










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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รัฐไฟเขียวปรับโครงสรางภาษีรัฐไฟเขียวปรับโครงสรางภาษี
“มนุษยเงินเดือนเฮ คายรถยนตอวม”

16

บทวิเคราะห : “ผลกระทบของบทวิเคราะห : “ผลกระทบของ
โครงการรับจำนำขาวตอตลาดขาวไทย”

21

ตองรูมากกวาตองรูมากกวา
กฎหมายการลงทุนของพมา

27

ธุรกิจอาหารผูสูงอายุธุรกิจอาหารผูสูงอายุ
ในไตหวัน...ยังไปไดอีกไกล

29

แนวนโยบายเศรษฐกิจของพรรคแนวนโยบายเศรษฐกิจของพรรค
คอมมิวนิสตจีนในอนาคต

32

จีนสานฝนปนไหหนานจีนสานฝนปนไหหนาน
เปนจุดปลอดภาษี

36

จีน ดึง ไตหวันจีน ดึง ไตหวัน
เขาสูออมอก

37

แนวโนมการเติบโตของเทคโนโลยีแนวโนมการเติบโตของเทคโนโลยี
ในป 2013 (2556)

39

ไมอยากตกเทรนดตองเปนไมอยากตกเทรนดตองเปน
Social Entrepreneur

41

การประชาสัมพันธ: ทิศทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ: ทิศทางการสื่อสาร
สูโลกธุรกิจในอนาคต

44

เตรียมความพรอมรับ AECเตรียมความพรอมรับ AEC
กับอุทาหรณ US - Gambling

47

เตรียมกลยุทธองคกรรับมือ AECเตรียมกลยุทธองคกรรับมือ AEC
ตอนที่ 6

50
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ผูประกอบการภาคการคาและบริการ

57

การวิเคราะหการสงออกไทยการวิเคราะหการสงออกไทย
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก 
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เปนการใชทรัพยากรคลื่นความถี่ที่เปนสาธารณะ เพื่อบริการ 
และประชาชนเขาถึงขอมูล ขาวสาร ความบันเทิง โดยไมแบง 
ชั้นวรรณะ รายไดสูง-ต่ำ ชองวางก็จะลดลง

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตนพันเอก ดร. นที ศุกลรัตน
บทบาทการเปลี่ยนทีวีไทยสูทีวีดิจิทัล

32

เศรษฐกิจจีนยังคงพึ่งพา ภาคการสงออกและ ปจจัยภายนอก 
ประเทศอยางมาก ซึ่งขอมูลของธนาคารโลกระบุวา ในป 2554 
ภาคการสงออก มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 31 การเติบโตของ 
จีดีพี และการจางงานกวา 200 ลานตำแหนง เกี่ยวของกับภาค 
การคาและการลงทุนจากตางประเทศ 

แนวนโยบายเศรษฐกิจของพรรคแนวนโยบายเศรษฐกิจของพรรค
คอมมิวนิสตจีนในอนาคต

41

เปาหมายของผูประกอบการเพื่อสังคมนั้นมีอยู 2 ประการ โดย 
หลอมรวมเปาหมายของธุรกิจแบบ  Purely Commercial
และ องคกร Purely Philanthropic เขาดวยกันเปน Hybrid 
ทำใหองคกรมีสถานะเปน Social Enterprise ไดจริง ๆ

ไมอยากตกเทรนดตองเปนไมอยากตกเทรนดตองเปน
Social Entrepreneur

21

จากขอมูลบัญชีสมดุลขาวของประเทศไทยในชวง 10 ป จะเห็น 
วาสตอกขาวของไทยเพิ่มขึ้นมากจาก 1.7 ลานตันขาวสาร ในป 
2544 เปน 9.4* ลานตันขาวสาร ในป 2555 (คาประมาณการ) 

บทวิเคราะห : “ผลกระทบของบทวิเคราะห : “ผลกระทบของ
โครงการรับจำนำขาวตอตลาดขาวไทย”

16

การปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสำหรับการ 
คำนวณเงินไดสุทธิ จากเดิม 5 ขั้นอัตรา เปน 7 ขั้นอัตรา 
และอัตราภาษีสูงสุดจาก 37% เหลือ 35% ซึ่งสงผลให 
ผูเสียภาษีมีภาระภาษีลดลงจากเดิม ซึ่งมีผลบังคับใชในป 
งบประมาณ 2556 ที่จะยื่นรายการในป 2557

รัฐไฟเขียวปรับโครงสรางภาษีรัฐไฟเขียวปรับโครงสรางภาษี
“มนุษยเงินเดือนเฮ คายรถยนตอวม”

47

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่เราจะตองยอมรับโดยที่ไมรูตัวมา
กอน นั่นก็คือความเสี่ยงที่จะตองเปดการคาในสาขาที่เราก็ 
ไมเคยรูวามีมันอยูหรือเราไมสามารถคาดการณไดวาจะมี 
การคาเชนนี้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกรณีเชนนี้เคยเกิดขึ้นมาแลว 
กับสหรัฐอเมริกาในกรณีที่เรียกกันวา “US-Gambling”

เตรียมความพรอมรับ AECเตรียมความพรอมรับ AEC
กับอุทาหรณ US - Gambling
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนวรรธน พลวิชัย รองอธิการบดีฝายวิจัยและผูอำนวยการ 
ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยผลสำรวจผลกระทบจาก 
อัตราแลกเปลี่ยน ที่มีตอผูประกอบการและแรงงานไทย โดยในสวนของอัตราแลกเปลี่ยนดำเนินการ 
สอบถามผูประกอบการทั่วประเทศ 400 ตัวอยาง ระหวางวันที่ 18-22 มกราคม 2556
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สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนปจจุบัน 
ผูประกอบการรอยละ 42.5 ระบุวากระทบ 
ธุรกิจมาก อยางไรก็ตามผูประกอบการ 
รอยละ  53.4 ระบุวาปจจุบันยังไมกระทบ 
การสงออกสินคา และรอยละ 48.2 ระบุวา 
ความสามารถในการแขงขันยังไมเปลี่ยนแปลง
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สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนที่ไมสงผลกระทบตอการสงออกควรอยูที่ 30.20 บาทตอดอลลาร 
สหรัฐ และอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมควรอยูที่ 31 บาทตอดอลลารสหรัฐ สวนเงินบาทแข็งคา 
ที่สุดที่รับได คือ 29.40 บาทตอดอลลารสหรัฐ โดยจะสามารถรับไดนานถึง 1 เดือนครึ่ง

¼ÅÊÓÃÇ¨
¼Å¡ÃÐ·ººÒ·á¢ç§
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13



พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน
บทบาทการเปลี ่ยนทีวีไทยสู ทีวีดิจิตัล

ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน (กสท.)

ในป จจ ุบ ันจะเห ็นได ว าเทคโนโลย ีม ีความเจร ิญ 
กาวหนาอยางตอเนื่อง ไมพนแมกระทั่งกิจการโทรทัศน 
ของไทย ซึ่งถือวาเปนการพลิกโฉมหนาประวิติศาสตรอีก 
ข้ันหน่ึง จากโทรทัศนระบบอนาล็อกท่ีเราใชกันอยูในปจจุบัน 
มาสูระบบดิจิตัล ซึ่งการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะ 
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด หรือมีผลกระทบอยางไรบาง 
ในฉบับนี้นิตยสาร Thailand Economic & Business 
Review มีความยินดีที่ไดรับเกียรติจาก พันเอก ดร. นที 
ศุกลรัตน  ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และ 
กิจการโทรทัศน (กสท.) มาใหแนวทางและการรับมือ 
โทรทัศนระบบดิจิตัลที่จะมาถึงในอีกไมชานี้คะ

การเปลี่ยนผานจากระบบโทรทัศนแบบอนาล็อกสู 
ระบบดิจิตัล

เนื ่องจากจากพัฒนาอยางไมหยุดยั ้งของเทคโนโลยี 
ในสมัยกอนเราใชโทรทัศนขาวดำ และเปล่ียนมาเปนโทรทัศน 
สี หรือโทรทัศนระบบอนาล็อกท่ีเราใชกันอยูในปจจุบัน ดังน้ัน 
ไมใชเรื่องแปลกถาเราจะกาวผานไปสูระบบดิจิตัล อีกทั้ง 
ในตางประเทศไดเปลี่ยนมาใชระบบนี้กันเปนจำนวนมาก 
แลว พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน  ไดกลาววา “ประเทศ 
เราไมมีการพัฒนาในดานกิจการโทรทัศนมา 15 ป เพราะ 
ฉะน้ันส่ิงท่ีเกิดข้ึนเปนทางเลือกหมด ไมวาจะเปนทีวีดาวเทียม 
เคเบิ้ลทีวี อันนั้นไมใชระบบหลัก ถามวาถึงเวลาที่เราจะ 
เปลี ่ยนระบบโทรทัศนจากอนาล็อกเปนดิจ ิต ัลหรือยัง? 
มันจำเปน เพราะคนสวนใหญเปลี่ยนแลว ทีนี้ถามวาถาชา 

ไปอีกไดไหม? ถาชาไปอีก ผมวาเราจะมีปญหาเรื่องขยะ 
อิเล็คทรอนิค เพราะวาทุกคนจะสงทีวีมุงที่เปนเครื่องรับ 
อนาล็อคมาท่ีเรา แลวราคาทีวีเราจะราคาลดลงอยางรวดเร็ว”

ปจจัยที ่มีผลตอการเปลี ่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ 
และการสงผลกระทบตอธุรกิจประเทศไทย

ดวยทางเลือกการรับชมโทรทัศนของประชาชนมีมาก
ขึ้น ไมวาจะเปนดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี พันเอก ดร. นที 
ศุกลรัตน  มีความเห็นดังนี้ “มันเปนทุกประเทศเหมือนกัน 
มีชองทางเลือก มีชองหลักนะครับ ชองทางเลือก คือสิ่งที่ 
เรียกวา พรีเมี่ยม (premium)  เปนสิ่งที่คนสามารถแบงปน 
ได แตสวนของชองหลัก คือที่สิ่งที่เรียกวามันเปนเหมือนที่ 
ภาครัฐการันตีวาบริการอยางต่ำเทานี้ที ่ทุกๆคนควรจะได 
รับ ก็คือทีวีที่ทุกคนควรจะไดรับโดยที่ไมจายเงินเลย มัน 
เปนการใชทรัพยากรคลื่นความถี่ที่เปนสาธารณะ ใชไปเพื่อ 
บริการและประชาชนเขาถึงขอมูล ขาวสาร ความบันเทิง 
ที่อยูในทีวี นี่คือทุกคนโดยที่ไมแบงชั้นวรรณะ ใครมี 
รายไดสูงรายไดต่ำ ชองวางก็จะลดลง  แตในขณะเดียวกัน 
จะเห็นไดวาการเขาถึงเคเบิ้ลการเขาถึงมันคือคาใชจายที่ 
เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานั้นมันคือสิ่งที่เรียกวาพรีเมี่ยม 
(premium) คนเราดูทีวีปกติที่บานได ถาเราอยากฟง 
ระบบสเตอรริโอ เซอรราวน 3D ตองไปที่โรงหนัง จายเงิน 
อันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนมีทางเลือกอยู แตในขณะเดียวกันการ 
รับขอมูลขาวสารบริการจากภาครัฐ มันเปนสิ่งที่ภาครัฐ 
ตองมีใหกับทุกคน”
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เปนการใชทรัพยากรคลื ่นความถี ่ที ่เปนสาธารณะ เพื ่อบริการและประชาชนเขาถึง
ขอมูล ขาวสาร ความบันเทิง โดยไมแบงชั ้นวรรณะ รายไดสูง-ต่ำ ชองวางก็จะลดลง

ทีวี โดยเฉพาะประเภทธุรกิจทั้ง 24 ชอง ซึ่งจะตองผาน 
การประมูลทั้งสิ้น ซึ่งทานกลาววา “การยื่นการประมูลจะ 
เริ่มเดือน ก.ค. 56 มีคนอื่นที่จะเขาสูตลาดพอสมควร 
นอกจากผูประกอบกิจการรายเดิม เชน ชอง 5, ชอง 11, 
ชอง ThaiPBS เพราะเขาเปนสาธารณะอยูแลว เพราะ 
ฉะนั้นเขาก็คงไมเขากระบวนการแขงขันในครั้งนี้ สวนชอง 
3 กับชอง 7 จะเปนธุรกิจ ชอง 9 ก็อาจจะเปนธุรกิจ 
ก็จะเขาสูการประมูล”

เปาหมายและสิ่งที่อยากฝากไว
ทายที่สุด พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน ยังไดฝากถึง 

ทุกทานผานนิตยสารวา “ผมอยากฝากวาการเปลี่ยนแปลง 
ระบบโทรทัศนเปนเรื่องสำคัญของประเทศ ผมวาประเทศ 
เราเด็กดูทีวีมากกวาเรียนในหองเรียน หลังจากที่มีการ 
สำรวจทั้งหลายแลว ประเทศเราคนอานหนังสือนอยกวา 
การดูทีวีมาก เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนระบบทีวีใหมันดีขึ้น 
ใหมันหลากหลายขึ้น คุณภาพดีขึ้น มันเปนสาระสำคัญ 
ของประเทศ มันจะสงผลตอทุกๆ มิติของประเทศ เพราะ 
ฉะนั ้นการดำเนินการในเรื ่องนี ้มันตองมีความเปนธรรม 
และมีความโปรงใส เพราะฉะนั้นอยากใหทุกๆ คนชวยกัน 
ตรวจสอบ แตในขณะเดียวกันถาตรงไหนที่มันดีก็ชวย 
สนับสนุนดวย ทีวีระบบดิจิตัลเปนอะไรที่เปนทางเลือกใหม 
เพราะฉะนั้นมันตองพิสูจนไดวาทีวีระบบดิจิตัลดีกวาทีวี 
ระบบอนาล็อก คนถึงจะเปลี่ยนเปนทีวีดิจิตัล อันนี้เปนสิ่ง 
ที่พยายามจะทำใหมันสอดคลองกับสังคมของบานเรา”

ข อจำก ัดในการดำเน ินการเปล ี ่ยนผ านระบบ 
กสทช.

การจัดกรอบชองในเบ้ืองตน พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน 
ไดชี ้แจงวาเปนไปตามทฤษฎีเชนเดียวกันกับตางประเทศ 
คือ 12 ชองแรกเปนทีวีชุมชน เพื่อแสดงอัตลักษณของ 
ชุมชนนั้นๆ สวน 12 ชองถัดมาเปนทีวีสาธารณะของ 
ทางภาครัฐ และ 24 ชองสุดทายเปนประเภทธุรกิจ ซึ่ง 
มีบริการสาธารณะพวงอยู 30 % สวนท่ีเหลือมีวัตถุประสงค 
ทางธุรกิจ สำหรับประชาชนนั้น ทานไดเสนอใหมีการ 
แจกคูปอง เพื่อนำมาแลกซื้อ Set Top Box หรือกลอง 
แปลงสัญญาณ เนื่องจากไมตองการแทรกแซงทางการตลาด 
โดยเงินที่นำมาเปนสวนลดนั้น นำมาจากเงินที่ไดจากการ 
ประมูลคลื่นความถี่สำหรับชองในระบบธุรกิจ สวนการ 
ดำเนินการของ กสทช. นั้น ทานกลาววา “จะมีการออกใบ 
อน ุญาตโครงข ายสำหร ับท ีว ีด ิจ ิต ัลประมาณเด ือน 
มี.ค.-เม.ย. 56 การออกใบอนุญาตชองบริการสาธารณะ 
ภายในเดือน พ.ค. 56 แลวถึงจะมีการประมูลสำหรับ 
ชองธุรกิจประมาณเดือน ก.ค.-ส.ค. 56 ตอจากนั้นปลายป 
ถึงตนปหนาจะเปนเรื่องทีวีชุมชน เพราะฉะนั้นประชาชน 
จะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในปนี้”

ในสวนโฆษณา ทั้งในประเทศและตางประเทศสามารถ 
โฆษณาในโทรทัศนระบบดิจิตัลไดปกติ เพราะถือวาเปน 
ชองทางที่ทำใหประชาชนรับสารไดมากขึ้น สวนเรื่องคา 
ใชจายในการขอใบอนุญาตนั้น ไมกระทบตอผูผลิตโฆษณา 
มากนัก แตกับมีผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบกิจการชอง 
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สุวิสุทธิ
ศิริวัฒนกุล

รัฐไฟเขียวปรับโครงสรางภาษี
“มนุษยเงินเดือนเฮ คายรถยนตอวม”

เมื่อวันที ่18 ธันวาคม 2555 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตร ี
(ครม.) ไดอนุมัติการปรับโครงสรางภาษีทั้งในสวนของภาษี 
เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีสรรพสามิตรถยนต และรถ 
จักรยานยนต ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยที่ประชุม 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการปรับโครงสรางภาษี 
สำคัญ 4 รายการ ไดแก 

1. การปรับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปน 
การปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสำหรับ 
การคำนวณเงินไดสุทธ ิจากเดิม 5 ขั้นอัตรา เปน 7 ขั้นอัตรา 
และอัตราภาษีสูงสุดจาก 37% เหลือ 35% ซึ่งสงผลให 
ผูเสียภาษีมีภาระภาษีลดลงจากเดิม ซึ่งมีผลบังคับใชในป 

งบประมาณ 2556 ที่จะยื่นรายการในป 2557 และคาดวา 
ภาครัฐจะสูญเสียรายไดในปงบประมาณ 2556 ประมาณ 2.5 
หม่ืนลานบาท ซ่ึงการปรับปรุงโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
เพื่อสรางความเปนธรรมแกผูมีรายไดทุกระดับ รวมทั้ง 
ยังเปนการขยายฐานใหผูมีรายไดนอยจาก 1.5 แสนบาท 
เปน 3 แสนบาท โดยจะทำใหประชาชนเหลือเม็ดเงินใน 
มือมาใชจายในระบบมากข้ึน และจะชวยกระตุนการบริโภค 
ซึ่งสงผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมในระยะยาว

นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบใหมีการเก็บภาษีคณะบุคคล 
จากเดิมเก็บ 10% ของรายไดกอนหักรายจายเปน 20% 
ของรายไดกอนหักรายจาย ซึ่งชวยปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â �¾ÂÒ¡Ã³ �

àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨

หทัยรัตน
ไชยจารุวณิช 
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รวมทั้งสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต 
ของโลก โดยมีผลบังคับวันท่ี 1 ม.ค. 2559 เพ่ือใหผูประกอบการ 
มีเวลาปรับตัว ซ่ึงคาดวาจะทำใหภาครัฐมีรายไดเพ่ิมข้ึน 25,639 
ลานบาท นอกจากนี้ผูประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต 
และผูนำเขาจะตองติดปายแสดงการประหยัดพลังงานและ 
ปริมาณการปลอย CO2 รวมทั้งใหกระทรวงคมนาคมศึกษา 
แนวทางการปรับโครงสรางภาษีรถยนตประจำป เพื่อให 
สอดคลองกับภาษีสรรพสามิตรถยนตตอไป

4. การปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต 
โดยการเปลี่ยนจากการจัดเก็บตามชนิดเครื่องยนต คือ 2 
จังหวะ และ 4 จังหวัด มาเปนการเก็บภาษีตามปริมาตร 
ความจุกระบอกสูบรถจักรยานยนตท่ีคิดเปนลูกบาศกเซนติเมตร 
(ซีซี) แทน โดยมีผลบังคับวันที่ 19 ธ.ค. 2555 เปนตนไป ซึ่ง 
การปรับอัตราใหมคร้ังน้ีจะไมสงผลกระทบตอรถจักรยานยนต 
ของประชาชนโดยทั่วไป เพราะ 99% ของรถจักรยานยนต 
ที่ประชาชนนิยมซื้อ เปนรถจักรยานยนตที่มีปริมาณความจ ุ
กระบอกสูบไมเกิน 150 ซีซี และคาดวาจะทำใหภาครัฐมี 
รายไดเพิ่มขึ้นปละ 157 ลานบาท จากรถจักรยานยนตที่มี 
ซีซีสูงและมีราคาแพงประเภทบิ๊กไบคโดยในสวนของการ 

เนื่องจากกฎหมายปจจุบันกำหนดใหหางหุนสวนสามัญที่ 
ไมใชนิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคล เปนหนวย 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซึ่งเปนการเปดชองใหมีการใช 
ประโยชนจากการจัดตั้งหางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคล 
ที่ไมใชนิติบุคคลในการเลี่ยงภาษี

2. มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมความเสมอภาคในการ 
ย่ืนรายการและเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของสามี-ภรรยา 
โดยใหภรรยาสามารถยื่นรายการเสียภาษีตางหากจากสามี 
ได สำหรับเงินไดพึงประเมิน 40 (1) และอนุญาตใหคูสมรส 
หักคาใชจายบุตรไดเทากัน โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตปภาษ ี
2555 ที่จะยื่นในป 2556 คาดวาจะทำใหภาครัฐสูญเสีย 
รายไดปงบประมาณ 2556 ประมาณ 7,000 ลานบาท

3. การปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนต กำหนด 
ใหปรับปรุงการคำนวณการจัดเก็บภาษีจากปริมาตรความจ ุ
กระบอกสูบท่ีคิดเปนซีซี เปนการคำนวณตามอัตราการปลอย 
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ตามมาตรฐานยุโรปเพื่อให 
เหมาะสมและเปนธรรมกับรถยนตทุกประเภท และสอดคลอง 
กับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของรัฐบาลโดยคำนึงถึงการ 
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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ปรับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแมวาจะถูกมองวา 
ประโยชนตกกับกลุมผูมีรายไดปานกลางถึงรายไดสูงมากกวา 
ผูมีรายไดนอย ซึ่งในสวนนี้คงแลวแตมุมมองวาเราจะมอง 
ในดานของตัวเงินหรือสัดสวนตอเงินภาษีที่เสีย ซึ่งแนนอน 
ในสวนของผู กำหนดนโยบายก็จะออกมาแสดงใหเห็นวา 
กลุมผู มีรายไดนอยจะสามารถประหยัดภาษีในสัดสวนที่ 
มากกวาเมื่อเทียบกับกลุมผูมีรายไดปานกลางและรายไดสูง 
แตในสวนของผูที ่ไมเห็นดวยก็จะใหความเห็นวากลุมผู ม ี
รายไดสูงสามารถประหยัดเม็ดเงินที่เสียภาษีไดเปนจำนวน 
ที่มากกวาผูที่มีรายไดนอย ซึ่งหากมองภาพกลางๆ การปรับ 
โครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาดังกลาวทุกคนได 
ประโยชนแตจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับมุมมองของแตละ 

บุคคลเปนสำคัญ ซึ่งการปรับโครงสรางภาษีดังกลาวนาจะ 
สงผลใหประชาชนมีกำลังในการบริโภคมากขึ้น ซึ่งนำมา 
สูการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่สามารถจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น  
รวมไปถึงการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีของภาครัฐที่นำ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชก็นาจะชวยการเพิ่ม 
การเขาถึงขอมูลที่ถูกตองและเปนประโยชนตอการเขาถึง 
กลุมผูที่ยังไมไดเสียภาษีอยางครบถวนมากขึ้น

สำหรับการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนต
แมวาจะมีผลบังคับใชในอีก 3 ปขางหนา แตคายรถยนต 
ตางๆ คอนขางมีความกังวลเนื่องจากระยะเวลา 3 ป ถือ 
เปนระยะเวลาไมมากนักสำหรับการปรับตัวในอุตสาหกรรม 
ยานยนต เนื่องจากโครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนตใหม 
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เปนการรื้อระบบการจัดเก็บภาษีเดิมที่มีการจัดเก็บภาษีตาม 
ปริมาตรความจุกระบอกสูบที่คิดเปนซีซ ี มาเปนการคำนวณ 
อัตราภาษีตามอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 
สงผลใหคายรถยนตตางๆ อาจถึงข้ันท่ีจะตองมีการปรับเปล่ียน 
กลยุทธในการดำเนินธุรกิจของตนเลยก็วาได เนื่องจากการ 
จัดเก็บภาษีรถยนตโดยวิธีการใหมสงผลใหรถยนตประเภท 
อีโคคารนาจะเปนรถยนตประเภทเดียวที ่ไดประโยชน 
เนื่องจากราคาขายอาจมีการปรับตัวลดลงไดบางเล็กนอย 
ในขณะท่ีรถยนตประเภทอ่ืนๆ ระดับราคาขายจะมีการปรับตัว 
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามการปรับโครงสรางภาษ ี
สรรสามิตรถยนตดังกลาวไมนาจะสงผลกระทบตอการแขงขัน 
ของผู ประกอบการมากนักเนื ่องจากผูผลิตทุกรายจะตอง 

เผชิญกับตนทุนดานภาษีที่เพิ่มขึ้นไมแตกตางกัน ซึ่งผลจาก 
การปรับโครงสรางภาษีดังกลาวทายที่สุดก็จะตกไปสูผูบริโภค 
ที่จะตองเปนผูรับภาระภาษีดังกลาว โดยจะตองซื้อรถยนต 
ในราคาที่สูงขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อรถยนต 
ที่ยากขึ้นในที่สุด 

จากการปรับโครงสรางภาษีของภาครัฐสะทอนให 
เห็นถึงความพยายามในการสรางความเปนธรรมใหเกิดขึ้น 
กับทุกภาคสวน รวมทั้งการดึงใหผูที่มีหนาที่ตองเสียภาษ ี
เขามาในระบบมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงใหเขากับ 
สถานการณในปจจุบัน กลาวคือทั้งผูผลิตและผูบริโภคที่ 
เปนผูมีเงินไดซึ่งมีหนาที่ในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดคณะบุคคลซึ่งถือเปนภาษี 

¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ºÑÞªÕÍÑμÃÒÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´ÒÊÓËÃÑº¡ÒÃ¤Ó¹Ç³à§Ô¹ä´ŒÊØ·¸Ô ¨Ò¡à´ÔÁ 5 

¢Ñ é¹ÍÑμÃÒ à»š¹ 7 ¢Ñ é¹ÍÑμÃÒ áÅÐÍÑμÃÒÀÒÉÕÊÙ§ÊØ´¨Ò¡ 37% àËÅ×Í 35% 

«Ö è§Ê‹§¼ÅãËŒ¼Ù Œ àÊÕÂÀÒÉÕÁÕÀÒÃÐÀÒÉÕÅ´Å§¨Ò¡à´ÔÁ «Ö è§ÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªŒã¹»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2556 

·Õ è¨ÐÂ× è¹ÃÒÂ¡ÒÃã¹»‚ 2557 
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ทางตรง ในขณะเดียวกันก็ตองมีภาระในการเสียภาษีจาก 
การผลิต การบริโภคอุปโภคสินคาและบริการตางๆ ซึ่ง 
ถือเปนภาษีทางออม ซึ่งการปรับโครงสรางภาษีดังกลาว 
รัฐอาจสูญเสียรายไดจากการเก็บภาษีอยางหนึ่งแตก็จะมี 
รายไดจากการเก็บภาษีอื่นเขามาเพิ่มขึ้น ซึ่งก็เสมือนการ 
โยกเงินจากกระเปาซายไปกระเปาขวาของรัฐบาลเทานั้น 
ซึ่งประโยชนที่ไดจะเปนประโยชนทางออมเสียเปนสวนใหญ 
เชน การลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจะสงผลให 
ประชาชนมีรายไดเพื่อการจับจายเพิ่มมากขึ้นสงผลตอการ 

กระตุนการบริโภคของประเทศและการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม 
ที่อาจจัดเก็บไดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ในสวนของการปรับ 
โครงสรางภาษีสรรพสามิตรถยนตก็จะสงผลดีตออุตสาหกรรม 
รถยนต Eco-car สนับสนุนใหผูบริโภคหันมาใชรถยนต 
Eco-car เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถตอบสนองนโยบายของ 
รัฐดานการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดลอมซึ ่งการปรับ 
โครงสรางภาษีดังกลาวนาจะมีสวนชวยเพิ่มความเปนธรรม 
และรักษาความสมดุลเพื่อใหการจัดเก็บภาษีใหเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

¡ÒÃ»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò´Ñ§¡Å‹ÒÇ·Ø¡¤¹ä´Œ»ÃÐâÂª¹ �áμ ‹¨ÐÁÒ¡ËÃ×Í¹ŒÍÂ 

¢Ö é¹ÍÂÙ ‹¡ ÑºÁØÁÁÍ§¢Í§áμ ‹ÅÐºØ¤¤Åà»š¹ÊÓ¤ÑÞ «Ö è§¡ÒÃ»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ÀÒÉÕ´Ñ§¡Å‹ÒÇ 
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ศูนยศึกษาการคา
ระหวางประเทศ

บทวิเคราะห : “ผลกระทบของ
โครงการรับจำนำขาวตอตลาดขาวไทย”

โครงการรับจำนำขาวเปลือกเปนโครงการหนึ่งที่มีความ 
สำคัญ ซึ่งรัฐบาลตองการชวยเหลือชาวนาที่ประสบปญหา 
ราคาขาวตกต่ำจากภาวะขาวลนตลาดในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว  
โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแตปเพาะปลูก 2524/25 ซึ่งเปนชวง 
ที่ราคาขาวในประเทศคอนขางตกต่ำ รัฐไดมอบหมายให 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เปนองคกรหลักในการทำหนาที่รับจำนำขาวเปลือกจาก 
ชาวนาในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อจูงใจใหชาวนาชะลอการ 
ขายขาวในชวงตนฤดูกาลเก็บเกี่ยว และลดอุปทานขาว 
ที่จะออกสูตลาด ในขณะเดียวกันก็เปนการชวยใหชาวนา 
ที่เดือดรอนเงินในชวงเก็บเกี่ยวไดมีเงินไปใชกอนโดยไมตอง 
ขายขาว เมื่อราคาขาวหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวสูงขึ้นชาวนา 
คอยมาไถถอนขาวเปลือกไปขายในตลาด พรอมกับจาย 
ดอกเบ้ียใหแกรัฐ ซ่ึงรัฐคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีต่ำเพ่ือชวยเหลือ 
เกษตรกร อยางไรก็ตาม แมวาโครงการรับจำนำขาวเปลือก 
จะสามารถชวยเหลือและแกปญหาในเร่ืองรายไดของเกษตรกร 
ไดสวนหนึ่ง แตก็ไดสรางปญหาและผลกระทบตอตลาด 
ขาวไทยมาโดยตลอด จนกลายเปนปญหาเร้ือรังของประเทศ 
สาเหตุหลักเกิดจากการใชวิธีการรับจำนำท่ีผิดไปจากหลักการ 
และเจตนารมณเดิม

งบอุดหนุนโครงการรับจำนำขาวเปลือก
 

 ในป 2555/56 คาดวาจะใชงบประมาณในโครงการ 
รับจำนำมากที่สุด จำนวน 405,000* ลานบาท (นาย 
ยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย เปดเผยภายหลัง 
การประชุมคณะกรรมการขาวแหงชาติ (กขช.) หรือเพิ่มขึ้น 
จากป 2554/55 รอยละ 92.9 

 ชวง ป พ.ศ. 2544-48 งบประมาณรับจำนำเพ่ิมข้ึน 
อยางตอเนื่องจาก 49,026 เปน 80,660 ลานบาท ในป 
2548 /49 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 64.5 

 ในป 2549/50 งบประมาณรับจำนำลดลง คิด 
เปนรอยละ 17.92 จากป 2548/49 ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไป 
ตามยุทธศาสตรขาวไทยที่ไดมีแผนการปรับลดการแทรกแซง 
ของรัฐในตลาดขาวเปลือกลงปละ 10% พรอมกับปรับราคา 
รับจำนำเปาหมายในฤดูนาปรังใหใกลเคียงกับราคาตลาด 
(กขช.2550)

 ในชวงป 2549/50-2551/52 ราคารับจำนำได 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องอีกครั้งจาก 66,200 ในป 2549/50 
เปน 126,000 ลานบาทในป 2551/52 

 สวนในชวงป 2552/53-2553/54 ไดมีการเปลี่ยน 
จากรับจำนำขาวเปนประกันราคา ซึ่งในชวงดังกลาว 
งบประมาณเทากับ 60,000 ลานบาท ลดลงจากป 2551/52 
รอยละ 52.38 

 ในชวงป 2554/55-2555/56 รัฐบาลไดกลับมาใช 
โครงการรับจำนำอีกครั้ง โดยในป 2554/55 งบประมาณ 
เพิ่มขึ้นกวา 3 เทาของงบป 2553/54 และคาดวา 
จะเพิ่มขึ้นตอเนื่องไปถึงปการผลิต 2555/56 ซึ่งเทากับ 
405,000 ลานบาท (ตารางที่ 1)
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ผลกระทบจากนโยบายรับจำนำขาวที่มีตอตลาดขาว 
รวมถึงผลกระทบตอสตอกขาว และมูลคาการสงออก 

- ผลกระทบจากราคารับจำนำขาวเปลือกเจานาป 
5% ตอราคาขาวเปลือกเจานาป 5% (ท่ีเกษตรกรขายได) 
ในประเทศไทย ปการผลิต 2544/45-2554/55

โครงการรับจำนำเปนนโยบายที่มีการแทรกแซงกลไก 
ราคาในตลาดขาว สงผลใหกลไกตลาดถูกบิดเบือน สาเหต ุ
เกิดจากการที่รัฐบาลกำหนดราคารับจำนำที่สูงเกินกวา 
ราคาตลาด ทำใหเกษตรกรมุงที่จะเขารวมโครงการฯ แต 
เพียงอยางเดียว โดยไมมีการซื้อขายปกติตามกลไกตลาด 
จากขอมูลในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 พบวาไดมีขาวที่ 
เกษตรกรนำมาจำนำไวมากกวา 16 ลานตันขาวเปลือก 
และขาวสารในสตอกมีมากกวา 12 ลานตัน ดังแสดงใน 
ภาพที่ 1

 ปการผลิต 2539/40-2542/43 ราคาขาวเปลือกเจา 
นาป 5% ที่เกษตรกรขายไดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง 
จาก 6,654 บาท/ตัน เหลือเพียง 4,502 บาท/ตัน ทำให 
รัฐบาลเขามาชวยเหลือโดยใชนโยบายอุดหนุน

 ป 2544/45 รัฐเร่ิมใชโครงการรับจำนำ โดยกำหนด 
ราคารับจำนำสูงกวาราคาในตลาด สงผลใหราคาขาวใน 
ตลาดเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 5,048 บาท/ตัน 
เปน 6,672 บาท/ตัน ในป 2547/48 หรือเพิ่มขึ้นเปน 
รอยละ 32.17 

 ในป 2548/49 พบวาราคาขาวที่เกษตรกรขายได 
ลดลงเล็กนอยหรือลดลงคิดเปนรอยละ 3.44 เมื่อเทียบกับ 
ป 2547/48 และในป 2549/50-2550/51 ราคาขาวที่ 
เกษตรขายไดเพ่ิมสูงข้ึนอีกคร้ัง ซ่ึงในชวงดังกลาวรัฐไดเปล่ียน 
มาใชโครงการประกันรายไดเขามาชวยเหลือเกษตรกร โดย 
ราคาขาวที่เกษตรกรขายไดในป 2550/51 เทากับ 9,586 
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บาท/ตัน สูงกวาราคาขาวที่เกษตรกรขายไดในป 2548/49 
ซึ่งเปนชวงที่สิ้นสุดโครงการรับจำนำในชวงแรก (2544/55- 
2549/50) คิดเปนรอยละ 89.89

 หลังจากป 2550/51 ราคาขาวที่เกษตรกรขายได 
มีการปรับตัวลดลงมาอยูที่ 8,600 บาท/ตันในป 2552/53 
หรือลดลงจากป 2550/51 รอยละ 11.46 แตในป 
2553/54-2554/55 ราคาขาวที่เกษตรกรขายไดมีแนวโนม 
เพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยในป 2554/55 มีราคาเทากับ 10,805 
บาท/ตัน หรือเพ่ิมข้ึนจากป 2544/45 คิดเปนรอยละ 114.04

 ป 2550/51 ราคาที่เกษตรกรขายไดสูงกวาราคา 
รับจำนำถึง 2,986 บาท/ตัน หรือคิดเปนรอยละ 31.15 
เนื่องจากเปนชวงที่เกิดวิกฤติอาหารโลก

 ในป 2544/45 สวนตางของราคารับจำนำขาว 
เปลือกเจานาป 5% สูงกวาราคาขาวที่เกษตรกรขายได 
เทากับ 187 บาทตอตัน แตในป 2554/55 พบวาราคา 

ขาวที่เกษตรกรขายไดกับราคารับจำนำมีสวนตางคิดเปน 
รอยละ 36.97 ซึ่งนับวาสูงที่สุดเปนประวัติการณ

(ตารางท่ี 2)      
   

เปรียบเทียบราคาจำนำขาวเปลือกเจานาป 5% กับ 
ราคาขาวเปลือกเจานาป 5% ที่เกษตรกรขายไดในประเทศ 
รายเดือน ในชวงป 2544-2555 ดังแสดงในภาพที่ 2

- ผลกระทบจากโครงการรับจำนำตอสตอกขาวสาร 
ของไทย

 จากขอมูลบัญชีสมดุลขาวของประเทศไทยใน 
ชวง 10 ป จะเห็นวาสตอกขาวของไทยเพิ่มขึ้นมากจาก 
1.7 ลานตันขาวสาร ในป 2544 เปน 9.4* ลานตัน 
ขาวสาร ในป 2555 (*คาประมาณการ) 

 ปริมาณขาวที ่เพิ ่มขึ ้นในสตอกสวนหนึ ่งเปนผล 
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มาจากโครงการรับจำนำขาวของรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาล 
รับจำนำขาวในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคารับจำนำ 
ขาวที่รัฐบาลกำหนดขึ้นสูงกวาราคาตลาด สงผลใหเกษตรกร 
นำขาวมารวมโครงการจำนวนมาก ดวยราคาที่สูงกวาราคา 
ตลาด เกษตรกรจึงไมไถถอนขาวที ่จำนำไวคืน ทำให 
ปริมาณขาวในสตอกของไทยสูงข้ึนอยางตอเน่ือง (ตารางท่ี 3)

- ผลกระทบของนโยบายรับจำนำตอมูลคาการสงออก 
ขาวหอมมะล ิและมูลคาการสงออกขาวขาว 5-10% ของ 
ไทยในตลาดโลก

 หลังจากเริ่มโครงการรับจำนำขาว พบวามูลคาการ 
สงออกขาวหอมมะลิของไทยในตลาดโลก ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
อยางตอเนื่อง จากป  2544 ซึ่งมีมูลคา 47.33 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ เปน 1,631.86 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้น 
คิดเปนรอยละ 3,372.04 

 แตเมื่อเปรียบเทียบป 2553 กับป 2554 พบวา 
มูลคาการสงออกขาวหอมมะลิปรับลดลงเล็กนอย จากป 2553 
หรือคิดเปนรอยละ 3.30

 เดือน ม.ค.-ก.ค. 2555 มูลคาการสงออกขาวหอม 
มะลิอยูที่ 789.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ โดยลดลงรอยละ 
6.58 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนาและราคารับ 
จำนำขาวเปลือกเจานาป 5% (ภาพที่ 3)

 กอนรับจำนำมูลคาการสงออกขาวขาว 5-10% ลดลง 
อยางตอเนื่องจาก 222.70 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2542 
เหลือ 106.71 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2544 หรือลดลง 
คิดเปนรอยละ 108.69

 หลังจากเริ่มใชนโยบายรับจำนำในป 2545 -2551 
พบวามูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นจาก 115.66 ในป 2545 
เปน 1,219.78 ในป 2551 หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 960 
ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องจากการกำหนดราคารับจำนำที่สูงขึ้น 
ประกอบกับอยูในชวงวิกฤติอาหารโลก 
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 ในป 2552 มูลคาการสงออกขาวขาว 5-10% 
ปรับตัวลดลงเหลือเพียง 287.91 หรือลดลงคิดเปนรอยละ 
323.66 เนื่องจากวิกฤติอาหารโลกเริ่มคลี่คลายประกอบกับ 
การเปลี่ยนนโยบายจากรับจำนำเปนประกันรายได 

 หลังจากป 2552 พบวามูลคาการสงออกขาวขาว 
5-10% เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป  2554 เทากับ 
1,115.26 ลานเหรียญสหรํฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 
287.36 และเพิ่มขึ้นจากป 2553 คิดเปนรอยละ 67.16 
(ภาพที่ 4)

ขอเสนอแนะนโยบายภาครัฐเพื่อหาแนวทางในการชวย 
เหลือเกษตรกร อันเปนวิธีการที่ไมทำลายตลาดขาวไทย

1)  ในโครงการรับจำนำที่ถือปฏิบัติในปจจุบัน ผูได 
รับประโยชน คือ โรงสี เนื่องจากโครงการรับจำนำไดสราง 
อำนาจทางการตลาดใหกับโรงสี เพราะโครงการรับจำนำ 
ไดใหโรงสีที ่เขารวมโครงการเปนจุดรับจำนำใบประทวน 
สินคาขาวเปลือก ทำใหบทบาททางการตลาดของโรงสีจาก 
การเปนผูแปรรูปขาวเปลือกเปนขาวสารไดปรับตัวไปสูการ 
เปนจุดรับเก็บขาวใหกับรัฐ และเปนจุดในการออกใบประทวน 
สินคาขาวเปลือก เมื่อเกษตรกรนำขาวมาที่โรงสี โรงสีจะ 
ทำหนาท่ีช่ังน้ำหนักและวัดความช้ืน ซ่ึงเกษตรกรไมมีทางเลือก 
และไมมีอำนาจในการตอรองเมื่อนำขาวมายังจุดรับจำนำ 
วาโรงสีจะชั่งน้ำหนักและวัดความชื้นใหกับตนอยางยุติธรรม 
หรือไม นอกจากนี้โรงสียังเปนผูทำหนาที่รับจางฝากขาว 
ภายใตโครงการรับจำนำ รวมถึงการเปนผูรับจางสีขาวให 
กับภาครัฐ เปนตน ทั้งนี้ยังไมรวมถึงการทุจริตจากการ 
สวมสิทธิ์1 และการหมุนเวียนขาวไปขาย ดังนั้นเพื่อเปน 
การลดบทบาทของโรงสีจึงควรจะมีการกำหนดชวงเวลา
และปริมาณในการรับจำนำที่เหมาะสมเพื่อลดแรงจูงใจ 
ในการหาประโยชนจากโครงการรวมทั้งลดการบิดเบือน
กลไกตลาด พรอมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษอยางจริงจัง 

กับผูทุจริต อันจะนำมาซึ่งการบริหารจัดการนโยบายอยาง 
มีประสิทธิภาพและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของนโยบาย 
รับจำนำสูงสุด

2) ควรนำเงินท่ีใชในโครงการรับจำนำมาทำโครงการ 
ปฏิรูปที่ดินใหเกษตรกรที่ขาดที่ดินทำกิน และสนับสนุน 
การจัดการชลประทาน วิธีนี้จะชวยแกปญหาโครงสราง 
และปญหาความเหลื่อมล้ำได       

3) การดำเนินโครงการรับจำนำควรทำควบคูไปกับ 
การสงเสริมการพัฒนาการผลิตขาว โดยกำหนดเปนแผน 
ยุทธศาสตรการตลาดขาวในระยะยาว เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 
ใหยังคงขายขาวไดในราคาที่สูง อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถ 
พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกในระยะยาวไดอีกดวย

4) ในการดำเนินนโยบายรับจำนำน้ัน ควรมีการตรวจสอบ 
การขึ ้นทะเบียนเกษตรกรที่เขารวมโครงการและควรมี 
บทลงโทษที่ชัดเจนหากมีการแจงขอมูลที่เปนเท็จ ซึ่งที่ 
ผานมาก็มีการทำบางแลว แตยังไมมีการรณรงคกันอยาง 
จริงจัง

5) เตรียมแผนบริหารสตอกขาวที่คาดวาจะมีจำนวน 
มากอยางรัดกุม และควรจะมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม 
และมีมาตรการการตรวจสอบชัดเจน และไมควรเปดประมูล 
ขาวในคราวเดียวเปนจำนวนมาก เน่ืองจากจะทำใหกระทบ 
ตอราคาขาวทั้งในประเทศและตางประเทศได

6) เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขาว ในการแกไข 
ปญหาสินคาขาวอยางเปนระบบทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง 
และระยะยาว และเพื่อสรางความเขมแข็งของระบบการผลิต 
การคาขาวทั้งภายในและตางประเทศอยางยั่งยืน ดังนั้น 
ควรมีการปรับลดงบประมาณในการอุดหนุนขาวไทย ใน 
ระยะเวลา 5 ป ซึ่งระยะเวลาดังกลาวไดสอดคลองกับ 
ระยะเวลาในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตรขาวไทย 
โดยแนวทางดังกลาวมีดังแสดงไวในภาพที่ 5
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บทความฉบับที ่แลวของผมไดนำเสนอกฎหมายการ 
ลงทุนฉบับใหมของพมา ป 2555 ซึ่งเปนกฎหมายที่นักธุรกิจ 
ตางชาติรอคอยมานาน นักธุรกิจหรือนักลงทุนที่ตองการ 
ลงทุนในพมา แตการรูกฎหมายฉบับดังกลาวถือวายังไมเพียงพอ 
ในทำธุรกิจในพมานะครับ เพราะกฎหมายฉบับนี ้ไมใช 
“คัมภีร” ที่จะนำพาใหนักลงทุนตางชาติประสบความสำเร็จ 
ได เพียงแตกฎหมายฉบับนี้เปนหนึ่งในกฎหมายหลายๆ 
ฉบับที่เกี่ยวกับการลงทุนในพมาโดยตรงเทานั้น ยังมี 
กฎหมาย (Law) พระราชบัญญัต ิ(Act) กฎเกณฑ (Rule) 
ระเบียบปฏิบัติ (Regulation) และขอตกลง (Agreement) 
สำคัญๆ อีกอยางนอย 50 ฉบับที่นักธุรกิจไทยยังไมทราบ 
เพราะเมื่อนักธุรกิจไทยมีแผนจะไปลงทุนในพมา ก็ตองไป 
ในธุรกิจที่ตองระบุชัดเจนวาเปนประเภทใด เมื่อแตละธุรกิจ 

ไมวาทานจะสนใจลงทุน 
รูปแบบใดในพมา จะเปนแบบ
ลงทุน 100 เปอรเซ็นตหรือแบบ 
รวมทุน หรือเปดสาขาสำนักงาน 
ตัวแทน สิ่งแรกที่นักธุรกิจไทย 
ตองทำก็คือ การขอใบอนุญาต 
การคา (Permit to Trade 
Certificate)จากสำนักงาน 
จดทะเบียนบริษัท (Companies 
Registration Office : CRO) 

แตกตางกันก็จะไปเกี่ยวของกับกฎหมายประเภทตางๆ ของ 
ธุรกิจนั้น เพื่อใหทานผูอานสามารถทำความเขาใจในเบื้องตน 
ภายใตเนื้อที่ของบทความที่ผมมีอยู ผมพอจะจัดกลุมของ 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจและลงทุน 
ในพมาไดดังนี้ครับ หมวดกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทตางชาต ิ
โดยตรง ประกอบดวยกฎหมายที่เกี่ยวของอยู 7 ฉบับ  
ประกอบดวย 

• กฎหมายการลงทุนตางชาต ิ (Foreign Investment 
Law : 2012) 

• พ.ร.บ.การจัดต้ังบริษัทในพมา (Myanmar Companies 
Act : 1914) 

• กฎเกณฑการจัดต้ังบริษัทพมา (Myanmar Companies 
Rules : 1940) 

• กฎระเบียบการจัดต้ังบริษัทพมา (Myanmar Companies 
Regulations : 1957)  
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• พ.ร.บ.จัดตั้งบริษัทพิเศษ (Special Companies Act 
: 1950) 

• กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษพมา (Myanmar Special 
Economic Zone Law : 2011)

• กฎหมายเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special 
Economic Zone Law : 2011)

หมวดกฎหมายแรงงาน (Labor Law) ประกอบดวย 
13 ฉบับ (ไมขอกลาวถึงครับเพราะเยอะมาก) หมวดกฎหมาย 
ที่ดิน (Land Law) หมวดกฎหมายภาษี (Tax Law) 
ประกอบดวย 3 ฉบับ คือ กฎหมายภาษีรายได (Income 
Tax Law : 1974) กฎหมายภาษีเชิงพาณิชย (Commercial 
Tax Law : 1990) และขอตกลงภาษีซ้ำซอนระหวางไทย 
กับพมา (Double Taxation Agreements : 2012) ซึ่ง 
ในแตละฉบับก็มีรายละเอียดของแตละประเภทของภาษี 
อยูในนั้น และหมวดกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจโดยตรง 
ไดแก กฎหมายเหมืองแร (Mining Law) กฎหมายเกี่ยวกับ 
ธุรกิจน้ำมัน ประกอบดวยกฎหมาย 9 ฉบับ ประกอบดวย 
พ.ร.บ. ขุดเจาะน้ำมัน (Oilfields Act : 1918) กฎเกณฑ 
ขุดเจาะน้ำมัน (Oilfields Rules : 1918) พ.ร.บ.ปโตรเลียม 
(The Petroleum Act : 1934) กฎเกณฑปโตรเลียม 
(Petroleum Rules :1937) พ.ร.บ.การใหบริการและผลิต 
น้ำมัน (The Essential Supplies and Services Act : 
1947) พ.ร.บ.สวัสดิการและพนักงานดานน้ำมัน (Oilfields, 
Workers and Welfare Act : 1951) พ.ร.บ.ทรัพยากร 
ปโตรเลียม (The Petroleum Resources Act : 1957) 
พ.ร.บ.ทรัพยากรปโตรเลียมฉบับแกไข (The Law Amending 
the Petroleum Resources Act : 1969) และกฎเกณฑ 
การใหสัมปทานปโตรเลียมพมา (The Myanmar Petroleum 
Concession Rules : 1962) กฎหมายปาไม (Forest Law) 
กฎหมายเพาะเลี้ยงประมง (Freshwater Fisheries Law) 
กฎหมายประมงในทะเล (Marine Fisheries Law) กฎหมาย 
โรงแรมและทองเท่ียวพมา (Myanmar Hotel and Tourism 
Law) กฎหมายอัญมณีพมา (Myanmar Gemstone Law) 
กฎหมายรถยนตและยานพาหนะฉบับแกไข (Law Amending 
the Motor Vehicle Law : 1964) นอกจากนี้ยังมี 
กฎหมายปลีกยอยอื่นๆ อีกพอสมควร

ผมขอวกกลับมาที่กฎหมาย ๒ ฉบับ ที่เปนจุดเริ่มตน 
ของการทำธุรกิจในพมาหรือเสมือนเปน    “ดานที่หนึ่ง” 
ก็คือกฎหมายการลงทุนตางชาติ และกฎหมายการจัดตั้ง 
บริษัทในพมา ไมวาทานจะสนใจลงทุนรูปแบบใดในพมา 
จะเปนแบบลงทุน 100 เปอรเซ็นต หรือแบบรวมทุน หรือ 
เปดสาขาสำนักงานตัวแทน สิ่งแรกที่นักธุรกิจไทยตองทำ 
ก็คือ การขอใบอนุญาตการคา (Permit to Trade 
Certificate) จากสำนักงานจดทะเบียนบริษัท (Companies 
Registration Office : CRO) ที่อยูภายใตกระทรวง 

พัฒนาเศรษฐกิจและวางแผนแหงชาติ (Ministry of 
National Planning and Economic Development) 
ซึ่งขั้นตอนนี้ก็คือการขอจัดตั้งบริษัทนั่นเอง การที่จะได 
รับใบอนุญาตจัดตั ้งบริษัทดังกลาวหรือไมนั ้นขึ ้นกับการ 
พิจารณาของคณะกรรมการลงทุนพมา (Myanmar Investment 
Commission : MIC) เปนหลัก โดยเงินทุนที่ใชในการ 
จัดตั้งบริษัทขึ้นกับประเภทธุรกิจ ถาเปนธุรกิจอุตสาหกรรม 
จะตองใชเงินทุน 1 ลานจาต ธุรกิจ การคาใชเงินทุน 5 
แสนจาต และธุรกิจการบริการใช เงินทุน 3 แสนจาต โดยที่ 
50% แรกของเงินทุนตองนำไปฝากไวที่ธนาคารการคา 
ระหวางประเทศพมา (Myanmar Foreign Trade Bank : 
MFTB) หรือธนาคารพาณิชย  และการลงทุนพมา 
(Myanmar Investment and Commercial Bank : 
MICB) กอน สวนเงินทุนที่เหลือ ตองนำมาแสดงภายใน 1 
ป หากผานในขั้นตอนนี้ นักลงทุนตางชาติจะตองยื่นเพื่อ 
ขออนุมัติโครงการลงทุน (MIC Permit) ตอ MIC ดวย 
หลังจากนั้น MIC จะสงมอบใหแกคณะกรรมการพิจารณา 
การลงทุนตางชาติ (Foreign Investment Commission : 
FIC) เพื่อเปนผูพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป ในขั้นตอนนี้ 
หากเปนการลงทุนในอุตสาหกรรม กฎหมายไดกำหนดวา 
ตองใชเงินลงทุน 5 แสนเหรียญดอลลารสหรัฐฯ และการ 
ลงทุนในภาคบริการตองใชเงินลงทุน 3 แสนเหรียญดอลลาร 
สหรัฐฯ

เมื่อผาน 2 กฎหมายฉบับนี้แลว ถือไดวานักลงทุน 
ตางชาติเปนนักลงทุนในพมาเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไป 
ก็คือ ทานตองรูในกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของทาน 
และกฎหมายอื่นๆ ไปพรอมๆ กัน (ตามที่ผมไดกลาวใน 
ขางตน) มาถึงตรงนี้ทานนักธุรกิจไทยก็คงจะพอจินตนาการ 
ไดวาการทำธุรกิจในพมานั้น ยังมีการบานที่ตองทำอีกมาก 
พอสมควร การรูเพียงกฎหมายฉบับหน่ึงฉบับใดของพมานั้น 
ยังไมไดเปน “คำตอบสุดทายของการลงทุน” ครับ
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ธุรกิจอาหารผู้สูงอายุ
ในไต้หวัน...ยังไปได้อีกไกล
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ไตหวันนับเปนตลาดสงออก 
ท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะสินคา 
อาหาร เพราะแมจะมี 
ประชากรเพียง 23 ลาน 
คน แตชาวไตหวันมีรายได 
เฉลี ่ยต อคนตอปส ูงถ ึง 
20,139 ดอลลารสหรัฐ 
และมีสัดสวนคาใชจาย 
ในการบริโภคอาหารและ 
เคร่ืองด่ืมสูงถึงรอยละ 22 
ของรายไดทั้งหมด ทั้งนี้ 
ชาวไตหวันชอบรับประทาน 
อาหารนอกบานเปนอยาง 
มาก จนไดรับการกลาวขาน 
วาการรับประทานอาหาร 
นอกบานถือเปนหนึ่งใน 
วัฒนธรรมการบริโภค 
อาหารของชาวไตหวัน 
อยางไรก็ตาม การท่ีไตหวัน 
มีผลผลิตส ินค าเกษตร 

และอาหารอยางจำกัด 
และเนนการผลิตสินคา 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
เปนสำคัญ ทำใหแตละป 
ไตหวันจำเปนตองพึ่งพา 
การนำเขาสินคาเกษตรและ 
อาหารจำนวนมาก ทั้งนี้ 
การนำเขาสินคาเกษตร 
และอาหารของไตหวัน 
ในป 2554 มีมูลคา 4 
พันลานดอลลารสหรัฐ มี 
แหลงนำเขาสำคัญ คือ 
สหรัฐฯ (รอยละ 34 ของ 
มูลคานำเขาสินคาอาหาร 
ท้ังหมดของไตหวัน) บราซิล 
(รอยละ10) ออสเตรเลีย 
(รอยละ 8) และไทย 
(รอยละ 6) 

ตลาดอาหารในไตหวัน 
เติบโต ท้ังจากผูบริโภคใน 
ประเทศและนักทองเท่ียว

Taiwan’s Ministry of 
Economic Affairs (MOEA) 
รายงานวา ยอดจำหนาย 
ของธุรกิจรานอาหารใน 
ไตหวันป 2554 มีมูลคา 
12.3 พันลานดอลลาร 
สหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.8 
จากปกอนหนา เน่ืองจาก 
ชาวไตหวันนิยมรับประทาน 
อาหารนอกบาน และ 
นิยมลองชิมอาหารแปลก 
ใหมอยูเสมอ จนทำให 
ประเทศไต หว ันม ีร าน 
อาหารหลากหลายมากมาย 
ทั้งอาหารจีน บารบีคิว 
แบบญี่ปุน ชาบู อาหาร 
ไทย และอาหารตะวันตก 

29



นอกจากนี้ ยังมีปจจัย 
สนับสนุนใหมูลคาธุรกิจ 
ร  านอาหารในไต หว ัน 
ขยายตัวอีกหลายประการ 
อาทิ รายไดผูบริโภคท่ีเพ่ิม 
ขึ้น ขนาดของครอบครัว 
ที่เล็กลง จำนวนผูหญิง 
ทำงานนอกบานมากขึ ้น 
และจำนวนนักทองเที่ยว 
เพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี นักทองเท่ียว 
ตางชาติท่ีเดินทางมาเท่ียว 
ไตหวันมีคาใชจายดาน 
อาหารและเคร ื ่องด ื ่ม 
ประมาณ 11% ของคา 
ใชจายท้ังหมด หรือสามารถ 
สรางรายไดมากกวา 1 พัน 
ลานดอลลารสหรัฐใหแก 
ธุรกิจรานอาหารในไตหวัน

แนวโนมตลาดอาหาร 
ไตหวัน... อาหารเพื่อผู 
สูงอายุมาแรง
ไตหวันเปนประเทศที ่มี 
อัตราเด็กเกิดใหมต่ำที่สุด 
ในโลก ขณะที่จำนวนผู 
สูงอายุ (อายุมากกวา 65 
ป) กลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
อยางรวดเร็ว ท้ังน้ี จากสถิติ 
ของกระทรวงมหาดไทย 
ของไตหวันพบวา ในป 
2553 ไตหวันมีประชากร 
สูงอายุ 2.48 ลานคน 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.7 
ของจำนวนประชากร 
ท้ังหมด และประมาณการ 
วาในป 2563 หรืออีก 8 
ปขางหนา สัดสวนผูสูง 
อายุจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 
16.3 กอนจะเพิ่มเปน 
รอยละ 41.6 ในป 2603 

นอกจากนี้  ในกลุมผูสูง 
อายุดังกลาว สัดสวนของ 
ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 
80 ปยังเพิ่มขึ้นตามไป 
ดวย คือเพิ่มจากรอยละ 
24.4 ในป 2553 เปน 
รอยละ 44 ในป 2603
        
การเปล่ียนแปลงโครงสราง 
ประชากรอยางชัดเจนใน 
ไตหวัน ทำใหหลายฝาย 
รวมถึงหนวยงานขอมูล 
ดานการตลาด เชน 
Euromonitor เห็นตรง 
กันวาความตองการสินคา 
สำหรับทารกและเด็ก อาทิ 
ของเลน เกม เฟอรนิเจอร 
รวมถึงสินคาอาหารสำหรับ 
เด็กในไตหวันมีแนวโนม 
ชะลอลงอย  างช ัด เจน 
สวนทางกับสินคาสำหรับ 
ผู สูงอายุที ่จะกลายเปน 
สินคาดาวรุงแทน และ 
คาดวาเกือบทุกธุรกิจจะ 
หันมาเกาะกระแส จับ 
ลูกคากลุมผูสูงวัยมากขึ้น 
ไมวาจะเปนธุรกิจท่ีมีความ 
เกี่ยวของกับผูสูงอายุมาก 
หรือนอยเพียงใด อาทิ 
การใหบริการออกแบบบาน 
สำหรับผูสูงวัยโดยเฉพาะ 
เชน การใชสีทาใหมีสอง 
สีตรงขามกันใหมากขึ ้น 
เพื่อใหสะดวกตอการมอง 
เห็นของผู สูงอายุที ่มักมี 
ปญหาดานสายตา ในดาน 
ของอุตสาหกรรมอาหาร 
การขยายตัวของกลุ มผู  
สูงอายุถือเปนโอกาสอันด ี
สำหร ับผ ู ประกอบการ 

สะดวก นำมาปรุงหรือ 
รับประทานไดงาย แต 
ควรปรับลดขนาดปริมาณ 
สินคาลง เนื่องจากผูสูง 
อายุมักรับประทานอาหาร
แตละมื้อในปริมาณนอย 
ลง
 
สินคาอาหารสำหรับผู  
สูงอายุที ่ต องการดูแล 
สุขภาพเปนพิเศษ : เปน 
สินค าอาหารสำหรับผ ู  
สูงอายุท ี ่ม ีป ญหาเร ื ่อง 
สุขภาพหรือตองการดูแล 
สุขภาพเปนพิเศษ จึงมี 
คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม 
จากอาหารสำหรับผูสูงอายุ 
ท่ัวไป อาทิ ซุปท่ีมีน้ำตาล 
นอยเหมาะกับผู สูงอายุ 
ท่ีเปนเบาหวาน เนยเทียม 
ที่ชวยลดคลอเรสเตอรอล 
และอาหารที ่ม ีโซเดียม 
ต่ำ สำหรับผูสูงอายุที่เปน 
ความดันสูง เปนตน
            
ชองทางจำหนายสินคา 
อาหารสำหรับผูสูงอายุ 
ที่นาสนใจ

สถานท่ีดูแลผูสูงอายุและ 
โรงพยาบาล เนื่องจาก 
ชาวไต หว ันน ิยมไปพบ 
แพทยมาก เพราะมีความ 
เชื่อวาเมื่อจายเงินประกัน 
สุขภาพใหแกรัฐบาลไป 
แลว ก็ควรจะไปพบแพทย 
เพื่อใหคุมกับเงินประกัน 
ท่ีเสียไป ทำใหสถานท่ีดูแล 
ผูสูงอายุและโรงพยาบาล 
เปนชองทางหน่ึงท่ีนาสนใจ 

อาหารที่จะมีกลุ มลูกคา 
เปาหมายที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น 
อีกกลุมหนึ่ง ท้ังอาหารท่ี 
จำเปนสำหรับชีวิตประจำวัน 
และอาหารท่ีสอดคลองกับ 
ความตองการ ตามวัย เชน 
อาหารที่เกี่ยวของกับการ 
ดูแลสุขภาพ เปนตน

ลักษณะของสินคาอาหาร 
ท่ีเหมาะกับการเจาะตลาด 
อาหารสำหรับผูสูงอายุ
ในอนาคต ผูสูงอายุของ 
ไตหวันจะมีลักษณะเปน 
ผู ส ูงอายุท ี ่ม ีการศึกษา 
คอนขางดี และรูจักดูแล 
เอาใจใสตัวเองมากข้ึน รวมถึง 
ใสใจมากขึ้นในการเลือก 
ร ับประทานอาหารที ่ม ี 
สารอาหารเหมาะสมกับ 
วัยและสุขภาพของตนเอง 
การเสนอสินคาอาหาร 
ใหกับผู บริโภคกลุมนี้จึง 
ควรพิจารณาคุณสมบัติ 
ของสินคาอยางละเอียด 
กลาวคือ

ส ินค าอาหารสำหร ับ 
ผูสูงอายุทั่วไป : เปน 
สินคาอาหารชนิดเดียวกับ 
ผูบริโภคในวัยอื่นๆ แต 
เพ่ิมคุณสมบัติบางประการ 
ที่เหมาะสมกับผู สูงอายุ 
อาทิ หากเปนเนื้อสัตว 
ควรสับใหละเอียดหรือ 
ตมใหเปอย เพื่อใหเคี้ยว 
หรือกลืนไดงาย สวน 
เนื้อปลาควรเอากางออก 
ใหหมด นอกจากนี้ ควร 
บรรจุในบรรจุภัณฑที่เปด 
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Disclaimer
ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจาก 

แหลงขอมูลที่หลากหลาย 

และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อ 

วัตถุประสงคในการใหขอมูล 

แกผูที่สนใจเทานั้น 

โดยธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา 

แหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบ 

ในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

จากการที่มีบุคคลนำขอมูลนี้ไปใช 

ไมวาโดยทางใด

อยางมากในการประชาสัมพันธ 
หรือจำหนายสินคาอาหาร 
สำหรับผูสูงอายุ นอกจากน้ี 
การที่ไตหวันเปนประเทศ 
ที่มีศักยภาพทางดานการ 
แพทยสูงทำใหมีชาวตางชาติ 
จำนวนมาก โดยเฉพาะ 
ชาวจีน นิยมเดินทางมา 
รับบริการทางการแพทยที่ 
ไตหวัน จึงอาจเปนโอกาส 
ที ่ส ินค าอาหารสำหรับ 
ผู ส ูงว ัยซึ ่งวางจำหนาย 
หรือประชาสัมพันธ ใน 
โรงพยาบาลในไต หว ัน 
จะเปนที่รู จักในวงกวาง 
มากขึ้นผานผูสูงอายุชาว 
จีน และประเทศอื่นๆ ที่ 
เดินทางมารักษาสุขภาพ 
ที่ไตหวัน

การสั่งซื ้อทางโทรศัพท 
หรือสั่งผานอินเทอรเน็ต 
แมปจจุบันธุรกิจจัดสง 
อาหารสำหรับผู ส ูงอายุ 
ถึงบานยังไมเปนที ่นิยม 
มากนักในไตหวัน แต 
คาดวาธุรกิจดังกลาวจะ 
เปนท่ีนิยมมากข้ึนในอนาคต 
เชนเดียวกับญี่ปุนซึ่งเปน 
ประเทศแรกๆ ท่ีเขาสูสังคม 
ผูสูงอายุ ท้ังน้ี ผูประกอบการ 
ธุรกิจอาหารของญี ่ป ุ น 
หลายรายไดหันมาจับตลาด 
อาหารสำหรับผู ส ูงอายุ 
กันอยางจริงจัง มีการ 
เสนอรายการอาหารใหม 
สำหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ 
เชน อาหารที่มีปริมาณ 
แคลอร ี ่ และ เกล ื อต ่ ำ 
พรอมมีบริการจัดสงถึง 

บานสำหรับผู ส ูงอายุที ่ 
ไม สะดวกเด ินทางมา 
รับประทานอาหารที่ราน

ซูเปอรมารเก็ต รานคา 
ปลีก และรานขายยา 
ปจจุบ ันอาหารสำหรับ 
ผู ส ูงอายุที ่วางจำหนาย 
ในซูเปอร มาร  เก ็ตและ 
รานคาปลีกยังมีไมมาก 
ขณะท่ีอาหารวางจำหนาย 
ในร านขายยาม ักเป น 
อาหารสำหรับผูสูงอายุที่ 
ตองการดูแลสุขภาพเปน 
พิเศษ โดยมักมีมุมวาง 
จำหนายเฉพาะ อยางไร 
ก็ตาม คาดวาสินคาอาหาร 
สำหรับผูสูงอายุทั่วไปจะ 
มีวางจำหนายในซูเปอร 
มารเก็ต และรานคาปลีก 
มากขึ้นในระยะตอไป

ปจจุบันยังมีผลิตภัณฑ 
อาหารสำหรับผู ส ูงอายุ 
โดยเฉพาะวางจำหนาย 
ไมมาก ทำใหผูสูงอายุ 
สวนใหญไมคอยรูจักสินคา 
การประชาส ัมพ ันธ ให  
ผูบริโภครู จักสินคาผาน 
ชองทางตางๆ จึงเปนสิ่ง 
สำคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้ ผู 
ประกอบการอาจใชสถานท่ี 
ด ูแลผ ู ส ู งอาย ุและโรง 
พยาบาล รานคาปลีก 
รานขายยา เปนชองทาง 
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 
ใหเปนท่ีรูจัก โดยการแจก 
ตัวอยาง ใหทดลองชิม 
สินคา และแนะนำวิธีการ 
บริโภค นอกเหนือจาก 

การประชาสัมพันธผาน 
สื่อตางๆ อาทิ โทรทัศน  
และวารสารตางๆ
        
ในฐานะท่ีไทยเปนประเทศ 
ผูสงออกอาหารรายสำคัญ 
ของโลก และมีระบบควบคุม 
มาตรฐานความปลอดภัย 
สินคาอาหารเปนท่ียอมรับ 
ในตลาดโลก โดยเฉพาะ 
ปลาบด ไก และผลไม ซึ่ง 
เปนอาหารที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสำหรับผูสูงอายุ นับ 
เปนจุดแข็งสำคัญในการ 
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 
อาหารผูสูงอายุที ่นำเขา 
จากไทยไดเป นอยางด ี 
รวมถึงการสงออกวัตถุดิบ 
ตางๆ เพ่ือใชในรานอาหาร 
หรือใชในสถานพยาบาล 
สำหรับผูสูงอายุ อยางไร 
ก็ตาม ผูสงออกพึงระลึก 
วา ราคาเปนหัวใจสำคัญ 
ที ่ชาวไต หว ันให ความ 
สำคัญในลำดับตนๆ ขณะท่ี 
คุณภาพและบรรจุภัณฑ 
เป นป จจ ัยสำค ัญท ี ่จะ 
พิจารณาในลำดับถัดมา 
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การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต 
ครั้งที่ 18 ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 8-14 
พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงปกกิ่ง ได 
สรางความตื่นเตนแกผู ที ่สนใจในวงการ 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในหลาย 
ดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงประเด็นการกาวลง 
จากตำแหนงอยางสวยหรูของประธานาธิบดี 
หู จิ่นเทา (Hu Jintao) เพื่อ “สงไมตอ” 
ใหทานสี จิ้นผิง (Xi Jinping) ในสอง 
ตำแหนงสำคัญในคราวเดียว อันไดแก 
ตำแหนงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต 
และประธานคณะกรรมาธิการกลางทหาร 
ซึ ่งตำแหนงหลังนี ้เร ็วกวาที ่หลายฝาย 
คาดการณกันไวถึง 2 ป และการลด 

จำนวนคณะกรรมการถาวรประจำกรม 
การเมืองจาก 9 เหลือ 7 คนดังเดิม ซึ่ง 
นอกจากจะทำใหเราเขาใจถึงทิศทางการ 
พัฒนาประเทศของจีนแลว ยังพอจะ 
มองเห็นคณะผูนำในชุดถัดไป 10 ปจากนี้ 
ไดชัดเจนขึ้น 

นอกจากนี้ การประชุมฯ ในครั้งนี้ 
ยังมิไดมีเพียงถอยคำอันสวยหรูอยางเชน 
Beautiful China, System of Consultative 
Democracy, Peaceful Development 
และ Balanced and Sustainable 
Development เทานั้น แตยังมีประเด็น 
และสาระดานเศรษฐกิจท่ีนาสนใจใน 2 สวน 
สำคัญ ดังนี้

1. สาระดานเศรษฐกิจของ “รายงาน 
การเมือง” ที่ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา 
กลาวรายงานในชวงแรกภายหลังการเปด 
ประชุมในวันแรก ซึ่งมีสาระสำคัญสรุป 
ได 2 ประเด็น 

1.1 เปาหมายการพัฒนาที่มุงให 
จีนเปน “สังคมอยูดีกินดีอยางรอบดาน” 
ผูนำจีนไดนำเสนอเปาหมายใหมที่มุงหวัง 
พัฒนาใหจีนเปน “สังคมอยูดีกินดีอยาง 
รอบดาน” อันไดแก 

1) การเพิ ่มผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศ (GDP) และรายได 

แนวนโยบายเศรษฐกิจของพรรค
คอมมิวนิสตจีนในอนาคต

China Focus
The Globe
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ประชาชนในป 2563 ใหสูงขึ้น 1 เทาตัว 
จากป 2553 บนพื้นฐานของการพัฒนา 
ที่สมดุลและยั่งยืน ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่ 
พรรคคอมมิวนิสตจีนหยิบยกเอาเปาหมาย 
รายไดเฉลี ่ยตอหัวเขามาอยู ในรายงาน 
การเมือง ทั้งนี้ จากขอมูลของสำนักงาน 
สถิติแหงชาติระบุวา ในป 2554 รายได 
เฉล่ียตอหัวของคนในเขตเมืองอยูท่ี 21,810 
หยวน และของคนในเขตชนบทอยูท่ี 6,977 
หยวน

2) การสรางสังคมประหยัดทรัพยากร 
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

3) การสงเสริมประชาธิปไตยภาค 
ประชาชนอยางตอเนื่อง 

4) การเสริมสรางความแข็งแกรง 
ของ “พลังเนียน” (Soft Power) ของ 
จีนเพื่อยกระดับชีวิตของประชาชนอยาง 
รอบดาน 

1.2 การเรงปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 
และปรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

จีนยังคงตระหนักถึงความสำคัญ 
อยางยิ่งยวดของการพัฒนาเศรษฐกิจให 
รุดหนาตอไป โดยถือเปนภารกิจสำคัญ 
ที่สุดในการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง 
ท้ังน้ี ประธานาธิบดีหู จ่ินเทายังคงเนนย้ำ 
ถึงการยึดเอา “มุมมองเชิงวิทยาศาสตร 
ในการพัฒนา” (Scientific Outlook on 
Development) ที่มีความตอเนื่องและ 
เปนระบบ เปนกลยุทธหลักในการพัฒนา 
ประเทศอยางรอบดาน เฉกเชนเดียวกับ 
ท่ีเคยเสนอไวในการประชุมสมัชชาฯ คร้ังท่ี 

17 เมื่อ 5 ปกอน และการใหความสำคัญ 
กับการปรับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท่ี 
มุงเนนเชิง “คุณภาพ” และ “ประสิทธิภาพ” 
มากข้ึน โดยควรดำเนินการผาน 5 มาตรการ 
สำคัญ ดังนี้

1) การปฏิรูปกลไกทางเศรษฐกิจ 
ใหลึกซ้ึงและรอบดานมากข้ึน โดยเฉพาะ 
การถวงดุลระหวางการควบคุมของรัฐบาล 
กับกลไกตลาดในระดับที่เหมาะสม การ 
สงเสริมการลงทุนของภาครัฐในธุรกิจสำคัญ 
ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงและเศรษฐกิจ 
จีน ควบคูกับการสนับสนุนการพัฒนา 
ของภาคเอกชนตามกลไกตลาด รวมทั้ง 
การเรงปฏิรูประบบภาษีและตลาดการเงิน 
ไปพรอมกับการรักษาเสถียรภาพทาง 
การเงิน

2) การพัฒนาบนพ้ืนฐานของความคิด 
ริเริ่มสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
ดานเทคโนโลยี เพราะมีความสำคัญตอ 
การเพิ่มประสิทธิภาพ กำลังการผลิต และ 
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

3) การสงเสริมการปรับโครงสราง 
เศรษฐกิจ โดยมุงเนนการเพิ่มอุปสงคของ 
ตลาดภายในประเทศดวยกลไกในการ 
สงเสริมการบริโภคในระยะยาว การพัฒนา 
ธุรกิจบริการใหแข็งแกรง และการสนับสนุน 
กิจการขนาดเล็ก โดยเฉพาะกิจการดาน 
เทคโนโลย ี รวมทั้งการสงเสริมการพัฒนา 
ในเขตชนบท เขตชายแดน และเขตชน 
กลุมนอย
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4) การพัฒนาใหเขตชนบทและ 
เขตเมืองเจริญอยางทัดเทียมกัน โดย 
การเพิ่มรายไดของประชาชนในเขตชนบท 
ใหสูงขึ้น พัฒนาการเกษตรสมัยใหม และ 

ร ักษาเสถียรภาพทางดานอาหารของ 
ประเทศ

5) การพัฒนาและเปดตลาดกับ 
ตางประเทศมากขึ้น โดยการสงเสริมให 
ผูประกอบการจีนออกไป “บุกโลก” (Go 
Global)  ทั้งในรูปแบบของการคาและ 
การลงทุนในตางประเทศใหมากขึ้น และ 
พัฒนาระบบการบริหารความเสี ่ยงจาก 
ความผันผวนของสภาพปจจัยแวดลอม 
ในตลาดโลก

2. สาระดานเศรษฐกิจจากการ 
แถลงขาวผลการประชุมฯ ซึ่งนายโจว 
เสี่ยวชวน (Zhou Xiaochuan) ผูวาการ 
ธนาคารกลางของจีน พรอมดวยนายเฉิน 
เตอหมิง (Chen Deming) รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชยจีนและคณะ ไดให 
สัมภาษณตอผูส่ือขาวของจีนและตางประเทศ 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย 
แถลงขาวของการประชุมสมัชชาพรรค 
คอมมิวนิสตจีนคร้ังท่ี 18 โดยมีสาระสำคัญ 
สรุปได ดังนี้

2.1 เปาหมายจีดีพีและรายไดของ 
ประชาชนจีนในป 2563 โดยจีนจะ 
เติบโตอยางคอยเปนคอยไป ตอเนื่องและ 
มีเสถียรภาพในชวงไมถึง 8 ปขางหนา 
โดยกำหนดเปาหมายใหจีดีพีและรายได 
ของประชาชนในป 2563 เพิ่มขึ้น 1 เทา 
ตัวจากป 2553 ซึ่งเทากับวาจีนจะตอง 
รักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไวที่ 

อยางนอยรอยละ 7 ตอป ซึ่งสอดรับกับ 
การปรับเปาหมายอัตราการเติบโตของ 
จีดีพีในป 2555 จากรอยละ 8 เปนรอยละ 
7.5  

การกำหนดเปาหมายดังกลาวยัง 
นับเปนความพยายามที่จะรองรับความ 
ผันผวนของสภาพปจจ ัยแวดลอมทาง 
เศรษฐกิจ และใหความสำคัญกับการปรับ 
โครงสรางทางเศรษฐกิจใหสมดุลและ 
เติบโตอยางมีคุณภาพและยั ่งยืนยิ ่งขึ ้น 
โดยในชวงปที่ผานมา อุปสงคในประเทศ 
นับเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนการ 
พัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
จีน ดังนั้น จีนจะปรับโครงสรางการพัฒนา 
เศรษฐกิจใหพึ่งพาภาคการบริโภคภายใน 
ประเทศเปนหลักในอนาคต 

2.2 ความคิดเห็นตอภาวะเศรษฐกิจ 
และการคาระหวางประเทศของจีนใน 
อนาคต โดยที่สถานการณเศรษฐกิจใน 
ซีกโลกตะวันตกและประเด็นทางการเงิน 
ของสหรัฐฯ อาจยังไมไดรับการแกไขใน 
ชวงปลายป 2555 จึงอาจสงผลกระทบ 
เชิงลบตอเศรษฐกิจจีน ดังนั้น ในป 2556 
จีนจะยังคงทิศทางนโยบายเศรษฐกิจ 
ดังเชนในป 2555 แตจะเพิ่มความ 
ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนนโยบายตาม 
สถานการณเศรษฐกิจโลก

แมวาการสงออกของจีนยังคงมีอัตรา 
การขยายตัวเพ่ิมข้ึน แตสถานการณการคา 
ระหวางประเทศในอนาคตอันใกลก็ยังไม 
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สดใสนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2556 
เน ื ่องจากสถานการณเศรษฐกิจโลกที ่ 
เปราะบาง ตนทุนการผลิตในประเทศที่ 
สูงข้ึน และระดับของการกีดกันทางการคา 
ท่ีเพ่ิมข้ึน จึงเปนภาระอันยากย่ิงของรัฐบาล 
ที ่จะคงเปาหมายอัตราการเติบโตทาง 
การคาไวที่รอยละ 10 โดยมูลคาการคาฯ 
ของจีนในชวง 10 เดือนแรกของป 2555 
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 เมื่อเทียบกับชวง 
เวลาเดียวกันของป 2554 (การสงออก 
ของจีนไปยังตลาดสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 
9.5 ขณะที่การสงออกไปยุโรปชะลอตัวลง 
รอยละ -5.8 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน 
ของปกอน)

อนี่ง เศรษฐกิจจีนยังคงพึ่งพาภาค 
การสงออกและปจจัยภายนอกประเทศ 
อยางมาก ซึ่งขอมูลของธนาคารโลกระบุ 
วา ในป 2554 ภาคการสงออกมีสัดสวน 
คิดเปนรอยละ 31 ของการเติบโตของ 
จีดีพี และการจางงานกวา 200 ลาน 
ตำแหนงเกี่ยวของกับภาคการคาและการ 
ลงทุนจากตางประเทศ 

สำหรับการกระตุนการบริโภคภายใน 
ประเทศนั้น จีนจะเรงพัฒนากลไกและ 
ขยายอุปสงคของการบริโภคภายในประเทศ 

ในระยะยาวผาน 6 นโยบายสำคัญ อัน 
ไดแก 

• การสงเสร ิมการบริโภคอยาง 
ปลอดภัย 

• การสงเสริมการบริโภคที ่เปน 
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

• การสงเสริมการบริโภคในธุรกิจ 
บริการ 

• การสงเสริมการบริโภคสินคา 
แบรนดเนม 

• การกำกับควบคุมการบริโภค 
ออนไลนใหเปนไปตามระบบ 

• การส งเสร ิมการบร ิ โภคด วย 
เครื่องมือการเงิน อาทิ การใชบัตรเครดิต 
และสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย เปนตน

2.3  กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจ 
จีนในอนาคต ในชวง 3 ทศวรรษที่ 
ผานมา การเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง 
รวดเร็วของจีนอยูบนพื้นฐานของปจจัย 
แรงงานราคาถูก การออม และการลงทุน 
ขนาดใหญของภาครัฐ ซึ่งการเติบโตใน 
ลักษณะดังกลาวไดนำไปสูปญหามากมาย 
อาท ิชองวางดานรายได การใชทรัพยากร 
ที่สิ้นเปลือง สภาพแวดลอมที่เสื่อมลง 
และระดับการบริโภคที่ต่ำ ในการผลักดัน 

การเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคหนา จีนจำเปน 
ตองเพิ่มศักยภาพดานอุตสาหกรรม เพิ่ม 
ประสิทธิภาพของแรงงาน สงเสริมนวัตกรรม 
เทคโนโลยี และปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ 
โดยตองเร งเปลี ่ยนจากการพึ ่งพาภาค 
การสงออกเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจมาอาศัยการบริโภคภายในประเทศ 
ควบคูไปกับการพ่ึงพาการลงทุนในประเทศ 
ใหมากขึ้นดวย

หากจีนสามารถเพิ่มรายไดเฉลี่ยตอ 
หัวขึ้นหนึ่งเทาตัวภายในป 2563 ตามที่ 
พรรคคอมมิวนิสตตั้งเปาหมายไว จีนก็ 
จะกลายเปนตลาดผูบริโภคขนาดใหญ 
พรอมศักยภาพที่จะเปนหนึ่งในฟนเฟอง 
สำคัญในการขับเคลื ่อนการเติบโตของ 
เศรษฐกิจโลกได ซึ่งจะสรางความสมดุล 
แกระบบเศรษฐกิจโลกที่จีนจะเปนตลาด 
การบริโภคมากขึ้น

ในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 18 ที่ 
จบลงอยางยิ่งใหญ นอกจากถอยคำภาษา 
ที่สวยหรูแลว การรายงานและหารือกัน 
ในที ่ประชุมก็ย ังเต ็มไปดวยสาระทาง 
เศรษฐกิจที่นาสนใจและประเทศไทยเรา 
อาจสามารถเก็บเอาไปใชประโยชนได 
อยางมากมาย
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หนังสือพิมพไชนา เดลี (China 
Daily) ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
ตีพิมพบทความเรื่อง “Hainan cashes 
in on expanded duty-free 
policy” มีสาระสรุปไดวา กระทรวง 
การคลังของจีนไดออกแถลงการณถึงการ 
ปรับปรุงเงื ่อนไขดานภาษีอากรสำหรับ 
สินคาฟุมเฟอย ณ มณฑลไหหนาน โดย 
กำหนดใหนักทองเที่ยว (ผูที่ไมใชคนที่ 
พำนักอยูมณฑลไหหนาน) ที่มีอายุตั้งแต 
16 ปขึ้นไปสามารถขอรับภาษีอากรคืน 
จากการซื้อสินคารวมกันไมเกิน 8,000 
หยวนตอครั้ง (จากเดิม 5,000 หยวนตอ 
ครั้ง) จำนวนไมเกิน 2 ครั้งตอป ขณะที่ 
คนทองถิ่นใชสิทธิดังกลาวไดปละ 1 ครั้ง

รายการสินคาที ่อย ู  ในขายไดร ับ 
สิทธิประโยชนดังกลาวเพ่ิมจาก 18 รายการ 
เปน 21 รายการ โดยครอบคลุมถึง 
น้ำหอม เครื่องสำอาง นาิกา เครื่อง 
ประดับ อุปกรณดูแลสุขภาพ ชุดเคร่ืองครัว 
และภาชนะอาหาร ของเด็กเลน ทั้งนี้ 
มาตรการดังกลาวมีผลใชบังคับนับแต 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 

ปจจุบัน มณฑลไหหนานมีจุด 
จำหนาย สินคาปลอดภาษีอากรจำนวน 
2 จุด ไดแก สนามบินเหมยหลาน 
(Meilan) ณ เมืองไหโขว (Haikou) 
และยานถนนหยูหยา (Yuya) ใจกลาง 
เมืองซานยา (Sanya) ซึ่งจากขอมูล 
ของสำนักงานศุลกากรจีนระบุวา ณ สิ้น 

เดือนตุลาคม 2555 จุดจำหนายสินคา 
ปลอดภาษีอากรทั ้งสองมียอดจำหนาย 
กวา 2,700 ลานหยวน ซึ่งยอดขาย 
ทั้งปสูงกวาของหางสรรพสินคาหลัก 7 
แหงในไหหนานรวมกันเสียอีก  

ภายหลังการลดหยอนอากรนำเขา 
ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีผูบริโภคแลว 
ราคาสินคาในรานปลอดภาษีอากรจะ 
ต่ำกวารานทั่วไปราวรอยละ 10-35 ผูที่ 
เกี่ยวของจึงคาดหวังวาในอนาคตอันใกล 
รัฐบาลจีนจะขยายวงเงินซื้อหาสินคาให
สูงขึ้น ขณะที่บางสวนตองการใหรัฐบาล 
เพิ่มรายการสินคา อาทิ เครื่องใชไฟฟา 
ภายในบาน อาทิ คอมพิวเตอรสวนบุคคล 
และกลองถายรูป

นายหวัง เคอเฉียง (Wang Keqiang) 
รองอธิบดีกรมการคามณฑลไหหนาน 
กลาววา ที่ผานมา รานดังกลาวก็ไดรับ 
ความนิยมมากอยูแลว ดังนั้น ภายหลัง 
มาตรการดังกลาวมีผลบังคับใช ก็คาดวา 
ยอดขายสินคาปลอดอากรในไหหนาน 
จะเพิ่มขึ้นเปน 4,000-5,000 ลาน 
หยวนตอป หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
80-90 จากของปกอน ขณะที่รายไดจาก 
การทองเที ่ยวจะขยายตัวอยางรวดเร็ว 
อันจะเปนประโยชนอยางมากตอการคาปลีก 
และธุรกิจลอจิสติกสที่เกี่ยวของ 

ขณะที่นายจาง กวางรุย (Zhang 
Guangrui) ผูอำนวยการศูนยวิจัยดาน 
กา รท  อ ง เ ท ี ่ ย ว แห  ง ส ถ าบ ั น ด  า น 

สังคมศาสตรของจีน (Chinese Acad-
emy of Social Science: CASS) เห็นวา 
มาตรการดังกลาวจะชวยสงเสริมการ 
ทองเที่ยวภายในประเทศ และชวยสราง 
โอกาสใหแกชาวจีนที่ไมมีโอกาสเดินทาง
ไป ตางประเทศ โดยเฉพาะจากเมือง 
รองระดับที่ 2 และระดับที่ 3 นอกจากนี้ 
ผูผลิตสินคาจีนยังจะสามารถใชประโยชน 
จากเวทีดังกลาวนี้ได เพราะรอยละ 80 
ของสินคาที ่จำหนายในรานปลอดอากร 
ดังกลาว โดยเฉพาะสินคาฟุมเฟอย เปน 
สินคาตางชาติ และมณฑลอื่น ๆ ของ 
จีนยังจะสามารถใชแบบจำลองนี้เปนตน
แบบในการดำเน ินการในพ ื ้นท ี ่ ได  ใน 
อนาคต

อนึ่ง มณฑลไหหนานไดตั้งเปาที่ 
จะเปนศูนยกลางการจับจายใชสอย 
ส ินค าค ุณภาพนานาชาต ิภายในป  
2563 โดยไดเริ่มทดลองใชมาตรการขอ 
คืนภาษีดังกลาวครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 
2554 เพื่อหวังพัฒนาใหไหหนานเปน 
แหลงทองเที่ยวและสวรรคของนักชอปปง 
ภายใตชื่อเสียงของ 4S อันไดแก sea, 
sand, sunshine และ shopping

จีนสานฝนปนไหหนาน
เปนจุดปลอดภาษี
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นับแตประธานาธิบดีหมา หยิงเจี่ยว 
(Ma Ying-Jeou) ของไตหวันกาวขึ้น 
รับตำแหนงในสมัยแรกเมื่อ 4 ปกอน 
ไตหวันไดเริ่มหันมา “ยิ้มแยม” กับจีน 
แผนดินใหญมากข้ึนโดยลำดับ ความสัมพันธ 
ระหวางไตหวันและจีนเริ่มพลิกกลับเปน
เชิงบวก ปญหาอุปสรรคระหวางกันเริ่ม 
ไดรับการแกไขและมีการลงนามในความ
ตกลงที่สำคัญจำนวนถึง 16 ฉบับ ซึ่ง 
หนึ่งในความตกลงที่สำคัญที่สุด ไดแก 
ขอตกลงตามกรอบความรวมมือทาง 
เศรษฐกิจ” (Economic Cooperation 

Framework Agreement: ECFA) 
ระหวางจีนและไตหวัน ซึ่งลงนามครั้งแรก 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 

ความคืบหนาของความตกลงฯ

ลาสุด หนังสือพิมพไชนา เดลี ่ 
(China Daily) ไดตีพิมพขาวเมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม ที ่ผ านมา เกี ่ยวกับผลการ 
ประชุมระหวางสมาคมความสัมพันธ 
ขามชองแคบไตหวัน (Association for 
Relations Across the Taiwan Straits: 

ARATC) ของจีนแผนดินใหญ ซึ่งนำ 
โดยนายเฉิน หยุนหลิน (Chen Yunlin) 
และม ูลน ิธ ิการแลกเปล ี ่ ยนบร ิ เวณ 
ชองแคบ (Straits Exchange Founda-
tion: SEF) ของไตหวัน ซึ่งนำโดย 
นายเจียง พินคุง (Chiang Pin-kung) 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม 
แกรนด ใจกลางนครไทเป 

การประชุมดังกลาวนำไปสู ความ 
ตกลงเพิ่มเติมภายใต ECFA ซึ่งสาระ 
สำคัญสรุปไดดังนี้

The Globe : China Focus
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1. ขอตกลงวาดวยความคุมครอง 
และสงเสริมการลงทุน (Agreements 
on Investment Protection and 
Promotion)  ซึ่งมีวัตถุประสงคให 
ผูประกอบการ ของจีนและไตหวันที่ 
เขาไปลงทุนในอีกพื้นที ่หนึ ่งไดรับความ 
คุมครองอยางเทาเทียมกันในดานทรัพยสิน 
สิทธิในการประกอบการ และความปลอดภัย 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝาย ยังตกลงที่จะ 
ผอนปรนเงื่อนไขการลงทุน ควบคูไปกับ 
การเปดโอกาสการลงทุนใหกับผูประกอบการ 
ของอีกฝายหนึ่งมากขึ้น อาทิ การเพิ่ม 
จำนวนประเภท อุตสาหกรรมที่ไดรับ 
อนุญาตใหแตละ ฝายลงทุน รวมทั้ง 
จะแจงใหอีกฝายหนึ่ง ทราบภายใน 24 
ชั่วโมง หากพบวานักลงทุนของอีกฝาย 
หนึ่งกระทำผิดและถูกจับกุม

ทั้งนี้ ปจจุบันมีชาวไตหวันที่เขามา 
ทำงานและอาศัยอยู ในจีนแผนดินใหญ 
มากกวาลานคน ขณะที่มูลคาการลงทุน 
ของไตหวันในจีนอยูท่ีมากกวา 100,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และหากรวมตัวเลข 
การลงทุนทางออมของไตหวันที่ใชกิจการ 
ท่ีจดทะเบียนใน อาเซียนและประเทศอ่ืน ๆ 
เขามาลงทุนในจีนดวยแลว ตัวเลขการ 
ลงทุนดังกลาว คาดวาจะสูงกวานั้นมาก

นอกจากนี้ ในบรรดาบริษัทสงออก 
รายใหญ 20 อันดับแรกของจีนใน 
ปจจุบ ันเป นของผู ประกอบการชาว 
ไตหวันราวครึ่งหนึ่ง และรอยละ 70 
ของสินคาที่ไตหวันสงออกไปยังจีนเปน
การนำเขาเพื ่อไปประกอบเปนสินคา 
สำเร็จรูปโดยผานกิจการของไตหวัน

  
2. ความร วมม ือด านศ ุลกากร 

(Customs Cooperation) ซึ่งเนนย้ำ 
เจตนารมณที ่จะรวมมือกันลดขั ้นตอน 
พิธีศุลกากรสำหรับสินคาระหวางกัน ซึ่ง 
จะชวยใหการคาระหวางสองฝายสะดวก 
คลองตัว และมีคาใชจายที่ลดต่ำลง 

ภายใตความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ 
ใกลชิดกันยิ่งขึ้น ทำใหระดับความพึ่งพา 
ระหวางกันทางเศรษฐกิจระหวางสอง 
ฝายเพิ่มสูงขึ้นโดยลำดับ ทั้งนี้ สินคา 
ของไตหวันสวนใหญที ่นำเขาไปตลาด 

จีนมีวัตถุประสงคเพ่ือการผลิตและ “สงออก 
ตอ” (Re-export) ดังนั้น การสงออก 
ของจีนไปยังชาติตะวันตกที่ชะลอตัวลง 
และสภาพเศรษฐกิจของจีนที ่เติบโตใน 
อัตราที่ลดลงในชวงที่ผานมา ทำใหการ 
สงออกของไตหวันไปยังตลาดจีนในครึ่ง
ปแรกลดลงตามไปดวย ถึงขนาดวา 
ไต หว ันต องประกาศปร ับลดต ัวเลข 
เปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในป 
2555 ใหมจากเดิมรอยละ 3.8 เหลือ 
รอยละ 3 เทานั้น

ความทาทายที่รออยู

อยางไรก็ดี ในความพยายามท่ีตองการ 
ให ECFA บรรลุผล จีนและไตหวันยัง 
มีความทาทายมากมายรออยู โดยนาย 
เจียงฯ ไดกลาววา “การถือปฏิบัติตาม 
ECFA บางสวนยังไมเปนไปตามเปาหมาย 
ที่กำหนดไวเดิม และจะตองอาศัยความ 
รวมมือและความจริงใจระหวางกันใน 
การดำเนินการแกไข อาทิ จำนวน 
น ักท องเท ี ่ยวจากจ ีนแผ นด ินใหญท ี ่ 
เดินทางไปไตหวันยังต่ำกวาเปาหมายที่ 
กำหนดไว การรวมมือปราบปรามอาชญากรรม 
และกระบวนการทางกฎหมาย การสงตัว 
ผูรายขามแดนในคดีรายแรง และการ 
คุ มครองสิทธิประโยชนของชาวไตหวัน 
นอกจากนี้ ไตหวันยังมีขอหวงใยเกี่ยวกับ 
การจายเงินชดเชยคาเสียหายกรณีเกิด 
เหตุการณความปลอดภัยดานอาหาร”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สื่อมวลชนของ 
ไตหวันยังสะทอนความคิดเห็นของชาว
ไตหวันสรุปไดวา รอยละ 84 ของชาว 
ไตหวันตองการรักษา “ความเปนอิสระ” 
จากจีนแผนดินใหญ และมีขอหวงใย 
เกี ่ยวกับการเปดเสรีรองรับการลงทุน 
จากจีนโดยไมมีเงื่อนไข   ขณะเดียวกัน 
อุตสาหกรรมทองเที ่ยวและที ่เกี ่ยวของ 
ของไตหวันก็ไมไดรับประโยชนอยางแท
จริงจากนักทองเท่ียวจีน โดยผลประโยชน 
สวนใหญตกอยูในมือของบริษัททองเที่ยว 
ของจีน

ขณะที่นายเฉินฯ เห็นวา “การ 
หารือระหวางสองฝายในคราวตอไปควร

เพ ิ ่มประเด ็นใหม และยกระด ับความ 
รวมมือใหสูงขึ้น อาทิ ความรวมมือดาน 
แผนดินไหวและเทคโนโลยี โดยทั้งสอง 
ฝายควรหารือเพื่อแสวงหาความรวมมือ 
ในการพัฒนาที่เหมาะสมกับความสัมพันธ 
และสอดคลองกับประโยชนของประชาชน 
ทั้งสองฝาย”

ประเด็นสำคัญ คือ ทาทีเกี่ยวกับ 
สถานะทางการเมืองของไตหวัน ยกตัวอยาง 
เชน การผอนปรนทางการเมือง “Diplo-
matic Space” ใหไตหวันเปดการ 
เจรจาการเปดเสรีทางการคากับสิงคโปร 
และ นิวซีแลนด รวมทั้งในกรอบ Trans 
-Pacific Partnership (TPP) ซึ่ง 
ทานหมาฯ ไดกลาวในงานสถาปนาเขา 
รับตำแหนงประธานาธิบดีสมัยที่ 2 วา 
ตองการใหไตหวันเขาเปนสมาชิกของ 
TPP ภายใน 8 ป เพื่อลดขอจำกัดที่ 
ไตหวันมิไดเขาเปนสวนหนึ ่งของกรอบ 
ความตกลงเปดเสรีทางการคาอาเซียน-จีน 
ซึ ่งทำใหสถานะทางการคาระหวางจีน 
และไตหวันเสื่อมถอยลงไประดับหนึ่งนับ
แตกรอบความตกลงฯ มีผลบังคับใช

อนึ่ง ARATC ของจีนแผนดินใหญ 
และ SEF ของไตหวันกอตั้งขึ้นเมื่อป 
2544 และป 2543 ตามลำดับ โดย 
การประชุมในครั ้งนี ้นับเปนการประชุม 
ระหวางองคกรตัวแทนดังกลาวครั้งที่ 8 
นับตั้งแตการประชุมครั้งแรกเมื่อป 2550 
ซึ ่งแม ว ากรอบความร วมม ือด ังกล าว 
จะพัฒนาไปอยางลาชา และนับตั้งแต 
ECFA มีผลบังคับใชเมื่อเดือนกันยายน 
2553 ซึ่งเริ่มจากการลดเลิกอากรนำเขา 
สินคาไตหวันไปยังตลาดจีนจำนวน 539 
รายการ และสินคาจีนที่สงไปยังไตหวัน 
จำนวน 267 รายการ ก็ไดสงผลใหการ 
คาระหวางจีนและไตหวันขยายตัวอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะในรายการสินคาที่ได 
รับสิทธิพิเศษทางภาษี โดยขยายตัวมาก 
กวา 1 เทา

แมวาการขยับเขาใกลชิดออมอก 
จีนของไตหวันจะมีแรงกดดันทางการ 
เมืองซอนอยู แตหลายฝายก็เช่ือวาไตหวัน 
จะเด ินหนาเช ื ่อมความแนบแนนทาง 
เศรษฐกิจกับจีนแผนดินใหญตอไป 
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วรลักษณ
วงศโดยหวัง ศิริเจริญ

แนวโนมการเติบโตของเทคโนโลยี
ในป 2013 (2556) ประมาณป 2558 อุปกรณที่เราพกพาติดตัวสวนใหญจะสามารถ 

ใชงานผานสมารทโฟน อีกท้ังแท็ปเล็ตจะเขามาแทนท่ีคอมพิวเตอร 
แบบโนตบุกและคอมพิวเตอรตั้งโตะดวย

โปรแกรมประยุกตหรือที่เรียกกันสั้นๆ วา “แอ็ป(Apps 
มาจากแอ็ปพลิเคชัน: Application)” ที่สรางขึ้นเพื่อใชกับ 
มือถือหรือแท็ปเล็ต ซ่ึงเดิมพัฒนาโดยภาษาจาวาสคริปตจะเปล่ียน 
มาพัฒนาโดยภาษาเอชทีเอ็มแอลเวอรชั่น 5 ซึ่งเปนเวอรชั่นใหม 
ลาสุด ที่สามารถรองรับมัลติมีเดีย ภาพ เสียง วิดีโอไดอยาง 
มีประสิทธิภาพดวยคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ เชน เว็บ 
เบราเซอร สมารทโฟน แท็ปเล็ต เปนตน 

ระบบคลาวดแบบสวนตัว (Personal Cloud) เชน 
ไอคลาวด (iCloud) กูเกิลพลัส (Google+) หรือสกายไดรฟ 
(SkyDrive) ที่ใหพื้นที่จัดเก็บงานสวนตัวบนอินเตอรเน็ตโดยที่ 
ไมเสียคาใชจาย เพียงแคผูใชเปนเจาของอุปกรณ เชน ไอโฟน 
หรือเปนสมาชิกของบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกสออนไลน ก็ 
สามารถใชระบบคลาวดแบบสวนตัวได เชน ถาผูใชมีการเปด 
บัญชีหรือจดทะเบียนบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกสของจีเมล (Gmail 
Account) ก็จะสามารถมีพื้นที่จัดเก็บในกูเกิลพลัสได หรือถามี 
บัญชีของฮอทเมล (Hotmail Account) ก็จะสามารถมีพื้นที่ 
จัดเก็บในสกายไดรฟได เปนตน ซ่ึงปจจุบันจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
เปนสวนสำคัญในการดำเนินชีวิตในยุคดิจิตอลไปแลว จากโปรแกรม 
ประยุกตในอุปกรณตางจะถูกเชื่อมโยงใหตรงกัน (Sync) กับ 
ระบบคลาวดแบบสวนตัว จากอุปกรณหนึ่งไปยังอุปกรณหนึ่ง 
บริการจึงถูกใหความสำคัญมากกวาตัวอุปกรณ เพราะทุกอุปกรณ 
สามารถทำงานไดเหมือนกัน แตใครจะใหบริการท่ีดีและนาเช่ือถือ 
มากกวากัน จึงจะไดรับความวางใจจากผูบริโภค บริษัทตางๆ 
กำลังจะยกเลิกการสรางศูนยขอมูล (Data Center) ของตนเอง 
ไปไวบนคลาวด เทคโนโลยีสารสนเทศแบบผสม (Hybrid IT) และ 
การประมวลผลแบบคลาวด จะทำใหบทบาทของฝายสารสนเทศ 
ในองคกรถูกเปลี่ยนบทบาทไปจากที่ตองพัฒนาและติดตั้งระบบ 
สารสนเทศภายในองคกรเอง เปนแคประสานการทำงานของ 

ปใหมแลวเรามาดูกันซิวาจะมีแนวโนมเกี ่ยวกับการใช 
เทคโนโลยีเพื ่อสรางกลยุทธทางการคาและการตลาดใหมๆ 
อะไรกันบาง ขอมูลจากนิตยสารฟร็อบส (Forbes)  แสดงขอมูล 
จากการเก็บรวบรวมของบริษัทการดเนอร (Gartner) ซึ่งไดสรุป 
ขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่คาดวาจะไดรับการตอบรับที่ดีจาก 
ผูบริโภคในปจจุบันไปจนถึงอีก 5 ปขางหนานี้ ขอมูลที่ไดจาก 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เมืองโอแลนโด ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายป 2555 ที่ 
ผานมา แสดงใหเห็นวาการแขงขันที่รุนแรงขึ้นของสินคาใน 
กลุมอุปกรณพกพาตางๆ เนื่องจากประสบการณของผูบริโภค 
ที่ไดรับจากอุปกรณพกพาตางๆ จะไมเหมือนกับอุปกรณตั้งโตะ 
แบบเดิมๆ องคกรธุรกิจพยายามที่จะผลักดันอุปกรณประเภท 
แท็ปเล็ต มาใชในองคกรมากขึ้น การประมวลผลแบบคลาวร 
(Cloud Computing) และการประมวลผลแบบเคลื่อนที่ 
(Mobile Computing) จะถูกนำมาประยุกตใชในองคกรตางๆ 
เราจะเห็นอุปกรณพกพาสวนตัวจะถูกนำมาใชในการทำงาน 
มากขึ้นกวาการใชเครื ่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลโดยจะมีการ 
ใชงานผานเว็บไซตเปนสวนใหญ ในอีก 2 ปขางหนา คือใน 
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อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของภายในองคกรเทานั้น 
หรือมีบทบาทในการประสานงานเพื่อขอบริการคลาวดจากบริษัท 
ตางๆที่ใหบริการเชาพื้นที่ในการประมวลผลขอมูลขององคกร 
บนคลาวรแทนการดำเนินการดวยตนเอง

ขอมูลทุกอยางจะถูกจัดเก็บและเช่ือมโยงกันผานอินเทอรเน็ต 
จากขอมูลพบวาในป 2554 มีสถิติวา 50 % ของขอมูลตางๆ 
ถูกเชื่อมโยงบนอินเทอรเน็ต มีเว็บไซตแสดงขอมูลของสิ่งตางๆ 
มากกวา 15,000 ลานสิ่ง และยังมีความเชื่อมโยงกันกวา 
50,000 ลานความสัมพันธ คาดการณวาในป 2563 บน 
อินเทอรเน็ตจะมีขอมูลของสิ่งตางๆ มากกวา 30,000 ลานสิ่ง 
และยังมีความเชื่อมโยงกันกวา 200,000 ลานความสัมพันธ 
จะเรียกไดวา “เปนอินเทอรเน็ตของทุกสิ่ง (the Internet of 
Everything)”

ขอมูลทางกลยุทธจำนวนมากขององคกรจำเปนตองมุงเนน 
การบูรณาการขอมูลภายนอกองคกรและขอมูลภายในที่ไมได 
เก็บไวอยางมีแบบแผน ขอมูลเหลานี้อาจจะเปนความสัมพันธ 
ของขอมูลสังคมออนไลนภายในหรือกับบริษัทคูคา เพราะเพียง 
ระบบฐานขอมูลหรือคลังขอมูลแบบเดิมๆ ของแตละองคกร ที่ 
มีอยูอาจจะไมมีประโยชนมากพอ เพราะทุกอยางจะเชื่อมโยงกัน 
หมดอยางหลีกเล่ียงไมได จึงจำเปนตองเอาใจใสขอมูลทุกอยาง 
ที่สามารถนำมาวิเคราะหจัดเก็บได ทั้งขอมูลที่มีแบบแผนเปน 
ระเบียบในฐานขอมูลและขอมูลทั่วๆ ไปที่เปนขอมูลที่ไมได 
จัดเก็บอยางเปนทางการ เชน การสนทนาในการประชุมเพื่อ 
แกปญหาทางเทคนิคบางอยาง ซึ่งเดิมไมเคยมีการบันทึกไว แต 
ในปจจุบันดวยการติดตอผานเครือขายสังคมออนไลนท่ีสะดวกสบาย 
และรวดเร็วมากขึ้น ทำใหสามารถบันทึกขอมูลเหลานี้ไดอยาง 
สะดวกสบายในปจจุบัน และสามารถนำมาใชไดใหมในภายหลัง 
เพื่อเปนประโยชนตอองคกร

เครือขายสังคมจะมีความสำคัญเปนอันดับตนๆ ในชีวิต 
ประจำวัน  และกลุมของผูที่มีปฏิสัมพันธกันในเครือขายสังคม 
ออนไลนตางๆ จะมีความสัมพันธท่ีดีกวากลุมคนท่ีไมมีปฏิสัมพันธ 
กันเลยในเครือขายสังคม

เพราะจะสามารถเห็นกิจกรรม ความชอบตางๆ ของผูอื่น 
ที่เปนเพื่อนในเครือขายสังคม ทำใหรูจักคนเหลานั้นดีขึ้นและ 
รูสึกสนิทสนมมากขึ้น

โอเพนซอรสจะมีความสำคัญมากขึ้น ธุรกิจจำนวนมากจะ 
เริ่มใหความสำคัญกับซอฟตแวรโอเพนซอรสมากกวาซอฟตแวร 
ที่มีขายในทองตลาดหรือซอฟตแวรที่พัฒนาข้ึนใหมจากการวาจาง 
ซ่ึงถูกมองวากลายเปนซอฟตแวรมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับเวอรชัน 
บอย ปลอดภัยนอย และมีราคาแพง ธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งที่มีความตองการจะเปลี่ยนแปลงที่จะตองการขยายธุรกิจ 
จะหันมาใชโอเพนซอรสมากขึ้น

คนสวนใหญยังคิดวาแท็ปเล็ตของบริษัทแอปเปล คือ ไอแพ็ต 
(iPad) เปนสินคาในกลุมพรีเมี่ยมที่มีราคาแพง แตสิ่งเหลานี้ 
จะราคาถูกลงเร่ือยๆ ในอนาคตอาจจะมีราคาถูกกวาหนังสือปกแข็ง 

ซึ่งอาจจะทำใหเด็กๆ ในโรงเรียนทุกคนสามารถมีแท็ปเล็ตหนึ่ง 
เครื่องหรือมากกวาหนึ่งเครื่อง แท็ปเล็ตจะไดเผยแพรไปใน 
ทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต แมจะอยูในสถานที่ที่ไมมี 
สายโทรศัพทบาน อาจจะมีการใชงานผานสมารทโฟนและโอนถาย 
ขอมูลจากสมารทโฟนระหวางแท็ปเล็ตเล็กๆ และมีแท็ปเล็ต 
หลายหลากในทองตลาดใหผู บริโภคสามารถเลือกซื ้อไดตาม 
ความพอใจและวัตถุประสงคของแตละคน 

คอมพิวเตอรที่สามารถพกพาและสวมใสได (Wearable 
Computing) เชน ไอพ็อดปรับปรุงใหมใหมีลักษณะเปนนาิกา 
หรือสิ่งอื่นๆ ทำใหปนี้คุณจะพบเห็นคนมองนาิกาหรือสรอยคอ 
เปนประจำเพื่อตรวจสอบขอความจากเพื่อนๆ

เอาตซอรส (Outsource) หรือการวาจางองคกรภายนอก 
จะถูกพิจารณามาใชมากขึ้น ไมวาจะเปนงานดานการรักษาความ 
ปลอดภัย ทำความสะอาด ทำอาหาร เห็นวาดานเทคโนโลยี จะ 
เนนเร่ืองการบำรุงรักษา ซ่ึงงานสวนใหญท่ีมองเห็นจะมีท้ังซอฟตแวร 
ฮารดแวรและระบบเครือขาย ทำหนาที่ดูแลระบบเพื่อใหทำงาน 
ไดตามปกติหรือแกไขเมื่อเกิดปญหาขึ้น อาจจะโอนเครื่องหรือ 
โอนคนหรือโอนทั้งสองอยางไปยังคนที่รับจาง เอาตซอรส เชน 
ธนาคาร เปนตน จากสายการผลิตที่เพิ่มขึ้นหลายแหงของบริษัท 
ตางๆ จะโอนอุปกรณที่รวมคาจางการทำและดูแลรักษาความ 
ปลอดภัย บางบริษัทอาจจะจัดการหรือดูแลรักษาที่ไมดี เชน 
ระบบเครือขายเกิดปญหาหรือหยุดการทำงาน  เหลาน้ีเปนปญหา 
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ไมมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน 
หรือไมมีความเชี่ยวชาญ จึงควรจางองคกรภายนอกที่มีความ 
ชำนาญมารับผิดชอบ
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ทางเลือกใหมท่ีย่ังยืน” นอกเหนือจากระบบเศรษฐกิจปจจุบัน 
ที่รูจักกัน 2 แนวทาง คือ ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และระบบ 
เศรษฐกิจที่รัฐกำกับควบคุม (สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต) 
และในป 1997 ไดมีการจัดต้ังองคกรช่ือ Social Enterprise 
Partnership ขึ้น ทำใหธุรกิจเพื่อสังคมไดรับการสงเสริม 
อยางเต็มรูปแบบนับแตนั้นมา มีหนวยงานของรัฐคือ Office 
of the Third Sector ที่ทำหนาที่ผลักดันและสนับสนุน 
ใหเกิดธุรกิจเพื่อสังคม ดำเนินการใหขอมูลดานตางๆ อาทิ 
ดานกฎหมาย ดานการตลาด ใหคำปรึกษา จัดอบรม แนะนำ 
แหลงทุน 

ขณะนี้หลายๆ ประเทศในโลกกำลังตื่นตัวกับกระแส 
Social Enterprise ประเทศสิงคโปรที่เปนสนามเศรษฐกิจ 
ที่สำคัญและจะมีการเจริญเติบโตที่แข็งแกรงที่สุดในอาเซียน 
ก็สนับสนุนใหนักธุรกิจเปนผู ประกอบการเพื ่อสังคมดวย 
จะเห็นไดจากการที่นักธุรกิจสิงคโปรเริ ่มออกมากอตั้งวัน 
สวมโลกเพื่อใหคนตระหนักถึงปญหาสวมถูกสุขลักษณะและ 
จัดอบรมสรางอาชีพใหคนดูแลสวม  สำหรับในประเทศไทย 
นั้น เราพอจะไดยินคำวา “ผูประกอบการเพื่อสังคม” อยู 
บาง ซึ่งผูประกอบการเพื่อสังคมก็คือผูดำเนินธุรกิจเพื่อ 
สังคมนั่นเอง เปนคำที่เริ่มพูดถึงกันมากขึ้นในสังคมไทย  แต 
ในประเทศไทยผูที่เขาใจความหมายยังจำกัดอยูในกลุมยอย   

จากผลสำรวจโดย Social Enterprise UK ในป 2011 
ที่ผานมา พบวาวัยรุน นักศึกษาในประเทศอังกฤษ อยาก 
เปน Social Entrepreneur กันเปนจำนวนมาก ธุรกิจ 
ขนาดยอมกลุม start-ups ที่มีอายุธุรกิจไมเกิน 2 ปใน 
ประเทศอังกฤษมีถึง 14% ที่เปนธุรกิจเพื่อสังคม โดย 
อัตราการเติบโตของธุรกิจนี้มีมากกวาธุรกิจทั่วไปถึง 3 เทา 
ทำใหกระแสธุรกิจเพื่อสังคมนี้กลายเปนกระแสหลักที่ถูก 
จับตามองวาจะเปลี่ยนโฉมหนาของธุรกิจในประเทศอังกฤษ 
เลยทีเดียว

ประเทศอังกฤษจัดเปนประเทศตนแบบและล้ำหนา 
ที่สุดในเรื่องธุรกิจเพื่อสังคม หลังจากคำวา “ธุรกิจเพื่อ 
สังคม” หรือ Social Enterprise (SE) เกิดขึ้นในป 
ค.ศ.1978 โดย Freer Spreckley ผูประกอบการใน 
ประเทศอังกฤษที่เปน Social Enterprise จะจดทะเบียน 
ธุรกิจเปน Third Sector โดยแยกออกจากธุรกิจปกติ 
รวมทั้งไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีที่แตกตางกันดวย โดย 
ที่ First Sector คือ ภาครัฐ สวน Second Sector คือ 
ธุรกิจเอกชนปกติ  เรียกไดวาเปนการปรับตัวสูระบบ “เศรษฐกิจ 
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ในระยะ 2 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยภาครัฐจึงไดมีการ 
เชิญบุคคลผูมีชื ่อเสียงจากตางประเทศมาบรรยายเพื่อให 
เกิดความเขาใจในคำวา “ผูประกอบการเพื่อสังคม (Social 
Entrepreneur)” เนื่องจากยังมีขอกังขาในการเรียกขาน 
ธุรกิจตางๆวาเปนผูประกอบการเพื่อสังคม  บางก็ตีความ 
วา ธุรกิจตองจัดตั้งมูลนิธิจึงเปนรูปแบบผูประกอบการเพื่อ 
สังคม ไปจนถึงการตีความเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ปจจุบัน 
องคกรตางๆ นิยมทำกิจกรรมกันที่คุนกันในชื่อของ CSR 
หรือ Corporate Social Responsibility ซึ่งจริงๆ แลว 
ทั้งสองรูปแบบนี้ยังไมสามารถใชคำวา “ผูประกอบการเพื่อ 
สังคม” ได กรณีมูลนิธิจัดเปนองคกรรับบริจาคอยางเดียว 
ก็จะเปนองคกรสาธารณกุศล (Purely Philanthropic) 
ไมใชผูประกอบการเพื่อสังคม สวนกรณีกิจกรรมเพื่อสังคม 
หรือ CSR นั้น องคกรที่ดำเนินการมักเปนองคการมุง 
แสวงหากำไรสูงสุด (Purely Commercial) เมื่อไดกำไร 
แลวก็จะแบงปนกำไรที่ไดรับตอบแทนกลับคืนใหกับสังคม  

ดังนั้นเปาหมายของผูประกอบการเพื่อสังคมนั้นมีอยู 
2 ประการ โดยหลอมรวมเปาหมายของธุรกิจแบบ  Purely 
Commercial และองคกร Purely Philanthropic เขา 
ดวยกันเปน Hybrid ทำใหองคกรมีสถานะเปน Social 
Enterprise ไดจริงๆ ซึ่ง Social Enterprise นี้จะตอง 
กอใหเกิดผลกระทบในเชิงบวกไมใชแคทางดานสังคมเพียง 
อยางเดียว แตตองเปนผลกระทบทางดานเศรษฐกิจดวย

สำหรับประเทศไทยนั้น เรามีแผนแมบท “สรางเสริม 
กิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2553-2557” ซึ่งภาครัฐไดจัดตั้ง 
สำนักงานสรางเสริมกิจการเพ่ือสังคมแหงชาติ (สกส.) – TSEO  
บนถนนพหลโยธิน เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุน ให 
ความรู กระตุนและสรางเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมโดยเฉพาะ  
สงผลให 2 ปที่ผานมา ที่ สกส. ไดดำเนินการใหความรู 
ทำใหประเทศไทยเริ ่มมีผู ประกอบการที่สนใจทยอยเขาสู  
ระบบเศรษฐกิจทางเลือกใหมที่ยั่งยืนนี้มากขึ้น  ตัวอยางของ 

ผูประกอบการเพื่อสังคมที่มุงแกไขปญหาชุมชน ที่มาจาก 
ธุรกิจเอกชนปกติคือ คุณอุไร เพ็ชรรัตน ที่ออกจากธุรกิจ 
จัดนิทรรศการ เพื่อเขาสูธุรกิจเพื่อสังคมดวยเงินเก็บ 20 
ลาน ไดสราง “นะโม น้ำมนต ฟารม” ที่ จ.นครปฐม เปน 
ผูผลิตและจำหนายผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑจาก 
เกษตรอินทรีย เปาหมายธุรกิจนี้คือเขามาแกปญหาความ 
ไมเปนธรรมของราคาพืชผลเกษตร ไดมีการตั้งเปนศูนยกลาง 
จำหนายผลิตภัณฑของฟารมและรับซื้อสินคาจากเกษตรกร 
ดวยราคาเปนธรรม ชวยใหผูบริโภคเขาถึงอาหารปลอดภัย 
ทั้งสรางรายไดใหเกษตรกร และเปดราน “Veggie 
Veggie” เพื่อกระจายสินคาสุขภาพ ผลผลิตจากสวน 
นะโม น้ำมนต ฟารม 

ผู ประกอบการเพื ่อสังคมอีกรายที ่เปนทายาทธุรกิจ 
และสามารถสรางชื่อเสียงไดในระดับโลก คือ คุณอรพินท 
สินอมรเวช เจาของศูนยรวมวัสดุทดแทนไม “โคโคบอรด” 
ไดประกอบธุรกิจไมอัดจากเศษวัสด ุ ใชวัสดุเหลือใชทางการ 
เกษตร เชน ฟางขาว ขุยใยมะพราว กองหญาแฝก เปนตน 
เดิมเปนทายาทธุรกิจเสื้อผา ดวยความรักในสิ่งแวดลอม 
และพบเห็นชาวสวนถูกกดราคาทำใหขายมะพราวไดใน 
ราคาถูก ทำใหสนใจผลิตสินคาซึ่งเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และสรางอาชีพสูชุมชนดวย เกิดเปนแรงบันดาลใจในการ 
เพิ่มมูลคาและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรขึ้นมา ปจจุบันนี้ 
สินคาของ “โคโคบอรด” เปนที่ยอมรับในตลาดตางประเทศ 
ไดแก ออสเตรเลีย ไตหวัน ญี่ปุน เปนอยางมาก และ 
คาดวาจะเปนที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผูบริโภคใน 
ปจจุบันคำนึงถึงผลกระทบของสินคาตอสิ ่งแวดลอมและ 
สุขภาพมากขึ้น

บริษัท “ทีวีบูรพา” จำกัด เปนอีกตัวอยางของ 
ผูประกอบการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ โดยบริษัท 
ไดผลิตหลายรายการ เชน รายการจุดเปลี่ยน คนคนคน 
กบนอกกะลา ฯลฯ บริษัทตองการพลิกโฉมจากรายการ 

เปาหมายของผูประกอบการเพื่อสังคมนั้นมีอยู 2 ประการ โดยหลอมรวม 

เปาหมายของธุรกิจแบบ  Purely Commercial และองคกร Purely Philanthropic 

เขาดวยกันเปน Hybrid ทำใหองคกรมีสถานะเปน Social Enterprise ไดจริง ๆ
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รูปแบบเดิมๆ โดยมีเปาหมายในการใหความรูในประเด็น 
ตางๆ รวมถึงสรางความตระหนักแกคนในสังคมไทย ใหได 
เห็นแงมุมและมุมมองชีวิตของกลุมคนตางๆ หลากหลาย 
อาชีพ ณ วันนี้รายการรูปแบบใหมนี้เปนที่ยอมรับและไดรับ 
ความนิยมอยางมาก บริษัทจึงมีรายไดจากการโฆษณามา 
หมุนเวียน ทำใหบริษัทอยูรอดและเติบโตไปไดอยางตอเนื่อง

ผูประกอบการไทยที่เขาสูธุรกิจเพื่อสังคม นอกจากมี 
จุดเริ่มตนจากความตองการแกไขปญหาหรือพัฒนาใหเกิด 
ประโยชนกับชุมชน และสิ่งแวดลอมเปนสำคัญแลว ยังมี 
ผูประกอบการเพื่อสังคมที่มุงไปที่ใหชวยเหลือผูดอยโอกาส 
เชน เจาของธุรกิจนิตยสารไลฟสไตล คือ คุณอารันดร 
อาชาพิลาส ไดแรงบันดาลใจจากนิตยสาร BIG Issue ของ 
อังกฤษ จึงจัดทำนิตยสาร “Be Magazine” ในไทย และ 
เปดโอกาสใหผูตกงาน คนไรบาน เด็กเรรอน สมัครเปน 
ตัวแทนจำหนาย เปาหมายธุรกิจคือเพื่อแกไขปญหา สราง 
อาชีพใหผูดอยโอกาสในสังคม ซึ่งเมื่อแรกเขาผูดอยโอกาส 
เหลานี้จะไดรับการอบรมความรูในการขาย ไดรับยูนิฟอรม 
เหมือนพนักงานทั่วไป และไดรับนิตยสารไปทดลองขายฟรี 
ในเบื้องตน เมื่อเก็บสะสมเงินไดระยะหนึ่ง ก็นำเงินมาซื้อ 
นิตยสารในราคาสง จนไดเปนทุนและมีทักษะเพียงพอสำหรับ 
เริ่มตนชีวิตใหม จึงไดสงตอคนเหลานี้ใหกับบริษัทอื่น เชน 
เทสโกโลตัส ไทยน้ำทิพย ใหคนดอยโอกาสเหลานี้ไดมีงาน 
ประจำทำ

ส่ิงท่ีเหมือนๆ กันจากตัวอยางขางตนน้ีคือ ผูประกอบการ 
เพื่อสังคมเหลานี้ ไดนำเอา Business System มาเปน 
แกนในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแตแนวคิดในการ 
หารายไดสูองคกรซึ่งเปนรายไดจากการขาย การโฆษณา 
การสรางชองทางกระจายสินคาและเครือขายหวงโซอุปทาน 
การพัฒนาและใหสวัสดิการแกบุคลากรเหมือนบริษัททั่วๆ 
ไป เนนเรียนรูพฤติกรรมผูบริโภคไปจนถึงวิเคราะหทิศทาง 

ธุรกิจดวย Consumer Insight จะเห็นวาการขับเคลื่อน 
องคกรดวยระบบธุรกิจน้ีจะนำผลกำไรสูองคกรไดอยางตอเน่ือง 
เหมือนธุรกิจเอกชนปกติ โดยที่ยังคงเปาหมายหลักของ 
ธุรกิจเพื่อสังคมไวได คือแกปญหาสังคมดานใดดานหนึ่ง

เชื่อวาเปนความใฝฝนของผูประกอบการรุนใหม ที่ 
หวังวาธุรกิจของตนเองจะสามารถตอบโจทยทั้งสองอยางนี้ 
ไปไดพรอมๆ กัน การเปนผูประกอบการเพื่อสังคมนั้น ไมได 
มีอุปสรรคอะไรที่ขวางหรือปดกั้นใหเปนไปไมได ความยาก 
คงอยูที่ตองคิดใหรอบทิศวา Stakeholder คือใครบาง 
และเคาเหลานั้นมีโอกาสอยางไรในธุรกิจที่คุณกำลังจะสราง 
นี้ อาจกลาวไดวา ธุรกิจเพื่อสังคมคือ “การให” ในรูปแบบ 
ใหมที่มีประสิทธิภาพกวา CSR หรือ การบริจาคเงิน หรือ 
สิ่งของ เพราะเปน “การให” ที่ชวยใหผูรับยืนอยูบนขา 
ตัวเองไดในที่สุด

ดังนั้นเพื่อสรางสมดุลระหวางสังคมกับธุรกิจใหเกิดขึ้น 
ได สังคมไทยจะตองสนับสนุนและรวมสรางผูประกอบการ 
เพื่อสังคมที่เขาใจและรูจริงใหมีจำนวนมากขึ้น เพื่อใหธุรกิจ 
ไทยไดเปนสวนหนึ่งของการแกปญหาและพัฒนาสังคมใน 
อนาคต

รายการอางอิง
http://www.socialenterprise.org.uk/uploads/

editor/files/Publications/Fightback_Britain.pdf
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/ 

business/csr/
http://www.tseo.or.th/sepresent/1137
http://www.kriengsak.com/node/260
http://oranuch.nsdv.go.th/main/attachments/ 

237_2012text1.pdf.pdf
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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 
ตามแนวทางของการประชาสัมพันธไดเหมาะสม จะเห็น 
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 
บทบาทในการทำงานประชาสัมพันธไดออกแสวงหาความรู 
เพิ่มขึ้นจากสถาบันตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหมีความรูความเขาใจ 
เกี ่ยวกับการประชาสัมพันธและสามารถนำความรู ตางๆ 
ที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคการธุรกิจดาน 
ตางๆ ไดมากขึ้น

รูปแบบของการประชาสัมพันธจึงคงไมใชเพียงแต 
ใหขอมูลขาวสารแลวเทานั้น แตจะตองมุงเนนในเรื่อง 
ของความสัมพันธระยะยาวโดยอาศัยระบบเครือขาย 
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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 ดังเชนแผนภาพดานบน

การสื่อสารในแบบองครวมจะเปนสวนหนึ่งที่ทำให
การประชาสัมพันธมีการผสมผสานรูปแบบและวิธีการ 
ตางๆ ที่เนนใหเห็นประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ 
ในลักษณะที่เปนระบบเครือขายสังคมที่กวางขวางและ 
ตอบสนองความตองการทางการตลาดไดเปนอยางดี 

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 
ความสะดวกรวดเร็วอันจะเปนปจจัยสำคัญในการกาว 
กระโดดของความทันสมัยในโลกของธุรกิจไดอยางเดนชัด

ทั ้งนี ้เพื ่อทำใหเกิดความสอดคลองตอเนื ่องและ 
ความเปนสังคมรวมกันระหวางองคการธุรกิจ สินคาและ 
บริการกับกลุมประชาชนเปาหมาย อีกทั้งยังอาจทำให 
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ระหว างองค การธ ุรก ิจก ับกล ุ มประชาชนเป าหมาย 
อีกทั้งความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางองคการธุรกิจกับกลุม
เปาหมายนั้นก็อาจจะไมใชเพียงความสัมพันธที่เปนไปตาม
รูปแบบของสังคมเดี่ยวๆ เทานั้น แตจะทำใหสงผลถึง 
ความใกลชิดและมีปฏิสัมพันธที่ทำใหเห็นความเปนสังคม
ที่มีการขยายตัวไดมากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็มีความเปน 
หนึ่งเดียวและพรอมที่จะรวมมือกันสรางสรรคเครื ่องมือ 
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
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ปยะบุตร
บุญอรามเรือง 

เตรียมความพรอมรับ AEC
กับอุทาหรณ US - Gambling

เปนประเทศหมูเกาะในทะเลแคริบเบียน ซึ่งตอไปจะเรียก 
วา “แอนติกวา” โดยตั้งแตชวงปลายทศวรรษที่ 1990 
แอนติกวาไดกลายเปนแหลงตนทางการใหบริการพนัน 
ออนไลน  เน ื ่ อ งจาก ได  ม ี ก า รวา ง โครงข  ายส ื ่ อสาร 
ไฟเบอรออฟติกระหวางประเทศคุณภาพสูง ถึงขนาดที่วา 
เปนภาคอุตสาหกรรมใหญอันดับสองในการจางงานของ 
ประเทศรองจากภาคการทองเที่ยว ทำรายไดสูงถึง 90 
ลานดอลลารสหรัฐในป 1999 และประมาณการณกันวา 
60% มาจากลูกคาชาวสหรัฐอเมริกาในป 2003

ทางการสหรัฐอเมริกามีความกังวลตอปญหาการพนัน 
ออนไลนในประเทศ ที่จะสงผลตอเนื่องเปนปญหาสังคม 
อื่นๆ ตามมา ซึ่งประมาณกันวา 7% ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยที ่เคยเลนพนันออนไลนกลายเปนผู ติดการ 
พนันออนไลน นอกจากนี้ยังมีความเปนหวงในเรื่ององคกร 
อาชญากรรมและการกอการรายที่จะใชชองทางการพนัน 
ออนไลนเปนการฟอกเงิน

แมวาสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายควบคุมการพนันซึ่ง
รวมถึงการพนันออนไลนอยูแลวก็ตาม แตการพนันออนไลน 
โดยทั ่วไปก็เปนเร ื ่องที ่ไม สามารถจำกัดขอบเขตการ 
บริการหรือระบุตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวของได ทำใหเปน 
เรื่องยากที่จะกำกับดูแล อยางไรก็ดีมีบางมลรัฐของสหรัฐ 
อเมร ิกาท ี ่ออกกฎหมายอนุญาตให ม ีการบร ิการพนัน 
ออนไลนไดอยางถูกกฎหมายแลว แตก็ไมสามารถบังคับ 
ใชกฎหมายดังกลาวได เพราะกระทรวงยุติธรรมของ 
สหรัฐอเมริกาถือวาการพนันออนไลนเปนเร ื ่องที ่ผ ิด 
กฎหมายทุกกรณีไมมีขอยกเวน

ที่กระทรวงยุติธรรมมีทาทีเชนนี้ก็เพราะกฎหมายการ
สื่อสารทางสายที่มีมาตั้งแต 1961 (Wire Act) ระบุให 
การสงสัญญาณสื ่อสารที ่เปนการพนันบางประเภทผาน 

หลักการทั่วไปของการทำขอตกลงเปดการคาเสรีนั้น
ก ็ค ือการเปดสาขาการคาที ่ เรามีความพรอมเปนหลัก 
แตด วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจและความจำเปนอื ่นๆ 
หลายประการ ทำใหหลายครั้งก็ไดยินเสียงคัดคานการเปด 
เสรีในสาขาที่ไมพรอม และมีแนวโนมสรางความเสียหาย 
ตามมาในอนาคตได 

อยางไรก็ดีที่กลาวมาเปนเพียงผลกระทบที่เรามีความรู 
พอที ่จะรู ต ัวกอนและทำขอเร ียกรองหรือโตแยงไปยัง 
หนวยงานที่เกี่ยวของตามแตจะไดผลมากหรือนอย แตใน 
ที่นี ้จะขอกลาวถึงความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที ่เราจะตอง 
ยอมรับโดยที่ไมรูตัวมากอน นั่นก็คือ ความเสี่ยงที่จะตอง 
เปดการคาในสาขาที่เราก็ไมเคยรูวามีมันอยู หรือเราไม 
สามารถคาดการณไดว าจะมีการคาเชนนี ้ เก ิดขึ ้นใน 
อนาคต ซึ่งกรณีเชนนี้เคยเกิดขึ้นมาแลวกับสหรัฐอเมริกา 
ในกรณีที่เรียกกันวา “US-Gambling” ที่ไมสามารถ 
คาดการณการคาบริการทางอิเล็กทรอนิกสวาจะสามารถ 
พัฒนาไปสูจุดที่สามารถใหบริการพนันออนไลนได ซึ่งมี 
รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

แอนติกวาและบารบูดา (Antigua and Barbuda) 
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ทางโครงขายสื่อสารทางสาย เชน โครงขายโทรศัพท เปน 
สิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งมีการตีความใหรวมถึงการพนันทาง 
อินเทอรเน็ต และครอบคลุมการใหบริการแกบุคคลที่อยูใน 
ประเทศและตางประเทศ แตกฎหมายดังกลาวก็มีขึ้นกอน 
ที่จะมีอินเทอรเน็ตเสียอีก ทำใหมีการตีความและบังคับใช 
กฎหมายที่แตกตางกันไป บางมลรัฐก็ตีความไปในทางที่ 
หามเฉพาะการพนันการแขงขันกีฬา บางมลรัฐก็ตีความไป 
ในทางที ่การพนันออนไลนสามารถทำไดตราบเทาที ่เปน 
เรื่องถูกกฎหมายทั้งฝงผูพนันและผูรับพนัน

ทางการสหร ัฐอเมร ิกาจ ึงเร ิ ่มดำเน ินการก ับผ ู  ให  
บริการพนันออนไลนมาตั้งแตป 1998 เปนจำนวน 21 
คนและหนึ่งในบุคคลที่ถูกดำเนินการไดแก Jay Cohen 
ชาวอเมริกันที ่เปนผู ดำเนินการใหบริการพนันกีฬาจาก 
ประเทศแอนติกวา ซึ่งขณะนั้นมีผูใชบริการราว 10,000 
คน ในจำนวน 20 คนที ่ถูกดำเนินคดี บางก็ยอมรับ 
สารภาพและไดรับการลดหยอนโทษ บางก็หลบหนีอยู 
ตางประเทศ แตนาย Cohen ไดกลับเขามาในประเทศ 
และสูคดีแพในป 2000 ตองรับโทษจำคุก 21 เดือน 
และปรับ 5,000 ดอลลารสหรัฐ ซึ่งถือเปนคนแรกที่ถูก 
ดำเนินคดีจนถูกตัดสินใหตองรับโทษฐานใหบริการเว็บไซต
การพนันในตางประเทศ 

อยางไรก็ดีคดีนี้เปนที่สนใจของ Mark Mendel 
ทนายความชาวเท็กซัส ที ่เช ื ่อว าสหรัฐอเมริกาละเมิด 
ขอตกลงตามกรอบการเจรจาการคาภาคบริการหรือ GATS 
ขององคการการคาโลก จึงทำบันทึกเสนอไปยังทางการ 
ของประเทศแอนติกวา จนไดรับการแตงตั ้งใหเปนทนาย 
ดำเนินคดีตอประเทศสหรัฐอเมริกาตามกรอบขององคการ
การคาโลก

ในป 2003 เดือนมีนาคม ทางการแอนติกวาไดทำ 
คำรองขอเร ิ ่มกระบวนการระง ับขอพิพาทกับองคการ 
การคาโลก ในกรณีที่สหรัฐอเมริกาทำผิดขอตกลงในการ 

ห ามไม  ให ม ีการบร ิการพน ันออนไลน ข  ามพรมแดน 
ซึ่งสหรัฐอเมริกาตอสู วาไมใชเจตนาที่แทจริงของตนที่จะ 
ใหขอผูกพันที่ครอบคลุมถึงการพนันออนไลน และถือวา 
เปนสิ่งที่ไมไดตั้งใจจะใหมีเกิดขึ้น โดยเฉพาะวาเปนไปได 
ที่สหรัฐอเมริกาจะใหขอผูกพันเชนนั้น ทั้งๆ ที่มีกฎหมายที่ 
ขัดตอเนื้อหาขอผูกพันดังกลาวอยูแลวอยางชัดแจง

คณะผูพิจารณา (Panel) ไดพิจารณาระบุวาเห็นใจ 
ตอสหรัฐอเมริกาในกรณีนี ้ แตขอบเขตของขอผูกพันไม 
สามารถตีความหรือพิจารณาตามเจตนาของรัฐภาคีใน 
ขณะที่ใหขอผูกพันได วัตถุประสงคหลักของการตีความ 
ความตกลงนี้ก็เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณรวมกันของรัฐ
ภาคีทั้งหมด ไมใชเจตนาของฝายใดฝายหนึ่ง และไมมีที่ใด 
ในความตกลงที่เปดชองใหสามารถตรวจสอบเจตนารมณ 
ของรัฐภาคีได ดังนั้นจึงเห็นวา

 - สหรัฐอเมริกาไดใหข อผูกพันในการเปดเสรี 
บริการพนันออนไลนไวตามขอ 10.D ในเรื่อง “บริการ 
สันทนาการอื ่นๆนอกเหนือจากกีฬา”  (10.D Other 
Recreational Services, Excluding Sporting) 

- กฎหมายของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกฎหมาย 
การสื่อสารทางสาย (Wire Act) ขัดตอขอผูกพันที่ 
สหรัฐอเมริกาไดใหไว

หลังจากที ่ม ีการว ิน ิจฉ ัยอย างไม  เป นทางการใน 
เดือนมีนาคม 2004 และไมประสบความสำเร็จในการ 
เจรจากับคู กรณีทั ้งสองฝาย คณะผูพิจารณาจึงเผยแพร 
รายงานการพิจารณาและผลคำวินิจฉัยเปนไปในทางที ่ 
แอนติกวาฟองมา

ในป 2005 เดือนมกราคม สหรัฐอเมริกาไดอุทธรณคำ 
ว ิน ิจฉ ัยไปย ังองค กรอ ุทธรณขององค การการค าโลก 
(Body) ซึ่งแอนติกวาไดยื่นคัดคานการอุทธรณในเวลาตอมา 
ทั้งสองฝายจึงไดทำคำแถลงดวยวาจาตอองคกรอุทธรณ 

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งที่เราจะตองยอมรับโดยที่ ไมรูตัวมากอน นั่นก็คือ 
ความเสี่ยงที่จะตองเปดการคาในสาขาที่เราก็ ไมเคยรูวามีมันอยู 

หรือเราไมสามารถคาดการณไดวาจะมีการคาเชนนี้เกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งกรณีเชนนี้เคยเกิดขึ้นมาแลวกับสหรัฐอเมริกาในกรณีที่เรียกกันวา “US-Gambling”
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ในป 2005 เดือนเมษายน องคกรอุทธรณไดเผยแพร 
รายงานการพิจารณาและผลคำวินิจฉัยซึ ่งยืนตามคำ 
วินิจฉัยของคณะผูพิจารณา (Panel) โดยเห็นวา

- สหรัฐอเมริกาไดใหขอผูกพันในการเปดเสรีการ 
บริการพนันออนไลน

- กฎหมายของสหรัฐอเมริกาขัดตอขอผูกพันที่ใหไว
- แมวาจะมีขอกลาวอางเกี ่ยวกับความจำเปนใน 

ทางจริยธรรม แตสหรัฐอเมริกาก็ไมสามารถอธิบายไดตาม 
ขอตอสูทางจริยธรรม (moral defense) ตามกรอบของ 
GATS ขอ 14 (เชนเดียวกับที่กลุมประเทศมุสลิมใชเปน 
ขอตอสูในการหามไมใหมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล)

ตอมาองคการการคาโลกจึงกำหนดใหสหรัฐอเมริกา
ปรับปรุงแกไขกฎหมายใหเปนไปตามขอผูกพันที ่ไดใหไว 
ภายในเดือนเมษายน 2006 แตสหรัฐอเมริกาก็ไมได 
ดำเนินการใดๆ มีเพียงรายงานที ่อธิบายวาไดตรวจสอบ 
กฎหมายที่มีอยูแลวพบวามีเนื้อหาที่เปนไปตามคำวินิจฉัย
ขององคกรอุทธรณแลว กลาวคือ สามารถดำเนินการได 
ตามเงื่อนไขขอตอสูทางจริยธรรม ซึ่งแอนติกวาโตแยงวา 
สหรัฐอเมริกาบายเบี ่ยงไมยอมดำเนินการตามคำวินิจฉัย 
จึงทำคำรองขอใหจัดตั ้งคณะผู พิจารณาการบังคับใชขอ 
ตกลง (Compliance Panel) ข ึ ้น ซ ึ ่ งในป  2007 
เดือนมีนาคม คณะผูพิจารณาก็วินิจฉัยเห็นดวยกับแอนติกวา

ในป 2007 เดือนพฤษภาคม สหรัฐอเมริกาทำ 
คำรองขอเพิกถอนขอผูกพันที ่ใหไวโดยจะยกเวนไมรวม 
การพนันออนไลนในขอสันทนาการอื่นๆของตน ซึ่งถือเปน 
ครั ้งแรกที ่ม ีร ัฐภาคีขององคการการคาโลกขอเพิกถอน 
ขอผูกพันของตนอันเนื ่องมาจากคำวินิจฉัยขององคการ 
การคาโลก อยางไรก็ดี เงื่อนไขการเพิกถอนขอผูกพันที่ให 
ไวแลวตามกรอบขององคการการคาโลกนั้น รัฐภาคีจะตอง 
ชดเชยความเสียหายใหแกรัฐภาคีอื ่นๆที่ไดรับผลกระทบ 
ดังนั ้นภายหลังจากที ่สหรัฐอเมริกาไดประกาศที ่จะเพิก 

ถอนขอผูกพันดังกลาว ออสเตรเลีย แคนาดา คอสตาริกา 
สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุน และมาเกา ก็ไดทำคำรอง 
ขอใหชดเชยความเสียหาย โดยสหรัฐอเมริกาไดเจรจา 
ประสบความสำเร็จกับ ออสเตรเลีย แคนาดา สหภาพยุโรป 
และญี่ปุน โดยตกลงที่จะเปดเสรีอุตสาหกรรมอันไดแก 
บริการไปรษณีย บริการวิจัยและพัฒนา บริการทดสอบ 
ทางเทคนิค และบริการเก็บสินคา ในขณะที่การเจรจากับ 
คอสตาริกาและมาเกายังไมยุติ

ในป 2007 แอนติกวาทำคำรองขอดำเนินมาตรการ 
ตอบโตสหรัฐอเมริกาโดยระงับไมปฏิบัต ิตามพันธกรณี 
เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของตน และใหชำระคาระงับ 
ทรัพยสินทางปญญามูลคากวา 3.4 พันลานดอลลารตอป 
โดยอางวาเปนมูลคาการคาบริการพนันออนไลนระหวาง 
แอนติกวาและสหรัฐอเมริกา ถาหากสหรัฐอเมริกาไดยอม 
ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยตั ้งแตแรก สหรัฐอเมริกาจึงทำขอ 
โตแยง และเจรจาภายใตกรอบขององคการการคาโลก จน 
ในที่สุดองคการการคาโลกเห็นชอบใหระงับไมตองปฏิบัติ 
ตามพันธกรณีวาดวยทรัพยสินทางปญญาและใหชำระคา 
ระงับทรัพยสินทางปญญา 21 ลาน ดอลลารตอป

ผลของคดี US-Gambling นี้จึงเปนการเนนย้ำ 
ความเปนจริงและเปนอุทาหรณของการเจรจาการคา 
ในแงที่ตองยอมรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดนอกไปจาก
ท่ีต้ังใจไวเดิม เพราะเปนไปไมไดเลยท่ีจะสามารถคาดการณ 
อนาคตใดๆไดในขณะเจรจา จึงเปนเสมือนสัญญาที่ไม 
สมบูรณและมีชองโหว  แตรัฐภาคียอมรับความเสี่ยงนั้น 
แลกกับประโยชนทางเศรษฐกิจอันไดแก การเขาสูตลาด 
และประโยชนอื ่นๆ โดยเฉพาะกรณีนี ้เปนกรณีที ่สหรัฐ 
อเมริกาประเทศที่มีความพรอมมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด 
ก็ไมสามารถคาดการณวาขอผูกพันในสันทนาการอื่นๆจะ 
รวมถึงการพนันออนไลนซึ่งไมเคยมีอยูในขณะที่เจรจาได

ผลของคดี US-Gambling นี้จึงเปนการเนนย้ำความเปนจริง 
และเปนอุทาหรณของการเจรจาการคาในแงที่ตองยอมรับผลกระทบ 

ที่อาจเกิดขึ้นไดนอกไปจากที่ตั้งใจไวเดิม เพราะเปนไปไม ไดเลย 
ที่จะสามารถคาดการณอนาคตใดๆได ในขณะเจรจา 
จึงเปนเสมือนสัญญาที่ ไมสมบูรณและมีชองโหว
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ทองทิพภา
วิริยะพันธุ

เตรียมกลยุทธองคกรรับมือ AEC
ตอนที่ 6

จะมีคนในประเทศเพื่อนบานอาเซียนรวมทั้งคนตางชาติอื่นๆ 
เขามาทำการคาในประเทศของเราหลากหลายเช้ือชาติมากข้ึน 
หรือธุรกิจของเราอาจจะมีโอกาสไปทำการคาขามชาติกับ 
ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนหรือในภูมิภาคอื่นได ทำใหเรา 
ตองมีความพรอมที่จะสื ่อสารกับคนที่เปนกลุ มเปาหมาย 
เหลานั้น และถาเราสามารถเจรจาสื่อสารดวยภาษาของ 
เขาได เราจะไดรับประโยชนในการเจรจาทางการคาอยาง 
เต็มที ่ ทำใหการเจรจาทางการคาของเราประสบความสำเร็จ 
ตามเปาหมาย ไมเพลี่ยงพล้ำ และยังชวยเสริมสรางความ 
ประทับใจใหแกคูเจรจาดวย ซึ่งในเรื่องของการใชภาษา 
ตางประเทศนี้ หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานของ 
เราแลว จะเห็นไดอยางชัดเจนวาเราเสียเปรียบประเทศ 
เพื่อนบานเปนอยางมาก เนื่องจากประเทศเพื่อนบานของเรา 
สวนใหญมีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ 
เปนอยางด ี คนในชาติของเขาสามารถสื่อสารไดหลายภาษา 
หรืออยางนอยที่สุดก็ 2 ภาษา อาทิ ภาษาประจำชาติ และ 
ภาษาอังกฤษ และยิ่งไปกวานั้น คนในประเทศเพื่อนบาน 
ของเราบางกลุมยังมีความสามารถในการสื่อสารเปนภาษา 
ไทยไดอยางดีอีกดวย ทำใหคนของประเทศนั้นๆ มีความ 
สามารถในการแขงขันมากกวา รวมทั้งมีโอกาสในการเขาถึง 
ประโยชนตางๆ ไดมากกวา ตัวอยางเชน มีความไดเปรียบ 
ในการทำการคา การเจรจาตอรองทางการคา ตลอดจน 
โอกาสในการทำงานและการดำเนินชีวิต เปนตน

 ฉะนั้น การเตรียมความพรอมขององคกรที่สำคัญ 
ประการหนึ่งที่ผูประกอบการ SMEs จะตองใหความสำคัญ 
คือการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งของตนเองและคนใน 
องคกรใหสามารถสื่อสารใน ‘ภาษา’ ของประเทศตางๆ ได 
อยางคลองแคลว  เพื่อจะไดนำมาใชประโยชนในการทำงาน 

จากที่ไดกลาวมาแลววา เมื่อ AEC รวมตัวกันเปนหนึ่ง 
ในป 2558 ผูประกอบการ SMEs และผูที่เกี่ยวของจะ 
ตองมีความพรอมในดานการสื่อสารเปนอยางมาก เพราะ 
ผูประกอบการ SMEs จะตองใชการสื่อสารเปนเครื่องมือ 
ในการสรางการรับรูที่ถูกตอง ตรงกัน เพื่อสรางความเขาใจ 
และความไววางใจซึ่งกันและกัน และจะตองใชการสื่อสาร 
เปนเคร่ืองมือในการเจรจาตอรองเพ่ือแลกเปล่ียนผลประโยชน 
หรือเพื่อเพิ่มพูนสิทธิประโยชน ภายใตขอตกลงของ AEC 
ที่เปนธรรมและเทาเทียมกันใหมากยิ่งขึ้นไปดวย 

ดังนั้น หลังจากที่ผูประกอบการ SMEs ไดกำหนด 
กลยุทธขององคกรที่จะนำไปสูการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแขงขันและพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในยุคการคาเสรีแลว ผูประกอบการ SMEs จะตองให 
ความสำคัญเปนอยางมากกับการพัฒนาทักษะทางการ 
สื่อสารใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและใหมีความเปนสากล 
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีทักษะการสื่อสารดานภาษา 
ตางประเทศและภาษาของประเทศเพื่อนบานในระดับใชการ 
ไดดี เพราะเมื่อเปดตลาดการคาเสรีแลว ประเทศของเรา 
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และการใชชีวิต เพราะนอกจากจะทำใหการประกอบธุรกิจ 
เปนไปอยางราบรื่นแลว ยังชวยใหการติดตอสรางความ 
สัมพันธระหวางกันและกัน การเจรจาในดานตางๆ ตลอดจน 
การเจรจาตอรองเพื ่อรักษาผลประโยชนของเราและของ 
ประเทศชาติโดยรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
มากขึ้น ดังเชนคำกลาวของซุนวู ที่กลาวไววา “รูเขา รูเรา 
รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง”

ทั้งนี้ ผูประกอบการ SMEs จะตองมีนโยบายให 
ทุกคนในองคกรมีการเรียนรูดานภาษาของประเทศที่เปน 
กลุมเปาหมายอยางเปนรูปธรรม กำหนดใหมีการเรียนรู 
และฝกฝนดานภาษาอยางตอเนื่อง เนื่องจากการใชภาษา 
ตางๆ ไดดี ไมวาจะเปนการพูด การเขียน หรือการอาน 
จะตองใชเวลาในการเรียนรูและตองอาศัยการฝกฝนอยูเปน 
ประจำจึงจะสามารถใชภาษานั้นๆ ไดด ีดังนั้น ผูประกอบการ 
SMEs จะตองมีการวางแผนที่ชัดเจนเพื่อใหทุกคนในองคกร 
ไดมีโอกาสและมีเวลาที่จะศึกษาการใชภาษาตางๆ อยาง 
จริงจังและตอเนื่อง โดยผูประกอบการ SMEs ควรจะตอง 
วางแผนและกำหนดระยะเวลาในการเรียนรูอยางเปนระบบ 
เปนขั้นตอน ตัวอยางเชน ประเทศจีนไดมีนโยบายสงเสริม 
ใหเด็กนักเรียน/นักศึกษาของจีนมีความสามารถในการ 
สื่อสารภาษาตางๆ ที่หลากหลายอยางนอย 2-4 ภาษา โดย 
ภาษาที่ถูกกำหนดใหฝกฝนอยางดี ไดแก ภาษาจีน และ 
ภาษาอังกฤษ สวนภาษาที่สามและที่สี่จะเปนภาษาใดก็ได 
ขึ้นอยูกับความสนใจ หรือจะเปนภาษาของประเทศที่จะ 
เปนกลุมเปาหมายในอนาคต หรืออีกนัยหนึ่ง คือ เปนภาษา 
ของประเทศที ่คาดวาจะเปนตลาดการคาของตนในภาย 
ภาคหนา เชน ภาษาของประเทศในอาเซียน ภาษาอินเดีย 
ภาษาญี่ปุน ภาษาของประเทศในทวีปแอฟริกา เปนตน

อนึ่ง สำหรับกรณีการทำการคาในตลาด AEC นั้น 
ผูประกอบการ SMEs ควรใชภาษาของประเทศที่เปน 
กลุมเปาหมายของเราเปนหลัก เชน หากจะคาขายกับ 
ประเทศลาวก็ควรเรียนรูภาษาลาว หรือหากจะคาขายกับ 
ประเทศพมาก็ควรเรียนรูภาษาพมา ฯลฯ เพราะนอกจาก 
จะชวยใหเราสามารถอธิบายรายละเอียดของสินคา/ผลิตภัณฑ 
ใหลูกคาหรือกลุมเปาหมายเขาใจไดมากขึ้นแลว ยังเปน 
วิถีทางในการสงเสริมการจำหนายสินคา/ผลิตภัณฑในประเทศ 
นั้นๆ ในวงกวางดวย และนอกจากเรียนรูการสื่อสารดวย 
วาจาในภาษาตางๆ เพ่ือจะไดนำมาใชในการเจรจาทางการคา 
แลว ผูประกอบการ SMEs ยังจะตองใหความสำคัญกับ 
การเตรียมขอมูลตางๆ ขององคกรเปนภาษาของประเทศ 
ที่เปนกลุมเปาหมายดวย ไมวาจะเปนขอมูลทั่วไปของบริษัท 
(Company Profile) ฉลากสินคา คำอธิบายวิธีการใช คำ 
รับรองมาตรฐานสินคา ฯลฯ เพื่อจะไดสื่อสารเปนลายลักษณ 
อักษรใหลูกคาหรือกลุมเปาหมายไดเขาใจในตัวสินคาหรือ 
ผลิตภัณฑอยางดี เพราะจะสงผลดีตอการขายสินคาหรือ 
ผลิตภัณฑน้ันๆ โดยตรง เน่ืองจากทำใหลูกคาหรือกลุมเปาหมาย 
ไดรับรูถึงคุณภาพหรือคุณประโยชนของสินคาหรือผลิตภัณฑ 
อยางลึกซึ้ง ทำใหลูกคาหรือกลุมเปาหมายเห็นประโยชน 
เกิดความเชื่อถือ และสนใจที่จะสั่งซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑ 
นั้นๆ ไปใชหรือไปจำหนายในประเทศของตนได ซึ่งการ 
เตรียมขอมูลของสินคา/ผลิตภัณฑเปนเรื ่องสำคัญมากที่ 
ผูประกอบการ SMEs ไมควรจะละเลย และคิดวาไมจำเปน 
ตองเรียนรูหรือใชภาษาของประเทศเพื่อนบาน เพราะคิดวา 
สินคาหรือผลิตภัณฑของเราดีอยูแลว มีช่ือเสียงในประเทศไทย 
ใครๆ ก็รูจัก แตในความเปนจริง ธุรกิจที่มีความพรอม 
มากกวายอมไดเปรียบเสมอ!

การเตรียมความพรอมขององคกรที่สำคัญประการหนึ่งที่ผูประกอบการ SMEs 
จะตองใหความสำคัญ คือการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งของตนเองและ 

คนในองคกรใหสามารถสื่อสารใน ‘ภาษา’ ของประเทศตางๆ ไดอยางคลองแคลว

Strategy

51



นวนิยายเรื่อง “แรงเงา” ของ 
นันทนา วีระชน เปนนวนิยายอีกเรื่อง 
หน ึ ่ งท ี ่ ได  ร ับการผล ิตซ ้ ำผ  านส ื ่ อ 
ภาพยนตรและละครโทรทัศนไมต่ำกวา 
5 ครั้ง ในรอบสองทศวรรษ  จึงเปน 
ขอมูลที่ยืนยันถึงความนิยมของคนไทย 
ที่มีตอนวนิยายเรื่องนี้

ทั้งที่นวนิยายแนวชิงรักหักสวาท
ในถนนวรรณกรรมไทยนั้นมีอยูดาษดื่น 
เนื ่องจากแนวเรื ่องความรักเปนแนว 
เรื ่องที ่ไดรับความนิยมมากที่สุดและ 
ครองตลาดกลุมผูอานกลุมกวางที่สุด 
ในสังคมไทย ยิ่งเมื่อนำมาผลิตผาน 
สื่อละครโทรทัศนดวยแลว เรื่องราว 
เขมขนก็ยิ ่งประทับตราตรึงอยู ในใจ 
ของแฟนละคร ดังจะเห็นถึงกระแส 
การวิพากษวิจารณในมุมแตกตางกัน 
ไปในเฟซบุค  เวปไซต  และสื่อตางๆ

พื ้นท ี ่ส ื ่อท ี ่สะท อนแง ม ุมของ 

นวนิยายเรื่องแรงเงา เปนพื้นที่ของ 
ความทันสมัย แตคนท่ีเรียกตัววาทันสมัย 
ก็ยังพายตอกระแสแรงเงา จึงเปนเร่ือง 
ท่ีนาขบคิดวา ไยเลาเน้ือหาชิงรักหักสวาท 
จึงยังไดรับความนิยมอยู

คำตอบหนึ่งที ่นาจะชวยอธิบาย
ปรากฏการณนี้ไดก็คือ เรื่องแรงเงา 
เปนนวนิยายที่แฝงนัยสำคัญในชีวิต
ของผูหญิง ซึ่งเปนกลุมเปาหมาย 
หลักที่นันทนา วีระชนตองการสื่อ 
ไปถึง  คำวา “เงา” หมายถึงภาพ 
สะทอนที ่ต ิดต ัวเราไปตลอดเวลา  
เชน เงาสะทอนในกระจกเงา  หรือเงา 
จากรางกายของเราที ่ต ิดตามเราไป 
ทุกหนทุกแหง  นันทนาใชคำวาเงา 
เพื่อสื่อใหเห็นถึง “ฝาแฝด” ซึ่งมี 
หนาตาละมายคลายกันและเกิดมา 
อยางปฏิเสธมิไดวาเกิดมาเพื ่อเปน 
สวนหนึ่งของกันและกัน

ฝาแฝดเป นส ัญญะสำค ัญใน 
นวนิยายไทย  มีความหมายถึงการทวีคูณ 
เปนสองเทา  ฝาแฝดจะคิดอะไรเหมือนกัน  ๆ
หนาตาเหมือนกัน  คิดเหมือนกัน  ดังน้ัน 
เม ื ่อมีพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ ่ง 
เก ิดข ึ ้นจ ึงม ักจะกระทำเปนทวีค ูณ  
เชน อารมณที่สุดขั้วรุนแรงมากกวา 
ปกติ  การประสบชะตากรรมซึ่งตอง 
ประสบอยางหนักหนาสาหัสมากกวา
คนท่ัวไป  ดังสืบขนบมาต้ังแตพระเพ่ือน 
พระแพงในวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ 
ซึ่งดูเหมือนวาจะมีอารมณรักอารมณ
ใครทวีคูณมากกวาคนปกติทั่วไป

ประเด็นที่นาสนใจก็คือนวนิยาย
ส วนใหญ  ให ภาพฝาแฝดท ี ่ม ีน ิส ัย 
แตกตางกันสุดขั้ว  และตองมาริษยา 
กันเองเพื ่อแยงชิงคนรักคนเดียวกัน 
ฝาแฝดในนวนิยายเรื ่องอื ่นจึงตั ้งตัว 
เปน “ศัตรู” กันอยางเปดเผย ทวา 
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มุนินทรกับมุตตา  ฝาแฝดในเร่ืองแรงเงา 
แมจะมีนิสัยแตกตางกันสุดขั้ว แตกลับ 
เจ ็ บร  อนแทนก ันและช  วย เหล ื อ 
แกแคนใหแกกัน  ฝาแฝดในเร่ืองแรงเงา 
จึงเปนเสมือนกันผนึกกำลังกันเพื่อให
ไดชัยชนะจากฝายตรงขาม

มุตตา ฝาแฝดที่ออนโลก ยอม 
ตกเปนเหยื่อของความรัก และเลือก 
ความตายเปนทางออกสุดทาย หาก 
แตมุนินทร  หญิงสาวท่ีเขมแข็ง ฉลาด 
ไมยอมคน จึงมิอาจทนได  เธอสวม 
รอยเปนมุตตาเพื ่อกลับมาแกแค น 
แทน  แมนันทนา วีระชนจะใหจุดจบ 
ของมุนินทร หญิงสาวเขมแข็ง เจนโลก 
ชนะอุปสรรคทุกอยาง  แตก็ตองพาย 
แพตอผูชายที่แสนดีเชนวีกิจ  อันเปน 
การเดินตามขนบของเรื่องเลาไทย  

โครงเรื่องของแรงเงา จึงเปน 
โครงเร ื ่องท ี ่ส ืบขนบนวน ิยายไทย 

ความดียอมชนะความชั่ว พระเอกกับ 
นางเอกจะตองไดครองรักกันในที่สุด  
แตสิ ่งที ่นันทนาไดสรางสรรคไวก็คือ 
การใชแนวเรื่องแบบผูมาเยือน โดยให 
มุนินทรสวมรอยมุตตา เพื่อแกแคน  
แตผูมาเยือนแบบฝาแฝดนี้ เปนการ 
เพ ิ ่มพล ังแค นเป นสองเท า เพราะ 
เทากับผนึกกำลังของมุนินทรกับมุตตา 
เขาดวยกันนั่นเอง

ตัวละครหญิงในนวนิยายเรื ่อง
นี้จึงเปนเสนหดึงดูดใหผูเสพติดตาม  
และตางก็มีบทบาทหนาที ่เปนของ 
ตนเอง  พวกเธอตางปกปองสมบัติ 
ของเธอ  ดังจะเห็นวานพนภา  ผูสวม 
บทบาทเม ียหลวงก ็ต  องตามราว ี 
ผูหญิงทุกคนที่เขามาในชีวิตของเจนภพ 
ผูเปนสามี  เธอทำทุกอยางดวย “แรง 
หึง” เพ่ือปกปองตำแหนงหนาท่ีเมียหลวง 
ไวตราบจนวันตาย  ผูชมมิอาจประณาม 

นพนภาได เพราะเธอทำไปตามหนาที่  
การตายของมุตตา คือการแสดงบทบาท 
หนาที่ของคนออนโลก ไมทันคน และ 
ตกเปนเหยื ่อของความรักและความ 
ปรารถนา ซึ่งนันทนา วีระชนไดปู 
ภูมิหลังของมุตตาไวตั ้งแตเด็กแลววา 
เปนเด็กออนแอ  ใหความสำคัญกับ 
อารมณมากกวาเหตุผล มีความสวย 
เปนสมบัติประจำตัว แตมิอาจใชความ 
สวยนั้นใหเปนอาวุธทรงคุณคาปกปอง 
ตัวเองได  มุตตายังคงทำหนาท่ี “นางเอก” 
ในขนบแบบดั้งเดิม ซึ่งแมผูเสพจะ 
รำคาญวาเธอโง เธอซื่อ เธอออนโลก 
แตก็แอบใหอภัยเธออยูลึกๆ  สวนมุนินทร 
นั้น เธอเกิดมาตรงขามมุตตาทุกอยาง  
มีเพียงใบหนาที่ละมายคลายกันเทานั้น 
การที่ตกเปนลูกชังของพอแม  ทำให 
มุนินทรเขมแข็งและจำตองยืนหยัด 
อย ู  ในโลกใบน ี ้ ให  ได อย  างผ ู  ชนะ 
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มุนินทรคือการทำหนาที ่นางเอกราย
ที่กลาแกรง  เปนตัวแทนของหญิงยุค 
ใหมที่พรอมจะปกปองศักดิ์ศรีของตน
เองอยางถึงที่สุด

มุตตาจึงเปนสัญญะ ของ “ความ 
รัก” สวนมุนินทร เปนสัญญะของ 
“เงาแคน” หากมองในแงน้ีแลว ฝาแฝด 
คูนี้จึงเสมือนเหรียญสองดาน ซึ่งมี 
อยูในจิตใจมนุษย สุดแทแตวายาม 
ใดที่จะใหมุตตาออกมาแสดงบทบาท 
และบางคราก็ยอมใหมุนินทรออกมา 
โลดแล นเหนือความถ ูกผ ิดท ั ้งมวล  
กลาวโดยสรุปไดวาฝาแฝดในนวนิยาย
เรื่องแรงเงา จึงมีความหมายถึงการ 
ผนึกกำลังของผู หญิงสองแบบในโลก 
ของความเปนจริง เพื่อตอสูเปนผูชนะ 
ในเกมที่มีชื่อวาความรัก

ประเด็นที่นาสนใจก็คือตัวละคร
ในเรื ่องนี้ลวนมีอาชีพการงานอันทรง 
เกียรติในสังคมไทย  นันทนากลาที่จะ 
เอยถึงความฟอนเฟะดานกามารมณ 
ของคนในแวดวงขาราชการ  ซึ่งแต 
เด ิมนั ้นถ ือว าเป นอาชีพที ่ม ี เก ียรติ 

มีอำนาจเหนือคนท่ัวไป  แตเม่ือนันทนา 
กลาวถึงดานลบของขาราชการเหลานี้ 
จึงเปนการเปดเปลือยภาพมืดของคน
ในแวดวงราชการอยางนาสนใจยิ ่ง  
ถือเป นความกลาหาญชาญชัยท ี ่ผ ู  
ประพันธตองการเปดโปง เพ่ือใหผูอาน 
และผูชมไดเห็นวาทุกวงการลวนมีเรื่อง 
ทำนองเกิดขึ้นในหนวยงาน

นวนิยายเรื่องแรงเงาจึงกระตุก
เตือนสำนึกของคนไทยในปจจุบันวา
สังคมไทยยังมีผูชายอยางเจนภพคอย
พราผลาญพรหมจรรยผูหญิง เห็นผูหญิง 
เปนเพียงของเลน ท้ังท่ีตนก็มีครอบครัว 
มีลูกมีเมียอยูแลว แตก็ไมวายที่จะใช 
อำนาจหนาที่ทางการงาน และอำนาจ 
ของความเปนชายกดขี่ผูหญิง ทำให 
ผูหญิงถูกลดทอนลงไปเปนเพียงวัตถุ
ทางเพศในสังคม ผูหญิงจึงจำเปนตอง 
เล ือกระหว างการเป นม ุตตาหร ือ 
มุนินทร จะยอมหรือจะสู เพื่อใหตน 
อยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรีและไมเจ็บ
ปวด นวนิยายเร่ืองแรงเงาจึงเปนเสมือน 
ตั ้งคำถามกับหญิงไทยทั ้งประเทศวา 

จะเลือกเปนอยางไร  อีกนัยหนึ่งนั้น 
นันทนา วีระชนก็ส่ือไปถึงผูชายท้ังหลาย 
วาหากยังไมปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม 
และท ั ศนคต ิท ี ่ ม ี ต  อผ ู  หญ ิ งแล  ว  
บางทีจะมีผู หญิงแบบมุนินทรเกิดขึ้น
อ ีกมากมายในสังคมเพ ื ่อล ุกข ึ ้นมา 
ปกปองศักดิ์ศรีในชีวิตของผูหญิง

ทวาอุทาหรณสำหรับแฟนละ 
ครเรื่องแรงเงาก็คือ ในชีวิตจริงของ 
เรานั้น หากเราพลาดพลั้งไปดั่งเชน 
มุตตาแลว  เราไมมีเงาอันแสนดีที่ 
พรอมจะเปนเงาแคนมาชวยเราดั่งที่
มุนินทรกำลังกระทำอยู

ความผิดพลาดของมุตตาจึงเปน
บทเรียนอันทรงพลังยิ่ง เพราะเปน 
โศกนาฏกรรมที่ทำใหเราๆ ทานๆ ทั้ง 
สงสารและหวาดกลัวไปพรอมๆ กัน  
และนี่คือบทสรุปที่วาเหตุใดนวนิยาย 
เรื่องแรงเงาจึงยังคงมีพลังอยูในสังคม
ไทยสืบเน่ืองกันยาวนาน ซ่ึงหากบทบาท 
หญิงชายในสังคมไทยไมเปลี ่ยนไป 
จากนี้แลว เราก็ยังคงไดดูแรงเงาเปน 
ละครโทรทัศนอีกไมรูกี่ครั้งตอกี่ครั้ง
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เมื ่อฉบับที่ผานมาไดกลาวไปถึง 
เรื่องของ “การปลุกเสกพระเครื่อง” 
หรือสามารถเร ียกอยางเปนทางกา 
รไดวา “พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล” 
ซึ ่งนับเปนเรื ่องราวหนึ่งที ่สำคัญเปน 
อยางมากของพระเคร่ือง เพราะนอกจาก 
จะเปนพิธีกรรมที ่จะทำใหเกิดความ 
เขมขลังขึ้นในพระเครื่องหรือวัตถุมงคล 
ประเภทตางๆ ที่ไดมีการจัดสรางกัน 
มาอยางยาวนานแลว การปลุกเสก 
พระเคร ื ่องก ็ย ังถ ือเป นพ ิธ ีกรรมที ่ 
ศักดิ ์ส ิทธิ ์และเป ยมไปดวยพลังของ 
ความเลื่อมใสศรัทธา หากผูใดไดมี 
โอกาสไปร วมพิธ ีกรรมนี ้ก ็น ับเป น 
ศิริมงคลแกตนเองอยางแนนอน แต 
อย างไรก ็ตามการปล ุกเสกจะไม  
สมบูรณเลยหากขาดพระเครื่องหรือ
วัตถุมงคลที ่จ ัดสรางขึ ้นของวัดวา 
อารามตางๆ ดังนั้นในฉบับนี้จึงคง 

จะตองบอกเลากันเพิ่มเติมเกี ่ยวกับ
พระเครื่องประเภทตางๆ ใหเปนที่ 
คุนเคยกันมากขึ้น

ตามเอกสารขอมูลตางๆ ผนวก 
ก ับการบอกเล าของเซ ียนพระท ี ่ม ี 
ประสบการณ ทำใหทราบไดวาเมื่อ 
ตองอธิบายเกี่ยวกับพระเครื่องก็จำเปน 
จะตองกลาวถึงคำวา “พระเกา” และ 
“พระใหม” เพราะเปนรูปแบบของ 
พระเครื่องที่บรรดาเซียนพระจะเขาใจ 
และรูจักกันดี และในเรื่องราวของ 
พระเกาและพระใหมก็เปนเรื ่องที ่ม ี 
ประวัติความเปนมาที่ยาวนานเชนกัน

“พระเกา”เปนคำคุนเคยสำหรับ 
วงการพระเครื่อง และเชื่อวาเหลา 
บรรดาเซียนพระทั้งหลาย หรือแม 
กระทั่งบุคคลที่เปนนักสะสมพระเครื่อง 
ก็คงจะตองมีไวครอบครองกันไมมาก
ก็นอย ยิ่งหากบุคคลใดในสังคมไทย 

เปนผูท่ีมีบรรพบุรุษท่ีช่ืนชอบพระเคร่ือง 
มาตั ้งแตอดีตก็คงจะตองไดรับมรดก 
ตกทอดให มา เก ็บร ักษาก ันอย  าง 
แนนอน 

ทั้งนี้ “พระเกา” ที่มีมาตั้งแต 
โบราณกาลนั่น ก็ยังสามารถแบงออก 
ไดเปนอีก 2 ประเภท คือ 1). พระเคร่ือง 
ที่เรียกกันวา “พระกรุ” หมายความ 
ถึง พระที่สรางเพื่อบรรจุกรุไวสืบทอด 
พระพุทธศาสนา ซึ่งโดยสวนใหญจะ 
ถูกบรรจุไวในเจดีย ฐานชุกชี หรือ 
เนินดิน เชน พระกริ่งคลองตะเคียน 
และพระเกาที ่จัดอยู ในกลุ มของพระ 
กรุนั ้นก็มักจะมีการจัดสรางโดยแยก 
ออกเปนเนื้อชนิดตางๆ ไดแก เนื้อดิน 
เนื้อชิน และเนื้อผง ซึ่งเปนที่นิยมกัน 
มากในสมัยโบราณ

นอกจากน้ันพระเกาในอีกประเภท 
หนึ่ง คือ “พระเกากอนป 2500” 
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หรือกึ่งพุทธกาล นับเปนพระเกาใน 
อีกประเภทหนึ่งที ่เปนที ่ชื ่นชอบของ 
เหลานักสะสมพระเชนกัน พระเกาใน 
ประเภทน ี ้ จะม ีการแยกออกเป น 
ลักษณะของเนื้อผง และ เหรียญพระ 
คณาจารยตางๆ ท่ีวัดไดทำการจัดสราง 
ขึ้นมา

การจัดสรางพระเกาในอดีตนับ
เปนการใชภูมิปญญาทองถิ ่นอยาง 
หนึ่งของไทย และอาจจะเรียกไดวา 
ตองอาศัยกระบวนการและความ 
เขาใจในเรื ่องของการผสมมวลสาร 
ชนิดตางๆ เพื่อนำมาหลอหลอม 
ประกอบสวนผสมตางๆ เขาดวยกัน 
จนกลายเปนพระเครื่องประเภทตางๆ 
ตามที่ไดจัดแบงไว ตัวอยางเชน พระ 
เครื ่องเกาแกก็จะมีการใชดินผสมกับ
ผลเถาอัฐิ  และ ที่ยิ่งไปกวานั้นก็มีการ 
ใชปูนเปลือกหอยมาเปนมวลสารหลัก
ในการสรางเปนพิมพพระเครื่อง (ปูน 
เปลือกหอย ทำมาจาก การนำเปลือก 
หอยตางๆ ไปตากจนแหงและนำมา 
ตำใหละเอียดจนกลายเปนผง) ซึ่งการ 
นำปูนเปลือกหอยมาเป นส วนผสม 
หลักนั ้นก็จะตองมีสวนผสมรองที ่จะ 

นำมาผสมใหเขากัน ซึ่งโดยทั่วไปก็จะ 
ไดแกผงพุทธคุณ และมวลสาระสำคัญ 
อื่นๆ อีกหลายชนิด เชน ดอกไมที่บูชา 
พระพุทธ เปนตน

จากวิธ ีการผสมมวลสารจนทำ 
ใหกลายเปนพระเครื ่องในลักษณะ 
ตางๆ ของพระเกาทำใหเห็นถึงความ 
เป  ยมลนดวยความตั ้งใจและความ 
เปนศิริมงคลที่มีอยูในพระเกาในทุกๆ 
รุนสืบตอมากันชานาน ตัวอยางพระ 
เกาที ่เรียกไดวามีชื ่อเสียงและเปนที ่ 
รู จ ักกันดีในกลุ มนักสะสมพระหรือ 
เซียนพระเครื่อง อีกทั้งยังเปนพระเกา 
ที่เรียกไดวามีราคาสูงถึงหลักลานใน 
ปจจุบัน ซึ่งเปนพระเกาเนื้อผงในยุค 
รัตนโกสินทร เชน สมเด็จอรหัง ของ 
สมเด็จพระสังฆราชสุก ไกเถื่อน รวม 
ไปถึง สมเด็จพระพุฒาจารยโต วัด 
ระฆังโฆสิตาราม  หรือ พระขรัวอีโต 
วัดราชบูรณะ กรุงเทพมหานคร เปนตน

“พระเกา” ท่ีมาจากความพยายาม 
และตั้งใจเปนอยางดีของวัดตางๆ กับ 
ความมุงมั่นของผูหลอพระเครื่องที่จะ
ต องอาศ ัยความชำนาญเป นพ ิ เศษ 
ทำใหการจัดสรางมาตั ้งแตอดีตกาล 

ของพระเครื่องที่เรียกวาเปนพระเกา
นั้นลวนแตทรงคุณคา และเปยมไป 
ดวยพลังความศรัทธาของผูคนมานับ 
ไมถวน  และไมวาการจัดสรางพระเคร่ือง 
ในโบราณจะทำไปเพื่อแจกใหแกบุคคล 
ทั่วไปไดเก็บไวเปนศิริมงคลในโอกาส
ตางๆ หรืออาจจัดสรางเพื่อตองการ 
นำปจจัยท่ีไดจากญาติโยมท่ีมีจิตศรัทธา 
มาเชาพระตางๆ ของวัดมาบูรณะสวน 
ตางๆ ของวัด ก็เทากับวาญาติโยมได 
มีสวนในการสรางบุญสรางกุศลรวมกัน 
กับวัดไปในคราเดียวกัน   ส่ิงตางๆ เหลา 
นี ้เองที ่ย ังหลอหลอมใหพระเครื ่อง 
เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั่วไปใน
สังคมไทย

เร ื ่องราวของพระเกาที ่กลาว 
โดยสรุปไปทั้งหมดนี ้ เปนขอมูลเพียง 
เรื่องราวเศษเสี้ยวหนึ่งเทานั้น แตก็ 
เปนสวนหนึ่งที่ทำใหเห็นพลังความ
ศรัทธาที่เกิดมาจากบุคคลและสถาน
ที่ตางๆ ของสังคมไทยไดเปนอยางดี 
และแนนอนวาเมื่อมีพระเกา ก็ตองมี 
“พระใหม” ซึ่งเรื่องราวของจะเปน 
อยางไรนั้น ก็คงจะตองมาเรียนรูเรื่อง 
ราวพระเครื่องกันตอไปในฉบับหนา
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ 
(Trade and Services Sentiment Index: TSSI) จัดทำข้ึน 
โดยความรวมมือระหวางสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง 
พาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ 
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการภาคการคาและ 
บริการ TSSI ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม : 
TSSI

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการคาและบริการของผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน 
และธันวาคม 2555 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ 
ระดับ 45.9 51.9 และ53.7 ตามลำดับ โดยคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีความเช่ือม่ันในเดือนกันยายน และคาดัชนีความเช่ือม่ัน 

ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม คาดัชนีมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
อยางตอเนื่อง โดยเมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของกิจการ 
ท้ังในสวนของกิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความ 
เช่ือม่ันในปจจุบันของเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 
2555 อยูที่ระดับ 45.7 50.4 และ 53.0 ตามลำดับ ขณะที่ 
กิจการภาคบริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันของเดือน 
ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2555 อยูท่ีระดับ 46.2 
54.1 และ 54.8 ตามลำดับ โดยการเคลื่อนไหวของคาดัชนี 
ความเช่ือม่ันในปจจุบันของกิจการภาคการคาและภาคบริการ 
มีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับคาดัชนีความเชื่อมั่นใน 
ภาพรวม โดยคาดัชนีความเช่ือม่ันในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง 
เล็กนอยเม่ือเทียบกับคาดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนกันยายน 
และคาดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 
คาดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในเดือนกอนหนา จากคาดัชนีความเชื่อมั่นใน 
ปจจุบันสามารถพิจารณาไดว าผู ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการมีความ 
เชื ่อมั ่นในปจจุบันในเดือนตุลาคมอยู ในระดับที ่ไมดีนัก 
เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที ่
50 ทุกประเภทกิจการ ในขณะที่มีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
ของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอยูในระดับที่ดีเนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวาคาฐานที่ 50 ใน 
ทุกประเภทกิจการ

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
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ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค 
การคาและบริการในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 
2555 คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูที่ระดับ 55.9 52.6 และ 47.3 ตามลำดับ โดยเมื่อ 
พิจารณาแยกตามประเภทของกิจการ กิจการภาคการคาสง 
และคาปลีกมีคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2555 อยูที่ 
ระดับ 54.3 52.9 และ 47.5 ตามลำดับ และกิจการภาค 
บริการที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2555 อยูที่ 
ระดับ 58.3 52.2 และ 47.0 ตามลำดับ โดยคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาในเดือนตุลาคม 
พฤศจิกายน และธันวาคม มีการปรับตัวลดลงของคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยางตอเนื่องในทุกประเภทกิจการ โดยคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาในเดือน 
ตุลาคม และพฤศจิกายน 2555 คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูใน 
ระดับที่ดีเนื ่องจากคาดัชนีความเชื่อมั ่นอยูในระดับที่เกิน 
กวาคาฐานที่ 50 ในทุกประเภทกิจการ ในขณะที่คาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือนธันวาคม 
อยูในระดับที่ไมดีนักเนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยูใน 
ระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 ทุกประเภทกิจการ

เม่ือพิจารณาถึงความเช่ือม่ันของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันของเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2555 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 23.6 66.6 และ 67.8 ตามลำดับ จาก 
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน 
ในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
อยางตอเนื่อง โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศในปจจุบันของเดือนตุลาคมในระดับที่ไมดีนัก 
เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที ่
50 ในขณะที่มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศในเดือน 

พฤศจิกายนและธันวาคมในระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวาคาฐานที ่50 ในสวนของคาดัชน ี
ความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ของเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2555  คาดัชนี 
อยูที่ระดับ 68.2 66.9 และ 45.5 ตามลำดับ จากคาดัชนี 
ความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคมพิจารณาไดวาคาดัชนีความ 
เช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 
อยูในระดับที่ใกลเคียงกันและอยูในระดับที่เกินกวาคาฐานที ่
50 ในขณะที่คาดัชนีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาในเดือนธันวาคม คาดัชนีความ 
เชื ่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่ลดลงคอนขางมากและคาดัชนี 
ความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีต่ำกวาคาฐานท่ี 50 แสดงใหเห็นวา 
ผูประกอบการมีความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ไมดีนัก 

ในสวนของปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและ 
บริการทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาของ 
ในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 ผูประกอบการสวนใหญ 
มองวาปจจัยที่สงผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก 
ผลกระทบจากการแขงขันในตลาด รองลงมาไดแกผลกระทบ 
จากราคาตนทุนสินคาและคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบ 
จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศและอำนาจซื้อของประชาชน 
ผลกระทบจากระดับราคาน้ำมันและคาขนสง และผลกระทบ 
จากการหดตัวของความตองการสินคาและบริการ ในสวน 
ของผลกระทบจากสถานการณความขัดแยงทางการเมือง 
ตอกิจการผูประกอบการมองวาสงผลกระทบตอกิจการใน 
ระดับที่ไมมากนัก เชนเดียวกับในสวนของมาตรการกระตุน 
เศรษฐกิจของภาครัฐผู ประกอบการมองวาสงผลกระทบ 
ดานบวกตอกิจการในระดับที่ไมมากนัก และสงผลกระทบ 
ตอกิจการในระดับที่ใกลเคียงกับในชวงที่ผานมา
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ในสวนของปจจัยเกื ้อหนุนและปจจัยบั ่นทอนดัชนี 
ความเชื่อมั่นในระยะเวลาดังกลาว ในสวนของปจจัยเกื้อหนุน 
หรือปจจัยบวกตอดัชนีความเชื่อมั่นในระยะเวลาดังกลาว 
ประกอบดวยภาวะเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมยังคง 
มีการปรับตัวดีขึ ้นอยางตอเนื่องทั้งในสวนของการบริโภค 
ที่ขยายตัวในระดับที่ดีตอเนื่อง โดยดัชนีอุปโภคบริโภคภาค 
เอกชนในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน อยูที่ระดับ 146.41 
และ 149.10 ขยายตัวรอยละ 7.22 และ 10.47 สงผลให 
ในชวง 11 เดือนแรกของป 2555 การบริโภคภาคเอกชน 
ขยายตัวรอยละ 5.25  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
ในสวนของการลงทุนในชวงเวลาดังกลาว พิจารณาจากดัชนี 
การลงทุนภาคเอกชนในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน อยูที ่
ระดับ 234.32 และ 238.59 ขยายตัวรอยละ 15.59 และ
26.17 สงผลใหในชวง 11 เดือนแรกของป 2555 การลงทุน 
ขยายตัวรอยละ 13.66 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
รวมถึงการท่ีกิจการในภาคธุรกิจตางๆ เร่ิมฟนตัวและสามารถ 
กลับมาดำเนินการไดตามปกติแทบทั้งหมดในชวงตั้งแตตน 
ไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะสงผลดีตอสถานการณดานการจางงานที่ 
จะเริ่มเขาสูภาวะปกต ิมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ ของ 
รัฐบาล  โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการคืนภาษีรถยนตคันแรก 
นาจะสงผลใหอุตสาหกรรมยานยนตมีความคึกคักเพิ่มขึ้น 
ในชวงไตรมาสสุดทายของป นอกจากนี้สถานการณดานการ 
สงออกในชวงเวลาดังกลาวปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยการ 
สงออกในชวงเดือนกันยายน-ธันวาคม 2555 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ตอเนื่อง 4 เดือนติดตอกัน ซึ่งการขยายตัวของการสงออก 
ในชวง 4 เดือนสุดทายของป 2555 สงผลใหการสงออก 
ในป 2555 สามารถกลับมาขยายตัวไดหลังจากที่ชะลอตัวลง 
โดยตลอดในชวง 8 เดือนแรกของป แสดงใหเห็นถึงสถานการณ 
ดานการสงออกที่เริ ่มมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ ้นคอนขาง 
ชัดเจน ซึ่งสถานการณในดานตางๆ ดังกลาวถือเปนปจจัย 
ที่สงผลกระทบในดานบวกตอดัชนีความเชื่อมั่นในชวงเวลา 
ดังกลาว ในสวนของปจจัยบั่นทอนความเชื่อมั่นในชวงเวลา 
ดังกลาว ประกอบดวยสถานการณดานคาครองชีพซ่ึงสามารถ 
พิจารณาจากอัตราเงินเฟอในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ขยายตัว 
รอยละ 3.32 2.74 และ 3.63 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปกอน สงผลใหอัตราเงินเฟอโดยตลอดทั้งไตรมาสที่ 4 
ขยายตัวรอยละ 3.13 เรงตัวขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ที่ขยายตัว 
เพียงรอยละ 2.85 จากชวงเดียวกันของปที่ผานมา รวมถึง 
ปจจัยในดานของสถานการณดานการเมืองในประเทศ 

สถานการณดานตนทุนการประกอบการในดานตางๆ ที่ยัง 
คงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงสถานการณ 
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงซึ่งยังคงเปนปจจัยบั่นทอนความ 
เชื่อมั่นในชวงเวลาดังกลาว

กลาวโดยสรุปเก่ียวกับคาดัชนีความเช่ือม่ันผูประกอบการ 
ภาคการคาและบริการในเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 สามารถ 
พิจารณาไดวาองคประกอบหลักที่มีอิทธิพลตอการกำหนด 
ทิศทางของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนา ไดแก องคประกอบในดานของยอดจำหนาย 
และกำไรเปนหลัก โดยในสวนของคาดัชนีความเชื่อมั่นใน 
ปจจุบันของเดือนตุลาคมคาดัชนีความเชื ่อมั ่นปรับตัวใน 
ทิศทางที่ลดลงจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในเดือนกันยายน 
อีกทั้งคาดัชนีความเชื่อมั่นยังอยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 
50 เน่ืองจากผูประกอบการยังคงไมมีความม่ันใจตอสถานการณ 
น้ำทวม อันเปนผลจากการใหขอมูลของภาครัฐที่คอนขาง 
มีความสับสนตลอดจนการนำเสนอขาวของสื่อมวลชนยิ่ง 
สร างความก ังวลท ั ้งต อประชาชนและผ ู ประกอบการ 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งประชาชนและผู ประกอบการที ่อยู ใน 
พื้นที่ประสบภัยในชวงป 2554 ที่ผานมาเปนหลัก แตการ 
ปรับตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันของเดือน 
ตุลาคมก็เปนการปรับตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นใน 
ระดับที่ไมมากนักเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา สำหรับในสวน 
ของคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันของเดือนพฤศจิกายน 
และธันวาคมคาดัชนีความเชื่อมั่นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยาง 
ตอเนื่องและคาดัชนีมายืนอยูในระดับที่เกินกวาคาฐานที่ 
50 ได เปนผลมาจากสถานการณการบริโภคที่มีความคึกคัก 
ตอเนื่อง เนื่องจากในการเขาสูชวงเทศกาลทั้งในสวนของ 
เทศกาลคริสมาสต และเทศกาลปใหม สงผลใหสถานการณ 
ดานการบริโภคมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นในชวงเวลาดังกลาว 
ในขณะที่คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ที่มีทิศทางการปรับตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่นอยาง 
ตอเนื่องเปนผลมาจากผูประกอบการมีความเห็นวาในชวง 
เวลาดังกลาวเปนชวงเวลาภายหลังผานพนชวงเทศกาล 
สถานการณดานการบริโภคในภาพรวมนาจะชะลอตัวลง 
จากการท่ีประชาชนมีการเรงการใชจายไปมากในชวงเทศกาล 
สงผลใหความเชื ่อมั ่นในดานของยอดจำหนายและกำไร 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของกิจการปรับตัวลดลงและ 
สงผลใหดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาใน 
ภาพรวมปรับตัวลดลงในที่สุด
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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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