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พม�า…ขุมทรัพย�ใกล�แค�เอื้อม

“พมา” ประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย 
โดยมีระยะทางยาวสุดในบรรดาประเทศเพื ่อนบานทั ้งหมด 
อยางไรธุรกิจและการลงทุนจากประเทศไทยโดยเฉพาะ SMEs 
ยังทำการคาจำกัดอยูบางกลุมธุรกิจและบางพ้ืนท่ีเทาน้ันเน่ืองดวย 
ขอจำกัดทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ แตนับตั้งแตพมาไดมี 
การเปลี ่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศ ทิศทางและ 
นโยบายเศรษฐกิจของพมาเริ่มเปลี่ยนแปลงไป นักลงทุนตางชาต ิ
เริ่มหันมาสนใจและแสวงหาโอกาสการเขาสูตลาดพมา ดังเห็น 
ไดจากการหลั ่งไหลของนักลงทุนตางชาติเขาไปในพมาอยาง 
คึกคักนับจากชวงตนป พ.ศ. 2555 เปนตนมา นิตยสาร 
Thailand Economic and Business Review จึงขอนำ 
เรื่องของพมามานำเสนอเปน Special Report ในฉบับนี้

นอกเหนือจากรายงานพิเศษแลว ฉบับนี้ยังเขมขนดวย 
เนื้อหาทั้งบทวิเคราะห งานวิจัยและบทความดานเศรษฐกิจและ 
ธุรกิจมากมาย เริ่มตนดวยการนำเสนอ UTCC Business Poll 
“พฤติกรรมการใชจายของผูบริโภคในชวงเทศกาลสงกรานต” 
และ Economic Review เรื่อง “ปญหาหนี้สาธารณะและ 
การขยายเพดานหน้ีของสหรัฐฯ ปญหาใหญกระเทือนเศรษฐกิจ 
โลก” โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย

ตอมาในสวนของ The Globe ฉบับน้ีนอกจากเร่ืองแนวทาง 
การลงทุนในประเทศพมา ฉบับนี้ ผศ.ดร.อัทธ พิศาลวานิช 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย นำเสนอ 
บทความ เรื ่อง “ผักและผลไมไทยในตลาดอินโดนีเซีย : 
อุปสรรคที่ตองฟนฝา” และศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย นำเรื่องของ AEC มาวิเคราะห 
ในหัวขอเรื่อง “ความพรอมและความเขาใจของภาคการผลิต 
และภาคบริการ” และเลมนี้ไมพลาดอัพเดตความเคลื่อนไหว 
ของประเทศผูนำมาแรงอยางประเทศจีน โดยสำนักงานสงเสริม 
การคา ณ กรุงปกกิ่ง กระทรวงพาณิชย ไดรวมนำเสนอเรื่อง 
“มณฑลรองตั้งเปาหมายการเติบโตระดับ 2 หลัก” และ 
ประเทศอินเดียในคอลัมน India Focus “ตลาดอาหาร 

ฮาลาลในอินเดีย (ตอนจบ)” โดย คุณอดุลย โชตินิสากรณ 
ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ มุมไบ 
และอีกหนึ ่งพ ันธม ิตรที ่ร วมนำเสนอเน ื ้อหาด านธ ุรก ิจใน 
ตางประเทศอยางตอเนื่องมาตลอด ธนาคารเพื่อการสงออกและ 
นำเขาแหงประเทศไทย ฉบับน้ีไดรวมนำเสนอเร่ือง “แผนแมบท 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย กับโอกาสธุรกิจของ 
ผูประกอบการไทย (ตอนที่ 2)”

และในสวนของ Strategy กลยุทธใหมๆ ที่นักธุรกิจไทย 
ตองเรียนรู ฉบับนี้เริ่มดวยความรูดานการจัดทรัพยากรมนุษย 
โดย ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสวาง อาจารยประจำคณะบริหาร 
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย และองคการสูป 2020” และอาจารยนัก 
กฎหมาย 2 ทานรวมกันนำเสนอ Patterns of Law ในเรื่อง “5 
ปหลังจากการบังคับใชสิทธิบัตรยาตานไวรัส HIV” โดย 
อ.ดร.ปยะบุตร บุญอรามเรือง คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย และ อาจารยสมกมล ตันศิริ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสุดทายปดดวยมุมมองของจาก 
อาจารย ฐนธัช กองทอง อาจารยประจำคณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ที่ฉบับนี้มาเลามุมมองรายการทีวี 
สยองขวัญ “คนอวดผี” กับการสรางพิธีกรรมยุคใหมในสื่อ 
โทรทัศน

พมา....โอกาสที่สดใสของนักธุรกิจไทยหรือไม ฉบับนี้ 
นิตยสาร Thailand Economic & Business Review 
หวังวาบทความ บทวิเคราะหของเราจะชวยใหนักลงทุน มี 
ความเขาใจในตลาดไมมากก็นอย และเราทีมบรรณาธิการ 
Thailand Economic and Business Review 
จะรวมนำเสนอประเด็นและความรูที่นาสนใจ พรอมแนะแนว 
ทางที่ประโยชนตอนักลงทุน นักธุรกิจ อยางตอเนื่องคะ

อารดา มหามิตร 
บรรณาธิการบริหาร
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ปญหาหนี้สาธารณะและการขยายเพดานหนี้ปญหาหนี้สาธารณะและการขยายเพดานหนี้
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กับโอกาสธุรกิจของผูประกอบการไทย (ตอนจบ)
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45

5 ปหลังจากการบังคับใชสิทธิบัตร5 ปหลังจากการบังคับใชสิทธิบัตร
ยาตานไวรัส HIV

48

www.facebook.com/ThailandEcoReview
Economic Review 

The Globe

SPECIAL
REPORT

ดัชนีความเชื่อมั่นดัชนีความเชื่อมั่น
ผูประกอบการภาคการคาและบริการ

56

การวิเคราะหการสงออกไทยการวิเคราะหการสงออกไทย
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก 

61

Strategy

“คนอวดผี”“คนอวดผี”
กับการสรางพิธีกรรมยุคใหมในสื่อโทรทัศน

52

Work & Life

Economic Index

40

16

48

April 2013

08





16

สวนในสมัยของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ไดมีการขอปรับ 
เพิ่มเพดานหนี้มาแลวรวม 6 ครั้ง และเฉพาะสมัยของ 
ประธานาธิบดีโอบามาสมัยเดียวมีการเพิ่มหนี้สาธารณะมาก 
ที่สุด ถึง 4.2 ลานลานดอลลาร หรือมากกวาประธานาธิบดีคน 
ที่ 1 ถึงคนที่ 41 รวมกันเสียอีก

ปญหาหนี้สาธารณะและการขยายเพดานหนี้ปญหาหนี้สาธารณะและการขยายเพดานหนี้
ของสหรัฐฯ ปญหาใหญกระเทือนเศรษฐกิจโลก

45

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหธุรกิจนั้น
แรกเริ่มตองถามตนเองกอนวาเปาหมายขององคการคืออะไร 
ตองการพัฒนาพนักงานใหเปนอยางไร
และมีวิธีการในพัฒนาอยางไร ใครพัฒนา และพัฒนาใคร

ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และองคการสูป 2020

52

รายการคนอวดผี แสดงใหเห็นความคลุมเครือกำกวมของสังคม 
ซึ่งไมสามารถแยกโลกของความจริงออกจากโลกของความลวง 
ไมสามารถแยกโลกวิทยาศาสตร ออกจากโลกไสยศาสตร 
ไมสามารถแยกโลกยุคเกากับโลกยุคใหมออกจากกันได หาก 
แตไดพยายามผสมผสานกลมกลืนกันระหวางโลกสองขั้วที่ตรง
ขามกันใหมาเขาคู อยูดวยกันอยางลงตัว  โดยผานสิ่งที่เรียกวา 
“พิธีกรรม” นั่นเอง 

“คนอวดผี”“คนอวดผี”
กับการสรางพิธีกรรมยุคใหมในสื่อโทรทัศน

40

สินคาอาหารของไทยที่มีศักยภาพในการสงออกมายังตลาด 
อินเดีย ไดแก อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ซอสและ 
เครื่องปรุงรส ผลไมแปรรูป อาหารทะเลแชแข็ง อาหารและ 
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เปนตน

ตลาดอาหารฮาลาลในอินเดียตลาดอาหารฮาลาลในอินเดีย
(ตอนจบ)

29

ตั้งแตป 2553 เปนตนมาผูประกอบการรายใหญมีความรู 
ความเขาใจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 
ความเขาใจเพียงรอยละ 24.7 ในป 2553 เพิ่มเปนรอยละ 
97.78 ในป 2555 ในขณะที่ป 2555 ผูประกอบการ SMEs มี 
ความรูความเขาใจเพียงรอยละ 43.8 เพิ่มขึ้นจากป 2554 
เพียงรอยละ 1.3 เทานั้น

ความพรอมและความเขาใจของภาคการผลิตและความพรอมและความเขาใจของภาคการผลิตและ
ภาคบริการไทยตอการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนป 2555

27

จากรายงานของ The Asia Foundation พบวาโดยเฉลี่ยแลว 
คาใชจายในการขนสงทางถนนของอินโดนีเซียที่รวมทุกอยาง 
ตั้งแตคาน้ำมัน คาดำเนินการ คาตรวจจากตำรวจทางหลวง 
และคาอื่นๆ มีตนทุนอยูที่ 17,000 ถึง 20,000 บาทตอคันตอ 
เดือน ในขณะที่นิตยสาร “Strategy Review” ของอินโดนีเซีย 
ระบุวาตนทุนการขนสงทางถนนของอินโดนีเซียสูงที่สุดใน 
อาเซียน  

ผักและผลไมไทยในตลาดอินโดนีเซีย :ผักและผลไมไทยในตลาดอินโดนีเซีย :
อุปสรรคทีตองฟนฝา
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ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
วิทยาลัยหอการคาไทย เปดเผยผล 
สำรวจพฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค 
ในชวงเทศกาลสงกรานตป 2556 จาก 
ประชาชน 1,183 ตัวอยาง ระหวาง 
วันที่ 26-30 มีนาคม 2556 วา 

บรรยากาศเทศกาลสงกรานตปนี ้จะ 
คึกคักมากที่สุดในรอบ 8 ป มีเงิน 
สะพัดจากการใชจายซื้อสินคา และ 
ทองเที่ยวชวงวันที่ 12-16 เมษายนนี้ 
ประมาณ 114,119.8 ลานบาท เพิ่ม 
ขึ้นรอยละ 10.42 จากปที่ผานมาที่มี 

มูลคา 103,348 ลานบาท เนื่องจากป 
นี้มีวันหยุดยาว 5 วัน กอรปกับ 
ประชาชนมีรายไดเพิ่มจากการขึ้นคา
แรง และแนวโนมเศรษฐกิจที่ขยายตัว 
ไดสูง และไดสำรวจพฤติกรรมผูบริโภค 
ดังนี้
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หลังจากนักว ิ เคราะหและนัก 
ลงท ุนท ั ่วโลกคลายความก ังวลก ับ 
ปญหาหนาผาการคลังไดไมนาน ก็มี 
ปญหาใหมที ่ใหตองลุ นระทึกและให 
คอยต ิดตามก ันว าจะม ีทางออกใน 
รูปแบบใด ซึ่งปญหาที่พูดถึงคงจะหนี 
ไมพนปญหาการขยายเพดานหนี้ของ 
รัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีกำหนดพิจารณาใน 
วันที่ 19 พฤษภาคมนี้ หลังจากที่ 
รัฐบาลสหรัฐฯไดใชเงินเต็มเพดานหนี้ 
สาธารณะ (Debt Ceiling Crisis) กวา 
16.4 ลานลานดอลลาร ตั้งแตชวง 
ปลายปที่ผานมา ซึ่งเมื่อคิดเปนสัดสวน 
หน้ีสินตอ GDP จะสูงถึงรอยละ 101.6 
และเพื ่อใหเกิดความชัดเจนมากขึ ้น 

มาทำความเขาใจกับคำวาเพดานหนี้ 
สาธารณะ (Debt Ceiling Crisis) 
วามีความหมายอยางไร คำวา ‘เพดาน 
หนี้สาธารณะ’ คือ ปริมาณเงินสูงสุด 
ที่สามารถกูยืมได ซึ่งทุกประเทศจะมี 
ขีดจำกัดในการกูยืมเงินไดในปริมาณ 
ที่มากนอยแตกตางกันขึ้นอยูกับขนาด 
ของเศรษฐกิจ แตการกูยืมนั้นไมควร 
เกินรอยละ 60 ของ GDP ของ 
ประเทศนั้นๆ โดยประเทศใดมีการกู 
ยืมปริมาณมากกวากำหนดในปริมาณ 
ท่ีมากเกินไป จะแสดงถึงความนาเช่ือถือ 
ต  อสภาพคล  อ ง ในการชำระหน ี ้ 
เสถียรภาพทางการคลัง รวมถึงการ 
ขาดวินัยทางดานการคลังของประเทศ

สำหรับสหรัฐฯ เมื่อพิจารณาถึง 
ประวัติศาสตรการปรับเพิ่มเพดานหนี้
ในอดีตนับตั้งแตป ค.ศ 1944 เปน 
ตนมา พบวาไดมีการปรับเพิ่มเพดาน 
หนี ้ของทางการสหร ัฐฯแล วเป น 
จำนวนถึง 104 ครั้ง เปนการปรับขึ้น 
94 ครั้ง และปรับลง 10 ครั้ง โดย 
มีการปรับขึ ้นมากที ่ส ุดในสมัยของ 
ประธานาธิบดีโรนัลด เรแกน รวม 
จำนวน 18 ครั้ง ประธานาธิบดี จิมมี 
คารเตอร และประธานาธิบดีลินคอน 
จอหนสัน จำนวน 10 ครั้งเทากัน 
สวนในสมัยของประธานาธิบดีบารัค 
โอบามา ไดมีการขอปรับเพิ่มเพดาน 
หนี้มาแลวรวม 6 ครั้ง เฉพาะสมัยของ 

16

â´Â

¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â �¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

สุวิสุทธิ ศิริวัฒนกุล
¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂÈÙ¹Â �¾ÂÒ¡Ã³ �àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

ชมพูนุช วิวัฒนวาระผล

Economic Review

ส่วนในสมัยของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้มีการขอปรับเพิ่มเพดานหนี้มาแล้วรวม 6 ครั้ง 
และเฉพาะสมัยของประธานาธิบดีโอบามาสมัยเดียวมีการเพิ่มหนี้สาธารณะมากที่สุด ถึง 4.2 

ล้านล้านดอลลาร์ หรือมากกว่าประธานาธิบดีคนที่ 1 ถึงคนที่ 41 รวมกันเสียอีก





ประธานาธิบดีโอบามาสมัยเด ียวมี 
การเพิ่มหนี้สาธารณะมากที่สุด ถึง 
4.2 ลานลานดอลลาร หรือมากกวา 
ประธานาธิบดีคนที่ 1 ถึงคนที่ 41 รวม 
กันเสียอีก

สำหรับการพิจารณาปรับเพิ ่ม 
เพดานหนี้ครั้งลาสุด จำนวน 2.4 ลาน 
ลานดอลลารสหรัฐ (เดือนสิงหาคม 2011) 
ไดกำหนดใหรัฐบาลสหรัฐฯ ตองดำเนินการ 
ตัดลดงบประมาณรายจาย โดยแบง 
ออกเปน 2 ขั้น ขั้นแรก รัฐบาลสหรัฐฯ 
จะตองลดคาใชจายภาครัฐระยะยาว 
900,000 ลาน ถึง 1 ลานลานดอลลาร 
ตลอด 10 ปขางหนา และข้ันท่ีสองจะ 
ตองหารายไดท่ีขาดอยูอีก 1.5 ลานลาน 

ดอลลาร จากการปรับวิธีการเก็บภาษี 
และปรับคาใชจายดานสวัสดิการ ซึ่ง 
หลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาไดรับ 
การเลือกต้ังเปนคร้ังท่ี 2 แลว ประธานาธิบดี 
โอบามาไดพยายามหารายไดจากการ 
เก็บภาษีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุม 
ผูมีรายไดสูงซึ่งไดดำเนินการจัดเก็บ 
ภาษี จากเดิมรอยละ 35 เพิ่มขึ้น 
เปนรอยละ 39.6 ในสวนของบุคคล 
ธรรมดาท่ีมีรายไดเกิน 4 แสนเหรียญ 
สหรัฐตอป (ราว 12 ลานบาทตอป) 
และในสวนของครัวเรือนที่มีรายได 
เกิน 4.5 แสนเหรียญสหรัฐตอป 
(ราว 13.5 ลานบาทตอป) ขณะที่ 
รายไดของบริษัทองคกรรวมถึงเงิน 

ปนผลตางๆ จะมีการเก็บภาษีเพิ่มที่ 
รอยละ 20 จากเดิมซึ่งอยูที่รอยละ 
15 นอกจากน้ียังไดดำเนินการเก็บภาษี 
มรดกอสังหาริมทรัพยจากรอยละ 35 
เปนรอยละ 40 พรอมกับการขยาย 
ระยะเวลามาตรการลดหยอนภาษี เพื ่อ 
ชวยเหลือครอบครัวหรือผูมีรายไดนอย 
ออกไปอีก 5 ป ซึ่งจากการเพิ่มภาษี 
ดังกลาวทำใหสหรัฐฯ รอดพนจากปญหา 
หนาผาการคลังที่กำลังจะหมดอายุลง 
รวมถึงภาครัฐมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการ 
ปรับเพิ่มอัตราภาษี แตถึงกระน้ันก็ตาม 
รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงตองเผชิญกับการ 
ปรับลดงบประมาณรายจายภาครัฐ เม่ือ 
วันที่ 1 มีนาคมที่ผานมา ซึ่งเปนการ 
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เมื่อพิจารณาในด้านงบประมาณของสหรัฐฯ พบว่าสหรัฐฯ มีงบประมาณขาดดุลสูงถึงร้อยละ 8.7 
ของ GDP (การขาดดุลงบประมาณไม่ควรเกินร้อยละ 3 ของ GDP) ซึ่งถือว่าสูงมาก



ลดรายจายราว 8.5 หมื่นลานดอลลาร 
(2.55 ลานลานบาท) โดยมูลคาดังกลาว 
อาจจะส งผลกระทบตอหน วยงาน 
ภาครัฐในวงกวาง ซึ่งคาดวาในป 2013 
สวนที่มีการตัดลดงบประมาณมากที่สุด 
แยกเปนงบประมาณดานการทหาร 
4.3 หมื่นลานดอลลาร งบประมาณที่ 
ไมใชการทหาร 2.6 หมื่นลานดอลลาร 
งบประมาณดานสาธารณะสุข 1.1 หม่ืน 
ลานดอลลาร และงบประมาณอื่นๆ   
5 พันลานดอลลาร

เมื่อพิจารณาในดานงบประมาณ 
ของสหรัฐฯ พบวาสหรัฐฯ มีงบประมาณ 
ขาดดุลสูงถึงรอยละ 8.7 ของ GDP 
(การขาดดุลงบประมาณ ไมควรเกิน 

รอยละ 3 ของ GDP) ซึ่งถือวาสูงมาก 
การลดการขาดดุลงบประมาณถือเปน 
ขอถกเถียงกันมานานระหวางพรรค 
เดโมแครตและพรรครีพลับริกัน ซึ่ง 
พรรครีพลับริกันไดเสนอใหมีการปรับลด 
มาโดยตลอด ฉะนั้นการพิจารณาปรับ 
เพิ่มเพดานหนี้ในครั้งนี ้ คงตองหยิบยก 
ประเด็นดังกลาวมาเปนขอตอรองในการ 
ขยายเพดานหนี ้ ซึ่งถาผลการพิจารณา 
สามารถปรับเพิ่มเพดานหนี้ได จะสงผล 
ใหสหรัฐฯสามารถกูยืมเงินไดมากขึ้น 
เพื่อนำเงินมาชำระหนี้พันธบัตรตางๆ 
รวมทั้งนำมาใชในการกระตุนเศรษฐกิจ 
ของประเทศตามแผนงานท่ีไดดำเนินการ 
ไว โดยจะทำใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ 

อยางตอเนื ่องและไมต องตกอยู ใน 
สภาวะชะงักงัน แตในอีกดานหนึ่ง ผล 
ของการปรับเพิ่มเพดานหนี้จะสงผลให 
สัดสวนหนี้สินตอ GDP ที่อยูในระดับ 
สูงในปจจุบันกลับยิ่งเพิ่มสูงขึ ้นซึ่งจะ 
กระทบตอความเช่ือม่ันในความสามารถ 
ในการชำระหนี้และมูลคาที่แทจริงของ 
เงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ 

แตถ าหากการพิจารณาครั ้งน ี ้ 
ไมสามารถปรับเพิ่มเพดานหนี้ไดหรือใช 
ระยะเวลาพิจารณาที่ยืดเยื้ออาจทำให 
สหรัฐฯ เสี่ยงกับการผิดนัดชำระหนี้ 
เหมือนเช นในชวงการขอปรับเพิ ่ม 
เพดานหนี ้ในครั ้งที ่ผ านมาและอาจ 
ทำใหสหรัฐฯ ถูกปรับลดอันดับเครดิต 
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เรตติ้งจาก AAA เหลือ AA+ โดย 
การถูกปรับลดดังกลาวจะสงผลให 
ตนทุนในการระดมทุนสกุลเงินดอลลาร 
ที่เพิ่มสูงขึ้น และปริมาณหนี้สินที่กูยืม 
จะปรับตัวเพิ ่มขึ ้นจากอัตราดอกเบี ้ย 
ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากปญหาในการปรับเพิ่ม
เพดานหน้ีขางตนแลวปญหาการตัดลด 
งบประมาณรายจายยังคงเปนอีก 
ปญหาหนึ่งที่ควรเรงดำเนินการแกไข 
เนื่องจากสหรัฐฯ เปนประเทศที่มี 
สัดสวนหนี้สินตอ GDP ในสัดสวน 
ที่สูงมาก (หนี้สาธารณะตอ GDP สูง 
ที่สุดเปนอันดับ 10 ของโลก) การ 
ตัดลดงบประมาณรายจายของประเทศ 
จะสามารถทำใหหนี ้สินของประเทศ 
ปรับตัวลดลงรวมทั้งเปนการสรางความ 

เช่ือม่ันตลอดจนเปนการสรางเสถียรภาพ 
ทางดานการคลังใหกับประเทศ แตการ 
ตัดลดงบประมาณรายจายของภาครัฐ 
ควรจะตองระวังในเรื ่องปริมาณการ 
ตัดลด โดยไมควรตัดลดมากเกินไปใน 
ระยะเวลาอันสั้น เพราะการตัดลด 
งบประมาณรายจายท่ีมากเกินไปอาจจะ 
สงผลใหเศรษฐกิจที ่กำลังจะฟ นตัว 
อาจจะเข าส ู ภาวะชะง ักง ันอ ีกคร ั ้ง 
เนื่องจากปจจุบันสหรัฐฯ ตองแบกรับ 
หนี้เสียจำนวนมาก ทั้งความสามารถ 
ในการกูยืมเงินที่มีอยูในวงจำกัด ซึ่ง 
ทางออกเดียวในการกระตุนเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศคือการลงทุนจากภาครัฐ 
เพราะฉะนั ้นการตัดลดงบประมาณ 
ควรอยู ในระดับที ่ เหมาะสมไมมาก 
เก ินไปหร ือน อยเก ินไปเพื ่อให เก ิด 

ประสิทธิภาพสูงสุดตอระบบเศรษฐกิจ 
แตไมวาผลการปรับเพิ่มเพดานหนี้และ 
การตัดลดงบประมาณรายจายจะเปน 
อยางไร ประเทศไทยในฐานะเปนประเทศ 
ขนาดเล็กท่ีตองพ่ึงพิงประเทศเศรษฐกิจ 
ขนาดใหญ คงจะตองเตรียมพรอมรับมือ 
กับผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ 
ที่จะเกิดขึ้น เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ถือเปนเศรษฐกิจที ่ม ีความเกี ่ยวโยง 
กับเศรษฐกิจทั่วโลก
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ภาพรวมเศรษฐกิจ ไทย-พมา

“พมา” ประเทศเพื่อนบานที่มี 
พรมแดนติดก ับประเทศไทยโดยม ี 
ระยะทางยาวสุดในบรรดาประเทศ 
เพื่อนบานทั้งหมดถึง 2,401 กิโลเมตร 
ความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศ 
ไทยและพมาไดมีมานานและตอเนื่อง 
อยางไรก ็ตามธ ุรก ิจและการลงทุน 
จากประเทศไทยโดยเฉพาะ SMEs ยัง 
ทำการคาอยูในบางพื้นที่และบางกลุม 
ธุรกิจเทานั ้นดวยขอจำกัดทางดาน 
การเมืองและเศรษฐกิจ แตนับจาก 
พมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ภายในประเทศในทิศทางที ่มุ งสู การ 
เปดเสรี พรอมกับการที่พมาเรงปฏิรูป 
นโยบายทางเศรษฐกิจที ่เชื ่อมโยงกับ 
โลกภายนอกมากขึ้น อีกทั้งปรับปรุง 
กฎหมายการลงทุนฉบับใหม และการ 
ปรับเปล่ียนระบบการเงินของประเทศ ฯลฯ 
เหลานี้ลวนสงผลตอมุมมองและความ 
เชื ่อมั ่นของนักลงทุนตางชาติใหหัน 
มาสนใจและแสวงหาโอกาสการเขาสู
ตลาดพมา ดังเห็นไดจากการหลั่งไหล 
ของนักลงทุนตางชาติเขาไปในพมา 
อยางคึกคักนับจากชวงตนป พ.ศ. 
2555 เปนตนมา นิตยสาร Thailand 
Economic and Business Review 
จึงไดนำเรื่องของพมา มานำเสนอเปน 
Special Report ในฉบับนี้ โดยสรุป 

เนื ้อหาจากงานสัมมนาการลงทุนใน 
พมา ขุมทรัพยล้ำคาใกลแคเอื้อม เมื่อ 
วันที่ 2 เมษายน 2556 ที่จัดโดย 
หอการคาไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับ 
ธนาคารกรุงไทย กรมสงเสริมการคา 
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
และบริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จำกัด 
(มหาชน) โดยรวมมือกันจัดสัมมนาที่ 
เจาะลึกถึงแนวทางการลงทุนในพมา 
เนนเนื้อหาตั้งแตดานเศรษฐกิจการคา 
การลงทุน ดานกฎหมาย ภาษี และ 
นำประสบการณการทำธุรกิจมาแลก 
เปลี่ยนกันในงานนี้

พม  า . . . . โอกาสท ี ่ สดใสของ 
นักธุรกิจไทยหรือไม คุณประจวบ 
สุภิน ีอัครราชทูตที่ปรึกษาฝายพาณิชย 
ณ กรุงยางกุง ประเทศพมา ให 
ข อเสนอแนะว าน ักลงท ุนท ี ่จะเข า 
ตลาดพมาตองประกอบดวย 2 ประการ 
คือ 1) มีความเขาใจในตลาด และ 2) 
มองตลาดเปนบวก และเพื่อใหเขาใจ 
ถึงตลาดพมา คุณประจวบ สุภินี ได 
เลาถึงประเทศพมา ดังนี้

การแบงเขตการปกครองในพมา
แบงเปน 2 ชนเผา และมี 8 รัฐ โดย 
รัฐที่ใหญที่สุดคือ พมา (Bamar) ที่มี 
ประกอบดวย 7 มณฑล และอีก 7 รัฐ 

เปนชนกลุมนอย (ตารางที่ 1) ซึ่งชน 
กลุ มนอยจะแยกตัวออกมาตางหาก 
จากพมา และไมถือวาตนเองเปนชาว 
พมา ดังนั้นการติดตอทำการคากับ 
ชนกลุมนอยนี้จะคอนขางลำบาก แต 
หากทำธุรก ิจในเขตพมาซ ึ ่งเป นชน 
กลุมใหญ จะมีรัฐบาลพมาคอยใหการ 
สนับสนุนซึ ่งมีความชัดเจนมากกวา 
และมณฑล 3 อันดับแรกที่เปนตลาด 
ใหญ ไดแก เอยาวดี (Aye yar wad 
dy) มัณฑะเลย (Mandaley) และ 
ยางกุง (Yangon) 

พมาได บ ัญญัต ิให ศาสนาพุทธ 
เปนศาสนาประจำชาติ และมีผูนับถือ 
ศาสนาพุทธกวา 90% และชาวพมา 
เปนชนชาติที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งเนนเรื่องการ 
นับถือศาสนา จริยธรรม การปฏิบัติ 
ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา และ 
ชาวพมาย ึดถ ือความเช ื ่อใจมาเป น 
อันดับหนึ่ง การทำธุรกิจกับชาวพมา 
ใหค ิดเสมือนกับวาเราไปขอผู หญิง 
พมาแตงงาน ในชวงแรกตองเขาไปจีบ 
ทำความรู จ ักใหเขาไวใจสักพักกอน 
และเมื่อแตงงาน (หมายถึงการรวม 
ลงทุนธุรกิจ) จะเปล่ียนใจไมไดเปนอันขาด 
ถือวาแตงงานกันไปแลว คนพมาไดให 
ความเชื่อใจแลว ถาเปลี่ยนใจ ความ 
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เชื่อใจจะหมดลงทันที สำหรับการ 
ตอนรับของชาวพมาที ่ม ีต อไทยนั ้น 
พมาไดใหการตอนรับนักลงทุนจาก 
ไทยเปนอยางดี ถือเปนเรื่องที่ดีในการ 
สรางมิตรภาพและการสรางเครือขาย 
(Connection)

การลงทุนในประเทศพมา
นับตั ้งแตประเทศพมาเปดการ 

ลงทุนจากตางประเทศ คณะกรรมาธิการ 
ส ง เสร ิมการลงท ุนแห ง เม ียนมาร  
(Myanmar Investment Commis-
sion: MIC) อนุมัติโครงการการลงทุน 
จากตางประเทศรวม 458 โครงการ 
คิดเปน 40, 429 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยกลุ มอ ุตสาหกรรมที ่ม ียอดการ 
ลงทุนสูงสุด ไดแก พลังงาน น้ำมัน 
และกาซธรรมชาติ และเหมืองแร 
(รายละเอียด ตามตารางที่ 2) ประเทศ 
ที ่ไดร ับการอนุมัติโครงการลงทุนใน 
ประเทศพมา (รายละเอียดตามตาราง 
ที่ 3) ซึ่งประเทศจีนมีโครงการมากที่ 
สุด และประเทศไทยเปนอันดับที่ 2 
และรายละเอ ียดโครงการลงท ุนท ี ่ 
ประเทศไทยไดรับการอนุมัติ (ตาม 

รายละเอียดในตารางที่ 4)

กฎระเบียบดานการลงทุน
ในดานกฎหมายของพมากำลัง 

อยูในชวงที่มีการแกไขกฎหมาย และ 
มีการตรากฎหมายใหมเพื่อใหมีความ
ทันสมัยและสอดคลองกับการเปดรับ
การลงทุนและการคากับตางประเทศ 
ดังนั้นนักธุรกิจไทยจะตองคอยติดตาม 
อยางใกลชิดและสม่ำเสมอ การเขาไป 
ลงทุนในพมานั้นมีอยู 3 ขั้นตอน (ตาม 
รูปภาพที่ 1) และเราตองเขาไปลงทุน 
ในสิ่งที่เขาตองการ หรือสิ่งที่ตลาดใน 
พมายังขาดอยู เชน ธุรกิจรานอาหาร 
ธ ุรก ิจพลาสต ิกบรรจ ุภ ัณฑ ห ีบห อ 
โรงพยาบาลดานการแพทย หรือแม 
แตดานการศึกษา เนนไปทางการฝก 
อบรม หรือสายอาชีวะ การฝกวิชาชีพ 
ธ ุรก ิจเคร ื ่องด ื ่มจะเน นไปในด าน 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และที่เปนที่นิยม 
มากที่สุดในตอนนี้ คือ ธุรกิจโรงแรม 
ซึ ่งแมจะติดขัดในเรื ่องกฎหมายที ่วา 
หามชาวตางชาติถือครองกรรมสิทธิ ์ 
ที่ดิน แตใหถือครองโดยการเชาไมเกิน 
1 ปนั้น ก็ยังคงมีผูใหความสนใจใน 

ธุรกิจนี้เปนจำนวนมาก ซึ่งสวนใหญ 
แลวนักลงทุนจะมีวิธีแกไขขอกฎหมาย 
ดังกลาว โดยการทำสัญญาเชาท่ีกำหนด 
เวลาคราวละ 1 ป เปนหลายฉบับตอ 
กันไป โดยทำในคราวเดียว เชน ตองการ 
เชาที่ดินจำนวน 10 ป ก็จะทำสัญญา 
เชาเวลา 1 ป ไวจำนวน 10 ฉบับ 
ไวลวงหนาเลย แตกฎหมายน้ีมีขอยกเวน 
หากเปนการลงทุนจากที ่ได ร ับการ 
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
การลงทุน (Myanmar Investment 
Commission : MIC) ในเรื่องของ 
จำนวนเงินลงทุนขั ้นต่ำก็จะอยูในดุล 
พินิจของ MIC ดวยเชนกัน นักลงทุน 
จำเปนตองมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
ที่เรียกวา Permit to Trade อีก 
สิ่งหนึ่งสำคัญคือ พมาไมไดใชระบบ 
ภาษีมูลคาเพิ่ม VAT แตจะเก็บภาษี 
การคา (Commercial Tax) ที่เก็บจาก 
ผูผลิตสินคา ผูขายสินคา ผูนำเขา หรือ 
ผูสงออกแลวแตกรณี โดยมีอัตราภาษี 
ระหวาง 5 – 200% แทน ในอนาคต 
พมาจะเปดโอกาสใหนักลงทุนตางชาติ 
สามารถซื้อคอนโดมีเนียมได ขณะนี้ 
กำลังอยู ในระหวางการรางกฎหมาย 
รองรับอยู
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พมากับโอกาสและลูทาง 
การลงทุน

โอกาสและลู ทางการลงทุนไทย 
ในพมา คุณศิริพร นุรักษ ผูอำนวยการ 
สำน ักความร วมม ือการลงท ุนต าง 
ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน มาแลกเปลี่ยนถึง 
แนวโนมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
นโนบายและบทบาทการสงเสริมลงทุน 
ไทยในตางประเทศ โอกาสและลูทาง 
การลงทุนไทยในพมา จากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 (2555-2559) “สงเสริม 
ผูประกอบการไทยลงทุนในตางประเทศ 

โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน เพื่อ 
แกไขปญหาขาดแคลนแรงงานวัตถุดิบ 
และใชสิทธิพิเศษของประเทศเพ่ือนบาน 
ในการผลิตสงออก” ซึ่งไดมีการกำหนด 
ประเทศเปาหมาย ดังนี้

ลำดับที่ 1 อินโดนีเซีย พมา 
กัมพูชา เวียดนาม

ลำดับที่ 2 จีน อินเดีย และ 
อาเซียนอื่นๆ

ลำดับที ่ 3 ตะวันออกกลาง 
เอเชียใต และแอฟริกา

สถานการณธุรกิจไทยในชวงนี้มี
ความเข มแข ็งทางการเง ินมากข ึ ้น 
ประกอบการคาเงินบาทที่แข็งตัวสูงขึ้น 
ทำใหนักลงทุนชาวไทยสนใจลงทุนใน
ตางประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งอยูในรูปของ 
การซื้อกิจการ แมจะมีความเสี่ยงสูง 
แตสามารถทำใหขยายธ ุรก ิจอย าง 
รวดเร็ว เนื่องจากไดฐานลูกคา ตรา 
สินคา (Brand) ทรัพยสินทางปญญา 
บุคลากร ฯลฯ ในลักษณะเหมารวม 
(Package) พมาถือเปนประเทศเปดใหม 
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ซึ ่งทรัพยากรธรรมชาติย ังมีอยู มาก 
ซึ่งเหมือนกับไทยเมื่อ 15 ปกอน เชน 
ปาไม แรธาตุ อัญมณี น้ำมันและกาซ 
ธรรมชาติ และสัตวน้ำ 

การลงทุนนั้นแนะนำใหลงทุนใน 
เขตอุตสาหกรรมที ่ร ัฐบาลพมาจัดไว 
ให (ตามรูปภาพที่ 2: Industrial 
Zones) เพราะคาใชจายต่ำกวาโดย 
เฉพาะที่ยางกุง และการติดตอผาน 
รัฐบาลจะมีความสะดวกมากกวาการ 
ไปติดตอดวยตนเอง ที่สำคัญควรไป 
เปนกลุมมากกวาไปคนเดียวซึ่งจะทำให 
มีโอกาสขยายการลงทุน

ในสวนของนโยบายภาษี เรื่อง 
ที่ถือวาเปนปญหามากสำหรับนักลงทุน 
ชาวไทย ก็คือ อนุสัญญาภาษีซอน 
โดยไดรับขอมูลจาก ดร.บัณฑิต อุชชิน 
สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร ซึ่งทาน 
ไดใหคำจำกัดความไว ดังนี้ 

• ประเทศ “แหลงเงินได” พิจารณา 

จากความสัมพันธทางเศรษฐกิจอยาง
แนบแนนกับผูมีถิ ่นที่อยูในประเทศคู
สัญญาอีกประเทศหน่ึง หมายถึง ประเทศ 
พมา

• ประเทศ “ถิ่นที่อยู” ในที่นี้ 
หมายถึง ประเทศไทย

ในที ่น ี ้ เราจะไมคำนึงถ ึงความ 
เก่ียวของทางสัญชาติ แตคำนึงถึงหลักเกณฑ 
ตามขอดังนี้ 

1. ระยะเวลาวาอยู ในประเทศ 
ถิ่นที่อยูเกินกวา 6 เดือนหรือไม 

2. ผ ู  จ  าย เ ง ิ นม ี ถ ิ ่ นท ี ่ อย ู  ใ น 
Source Country หรือไม 

3. จำนวนเง ินท ี ่จ ายลงอย ู  ใน 
บัญชีรายจาย ของ Source country 
หรือไม

กรณีครบ 3 ประเทศ “แหลง 
เงินได” ไดรับสิทธิเก็บภาษี หมายความ 
วา 1 “และ” 2 “และ” 3 

กรณีขาดขอใดไปขอหน่ึง ประเทศ 

“ถิ่นที่อยู” ไดรับสิทธิเก็บภาษี
ถากรณีเกณฑแบบ 1 “หรือ” 2 

“หรือ” 3 ประเทศที่เปน “แหลงเงิน 
ได” ไดรับสิทธิเก็บภาษี

นิติบุคคล ลงทุนในพมาโดยการ 
เปดบริษัท/ สาขา เปนที่ตั้งของสถาน 
ประกอบการถาวร (Permanent Estab-
lishment) ถาประเทศแหลงเงินได 
สามารถพิสูจนไดวาตนมีสถานประกอบ 
การถาวรของผูมีเงินไดในประเทศตน 
นั ่นหมายความว าประเทศตนเป น 
แหลงเงินไดที ่แนบแนนสามารถเก็บ 
ภาษีตามมาตรา 40 (2) (5) – (8) ได 
(มิฉะน้ัน ประเทศท่ีมีถ่ินท่ีอยูสำคัญกวา) 
และในการอางสิทธิ์ใดๆ ทุกครั้งจะ 
ตองเก็บเอกสารไวอางอิงเสมอ และ 
ควรจะเปนหนังสือรับรองที่เปนภาษา
อังกฤษจากสถานทูตไทย จะทำให 
เรื่องภาษีเปนเรื่องที่งายขึ้น
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เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555
กระทรวง เกษตรของอ ินโดน ี เซ ี ย 
(Ministry of Agriculture : MOA) 
ได ออกกฎเกณฑ มาหลายฉบ ับท ี ่ 
เกี่ยวของกับการสงออกสินคาผักและ
ผลไมของไทย ซึ่งจะสงผลทำใหสินคา 
ประเภทผักและผลไมเขาไปทำตลาด 
ไดยากข้ึน กอนท่ีจะไปลงในรายละเอียด 
ของระเบียบดังกลาว ผมขอนำทานผูอาน 
ใหรูจักตลาดผักและผลไมของอินโดนีเซีย 
วาเปนอยางไร ในป 2554 มูลคาผัก 
และผลไมนำเขาของอินโดนีเซียมี 
มูลคามากกวา 40,000 ลานบาท 
ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทาตัวจากป 
2549 ในมูลคาดังกลาวอินโดนีเซีย 
มีการนำเขาผักและผลไมจากประเทศ 
จีนมากที่สุด คิดเปนรอยละกวา 50 
และก็คงสัดสวนน้ีมาหลายๆ ปแลว โดย 
ในป 2554 อินโดนีเซียนำเขาจากจีน 
เปนมูลคาทั้งสิ้น 22,000 ลานบาท 
สินคาที ่สงไปขายจะเปนผักมากกวา 
ผลไม สินคาประเภทผักของจีนที่ขาย 
ในตลาดอินโดนีเซียสวนใหญเปน 
หอมหัวใหญ หอมหัวเล็ก และกระเทียม 

รองลงมาคือ ผักแหง แครอท ถั่ว 
สวนผลไมจ ีนที ่ขายสวนใหญเปน 
แอปเปล สม และองุน ซึ่งราคาถูก 
กวาผักและผลไมไทยประมาณรอยละ 
40 สำหรับประเทศที่อินโดนีเซียนำเขา 
ผักและผลไม มาเป นอ ันด ับสองคือ 
ประเทศไทย แตสัดสวนการนำเขาของ 
อินโดนีเซียมีสัดสวนที่หางจากประเทศ 
จีนมากครับ ผักและผลไมไทยสงไป 
ขายในตลาดอินโดนีเซียเพียงรอยละ 
13 เทานั้น มีมูลคาในป 2554 อยูที่ 
6,000 ลานบาท สัดสวนรอยละ 13 
ในชวง 5 ปที่ผานมาถือวาอัตราการ 
ขยายตัว“ยังน่ิงๆ อยูในระดับเทาเดิม” 
ผักและผลไมไทยที่สงไปขาย สวนใหญ 
จะเปนผลไมมากกวาผัก เชน ทุเรียน 
มะขามแหง ลำไย (ซึ่งตรงนี้แตกจาก 
สัดสวนของประเทศจีน) ท่ีนาสนใจคือ 
ส มจากประเทศไทยม ีม ูลค าการ 
สงออกลดลงอยาง “นาตกใจ” เมื่อ 
เทียบกับสมจีนที่โตอยางกาวกระโดด 
สวนประเทศอาเซียนที ่เปนคู แขงผัก 
และผลไม  ไทยในอ ิน โดน ี เซ ี ยค ื อ 
เวียดนาม พมา และมาเลเซีย แต 

สินคาทั้งสามประเทศนี้ก็ยังมีมูลคาไม
มากน ักเม ื ่อเท ียบก ับประเทศไทย 
ที่นาสนใจคือ ในชวง 2 ปที่ผานมานั้น 
มูลคาการสงออกของสามประเทศนี้มี
สัดสวนที่เพิ่มขึ้นมากเชนกัน 

นอกจากคูแขงท่ีคอยๆ คืบคลาน 
เขามาแยงสวนแบงตลาดผักและผลไม 
สิ ่งท ี ่ถ ือว าเป น “ดานหิน” ก็ค ือ 
อินโดนีเซ ียได สร างกฎเกณฑและ 
มาตรฐานผักและผลไมที ่เขาไปขาย 
ในตลาดอินโดนีเซียที่เขมขึ้นกวาเดิม 
อินโดนีเซียคุมเขมผักและผลไมตั้งแต
ระดับกอนสินคาเขาสูตลาด (Pre Market 
Control) และหลังเขาสูตลาด (Post 
Market Control) ซึ่งไปเกี่ยวของกับ 
การตรวจสอบสินคา ทาเรือ การติด 
ฉลาก และการบังคับใชกฎหมาย แต 
ไมว าจะเปนระดับใดก็เกี ่ยวของกับ 
สินคาผักและผลไมของไทยโดยตรง 
ทั้งสิ ้นอินโดนีเซียใหหนวยงานหลัก 
ท่ีเขามาดูแลท้ังสองระดับคือ “หนวยงาน 
อาหารและยา (National Agency 
for Drug and Food Control : 
NADFC)” หรือ “Badan POM” 
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ผักและผลไม้ไทยในตลาดอินโดนีเซีย :
อุปสรรคทีต้องฟันฝา
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และมีกฎหมายอาหาร (Food Law) 
ป 1996 เปนแกนหลักในการควบคุม 
คุณภาพและมาตรฐานสินคาอาหาร
ทั้งหมด แตไมใชแคนี้ครับ ยังมี 
พระราชบัญัญัติ (Act) ที่ดาหนา 
เขามาควบคุมสินคาเกษตรของไทย
มีอีก 16 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีคำสั่ง 
ของประธานาธิบดี (President Instruc-
tion) และระเบียบกระทรวง (Ministerial 
Regulations) ท่ีสามารถออกมาเม่ือไร 
ก็ได ในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหมด 
อินโดนีเซียเปนประเทศที่มาตรการ 
การกีดกันสินคาเขมมากที่สุด นอก 
จากกฎหมายดังกลาวแลว ยังมีการ 
กำหนดรายละเอียดสารตกคางสำหรับ 
สินคาเกษตรอีก 218 ประเภท สิ่งที่ 
ตองปวดหัวถัดไปคือการกำหนดทาเรือ 
ที่ขนสงสินคาผักและผลไมไทยเพียง
3 ทาเรือ คือ 1)ทาเรือ Soekarno-
Hatta อยูที่เมือง Makassar ใน 
เกาะสุราเวสีทางทิศใตหางจากกรุง 
จารกาตาประมาณ 1,500 กิโลเมตร 
2) ทาเรือ Tanjung Perak ที่เมือง
Surabaya หางจากกร ุงจาร กาต า 
ประมาณ 800 กิโลเมตร ในเกาะชวา 
3) ทาเรือ Belawan ที่เมือง Medan 

ในเกาะสุมาตราหางจากกรุงจารกาตา
ประมาณ 1,450 กิโลเมตรและสนามบิน 
นานาชาติ SoekarnoHatta ตั้งอยูใน 
เกาะชวาหางจากกรุงจารกาตาประมาณ 
30 กิโลเมตร จะเห็นไดวามีเพียงสนามบิน 
นานาชาติเทานั ้นที ่ผักและผลไมไทย 
ไมตองใชเวลาในการขนสงนาน เพราะ 
มีระยะทางไมไกลเกินไปจากเมืองหลวง 
แตอยาลืมนะครับวา เราไมสามารถ 
ขนสงสินคาไดจำนวนมากเพราะคา 
ขนสงแพงกวาการขนสงโดยทางเรือ 
จากรายงานของ Asia Foundation 
พบวาโดยเฉลี ่ยแลวคาใชจายในการ 
ขนสงทางถนนของอินโดนีเซียที ่รวม 
ทุกอยาง ต้ังแตคาน้ำมัน คาดำเนินการ 
คาตรวจจากตำรวจทางหลวงและคา 
อื่นๆ มีตนทุนอยูที่ 17,000 ถึง 
20,000 บาทตอคันตอเดือน ในขณะที่ 
นิตยสาร “Strategy Review” ของ 
อินโดนีเซียระบุว าตนทุนการขนสง 
ทางถนนของอินโดนีเซ ียสูงที ่ส ุดใน 
อาเซียน สอดคลองกับรายงานของ 
ธนาคารโลกระบุวา “ดัชนีโลจิสติกส 
(Logistic Performance Index : 
LPI)” ของอินโดนีเซียอยูในอันดับที่ 
หาของประเทศอาเซียน ต่ำกวาไทยที ่

อยูลำดับที่สามนี่คือปญหาใหญของ
ผักและผลไมไทยครับ เพราะสินคา 
เหลานี ้ไมสามารถเก็บไวนานๆ ได 
หากเปนสินคาประเภทอาหารกลองที่
แปรรูปแลวจากประเทศไทย ก็คงไม 
ตองกังวลมาก แตน่ีคือ “ผักและผลไม” 
ความสดและใหมคือตัวกำหนดราคา 
ขาย 

เห็นทีงานนี้รัฐบาลไทยตองเรง
รีบดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งโดย
ดวนครับ หากปลอยไปนานๆ ผัก 
และผลไมอาจจะตองสูญเสียศักยภาพ 
การในแขงขันในตลาดอินโดนีเซีย 
แนแท ผมคิดวามีอยู สามเรื ่องคือ 
ราคาสินคาขาย กฎเกณฑที่เกี่ยวกับ 
มาตรฐานสินคาและการตรวจสอบ 
นำเขา และการอำนวยความสะดวก 
ในการขนสง เรื่องเรงดวนคือการขนสง 
เพราะควบคุมยากเหลือเกิน สวนการ 
ตรวจสอบคุณภาพสินคา ผมคิดวาเรา 
พอจะเตรียมตัวและปรับปรุงที่ประเทศ 
เราได สวนเรื่องราคาขายสินคาผักและ 
ผลไมไทยเราตองเนนที่คุณภาพ การ 
ลงไปขายสินคาราคาถูกที่ตองแขงกับ 
สินคาจากประเทศจีน ไมใช “แนว 
สินคาไทย” ครับ
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อด ีตท ี ่ผ านมากล ุ มอาเซ ียนม ี 
ความพยายามจะสรางเขตการคาเสรี
อาเซียนโดยใหประเทศสมาชิกตางๆ 
ปรับลดอัตราภาษีนำเขาลงตามกรอบ
ความตกลง และปจจุบันกลุมอาเซียน 
มีความพยายามจะเลื่อนระดับความ
รวมมือใหมากขึ้น เพื่อกาวไปสูการ 
เป นประชาคมเศรษฐก ิจอาเซ ียน 
(ASEAN Economic Community: 
AEC) ภายในป 2558 ท่ีมีจุดมุงหมาย 
เพื ่อใหกลุ มอาเซียนรวมตัวกันเปน 
ตลาดหรือฐานการผลิตเดียวกัน 

อยางไรก็ตามการที่ประเทศตางๆ 
ในกลุมอาเซียน รวมถึงประเทศไทย 
ที่กำลังผลักดันตนเองเขาสูประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) จำเปนจะตอง 
ยอมรับความจริงที่วา ประเทศตางๆ 
ในกลุ มอาเซียนนั ้นมีความสามารถ 
ในการแขงขันในสินคาและบริการที่
แตกตางกัน ซ่ึงสงผลใหไดรับประโยชน 
มากนอยจากการรวมกลุ มแตกตาง 
กัน ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตอง 
ศึกษาถึงความเขาใจ และประเมินความ 
พรอมของผูประกอบการไทย ทั้งใน 
ภาคการผลิต และบริการ วาปจจุบัน 
มีความพรอมมากนอยแคไหนกับการ
แขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ศ ู นย  ศ ึ กษาการค  า ระหว  า ง 
ประเทศ เปนหนวยงานหนึ่งที่ติดตาม 

และวิเคราะหความคืบหนาและผล 
กระทบจากการเขาสู AEC อยางใกลชิด 
ทำการสำรวจความพรอมและความ
เข าใจของภาคการผล ิตและภาค 
บริการไทยตอการแขงขันในประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนป 2555 ศูนยฯ 
ไดทำการสำรวจใน 13 กิจกรรมการ 
ผลิต จำนวน 1,500 ราย โดย ดังนี้
- พืช - ปศุสัตว
- ประมง - อุตสาหกรรม
- ธุรกิจกอสราง
- ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม
- ธุรกิจคาสงคาปลีก
- ธุรกิจการศึกษา
- ธุรกิจการเงิน
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ความพร้อมและความเข้าใจของภาคการผลิตและ
ภาคบริการไทยต่อการแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนปี 2555
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- ธุรกิจสุขภาพ และสปา
- ธุรกิจทองเท่ียว โรงแรม และภัตตาคาร
- ธุรกิจขนสง
- ธุรกิจบริการอื่นๆ 

ผลการสำรวจความพรอมและ 
ความเขาใจของภาคการผลิตและภาค
บริการไทยตอการแขงขันในประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนป 2555 ในประเด็น 
ตางๆ มีดังนี้

1. ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน

ตั้งแตป 2553 เปนตนมา 
ผูประกอบการรายใหญมีความรูความ 
เขาใจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากความเขาใจเพียง 
รอยละ 24.7 ในป 2553 เพิ่มเปน 
รอยละ 97.78 ในป 2555 ในขณะ 
ที่ป 2555 ผูประกอบการ SMEs มี 
ความรูความเขาใจเพียงรอยละ 43.8 

เพ่ิมข้ึนจากป 2554 เพียงรอยละ 1.3 
เทาน้ัน แสดงวายังมีผูท่ีไมเขาใจเก่ียวกับ 
AEC มากกวารอยละ 50 ซึ่งเปนสิ่งที่ 
ตองเรงทำความเขาใจกับผูประกอบการ 
SMEs (ภาพที่ 1)

หากพิจารณาถึงความร ู ความ 
เขาใจเกี่ยวกับ AEC ของกิจกรรมการ 
ผลิตประเภทตางๆ พบวาในป 2555 
ภาคเกษตรกรรม ไดแก เกษตรกร 
ปลูกพืช ผูเลี้ยงปศุสัตว และประมง 
สวนใหญยังไมมีความเขาใจเกี ่ยวกับ 
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ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาผู้ประกอบการรายใหญ่มีความรู้ความเข้าใจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพิ่มขึ้นเรื ่อยๆ จากความเข้าใจเพียงร้อยละ 24.7 ในปี 2553 เพิ่มเป็นร้อยละ 97.78 ในปี 2555 
ในขณะที่ปี 2555 ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเพียงร้อยละ 43.8 เพิ่มขึ้นจากปี 

2554 เพียงร้อยละ 1.3 เท่านั้น



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกวา 
รอยละ 80 แตในภาคอุตสาหกรรม 
หรือภาคการผลิตพบวาผูประกอบการ 
ประมาณรอยละ 52.83 ยังไมเขาใจ 
เกี่ยวกับ AEC สำหรับภาคบริการ 
พบวา ผูประกอบการมากกวารอยละ 
80 ในกลุมกอสราง และคาสงคาปลีก 
ยังไมเขาใจเก่ียวกับ AEC และผูประกอบการ 
มากกวารอยละ 50 ในกลุมสุขภาพ 
และสปา ภัตตาคารและโรงแรมยังไม 

เขาใจเก่ียวกับ AEC ดังแสดงในภาพท่ี 2
ทั ้งนี ้สาเหตุความไมเขาใจของ 

ผ ู ประกอบการเก ี ่ยวก ับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน แสดงดังตารางที่ 1

จากปญหาที่ผูประกอบการยังไม
คอยมีความเขาใจในรายละเอียดของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงจำเปน
ตองหาแนวทางที่ทำใหผูประกอบการ
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น ซึ่งจากการ 

สำรวจความคิดเห็นของผูประกอบการ 
ในธุรกิจตางๆ สามารถสรุปแนวทาง 
ที่จะชวยใหผู ประกอบการในธุรกิจ 
ตาง  ๆสามารถเขาใจประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนไดมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี้

สำหรับประเด็นขอมูลประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที ่ผ ู ประกอบการ 
ธุรกิจตางๆ ยังไมเขาใจ และตองการ 
ทราบขอมูลเพิ่มเติม แสดงดังภาพที่ 3
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ผลสำรวจพบว่าในปี 2555 ผู้ประกอบการ SMEs มีความพร้อมในการแข่งขันอยู่ที ่ร้อยละ 43.23 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.70 ในปี 2554 ในขณะที่ 

ผู้ประกอบการรายใหญ่มีความพร้อมในการแข่งขันภายใต้ AEC ร้อยละ 94.7 ในปี 2555 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.59 ในปี 2554



2. ความพรอมของภาคการผลิต 
และภาคบริการกับการแขงขัน 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การสำรวจในสวนนี้เปนการสอบ
ถามผูประกอบการไทย เกี่ยวกับความ 
พร อมของธ ุรก ิจก ับการแข งข ันใน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลสำรวจ 
พบวาในป 2555 ผูประกอบการ SMEs 
มีความพรอมในการแขงขันอยูที่รอยละ 

43.23 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 26.70 ในป 
2554 ในขณะท่ีผูประกอบการรายใหญ 
มีความพรอมในการแขงข ันภายใต 
AEC รอยละ 94.7 ในป 2555 เพิ่มขึ้น 
จากรอยละ 92.59 ในป 2554 ดังภาพ 
ที่ 4

สวนสาเหตุของความไมพรอม 
ในการแขงขันภายใต AEC มีสาเหตุ 
มาจากปจจัยตางๆ ดังนี้

3. ความพรอมของภาคการผลิต 
และภาคบริการในการลงทุนไปประเทศ 
ในกลุมอาเซียน

สำหรับความพรอมในการเคลื่อน 
ยายไปลงทุนยังประเทศในกลุมอาเซียน 
ของผูประกอบการไทย จากการสำรวจ 
พบวาผูประกอบการรายใหญรอยละ 
81.11 มีความพรอมในการไปลงทุน 
ในประเทศในกลุมอาเซียน สวนผู 
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ประกอบการ SMEs มีความพรอม 
เพียงรอยละ 26.4 สวนความไมพรอม 
มีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ดังแสดง 
ในตารางที่ 4

4. ส่ิงท่ีควรดำเนินการอยางเรงดวน

จากความไมเขาใจและความไม
พรอมของผู ประกอบการไทยดังที ่ได 
นำเสนอมาขางตนน้ัน ศูนยศึกษาการคา 

ระหวางประเทศไดสำรวจความเห็น 
ของผูประกอบการวามีประเด็นในบาง 
เปนประเด็นสำคัญที ่ควรดำเนินการ 
อยางเรงดวน เพี่อเตรียมความพรอม 
กับการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ผลการสำรวจแสดงไดดัง 
ตารางที่ 5

จะเห็นไดวาในระยะอีกเพียงแค
ประมาณ 2 ปกวาๆ ตอไปนี้ยังมีสิ่ง 
จำเปนเรงดวนที ่ผ ู ประกอบการไทย 

รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของตองดำเนิน 
การใหเกิดเปนรูปธรรมอยางแทจริง 
เพื่อใหประเทศไทยมีความพรอมอยาง 
สมบูรณที ่ส ุดในการเขาสู ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน ในเดือนธันวาคม 
2558 นี้

ประกอบการ SMEs มีความพรอม ระหวางประเทศไดสำรวจความเห็น รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของตองดำเนิน
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เมื่อตนเดือนกุมภาพันธที่ผานมา 
หนังสือพิมพไชนา เดลี่ (China Daily) 
ก ระบอก เ ส ี ย ง ส ำค ั ญขอ งพร รค 
คอมมิวนิสตและรัฐบาลจีน ไดตีพิมพ 
ขาวใหญในหนาธุรกิจเร่ือง “Most regions 
expect double-digit growth” ที่ 
นำเสนอขอมูลอัตราการเติบโต เปาหมาย 
รายมณฑลของจีนในป 2556 ซึ่งเปน 
ปแรกของการบริหารงานของรัฐบาล 
ใหมภายใตการนำของทานสี จิ้นผิง 
และทานหลี่ เคอเฉียงไวอยางนาสนใจ

ผมเลยเขาไปคนหาขอมูลเพิ่มเติม 
จากรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานของ 
รัฐบาลประจำป และแหลงอื่นๆ ที่ 
เกี่ยวของ เพื่อจะไดทราบบรรยากาศ 
และท ิศทางการพ ัฒนาของแต ละ 
มณฑลของจีนในป 2556 ไดอยาง 
ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากขอมูลดังกลาว 
สะทอนภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของจีน ดังนี้

1. เปาหมายป 2556 เติบโต 
อยางมีเสถียรภาพ แมวาเศรษฐกิจ 
จีนในป 2555 เติบโตในอัตรารอยละ 
7.8 เมื่อเทียบกับของปกอน ซึ่งนับ 
เปนอัตราที่ต่ำสุดในรอบ 13 ป แต 
หลายมณฑล/มหานคร/เขตปกครอง
อิสระ โดยเฉพาะในดานซีกตะวันตก 
ของจีน ก็ยังตั้งเปาหมายการเติบโต 
ในป 2556 ในอัตราที่สูงอยูตอไป 
โดยในการกำหนดเปาหมายการเติบโต 
ในป 2556 มีอยูถึง 29 มณฑลจาก 
ทั้งหมด 31 มณฑลที่กำหนดเปาหมาย 
การเติบโตไวสูงกวาอัตราการเติบโต 
ของจีนในป 2555 อยางไรก็ดี มีถึง 12 
แห  งท ี ่ ลดเป  าหมายต ่ำกว  าอ ัตรา 
เปาหมายของตนเองเมื่อป 2555

ขณะเดียวกัน จำนวน 24 มณฑล 

ที่ตั้งเปาหมายการเติบโตไวอยางนอย
รอยละ 10 และอีก 7 มณฑลที่ตั้งเปา 
ในอัตราเลขตัวเดียว ซ่ึงหากเปรียบเทียบ 
กับของป 2555 ที่มี 25 มณฑลตั้ง 
เปาหมายการเติบโตไวที่ระดับตัวเลข 
2 หลัก และมีอยู 6 มณฑลตั้งเปาไว 
ต่ำกวารอยละ 10 ก็ถือไดวามีภาพ 
รวมที่คลายคลึงกัน

อยางไรก็ดี นายจาง หล่ีฉุน (Zhang 
Liqun) นักวิจัยแหงศูนยวิจัยเพื่อการ 
พัฒนาประจำคณะรัฐมนตรีของจีน 
ใหความเห็นวา “ในอดีต อัตราการ 
เติบโตที่แทจริง ณ ปลายปมักจะอยู 
ในระดับที ่สูงกวาอัตราเปาหมายที ่ 
กำหนดไว” ซึ่งหากเปนเชนนั้นจริง ก็ 
หมายความวาหลายมณฑลของจีนจะ
ยังคงเติบโตอยางตอเนื ่องตอไปในป 
2556
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2. เป าหมายการเต ิบโตของ 
มณฑลดานซ ีกตะว ันออกต ่ำกว า 
พื้นที่ตอนใน โดยมณฑลที่ตั้งเปาหมาย 
การเติบโตสูงท่ีสุดไดแก กุยโจว รอยละ 
14 ตามดวยสานซี รอยละ 12.5 และ 
อีก 10 มณฑลที่ตั้งเปาหมายการ 
ขยายตัวไวที่รอยละ 12 เมื่อเทียบกับ 
ของปที่ผานมา อาทิ ฉงชิ่ง กานซู 
ยูนนาน หนิงเซี่ย และมองโกเลียใน 
ตามดวยเสฉวนที ่ต ั ้งเปาหมายไวใน 
อัตรารอยละ 11 หูเปยและเหอหนาน 
เทากันที่รอยละ 10 ดวยการเติบโต 
ในอัตราดังกลาวนับวาเปนสวนสำคัญ 
ที ่จะช วยให การพ ัฒนาของมณฑล 
เหล าน ั ้นดำเน ินไปอย างต อเน ื ่อง 
ดังเชนที่เคยเกิดขึ้นในชวง 2-3 ปที่ 
ผานมา และสามารถ “กาวกระโดด” 
ไดอยางรวดเร็ว อันจะเปนการลดชองวาง 
ของการพ ัฒนาก ับมณฑลด านซ ีก 
ตะวันออกไปไดมาก

3. มหานครตั้งเปาที ่จะเติบโต 
ในระดับปานกลาง โดยกรุงปกกิ่ง 
กำหนดเปาหมายการเติบโตไวที่รอยละ 
8 ซึ่งสูงกวาของป 2555 อยูเล็กนอย 
(รอยละ 7.8) ขณะที่นครเซี่ยงไฮตั้ง 
เปาหมายที่รอยละ 7.5 เทากับของป 
ที่ผานมา ซึ่งถือเปนอัตราเปาหมายที่ 
ต่ำที ่ส ุดเมื ่อเทียบกับของมณฑลอื ่น 
นอกจากน้ี เทียนจินและฉงช่ิง มหานคร 
แหงเดียวในดานซีกตะวันตก ยังคง 
พยายามจะเติบโตในอัตราที่สูงตอไป 
โดยกำหนดเปาหมายการเต ิบโตไว  
เทากันที่รอยละ 12 เมื่อเทียบกับของ 
ปที่ผานมา

4. ขอสังเกต จากขอมูลเศรษฐกิจ 
ดังกลาว นักวิชาการและสื่อมวลชนจีน 
ตางมีขอสังเกต ดังนี้

4.1 ภาพเล ็กรวมก ันมากกว า 

ภาพใหญ สถิติของจีนยังมีปญหาการ 
นับซ้ำและสงผลใหตัวเลขเศรษฐกิจใน
ภาพยอยระดับมณฑลรวมกันมีมาก 
กวาตัวเลขรวมของประเทศ กลาวคือ 
ในป 2555 ตัวเลขจีดีพีรายมณฑล 
รวมกันมีมูลคามากกวาของประเทศ 
อยูถึง 5.76 ลานลานหยวน ซึ่งมี 
มูลคาใกลเค ียงก ับขนาดเศรษฐกิจ 
ของกวางตุง ซึ่งเปนมณฑลที่มีขนาด 
เศรษฐกิจติดอันดับตนของประเทศ 
เลยทีเดียว ลักษณะดังกลาวสะทอน 
วาตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนยังมี 
ความคลาดเคลื่อนอยูมาก

4.2 บางมณฑลเติบโตเร็วโดยไร 
ปจจัยพ้ืนฐานสนับสนุน ดวยทำเลที่ตั้ง 
ที่ด ี ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 
และปจจัยสนับสนุนอ่ืนๆ ทำใหเศรษฐกิจ 
ของหลายมณฑลของจีนในป 2555 
ขยายตัวในอัตราที่สูงมาก ตัวอยางเชน 
เทียนจินเติบโตในอัตรารอยละ 13.8 
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ตามดวยกุยโจวและฉงช่ิง ท่ีรอยละ 13.6 
ขณะที่มองโกเลียในก็เติบโตถึงรอยละ 
11.5 เมื่อเทียบกับของปกอน สงผล 
ใหมูลคาจีดีพีทะยานขึ้นไปแตะ 1.59 
ลานลานหยวน ซึ่งหากประเมินจาก 
จำนวนประชากรของมองโกเลียในที่มี
อยูราว 25.7 ลานคนแลวก็พบวา 
รายไดเฉลี่ยตอหัวของชาวมองโกเลีย 
ในจะตกอยูที่ราว 10,000 เหรียญ 
สหรัฐฯ หรืออยูในระดับเดียวกับของ 
มณฑลหล ั กของจ ี นอย  า งป  กก ิ ่ ง 
เซี่ยงไฮ เทียนจิน เจียงซู และเจอเจียง 
อยางไรก็ดี อัตราการเติบโตที่สูงมาก 
ของบางมณฑลในป 2555 ก็นำไปสู 
ความเคล ือบแคลงสงส ัยในความ 
ถูกตองของตัวเลขเชนกัน

ตอประเด็นดังกลาว นายจู ปาวเหลียง 
(Zhu Baoliang) เศรษฐกรของศูนย 
สารสนเทศแหงชาติประจำ NDRC “สภาพัฒน 
ของจีน” ใหความเห็นไววา “รัฐบาล 
กลางตระหนักด ีถ ึงป ญหาดังกล าว 
ซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะรัฐบาลทองถิ่น
พยายามแตงตัวเลขเศรษฐกิจใหดูดี 
ความแตกต างด ูจะเพ ิ ่มข ึ ้นในช วง 
หลายปหลังนี้ ทำใหรัฐบาลกลางตอง 

ใช ความพยายามอย างมากในการ 
ปร ับปร ุ งฐานข อม ูลในอนาคตให  
ถูกตองแมนยำยิ่งขึ้น”

4.3 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
ร ับแนวนโยบายใหม ร ัฐบาลของ 
หลายมณฑลไดลดเปาหมายการเติบโต 
ของภาคการสงออกในป 2556 อาทิ 
ฉงชิ่งและเหอหนานลดเปาหมายการ 
เติบโตของการสงออกลงเหลือรอยละ 
25 และรอยละ 15 ตามลำดับ ดวย 
เปาหมายการสงออกที่ชะลอตัวลงมาก 
เชนนี ้จึงทำใหคาดการณวาภาคการ 
ส งออกจะม ีบทบาทต อการพ ัฒนา 
เศรษฐกิจโดยรวมของจีนลดนอยลง 
ขณะที่ภาคการลงทุนยังคงถูกจัดลำดับ 
ความสำคัญไวคอนขางสูง สงผลให 
รัฐบาลในระดับทองถิ ่นตางวางแผน 
ที่จะกระตุนการลงทุนของภาคเอกชน 
ครั้งใหญ ตัวอยางเชน รัฐบาลมณฑล 
เจ อเจ ียงเตร ียมเป ดประม ูลหลาย 
โครงการขนาดใหญแก ภาคเอกชน 
นอกจากน้ี ยังพบวาการกำหนดเปาหมาย 
ตัวเลขเศรษฐกิจรายมณฑลในปนี ้ยัง 
ครอบคลุมไปถึงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
ใหมอยางรายไดเฉลี ่ยตอหัว ซึ ่งถูก 

กำหนดเปาหมายที ่จะเติบโตขึ ้นอีก 
เทาตัวในป 2563 เมื่อเทียบกับฐานป 
2553 ในการประชุมสมัชชาพรรค 
คอมมิวนิสตแหงชาติครั้งที่ 18 เมื่อ 
ปลายป 2555

เอาเปนวาในป 2556 นี้ 
เศรษฐกิจจีนจะยังคงเติบโตตอเนื่อง
อยางมีเสถียรภาพภายหลังการปรับ
ช ะ ล อ ต ั ว ล ง เ ม ื ่ อ ป  ท ี ่ ผ  า น ม า 
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกดังกลาว
คาดวาจะดำเนินไปพรอมการปรับ 
โครงสรางเศรษฐกิจที ่หันไปมุ งเนน 
ภาคการบริโภคภายในประเทศและ 
การลงทุน โดยรัฐบาลพยายามจะ 
กระตุ นและผลักดันใหภาคเอกชน 
เขามามีบทบาทในสวนนี ้เพิ ่มมาก 
ขึ้น ขณะเดียวกันเศรษฐกิจจีนก็จะลด 
การพึ่งพาจากภาคการสงออก อันเปน 
ผลมาจากการชะลอตัวของตลาดหลัก 
ประการสำคัญ จีนจะมุงเปาหมายการ 
เติบโตที่กระจายตัวสูมณฑลตอนกลาง 
และซีกตะวันตกตอไป ... เราคงตอง 
ติดตามดูกันตอไปวา ณ สิ้นป 2556 
ความพยายามและเปาหมายทางเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาลจีนจะเปนดังเชนที่กำหนด
ไวหรือไม อยางไร
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นอกเหนือจากธุรกิจปาลมน้ำมันและ
ธุรกิจแปรรูปยางพารา ซึ่งผูประกอบการ 
ไทยมีความเชี่ยวชาญเปนทุนเดิมแลว ยังมี 
ธุรกิจอ่ืนท่ีนาสนใจ เน่ืองจากรัฐบาลอินโดนีเซีย 
สนับสนุนใหม ีการพัฒนาตามแผนแมบท 
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย (MP3EI) 
เชนเดียวกับทั ้งสองธุรกิจขางตนและเปน 
โอกาสของนักลงทุนไทยที ่สนใจบุกตลาด 
อินโดนีเซีย ธุรกิจดังกลาว ไดแก

เหมืองถานหินและโรงไฟฟาถานหิน 
อุตสาหกรรมเหมืองถานหินในอินโดนีเซียมี
ศักยภาพสูงในการรองรับการลงทุนจากตาง
ประเทศ เน่ืองจากอินโดนีเซียอุดมดวยทรัพยากร 
ถานหินจำนวนมากและเปนถานหินที่ใหคา
ความรอนปานกลาง-สูง ทั้งนี้ หนวยงาน 
Energy Information Administration 
(EIA) ของสหรัฐฯ คาดวาอินโดนีเซียจะสามารถ 
ครองตำแหนงผู ส งออกถานหินรายใหญ 
อันดับ 2 ของโลก รองจากออสเตรเลีย 
ตอไปไดจนถึงป 2573 เนื่องจากความ 
พรอมของแหลงวัตถุดิบและภูมิประเทศที่ 
ตั้งอยูใกลกับประเทศผูนำเขาถานหิน อาทิ 
ญี่ปุน เกาหลีใต และจีน ทำใหมีตนทุนคา 
ขนสงถูกกวาประเทศผูสงออกรายอื่น เชน 
รัสเซีย และแอฟริกาใต อยางไรก็ตาม ระบบ 
โครงสร างพ ื ้นฐานที ่ ไม  เพ ียงพอนับเป น 
อุปสรรคสำคัญที่ทำใหปจจุบันผูประกอบการ 
ที ่ลงทุนเหมืองถานหินตองลงทุนกอสราง 
โครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนและทาเรือ 

ควบคูไปดวย เพื่อรองรับการขนสงและ 
โลจิสติกสของเหมืองถานหิน ซึ่งนับเปน 
ตนทุนที่เพิ่มขึ้นของโครงการลงทุน ทำให 
รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนเรงพัฒนาระบบ 
ขนสง โดยเฉพาะระบบรถไฟในพ้ืนท่ี Suma-
tra EC และ Kalimantan EC เพื่อเชื่อม 
การขนสงจากแหลงถานหินบริเวณพื้นที่ตอน 
ในของเกาะมายังทาเรือเพื ่อลดตนทุนการ 
ขนสงถานหินและจูงใจใหเก ิดการลงทุน 
พัฒนาเหมืองถานหินในพื้นที่ที่อยูลึกเขาไป
ดานในของเกาะ รวมทั้งปรับปรุงและขยาย 
ทาเรือในจังหวัด Lampung และจังหวัด 
South Sumatra เพ่ือรองรับการขนสงถานหิน 
ใน Sumatra EC ขณะที่การลงทุนธุรกิจโรง 
ไฟฟาถานหินในอินโดนีเซีย ซึ่งเปนธุรกิจ 
ตอเนื ่องจากธุรกิจเหมืองถานหินจัดเปน 
ธุรกิจที ่นาสนใจสำหรับผู ประกอบการไทย 
เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบาย Fast 
Track Program เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 
กระแสไฟฟาอีกราว 20,000 MW ภายในป 
2557 โดยเนนสงเสริมการสรางโรงไฟฟา 
ถานหินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลตั้งเปาเพิ่ม 
สัดสวนการใชพลังงานถานหินจากรอยละ 
17 ของพลังงานทั้งหมด ในป 2549 เปน 
รอยละ 33 ในป 2568 ปจจุบันมีนักลงทุน 
จากออสเตรเลีย เกาหลีใต และญี่ปุนเขาไป 
ลงทุนในธุรกิจเหมืองถานหินและโรงไฟฟา 
ถานหินใน Sumatra EC และ Kalimantan 
EC แลว

พื้นที่ที่มีศักยภาพลงทุน
เหมืองถานหิน Sumatra EC และ 

Kalimantan EC เป นพื ้นท ี ่ท ี ่ร ัฐบาล 
อินโดนีเซียสนับสนุนการพัฒนาภายใตแผน 
MP3EI และเปนแหลงทรัพยากรถานหินที่ 
สำคัญของอินโดนีเซีย ทั้งนี้ Sumatra EC 
มีส ัดส วนปร ิมาณทรัพยากรถานหินราว 
รอยละ 50 ของปริมาณทรัพยากรถานหิน 
ทั้งหมดในอินโดนีเซีย โดยราวรอยละ 90 
ของปริมาณทรัพยากรถานหินทั ้งหมดใน 
Sumatra EC อยูในจังหวัด South Suma-
tra  ซึ่งเปนพื้นที่ตอนในของเกาะ ขณะที่ 
Kalimantan EC มีสัดสวนปริมาณทรัพยากร 
ถานหินรอยละ 49 ของปริมาณทรัพยากร 
ถานหินทั้งหมดในอินโดนีเซีย

โรงไฟฟาถานหิน Java EC และ 
Sumatra EC เปนพื้นที่ที่รัฐบาลอินโดนีเซีย 
มีแผนสรางโรงไฟฟาจำนวนมากเนื่องจากมี
ประชากรอาศัยอยูหนาแนน

ธุรกิจประมงและอาหารทะเลแปร 
รูป โดยเฉพาะอาหารทะเลแชเย็นแชแข็ง 
รวมถึงซูริมิและผลิตภัณฑเพื่อสงออก เปน 
ธ ุรก ิจท ี ่ม ีศ ักยภาพสำหร ับการลงท ุนใน 
อินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียอุดมไปดวย 
ทรัพยากรสัตวน้ำ โดยเปนแหลงผลิตสัตวน้ำ 
ทั ้งจากการทำประมงธรรมชาติและการ 
เพาะเลี้ยงรายใหญอันดับ 4 ของโลก รอง 
จากจีน เปรู และอินเดีย ขณะที่ปจจุบัน 
อินโดนีเซียมีโรงงานแปรรูปอาหารทะเลที ่ 
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ไดมาตรฐานสงออกเพียงไมกี่แหง รัฐบาล 
อินโดนีเซียจึงมีนโยบายสงเสริมการลงทุน 
จากตางประเทศในธุรกิจประมงและอาหาร
ทะเลแปรรูป รวมทั้งอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
ท้ังระบบ เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และการถายทอดเทคโนโลยีแกผูประกอบการ 
ชาวอินโดนีเซียและเกิดประโยชนสูงสุดใน 
การใชทรัพยากรประมงจึงนับเปนโอกาส 
ของผูประกอบการไทยในการเขาไปสรางฐาน 
การผลิตอาหารทะเลแปรรูปในอินโดนีเซีย 
โดยอาศัยความชำนาญในธุรกิจดังกลาวเขา
รวมทุนกับนักลงทุนอินโดนีเซีย ปจจุบันมี 
นักลงทุนจากญี่ปุน ฟลิปปนส และไตหวัน 
เขาไปตั้งโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารทะเล 
แลว โดยสวนใหญตั้งอยูใน Java EC

พื้นที่ที่มีศักยภาพลงทุน
Java EC เปนพ้ืนท่ีท่ีรัฐบาลอินโดนีเซีย 

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 
เนื ่องจากมีระบบสาธารณูปโภคคอนขาง 
พรอมเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น อีกทั้งมีสาย 
การเดินเรือใหบริการขนสงสินคามากกวา 
และจำนวนเที่ยวถี่กวาพื้นที่อื่นๆ เนื่องจาก 
เปนศูนยกลางการขนสงของประเทศ

ธุรกิจรานอาหารไทย ปจจุบันอาหาร 
ไทยเป นท ี ่ ร ู  จ ักและได ร ับความน ิยมใน 
อินโดนีเซีย โดยเฉพาะกลุ มผู บริโภคชาว 
อินโดนีเซียที่มีรายไดสูง ซึ่งมีอยูราว 20 
ลานคน ผู บริโภคกลุ มนี ้นิยมรับประทาน 
อาหารนอกบานรสชาติแปลกใหมและมัก 
เลือกบริโภคอาหารตางชาติรวมถึงอาหาร 
ไทย ขณะที่นักทองเที่ยวตางชาติและชาว 
ต างชาต ิจำนวนมากท ี ่ เข ามาทำงานใน 
อินโดนีเซีย นับเปนกลุมลูกคาที่มีศักยภาพ 
เนื่องจากรูจักอาหารไทยเปนอยางดี และ 
ลูกคากลุ มดังกลาวมีแนวโนมเพิ ่มขึ ้นตาม 
การขยายตัวของเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
ในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะ Bali 
ซึ่งตามแผน MP3EI รัฐบาลอินโดนีเซียจะ 
สนับสนุนการทองเที่ยวในพื้นที่นี ้และคาดวา 
จะกระตุนการขยายตัวของธุรกิจทองเที่ยว
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งรานอาหาร 
ปจจุบันมีนักลงทุนจากสหรัฐฯ ญี่ปุน จีน 
และเกาหลีใต เขาไปเปดรานอาหารใน Java 
EC โดยเฉพาะในกรุงจาการตา และเมือง 
Surabaya ซ่ึงเปนเมืองขนาดใหญท่ีมีประชากร 
มากเปนอันดับ 2 ของอินโดนีเซีย นอกจาก 

นี้ ยังมีเกาะ Bali และเมืองเศรษฐกิจสำคัญ 
อื่นๆ อาทิ เมือง Makassar ซึ่งเปนเมือง 
ที่มีขนาดใหญที่สุดในเกาะ Sulawesi เปนตน

พื้นที่ที่มีศักยภาพลงทุน
เมืองทองเที ่ยวหรือเมืองเศรษฐกิจ 

สำคัญ อาทิ กรุงจาการตา ซึ่งเปนที่พำนัก 
อาศัยของชาวตางชาติจำนวนมากที่เขามา 
ทำงานในอินโดนีเซีย และเกาะ Bali 
สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและ
ได  ร ับการสน ับสน ุนให  เป นประต ูการ 
ทองเที่ยวของอินโดนีเซีย

ธุรก ิจร ับเหมากอสร าง ปจจ ุบ ัน 
อ ินโดน ี เซ ียย ังประสบปญหาโครงสร าง 
พื้นฐานไมเพียงพอรองรับการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจและการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่ 
เกาะหางไกล ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียเล็งเห็น 
ความสำคัญของการพัฒนาและเชื ่อมโยง 
โครงสรางพื้นฐานและเครือขายคมนาคมทั้ง
ภายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจและระหวาง 
ระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 6 พื้นที่ ที่มีลักษณะ 
เปนเกาะใหเขาถึงกัน ซึ่งเปนหัวใจสำคัญ 
ของการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผน 
MP3EI ใหบรรลุเปาหมาย สงผลใหในชวงป 
2554-2557 รัฐบาลอินโดนีเซียไดตั้งเปา 
ลงทุนโครงการกอสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ทั้งถนน ทาเรือ สนามบิน และทางรถไฟ 
รวมทั ้งโครงการดานพลังงานจำนวนมาก 
รวมมูลคา 1,774 ลานลานรูเปยะห หรือ 
เกือบครึ่งหนึ่งของมูลคาการลงทุนทั้งหมด 
ตามแผน MP3EI

รัฐบาลอินโดนีเซียเปดโอกาสใหเอกชน 
มีส วนร วมลงทุนในลักษณะการร วมทุน 
ระหวางรัฐบาลและเอกชน (Public Private 
Partnership) ในโครงการลงทุนสวนใหญ 
เพื่อชวยลดภาระดานงบประมาณของรัฐบาล 
จึงน ับเป นโอกาสดีของผู ประกอบธุรก ิจ 
บริการรับเหมากอสรางของไทยในการเขา 
ไปขยายตลาดบริการรับเหมากอสรางใน 
อินโดนีเซีย เนื่องจากเปนธุรกิจที่ผูประกอบ 
การไทยมีศักยภาพสูงจากเทคนิคและความ
ชำนาญทางวิศวกรรม จนไดรับการยอมรับ 
วามีความสามารถทัดเทียมหรือเหนือกวา 
วิศวกรของหลายประเทศ และแรงงานไทย 
มีความชำนาญ ท้ังงานกอสรางและงานระบบ 
นอกจากนี้ โครงการกอสรางดังกลาวจะ 
ส งผลให ความต องการว ัสด ุก อสร างใน 

อินโดนีเซียมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
จึงเปนโอกาสของผูสงออกไทยในการสงออก 
สินคาดังกลาวไปอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ปจจุบัน 
มีผูรับเหมาจากญี่ปุน จีน และเกาหลีใต 
เขาไปรับงานกอสรางในอินโดนีเซียแลว

พื้นที่ที่มีศักยภาพลงทุน
ทุกพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย 

กำลังเรงรัดการกอสรางโครงสรางพื ้นฐาน 
ตามแผน MP3EI อาทิ โครงการ Sunda 
Strait Bridge Project มูลคา 150 ลาน 
ลานรูเปยะห ใน Sumatra EC โครงการ 
กอสรางทางดวน (Trans Java Toll Road) 
มูลคา 51.64 ลานลานรูเปยะห และ 
โครงการกอสรางระบบรถไฟและรถไฟความ 
เร็วสูง (Railway and Express Train) 
มูลคา 204.54 ลานลานรูเปยะห ใน Java 
EC โครงการกอสรางระบบรถไฟและเครือ 
ขายถนนเพื่อขนสงถานหิน (Coal Railway 
and Trans Kalimantan Road) มูลคา 
61.15 ลานลานรูเปยะห ใน Kalimantan 
EC รวมถึงโครงการกอสรางสนามบินนานาชาติ 
ในเกาะ Lombok มูลคา 30 ลานลาน 
รูเปยะห เพื่อรองรับการทองเที่ยวใน Bali - 
Nusa Tenggara EC เปนตน

ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย 
ตามแผน MP3EI จะเกื้อหนุนใหนักลงทุน 
ตางชาติรวมถึงนักลงทุนไทยเล็งเห็นถึงลู  
ทางการคาการลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้น 
ขณะที่อินโดนีเซียเปนหนึ่งในประเทศสมาชิก 
อาเซียนที่มีศักยภาพสูงดานการคาการลงทุน 
ทั ้งจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติท ี ่อ ุดม 
สมบูรณ และการเปนตลาดขนาดใหญดวย 
ประชากรเกือบ 240 ลานคน มากเปน 
อันดับ 4 ของโลก ซึ่งนักลงทุนไทยที่มี 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณทางธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมตางๆ สามารถใชประโยชน 
จากแผน MP3EI ของอินโดนีเซีย รวมถึงใช 
ประโยชนจากการรวมตัวเป นประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ในป 2558 ซึ่งจะชวย 
ใหการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน 
และแรงงานมีฝมือระหวางไทยกับอินโดนีเซีย 
และประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ มีความ 
เปนเสรียิ่งขึ้น อันจะเอื้อตอการคาการลงทุน 
ระหวางไทยและอินโดนีเซียมากขึ้น
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สืบเนื่องจากบทความตอนที่แลว 
ที ่ เสนอเร ื ่องขนาดตลาดและความ 
ตองการอาหารฮาลาลในประเทศอินเดีย 
ฉบับนี้จึงนำเรื่องพฤติกรรมการบริโภค 
อาหารและธ ุรก ิจอาหารฮาลาลมา 
เจาะลึกถึงยุทธศาสตรที่เหมาะสมตอใน 
ฉบับนี้

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคน 
อินเดีย

1. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ของชาวอินเดียสวนใหญรวมทั ้งชาว 
มุสลิมดวย  ยังคงนิยมบริโภคอาหาร 

ที่ผลิตไดเองภายในทองถิ่นและปรุง
อาหารรับประทานเองเปนหลัก โดย 
ว ัตถ ุด ิบสามารถหาซ ื ้อได  ในตลาด 
ทองถิ ่นและรานคาปลีกขนาดเล็กซึ ่ง 
เปนผูกระจายสินคารวมแลวประมาณ
รอยละ 90 ของมูลคาตลาด ทั้งนี้ 
นอกจากในเมืองใหญๆ แลว ไมคอยมี 
การดำเน ินก ิจการซ ู เปอร มาร  เก ็ต 
ไฮเปอรมารเก็ต หรือหางคาปลีกขนาด 
ใหญมากนักในประเทศอินเดีย

2. แมแต ในเม ืองใหญอย าง 
เชนเมืองมุมไบ ประชาชนสวนใหญ 
ยังนิยมที ่จะปรุงอาหารรับประทาน 

เองที่บาน รวมทั้งนำอาหารที่ปรุงเอง 
ที่บานไปรับประทานในที่ทำงานดวย 
อยางไรก็ตาม มีแนวโนมวาการรับประทาน 
อาหารนอกบานและผลิตภัณฑอาหาร 
ประเภท Ready to eat จะไดรับ 
ความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุมคนชั้นกลาง 
ที่มีรายไดสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ

3. นอกจากอาหารมื้อหลักแลว 
คนอ ินเด ียส วนใหญน ิยมบร ิ โภค 
อาหารหวานและขนมขบเค ี ้ ยว 
ซึ ่งม ีการผลิตและจำหนายอยู  เป น 
จำนวนมากโดยผูผลิตทองถิ่นเองและ
บางสวนมีการนำเขาจากตางประเทศ

รูป
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สินค้าอาหารของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกมายังตลาดอินเดีย ได้แก่ อาหารสำเร็จรูป 
ขนมขบเคี้ยว ซอสและเครื่องปรุงรส ผลไม้แปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง 

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น



4. ตลาดส ินค  าอาหารของ 
อ ินเด ียให ความสำค ัญก ับอาหาร 
ประเภทมังสวิรัติ เน่ืองจากประชากร 
สวนใหญนับถือศาสนาฮินดู (หาก 
นับถืออยางเครงครัดจะไมรับประทาน 
เนื้อสัตวและไข) โดยจะมีการแสดง 
สัญลักษณบนฉลากสินคาอาหารเสมอ
วาสินคาดังกลาวเปนมังสวิรัติหรือไม 
คือ ถาเปนอาหารมังสวิรัติจะมีเคร่ืองหมาย 
สีเขียวติดไวที ่หีบหอ แตถาไมเปน 
มังสวิรัติก็จะมีเครื่องหมายสีแดงติดไว 
ที่หีบหอเชนกัน

5. เกี ่ยวกับตรารับรองฮาลาล 

รัฐบาลอินเดียโดยหนวยงานมาตรฐาน 
และความปลอดภัยดานอาหาร (Food 
Safety and Standards Authority 
of India: FSSAI) สงเสริมใหผูประกอบการ 
อินเดียที่สงออกอาหารฮาลาลขอตรา
รับรองฮาลาลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ซึ่งมีอยูจำนวน 12 หนวยงาน โดย 
มีหนวยงานหลัก คือ Halal India 
เพื่อที่สินคาอาหารของอินเดียจะเปน
ที่นาเชื่อถือในตลาดมุสลิมและสามารถ 
เขาไปแขงขันในตลาดโลกได สวนใน 
ดานการนำเขาอาหารฮาลาล ไมมีการ 
ใช ตราร ับรองฮาลาลเปนเครื ่องมือ 

กีดกันทางการคาแตอยางใด

ธุรกิจอาหารฮาลาลในประเทศอินเดีย
1. ในสวนของอาหารฮาลาลนั้น 

ในปจจุบันยังไมปรากฏวามีการจำแนก 
ออกชัดเจนจากอาหารทั ่วไปมากนัก  
โดยมากผูบริโภคที่เปนมุสลิมมักจะ 
ซื้อสินคาประเภทอาหารสด เนื้อสัตว 
และวัตถุดิบตางๆ ในการปรุงอาหาร 
จากรานคาในทองถิ่นที่ทราบอยูแลว 
วาเปนมุสลิมดวยกัน และเลือกรับประทาน 
อาหารนอกบานเฉพาะในรานอาหาร 
มุสลิมโดยเฉพาะ แตปจจุบันมีหนวยงาน 
ดานศาสนาอิสลามเริ่มใหความสำคัญ 
กับตรารับรอง Halal มากขึ้น 
โดยเฉพาะกับสินคาอาหารสำเร็จรูป

2. อินเด ียม ีการนำเข าส ินค า 
ประเภทอาหารจากตางประเทศเปน 
ปริมาณไมมากนักเมื่อเทียบกับขนาด
ของตลาด เนื่องจากอินเดียเองมีความ 
สามารถในการผลิตไดคอนขางเพียง 
พอตอความตองการบริโภครวมทั้งยัง
เป นประเทศผ ู ส  งออกอาหารราย 
สำคัญของโลกอยูแลว ทั้งนี้ สินคา 
อาหารที ่อ ินเดียมีการนำเขามักจะ 
เปนสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ เชน 
ผักผลไม ท ี ่ ไม  ได  เพาะปล ูกเองใน 
ประเทศ เครื่องดื่มบางชนิด เนื้อสัตว 
และ เน ื ้ อส ั ตว  แปรร ู ปบางชน ิ ด 
อาหารกระปอง อาหารสำเร็จรูป 
ซอสและเครื่องปรุงรส เปนตน

3. การนำเขาสินคาอาหารจาก 
ตางประเทศสวนใหญผ ู นำเข าจะ 
เปนผูกระจายสินคาเองดวย โดยจะ 
สงตอไปยังตลาดคาสง รานคาปลีก 
ทองถิ่น ซูเปอรมารเก็ตทองถิ่น สวน 
ซูเปอรมารเก็ตของหางสรรพสินคา 
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และไฮเปอรมารเก็ตจะมีแผนกจัดซื้อ
ของตนทำหนาที ่คัดเลือกและสั ่งซื ้อ 
สินคาเอง

4. ขั ้นตอนการนำเข าส ินค า 
อาหารฮาลาลเปนเชนเดียวกับการ 
นำเขาสินคาอาหารโดยทั่วไป โดย 
สินคาอาหารที่จะสงเขามายังประเทศ
อินเดียจะตองมีการรับรองดานสุขอนามัย 
จากประเทศต นทางให  เร ียบร อย 
สวนการนำเขาสินคาที ่เปนเนื ้อสัตว 
จะตองไดร ับอนุญาตจากหนวยงาน 
Department of Animal Hus-
bandry and Dairying ของรัฐบาล 
อินเดีย สำหรับการระบุวาสินคาอาหาร 
ใดเปนอาหารฮาลาล อินเดียมีองคกร 
ที่เกี่ยวของ คือ Halal India Pvt. 

Ltd. ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีไดรับการรับรอง 
จากรัฐบาลอินเดียในการตรวจสอบ 
และใหการรับรองผลิตภัณฑฮาลาลใน
ประเทศอินเดีย และองคกรดังกลาว 
เปนสมาชิกของ World Halal Con-
gress ทั้งนี้ ไมมีขอบังคับวาสินคา 
ฮาลาลจะตองไดรับการรับรองหรือได
เครื ่องหมายรับรองใดจึงจะสามารถ 
วางจำหนายได แตหากผูประกอบการ 
เห ็นว าหากมีการร ับรองฮาลาลบน 
ฉลากผล ิตภ ัณฑ แล วจะทำให  เก ิด 
ประโยชนทางการตลาดได ก็สามารถ 
นำสินคาของตนเสนอขอรับการรับรอง 
จากองคกรดังกลาว อยางไรก็ตาม 
เนื ่องจากองคกรดังกลาวไดม ีการ 
ประสานงานและทำความตกลงรวม

กับคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยไวแลวตั้งแตป 2552 
ผูประกอบการไทยที่มีผลิตภัณฑที่ได 
รับเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ออก 
โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยแลวก็สามารถขอรับการ 
รับรองจากองคกรดังกลาวดวยเชนกัน

ย ุทธศาสตร อาหารฮาลาลไทยใน 
ตลาดอินเดีย

1. สินคาอาหารของไทยที่มี 
ศักยภาพในการสงออกมายังตลาด 
อินเดีย ไดแก อาหารสำเร็จรูป ขนม 
ขบเค้ียว ซอสและเคร่ืองปรุงรส ผลไม 
แปรรูป อาหารทะเลแชแข็ง อาหาร 
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เปนตน 
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กลุมผูบริโภคสำหรับสินคาไทยดังกลาว 
ไดแก ผูบริโภคระดับกลางขึ้นไปที่มี 
รายไดคอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายได
เฉล่ียของคนอินเดียท่ัวไป และตองการ 
ทางเลือกในการบริโภคเพิ่มขึ้น ควร 
เนนกลุมลูกคาเปาหมายเปนผูนำเขา 
รายใหญ และตัวแทนหางสรรพสินคา 
ที่มีศักยภาพในการทำการตลาดใหกับ
สินคา เมืองที่เปนเปาหมายควรเปน 
เมืองใหญที่มีความสำคัญทางธุรกิจ 
อาทิ มุมไบ นิวเดลี เจนไน บังกาลอร 
ไฮเดอ ราบัด เปนตน เนื่องจากใน 
เมืองเหลานี ้ผ ู บร ิโภคจะมีกำลังซื ้อ 
สูงกวาเมืองอื่นทั่วไป และจะมีบริษัท 
ใหญๆ ที่ประกอบธุรกิจในการกระจาย 
สินคาไปทั่วอินเดียอยูแลว 

2. ควรใหความสำคัญกับการทำ 
ตลาดในพื ้นท ี ่ท ี ่ม ีประชากรม ุสล ิม 
จำนวนมากและอยูกันหนาแนนโดยเฉพาะ 
ในรัฐหลักๆ คือ รัฐจัมมูและแคชเมียร 
รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐอุตตระประเทศ 
และรัฐอัสสัม 

3. ในเบื้องตนเสนอใหเนนการ 
สงออกสินคาแปรรูปที่สามารถเก็บไว 
ได นานและทนทานต อการขนส  ง 
เน ื ่องจากระบบโลจิสต ิกส และการ 
กระจายสินคาในประเทศอินเดียยัง 
ไมไดมาตรฐาน ขั้นตอนการตรวจสอบ 
สินคาใชระยะเวลาคอนขางนาน หาก 
เปนสินคาประเภทเนาเสียง ายอาจ 
เกิดปญหาได

4. หากมีโอกาสผูประกอบการ 

ไทยควรเข าร วมงานแสดงส ินค า 
อาหารที่จัดขึ้นในเมืองใหญๆ ของ 
อินเดีย อาทิ มุมไบ นิวเดลี และ 
เจนไน รวมทั้งงานแสดงสินคาประเภท 
ทั่วไปขนาดใหญซึ่งมีสินคาอาหารรวม 
จัดแสดงดวย เพื่อเปนการเพิ่มโอกาส 
ในการไดพบกับผูนำเขาและนักธุรกิจ 
อินเดียท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรมอาหาร 
รวมท้ังเปนโอกาสในการประชาสัมพันธ 
และสรางภาพลักษณที่ดีของสินคาตอ 
ผูบริโภคชาวอินเดียโดยตรงอีกดวย

44

India Focus

เมืองที่เป้าหมายควรเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางธุรกิจ อาทิ มุมไบ นิวเดลี เจนไน บังกาลอร์ 
ไฮเดอราบัด เป็นต้น เนื่องจากในเมืองเหล่านี้ผู ้บริโภคจะมีกำลังซื้อสูงกว่าเมืองอื่นทั่วไป 

และจะมีบริษัทใหญ่ๆที่ประกอบธุรกิจในการกระจายสินค้าไปทั่วอินเดียอยู่แล้ว



ในการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และองคการ 
สูป 2020” ที่จัดขึ้นโดยหลักสูตร 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการ 
จัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย เมื ่อวันพุธที ่ 28
พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. 
ณ หองเทวกรรมรังรักษ ชั้น 2 
สโมสรทหารบก วิภาวดี ซึ่งไดรับ 
เกียรติจากทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
อดีตนายกรัฐมนตรี มาเปนประธาน 
และกลาวเปดงานเสวนาครั้งนี้ รวม 
ทั ้งไดรับเกียรติจากผู เชี ่ยวชาญดาน 
ทรัพยากรมนุษยจากองคการชื่อดัง 3 
ทาน ไดแก คุณปติพันธ เทพปฏิมากรณ 
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน 
ทรัพยากรบุคคล บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) คุณดนัย จันทรเจาฉาย 
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ดีซี 
คอนซัลแทนส แอนด มารเก็ตติ้ง 
คอมมูนิเคชันส จำกัด และ คุณนิรมล 
กรเจริญ Head of Consulting 
Partner & Consultant บริษัท 

ออคิด สลิงชอท จำกัด เปนวิทยากร 
ในการเสวนา การเสวนาคร้ังน้ีมีเน้ือหา 
ที่นาสนใจสรุปโดยยอไดดังนี้

ทานอภิสิทธิ์ไดใหมุมมองในระดับ 
มหภาคไววาในการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยเพื่อไปสูป 2020 นั้นตองให 
ความสำคัญกับเร ื ่องของประชาคม 
โลก เนื่องจากในป 2015 นั้นเราจะ 
เขาเปนสมาชิกของ AEC ซึ่งคนไทย 
ควรตระหนักในการเป นประชาคม 
โลกใหมากขึ้น ควรเรียนรูความเปน 
ไปของเพื่อนบาน เขาใจในความ 
หลากหลายของสมาคมโลก (Diversity) 
และวัฒนธรรมขามชาติ (Cross Culture) 
ในระดับองคการควรเรียนรู ในการ 
สรางความสัมพันธ ความเชื่อมโยง 
กับองคการในประเทศอื่นๆ

เม ื ่อมองการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยในระดับองคการ วิทยากรแต 
ละทานไดใหมุมมองที่นาสนใจ และ 
สามารถเชื ่อมโยงกันเปนองครวมได 
โดยคุณปติพันธ ไดตอบคำถามวาใน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสราง 

มูลคาเพิ่มใหธุรกิจนั้น แรกเริ่มตอง 
ถามตนเองก อนว าเป าหมายของ 
องคการคืออะไร ตองการพัฒนาพนักงาน 
ใหเปนอยางไร และมีวิธีการในพัฒนา 
อยางไร ใครพัฒนา และพัฒนาใคร 
รวมทั ้งม ีการเชื ่อมโยงการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย (HRM) และ การ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD) เขา 
ดวยกัน กลาวคือ เมื่อพัฒนาพนักงาน 
ตามเปาหมายขององคการแลว ตอง 
วัดผลการพัฒนานั้น และผลักดันให 
เขามีความกาวหนาในองคกร คุณ 
ปติพันธไดใหถายทอดประสบการณ 
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน 
ปตท. วา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ในปตท .นั ้นไม ใช  เพ ียงแคการฝ ก 
อบรมอยางเปนทางการ (Formal 
Training) อยางเดียวเทานั้น หาก 
แตเนนที่การเปนพี่เลี้ยง (Mentor 
ing) และการสอนงาน (Coaching) 
รวมทั้งการมอบหมายงาน (Job 
Assignment) ในการฝกอบรมนั้น 
เปล ี ่ ยนไปเน นให ผ ู  เร ี ยนร ู  ร ู  จาก 
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สถานการณจริงโดยการใชกรณีศึกษา
มากขึ้น (Case Study) รวมทั้งใช 
เทคโนโลย ีมาทำให การ เร ียนร ู  ม ี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูเรียนรูตอง 
ขวนขวายในการพัฒนาตนเองดวย 
และองค การต องม ีการสน ับสน ุน 
สงเสริมใหกาวหนาในงาน ทำใหการ 
เรียนรูเปนการเรียนรูตลอดชีวิต (Life 
Long Learning) กลาวโดยสรุปแลว 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั ้นควร 
เริ่มจากการมองวาองคการมีเปาหมาย 
อยางไร และพัฒนาใหพนักงานสอดคลอง 
กับเปาหมายขององคการนั้นๆ

คุณดนัย จันทรเจาฉาย ไดแสดง 
ทรรศนะวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
นั้นตองเนนเปาหมายในการพัฒนา 
ใหครบทั้งสามประการดานดวยกัน 
คือ “รูจำ” “รูจริง” และ “รูแจง” 
“รูจำ” คือ ความสามารถในการจำ 
ขอมูล ความรูในการทำงาน “รูจริง” 
คือ การเรียนรูแลวปฏิบัติไดดวย กลาว 
คือ เรียนรูจากประสบการณจริง เชน 

อาจเปนการเร ียนรู จากการทำงาน 
(On the Job Training) และ“รูแจง” 
คือ การรูจักตัวเอง คุณดนัยไดเนนวา 
องคการโดยสวนมากเนนการพัฒนา 
ในสองดานแรกคือ “รูจำ” และ“รูจริง” 
แตขาดการพัฒนาการ“รูแจง” ซึ่งเปน 
ในระดับจิตวิญญาณ (Spirituality) ที่ 
ใหพนักงานคนพบตนเอง เขาใจตนเอง 
ในทางเด ียวกันองคการควรใช การ 
พัฒนาโดยเน นที ่ความฉลาดหลาย 
ทางคือ ความฉลาดทางรางกาย (Physical 
Intelligence) ความฉลาดทางอารมณ 
(Emotional Intelligence) ความ 
ฉลาดทางสติปญญา (Mental Intelli-
gence) และ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
(Spiritual Intelligence) 

ในกาวเขาสูการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษยในป 2020 นั้น คนไทยตอง 
พัฒนาให  เราสามารถแข งข ันก ับ 
แรงงานตางชาติได โดยตองเนนเพิ่ม 
ความไววางใจใหเกิดข้ึน (Speed of 
Trust) เนนใหเกิดความคิดสรางสรรค 

(Creativity) กระตุ นใหพนักงาน 
เกิดความใฝรู (Intelligence Curi-
ousity) เนื่องจากคนไทยนั้นมีจุดออน 
ในเรื่องความอยากเรียนรูต่ำ ไมสนใจ 
ขาวสาร ประวัติศาสตร หรือความ 
เปนไปของประเทศอื่นๆ ตองมีการ 
กระตุ นใหเกิดความอยากเรียนรู ใน 
เร ื ่องรอบตัว ทักษะในการปร ับต ัว 
(Adaptation Skill) ทักษะงาน 
(Work Skill) และทักษะในการใช 
ชีวิต (Life Skill) เพื่อกาวไปสูการ 
เปนประชาคมโลกดังที ่ทานอภิสิทธิ ์ 
ไดย้ำในขางตน ทั ้งนี ้ต องยกระดับ 
จิตสำนึกเป นพื ้นฐาน ที ่ไม ใช แค  
เพ ียงการทำ CSR แต ค ือ ISR 
(Individual Social Responsibility) 

คุณนิรมล ชี้ใหเห็นวาในการ 
พัฒนานั้น ตองมี 3 กระบวนการคือ 
SRM S=Skills คือ พัฒนาทักษะ 
R=Reinforcement การใหแรงเสริม 
และ M=Measurement การวัดผล 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นตอง
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ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจนั้น
แรกเริ ่มต้องถามตนเองก่อนว่าเป้าหมายขององค์การคืออะไร 

ต้องการพัฒนาพนักงานให้เป็นอย่างไร
และมีวิธีการในพัฒนาอย่างไร ใครพัฒนา และพัฒนาใคร



เน นพัฒนาทักษะที ่ได ใช ประโยชน 
กับงานที่เหมาะสมกับตัวผู ถูกพัฒนา 
เป  นการพ ัฒนาท ี ่ เ ฉพาะ เจาะจง 
ไมมีหลักสูตรการพัฒนาใดที่เหมาะสม 
กับทุกตำแหนงงานหรือทุกสาขาอาชีพ 
หลังจากพัฒนาแลวตองมีการใหแรง 
เสริม การเสริมย้ำใหเขาปฏิบัติซ้ำๆ จน 
สามารถเกิดความเชี ่ยวชาญในการ 
ปฏิบัติ ปฏิบัติจนเกิดเปนนิสัย อาจให 
แรงเสริมโดยการใหผลสะทอนกลับ 
(Feedback) และใหรางวัล (Rewards) 
เพื่อเปนแรงเสริม สุดทายตองมีการ 
ว ัดผลการพ ัฒนาว  าทำให  เก ิดผล 
ประโยชนอยางไรตอตัวพนักงานและ
องคการ คุณนิรมลเสริมวาในป ศตวรรษ 
ที่ 21 นี้การจัดการทรัพยากรมนุษย 
จะเนนใน 5 เร่ืองดวยกันคือ ภาวะผูนำ 
(Leadership Management) การ 
บริหารคนเกง (Talent Management) 
ความผูกพันองคการ (Engagement) 
การบริหารการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) และการบริหารความ 

หลากหลาย (Diversity  Management) 
สวนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยป 
2020 มีแนวโนมในการพัฒนาเปนรูปแบบ 
ของ Community Knowledge 
Sharing กลาวคือ มีการแบงปนความรู 
จากกลุมคน โดยอาจใชเทคโนโลยีมาชวย 
เชน การเรียนรูในกลุมของ Facebook 
และ Mobility Training เชน 
การเรียนรู ในเว็บไซต online และ 
เนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เนน 
ผูเรียนเปนหลัก มีการออกแบบการ 
พัฒนาใหเหมาะสมกับตัวผูเรียน เชน 
คนรุนใหมมีสมาธิในการจดจออยูกับ 
เรื่องใดเรื่องหนึ่งสั้น เราควรออกแบบ 
การฝกอบรมไมใชใหเปนการฟงบรรยาย 
อยางเดียว แตเพ่ิมกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

จากทรรศนะของว ิทยากรท ั ้ ง 
สามทานนั้น จะเห็นไดวา การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษยสูป 2020 นั้นควร 
มุ งเนนการพัฒนาโดยใชเปาหมาย 
เปนหลัก โดยเริ่มตนจากคำถามวา 
เปาหมายขององคการคืออะไร และ 

พัฒนาอะไรอยางเฉพาะเจาะจง (What) 
พัฒนาอยางไร (How) โดยใคร (By 
Whom) พัฒนาใคร (Who) และ 
เปนการพัฒนาโดยมิใชเนนแตเพียง
ความรู โดยการฝกอบรมเทานั้น แต 
เนน ทั้งความรูใหรูจำ รูจริง โดยการ 
ฝกปฏิบัติ ทั้งการมอบหมายงานให 
ทำ การสอนงาน และพัฒนาในสวน 
ที่ลึกไปกวานั้นคือการพัฒนาใหเขา 
รูจักตัวเอง ในขั้นของจิตวิญญาณ 
(Spirituality) ยกระดับจิตสำนึกซึ่ง 
จะเปนสวนสำคัญที่จะทำใหเราพัฒนา 
คนไทยใหเปนประชาคมโลกท่ีมีคุณภาพ 
เขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น มีความรู 
ความสามารถในการสื่อสาร และการ 
ทำงานกับแรงงานชาติอื่นๆ ไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ
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เ ม ื ่ อ  5  ป  ก  อน ในว ั นท ี ่  29 
มกราคม พ.ศ. 2550 กระทรวง 
สาธารณสุขประกาศใชมาตรการบังคับ 
ใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา หรือที่เรียก 
วา “CL” (Compulsory Licens-
ing) กับ Abbotts Laboratories 
(Thailand) โดยบังคับใชสิทธิบัตร 
ยาตานไวรัส HIV ท่ีมีช่ือเสียงสูตรผสม 
ระหวาง Lopinavir กับ Ritonavir 
อันเป นยาในกลุ ม PI (Protease 
Inhibitors) ซึ ่งมีช ื ่อทางการคาวา 
“Kaletra”

ขออางที ่สำคัญประการหนึ ่งใน 
การบังคับใชสิทธิบัตรยาดังกลาวก็คือ 
Abbotts ผูกขาดสิทธิบัตรยาดังกลาว 
ทำใหสามารถกีดกันการแขงขัน ไมมี 
ผู ใดสามารถผลิตและจำหนายยา 
ดังกลาวในตลาดได สงผลใหยา 
Kaletra มีราคาแพงและผูปวยไม 

สามารถเขาถึงยาดังกลาวไดเทาที ่ 
ควร ทั้งที่ Kaletra จัดอยูในกลุมยาที่ 
จำเป นต อช ีว ิตของผ ู ต ิดเช ื ้อ และ 
เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีศักยภาพ 
เพียงพอที่จะคิดคนผลิตยาตานไวรัส 
HIV ไดเองและยังตองพึ่งพาการนำเขา 
จากบริษ ัทยาตางชาติ จึงม ีความ 
จำเปนตองบังคับใชสิทธิบัตรยาดังกลาว

ตอมา Abbotts ไดดำเนินการ 
ตอบโตดวยการถอนทะเบียนยาหลาย
รายการรวมทั้ง Kaletra รูปแบบใหม 
ที ่ทนอากาศรอนไดด ี ซึ ่งมีช ื ่อทาง 
การคาในประเทศไทยวา Aluvia

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550 
เครือขายผูติดเช้ือ HIV/AIDS ประเทศไทย 
มูลนิธิเขาถึงเอดส และกลุมองคกร 
พันธมิตรและประชาชน ไดย่ืนหนังสือ 
รองเรียนตอกระทรวงพาณิชย ใหมี 
คำสั ่งใหคณะกรรมการแขงขันทาง 

การคาดำเนินการตามกฎหมายกับ 
Abbott เนื ่องจากบริษัทดังกลาว 
ปฏิเสธที ่จะจำหนายยา Kaletra 
ร ูปแบบใหมท ี ่ทนอากาศรอนไดด ี 
รวมถึงยาอื่นๆหลายรายการที่ยังไม 
เคยขึ ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศ 
ไทย โดยมองวา Abbott กระทำผิด 
ตามมาตรา 25(3) แหงพระราชบัญญัติ 
การแขงขันทางการค า พ.ศ.2542(1)

กระแสสังคมในตอนนั้นก็เห็นดวย 
กับขออางดังกลาว และมองวามีการ 
ผูกขาดสิทธิบัตรยาจริงๆ แตเร็วๆ นี้ 
มีงานศึกษาที่นาสนใจของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร  คณะนิต ิศาสตร  โดย 
วิทยานิพนธน ิต ิศาสตรมหาบัณฑิต 
ของคุณสมกมล ตันศิริ ที่ไดทำการ 
ตรวจสอบภาพตลาดและขอเท็จจริง
ของกรณีดังกลาวภายหลังจากที ่มี 
การบังคับใชสิทธิบัตรมาแลว 5 ป 
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5 ปีหลังจากการบังคับใช้สิทธิบัตร
ยาต้านไวรัส HIV
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PATTERNS OF LAW

(1)
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้ามีคำวินิจฉัยโดยให้เหตุผลว่า Abbott ไม่เข้าข่ายผู ้มีอำนาจเหนือตลาด ตามนิยามที่กำหนดในประกาศ 

คณะกรรมการฯ เนื ่องจากยอดขายปีที ่ผ่านมาไม่ถึง 1,000 ล้านบาท และเมื ่อบริษัทยังไม่ได้ขึ ้นทะเบียนยาเหล่านั ้นในประเทศไทย จึง 
ไม่มีการขายยานั้นในตลาดจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าบริษัทมีพฤติกรรมที่ “ระงับ ลด หรือจำกัด” การนำเข้าสินค้าโดยไม่มีเหตุสมควรตาม 
มาตรา 25(3) แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542



ซ่ึงพบวามีประเด็นท่ีนาสนใจอยางนอย 
2 ประการ

ประการแรก จร ิ งหร ือไม ท ี ่ 
Abbott ผูกขาดตลาดดวย Kaletra 
อ ันเป นการก ีดก ันการแข งข ันทาง 
การคา

ประการที่สอง จริงหรือไมที่การ 
บังคับใชสิทธิบัตรยาดังกลาวชวยให 
การแขงขันในตลาดดีขึ้น

ในประการแรก  จากการศึกษา 
โครงสรางตลาดยาตานไวรัส HIV โดย 
เปรียบเทียบกับยาสูตรผสมระหวาง 
Lopinavir และ Ritonavir ของ 
Abbott พบวา หากไมมียา “Kal-
etra” ก็ยังสามารถใชยาในกลุมเดียวกัน 
และมีสาระสำคัญของกลไกการออก 
ฤทธ ิ ์ ท ี ่ เ ห ม ื อ นก ั นทดแทน ได  ( 2 )   

อันอาจกลาวไดวายา “Kaletra” และ 
ยากลุม PIs ตัวอื่นเปนสินคาประเภท 
เดียวกัน (Homogenous goods)(3)   
และสรุปไดวายากลุม PIs ทุกตัวอยูใน 
ตลาดเดียวกัน ดังนั้น ขอบเขตตลาด 
ยาตานไวรัส HIV กลุม PI ประกอบ 
ไปดวยยาสามัญทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก 
Saquinavir / rtv, Indinavir / rtv, 
Nelfinavir, Atazanavir / rtv, 
Darunavir / rtv, Lopinavir / rtv 
แสดงตามแผนภาพที่ 1

ในป พ.ศ. 2552 ยากลุม PI มี 
จำนวน 7 ชนิด (ใชรักษาจริง 6 ชนิด 
อีก 1 ชนิด คือ Ritonavir ใชเปน 
ตัวเรงปฏิกิริยา) และมีผูผลิต 6 ราย 
ดังตาราง 

โดยผลของมาตรการบังค ับใช  
สิทธิเหนือสิทธิบัตรสงผลทำใหภาย 
หลังจากป พ.ศ.2550 มียาชื่อสามัญ 

Lopinavir / ritonavir ที่ผลิตโดย 
บริษัท Matrix และจัดจำหนายโดย 
องคการเภสัชกรรมเขาสูตลาด ทั้งนี้ 
จากข อม ูลส ัดส วนยอดขายยาและ 
ราคายากลุม PIs ในป พ.ศ. 2549 – 
2552 ของสถาบันบำราศนราดูร และ 
ขอมูลตัวอยางของโรงพยาบาลราชวิถี 
พบวายอดขายยาแตละชนิดในชวง
กอนและหลังปพ.ศ.2550  ที่มีการ 
บังคับใชสิทธิบัตรไมสงผลกระทบ 
ตอยอดขายยาชนิดตางๆอยางมีนัย
สำคัญ แตกลับพบวาผลกระทบอยางเดียว 
ที่เกิดขึ้นคือ ลดยอดขายของ Kaletra 
และเพิ่มยอดขายของยาที่บังคับใชสิทธ ิ
เทานั้น ยาตัวอื่นในตลาดไมไดรับผล 
กระทบเลย ซึ่งแสดงใหเห็นวาไมมีผล 
กระทบใดๆตอตลาดยาในภาพรวม 
โดยเฉพาะดานราคา ยกเวน Kaletra 
ของ Abbott เทานั้น ขอมูลตอไปนี้ 
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PATTERNS OF LAW

(2)
ในส่วนของรายละเอียดหากไม่สามารถใช้ยาในกลุ่มเดียวกันทดแทนกันได้นั ้นจะพิจารณาเฉพาะผู้ป่วยเป็นรายกรณี

(3)
Kaplow, L. (2010) Why (ever) define markets? Harvard Law Review,124, 438 - 440.

(4)
Fortovase  ปัจจุบันใช้ชื ่อ Invirase เนื ่องจากผู้ผลิตต้องการให้หยุดใช้ชื ่อ Fortovase และไม่ปรากฏผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแคปซูลนิ ่ม 

อีก อย่างไรก็ดีทั ้งสองชนิดเป็นยาสามัญตัวเดียวกัน โปรดดู http://www.roche.com/products/product-



แสดงส ั ดส  วนยอดจำหน  า ยจาก 
โรงพยาบาลที่มียอดการจำหนายกลุม
ยาดังกลาวสูงสุด 2 อันดับแรกของ 
ประเทศไดแก สถาบันบำราศนราดูร 
และโรงพยาบาลราชวิถี

จะเห็นไดวาราคายาตอเม็ดไมวา
จะเปน 

1. Fortovase (ตอมาเปลี ่ยน 
เป นช ื ่อ Invirase ซึ ่งม ีช ื ่อสามัญ 
Saquinavir)

2. Crixivan (มีช่ือสามัญ Indina-
vir)

3. Nafavir (มีช ื ่อสาม ัญ 
Nelfinavi r )

ไม  ม ี การ เปล ี ่ ยนแปลงราคา 
แตในแงราคาตนทุนที่ตองใชตอวันนั้น 
ลดลง เพราะยาทุกตัวตองใชคูกันกับ 
Norvir ซึ่งมีการลดราคาลงไป 26 
บาทเทากัน (ดวยเหตุผลใดไมแนชัด) 
ดังนั้นในแงราคาจึงไมไดรับผลกระทบ 
จากการบังคับใชสิทธิใดๆเลยอยางที่ 
คาดหวังแตแรก

ขอมูลตอมาพบวาเม่ือเปรียบเทียบ 
ราคายาตอเม็ดก็ไมมีความแตกตาง 
เชนกัน ยกเวน Kaletra ที่บังคับใช 
สิทธิดังแสดงตามแผนภาพตอไปนี้

จากขอมูลและแผนภาพขางตน 
พบวาการเขาสู ตลาดของยาสามัญ 
Lopinavir / ritonavir ไมไดมีผล 
โดยตรงตอการเพิ ่มการแขงขันใน 
ภาพรวมของตลาดยาตานไวรัส HIV 
กลุม PIs แตอยางใด เพราะยาสามัญ 
Lopinavir / ritonavir เปนเพียงยา 
ชนิดหนึ ่งในตลาดยาตานไวรัสเอช 
ไอ วี กลุม PIs เทานั้น หรืออาจ 
กลาวไดว าการบังค ับใช ส ิทธ ิเหนือ 
สิทธิเปนมาตรการทดแทนยาสามัญ 
เดียวกันกับ “Kaletra” เทานั้น ที่มี 
ผลเปนเพียงมาตรการเพิ่มการเขาถึง 
ยาชื ่อสามัญใหแกผู ป วยและแพทย 
และชวยบรรเทาภาระคาใชจายดาน 
ยาตามหลักการประกันสุขภาพถวน 
หนาของภาครัฐเทานั้น แตไมไดมีผล 
เปนการเพิ่มการแขงขันในตลาดยาตาน 

ไวรัส HIV กลุม PIs ซึ่งประกอบดวย 
ยาตนแบบชนิดอื่นๆ ความขอนี้สังเกต 
ไดอยางชัดเจนจากการทำราคาของ 
ยาแตละชนิดที ่ไมไดแตกตางไปจาก 
เดิมภายหลังจากที่มีการบังคับใชสิทธิ
เพราะหากมีการแขงขันเพิ ่มขึ ้นยอม 
ตองสะทอนใหเห็นที่การทำราคาเปน
อันดับแรก 

ผลการศึกษานี ้จ ึงใหข อมูลที ่ 
สำคัญเกี ่ยวกับการแขงขันในตลาด 
ยาวาไมสามารถอธิบายและกำหนด
มาตรการเพื่อการแขงขันทางการคา
ในตลาดไดโดยง าย เช นที ่อาจมี 
ความเขาใจแตแรก อยางไรก็ดีการ 
ศ ึกษาน ี ้ เป น เพ ียงการฉายภาพ 
เบื ้องตนของผลลัพธอยางงายของ 
การบังคับใชสิทธิบัตรยาเทานั้น เพื่อ 
อธิบายความแตกตางของความเชื่อ
และความจริงที ่เกิดขึ ้นจากการใช 
นโยบายการบังคับใชสิทธิบัตรยา
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คนอวดผีเปนรายการโทรทัศน 
แนวลึกลับสยองขวัญที ่ได ร ับความ 
สนใจจากผู ชมชาวไทยมากที ่ส ุดใน 
ปจจุบัน ความนาสนใจนี้เกิดจากการ 
ประกอบสรางรายการใหชวนติดตาม  
พิธีกร และการสรางพิธีกรรมใหเกิด 
ขึ้นในจอโทรทัศน

จะวาไปแลว รายการประเภทน้ี 
มีอยูเปนจำนวนมาก และมีอยูคูสังคม 
ไทยมาเปนเวลาชานาน เพราะความ 
เชื ่อที ่ฝงติดตัวคนไทยมาโดยตลอดก็ 
คือ ความเชื่อเรื่องการเวียนวายตาย 
เกิดกับความเชื ่อเร ื ่องกฎแหงกรรม  
ความเชื ่อเรื ่องการเวียนวายตายเกิด 
สงผลทำใหเราเชื่อในภพภูมิที ่ตางกัน 
คนที่มีบุญบารมีตางกันยอมเกิดในภูมิ
ที่ตางกันไปดวย  ตายไปแลวก็ตอง 
ชดใชกรรมตามที่กอไว หรือเกิดใหม 
ก็เพื ่อชดใชกรรมเกาและสรางกรรม 

ใหม  ไมวากรรมนั้นจะเปนกรรมดีหรือ 
กรรมชั่ว  มโนทัศนสองประการนี้เอง 
ท่ีสรางใหเกิดความเช่ือเร่ืองตางๆ ข้ึนมา 
ในสังคมไทย  โดยเฉพาะเรื่องโลกหนา 
เรื่องการระลึกชาติ  นรกสวรรค  ผี 
ปศาจ และสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติ 
ตางๆ ซ่ึงลวนมีวิญญาณแฝงอยู วิญญาณ 
เหลานั ้นก็คือผู ที ่อยู คนละภพภูมิกับ 
เรา อาจมีบุญบารมีนอยหรือมากกวา 
เรา  หรืออาจเกี่ยวเกาะกันมาแตชาติ 
ปางกอนเพื่อตามติดคิดลางกรรม ผูก 
พยาบาทอาฆาตจองเวรหรือตามติด 
รับใชก็แลวแต

มโนทัศนที ่กอใหเกิดเปนความ 
เชื่อ และความเชื่อดังกลาวก็กอเกิด 
เปนประเพณี พิธีกรรม คติชนตางๆ 
ปรากฏแตกตางกันไปทั่วทุกภาคสวน
ของประเทศ และยังกอใหเกิด “เรื่อง 
เลา” จำนวนมากมาย ทั้งเรื่องเลาใน 

รูปแบบของนิทาน และเรื่องเลาที่ผาน 
การแสดง เม่ือกาวเขาสูยุคท่ีส่ือมวลชน 
เปนใหญ เร่ืองเลา พิธีกรรม และคติชน 
ตาง ๆ เหลานั้นก็ดาหนากันเขามาใน 
โลกของสื่อมวลชน ดังจะเห็นไดวา 
สังคมไทยเปนสังคมท่ีอุดมดวยภาพยนตร 
และละครโทรทัศน แนวสยองขว ัญ 
มีรายการเกี่ยวกับผี วิญญาณ เรื่อง 
ลึกลับ กอเกิดเปนธุรกิจตางๆ สืบเนื่อง 
กันอยางใหญโต

คนอวดผีก็เปนหนึ่งในรายการ
ดังกลาว  แตความนาสนใจของคนอวดผี 
ก็คือมิไดเสนอแตเรื่องของผี หากแต 
นำเสนอเรื่องของ “คน” ที่เกี่ยวของ 
กับ “ผี” การใชคำวา “อวด” บงบอก 
ชัดเจนวาเปนการ “ทาทาย” ทั้ง 
ทาทายตอโลกวิญญาณ และทาทาย 
ตอโลกมนุษยดวยกันวาเคยมีประสบการณ 
เกี่ยวกับผีที่จะนำมาอวดกันผานสื่อ 

52

â´Â

ÍÒ¨ÒÃÂ �»ÃÐ¨Ó¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

อาจารยฐนธัช กองทอง

Work & Life



ไปทั่วโลกอีกดวย
ความเชื่อเรื่องผีและความรูเรื ่อง

ผีเปนภูมิปญญาในโลกยุคเกา ซึ ่งมี 
ไสยศาสตรเปนแกนหลัก ปจจุบัน 
ความรูเรื ่องไสยศาสตรถูกเบียดขับให
เปนความรูที่ไมไดรับการยอมรับ เปน 
ความรู ที ่ถูกผลักไสใหออกไปพนจาก 
ชีวิตประจำวัน  เปนความรูชายขอบ 
ที่มิไดสลักสำคัญถึงขั ้นเปนแกนแกน 
กลางของชีวิต  แตกระนั้นความรูเรื่อง 
ผีก็แทรกซึมอยูทั่วไปในวิถีชีวิตคนไทย 
และพรอมจะทาทายอำนาจของโลก 
ยุคใหมตลอดเวลา  ขณะเดียวกันการ 
ผลิตรายการโทรทัศนเปนภูมิปญญา 
ในโลกยุคใหม ซึ่งตองใชเทคโนโลยีทัน 
สมัยเขามาเปนฐานความรูในการผลิต  
เปนความรูที่ไดรับการยอมรับจากคน
ในสังคม มีความจำเปนแกชีวิต ใช 
ประกอบอาชีพ มีเหตุมีผล  พิสูจนได 

มีข้ันมีตอนชัดเจน  ความรูในโลกยุคใหม 
ถูกทำใหมีบทบาทในชีวิตประจำวัน 
ของผู คน แตก็ม ิอาจแยกขาดจาก 
ความรูยุคเกาได โดยเฉพาะความเชื่อ 
ตางๆ ท่ีโลกยุคใหมดูแคลนวาไรเหตุผล 
ไรสาระ

สังคมโลกาภิวัตนที ่ยังไมมั ่นคง 
คลอนแคลนจ ึงเป นส ังคมท ี ่ม ิอาจ 
ปฏ ิ เสธความร ู ทางไสยศาสตร  ได   
ตัวอยางเชนสังคมไทย ความรู ทาง 
ว ิศวกรรมศาสตรก าวหนาสามารถ 
สรางตึกรามใหญโต ถนนหนทาง สะพาน 
ขามแมน้ำ ขามทะเล แตทุกครั้งยัง 
ตองมีการบวงสรวงไหวเจาที ่เจาทาง 
ตลาดหุนของไทย ซึ่งเปนชีพจรวัด 
เศรษฐกิจของประเทศ เปนตลาดที่มี 
ความเต ิบโตมากตลาดหนึ ่งในโลก 
แตคนในตลาดหุนยังพึ่งพิงการทำนาย 
ของหมอดูมากกวาการใชความรู ทาง 

เศรษฐศาสตร  นักการเมืองที่มีความรู 
สูงมิอาจใชทฤษฎีทางรัฐศาสตรตัดสิน
ปญหาของบานเมืองได หากแตตอง 
พึ่งพิงอำนาจเหนือธรรมชาติ ดังที่เห็น 
ปรากฏอยูเนืองๆ 

การผสมผสานความรู ด ังกลาว 
เกิดจากความไมมั่นคงในชีวิต สังคม 
ไทยจึงมิอาจตัดความรู ด านใดดาน 
หนึ่งออกจากกันไดอยางเด็ดขาด คน 
อวดผีก็เปนรายการหนึ่งที ่สะทอนถึง
ปรากฏการณดังกลาวในสังคมไทย

ผู ผลิตรายการทำทีประหนึ ่งวา 
เรื่องราวที่นำเสนอเปน “ความจริง” 
แตเปนความจริงที ่ถูกประกอบสราง 
ขึ้นใหเชื่อวา “จริง” สวนจะจริงหรือ 
เท็จ เปนเรื่องที่ทีมงานผูผลิตเทานั้น 
จะตอบได นี่คือมายาอันสมบูรณของ 
โลกความลวงที ่ชักชวนใหผู เสพหลง 
ใหลไปในมายาท ี ่ ผ ู  ผล ิตสร  างข ึ ้น 

53

Work & Life



สาเหตุท ี ่ทำให ผ ู  เสพหลงใหลไปใน 
ความลวงดังกลาวก็เพราะผู ผลิตได 
สราง “ความสมจริง” จนทำใหคนดู 
ยอมรับและคลอยตาม แมคนดูบาง 
ทานจะไมยอมรับวาเรื่องราวที่ปรากฏ 
ในจอโทรทัศนจะเปนจริงไปได แต 
พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ฝงรากลึกมา 
เป น เวลายาวนานผสานก ับความ 
สมจริงอันเกิดจากการประกอบสราง 
จึงทำใหซึมซับและเกิดการคลอยตาม 
ไปโดยปริยาย

นอกจากกลยุทธ การประกอบ 
สรางเพื่อเสนอความสมจริงแลว คน 
อวดผียังสรางพิธีกรรมใหเกิดขึ ้นใน 
รายการอีกดวย ทั้งพิธีกรรมที่สืบทอด 
มาจากคติโบราณตามคำแนะนำของ 
กูร ูด านจิตว ิญญาณประจำรายการ  
และพิธีกรรมที่สรางสรรคขึ้นใหม เชน  
วิธีที่จะตรวจสอบวามีผีหรือไม  ดวยวิธ ี
พิสดารสารพัด  มโนทัศนเรื่องพิธีกรรม 
ยังหมายถึงลำดับขั ้นตอนที ่กระทำ 

อยางเครงครัดจนกระทั ่งกลายเปน 
“ขนบ” ม ิอาจฝ นหร ือหล ีกเล ี ่ยง 
เปล่ียนแปลงได พิธีกรรมท่ีวาน้ีรายการ 
คนอวดผีไดนำมาใชในทุกตอน ดังจะ 
เห็นไดจากการเปด การปดรายการ 
การเป ดต ัวพ ิธ ีกรและแขกร ับเช ิญ 
การแบงชวงรายการที ่ชัดเจนรวมถึง 
อวัจนภาษาตางๆ ท่ีใชจนเปนมาตรฐาน 
ของรายการ  ทั้งดาน แสง สี  เสียง 
เพลงประกอบ เสื้อผาของพิธีกรและ 
แขกรับเชิญ  การเซ็ตฉาก เหลานี้ทำให 
เกิดภาพของเปนแบบแผนที่ดำเนินอยู 
ในสัปดาห แบบแผนดังกลาวไดกลาย 
เปนพื้นฐานของ  “พิธีกรรมคนอวดผี” 
เม ื ่อพ ิธ ีกรรมด ังกล าวมาผสานก ับ 
พิธ ีกรรมด านความเช ื ่อ จ ึงทำให  
คนอวดผีเปนรายการโทรทัศนที่สราง 
พิธีกรรมยุคใหมขึ้นในจอโทรทัศน

รายการคนอวดผี แสดงใหเห็น 
ความคลุมเครือกำกวมของสังคมซึ่ง 
ไมสามารถแยกโลกของความจริง 

ออกจากโลกของความลวง ไมสามารถ 
แยกโลกวิทยาศาสตรออกจากโลก 
ไสยศาสตร ไมสามารถแยกโลกยุค 
เก าก ับโลกยุคใหมออกจากกันได  
หากแต  ไ ด  พ ย าย ามผสมผสาน 
กลมกลืนกันระหวางโลกสองขั ้วที ่ 
ตรงขามกันใหมาเขาคู อยู ด วยกัน 
อยางลงตัว  โดยผานสิ่งที่เรียกวา 
“พิธีกรรม” นั่นเอง

พิธีกรรมที่ทำให “คน” กลาอวด 
“ผี” กำลังแพรหลายไปในสังคม คติ 
แตโบราณที่เชื่อวาคนและผีตางอยูกัน 
คนละภพภูมิ กำลังถูกทาทาย เพราะ 
ตางฝายก็กำลังกาวขามพรมแดนของ 
กันและกันมาทาทายกัน และคงจะ 
เปนเชนนี ้ไปอีกนาน ตราบที ่สังคม 
ไทยยังขาดไรความมั่นคงทางจิตใจอยู 
โลกสองขั ้วก็ยังปะปนและกลมกลืน 
กันเชนนี้สืบไป
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รายการคนอวดผี แสดงให้เห็นความคลุมเครือกำกวมของสังคมซึ่งไม่สามารถแยก 
โลกของความจริงออกจากโลกของความลวง ไม่สามารถแยกโลกวิทยาศาสตร์ 

ออกจากโลกไสยศาสตร์ ไม่สามารถแยกโลกยุคเก่ากับโลกยุคใหม่ออกจากกันได้ 
หากแต่ได้พยายามผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างโลกสองขั้วที่ตรงข้ามกันให้มาเข้าคู่ 

อยู่ด้วยกันอย่างลงตัว  โดยผ่านสิ่งที่เรียกว่า “พิธีกรรม” นั่นเอง 





ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ (Trade and 
Services Sentiment Index: TSSI) 
จัดทำขึ ้นโดยความรวมมือระหวาง 
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง 
พาณิชย หอการคาไทย และศูนย 
พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเช่ือม่ันของผูประกอบการ 
ภาคการคาและบริการ TSSI ของ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม : 
SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคา 
และบริการของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ในเดือน 
กุมภาพันธ 2556 คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 46.1 
ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื ่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนมกราคมที่มีคาดัชนี
อยูที่ระดับ 46.6  โดยเมื่อพิจารณา 
แยกตามประเภทของกิจการ กิจการ 
ภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นในปจจุบันอยู ท ี ่ระดับ 

46.1 ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบ 
กับคาด ัชนีในเดือนมกราคมที ่ม ีค า 
ดัชนีอยูที่ระดับ 46.7 เชนเดียวกับ 
กิจการภาคบร ิการม ีค าด ัชน ีความ 
เชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 46.0 
ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับคา
ดัชนีในเดือนมกราคมที่มีคาดัชนีอยูที่
ระดับ 46.5 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันสามารถพิจารณาไดว าผู  
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื่อมั ่นในปจจุบันปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา 
อีกทั้งผูประกอบการมีความเชื่อมั่นใน
ปจจุบันอยู ในระดับที ่ไม ด ีน ักเนื ่อง 
จากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ในระดับ 
ที่ต่ำกวา 50 ในทุกประเภทกิจการ 

สำหรับคาดัชนีความเชื ่อม ั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการ 
ในเดือนกุมภาพันธ 2556 คาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูที่ระดับ 54.4 ปรับตัวลด 
ลงเล็กนอยเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 

เดือนมกราคมซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
55.0 โดยเม่ือพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและ 
คาปลีกมีคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 53.9 ปรับ 
ตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับคาดัชนี
ในเดือนมกราคมซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
54.4 เชนเดียวกับกิจการภาคบริการ 
ที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 55.1 ปรับ 
ตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับคาดัชนี
ในเดือนมกราคมซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 
55.9 จากคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาสามารถพิจารณาได 
วาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย  อมภาคกา รค  า และ 
ภาคบริการมีความเชื ่อมั ่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวลดลงเม่ือเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนท่ีผานมา แตอยางไร 
ก ็ตามผ ู ประกอบการย ังคงม ีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูในระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความ
เชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50 ใน 
ทุกประเภทกิจการ 

เมื ่อพิจารณาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
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โดยสาเหตุที่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์ 3 เดือน 
ข้างหน้าปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเป็นผลมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับ 

ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง





ของผ ู ประกอบการว ิสาหก ิจขนาด 
กลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในเดือนกุมภาพันธ 2556 คาดัชนี 
ในปจจุบันอยูที่ระดับ 49.1 ปรับตัว 
เพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
มกราคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 44.0 
เชนเดียวกับคาดัชนีคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูที่ระดับ 73.9 ปรับตัว 
เพิ่มขึ ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนมกราคมที่คาดัชนีอยูที ่ระดับ 
73.3 จากคาดัชนีความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศและต อธ ุรก ิจตนของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการ
ในเดือนกุมภาพันธ 2556 พิจารณา 
ไดว าผู ประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมภาคการคาและ 

บริการมีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจ 
ของประ เทศท ั ้ ง ในป  จจ ุ บ ั นและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา และตอ 
ธุรกิจตนในปจจุบันปรับตัวในทิศทาง
ที ่เพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับคาดัชนีความ 
เช่ือม่ันในเดือนท่ีผานมา โดยผูประกอบการ 
ม ีความเช ื ่ อม ั ่ นต อ เศรษฐก ิจของ 
ประเทศในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดี
นักเนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู  
ในระดับที่ต่ำกวา 50 ขณะที่มีความ 
เช ื ่อม ั ่นต อเศรษฐก ิจของประเทศ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูใน 
ระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่เกินกวา 50

ในสวนของปจจัยตางๆ ที่สงผล 
กระทบตอผ ู ประกอบการว ิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวมภาค 
การคาและบริการทั ้งในปจจุบันและ 

คาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือน 
กุมภาพันธ 2556 ผูประกอบการ 
สวนใหญมองวาปจจัยที่สงผลกระทบ 
ตอกิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก ผล 
กระทบจากการแขงขันในตลาด รอง 
ลงมาไดแก ผลกระทบจากราคาตนทุน 
สินคาและคาแรงงานที ่เพิ ่มสูงขึ ้น 
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซื้อของประชาชน 
ผลกระทบจากระดับราคาน้ำมันและ
คาขนสง และผลกระทบจากการหด 
ตัวของความตองการสินคาและบริการ 
ในสวนของผลกระทบจากสถานการณ 
ความขัดแยงทางการเมืองตอกิจการ 
ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบตอ
กิจการในระดับที่ไมมากนัก และสง 
ผลกระทบในระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับ 
เดือนท่ีผานมา และในสวนของมาตรการ 
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กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ ผูประกอบการ 
มองวาสงผลกระทบดานบวกตอกิจการ 
ในระดับที่ไมมากนักและสงผลกระทบ 
ตอกิจการในระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับ 
เดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนี
ความเช ื ่อม ั ่นผ ู ประกอบการภาค 
การคาและบริการในเดือนกุมภาพันธ 
2556 ผูประกอบการวิสาหกิจ วิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมมีความ 
เชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่ 
ลดลงเมื ่อเทียบกับเดือนกอนหนา 
ซึ่งการปรับตัวลดลงของคาดัชนีความ
เชื ่อมั ่นในปจจุบันเปนผลมาจากการ 
ปรับตัวลดลงของคาดัชนีความเชื่อมั่น
ในองค ประกอบดานยอดจำหนาย 
การจางงาน ตนทุน และกำไรเปนหลัก 

ขณะที ่การปรับตัวลดลงของคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาเปนผลมาจากการปรับตัวลด
ลงขององคประกอบดานยอดจำหนาย 
และกำไรเปนหลัก แตอยางไรก็ตาม 
การเคลื ่อนไหวเปลี ่ยนแปลงของคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นแยกพิจารณาแตละ
องคประกอบท้ังในปจจุบัน และคาดการณ 
3 เดือนขางหนาในเดือนนี้ มีการ 
เคลื ่อนไหวเปลี ่ยนแปลงของคาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นในระดับที ่ไมมากนักใน 
ทุกองคประกอบ โดยสาเหตุท่ีคาดัชนี 
ความเช ื ่อม ั ่นท ั ้ งในป จจ ุบ ันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัว 
ในท ิศทางท ี ่ลดลงเป นผลมาจาก 
ประชาชนสวนใหญย ังคงม ีความ 
กังวลเกี่ยวกับคาครองชีพที่ปรับตัว
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  พิจารณาจาก 

ดัชนีราคาผูบริโภคในเดือนกุมภาพันธ
อยูที่ระดับ 104.66 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
รอยละ 3.23 จากชวงเดียวกันของป 
กอน และเพิ่มขึ้นรอยละ 0.22 จาก 
เดือนกอนหนา สอดคลองกับดัชนี 
อุปโภคบริโภคที่ปรับตัวลดลงจากเดือน 
กอนรอยละ 0.53 ตามดัชนีหมวด 
เชื้อเพลิง ปริมาณการใชไฟฟาประเภท 
ที ่อยู อาศัย และปริมาณการนำเขา 
สินคาอุปโภคบริโภค ที่ลดลงรอยละ 
1.25 3.15 และ 9.55 ตามลำดับ 
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ในสวน 
ของภาคการผลิตในเดือนกุมภาพันธ 
ชะลอตัวลงเชนกัน โดยดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรมในชวงเดือนกุมภาพันธ 
อยูที่ระดับ 169.96 ปรับตัวลดลง 
จากชวงเดียวกันของปที่ผานมารอยละ 
1.19  ซึ่งถือเปนการปรับตัวลดลงของ 
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมครั ้งแรกใน 
รอบ 5 เดือน หลังจากคาดัชนีมี 
การปรับตัวในทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้นโดย 
ตลอดนับตั ้งแตเดือนตุลาคมของปที ่ 
ผานมา รวมถึงในสวนของอัตราการ 
ใชกำลังการผลิต (Capacity Utiliza-
tion) ในชวงเดือนกุมภาพันธ อยูที่ 
ระดับ 62.87 ปรับตัวลดลงจากเดือน 
ที่ผานมารอยละ 4.15 ทั้งนี้เปนผล 
มาจากสถานการณดานการสงออก 
สินคาอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ 
ที่ชะลอตัวลง เนื่องมาจากสถานการณ 
เศรษฐกิจของประเทศคู คาสำคัญทั ้ง 
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปที่ยังคงมี 
ความไมแนนอนในระดับสูง อีกทั้งยัง 
ไดรับผลกระทบเพ่ิมเติมจากสถานการณ 

การแข็งคาของคาเงินบาทจากเดิมใน 
เดือนมกราคมอยูที่ระดับ 30.07 บาท 
ตอดอลลารสหรัฐฯ มาอยูท่ีระดับ 29.82 
ซึ่งจะสงผลใหขีดความสามารถในการ
แขงข ันของสินคาสงออกไทยลดลง 
ผนวกกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัว 
สูงขึ้นในเดือนนี้ โดยราคาน้ำมันขาย 
ปลีกเบนซิน 91 และน้ำมันดีเซล 
เดือนกุมภาพันธปรับตัวเพิ ่มสูงขึ ้น 
2.0 และ 0.20 บาทตอลิตรตามลำดับ 
ซึ่งปจจัยดังกลาวสงผลใหดัชนีความ 
เชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนนี้มีการปรับตัว 
ในทิศทางท่ีลดลง โดยในเดือนน้ีคาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นแยกพิจารณาในแตละ 
องคประกอบในปจจุบันอยูในระดับที่

ไมดีนักเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น
อยู ในระดับที ่ต ่ำกวาคาฐานที ่ 50 
เปนสวนใหญ จะมีเพียงความเชื่อมั่น 
ในองคประกอบดานการจางงาน และ 
การลงทุนในปจจุบันเทานั้นที่คาดัชนี
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50 
ในขณะที่และคาดการณ 3 เดือน 
ข างหน าอย ู  ในระด ับท ี ่ค อนข างด ี 
เนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ใน 
ระดับที่เกินกวาคาฐานที่ 50 เปน 
สวนใหญ จะมีเพียงความเชื่อมั่นใน 
องคประกอบดานตนทุนคาดการณ 3 
เดือนขางหนาเทานั ้นที ่คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นต่ำกวาคาฐานที่ 50

60

Economic Index



61

1. Export Composite Leading Index (Export CLI) 
สงสัญญาณขยายตัวอยูที่ระดับ 100.49 เพิ่มขึ้น 

0.12 จากเดือนกอนหนา และอยูเหนือเสนมาตรฐานที่ 
100.00 เนื่องจากปจจัยชี้นำการสงออกสงสัญญาณดาน 
บวก โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีอัตราการใช 
กำลังการผลิต ดัชนีตลาดหลักทรัพยของไทย และดัชนี 
ชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น สงสัญญาณขยายตัว ในขณะที่ 
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ สงสัญญาณดีขึ้นตอเนื่อง

2. Export Warning System (EXWA) 
คาดวาเดือนเมษายน 2556 การสงออกไทยจะ 

ปรับตัวเขาสูภาวะปกติ เนื่องจากปจจัยชี้นำการสงออก 
ในเดือนมกราคม 2556 สวนใหญสงสัญญาณดานบวก 
โดยการนำเขาสินคาทุน และการนำเขาสินคาวัตถุดิบมี 
การขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยขยายตัวรอยละ 31.0 และ 33.6 
ตามลำดับ ในขณะที่ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น  และ 
อัตราการใชกำลังการผลิตยังคงขยายตัวแตมีอัตราการ 
ขยายตัวที่ชะลอลงโดยขยายตัวรอยละ 5.1 และ 14.5  
ในสวนของปจจัยตางประเทศพบวาดัชนีผู จัดการฝาย 
จัดซื้อ (JPMorgan Global Manufacturing PMI) เดือน 
มกราคม2556 อยูที่ระดับ 51.4  และปรับลดลงเล็กนอย 
อยูที่ระดับ 50.8 ในเดือนกุมภาพันธ 2556 ซึ่งยังคงอยู 
เหนือเสนมาตรฐานที่ 50.0 และสงสัญญาณขยายตัว 
ตอเนื่อง

การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนเมษายน 2556
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

เมษายน 2556 คาดวาการสงออกไทยจะปรับตัวเขาสูภาวะปกติ สามารถขยายตัวไดตอเน่ือง และมีแนวโนมขยายตัวไดแตะเลข 2 หลัก เน่ืองจาก 
ปจจัยช้ีนำการสงออกในเดือนมกราคม 2556 ในภาพรวมสงสัญญาณดานบวก โดยการนำเขาสินคาทุน และการนำเขาสินคาวัตถุดิบ อัตราการใชกำลังการผลิต 
ดัชนีช้ีนำวัฏจักรธุรกิจระยะส้ัน และดัชนีตลาดหลักทรัพยยังคงขยายตัว ในสวนของปจจัยตางประเทศพบวาดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือ (JPMorgan Global Manufac-
turing PMI) เดือนมกราคม2556 อยูท่ีระดับ 51.4 และปรับลดลงเล็กนอยอยูท่ีระดับ 50.8 สงสัญญาณขยายตัวตอเน่ือง แมวาสัญญาณการขยายตัว 
จะแผวลงจากชวงตนปก็ตาม โดยผลผลิตอุตสาหกรรมของโลกเพ่ิมสูงข้ึนเปนเดือนท่ีส่ี โดยมีสหรัฐฯ เปนแรงขับเคล่ือนสำคัญ รวมถึงอินเดียท่ีมีอัตราการขยายตัว 
ของผลผลิตอุตสาหกรรมท่ีเรงข้ึน ในขณะท่ีแมกซิโก และบราซิล ยังสามารถขยายตัวไดตอเน่ือง อยางไรก็ตามพบวาการผลิตของจีน มีความออนแอมากข้ึนจาก 
ชวงตนป ในขณะท่ีญ่ีปุนมีสัญญาณถึงความถดถอยในระดับปลานกลาง ดานยุโรปยังคงเปนกุญแจสำคัญของความออนแอ โดยอัตราการขยายตัวของผลผลิต 
อุตสาหกรรมชะลอลงในเยอรมัน สวนผลผลิตในอังกฤษก็ลดต่ำลง และผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวลงในฝร่ังเศส กรีซ และเยอรมัน

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