










ส�งออกไทยปรับตัวแค�ไหน กับ AEC

สวัสดีปใหมทุกทานคะ ปใหมนี้นิตยสาร Thailand 

Economic and Business Review ขอเริ่มดวยผลสำรวจ 

บทวิเคราะห บทความรับป 2556 เริ่มดวย “ผลการสำรวจ 
ธุรกิจดาวเดนประจำป 2556” โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 

และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และผลสำรวจความ 

คิดเห็นของผูผลิตและผูสงออก SMEs ในเรื่อง “ผูผลิตและ 
ผูสงออก SMEs ไทยภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
มีการปรับตัวแคไหน” จากศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

และนอกจากผลสำรวจที่เปดตอนรับปใหม 2556 แลว 

นิตยสาร Thailand Economic and Business Review 

ฉบับนี้ยังคงความเขมขนดวยเนื้อหาทั้งบทวิเคราะห งานวิจัย 

และวิชาการ เริ่มดวย Economic Review ฉบับนี้ทีม 

บรรณาธิการไดนำเรื่องเทคโนโลยีแหงอนาคตมานำเสนอในชื่อ

เรื่อง Moving Forward with Future Technologies: 
Open a Platform for ALL ตอดวยการ The Globe ที่เริ่ม 

ตนปเรานำเรื่องประเทศพมา ที่หลายๆ ทานกำลังสนใจอยูมา 

นำเสนอ โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. อัทธ พิศาลวานิช 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เรื่อง 
“ธุรกิจไทยไดอะไรจากกฎหมายการลงทุนฉบับใหมพมา”  
และเรายังคงตามติดประเทศเกิดใหมอยางประเทศอินเดีย และ 

จีน โดยฉบับนี้ไดรับเกียรติจาก คุณอดุลย โชตินิสากรณ 

ผูอำนวยการอาวุโส สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

ณ เมืองมุมไบ รวมนำเสนอบทวิเคราะห India Focus ในเรื่อง 

ตลาดในเมืองของอินเดีย (Indian Urban Market) และ 

สำนักงานสงเสริมการคา ณ กรุงปกกิ่ง กระทรวงพาณิชย ได 

รวมนำเสนอเร่ือง “ทศวรรษแหงการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 
จีน” และอีกหนึ่งพันธมิตรที่รวมนำเสนอเนื้อหาดานธุรกิจใน 

ตางประเทศ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 

ฉบับนี้ไดรวมนำเสนอเรื่อง “โฉมหนาผูบริโภคจีนในป 2563”
และในสวนของ Strategy กลยุทธใหมๆ ที่นักธุรกิจไทย 

ตองเร ียนร ู  ฉบับนี ้อาจารย น ักบร ิหารจากมหาว ิทยาลัย 

หอการคาไทย ไดรวมนำเสนอบทความในหลายๆ มุมมอง เริ่ม 

ดวย ดร.จินตจุฑา อิสริยภัทร  นำเสนอเรื่อง  “ยานการคา 
ไทยๆ กลไกสำคัญในหวงโซอุปสงค” ตอดวยการวิเคราะห 

พฤติกรรมผูบริโภค โดย ดร.โรจนศักดิ์  โฉมวิไลลักษณ ในเรื่อง 

“สิ่งเล็กๆ แตสำคัญ…ที่รานคาปลีกมองขาม” และกลยุทธ 

การสื่อสาร  โดย อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส อาจารยคณะ 

นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เรื่อง “การ 
ประชาสัมพันธ: ทิศทางการสื่อสารสูโลกธุรกิจในอนาคต” 
และตอดวยเรื่อง “เตรียมกลยุทธองคกร รับมือ AEC ตอน 5” 
จาก รองศาสตราจารยทองทิพพา วิริยะพันธุ อาจารย 

ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่มา 

รวมเสนอมุมมองกลยุทธที ่สำคัญและมุมมองของนักบริหาร 

ไทยที่จำตองกาวสู AEC ในไมอีกกี่ปขางหนานี้ และเรายังคง 

ปดท ายเล มด วยข อม ูลทางเศรษฐก ิจท ี ่ เป นประโยชนแก  

นักบริหารทุกทาน 

หนึ่งปของการทำงานไดผานไปอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทยไดนำเสนอ นิตยสาร Thailand Economic and 

Business Review ซี่งเปนนิตยสารที่ใหขอมูลดานเศรษฐศาสตร 

และธุรกิจรูปแบบใหมมาเปนระยะเวลากวาหนึ่งป ปนี้ปมะเส็ง 

ปงู ดิฉันและทีมบรรณาธิการขออวยพรใหทานผูอานทุกทาน 

ประสบความสุข ความโชคดี สมหวังทุกประการ และปใหมนี้ 

ถือเปนปแหงสิ่งดีๆ ความรุงเรืองสดใสที่จะมาสูพวกเราทุกคน 

และนิตยสาร Thailand Economic & Business Review 

สื่อกลางการนำเสนอขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจ จะนำสิ่ง 

ดีๆมาใหทานผูอานทุกทานไดเรียนรู และเห็นถึงทิศทางการ 

เปลี่ยนแปลง และความทาทายที่จะเกิดขึ้นตลอดป 2556 คะ

อารดา มหามิตร 

บรรณาธิการบริหาร
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ผูผลิตและผูสงออก SMEs ประมาณรอยละ 84.3 
เห็นวาธุรกิจของตนมีความจำเปนตองปรับตัว 

ผูสงออก SMEs ไทย ผูสงออก SMEs ไทย 
ปรับตัวไปมากแคไหน ภายใต AEC

38

ธนาคารโลกคาดการณวาประชากรทั้งหมดของจีนจะเขาขาย 
คนชั้นกลาง ภายในป 2573 ขณะที่จำนวนแรงงานของจีน 
ก็เพิ่มขึ้นตามไปดวยอยางชา ๆ เปนราว 815 ลานคน  

ทศวรรษแหงการเปลี่ยนแปลงทศวรรษแหงการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของจีน

46

รานคาปลีกควร ตระหนักและ สังเกตวา จะใหความ 
ชวยเหลือลูกคาในเรื่องขอจำกัดทางกายวิภาคของ 
ลูกคากลุมนี้ อยางไร  

สิ่งเล็กๆ แตสำคัญสิ่งเล็กๆ แตสำคัญ
ที่รานคาปลีกมองขาม

28

รูปแบบการลงทุนในพมาสำหรับ SMEs ไทยในระยะเริ่มแรก 
ควรเปนแบบรวมทุนกับนักลงทุนพมาจะปลอดภัยมากกวา 
ที่จะเปนเจาของรอยเปอรเซ็นต และกลุมอุตสาหกรรมที่นา 
จะไดประโยชนจากสิ่งที่ ‘เรามี’ แต ‘พมาไมมี’ อันดับแรก 
ก็คือกลุมธุรกิจดานเกษตรกรรม

ธุรกิจไทยไดอะไรธุรกิจไทยไดอะไร
จากกฎหมายการลงทุนฉบับใหมพมา

30

รัฐทมิฬนาฑูเปนรัฐที่มีอัตราการพัฒนาเมืองสูงที่สุดรัฐหนึ่ง
ในประเทศอินเดีย โดยเปนรัฐที่มีสัดสวนเมืองถึงรอยละ 45
และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60 ภายในป 2563

ตลาดในเมืองของอินเดียตลาดในเมืองของอินเดีย
(Indian Urban Market)

50

เพื่อใหธุรกิจเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
ผูประกอบการจะตองทำการ ทบทวนและปรับกลยุทธ 
เปนระยะเพื่อใหเปนกลยุทธในเชิงรุก ไมใชเชิงรับ จะไดมี 
ความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่ 
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

เตรียมกลยุทธองคกรเตรียมกลยุทธองคกร
รับมือ AEC ตอน 5
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เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ผานมา 
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดเปดเผยผลการวิเคราะห 10 อันดับธุรกิจเดนในป 2556 
และ 10 อันดับธุรกิจดอยในป 2556 

โดยใชกรอบพิจารณาธุรกิจเดน ดังนี้ 

พิจารณาจากขอมูลทุติยภูมิ
 

• ขอมูลดานการนำเขาและสงออก 
• ขอมูลสินเชื่อของธนาคารพาณิชย 
• ขอมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช  

 กำลังการผลิต
• ขอมูลดัชนีราคาผูบริโภคและดัชนีความเชื่อมั่น  

 ของผูบริโภค

• ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมและดัชนี   
 ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

• ตารางปจจัยการผลิต I-O Table
• ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศ  

 คูคาที่สำคัญ 
• ดัชนีตลาดหลักทรัพย
• อื่นๆ 

ข อม ูลปฐมภ ูม ิจากการสำรวจของหอการค าโพลล  
(Chamber Business Poll)

• ผลการสำรวจผูประกอบการรายสาขา
• ผลการสำรวจสถานภาพธุรกิจไทย
• ผลการสำรวจปจจัยเสี่ยงทางดานเศรษฐกิจ
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เกณฑการใหคะแนน เมื่อวิเคราะหจากขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ และเมื่อ 
พิจารณาจากระดับคะแนนของธุรกิจเดนขางตน ปจจัย 
สนับสนุนและปจจัยเสี่ยงของธุรกิจดาวเดน  5 อันดับ มี 
รายละเอียดดังนี้ 

1

อันดับที่ 1 ธุรกิจทางการแพทยและความงาม เปนธุรกิจดาวเดนอันดับ 1 ตอเนื่องเปนปที่ 3 เนื่องจากกระแส 
การใหความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและการดูแลความงามที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการบริการทางการแพทยของไทยมีคุณภาพด ี
และราคาไมแพง ประกอบกับเศรษฐกิจในปหนามีแนวโนมที่ดีขึ้น ประชาชนมีรายไดดีขึ้นทำใหหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น 
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2

อันดับที่ 2 ธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสาร เนื่องดวยความ 
ตองการใชระบบสื่อสารมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง 
และยิ่งป 2555 ไดมีการเปลี่ยนผานเขาสูยุค 3G หลัง 
มีการประมูลและรับใบอนุญาตในการดำเนินการ ทำให 
เกิดการพัฒนาเครือขายความเร็วสูงในทุกพื้นที่ อยางไร 
ก็ตามยังพบความเสี่ยงเรื่องความไมชัดเจนในนโยบายและ 
สัมปทานการเชื่อมตอสัญญาณที่จะมีในป 2556 และธุรกิจ 
เทคโนโลยีการสื ่อสารมีการแขงขันสูงในเรื ่องของระดับ 
ราคา และการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่รวดเร็ว

3

อันดับที่ 3  ธุรกิจดานสื่อโทรทัศนและวิทยุ  ป 2556 
นี้เปนการเขาสู TV digital ทำใหเกิดการขยายเครือขาย 
และชองทางการเผยแพรในหลากหลายรูปแบบ มีการออก 
ใบอนุญาตใหมีการดำเนินการ Free TV และเกิดการเขาถึง 
ของประชาชนตอส ื ่อโทรทัศน ท ี ่ขยายตัวเพ ิ ่มมากข ึ ้น 
สวนความเสี ่ยงเกิดจากความไมแนนอนทางดานนโยบาย 
ของรัฐบาล อีกทั้งการแขงขันดานสื่อมีความรุนแรงมากขึ้น 
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระบบดิจิตอลยังไมเพียงพอ 
ตอความตองการที่กำลังเพิ่มมากขึ้น

4

อันดับที่ 4 ธุรกิจสถานีบริการ / จำหนายน้ำมัน กาซ NGV และ LPG เนื่องดวยป 2556การขยายตัวของ 
เศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตและ logistics ตลอดจนนโยบายสนับสนุน ราคาพลังงานที่เหมาะสมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้ง 
ภาคการผลิตและภาคการบริโภค อีกท้ังยังมีนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลและระบบการคมนาคมขนสงภายในประเทศท่ีครอบคลุม 
และกวางขวางขึ้น เปนปจจัยสนับสนุนใหธุรกิจสถานีบริการ/จำหนายน้ำมัน กาซ NGV และ LPG ขึ้นเปนอันดับ 4 อยางไร 
ยังพบปจจัยเสี่ยงดานราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และระดับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ใชในการผลิตพลังงานทดแทนมีแนวโนม 
ปรับตัวสูงขึ้น และแนวนโยบายดานการปรับ ครงสรางและราคาพลังงานยังไมชัดเจน 
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5

อันดับที่ 5 ธุรกิจเดนป 2556 นี้ คือ ธุรกิจพลังงาน 
เนื่องดวยความตองการใชพลังงานทั้งน้ำมัน ไฟฟา กาซ 
ธรรมชาติ ถานหินและพลังงานทดแทน เพิ่มสูงขึ้นตามการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการสนับสนุนของรัฐบาลใน 
การใชพลังงานทดแทน รวมทั้งระดับราคาวัตถุดิบที่ยังไม 
สูงมากนัก บวกกับความตองการใชพลังงานทดแทนเพื่อ 
ดูแลสิ่งแวดลอมมีมากขึ้น ทำใหปนี้ธุรกิจพลังงานอยูที่ 
อันดับ 5 แตยังพบปจจัยเสี่ยงในเรื่องความไมชัดเจนใน 
แนวนโยบายทางดานพลังงานทดแทนบางประเภท เชน 
กาซโซฮอลมีกำลังการผลิตสูงกวาความตองการจริง และ 
วัตถุดิบในการผลิตทดแทนที่ไมเพียงพอตอความตองการ 
เชน การผลิตไบโอดีเซล 

ในสวนของธุรกิจดาวรวงสวนใหญ เปนธุรกิจที่ใช 
แรงงานมาก จึงไดรับผลกระทบจากการขึ้นคาแรงขั้นต่ำ 
300 บาททั่วประเทศ โดยคาดวาจะมีธุรกิจประมาณ 2 
แสนรายที ่ต องปรับตัวและรอมาตรการชวยเหลือจาก 
รัฐบาล  ขณะที่ธุรกิจดาวรวงป 2556 สวนใหญจะเปน 
ธุรกิจที่ใชแรงงานเปนหลัก โดยธุรกิจที่ไดรับผลกระทบ 
มากสุดอันดับ 1 คือธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกยอม 18.6 
คะแนน อันดับ 2 ธุรกิจผลิตรองเทา 20.2 คะแนน อันดับ 3 
ธุรกิจเสื้อผาเครื่องแตงกาย 21 คะแนน อันดับ 4 ธุรกิจ 
เกี่ยวกับเครื่องหนัง 21.1 คะแนน อันดับ 5 ธุรกิจผักผลไม 
อบแหง 21.2 คะแนน อันดับ 6 ธุรกิจสิ่งทอผาผืน 21.5 
คะแนน อันดับ 7 ธุรกิจดานหัตถกรรม 22.2 คะแนน อันดับ 
8 ธุรกิจรานโชหวย 23.8 คะแนน อันดับ 9 ธุรกิจโฮมสเตย 
24.1 คะแนน และอันดับ 10 ธุรกิจของเด็กเลน 24.3 
คะแนน
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The Globe : Driving towards ASEAN+

ครั้งแรก กับ กสทช. ในการเปน 
เจาภาพจัดสัมมนาวิชาการระดับโลก 
ดานโทรคมนาคมและการสื่อสาร(ITS 
2012 Bangkok) งานนี้เต็มไปดวย 
บุคลากรจากองคกรโทรคมนาคมและ 
การส ื ่อสารช ั ้นนำของโลก ที ่ ได  
แลกเปลี่ยนความรูดานโทรคมนาคม 
และแนวทางการพ ัฒนาของภาค 
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการ 
สื่อสารระดับโลก

สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ 
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
รวมกับ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดร ับเกียรติในการเปนเจาภาพการ 
จัดงานสัมมนาทางวิชาการระดับโลก 
The 19th ITS Biennial Confer-
ence 2012 (ITS 2012 Bangkok) 

ระหวางวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 
2555 ณ โรงแรมพลาซาแอทธินี กรุงเทพฯ 

จุดเดนของ ITS 2012 อยูที่เปน 
การประชุมทางวิชาการระดับโลกดาน
โทรคมนาคมท ี ่ ไ ม  ไ ด  ม ี แค  เ พ ี ย ง 
นักวิชาการ หรือเร ื ่องเชิงว ิชาการ 
อยางเดียวเทานั้น แตยังมีนักธุรกิจ 
และนักเศรษฐศาสตรที ่เกี ่ยวของกับ 
งานดานโทรคมนาคม รวมไปจนถึง 
นักกฎหมาย และผูเชี่ยวชาญอื่นๆ เขา 
รวมการประชุมครั้งนี้ดวย จึงสามารถ 
กลาวไดกวา การประชุม ITS 2012 
นับเปนการผสมผสานทั ้งภาคทฤษฎี 
และการนำไปใชจริงใหเกิดประโยชน

สำหรับการประชุม ITS 2012 ใน 
ปนี้ มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
ดานโทรคมนาคมระดับโลกที่นาสนใจ

มากมายกวา 150 ฉบับ โดยแบงออก 
เปน 11 กลุม หัวขอหลัก  อาทิ 
“Opening Platform  and New 
Services, Access Policies for 
Broadband Networks, Competi-
tion and Regulatory in Transi-
tion, Digital TV, Spectrum 
Policies and Frequency Alloca-
tions  เปนตน 

ขอมูลเพิ่มเติม www.its2012 
bangkok.com

ITS
2012 BANGKOK
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ทีมบรรณาธิการ

Moving Forward with Future Technologies:
Open a Platform for ALL

“Future Technologies” เทคโนโลยีในอนาคตของ 
เราจะเปนอะไร รูปแบบไหน และจะเกิดขึ้นไดอยางไร การ 
เกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหมๆ ทุกวันนี้เริ่มมีอิทธิพลกับชีวิต 
และการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ สังเกตไดวาทุกวันนี้เราออกไป 
ขางนอกบานสิ่งที่ขาดไมได คือ โทรศัพทมือถือ และเมื่อ 
พูดถึงเรื่องสื่อ คำวา “New Media” สื่อใหมตอนนี้เปนคำ 
ที่หลายทานคุนหูกันไปแลวเมื่อเทียบกับ 5-6 ปที่แลว และ 
เมื่อ 2 ปที่ผานมา คำวา “Media Convergence” การ 
หลอมรวมสื่อก็เริ ่มมีการพูดถึงมากขึ ้นในวงธุรกิจสื ่อสาร 
และธุรกิจที่เกี่ยวของอื่นๆ มากขึ้น และการเขาสูอินเตอรเน็ต 
และมือถือระบบ 3G จะทำใหการเขาถึงขอมูลไดสะดวก 
และรวดเร็วมากขึ้น ทั้งหมดนี้อาจกลาวไดวาเปน Platform 
ใหมท่ีกำลังเปดใหเทคโนโลยีใหมๆ  ไดเขามาและการขับเคล่ือน 
ไปสูเทคโนโลยีแหงอนาคตนี้ แนนอนวาการเปลี่ยนแปลง 
ไมเพียงสงผลตอเฉพาะภาคธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
แตมีผลตอภาคเศรษฐกิจสังคมและภาคประชาชน มากกวานี ้
การบริหารจัดการตอการเปลี่ยนแปลงจำตองมีการศึกษา 
อยางตอเนื่อง และกฎหมายการกำกับดูแลเปนสวนที่สำคัญ 
ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วครั้งนี้อีกดวย 

เมื่อวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรม 
พลาซาแอทธินี กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
แหงชาติ (กสทช.) รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดรับเกียรติในการเปนเจาภาพการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ 
ระดับโลก The 19th ITS Biennial Conference 2012 
(ITS 2012 Bangkok) เปนงานประชุมวิชาการที่จัดขึ้น 

เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็น ประสบการณ 
และมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนากิจการโทรคมนาคมทั้งใน 
ดานเศรษฐศาสตร  กฎหมาย  การบริหารจัดการและการ 
กำกับดูแล  ตลอดจนการนำเสนอผลงานการศึกษาและวิจัย 
ดานโทรคมนาคม  ระหวางผูเช่ียวชาญ  นักวิจัย  นักวิชาการ  
และบุคคลที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวน อาท ิหนวยงานดาน 
โทรคมนาคม สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  
และองคกรเอกชน  ทั้งผูผลิตและผูใหบริการโทรคมนาคม  
ทั้งที่เปนองคกรภายในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจน 
สื่อมวลชน  

งานน้ีไมไดมีแคเพียงนักวิชาการ หรือเร่ืองเชิงวิชาการ 
อยางเดียวเทานั้น แตยังมีนักธุรกิจ และนักเศรษฐศาสตร 
ท่ีเก่ียวของกับงานดานโทรคมนาคม รวมไปจนถึงนักกฎหมาย 
และผูเชี่ยวชาญอื่นๆ เขารวมการประชุมครั้งนี้ดวย จึง 
สามารถกลาวไดกวา การประชุม ITS 2012 นับเปนการ 
ผสมผสานท้ังภาคทฤษฎี และการนำไปใชจริงใหเกิดประโยชน 
สำหรับการประชุม ITS 2012 ในปนี้ แบงการนำเสนอ 
ผลงานทางวิชาการโดยแบงเปน Session ดังนี้ 

I. Open Platforms and New Services
II. Competition and Regulation in Transition 

Economies 
III. Innovative Solutions for the Business 

Sector 
IV. ICT, Culture and Social Rights
V. ICT and Economic Development 
VI. Spectrum Policies and Frequency Allocation 
VII. Convergences between Telecommunications 

and Broadcasting 
VIII. Access Policies for Broadband Networks
IX. New Frontiers in Intellectual Property
X. Digital Inclusion, Sustainability and Open 

Networks

ภายในงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท 
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ 
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คือ สาขาเศรษฐศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตร และสาขา 
นิติศาสตร และความรวมมือจากคณาจารยในสาขาบริหารธุรกิจ 
นิเทศศาสตรและวิทยาศาสตรมาชวยกัน เพราะผลงานวิชาการ 
ที่สงเขามามีหลากหลายสาขา โดยเฉพาะอยางยิ่งเราไดรับ 
ความรวมมือจากนักวิชาการระดับแนวหนาของโลกโดยหลัก 
มาจาก ITS เปนจำนวนมาก ไมวาจะมาจากประเทศเยอรมัน 
อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน จีน และเกาหลีใต เปนตน 

ในการคัดเลือกผลงานในครั้งนี ้ซึ่งเราตองใชผูเชี่ยวชาญ 
ในหลายสาขาเพราะปจจุบันความรูทั้งหลายมีความเชื่อมโยง 
กัน ในประเด็นที่ 2 คือในดานของกสทช. ซึ่งเปนประเด็น 
ที่สำคัญที่สุด เพราะการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นมาไดก็เพราะ 
กสทช.เล็งเห็นความสำคัญในดานวิชาการ ซ่ึงงานดานวิชาการน้ี 
ถูกละเลยมานานแตกสทช.ซึ่งเปนหนวยงานในไมกี่หนวยงาน 
ที่ใหความสำคัญและสงเสริมงานดนวิชาการมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดประชุมในครั้งนี้ไมใชเปนการ 
จัดประชุมที่จะจัดขึ้นมาไดงายๆ ซึ่งใชเวลาอยางนอย 2 ป 
ในการเตรียมงาน และงานนี้ไมเพียงแตจะสรางชื่อเสียงให 
กับประเทศของเราในดานการจัดประชุมวิชาการเทานั้น แต 
ยังมีผลงานของนักวิชาการไทยเองเขารวมการประชุมนี้ดวย 
ซึ่งในครั้งนี้มีประมาณ 10 ผลงาน ซึ่งสวนหนึ่งก็มาจาก 
นักศึกษาทุนของกสทช.เองดวย และอีกดานยังเปนการพัฒนา 
ตอเน่ืองในดานวิชาการท่ีเปนรากฐานในการกำกับดูแลกิจการ 
โทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน บนความรู 
ทางวิชาการอยางแทจริง ทางมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
รูสึกภูมิใจและเปนเกียรติที่ไดเปนสวนหนึ่งของภารกิจใน 
ดานวิชาการรวมกับกสทช. และมีสวนรวมในการจัดประชุม 
ทางวิชาการระดับโลกในครั้งนี้ งานประชุมนี้ประกอบดวย 
งานการแสดงผลงานวิจัยดังตอไปนี้ 

Access Regulation and Geographic Deployment 
of a New Generation Infrastructure 

By David Flacher and Hugues Jennequin 
Migration Factors among Broadband Services: 

Panel Data Analysis 
By Sobee Shinohar, Yuki Akematsu, Masatsugu 

Tsuji 
Pattern For Malware a Remediation- A Last 

Line of Defence Tool Against Malware in the 
Global Communication Platform 

By Jonathan Pan, Chun Che Fung
Empirical Study on ICT Use and Business 

Strategy for Innovation among Japanese SMEs 
By Hiroki Idota, Teruyuki Bunno, Matsatsugu 

Tsuji 
Mobile Wholesale and Retail price interplay: 

the Somewhat Contrary Case of South Africa in 

โทรคมนาคม ในนามกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน (กสท.) เปดเผยวา “ในสวนของประเทศไทย กสทช. 
เตรียมผลักดันใหเกิดดิจิตอลทีวีขึ ้นในประเทศไทยซึ ่ง 
ภายในการสัมมนาฯ ครั้งนี ้นับเปนโอกาสดีที่ผูเขารวมงาน 
จะไดรับความรูและรวมแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเร่ืองดิจิตอลทีวี 
เน่ืองจากมีงานวิจัยท่ีมีหัวขอเก่ียวของกับดิจิตอลทีวีเขารวม 
การบรรยายในการสัมมนาฯ ครั้งนี้มากถึง 6 เรื่องดวยกัน 
ซึ ่งเราสามารถนำคำแนะนำที่เปนประโยชนในเชิงปฏิบัต ิ
ที่ประสบผลสำเร็จมาแลวจากตางประเทศ มาปรับใชใหเกิด 
ประโยชนตอการดำเนินการทีวีระบบดิจิตอลในประเทศไทย”  

งานวิจัยท่ีมีหัวขอใกลเคียงกับเร่ืองดิจิตอลทีวี ตัวอยางเชน 
เร่ืองกรณีศึกษา KT Skylife’s Business Model Innovation 
โดย Song, Minzheong เปนกรณีศึกษาของการดำเนินงาน 
ทีวีดาวเทียมของประเทศเกาหลี ท่ีมีการเปล่ียนระบบอนาล็อก 
เปนดิจิตอลแบบ Hybrid IPTV Platform ซ่ึงท่ีผานมา กสทช. 
ไดมีมติในการแบงชองรายการของโทรทัศนระบบดิจิตอล 
ทั้ง 48 ชอง เปนชองรายการในกลุม ชองบริการชุมชน 12 
ชอง ชองบริการสาธารณะ 12 ชอง ชองบริการธุรกิจใน 
หมวดรายการเด็กและเยาวชน 5 ชอง หมวดขาวสารและ 
สาระ 5 ชอง หมวดชองทั่วไป 10 ชอง และในหมวดของ 
ชองรายการท่ีมีคุณภาพความคมชัดสูง (เอชดี) 4 ชองรายการ 
โดยในหมวดของชองทั่วไปและเอชด ีจะมีการกำหนดใหตอง 
จัดรายการที่เปนสาระประกอบอยูเปน 25% ของรายการ 
ทั้งหมด

หากโครงการดิจิตอลทีวี 48 ชองประสบความสำเร็จ 
กสทช. คาดวาจะมีครัวเรือนที่รับชมดิจิตอลทีวีตามเมืองใหญ 
สูงถึงรอยละ 80 และจะเปนการสรางโอกาสทางธุรกิจ 
รูปแบบใหม และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นเปน 
อยางมาก นอกจากนั้นยังสามารถทำรายการไดเหมาะสมกับ 
กลุมเปาหมายที่มีความสนใจเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น รวมถึง 
ยังทำใหความสามารถในการวัดความนิยมของผูชม (วัดเรตต้ิง) 
เปนไปดวยความแมนยำและเชื่อถือไดมากขึ้นอีกดวย”

ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง ผูอำนวยการสถาบัน 
วิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กลาววา ทางมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยตองขอขอบคุณทาง กสทช. ที่ใหความสำคัญ 
ใหความรวมมือในอยางนอย 2 ระดับ ที่เกี่ยวกับการประชุม 
ในครั้งนี้ คือ 1. ทางกสทช. เล็งเห็นถึงศักยภาพของทาง 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยท่ีใหเปนเจาภาพรวมในการจัดการ 
ประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสน้ีแสดงศักยภาพ 
ของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผลผลิตจากนโยบายการใหทุนการ 
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงปจจุบันเราไดใหทุนการศึกษา 
เพื่อเปนอาจารยในระดับปริญญาเอกแลวกวา 100 ทุน ซึ่ง 
ถือเปนการใหทุนการศึกษามากที่สุดในประเทศ ซึ่งปจจุบันก ็
เร่ิมทยอยกลับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยช้ันนำท่ัวโลก ซ่ึง 
ในคร้ังน้ีเราไดอาศัยอาจารยเหลาน้ันอยางนอยใน 3 สาขาหลัก 
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Africa 
By Christoph Stock and Alison Gillwald
Convergence in Action: a Case Study of the 

Norwegian Internet 
By Hanne Kristine Hallingby, Gjermund Hartviksen, 

Silvia Elaluf-Calderwood and Carsten Sorensen 
Cambodia Mobile Telecommunication Market: 

Opportunities and Challenges 
By Sokha Vong, Duk Hee Lee and Hangjung Zo 
Mass Media Effects on Stock Market Liquidity: 

Television Broadcasting Evidence from Japan  
By Hiroyuki Aman, Norihiro Kasuga and Hiroshi 

Moriyasu 
Regulation and the Convergences between 

Telecommunications and Broadcasting 
By Yudh Jayapravitra 
Internet Going Mobile: Internet Access and 

Usage in Eleven African Countries  
By Christoph Stork, Enrico Calandro and 

Alison Gillwald 
What Drives Individuals to Access the Internet 

Mostly Using a Cellphone?  
By Seungyun Yook and Yumi Jung 
Irrationality Rings! – Experimental Evidence 

on Mobile Tariff Choices 
By Anne-Kathrin Barth and Julia Graf
Municipal Driven Fiber Access Network Rollout 
By Jan Van Ooteghem, Koen Casier, Sofie 

Verbrugge, Didier Colle, Mario Pickavet, Luc De Heyn, 
Raf Meersman and Bart Rosseau

Enhancing Rural Connectivity through an 
Extended Internet Cafes Business Models 

By Idongesit Willams, Patrick Ohemeng Gyaase 
and Morten Falch 

Contributions towards Systems for Performance 
Improvement Proposals (PIPS) for Telecommunication 
Proliferation in Developing Countries 

By Zenzo P Ncube, JM Hattingh and Armstrong 
Kadyamatimba 

NGA Investments: A departure from existing 
cost and demand structure assumptions  

By Marko Tselekounis, Dimitris Maniadakis, 
and Dimitris Varoutas 

A Comparative Analysis of Soft Computing 
Techniques Used to Estimate Missing Precipitation 
Records 

By Jesada Kajornrit, Kok Wai Wong and Chun 
Che Fung 

Social Networking Sites Users’ Affective 
Commitment:  A Combined View 

By Nan (Andy) Zhang, Chong (Alex) Wang and 
Yan Xu 

Productivity growth and Efficiency changes 
in the Mongolian mobile communications industry  
By Badamsuren Byambaakhuu, Youngsun Kwon and 
Jaejeung Rho 

Saas Marketplaces- Visions from Theory 
and Experience from Practice 

By Michael Price, Gerrit Tamm and Vladimir 
Stantchev 

Mobile Service Platform Competition 
By Shahrokh Nikou and Harry Bouwman 
How large is the Magnitude of Fixed-Mobile 

Call Substitution? – Empirical Evidence from 16 
European Countries 

By Anne-Kathrin Barth and Ulrich Heimeshoff 
Spectrum Management for Technological 

Innovation and Economic Growth of Nepal 
By Hariom Dhungana 
A Case Study on KT Skylife’s Business Model 

Innovation- Based on the Business Model Framework 
By Song, Minzheong

การเปนเจาภาพจัดงาน ITS 2012 ในคร้ังน้ี นับเปนการ 
สนับสนุนการเผยแพรแงมุมดานโทรคมนาคมในเชิงวิชาการ 
ท้ังระดับภูมิภาคและระดับประเทศ อีกท้ังเปนการเปดโอกาส 
ใหประเทศไทยไดสรางความรวมมือกับองคกร ITS สถาบัน 
วิชาการดานโทรคมนาคมชั้นนำระดับโลก หนวยงานกำกับ 
ดูแล ตลอดจนหนวยงานดานนโยบายโทรคมนาคมระหวาง 
ประเทศ อันเปนประโยชนตอวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
ของประเทศไทยในอนาคตตอไป  
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จากภาวะการแขงขันทางการคาที่นับวันจะทวีความ 
รุนแรงมากขึ ้น สงผลใหประเทศตางๆ ในโลกมีความ 
พยายามที่จะสรางพันธมิตรทางการคา ซึ่งประเทศไทยก็ 
เปนประเทศหนึ่งที ่มีความพยายามในการสรางพันธมิตร 
โดยทำความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ ในโลก 
รวมทั้งมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
ตางๆ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บรูไน 
เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นในชื่อของ 
‘กลุมอาเซียน’

ในอดีตที่ผานมากลุมอาเซียนมีความพยายามจะสราง
เขตการค าเสร ีอาเซ ียนโดยให ประเทศสมาช ิกต างๆ 

ผูผลิตและผูสงออก SMEs 
ไทยภายใตประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC) ปจจุบันมีการ 
ปรับแลวมากนอยเพียงใด

ปร ับลดอ ัตราภาษ ีนำ เข  าลงตามกรอบความตกลง 
และปจจุบันกลุ มอาเซียนมีความพยายามจะเลื ่อนระดับ 
ความรวมมือใหมากขึ้น เพื่อกาวไปสูการเปนประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหกลุมอาเซียนรวมตัวกันเปน 
ตลาดหรือฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนยายปจจัย 
การผลิตตางๆ เชน แรงงาน ทุน ไดเสมือนอยูในประเทศ 
เดียวกันโดยปราศจากอุปสรรคในดานภาษีและมาตรการ 
ที ่มิใชภาษี รวมทั ้งมีการสรางมาตรฐานของสินคาและ 
กฎเกณฑ/กฎระเบียบตางๆ รวมกัน 

The Globe 

Driving
towards ASEAN+
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เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น SMEs 
ของไทยที่มีจำนวนผูประกอบการมากกวา 2 ลานรายใน 
ประเทศ คำถามที่เกิดขึ้นคือ ผูผลิตและผูสงออก SMEs 
ไทยภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปจจุบัน 
มีการปรับตัวไปแลวมากนอยเพียงใด   และเพื่อเปนขอมูล 
ประกอบการตัดสินใจวางแผนรับมือกับสถานการณตางๆ 
ที ่จะเกิดขึ ้นเมื ่อประเทศไทยเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนอยางเต็มตัว ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดศึกษาและติดตามสถานะ 
การปรับตัวของผู ผลิตและผู สงออก SMEs ไทยภายใต 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผลการศึกษาแบงเปน 4 
สวน ดังนี้

1. การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเปนใน 
การปรับตัวสู AEC

ผลการสำรวจในสวนนี้เปนการรวบรวมความคิดเห็น
ของผูผลิตและผูสงออก SMEs ของไทยวามีความจำเปน 
ตองปรับตัวหรือเตรียมความพรอมเพื ่อเขาสู ประชาคม 
อาเซียนหรือไม ซึ่งผลการสำรวจพบวาผูผลิตและผูสงออก 
SMEs ประมาณรอยละ 84.3 เห็นวาธุรกิจของตน 
มีความจำเปนตองปรับตัว และเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให 
ผูประกอบการสวนใหญมองวาจำเปนตองปรับตัวเนื่องจาก 
การเขาสู AEC ทำใหการแขงขันในตลาดอาเซียนสูงขึ้น 
จากขอจำกัดตางๆ ที่ลดลง เชน มาตรการภาษี มาตรการ 
ที่มิใชภาษี การเคลื่อนยายทุนและแรงงานที่เสรี เปนตน 
ดังน้ันผูผลิตและผูสงออก SMEs จึงจำเปนตองหาแนวทาง 
เพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยปรับลดตนทุนการ 
ผลิต พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย พัฒนาคุณภาพสินคา 
และบริการ ตลอดจนฝมือแรงงานและทักษะดานภาษา 
ใหดีขึ้น รวมทั้งสรางความรูความเขาใจในดานตางๆ ของ 
อาเซียน เชน กฎหมาย กฎระเบียบ ความตองการสินคา 
และ รสนิยมการบริโภคของประชากรประเทศตางๆ ใน 
อาเซียน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 
อยางไรก็ตาม การเขาสู AEC ก็ถือวาเปนโอกาสของธุรกิจ 
ไทย ใหสามารถขยายตลาดในอาเซียนไดมากขึ้น และ 
สามารถลดตนทุนการผลิตโดยยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
ท่ีมีคาแรงต่ำกวา ซึ่งธุรกิจ SMEs ไทยจะไดประโยชนมาก 
หรือนอยนั้นขึ ้นอยูกับวาผู ประกอบการไทยสามารถปรับ 
ตัวและเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจไดมาก
นอยเพียงใดกอนเขาสู AEC อยางเต็มตัว 

อยางไรก็ตามจากผลสำรวจพบวามีผูผลิตและผูสงออก 
อีกประมาณรอยละ 15.7 มองวาธุรกิจของตนไมจำเปน 

ตองปร ับต ัวเพ ื ่อเข าส ู ประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน 
โดยผูประกอบการเหลานี้ใหเหตุผลวามีตลาดรองรับสินคา 
ที่เพียงพอในจีนและยุโรป รวมถึงมีลูกคาประจำ ไมตอง 
กังวลเรื่องตลาดที่สงออก ผูผลิตและสงออกบางสวนเชื่อวา 
การเขาสู AEC ไมสงผลกระทบตอธุรกิจ โดยมีรายละเอียด 
แสดงดังภาพที่ 1

2.  สถานการณปรับตัวของผูผลิตและผูสงออก SMEs 
ไทย

รายละเอียดในสวนนี ้เปนตามติดตามสถานการณ 
ปรับตัวของผูผลิตและผูสงออก SMEs ไทย โดยสอบถามถึง 
การดำเนินงานเพื่อปรับตัวของผูผลิตและผูสงออก SMEs 
ไทยวาดำเนินการปรับตัวเพื่อเตรียมความพรอมสู AEC ไป 
มากนอยเพียงใด ซึ่งผลจากการสอบถามผูประกอบการพบ 
วาผูผลิตและผูสงออก SMEs ไทยสวนใหญ ประมาณ 
รอยละ 60.7 ยังไมมีการดำเนินการเพื่อปรับตัวเขาสู 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 สวนผูประกอบการ 
ประมาณรอยละ 32.0 อยูระหวางดำเนินการปรับตัว 
และผู ประกอบการที ่เหลืออีกรอยละ 7.3 ระบุวาได 
ดำเนินการปรับตัวเพ่ือเขาสู AEC เรียบรอยแลว  รายละเอียด 
แสดงดังภาพที่ 2
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ผูผลิตและผูสงออก SMEs 
ประมาณรอยละ 84.3 
เห็นวาธุรกิจของตนมีความจำเปน
ตองปรับตัว 

อยางไรก็ตามถาพิจารณาถึงสาเหตุตางๆ ที่ทำใหผูผลิต 
และผูสงออกรอยละ 60.7 ยังไมไดดำเนินการปรับตัวเพื่อ 
เขาสู AEC เกิดจากปจจัยตางๆ ตามตารางที่ 1

3) ประเด็นเรงดวนที่จำเปนตองปรับตัวเพื่อเขาสู 
AEC

จากรายละเอียดขางตนไดแสดงใหเห็นถึงสถานการณ 
การปรับตัวของผูผลิตและผูสงออก SMEs ของไทยเพื่อเขา 
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับรายละเอียดในสวนนี้ 
เปนการสำรวจความคิดเห็นของผู ผลิตและผู ส งออกวา 
ผูประกอบการจำเปนตองปรับตัวในประเด็นตางๆ เชน 
ความสามารถของผูบริหาร ทักษะและฝมือแรงงาน ความ 
สามารถดานภาษา คุณภาพสินคา เครื่องจักรและอุปกรณ 
การบริหารจัดการตนทุน ระดับราคาสินคา ความสามารถ 
ในการเขาถึงลูกคา และระดับเทคโนโลยี หรือไม เพื่อ 
เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจาก 
ผลการสำรวจพบวาประเด็นที่ผูผลิตและผูสงออกมากกวา 
รอยละ 50 เห็นวาเปนประเด็นที่ตองปรับตัวคือความ 
สามารถดานภาษา การบริหารจัดการตนทุน  ราคาสินคา 
และการเขาถึงกลุมลูกคาในกลุมอาเซียน สวนประเด็น 
ที่มีผู ผลิตและผู สงออกรอยละ 40 ถึง 50 เห็นวา 
เปนประเด็นที ่ต องปรับตัวคือทักษะและฝมือแรงงาน 
เครื่องจักรและอุปกรณ และระดับเทคโนโลยี โดยมี 
รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 4

หลังจากทราบถึงสถานการณปรับตัวของผูผลิตและ 
ผูสงออก SMEs ไทย เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในภาพรวม ถาพิจารณารายละเอียดแยกรายสินคา พบ 
วาผูผลิตและผูสงออกสินคาตางๆ ท่ีทำการสำรวจมากกวา 
รอยละ 50 ยังไมดำเนินการปรับตัวเพื่อเขาสูประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน ยกเวนส่ิงทอและเคร่ืองแตงกาย กระดาษ 
และสิ่งพิมพ ผลิตภัณฑพลาสติก แกว อัญมณี และ 
เคร ื ่องใช ไฟฟาท ี ่ผ ู ประกอบการสวนใหญม ีการเร ิ ่ม 
ดำเนินการปรับตัวเพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือมีการปรับตัวเรียบรอยแลว ดังแสดงในภาพที่ 3
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4) สิ่งที่ตองการใหภาครัฐชวยเหลือในการปรับตัว 
เขาสู AEC

รายละเอียดในสวนนี้เปนการสรุปสิ่งตางๆ ที่ผูผลิต 
และผูสงออก SMEs ของไทยตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ 
อยางเรงดวน โดยสามารถสรุปไดดังตารางที่ 2
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ผูผลิตและผูสงออก SMEs 
ไทยสวนใหญประมาณรอยละ 
60.7 ยังไมมีการดำเนินการเพื่อ 
ปรับตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558 สวน 
ผูประกอบการประมาณรอยละ 
32.0 อยูระหวางดำเนินการ 
ปรับตัวและผูประกอบการที่เหลือ
อีกรอยละ 7.3 ระบุวาได 
ดำเนินการปรับตัวเพื่อเขาสูAEC 
เรียบรอยแลว  
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รูปแบบการลงทุนในพมาสำหรับ SMEs ไทยในระยะเริ่มแรก 
ควรเปนแบบรวมทุนกับนักลงทุนพมาจะปลอดภัยมากกวาที่จะเปน
เจาของรอยเปอรเซ็นต  และกลุมอุตสาหกรรมที่นาจะได 
ประโยชนจากสิ่งที่ ‘เรามี’ แต ‘พมาไมมี’ อันดับแรกก็คือ 
กลุมธุรกิจดานเกษตรกรรม
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ผศ.ดร.อัทธ
พิศาลวานิช

เมื่อวันศุกรที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
ร ั ฐสภาของพม  า ได  ให  ความ เห ็นชอบ 
“กฎหมายการลงทุนฉบับใหมของพมา 
(Foreign Investment Law 2012)” 
ซึ่งถือไดวาเปนครั้งที่สองที่รัฐสภาของพมา
ไดใหความเห็นชอบ เพราะกอนหนานี้ไดให 
ความเห็นชอบไปแลวคร้ังหน่ึง แตประธานาธิบดี 
เต็ง เส็ง ไดตีกลับมาใหรัฐสภาพิจารณาใหม 
อีกครั้ง รอบนี้ประธานาธิบดีเต็ง เส็ง ได 
ลงนามใหความเห็นชอบไปแลว กฎหมาย 
ฉบับนี้คอนขางจะสำคัญกับพมาอยางมาก 
เพราะเปรียบเสมือนเปนประตูบานใหม 
และใหญ ท่ีจะตอนรับกองทัพนักลงทุนตางชาติ 
ที ่เขาไปทำธุรกิจในพมาอยางมากมายใน 
ขณะนี้และดูเหมือนวาคนที ่ใหความสนใจ 
และรอคอยกฎหมายฉบับนี้มากเปนพิเศษก็
ค ือน ักลงท ุนต างชาต ิมากกว าท ี ่จะเป น 
นักลงทุนของพมาเสียดวยซ้ำไป เนื ้อหา 
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สาระของกฎหมายการลงทุนฉบับใหมได 
ถูกปรับปรุงมาจากกฎหมายการลงทุนเดิม
ของพมา (Foreign Investment Law 
No.10/1988) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหวาง 
กฎหมายทั้งสองฉบับแลว พบวากฎหมาย 
ฉบับใหมเปดกวางใหกับนักลงทุนตางชาติ 
มากขึ้นกวาเดิมมากเลยทีเดียว ตัวอยางเชน 
การสงเสริมธุรกิจที่เขามาลงทุนในพมานั้น 
กฎหมายการลงทุนป 1988 เนนธุรกิจใน 
5 ประเภท แตในกฎหมายฉบับใหม พมา 
ใหความสำคัญกับหลากหลายธุรกิจเพิ่ม 
รวมทั้งสิ้น 18 ประเภทใหญๆ โดย 
สวนใหญท่ีเพ่ิมข้ึนมาน้ันจะเปนการสงเสริม 
ในประเภทธุรกิจเพื ่อรองรับการเปลี ่ยน 
แปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและการ 
พัฒนาประเทศของพมาในอนาคต ไดแก  
ธุรกิจการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน ธุรกิจที่ 
เนนการพัฒนาทักษะแรงงานของพมา การ 
ใชเทคโนโลยีขั ้นสูง รวมถึงการถายทอด 
เทคโนโลยี เปนตน กฎหมายการลงทุน 
ใหมนี้ประกอบดวย 20 บท (Chapter) 
โดยสาระสำคัญที ่แตกตางออกไปจาก 
กฎหมายเดิมก็คือการยกเวนภาษีรายได 
ที่เพิ่มจาก 3 ป เปน 5 ป การกำหนด 
วาตองจางแรงงานที ่มีฝมือชาวพมาตาม 
ระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ การกำหนด 
ระยะเวลาของการเชาที่ดินที่มีการใหระยะ 
เวลาเชาเพิ่มขึ้น เปนชวงแรก 50 ป (ขึ้น 
อยูกับประเภทธุรกิจและจำนวนเงินลงทุน) 
หลังจากนั้นตอไดอีก 10 ป และอีก 10 ป 
นอกจากนี้นักลงทุนยังไดรับสิทธิในการโอน 
ขาย แลกเปลี่ยนการลงทุนไปใหคนอื่นได 
(แต ต องได ร ับความเห ็นชอบจากคณะ 
กรรมการการลงทุนพมา หรือ Myanmar 
Investment Commission : MICกอน) 
ซึ ่งในกฎหมายการลงทุนเด ิมน ักลงทุน 
ตางชาติไมสามารถทำได นอกจากนี้สัดสวน 
การรวมทุนระหวางนักลงทุนตางชาติกับ 
นักลงทุนชาวพมาก็ไมไดกำหนดตายตัว 

เหมือนกฎหมายฉบับเดิม ไวท่ี 35 เปอรเซ็นต 
แตขึ้นอยูกับการตกลงของทั้งสองฝาย สวน 
ประเด็นอื่นๆ เชน สัดสวนการถือหุน 100 
เปอรเซ็นต การยกเวนภาษีนำเขาใหกับ 
เครื่องจักร และเครื่องไมเครื่องมือประเภท 
ตางๆ ก็ยังใหสิทธิเหมือนเดิมกับกฎหมาย 
ป 1988 

เมื ่อรูปรางหนาตาของกฎหมายการ 
ลงทุนใหมเปนดังที่กลาวขางตน คำถามที่ 
สำคัญก็คือ “นักลงทุนหรือนักธุรกิจไทย 
จะใชประโยชนจากกฎหมายฉบับนี ้ได  
มากนอยแคไหน” หรือ “จะมีชองทาง 
การลงทุนและการทำธุรกิจในพมาอยางไร” 

ผมจะขอเน นเฉพาะธ ุรก ิจหร ือน ัก 
ลงทุนไทยที ่เปน SMEs เทานั ้นนะครับ 
รูปแบบการลงทุนในพมาสำหรับ SMEs 
ไทย ในระยะเริ่มแรกควรเปนแบบรวมทุน 
กับนักลงทุนพมาจะปลอดภัยมากกวาที ่ 
จะเปนเจาของรอยเปอรเซ็นต  และกลุม 
อุตสาหกรรมที ่น าจะไดประโยชนจาก 
สิ่งที่ ‘เรามี’ แต ‘พมาไมมี’ อันดับแรก 
ก็คือกลุมธุรกิจดานเกษตรกรรมท่ีครอบคลุม 
ในหลายธุรกิจทั ้งเกษตรกรรมและเกษตร 
แปรรูป เริ่มตั้งแตเชาที่ดินเพื่อทำการปลูก 
สินคาเกษตร เชน ยางพารา ปาลมน้ำมัน 
เพาะเล้ียงสัตวน้ำ ปศุสัตว และไมเศรษฐกิจ 
เปนตน (การเชาที ่ดินเพื ่อทำการเกษตร 
กฎหมายฉบับนี ้ระบุอยางชัดเจนวาตอง 
เปนการรวมทุนเทานั ้น)เพราะกฎหมาย 
เปดชองใหวาสามารถทำไดถึง 70 ป

ตอมาก็เปนธุรกิจเกี ่ยวกับเกษตร 
แปรร ูป ได แก  ผลิตภัณฑยางพารา 
น้ำมันปาลม เกษตรแปรรูป (ปลา กุ ง 
ปูน ิ ่ม ไก  และหมู) ธ ุรก ิจในสวนนี้ 
ผูประกอบการไทยสามารถเขาไปเติมเต็ม 
ในสิ่งที่ธุรกิจของพมายังขาดอยู คือเงินทุน 

เทคโนโลยี รูปแบบของบรรจุภัณฑท่ีทันสมัย 
การสรางมาตรฐานสินคา การพัฒนาฝมือ 
แรงงานของพมา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ 
กฎหมายฉบับนี ้ต องการอย างมากจาก 
นักลงทุนตางชาติ 

ธุรกิจตอมาก็คือ ธุรกิจเสื้อผา เปน 
ธุรกิจที ่น าจะไดประโยชนจากกฎหมาย 
ฉบับนี้ “การขยายฐานการผลิต” เปน 
ทางรอดหนึ่งของธุรกิจนี้ เพราะตนทุนการ 
ผลิตที่สูงและปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ที่ “รุมเรา” ในอุตสาหกรรมนี้จะเขมขน 
ข้ึนเร่ือย  ๆ “ธุรกิจเฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑ” 
ก็เปนอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จะไดประโยชน 
จากกฎหมายน้ี เพราะในอนาคตประเทศไทย 
จะไม ม ี“ไม ”ซ ึ ่ ง เป นว ัตถ ุด ิบท ี ่สำค ัญ 
“ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ” ดวย 
ความเชี ่ยวชาญดานฝมือของคนไทยที่ติด 
อันดับตน  ๆของโลกและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
มาอยางยาวนาน และพมายังมีวัตถุดิบอีก 
มากมาย มีตลาดอัญมณีที ่ใหญมากใน 
“มัณฑะเลย” ผมขอขามไปยังธุรกิจบริการ 
บางธ ุรก ิจที ่ต องร ีบไปใชประโยชนจาก 
กฎหมายการลงทุนโดยดวนก็คือ ธุรกิจ 
ทองเที่ยว ธุรกิจบริการอื่นๆ คือธุรกิจ 
กอสรางครบวงจร ธุรกิจโรงเรียนฝกทักษะ 
ฝมือวิชาชีพ เชน โรงเรียนเสริมสวย โรงเรียน 
ซอมอุปกรณเครื่องใชไฟฟา โรงเรียนซอม 
รถยนตและมอเตอรไซค เปนตน

ท่ีผมกลาวมาขางตน เปนเพียงบางสวน 
เท  าน ั ้นท ี ่ ธ ุ รก ิจไทยได ประโยชน จาก 
กฎหมายฉบับนี้ ดวยเนื้อที่ของบทความมี 
จำกัด จึงไมสามารถสาธยายใหทานผูอาน 
ที่สนใจไดทั้งหมด ทานที่สนใจโทรมาคุยกัน 
ครับ ยังมีขอมูลอื่นๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย 
รอทานอยู การทำธุรกิจในพมามีทั้ง “ดอก 
กุหลาบและกอนอิฐ” ไปพรอมกัน จะชนะ 
ไดตองบริหารจัดการสิ ่งเหลานี ้ด วยฐาน 
ขอมูลเชิงลึกเทานั้นครับ

29



â´Â

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÍÒÇØâÊ

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ³ àÁ×Í§ÁØÁäº

อดุลย
โชตินิสากรณ

ตลาดในเมืองของอินเดีย
(Indian Urban Market)

กลุมผูบริโภคในเมือง ( Urban Consumers) ของ 
ประเทศอินเดีย เปนกลุมที่มีสวนสำคัญในการผลักดันการ 
เจริญเติบโตของภาคสวนตางๆอยางรวดเร็ว เชน กลุม 
สินคาอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Good, 
FMCG) สินคาเครื่องใชที่คงทน (Consumer Durables) 
การคาปลีก และการบริการ เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้มี 
การรับและปรับตัวสู ความเปนสากลมากขึ ้นในปจจุบัน 
ตลาดของกลุมผู บริโภคในเมืองของอินเดียจึงเปนตลาดที่ 
สำคัญสำหรับการเติบโตของประเทศ โดยผูบริโภคกลุม 
ดังกลาวมีทักษะและเปดรับเทคโนโลยีใหมๆ สามารถเขาถึง 
บริการดานการเงิน  มีการศึกษาดี หวงใยสุขภาพและ 
คุณภาพชีวิต รวมทั้งสนใจการพัฒนาศักยภาพตนเอง ซึ่ง 
ทั้งหมดนี้ลวนเปนสาเหตุสำคัญที่ทำใหบริษัทตางๆทั่วโลก 
ใหความสำคัญและความสนใจตอตลาดผู บริโภคในเมือง 
ของอินเดียกันอยางคึกคัก

ในสวนของผูบริโภคเอง ผูบริโภคในเมืองของอินเดีย 
มีทัศนคติเชิงบวกอยางมากตออนาคตของตนเองทั ้งใน 
เรื่องการเงิน ความมั่นคงในอาชีพการงาน และภาพรวม 
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ จากการสำรวจพบวาดัชนีความเชื่อมั่น 
ของผูบริโภค (Consumer Confidence Index, CCI) 
เพิ่มขึ้นจาก 40.3 ในเดือนมิถุนายน 2555 เปน 41.1 
ในเดือนกรกฎาคมปเดียวกัน ทำใหอินเดียเปนตลาดที่ 
ผูบริโภคมีทัศนคติเชิงบวกมากที่สุดจากการศึกษาผูบริโภค
ในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟกจำนวน 14 ประเทศ ใน 
ชวงครึ่งปแรกของป 2555 (จากการสำรวจโดย Master 
Card Worldwide Index Consumer Confidence)

ขนาดตลาด (Market Size)

จากโครงสรางประชากรของอินเดีย ผูบริโภคสวนใหญ 
จะอยูในชนบทมากกวาในเมือง แตสัดสวนของผูบริโภค 
ในเมืองมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากสัดสวน 
เพียงรอยละ 26 ในป 2534 คาดวาในป 2573 จะมี 
สัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40 ทำใหมีจำนวนผูบริโภคที่ 
เปนคนที่อยูในเมืองเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 590 ลานคน โดย 
เพิ่มขึ้นจากป 2551 ถึง 250 ลานคน ซึ่งจะยิ่งทำใหกลุม 
ผู บริโภคในเมืองของอินเดียมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจของ 
อินเดียย่ิงข้ึนไปอีก เพราะจำนวนผูบริโภคในเมืองของอินเดีย 
590 ลานคนจะทำใหมีการบริโภคสินคาและบริการเพิ่มขึ้น 
อีกมหาศาล ทั้งนี้ การเจริญเติบโตของประชากรที่อยูใน 
เมืองทำใหเกิดเมืองใหญที่มีประชากรเกินกวา 1 ลานคน 
ในประเทศอินเดียเพิ่มจำนวนจาก 35 เมืองในป 2544 เปน 
50 เมืองในป 2554 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 87 เมือง 
ในป 2574

ในแงผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) แมวาสัดสวนของ 
ประชากรที ่อยู ในเมืองจะมีนอยกวาประชากรที ่อยู ใน 
ชนบท แตประชากรท่ีอยูในเมืองกลับมีสัดสวนในผลิตภัณฑ 
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ตลาดของสินคาประเภทตางๆ โดยเฉพาะสินคาในกลุม 
ธุรกิจคาปลีกมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น เชน ตลาดเสื้อผา 
สิ่งทอ อาหารและเครื่องดื่ม โดยในอุตสาหกรรมประเภท 
สิ่งทอและเสื้อผา (Textile and Apparel Industry) 
ซึ่งในปจจุบันมีขนาดของตลาดอยูที่ประมาณ 89,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ จะเติบโตขึ้นไปอีกรอยละ 9.5 เปน 
2.21 แสนลานเหรียญสหรัฐภายในป พ.ศ. 2564 
(จากรายงานการศึกษาของบริษัท Technopak)

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food 
and Beverages, F&B) ผูบริโภคในเมืองมีการปรับ 
เปลี ่ยนพฤติกรรมการบริโภคมาสู อาหารระดับคุณภาพ 
สูง (Premium Food) มีรูปแบบที่เปนสากลมากขึ้น ได 
มาตรฐานและมีประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น  ตัวอยางเชน 
การเปลี ่ยนจากการบริโภคน้ำมันปาลมธรรมดามาเปน 
น้ำม ันพืชชนิดอ ื ่นท ี ่ ได จากการกลั ่นด วยว ิธ ีการพิเศษ 
การเลือกบริโภคนมกลองแทนนมถุง และการเปลี่ยนจาก 
การบริโภคขนมปงกรอบทั่วไปเปนการเลือกรับประทาน 
คุกกี้ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีประโยชนตอรางกาย จากแนวโนม 

มวลรวมของประเทศอยูในสัดสวนที่สูงกวาประชากรที่ 
อยู ในชนบทและมีแนวโนมที ่สัดสวนดังกลาวจะเพิ ่มขึ ้น 
เปนลำดับตามการเพิ ่มขึ ้นของสัดสวนประชากรที ่อยู ใน 
เมือง โดยในป 2551 ประชากรที่อยูในเมืองมีสัดสวนใน 
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศรอยละ 58 และมีแนวโนม 
ที่จะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 69 ในป 2573 ในขณะที่ประชากร 
ที่อยู ในชนบทจะมีแนวโนมสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวม 
ของประเทศลดลงจนเหลือประมาณรอยละ 31 ในป 2573

มีการคาดการณวาขนาดของตลาดคาปลีกในอินเดีย 
จะเติบโตจากปจจุบันซึ่งมีมูลคาประมาณ 5 แสนลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นไปถึง 1.3 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 
ภายในป 2563 เชนเดียวกับรายไดของรานคาปลีกสมัย 
ใหม (Modern Stores) ก็คาดวาจะเพิ่มขึ้นจาก 27,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 2.2 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 
พ.ศ. 2563 เชนกัน

การขยายตัวของเมืองตางๆในอินเดียจึงเปนการ 
ขยายตลาดของผูบริโภคในเมืองไปดวย โดยผลักดันให 

The Globe : India focus

31



ดังกลาว ทำใหอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับ 
คุณภาพสูง (Premium Food & Beverages) ซึ่งเปน 
คานิยมของผูบริโภคในเมืองรุนใหมๆ มีการขยายตัวเพ่ิม 
ข้ึนเปน 2.51 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  ในปงบประมาณ 2554 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของตลาดรวม และคาดวา 
จะเติบโตขึ้นไปจนถึง 8.16 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 
งบประมาณ 2559 คิดเปนสัดสวนรอยละ 16 ของตลาด 
รวม (จากการวิเคราะหของบริษัท Tata Securities)

ความเคลื่อนไหวของตลาดผูบริโภคในเมืองในประเทศ 
อินเดีย

การขยายตัวของเมือง (Urbanization) ในประเทศ 
อินเดียทำใหบริษัทระดับโลกจำนวนมากเริ ่มหลั ่งไหลกัน 
เขาไปลงทุนในอินเดียเพื ่อตอบสนองความตองการของ 
ผู บริโภคในเมืองที ่มีจำนวนเพิ ่มขึ ้นตามการขยายตัวของ 
เมือง ลาสุดมีความเคลื่อนไหวจากบริษัทยักษใหญระดับ 
โลกหลายรายที่นาสนใจ คือ

• บริษัท AO Smith India Water Heating Pvt. 
Ltd. ซึ่งเปนบริษัทลูกของบริษัทอเมริกัน คือ บริษัท AO 
Smith มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตของโรงงานผลิต 
เครื่องทำน้ำรอนดวยระบบไฟฟาที่เมือง Bengaluru (ชื่อ 
เดิม คือ Bangalore) จากปจจุบัน 400,000 หนวยตอป 
เปน 1.2 ลานหนวยตอปภายในป 2556 เนื่องจากได 
เล็งเห็นถึงโอกาสในตลาดที่มีการบริโภคสินคาชนิดนี้ปละ
ประมาณ 2 ลานหนวย และมีอัตราการเจริญเติบโตถึง 
รอยละ 10-12 ตอป

• บริษัทผลิตรถยนตจากเยอรมนี  Volkswagen  มี 
เปาหมายที่จะเพิ ่มเครือขายตัวแทนจำหนายรถยนตของ 
บริษัทเปนสองเทาภายในป 2558 เพื่อที่จะรองรับโอกาส 
ในการเติบโตของตลาดผูบริโภคในเมืองของอินเดียใหได 
มากที่สุด โดยในปจจุบันบริษัท Volkswagen อินเดีย มี 
ตัวแทนจำหนายทั้งสิ้น 200 ราย และมีแผนที่จะเพิ่ม 
ตัวแทนจำหนายอีกปละ 50-60 รายเพื่อตอบสนองการ 
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วของตลาดนี้

รัฐทมิฬนาฑูเปนรัฐที่มีอัตราการพัฒนาเมืองสูงที่สุดรัฐหนึ่ง
ในประเทศอินเดีย โดยเปนรัฐที่มีสัดสวนเมืองถึงรอยละ 45

และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60 ภายในป 2563
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• บริษัทผู ผลิตเครื ่องแตงกายรายใหญจากสหรัฐ 
อเมริกา Tommy Hilfiger ไดวางเปาหมายที่จะเพิ่ม 
ยอดจำหนายและความนิยมในอินเดีย โดยมีแผนที่จะเปด 
รานคาของบริษัทเพิ่มอีก 500 แหงภายในชวงป 2555-
2560 ทั้งนี้ บริษัท Tommy Hilfiger ไดเขาไปดำเนิน 
ธุรกิจในตลาดอินเดียโดยผานการรวมทุนดวยสัดสวนการ 
ถือหุนที่เทากันกับบริษัทอินเดีย คือ บริษัท Arvind Ltd. 
จากเมืองอาหเมดาบาด และจัดตั้งบริษัทรวมทุนขึ้นมา คือ 
บริษัท Tommy Hilfiger Arvind Fashion Pvt. Ltd. 
โดยมีแผนการลงทุนเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 11 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ดวยการเปดรานคาของบริษัทฯ จำนวน 45 แหง 
และที่เหลือจะขยายสาขาโดยผานระบบแฟรนไชส โดย 
คาดวาภายในป 2559-2560 บริษัท จะมีจุดจำหนาย 
สินคารวมทั้งสิ้น 631 จุด เพื่อตอบสนองการเติบโตของ 
ตลาดผู บร ิโภคในเมืองของอินเดียที ่กำลังเต ิบโตอยาง 
รวดเร็ว

• สำหรับตลาดอาหารประเภทโยเกิรตแชแข็ง ( Frozen 
Yogurt) ที่ในปจจุบันมีขนาดตลาดอยูที่ 50.26-53.88 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ก็กำลังพบกับการเปลี่ยนแปลงอยางมากใน 
ปจจุบันเชนกัน โดยบริษัท Red Mango จากสหรัฐ 

อเมริกา ไดนำบริษัทเขาสูตลาดอินเดียเมื่อเดือนมกราคม 
2555 ในขณะที่ผูผลิตอีกราย คือ Pink Berry ก็มี 
เป าหมายที ่จะนำบริษ ัทเข ามาเปดตัวในตลาดอินเด ีย 
ภายในสิ้นป 2555 เชนกัน สำหรับผูผลิตในอินเดียเอง 
อยางบริษัท Cocoberry ก็มีแผนการลงทุนประมาณ 7.18 
-8.97 ลานเหรียญสหรัฐฯเพื่อสนับสนุนแผนการเปดสาขา 
เพิ่มขึ้นอีกกวา 100 สาขา เชนเดียวกับบริษัท Yogurb-
erry จากเกาหลีใตที่มีแผนการลงทุนเปนจำนวนเงิน 8.97 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในการขยายสาขาเพิ่มขึ้นในตลาดอินเดีย 
เพื่อรองรับการเติบโตของกลุมผูบริโภคในเมืองในอินเดีย

การเติบโตของเมืองโดยการสนับสนุนจากภาครัฐของ 
อินเดีย

รัฐบาลอินเดียและธนาคารเพื่อการพัฒนาของรัฐบาล
เยอรมนี Kfw ไดตกลงทำสัญญากูยืมเงินเปนจำนวน 65.52 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใชในการพัฒนาชุมชนเมืองในรัฐ 
โอดิชชา (ชื่อเดิม คือ รัฐโอริสสา) โดยเงินดังกลาวจะใช 
สำหรับการพัฒนาระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค 
การบำบัดน้ำเสีย และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
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ตลาดผูบริโภคของอินเดียจะเติบโตขึ้นอีก 2.5 เทาภายในป 2568 คือ 
จากปจจุบันที่มีขนาด 771.69 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้น

เปน 1.97 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ  

รวมไปถึงการจัดการพัฒนาบริเวณที่อยูอาศัยของชุมชน
แออัดหรือสลัมอีกดวย

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลแหงรัฐทมิฬนาฑูก็ไดอนุมัติ 
เงินงบประมานจำนวน 134.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับ 
ปงบประมาณ 2556 โดยจุดประสงคหลักของงบประมาณ 
มุงไปที่การจัดการขยะมูลฝอย และการพัฒนาคุณภาพ 
น้ำดื่ม สิ่งที่นาสนใจสำหรับรัฐทมิฬนาฑูก็คือรัฐทมิฬนาฑ ู
เปนรัฐที่มีอัตราการพัฒนาเมืองสูงที่สุดรัฐหนึ่งในประเทศ 
อินเดีย โดยเปนรัฐที่มีสัดสวนเมืองถึงรอยละ 45 และ 
คาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60 ภายในป 2563 

อนาคตของตลาดในเมืองของอินเดีย

เนื ่องจากการพัฒนาโดยรัฐบาลและภาคสวนตางๆ 
บวกกับการรับวัฒนธรรมและรสนิยมในการบริโภคของ 
ประเทศตะวันตกเขามาในประเทศมากขึ ้นอยางตอเนื ่อง 
ทำใหมีการขยายตัวของเมืองในอินเดียอยางมากและยังมี 
แนวโน มการขยายตัวต อไปในอัตราส ูงอย างต อเน ื ่อง 
ผู บริโภคในเมืองก็มีจำนวนมากขึ ้นตามการขยายตัวของ 
เมือง นอกจากนั้น ผูบริโภคในเมืองซึ่งอาศัยอยูและทำงาน 
ในตัวเมืองก็จะเปนกลุมผูบริโภคที่มีรายไดสูง มีการศึกษา 
ดี มีโอกาสเขาถึงสื ่อตางๆโดยเฉพาะสื ่ออิเล็กทรอนิกส 
รวมทั้งมีโอกาสเดินทางและพบปะกับคนตางชาติมากกวา 

จ ึ ง ได  ร ั บอ ิ ทธ ิ พลทางว ัฒนธรรมและค  าน ิ ยมจาก 
ตางประเทศไปโดยปริยาย พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภค 
กล ุ  มน ี ้ จ ึ ง แตกต  า ง ไปจากกล ุ  มผ ู  บ ร ิ โภคในชนบท 
เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพสินคาและการ
บริการที่ดีมากขึ้น สงผลใหตลาดของผูบริโภคในเมืองหรือ 
Urban Consumer Market มีการเติบโตอยางรวดเร็ว 
ตอเนื่องและเปนที่สนใจของบริษัทผูผลิตและผูใหบริการ 
จากทั่วโลกในการที่จะขยายและผลักดันธุรกิจของตัวเอง 
เขาสูตลาดท่ีเต็มไปดวยโอกาสของประเทศอินเดีย โดยรัฐบาล 
อินเดียเองก็ใหการสนับสนุนการพัฒนาตลาดของกลุ ม 
ผูบริโภคดังกลาวดวย เนื่องจากโดยพื้นฐานแลว การเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินเดียยังตองพึ่งพาการ 
บริโภคภายในประเทศเปนหลัก โดยมีการคาดการณวา 
ตลาดผูบริโภคของอินเดียจะเติบโตข้ึนอีก 2.5 เทาภายในป 
2568 คือจากปจจุบันที่มีขนาด 771.69 พันลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 1.97 ลานลาน 
เหรียญสหรัฐฯ  ในป 2568 และคาดวาการบริโภคในตลาด 
ผูบริโภค (Consumer Market) จะมีสัดสวนถึงรอยละ 
59-62 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) โดย 
รอยละ 55 จะมาจากตลาดผูบริโภคในเมือง (Urban 
Consumer Market) จึงเปนโอกาสและชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
สำหรับบริษัทผูผลิตสินคาระดับคุณภาพสูง (Premium) 
และสินคาสำหรับผู บริโภคในเมืองที ่สนใจที ่จะนำสินคา 
และบริการของตนเขาสูตลาดอินเดีย
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โฉมหน้า
ผู้บริโภคจีนในปี 2563
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ปจจุบันจีนเปน 
ตลาดสำคัญที่บริษัท 
ผูผลิตสินคาชั้นนำ 
ทั่วโลกตางใหความ 
สนใจในการนำสินคา 
ของตนเขาไปจำหนาย 
โดยมีแรงจูงใจสำคัญ 
จากจำนวนประชากรที่ 
มากถึง 1,300 ลานคน 
อยางไรก็ตาม การเจาะ 
ตลาดผูบริโภคชาวจีน 
จำเปนตองเขาใจถึง 
โครงสรางผูบริโภคในแง
ของกำลังซื้อ เนื่องจาก 
ชาวจีนสวนใหญยังมี 
ฐานะยากจน กลุม 
ผูบริโภคเปาหมายในจีน
จึงมิใชประชากรทั้งหมด
ของประเทศ ลาสุด

Mckinsey บริษัท 
ที่ปรึกษาดานธุรกิจและ
ดานการตลาดชั้นนำของ
โลก ทำการสำรวจและ 
คาดการณโครงสราง 
ประชากรจีนตามฐาน 
รายไดในป 2563 โดย 
เนนศึกษาเฉพาะ 
ครอบครัวชาวจีนที่ 
อาศัยอยูในเมือง เพื่อ 
เปนประโยชนในการ 
นำไปใชเตรียมกลยุทธ 
ในการเจาะตลาดจีนที่ 
จะเปลี่ยนแปลงไปใน 
อนาคต

การเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางประชากรจีน
ในป 2563
การขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
ของจีน การยายถิ่นฐาน 
เขามาทำงานในเมือง 
และการขยายตัวของ 
ประชากร คาดวาจะ 
ทำใหจำนวนครอบครัว 
ชาวจีนในเมืองเพิ่มเปน 
328 ลานครัวเรือน ในป 
2563 จากที่มีอยูราว 
226 ลานครัวเรือน ในป 
2553 คิดเปนอัตรา 
ขยายตัวเฉลี่ยราว 
รอยละ 4 ตอป โดยหาก 
จำแนกตามฐานรายได 
ของครัวเรือนจะพบการ 
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
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กลุมครอบครัวชาวจีน
ที่มีสัดสวนลดลง :  
กลุม Poor และกลุม 
Value คาดวาจะมี 
สัดสวนลดลงเหลือ 
รอยละ 7 และ รอยละ 
36 ในป 2563 
ตามลำดับ จากที่มี 
สัดสวนรวมกันถึง 
รอยละ 92 ในป 2553 
สวนหนึ่งเปนผลจากการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของ
จีน ทำใหชาวจีนมี 
รายไดเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้ 
กลุม Poor เปน 
ครอบครัวที่มีฐานะ 
ยากจน และมีรายได 
ต่ำกวาระดับ 
ความสามารถในการซื้อ
สินคาขั้นพื้นฐาน จึง 
ไมไดเปนกลุมเปาหมาย 
ในการจำหนายสินคา 
ของบริษัททั่วไป ขณะที่ 
กลุม Value มีรายได 
เพียงพอเฉพาะซื้อสินคา
จำเปนขั้นพื้นฐาน จึง 
เปนกลุมเปาหมายของ 
สินคาจำเปนและสินคา 
ราคาถูกเปนหลัก ซึ่งแม 
สัดสวนของกลุม Value 
จะลดลงมาก ในป 2563 
แตยังถือเปนตลาดขนาด
ใหญดวยจำนวน 
ครัวเรือนราว 116 ลาน 
ครัวเรือน หรือราว 307 
ลานคน

กลุมครอบครัวชาวจีน
ที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้น : 
กลุม Mainstream 
และกลุม Affluent 

คาดวาจะมีสัดสวนในป 
2563 เพิ่มขึ้นเปน 
รอยละ 51 และรอยละ 
6 ตามลำดับ จากที่มี 
สัดสวนเพียงรอยละ 6 
และรอยละ 2 ในป 
2553 โดยกลุม Main-
stream เปนครอบครัว 
ที่มีความสามารถในการ
ซื้อสินคาอื่นๆ นอกจาก 
สินคาขั้นพื้นฐาน รวมถึง 
สินคาฟุมเฟอยจำนวน 
หนึ่ง อาทิ รถยนต 
ประจำครอบครัว และ 
สินคาแบรนดเนมระดับ
กลาง ขณะที่กลุม 
Affluent เปนครอบครัว 
ที่มีกำลังซื้อสูงสุด เปน 
กลุมเปาหมายหลักของ
สินคาแบรนดเนมระดับ
บน ทั้งนี้ 
เปนที่นาสังเกตวา 
ครอบครัวในกลุม 
Mainstream และกลุม 
Affluent ที่มีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นมาก ถือเปน 
โอกาสสำคัญของผูผลิต
สินคาระดับกลางและ 
ระดับบนที่จะเพิ่มยอด 
จำหนายสินคาไดอยาง 
มหาศาลในอนาคต

แนวโนมความตองการ 
ใชสินคาในป 2563
คาใชจายในครัวเรือน 
ของจีนโดยรวมทั้ง 
ประเทศ (เฉพาะที่อาศัย 
ในเขตเมือง) มีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นเปน 4.38 
ลานลานดอลลารสหรัฐ 
ในป 2563 จาก 1.55 
ลานลานดอลลารสหรัฐ 
ในป 2553 
โดยคาใชจายซื้อสินคา 
ประเภทตางๆ มี 
แนวโนมเพิ่มขึ้น 
ทุกรายการ โดยเฉพาะ 
สินคาฟุมเฟอย 
มีแนวโนมขยายตัวใน 
อัตราสูงที่สุด รองลงมา 
เปนสินคากึ่งจำเปน 
และสินคาจำเปน สงผล 
ใหความตองการสินคา 
แตละประเภทมีสัดสวน 
เปลี่ยนแปลงไปในป 
2563 ซึ่งมีรายละเอียด 
ที่นาสนใจ ดังนี้

• สินคาฟุมเฟอย 
กลายเปนสินคาที่ 
ชาวจีนมีความตองการ
สูงสุด โดยคาดวา 

คาใชจายในสินคากลุมนี้
จะมีสัดสวนถึงรอยละ 
43 ในป 2563 
จากรอยละ 33 ในป 
2553 ซึ่งเปนไปตาม 
แนวโนมที่ครัวเรือนกลุม 
Affluent และ Main-
stream มีจำนวน 
เพิ่มขึ้น

• สัดสวนการใชจาย 
สินคาอาหารมีแนวโนม
ลดลงเหลือเพียงรอยละ 
20 ในป 2563  
จากที่มีสัดสวนรอยละ 
28 ในป 2553 อยางไรก็ 
ตามมิไดหมายความวา 
ตลาดสินคาอาหารมี 
แนวโนมหดตัว 
เนื่องจากมูลคา 
การใชจายในการซื้อ 
สินคาอาหารยังคง 
ขยายตัว แตในสัดสวนที่ 
ลดลงเปนผลจากการ 
ใชจายซื้อสินคาฟุมเฟอย
มีสัดสวนสูงขึ้น แต 
ประเด็นที่ผูผลิตสินคา 
ควรใหความสนใจคือ 
รูปแบบการซื้อสินคา 
อาหารที่มีแนวโนม 
เปลี่ยนแปลงไป โดย 
เปนการรับประทาน 
อาหารนอกบานเพิ่มขึ้น
ทดแทนการซื้ออาหาร 
มาปรุงรับประทาน 
ภายในบาน

• ตลาดสินคาสำหรับ 
ผูสูงอายุมีแนวโนมดีใน
ระยะขางหนา 
เนื่องจากผูสูงอายุของ 
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จีนในป 2563 จะมี 
พฤติกรรมการบริโภคที่
แตกตางจากผูสูงอายุใน
ปจจุบันที่คอนขาง 
ประหยัดและไมนิยมซื้อ
สินคาฟุมเฟอย 
เนื่องจากเคยมีชีวิต 
ความเปนอยูที่ลำบาก 
ขณะที่กลุมประชากรที่ 
จะกลายเปนผูสูงอายุใน
ป 2563 มีสภาพ 
ความเปนอยูที่ดีกวา 
ทำใหยินดีที่จะจายเงิน 
ซื้อสินคาที่ชวยให 
บั้นปลายชีวิตมีความ 
สะดวกสบายขึ้น ดังนั้น 
ความตองการสินคา 
สำหรับผูสูงอายุจึงมี 
โอกาสขยายตัวในอนาคต
 
เตรียมกลยุทธ.... 
ตอบสนองความ 
เปลี่ยนแปลงในอนาคต

ปจจุบันกลยุทธของ 
ผูผลิตตางชาติในจีนจะ 
เนนเจาะตลาด 
ครอบครัวกลุม Main-
stream และ Affluent 
เปนหลัก แมจะมีสัดสวน 
รวมกันเพียงราวรอยละ 
8 แตผูบริโภคในกลุม 
ดังกลาวมีความตองการ
สินคาระดับกลางและ 
ระดับบน ซึ่งตรงกับ 
ลักษณะสินคาของผูผลิต
ตางชาติอยูแลว โดยอาจ 
มีผูผลิตตางชาติบางราย
ที่ออกผลิตภัณฑใน 
ระดับลางซึ่งมีราคาถูก 
ลงเพื่อเจาะตลาดกลุม 

Value อยางไรก็ตาม 
จากการเปลี่ยนแปลงที่ 
คาดวาจะเกิดขึ้นในป 
2563 ผูประกอบการ 
ทุกราย รวมถึง 
ผูประกอบการไทย จึง 
จำเปนที่จะตองเตรียม 
กลยุทธใหพรอมกับ 
พฤติกรรมการบริโภค 
ของชาวจีนที่จะ 
เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

ความตองการที่ 
หลากหลาย
การที่ขนาดของตลาด 
ผูบริโภคที่มีกำลังซื้อมี 
แนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น
มากในระยะขางหนา 
ทำใหความตองการ 
สินคามีแนวโนม 
ขยายตัวสูง และจะมี 
ความหลากหลาย 
เพิ่มขึ้นมากทั้งในแงของ
ระดับสินคาสำหรับผูซื้อ
ในกลุมตางกัน และใน 
แงของรูปแบบของ 
สินคาเพื่อรองรับรสนิยม
ที่หลากหลายขึ้น ทั้งนี้ 
กลยุทธที่ควรพิจารณา 
ปรับใชใหเขากับ 
สถานการณ ไดแก
• เพิ่มความหลากหลาย 
ของระดับผลิตภัณฑ 
(แบรนด และราคา)
• เพิ่มความหลากหลาย 
ของสินคาในกลุม 
เดียวกัน (คุณสมบัติและ 
ลักษณะ)
• พัฒนาสินคาเพื่อ 
เจาะกลุม Niche Market 

ความหลากหลายของ 
พื้นที่
เปนที่ทราบกันดีอยูแลว
วาการเจาะตลาดจีน 
จำเปนตองดูแยกเปน 
พื้นที่หรือเปนราย 
มณฑล เนื่องจากแตละ 
พื้นที่มีเศรษฐกิจ 
ประชากร สังคม และ 
วัฒนธรรมที่ตางกัน จึง 
ทำใหพฤติกรรม 
การบริโภคและรสนิยมมี
ความแตกตางกัน 
ลักษณะดังกลาวจะทวี 
ความสำคัญมากขึ้นใน 
ระยะขางหนา เนื่องจาก 
เดิมบริษัทตางชาติ 
เนนเจาะตลาดผูบริโภค
ที่มีกำลังซื้อ (กลุม 
Mainstream และ 
Affluent) ซึ่งกระจุกตัว 
อยูในเมืองที่มีการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ 
คอนขางสูง อาทิ เมือง 
แถบชายฝงตะวันออก 
ของจีน แตในป 2563 
ผูบริโภคที่จะมีกำลังซื้อ 
เพิ่มขึ้นมากสวนหนึ่งจะ
อาศัยอยูในเมืองที่มี 
ความสำคัญอันดับรอง 
ลงมา ซึ่งเดิมอาจถูก 
ละเลยในการทำการ 
ตลาดอยางจริงจัง ดังนั้น 
โอกาสใหมในการขยาย
ตลาดสวนหนึ่งจะมาจาก
การนำสินคาเขาไป 
จำหนายในพื้นที่ใหมๆ 
ทำใหการทำความเขาใจ
ในพฤติกรรมการบริโภค
และรสนิยมในแตละพื้น
ที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น 

Disclaimer

ทั้งนี้ กลยุทธการ 
ดำเนินงานที่สำคัญใน 
ระยะขางหนา ไดแก
• พัฒนาผลิตภัณฑให 
ตรงกับความตองการใน
แตละพื้นที่
• ตั้งสำนักงาน/สาขา 
ดูแลเฉพาะพื้นที่ เพื่อให 
การทำตลาดในแตละ 
พื้นที่มีความยืดหยุน 
มากขึ้น

ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจาก 

แหลงขอมูลที่หลากหลาย 

และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อ 

วัตถุประสงคในการใหขอมูล 

แกผูที่สนใจเทานั้น 

โดยธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา 

แหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบ 

ในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

จากการที่มีบุคคลนำขอมูลนี้ไปใช 

ไมวาโดยทางใด
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ในระยะหลัง โลกนับวามีการเปล่ียนแปลง 
รวดเร็วยิ ่งขึ ้นอยางที ่ไมเคยเปนมากอน 
แตละปผานไปอยางรวดเร็ว เผลอเด๋ียวเดียว 
ก็ครึ่งคอนปเขาใหแลว เหลือไมกี่วันก็จะ 
ขึ้นปใหมกันอีก เลนเอา “แผนระยะยาว” 
ในอดีตกำลังเหมาะสมกับการเปน “แผน 
ระยะสั้น” ในโลกปจจุบัน จนหลายคน 
พูดเปรียบเปรยการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น 
เชนนี้วาดูเหมือน “โลกกำลังหมุนเร็วขึ้น 
ทุกขณะ … 24 ช่ัวโมงของคนในปจจุบัน 
สั้นกวาของคนโบราณมาก” ยิ่งหากเรา 
ใชชีวิตอยู ในประเทศที่มีการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจดุจ “สายฟาแลบ” เปนระลอก 
ทั่วทองฟาอยางจีนดวยแลว ก็อาจจะรูสึก 
วาชีวิตเราสั้นลงเร็วกวาคนที่อาศัยอยูใน 
ประเทศอื่นก็เปนได 

หลายคนยังจดจำขาวการ “ตอวา” 
ประเทศพัฒนาแลวของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับ 
การ “ถูกบีบ” ผานเงื่อนไขตางๆ กอน 
การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก 
(World Trade Organization: WTO) 
ได เหตุการณดูเหมือนเกิดขึ้นเพียงไมกี่ป 
กอนหนาน้ีเอง ท่ีไหนไดปรากฏวาป 2554 
ที่ผานมา นับเปนการครบรอบ 10 ปของ 
การเขาเปนสมาชิก WTO ของจีนไปเสีย 
แลว การเขาเปนสมาชิก WTO นับวา 
มีสวนชวยทั้งทางตรงและทางออมใหภาค 
การผลิต การคา การลงทุน และอื่นๆ ของ 
จีนขยายตัวอยางรวดเร็ว 

การ “กาวกระโดด” ทางเศรษฐกิจ 

อยางคลองแคลวปาน “กามนิตหนุม” ใน 
ชวง 10 ปที่ผานมายังนับวามีเสนห ชวน 
ฉงนในหลายสวนและสรางสถิต ิใหมๆ 
มากมายตามมา นอกจากน้ีชวงเวลาดังกลาว 
ยังถือไดวาเปนเสมือนยุคสมัยของการ 
บริหารประเทศภายใตการนำของทาน 
ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา (Hu Jintao) 
และทานนายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเปา 
(Wen Jiabao) จนทำใหผมเกิดความคิด 
อยากจะรวบรวมตัวเลขและเกร็ดที ่นา 
สนใจเกี ่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของจีนในชวงทศวรรษที่ผานมา 
เพื ่อนำมาแลกเปลี ่ยนกับทานผู อานกัน 
กอนที่ผูบริหารชุดปจจุบัน จะสงไมตอไป 
ยังผูนำรุนที่ 5 ในอีกไมกี่เดือนขางหนา
สถิติ ... มีไวเพื่อรอการทำลาย

นับแตวันแรกที ่“แมวหลากสี” ของ 
ทานเติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xiao ping) 
ถูกปลอยออกไปวิ่งไลจับ “หนู” เมื่อ 30 
กวาปกอน แทนที่จะออกไลลาเอาสนุก 
แมวที่ชาญฉลาดเหลานี ้กลับหลอกจับหนู 
มาชวยทำประโยชนในทั่วทุกมุมบานตาม 
คำส่ังของ “เจานาย” ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เรียกไดวามา ถึงวันนี้ “บาน” หลังใหญ 
ของแมวเหลานี้เต็มไปดวยหนูพันธุดีหลาก 
ชนิดจากทั่วโลก แถมระยะหลังหนูเหลานี ้
ยังชวยงานของเจาบานไดเปนอยางด ี เรา 
ลองมาดูกันครับวา ในชวง 10 ปที่ผานมา 
นี้ “แมวจีนและพันธมิตรหนู” ไดสราง 
และทำลายสถิติดานความมั่งคั ่งและจัด 

ระเบียบใหกับบานเมืองของจีนไดอยางไร 
กันบาง
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

นับแตจีนเปดประตูเศรษฐกิจสูโลก 
ภายนอก เศรษฐกิจของจีนเติบโตราวกับ 
“ว่ิงระยะไกลดวยความเร็วแบบแขง 100 
เมตร” ทั้งนี้ในชวง 10 ปหลังนี้ จีนยัง 
จัดวาเปนประเทศที่มีอัตราการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจสูงที ่สุดในประวัติศาสตรการ 
พัฒนาเศรษฐกิจโลกยุคใหม โดยเมื่อป 
2544 จีน “สรางกลามเนื้อ” เศรษฐกิจ 
ขึ้นมามีขนาดใหญเปนอันดับ 6 ของโลก 
ที่ราว 1.3 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง 
ใหญกวาของ 10 ประเทศในกลุมอาเซียน 
รวมกันเสียอีก (ราว 0.7 ลานลานเหรียญ 
สหรัฐฯ) และขยับมาอยูในอันดับที่ 3 ใน 
ป 2551 โดยมีมูลคาจีดีพี 3.6 ลานลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ในสัดสวนรอยละ 7.1 
ของขนาดเศรษฐกิจโลก

ในชวง 3 ปตอมา จีนก็ “เรงเคร่ือง” 
ไลแซงฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี 
และญี่ปุน จนขึ้นมาอยูอันดับที่ 2 รอง 
จากสหรัฐฯ ในป 2554 โดยมีขนาดจีดีพี 
ประมาณ 7.3 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นราว 1 เทาตัวของชวงเวลาดังกลาว 
และมีสัดสวนขนาดเศรษฐกิจคิดเปนราว 
รอยละ 13 ของจีดีพีโดยรวมของโลก

นอกจากนี้ จีนยังเปนฐานการผลิต 
ใหญในหลายกลุมสินคาจนกระท่ังหลายคน 
เรียกกันติดปากวา “โรงงานของโลก” 

ทศวรรษแหงการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของจีน

China Focus
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ในปจจุบัน คลัสเตอรดานการผลิตเหลานี ้
เปนกลไกสำคัญที่ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของจีนในชวงที่ผานมา ทั้งในดานการจาง 
แรงงานการผลิตและเทคโนโลยี การสงออก 
และการกระตุนการบริโภค ดวยความใหญ 
และอัตราการขยายตัวที่สูงของเศรษฐกิจ 
สงผลใหจีนกลายเปน “เคร่ืองยนตเศรษฐกิจ” 
สำคัญของโลกในปจจุบัน และทำใหชาว 
โลกจำนวนมากตางตองตื่นตะลึงกับการ 
เติบโตทางเศรษฐกิจของจีนที่พุ งทะยาน 
อยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย

รายงานของโออีซีดี (OECD) ฉบับหน่ึง 
ยังยอมรับวาเศรษฐกิจจีนในชวงหลายป 
ที่ผานมาไดมีบทบาทตอการเติบโตของ 
เศรษฐกิจโลกมากขึ้นอยางรวดเร็ว โดย 
เพิ่มจากต่ำกวารอยละ 15 เมื่อป 2544 
เปนมากกวารอยละ 30 ในป 2554 
ปรากฏการณทางเศรษฐกิจดังกลาวนับวา 
“สวนกระแส” จากการคาดการณของ 
นักวิชาการจำนวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ของซีกโลกตะวันตก ท่ีวาเศรษฐกิจจีนกำลัง 
จะลมสลายบาง ฟองสบูใกลจะแตกบาง 
หรือแมกระทั่งความออนแอทางเศรษฐกิจ 
ท่ีเพ่ิมข้ึนอันเน่ืองจากการลงทุนของภาครัฐ 
และกำลังการผลิตสวนเกินบาง ... เลนเอา 
เศรษฐกรชั้นนำกลายเปน “หมอเดา” ไป 
หลายราย แมกระท่ังในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ 
โลกในครั้งนี้ นักวิชาการบางทานยังเคย 
ประเมินวาสหรัฐฯ จะเปนประเทศที่ 
หลุดพนจากวิกฤติเปนประเทศแรก และ 
จีนจะเปนประเทศสุดทาย แตผลปรากฏวา 
ในชวงป 2551-2554 เศรษฐกิจจีนเติบโต 
ถึงรอยละ 40 ขณะที่สหรัฐฯ ขยายตัว 
เพียงรอยละ 1 เทาน้ัน และเช่ือวาเศรษฐกิจ 
จีนจะยังคงเติบโตอยางมีเสถียรภาพตอไป 
ในระยะ 5-10 ปขางหนา
รายไดเฉลี่ยตอหัว

ทามกลางเศรษฐกิจจีนที ่ขยายตัว 
อยางไมหยุดยั้ง เงินในกระเปาของชาวจีน 
ก็เพิ ่มพูนขึ ้นอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน 
โดยมีรายไดเฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้นจากไมถึง 
1,900 เหรียญสหรัฐฯ ในป 2545 เปน 
เกือบ 4,780 เหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 
ขณะเดียวกัน ในบทความเร่ือง “China’s 
Economy over the Last Ten Years” 
ของนายจอหน รอสส (John Ross) ซึ่ง 
ตีพิมพในนิตยสาร “ไชนา ทูเดย” (China 
Today) ฉบับเดือนกันยายน 2555 กลาว 
ไววาในชวง 10 ปดังกลาว รายไดเฉลี่ย 
ตอหัวของชาวจีนเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงถึง 

เกือบรอยละ 10 ตอป หรือกลาวอีกนัย 
หนึ่งก็คือ คนจีนร่ำรวยขึ้นเฉลี่ย 1 เทาตัว 
ในชวงไมถึง 7 ปที่ผานมา รองลงมาไดแก 
อินเดียรอยละ 6.1 รัสเซียรอยละ 5 
และมีเกาหลีใต กับบราซิลตามมาหางๆ 
ในอัตรารอยละ 3.6 และรอยละ 2.7 
ตามลำดับ  ซึ่งเทากับวา 5 อันดับแรก 
ของประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตของรายได 
ตอหัวสูงสุดลวนเปนประเทศดาวรุง โดย 
ม ี4 ประเทศสมาชิกกอตั้งของกลุม BRICs 
เขาไปติดอยูใน 5 อันดับแรกดังกลาว 
ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจที่เราเห็นอัตราการ 
จับจายใชสอยตอหัวของผูคนในประเทศ 
เหลานี้ขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงเวลา 
ดังกลาว

ในทางกลับกัน ประเทศยักษใหญ 
ทางเศรษฐกิจของฝ งซีกโลกเกากลับมี 
อัตราการเติบโตของรายไดเฉลี ่ยตอหัว 
แบบ “เตี้ยติดดิน” โดยในรายที่ยังดู 
แข็งแกรงและไมตองใชเครื่องชวยหายใจ 
เพียงรายเดียวเห็นจะไดแก เยอรมนีที่ 
เศรษฐกิจตอหัวขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 1.2 
ตอป ขณะที่หลายประเทศตองอยูใกลการ 
ดูแลของแพทยเศรษฐกิจอยางใกลชิด ไล 
ต้ังแตสหราชอาณาจักรท่ีรายไดเฉล่ียตอหัว 
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 สหรัฐฯ รอยละ 0.7 
ญ่ีปุนรอยละ 0.6 และฝร่ังเศสเพียงรอยละ 
0.4 ตัวเลขดังกลาวสะทอน “ความบอบบาง” 
ทางเศรษฐกิจและ “ชัดเจน” มากขึ้นใน 
ชวงป 2551-2554 ที่โลกกำลังเผชิญกับ 
วิกฤติเศรษฐกิจที่รายแรงมากที่สุดในชวง 
80 ป

นอกจากนี ้ ในชวงทศวรรษที่ผานมา 
เศรษฐกิจจีนเติบโตรวมรอยละ 158.2 หรือ 
ราว 1.6 เทา ขณะที่อินเดียเติบโตรวม 
รอยละ 80 รัสเซียรอยละ 63.2 เกาหลีใต 
รอยละ 43 และบราซิล รอยละ 30.1 

นั ่นหมายความวาในชวงเวลาดังกลาว 
รายไดเฉลี ่ยตอหัวของชาวจีนเพิ ่มขึ ้น 
มากกวาของอินเดียเกือบ 2 เทาตัว ราว 
2.5 เทาของรัสเซีย มากกวา 3 เทาของ 
เกาหลีใต 7 เทาของเยอรมนี และ 20 
เทาของสหรัฐฯ 

ท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึงก็คือ หลาย 
ประเทศในซีกโลกเกา อาทิ สหราชอาณาจักร 
(รอยละ 8.7) สหรัฐฯ (รอยละ 7.3) ญี่ปุน 
(รอยละ 6) และฝรั่งเศส (รอยละ 4.6) 
ลวนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมในชวง 
ทศวรรษที่ผานมาที่ต่ำกวาการเติบโตเฉลี่ย 
ของจีนเพียงปเดียวซะดวยซ้ำ 

อยางไรก็ดี ขอมูลของกองทุนการเงิน 
ระหวางประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF) ระบุวาในป 2554 รายได 
เฉล่ียตอหัวของจีนเพ่ิมข้ึนไปอยูท่ี 5,414 
เหรียญสหรัฐฯ จัดอยูในอันดับที่ 89 
ของโลกจากทั้งหมดเกือบ 200 ประเทศ 
และต่ำกวาของสหรัฐฯ และประเทศพัฒนา 
แลวอื่นๆ อยูหลายเทาตัว

ซึ่งสะทอนวาจีนยังคงเปน “ประเทศ 
กำลังพัฒนา” ที่ยังตองอาศัยเวลาอีกนาน 
กวาที่จะเห็นชาวจีนโดยรวมมีมาตรฐาน 
ความเปนอยูที่ดีเฉกเชนหรือใกลเคียงกับ 
ของประเทศพัฒนาแลว 

ย่ิงหากสอบถามถึง “ความรูสึก” ของ 
ชาวจีนโดยเฉพาะอยางยิ่งที ่อาศัยอยูใน 
เมืองใหญแลว ก็พบวา “คาครองชีพ” ใน 
จีนมิเพียงแตไมไดเพ่ิมข้ึนเปน “เงาตามตัว” 
เทาน้ัน แตทะยานแซงรายไดเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในระยะหลังเปนอันมาก สงผลใหบางสวน 
ตอง “กระเบียดกระเสียร” เพื่อรักษา 
มาตรฐานชีวิตความเปนอยูเชนเดิม หลายคน 
ยังสงสัยวาดวยรายไดที ่เปนอยูจะเหลือ 
เก็บเงินมากเพียงพอสำหรับการซื้อบาน 
และรถยนต (กอนแตงงาน) ไดหรือไม 
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อยางไร
การบริโภคเฉลี่ยตอหัว

ผลจากการเติบโตของเศรษฐกิจและ 
รายไดเฉลี่ยของจีน บวกกับ “ความกลา” 
ใชเงินที่อยูในสายเลือดชาวจีน ทำใหการ 
จับจายใชสอยของชาวจีนพุงทะยานอยาง 
รวดเร็ว โดยในระหวาง ป 2544-2554 
การบริโภคของจีนเพิ่มขึ้นกวารอยละ 10 
ตอป และสูงถึงรอยละ 16 ในรูปของเงิน 
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งนับวาสูงที่สุดในบรรดา 
ประเทศท่ีมีตลาดขนาดใหญ ท้ังน้ี ยังพบวา 
อัตราการบริโภคเฉลี ่ยตอหัวมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นในระยะหลัง ซึ่งสอดคลองกับ 
ความพยายามเพิ ่มสัดสวนการบริโภค 
ภายในประเทศตอจีดีพีของรัฐบาลจีน 
สงผลใหจีนกลายเปนตลาดสินคาอุปโภค 
บริโภคที ่ใหญที ่สุดในโลกในหลายกลุ ม 
สินคา ไมเวนแมกระท่ังสินคาแฟช่ัน รถยนต 
และโลหะมีคา อาท ิ เครื่องประดับทองคำ 
และแพลทตินัม

นาย จอหน รอสส ไดศึกษา 
เปรียบเทียบการบริโภคตอหัวของชาวจีน 
กับผู คนในประเทศที ่มีเศรษฐกิจสำคัญ 
ของโลกในชวงป 2544-2553 (ขอมูลป 
2554 ของหลายประเทศยังไมตีพิมพ) และ 
สรุปไดวา การบริโภคเฉลี่ยตอหัวของจีน 
เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 7.3 ตอป ซึ่ง 
สูงกวาของอินเดียเล็กนอย ขณะที่การ 
บริโภคเฉลี่ยตอหัวของชาวอเมริกันและ 
ชาวญ่ีปุนเติบโตเพียงปละรอยละ 1 และ 
รอยละ 0.7 ตามลำดับ

นอกจากนี ้ การศึกษาดังกลาวยังพบ 
วาในชวง 10 ปที่ผานมา อัตราการ 
บริโภคตอหัวของชาวจีนเติบโตมากที่สุด 
เมื ่อเทียบกับของประเทศที ่มีเศรษฐกิจ 
ขนาดใหญดวยกัน โดยเพิ่มขึ้นรวมถึง 
รอยละ 103.2 คิดเปนเกือบ 8 เทาของ 

เยอรมนี ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญและ 
แข็งแกรงที่สุดของสหภาพยุโรปในปจจุบัน 
ใหญกวาของสหรัฐฯ เกือบ 10 เทาตัว และ 
มากกวาของญี่ปุนราว 15 เทา นอกจากนี ้
ชาวจีนแตละคนยังมีอ ัตราการบริโภค 
เพิ่มขึ้นมากกวาชาวรัสเซียเกือบ 2 เทา 
และสูงกวาชาวเกาหลีใตประมาณ 3 เทา
การคาระหวางประเทศ 

ในชวง 20 ปที่ผานมา จีนนับวา 
ประสบความสำเร็จและไดรับประโยชน 
อยางมากจากบริบทของการเปดเสรีของ 
โลก ทำใหสามารถเช่ือมโยงจีนเขากับการคา 
โลกไดอยางแนบแนนและรวดเร็วชนิดที่ 
ไมเคยมีประเทศใดทำมากอน โดยการคา 
ระหว างประเทศของจ ีนเต ิบโตเฉล ี ่ย 
มากกวา 2 เทาของการคาโลก และกาว 
ขึ้นเปนประเทศที่มีบทบาทดานการคาฯ 
อันดับที่ 6 ของโลกในป 2545 (มูลคา 
0.62 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ) เปนอันดับ 
ที่ 2 ในป 2554 (มูลคา 3.84 ลานลาน 
เหรียญสหรัฐฯ) คิดเปนสัดสวนรอยละ 24 
ของมูลคาการคาฯ ของโลกโดยรวม และ 
คาดวาในป 2555 จีนจะกาวขึ้นเปน 
ประเทศที่มีมูลคาการคาฯ สูงที่สุดในโลก

ท้ังน้ี จีนไดปรับลดอัตราอากรนำเขา 
โดยรวมลงจากรอยละ 15.3 เหลือรอยละ 
9.8 ซึ่งต่ำกวาอัตราที่ WTO กำหนดใช 
กับของประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้ 
รัฐบาลจีนยังเปดหนวยงานเพื่ออำนวย 
ความสะดวกดานการคาถึง 100 แหง 
ซึ ่งจัดอยู ในระดับเดียวกับของประเทศ 
พัฒนาแลว และจัดระเบียบกฎหมายและ 
กฎระเบียบดานการคาใหสอดคลองกับ 
พันธะสัญญาของ WTO โดยรัฐบาลกลาง 
ไดปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบถึงกวา 
2,300 ฉบับ ขณะที่รัฐบาลทองถิ่นไดแกไข 
กฎระเบียบมากกวา 190,000 ฉบับ

ในระหวางป 2545-2554 การ 
นำเขาสินคาเทคโนโลยีระดับสูงเพิ ่มขึ ้น 
มากกวา 4 เทาตัวจาก 100,600 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เปน 463,000 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ขณะท่ีการนำเขาสินคาเคร่ืองใชไฟฟา 
และเครื ่องจักรกลก็เพิ ่มขึ ้นในทิศทาง 
เดียวกันจาก 198,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เปนถึง 753,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ

ขณะเดียวกัน การขยายตัวของการคาฯ 
จีนยังเกิดขึ้นทามกลางการเกินดุลการคา 
จำนวนมหาศาลในแตละป โดยในชวงป 
2545-2554 จีนไดเปรียบดุลการคารวม 
ทั้งสิ้น 1.45 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี ้
ในภาคการสงออก จีนไดเพิ่มมูลคาการ 
สงออก ในชวง 10 ปดังกลาวจาก 
326,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคิดเปน 
สัดสวน รอยละ 4 ของมูลคาการสงออก 
รวมของโลก ใหเบงบานขึ้นราว 5.7 เทาตัว 
เปน 1.9 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ คิด 
เปนสัดสวนถึงรอยละ 10.7 ของมูลคาฯ 
โดยรวม ทั้งนี้ จีนสามารถกาวขึ้นเปน 
ผู สงออกรายใหญที ่สุดของโลกไดนับ 
แตป 2553 

ขณะที่การนำเขาของจีนก็เพิ ่มขึ ้น 
อยางรวดเร็วเชนกัน โดยในป 2544 จีน 
นำเขาคิดเปนมูลคา 295,000 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ และขยับขึ้นเปนผูนำเขารายใหญ 
อันดับที่ 2 ของโลกในป 2554 ดวยมูลคา 
การนำเขากวา 1.7 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยเปนผูนำเขาอันดับตนๆ ในหลายรายการ 
สินคา อาทิ ถานหิน (อันดับ 1) น้ำมัน 
(อันดับ 2) และถั่วเหลือง (อันดับ 1) 
การรองรับการลงทุนตางชาติ 

กิจการตางชาตินับวาสนใจเขามา 
ลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นับแต 
เปดประเทศ และกาวกระโดดอยางเห็น 
ไดชัดในป 2537 ตอมาในป 2544 จีน 
ทำลายสถิติของสหรัฐฯ กลายเปนแหลง 
รองรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
มากที่สุดในโลก โดยมีมูลคาอยูที่ราว 
49,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้น 
เปน 52,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 
ตอมา หลังจากนั้น มูลคาการลงทุนฯ ก็ 
ยังคงเติบโตอยางรวดเร็วในอัตราสองหลัก 
มาอยางตอเนื่อง (แมวาจะเสียตำแหนง 
เปนระยะ) จนมีมูลคาการลงทุนฯ ถึง 
120,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 
ขยายตัวรอยละ 9.7 เมื่อเทียบกับของ 
ปที่ผานมา ซึ่งนับวาเพิ่มขึ้นในอัตราที่ 

อยางไร เยอรมนี ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญแล
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ต่ำกวาของหลายปที่ผานมา 
ทั้งนี้ การลงทุนจากประเทศตาง ๆ 

ในภูมิภาคเอเซียมีมูลคาถึง 100,520 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 14 คิดเปน 
สัดสวนถึงรอยละ 86.7 ของมูลคาการ 
ลงทุนโดยตรงของตางชาติในจีน ขณะที่ 
การลงทุนจากซีกโลกตะวันตกสูจีนลดลง 
อยางเห็นไดชัด โดยการลงทุนฯ ของสหรัฐฯ 
ในจีนมีมูลคาราว 3,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงถึงรอยละ -26.1 เมื่อเทียบกับของ 
ปที่ผานมา และสหภาพยุโรปมีมูลคาการ 
ลงทุนฯ ในจีนรวม 6,350 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ -3.7 เมื่อเทียบกับ 
ของปที่ผานมา 

ขณะเดียวกัน ในการพิจารณาคัดเลือก 
โครงการลงทุนของตางชาติที ่ควรไดรับ 
การอนุมัติหรือสงเสริมการลงทุนของจีน 
ร ัฐบาลจ ีนได ห ันมาให ความสนใจก ับ 
‘เทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกรรม’ มากข้ึน 
ขณะที่การลงทุนในดานซีกตะวันตกของ 
จีนยังคงขยายตัวอยางรอนแรง  โดยเพ่ิมข้ึน 
ถึงรอยละ 28.2 เมื่อเทียบกับของปที่ 
ผานมา ขณะที่พื้นที่ตอนกลางและซีก 
ตะวันออกขยายตัวรอยละ 14.3 และรอยละ 
7.5 ตามลำดับ ทำใหอิทธิพลทางเศรษฐกิจ 
ของพ้ืนท่ีตอนกลางและตะวันตกมีสัดสวน 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ทุนสำรองเงินตราตางประเทศ 

ตอนเปดประเทศใหมๆ เมื่อป 2518 
จีนมีทุนสำรองฯ เพียง 180 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ หลังจากนั้น จีนสามารถสะสม 
ทุนสำรองฯ เพิ่มขึ้นอยางชาๆ โดยจีนตอง 
ใชเวลาถึงราว 20 ปในการสะสมทุนสำรองฯ 
เพิ่มขึ้น 100,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
อยางไรก็ดี ภายหลังป 2535 จีนสามารถ 
เพิ่มทุนสำรองฯ ไดในอัตราเรง โดยใช 

เวลานอยลงเร่ือยๆ ในการสะสมทุนสำรองฯ 
เพิ่มขึ้น 100,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ จาก 
5 ปและเหลือเพียง 1 ป จนเหลือเพียง 
ระดับเดือน จนกลายเปนประเทศท่ีมีอัตรา 
การเพิ่มขึ้นของทุนสำรองฯ มากที่สุดใน 
โลก สงผลใหมีปริมาณทุนสำรองฯ สะสม 
ไวมากที่สุดในชวงหลายปที่ผานมา

ในชวงทศวรรษที่ผานมา จีนเพิ่ม 
ทุนสำรองฯ จาก 212,170 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ เปนเกือบ 3.18 ลานลานเหรียญ 
สหรัฐฯ เมื่อป 2554 ซึ่งมากกวาของ 
ญี่ปุน (อันดับ 2) ถึง 3 เทาตัว และนับ 
เปนประเทศที่ถือครองพันธบัตรสหรัฐฯ 
มากที่สุดในโลกคิดเปนราว 1 ใน 4 ของ 
พันธบัตรสหรัฐฯ ท่ีขายออกตลาดตางประเทศ 
โดยรวม ขณะเดียวกัน ในชวงหลายปที่ 
ผานมา ธนาคารกลางของจีนยังพยายาม 
บริหารจัดการทุนสำรองฯ ท่ีมากมายเหลาน้ี 
เพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นใน 
หลายรูปแบบ
ประชากรศาสตร 

หลายคนรูจักชื่อเสียงของประเทศ 
จีนผานจำนวนประชากรที ่ขึ ้นแตะหลัก 
พันลานคนเปนประเทศแรกในโลกเมื่อป 
2523 การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร 
ของจีนเปนไปอยางตอเนื ่องแตอยู ใน 
อัตราเฉลี่ยที่ลดลง ในชวง 30 ปที่ผานมา 
เหตุผลสำคัญ นาจะเปนผลมาจากการ 
ดำเนินนโยบาย “ลูกคนเดียว” ของรัฐบาล 
จีน อยางไรก็ดี จีนยังคงสามารถรักษา 
ตำแหนงของการเปนประเทศที่มีจำนวน 
ประชากรมากที ่ส ุดในโลกไว ได อย าง 
เหนียวแนน โดยเพิ่มขึ้นจากราว 1,285 
ลานคนในป 2545 เปน 1,347 ลานคน 
ในป 2554 

ขณะเดียวกันขนาดครอบครัวคนจีน 
ก็เล็กลงจากราว 3.4 คนตอครอบครัว 

เหลือ 3.1 คนตอครัวเรือน ขณะที่อายุ 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 30 ปเศษ เปนราว 35 
ปของชวงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้สัดสวนของ 
คนที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก 
รอยละ 7.3 ในป 2545 เปนรอยละ 9.1 
ในป 2554 ซึ่งสะทอนวาหากแนวโนม 
ดำเนินไปเชนน้ี ก็ดูเหมือนการเปน “สังคม 
คนแก” กำลังกวักมือเรียกจีนอยูเชนกัน 
โดยประเมินวาอายุเฉลี่ยของชาวจีนจะขึ้น 
แตะ 40 ปในราวป 2570

อัตราสวนของเพศชายตอเพศหญิง 
ก็มีแนวโนมลดลงในชวงทศวรรษที่ผานมา 
ทามกลางคานิยมของการม ี “ลูกชาย” ที ่
เสื่อมถอยลง ผนวกกับความเขมงวดของ 
มาตรการหามใชเคร่ืองอัลตราซาวน (Ultra- 
Sound) เพื่อตรวจสอบเพศในครรภแม 
และการผอนคลายนโยบายลูกคนเดียว 
เม่ือเร็วๆ น้ี อัตราการตายของเด็กเกิดใหม 
ก็ลดลงอยางนาพึงพอใจ จากรอยละ 21.4 
ในป 2545 เหลือรอยละ 12.1 ในป 2554 
อยางไรก็ดี ดูเหมือนจีนกำลังประสบปญหา 
อัตราการหยารางท่ีเพ่ิมข้ึน จากราวรอยละ 
1 ในป 2545 เปนเกือบรอยละ 2 ในชวง 
10 ปตอมา ชาวจีนจำนวนมากใหขอสังเกต 
วาในอดีตการหยารางเปนเรื่องที่นาอาย 
กอรปกับโครงสรางเศรษฐกิจที่พึ่งพาผูชาย 
เปนหลัก ทำใหหลายครอบครัวจึงปกปด 
หรืออดทนเอาไว แตหลายอยางในปจจุบัน 
ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก บางสวนยังเห็นวา 
สถานการณที ่แทจริงอาจสูงกวาตัวเลข 
ดังกลาวมาก

ในชวงเวลาดังกลาว คนจีนจำนวน 
มากก็มีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น จำนวน 
คนช้ันกลางของจีนเพ่ิมข้ึนเปน 300 ลานคน 
และธนาคารโลกคาดการณวาประชากร 
ทั ้งหมดของจีนจะเขาขายคนชั ้นกลาง 
ภายในป 2573 ขณะที่จำนวนแรงงาน 
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ธนาคารโลกคาดการณ 
วาประชากรทั้งหมดของจีน
จะเขาขายคนชั้นกลาง 
ภายในป 2573 ขณะที่ 
จำนวนแรงงานของจีนก็เพิ่ม
ขึ้นตามไปดวยอยางชา ๆ 
เปนราว 815 ลานคน  
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ของจีนก็เพิ่มขึ้นตามไปดวยอยางชาๆ เปน 
ราว 815 ลานคน แตก็นับวามากกวาของ 
ประเทศพัฒนาแลวรวมกันเสียอีก ทั้งนี้ 
หลายฝายคาดวาจำนวนแรงงานของจีนจะ 
ลดต่ำลงในราว 5 ปขางหนา ซ่ึงน่ีอาจเปน 
เหตุผลสำคัญท่ีรัฐบาลจีนไดผอนคลายนโยบาย 
“ลูกคนเดียว” และอนุญาตให “คนรุน 
ลูกคนเดียว” (One-Child Generation) 
ที่แตงงานกันมีลูกได 2 คนแลว ซึ่งอาจ 
เปนตัวแปรสำคัญที่จะทำใหอายุเฉลี่ยของ 
ชาวจีนไมเพิ่มขึ้นเร็วนัก 

ในเชิงการเมืองและสังคม จำนวน 
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนไดเพิ ่มขึ ้น 
จากราว 66.9 ลานคนเปน 82.6 ลานคน 
ขณะเดียวกันจำนวน NGOs ในจีนก็เพ่ิมข้ึน 
เกือบเทาตัวจาก 244,000 คนเปน 459,000 
คน แตก็ใชวาคนกลุมหลังนี้จะเคลื่อนไหว 
ไดสะดวกงายดายอยางในประเทศอื่นๆ 
เพราะรัฐบาลจีนในทุกระดับตางจับตา 
มองการทำงานของคนกลุมนี้อยางใกลชิด

นอกจากนี้ จีนยังมีมณฑลขนาด 
ใหญที่มีประชากรตั้งแต 100 ลานคน 
ขึ้นไปอยู 3 แหง ไดแก กวางตุง ซานตง 
และเหอหนาน ขณะท่ีมณฑลท่ีมีประชากร 
ระหวาง 70-99 ลานคนมีอยู 4 แหง 
ไดแก เสฉวน เจียงซู เหอเปย และ 
หูหนาน ทั้งนี้ การขยายตัวของ “ชุมชน 
เมือง” ก็นับเปนอีกปรากฏการณหนึ่งที่ 
สำคัญของจีน โดยตัวเลขทางการของจีน 
ระบุวาสัดสวนชาวจีนที่อาศัยอยูในเมือง 
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 39 เมื่อป 2545 เปน 
รอยละ 51.3 ณ สิ้นป 2554 (ประชากร 
รวม 1,347 ลานคน) และมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นตอไป ขณะเดียวกันเมืองที่มีชาว 
ตางชาติ (ไมนับรวมชาวฮองกงและไตหวัน) 
อาศัยอยูตั้งแต 100,000 คนขึ้นไปมีอยู 
3 แหง ไดแก กวางโจว เซี่ยงไฮ และปกกิ่ง

โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ 
สะดวก

ในชวงทศวรรษที่ผานมา จีนไดทุม 
เงินจำนวนมหาศาลเพ่ือการพัฒนาโครงสราง 
พ้ืนฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกมากมาย 
การกอสรางเสนทาง ถนน รางรถไฟ และ 
อาคารสูงดูจะเปนตัวอยางที่เห็นไดอยาง 
ชัดเจน ความเปน “อาณาจักรจักรยาน” 
ของจีนที่ผูคนกลาวขวัญถึงในอดีตไดเริ่ม 
เสื่อมถอยลงควบคูไปกับการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ ยอดจำหนายรถยนตในจีน 
ท่ีกาวแซงของสหรัฐฯ ข้ึนเปนตลาดรถยนต 
อันดับ 1 ของโลกเมื่อป 2552 และมี 
แนวโนมจะถีบตัวสูงข้ึนตอไปอยางไมหยุดย้ัง 
สงผลใหทองถนนที่เปนเสมือน “สนาม 
แขงจักรยาน” ได กลายมาเปน “สนาม 
แขงรถ” ในเวลาตอมา 

ทั้งนี้ จีนเพิ่มเสนทางถนนจากราว 
1.8 ลานกิโลเมตรในป 2545 เปน 4.1 
ลานกิโลเมตร ขณะที่จีนเริ่มสรางทางดวน 
(Expressways) สายแรกเมื่อป 2531 และ 
ในระหวางป 2545-2554 จีนสามารถเพิ่ม 
ทางดวนท่ัวประเทศจากระยะทาง 25,100 
กิโลเมตรเปนราว 84,900 กิโลเมตร ซึ่ง 
นับวามีเสนทางรวมยาวกวาของสหภาพยุโรป 
และสหรัฐฯ เสียอีก

ขณะที ่ ในช วงทศวรรษที ่ผ านมา 
เสนทางรถไฟก็เพ่ิมข้ึนจาก 71,900 กิโลเมตร 
เปน 93,000 กิโลเมตร ขณะเดียวกันใน 
ชวงหลายปที่ผานมา จีนก็ยังไดพยายาม 
เรียนรู เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของ 
หลายประเทศ และตอยอดพัฒนาจนมา 
เปนรถไฟความเร็วสูงของตนเอง รวมทั้ง 
ยังทุมทุนกอสรางเสนทางรถไฟฯ จนมี 
ระยะทางโดยรวมยาวที่สุดในโลก โดยใน 
ป 2550 จีนไดเริ่มเปดบริการเสนทาง 
รถไฟสายแรกระหวางปกกิ ่ง-เทียนจิน 

และดำเนินการมาอยางตอเน่ืองจนมีเสนทาง 
รถไฟฯ ใหบริการท้ังส้ินรวมประมาณ 11,000 
กิโลเมตรในป 2554 

การขยายตัวของชุมชนเมืองและ 
อุปสงคดานการทองเที่ยวก็เปนอีกสาเหต ุ
หนึ ่งท ี ่ทำใหร ัฐบาลจีนตองเร งพัฒนา 
สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 
มากมายในเมืองสำคัญ จากสถิติพบวา 
ในชวงป 2545-2554 การทองเที่ยวของ 
ชาวจีนเพิ่มขึ้นจาก 880 ลานคน-ครั้ง เปน 
2,640 ลานคน-ครั้ง ขณะที่ชาวตางชาติ 
(รวมไตหวัน ฮองกง และมาเกา) ก็เดินทาง 
มาทองเที่ยวในจีนเพิ่มขึ้นจากราว 97.9 
ลานคน-ครั้งเปนกวา 135.4 ลานคน-ครั้ง 
วางายๆ ก็เปรียบเสมือนการมีคนที่มี 
คุณภาพมาเที ่ยวและจับจายใชสอยใน 
เมืองจีนถึงปละ 2 ครั้ง รวมทั้งยังมี 
นักเรียนนักศึกษาตางชาติเขามาใชชีวิต 
ในหลายเมืองของจีนถึงเกือบ 300,000 คน 
จากราว 85,800 คนกอนหนานี้ จึงไมนา 
แปลกใจที่เราเห็นโครงการกอสรางรถไฟ 
บนดินและใตดิน โรงแรมมีระดับ โรงหนัง 
และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ผุดขึ้น 
มากมายในหลายเม ืองใหญของจีนใน 
ปจจุบัน ขณะท่ีครอบครัวชาวจีนแมกระท่ัง 
ในชนบทก็มีสิ ่งอำนวยความสะดวกและ 
สันทนาการเพิ ่มขึ ้นอยางเห็นไดช ัดใน 
ชวงทศวรรษที่ผานมา 

นอกจากนี้ จีนยังไดรับการยอมรับ 
วาเปน “ศูนยกลางการจัดงานระดับโลก” 
โดยในชวง 10 ปท่ีผานมา จีนเปนเจาภาพ 
การจัดงานนานาชาติระดับโลกและภูมิภาค 
มากมาย อาทิ การแขงขันฟุตบอลโลกหญิง 
การแขงขันกีฬาโอลิมปค (Olympic) ณ 
กรุงปกก่ิง และงานมหกรรมนานาชาติเวิลด 
เอ็กซโป (World Expo) ที่นครเซี่ยงไฮ 
การแขงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส (Asian Games) 
ณ นครกวางโจว และเช่ือวาจะยังคงมุงม่ัน 
เสนอตัวขอเปนเจาภาพงานระดับโลกอีก 
มากมายในอนาคต แนนอนวาการเปน 
เจาภาพจัดกิจกรรมเหลานี้ลวนนำมาซึ่ง 
การลงทุน จำนวนนักทองเที่ยว อุปสงค 
การสะพัดของเม็ดเงิน และภาพลักษณ 
ที่ดี รวมไปถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ในที่สุด

“สถิติมีไวเพื่อทำลาย” แตสถิติทาง 
เศรษฐกิจมากมายไดถูกทำลายลงโดย 
ประเทศจีน!

ของจีนก็เพิ่มขึ้นตามไปดวยอยางชาๆ เปน ้โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
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ธ ุรก ิจแตละประเภทจะมีช องทาง 
กระจายสินคาที ่ม ีความจำเพาะเจาะจง 
เปนของตัวเอง ซึ่งในสินคาชนิดเดียวกัน 
อาจมีชองทางที ่เหมือนหรือแตกตางกัน 
ก็เปนไดแลวแตกลยุทธธุรกิจ  แตอยางไร 
ก็ตามรูปแบบการเขาถึงตลาดมักหนีไม 
พนการใชคนกลาง และพนักงานขายที่ 
ยังคงตองพึ่งพาหนารานที่เปดใน “ยาน 
การคา” ตางๆ เพื่อ display สินคา 
สรางอุปสงคสูแบรนด ดังเชน สินคา 
ประเภทขนมขบเคี้ยวที่มักใชรูปแบบการ 
กระจายสินคาใหกวางและทั่วถึงมากที่สุด 
จึงตองผานคนกลางทั ้งร านขายของชำ 
แบบ Mom and Pop และแบบ  Modern 
Trade  แมแตธุรกิจที่มีพนักงานขายเปน 
ผูกระจายสินคา เชน ธุรกิจขายตรง อยาง 
เชน กิฟฟารีน  แอมเวย  ยังตองหายาน 
ท่ีเหมาะสม เพ่ือเปดเปนศูนยกระจายสินคา 
ใหพนักงานขายของบริษัทมาซื ้อสินคา 
ออกไปจัดสงถึงมือผูบริโภค หรือแมกระทั่ง 
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ธุรกิจออนไลนที่มีชื่อเสียงอยาง บริษัท 
ออฟฟศเมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งใช 
ชองทางขายแบบผานระบบแค็ตตาล็อก 
และรับคำสั่งซื้อผานระบบ Call Center 
มาตั้งแตกอตั้งธุรกิจ มาถึงรุนลูกปจจุบัน 
ก็ปรับ Business Model ไปจนกระทั่ง 
เปด trenday.com shop สาขาแรกใน 
ยานการคาเมกะบางนา

เนื่องจากยานการคาแตละแหงนั้นมี
รูปแบบที่แตกตางกัน ทำใหมีกลุมลูกคา 
(Segmentation)  ที่แตกตางกันมาเดิน 
ซึ่งยอดขายของสินคาและบริการในแตละ
ยานนั้นจะดีหรือไมนั้น จึงขึ้นอยูกับวา 
สินคาและบริการนั้นเหมาะสมกับยานการ
คารูปแบบนั้นหรือไม ดังนั้นองคความรู 
เรื่อง “ยานการคา” จึงมีความสำคัญ 
สำหรับผูประกอบการไทย สำหรับใชใน 
การต ัดส ินใจเล ือกย  านท ี ่ เหมาะสม 
สำหรับธุรกิจ

คำวา “ยานการคา” หมายถึง 
ศูนยรวมหรือแหลงรวมสรรพสินคาและ 
สรรพบริการ สามารถแยกเปนยานการคา 
ปลีก และยานการคาสง อาจมีกิจกรรม 
ด  านการขายแบบผสมผสานท ั ้ งสอง 
ประเภทในยานเดียวก็เปนได นอกจากนี้ 
ถาจะนิยาม “ยานการคา” ในบริบทไทย 
พบวาไมไดเปนเพียงแคแหลงจัดจำหนาย 
ที ่ เป นช องทางการกระจายส ินค าของ 
ผูประกอบการ หรือเปนเพียง 1 ใน 4Ps 
ของนักการตลาดเทานั้น แตมีนัยเปน 
แหลงที ่พักอาศัยของชุมชนและสถานที ่ 
ทำงานอีกดวย

จากการรวบรวมขอมูลการคาขาย 
ของไทยตั ้งแตอดีตมานั ้นไดใชสัตวและ 
เรือเปนพาหนะหลัก ในขณะที่รถยนตเพิ่ง 
ถูกนำเขามาใชในประเทศไทยตอนปลาย 
รัชกาลที่สี่ รวมแลวประมาณ 100 กวาป 
ที่วิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเริ ่มเปลี่ยน 
ไปเหมือนชาวตะวันตกมากขึ้น เชน การ 
รับประทานอาหาร การใชยานพาหนะ 
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การบันเทิงตางๆ จึงนำไปสูการเกิดยาน 
การคาหลากหลายรูปแบบที ่ผสมผสาน 
ระหวางกันวิถีไทยดั้งเดิมและวิถีตะวันตก 
ณ วันนี้ ถานำวัตถุประสงคการเดินทาง 
มายานการคามากำหนดรูปแบบ “ยานการคา” 
เราสามารถแบงยานการคาของไทยไดเปน 
6 รูปแบบดังตอไปนี้

1. ยานการคา “ดำรงชีวิต”

คือ ยานที่มีตลาดสดเปนศูนยกลาง 
และมีช ุมชนรานคาปลีกขายสินคาใน 
ชีวิตประจำวันลอมอยูโดยรอบ มักเปน 
ยานใกลบาน ตลาดสดเปนวิถีไทยดั้งเดิม 
ที่คนในทองถิ ่นจะเดินทางไปจับจายใช 
สอย ซ้ือของสดจากตลาดมาทำครัว  เชน 
ตลาดสดฐานเพชร  เปนตลาดสดของคน 
ปทุมที่ขึ้นชื่อวาราคาถูก และกวางขวางถึง 

33 ไร  ถึงแม ณ วันนี้ วิถีชีวิตสมัยใหมจะ 
เขามาแทนที่วิถีดั้งเดิม คนนิยมทำครัว 
นอยลงก็ตาม แตตลาดสดก็ยังคงมีเสนห 
ดวยการเปนยานแบบไทยๆที่ขายอาหาร 
ไทย จำพวกขาวแกงฝมือชาวบานแทๆ 
มีขนมหวานรสเลิศ ในปจจุบันตลาดสด 
หลายแหงไดปรับตัวยกระดับใหทันสมัย 
แบบวิถีตะวันตกมากข้ึน เชน ตลาดย่ิงเจริญ 
ซ่ึงปรับพ้ืนท่ีติดแอรเปนพลาซา ดูแลความ 
สะอาด มีเครื่องเก็บเงินแบบ POS จน 
กระทรวงสาธารณสุข ไดคัดเลือกใหตลาด 
ยิ่งเจริญเปน “ตลาดสดนำรอง” และยัง 
ได ร ับการโหวตจากประชาชนว า เป น 
“ตลาดมาตรฐานอับดับ 1 ของเมืองไทย”

2. ยานการคา “ระดับเมือง”

เป นร ูปแบบที ่คล ายคลึงก ับย าน 
ดำรงชีวิต แตอาณาเขตการคาของยาน 
รูปแบบนี้ไกลและกวางกวา กลาวคือมี 
สภาพเปนศูนยแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคา
ทั้งปลีกและสงจึงเปนที่รู จักขามจังหวัด 
โดยมีตลาดกลางเปนศูนยกลาง ในอดีต 
ยานรูปแบบน้ี มักเกิดข้ึนจากทำเลธรรมชาติ 
เชน เปนจุดบรรจบของแมน้ำทำใหดิน 
อุดมสมบูรณ  จุดตัดของถนนกอใหเกิด 
ทำเลมังกร ทำใหยานมีศักยภาพในการจะ 
ดึงดูดคนนอกพื้นที่ใหมาจับจายใชสอยได  
เชน ยานบางซื่อเปนยานการคาผลไมที่มี 
ชื่อเสียงมากในอดีต  ปจจุบันยังคงสภาพ 
ความเปนอยูแบบชนบท สภาพภูมิศาสตร 
ท่ัวไปมีลักษณะเปนท่ีราบลุม  มีคลองตาง ๆ 
ที่ใชสำหรับการคมนาคมและการระบาย 
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น้ำ  จำนวน 17 คลอง  นอกจากนี้ยังมี 
ตลาดกลางสินคาเกษตร ยานตลาดไท เปน 
แหลงสำคัญในการรวบรวมและกระจาย 
สินคาทางการเกษตรทั ้งภายในประเทศ 
และตางประเทศ

3. ยานการคา “ธุรกิจ”

ยานรูปแบบนี้มักอยูใจกลางจังหวัด 
หรือที่นิยมเรียกกันวา "ยานกลางเมือง" 
ถาในกรุงเทพฯ ยานธุรกิจจะมีหลายแหง 
เชน ยานสีลม สาธร อโศก ศูนยกลาง 
ของยานธุรกิจคือตึกสูง อาคารสำนักงาน 
ออฟฟศตางๆ หางสรรพสินคา ตลาดนัด 
รานสะดวกซื้อ รานอาหาร Fast Food 
กระจายตัวอยูโดยรอบ ซึ่งยานรูปแบบนี้ 
ลอกเลียนมาจากวิถีตะวันตกในเมืองหลวง 
ใหญๆ   ทำใหเกิดวิถีคนเมืองที ่ตองการ 
ความสะดวกและรวดเร ็วเป นหลักการ 
เดินทางเขาสูยานนี้มีวัตถุประสงคเพื่อไป
ทำงาน ประชุมธุรกิจตางๆ ทำใหยานนี้ 
มีการเดินทางเขาถึงไดอยางหลากหลาย 
อาทิ รถไฟฟา รถใตดิน ทางดวน  รูปแบบ 
ที ่อยู อาศัยในยานมักเปนอพารตเมนต 
คอนโดมิเนียม ยานนี้มักมีคนพลุกพลาน 
วันจันทรถึงศุกร และเพียงชวงกลางวัน 
หรือหัวค่ำเทานั้น

4. ยานการคา “ช็อปปงและบันเทิง”

ยานรูปแบบนี้แบงออกเปน “ยาน 
กลางวัน” และ ”ยานกลางคืน” วัตถุประสงค 
ของคนที่เดินทางไปยานแบบนี้คือไปเพื่อ
พักผอนหยอนใจ ไปช็อปปง เส้ือผา ก๊ิฟช็อป 
ยานรูปแบบนี้จะมีคนพลุกพลานในวันหยุด 
และชวงเย็นไปจนดึก ศูนยกลางยานมัก 

เปนหางสรรพสินคา แหลงรวมความ 
บันเทิงขนาดใหญระดับประเทศ ตลาดนัด 
ขนาดใหญ แหลงขายสงระดับประเทศ 
เชน ยานราชประสงคจะมีหาง Central 
world  ยานประตูน้ำจะมีหางแพทตินัม  
ยานบางกะปจะมีห างเดอะมอลลเป น 
ศูนยกลาง ยานสำเพ็ง ยานโบเบ จัดเปน 
แหลงขายสงเสื้อผา สวนยานกลางคืนนั้น 
ที่มีสถานบันเทิงเปนศูนยกลาง  เชน ยาน 
พัฒนพงศ ยานรัชดา เปนตน นอกจากน้ี 
ในบางพ้ืนท่ีไกลจากเมือง เจาของหมูบาน 
จัดสรรไดสราง Community mall ขึ้นมา 
เชน The circle ถนนราชพฤกษ โดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อใหเปน shopping town 
ของคนจากหมูบานตางๆ บนถนนราชพฤกษ 

5. ยานการคา “ทองเที่ยว”

ดวยลักษณะภูมิประเทศสวยงามตาม 
ธรรมชาติหรือจากฝมือมนุษย และปจจัย 
ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ เชนขนบ 
ธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม ทำใหเกิด 
ศูนย กลางย านค ือสถานที ่หร ือแหลง 
ทองเที่ยว อาจเปนวัด ศาลเจาที่มีชื่อเสียง 
ตลาดน้ำ พิพิธภัณฑ เปนตน 
ยานรูปแบบนี้อาจมีนักทองเที่ยวเดินทาง
มาจากต  า ง จ ั งหว ั ดหร ื อมา ไกลจาก 
ตางประเทศแลวแตความดึงด ูดใจของ 
สถานที่ ในยานอาจมีชุมชนเกาแกอาศัย 
อยูรายลอมพรอมๆกับรานคาปลีกจำพวก
ของฝาก ของที่ระลึก ผลิตภัณฑทองถิ่น 
เปนตน การท่ีชุมชนสามารถรวบรวมคัดเลือก 
หรือพัฒนาสินคา และบริการนำมาสราง 
เปนจุดเดนเฉพาะตัวของยานที่ตอบสนอง 
ตอความตองการของนักทองเที่ยวที่ไดมา 
นั้น จะทำใหยานมี positioning ที่ชัดเจน 

เชน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ตลิ่งชันที่ 
เนนท่ีความเปนชุมชน เคร่ืองแกง ตลาดน้ำ 
สี่ภาคพัทยา เปนสถานที่ทองเที่ยวเชิง 
อนุรักษวัฒนธรรมและเปนศูนยรวมของ 
ฝากและกิจกรรมที่หลากหลาย

6.ยานการคา “พิเศษ”

คือยานที่มีของหายาก ไมสามารถหา 
ซื้อไดจากแหลงอื่น หรือสามารถหาซื้อได 
แต  ไม ม ี ให  เล ื อกมากมายเท  าย  านน ี ้ 
ศูนย กลางย านค ือกล ุ มร านค าส ินค า 
หายากประเภทเดียวกัน ยานแบบนี้มักมี 
จะแขงขันกันสูง เพราะมีสินคาเหมือนกันส่ัง 
มาจากซัพพลายเออรเดียวกัน รานคา 
ตองมีเอกลักษณที ่ช ัดเจนหรือรูปแบบ 
บริการที่แตกตาง หรือสามารถสรางความ 
แตกตางในองคประกอบการตลาดอื่นๆ 
ได การขายสามารถเปนท้ังแบบขายสงและ 
ปลีก เชน ยานทองเยาวราช  ยานขายผา 
พาหุรัด ยานขายปนวังบูรพา ยานของ 
เกาคลองถม ยานเหลานี ้จะมีจุดเดนที่ 
แข็งแกรงมาก กลาวคือเมื่อนึกถึงชื่อยาน 
จะระลึกถึงประเภทสินคาที ่ขายไดโดย 
ทันที

รายการอางอิง
สมาคมตลาดสดไทย 

http://www.thaifreshmarket.net/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B
8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E
0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B
2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B
9%89%E0%B8%B2

STRATEGY : Marketing
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หางหายไปนานสัก 2 เดือน 
ที่ผมไมไดเขียนบทความมาใหทานได
อาน หวังวาคงไมลืมกันและไมลืม 
คอลัมนนี้ ที่มุงชี้ใหเห็นชองวางหรือ 
ปญหาที่เกิดขึ้นกับรานคาปลีก ซึ่งนา 
แปลกใจที่ผลการวิจัยที่ผมกำลังศึกษา
อยูนั้นไดชี้ใหเห็นวา การดำเนินธุรกิจ 
ของรานคาปลีกยังมีความจำเปน 
ตองรูและเขาใจลูกคาของตนอีกมาก 
ยังมีหลากหลายพฤติกรรมของลูกคา
ที่รานคาปลีกมองขามและหลงลืมไป 
ตัวอยางเชน บทความที่แลวที่กลาวถึง 
การที ่ร านคาปลีกไมร ู และไมได ให 
ความสำคัญกับประเด็นที่วาคนที่เขา 
มาเด ิน เล ือกหาซ ื ้ อส ินค  า ในร  าน 
จะกลายเปนลูกคาที ่ซ ื ้อสินคาจริงๆ 
สักเทาไร ทำใหรานคาปลีกวัดความ 
สำเร็จของตนเองจากจำนวนคนที่เขา
มาในราน ซ่ึงความเปนจริงแลว หลายคน 
ไมไดซื้อสินคา และไมกอใหเกิดรายได 
จริงกับรานของตน 

แตท ี ่น าสนใจย ิ ่งข ึ ้นไปอ ีกค ือ 
แมจะเปนผูบริหารรานคาปลีกใหญๆ 
ที่มีชื่อเสียง ซึ่งควรจะมีความรูความ 

เขาใจ และมีประสบการณในการ 
บริหารจัดการรานคาปลีกมายาวนาน 
ก็ยังมีจ ุดออนใหตองพัฒนาอีกมาก 
เนื ่องจากมองขามสิ ่งที ่มีความสำคัญ 
ตอความสำเร็จของธุรกิจไป ซึ่งผมจะ 
ชี้ใหเห็นวามีสิ่งเล็กๆ อีกมากมายที่ 
มีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จ 
และการสรางความสามารถในการ 
แขงขัน รวมไปถึงการสรางความ 
แตกตางและอัตลักษณที่ชัดเจนและ
โดดเดนของรานคาปลีกนั้นๆ จาก 
คูแขงขัน แตรานคาปลีกกลับไมใส 
ใจ 

ทานเคยมีประสบการณอยางนี ้
หรือไมครับ… เดินถือของพะรุงพะรัง 
เพราะแวะซื้อของที่รานหนึ่งมากอนที่
จะถึงรานคาปลีกอีกรานที ่กำลังจะ 

เขาไปเดินเลือกหาซื้อของ หรือมีเหตุ 
ท ี ่ ทำ ให  ต  อ งก ั ง วลก ับสม ุดบ ัญช ี 
ธนาคารที ่ตองไปทำธุรกรรมมากอน 
มาช็อปปง และตองเหน็บอยูที่แขน 
ระหวางการช็อปป งอยางไมเปนสุข 
เพราะกลัวสมุดบัญชีตกหลน หรือเคย 
หรือไมครับ เห็นสุภาพสตรีนักช็อปถือ 
กระเปาสะพายใบใหญ จนอาจจะ 
ใหญเกินตัว เดินเขามาเลือกซื้อหา 
สินคาในรานคาปลีกอยางทุลักทุเล 
บางทีผมก็เคยมีประสบการณด วย 
ตัวเองหรือเคยเห็นวามีบางคนหนีบ 
ถุงใสของที ่ซ ื ้อมาจากอีกรานหนึ ่งที ่ 
รักแร ขณะพยายามลองเลือกดูเสื้อผา 
ที่กองอยูในถาดหรือบนชั้น บางทีก็จะ 
ไดยินเสียงถุงใสของดังกลาวตกลงพื้น
บาง ทำใหคนอื่นๆ ตองหันมามองเปน 
ตาเดียวกัน 

นอกจากนี้ ขณะกำลังเลือกซื้อ 
สินคาอยูนั้น ก็ไมไดหมายความวาเขา 
หรือเธอจะเลือกซื ้อสินคาเพียงอยาง 
เดียว ชิ้นเดียว บางทีก็เลือกซื้อหลาก 
หลายชนิด หลายหลายประเภท และ 
จำนวนมากชิ้น ทำใหมีของอยูเต็มมือ 
บางทีจะพบวาถือสินคานั้นๆ ไมหมด 

หลักการงายๆ ที่รานคาปลีกควร 
ใหความสนใจคือความใสใจและให 
ความสำค ัญก ั บความพร  อม เช ิ ง 
กายวิภาคของลูกคา (Customer 
anatomy) ผมไมไดพยายามจะใช 
คำอะไรที่ทำใหดูนาสนใจหรือตื่นเตน 
แตหลักการงายๆ เกี่ยวกับกายวิภาค 
ของลูกค า คือร านคาปลีกควรจะ 
เขาใจวาคนปรกติมีสรีระรางกายอยางไร 

สิ่งเล็กๆ แตสำคัญ
ที่รานคาปลีก
มองขาม

Marketing
Strategy
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มีสองแขน สองมือในการหอบหิ้วถือ 
สินคา หรือหากกลาวอีกนัยหนึ่งคือมี 
อาการครบ 32 (ตามคำที่เขาพูดกัน 
ถึงคนปรกติ ไมมีความพิการอื่นใด 
นี่ยังไมไดกลาวถึงการใสใจตอลูกคาที ่
มีความพิการ ซึ่งอาจตองการความ 
ชวยเหลือเปนการเฉพาะเพิ ่มเติมใน 
การเขามาเลือกซื ้อหาสินคาในราน) 
ลูกคาเหลานี้ มีความสามารถในการ 
ถือหรือหอบหิ ้วสินคาและเดินเลือก 
ซื ้อหาสินคาไดสะดวกมากนอยเพียง 
ใด มีอุปสรรคตอการเลือกหา (Shopping) 
และเปลี่ยนสภาพเปนการซื้อ (Buying) 
มากนอยเพียงใด  

ร านค าปล ีกหลายรายอาจจะ 
เ ตร ี ยมตะกร  า ไว  ให  ล ู กค  า ได  ใ ส  
สินคาที ่ เล ือกซื ้อหากอนที ่จะนำไป 
ชำระท่ีเคานเตอร อยางไรก็ตาม ตะกรา 
เองก ็อาจกลายเป นอ ุปสรรคหร ือ 
ภาระใหกับลูกคาในการถือหรือหอบ
หิ้ว ระหวางตองเดินเลือกหาสินคาอีก 
พักใหญ ดังนั้น รานคาปลีกควร 
ตระหนักและสังเกตว าจะให ความ 
ชวยเหลือลูกคาในเรื ่องขอจำกัดทาง 
กายวิภาคของลูกคากลุมนี้อยางไร  

หรือกรณีของลูกค าหลายราย 
ตอนที่เขามาในราน ไมไดตั้งใจจะซื้อ 
สินคาหลายชิ้น จึงไมไดหยิบตะกรา 
แตพอเดินไปเดินมา กลับตัดสินใจซื้อ 
สินคาไดจำนวนมาก และมือที่มีอยู 
ไมพอเสียแลว จะเดินกลับมาหยิบ 
ตะกราท่ีชองวางตะกรา หรือท่ีเคานเตอร 
ชำระเงินก็ไมสะดวก นี่ก็เปนสิ่งเล็กๆ 
อีกประการหนึ ่งท ี ่ร านคาปลีกควร 
ส ังเกตและอาจพ ิจารณาปร ับเพ ิ ่ม 
ตำแหนงการวางตะกรา

หลายคร ั ้งท ี ่ผมย ังเห ็นช ั ้นวาง 
สินคาอยู ในระดับที่สูงหรือต่ำเกินไป 
สำหร ับล ูกค าท ี ่ สนใจและม ีความ 
ตองการที ่จะหยิบสินคาเหลานั ้นมา 
พิจารณาตัดสินใจวาจะซื ้อดีหรือไม 
หลายครั ้งพบวาลูกคาจะเรียกผู ดูแล 
รานชวยหยิบให กวาจะหยิบมาให 
พิจารณาได ผูดูแลเองก็เกือบตกบันได 
หรือเกือบทำไมเกี ่ยวสินคาตกลงมา 
โดนตัวเองหรือลูกคา ลูกคาโดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง คนไทยอาจมีอารมณเกรงใจ 
หยิบสินคาชิ้นแรกมาใหดู ไมชอบ 
เทาไร ไมตัดสินใจซื้อ แตจะใหผูดูแล 
หยิบชิ้นใหมมาใหดู ก็เกรงใจ เลยหยุด 
ดีกวา…

ถนัดใชหรือไม ขณะเดียวกัน ก็จะ 
ใชมืออีกขางหนึ ่งหอบหิ ้วสัมภาระที ่ 
มีอยูกอนหนา หรือหอบหิ้วสินคาที่ 
เลือกซ้ือไวแลว หรือแมกรณีจะชำระเงิน 
ผมวาคนสวนใหญคงตองใชม ือขาง 
ถนัดในการหยิบกระเปาสตางค และ 
เลือกธนบัตรหรือบัตรเครดิต เพื่อ 
ชำระเงิน แตเคานเตอรชำระเงินเจากรรม 
ดันมีการออกแบบที ่ไมเหมาะสมกับ 
ความถนัดของมือของลูกคา และมี 
ระด ับความส ูงท ี ่ส ูงหร ือต ่ำเก ินไป 
นอกจากน้ี ระหวางท่ีกำลังหยิบกระเปาสตางค 
และเลือกวิธ ีในการชำระเงินอยู น ั ้น 
มืออีกขางที่ไมถนัด อาจตองทำหนาที่ 
ชวยมือที่ถนัด คราวนี้ ลูกคาก็ตองการ 
มือหรือความชวยเหลือจากรานคา 
ปลีกในการถือหรือวางสินคาที ่เลือก 
ซื้อมาแลว ดังนั้น การออกแบบ 
เคานเตอรดังกลาวก็ควรจะเหมาะสม 
กับสรีระของลูกคาดวยเชนกัน 

รายละเอียดเกี ่ยวกับสรีระหรือ 
กายวิภาคของลูกคาอาจเปนสิ่งเล็กๆ 
แตการทำใหลูกคาสามารถมีมือหรือ 
ศักยภาพเพิ่มขึ้นในการหอบหิ้วสินคา 
และสามารถแสดงพฤติกรรมในการ 
เด ินเลือกซื ้อหาสินคาอยางสะดวก 
สบายและมีความสุข ทำใหสามารถใช 
เวลาในการเดินช็อปปงในรานไดเปน 
ระยะเวลาที่นานขึ้น และประทับใจ 
กับความชวยเหลือจากรานคาปลีก 
ซึ ่งแสดงใหเห็นถึงความสนใจ และ 
ใสใจในสิ่งเล็กๆ นอยๆ ซึ่งเปนตัวตน 
ของลูกคา ดวยการออกแบบชั้นวาง 
เคานเตอรและอุปกรณชวยเหลืออื่นๆ 
รวมถึงการจัดวางอุปกรณชวยเหลือ 
เหลานั ้นในตำแหนงที ่เหมาะสมกับ 
สรีระของลูกคา อาจกลายเปนสิ่งที่มี 
ความสำคัญอยางย ิ ่งท ี ่ทำใหล ูกค า 
พึงพอใจ เลือกซื้อสินคาจำนวนมากขึ้น  
และแนะนำใหเพื่อนๆ หรือญาติมิตร 
มาเลือกหาซื้อสินคาที่ราน และนี่คือ 
สิ่งเล็กๆ ที่รานคาปลีกอาจมองขามไป

เคยไหมครับ สินคาบางประเภท 
เปนสินคาที ่ควรจะสามารถหยิบและ
ชำระเงิน และเดินออกไปขึ้นรถไฟฟา 
หรือเดินทางตอไดเลย ไมตองเดินเขา 
ไปในรานลึกๆ แตกลับหาแทบไมพบ 
วามีสินคาหรือไม ..นี่ก็เปนสิ่งเล็กๆ ที่ 
รานคาควรใสใจ และใหความสำคัญ 
ในการเก็บขอมูลและสังเกตวาสินคา
ประเภทใดบางควรจะมีการจัดชั้นวาง 
ใหเหมาะสม เชน อยูใกลทางเดิน เขา 
ออกราน สามารถหยิบฉวยและชำระ 
เงินไดทันที 

กลับมาที่กรณีของลูกคา (อาการ 
ครบ 32) ซึ่งแนๆ มีสองมือที่จะถือ 
สินคา แตถารานคาปลีกจะสังเกต 
เพิ่มเติมในรายละเอียดไปมากกวานั้น
คือสวนใหญคนทั่วไปถนัดมือขวาหรือ 
มือซาย ดังนั้น หากจะใชมือในการ 
หย ิ บ ส ิ น ค  า ข ึ ้ น ม า พ ิ จ า รณ า ใ น 
รายละเอียดกอนตัดสินใจ ก็จะใชมือที่ 

Strategy : Marketing

รานคาปลีกควร 
ตระหนักและ 
สังเกตวา 
จะใหความ 

ชวยเหลือลูกคาใน
เรื่องขอจำกัดทาง
กายวิภาคของ 
ลูกคากลุมนี้ 
อยางไร  
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โศภชา
เอี่ยมโอภาส

การประชาสัมพันธ: ทิศทางการสื ่อสาร
สู โลกธุรกิจในอนาคต

เมื่อกลาวถึงคำวา “การประชาสัมพันธ” เชื่อแนวา 
ในปจจุบันมีการกลาวถึงกันอยูอยางตอเนื่อง เนื่องจาก 
ไมวาจะองคการภาครัฐหรือเอกชน รวมไปถึงธุรกิจประเภท 
ตางๆ ที่ผลิตสินคาและบริการนั้นยังคงตองอาศัยวิธีการ 
หรือกลยุทธทางการประสัมพันธเขามาเปนสวนสำคัญใน 
การใหขอมูล ตลอดจนกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความ 
ตองการและการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมตางๆ ขององคการ 
รวมไปถ ึงการต ัดส ินใจซ ื ้อส ินค าและใช บร ิการต างๆ 
จึงกลาวไดวารูปแบบของการประชาสัมพันธนั้นจึงเปนวิธี
การสื่อสารที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และ 
พัฒนาไปพรอมกับความเจร ิญกาวหนาของสังคมโลก 
ทั ้งนี ้เพื ่อใหสามารถเปนกลยุทธหลักที ่จะกอใหเก ิด 
ประโยชนและมีประสิทธิภาพในการสรางสรรคสิ่งตางๆ 
ขององคการธุรกิจใหคงอยู ก ับบุคคลที ่อาจจะเปนทั ้ง 
ผูผลิตและผูบริโภคในเวลาเดียวกัน

ดวยเหตุนี้จึงทำใหนักวิชาการทางการประชาสัมพันธ 
รวมไปถ ึ งน ักว ิชาช ีพท ี ่ ได  เร ี ยกตนเองว  า เป นน ัก 
ประชาสัมพันธนั ้นตองหันมาการเรียนรู และศึกษาใน 

ดานของการสื่อสารในรูปแบบใหมๆ ใหมากขึ้น เพื่อที่ 
จะสรางความรูความเขาใจ และทำหนาที่ในการสื่อสาร 
ตามแนวทางของการประชาสัมพันธไดเหมาะสมจะเห็น 
ได ว าในป จจ ุบ ันไม ว าจะเป นด านการศ ึกษาท ี ่หลาย 
มหาว ิ ทยาล ั ยต  อ งม ี ก า รพ ัฒนาหล ั กส ู ต รทางการ 
ประชาสัมพันธใหมีความสอดคลองตอเนื่องกับหนวยงาน 
หรือองคการในภาครัฐบาลและเอกชน ทั้งระดับประเทศ 
และระหวางประเทศ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางฐานความรู 
ในเร ื ่องของการประชาสัมพันธใหเป นที ่ เข าใจมากขึ ้น 
อีกทั้งในภาคเอกชนก็ยังคงใหพนักงานหรือเจาหนาที่ที ่มี 
บทบาทในการทำงานประชาสัมพันธไดออกแสวงหาความ
รูเพิ่มขึ้นจากสถาบันตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหมีความรูความเขาใจ 
เกี ่ยวกับการประชาสัมพันธและสามารถนำความรู ตางๆ 
ที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคการธุรกิจดาน 
ตางๆ ไดมากขึ้น

รูปแบบของการประชาสัมพันธจึงคงไมใชเพียงแต 
ใหขอมูลขาวสารแลวเทานั้น แตจะตองมุงเนนในเรื่อง 
ของความสัมพันธระยะยาวโดยอาศัยระบบเครือขาย 
สังคมที่เหนียวแนน เพราะจะเปนกลุมกระแสของการ 
นำพาความสัมพันธ และความนาเช ื ่อถ ือให เก ิดข ึ ้น 
อยางงายดาย อีกทั้งเนื้อหาสาระในการประชาสัมพันธ 
ผานสื่อตางๆ ก็จะเปนการเนนการใชสัญญาณ (Sign) 
เพื่อการจูงใจและสื่อความหมายไดมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก 
บุคคลมีความตองการแสวงหาในสิ่งใหมๆ และไมจำเจ   
สื่อหรือชองทางในการประชาสัมพันธก็คงไมใชเพียงอาศัย
สื ่อใดสื ่อหนึ ่งดังเชนอดีตที ่เนนสื ่อมวลชนเปนสื ่อกลาง 
เทานั้น แตสื่อหรือชองทางในการประชาสัมพันธจะตอง 
เปนไปตามกระแสความนิยมของกลุมประชาชนเปาหมาย 
เปนประเด็นหลัก  นอกจากนั้นการหลอมรวมสื่อ (Media 
Convergence) ก็จะมีความสำคัญมากขึ้น เพราะดวย 
อาศัยระบบความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ให 
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หรือสื่อตางๆ ใหพัฒนาและเปนประโยชนตอธุรกิจไดมาก 
ขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทำใหเกิดความเปน 
ระบบสังคมเครือขายที่บุคคลมีบทบาทและสามารถแสดง 
ความคิดเห็นไดอยางเต็มที ่โดยผานความเร็วของระบบ 
เครือขายตางๆ ท่ีสามารถจะสะทอนใหเห็นถึงประเด็นสำคัญ 
ของการประชาสัมพันธดังที่ไอวี่ ลี (Ivy Lee) บิดาแหง 
การประชาสัมพันธสมัยใหมไดกลาวไววาการประชาสัมพันธ 
น้ันเนนการสรางความศรัทธาและเล่ือมใส ดังน้ันการประชาสัมพันธ 
จึงเปนที่จะตองใหขอมูลขาวสารตางๆ อยางตรงไปตรงมา 
และเปดเผยจากองคการธุรกิจดวยเพราะสิ่งนี้เองจะเปน
ข อม ูลสำค ัญที ่จะทำให เก ิดความนาเช ื ่อถ ือท ี ่กล ุ ม 
เปาหมายมีตอธุรกิจไดดียิงขึ้น รวมทั้งผูประกอบการเอง 
ก็ไม ควรละเลยที ่จะต องร ับฟ งเส ียงสะทอนของกล ุ ม 
ประชาชนเปาหมายเพื ่อนำมาปรับปรุงแกไขส ิ ่งต างๆ 
ใหดียิ่งขึ้น  ซึ่งในทั้งหมดนี้ระบบสังคมเครือขายออนไลน 
(Social Network) ก็คงจะเปนโจทยสำคัญที่ผูประกอบการ 
ควรจะนำมาใช  ให  เก ิดประโยชน สำหร ับธ ุรก ิจต างๆ 
ไดเปนอยางดีตอไป

อีกประการหนึ่งที่สำคัญของการประสัมพันธในอนาคต 
ก็คือการแสดงถึงปฏิสัมพันธ (Interaction) ที่จะเกิดขึ้น 
ระหวางองคการธุรกิจที ่ผลิตสินคาและบริการกับกลุ ม 
ประชาชนเปาหมาย  ซึ่งหากองคการที่ประกอบธุรกิจดาน 
ตางๆ มีปฏิสัมพันธกับกลุมประชาชนเปาหมายไดดีมาก 
แคไหน ก็จะทำใหเห็นถึงประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ในการประชาสัมพันธมากขึ้นเทานั้น ทั้งนี้ความเปนระบบ 
เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) ที่กำลังเกิด 
ขึ้นอยูในปจจุบันของธุรกิจตางๆ ก็เปนสิ่งแสดงใหเห็นถึง 
การเชื ่อมตอความกาวหนาไปสู อนาคตที่ทำใหเห็นความ 
เปนสังคมในรูปแบบของเครือขายที่เคลื่อนตัวอยางไมมีที่ 
สิ้นสุดในการประชาสัมพันธ การแสดงออกของความเปน 
เครือขายและวัฒนธรรมในรูปแบบเดียวกันก็จะทำใหเกิด 
ความสัมพันธที ่ด ีย ิ ่งข ึ ้นระหวางองคการธุรกิจกับกลุ ม 
ประชาชนเปาหมายในอนาคต

ดังนั ้นภาพของการประชาสัมพันธในอนาคตก็คงไม 
เปนเพียงแคการเผยแพรขอมูลขอมูลขาวสาร หรือเพื่อการ 
โนมนาวใจเทานั้นเหมือนดังเชนในอดีต แตสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
ในวงการประชาสัมพันธตอไปก็คงหนีไมพนทิศทางของ
ความกาวล้ำขามความทันสมัย มีการควบรวมสื่อในทุกๆ 
ประเภทเพื่อใชเปนชองทางในการสื่อสาร และทำใหได 
ผลทางการสื่อสารมากขึ้น อีกทั้งจะมุงเนนการหลอมรวม 
วัฒนธรรมของคนในสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
มากยิ่งขึ้น และดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ที่กาวกระโดดกับการใชระบบเครือขายสังคมออนไลนที ่ 
เห็นและเปนอยูอยางไมหยุดยั้งในขณะนี้ก็จะเปนทิศทาง 
หนึ่งที ่สำคัญอันจะมุงตอบสนองความตองการที่ไมสิ ้นสุด 
ในการเติบโตของธุรกิจตางๆ

ความสะดวกรวดเร็วอันจะเปนปจจัยสำคัญในการกาว 
กระโดดของความทันสมัยในโลกของธุรกิจไดอยางเดนชัด

ทั ้งนี ้เพื ่อทำใหเกิดความสอดคลองตอเนื ่องและ 
ความเปนสังคมรวมกันระหวางองคการธุรกิจ สินคาและ 
บริการกับกลุมประชาชนเปาหมาย อีกทั้งยังอาจทำให 
เห็นถึงรูปแบบของการประชาสัมพันธที ่รวดเร็วมากขึ ้น 
เนื ่องจากความเร็วเปนสิ ่งสำคัญในการใหขอมูลขาวสาร 
และการรับรูของระบบเครือขายสังคม รวมทั้งทิศทางของ 
การประชาสัมพันธที่สื่อบนโลกแหงจินตนาการก็จะมีความ
นาสนใจมากกวาการใชขอมูลหรือความรูเพียงอยางเดียวก็
เปนได   ทั้งนี้เพราะจินตนาการอาจจะสงผลทำใหเกิดความ 
สัมพันธอันดีและมีสัมพันธภาพในระยะยาวไดดีของระบบ 
เ ค ร ื อข  า ยส ั ง คมท ี ่ จ ะ เป  น ระบบ เคร ื อข  า ย ในการ 
ประชาสัมพันธในโลกอนาคต การดำเนินธุรกิจจึงจำเปน 
ตองจับกระแสของระบบสังคมเครือขายออนไลนใหเปนที่
คุนเคย ซึ่งก็จะทำใหการติดตอสื่อสารระหวางกันและกัน 
เปนไปไดอยางสะดวกและงายตอสรางความเปนกลุมสังคม 
เดียวกันไดอยางเหนียวแนน ดังเชนแผนภาพตอไปนี้

การสื่อสารในแบบองครวมจะเปนสวนหนึ่งที่ทำให
การประชาสัมพันธมีการผสมผสานรูปแบบและวิธีการ 
ตางๆ ที่เนนใหเห็นประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ 
ในลักษณะที่เปนระบบเครือขายสังคมที่กวางขวางและ 
ตอบสนองความตองการทางการตลาดไดเปนอยางดี 
ระหวางองค การธ ุรก ิจก ับกล ุ มประชาชนเป าหมาย 
อีกทั้งความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางองคการธุรกิจกับกลุม
เปาหมายนั้นก็อาจจะไมใชเพียงความสัมพันธที่เปนไปตาม
รูปแบบของสังคมเดี่ยวๆ เทานั้น แตจะทำใหสงผลถึง 
ความใกลชิดและมีปฏิสัมพันธที่ทำใหเห็นความเปนสังคม
ที่มีการขยายตัวไดมากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็มีความเปน 
หนึ่งเดียวและพรอมที่จะรวมมือกันสรางสรรคเครื ่องมือ 
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ทองทิพภา
วิริยะพันธุ

เตรียมกลยุทธองคกรรับมือ AEC
ตอนที่ 5

สืบเนื่องจากที่ไดกลาวถึงการจัดทำยุทธศาสตรหรือ 
กลยุทธของธุรกิจวาผูประกอบการจะตองเลือกใชกลยุทธ 
ที ่ทำใหธุรกิจสามารถบรรลุภารกิจและวัตถุประสงคได 
อยางแทจริง โดยกลยุทธที่ผูประกอบการจะเลือกใชนั้น 
จะตองเปนกลยุทธที ่นำไปสู การเพิ ่มขีดความสามารถใน 
การแขงขันของธุรกิจใหสูงขึ้นดวย ฉะนั้นไมวาผูประกอบการ 
จะเลือกใชกลยุทธในรูปแบบใดก็ตาม ผูประกอบการจะตอง 
กำหนดนโยบายและทิศทางในการวางแผนและการดำเนิน
งานของธุรกิจใหสอดคลองกับกลยุทธนั้นๆ เพื่อใหบรรลุ 
เปาหมายและวัตถุประสงคที่ตองการ จะไดเปนประโยชน 
ตอธุรกิจสูงสุด

ดังนั้น เพื่อใหธุรกิจเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและ 
ยั่งยืน ผูประกอบการจะตองทำการทบทวนและปรับกลยุทธ 
เปนระยะ เพื่อใหเปนกลยุทธในเชิงรุก ไมใชเชิงรับ จะไดมี 
ความเหมาะสมและสอดคล องก ับสภาพแวดล อมท ี ่ 
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในยุค 
ปจจุบันที่ประเทศตางๆ มีการรวมตัวกันเปนภูมิภาค ทำให 

มีการกำหนดเงื่อนไข ขอกฎหมาย ตลอดจนแนวปฏิบัติ 
ตางๆ เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของภูมิภาคและ 
ของประเทศตนเปนสำคัญ 

นอกจากนั้น ในการกำหนดกลยุทธของธุรกิจใหเปน 
ไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ผูประกอบการ 
SMEs จำเปนจะตองศึกษาขอมูลเชิงลึกของภูมิภาคและ 
ประเทศที่เกี่ยวของในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการคา 
การลงทุน บทบัญญัติของกฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย 
ตลอดจนเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ประวัติศาสตร คานิยม 
ของคนในชาตินั้นๆ ฯลฯ เพื่อเรียนรูขอมูลในเชิงลึกของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนใหครอบคลุมในทุกมิติใหมากที่สุด   
เพราะจะทำใหผู ประกอบการสามารถกำหนดกลยุทธของ 
ธุรกิจไดอยางถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น   ดังคำกลาวของซุนวู 
ที่วา “รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง” หากเรา 
รูเราแตไมรูเขา เราก็จะเสียเปรียบหรือเสียโอกาสดีๆ ไป 
อยางนาเสียดาย เพราะประเทศเหลานี้อาจจะเปนคูคา 
หรือคูแขงของเราก็ได และถาเราสามารถเปลี่ยนวิกฤติให 
เปนโอกาสได เราจะไดประโยชนมากกวาเสียประโยชน 
เพราะการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ  
AEC ในป 2558 จะนำมาซึ่งโอกาสในการขยายธุรกิจ 
ไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่ดี เมื่ออาเซียนจะกลาย 
เปนตลาดเดียว หรือที่เรียกวา Single Market ทำให 
เรามีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเราสามารถใช 
ประโยชนจากการเปดเสร ีด านเศรษฐกิจและการคา 
ระหวางประเทศท่ีเปนสมาชิกได โดยเราสามารถเคล่ือนยาย 
(free flow) สินคา บริการ ทุน และแรงงานฝมือระหวาง 
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เพื่อใหธุรกิจเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน ผูประกอบการจะตองทำการ 
ทบทวนและปรับกลยุทธเปนระยะ เพื่อใหเปนกลยุทธ ในเชิงรุก ไม ใชเชิงรับ 

จะไดมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

ดานขอมูลขาวสาร คือมีการติดตามขาวสารตลอดเวลา ใส 
ใจเรียนรูขอมูลใหมๆ  อยางตอเน่ือง เพ่ือนำขอมูลเหลาน้ัน มา 
ใชประโยชนประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ 
ผู ประกอบการจะสามารถกำหนดกลยุทธ ของธ ุรก ิจที ่ 
สอดคลองกับความเปนจริงไดมากที่สุด  

อน่ึง ประเด็นสำคัญมากท่ีสุดอีกประการหน่ึงท่ีผูประกอบการ 
จะตองใหความสำคัญ คือผูประกอบการและผูท่ีเก่ียวของ 
จะตองเตรียมความพรอมดานการสื่อสาร เพื่อใหสามารถ 
สื ่อสารกับผู มีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางตรงไปตรงมา 
โปรงใส รอบดาน และมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางการ 
รับรูที่ถูกตอง ตรงกัน จะไดเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
ทำใหผูประกอบการสามารถใชการสื่อสาร เปนชองทางใน 
การสราง ‘ความไววางใจ’ (Trust) ระหวางกันที่ดี เพราะ 
จะกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประโยชนหรือ 
เพิ่มพูนการใชสิทธิประโยชน ภายใตขอตกลงของ AEC 
ที่เปนธรรมและเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้น โอกาสที่ธุรกิจของ 
ไทยจะประสบความสำเร็จในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยอมไมไกลเกินกวาที่จะเปนจริงได

ประเทศสมาชิกไดอยางเสรี ทำใหองคกรธุรกิจของไทย ไมวา 
จะเปน SMEs หรือธุรกิจขนาดใหญ สามารถแสวงหา 
ประโยชนและโอกาสใหมๆ จากประเทศที่มารวมตัวกันเปน 
AEC ได ถาเรามีการเตรียมรับมือกับการคา การลงทุนและ 
การปฏิสัมพันธกับประเทศเพื ่อนบานของเราในรูปแบบ 
ใหมอยางมีสติ ใชปญญารูเทาทันความเปนเอกลักษณโดดเดน 
เฉพาะตัวของแตละประเทศ เราจะสรางความไดเปรียบใน 
การแขงขันและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกธุรกิจของเรา
ไดเปนอยางดี 

ทั้งนี้ หากจะกลาวในความเปนจริงแลว อาเซียนก็ 
เปนกลุมประเทศเพื่อนบานที่มีความใกลชิดสนิทสนมกับ
ประเทศไทยเปนอยางมาก ท้ังในดานสภาพท่ีต้ังของภูมิประเทศ 
ประชากร วัฒนธรรม ฯลฯ แมอาจจะยังคงมีความแตกตาง 
กันบางในบางประการ เชน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ภาษา ชาติพันธุ รวมท้ังระบบเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกทั้ง 
10 ประเทศท่ีแตกตางกัน แตก็ไมใชปญหาหรืออุปสรรคใหญ 
ที่นากลัว หากภาคธุรกิจของไทยมีการเตรียมความพรอม 
ในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเตรียมความพรอม 
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คงไม ต องอธ ิบายก ันย ืดยาว 
สำหรับคำวา “CEO” หรือในภาษา 
อังกฤษที่เรียกแบบเต็มๆ วา “Chief 
Executive Officer” และในขณะ 
เดียวกันสามารถกลาวไดอยางเขาใจ 
โดยงายก็คือ บุคคลท่ีไดรับการมอบหมาย 
จากประธานหรือผู บริหารสูงสุดให 
เปนผูมีบทบาทหนาที่ในการจัดการ
ดานตางๆ ขององคการตลอดจนการ 
รวมกำหนดนโยบาย  การชวยตัดสินใจ 
ในกรณีตางๆ ที่เกิดขึ้นขององคการ 
รวมถึงมีอำนาจในการจัดการอยาง 
เด็ดขาดตามความเหมาะสม ซ่ึงบทบาท 
หนาท่ีตางๆ น้ันลวนแตเปนเร่ืองท่ีสำคัญ 
อยางมาก เพราะหมายถึงความเจริญ 
ก  าวหน  าหร ือความล ม เหลวของ 
องคการก็ไดทั้งสิ้น ดังนั้นบุคคลที่จะ 
มารับตำแหนงนี้ก็จะตองเปนบุคคลที่
มีความรูความสามารถมากมายหลาย
ดาน ทั้งดานความรูในเชิงการจัดการ 
การวางแผน การตลาด การประชาสัมพันธ 
การติดตอส่ือสาร และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
อีกทั ้งบุคคลนั้นควรจะตองเปนผู ที ่มี 
ความเป นผ ู นำและมีค ุณธรรมเป น 

หลักยึดในการปฏิบัติหนาที่ใหสมกับ
ที่ผูบริหารสูงสุดขององคการไววางใจ

เฉพาะเหตุนี้เองผูที่ไดรับตำแหนง 
CEO จึงมักจะตองแสดงถึงภาวะความ 
เป นผ ู นำให  ได อย างน าประท ับใจ 
เพราะเรื่องของภาวะผูนำนั้นเปนเรื่อง
ที ่สำคัญตอการบริหารองคการและ 
การแขงขันทางธุรกิจเปนอยางมาก 
ในเชิงวิชาการทฤษฎีภาวะผู นำที ่มา 
จากนักวิชาการมากมายหลายยุคหลาย 
สมัยนั้นก็ไดศึกษาและรวบรวมขอมูล
ที ่จะสามารถนำมาเปนแนวทางเพื ่อ 
ใหกลุมบุคคลที่อยูบทบาทนี้ไดตระหนัก 
และทราบวามีองคประกอบพรอมที่ 
ดำรงตำแหนงที ่สำคัญขององคการ 
หรือไมทั ้งนี ้อาจกลาวไดอยางงายๆ 
ตามหลักวิชาการก็คือ เรื่องของ 
ลักษณะทางกายภาพ ไดแก รูปราง 
หนาตา เปนตน หรือเรื่องของความ 
สามารถตางๆ ก็คือ การมีความรู 
ดานตางๆ  มีความฉลาดและเฉลียว 
และมีทักษะทางการพูด เปนตน และ 
อีกประการหน่ึงก็คือ เร่ืองของบุคลิกภาพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลิกภายในที่มัก

จะแสดงออกมาภายนอกในแงมุมตางๆ 
เชน ความมั่นใจ หรืออื่นๆ ที่เปนเรื่อง 
ของอารมณความรูสึก เปนตน

นอกจากหลักการบางประการที่
ได  ร ับการยอมร ับ เพ ื ่ อนำมาเป น 
หลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลให 
กาวไปสู CEO ขององคการแลวนั้น 
เราคงลืมไมไดวาหากผูนำดังเชน CEO 
ขององคการตางๆ จะสามารถเชื่อมโยง 
แนวคิดตามหลักธรรมะมาเปนแนวทาง 
อีกดานหนึ ่งเพื ่อการทำหนาที ่ตาม 
บทบาทที่ไดรับมอบหมาย ก็อาจจะยิ่ง 
เปนการสรางความแข็งแกรงใหแก 
CEO ไดทั้งดานรางกายและจิตใจ อีก 
ทั้งยังอาจจะสามารถทำให CEO ได 
ตระหนักถึงความมุงหมายอันเปนหัวใจ 
หลักขององคการใหกาวผานสถานการณ 
หรือวิกฤตการณตางๆ ทั้งในเชิงบวก 
และเชิงลบไดเปนอยางดี กลาวมาถึง 
ตอนน้ีก็คงจะบอกไดวา ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถ 
บอกถึงคุณลักษณะของ CEO หรือเปน 
สิ่งที่จะนำเปนแนวทางสราง CEO ที่ 
ดีงามใหแกองคการไดนั้น ก็คงจะเปน 
เรื ่องของหลักธรรมะที ่จะนำมาเสริม 
สรางใหความเปน CEO เดนชัดยิ่งขึ้น

“ธรรมะ” ก็เปรียบเสมือนทาง 
แหงสายธารที่หลอเลี ้ยงรางกายและ 
จิตใจใหเจริญเติบโตไปไดอยางงดงาม
...แตสำหรับธรรมะที่จะกลาวไวเพื่อ
นำแนวทางและแสดงถึงบทบาทของ 
CEO ครั้งนี้คงไมใชเรื่องของหลัก 
อิทธิบาท 4  ทศพิธราชธรรม  หรือ 
สัปปุริสธรรม ที่เราคุนเคยกันไดอยู 
บอยๆ แตธรรมะหลักๆ ที่จะนำมา 

ธรรมะนำทาง
สรางCEO
ใหแข็งแกรง
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เปนเกราะกลางสราง CEO ให 
แข็งแกรงไดย่ิงข้ึนน้ัน เปนหลักคำสอน 
อยางงายๆ ที่ไดมาจากพระพรหม 
คุณาภรณ หรือ ที่รูจักกันเปนอยาง 
ดีในอีกชื่อหนึ่งวา ป.อ.ปยุตโต  ซึ่ง 
ทานไดใหหลักแนวคิดและปฏิบัติอยาง 
ไมยาก อีกทั้งยังเปยมดวยแงคิดที่จะ 
ทำให CEO ไดเสริมสรางความแข็งแกรง 
และนาเชื ่อถือใหแกตนเองไดอยาง 
งายดายเชนกัน

“มองกวาง คิดไกล ใฝสูง”...เปน 
3 คำที่อาจจะฟงแลวไมไดสามารถ 
เขาใจไดในทันที และหากเขาใจใน 
ความหมายไมถูกตองก็อาจจะทำให 
นำไปปฏิบัติไมประสบผลดังที่ควรจะ 
เปน ดังนั้นจึงจะขออธิบายใหเขาใจ 
คำทั้ง 3 คำนี้ตามทิศทางที่ทานพระ 
พรหมคุณาภรณไดระบุไวดังนี้

“มองกวาง”  คือ ไมใชมองอยู 
แคองคกรหรือชุมชนของตน แตมอง 
ไปทั่ว ไมวาอะไรเกี่ยวของมีผลสงมา 
หรือมีอ ิทธิพลกระทบจากภายนอก 
จากสังคมอื่น จากคนพวกอื่น กลุมอื่น 
จากปญหาของโลก จากกระแสโลกาภิวัตน 
อะไรตางๆ ก็รูทั่วรูทัน มองไปทั่วโลก 
ทั้งหมด โลกเวลานี้เปนอยางไร มี 
กระแสไปทางไหน มีปญหาอะไร มี 
ความตองการอะไร เราปรับตัวปรับ 
องคกรของเราใหเขากับมันได หรือ 
รับมือกับมันได มีสวนรวมเกื้อหนุน 
มันได หรือชวยแกไขมันได มองเห็น 
โอกาสและชองทางที ่จะดำเนินการ 
ตามจุดหมาย อยางนอยถานำมันไม 
ไดก็ไมถูกครอบงำหรือไมใหลาหลัง

“คิดไกล” หมายความวา คิดใน 
เชิงเหตุปจจัย ทั้งสาวไปขางหลัง และ 
สืบไปขางหนา คือเอาภาวะหรือ 
สถานการณปจจุบันตั้ง แลวใชปญญา 
ส ื บ ส า ว ห า เ ห ต ุ ป  จ จ ั ย ใ น อ ด ี ต 
ยอนยาวไปใหเห็นวาที ่ เป นอยางนี ้ 
เปนเพราะอะไรและเปนมาอยางไร 
แลวก็มองหมายอนาคตวามันจะเปน
อยางไร โยงเหตุปจจัยที่เปนมาอดีต 
ประสานเขากับปจจุบัน แลวก็หยั่ง 
เห็นอนาคต สามารถวางแผนเตรียม 
การเพื่ออนาคตใหบรรลุจุดหมาย

“ใฝสูง” หมายความวา ใฝ 
ปรารถนาจ ุดหมายท ี ่ ด ี งามส ู งส  ง 
จุดหมายที่ดีงาม ก็คือความดีงามของ 
ชีวิต ความดีงามของสังคม ความ 

ยศ แลวเอาไปรวมกับมักใหญ  กลาย 
เปนมักใหญใฝสูง  หมายถึง อยากมั่งมี 
มหาศาล เปนใหญเปนโต ที่จริงนั้น 
ใฝส ูงหรือใฝในสิ ่งที ่ส ูงแทจริงก็ค ือ 
ปรารถนาสิ่งที่ดีงาม ประเสริฐ ซึ่ง 
ไดแก ความดีงามของชีวิต ประโยชนสุข 
ของสังคม ความเรียบรอยดีงามของ 
สภาพแวดลอม ความรมเย็นเปนสุข 
นาอยูอาศัยของโลกทั้งหมด การไดอยู 
ในโลกที่ดีงามทุกอยาง อยางนี้เรียก 
วาสูง เราใฝในสิ่งนี้ก็คือ “ใฝสูง”

คำอธ ิบายด ังกล าวของท าน 
พระหรหมคุณาภรณ เปนหลักใน 
การคิดและปฏิบัติอยางงายที ่ม ีให 
บุคคลทั ้งหลายที ่ไดร ับการยอมรับ 
ใหเปนผูปฏิบัติหนาที่เปน CEO ของ 
องคกรไดนำไปเปนแนวทางเพื่อการ
นำพาใหองคกรไปสู จ ุดมุ งหมายที ่ 
ดีงามในสังคม อีกทั้งจะยังเปนหลัก 
ธรรมที ่สามารถสรางความแข็งแกรง 
ใหแก CEO ขององคกรไดเดินหนา 
กระทำสิ่งที่ดีงามไดอยางมั่นคง ซึ่ง 
หาก CEO สามารถจะเขาใจและใช 
หลักธรรม 3 ประการทั้ง “มองกวาง 
คิดไกล ใฝสูง” ไดอยางเหมาะสมแลว 
ผลสำเร็จขององคกรก็คงจะเกิดขึ้นได
อยางรวดเร็ว และยังจะเปนองคกรที่ 
ดีงามที่จะธำรงอยูในสังคมไดอยางนา
ภาคภูมิใจตอไป

ผูนำหรือ CEO ที่ขาดซึ่งธรรมะ 
...ก็เฉกเชนตนไมใหญที ่ไร ทั ้งดอก 
และใบ มองคราใดก็ไมสวยงาม 
กระนั ้นแล วคงไม ยากเก ินไปหาก 
ผ ู นำองค กรท ี ่ เร ียกก ันอย างเต ็ม 
ภาคภูมิวา CEO นั้นจะหันมาใชหลัก 
ธร รม เพ ื ่ อ เ ป  นแนวทาง ในการ 
สรางสรรคใหเกิดความแข็งแกรงทั้ง 
รางกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อจะไดนำ 
พาองคการใหกาวไปในโลกแหงความ
สำเร็จไดอยางสันติสุข และเมื่อ CEO 
มีหลักธรรมประจำใจก็สามารถจะกาว
เดินไปกับพรอม  ๆ การเติบโตขององคการ 
ไดอยางไมยาก อีกทั้งจะยิ่งทำใหเห็น 
ไดวาองคกรตางๆ ในอนาคตนั้นจะมี 
ผูนำในนาม CEO ที่สงางามและนา 
ศรัทธายิ่งขึ้นตอไปในสังคมไทย

เจร ิญก าวหน าม ีส ันต ิส ุขของมวล 
มนุษย ผูนำจะตองมีความปรารถนา 
ในส่ิงเหลาน้ีอยางจริงจัง ไมใชปรารถนา 
หรือใฝในลาภ ยศ ผลประโยชน ซึ่ง 
ในทางธรรมไมถือวาสูง แตคนไทยคง 
เอามาใชผิด ความสูง กลายเปนความ 
อยากไดผลประโยชน อยากไดลาภได 

Strategy : Leadership

ธรรมะหลักๆ 
ที่จะนำมาเปน 

เกราะกลางสราง 
CEO ให 

แข็งแกรงไดยิ่งขึ้น
นั้น เปนหลัก 

คำสอนอยางงายๆ 
ที่ ไดมาจาก 
พระพรหม 

คุณาภรณ หรือ 
ที่รู จักกันเปนอยาง
ดี ในอีกชื่อหนึ่งวา 

ป.อ.ปยุตโต  
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จากเรื ่องราวที่ไดเลาขานกันไป
พอสมควรเกี่ยวกับพระเครื่องไมวาจะ
เปนขอมูลที่ทำใหเห็นวา   พระเครื่อง 
เปนเรื่องของความเชื่อและศรัทธาอัน
มาจากบุคคลในระดับตางๆ ของสังคม 
ไทย ซึ่งอาจจะมีทั้งความนิยมชมชอบ 
โดยสวนตัว หรือมาจากการไดรับ 
สืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษก็ตาม ก็ 
ลวนเปนจุดเริ ่มตนของบุคคลที่มาให 
ความสนใจพระ เคร ื ่ อ งก ั นอย  า ง 
มากมายข ึ ้นตามกาลเวลาท ี ่หม ุน 
เวียนไป รวมไปถึงเรื่องราวของเซียน 
พระ ที่นับเปนสิ่งหนึ่งซึ่งอาจเรียกได 
วาอยู ค ู พระเครื ่องมาอยางยาวนาน 
เชนกัน แตอยางไรก็ตามเรื่องราวของ 
พระเครื ่องคงไมมีเพียงแคสิ ่งทั ้งสอง 
ท่ีกลาวไปแลวเทาน้ัน เพราะนอกเหนือ 
จากเร ื ่องราวท ั ้ งสองประเด ็นท ี ่ ได  
กลาวไปแลวนั้น ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ 

ขาดหายไปไมไดเลยเมื่อจะตองกลาว
ถึงพระเครื่องก็คือเรื่องของ “การปลุก 
เสกพระเครื่อง” ซึ่งถือวาเปนหนึ่งใน 
องคประกอบสำคัญอยางมาก หรือ 
อาจจะเร ียกได ว าสำค ัญมากท ี ่ส ุด 
อีกอยางหนึ่งก็วาได เพราะเปนสิ่งที่ 
ทำใหพระเครื่องมีคุณคา นานิยม และ 
ทำใหบรรดานักสะสมทั ้งหลายเกิด 
ความเช ื ่ อถ ือและส  งผลต อความ 
ตองการพระเครื ่องในรูปแบบตางๆ 
กันมากยิ่งขึ้น

“การปล ุก เสกพระเคร ื ่ อง”  
หรือสามารถเรียกอยางเปนทางการ 
ไดอีกคำหน่ึงวา “พิธีพุทธาภิเษกพระเคร่ือง” 
ที ่ในปจจุบันเราสามารถเห็นไดโดย 
ทั่วไปตามวัดวาอารามตางๆ ซึ่งเปน 
พิธ ีกรรมที ่สามารถอธิบายใหเขาใจ 
ไดอยางงายคือ การกระทำใหวัตถุมงคล 
ตางๆ ไมวาจะเปนรูปแบบของพระกรุ 

พระเนื้อผง พระเนื้อดิน พระเหรียญ 
หรืออื่นๆ ที่มีการจัดสรางขึ้นมาของ 
วัดวาอารามของที่ตางๆ นั้นมีคุณคา 
มากย่ิงข้ึน  ท้ังน้ีวิธีการของการจัดพิธีกรรม 
การปลุกเสกพระเคร ื ่องน ั ้นก ็ไม ได  
งายอยางที่คิด เพราะนอกจากในการ 
ปลุกเสกพระเครื่องนั้นจะตองประกอบ 
ไปดวยสิ่งตางๆ มากมายที่จำเปนตอ 
การนำมาประกอบพิธีกรรม ทั้งเพื่อ 
ใชในการบวงสรวง และ พิธีกรรมการ 
สวดพุทธาภิเษกแลว  สิ่งที่เปนหัวใจ 
สำคัญและยากที่สุดในการจัดพิธีการ 
ปลุกเสกพระเครื่องก็คือ การนิมนต 
พระเกจิอาจารยชื ่อดังจากสถานที ่ 
ตางๆ เพื่อมานั่งสมาธิในแตละครั้ง 
เพราะก็ไม ใช ว าเม ื ่อม ีการจัดสราง 
พระ เค ร ื ่ อ ง และม ี พ ิ ธ ี ก ร รมกา ร 
ปลุกเสกของวัดตางๆ ขึ้นจะสามารถ 
นิมนตพระเกจิอาจารยไดดั่งที่ตั้งใจไว
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เสมอไปและถึงแมว าตามหลักของ 
พุทธศาสนาที่ไดกลาวถึงการปลุกเสก 
ไวอยางงาย โดยใหรำลึกถึงคุณพระ 
รัตนตรัยกับเปนการปลุกเสกพระเครื่อง 
ตามแนวคิดทางพุทธไดแลวนั้น แต 
ความนิยมและอาจถือไดวาเปนเรื่องที่
จะสรางคุณคาและความศรัทธาใหแก
พระเครื่องไดมากยิ่งขึ้นอีกคือในพิธีการ 
ปลุกเสกพระเครื ่องจะตองมีพระเกจิ 
อาจารยมานั่งสมาธิเพื่อตั้งจิตใหวัตถุ
มงคลที ่ไดจัดสรางขึ ้นมานั ้นมีความ 
เขมขลังและนาเลื่อมใส ซึ่งก็จะเปน 
การเพิ่มคุณคาของพระเครื่องใหมาก
ขึ้น 

ทั ้งนี ้บุคคลที ่ไมเคยไดพบเห็น 
พิธีกรรมการปลุกเสกพระเครื ่องก็ 
อาจจะคิดวาเปนเร ื ่องที ่ไม ได ยาก 
หรือซับซอนอะไร หรือบางคนอาจ 
จะมีความสงสัยวาการปลุกเสกพระ 
เครื่องนั้นมีจริงหรือไม หรือมีความ 
ศักดิ์สิทธิ์มากเพียงใด คำถามเหลานี้ 
เปนคำถามท่ีทำใหการประกอบพิธีกรรม 
การปล ุกเสกพระเคร ื ่องต องสร าง 

ความนาศรัทธาใหเกิดขึ้นและจะตอง
มีการเผยแพรไปยังสาธารณชนมากขึ้น 
เราจะสังเกตไดว าจะมีการเชิญชวน 
บุคคลทั่วไป รวมไปถึงผูที่เปนนักสะสม 
หรือแมกระทั่งบุคคลจากที่ตางๆ ที่ให 
ความสนใจในการสั ่งจองพระเครื ่อง 
ไดเขารวมพิธีกรรมการปลุกเสกในทุก
ครั้ง ซึ่งนั่นก็จะเปนสวนท่ีทำใหบุคคล 
ท่ีอยากเห็นความศักด์ิสิทธจากพิธีกรรม 
เช นน ี ้ ได  เข ามาม ีส วนร วมก ันด วย 
ตัวเองเพื ่อที ่จะเกิดความมั ่นใจไดวา 
พระเครื ่องที ่ไมวาใครจะไดไปในแต 
ละรุน แตละครั้งที่มาจากการจัดสราง 
ของวัดตางๆ นั้น เปนพระเครื่องที่มี 
คุณคาและควรคาแกการสะสม เปนที่ 
ยิ่ง

เรื่องเลาโดยสรุปดังกลาวเกี่ยวกับ 
การปลุกเสกพระเครื่องครั้งนี้ เปน 
เพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเทานั้น เพราะหาก 
จะให  เล  าก ันอย างจร ิ งจ ั งก ็คงไม  
สามารถใชพื ้นที ่หนากระดาษเพียง 
เทาที่มีอยูนี้ได แตก็เชื่อวาจะสามารถ 
ทำใหผู ที ่สนใจพระเครื่องไดทราบกัน 

อยางสรุปไดวาการปลุกเสกพระเครื่อง 
นั้นมีสำคัญอยางไร  และทำไมจึงตอง 
มีพิธีกรรมเชนนี้เกิดขึ้น  ซึ่งหากจะพูด 
ไปแลว “การปลุกเสกพระเคร่ือง” ไมใช 
พิธีกรรมที ่สามารถจะกระทำกันได 
ตามใจชอบ เพราะเรื่องการปลุกเสก 
พระเครื ่องนั ้นเปนเร ื ่องของความ 
ศักดิ์สิทธิ์ และเปนพิธีกรรมที่ตอง 
อาศัยองคประกอบมากมาย  พิธีกรรม 
นี ้จึงยังคงนับเปนพิธีกรรมที ่มีความ 
ศักดิ์สิทธิ์และตองดำรงอยูคูพระเครื่อง 
ของส ั งคมไทยส ืบ ไปอ ีกยาวนาน  
ฉบับหนาเรื ่องราวของพระเครื ่องจะ 
นำมานำเสนอดวยเรื่องใด..ก็เชื่อวายัง
คงเปนเรื่องราวที่นาสนใจและจะเปน
ขอมูลเบ้ืองตนแกผูท่ีสนใจไดไมย่ิงหยอน 
ไปกวาเรื่องของการปลุกเสกพระเครื่อง 
ในฉบับนี้  

รายการอางอิง
www.amuletat7.com
www.bloggang.com
www.bp.or.th
www.cremation-rtaf.net
www.jatukamthailand.com
http://www.uamulet.com
http://th.wikipedia.org
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ดัชนีความเชื ่อม ั ่นผ ู ประกอบการภาคการคาและ 
บริการ (Trade and Services Sentiment Index: TSSI) 
จัดทำขึ้นโดยความรวมมือระหวางสำนักดัชนีเศรษฐกิจการ
คา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณ 
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมี 
รายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื ่อมั ่นของผู ประกอบการภาคการคาและ 
บริการ TSSI ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: 
SMEs

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการคาและบริการของผูประกอบการ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเดือนกันยายน 2555 
คาดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 46.7 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
47.7 โดยเม่ือพิจารณาแยกตามประเภทของกิจการภาคการคาสง 
และคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 46.6 
ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคม 
ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 47.2 ขณะที่กิจการภาคบริการมีคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 47.0 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
48.5 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันสามารถพิจารณา 
ไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค 
การคาและบริการมีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้งผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนักเนื่องจากคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 ในทุกประเภท 
กิจการ 

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค 
การคาและบริการในเดือนกันยายน 2555 คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 57.8 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมซึ่งมีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 54.5 โดยเมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของ 
กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
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คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 57.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
53.9 กิจการภาคบริการที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 59.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนสิงหาคมซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 55.5 จาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาสามารถ 
พิจารณาไดว าผ ู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและภาคบริการมีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
ที่ผานมา อีกทั้งผูประกอบการมีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 ทุกประเภทกิจการ 

เม่ือพิจารณาถึงความเช่ือม่ันของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันของเดือนกันยายน 2555 คาดัชนีในปจจุบันอยูที ่
ระดับ 46.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในปจจุบัน 
ของเดือนสิงหาคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 39.9 สวนคาดัชนี 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 76.4 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ของเดือนสิงหาคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 58.8 จากคาดัชนี 
ความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือน 

กันยายน 2555 พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการมีความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนัก 
เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 ขณะที ่
มีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดี 
เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50 

ในสวนของปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและ 
บริการทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาของ 
เดือนกันยายน 2555 ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัย 
ที่สงผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก ผลกระทบ 
จากการแขงขันในตลาด รองลงมาไดแก ผลกระทบจากราคา 
ตนทุนสินคาและคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบจากภาวะ 
เศรษฐกิจของประเทศและอำนาจซ้ือของประชาชน ผลกระทบ 
จากระดับราคาน้ำมันและคาขนสง และผลกระทบจากการ 
หดตัวของความตองการสินคาและบริการ ในสวนของผลกระทบ 
จากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองตอกิจการผูประกอบการ 
มองวาสงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไมมากนัก และสง 
ผลกระทบในระดับที่ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา และในสวน 
ของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐผู ประกอบการ 
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เนื่องจากการใหขอมูลของภาครัฐที่คอนขางมีความสับสน 
ตลอดจนการนำเสนอขาวของสื่อมวลชนยิ่งสรางความกังวล 
ทั ้งตอประชาชนและผู ประกอบการโดยเฉพาะอยางยิ ่ง 
ประชาชนและผูประกอบการที่อยูในพื้นที่ประสบภัยในชวง 
ป 2554 ที่ผานมา นอกจากนี้ในสวนของภาคการเกษตรที่แม 
ปริมาณผลผลิตภาคการเกษตรพิจารณาจากดัชนีผลผลิตภาค 
การเกษตรปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.07 เม่ือเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปที่ผานมา แตเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา 
ปริมาณผลผลิตภาคการเกษตรกลับปรับตัวลดลงรอยละ 3.26 
โดยปรับตัวลดลงในทุกหมวดทั้งหมวดพืชผลสำคัญ หมวด 
ปศุสัตว และหมวดประมงลดลงรอยละ 4.43 1.09 และ
0.02 ตามลำดับ ในขณะท่ีในสวนของระดับราคาสินคาเกษตร 
ปรับตัวลดลงพิจารณาไดจากดัชนีราคาสินคาเกษตรท่ีเกษตรกร 
ขายไดปรับตัวลดลงรอยละ 11.10 โดยเปนการปรับตัว 
ลดลงในหมวดพืชผลสำคัญ และหมวดปศุสัตว ลดลงรอยละ 
11.17 และ 17.32 ตามลำดับ ขณะที่ระดับราคาสินคา 
ในหมวดประมงปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10.44 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปกอน รวมถึงสถานการณภาคอุตสาหกรรม 
เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 
อยูที่ระดับ 166.35 ปรับตัวลดลงรอยละ 15.61 เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งถือเปนการปรับตัวลดลง 
ของดัชนีผผลิตอุตสาหกรรม 8 ใน 9 เดือนแรกของปนี้ 
ทั้งนี้เปนผลมาจากการที่ภาคอุตสาหกรรมยังคงตองเผชิญกับ 

มองวาสงผลกระทบดานบวกตอกิจการในระดับที่ไมมากนัก 
และสงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ลดลงเมื ่อเทียบกับ 
เดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเก่ียวกับคาดัชนีความเช่ือม่ันผูประกอบการ 
ภาคการคาและบริการในเดือนกันยายน 2555 ผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
ปรับตัวในทิศทางที่ลดลง ในขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการปรับตัว 
ลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันเปนผลมาจากการ 
ปรับตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นในองคประกอบดาน 
ยอดจำหนาย ตนทุน และกำไรในปจจุบันแตก็เปนการปรับตัว 
ลดลงของคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในระดับที่ไมมากนักในทุก 
องคประกอบ ในขณะที่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของคาดัชนีความ 
เช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาเปนผลมาจากการปรับตัว 
เพ่ิมข้ึนของคาดัชนีความเช่ือม่ันในองคประกอบดานยอดจำหนาย 
การจางงาน การลงทุน และกำไร โดยเฉพาะอยางย่ิงคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในองคประกอบดานยอดจำหนาย และกำไรที ่
คาดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาในองคประกอบ 
อื่นๆ โดยสาเหตุที่คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวใน 
ทิศทางที่ลดลงเปนผลมาจากประชาชนและผูประกอบการ 
ยังคงไมมีความม่ันใจตอสถานการณน้ำทวมในชวงเวลาดังกลาว 
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ความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในระยะนี้ 
เนื ่องจากภาคอุตสาหกรรมไทยมีการพึ่งพาการสงออกใน 
ระดับสูง นอกจากนี้ในสวนของสถานการณดานคาครองชีพ 
ที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ ้นอยางตอเนื่องพิจารณาไดจากดัชนี 
ราคาผูบริโภคในเดือนกันยายนอยูที่ระดับ 116.7 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นรอยละ 3.40 ซึ่งถือเปนการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับ 
สูงที่สุดในรอบ 6 เดือน นับตั้งแตเดือนมีนาคมที่ผานมา 
ซึ่งปจจัยตางๆ ดังกลาวสงผลใหดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
ของเดือนนี้มีการปรับตัวในทิศทางที่ลดลง ในขณะที่สาเหตุ 
ที่สงผลใหคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้นเปนผลมาจากการบริโภคใน 
ประเทศที่ขยายตัวในระดับที่ดีอยางตอเนื่อง โดยดัชนีการ 
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนเดือนกันยายนขยายตัวรอยละ 
4.65 จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนการขยายตัวของ 
การบริโภคในทุกดานทั้งในสวนของปริมาณการจําหนาย 
รถยนตที่ยังเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากมาตรการคืนเงินภาษีรถยนต 
คันแรก การนําเขาสินคาอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวสูง การใช 
ไฟฟาภาคครัวเรือนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และการจัดเก็บภาษี 
มูลคาเพิ่มที่ขยายตัวในระดับที่ดี อีกทั้งดานการลงทุนภาค 
เอกชนยังขยายตัวตอเนื่องพิจารณาจากดัชนีการลงทุนภาค 

เอกชนในเดือนกันยายนขยายตัวรอยละ 11.73 จากชวงเดียวกัน 
ของปกอน จากการนำเขาสินคาทุน ปริมาณการจำหนาย 
ปูนซีเมนตในประเทศ ปริมาณการจำหนายครื่องจักรและ 
อุปกรณในประเทศ และปริมาณการจำหนายรถยนตเพื่อ 
การพาณิชยที่ขยายตัวในระดับสูง เชนเดียวกันการลงทุนใน 
ตลาดหลักทรัพยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในเดือนกันยายน 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยอยูที่ระดับ 1,298.79 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 
71.31 จุด ดานการทองเที่ยวยังคงมีความคึกคักโดยในเดือน 
กันยายนมีจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติจำนวน 1.6 ลานคน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.9 จากชวงเดียวกันของปกอน สวนอัตรา 
การเขาพักโรงแรมในกันยายนอยูที่รอยละ 54.2 ซึ่งอยูใน 
ระดับที่ใกลเคียงกับในชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยปจจัย 
ดังกลาวลวนสงผลใหคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวเพ่ิมข้ึนในเดือนน้ี โดยในเดือนน้ีคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นแยกพิจารณาในแตละองคประกอบในปจจุบันอยูใน 
ระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับ 
ที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 เปนสวนใหญ ในขณะที่คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวาคาฐานที ่ 50 เปน 
สวนใหญ 
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1. Export Composite Leading Index (Export CLI) 
Export CLI เดือนพฤศจิกายน 2555 ปรับตัว 

เพ่ิมข้ึนเล็กนอยสงสัญญาณฟนตัว โดยตัวแปรองคประกอบ 
สวนใหญสงสัญญาณดานบวก ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ดัชนีอัตราการใชกำลังการผลิต ดัชนีตลาดหลักทรัพยของ 
ไทย และดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นสงสัญญาณ 
ขยายตัว ในขณะที่ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ สงสัญญาณ 
ฟนตัว

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

สงออกของไทย เดือนกุมภาพันธ 2556 จะอยูในภาวะ 
ปกติคอนขางซบเซา สถานการณโดยรวมคาดวาเร่ิมปรับตัว 
ดีขึ้น การสงออกยังสามารถขยายตัวไดแตเปนระดับไมสูง 
มากนัก  โดยปจจัยในประเทศและตางประเทศเร่ิมมีทิศทาง 
ดานบวกมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2555 โดยดัชน ี
ชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น อัตราการใชกำลังการผลิต การ 
นำเขาสินคาทุน และการนำเขาสินคาวัตถุดิบ ตางมีทิศทาง 
ขยายตัวขึ ้นเมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา 
อยางไรก็ตาม พบวาหากเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนา 
การนำเขาสินคาวัตถุดิบหดตัวลง ดานปจจัยตางประเทศ 
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (JPMorgan Global Manufac-
turing PMI) เดือนธันวาคม 2555 ปรับตัวเหนือเสน 
มาตรฐานเปนเดือนแรกในรอบ 7 เดือน จากการผลิตที่ 
เพิ่มข้ึนในประอุตสาหกรรมขนาดใหญ ในขณะที่ประเทศ 
เกิดใหมก็ปรับตัวดีขึ้นเชนกันใน เม็กซิโก อินเดีย บราซิล 
ตุรกี และอินโดนีเซีย

การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนกุมภาพันธ 2556
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

ทิศทางการสงออกเดือนกุมภาพันธ 2556 คาดวาในภาพรวมจะมีทิศทางดีขึ้น แตยังไมสามารถขยายตัวไดสูงมากนัก คาดวาภาคการสงออกจะไดรับ 
ปจจัยบวกจากปจจัยในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ปจจัยตางประเทศในภาพรวมเริ่มมีการฟนตัวเชนกัน อยางไรก็ตามเพื่อพิจารณาถึงทิศทางเศรษฐกิจ 
ของตลาดสงออกหลักของไทย เชน สหรัฐฯ ญี่ปุน และยุโรป พบวายังคงมีปญหาดานเศรษฐกิจ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ และญี่ปุน ยังคงต่ำ 
กวาเสนมาตรฐาน และมีทิศทางลดลง ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของยุโรปยังคงต่ำกวาเสนมาตรฐานอยางตอเนื่องแตมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 
2555

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