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ส�งออกไทยใน มะเส็ง…สินค�าใด รุ�ง ลุ�น ร�วง

ประเทศไทย สรางรายไดจากการสงออกคิดเปนสัดสวน 
ประมาณรอยละ 60 ของ GDP ซึ่งถือเปนภาคสวนที่สำคัญของ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อยางไรในภาวะเศรษฐกิจ 
โลกที่แปรผัน และปจจัยกระทบอื่นๆ ไมวาจะเปนภัยธรรมชาติ 
ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทิศทางการสงออก 
ไทยจะเปนเชนไร ฉบับนี้นิตยสาร Thailand Economic and 
Business Review จึงไดนำผลวิเคราะหการสงออก โดยศูนย 
ศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย นำเสนอ 
เปน Special Report วาทิศทางการสงออกไทยจะเปนอยางไร 
และสินคาใดจะเปนสินคาสงออก ที่รุง ลุน และรวง ในปมะเส็ง

นอกเหนือจาก บทวิเคราะหการสงออกไทยในปมะเส็ง 
แลว ฉบับนี้ยังเขมขนดวยเนื้อหาทั้งบทวิเคราะห งานวิจัยและ 
บทความดานเศรษฐกิจและธุรกิจมากมาย เริ่มตนดวยการนำ 
เสนอ UTCC Business Poll ฉบับนี้ศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดรวมนำเสนอ “ดัชนี 
สถานการณคอรรัปช่ันไทย: Corruption Situation Index” 
ตอมาในสวนของ Economic Review อาจารยอัฐวุฒิ ปภังกร 
ไดรวมนำเสนอเรื่อง “รูทุจริต ปองกันการทุจริต สิ่งที่ทุกคน 
ควรรู” และ ดร. บุญเลิศ จิตรมณีโรจน รวมนำเสนอบทความ 
ดานการเงินเชิงพฤติกรรม “ผูวางแผนเกษียณกับความผิดพลาด 
ท้ัง 7” และตอมาวิเคราะหแรงงานไทย กับเร่ือง “คุณวุฒิวิชาชีพ 
ไทย สำคัญอยางไรใน AEC”

ตอมาในสวนของ The Globe ฉบับนี้ ผศ.ดร.อัทธ 
พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
นำเสนอบทความตอเนื่องสำหรับนักลงทุนไทยผูที ่สนใจตลาด 
‘พมา’ เร่ือง “เอาสินคาอาหารไปขาย พมา กันเถอะ” และเลม 
นี ้ไมพลาดอัพเดตความเคลื ่อนไหวของประเทศผู นำมาแรง 
อยางประเทศจีน โดยสำนักงานสงเสริมการคา ณ กรุงปกกิ่ง 
กระทรวงพาณิชย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “10 ขาวเศรษฐกิจ 
สำคัญของจีนในรอบป 2555” และ “ปกกิ่ง สรางสนามบิน 
ใหม” และ India Focus “ตลาดอาหารฮาลาลในอินเดีย 
(ตอนที่ 1)” โดย คุณอดุลย โชตินิสากรณ ผูอำนวยการ 

สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ มุมไบ และอีก 
หนึ่งพันธมิตรที่รวมนำเสนอเนื ้อหาดานธุรกิจในตางประเทศ 
ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ฉบับนี้ได 
รวมนำเสนอเร่ือง “แผนแมบทเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย 
กับโอกาสธุรกิจของผูประกอบการไทย (ตอนที่ 1)”

และในสวนของ Strategy กลยุทธใหมๆ ที่นักธุรกิจไทย 
ตองเรียนรู ฉบับนี้เริ่มดวยความรูใหมๆ ในประเด็นกฏหมาย 
ที่กำลังเปนประเด็นผูอานถามถึง ฉบับนี้ อาจารยนักกฎหมาย 
นำเสนอ Patterns of Law ในเรื่อง “สวนแบงดิจิตอล Digital 
Dividend (อีกสักที): สวนแบงท่ีเราควรจะไดจากการเปล่ียน 
ผานสูทีวีดิจิตอล” โดย อ.ดร.ปยะบุตร บุญอรามเรือง คณะ 
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตอดวยขอมูลใหมๆ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. วรลักษณ 
วงศโดยหวัง ศิริเจริญ อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย “ปฏิสัมพันธแบบใหม 
ลาสุด: คอมพิวเตอรโปรงใส 3 มิติ” และฉบับนี้ WORK & 
LIFE อาจารย ฐนธัช กองทอง ไดมาเลามุมมองรายการ กบ 
นอกกะลา เรื่อง “กบนอกกะลา: ความรูนอกระบบของ 
สังคมไทย” และปดเรื่องราวของโขนโดย อาจารยโศภชา 
เอี่ยมโอภาส 

ปจจัยที่กระทบกับการสงออกไทย ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ 
โลก ตนทุนแรงงานไทย คาเงินบาท ราคาน้ำมัน ลวนสงผล 
ตอยอดการสงออกไทย และบทวิเคราะหท่ีทางนิตยสาร Thailand 
Economic & Business Review นำเสนอเพื่อใหเห็นถึง 
สถานการณปจจุบัน และ คาดการณแนวโนมที่มีตอทิศทาง 
การสงออกไทยนั้น จะสนับสนุนการวางกลยุทธที่เหมาะสมให 
แกองคกรทาน และเราจะนำประเด็นนาสนใจแบบนี้มาใหผูอาน 
ไดทราบถึงขอเท็จจริง พรอมไปกับเนื้อหาอื่นๆ ทางเศรษฐกิจ 
และธุรกิจที่นาสนใจมากมายอยางตอเนื่องคะ 

อารดา มหามิตร 
บรรณาธิการบริหาร
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รูทุจริต ปองกันการทุจริตรูทุจริต ปองกันการทุจริต
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คุณวุฒิวิชาชีพไทยคุณวุฒิวิชาชีพไทย
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10 ขาวเศรษฐกิจสำคัญของจีน10 ขาวเศรษฐกิจสำคัญของจีน
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ตลาดอาหารฮาลาลในอินเดียตลาดอาหารฮาลาลในอินเดีย
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อายุเฉลี่ยที่กลุมตัวอยางเริ่มวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณคือ 
42 ป!!! ซึ่งถือวาเปนการเริ่มตนวางแผนที่คอนขางลาชามาก 
เมื่อเทียบกับผลงานวิจัยของประเทศอื่นๆ  

การเงินเชิงพฤติกรรม:การเงินเชิงพฤติกรรม:
ผูวางแผนเกษียณกับความผิดพลาดทั้ง 7

45

ดวยขอจำกัดการติดเงื่อนไขสัมปทานนี้สวนแบงดิจิตอลของ 
ประเทศไทย จึงมีแนวโนมวาจะแบงกันไมทั่วฟา ที่ชัดเจนที่สุด 
ก็ในมุมของผูบริโภคที่จะไมไดสวนแบงอะไรเลยจากเรื่องนี้ 
เพราะแมจะมีชองเพิ่มขึ้นแตก็มาจากกลุมผูประกอบการ 
รายเดิม

สวนแบงดิจิตอล Digital Dividend (อีกสักที):สวนแบงดิจิตอล Digital Dividend (อีกสักที):
สวนแบงที่เราควรจะไดจากการเปลี่ยนผานสูทีวีดิจิตอล

49

จากการประชุม TED ในป พ.ศ.2556 นี้ หนึ่งในเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัยดานปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษยท่ีนาสนใจ 
และจะมีประโยชนมาก ในอนาคตโดยนายจึง ลี ( Jinha Lee)  
นำเสนอการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร แบบตั้งโตะโปรงใส 
3 มิติ โดยวิจัยรวมกับบริษัทไมโครซอฟท

ปฏิสัมพันธแบบใหมลาสุด:ปฏิสัมพันธแบบใหมลาสุด:
คอมพิวเตอรโปรงใส 3 มิติ

31

สินคาอาหารสวนใหญ มาจากประเทศอาเซียนและอินเดียโดย 
สินคาอาหารที่พมา นำเขามามากเปนอันดับ 1 คือสินคาจาก 
ประเทศไทย ตามดวยสินคาจากมาเลเซีย อินโดนีเซียและ 
สิงคโปร สวนสินคาอาหารจากประเทศจีนตามมาเปนอันดับที่
5  

เอาสินคาอาหาร
ไปขายพมากันเถอะ

19

องคกรมีการควบคุมภายในหรือการตรวจสอบภายในที่ออนแอ
หรือเปนจุดออน  ซึ่งผูบริหารทุกคนควรคำนึงและตระหนักใน 
จุดนี้เปนอยางมากเพราะแรงกดดันและการหาเหตุผลเขาขาง 
ตัวเองเปนการเกิดจากตัวบุคคล  ซึ่งองคกรควบคุมไดยากหรือ 
กระทั่งใจคนยากแทหยั่งถึง

รูทุจริต ปองกันการทุจริตรูทุจริต ปองกันการทุจริต
สิ่งที่ทุกคนควรรู
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â´Â Í.

อัฐวุฒิ
ปภังกร 

รู ทุจริต ปองกันการทุจริต
สิ ่งที ่ทุกคนควรรู 

ทุจริตนั้นเกิดจากองคประกอบทั้งสิ้น 3 ประการ โดยทั้ง 3 
ประการจะตองเกิดขึ ้นพรอมกันทั ้งหมดจึงจะเกิดการ 
ทุจร ิตข ึ ้นโดยมีช ื ่อเร ียกว าสามเหลี ่ยมทุจร ิต(Fraud 
Triangle)

แรงกดดัน (Pressure) เปนสิ่งที่ทุกคนคงบอกวา 
เปนเรื่องปกติในการทำทุจริตเพราะการทำทุจริตนั้นไมได 
ยึดแนวทางเพียงตัวเงินแตอาจจะมาจากความอยาก 
ความโลภรวมถึงความทุกขที ่อาจทำใหเกิดแรงกดดัน 
จนจะทำการทุจริตเพื่อแกแคนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ 
องคกรใดก็ได แรงกดดันอาจเกิดขึ้น เชน ฐานะทางบานมี 
เหตุตองใชเงินดวน หรือความเสียใจเปนตน

การหาเหตุผลเขาขางตัวเอง (Rationalization) 
นั ้นบางคนอาจบอกวามันคือขออางของการที ่จะทำ 
การทุจริตก็ได โดยทุกๆ คนบนโลกไมมีใครหรอกที่อยาก 
เกิดมาแลวเปนคนคดโกงหรือตองแยงชิงสิ ่งของของ 
คนอ่ืนซ่ึงก็เพ่ือปกปองความรูสึกผิดของตัวเองในการกระทำ 
การที่เปนการทุจริตและพยายามบอกวาสิ่งเหลานั้นจำเปน 
หรือรับไดในสังคม เชน เอาเงินไปชวยญาติพี่นองที่ปวย 
การเอาเงินไปแลวจะเอาเงินมาคืน ที่เอาไปเปนเงินสกปรก 

ทุจริตในความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย 
สถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายวาการประพฤติช่ัว คดโกง ไม 
ซื่อตรงและเปนสิ ่งที ่ทุกๆ คนไมอยากใหเกิดกับองคกร 
ของตน คนใกลชิด หรือของเกี่ยว โดยในประเทศไทยรวมถึง 
กรุงเทพมหานครที่มีปายรณรงคหรือพยายามที่จะปลูกฝง
มากมายในเร่ืองการตอตานคอรรัปช่ันหรือ Anti-Corruption 
ซึ ่งมหาวิทยาลัยหอการคาไทยก็เปนหนึ ่งในองคกรที ่ม ี 
นโยบายการตอตานคอรรัปชั่นหรือตอตานการทุจริตที่อาจ
จะเกิดขึ้น

เริ่มเดิมทีการตรวจสอบการทุจริตหรือปองกันการทุจริต 
นั้นมีการปฏิบัติหรือแนวทางตั้งแตสมัยอียิปตซึ่งเปนพันๆ 
ปมาแลวโดยมีการกอสรางพีระมิดเพื ่อปองกันการเขาถึง 
ทรัพยสินของกษัตริย การทุจริตเหมือนเปนสิ ่งที ่อยู ใน 
ความคิดของคนไทยมาแตช านานโดยเฉพาะการพูดถึง 
นักการเมืองหรือขาราชการมักจะทำทุจริตหรือมีแรงจูงใจ
ที่จะทำใหเกิดการทำทุจริตขึ้น โดยหลักการการทุจริตนั้น 
ไดมีว ิธ ีการคิดรวมถึงการปองกันการทุจริตแบบงายซึ ่ง 
ทุกๆ คนควรที่จะทราบถึงโดย Donald Crassey ป 1970
เปนนักจิตวิทยาไดมีการคิดถึงทฤษฎีในการกระทำการ 
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ที่ บริษัทไดมาเปนตน
โอกาส (Opportunity) คือ จุดที่ทุกคนและทุก 

องคกรควรคำนึงถึงเพราะการที่องคกรมีโอกาสหรือเปด 
โอกาสในการทำทุจริตก็จะแปลงายๆ วาองคกรมีการ 
ควบคุมภายในหรือการตรวจสอบภายในที่ออนแอหรือ 
เปนจุดออนซึ ่งผู บริหารทุกคนควรคำนึงและตระหนัก 
ในจุดนี้เปนอยางมากเพราะแรงกดดันและการหาเหตุผล 
เขาขางตัวเองเปนการเกิดจากตัวบุคคลซึ่งองคกรควบคุม 
ไดยากหรือกระท่ังใจคนยากแทหย่ังถึง ซ่ึงโอกาสก็มี อาทิ เชน 
ทิ้งเงินสดไวจำนวนมาก มีการทำภาระงานหลายงานใน 
บุคคลเดียว เปนตน

การที่จะเกิดการทุจริตขึ้นนั้น ตามหลักทฤษฎีแลวจะ 

ตองครบทั้งสามองคประกอบที่กลาวมา แตโดยปกติแลว 
การท ุจร ิตจะทำได จร ิงหร ือไม น ั ้นสามองค ประกอบ 
ดังกลาวไมใชเครื ่องประกันความสำเร็จของทุจริตที ่จะ 
ลุลวงหรือไมถูกจับหรือตรวจสอบ

แตหลักทฤษฎีในการกระทำการทุจริตยังไมจบเพียง 
เทานั ้นยังมีสิ ่งที ่จะทำใหการกระทำการทุจริตประสบผล 
สำเร็จโดยทฤษฎีน้ันเรียกวาสมการทุจริตหรือ Fraud Formula

โดยมีหลักการวาจะทำใหการทำทุจริตของผูกระทำผิด 
สามารถประสบความสำเร็จลุลวงนั้นตองประกอบดวย 4 
ปจจัยก็คือ

เปาหมาย (Target) นั้นหมายถึงจุดมุงหมายหรือ 
สิ่งที่ตองการหรืออยากไดการกระทำของผูกระทำการทุจริต 
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นั้นจะไมทำโดยไรจุดหมาย ซึ่งจุดหมายนั้นจะเปนทรัพยสิน 
หรือขอมูลบางอยาง เปาหมายที่เปนที ่หมายปองของผู 
กระทำการทุจริตอาจเปนเปาหมายที ่ใหญหรือเล็กก็ได 
ไมมีขอกำหนด

แรงจูงใจ (Motive) นั้นหมายถึงเหตุผลหรือแรง 
กระทำที่กระตุนใหผูทำการทุจริตอยากจะทำการทุจริต หรือ 
มีแรงที่จะทำสิ่งนั้นเพื่อใหไดมายังเปาหมายที่ผูกระทำการ
ทุจริตตั้งเอาไว โดยแรงจูงใจจะแรงกลาเพียงใดขึ้นอยูกับ 
ตัวบุคคล ซึ่งยิ่งทำใหแรงจูงใจกัดไมปลอยแลวการกระทำ 
การทุจริตมักจะดูรุนแรงและนากลัวตามไปดวย

โอกาส (Opportunity) ในที่นี้หมายถึงโอกาสใน 
การกระทำการทุจร ิตหร ือการเข าถ ึงทร ัพย ส ินท ี ่ เป น 

เปาหมายนั ้นโดยโอกาสในที ่นี ้ค ือสิ ่งที ่จ ับตองไมไดและ 
การหาโอกาสเหลานี ้ก็ยากที ่จะระบุโดยรวมแตสามารถ 
เจาะจงเปนกรณีๆ ไปไดโดยถาจะใหเห็นภาพมากขึ้นใน 
กรณีที่โจรจะบุกเขาไปขโมยทรัพยสินบางอยางโอกาสก็คือ
เวลาที่ไมมีคนอาศัยอยูหรือเฝาอยูเปนตน

สุดทายคือการเขาถึง (Access) หมายถึงการที่ 
ผูทำทุจริตเขาถึงทรัพยสินหรือสิ่งที ่เปนเปาหมายการเขา 
ถึงคือการเขาถึงทางกายภาพซึ่งอาจจะเหมือนกุญแจประตู
นิรภัยหรือ Keycard ที่สามารถเขาไปหาทรัพยสินไดหรือ 
แมแตอุปกรณที่ชวยใหเขาถึงทรัพยสินที่ตองการได

นี่คือ 4 ปจจัยในการทำทุจริตใหสำเร็จโดยประกอบ 
กันทั ้งสิ ้น แตในบทความนี ้อยางที ่เกริ ่นนำมาแลววา 
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ตองการใหผูอานเขาถึงความคิดผูที่จะทำการทุจริตเพื่อ
ที่จะไดไหวตัวทันหรือปองกันไดอยางทันทวงที 

อยางที ่ทราบกันดีวาการทุจริตนั ้นมีทุกหนแหงหรือ 
ทุกหยอมหญา แตทุกๆ คนนั้นไมมีใครอยากที่จะเปนผูทำ 
การทุจริตหรือผูกระทำผิด แตทุกๆ คนก็จะบอกวามีเหตุผล 
ของตัวเองหรือมีความจำเปนที่จะทำการทุจริต รูหนาไมรู 
ใจยังคงใชไดในหลายๆ สถานการณ รวมถึงการทุจริตผูอาน 
จึงควรที ่จะคำนึงหรือเขาใจถึงผู ทำการทุจริตและวิธีการ 
ปองกันการกระทำการทุจริต ซึ่งเราสามารถปองกันในการ 
เปดโอกาสในการทำทุจริต หรือเปดโอกาสใหเขาถึงสิ่งที่นา 
สนใจในการทำทุจริต

โดยเฉพาะ“เงินสด”เพราะเงินสดไมมีชื ่อเจาของอยู 

บนธนบัตรจึงทำใหเปนสิ ่งที ่นากลัวในการทำการทุจริต 
เพราะเงินสดอยูในกระเปาใครๆ คนนั้นก็สามารถแสดง 
ความเปนเจาของๆ ตนไดโดยเปนเรื่องของ Form over 
Substance รวมถึงประเด็นท่ีทำใหทุจริตประสบความสำเร็จ 
ไดไมยากคือการรวมมือหรือฮั้วนั่นเอง ซึ่งประเด็นการฮั้ว 
นี้จะยิ่งทำใหการตรวจสอบเปนไปไดยากและละเอียดออน
มากยิ่งขึ้น โดยฉบับหนาจะมีการพูดถึงการปองกันและ 
การคนหาโดยใช แนวคิดทฤษฎีบ ัญชีตรวจสอบเข ามา 
ซ ึ ่ ง เร ื ่ องท ี ่ กล  าวมาในคร ั ้ งน ี ้ ขอบอกได  เลยว าไม  ใช  
เร ื ่องไกลตัวและเปนเรื ่องที ่ท ุกคนแมวาจะเปนเจานาย 
พนักงานก็ลวนควรทราบทั้งสิ้น
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บุญเลิศ
จิตรมณีโรจน

การเงินเชิงพฤติกรรม:
ผูวางแผนเกษียณกับความผิดพลาดทั ้ง 7

ขอผิดพลาดที่ 1: การเริ่มวางแผนทางการเงินเพื่อ 
วัยเกษียณชาเกินควร

งานวิจัยพบวารอยละ 36 ของกลุมตัวอยางไมเคย 
วางแผนการเงินเพื ่อวัยเกษียณ เชน ไมเคยคำนวณ 
จำนวนเงินขั ้นต่ำที ่ต องการไวจ ับจายใชสอยในวัยหลัง 
เกษียณ และมีเพียงรอยละ 40 ของผูที่เคยวางแผนสามารถ 
ปฏิบัต ิตามแผนที ่ได วางไวอยางสม่ำเสมอ การเริ ่มตน 
วางแผนถือวาเปนเรื่องที่ยากลำบาก แตการที่จะสามารถ 
ปฏิบัติตามแผนไดอยางสม่ำเสมอเปนเรื ่องที ่ยากยิ ่งกวา 
เนื ่องจากคนเรามีความสามารถในการควบคุมตนเองที ่ 
จำกัด (Limited self-control) ตามแนวคิดของการเงิน 
เชิงพฤติกรรม นอกจากนี้แลว งานวิจัยยังพบวาอายุเฉลี่ย 
ที่กลุมตัวอยางเริ่มวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณคือ 42 
ป!!! ซึ่งถือวาเปนการเริ่มตนวางแผนที่คอนขางลาชา 
มากเมื่อเทียบกับผลงานวิจัยของประเทศอื่นๆ  เชน การ 
ศึกษาของ Hunt et al. (2009) พบวาคนในประเทศสหรัฐ 
อเมริกาจะเริ่มวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณเมื่ออายุ
ประมาณ 30 ป การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ 
เปนการวางแผนระยะยาวที่ตองการความมีระเบียบวินัย 

ในชวงเดือนมกราคมที่ผานมา ผมไดมีโอกาสนำเสนอ 
ผลการวิจัยเรื่อง “การเตรียมพรอมสำหรับการวางแผน 
ทางการเงินเพื ่อวัยเกษียณของกลุ มแรงงานในระบบ 
ชวงอายุ 40 – 60 ป” ในงานสัมมนาเพื่อการพัฒนา 
ตลาดทุนไทย ประจำป 2556 โครงการวิจัยนี้เปนความ 
รวมมือระหวางสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย และสถาบันเพ่ือการประเมินและออกแบบ 
นโยบาย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ผมจึงนำบทสรุปที่ได 
จากงานวิจัยชิ้นนี้มาเลาสูกันฟง แตสิ่งที่พบจากงานวิจัยซึ่ง 
ผมจะเลาในบทความฉบับนี ้คงไมได สวยหรูเหมือนกับ 
นวนิยายอมตะนิรันดรกาลอยางสโนไวทกับคนแคระทั้ง 7 
แตจะออกแนวบาป 7 ประการซะมากกวา แตอยางไร 
ก็ตาม ขอผิดพลาดทั้ง 7 ประการที่ผมจะเลาตอไปนี้ 
นาจะเปนสิ่งเตือนใจและชวยทำใหทุกๆ ทานตะหนักถึง 
ขอผิดพลาดตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดในข้ันตอนของการวางแผน 
เพื่อการเกษียณ
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ในการปฏิบัติตามแผนอยางสม่ำเสมอ แตอคติตางๆ ทาง 
การเงินเชิงพฤติกรรมตามที ่ผมเคยไดกลาวในบทความ 
ฉบับกอนๆ เชน การผัดวันประกันพรุง (Procrastination 
bias) การใชฟงกชันคิดลดแบบไฮเปอรโบลิก (Hyperbolic 
discount function) และการควบคุมตนเองท่ีจำกัด (Limited 
self-control) มักจะทำใหคนสวนใหญเห็นความสำคัญ 
ของวัตถุประสงคการออมระยะสั ้นและระยะปานกลาง 
เชน การซื้อที่อยูอาศัย การซื้อรถยนต การทองเที่ยวและ 
บันเทิง เปนตน กอนที่จะคำนึงถึงวัตถุประสงคการออม 
ระยะยาว ดังนั้นการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณที่ดี 
จึงควรเริ ่มตนตั ้งแตวันที ่เริ ่มทำงานและพยายามทำตาม 
แผนอยางตอเนื่องจนกระทั่งเกษียณอายุ

ขอผิดพลาดที่ 2: การวางแผนทางการเงินเพื่อวัย 
เกษียณดวยความมั่นใจมากเกินควร

งานวิจัยพบวารอยละ 36 ของกลุมตัวอยางไมเคย 
วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ แตในขณะที่รอยละ 
78 ของกลุมตัวอยางมีความคิดวาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ในวัยหลังเกษียณจะใกลเคียงหรือดีกวาปจจุบัน การที่ 
คนซึ่งไมเคยวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณแตกลับมี 
ความคิดวาตนเองจะมีคุณภาพชีวิตในวัยหลังเกษียณที่ใกล
เคียงหรือดีกวาปจจุบัน เปนหลักฐานเดนชัดที่แสดงออกถึง 
ความมีอคติเรื่องความมั่นใจมากเกินควร (Overestimation 
Bias) ตามแนวคิดของการเงินเชิงพฤติกรรม ความมั่นใจ 
มากเกินควรเปนอคติประเภทหนึ่งที่มักพบไดในขั้นตอน
ของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ  ยกตัวอยาง 
เชน Helman et al. (2008) สำรวจพนักงานบริษัทเอกชน 
จำนวน 1,057 คน พบวามีเพียงรอยละ 47 ของ 
พนักงานที่เคยคำนวณจำนวนเงินที่ตองการ ณ วันเกษียณ 

แตกลับมีพนักงานมากถึงรอยละ 61 ที่ตอบวาตนเองมี 
ความมั่นใจในระดับมากและมากที่สุดวาจะมีเงินเพียงพอที่
จะใชจายหลังเกษียณ ความมั่นใจมากเกินควรนี้เองที่จะนำ 
ไปสูการซื้อขายหลักทรัพยถี่มากกวาปกติ และสงผลใหได 
รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ต่ำกวาปกติ ซึ่งจะ 
สงผลใหเงินที่ไดจากการออมและลงทุนไมเพียงพอกับคา 
ใชจายหลังเกษียณ

ขอผิดพลาดที ่ 3: การไมมีความรู เก ี ่ยวกับการ 
วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณเทาที่ควร

เมื ่อใหกลุ มตัวอยางประเมินความรู ความเขาใจของ 
ตนเองเกี ่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื ่อวัยเกษียณ 
พบวา รอยละ 17 ของกลุมตัวอยางประเมินวาตนเองมี 
ความรูความเขาใจมากและมากที่สุด ในขณะที่รอยละ 83 
ของกลุ มตัวอยางประเมินวาตนเองมีความรู ความเขาใจ 
ปานกลาง นอยและนอยมาก ตัวอยางของการขาดความรู 
ความเขาใจดานการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณที่ 
พบจากการวิจัย เชน การละเลยผลของอัตราเงินเฟอใน 
การวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณแลว การขาดความรู 
ความเขาใจเกี ่ยวกับการจัดสรรสินทรัพยตามวัฏจักรชีวิต 
(Lifecycle asset allocation) ดังจะเห็นไดจากสัดสวน 
การลงทุนในสินทรัพยเสี่ยงของพอรตการลงทุน ณ ปจจุบัน 
(11 เปอรเซ็นต) มีคาต่ำกวาสัดสวน ณ วันเกษียณ (18 
เปอรเซ็นต) ซึ่งขัดแยงกับหลักการกระจายความเสี่ยงที่ 
แนะนำโดยทฤษฎีการลงทุนตามวัฏจักรชีวิต กลาวคือ 
สัดสวนการลงทุนในสินทรัพยเสี ่ยงควรมีคาลดลงเมื ่อ 
อายุเพิ่มขึ้น เพราะถาเกิดเหตุการณไมคาดฝนที่ทำให 
มูลคาสินทรัพยเสี่ยงลดลง คนอายุนอยยังคงมีระยะเวลา 
เหลือกอนเกษียณยาวนานกวาคนอายุมากที่จะสามารถ
แกตัวในขอผิดพลาดตางๆ ที่เกิดจากการลงทุน
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ขอผิดพลาดที ่ 4: การประมาณคาใชจ ายหลัง 
เกษียณนอยเกินควร

การคาดการณเก่ียวกับคาใชจายตางๆ ในวัยหลังเกษียณ 
อยางเหมาะสม จะชวยสงผลใหผูเกษียณสามารถรักษา 
ระดับคุณภาพชีวิตใดใกลเคียงกับชวงกอนเกษียณ แตจาก 
ผลของการวิจัยพบวา สัดสวนการทดแทนรายได (Income 
replacement ratio) ของกลุมตัวอยางมีคาเพียง 34 
เปอรเซ็นต ซึ่งมีคานอยกวากฎอยางงาย (Rule of 
thumb) ที่แนะนำวาสัดสวนการทดแทนรายไดขั้นต่ำที่ 
ควรใชในการวางแผนคือ 70 เปอรเซ็นต สัดสวนการ 
ทดแทนรายไดจะเปนคาที่บอกวาคนเราจะใชจายเงินหลัง 
เกษียณมากนอยเพียงใดเมื ่อเทียบกับรายไดในปสุดทาย 
กอนเกษียณ ดังนั้นกลุมตัวอยางสวนใหญมีโอกาสที่คุณภาพ 
ชีวิตในวัยหลังเกษียณจะแยกวากอนเกษียณ (Lifestyle 
risk) เนื่องจากการใชคาสัดสวนการทดแทนรายไดในการ 
วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณที่ต่ำเกินไป การที่คน 
สวนใหญมีสัดสวนการทดแทนรายไดต่ำมากอาจมีสาเหตุ 
เนื ่องมาจากการขาดความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับสัดสวน 
การทดแทนรายไดที่ควรใชสำหรับการวางแผนทางการเงิน
เพื่อวัยเกษียณ เชน งานวิจัยของ MetLife Mature 
Market Institution (2008) พบวา รอยละ 49 ของคน 
อายุระหวาง 56-65 ป ใชสัดสวนการทดแทนรายไดที่มี 
คาระหวาง 20-50 เปอรเซ็นต เนื่องจากการขาดความ 
รู ความเขาใจเกี ่ยวกับการวางแผนทางการเง ินเพื ่อว ัย 
เกษียณ

ขอผิดพลาดที่ 5: การประมาณอายุคาดเฉลี่ยนอย 
เกินควร

การประมาณระยะเวลาหลังเกษียณอยางเหมาะสม 

จะทำใหผูเกษียณมีเงินเพียงพอที่จะใชจนสิ้นอายุขัย โดยที่ 
คุณภาพชีวิตยังอยูในระดับที่ตองการ จากผลของการวิจัย 
พบวาอายุคาดเฉลี ่ยของกลุ มตัวอยางเพศชายและเพศ 
หญิงมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกันมากคือ 76.5 ป และ 76.6 ป 
ตามลำดับ ในขณะที่อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยเพศ 
ชายและเพศหญิงคือ 74 ป และ 79 ปตามลำดับ 
(ขอมูลจากเว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งใชสำหรับการวางแผนทาง 
การเงินเพื่อวัยเกษียณ) แสดงวาโดยเฉลี่ยแลวกลุมตัวอยาง 
เพศชายประมาณอายุคาดเฉล่ียมากเกินควร (Overestimation 
bias) และกลุมตัวอยางเพศหญิงประมาณอายุคาดเฉลี่ย 
นอยเกินควร (Underestimation bias) นั่นคือ ผูตอบ 
เพศชายสวนใหญจะมีโอกาสเผชิญกับความเสี่ยงที่คุณภาพ
ชีวิตจะต่ำกวาระดับที่ตองการ (Lifestyle risk) เพราะ 
ประมาณอายุคาดเฉลี่ยมากเกินควร แตผูตอบเพศหญิง 
สวนใหญจะมีโอกาสเผชิญกับความเสี่ยงที่เงินออมจะหมด
กอนสิ้นอายุขัย (Longevity risk) เพราะประมาณอายุ 
คาดเฉลี่ยนอยเกินควร แตเมื่อเปรียบเทียบแลวความเสี่ยง 
ที่เงินออมจะหมดกอนสิ้นอายุขัย (Longevity risk) มี 
ความสำคัญตอผูเกษียณมากกวาความเสี่ยงที่คุณภาพชีวิต
จะต่ำกวาระดับที่ตองการ (Lifestyle risk) ดังนั้นการ 
วางแผนเพื่อเกษียณตามหลักระมัดระวัง (Conservative 
Approach) ผูวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณควร 
พยากรณอายุคาดเฉลี ่ยของตนเองใหยาวนานกวาอายุ 
คาดเฉลี่ยของประชากร

ขอผิดพลาดที่ 6: การออมเงินไวในจำนวนที่นอย 
เกินควร

จากการคำนวณเงินออมสวนเกิน ณ วันเกษียณ (Retirement 
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saving gap: RSG) โดยใชขอมูลดานการวางแผนทาง 
การเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุมตัวอยาง พบวารอยละ 52 
ของกลุมตัวอยางถูกจัดอยูในกลุม “เกษียณทุกข” ซึ่งคือ 
ผูตอบท่ีมีปริมาณเงินสวนขาด ณ วันเกษียณมากกวา 351,579 
บาท และคาเฉลี่ยของปริมาณเงินสวนขาดของผูเกษียณ 
ทุกขคือ 2,910,053 บาท รอยละ 38  ของกลุมตัวอยาง 
ถูกจัดอยูในกลุม”เกษียณสุข” ซึ่งคือผูตอบที่มีเงินออม 
สวนเกิน ณ วันเกษียณมากกวา 351,579  บาท และคาเฉล่ีย 
ของเงินออมสวนเกินของผูเกษียณสุขคือ 3,354,129 บาท 
รอยละ 10 ของกลุมตัวอยางถูกจัดอยูในกลุม “เกษียณ 
พอเพียง”  ซึ่งคือผูตอบที่มีเงินออมสวนเกินสวนขาด ณ 
วันเกษียณไมเกิน 351,579 บาท และคาเฉลี่ยของเงินออม 
สวนเกินของผูเกษียณพอเพียงคือ 6,577 บาท

ขอผิดพลาดที่ 7: การเกษียณอายุกอนกำหนดเร็ว 
เกินควร

งานวิจัยพบวารอยละ 28 ของกลุมตัวอยางตองการ 
เกษียณอายุกอนระยะเวลากำหนด (Early retirement) 
โดยที่รอยละ 53 ของผูที่ตองการเกษียณอายุกอนระยะ 
เวลากำหนดจะมีเงินออม ณ วันเกษียณไมเพียงพอกับคา 
ใชจายในวัยหลังเกษียณ กลาวคือ ปริมาณเงินสวนขาด ณ 
วันเกษียณ โดยเฉลี่ยมีคาสูงถึง 3 ลานบาท การที่คนเราจะ 
เกษียณอายุกอนกำหนดก็ควรที่จะมีความมั่นใจวาตนเองมี
ปริมาณเงินสวนเกิน ไมใชปริมาณเงินสวนขาด ณ วัน 
เกษียณ

หลังจากที่ทุกทานไดทราบเกี่ยวกับขอผิดพลาดทั้ง 7 
ประการแลว ผมหวังเปนอยางยิ่งวาบทความนี้จะมีสวน 

ชวยใหทุกทานตระหนักถึงขอผิดพลาดดังกลาวในขั้นตอน
ของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ แตบางทาน 
อาจสงสัยวาผมนำเสนอแตขอผิดพลาดที่พบจากการวิจัย 
แลวจะไมนำเสนอแนวทางในการแกไขขอผิดพลาดตางๆ 
บางเลยหรือ ประเด็นดังกลาวผมขอกลาวถึงในบทความ 
ฉบับถัดไป ซ่ึงผมจะนำเสนอแนวทางในการแกไขขอผิดพลาด 
ทั้ง 7 ประการ ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะ 
เปนประโยชนตอการวางแผนและพัฒนาองคความรู ดาน 
การออมและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ

อางอิง:
ผลการวิจัยเรื่อง “การเตรียมพรอมสำหรับการวางแผน 

ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุมแรงงานในระบบ ชวง 
อายุ 40 – 60 ป” โดย สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและ 
ออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ณ วัน 
อังคารที ่ 15 มกราคม 2556 งานสัมมนาเพื ่อการ 
พัฒนาตลาดท ุนไทย ประจำป  2556 หอประช ุม 
ศาสตราจารยสังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
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คุณวุฒิวิชาชีพไทย
สำคัญอยางไรใน AEC

สิงคโปร ประเทศซึ่งถือวามีพื้นที่ดำเนินธุรกิจนอยแตมี 
แรงงานเขาไปใชแรงงานกันอยางคับคั่ง สวนใหญจะเปน 
แรงงานจากตางชาติ เชน ไทย มาเลเซีย ฯลฯ สาเหตุ 
สำคัญที ่ประเทศสิงคโปรประสบความสำเร็จในเรื ่อง 
คุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงานนั้น เนื่องจากการ 
บริหารจัดการแรงงานท่ีดี และการใชกฎหมายอยางเขมงวด 
และความยืดหยุนตามภาวะเศรษฐกิจ

การบริหารจัดการแรงงานของสิงคโปร
รัฐบาลของสิงคโปรมีการดำเนินนโยบายการพัฒนา 

เศรษฐกิจแบบ Knowledge-based Economy ที่เนนการ 
พัฒนาศักยภาพของแรงงาน ประสิทธิภาพการผลิต และ 
ดานเทคโนโลยี โดยการใหเงินอุดหนุนจากภาคเอกชน โดย 
เฉพาะเรื ่องเทคโนโลยีซึ ่งเปนสิ ่งสำคัญในการใชชีวิตและ 
การทำงาน เพื่อเพิ่มทักษะของแรงงานใหเปนแรงงานที่มี 
ฝมือ สามารถใชเทคโนโลยีขั้นสูงได รวมถึงอุดหนุนการ 
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทดแทนการ
จางแรงงาน ในสวนของแรงงานตางชาติ รัฐบาลไดวาง 
นโยบายบริหารแรงงานตางชาติของสิงคโปร ซึ่งถูกวาง 
รากฐานมานานกวา 40 ป จนมีประสิทธิภาพสูงมากใน 
ปจจุบันโดยมีการกำหนดเงื่อนไขการใชแรงงานตางชาติ
อยางเครงครัดตามทักษะฝมือและประเภทอุตสาหกรรม

การคัดเลือกแรงงานตางชาติของสิงคโปร จะเลือก 
แรงงานที่มีฝมือเขามาใชแรงงานมากกวา โดยแรงงานมี 
ฝมือนี้จะตองขอใบอนุญาตประเภท Employment Pass 
(EP) หรือ Personalized Employment Pass (PEP) 
ท่ีกระทรวงแรงงานของสิงคโปร (Ministry of Manpower) 
ซึ่งตางกันตรงที่แรงงานที่ถือใบอนุญาต PEP สามารถ 
เปลี่ยนงานใหมไดโดยไมตองทำใบอนุญาตใหม นอกจากนี้ 
ผูที่ถือใบอนุญาต EP และ PEP สามารถมีผูติดตามเปนคน 
ในครอบครัวเขาไปอยูอาศัยในประเทศสิงคโปรได แตตอง 
ทำใบอนุญาตแยกเปน Dependent’s Pass หรือ Long 
Term Visit Pass สิ่งที่นาสนใจแรงงานกลุมนี้สามารถ 
สมัครเปนผู ม ีถ ิ ่นฐานถาวรในสิงคโปรและพลเมืองชาว 

จากการนำเสนอขอตกลงยอมรับรวมกัน (Mutual 
Recognition Arrangement: MRAs) ดานคุณสมบัติใน 
สาขาวิชาชีพหลัก 7 อาชีพ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 
ที่ผานมา มีผูประกอบการและนักศึกษา ไดสอบถามมา 
ทางเฟซบุคเพจของนิตยสาร (www.facebook.com/Thailand 
EcoReview) วาอนาคตแรงงานวิชาชีพของประเทศไทย 
จะอยูตำแหนงใด และมีนักศึกษาคนหนึ่งถามวา “ชีวิตการ 
ทำงานของผมจะเปล่ียนแปลงอยางไรครับ และประเทศอ่ืนๆ 
เขาเปลี่ยนแปลงมากนอยอยางไร” ฉบับนี้เลยขอนำเสนอ 
แรงงานวิชาชีพของไทยในเวทีอาเซียนถึงตำแหนงและการ 
เปลี ่ยนแปลงอันจะเกิดขึ ้นในตลาดแรงงานวิชาชีพของ 
ประเทศไทย

ตำแหนงทางเศรษฐกิจของประเทศ
อางถึงตำแหนงทางเศรษฐกิจของประเทศ ในงาน World 

Economic Forum 2012 หรือเวทีเพื่อวัดผลความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศทั่วโลกในดานผลิตภาพของแตละ 
ประเทศ ประเทศที่ครองแชมป คือ สวิสเซอรแลนด 
ไดคะแนน 5.72 จาก 144 เขตประเทศ และอันดับที่ 2 คือ 
สิงคโปร ดวยคะแนน 5.67 ซึ่งถือเปนอันดับหนึ่งของ 
อาเซียน ซึ่งไทยไดอันดับที่ 38 ของตาราง ดวยคะแนน 
4.52 ถือเปนอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร 
และมาเลเซียตามลำดับ สวนใน IMD WORLD COMPETI-
TIVENESS YEARBOOK 2012 หรือสถาบันการจัดการ 
นานาชาติจัดอันดับความสามารถของประเทศในการสราง
และรักษาสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสรางและ 
พัฒนาความสามารถในการแขงขันภาคธุรกิจทั ้งในระดับ 
ประเทศและระหวางประเทศ อันดับหนึ่ง คือ ฮองกง 
ดวยคะแนน 100% ซึ่งไทยอยูในอันดับที่ 30 ดวย 
คะแนน 69.001% ซึ่งถือเปนอันดับที่ 3 ของอาเซียน 
รองจากสิงคโปร (95.923%) และมาเลเซีย (84.217%)

จากการจัดอันดับของ World Economic Forum 
2012 ประเทศในอาเซียนที่ถือครองอันดับหนึ่งในเรื่อง 
คุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงาน นั่นก็คือ ประเทศ 
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สิงคโปรไดอีกดวย
สวนแรงงานฝมือระดับกลาง เชน ชางเทคนิค ตองขอ 

ใบอนุญาต S Pass ขณะที่หากเปนแรงงานตางชาติไรฝมือ 
หรือกึ่งมีฝมือตองมีใบอนุญาตประเภท Work Permit 
(WP) ในการจะเขาไปทำงานในแตละภาคธุรกิจ นอกจาก 
จะตองมีการขอใบอนุญาตแลว ยังมีการกำหนดเชื้อชาติ 
ของแรงงานที่สามารถเขาไปทำงานในแตละภาคธุรกิจดวย 
เชน คนไทยจะสามารถเขาไปทำงานเฉพาะในภาคกอสราง 
อูตอเรือ และงานรับใชในบานเทานั้น สิงคโปรควบคุม 
คุณภาพแรงงานตางชาติโดยกำหนดใหแรงงานตองเขา 
รับการทดสอบฝมือ โดยเฉพาะแรงงานในภาคกอสราง 
ซึ่งสวนใหญจะเปนคนไทยนั้น จะตองเขารับการทดสอบ 
ฝมือและรับใบรับรองจากศูนยทดสอบฝมือแรงงานเสีย 
กอน นั่นคือที่ Building and Construction Author-
ity (BCA) 

มองทิศทางแรงงานวิชาชีพไทย
เม ื ่อกลับมาดูการขับเคลื ่อนนโยบายแรงงานของ 

ประเทศเราเอง ในชวงระยะ 1 ปกวาที่ผานมา ถือเปน 
เรื่องที่นายินดีที่นายกรัฐมนตรีไดจัดตั้ง “สถาบันคุณวุฒิ 
วิชาชีพ (องคการมหาชน) : Thailand Professional 
Qualification Institute (Public Organization)” 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาและผลักดัน 
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทย และเปนหนวยงานหลักที ่ 
รวมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื ่อบูรณาการมาตรฐาน 
อาชีพในสาขาตางๆ ในปจจุบันอาชีพ 9 สาขาแรกที่ถูก 
เรงผลักดัน ประกอบไปดวย สาขากอสราง เทคโนโลยี 

สารสนเทศ สปาและความงาม ทำผม โลจิสติกส ศิลปะ 
พื้นบานและหัตถกรรม เชฟไทย อัญมณีและเครื่อง 
ประดับ และปโตรเลียม โดยใชหนวยงานการศึกษาเปนที่ 
ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาตางๆ รวมกับตัวแทน 
สาขาอาช ีพและผ ู ประกอบการภายหลังจากที ่พ ัฒนา 
มาตรฐานอาชีพแลวเสร็จ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะสงเสริม 
ใหนำมาตรฐานอาชีพไปใชในกระบวนการการพัฒนาและ 
ฝกฝนผูประกอบอาชีพใหไดรับการยอมรับในระดับสากล 
และยังเปนการเตรียมความพรอมสู การเปนประชาคม 
อาเซียน ขณะเดียวกันยังมีศูนยทดสอบเพื่อรับรองคุณวุฒิ 
วิชาชีพใหแกผูประกอบการจำนวน 47 แหงทั่วประเทศ 
สามารถหาขอมูลไดทางเว็บไซต www.tpqi.go.th แนนอน 
วาอาชีพที่ไดรับการผลักดันนี้ ผูไดรับคุณวุฒิวิชาชีพ ก็จะ 
ไดรับการยกระดับทางอาชีพไมเพียงแตในประเทศไทย แต 
อยูในมาตรฐานอาชีพระดับสากล ซึ่งในฉบับหนาจะนำเสนอ 
เรื ่องราวการขับเคลื ่อนวิชาชีพ ตลาดแรงงานวิชาชีพใน 
ตางประเทศอื่นๆแนนอนวาเราจะบอกถึงโอกาสของแรงงาน 
วิชาชีพไทยในอนาคตอันใกลนี้ โปรดติดตาม

Reference
• http://www.imd.org/research/ 

publications/wcy/upload/scoreboard.pdf
• กรุงเทพธุรกิจ, WEFเผยดัชนีขีดแขงขันโลก 'ไทย' 

อันดับ 38, 6 กันยายน 2555,
• http://www.bangkokbiznews.com/home/ 

detail/politics/world/20120906.html
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การสงออกเปนภาคสวนเศรษฐกิจที ่สำคัญในการ 
สรางรายไดเขาประเทศ ในแตละปภาคการสงออกสราง 
รายไดใหประเทศคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 60 ของ 
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) ดังนั้นภาคการสงออกจึงเปนกลไกที่สำคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในป 2556 ภาคการสงออก 
ไทยยังตองเผชิญกับปจจัยลบทั้งจากภายในประเทศและ 
ตางประเทศ ในภาพรวมคาดวาทิศทางการสงออกไทยในป 
2556 จะยังไมสดใสแตมีแนวโนมดีขึ้นจากจากป 2555 ที่ 
อยูในภาวะที่คอนขางซึมเซา มีอัตราขยายตัวที่คอนขางต่ำ 
คือประมาณรอยละ 3.1 จากปจจัยเศรษฐกิจโลก และปญหา 
น้ำทวมใหญของประเทศในชวงปลายป 2554 สงผลกระทบ 
ตอการสงออกในชวงตนป 2555 ใหหดตัวลง ในป 2556 
คาดวาการสงออกจะขยายตัวไดอยูในระดับปานกลางคือ 
ขยายตัวไดรอยละ 5.6 อยูในชวงรอยละ 3.8 – 7.9 หรือ 
คิดเปนมูลคา 238,175 – 247,685 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เนื ่องจากปจจัยลบที่เศรษฐกิจโลกยังคงอยู ในภาวะเสี ่ยง 
ตนทุนแรงงานภายในประเทศปรับตัวสูงข้ึน ในขณะท่ีเงินบาท 
มีแนวโนมแข็งคาขึ้น เปนตน

ทิศทางการสงออกไทยไปยังตลาดสำคัญในปมะเส็ง

ตลาดสงออกที่จะมีบทบาทตอการสงออกไทยมากขึ้น
คือ ตลาดใหม และตลาดรอง ในขณะที่ตลาดสงออกหลัก 
เชน ญี่ปุน และสหภาพยุโรป มีบทบาทตอการสงออกไทย 
ลดลง ดังนี้

สหภาพยุโรป และ ญี่ปุน ไทยมีแนวโนมการสงออก 

ไปยังสหภาพยุโรป และญี่ปุน หดตัวตอเนื่อง โดยคาดวา 
ในป 2556 มูลคาการสงออกจะหดตัวลงรอยละ 3.6 และ 
3.1 หรือคิดเปนมูลคา 18,945 และ 23,010 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ตามลำดับ เนื่องจากประเทศดังกลาวยังคงเผชิญกับ 
ปญหาทางเศรษฐกิจ 

สหรัฐฯ คาดวาการสงออกไปยังตลาดสหรัฐฯ จะ 
ชะลอตัวลง แมวาสหรัฐฯ จะเลี่ยงวิกฤติหนาผาการคลัง 
(Fiscal Cliff) ไปได แตสหรัฐฯ ก็ยังคงตองเผชิญกับปญหา 
หนี้สาธารณะ และการขาดดุลงบประมาณ ทั้งนี้คาดวาไทย 
จะสงออกไปตลาดสหรัฐฯ 24,115 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 
รอยละ 5.1 ในป 2556 จากรอยละ 5.3 ในป 2555

จีน ทิศทางการสงออกไทยไปตลาดจนในป 2556 มี 
แนวโนมขยายตัวในระดับต่ำ เพราะจีนพึ่งพาตลาดสหรัฐ 
ยุโรป และญี่ปุน ถึง 41.26 ของการสงออกรวม โดยจีน 
พึ่งพาตลาดสหรัฐฯ ยุโรป และ ญี่ปุน เปนรอยละ 17.07 
16.43 และ 7.76 ตามลำดับ ดังนั้นการที่ประเทศมหาอำนาจ 
ทางเศรษฐกิจเหลานั้นกำลังเผชิญหนากับปญหาเศรษฐกิจ
ยอมสงผลกระทบตอการสงออกของจีน ทำใหจีนนำเขาจาก 
ไทยลดลงตามไปดวย

 
อาเซียน ตลาดอาเซียนจะมีบทบาทตอการสงออกไทย 

มากข้ึนโดยไทยมีแนวโนมพ่ึงพาตลาดอาเซียนเพ่ิมข้ึนตามลำดับ 
จากรอยละ 35.9 ในป 2546 เปนรอยละ 50.7 ในป 2555 
และคาดวาจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 51.4 ในป 2556 นอกจากน้ี 
คาดวาการสงออกไทยไปตลาดอาเซียนจากขยายตัวเพิ่มขึ้น 
เปนรอยละ 8.21 ในป 2556 

 
ตลาดรอง แนวโนมการสงออกไทยไปตลาดรอง ยัง 

สามารถขยายตัวได คาดวาจะขยายตัวรอยละ 12.1 ในป 
2556 โดยเฉพาะในตลาด ฮองกง เกาหลีใต และออสเตรเลีย 
อยางไรก็ตามในสวนของ ไตหวัน และ แคนาดา มีโอกาส 
หดตัวลง

Special Report

26

ศูนยศึกษาการคา
ระหวางประเทศ

วิเคราะหการสงออกไทยในปมะเส็ง
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กลุมสินคาสงออก รุง ลุน รวง ในปมะเส็ง

1. กลุมสินคารุง กลุมสินคาที่มีแนวโนมสงออกขยายตัว 
ไดดีในป 2556 เชน

- ไกแชเย็นและแชแข็ง เนื่องจากคาดวาสินคากลุมนี้ 
จะไดรับปจจัยบวกจากการที่ญี่ปุน และเกาหลีใต จะเปด 
ตลาดไกสดแชเย็นแชแข็งใหไทยอีกคร้ัง หลังจากท่ีหามนำเขา 
จากปญหาไขหวัดนก

- มันสำปะหลัง คาดวาราคามันสำปะหลังจะยังอยูใน 
ระดับดีใกลเคียงกับปที่ผานมา ประกอบกับความตองการที่ 
เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารสัตว อาหาร ผงชูรส กระดาษ 
และเอทานอล เปนตน

- ยานยนตและสวนประกอบ เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรม 
ที่ไทยมีศักยภาพและแนวโนมความตองการของตลาดเพ่ิมขึ้น

- เคร่ืองใชไฟฟา แนวโนมความตองการของตลาดเพ่ิมข้ึน 
และไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในดานการผลิต 
เครื่องใชไฟฟา

2. กลุมสินคาที่ตองลุน กลุมสินคานี้ที่มีทั้งปจจัยบวก 
และปจจัยลบ ยังไมสามารถคาดการณทิศทางที่แนนอนใน 
ป 2556 ได เชน

- ยางพารา เน่ืองจากยางพารามีปจจัยบวกจากแนวโนม 
ความตองการในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากจีน แต 
ปจจัยลบคือความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่อาจสงผลกระทบ 
ตอประเทศคูคาที่สำคัญใหชะลอการนำเขายางพาราลงได

- เฟอรนิเจอร ในการสงออกเฟอรนิเจอรไทยมีคูแขง 
อยางจีน และเวียดนาม มีความไดเปรียบดานราคา ซึ่งอาจ 
ทำใหไทยเสียตลาดลาง
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3. กลุมสินคารวง กลุมสินคานี้คือกลุมสินคาที่มีปจจัย 
ลบที่คอนขางชัดเจน ทำใหคาดวาในป 2556 การสงออก 
สินคากลุมนี้จะตองระมัดระวังและหาทางปรับตัว เชน

- ขาว ราคาขาวไทยสูงกวาประเทศคูแขง ประกอบกับ 
พมา และกัมพูชา เพิ่มเปาหมายการสงออก ในขณะที่ 
อินโดนีเซีย และฟลิปปนส มีนโยบายพ่ึงพาผลผลิตในประเทศ 
มากขึ้น

- เสื้อผาสำเร็จรูป อุตสาหกรรมนี้เปนอุตสาหกรรมที่ใช 
แรงงานซึ่งคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการปรับขึ้นคาแรง 
ขั้นต่ำสงผลใหตนทุนแรงงานสูงขึ้น นอกจากนี้อุตสาหกรรม 
ยังประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน และสหรัฐฯ จัดไทย 
อยูในอันดับ 2 ของบัญชีเฝาจับตา (Tier2 Watch List)

- กุงแชเย็นและแชแข็ง การเล้ียงกุงประสบกับความเส่ียง 
เรื่องโรคระบาดในกุง ประกอบกับสหรัฐฯ จัดไทยอยูใน 
อันดับ 2 ของบัญชีเฝาจับตา (Tier2 Watch List) 
อยางไรก็ตามราคากุงยังอยูในระดับดี

ปจจัยที่กระทบการสงออกไทยป 2556

1. (-) ปจจัยเศรษฐกิจโลกยังคงอยูในภาวะเสี่ยง  
โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก โดย 
International Monetary Fund คาดวาเศรษฐกิจโลก 
ในป 2556 จะขยายตัวรอยละ 3.6 จากที่ขยายตัวรอยละ 
3.3 ในป 2555 โดยประเทศในเอเชียจะขยายตัวไดสูงถึง 
รอยละ 7.2 ในขณะท่ีกลุมประเทศผูนำทางเศรษฐกิจขยายตัว 
เพียงรอยละ 1.5 โดย สหรัฐฯ และ ญี่ปุน ซึ่งเปนประเทศ 
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกมีแนวโนมขยายตัวชะลอลง 
ในขณะที่สหรัฐฯ มีแนวโนมขยายตัวรอยละ 2.1 จากที่ 
ขยายตัวรอยละ 2.2 ในป 2555 สวนญี่ปุนมีแนวโนมขยายตัว 
รอยละ 1.2 จากที่ขยายตัวรอยละ 2.2 ในปที่ผานมา ดาน 
สหภาพยุโรป IMF คาดวาขยายตัวเพียงรอยละ 0.2 ในป 
2556 จากที่หดตัวรอยละ 0.4 ในป 2555 (ในมุมมองของ 
OECD, จากรายงาน Economic Outlook No. 92 คาดวา 
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เศรษฐกิจทั้งสหรัฐฯ และญี่ปุนยังคงมีแนวโนมชะลอตัว สวน 
สหภาพยุโรปมีแนวโนมเศรษฐกิจหดตัวตอเนื่องในป 2556)

2. (-) ตนทุนแรงงานของไทยสูงขึ้น การปรับคาจาง 
แรงงานขั้นต่ำเปน 300 บาท ทั่วประเทศ ตั้งแต 1 มกราคม 
2556 สงผลใหภาระตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น สงผลใหความ 
สามารถในการแขงขันดานราคาของไทยลดลง โดยภาพรวม 
ทั้งภาคการผลิตและบริการคาดวาจะสงผลใหตนทุนของ 
ไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.08 หรือคิดเปนตนทุนแรงงานเพิ่มขึ้น 
รอยละ 22.29 ในสวนของภาคการผลิตคาดวาการปรับขึ้น 
คาจางแรงงานจะสงผลใหตนทุนการผลิตเพิ ่มขึ ้นรอยละ 
2.20 หรือคิดเปนตนทุนแรงงานในสวนของภาคการผลิต 
เพิ่มขึ้นรอยละ 29.61 อุตสาหกรรมการผลิตที่จะไดรับ 
ผลกระทบจากตนทุนที่เพิ่มขึ้นคือกลุมที่ใชแรงงานสูง เชน 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากไม เคร่ืองเรือนและเคร่ือง 
ตกแตงดวยไม อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ เครื่องแตงกาย 
และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน

3. (-) คาเงินบาทมีทิศทางแข็งคาขึ้น ในป 2556 
คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาขึ้น รอยละ 0.24 -3.32 สงผล 
ใหคาเงินบาทอยูในชวง 30.05-31.01 บาท/เหรียญสหรัฐฯ 
ในป 2556 จาก 31.08 บาท/เหรียญสหรัฐฯ ในป 2555 
การแข็งคาของคาเงินบาทเนื่องจากแนวโนมเงินทุนที่ไหลเขา 
ในเอเชียมากขึ้นในป 2556 โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ และ 
ญี่ปุน จากปจจัยเศรษฐกิจเอเชียที่ดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุน 
ตางชาติ สงผลใหคาเงินของประเทศตางๆ ในเอเชีย รวมถึง 
ไทยแข็งคาขึ้น

4. (+) ราคาน้ำมันมีแนวโนมลดลง
ทิศทางราคาน้ำมันในป 2556 มีแนวโนมลดลง โดย 

Energy Information Administration (EIA) จากรายงาน 
การคาดการณเดือนธันวาคม คาดวาราคาน้ำมัน West Texas 
Intermediate (WTI) จะปรับตัวลดลงรอยละ 6.24 เหลือ 
88.38 เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล ในป 2556 จาก 94.26 
เหรียญสหรัฐฯ/บารเรล ในป 2555
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The Globe 

Driving
towards ASEAN+

WIN-WIN
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ไมนอยกวา 365 วันแลวที่เรื่องของการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community หรือ AEC) ที่จะมาถึงในป 2558 ได 
ถูกเผยแพรอยางกวางขวางและตอเนื่อง ทำใหองคกรที่ประกอบธุรกิจทั้งขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และ ขนาดใหญก็ไดเริ่มคนควาหาขอมูลตางๆ เพื่อเตรียมการและหา 
โอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑและบริการของตนเองใหกาวไปพรอมกับการเปด 
การคาเสรีอาเซียนที่จะมาถึงในเร็วๆ นี้ 

โอกาสของการขยายหรือพัฒนาสินคาและบริการจึงไมไดหยุดอยู ที ่สินคา 
ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือการบริการเพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น เพราะใน 
เมื่อโอกาสทางการคาและการตลาดไดเขามาใกลมากขึ้น กลุมผูประกอบการชุมชน 
ตางๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ก็สามารถที่จะขยับตัวหรือขยายโอกาสไปตาม 
ชองทางทางการคาเพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดความมั่นคงและกระจายตัวไป 
ไดไกลมากขึ้น แตอยางไรก็ตามการที่จะแสวงหาแนวทางหรือพัฒนาสินคาและ 
บริการใหเขาสูตลาดอาเซียนไดนั้นก็ไมใชเรื่องงายที่จะดำเนินการ และไมควร 
สรางโอกาสดวยความประมาท เพราะอาจจะสงผลกระทบในระยะยาวได ทั้งนี้ 
หากผูประกอบการชุมชนมีความตองการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหกาวไกลไปตาม 
การเคลื่อนไหวของอาเซียน ก็ควรคำนึงถึงความมุงเนนในการขยายตลาดหรือ 
การพัฒนาสินคาและบริการใหชัดเจนโดยอาศัยกลยุทธ WIN-WIN ซึ่งจะเปน 
กลยุทธในเชิงแนวทางและความคิดที่จะใหผู ประกอบการไดนำไปสานตอเพื ่อให 
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหสูตลาดอาเซียนไดอยางตอเนื่อง

การเริ่มตนในการขยายตลาดหรือเพิ่มชองทางการคาใหแกผลิตภัณฑหรือ
บริการชุมชน ผูประกอบการควรระลึกอยูเสมอถึงคำวา Wonderful เนื่องจาก 
การแขงขันทางการตลาดในปจจุบันมีคอนขางสูงมาก  ทุกคร้ังท่ีผูประกอบการจะพัฒนา 
ผลิตภัณฑตางๆ ขึ้นมา ตองมั่นใจไดวาเมื่อพัฒนามาแลวจะทำใหผูบริโภครับรูไดถึง 
ความแปลกใหม นาตื่นตาตื่นใจ หรือมีสิ่งดึงดูดใจไดเปนอยางดีนอกจากนั้นอยาลืม 
Intention นั่นก็คือสิ่งที่แสดงความมุงมั่นตั้งใจใน การสรางผลิตภัณฑหรือ 

บริการขึ้นมา ทำใหผูบริโภคเห็น ไดวาผลิตภัณฑหรือ 
บริการดังกลาวนั้นมีคุณคาอยางยิ่ง และอยาละเลยท่ีจะให 
ขอมูลท่ีจะแสดงถึงโดดเดนของผลิตภัณฑ เชน ความเปนมา 
ในการสรางสรรค ความยากลำบากในการผลิตหรือที่มา 
ที่ไปของการเกิดผลิตภัณฑหรือบริการ เพราะจะเปนการ 
แสดงใหเห็นความต้ังใจการถายทอดจินตนาการของผลิตภัณฑ 
ไดอยางดียิ่งและหากจะใหดีมากขึ้นก็ตองมั่นใจไดวาผลิตภัณฑ 
น้ันเรียกวาไดวาเปน New Product คือเปนสินคาหรือบริการ 
ใหมจริงๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการสรางสรรคของชุมชนอยางแทจริง 
ไมไดลอกเลียนแบบมาจากที ่ใด มีการคิดคนโดยชุมชน 
เปนตนตำรับ หากแตจะมีการดัดแปลงก็จะตองอธิบายไดวา 
เม่ือดัดแปลงมาแลวเปนส่ิงใหมท่ีดีกวา สิ่งเดิมอยางไร ซึ่งนั่น 
ก็จะทำใหสินคาหรือบริการนั้นมีความโดดเดนและนาสนใจ
สำหรับคนทุกชาติทุกภาษาไดมากขึ้น

ในขณะเดียวกันความโดดเดนจะยิ่งเพิ่มทวีคูณมาก
ขึ้นอีกหากชุมชนสามารถบอกถึง Workmanship ไดวา 
มาจากบุคคลใด มีความโดดเดนอยางไรในการเปนผูสรางสรรค 
หรือผลิตสินคาหรือบริการนี้ขึ้นมาในชุมชน เพราะโดย 
สวนใหญแลวสินคาหรือบริการที่จะเปนที่สนใจและสามารถ 
เรียกใหผูบริโภคมาใหความสำคัญไดนั้นมักจะมาจากคุณคา
ของผูผลิตโดยแท เชน ชุมชนที่มีปราชญชาวบานที่มีความ 
เช่ียวชาญในการคิดคนหรือสรางสรรคงานตางๆ อยูเปนทุนเดิม 
แลว นอกเหนือจากนั้นผลิตภัณฑควรจะเปนลักษณะที่มี 
ความเปน Infinity คือ สินคาหรือบริการใดก็ตามที่เมื่อ 
เกิดขึ้นมาแลวตองเชื่อมั่นไดวาจะเปนสิ่งที่สามารถนำมา
สรางสรรคหรือพัฒนาตอยอดไดอยางไมมีที่สิ้นสุด เพราะ 
สิ่งนี้เองจะทำใหการกระจายสินคาหรือบริการไดอยางกวาง
ขวางมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถขยายตลาดใหไปสูกลุมผูบริโภค 
ทั้งในระดับประเทศ  ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติได 
อยางตอเนื่องและยาวนาน ซึ่งจะนับเปนตนทุนทางความคิด 
ของชุมชนที่จะสามารถสรางมูลคาใหเกิดขึ้นไดอยางมั่นคง

ทายที่สุดสิ่งที่ขาดไมไดคือความเปน Nation ใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนที่จะแสดงเอกลักษณที่ชัดเจน
ของความชาต ิ ซึ่งในที่นี่คงหนีไมพนที่จะตองเชื่อมโยงความ 
เปนชาติไทยใหรวมอยูอยางประจักษในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง

กลยุทธ WIN-WIN แมจะเปนเพียงแนวทางเล็กๆ 
แตก็หวังเปนอยางยิ่งวาจะทำใหผูประกอบการชุมชนได
นำไปสานแนวความคิดและพัฒนาสรางสรรคตอเพื่อให 
เกิดผลิตภัณฑชุมชนที่ดีที่จะกาวไกลไปสูอาเซียนไดไมยาก  
เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑช้ันดีใหเปนที่เชิดหนาชูตาวาชาติไทย 
ก็ไมไดยิ่งหยอนไปกวาชาติใดๆ ในโลก
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ชวงเวลาท่ีผมไปบรรยายหัวขอเก่ียวกับ AEC ในหลากหลาย 
มิติที่ตางจังหวัด หลังผมบรรยายเสร็จผูรวมฟงจะเขามาถาม 
เสมอวา “อาจารยครับจะเขาไปทำธุรกิจที่พมาไดอยางไร? 
และตองทำอยางไร?” ผมตอบเหมือนกันทุกๆ ครั้งวาใน 
ฐานะที่ทานยังเปน SMEs ผมขอแนะนำวาอยาเพิ่งเขาไป 
ลงทุนในพมาทั้ง 100 เปอรเซ็นต หรือรวมทุนก็ตาม แม 
กฎหมายการลงทุนของพมาไมวาจะเปนฉบับเกาหรือใหม 
จะเชิญชวนก็ตาม เพราะการทำอยางนั้นคือความเสี่ยงของ 
นักธุรกิจ SMEs อยางมหันต เพื่อความปลอดภัยในธุรกิจ 
ข้ันแรกคือการนำสินคาเขาไปขายในพมา ซ่ึงเสมือนเปนทัพหนา 
ในการทะลุทะลวงและทดสอบตลาด หากเกิดขอผิดพลาด 
ผูบริโภคในพมายังไมตอบสนองเทาที่ควร ธุรกิจของทานก็ 

สินคาอาหารสวนใหญ 
มาจากประเทศอาเซียนและ 
อินเดียโดยสินคาอาหารที่พมา 
นำเขามามากเปนอันดับ 1 
คือสินคาจากประเทศไทย 
ตามดวยสินคาจากมาเลเซีย 
อินโดนีเซียและสิงคโปร 
สวนสินคาอาหารจาก 
ประเทศจีนตามมาเปนอันดับที่5  

ไมเจ็บตัวมาก แตในทางกลับกันหากตลาดตอบสนองสินคา 
ของทานอยางดี นั้นแหละครับ จึงตองกาวเขาสูขั้นที่สอง 
คือการหันมาคิดเรื ่องการตั ้งสำนักขาย หรือตั ้งโรงงาน 
การผลิต หรือรวมทุนกับนักลงทุนในพมาความสำเร็จก็จะ 
รออยูขางหนา

ลองมาดูสินคาประเภทอาหารที ่วางขายในตลาด 
พมาวามาจากประเทศใดบาง สินคาอาหารสวนใหญมา 
จากประเทศอาเซียนและอินเดีย โดยสินคาอาหารที่พมา 
นำเขามากเปนอันดับ 1 คือสินคาจากประเทศไทย ตาม 
ดวยสินคาจากมาเลเซีย อินโดนีเซียและสิงคโปร สวน 
สินคาอาหารจากประเทศจีนตามมาเปนอันดับท่ี 5  สินคา 
ประเภทอาหารที่ไทยสงไปขายที่พมาในป 2554 มีมูลคา 
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ประมาณ 20,000 ลานบาท สินคาที่มูลคาสูง ไดแก 
อาหารประเภท เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑจากมันสำปะหลัง 
น้ำตาลและผลิตภัณฑ น้ำมันพืช ผลิตภัณฑนม สำหรับ 
สินคาอาหารยี่หอดังๆ ที่วางขายในขณะนี้ ไดแก บะหมี่ 
สำเร็จรูปมามา (เขาไปขายในพมาเมื่อป 2538) และ 
บะหมี่สำเร็จรูปไวไว (เขาไปขายในพมาเม่ือป 2540) โดย 
มามามีสวนแบงตลาดประมาณ 20% สวนไวไวมีสวนแบง 
ตลาดรอยละ 50 สวนสินคาอาหารประเภท อ่ืนๆ ไดแก ย่ีหอ 
Khao Tan Rice Cracker (ขนมปงขาวแตน) Aroy-D 
(ผลไมแปรรูป) Chaokoh Coconut Milk (น้ำกะท ิ
ชาวเกาะ) KhaoShong Rice Cracker (ขนมปงเขาชอง) 
และเครื่องแกงยี่หอแมพลอย แมอนงค ขนมขบเคี้ยว เชน 
ฟนโอ เถาแกนอย คอนเน ขาวเกรียบ และเจเลบิวตี ้เปนตน  
สำหรับพฤติกรรมของผูบริโภคในพมานั้น จากการศึกษา 
ของบริษัท Ipsos Business Consulting พบวาผูบริโภค 
ในพมาจะบริโภคสินคาประเภทอาหารรอยละ 70 และ 
อีกรอยละ 30 เปนการบริโภคสินคาที่มิใชอาหาร (Non 
Food) และคาใชจายแตละครั้งในการซื้ออาหารประมาณ 
100-150 บาท โดยผูบริโภคสวนใหญไปซื้อที่ตลาดดั้งเดิม 
(Traditional Market) คิดเปนรอยละ 90 สวนที่เหลือ 
สามารถหาซ้ือไดจากหางทันสมัย (Modern Trade Market) 
ที่กระจายอยูเพียงใน 3 เมืองใหญๆ ของประเทศ คือ 
เมืองยางกุง เมืองหลวงเนปดอว และเมืองมัณฑะเลย 
เทานั้น

สำหรับขั ้นตอนในการนำของไปขายในพมาผมขอ 
สรุปวามี 2 ขั้นตอนที่สำคัญคือ ขั้นตอนแรกเปนการแจง 
สินคาตอหนวยงานอาหารและยาของพมา (Myanmar 
Food and Drug Authority : MFDA) ที่สังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข ท้ังน้ีเพ่ือใหไดมาซ่ืงหนังสือรับรอง FDA 
(FDA Certificate) ซ่ึงประกอบดวย หนังสือรับรองสุขอนามัย 
(Health Certificate) หนังสือรับรองแหลงกำเนิดสินคา 
(Certificate of Origin) หนังสือรับรองสวนผสมสินคา 
(Certificate of Analysis) และหนังสืออนุญาตการผลิต 
(Manufacturing License) โดยเสียคาธรรมเนียมในแตละ 
รายการเทากับ 900 บาท เมื่อไดหนังสือรับรองทั้งหมด 
แลวตองนำไปยื่นตอกรมการคา (Directorate of Trade) 
สังกัดกระทรวงพาณิชยเพื่อขอใบอนุญาตการนำเขาสินคา 
ท่ีมีระยะเวลาหน่ึงถึงสองป โดยมีคาธรรมเนียม 1,800 บาท 

สำหรับ 1 ป และ 3,600 บาทสำหรับ 2 ป นอกจากน้ีในการนำเขา 
สินคาตองเสียคาธรรมเนียมการนำเขาตามมูลคาที่นำเขา 
เชน มูลคาของสินคา 10,000 จาด ตองเสียคาธรรมเนียม 
250 จาด และหากสินคามีมูลคานำเขามากกวา 1 ลานจาด 
จะตองเสียคาธรรมเนียม 50,000 จาด หลังจากนั้นทาน 
สามารถนำสินคาไปวางขายใน 4 ชองทางคือ ชองทางแรก 
คือผานทางรานซุปเปอรมารเก็ต ที่มีชื่อเสียงไดแก City 
Mart Supermarket ที่เปนซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญมี 
สาขามากที่สุด 6 สาขา มีสวนแบงตลาดรอยละ 40 หาง 
Ocean Super Center หาง Orange Supermarket หาง 
Capital Hypermarket และหาง Super One 
ชองทางที่สองผานทางหางสรรพสินคาซึ ่งสวนใหญอยู ใน 
ยางกุง ไดแก หางYuzana Plaza หาง Blazon Shopping 
Center หาง Dagon Centre Shopping Mall หาง FMI 
Centre หาง Sein Gay Hor Supercentre หาง Yankin 
Centre หาง Junction 8 Centre หาง La PyautWun 
Plaza และหาง North Point Shopping Centre ชองทาง 
ที่สามคือ การติดตอผาน “Burma B2B Marketplace 
(www.tradeboss.com)” ที่มีสินคาเปนรอยๆ ที่เขาไป 
ขาย และชองทางสุดทายคือ การนำของไปวางขายที ่www. 
onlinefoodgrocery.com

นอกจากนี้มีนักธุรกิจเคยถามผมวา “แลวเราจะจด 
เครื่องหมายการคาในพมาไดอยางไรเพราะเกิดวานักธุรกิจ 
ในพมากอปปสินคาเรา ก็จะเกิดความเสียหายทางธุรกิจ 
ได” ผมก็ตอบไปวาการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการคาใน 
พมาอยูภายใตกฎหมาย “Registration Act” และ “Burma 
Merchandise Marks Law” ที่บอกวาสินคาตองมีชื่อ 
บริษัทหรือตัวแทนจำหนาย

ที่ผมกลาวขางตนเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น สิ่งที่สำคัญ 
อีกอยางก็คือการนำสินคาประเภทอาหารเขาไปขายในพมา 
นั้นตองอยูภายใตกฎหมายอีกหลายฉบับ เชน กฎหมาย 
อาหารพมา (The National Food Law) ป 1997 กฎหมาย 
ประกันโรคพืช (Plant Pest Quarantine Law, 1993) กฎหมาย 
สุขอนามัยสัตว (Animal Health and Development 
Law, 1993) และกฎหมายยาฆาแมลง (Pesticide Law, 
1990) ทานไมตองตกใจครับ กฎหมายที่วา พออานแลว 
สามารถทำความเขาใจไดไมยากครับ
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ในหวงป 2555 ที่ผานมา มีขาว 
คราวความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมาก
มายในจีน ไมวาจะเปนการพลิกฟนของ 
สถานการณเศรษฐกิจจีน การขยายตัว 
ของกรณีพิพาททางการคาระหวางจีน 
กับชาติตะวันตก การสยายปกของเงิน 
หยวนในเวทีสากล และการจ ับจ าย 
ใชสอยของชาวจีนในชวงวันหยุดยาวที ่
สูงเปนประวัติการณ “Beijing Review” 
วารสารรายสัปดาหชั ้นนำฉบับหนึ่งของ 
จีนไดจัดลำดับ 10 ขาวเศรษฐกิจสำคัญ 
ของจีนไวอยางนาสนใจ ดังนี้ 

1. การฟ  นต ัวของเศรษฐก ิจจ ีน 
ภายหลังการไถลลงอยางตอเนื ่องของ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน 
ในชวง 7 ไตรมาสนับแตตนป 2554 
เ ศรษฐก ิ จจ ี น เร ิ ่ มพล ิ กฟ   นกล ั บมา 
ขยายตัวในอัตราเพ่ิมข้ึนอีกคร้ัง โดยเพ่ิมข้ึน 
ในอัตรารอยละ 7.9 ในชวงไตรมาสที่ 4 
ซึ ่งจะทำใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ของจีนทั้งปอยูที่รอยละ 7.8 เมื่อเทียบ 
กับของปที่ผานมา ซึ่งสวนสำคัญเปนผล 
มาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและ
การดำเนินนโยบายผอนคลายทางการ 
เงิน อาทิ การลดอัตราดอกเบ้ียมาตรฐาน 
จำนวน 2 ครั้ง การลดสัดสวนเงิน 
สำรองธนาคารพาณิชย และการอนุมัติ 
โครงการดานโครงสร างพื ้นฐานที ่ม ี 

มูลคารวมกันมากกวา 1 ลานลานหยวน
ขณะเดียวกัน ตัวชี้สภาวะเศรษฐกิจ 

อ่ืนๆ ก็สะทอนภาพในเชิงบวก กลาวคือ 
ดัชนีราคาสินคาผูบริโภค (CPI) ในชวง 
เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2555 
ก็เพิ่มขึ้นรอยละ 2 และรอยละ 2.5 
ตามลำดับหลังจากที ่ลดลงต่ำส ุดใน 
รอบ 33 เดือนเมื่อเดือนตุลาคมในอัตรา 
รอยละ 1.7 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน 
ของปที่ผานมา สงผลใหอัตราเงินเฟอใน 
ป 2555 อยูที่รอยละ 2.5 ต่ำกวาอัตรา 

เปาหมายที่รัฐบาลกำหนดไวที่รอยละ 4 
คอนขางมาก

ขณะที ่ด ัชน ีผ ู จ ัดการฝ ายจ ัดซ ื ้อ 
(PMI) ซึ่งใชเปนตัววัดการดำเนินงานของ 
อุตสาหกรรมการผลิต ก็ขยับข้ึนจาก 50.4 
ในเดือนตุลาคมเปน 50.5 ในเดือนพฤศจิกายน 
และเปน 50.6 ในเดือนธันวาคม ซึ่งนับ 
เปนอัตราท่ีสูงสุดในรอบ 14 เดือน นอกจากน้ี 
ผลผลิตอุตสาหกรรมก็ไตระดับเพิ ่มขึ ้น 
อยางตอเนื่องจากรอยละ 8.9 ในเดือน 
สิงหาคม ซึ่งนับวามีระดับต่ำสุดของป 
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เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผาน 
มา เปนรอยละ 9.2 รอยละ 9.6 รอยละ 
10.1 และพุงขึ้นเปนรอยละ 10.3 ใน 
ระหวางเดือนกันยายน-ธันวาคม 

2. การใหความสำคัญกับอุตสาหกรรม 
เชิงกลยุทธที ่มีศักยภาพสูง ในชวงปที่ 
ผานมา ธุรกิจในอุตสาหกรรมดั้งเดิมของ 
จีนตางมีผลประกอบการที่ไมดีนัก อัน 
เปนผลมาจากอุปสงคของตลาดตางประเทศ 
ที่ลดลงและการหดตัวลงของการลงทุน 
จากตางประเทศ สงผลใหจีนหันมาฝาก 
ความหวังไวกับอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ
ท่ีมีศักยภาพสูง โดยเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 
2555 คณะรัฐมนตรีของจีนไดเห็นชอบ 
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธที ่มี 
ศักยภาพสูงแหงชาติในชวงแผนพัฒนา 5 
ป ฉบับที่ 12 (2554-2558) เพื่อหวังให 
เป นเคร ื ่องยนตใหมในการขับเคลื ่อน 
เศรษฐกิจจีนในอนาคต ซึ่งรัฐบาลจีน 
ก ำหนด เ ป  า ห ม า ย ใ ห  ผ ล ผ ล ิ ต จ า ก 
อ ุตสาหกรรมด ั งกล  าวม ีส ัดส  วนต อ 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเพิ ่ม 
ขึ้นจากไมถึงรอยละ 4 ในป 2553 เปน 
รอยละ 8 ในป 2558 และเปนถึงรอยละ 
20 ในป 2563

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเชิงกลยุทธที่มี 
ศักยภาพสูงครอบคลุม 7 ดาน อันไดแก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชีวภาพ อุตสาหกรรม 
เคร่ืองจักรเคร่ืองมือช้ันนำ การประหยัด 
พลังงานและปกปองส่ิงแวดลอม  พลังงาน 

ใหม วัสดุใหม และยานยนตพลังงาน 
ใหม การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 
ในครั ้งนี ้จำเปนตองอาศัยการสนับสนุน 
สงเสริมอยางเต็มที่จากภาครัฐ การปฏิรูป 
และความเปนเสรีของตลาดที ่เพิ ่มขึ ้น 
และเครื ่องมือทางการตลาดสำหรับการ 
เขามีสวนรวมของแหลงเงินทุนภาคเอกชน 
ที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งในชั้นนี้ประเมิน 
วาในระหวางป 2553-2558 จีนจะมีการ 
ลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลาวรวม 1.5 
ลานลานเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมี 
ขอเสนอจากกลุม “ถังความคิด” ของ 
จีนวาร ัฐบาลควรจัดตั ้งกองทุนพัฒนา 
อ ุตสาหกรรมน ี ้ ในร ูปธ ุรก ิจเง ินร วม 
ลงทุน (Venture Capital) ขึ้นเปนการ 
เฉพาะเพื ่อชวยสนับสนุนการพัฒนาให 
เป นร ูปธรรมและเก ิดประโยชน ทาง 
เศรษฐกิจอยางแทจริง 

3. ศักยภาพในการใชจาย ในชวงป 
ท่ีผานมา รัฐบาลจีนไดดำเนินหลายมาตรการ 
เพ ื ่อเพ ิ ่มการบร ิโภคภายในประเทศ 
อาทิ การเพ่ิมอัตราคาจางแรงงานข้ันต่ำ 
ถึงราวรอยละ 30 ของปกอน การ 
ปรับปรุงสวัสดิการของประชาชนใน 
หลายมณฑลทั่วประเทศ การปรับโครง 
สรางแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมไปสู
ภาคบริการ และการดำเนินมาตรการ 
ดานการเงินการคลังอื่น สงผลใหกำลัง 
ซื้อของชาวจีนในป 2555 เติบใหญขึ้น 
อยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมอง 

จากเม็ดเงินดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ซ ึ ่ งแสดงถ ึงศ ักยภาพของการบร ิโภค 
ภายในประเทศ สอดคลองกับทิศทาง 
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจจีนที่ตองการ 
ลดการพึ่งพาภาคการสงออก

ท้ังน้ี ในชวง “สัปดาหทอง” (Golden 
Week) ระหวางวันหยุดยาววันชาติ (30 
กันยายน–7 ตุลาคม 2555) รายไดจาก 
การขายของภาคการคาปลีกและการจัด
สงอาหารมีมูลคารวมถึง 800,600 ลาน 
หยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 15 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเวลาเดียกันของปที่ผานมา ขณะ 
เดียวกันก็มีนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทาง
ในชวงเวลาดังกลาวถึง 425 ลานคน 
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 40.9 เมื่อเทียบกับชวง 
เวลาเดียวกันของปกอน และมีเม็ดเงิน 
สะพัดในอุตสาหกรรมการทองเที ่ยวถึง 
210,500 ลานหยวน

นอกจากนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 
ซึ่งถือเปน “วันคนโสด” เพียงวันเดียว 
ก็มีผูใชอินเตอรเน็ตจำนวน 213 ลาน 
คนเขาไปซื้อหาสินคาผาน AliPay ของ 
Taobao และ Tmall เว็บไซตภายใต 
การบริหารของกลุมอาลีบาบา (Alibaba 
Group) แหงนครหังโจว ที่ออกแคมเปญ 
“คานิวัลลดราคา 50%” สงผลใหเกิด 
ยอดจำหนายรวมถึง 19,100 ลานหยวน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 260 จากปกอน ซ่ึงเม่ือ 
ร ว ม เ ข  า ก ั บ ย อ ด ก า ร จ ำ ห น  า ย 
ทางอี-คอมเมิรซของผูประกอบการรายอื่น 
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(รวมกวา 20 ราย) แลวก็ทำใหยอดซื้อ 
สินคาทางอินเตอรเน็ตในวันดังกลาวสูง 
ถึงกวา 30,000 ลานหยวน ซึ่งนับวา 
ทำลายสถิติสูงที่สุดในประวัติศาสตรโลก
ไปโดยปริยาย

4. การเปดตอเงินทุนภาคเอกชน 
ในชวงปที่ผานมา หลายกระทรวงและ 
หนวยงานที่เกี ่ยวของของจีนไดออกกฎ 
ระเบียบที่เปดโอกาสและกระตุนใหภาค 
เอกชนเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เดิม
เคยถูกผูกขาดโดยรัฐ ซึ่งนับเปนหนึ่งใน 
ความพยายามที่ตองการเพิ ่มระดับของ 
การแขงขันในตลาดจีน อาทิ 

• ภาคการธนาคาร โดยคณะกรรมการ 
กำก ับควบค ุมการธนาคารของจ ีน 
(China Banking Regulatory Com-
mission: CBRC) เมื่อเดือนพฤษภาคม 
2555  ทั้งนี้ การรวมลงทุนของ ภาค 
เอกชนในธนาคารพาณิชยของรัฐมีสัดสวน 
ราวรอยละ 42 ของมูลคาหลักทรัพย 
ทั้งหมด และคิดเปนรอยละ 54 ของ 
ธนาคารพาณิชยในชุมชนเมือง ขณะเดียวกัน 
นักลงทุนภาคเอกชนถือหุนคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 92 ของสถาบันการเงินขนาด 
กลางและขนาดเล็กในเขตชนบท

• อ ุ ตสาหกรรม โทรคมนาคม 
โ ด ยก ร ะ ท ร ว ง อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เม่ือเดือนมิถุนายน 
2555

• ภาคการพาณิชย การคา และ 

โลจิสติกส ซึ่งเปดโอกาสใหภาคเอกชน 
เข าส ู ธ ุรก ิจการขนสงและการคาปลีก 
ผลิตภัณฑน้ำมัน รวมทั้งใหเงินสนับสนุน 
เพื่อแกไขปญหาดานการเงินของ SMEs 
ในธ ุรก ิจท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับการพาณิชย  
การคา และโลจิสติกส ดำเนินการโดย 
กระทรวงพาณิชยเม ื ่อเด ือนมิถ ุนายน 
2555

• ดานวัฒนธรรม โดยกระทรวง 
วัฒนธรรมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555

5. การปฏิรูปภาคการเงิน เม่ือวันท่ี 
28 มีนาคม 2555 คณะรัฐมนตรีของจีน 
ได ให ความเห็นชอบกับการจัดตั ้งเขต 
นำรองสำหรับการปฏิรูปภาคการเงินขึ้น 
ณ เมืองเวินโจว มณฑลเจอเจียง ซึ่งเปน 
เสมือนศูนยกลางธุรกิจเอกชนของจีน 
โดยกำหนดใหรัฐบาลเมืองเวินโจวจัดตั้ง
กลไกทางการเง ินในการอำนวยความ 
สะดวกแกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ทองถิ่น และให 12 แนวทางสำคัญ 
ในขั้นตอนการปฏิรูป อาทิ การกระตุน 
และสนับสนุนการมีสวนรวมของเงินทุน 
เอกชนในสถาบันการเงินทองถิ่น 

ตอมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 
มาตรการด ังกล าวได ขยายไปรวมถ ึง 
เซินเจิ้น ซึ่งเปนเมืองตนแบบของการ 
ปฏิร ูปเศรษฐก ิจของจ ีนน ับแต ปลาย 
ทศวรรษ 1970 แตการดำเนินการของ 
เม ืองเซ ินเจ ิ ้นจะม ีว ัตถ ุประสงค  เพ ื ่อ 
สน ั บสน ุ นส  ง เ ส ร ิ มการพ ัฒนาภาค 

เศรษฐกิจที่แทจริง รวมทั้งการนำเสนอ 
สินเชื่อขามพรมแดนระหวางจีนแผนดิน 
ใหญ-ฮองกง การจัดตั้ง Shenzhen 
Qianhai Equity Exchange กอน 
ปลายป 2555 และการพัฒนาตลาด 
พันธบัตรนวัตกรรม (Innovation Bond 
Market) 

จนถึงปจจุบัน รัฐบาลจีนไดดำเนินการ 
จัดตั้งเขตนำรอง 16 แหงเพื่อเชื่อมโยง 
เทคโนโลย ีและการเง ินในหลายเม ือง 
อาทิ เทียนจิน และเฉิงตู และรัฐบาล 
กลางพยายามที่จะตอยอดนวัตกรรมทาง
การเงินเพ่ือสนับสนุนธุรกิจดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี

6. การพ ัฒนาหยวนให  เป นเง ิน 
สกุลสากล ป 2555 นับเปนอีกปหนึ่ง 
ที่รัฐบาลจีนเดินหนาผลักดันการพัฒนา 
เง ินหยวนส ู สากลผ านการปร ับปร ุ ง 
เคร่ืองมือกำหนดคาเงินหยวน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่ง

• การขยายกรอบขอจำกัดการคา 
เงินหยวนใหกวางขึ้นเปนรอยละ 1 เมื่อ 
วันที่ 16 เมษายน จากเดิมรอยละ 0.5 
นับแตป 2550 

• การอน ุ ม ั ต ิ ก า รค  า เ ง ิ นตรา 
ตางประเทศระหวางเงินเยน-หยวนโดย 
ตรงในตลาดเซี่ยงไฮและโตเกียว ซึ่งสงผล 
ใหเงินเยนเปนเงินสกุลแรกที่สามารถซื้อ
ขายโดยตรงกับเงินหยวน นอกจากเงิน 
เหรียญสหรัฐฯ เมื่อกลางปที่ผานมา 

The Globe : China Focus

35



• การขยายกรอบโครงการนำรอง 
“นักลงทุนระดับสถาบันของตางประเทศ 
ในรูปเงินหยวน” (Renminbi Quali-
fied Foreign Institutional Investor: 
RQFII) ที่อนุญาตใหนักลงทุนของกองทุน 
ในรูปเงินหยวนของตางประเทศลงทุนใน
หลักทรัพยของจีนได โดยเห็นชอบให 
ขยายโควตาเม็ดเงินลงทุนจาก 20,000 
ลานหยวน (นับแตปลายป 2554) เปน 
50,000 ลานหยวน (เมื่อวันที ่ 3 
เมษายน) และเพิ่มเปนถึง 200,000 ลาน 
หยวน (เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน) 
รวมทั ้งยังขยายขอบขายการลงทุนและ 
ผอนคลายกฎระเบียบเพื่อเปดใหสถาบัน
การเงินของฮองกงสามารถใหบริการใน
สวนนี้ไดในจำนวนที่มากขึ้น

7. การขยายการประกอบการส ู  
ตางประเทศ ในชวงปที่ผานมา กิจการ 
ของจีนย ังเพ ิ ่มการถือครองในกิจการ 
ตางชาติอยางเห็นไดชัด อาทิ 

• เดือนมกราคม Sany Heavy 
Industry Co. และ Citic PE Advisors 
จายเงิน 360 ลานยูโรในการซื้อกิจการ 
Putzmeister ผูผลิตเครื่องปมคอนกรีต 
ของเยอรมัน 

• เดือนพฤษภาคม Dalian Wanda 
Group Corp. Ltd. ยักษใหญแหง 

มณฑลเหลียวหนิงของอีสานจีน ไดประกาศ 
ซื้อกิจการ AMC Entertainment 
Holdings Inc. กิจการโรงภาพยนตร 
เครือขายท่ีใหญอันดับ 2 ของอเมริกาเหนือ 
การซื้อกิจการดังกลาวมีมูลคาถึง 2,600 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งนับเปนการลงทุน 
ด  า น ว ั ฒนธ ร รมขอ งก ิ จ ก า ร จ ี น ใ น 
ตางประเทศที่ใหญที่สุดเทาที่เคยมีมา

• เดือนธันวาคม China National 
Offshore Oil Corp. (CNOCC) 
เตรียมเทคโอเวอร Nexen Inc. ผูผลิต 
น้ำมันและกาซธรรมชาติของแคนาดาใน
มูลคา 15,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย 
ดีลด ังกล าวน ับว าเป นการซ ื ้อก ิจการ 
ตางชาติท่ีมีมูลคามากท่ีสุดในประวัติศาสตร 
ซึ ่งรัฐบาลแคนาดาไดใหความเห็นชอบ 
ตอขอเรียกรองดังกลาวเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 
ที่ผานมา

อยางไรก็ดี กิจการของจีนก็เผชิญ 
กับปญหาอุปสรรคนานัปประการเชนกัน 
โดยเมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผานมา 
ประธานาธิบดีบารัก โอบามาของสหรัฐฯ 
ยังมีคำสั่งให Ralls Corp. กิจการใน 
เครือของ Sany Group ซึ่งไดลงทุนใน 
หลายโครงการพลังงานลมในสหรัฐฯ ลด 
สัดสวนการถือหุนในโครงการดังกลาวลง 
ซึ่งสงผลใหกิจการของจีนขาดทุนมากกวา 

20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ 

ผานมา Intelligence Committee 
ของสภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ ไดนำเสนอ 
รายงานเกี ่ยวกับการเสนอราคาประมูล 
ของ Huawei และ ZTE ผูผลิตอุปกรณ 
ไฮ-เทครายใหญของจีน และเสนอมิใหใช 
สินคาของจีนโดยใหเหตุผลในเรื่องความ 
มั่นคง ซึ่งตอมาคองเกรสของสหรัฐฯ ก็ได 
เปดการไตสวนเพิ่มเติมตอกรณี ดังกลาว 

8. ความขัดแยงทางการคา ทามกลาง 
เศรษฐก ิจและการค าโลกท ี ่ชะลอต ัว 
หลายประเทศตางมองหาลู ทางใหมใน 
การสงเสริมการสงออกและชองทางใช 
มาตรการกีดกันทางการคาที ่ม ิใชภาษี 
เพ่ือชะลอการนำเขาสินคาจากตางประเทศ 
โดยกรณีที ่อยู ในความสนใจอยางมาก 
ของผู คนในวงการคาโลกเห็นจะไดแก 
การประกาศของกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 เปดการ 
ไต สวนตอบโต การท ุ มตลาดและการ 
อุดหนุนตออุปกรณดานพลังงานลมของ
จีน ซ่ึงตอมาในเดือนพฤษภาคม กระทรวง 
พาณิชยสหรัฐฯ ไดประกาศเรียกเก็บภาษ ี
ตอบโตการอุดหนุนในอัตราระหวาง 13.74 
-26 ของราคาสินคานำเขา และภายหลัง 
การไตสวนการทุมตลาดในช้ันตน กระทรวง 
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พาณิชยสหรัฐฯ ไดกำหนดเรียกเก็บภาษี 
ตอบโตการทุ มตลาดของสินคาดังกลาว 
ในอัตรารอยละ 20.85-72.69 เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 
คณะกรรมการด  านการค  าระหว  า ง 
ประเทศของกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ 
ยังมีขอสรุปวาผูผลิตแผงสุริยะ (Solar 
Panel) ของสหรัฐฯ ไดรับผลกระทบจาก 
ทุมตลาดของคูแขงขันจีนและการอุดหนุน 
ของรัฐบาลจีน อันนำไปสูการเรียกเก็บ 
ภาษีตอบโตกรณีดังกลาวในอัตราสูงถึง 
รอยละ 36 นอกจากนี้ สหภาพยุโรปก็ยัง 
ไดเปดการไตสวนการอุดหนุนสินคาพีวี 
สงออกของจีนอยางเขมขน ซึ่งตอมาเมื่อ 
วันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผานมา กระทรวง 
พาณิชยจีนก็ไดเสนอเรื ่องรองเรียนตอ 
องคการการคาโลก

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผานมา 
กระทรวงพาณิชยจีนก็ไดเปดการไตสวน
การตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน 
สินคาโพลีซิลิคอน ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ใชใน 
การผลิตอุปกรณดานพลังงานแสงอาทิตย 
จากสหรัฐฯ เกาหลีใต และสหภาพยุโรป 
การไตสวนดังกลาวของสหรัฐฯ และเกาหลีใต 
จะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 
และของสหภาพยุโรปจะลากยาวไปจน 
ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

9. นโยบายตลาดใหม คณะกรรมการ 
กำกับตลาดหลักทรัพยแหงชาติ (China 
Securities Regulatory Commission: 
CSRC) ไดนำเสนอแนวทางในการปฏิรูป 
กลไกการออกหลักทรัพยใหมเมื ่อวันที ่ 
28 เมษายน ทั้งนี้เพื่อตองการใหบริษัท 
ท ี ่ ข ึ ้ นทะ เบ ี ยนในตลาดหล ักทร ัพย  
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ และเปนการ 
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในตลาดกระดาน A 
และในชวงวันตอมา  ตลาดหลักทรัพย 
แหงเซินเจิ ้นและเซี ่ยงไฮไดตีพิมพราง 
แนวปฏิบัติในการปลดหลักทรัพยที ่มี 
ผลประกอบการต่ำออกจากกระดาน 
ตามดวยการประกาศลดคาธรรมเนียม
การซ้ือขายในกระดาน A ลงเฉล่ียรอยละ 
25 จากของเดิม ซึ่งประมาณวาจนถึง 
สิ้นป 2555 คาธรรมเนียมที่ไดรับการ 
ยกเวนมีมูลคารวมถึง 3,000 ลาน 
หยวน 

10.  การเพ่ิมข้ึนของผลผลิตการเกษตร 
การผลิตธัญพืชของจีนในป 2555 เพิ่ม 
ขึ้นตอเนื่องเปนปที่ 9 ซึ่งชวยประกัน 
ความมั่นคงดานธัญพืชและอุปทานของ 
ส ินค าเกษตรท ี ่สำค ัญท ามกลางการ 
ขยายตัวของชุมชนเมืองที ่ย ังคงดำเนิน 
อยูตอไป จากสถิติของกระทรวงเกษตร 
จีนระบุวาผลผลิตธัญพืชในชวงฤดูรอน 

ของป 2555 ท่ีผานมามีปริมาณถึง 129.95 
ลานตัน เพิ่มขึ้น 35.5 ลานตันเมื่อเทียบ 
กับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา  

ที่ผานมา จีนไดใหความสำคัญอยาง 
มากก ับเร ื ่องความม ั ่นคงด านอาหาร 
เพราะถือวาการสามารถทำใหคนกวา 
1,300 ลานคนอิ่มทองถือเปนเรื่องจำเปน 
ดังนั้น ในกระบวนการพัฒนาชุมชนเมือง 
และการปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมของจีน 
รัฐบาลกลางไดกำหนดพื ้นที ่เพาะปลูก 
ขั้นต่ำไวที่ 120 ลานเฮกเตอร (750 ลาน 
ไร) และถือเปนนโยบายที่จะเขมงวดกับ 
การพิจารณาอนุมัติการใชที ่ดินเพื ่อการ 
อุตสาหกรรมและพาณิชย ขณะเดียวกัน 
รัฐบาลจีนก็มุ งเนนกับการประยุกตใช 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับภาคการ 
เกษตร สงผลใหผลผลิตตอไรของสินคา 
เกษตรจีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

แมวาขาวเดนดานเศรษฐกิจรอบป 
2555 เหลานี้อาจไมไดสรางความตื่นเตน 
ใหกับทานผูอานมากนัก แตอยางนอยก็ 
สะท อนท ิศทางการพ ัฒนาเศรษฐก ิจ 
การเงิน การคา อุตสาหกรรม และอื่น ๆ 
ของจีนภายใตการบริหารของรัฐบาลชุด 
ใหมในอนาคตอันใกลไดเชนกัน
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ทามกลางขาวเชิงลบเกี่ยวกับปญหา 
มลพิษที ่แพรกระจายในทองฟาเหนือ 
กร ุ งป กก ิ ่ ง เม ื ่ อกลางเด ือนมกราคม 
ที่ผานมา หนังสือพิมพไชนาเดลี (China 
Daily) ไดตีพิมพเมื่อวันจันทรที่ 14 
มกราคม 2556 รายงานมติคณะมุขมนตรี 
จีน (State Council) เม่ือวันอาทิตยท่ีผานมา 
อนุมัติงบประมาณขั้นสุดทายเปนเงินถึง 
11,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการ 
กอสรางทาอากาศยานนานาชาติปกกิ ่ง 
แหงใหม เพื่อบรรเทาความแออัดของ 
สนามบินที่ใหบริการอยูในปจจุบัน

นายหลี่ เซิ่งปว (Li Shengbo) 
โฆษกท าอากาศยานป กก ิ ่ งกล าวว  า 
สนามบินแหงใหมจะอยู ทางตอนใต 
ของเมืองในเขตตาซิง (Daxing) บริเวณ 
ชายแดนกับมณฑลเหอเปย (Hebei) 
ซ ึ ่ ง ใ กล  ก ั บสนามบ ินหนานหยวน 
(Nanyuan Airport) ที่มีอยูเดิมซึ่งใช 
สำหรับดานการทหารเปนหลัก โดยจะ 
เริ่มโครงการกอสรางในปหนา ซึ่งคาดวา 
จะเสร็จลุลวงและเปดใหบริการไดในสิ้น
ป 2561 ทาอากาศยานแหงใหมจะยก 
ระดับกรุงปกกิ ่งใหกลายเปนมหานครที่ 
มีทาอากาศยานมากกวาหน่ึงแหง เชนเดียว 
กับนิวยอรก ลอนดอน ปารีส โตเกียว 
เซี่ยงไฮ และกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ซีเอเอซีนิวส (CAAC News) 
สื่อสิ ่งพิมพชั ้นนำดานการบินของจีนยัง 
ไดอางคำกลาวของเจาหนาที่กรมการบิน

ว าทาอากาศยานแหงใหมจะตองใช 
งบประมาณอยางนอย 70,000 ลาน 
หยวน มีรันเวยทั้งหมด 6 ชองทาง 
สำหรับการบินพลเรือน และอีก 7 
ชองทางสำหรับกองทัพ สนามบินแหง 
ใหมนี้คาดวาจะรองรับผูโดยสารไดราว 
70 ลานคนในป 2568 ซึ่งจะชวยลด 
ปญหาในเรื่องความแออัดในการเดินทาง
เข าออกสนามบินและการบินลาช าท ี ่ 
ผูโดยสารกำลังประสบอยู  เนื่องจากได 
รับผลกระทบสำคัญจากปญหาการจัด 
สรรพื ้นที ่และชองเวลาระหวางการบิน 
พลเรือนและดานการทหารของจีน

นอกจากนี้ คณะกรรมการเพื่อการ 
พัฒนาและปฏิรูปแหงชาติ (National 
Development and Reform Com-
mission) ยังไดเห็นชอบในโครงการ 
กอสร างเส นทางรถไฟระยะทาง 37 
กิโลเมตรเชื ่อมโยงระหวางตัวเมืองและ 
สนามบินแหงใหม โดยผูโดยสารจะใช 
เวลาเดินทางจากสถานีรถไฟสายใตไปยัง
สนามบินไมเกิน 30 นาที

อันท่ีจริงแลว แผนการกอสรางสนามบิน 
แหงที ่สองนี ้ถูกนำเสนอขึ ้นครั ้งแรกนับ 
แตป 2551 แตในครั้งนั้นยังไมผานการ 
พิจารณาอนุมัติของมุขมนตรีและคณะ 
กรรมาธ ิการทหารกลาง (Central 
Military Commission) ของจีน ทำให 
ผู ใชบริการดานการบินตางรอคอยการ 
อนุมัติการกอสรางสนามบินแหงใหมมา 

เปนเวลานาน และกลบขาวลบเกี ่ยว 
ปญหามลพิษในกรุงปกกิ่งไปไดในระดับ
หนึ่ง

อนึ ่ง การพัฒนาทาอากาศยาน 
นานาชาติปกกิ ่ง (Beijing Capital 
International Airport) ซึ ่งเปน 
สนามบินพาณิชยหลักในปจจุบันนับเปน
ส  วนหน ึ ่ ง ขอ ง โคร งการ ใหญ  ขยาย 
โครงสร  างพ ื ้นฐานด านการบ ินเพ ื ่ อ 
รองรับการแขงขันกีฬาโอลิมปกเมื ่อป 
2551 แต ภายหล ังการขยายต ัวของ 
อุปสงคดานการบินของจีนอยางรวดเร็ว
และตอเนื่อง ทำใหขีดความสามารถของ 
สนามบินแหงนี้ใกลเต็ม และสงผลให 
สนามบินแหงน ี ้กลายเปนสนามบินที ่ 
วุนวายที่สุดเปนลำดับ 2 ของโลกเปนปที่ 
4 ตอเนื่องกัน รองจากทาอากาศยาน 
นานาชาติฮารทสฟลด-แจ็กสัน (Hartsfield 
-Jackson Airport) มลรัฐแอตแลนตา 
(Atlanta) ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ ในป 2555 
สนามบ ินนานาชาต ิป กก ิ ่ ง รองร ับ 
ผูโดยสารเปนจำนวนทั้งสิ้นถึง 81.8 
ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 เมื่อเทียบ 
กับของปที ่ผ านมา ขณะที ่สนามบิน 
นานาชาติ 2 แหง (หงเฉียว และผูตง) 
ที่นครเซี่ยงไฮรองรับผูโดยสารมากกวา 
78 ลานคน

ปกกิ่ง
สรางสนามบินแหงใหม

China Focus
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แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
กับโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทย (ตอนที่ 1)

â´Â:

½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨

¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ประธานาธิบดี Susilo Bambang Yudhoyono 
ของอินโดนีเซียประกาศแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย หรือ Master 
Plan for Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Develop-
ment 2011-2025 (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia : MP3EI) เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย 
ในระยะยาว ทั้งนี้ ภายใตแผน MP3EI รัฐบาลอินโดนีเซียไดกำหนดอุตสาหกรรม 
เปาหมายชัดเจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในหมูเกาะตางๆ รวมทั้งเปดโอกาสให 
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศเขามามีสวนรวมลงทุนในโครงการพัฒนา 
อุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญจำนวนมาก จึงนับเปนโอกาสดีของ 
นักลงทุนไทยที่จะเขาไปลงทุนในธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพในการแขงขันในอินโดนีเซีย

วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของแผน MP3EI
แผน MP3EI จัดทำขึ้นเพื่อเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซียใหกาวขึ้นเปน 

ประเทศผูนำทางเศรษฐกิจติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกภายในป 2568 รวมทั้ง 
สงเสริมการกระจายการลงทุนและการพัฒนาใหครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ จากปจจุบันที่ 
การลงทุนและการพัฒนาสวนใหญกระจุกตัวอยูที่เกาะ Java อันจะมีสวนชวย 
กระจายรายไดไปยังประชากรในพื้นที่ชนบท รวมทั้งทำใหเศรษฐกิจอินโดนีเซียมี 
เสถียรภาพและพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น โดยการลงทุนตามแผน MP3EI ในชวงป 
2554-2557 มีมูลคาสูงถึง 4,000 ลานลานรูเปยะห (ราว 460 พันลานดอลลารสหรัฐ) 
ทั้งนี้ เปาหมายทางเศรษฐกิจภายใตแผน MP3EI มีดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอินโดนีเซียใหขยายตัวได 

ตามเปาหมาย รัฐบาลอินโดนีเซียจึงกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
อินโดนีเซีย (Indonesia Economic Corridor) โดยแบงพื้นที่การพัฒนาออกเปน 6 
พื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียที่ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญจำนวน 
มาก

ท้ังน้ี รัฐบาลอินโดนีเซียไดกำหนดทิศทางการพัฒนา และโครงการ/อุตสาหกรรม 
เปาหมายที่รัฐบาลจะสนบัสนุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 6 พื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับ 
ทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแตละพื้นที่ ดังนี้
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Disclaimer
ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูลที่ไดจาก 
แหลงขอมูลที่หลากหลาย 
และการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อ 
วัตถุประสงคในการใหขอมูล 
แกผูที่สนใจเทานั้น 
โดยธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา 
แหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบ 
ในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
จากการที่มีบุคคลนำขอมูลนี้ไปใช 
ไมวาโดยทางใด

โอกาสของผูประกอบการไทย
อินโดนีเซียเปนแหลงวัตถุดิบอุดมสมบูรณ และมีความไดเปรียบดานแรงงานที่ 

มีจำนวนมากและคาจางแรงงานยังคอนขางต่ำ ซึ่งเปนปจจัยดึงดูดนักลงทุนตางชาติ 
รวมทั้งนักลงทุนไทยใหเขามาลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่แผน 
MP3EI ซึ่งมีการวางแนวทางการพัฒนาและกำหนดอุตสาหกรรมเปาหมายที่ชัดเจน 
จะมีสวนชวยเกื้อหนุนโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพในการแขงขันและ 
สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายของรัฐบาลอินโดนีเซีย ดังนี้

ธุรกิจปาลมน้ำมัน
ธุรกิจเพาะปลูกปาลมน้ำมันและการผลิตน้ำมันปาลมเปนธุรกิจที่มีโอกาส 

เติบโตสูงในอินโดนีเซีย เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาลม 
น้ำมันตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำดวยการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพพันธุปาลมเพื่อ 
แกปญหาผลผลิตตอไรท่ีอยูในระดับต่ำจากการท่ีปจจุบันเกษตรกรรายยอยในอินโดนีเซีย 
ใชพันธุปาลมที่มีคุณภาพไมดีนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ Sumatra EC นอกจากนี้ 
รัฐบาลอินโดนีเซียยังมีแผนปรับปรุงกฎระเบียบการลงทุนเพื่อจูงใจใหเกิดการลงทุน 
เพ่ิมข้ึนในอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ ท้ังการกล่ันน้ำมันปาลม การผลิตโอลิโอ 
เคมิคอล และไบโอดีเซล รวมทั้งพัฒนาเครือขายถนนและทางรถไฟเพื่อเชื่อมการ 
ขนสงผลปาลมจากพื้นที่เพาะปลูกไปยังโรงกลั่นน้ำมันปาลม เพื่อใหผลปาลมเขาสู 
กระบวนการผลิตน้ำมันปาลมไดเร็วขึ้น ซึ่งจะมีผลตอปริมาณและคุณภาพของน้ำมัน 
ปาลม ปจจุบันมีนักลงทุนจากมาเลเซียและจีนเขาไปปลูกปาลมน้ำมันและผลิตน้ำมัน 
ปาลมที่ Sumatra EC และ Kalimantan EC แลว

พื้นที่ที่มีศักยภาพลงทุน
Sumatra EC และ Kalimantan EC เปนพื้นที่ที่รัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ำมันภายใตแผน MP3EI ประกอบกับทั้ง 2 พื้นที่ 
เปนแหลงเพาะปลูกปาลมน้ำมันที่สำคัญของอินโดนีเซีย โดย Sumatra EC มีพื้นที่ 
เพาะปลูกปาลมน้ำมันราวรอยละ 70 ของพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ำมันทั้งประเทศ 
ขณะที่ Kalimantan EC มีพื้นที่ประมาณรอยละ 26

ธุรกิจแปรรูปยางพารา อินโดนีเซียเปนประเทศผูผลิตยางพารารายใหญอันดับ 
2 ของโลก รองจากไทย มีสัดสวนการผลิตประมาณรอยละ 28 ของผลผลิตยาง 
พาราทั้งหมดของโลกในป 2553 อยางไรก็ตาม อินโดนีเซียมีผลผลิตยางพาราตอไร 
คอนขางต่ำ เพราะพื้นที่เพาะปลูกบางสวนไมไดรับการดูแล (Jungle Rubber) และ 
ผูประกอบการสวนยางสวนใหญเปนผูประกอบการรายยอยที่ยังใชวิธีการเพาะปลูก 
แบบดั้งเดิม สงผลใหรัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนสนับสนุนผูประกอบการรายยอยให 
ปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไร รวมทั้งสนับสนุนให 
นักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนและพัฒนาการแปรรูปยางพารา ขณะที่ผูประกอบการ 
ไทยมีความชำนาญในการแปรรูปยาง จึงเปนโอกาสในการรวมทุนกับนักธุรกิจชาว 
อินโดนีเซียเพ่ือพัฒนาการเพาะปลูกยางพารา รวมถึงการแปรรูปยางพาราเพ่ือสงออก 
ปจจุบันมีนักลงทุนจากมาเลเซียและจีนเขาไปเพาะปลูกและตั ้งโรงงานแปรรูป 
ยางพาราที่ Sumatra EC รวมทั้งมีนักลงทุนจีนเขาไปตั้งโรงงานผลิตยางรถยนตที่กรุง 
จาการตาใน Java EC แลว

พื้นที่ที่มีศักยภาพลงทุน
Sumatra EC เปนพื้นที่ที่รัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แปรรูปยางพาราภายใตแผน MP3EI ประกอบกับเปนแหลงเพาะปลูกยางที่สำคัญ 
ของอินโดนีเซีย มีพื้นที่เพาะปลูกยางรอยละ 65 ของพื้นที่เพาะปลูกยางทั้งหมดของ 
ประเทศ

โปรดติดตามตอนตอไปในวารสารฉบับหนา

EXIM BANK
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อดุลย
โชตินิสากรณ

ตลาดอาหารฮาลาลในอินเดีย
(ตอนที ่ 1)

ขนาดตลาด  
อินเดียเปนประเทศที่มีประชากรมากเปนอันดับสอง

ของโลกรองจากจีน โดยจากการจัดทำสัมมะโนประชากร 
ครั้งที่ 15 ในป 2554 ซึ่งเปนครั้งลาสุด อินเดียมีจำนวน 
ประชากรรวมทั้งสิ้น 1,210,193,422 คน (ประมาณ 1,210 
ลานคน) ในจำนวนนี้มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม 
มากกวา 160 ลานคน (ประมาณจากสัดสวนตามผล 
การจัดทำสัมมะโนประชากรในป 2544) หรือคิดเปน 
รอยละ 10 ของประชากรมุสลิมทั่วโลกซึ่งมีอยูประมาณ 
1,600 ลานคน และมีแนวโนมการเจริญเติบโตอยาง 
ตอเนื่องในระดับสูง

ประชากรมุสลิมของอินเดียเกินครึ่งอาศัยอยูในรัฐ 
หลักๆ 4 รัฐ คือ รัฐอุตตระประเทศ รัฐเบงกอลตะวันตก 
รัฐพิหาร และรัฐมหาราษฎระ โดยรัฐที่มีจำนวนประชากร 
มุสลิมมากที่สุด คือรัฐอุตตระประเทศ จำนวน 30.74 
ลานคน รองลงมา คือรัฐเบลกอลตะวันตก จำนวน 20.24 
ลานคน รัฐพิหาร จำนวน 13.72 ลานคน และรัฐมหาราษฏระ 

จำนวน 10.27 ลานคนตามลำดับ แตรัฐที่มีประชากร 
มุสลิมอยูกันหนาแนนจะมีอยู 3 รัฐหลัก คือ รัฐจัมมูและ 
แคชเมียร ซึ่งมีสัดสวนประชากรมุสลิมรอยละ 66.97 
รัฐอัสสัม รอยละ 30.92 และรัฐเบงกอลตะวันตก รอยละ 
25.25 สวนรัฐอุตตระประเทศ ซึ่งมีสัดสวนประชากรมุสลิม 
ประมาณรอยละ 18.50 แตก็มีจำนวนประชากรมุสลิมมาก 
ที่สุดในประเทศอินเดีย และสำหรับลักษณะทวีป ซึ่งมี 
สัดสวนประชากรมุสลิมสูงถึงรอยละ 95.38 แตก็มีจำนวน 
ประชากรเพียง 56,353 คนเทานั้น 

ความตองการบริโภคอาหารฮาลาลหรืออาหารที่ได
ร ับอนุญาตใหบร ิโภคไดตามหลักศาสนาอิสลามของ 
ประชากรมุสลิมของอินเดียจำนวน 160 ลานคน สามารถ 
คำนวณได จากค าเฉล ี ่ ยของรายจ ายต อเด ือนของ 
ประชากรอินเดีย ซึ่งจากการสำรวจการใชจายเงินของ 
ผูบริโภคอินเดีย โดยกระทรวงสถิติอินเดีย (Ministry of 
Statistics and Program Implementation) ครั้งลาสุด 
ในชวงเดือนกรกฎาคม 2552-มิถุนายน 2553 พบวา 

india focus
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ผูบริโภคอินเดียในเขตเมืองมีรายจายตอคนเฉลี่ยเดือน 
ละ 1,984.46 รูป ในขณะที่ผูบริโภคอินเดียในพื้นที่ 
ชนบทมีรายจายตอคนเฉลี่ยเดือนละ 1,053.64 รูป ซึ่ง 
ถานำมาคำนวณหาคาเฉลี ่ยแบบงายๆก็น าจะอยู ใน 
ระดับ 1,520 รูปตอเดือนหรือประมาณ 18,240 รูปตอป 
และจากการสำรวจด ังกล าวพบว ารายจ ายเฉล ี ่ยของ 
ประชากรอินเดียประมาณรอยละ 50 จะเปนการใชจาย 
สำหรับซื้อหาอาหาร ซึ่งจะมีคาเฉลี่ยตอคนประมาณปละ 

9,120 รูป หรือคิดเปนขนาดตลาดอาหารฮาลาลสำหรับ 
ประชากรมุสลิมของอินเดียจำนวน 160 ลานคนไดประมาณ 
1.46 ลานลานรูป หรือประมาณ 8.76 แสนลานบาท

ในฉบับหนาจะมานำเสนอเรื ่องพฤติกรรมผู บริโภค 
อาหารของชาวอินเดียรวมทั้งชาวมุสลิมตอ และธุรกิจอาหาร 
และกลยุทธการเขาตลาดที่จะมานำเสนอตอไป 
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ปยะบุตร
บุญอรามเรือง

สวนแบงดิจิตอล Digital Dividend (อีกสักที):
สวนแบงที่เราควรจะไดจากการเปลี่ยนผานสูทีวีดิจิตอล

(Digital Dividend) คือ ปริมาณคลื่นความถี่ที่วาง 
เพิ ่มขึ ้นจากการเปลี ่ยนผานจากการกระจายเสียงภาค 
พื้นดินจากระบบอนาล็อกเปนดิจิตอล1

ประเด็นที่สำคัญในที่นี้ก็คือ สวนแบงดิจิตอลนี้จะ 
ตกแกผูมีสวนไดเสียหลักๆ ซึ่งแบงไดตามแนวคิดของ ITU 
เปน 2 สวน2 คือ

(1) สวนแบงของผูบริโภค คือ ประโยชนที่ผูบริโภค 
จะไดรับจากประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิตอล 
โดยเปรียบเทียบกับระบบอนาล็อกแบบเดิม ไดแก

- ทางเลือกในการรับชมที่เพิ่มมากขึ้น
- คุณภาพสัญญาณภาพและเสียงที่ดีขึ้น
- ความสะดวกในการใชงานโดยเฉพาะการใชงาน 

แบบเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้น
- บริการเสริม เชน ตารางรายการรับชม หรือบริการ 

สงขอมูล
- การแขงขันและนวัตกรรมที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก 

การเขาสู ตลาดของผู ประกอบการรายใหมในลำดับตางๆ 
ของหวงโซอุปทาน และตนทุนการสงสัญญาณที่ลดนอยลง

เมื่อประมาณ 4 ตอนกอนที่ผมไดกลาวถึง “สวนแบง 
ดิจิตอล” หรือ “Digital Dividend” นั้นเพื่อเปนการให 
ขอมูลเตรียมรับวิทยุและทีวีดิจิตอล โดยตอนนั้นผมไดอธิบาย 
ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของแนวคิดการเรียกคืนคลื่นความถี ่
ตามแผนแมบท 3 ฉบับของ กสทช. จนถึงวันนี้ยังไมมีความ 
คืบหนาการเรียกคืนความถี่ใดๆ โดยเฉพาะในกิจการกระจาย 
เสียง 

“สวนแบงดิจิตอล” (Digital Dividend) อธิบาย 
อยางงายวา เกิดจากทีวีอนาล็อกแบบเดิม 1 ชองสามารถ 
เปลี่ยนเปนทีวีดิจิตอลไดอยางนอย 4 ชอง และอยางนอย 
1 ชองเปนการสงสัญญาณแบบ HD (High Definition) 
ดังนั้นหากเราสามารถเรียกคืนคลื่นความถี่เหลานั้นกลับมา 
ไดโดยเฉพาะดวยเทคโนโลยีดิจิตอล เราก็จะสามารถมี 
“สวนแบงดิจิตอล” ใหกับทีวีชองใหมๆ ผูประกอบการ 
หนาใหมๆ และผูชมก็จะมีโอกาสไดรับสื่อใหมๆ และมี 
ทางเลือกที่หลากหลาย

เพื่อย้ำแนวคิดเรื่องนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ควรยกนิยาม 
ความหมายของ ITU มาไวดวยดังนี้ “สวนแบงดิจิตอล” 
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(2) สวนแบงของผูประกอบการ คือ ประโยชนที่ 
ผู ประกอบการจะไดร ับจากประสิทธิภาพที ่เก ิดขึ ้นจาก 
เทคโนโลยีดิจิตอล โดยเปรียบเทียบกับระบบอนาล็อก ไดแก

- ตนทุนที่ถูกลง
- โอกาสการใหบริการแบบบอกรับสมาชิก
- ระบบโครงขายสงสัญญาณใหมที่มีคุณภาพ
- อุปกรณรับสัญญาณใหมท่ีมีคุณภาพ (STB, PC-card, 

USB)
- ระบบการใหบริการแบบกำหนดเงื่อนไข (CAS)

นอกจากนี้ยังมีสวนแบงอื่นๆ ที่จะเกิดจากการไดคลื่น 
ความถี่คืนมาใหบริการบรอดแบนดไรสายอีกดวย

ในหลายๆประเทศ สวนแบงตลาดของทีวีอนาล็อก 

ภาคพื้นดินนั้นถูกทีวีในระบบอื่นๆ เชน เคเบิลทีวี ทีวี 
ดาวเทียม และทีวีอินเทอรเน็ต แยงสวนแบงตลาดมากขึ้น 
เรื่อยๆ การเปลี่ยนผานไปสูดิจิตอลทีวีจึงขึ้นอยูกับสัดสวน 
ของทีวีอนาล็อกภาคพื้นดินดังกลาววามีมากเพียงใด

หากยังมีอยูมากก็อาจทำใหการเปลี่ยนผานนั้นทำได
ยากและชากวา เพราะจำเปนตองมีมาตรการรองรับชวยเหลือ 
ผูบริโภคและผูประกอบการมากกวากรณีที่มีสวนแบงตลาด 
ของทีวีอนาล็อกภาคพื้นดินอยูนอย เชน การสงสัญญาณ 
พรอมกัน (simulcast) ท้ังระบบอนาล็อกและดิจิตอล เปนตน

ซึ่งประเทศไทยอาจกลาวไดวาอยูในกลุมประเทศที่ 
มีสัดสวนของอนาล็อกภาคพื ้นดินอยู มากแตก็ลดนอย 
ถอยลงเร่ือยๆ จนขอมูลลาสุดบงช้ีวามีประมาณ 50% หรือ 
10 ลานครัวเรือนที่ยังรับชมทีวีระบบอนาล็อกภาคพื้นดิน 

การเปลี่ยนผานไปสูดิจิตอลทีวีจึงขึ้นอยูกับสัดสวนของทีวีอนาล็อกภาคพื้นดินดังกลาว 
วามีมากเพียงใด หากยังมีอยูมากก็อาจทำใหการเปลี่ยนผานนั้นทำไดยากและชากวา 
เพราะจำเปนตองมีมาตรการรองรับชวยเหลือผูบริโภคและผูประกอบการมากกวากรณี

ที่มีสวนแบงตลาดของทีวีอนาล็อกภาคพื้นดินอยูนอย
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สวนแบงดิจิตอลนี้จะเกิดขึ ้นก็เมื ่อไดความถี่ที ่ใชในระบบ 
อนาล็อกคืนมาหลังจากที ่เปลี ่ยนผานเปนระบบดิจิตอล 
ทั้งหมด ยิ่งเรามีสวนแบงตลาดของผูรับชมภาคพื้นดินนอย 
เทาไหร ตามทฤษฎีก็ควรเปลี่ยนผานไดเร็วขึ้นมากเทานั้น

วันนี้เรากำลังจะมีทีวีดิจิตอลและกำลังจะมีแผนการ 
จัดสรรหรืออนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อการใหบริการทีวิ
ดิจิตอลอยางจริงจัง ทั้งหมด 48 ชองโดยแบงออกเปน

(1) ธุรกิจ 24 ชอง
(2) ชุมชน 12 ชองและ
(3) สาธารณะ 12 ชอง
โดยถกเถียงกันอยางกวางขวางวาใครจะไดใบอนุญาต 

ดังกลาว ควรจะใหแตละรายถือใบอนุญาตไดกี่ใบ และ 
รูปแบบการประมูลควรเปนอยางไร แตเรายังไมไดยินใคร 

พูดถึงสวนแบงดิจิตอลในแงที่วาสาระสำคัญของการเปลี่ยน 
ผานครั้งนี้คือ การเปดพื้นที่ใหแกสังคมโดยรวม จากเดิม 
ที่เคยถูกปดหรือถูกจำกัดมานาน 

สาระสำคัญกลายเปนวา ผูประกอบการรายเกาอาจ 
จะยังไมตองหวงวาจะตองคืนคลื ่นอนาล็อกเพราะติด 
เงื่อนไขสัญญาสัมปทาน (ซึ่งสำหรับประเทศไทยแลวเปน 
เรื่องที่แกไขไดยาก) แตในขณะเดียวกันผูประกอบการ 
รายเกาเหลานั ้นก็กำลังจะไดคลื ่นความถี่ใหมตามแผน 
เปดการประมูลคลื่นความถี่ทีวีดิจิตอลเชิงธุรกิจ และแผน 
การเปดรับขอเสนอเพ่ือประกวดผังรายการเพ่ือรับใบอนุญาต 
เชิงชุมชนและเชิงสาธารณะ นี่ยังไมตองพูดถึงวาจะเอา 
ความถี่อนาล็อกเดิมมาใหบริการบรอดแบนดไรสาย (ซึ่งดู 
ไมมีความเปนไปไดเลย)

ดวยขอจำกัดการติดเงื่อนไขสัมปทานนี้สวนแบงดิจิตอลของประเทศไทย 
จึงมีแนวโนมวาจะแบงกันไมทั่วฟา 

ที่ชัดเจนที่สุดก็ ในมุมของผูบริโภคที่จะไม ไดสวนแบงอะไรเลยจากเรื่องนี้ 
เพราะแมจะมีชองเพิ่มขึ้น แตก็มาจากกลุมผูประกอบการรายเดิม
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ดวยขอจำกัดการติดเง่ือนไขสัมปทานน้ีสวนแบงดิจิตอล 
ของประเทศไทยจึงมีแนวโนมวาจะแบงกันไมทั่วฟา ที่ 
ชัดเจนที่สุดก็ในมุมของผูบริโภคที่จะไมไดสวนแบงอะไร 
เลยจากเรื่องนี้ เพราะแมจะมีชองเพิ่มขึ้น แตก็มาจาก 
กลุมผูประกอบการรายเดิม  จึงไมมีเนื้อหาใหมๆ มุมมอง 
ใหมๆ การเปลี่ยนผานก็ดูเหมือนวาจะดำรงอยูตลอดอายุ 
สัญญาสัมปทาน (อยางนอย 15 ปเพราะไมสามารถแกไข 
สัญญาได ทั้งๆ ที่เรามีสวนแบงตลาดทีวีอนาล็อกภาคพื้นดิน 
นอยลงเรื่อยๆ) ทั้งๆ ที่คลื่นความถี่ถูกระบุใหเปนทรัพยากร 
สื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ ตามมาตรา 47 
ของรัฐธรรมนูญ

“…ที่ตองดำเนินการจัดสรรโดยคำนึงถึงประโยชน 
สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งใน 
ดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน 
สาธารณะอื่น และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนิน
การสื่อมวลชนสาธารณะ 

การกำกับการประกอบกิจการ…ตองมีมาตรการเพื่อ 
ปองกันมิใหมีการควบรวม การครองสิทธิขามสื่อ หรือ 
การครอบงำ ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคล 
อืน่ใด ซ่ึงจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูล 
ขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย 
ของประชาชน”
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วรลักษณ
วงศโดยหวัง ศิริเจริญ

ปฏิสัมพันธแบบใหมลาสุด:
คอมพิวเตอรโปรงใส 3 มิติ

ของนักวิชาการทั่วโลก 
จากการประชุม TED ในป พ.ศ.2556 นี้ หนึ่งใน 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยดานปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอร 
กับมนุษยที ่นาสนใจและจะมีประโยชนมากในอนาคตซึ ่ง 
นำเสนอโดยนายจึง ลี ( Jinha Lee)  นายลีจบการศึกษา 
จากสถาบันเทคโนโลยีแหงแมสซาชูเสท (MIT: Massachu-
setts Institute of Technology) กำลังทำหนาที่ทาง 
ทหารในเกาหลีใต และยังทำงานใหกับบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส 
(Samsung Electronic) อีกดวย นายลีไดนำเสนอการ 
ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะโปรงใส 3 มิติ 
ซึ่งนายลีไดวิจัยรวมกับบริษัทไมโครซอฟท  ชวยใหผูคน 
สามารถมีปฏิสัมพันธกับเครื ่องคอมพิวเตอรในลักษณะ 
เดียวกันกับที่ทำกับวัตถุจริงทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน 
จะทำใหมนุษยสามารถใชงานคอมพิวเตอรไดงายและเปน
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเขาสามารถมองเห็นระบบคอมพิวเตอร 
แบบใหมท ี ่สามารถนำมาใชงานทั ่วไปในทศวรรษหนา 
ระบบคอมพิวเตอรแบบใหมนี้ จะประกอบดวยจอแสดงผล 
แอลอีดี(LED) โปรงใสที่มีกลองในตัวเพื่อติดตามทาทาง 

ผู ส ื ่อข าวเทคโนโลยีบ ีบ ีซ ีประจำประเทศอังกฤษ 
ไดรายงานขาวเกี ่ยวกับคอมพิวเตอรโปรงใสที่ชวยใหผู ใช 
ซึ่งดูราวกับการสัมผัสทะลุหนาจอคอมพิวเตอรเพื่อเขาถึง 
เนื้อหาดิจิตอล ขอมูลนี้ไดรับการเปดเผยในการประชุม 
ว ิชาการนานาชาติท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงมากที ่ช ื ่อว าเท ็ด(TED) 
ซึ่งจัดขึ้นเปนประจำทุกปโดยองคกรชื่อเดียวกันคือองคกร 
เท็ด ( TED)  TED ยอมาจาก Technology, Entertain-
ment, Design ในปนี้จัดขึ้น ณ กรุงลอสแองเจลิส ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 25 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 2556 
ที่ผานมา การประชุม TED เกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2527 
(ค.ศ. 1984) และแตละประเทศผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 
เปนเจาภาพมาจนถึงปจจุบัน  TED เปนองคกรท่ีไมแสวงหา 
กำไร ตั ้งขึ ้นเพื ่ออุทิศใหกับไอเดียบรรเจิดมากมายที ่ 
นำเสนอโดยนักว ิทยาศาสตร และนักประดิษฐ ต างๆ  
เปนการประชุมติดตอกันส่ีวัน ไดเติบโตข้ึนทุกป มีวัตถุประสงค 
หลักเพื่อสนับสนุนความคิดสรางสรรคในโลกที่เปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลาซึ่งมีความคิดริเริ่มที่ใหมๆ และหลากหลายมา 
นำเสนอในการประชุมทุกๆ ป จนกลายเปนที่จับตามอง 
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และการเคลื่อนไหวของดวงตาของผูใช
การออกแบบไดแรงบันดาลใจจากสิ ่งที ่ลีเห็นวาเปน 

ความจำเปนของมนุษย ซึ่งโดยปกติการมีปฏิสัมพันธกับ 
เครื ่องคอมพิวเตอรของมนุษยควรทำไดมากกวาแคการ 
สัมผัสหนาจอ (Touch screen)   เทคโนโลยีนี้จะชวยใหคน 
ที่ใชคอมพิวเตอร ไดใชงานงายขึ้นแมจะเปนงานที่ซับซอน 
มากขึ้นก็ตาม เชน ถาคุณกำลังอานหรือเขียนขอความบน 
เอกสาร และคุณสามารถพลิกมันอานไดเหมือนอานหรือ 
เขียนหนังสือจริงๆ ก็นาจะดี นี้เปนความคิดของลีที่คิดคน 
คอมพิวเตอรโปรงใส3มิติขึ้นมา ลียังคิดวาเทคโนโลยีนี้ 
สามารถนำมาใชในการเรียนรูในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กๆ 
ใชกับงานที่ตองการความแมนยำมากขึ้น ซึ่งไมสามารถ 
ทำไดในการใชปฏิสัมพันธแบบสัมผัสหนาจอในคอมพิวเตอร 
แท็ปเลตทั่วไป เพราะการสัมผัสหนาจอไมสามารถวางมือ 
ไดตามที่ตองการ  และปฏิสัมพันธแบบ 3 มิตินี้ จะชวย 
สถาปนิกใหทำงานออกแบบและจัดการแบบจำลองทาง 
สถาปตยกรรม 3 มิติ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ลียังกลาววาถาเด็กๆ มีการเรียนรูเก่ียวกับการเคล่ือนไหว 
ของดาวเคราะห ที่สามารถปรับรูปแบบของดาวเคราะห 
และวางมันลงในวงโคจรตามตำแหนงที่ตองการ เหมือน 
การหยิบของเลนจริงๆ แลวนำไปวางในตำแหนงตางๆ  นั่น 
จะทำใหประสบการณการเรียนรูของเด็กๆ มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นในรานขายสินคาออนไลนที่ขาย 
สินคาแบบ 3 มิติ ใหลูกคาไดทดลองสวมใสสินคาแบบสาม 
มิติ เชน สามารถลองใสนาิกาขอมือดูในคอมพิวเตอร วา 
พอใจหรือไมกอนสั่งซื้อจริง จะชวยเพิ่มประสบการณใน 
การซื้อสินคารูปแบบใหมใหกับลูกคาไดอีกดวย

ไมใชเฉพาะไมโครซอฟทและซัมซุงเทานั้นที่กำลัง 
พัฒนาคอมพิวเตอรแบบโปรงใส แตบริษัทฮิวเล็ต แพ็คการด 
(Hewlett Packard) ไดมีการพัฒนาและจดสิทธิบัตร 
เทคโนโลยีหนาจอแบบโปรงใสในสหรัฐอเมริกาเปนที ่ 
เรียบรอยในเดือนกรกฎาคม ปพ.ศ. 2555 แลวเชนกัน 
นี่อาจนำไปสูการใชงานหนาจอแสดงผลแบบใหมที่เรียกวา
ระบบสแล็ท (Slat Systems) ซึ่งเปนจอแสดงผลที่ 

โปรงใสชวยใหมนุษยมีปฏิสัมพันธกับวัตถุจริงหรือวัตถุ 
เสมือน ทั้งในจอและหลังจอที่สามารถปรับความโปรงใส 
ไดดังแสดงในภาพประกอบ  บริษัทฮิวเล็ต แพ็คการด มี 
แนวโนมที่จะเรียกเทคโนโลยีนี้วาจอโปรง (ThruScreen) 
หรือ จอโปรงใส (See-through Screen) ดวยเทคโนโลยี 
จอโปรงใสนี ้ อาจจะถูกนำมาใชกับคอมพิวเตอรโนตบุกและ 
โทรศัพทสมารทโฟนไดอีกดวย
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การดำรงอยูของรายการ “กบ 
นอกกะลา”  เปนสิ่งยืนยันวารายการ 
โทรทัศนที ่เสนอใหผู ชมไดรับความรู  
ยังไมขาดหายไปจากสังคมไทย และ 
สังคมไทยยังตองการรายการโทรทัศน
ที่เสนอความรูแกผูชมอยู เพียงแตวา 
รายการความรู น ั ้นจะตองทำใหเกิด 
ความนาสนใจ ชวนติดตาม

กบนอกกะลา ไดใหความรูแก 
ผูชมมาอยางยาวนานหลายป  มีความรู 
ที่นำเสนอนับรอยเรื่อง แตละเรื่อง 
เปนเรื่องราวใกลตัว แตความรูกลับ 
ไกลหาง และมองขามไปวามีความรู 
และความนาสนใจซุกซอนอยู

การตั้งชื่อรายการวา “กบนอก 
กะลา” มีความหมายที่ยอนสำนวน 
ไทยอยูในตัว จากสำนวนที่วากบใน 
กะลา หมายถึงเขาใจวาตนมีความรู 
มาก แตแทจริงแลวยังรูนอย ดุจดัง 

อยูในโลกแคบ เชนในกะลาที่ครอบ 
ขังตัวเองไว การที่สังคมไทยมีสำนวน 
วากบในกะลา ยอมสะทอนถึงวัฒนธรรม 
ในการแสวงหาความรู ของคนไทยอยู 
ไมนอย อยางนอยก็ไมเห็นดวยกับ 
การที่เชื่อมั่นในความรูวาตนมีเพียงพอ 
และเหนือคนอื่น

เพราะแทจริงแลว สำนวนไทยที่ 
วา “ยิ่งเรียนยิ่งโง” ก็ยืนยันใหเห็นวา 
เมื่อศึกษาหาความรูไปมากๆ แลว ก็ 
จะพบวายัง มีความรูอีกมากมายที่เรา 
ยังไมรูและถึงรูแลวก็ยังรูไมจริง รูไมหมด 
ดังนั้นกบนอกกะลาจึงปฏิวัติความคิด 
ของคนไทยใหยอมรับวายังมีความรู  
อีกมากมายที ่ย ังเขาไมถึงตัวตนของ 
ผูคนในสังคมไทย

เรื ่องราวที่นำเสนอผานรายการ
กบนอกกะลา อาจเปนความรูที่บาง 
คนเห็นวาเปนเพียง “เกร็ด” มิใช “เน้ือแท 

ของความรู” แตความจริงแลว การ 
ไดรูอะไรกวางขวาง ยอมนำมาสูการ 
ศึกษาหาความรูในระดับลึกและกวาง 
ตอไป  

เมื่อพิจารณาไปแลว สังคมไทยมัก 
มองวา “ความรู” คือเรื่องยาก คือเรื่อง 
ท่ีเขาไมถึง จำเปนตองอาศัยกระบวนการ 
เรียนรูอยางเปนระบบ ดังจะเห็นวา 
หลักสูตรการศึกษาของไทย มักใหศึกษา 
ในเรื่องที่หางไกลตัว และยังไมสามารถ 
บอกแกผูเรียนไดวา จะรูไปเพื่ออะไร 
เปนพ้ืนฐานของวิชาความรูอยางไรตอไป  
รวมถึงไมสามารถนำความรูนั้นไปปรับ 
ใชในชีวิตประจำวันไดดวย คนมีการ 
ศึกษาในสังคมไทยจำนวนมากจึงไมมี 
ความรู และในขณะเดียวกันคนที่มี 
ความรูจำนวนมากก็เปนคนที่ไมมีการ 
ศึกษา ตัวอยางเชน ปราชญพื้นบาน 
จำนวนมาก ซึ่งร่ำเรียนในระบบการ 
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ศึกษานอยมาก แตสามารถแกไขปญหา 
ใหแกช ุมชนของตนไดจนไดร ับการ 
ยอมรับอยางกวางขวาง

รายการกบนอกกะลาไดอาศัย 
ชองวางของวัฒนธรรมความรู นี ้มา 
สรางเปนเนื้อหาของรายการ เพื่อให 
ผูชมไดรับทราบเรื่องราวใกลตัว  เพื่อ 
ใหมีความรูอยางลึกซึ้งตอไป

ประการสำคัญคือ ความรูหลากหลาย 
ที่นำเสนอนั้น ไดนำเสนออยางนาสนใจ 
เพลิดเพลิน เสมือนกับวาผูชมกับผู 
ดำเนินรายการไดติดตามคนหาความรู 
นั้นไปดวยกัน  จนกระทั่งไดพบกับ 
ความจริงบางประการ ทำใหผูชมเกิด 
ความรูสกึวามีเพ่ือนรวมแสวงหาความรู 
ไปดวย แมวากบนอกกะลาจะไมสามารถ 
สราง “ชุมชนทางวิชาการ” ขึ้นมาได 
ก็ตาม

ความรูที่นำเสนอในรายการกบ
นอกกะลาจัดเปนความรู นอกระบบ 
ซึ ่งมิไดอยู ในหลักสูตรของระบบการ 
ศึกษา แตความรูนอกระบบนี้แหละที่ 
ทำใหสังคมไทยดำรงอยูไดอยางเสมอภาค 
กัน เพราะความรูที่แทจริงนั้น ควรเปน 
ความรูที่ยังประโยชนใหแกคนทุกกลุม 
ในวงกวางมากที่สุดเทาที่จะทำได มิใช 
ความรูที่นำเสนอผานหลักสูตรแตเพียง 
อยางเดียว

ความรูนอกระบบ จึงเปนความรู 
ที่นำไปสู “ความรอบรู” เพื่อชีวิต 
สวนความรูในระบบเปนความรูตามที่ 
“รัฐ” ตองการใหประชาชนรูอยางเปน 
ลำดับขั้น ดังนั้นรายการกบนอกกะลา 
จึงเปนรายการความรูท่ีเสริมความรอบรู 
ใหแกผูชมไดรูกวางมากขึ้น เพื่อนำไป 
ปรับใชกับชีวิตและเชื ่อมโยงสิ ่งที ่พบ 
เห็นในสังคมไทยเขากับความรูในระบบ 
ตอไป 

ว ิธ ีการนำเสนอท ี ่ทำให ผ ู  ชม 
เพลิดเพลินก็คือ การเสนอในรูปแบบ 
รายการสารคดี โดยมีผูดำเนินรายการ 
นำพาผูชมไปพบกับ “ความจริง” และ 
“ของจริง” ใน “พื้นที่จริง” จาก 
“บุคคลจริง”การเนนความจริงนี้เปน 
หัวใจของสารคดี แมวารายการโทรทัศน 
จะเปนการประกอบสรางข้ึน โดยท่ีผูชม 
มิอาจรู ได ว าทีมงานไดต ัดฉากหรือ 
ภาพ รวมถึงเนื้อหาอะไรไปบาง แต 
การประกอบสรางนี ้ก็ไดทำใหผู ชมมี 
สวนรวมไปกับผูดำเนินรายการ

รายการกบนอกกะลามีลีลานำเสนอ 
คลายกับติดตามผู ดำเนินรายการไป 
ทำรายการสารคดี จึงทำใหความรูนั้น 
ผสานกับความจริงดวย เปนการเรียนรู 
ที่นำตัวเองลงไป “คลุก” มิใชรูเพราะ 
ผาน “ปาก” ของคนอื่น รายการ 
กบนอกกะลาจึงเปนรายการความรูที ่ 
ตางไปจากรายการประเภทเดียวกัน 

ที่เนนใหผูชมติดตาม “บท” สารคดีที่ 
มีผูกลั่นกรองและ “ยอย” ความรูนั้น 
ออกมาแลว

การท่ีกบนอกกะลามีชีวิตอยูยืนยง 
ยาวนาน จึงเปนเรื่องที่นาสนับสนุน 
อยางยิ่ง และเปนเรื่องที่รัฐนาจะให 
การสงเสริมโดยใหมีการผลิตรายการ 
แบบนี้อีกหลายรายการ  เพื่อใหผูชม 
ไดเรียนรู “ความจริง” บางดาน ให 
แตกตางไปจากรายการกบนอกกะลา 
ซึ่งเนนสารคดีเสนอความจริงในทำนอง 
ติดตามหาตนเร ื ่องหร ือแหลงผล ิต 
รวมถึงวิธีการผลิตสิ่งของเครื่องใชตางๆ 
และจะดีไมนอยหากรายการนี ้จะให 
คนทางบานไดรวมสนุกโดยจัดทำรายการ 
สารคดีแนวกบนอกกะลามาประกวด 
อยางนอยก็ความรู ท ี ่ม ีอยู ในชุมชน 
แตละแหง ซึ่งเปนความรูที่มาจากคน 
ในชุมชนเอง

กลาวกันวาประเทศใดก็ตาม หาก 
รายการสารคดีไดรับความนิยมอยาง 
มากแลว ยอมแสดงใหเห็นวาประเทศ 
นั้นมีความเจริญ  มีผูคนที่ใฝหาสาระ 
ความรู  ดังนั้นการที่ประเทศของเรายัง 
แสวงหาความบันเทิงดวยการชมรายการ 
ตางๆ เพ่ือ “ฆา” เวลา และหลีกหนีจาก 
ความจริงอันเจ็บปวดในชีวิตประจำวัน 
อยูนั้น ยอมแสดงใหเห็นวาวัฒนธรรม 
ความรูยังไมแพรหลายและเขาถึงผูชม 
เทาที่ควร
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ต้ังแตพุทธศตวรรษท่ี 20 เปนตนมา 
ถือไดว าเปนตนกำเนิดของ “โขน” 
นาฏศิลป ไทยอันมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
จนเร ียกได ว าเป นศ ิลปะการแสดง 
ชั้นสูงของไทยโดยแท เพราะไมวาจะ 
ทำการแสดงในเวลาหรือโอกาสงาน 
สำคัญๆ ใดก็ตาม ก็มักจะสรางความ 
อิ่มเอิบใจ ตระการตา และดูยิ่งใหญ 
ใหแกผูที่ไดเห็นไดชมทุกครั้งไป และ 
ไมวาเวลาจะลวงเลยไปเทาใดก็ไมได
ทำใหนาฏศิลปอันทรงคุณคานี ้เลือน 
ลืมไปจากวงการนาฏศิลปของสังคม 
ไทยเลย

ในอดีต เมื่อเอยถึง “โขน” แลว 
ก็คงจะตองกลาวถึงจุดเริ ่มตนของ 
การละเลน 3 ประเภทดวยกัน คือ 
หนังใหญ ชักนาคดึกดำบรรพ และ 
กระบ่ีกระบอง ท้ังน้ีเน่ืองจากวา “โขน” 
เปนนาฏศิลปชั ้นสูงของไทยมีที ่การ

ปรับปรุงมาจากการละเลนดังที่กลาว 
มานั่นเอง เพียงแต “โขน” ไดนำมา 
ทำการแสดงให ม ีความอ อนช อย 
ประณีต รวมถึงสรางความอลังการ 
และวิจ ิตรบรรจงขององคประกอบ 
ตางๆ มากขึ้นและสิ่งที่อยูควบคูไปกับ 
การแสดง “โขน” มาชานาน อีกทั้ง 
เปนสิ่งที่ขาดไปไมไดอยางแนนอนก็
คือ “บทละคร” 

“รามเกียรต์ิ” เปนเร่ืองหน่ึงท่ีนิยม 
เปนอยางมากที่จะนำมาทำการแสดง 
“โขน” มาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน และ 
แมวาเรื ่องรามเกียรตินั ้นจะมีหลาย 
สำนวน ไมวาจะเปนชวา เขมร หรือ 
อินเดียก็ตาม แตตามฉบับของไทยก ็
ไดมีการแตงเปนตอนๆ เพื่อสามารถ 
นำมาใชแสดงโขนไดอยางนาชม โดย 
แบงเปนยุคสมัยตางๆ ไดแก บทละคร 
รามเกียรต์ิสมัยกรุงศรีอยุธยา ประกอบ 

ดวย รามเกียรติ ์คำฉันทรามเกียรติ ์ 
คำพากยรามเกียรติ์บทละครครั้งกรุง 
เกาสวนบทละครรามเกียรติ์สมัยกรุง
ธนบุรีสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรง 
พระราชนิพนธไวเพียง 4 ตอน คือ 
ตอนพระมงกุฎหนุมานเกี้ยวนางวานริน 
จนถ ึงท าวมาล ีวราชเสด ็จมาท าว 
มาล ีวราชว  าความจนถ ึ งทศก ัณฐ  
เขาเมือง และตอนทศกัณฐต้ังพิธีทรายกรด 
และพระลักษณตองหอกกบิลพัทจน 
ถึงหนุมานผูกผมนางมณโฑกับทศกัณฐ 
นอกจากน้ันก็ยังมี บทละครรามเกียรต์ิ 
สมัยกร ุงร ัตนโกส ินทร ซึ ่งทำเป น 
บทละครรามเกียรติ ์ในรัชกาลที ่ 1
บทละครรามเกียรติ ์ในรัชกาลที ่ 2 
บทละครรามเกียรติ ์ในรัชกาลที ่ 4 
และ บทรองและบทพากยรามเกียรต์ิ 
ในรัชกาลที่ 6

นอกจากบทละครท่ีมีความสำคัญ 
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ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย
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ตอการแสดง “โขน” แลว สิ่งที่ 
สำคัญอีกสิ ่งหนึ ่งและขาดไมไดอีก 
เชนกันก็คือ วงดนตรีที่ใชประกอบ 
การแสดงโขน หรือหมายถึง วงปพาทย 
หรือในบางครั ้งเราก็มักจะก็เรียกวา 
“พิณพาทย” ท่ีเปนการใชเคร่ืองดนตรี 
เพื่อการแสดงโขน ซึ่งก็มีความแตกตาง 
กันไปตามประเภทของโขนที ่ทำการ 
แสดงดวย

การแสดงโขนในแตละครั้งนั้น ก็ 
จะมีความโดดเดนและแตกตางกันไป
ตามแตละประเภท ทั้งนี้อาจกลาว 
โดยสรุปในประเภทตางๆ ไดดังนี้โขน 
กลางแปลง ซ่ึงเปนโขนท่ีเกิดในยุคแรก 
การแสดงจะอยูบนพื้นดินกลางสนาม 
และตอนที่นิยมนำมาแสดงก็คือ ตอน 
ยกทัพมารบกับระหวางพระรามและ
ทศกัณฑ สำหรับโขนนั่งราวหรือโขน 
โรงนอกเปนโขนที่แสดงบนโรง ไมมี 
บทรอง มีแตบทพากยและบทเจรจา 
สวน โขนโรงใน เปนการแสดงโขนที่ 
ผสมผสานกับการแสดงละคร หรือ 
เรียกวาการแสดงจะมีทั้งทารำ เตน 
บทพากย บทเจรจาตามแบบของโขน 
ในขณะเด ียวก ันก ็ได ม ีการนำเพลง 
ข ับร องตามแบบละครในและการ 
ระบำรำฟอนมาผสมผสานดวย ซึ่งก็ 
ทำใหการแสดงมีความงดงามมากขึ้น 
นอกจากนั้น โขนหนาจอ ก็เปนโขน 
อีกประเภทหนึ ่งท ี ่ เล นตรงหนาจอ 
หนังใหญ และเวลาบายจะนิยมเลน 

“หนังจับระบำหนาจอ” เชน โขนของ 
กรมศิลปากรที่ทางราชการใหไปเลน 
ในงานฉลองวันสหประชาชาติ ณ สนาม 
เสือปา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 
2491และในงานฟนฟูประเพณีฉลอง 
วันตรุษสงกรานต ณ ทองสนามหลวง 
เมื่อวันที่ 13-15เมษายน พ.ศ. 2492
สุดทายไดแก โขนฉาก เปนโขนที่เกิด 
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีการสราง 
ฉากประกอบการแสดงบนเวท ีข ึ ้น 
และการแสดงก็จะมีการเขียนบทโดย
แบงเปนฉาก เปนองค และมีการสราง 
ฉากให สอดคล องก ับสถานท ี ่และ 
เหตุการณตางๆ ที่อยูในการดำเนิน 
เรื่องตามบท ทำใหสรางความตื่นตา 
ตื่นใจในการชมมากขึ้น 

และเปนที่แนนอนวากอนที่ความ 
งดงามและความยิ่งใหญของนาฏศิลป
ไทยดังเชน “โขน” ท่ีจะสามารถถายทอด 
การรายรำ รองเลน เตนและเจรจาได 
อยางสมบูรณแบบ คงไมสามารถเปด 
ฉากไดหากหลงลืมที่จะระลึกและบูชา 
“ครู” ทั้งนี้ผูแสดงโขนทุกคนจะตอง 
ทำพิธีที ่สำคัญทุกครั้งกอนที่จะมีการ
แสดง น่ันก็คือ “พิธีไหวครู” เน่ืองจาก 
เปนการแสดงความเคารพบูชาครูผู  
ประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรู ใหแกผู  
เปนศิษย อีกทั้งยังเปนธรรมเนียม 
ประเพณีที ่ด ีงามสืบทอดกันมาของ 
สังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง “พิธี 
ไหวครูโขน” ถือเปนประเพณีปฏิบัติ 

กันมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน
เรื่องราวของ “โขน” คงไมไดมี 

เพียงที่กลาวมานี้เทานั้น เพราะขอมูล 
ตางๆ ดังกลาวโดยสรุปขางตนเปน 
เพียงเสี ้ยวหนึ ่งรายละเอียดเกี ่ยวกับ 
ศิลปะการแสดงชั้นสูงประเภทนี้ และ 
“โขน” ก็คงไมใชเพียงตำนานของนาฏศิลป 
ไทยเทานั้น แตนับเปนศิลปะการแสดง 
ชั ้นส ูงของไทยที ่ย ังคงข ับขานและ 
ประจักษอยูคูกับวัฒนธรรมของสังคม
ไทยในปจจุบัน นอกจากนั้น “โขน” 
ก็ยังเปนเอกลักษณที่โดดเดนอีกอยาง
หนึ่งที่ทำใหคนทุกเพศ ทุกวัยและทุก 
เช้ือชาติ ไดเห็นความงามของการรายรำ 
และร องเล นตามบทละครอ ันทรง 
คุณคาของไทย รวมถึงทำใหเห็นไดวา 
การแสดงของไทยเป นการแสดงที ่ 
เปยมไปดวยความสมัครสมานสามัคคี
และการรวมแรงรวมใจของคนไทยอีก
กลุมหนึ่งที่พรอมจะสรางสรรคศิลปะ
การแสดงที่ดีงามใหอยูคู สังคมไทยไป
อีกยาวนาน

รายการอางอิง
www.m-culture.go.th
www.nsru.ac.th/oldnsru/webele
arning/dance/ 
history_khone.html
www.oknation.net 
http://tassana-
aun2.blogspot.com
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ 
(Trade and Services Sentiment Index: TSSI) จัดทำข้ึน 
โดยความรวมมือระหวางสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง 
พาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ 
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการภาคการคาและ 
บริการ TSSI ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม : 
SMEs

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการคาและบริการของผูประกอบ 
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเดือนมกราคม 
2556 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 46.6 
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนธันวาคมที่มีคา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 53.7 โดยเมื่อพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันอยูที่ระดับ 46.7 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคา 

ดัชนีในเดือนธันวาคมที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 53.0 กิจการ 
ภาคบริการมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันอยู ที ่ระดับ 
46.5 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนธันวาคม 
ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 54.8 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นใน 
ปจจุบันสามารถพิจารณาไดว าผู ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการมีความ 
เชื ่อมั ่นในปจจุบันปรับตัวลดลงเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนที่ผานมา อีกทั้งผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
อยูในระดับที่ไมดีนักเนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยูใน 
ระดับที่ต่ำกวา 50 ในทุกประเภทกิจการ 

สำหรับคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ของผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ภาคการคาและบริการในเดือนมกราคม 2556 คาดัชน ี
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 55.0 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนธันวาคมซึ่งมี 
คาดัชนีอยู ท ี ่ระดับ 47.3 โดยเมื ่อพิจารณาแยกตาม 
ประเภทของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 
54.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนธันวาคม 
ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 47.5 กิจการภาคบริการที่มีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 55.9 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนธันวาคมซึ่งมี 
คาดัชนีอยูท่ีระดับ 47.0 จากคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 
เดือนขางหนาสามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 

Economic
Index
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ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและภาคบริการมี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้งผูประกอบการ 
ยังคงมีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับ 
ที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50 
ในทุกประเภทกิจการ 

เมื ่อพิจารณาดัชนีความเชื ่อมั ่นของผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ
ตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศในเดือนมกราคม 2556 คา 
ดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 44.0 ปรับตัวลดลงอยางมาก 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนธันวาคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 
67.8 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 
73.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
ธันวาคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 45.5 จากคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศผู ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือน 
มกราคม 2556 พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการมีความ 
เช ื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันปรับตัวใน 
ทิศทางที่ลดลง ในขณะที่คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดยผูประกอบการ 
มีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยู ใน 
ระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที ่
ต่ำกวา 50 ขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ดีเนื ่องจากคาดัชนีความเชื่อมั ่นอยู 
ในระดับที่เกินกวา 50 

ในสวนของปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและ
บริการทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาของ 
เดือนมกราคม 2556 ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัย 
ที่สงผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก ผลกระทบ 

จากการแขงขันในตลาด รองลงมาไดแก ผลกระทบจาก 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและอำนาจซื้อของประชาชน 
ผลกระทบจากราคาตนทุนสินคาและคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น 
ผลกระทบจากการหดตัวของความตองการสินคาและบริการ 
และผลกระทบจากระดับราคาน้ำมันและคาขนสง ในสวน 
ของผลกระทบจากสถานการณความขัดแยงทางการเมือง 
ตอกิจการผูประกอบการมองวาสงผลกระทบตอกิจการใน
ระดับที่ไมมากนัก และสงผลกระทบในระดับที่ลดลงเมื่อ 
เทียบกับเดือนที่ผานมา และในสวนของมาตรการกระตุน 
เศรษฐกิจของภาครัฐผู ประกอบการมองวาสงผลกระทบ 
ดานบวกตอกิจการในระดับที่ไมมากนักและสงผลกระทบ 
ตอกิจการในระดับที่ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเก่ียวกับคาดัชนีความเช่ือม่ันผูประกอบการ 
ภาคการคาและบริการในเดือนมกราคม 2556 ผูประกอบการ 
วิสาหกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความเชื่อมั่น
ในปจจุบันปรับตัวในทิศทางที่ลดลง ขณะที่ความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง 
การปรับตัวของคาดัชนีความเชื ่อมั ่นทั ้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาเปนผลมาจากการปรับตัวลดลง 
และเพิ่มขึ ้นของคาดัชนีความเชื่อมั ่นในองคประกอบดาน 
ยอดจำหนาย และกำไรเปนหลัก โดยสาเหตุที่ทำใหคาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นในปจจุบันปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเนื่องมา 
จากผานพนชวงเทศกาลปใหมผูประกอบการมองวาสถาน
การณดานการบริโภคอาจชะลอตัวลงบางหลังจากมีการ 
เรงการบริโภคไปมากในชวงกอนหนา อีกทั้งสถานการณ 
ดานคาครองชีพท่ียังคงปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง พิจารณา 
ไดจากดัชนีราคาผูบริโภคในเดือนมกราคมที ่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
รอยละ 3.39 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา และ 
ขยายตัวรอยละ 0.17 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ซึ่ง 
สถานการณดานคาครองชีพที ่ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นยังคงเปน 
ปจจัยบั่นทอนการบริโภคอยางตอเนื่องในระยะนี ้ สอดคลอง 
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กับองคประกอบดานยอดจำหนาย และกำไรในปจจุบันของ 
เดือนนี ้ที ่ค าดัชนีความเชื ่อมั ่นปรับตัวในทิศทางที ่ลดลง 
คอนขางมาก สงผลใหคาดัชนีความเชื่อมั่นในภาพรวมของ 
เดือนนี้ปรับตัวในทิศทางที่ลดลง สวนสาเหตุที่ทำใหคาดัชน ี
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทาง 
ที ่ เพ ิ ่มข ึ ้นเป นผลมาจากผู ประกอบการมีความเห็นว า 
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ ้น 
เนื ่องมาจากในระยะตอไปจะเขาสู ช วงเทศกาลตรุษจีน 
และเทศกาลสงกรานต สถานการณดานการบริโภคนาจะ 
กลับมาคึกคักมากขึ้น รวมถึงสถานการณดานการบริโภค 
ภายในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมที่ดีขึ้น โดย 
การบริโภคในเดือนมกราคมมีการขยายตัวอยางตอเนื ่อง 
พิจารณาไดจากดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่อยูที ่ 
ระดับ 150.42 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 1.98 จากเดือนกอน 
หนา และเพิ่มขึ้นรอยละ 6.76 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปกอน ซึ่งเปนผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในหมวด 
ยานยนต หมวดเชื่อเพลิง การนำเขาสินคาอุปโภคบริโภค 
และภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บไดสูงข้ึน แสดงใหเห็นถึงสถานการณ 
ดานการใชจายที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สถานการณ 
ดานการลงทุนมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นสวนหนึ่งเปนผลจาก 
การที่เศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีการลงทุนภาค 
เอกชนในเดือนมกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 22.03 เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน หรืออยูที่ระดับ 254.56 
กอปรกับสถานการณภาคอุตสาหกรรมที่เริ่มกลับมาฟนตัว
อยางชัดเจนพิจารณาไดจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมใน 
ชวงเดือนมกราคมอยูที่ระดับ 178.18 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 

ชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 8.99 ซึ่งถือเปนการ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 4 เดือน 
ติดตอกันนับตั้งแตเดือนตุลาคมของปที่ผานมา รวมถึงใน 
สวนของอัตราการใชกำลังการผลิตในชวงเดือนมกราคม 
อยูที่ระดับ 67.05 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.48 จาก 
ชวงเดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งการปรับตัวดีขึ้นของภาค 
อุตสาหกรรมดังกลาวจะมีสวนสะทอนใหเห็นถึงสถานการณ 
ดานการบริโภคที่นาจะสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื ่อง 
ในระยะตอไป ในสวนของภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน 
ชวงไตรมาส 4 จากการประกาศตัวเลขของสำนักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาสที่ 4 สามารถขยายตัวไดถึงรอยละ 18.9 
สงผลใหเศรษฐกิจไทยตลอดป 2555 ขยายตัวในระดับสูง 
ถึงรอยละ 6.4 และคาดวาเศรษฐกิจในป 2556 นาจะ 
สามารถขยายตัวไดตอเนื่องทั้งเศรษฐกิจในประเทศ และ 
ภาคการคาระหวางประเทศ  ซึ่งปจจัยเหลานี้ลวนสงผลให 
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นผู ประกอบการกิจการคาปลีกสินคา 
อุปโภคบริโภคคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ไดในเดือนนี้ โดยเมื่อพิจารณาคาดัชนีความเชื่อมั่นแยก 
พิจารณาในแตละองคประกอบในปจจุบันคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นอยูในระดับที่ไมดีนักเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น
อยูในระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 เปนสวนใหญ ในขณะ 
ที่คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูใน 
ระดับท่ีดี เน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีเกินกวา 
คาฐานท่ี 50 เปนสวนใหญ
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1. Export Composite Leading Index (Export CLI) 
สงสัญญาณขยายตัวในเบื้องตน อยูที่ระดับ 100.43 

อยูเหนือเสนมาตรฐานท่ี 100.00 เน่ืองจากปจจัยช้ีสงสัญญาณ 
ดานบวก โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีอัตรา 
การใชกำลังการผลิต ดัชนีตลาดหลักทรัพยของไทย และ 
ดัชนีช้ีนำวัฏจักรธุรกิจระยะส้ัน สงสัญญาณขยายตัว ในขณะท่ี 
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ สงสัญญาณฟนตัว

2. Export Warning System (EXWA) 
คาดวาเดือนมีนาคม 2556 การสงออกของไทยจะ 

ยังอยูในภาวะปกติคอนขางซบเซา คือสามารถขยายตัวได 
แตเปนการขยายตัวในอัตราที่ไมสูงมากนักอยูในชวงเลข 
หลักเดียว เนื ่องจากปจจัยชี ้นำการสงออกในเดือน 
ธันวาคม 2555 ยังคงสามารถขยายตัวไดเปนสวนใหญแต 
มีอัตราการขยายตัวท่ีชะลอลง ไดแก ดัชนีช้ีนำวัฏจักรธุรกิจ 
ระยะสั้น อัตราการใชกำลังการผลิต การนำเขาสินคาทุน 
และการนำเขาสินคาวัตถุดิบ มีการขยายตัวรอยละ 6.0 
20.9 4.1 และ 30.4 ดานปจจัยตางประเทศพบวาดัชนี 
ผูจัดการฝายจัดซื้อ (JPMorgan Global Manufacturing 
PMI) เดือนธันวาคม  2555 อยูที่ระดับ 50.1 และ ปรับขึ้น 
เปน 51.5 ในเดือนมกราคม 2556 ซึ่งเปนการสงสัญญาณ 
ที่ดีแสดงถึงการขยายตวัของการผลิตโลก และเปนคาดัชนี 
ที่สูงที่สุดในรอบ 10 เดือน  ซึ่งการขยายตัวของ PMI ใน 
เดือนมกราคม 2556 เกิดจากการขยายตัวของการผลิตใน 
สหรัฐฯ และเม็กซิโก เปนหลัก รวมถึงการแนวโนมการ 
ผลิตที่แข็งแกรงของจีนดวย ในสวนของประเทศเกิดใหม 
เชน บราซิล รัสเซีย อินเดีย ตุรกี ไตหวัน และเวียดนาม 
ก็มีสวนในการชวยผลักดันใหการผลิตขยายตัวเชนกัน  
อยางไรก็ตามการผลิตในสหภาพยุโรป และญ่ีปุน สงสัญญาณ 
ชะลอตัว

การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนมีนาคม 2556
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกของไทยในเดือนมีนาคม 2556 คาดวาจะสามารถขยายตัวไดในระดับตน เน่ืองจากปจจัยช้ีนำการสงออกในภาพรวมสงสัญญาณบวก อยางไรก็ตาม 
พบวาปจจัยภายในประเทศมีการขยายตัว แตเปนไปในอัตราที่ชะลอลง สวนปจจัยตางประเทศปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง แตในสวนของสหภาพยุโรป และญี่ปุน 
ยังคงไมฟนตัว

ผลจากระบบเตือนภัยภาคการสงออก Export Composite Leading Index (Export CLI) และ Export Warning System (EXWA) ดังนี้
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โทรศัพท 02-697-6861-3 โทรสาร 02-277-1803
Email : ascenter@utcc.ac.th

หมายเหตุ: - สงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนและคืนการเปนสมาชิกนิตยสาร
 - หากนิตยสารที่ทานไดรับเกิดการชำรุดหรือเสียหายอันเนื ่องจากการขนสงหรือการพิมพ
   กรุณาแจงฝายสมาชิก โทร 02-697-6861-3

ชื่อ (Name)

ถึง

ที ่อยู ในการจัดสง (Shipping Address)

ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (Name)

สมัครสมาชิกนิตยสาร

วิธีการชำระเงิน

ชาย หญิง วันเกิด : วันที่ เดือน พ.ศ.

มือถือ (Mobile) :



ดักำจ )ยทไ( ลนแนัชนเรอตเนิอคิสอโ ทัษิรบ
ดำเนินธุรกิจดานพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร อาทิ การจัดจำหนายแปงมัน 
ขาวโพด จัดหาเครื่องจักรอุปกรณดานการจัดการสิ่งแวดลอม เงินทุน การกอสรางเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน ตาง ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟา เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย
เครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากขยะ เครื่องจักรผลิตเอทานอล รวมทั้งผลิตภัณฑที่กอใหเกิดพลังงาน
อุปกรณที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย

Email : info@osic.co.th






