินเดีย

สำหรับธุรกิจคาปลีกประเภทไมมี
รานจำหนาย (Non-Store Retailing) 
ในอินเดียในปจจุบันจะประกอบไปดวย
ธุรกิจคาปลีกประเภทขายตรง (Direct 
Selling) ธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ต 
(Internet Retailing) และธุรกิจสั่ง 
ซ้ือสินคาจากท่ีบานผานรายการโทรทัศน 
(Homeshopping) เปนหลัก ซึ่งมี 
ยอดขายรวมกันในป 2554 เปนมูลคา 
118,500 ลานรูป (ประมาณ 71,100 
ลานบาท) โดยธุรกิจขายตรง เปนธุรกิจ 
ที่มียอดขายมากที่สุดในบรรดาธุรกิจ 
คาปลีกประเภทไมมีรานจำหนายดวย 
มูลคา 61,700 ลานรูป (ประมาณ 
37,020 ลานบาท) ในป 2554 คิดเปน 
รอยละ 52.01 ของยอดขายในธุรกิจ 
คาปลีกประเภทไมมีร านจำหนายใน 
อินเดีย รองลงมา คือ ธุรกิจคาปลีก 
ทางอินเตอรเน ็ตซึ ่งม ียอดขายเพียง 

ธุรกิจคาปลีกประเภท
ขายตรง (Direct Selling) 
ธุรกิจคาปลีกทาง
อินเตอรเน็ต (Internet 
Retailing) และธุรกิจ
สั่งซื้อสินคาจากที่บาน
ผานรายการโทรทัศน 
(Homeshopping) 
มียอดขายรวมกัน
ในป 2554 เปนมูลคา 
118,500 ลานรูป 
(ประมาณ 71,100 ลานบาท) 
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7,500 ลานรูป (ประมาณ 4,500 ลาน 
บาท) ในป 2549 แตมีอัตราการขยายตัว 
สูงมากอยางตอเน่ือง ต้ังแตป 2549 จนถึง 
2554 ดวยอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 
44.0 ตอป จนทำใหมียอดขายในป 2554 
สูงถึง 46,400 ลานรูป (ประมาณ 27,840 
ลานบาท) คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.16 
ของยอดขายรวมของธุรกิจคาปลีกประเภท 
ไมมีรานจำหนาย และลำดับสุดทายคือ 
ธุรกิจส่ังซ้ือสินคาจากท่ีบาน ผานรายการ 
โทรทัศน ซึ่งมียอดขายในป 2554 เปน 
มูลคา 10,400 ลานรูป (ประมาณ 6,240 
ลานบาท) คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 
8.78 ของยอดขายรวมของธุรกิจประเภท 
ไมมีรานจำหนาย

คาดวาจากป 2554 ไปจนถึงป 
2559 ธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ตใน 
อินเดียจะยังคงขยายตัวตอไปในอัตราสูง 
คือเฉลี่ยรอยละ 19.6 ตอป และจะเปน 
ธุรกิจที่มียอดขายอันดับ 1 แซงหนา 
ธุรกิจขายตรงตั้งแตป 2558 เปนตนไป 
ดวยยอดขาย 96,500 ลานรูป (ประมาณ 
57,900 ลานบาท) และจะขยายตัว 
ตอไปในป 2559 ดวยยอดขาย 113,500 
ลานรูป (ประมาณ 68,100 ลานบาท) 

ในขณะที ่ธ ุรกิจขายตรงจะมียอดขาย 
ในป 2559 เปนมูลคา 103,500 ลานรูป 
(ประมาณ 62,100 ลานบาท) ตามมา 
เปนลำดับที่สอง สวนธุรกิจสั่งซื้อสินคา 
จากที่บานผานรายการโทรทัศนยังคงมี 
ยอดขายต่ำสุดในกลุมธุรกิจคาปลีกประเภท 
ไมมีรานจำหนาย โดยคาดวาในป 2559 
จะมียอดขายประมาณ 19,900 ลานรูป 
(ประมาณ 11,940 ลานบาท) คิดเปน 
สัดสวนรอยละ 8.40 ของยอดขายรวม 
ของธุรกิจคาปลีกในกลุมนี้ ซึ่งลดลงจาก 
ป 2554 ที่เคยมีสัดสวนรอยละ 8.78 
ธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ตจึงเปน 
ธุรกิจที่นาจับตามองมากที่สุดในขณะนี้ 
ประเภทสินคาที่จำหนายใน
ธุรกิจคาปลีกทาง 
อินเตอรเน็ตของอินเดีย

สินคาหลักท่ีจำหนายในธุรกิจคาปลีก 
ทางอินเตอรเน็ตของอินเดีย ไดแก

- ผลิตภัณฑสื่อตางๆ (Media 
Products) ไดแก หนังสือ แผน CD 
แผน VCD แผน DVD การ  Download 
เพลง เปนตน 

- อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสำหรับ 
ผูบริโภค (Consumer Electronics) 

ไดแก เคร่ืองเลน DVD โทรทัศน เคร่ืองเสียง 
โทรศัพทมือถือ เครื่องคอมพิวเตอร และ 
อุปกรณ กลองถายรูป กลองถายวิดิโอ 
เปนตน 

- เส้ือผา (Apparel) 
- เคร่ืองใชไฟฟาในบาน (Consumer 

Appliance) ไดแก เครื่องซักผา เครื่อง 
ลางจาน เครื่องดูดฝุน เตาอบไมโครเวฟ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือที่ใชในครัว 
ตูเย็น เปนตน 

- ของเลนและเกมส (Toys and 
Games) 

สำหรับสินคาท่ีเปนท่ีนิยมส่ังซ้ือทาง 
อินเตอรเน็ตในประเทศอินเดียมากที่สุด 
ในป 2554 โดยพิจารณาจากยอดขาย 
คือ ผลิตภัณฑส่ือตางๆ มีมูลคา 9,883.7 
ลานรูป (ประมาณ 5,930.2 ลานบาท) 
รองลงมา คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
สำหรับผูบริโภค มูลคา 9,782.0 ลานรูป 
(ประมาณ 5,869.2 ลานบาท) เสื้อผา 
มูลคา 5,022.5 ลานรูป (ประมาณ 
3,013.5 ลานบาท) เคร่ืองใชไฟฟาในบาน 
มูลคา 1,424.5 ลานรูป (ประมาณ 
854.7 ลานบาท) ของเลนและเกมส 
มูลคา 179.6 ลานรูป (ประมาณ 107.8 
ลานบาท) และสินคาอ่ืน  ๆมูลคา 20,078.5 
ลานรูป (ประมาณ 12,047.1 ลานบาท) 
ตามลำดับ ซึ่งในสวนของสินคาอื่นๆ จะ 

สำหรับสินคาที่เปนที่นิยม
สั่งซื้อทางอินเตอรเน็ต
ในประเทศอินเดียมากที่สุด
ในป 2554 โดยพิจารณา
จากยอดขาย คือ 
ผลิตภัณฑสื่อตางๆ มี
มูลคา 9,883.7 ลานรูป 
(ประมาณ 5,930.2 ลาน
บาท) รองลงมา คือ 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
สำหรับผูบริโภค 
มูลคา 9,782.0 ลานรูป 
(ประมาณ 5,869.2 
ลานบาท) เสื้อผา มูลคา 
5,022.5 ลานรูป (ประมาณ 
3,013.5 ลานบาท) 
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รวมถึงการสั่งซื้อบัตร โดยสารเครื่องบิน 
การจองโรงแรมท่ีพักการหาคูในอินเตอรเน็ต 
ฯลฯ
ผูเลนรายสำคัญในธุรกิจ
คาปลีกทางอินเตอรเน็ต
ของอินเดีย

ธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ตของ
อินเดียไดกลายเปนสมรภูมิในการแขงขัน 
ที่บริษัทตางๆ เขาไปแสวงหาโอกาส 
ทางการตลาดกันอยางเขมขน ทั้งที่เปน 
บรรษัทขามชาติ (MNCs: Multinational 
Corporations) ที่ประกอบธุรกิจคาปลีก 
ทางอินเตอรเน็ตอยูแลว และบริษัททองถ่ิน 
ที่ประกอบธุรกิจดานนี้อยูแลว หรือเปด 
ขึ้นใหมเพื่อธุรกิจนี้โดยเฉพาะ รวมทั้ง 
บริษัทคาปลีกของอินเดียที ่ไดพัฒนา 
ธุรกิจขึ ้นใหมเพื ่อรองรับการขยายตัว 
ของธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ตนี้

ผูเลนรายสำคัญท่ีมีสวนแบงตลาด 
(Company Share) มากที่สุดในชวง 
ตั้งแตป 2550 จนถึงป 2554 คือ 
บริษัท Dell India ซึ่งเปนบริษัทใน 
เครือของบริษัท Dell Computer ของ 
สหรัฐอเมริกา มีสวนแบงตลาดรอยละ 
18.50 ในป 2550 และมีสวนแบงตลาด 
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยในป 2554 
Dell India มีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น 
เปนรอยละ 23.10 สวนคูแขงขันที่มี 
สวนแบงตลาดอยูในอันดับ 2 เปนบริษัท 
ทองถิ่นของอินเดีย คือ บริษัท Future 
Value Retail ท่ีพัฒนาธุรกิจข้ึนมาใหม 
เพ่ือรองรับธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ต 
โดยเฉพาะ แตก็ยังมีสวนแบงตลาดหางจาก 
บริษัทอันดับหนึ่ง คือ มีสวนแบงตลาด 

เพียงรอยละ 1.30 ในป 2550 และ 
เพ่ิมข้ึนมาโดยตลอดจนอยูในระดับรอยละ 
6.20 ในป 2554 ซ่ึงแมวาสวนแบงตลาด 
จะยังคงหางกันมาก แตก็ถือวาเปนคูแขง 
สำคัญท่ีตองจับตามองเชนกัน สวนบรรษัท 
ขามชาติอยาง บริษัท Yahoo ก็เขามา 
เปดบริษัท Yahoo Web Services 
India แตไมประสบผลสำเร็จ โดยในป 
2550 มีสวนแบงตลาดรอยละ 2.50 
และสวนแบงตลาดไดลดลงทุกป จนในป 
2554 สวนแบงตลาดของบริษัท Yahoo 
Web Services India ไดลดลงเหลือ 
เพียงรอยละ 1.80 เทานั้น ในขณะที่ 
บริษัทอ่ืนๆ ท่ีเขาตลาดมาในเวลาไลเล่ียกัน 
ก็มีสวนแบงตลาดลดลงทุกปเชนเดียวกัน 
ยกเวนบางบริษัทที่เขาตลาดในภายหลัง 
ที่เริ่มมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นทุกปและ 
เปนที่นาจับตามอง คือ บริษัท Digital 
Management Services ที่เพิ่งเขา 
ตลาดมาในป 2553 บริษัท Network 
18 Group ที่เขาตลาดในป 2552 และ 
บริษัท Flipkart Online Services 
ที่เพิ่งเขาตลาดมาในป 2553 เชนกัน 
ซึ ่งทั ้งสามบริษัทนี ้ม ีแนวโนมที ่จะมี 
สวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด

สำหรับสวนแบงตลาดของ Brand 
(Brand Share) ก็ไมแตกตางจาก 
สวนแบงตลาดของบริษัท (Company 
Share) โดย Brand ท่ีมีสวนแบงตลาด 
มากที่สุดในป 2554 คือ Dell ของ 
บริษัท Dell India ซึ่งมีสวนแบงตลาด 
ของ Brand สูงเทากับสวนแบงตลาด 
ของบริษัท คือ รอยละ 23.10 รองลงมา 
คือ Futurebazaar ของบริษัท Future 

Value Retail มีสวนแบงตลาดของ 
Brand รอยละ 6.20 อันดับที่ 3 คือ 
India Online ของบริษัท Rediff.com 
India รอยละ 5.90 ตามลำดับ สวน 
Brand อ่ืนๆ ท่ีเหลือก็มีสวนแบงตลาดของ 
Brand อยูในอัตราเดียวกับสวนแบงตลาด 
ของบริษัทเชนกัน

ในสวนของ Brand ท่ีมีการขยายตัว 
สูงเปนท่ีนาจับตามอง คือ Flipkart และ 
Letsbuy.com ท้ังน้ีเปนผลมาจาก Brand 
เหลานี้มีการออกแบบ วิธีการชำระเงินที่ 
ยืดหยุน มีการลดราคาสินคาที่ดึงดูดและ 
มีสินคาหลากหลายครอบคลุม สามารถ 
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 
อยางกวางขวาง โดย Flipkart จำหนาย 
สินคาประเภทผลิตภัณฑสื่อตางๆ สวน 
Letsbuy.com จำหนายสินคาประเภท 
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสำหรับผูบริโภค 
เปนหลัก
แนวโนมและโอกาสของ 
ธุรกิจคาปลีกทาง 
อินเตอรเน็ตของอินเดีย

1. แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจ 
คาปลีกทางอินเตอรเน็ตของอินเดียยัง 
อยูในระดับสูงอันเปนผลมาจากแรงสง 
(Momentum) ของภาวะเศรษฐกิจของ 
อินเดียท่ีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
อยูในระดับสูงอยางตอเนื่องมาหลายป 
จนถึงป 2554 แมวาในป 2555 นี้ การ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจะถดถอยลงไป 
บางแตก็ไมไดสงผลกระทบอยางรุนแรง 
ตอธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ตมากนัก 
เนื ่องจากแรงสงของภาวะเศรษฐกิจ 
อินเดียที่ตอเนื่องมาและกลุมผูบริโภค 
ในธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ตเปน 
กลุมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอยู แลว 
ดังนั้นในระยะยาวคาดวาการขยายตัว 
ของธุรกิจน้ีจะยังคงอยูในระดับสูงตอไป

2. ณ เดือนธันวาคม 2554 มี 
จำนวนผูบริโภคอินเดียที่ใชอินเตอรเน็ต 
จำนวน 121 ลานคน และจนถึงเดือน 
กุมภาพันธ 2555 จำนวนผูบริโภคอินเดีย 
ท่ีใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง (Broadband 
Internet) เพ่ิมจำนวนข้ึนเปน 13.54 ลาน 
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คน จากเพียง 180,000 คนในป 2548 
ซึ่งจากป 2548 ถึงป 2553 อัตราการ 
ขยายตัวเฉลี ่ยของผู ใชอินเตอรเน็ต 
ความเร็วสูงของอินเดียสูงถึงรอยละ 
117.0 ตอป และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น 
อยางรวดเร็วและตอเน่ือง อันเปนผลสืบเน่ือง 
มาจากจำนวนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นของ 
อินเดีย อน่ึง พฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต 
ของผูบริโภคอินเดีย (ขอมูลป 2552) 
สวนใหญจะใชอินเตอรเน็ตที่ Cyber 
Café (รอยละ 37.0) รองลงมา คือ 
ใชที่ที่ทำงาน (รอยละ 30.0) และใช 
ที่บาน (รอยละ 23.0) สวนผูบริโภค 
อ ินเด ียท ี ่ ใช อ ินเตอร  เน ็ตเคล ื ่อนท ี ่ 
(Mobile Internet) ก็มีจำนวนเพ่ิมข้ึน 
อยางรวดเร็วเชนกัน จากจำนวน 274 
ลานรายในเดือนกันยายน 2553 เปน 
จำนวน 381 ลานรายในเดือนมีนาคม 
2554  

3. พัฒนาการดานการรับชำระเงิน 
ของธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ตใน 
ประเทศอินเดียดีข้ึน ทำใหผูบริโภคอินเดีย 
มีความสะดวกและมีทางเลือกในการ 
ชำระเงินมากข้ึน ไมวาจะเปนการชำระเงิน 
เปนเงินสดเมื่อไดรับสินคา (Cash on 
Delivery) บัตรเดบิต บัตรเครดิต เช็ค 
เปนตน ซึ่งความสะดวกและทางเลือก 
ในการชำระเงินท่ีมากข้ึนจะสงผลโดยตรง 
ตอการขยายตัวของยอดขายในธุรกิจ 
คาปลีกทางอินเตอรเน็ตของอินเดียตอไป 
ในอนาคต

4 .  การขยายต ั วของธ ุ รก ิ จ  
M-Commerce (Mobile Commerce) 

ซึ่งเปนกิจกรรมในการซื้อ-ขายสินคา 
และบริการผานระบบอินเตอรเน็ตผาน 
อุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Devices) 
เปนหลัก โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือที่มี 
บริการเสริมท่ีทันสมัยท่ีเรียกวาสมารทโฟน 
(Smart Phone) มีผลตอการขยายตัวของ 
ธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ตของอินเดีย 
เปนอยางมาก โดยปจจุบันในประเทศ 
อินเดียมีผ ู ใช โทรศัพทเคลื ่อนท ี ่ถ ึ ง 
929.37 ลานราย (พฤษภาคม 2555) 
และเพ่ิมข้ึนเฉล่ียเดือนละ 8.35 ลานราย 
ซ่ึงกอนหนาน้ี 40 เดือน มีผูใชโทรศัพท 
มือถือจำนวน 350 ลานรายเทานั้น 
โดยอ ัตราการขยายต ัวของจำนวน 
ผู ใช โทรศัพทม ือถ ืออยู ในอ ัตราสูง 
ถึงกวารอยละ 40.0 ตอป ทั้งนี้ อินเดีย 
เปนประเทศที่มีการใชโทรศัพทมือถือ
มากเปนอันดับสองของโลก

5. นอกจากปจจัยดานอุปกรณ 
อิเลคทรอนิคสเคล่ือนท่ี (Mobile Devices) 
ที ่ส งผลตอการเจริญเติบโตของธุรกิจ 
คาปลีกทางอินเตอรเน็ตในประเทศอินเดีย 
แลว ยังมีปจจัยอื่นๆ อีกหลายปจจัยที่ 
มีสวนชวยสงเสริม ไดแก ปจจัยทางดาน 
ประชากรศาสตร โดยประเทศอินเดียมี 
ประชากรท่ีอยูในวัยทำงาน (อายุระหวาง 
18-45 ป) ประมาณรอยละ 45.0 ของ 
ประชากรทั ้งประเทศหรือประมาณ 
540 ลานคน คนกลุมนี้นับวันจะหันมา 
จับจายใชสอยในหางสรรพสินคาสมัยใหม 
มากขึ้นดวยเหตุผลเรื่องรสนิยมและความ 
สะดวก นอกจากน้ัน ดวยความท่ีเปนคน 
ทันสมัย คนกลุมนี้ไดเริ่มหันมาจับจาย 

ใชสอยทางอินเตอรเน็ท (e-retailing) 
หรือธ ุรก ิจคาปลีกทางอินเตอรเน ็ต 
มากขึ้นดวยเหตุผลดานราคาที่ถูกกวา 
การซื้อจากรานคาปลีกทั่วไป ไมเพียง 
เทาน้ัน เม่ือพิจารณาจากจำนวนประชากร 
อินเดียที่มีอายุต่ำกวา 35 ป พบวา 
มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 66 ของประชากร 
ท้ังประเทศ โดยคาเฉล่ียอายุของประชากร 
อินเดียอยูที่ 24 ป ซึ่งถือวาเปนประเทศ 
ที ่ประชากรมีอายุเฉลี ่ยต่ำที ่สุดในโลก 
นั่นแสดงใหเห็นถึงตลาดผูบริโภคขนาด 
มหาศาลสำหรับธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ต 
ในอนาคต

6. ปจจัยเชิงลบที่จะสงผลตอการ 
ขยายตัวของธุรกิจคาปลีกทางอินเตอรเน็ต 
ของอินเดีย คือ
01 | ชวงความถ่ีในการรับ-สง ขอมูล 
(Bandwidth) ของระบบอินเตอรเน็ต 
ความเร็วสูง (Broadband Internet) 
ของอินเดียยังอยูในระดับต่ำกวามาตรฐาน 
เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว จาก 
สถิติในป 2550 พบวาความเร็วในการ 
ดาวนโหลดอยูที่ 256 kbit ตอวินาท ี
ซึ่งยังต่ำกวามาตรฐานขั้นต่ำที่หนวยงาน 
กำกับดูแลดานโทรคมนาคมของอินเดีย 
(TRAI: Telecom Regulatory Authority 
of India) กำหนดไวที่ 5.6 mbit ตอ 
วินาที
02 | การเขาถึงอินเตอรเน็ตของอินเดีย 
อยูในอัตราที่ต่ำที่สุดในโลก คือ เพียง 
รอยละ 8.4 เทาน้ัน เม่ือเทียบกับประเทศ 
พัฒนาแลวในกลุมประเทศ OECD ที่มี 
อัตราการเขาถึงสูงถึงรอยละ 50.0
03 | อินเดียยังประสบปญหาเรื่อง 
ความเหล่ือมล้ำทางดานดิจิทอล (Digital 
Divine) จากสถิติในป 2553 พบวา 
กวารอยละ 75.0 ของอินเตอรเน็ต 
ความเร็วสูง (Broadband Internet) จะ 
มีอยูเฉพาะในเมืองใหญหลักๆ เพียงแค 
30 เมืองเทานั้น
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SMEs ของไทยจะเขมแข็งและเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อรับมือ
กับการเขาสู AEC ได ผูประกอบการของ 
ไทยจะตองปรับระบบการบริหารจัดการ 
องคกรใหมีความเปนสากล เพื่อสรางความ 
เช ื ่อถ ือและการยอมร ับในระด ับสากล 
โดยองคกรที่มีการจัดการเชิงกลยุทธหรือ
การจัดการอยางมียุทธศาสตร (Strategic 
Management) จะมีความไดเปรียบใน 
การแขงขันมากกวา เน่ืองจากผูประกอบการ 
ไดมีการประเมินสถานการณ (Situation 
Analysis) ของธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 

อยางรอบคอบทุกดานกอน ไมวาจะเปน 
ปจจัยแวดลอมภายใน/ภายนอก หรือปจจัย 
เชิงยุทธศาสตรขององคกร เพื่อนำขอมูล 
เหลานั ้นมาใชเปนแนวทางในการจัดทำ 
ย ุทธศาสตร ขององค กรท ี ่ช ัดเจนเป น 
รูปธรรมตอไป ซ่ึงขอดีของการจัดทำยุทธศาสตร 
ขององคกรนี้ นอกจากจะชวยใหองคกรมี 
ความพรอมในการแขงขันเพิ่มมากขึ้นแลว 
ยังใชเปนแนวทางในการนำพาองคกรไปสู
ความสำเร็จตามที่ตองการได

สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร (Strategy 
Formulation) นั้น ประเด็นสำคัญที่ 

ผูประกอบการจะตองคำนึงถึงเสมอ คือ 
ผู ประกอบการจะตองกำหนดวิสัยทัศน 
(Vision) ภารกิจ (Mission) และ 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic 
Objectives) ที่สอดคลองกับศักยภาพ 
ขององคกรและกระแสแหงการเปล่ียนแปลง 
ภายนอก เพื่อใหองคกรสามารถอยูรอด 
และเจริญเติบโตไดอยางสมดุล มั่นคง และ 
ย่ังยืน โดยวัตถุประสงคเชิงกลยุทธน้ี ผูประกอบการ 
ควรจะกำหนดในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
หรือเปนตัวเลข เพ่ือใหงายแกการติดตาม 
ผลการดำเนินงาน ทำใหการประเมินผล 
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รับมือ AEC (ตอนที่ 3)
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เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
ตัวอยางเชน บริษัทจะเปนผูนำ 1 ใน 5 
ของอุตสาหกรรมน้ำผลไมภายในเวลา 5  
ป และภายในป 2020 บริษัทจะมียอดขาย 
เกินกวา 1,000 ลานบาท 

ทั้งนี้ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถ 
ทำงานใหบรรลุภารกิจ หรือบรรลุวัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธได ผูประกอบการจะตองสนับสนุน 
การดำเนินงานตามกลยุทธที่ไดกำหนดไว
อยางจริงจัง อาทิ ตองจัดสรรทรัพยากร 
ใหกับกิจกรรม กระบวนการทำงาน รวม 
ทั้งหนวยธุรกิจที ่เกี ่ยวของอยางเพียงพอ 

กับความตองการ รวมทั้งผูประกอบการ 
จะตองพยายามหาวิธีการผลักดันใหองคกร 
บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่ตองการ 
ดวย เชน ในชวงแนะนำสินคาใหม ผูประกอบการ 
ควรมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Performance Based) ไดแก มุงผลักดัน 
ใหส ินคาเปนที ่ร ู จ ักและมีส วนแบงทาง 
ตลาด (Market Share) มากกวามุงกำไร 
(Profit) เปนตน

อนึ่ง ในการจัดทำยุทธศาสตรของ 
ธุรกิจ ผูประกอบการอาจดำเนินการได 
เปน 3 ระดับ ดังนี้

1. ยุทธศาสตรระดับองคกร (Corporate 
Strategy) ไดแก ผูประกอบการกำหนด 
ทิศทางขององคกรวาองคกรจะมุ งหนา 
ไปทางใด (Directional Strategy) หาก 
กำหนดย ุทธศาสตร การเจร ิญเต ิบโต 
(Growth) ผูประกอบการจะผลักดันกิจการ 
ใหกาวไปขางหนาอยางไมหยุดย้ัง ตัวอยาง 
เชน ส.ขอนแกน ใชยุทธศาสตรการเติบโต 
ทำให ส.ขอนแกน มีการพัฒนาสินคาใหม 
หลากหลายประเภทเขาสูตลาดอยางตอเน่ือง 
หรือกรณีผูประกอบการกำหนดยุทธศาสตร 
การคงอยูกับที่ (Stability) ผูประกอบการ 
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SMEs ของไทยจะเขมแข็งและเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อรับมือ
กับการเขาสู AEC ได ผูประกอบการของ 
ไทยจะตองปรับระบบการบริหารจัดการ 
องคกรใหมีความเปนสากล เพื่อสรางความ 
เช ื ่อถ ือและการยอมร ับในระด ับสากล 
โดยองคกรที่มีการจัดการเชิงกลยุทธหรือ
การจัดการอยางมียุทธศาสตร (Strategic 
Management) จะมีความไดเปรียบใน 
การแขงขันมากกวา เน่ืองจากผูประกอบการ 
ไดมีการประเมินสถานการณ (Situation 
Analysis) ของธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 

อยางรอบคอบทุกดานกอน ไมวาจะเปน 
ปจจัยแวดลอมภายใน/ภายนอก หรือปจจัย 
เชิงยุทธศาสตรขององคกร เพื่อนำขอมูล 
เหลานั ้นมาใชเปนแนวทางในการจัดทำ 
ย ุทธศาสตร ขององค กรท ี ่ช ัดเจนเป น 
รูปธรรมตอไป ซ่ึงขอดีของการจัดทำยุทธศาสตร 
ขององคกรนี้ นอกจากจะชวยใหองคกรมี 
ความพรอมในการแขงขันเพิ่มมากขึ้นแลว 
ยังใชเปนแนวทางในการนำพาองคกรไปสู
ความสำเร็จตามที่ตองการได

สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร (Strategy 
Formulation) นั้น ประเด็นสำคัญที่ 

ผูประกอบการจะตองคำนึงถึงเสมอ คือ 
ผู ประกอบการจะตองกำหนดวิสัยทัศน 
(Vision) ภารกิจ (Mission) และ 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic 
Objectives) ที่สอดคลองกับศักยภาพ 
ขององคกรและกระแสแหงการเปล่ียนแปลง 
ภายนอก เพื่อใหองคกรสามารถอยูรอด 
และเจริญเติบโตไดอยางสมดุล มั่นคง และ 
ย่ังยืน โดยวัตถุประสงคเชิงกลยุทธน้ี ผูประกอบการ 
ควรจะกำหนดในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
หรือเปนตัวเลข เพ่ือใหงายแกการติดตาม 
ผลการดำเนินงาน ทำใหการประเมินผล 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
ตัวอยางเชน บริษัทจะเปนผูนำ 1 ใน 5 
ของอุตสาหกรรมน้ำผลไมภายในเวลา 5  
ป และภายในป 2020 บริษัทจะมียอดขาย 
เกินกวา 1,000 ลานบาท 

ทั้งนี้ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถ 
ทำงานใหบรรลุภารกิจ หรือบรรลุวัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธได ผูประกอบการจะตองสนับสนุน 
การดำเนินงานตามกลยุทธที่ไดกำหนดไว
อยางจริงจัง อาทิ ตองจัดสรรทรัพยากร 
ใหกับกิจกรรม กระบวนการทำงาน รวม 
ทั ้งหนวยธุรกิจที ่เกี ่ยวของอยางเพียงพอ 

กับความตองการ รวมทั้งผูประกอบการ 
จะตองพยายามหาวิธีการผลักดันใหองคกร 
บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่ตองการ 
ดวย เชน ในชวงแนะนำสินคาใหม ผูประกอบการ 
ควรมุงเนนผลงานเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Performance Based) ไดแก มุงผลักดัน 
ใหส ินคาเปนที ่ร ู จ ักและมีส วนแบงทาง 
ตลาด (Market Share) มากกวามุงกำไร 
(Profit) เปนตน

อนึ่ง ในการจัดทำยุทธศาสตรของ 
ธุรกิจ ผูประกอบการอาจดำเนินการได 
เปน 3 ระดับ ดังนี้

1. ยุทธศาสตรระดับองคกร (Corporate 
Strategy) ไดแก ผูประกอบการกำหนด 
ทิศทางขององคกรวาองคกรจะมุ งหนา 
ไปทางใด (Directional Strategy) หาก 
กำหนดย ุทธศาสตร การเจร ิญเต ิบโต 
(Growth) ผูประกอบการจะผลักดันกิจการ 
ใหกาวไปขางหนาอยางไมหยุดย้ัง ตัวอยาง 
เชน ส.ขอนแกน ใชยุทธศาสตรการเติบโต 
ทำให ส.ขอนแกน มีการพัฒนาสินคาใหม 
หลากหลายประเภทเขาสูตลาดอยางตอเน่ือง 
หรือกรณีผูประกอบการกำหนดยุทธศาสตร 
การคงอยูกับที่ (Stability) ผูประกอบการ 

จะไมม ีการลงทุนเพิ ่มหรือตัดทอนการ 
ลงทุนลงตัวอยางเชน ธุรกิจโชหวยที่ยังคง 
รักษาสภาพเดิม  ๆน้ันไว หรือกรณีผูประกอบการ 
กำหนดยุทธศาสตรการหดตัว (Retrenchment) 
ผูประกอบการจะตัดทอนหรือลดคาใชจาย 
ทุกประเภทลงเพื่อรักษาธุรกิจเอาไวใหรอด 
กอน ตัวอยางเชน ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 
ผูประกอบการจะใชทรัพยากรตามที่จำเปน 
เพ่ือลดการใชส้ินเปลือง จะไดประหยัดตนทุน 
สูงสุด หรือผูประกอบการอาจจะหยุดปรับปรุง 
กิจการช่ัวคราวเพ่ือหวนกลับมาใหม (Turnaround 
Strategy) ก็ได

2. ยุทธศาสตรของหนวยธุรกิจ (Business 
Strategy) ไดแก การดำเนินธุรกิจทามกลาง 
คูแขงขัน ทำใหผูประกอบการตองกำหนด 
ยุทธศาสตรที่มุงเนนสรางความไดเปรียบ 
ในการแขงขัน เชน ผูประกอบการอาจ 
กำหนดยุทธศาสตรใหหนวยธุรกิจทำการ 
แขงขันกับผูประกอบการรายอ่ืน  ๆ (Competitive 
Strategy) เพื่อชวงชิงสวนแบงตลาด  หรือ 

โดดเดนเพื่อใหเปนจุดขายที่นาสนใจ ใน 
ขณะท่ีฝายผลิต จะตองมุงเนนดานกระบวนการผลิต 
ใหรองรับการผลิตสินคา/บริการที ่เปน 
นวัตกรรมนั้นๆ สวนฝายการตลาดก็ตอง 
เน นสร างการร ับร ู และการยอมร ับใน 
นวัตกรรมของสินคา/บริการน้ันๆ เพ่ือผลักดัน 
ยอดจำหนาย (Pull Strategy) ใหเปนไป 
ตามเปาหมายที่ตองการ เปนตน

จากที่ไดกลาวมาแลว จะเห็นวาการ 
จัดทำยุทธศาสตรของธุรกิจเปนเร ื ่อง 
สำคัญที่ผูประกอบการ SMEs จะตอง 
คำนึงถึงและนำมาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
เพราะจะทำใหการบริหารกิจการเปนไป
อยางเปนระบบ มีกระบวนการทางธุรกิจ 
ท่ีเหมาะสม และสามารถรอยเรียงกิจกรรม 
ตางๆ ใหตอเนื่องกันอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด ซึ่งจะสงผลให 
SMEs ที่มียุทธศาสตรของธุรกิจที่ดีเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแขงขันไดส ูงสุด…. 
พรอมรับมือ AEC….
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ผูประกอบการอาจกำหนดยุทธศาสตรสราง 
ความรวมมือกับผู ประกอบการบางราย 
เพ่ือเอาชนะคูแขงขันท่ีเหลือ (Cooperative 
Strategy) แตไมวาผูประกอบการจะใช 
ยุทธศาสตรของหนวยธุรกิจเชนใดก็ตาม 
ยุทธศาสตรนั ้นจะตองอยูภายใตขอบเขต 
ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจดวย

3. ยุทธศาสตรของฝายตางๆ ใน 
องคกร (Functional Strategy) ไดแก 
ฝายตาง  ๆในองคกรจะตองกำหนดยุทธศาสตร 
ของหนวยงานตนใหสอดคลองหรือให 
การสนับสนุน (Support) กับยุทธศาสตร 
ของหนวยธุรกิจน้ัน ตัวอยาง เชน ยุทธศาสตร 
ของหนวยธุรกิจ เนนเร่ืองการสรางความแตกตาง 
(Differentiation) ของสินคา/บริการ ยุทธศาสตร 
ของฝายตางๆ ไมวาจะเปนฝายวิจัยและ 
พัฒนา ฝายผลิต ฝายการตลาด ฯลฯ จะ 
ตองมุงไปในทิศทางเดียวกัน เชน ฝาย 
วิจ ัยและพัฒนาจะตองคิดคนและสราง 
นวัตกรรมของสินคา/บริการที ่แตกตาง 
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เตรียมกลยุทธ องคกร
รับมือ AEC (ตอนที่ 3)



คือแมวาพมามีการเปดประเทศใหนักทองเท่ียว 
เดินทางไดอิสระมากข้ึน แตใชวานักทองเท่ียว 
สามารถไปเยือนไดทุกพ้ืนท่ีในพมา บางพ้ืนท่ี 
ยังถูกปดอยู หรือบางพ้ืนท่ีตองไดรับอนุญาต 
กอนเขาไป บางพ้ืนท่ีมีเง่ือนไขวานักทองเท่ียว 
ท่ีเดินทางอิสระตองซ้ือทัวรกับบริษัทนำเท่ียว 
ถึงจะเดินทางไปเยือนได 

วันแรกที่ผูเขียนเดินทางถึงพมา ที่ดาน 
ตรวจคนเขาเมืองดูคึกคักดวยกลุ มนัก 
ทองเที่ยว มองไปเห็นแตคนไทยพูดคุยกัน 
จากขอมูลสถิตินักทองเที ่ยวที ่เยือนพมา 
จำนวนนักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียว 
ชาวจีนมาเยือนพมามากเปนอันดับตนๆ 
แตละปสลับกันไป บางปชาวไทยมากเปน 
อันดับหน่ึง บางปชาวจีนมากเปนอันดับหน่ึง 
สวนชาติตะวันตกที่มากันเยอะคือ อเมริกา 
ฝร่ังเศส และเยอรมนี การทองเท่ียวของพมา 
เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังบรรยากาศ 
ทางการเมืองเริ่มดีขึ้น จากรายงานสถิติ 
นักทองเที ่ยวโดยกระทรวงโรงแรมและ 
การทองเที่ยวของพมา (Ministry of 
Hotels and Tourism) จำนวนนักทองเท่ียว 
ท่ีเดินทางมาทองเท่ียวพมามีจำนวนเพ่ิมข้ึน 
ทุกป และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
(ตารางที่ 1) ดังนั้นการทองเที่ยวเปนอีก 
หนึ่งกิจกรรมที่รัฐบาลพมาคาดหวังวาจะ 
ใชกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาล 
เชื่อวาผลจากความเจริญทางเศรษฐกิจจะ 
ไหลลนจากผูมีรายไดมากไปสูผูมีรายไดนอย 
(Trickle Down Effect) ซึ่งมีนัยวาผลดี 
อันเกิดจากการพัฒนาการทองเท่ียวจะทำให 
ประชาชนไดรับประโยชนอยางถวนท่ัว ดังน้ัน 

การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว โดยให 
ชุมชนมีสวนรวมจึงเปนเรื่องสำคัญอันดับ
ตนๆ ที่รัฐบาลพมาควรคำนึงถึง

เมื่อป พ.ศ. 2539 ในสมัยที่ประเทศ 
ถูกปกครองดวยรัฐบาลทหาร และนาง 
อองซาน ซูจี ยังถูกกักบริเวณ เปนปที่ 
รัฐบาลพมาไดรณรงคใหเปนปทองเที่ยว 
พมา แตไมประสบความสำเร็จ ดวยจำนวน 
นักทองเท่ียวเยือนพมาเพียงหกหม่ืนกวาคน  
คงเปนเพราะนักทองเท่ียว ยังรูสึกไมปลอดภัย 
และไดรับขาวสารดานลบเกี่ยวกับรัฐบาล 
ทหารที่วา มีการเกณฑแรงงานชาวพมา 
อยางไมเปนธรรม เพื่อนำแรงงานเหลานั้น 
ไปซอมแซมทางรถไฟ สนามบิน ถนนหนทาง 
และแหลงทองเที่ยวตางๆ  และรายไดที่เกิด 
จากการทองเที่ยวไมไดกระจายถึงชาวบาน 
แตกระจุกตัวอยูเฉพาะกลุมรัฐบาลภาพลักษณ 
เหลาน้ีนาจะเลือนหายไปหลังการเปดประเทศ 
ยอมรับการลงทุนและความชวยเหลือจาก 
ตางประเทศมากขึ้น

การเขาถึง
ในป จจ ุบ ันม ีสายการบ ินระหว าง 

ประเทศ 4 สาย ที่บินตรงจากประเทศไทย 
สูเมืองยางกุง คือ การบินไทย เมียนมาร 
แอรเวย บางกอกแอรเวย และ ไทย 
แอรเอเชีย โดยแตละสายการบินใหบริการ 
14 เที่ยวบินตอสัปดาห แตขณะนี้ยังไมมี 
สายการบินใดบริการบินตรงจากประเทศ 
ทางฝงตะวันตก หลายสายการบินของยุโรป 
ตองอาศัยกรุงเทพเปนจุดเปลี ่ยนเครื ่อง 
เพื่อตอไปยังประเทศพมา

ดังน้ันนับวาเปนโอกาสอันดีของประเทศ 

ตอนนี ้คงจะไมเปนการกลาวเกินจริง 
ไปนักที่วา ทุกถนนของการลงทุนมุงหนา 
สูประเทศพมา รวมทั้งการหลั่งไหลของ 
นักทองเที่ยวตางชาติเขาสูประเทศพมา ซึ่ง 
ผูเขียนก็เปนหนึ่งในนักทองเที่ยวที่เดินทาง 
เขาไปเยี่ยมชมพมา เนื่องจากมีเสียงร่ำลือ 
วารีบไปดูซะ กอนที่พมาจะเปลี่ยนไป

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา ผูเขียนได 
มีโอกาสไปเยือนประเทศพมาเปนครั้งแรก 
ซึ ่งโดยปกติผู เขียนชอบทองเที ่ยวดวย 
ตัวเอง ไมนิยมการเดินทางกับบริษัทนำเท่ียว 
เพราะตองถูกจำกัดดวยระยะเวลา แตสำหรับ 
การไปเยือนพมาเปนครั้งแรกนั้น ใหบริษัท 
นำเท่ียวจัดการใหนาจะสะดวกกวามาก เพราะ 
มีหลายๆ ประสบการณจากนักทองเที่ยวที่ 
เคยไปเยือนพมามาแลวตางบอกกลาวกัน 
วาข้ันตอนการขอวีซายุงยากบาง สายการบิน 
ทั ้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 
คอนขางเต็มบาง หองพักโรงแรมหายาก 
บาง โดยเฉพาะที่เมืองยางกุง และราคา 
แพงเพิ่มขึ ้นอีกเทาตัวหลังจากที่พมาเริ ่ม 
เปดประเทศ แตอยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวา 
เม่ือเปรียบเทียบกับกอนหนาน้ีท่ียังปดประเทศ 
อยู ข้ันตอนการทำวีซามีความเขมงวดกวาน้ี 
มาก รวมทั้งระบบการเงินของพมาเองก็ 
ไมคอยเปนที่ยอมรับของตางชาติ 

ขนาดปจจ ุบ ันเม ื ่อเป ดประเทศแลว 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจาต (Myanmar 
Kyat, MMK) ที่ทางการประกาศออกมายัง 
แตกตางกับที ่แลกไดจากตลาดมืดมาก 
ดังน้ันตอนน้ีก็นับวาสะดวกข้ึนเยอะ อีกหน่ึง 
เหตุผลสำหรับการเดินทางกับบริษัทนำเท่ียว 
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ตามวัดวาอารามตางๆ ที่ผูเขียนมีโอกาสได 
เย่ียมชม เต็มไปดวยพุทธศาสนิกชนชาวพมา 
บางมานั่งสมาธิ สวดมนต หรือพาลูกหลาน 
มาวิ่งเลนในวัด  วัดในพมาไมมีพระเครื่อง 
หรือวัตถุมงคลใหเชาบูชา มัคคุเทศกอธิบาย 
วาคนพมาเชื ่อวาการหอยพระเครื ่องอาจ 
ทำใหองคพระเสื่อม เนื่องจากผูหอยพระ 
อาจไปลอดใตส่ิงท่ีไมสมควร และดวยศรัทธา 
แรงกลาของชาวพมาที ่มีตอพุทธศาสนา 
ผสมผสานกับความเรียบงายในการดำรงชีวิต 
ของคนพมา ทำใหพมายังคงเสนหแหง 
วัฒนธรรมอันเกาแก และนาเดินทางไป 
เยี่ยมชม

ภูมิประเทศอีกลักษณะหนึ่งซึ ่งผู เขียน 
เพิ่งทราบจากมัคคุเทศกคือ พมามีภูเขา 
ที่ปกคลุมดวยหิมะ อยูในเมืองปูเตา รัฐ 
คะฉิ่น ซึ่งเปนรัฐที่อยูเหนือสุดของพมา 
มีพรมแดนติดกับจีน ยอดเขาที่สูงที่สุดใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็ตั ้งอยู 
ในรัฐนี้ คือ ยอดเขาขากาโบราซี (Hkaka 
borazi) มัคคุเทศกเลาวา การเดินทางไป 
เมืองปูเตาคอนขางลำบาก ดวยยังไมมี 
การปรับปรุงถนนหนทาง แตเห็นวาตอนนี้ 
ภาคเอกชนจากเกาหลีวางแผนที่จะพัฒนา 
สกีรีสอรทท่ีเมืองปูเตา ซ่ึงเม่ือแลวเสร็จ เมือง 
ปูเตาก็จะเปนแมเหล็กที่ดึงดูดนักทองเที่ยว 
ใหไปเย่ียมชมอีกแหงหน่ึงของพมา

ที่พัก
การเดินทางครั้งนี้ผูเขียนไดไปพักคางคืน 

ไทยที่จะเปนจุดเชื่อมตอการเดินทางของ 
นักลงทุนหรือนักทองเที่ยวจากประเทศ 
ทางฝงตะวันตกเขาสูพมา รวมท้ังนักลงทุน 
จากประเทศญี่ปุ นหรือประเทศเกาหลีที ่ 
ตอนนี้ตางก็หลั่งไหลเขาสูพมาก็ตองอาศัย 
กรุงเทพเปนจุดแวะพักเปล่ียนเคร่ือง เพราะ 
ความใกลและความสะดวกในการเดินทาง 
จากกรุงเทพ  โดยในชวงปลายป พ.ศ. 2555 
นี ้ ไทยแอรเอเชียไดวางแผนที ่จะเปด 
เสนทางบินตรงจากกรุงเทพ สูเมืองเนปดอร 
เมืองหลวงของพมา เมืองพุกาม และ 
เมืองมัณฑะเลย อีกดวย สวนสายการบิน 
ที่ใหบริการภายในประเทศ ณ ขณะนี้ 
มีอยู 3 สายการบิน คือ แอรบากัน แอร 
มัณฑะเลย และยางกุงแอรเวย การเดินทาง 
ไปพมาในคร้ังน้ีผูเขียนไดใชบริการเมียนมาร 
แอรเวยระหวางกรุงเทพกับยางกุง และได 
ใชบริการแอรบากันระหวางยางกุงกับพุกาม 
พนักงานตอนรับของทั้งสองสายการบินมี 
อัธยาศัยดีและดูเต็มใจใหบริการผูโดยสาร 
เปนอยางดี 

นอกจากการเดินทางเขาสูพมาโดยทาง
อากาศแลว การเดินทางทางบกโดยเฉพาะ 
การเดินทางขามแดน (Border Tourism) 
นับวาเปนอีกหน่ึงการเดินทาง ท่ีนักทองเท่ียว 
หลั่งไหลเขาสูประเทศพมามากเปนอันดับ 
ตนๆ เชน ขอมูลจากกระทรวงโรงแรม 
และการทองเที่ยวเมื่อป พ.ศ. 2554 มี 
จำนวนนักทองเที่ยวที่เดินทางขามแดน 

ท้ังหมดประมาณส่ีแสนกวาคน จากจำนวน 
นักทองเท่ียวท้ังหมดท่ีมาเยือนพมาประมาณ 
แปดแสนกวาคน ซึ่งนับไดวา นักทองเที่ยว 
ขามแดนมีจำนวนถึงคร่ึงหน่ึงของนักทองเท่ียว 
ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อลองนึกถึงภูมิประเทศ 
ของพมาที่มีพรมแดนติดกับไทย ลาว จีน 
และอินเดีย โดยเฉพาะในสวนของประเทศ 
ไทยที่มีพรมแดนติดกับพมาถึงประมาณ 
1,450 กิโลเมตร แตในปจจุบันการคา 
ชายแดนท่ีเปดระหวางไทยกับพมา มีเพียง 
3 แหง คือ แมสายกับทาขี้เหล็ก  ระนอง 
กับเกาะสอง และแมสอดกับเมียวดี และ 
ดวยรัฐบาลพมาเริ ่มเห็นความสำคัญของ 
การคาและการทองเที่ยวชายแดนมากขึ้น 
หลังจากเปดประเทศจึงไดวางแผนจะเพิ่ม 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหมากขึ ้น 
โดยจะเริ่มดำเนินการเพิ่มขึ้นอีก 8 แหงใน 
ป พ.ศ. 2555 ซ่ึงนักทองเท่ียวก็จะมีทางเลือก 
มากขึ้นในการเดินทางเขาพมา และไทยก็ 
จะไดร ับประโยชนโดยตรงจากการเปด 
ชายแดนเหลานี้ 

แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยว
ประเทศพมาเปนดินแดนแหงเจดีย 

และวัดวาอารามที ่งดงามตระการตา 
ดังนั้นกิจกรรมทองเที่ยวหลักจึงหนีไมพน 
การเย่ียมชมวัดวาอารามตางๆ หรือเรียกวา 
การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมนั่นเอง 
คนพมามีความเล่ือมใสศรัทธาตอพุทธศาสนา 
มาก วัดเปนเหมือนศูนยรวมจิตใจของพวกเขา 
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คือแมวาพมามีการเปดประเทศใหนักทองเท่ียว 
เดินทางไดอิสระมากข้ึน แตใชวานักทองเท่ียว 
สามารถไปเยือนไดทุกพ้ืนท่ีในพมา บางพ้ืนท่ี 
ยังถูกปดอยู หรือบางพ้ืนท่ีตองไดรับอนุญาต 
กอนเขาไป บางพ้ืนท่ีมีเง่ือนไขวานักทองเท่ียว 
ท่ีเดินทางอิสระตองซ้ือทัวรกับบริษัทนำเท่ียว 
ถึงจะเดินทางไปเยือนได 

วันแรกที่ผูเขียนเดินทางถึงพมา ที่ดาน 
ตรวจคนเขาเมืองดูคึกคักดวยกลุ มนัก 
ทองเที่ยว มองไปเห็นแตคนไทยพูดคุยกัน 
จากขอมูลสถิตินักทองเที ่ยวที ่เยือนพมา 
จำนวนนักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียว 
ชาวจีนมาเยือนพมามากเปนอันดับตนๆ 
แตละปสลับกันไป บางปชาวไทยมากเปน 
อันดับหน่ึง บางปชาวจีนมากเปนอันดับหน่ึง 
สวนชาติตะวันตกที่มากันเยอะคือ อเมริกา 
ฝร่ังเศส และเยอรมนี การทองเท่ียวของพมา 
เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังบรรยากาศ 
ทางการเมืองเริ่มดีขึ้น จากรายงานสถิติ 
นักทองเที ่ยวโดยกระทรวงโรงแรมและ 
การทองเที่ยวของพมา (Ministry of 
Hotels and Tourism) จำนวนนักทองเท่ียว 
ท่ีเดินทางมาทองเท่ียวพมามีจำนวนเพ่ิมข้ึน 
ทุกป และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
(ตารางที่ 1) ดังนั้นการทองเที่ยวเปนอีก 
หนึ่งกิจกรรมที่รัฐบาลพมาคาดหวังวาจะ 
ใชกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาล 
เชื่อวาผลจากความเจริญทางเศรษฐกิจจะ 
ไหลลนจากผูมีรายไดมากไปสูผูมีรายไดนอย 
(Trickle Down Effect) ซึ่งมีนัยวาผลดี 
อันเกิดจากการพัฒนาการทองเท่ียวจะทำให 
ประชาชนไดรับประโยชนอยางถวนท่ัว ดังน้ัน 

การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว โดยให 
ชุมชนมีสวนรวมจึงเปนเรื่องสำคัญอันดับ
ตนๆ ที่รัฐบาลพมาควรคำนึงถึง

เมื่อป พ.ศ. 2539 ในสมัยที่ประเทศ 
ถูกปกครองดวยรัฐบาลทหาร และนาง 
อองซาน ซูจี ยังถูกกักบริเวณ เปนปที่ 
รัฐบาลพมาไดรณรงคใหเปนปทองเที่ยว 
พมา แตไมประสบความสำเร็จ ดวยจำนวน 
นักทองเท่ียวเยือนพมาเพียงหกหม่ืนกวาคน  
คงเปนเพราะนักทองเท่ียว ยังรูสึกไมปลอดภัย 
และไดรับขาวสารดานลบเกี่ยวกับรัฐบาล 
ทหารที่วา มีการเกณฑแรงงานชาวพมา 
อยางไมเปนธรรม เพื่อนำแรงงานเหลานั้น 
ไปซอมแซมทางรถไฟ สนามบิน ถนนหนทาง 
และแหลงทองเที่ยวตางๆ  และรายไดที่เกิด 
จากการทองเที่ยวไมไดกระจายถึงชาวบาน 
แตกระจุกตัวอยูเฉพาะกลุมรัฐบาลภาพลักษณ 
เหลาน้ีนาจะเลือนหายไปหลังการเปดประเทศ 
ยอมรับการลงทุนและความชวยเหลือจาก 
ตางประเทศมากขึ้น

การเขาถึง
ในป จจ ุบ ันม ีสายการบ ินระหว าง 

ประเทศ 4 สาย ที่บินตรงจากประเทศไทย 
สูเมืองยางกุง คือ การบินไทย เมียนมาร 
แอรเวย บางกอกแอรเวย และ ไทย 
แอรเอเชีย โดยแตละสายการบินใหบริการ 
14 เที่ยวบินตอสัปดาห แตขณะนี้ยังไมมี 
สายการบินใดบริการบินตรงจากประเทศ 
ทางฝงตะวันตก หลายสายการบินของยุโรป 
ตองอาศัยกรุงเทพเปนจุดเปลี ่ยนเครื ่อง 
เพื่อตอไปยังประเทศพมา

ดังน้ันนับวาเปนโอกาสอันดีของประเทศ 

ตามวัดวาอารามตางๆ ที่ผูเขียนมีโอกาสได 
เย่ียมชม เต็มไปดวยพุทธศาสนิกชนชาวพมา 
บางมานั่งสมาธิ สวดมนต หรือพาลูกหลาน 
มาวิ่งเลนในวัด  วัดในพมาไมมีพระเครื่อง 
หรือวัตถุมงคลใหเชาบูชา มัคคุเทศกอธิบาย 
วาคนพมาเชื ่อวาการหอยพระเครื ่องอาจ 
ทำใหองคพระเสื่อม เนื่องจากผูหอยพระ 
อาจไปลอดใตส่ิงท่ีไมสมควร และดวยศรัทธา 
แรงกลาของชาวพมาที ่มีตอพุทธศาสนา 
ผสมผสานกับความเรียบงายในการดำรงชีวิต 
ของคนพมา ทำใหพมายังคงเสนหแหง 
วัฒนธรรมอันเกาแก และนาเดินทางไป 
เยี่ยมชม

ภูมิประเทศอีกลักษณะหนึ่งซึ ่งผู เขียน 
เพิ่งทราบจากมัคคุเทศกคือ พมามีภูเขา 
ที่ปกคลุมดวยหิมะ อยูในเมืองปูเตา รัฐ 
คะฉิ่น ซึ่งเปนรัฐที่อยูเหนือสุดของพมา 
มีพรมแดนติดกับจีน ยอดเขาที่สูงที่สุดใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็ตั ้งอยู 
ในรัฐนี้ คือ ยอดเขาขากาโบราซี (Hkaka 
borazi) มัคคุเทศกเลาวา การเดินทางไป 
เมืองปูเตาคอนขางลำบาก ดวยยังไมมี 
การปรับปรุงถนนหนทาง แตเห็นวาตอนนี้ 
ภาคเอกชนจากเกาหลีวางแผนที่จะพัฒนา 
สกีรีสอรทท่ีเมืองปูเตา ซ่ึงเม่ือแลวเสร็จ เมือง 
ปูเตาก็จะเปนแมเหล็กที่ดึงดูดนักทองเที่ยว 
ใหไปเย่ียมชมอีกแหงหน่ึงของพมา

ที่พัก
การเดินทางครั้งนี้ผูเขียนไดไปพักคางคืน 

ไทยที่จะเปนจุดเชื่อมตอการเดินทางของ 
นักลงทุนหรือนักทองเที่ยวจากประเทศ 
ทางฝงตะวันตกเขาสูพมา รวมท้ังนักลงทุน 
จากประเทศญี่ปุ นหรือประเทศเกาหลีที ่ 
ตอนนี้ตางก็หลั่งไหลเขาสูพมาก็ตองอาศัย 
กรุงเทพเปนจุดแวะพักเปล่ียนเคร่ือง เพราะ 
ความใกลและความสะดวกในการเดินทาง 
จากกรุงเทพ  โดยในชวงปลายป พ.ศ. 2555 
นี ้ ไทยแอรเอเชียไดวางแผนที ่จะเปด 
เสนทางบินตรงจากกรุงเทพ สูเมืองเนปดอร 
เมืองหลวงของพมา เมืองพุกาม และ 
เมืองมัณฑะเลย อีกดวย สวนสายการบิน 
ที่ใหบริการภายในประเทศ ณ ขณะนี้ 
มีอยู 3 สายการบิน คือ แอรบากัน แอร 
มัณฑะเลย และยางกุงแอรเวย การเดินทาง 
ไปพมาในคร้ังน้ีผูเขียนไดใชบริการเมียนมาร 
แอรเวยระหวางกรุงเทพกับยางกุง และได 
ใชบริการแอรบากันระหวางยางกุงกับพุกาม 
พนักงานตอนรับของทั้งสองสายการบินมี 
อัธยาศัยดีและดูเต็มใจใหบริการผูโดยสาร 
เปนอยางดี 

นอกจากการเดินทางเขาสูพมาโดยทาง
อากาศแลว การเดินทางทางบกโดยเฉพาะ 
การเดินทางขามแดน (Border Tourism) 
นับวาเปนอีกหน่ึงการเดินทาง ท่ีนักทองเท่ียว 
หลั่งไหลเขาสูประเทศพมามากเปนอันดับ 
ตนๆ เชน ขอมูลจากกระทรวงโรงแรม 
และการทองเที่ยวเมื่อป พ.ศ. 2554 มี 
จำนวนนักทองเที่ยวที่เดินทางขามแดน 

ประเทศญี่ปุนซึ่งมีโครงการอยู 6 แหง 
ฮองกง 4 แหง ประเทศมาเลเซีย 2 แหง 
และสหราชอาณาจักร 1 แหง โครงการ 
สร างโรงแรมและอพาร ทเมนทเหลาน ี ้ 
สวนใหญตั้งอยูในเมืองยางกุง ดังนั้นจะ 
เห็นวาบรรยาการการลงทุนในพมาเริ่มดีขึ้น 
ชาวตางชาติเร่ิมไวใจท่ีจะนำเม็ดเงินมาลงทุน 
เพราะขณะนี้รัฐบาลพมาเกี่ยวของกับภาค 
การทองเที่ยวนอยลง โรงแรมและธุรกิจ 
ทองเที ่ยวของรัฐบาลหลายแหงก็ถูกขาย 
ใหเอกชนในชวงเวลาที่ผานมา

บุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียว บุคลากร 

นับวามีความสำคัญมาก เพราะงานทองเท่ียว 
เปนงานบริการอยางหนึ่ง และหัวใจของ 
การบริการก็ขึ้นอยูกับบุคลากรนั้นๆ นัก 
ทองเที่ยวจะประทับใจหรือไมก็ขึ ้นอยูกับ 
บุคลากรเหลาน้ัน หน่ึงในบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
กับนักทองเที่ยวโดยตรงคือ มัคคุเทศก  เมื่อ 
เปรียบเทียบจำนวนมัคคุเทศกในปจจุบัน 
ซึ่งมีทั้งหมด 3,160 คน กับจำนวนนัก 
ทองเที่ยวที่หลั่งไหลเขามา ดูแลวจำนวน 
มัคคุเทศกยังขาดแคลนอยูอีกมาก ดังนั้น 
รัฐบาลพมาควรสงเสริมอาชีพมัคคุเทศก 
เพื่อเพิ่มจำนวนใหมีปริมาณเพียงพอกับ 
จำนวนนักทองเท่ียวท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ  
มัคคุเทศกที่นำเที่ยวใหกับผูเขียนในครั้งนี้ 
เลาวา อาชีพมัคคุเทศกในพมายังถือวาเปน 
อาชีพสงวนเหมือนมัคคุเทศกในประเทศไทย 

ตองมีการสอบเพื่อใหไดบัตรอนุญาตเพื่อ 
ประกอบอาชีพนี้ แตยังไมมีที่ใดจัดการ 
อบรมเปนทางการเพื่อสอบเปนมัคคุเทศก 

ดังนั ้นการเปดประเทศพมาจึงมีความ 
สำคัญตอประเทศไทยเพราะนับวาทั้งสอง 
ประเทศม ีพรมแดนประเทศต ิดต อก ัน 
มากกวาหนึ่งพันกิโลเมตร เหตุการณใดที่ 
เกิดขึ้นในพมา ณ วันนี้ อาจสงผลกระทบ 
ถึงประเทศไทยมากกวาแตกอน การพัฒนา 
การทองเท ี ่ยวในพมาก ็จะเปนอีกหนึ ่ง 
เหตุการณท ี ่ประเทศไทยควรศึกษาถึง 
สถานการณในปจจุบัน ผลกระทบทั้งแง 
บวกและแงลบตอประเทศไทย เพื่อเตรียม 
รับกับการเปลี ่ยนแปลงที ่จะเกิดขึ ้นกับ 
การทองเที่ยวบานเราจากการพัฒนาการ 
ทองเที่ยวของพมา 

อางอิง: 
http://vault.gotoknow.org/assets

/media/files/000/802/089/original_
FIHRDChiraAcademyReviewsspecial
April2012.pdf

http://www.myanmartourism.org/
http://www.myanmar-tourism.com/ 
http://www.mcot.net/cfcustom/

cache_page/155685.html

อยูสามแหง คือ โรงแรมระดับหาดาว 
ในเมืองยางกุง โรงแรมระดับสี่ดาวในเมือง 
พุกาม และโรงแรมระดับสามดาวบริเวณ 
พระธาตุอินทรแขวน ท่ีพักในเมืองทองเท่ียว 
สำคัญๆ ของพมาในฤดูกาลทองเที่ยวเริ่ม 
หายากและราคาแพง 

จากจำนวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและ
มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำใหปริมาณ 
หองพักไมเพียงพอตอความตองการของ 
นักทองเที่ยว จากขอมูลสถิติโดยกระทรวง 
โรงแรมและการทองเท่ียว ในปพ.ศ. 2554 
มีจำนวนหองพักทั้งหมด 25,002 หอง 
จากจำนวนที่พักทั้งหมด 731 แหง โดย 
มีท่ีพักในเมืองยางกุงมากท่ีสุดคือ 187 แหง 
(ตารางที่ 2)

จากตารางที่ 2 จะเห็นวา อัตราการ 
เพิ ่มจำนวนที่พักในแตละปยังมีนอยมาก 
ดังนั้นรัฐบาลพมาจึงเรงสงเสริมการลงทุน 
สรางท่ีพัก โดยเฉพาะการลงทุนจากตางชาติ  
ณ ขณะนี้ประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่ 
ลงท ุนในเร ื ่องของการสร างโรงแรม 
มากที่สุด โดยมีโครงการสรางโรงแรม 
และอพารทเมนทอยูทั้งหมด 12 แหง 
ดวยจำนวนเงินลงทุนกวา 600 ลาน 
ดอลลารสหรัฐ 

ประเทศไทยตามมาเปนอันดับสอง 
โดยมีโครงการสรางโรงแรม 11 แหง แต 
จำนวนเงินลงทุนนอยกวาถึงครึ่งหนึ่งของ 
จำนวนเงินลงทุนของสิงคโปร ตามมาดวย 

ตอนนี ้คงจะไมเปนการกลาวเกินจริง 
ไปนักที่วา ทุกถนนของการลงทุนมุงหนา 
สูประเทศพมา รวมทั้งการหลั่งไหลของ 
นักทองเที่ยวตางชาติเขาสูประเทศพมา ซึ่ง 
ผูเขียนก็เปนหนึ่งในนักทองเที่ยวที่เดินทาง 
เขาไปเยี่ยมชมพมา เนื่องจากมีเสียงร่ำลือ 
วารีบไปดูซะ กอนที่พมาจะเปลี่ยนไป

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา ผูเขียนได 
มีโอกาสไปเยือนประเทศพมาเปนครั้งแรก 
ซึ ่งโดยปกติผู เขียนชอบทองเที ่ยวดวย 
ตัวเอง ไมนิยมการเดินทางกับบริษัทนำเท่ียว 
เพราะตองถูกจำกัดดวยระยะเวลา แตสำหรับ 
การไปเยือนพมาเปนครั้งแรกนั้น ใหบริษัท 
นำเท่ียวจัดการใหนาจะสะดวกกวามาก เพราะ 
มีหลายๆ ประสบการณจากนักทองเที่ยวที่ 
เคยไปเยือนพมามาแลวตางบอกกลาวกัน 
วาข้ันตอนการขอวีซายุงยากบาง สายการบิน 
ทั ้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 
คอนขางเต็มบาง หองพักโรงแรมหายาก 
บาง โดยเฉพาะที่เมืองยางกุง และราคา 
แพงเพิ่มขึ ้นอีกเทาตัวหลังจากที่พมาเริ ่ม 
เปดประเทศ แตอยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวา 
เม่ือเปรียบเทียบกับกอนหนาน้ีท่ียังปดประเทศ 
อยู ข้ันตอนการทำวีซามีความเขมงวดกวาน้ี 
มาก รวมทั้งระบบการเงินของพมาเองก็ 
ไมคอยเปนที่ยอมรับของตางชาติ 

ขนาดปจจ ุบ ันเม ื ่อเป ดประเทศแลว 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจาต (Myanmar 
Kyat, MMK) ที่ทางการประกาศออกมายัง 
แตกตางกับที ่แลกไดจากตลาดมืดมาก 
ดังน้ันตอนน้ีก็นับวาสะดวกข้ึนเยอะ อีกหน่ึง 
เหตุผลสำหรับการเดินทางกับบริษัทนำเท่ียว 

ท้ังหมดประมาณส่ีแสนกวาคน จากจำนวน 
นักทองเท่ียวท้ังหมดท่ีมาเยือนพมาประมาณ 
แปดแสนกวาคน ซึ่งนับไดวา นักทองเที่ยว 
ขามแดนมีจำนวนถึงคร่ึงหน่ึงของนักทองเท่ียว 
ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อลองนึกถึงภูมิประเทศ 
ของพมาที่มีพรมแดนติดกับไทย ลาว จีน 
และอินเดีย โดยเฉพาะในสวนของประเทศ 
ไทยที่มีพรมแดนติดกับพมาถึงประมาณ 
1,450 กิโลเมตร แตในปจจุบันการคา 
ชายแดนท่ีเปดระหวางไทยกับพมา มีเพียง 
3 แหง คือ แมสายกับทาขี้เหล็ก  ระนอง 
กับเกาะสอง และแมสอดกับเมียวดี และ 
ดวยรัฐบาลพมาเริ ่มเห็นความสำคัญของ 
การคาและการทองเที่ยวชายแดนมากขึ้น 
หลังจากเปดประเทศจึงไดวางแผนจะเพิ่ม 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใหมากขึ ้น 
โดยจะเริ่มดำเนินการเพิ่มขึ้นอีก 8 แหงใน 
ป พ.ศ. 2555 ซ่ึงนักทองเท่ียวก็จะมีทางเลือก 
มากขึ้นในการเดินทางเขาพมา และไทยก็ 
จะไดร ับประโยชนโดยตรงจากการเปด 
ชายแดนเหลานี้ 

แหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยว
ประเทศพมาเปนดินแดนแหงเจดีย 

และว ัดวาอารามที ่งดงามตระการตา 
ดังนั้นกิจกรรมทองเที่ยวหลักจึงหนีไมพน 
การเย่ียมชมวัดวาอารามตางๆ หรือเรียกวา 
การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมนั่นเอง 
คนพมามีความเล่ือมใสศรัทธาตอพุทธศาสนา 
มาก วัดเปนเหมือนศูนยรวมจิตใจของพวกเขา 
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โดย: ดร.นิออน ศรีสมยง 
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Teletrol-One
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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



พ.ศ. 2485 วา  สหธรรม  กลาวคือ 
ว ัฒนธรรมทางส ังคมที ่ เก ี ่ยวก ับหล ัก 
ปฏิบัติทางสังคม เชน มารยาทในงาน 
สังคมตางๆ เปนตน

ความหมายของคำวา “มารยาท” จึง 
หมายความถึง   กิริยา วาจาท่ีสุภาพเรียบรอย 
ที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบ
แบบแผน อันเหมาะสมตามกาลเทศะโดย 
ตั้งแตป 2549 สำนักงานคณะวัฒนธรรม 
แหงชาติ ไดจัดทำองคความรูในเร่ืองมารยาท 
ไวอยางละเอียด ท้ังน้ีก็ยังไดมีการแบงขอบขาย 
ของ “มารยาทไทย” ที่นับเปนเอกลักษณ 
ของคนไทยไว โดยเปนมารยาทท่ีครอบคลุม 
ถึงกิริยา วาจาตางๆ ที่สามารถเรียงลำดับ 
ความสำคัญไดดังนี้คือการทำความเคารพ 
การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การ 
รับของสงของ  การแสดงกิริยาอาการ การ 
รับประทานอาหาร การใหและรับบริการ 
การทักทาย การสนทนา การใชคำพูด การ 
ฟง การใชเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการ 
ประพฤติปฏิบัติในพิธีการตาง ๆ

ความสำคัญของ “มารยาทไทย” 
ตามที่ไดกลาวขางตนนั้น ไมไดมาจาก 
การปล ูกฝ งหร ือม ีการอบรมมาจาก 
ครอบครัวของตระกูลผูดีเทาน้ัน แตมารยาท 
ไทยที่มีมายาวนานนั้น ไดถูกบรรจุอยูใน 
ระบบของการเรียนการสอนของสถาบัน 

การศึกษามาชานานทั ้งในระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือแมแตใน 
ระดับอุดมศึกษาก็ไมไดละเลยท่ีจะสนับสนุน 
ใหเยาวชนเรียนรู มารยาทอยางตอเนื ่อง 
ทั้งนี้การเรียนการสอนเกี่ยวกับมารยาท 
ไทยโดยทั่วไปก็มักจะอยูในกลุมการศึกษา 
ทางสังคมศาสตร วัฒนธรรม ศาสนา 
หรือสถาบันการศึกษาบางแหงก็มีการ 
ดำเนินการใหเปนโครงการหรือกิจกรรม
พิเศษในการสงเสริมวัฒนธรรมไทย ซึ่ง 
ก็มีวัตถุประสงคหลักๆ เพื่อใหเยาวชน 
ไดรูจัก เรียนรู และเขาใจเรื่องมารยาท 
ไทย และสามารถปฏิบัติตนตามมารยาท 
ไทยไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมถึงเปน 
การปลูกฝงใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรม 
ไทยและประเพณีที ่ด ีงามของทองถิ ่นใน 
ส ั งคมไทยด  วยนอกจากน ั ้ นย ั งม ีการ 
ประกวดมารยาทไทยในระดับตางๆ มา 
เปนระยะเวลายาวนาน โดยการสนับสนุน 
จากหนวยงานหรือองคการสถาบันตางๆ 
ซึ่งก็นับไดวาเรื่องของมารยาทไทยก็ยังคง
ไดร ับการกลาวขานและเลาสู ก ันฟงอยู  
อยางสม่ำเสมอในทุกๆ ป

ตัวอยางงายๆ ที่เราสามารถเรียนรู 
และปฏิบัติไดในทุกเวลาสำหรับมารยาท 
ไทย ไดแก “การไหว” หรือเรียกให 
ไพเราะไดวา “วันทนา” ซึ่งเปนการแสดง 

หากกลาวถึงสำนวนในประโยคที่วา 
“สำเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล” ก็คง 
จะนึกกันไดวาเรากำลังพูดถึงความหมาย
ที่เกี่ยวของกับการแสดงออกที่มาจากการ
พูดและอากัปกิริยาตางๆ หรือโดยความหมาย 
แลวก็คือ เปนการแสดงออกทั้งการพูด 
และกิริยามารยาทที ่บอกถึงพื ้นฐานการ 
อบรมของบุคคล  คือ บุคคลท่ีเกิดมาจากตระกูล 
ดี ก็ไดรับการอบรมมาดี ทำใหบุคคลนั้นมี 
กิริยาวาจาด ี สวนบุคคลที่อาจจะมาจาก 
พื ้นเพธรรมดาไมไดใหญโตหรือไมไดมา 
จากตระกูลผูดี ก็อาจจะไมไดรับการอบรม 
ที่ถูกตอง ทำใหพูดจาหยาบคาย ไมรูจัก 
การพูดจาหรือการแสดงออกที ่ถูกที ่ควร 
ตามโอกาสตางๆ หรือที่เรามักจะกลาวกัน 
วาบุคคลผูนี้มีกิริยามารยาทที่ไมดี ซึ่งใน 
สังคมไทยก็ยังใหความสำคัญในเรื ่องนี้มา 
โดยตลอด

“มารยาท” ถือไดวาเปนวัฒนธรรม 
อยางหนึ ่งของคนไทยที ่เร ียกวาอยู ใน 
วัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ (non-material 
culture) คือวัฒนธรรมดานนามธรรม 
ท่ีไมสามารถสัมผัสไดเหมือนกับวัฒนธรรม 
ทางวัตถุ (material culture) เชน บาน 
อาหาร ยารักษาโรค  หรืออาจจะกลาวได 
วาเปนวัฒนธรรมไทยในประเภทที ่เรียก 
ตามพระราชบัญญัติว ัฒนธรรมแหงชาติ 

“สำเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล” ก็คงจะนึกกันไดวาเรากำลัง
พูดถึงความหมายที่เกี ่ยวของกับการแสดงออกที่มาจากการพูด

ุุ

และอากัปกิริยาตางๆ หรือโดยความหมายแลวก็คือ
ู

เปนการแสดงออกทั้งการพูดและกิริยามารยาทที่บอกถึงพื้นฐาน
การอบรมของบุคคล  
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มารยาทไทยที่ดีงามไดเปนอยางดี
เมื่อ “มารยาทไทย” เปนเอกลักษณ 

ของชาติไทย และยังเปนวัฒนธรรมไทยที่ 
เชื่อวาสามารถแสดงออกถึงการทักทายไป
พรอมๆ กับคำวา “สวัสดี” ไดอยางเหมาะสม 
แลวน้ัน มารยาทไทยก็ยังคงเปนวัฒนธรรมไทย 
ที่สำคัญอีกอยางหนึ่งที ่เราสามารถแสดง 
ใหชาวตางชาติไดเห็นถึงความเปนไทยได
อยางนาประทับใจเชนกัน ก็อยาลืมวาเวลา 
ของการเปดเสรีอาเซียนก็ใกลมาถึงทุกที 
คนไทยทุกคนก็อยาลืมเรียนรู และแสดง 
ออกถึงมารยาทอันดีที ่จะเปนสวนหนึ ่ง 
ใหคนทุกชาติไดขานรับและชื่นชมคนไทย 
ก ับมารยาทไทยท ี ่ งดงามตามแบบ 
วัฒนธรรมไทยไปพรอมๆ กัน

รายการอางอิง
http://anubarnsurin.ac.th
http://www.culture.go.th
http://www.kanchanapisek.or.th
http://r-koi.blogspot.com
http://www.thaigoodview.com 
http://anubarnsurin.ac.th/

ความเคารพอยางหนึ่ง โดยตามแบบของ 
ไทยมีดวยกัน 3 ระดับ คือ  

ระดับที่ 1 การไหวพระไดแกการไหว 
พระรัตนตรัยรวมทั้งปูชนียวัตถุและปูชนีย
สถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่
ไมสามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ 
ไดโดยประนมมือใหปลายนิ ้วชี ้จรดสวน 
บนของหนาผาก

ชาย ยืนแลวคอมตัวลงใหต่ำพรอม 
กับยกมือขึ้นไหว

หญิง ยืนแลวยอเขาลงใหต่ำโดยถอย 
เทาขางใดขางหนึ ่งตามถนัดพรอมยกมือ 
ขึ้นไหว

ระดับที่ 2 การไหวผูมีพระคุณและ 
ผูมีอาวุโสไดแกพอแมปูยาตายายครูอาจารย 
และผูที่เราเคารพนับถืออยางสูงโดยประนม 
มือใหปลายนิ้วชี้จรดระหวางคิ้ว

ชาย ยืนแลวคอมตัวลงนอยกวาระดับ 
การไหวพระพรอมกับยกมือขึ้นไหว

หญิง ยืนแลวยอเขาลงนอยกวาระดับ 
การไหวพระโดยถอยเทาขางใดขางหนึ ่ง 
พรอมกับยกมือขึ้นไหว

ระดับที่ 3 การไหวบุคคลทั่วๆไปที่ 
เคารพนับถือหรือผู ม ีอาวุโสรวมทั ้งผ ู ท ี ่ 

เสมอกันโดยประนมมือยกขึ้นใหปลายนิ้ว
จรดปลายจมูก

ชาย ยืนแลวคอมตัวลงนอยกวาระดับ 
การไหวผูมีพระคุณพรอมกับยกมือขึ้นไหว

หญิง ยืนแลวยอเขาลงนอยกวาระดับ 
การไหวผูมีพระคุณโดยถอยเทาขางใดขาง
หนึ่งเล็กนอยพรอมกับยกมือขึ้นไหว

ในการไหว ผ ู  เสมอกันทั ้งชายและ 
หญิงใหยกมือขึ้นไหวพรอมกันหรือในเวลา 
ใกลเค ียงกันในกรณีที ่ทำพรอมกันเปน 
หมูคณะควรจะนัดหมายใหทำอยางเดียว
กันการไหวตามมารยาทไทยเชนนี้ปฏิบัติ 
ใหเรียบรอยนุ มนวลดวยความสำรวมจึง 
จะดูงาม

วิธี “การไหว” ดังตัวอยางขางตน 
แมจะเปนเพียงสวนหนึ่งในการฝกมารยาท 
ไทย แตก็คาดวาไมไดเปนสิ่งที่กระทำไมได 
หรือยากเกินไป รวมไปถึงการแสดงออก 
ถึงมารยาทในลักษณะอื่นๆ เชน การยืน 
การเดิน การทักทาย ฯลฯ ที่ไมสามารถ 
กลาวถึงวิธ ีการปฏิบัติไดในที ่น ี ้ท ั ้งหมด  
แตก็เชื ่อแนวาหากเรารู จ ักที ่จะเรียนรู  
และประพฤติปฏิบัติใหเปนความเคยชิน 
ก็จะทำใหตัวผูปฏิบัติเองไดแสดงออกถึง
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ความเชื ่อม ั ่นผู ประกอบการภาค 
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) ประจำเดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2555 จัดทำขึ้นโดยความ 
รวมมือระหวางสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และศูนย 
พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ 
ภาคการคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs 

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม ในเดือนมิถุนายน 
2555 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยู 
ณ ระดับ 43.1 ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อ 

เทียบกับคาดัชนีในเดือนพฤษภาคมซึ่งมี 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 43.4 โดยเมื่อพิจารณา 
แยกตามประเภทของกิจการ กิจการภาค 
การคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันอยูที่ระดับ 42.8 ปรับตัวลดลง 
เมื ่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนพฤษภาคม 
ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 44.3 ในขณะที่ 
กิจการภาคบริการมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ในปจจุบันอยูท่ีระดับ 43.5 ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
เมื ่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนพฤษภาคม 
ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 42.1 จากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันสามารถพิจารณา 
ไดวาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาทั ้งในสวนของ 
กิจการภาคการคาสงและภาคการคาปลีก 
มีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันปรับตัวลดลง 

ในขณะที่กิจการภาคบริการมีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบ ันปรับตัวในทิศทางที ่ เพ ิ ่มข ึ ้น 
เมื ่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที ่ผ านมา 
อยางไรก็ตามผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันอยูในระดับไมดีนัก เนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 
50 ในทุกประเภทกิจการ 

สำหรับคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการในเดือนมิถุนายน 2555 คาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยู ณ ระดับ 50.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนพฤษภาคมซึ่งมี
คาดัชนีอยูที่ระดับ 49.1 โดยเมื่อพิจารณา 
แยกตามประเภทของกิจการ กิจการภาค 
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การคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา อยู ณ ระดับ 
50.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนพฤษภาคมซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
48.9 ในขณะที่กิจการภาคบริการมีคาดัชนี 
ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูที่ระดับ 49.3 อยูในระดับที่ทรงตัวเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา 
จากคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนา สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค 
การคาทั้งในสวนของกิจการภาคการคาสง 
และคาปลีกมีคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 
ในขณะที ่ก ิจการภาคบร ิการม ีค าด ัชน ี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูในระดับที่ทรงตัวเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนที่ผานมา โดยผูประกอบการใน 
สวนของกิจการภาคการคาทั้งภาคการคาสง 

และคาปลีกมีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยู ในระดับที ่ด ีเนื ่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
คาฐานท่ี 50 ในขณะท่ีผูประกอบการกิจการ 
ภาคบริการมีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เด ือนข างหน าอย ู  ในระด ับท ี ่ ไม ด ีน ัก 
เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับ 
ที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50

เมื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อมั ่นของ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมที ่ม ีต อภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศในปจจุบันของเดือนมิถุนายน 
2555 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 41.4
ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในปจจุบันของเดือนพฤษภาคมที่คาดัชนี 
อยูที่ระดับ 27.6 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 
3 เดือนขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 53.3 
ปรับตัวลดลงเล ็กนอยเมื ่อเท ียบกับคา 
ดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือน 

พฤษภาคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 53.4 จาก 
คาด ัชนีความเช ื ่อม ั ่นต อเศรษฐกิจของ 
ประเทศผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการใน 
เดือนมิถุนายน 2555 พิจารณาไดวา 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและบริการมีความ 
เช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่มี 
ความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวใน 
ทิศทางที่ลดลง เมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนที่ผานมา อยางไรก็ตามผูประกอบการ 
มีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบ ันในระดับที ่ไม ด ีน ักเนื ่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 
คาฐานที่ 50 ในขณะที่มีความเชื่อมั่นตอ 
เศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่คอนขางดีเนื่องจาก 
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กิจการในระดับท่ีไมมากนัก และสงผลกระทบ 
ในระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา 
และในสวนของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
ของภาครัฐ ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบ 
ดานบวกตอกิจการในระดับที ่ไมมากนัก 
และสงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ลดลง 
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา 

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ
เชื ่อมั ่นผู ประกอบการภาคการคาและ 
บริการในเดือนมิถุนายน 2555 ผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวในทิศทาง 
ท่ีลดลง ในขณะท่ีมีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน 
เม ื ่อเทียบกับคาดัชนีความเชื ่อมั ่นของ 
เดือนที่ผานมา ซึ่งการปรับตัวลดลงของ 
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันเปนผล 
จากการปรับตัวลดลงของคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในองคประกอบดานยอดจำหนาย 

คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50 

เม่ือพิจารณาปจจัยตาง  ๆท่ีสงผลกระทบ 
ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและบริการท้ัง 
ในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ของเดือนมิถุนายน  2555 ผูประกอบการ 
สวนใหญมองวาปจจัยที่สงผลกระทบตอ 
กิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก ผลกระทบ 
จากการแขงขันในตลาด รองลงมาไดแก 
ผลกระทบจากราคาตนทุนสินคาและ 
คาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบจาก 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และอำนาจซ้ือ 
ของประชาชนผลกระทบจากการหดตัว 
ของความตองการสินคาและบริการ และ 
ผลกระทบจากระด ับราคาน้ำม ันและ 
คาขนสง ในขณะท่ีผลกระทบจากสถานการณ 
ความข ัดแย งทางการเม ืองต อก ิจการ 
ผู ประกอบการมองว าส งผลกระทบตอ 

การจางงาน และตนทุน ในขณะที่ความ 
เช ื ่อม ั ่นในองคประกอบดานการลงทุน 
และกำไรในปจจุบันคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ปรับตัวในทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้นแตก็เปนการ 
ปรับต ัวลดลงและเพ ิ ่มข ึ ้นของค าด ัชน ี 
ความเชื ่อมั ่นในระดับที ่ไมมากนักในทุก 
องคประกอบ ในขณะที่การปรับตัวเพิ่ม 
ขึ้นของคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาจะเปนการปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 
ของคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในองคประกอบ 
ดานยอดจำหนาย การจางงาน และกำไร 
โดยสาเหตุท ี ่ค าด ัชนีความเชื ่อม ั ่นใน 
ปจจุบันปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเปนผล
มาจากในชวงเดือนมิถุนายนเริ ่มเขาสู  
ชวงฤดูฝนมีฝนตกมากสงผลใหสถานการณ 
ในการดำเนินธุรกิจอาจจะซบเซาลงบาง 
กอปรกับประชาชนยังคงมีความวิตก 
กังวลเกี ่ยวกับปญหาคาครองชีพและ 
ราคาสินคาที ่ย ังทรงตัวอยู ในระดับสูง 
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ขณะที่รายไดในปจจุบันไมสอดคลองกับ 
คาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น พิจารณาได 
จากดัชนีราคาผู บริโภคในเดือนมิถุนายน 
อยูที่ระดับ 115.42 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
2.56 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 
โดยเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของระดับราคา 
สินคาในหมวดของอาหารและเครื ่องดื ่ม 
รอยละ 4.72 โดยเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของดัชนีราคาหมวดขาว แปงและผลิตภัณฑ 
จากแปง ปลาและสัตวน้ำ ไขและผลิตภัณฑ 
นม ผักและผลไม เครื่องประกอบอาหาร 
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล และอาหาร 
สำเร็จรูป รอยละ 2.49 3.94 1.59 14.45 
4.48 2.85 และ 4.95 ตามลำดับ ขณะที่ 
ดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและ 
เครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 1.17 ซึ่งการปรับตัว 
เพิ ่มขึ ้นของระดับราคาสินคาในหมวด 
ตางๆ ดังกลาวถือเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของระดับราคาสินคาที ่จำเปนตอการ 
ดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน และ 
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ถือเปนปจจัยบั่นทอนการบริโภคในระดับ 
สูงอยางตอเนื่องในระยะนี้ นอกจากนี้ใน 
ชวงเวลาดังกล าวประชาชนยังม ีความ 
กังวลเกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองที่ 
มีความเห็นไมสอดคลองกันในการแกไข 
รัฐธรรมนูญและ พรบ.ปรองดองที ่จะ 
นำเสนอเขาพิจารณาในสภาผูแทนราษฎร 
ซึ ่งอาจทำใหมีการชุมนุมประทวงของ 
กลุมตางๆ ไดอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจัย 
ดังกลาวสงผลใหคาดัชนีความเชื่อมั่นใน 
ปจจุบันของเดือนมิถุนายนปรับตัวใน 
ทิศทางที่ลดลง สำหรับในสวนของคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
คาดัชนีปรับตัวในทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้นแตก็ 
เปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นในระดับที่ไมมากนัก เนื่องจากภาวะ 
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมคอนขางแข็งแกรง 
พิจารณาได จากสถานการณ ด านการ 
บริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวในระดับ 
ที่ดีตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่ภาค 

อุตสาหกรรมมีสัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจน 
มากขึ ้นภายหลังสถานการณน้ำทวมใน 
ชวงปลายปที ่ผานมาสงผลใหสถานการณ 
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมมีความ 
คึกค ักเพ ิ ่มมากขึ ้นซ ึ ่งจะส งผลสะทอน 
กลับมายังการบริโภคในประเทศที ่นาจะ 
ขยายตัวไดอยางตอเน่ือง รวมถึงงบประมาณ 
ของภาครัฐในโครงการบริหารจัดการน้ำ 
จะมีสวนชวยในการกระตุ นใหเศรษฐกิจ 
ของประเทศมีความคึกคักเพิ ่มมากขึ ้น 
สงผลใหผู ประกอบการมีความเชื ่อมั ่นใน 
สวนของยอดจำหนายและกำไร คาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 
ในเดือนนี้
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Economic Index : Trade Watch

1. Export Composite Leading Index (Export 
CLI) 

Export CLI เดือนมิถุนายน 2555 อยูที่ระดับ 
100.30 ปรับตัวลดลง -0.16  จากเดือนท่ีพฤษภาคม 
2555 สงสัญญาณการชะลอตัว เนื่องจากปจจัย 
ตางประเทศเปนหลัก โดยพบวาดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือ 
(JPMorgan Global Manufacturing PMI) ซึ่ง 
เปนตัวแปรหนึ่งที่แสดงถึงสถานการณการผลิตของโลก 
สงสัญญาณหดตัวตอเน่ือง ในขณะท่ีดัชนีตลาดหลักทรัพย 
ของไทย สงสัญญาณชะลอตัว อยางไรก็ตามปจจัยใน 
ประเทศบางสวนยังคงสงสัญญาณขยายตัว เนื่องจาก 
การฟนตวัของภาวะน้ำทวม ไดแก ดัชนีผลผลิตภาค 
อุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิต และดัชนีช้ีนำ 
วัฏจักรธุรกิจระยะส้ัน

2. Export Warning System (EXWA)  
Export Warning System (EXWA) คาดวา 

การสงออกในเดือนกันยายน 2555 จะอยูในภาวะ 
ซบเซาตอเนื่อง การสงออกมีแนวโนมหดตัว โดย 
ปจจัยตางประเทศซ่ึงเปนตัวแปรสำคัญในการกำหนด 
ทิศทางการสงออกไทย ยังมีทิศทางแยลงตอเนื่อง 
โดยดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (JPMorgan Global 
Manufacturing PMI) ซึ่งสะทอนถึงสถานการณการ 
ผลิตอุตสาหกรรมของโลก ในเดือนมถิุนายน 2555  
ต่ำกวาเสนมาตรฐานที่ระดับ 49.1 และลดลงตอเนื่อง 
ในเดือนกรกฎาคม 2555 อยูที่ระดับ 48.4 ต่ำสุด 
นับตั้งแตมิถุนายน 2552 โดยยุโรปยังเปนสาเหตุหลัก 
ของความออนแอ โดยกลุมยูโรโซน และอังกฤษ PMI 
ดิ่งลงต่ำสุดในรอบมากกวา 3 ป สวนญี่ปุน เกาหลีใต 
ไตหวัน และเวียดนาม PMI มีการหดตัวมากขึ้น ดาน 
ปจจัยในประเทศ อัตราการใชกำลังการผลิต การนำเขา 
สินคาวัตถุดิบ และการนำเขาสินคาทุน มีการขยายตัว 
ในอัตราที่ชะลอลง โดยขยายตัวรอยละ 12.4 1.0 และ 
11.9 ตามลำดับ อยางไรก็ตาม ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้น 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยขยายตัวรอยละ 3.4

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

แนวโนมการสงออกเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 คาดจะมีทิศทางหดตัวลง เนื ่องจากผลกระทบจากการชะลอตัวของ 
เศรษฐกิจโลก ที่เกิดจากปญญาวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป ทั้งนี้คาดวาผลกระทบดังกลาวจะสงผลกระทบตอการสงออกไทยในทุกตลาด 
โดยเฉพาะตลาดหลักอยาง สหภาพยุโรป สหรัฐฯ รวมถึงญี่ปุ น สวนตลาดอาเซียน จีน และ อินเดีย ก็คาดวาจะไดรับผลกระทบ 
เชนกันแตไมรุนแรงเทา 3 ตลาดแรก 

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