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สวัสดีปใหม 2557 มายังผูอาน Thailand Economic & Business Review ทุกทานคะ แนนอนวา 
หลายทานกำลังคาดการณกับเศรษฐกิจไทยในป 2557 วาจะเดินไปในทางทิศทางใด และเมื่อสิ้นป 2556 ตัวเลข 
พยากรณอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจป 2557 ถูกนำเสนอจากหลากหลายสำนักฯ อาทิ กระทรวงการคลัง 
โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ธนาคารแหงประเทศไทย และมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ซึ่งชี้วาอัตราการเติบโตวาถึงแมวาจะมีสัญญาณบวกจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2557 
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐฯ จากการลดขนาดมาตรการผอนปรนเชิงปริมาณของสหรัฐฯ (Quantitative 
Easing: QE) แตยังคาดวาการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ดังกลาวจะเปนการฟนตัวอยางคอยเปนคอยไปในชวงตนป 

สำหรับทิศทางเศรษฐกิจประเทศไทย ป 2557 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ ไดปรับประมาณการณเศรษฐกิจไทยในป 2556 จากที่เคยคาดการณในครั้งกอนที่รอยละ 3.3 เหลือ 
รอยละ 3.0 หลังจากไทยไดรับผลกระทบจากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองในชวงไตรมาสสุดทายของป 
รวมถึงสถานการณเศรษฐกิจโลก การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม คาครองชีพสูง ราคาสินคาเกษตร 
ตกต่ำ และการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว สงผลใหยังมองไมเห็นสัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย

นอกจากการวิเคราะหเศรษฐกิจไทยแลว ฉบับนี้ Thailand Economic & Business Review เรายังไดรับ 
เกียรติสัมภาษณคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กับการนำพาธุรกิจไทย ‘Thaibev’ สูการเปน Regional Leader ใน 
ธุรกิจน้ำดื่ม และเรายังไดรับเกียรติจากคณาจารยจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย อาทิ ผศ. ดร. ธนวรรธน พลวิชัย, 
ผศ.ดร.อัทธ พิศาลวานิช, ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล, ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง, ดร. มานะ ตรีรยาภิวัฒน, 
ไดมารวมนำเสนอบทวิเคราะหในหลากหลายมุมมองทั้งภาคเศรษฐกิจและธุรกิจไดอยางนาสนใจ และ ดร. ไพจิตร 
วิบูลยธนสาร อัครราชทูต (ฝายการพาณิชย) ณ กรุงปกกิ่ง ไดใหเกียรติรวมเสนอ บทความอินไซตจากประเทศจีน 
เรื่อง Free Trade Zone ลูกเลนใหมของรัฐบาลจีน และธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 
ไดรวมนำเสนอองคความรูในกลุมประเทศอาเซียน กับเรื่องนั่งรถไฟทัวรอาเซียนไดอยางสนุกเขมขน

สุดทายนี้ ในวาระขึ้นปใหมทีมบรรณาธิการ Thailand Economic & Business Review โดย 
หอการคาไทยและมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ขอใหทานมีความสุขสมใจและสมหวังตลอดไป และเราขอตั้งปณิธาน 
ที่จะรวมเปนสวนหนึ่งในการเผยแพรขอมูลการเศรษฐกิจและธุรกิจ และ นำเสนอขอเท็จจริงพรอมสาระและบท 
วิเคราะหทางเศรษฐกิจและธุรกิจทั้งแบบ outside-in และ inside-out ใหกับทุกทานตลอดไป ...สวัสดีปใหมคะ 

อารดา มหามิตร
บรรณาธิการบริหาร
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 'ไทยเบฟ' สรางความไดเปรียบทางการแขงขันโดยมีผลิตภัณฑ 
เปนตัวนำและมีการบริการและการเชื่อมโยงโลจิสติกสเปน 
ตัวสนับสนุน... ถาพูดถึง 'ไทยเบฟ' เราเรียบงายแตเรารวดเร็ว 
ในการเขาถึงผูบริโภค

ฐาปน สิริวัฒนภักดี ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอำนวยการใหญ
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เปน 3 ชวงใหญ ๆ คือชวงผูบริหารโดยผูกอตั้ง ชวงหุนสวน 
พี่นอง และ ชวงธุรกิจในกลุมเครือญาติ โดยรอยตอในแตละ 
ชวงจะเปนวิกฤติของการสืบทอด ที่เรียกวาจุดวิกฤติ (Critical 
Point)
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ที่ผานมา ถูกเปรียบเปรยวาเปนเสมือน “ยางกาวใหม” 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจจีนเฉกเชนเดียวกับการจัดตั้ง 
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และเปนการสานตอการดำเนินแนวคิด “หนึ่งประเทศ 
สองระบบ” (One Country, Two Systems) 

FREE TRADE ZONEFREE TRADE ZONE
ลูกเลนใหมของรัฐบาลจีน ตอนที่ 1

37

แมวาการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมตาง ๆ จะมีสิทธิประโยชน 
ก็ตาม แตสิ่งที่ SMEs ไทยตองคิดและตองระวังมากก็คือ 
การหาผูรวมทุนในพื้นที่ดีและพันธมิตรทางธุรกิจที่ไปดวยกัน 
ไดรวมถึงการไมหยุดที่จะพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง  

BKPMBKPM
กับสิทธิประโยชนการลงทุนในอินโดนีเซีย

10



11

UTCC Business Poll

11

UTCC Business Poll



12

UTCC Business Poll



13

UTCC Business Poll

13

UTCC Business Poll



14

UTCC Business Poll

14

UTCC Business Poll



15

ฐาปน สริวัฒนภักดี
กรรมการผูอำนวยการใหญ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ และ

รองประธานกรรมการหอการคาไทย

เผยไทยเบฟโชวฟอรมรอนแรงสงทายป 56
ผลงานลาสุด ซื้อหุน F&N ยักษสิงคโปร



สงทายป’56 กับความภาคภูมิใจ 
ของธุรกิจไทย ที่ปฎิบัติการรุกตลาด 
ตางประเทศไดสำเร็จโชวฟอรมรอน
แรง ของธุรกิจสัญชาติไทยกับการ 
รุกคืบของ กลุม ‘ไทยเบฟ’ ธุรกิจ 
ทุนไทยระดับแถวหนา ที่โดดซื้อหุน 
บริษัท เฟรเซอร แอนด นีฟ, ลิมิเต็ด 
หรือ F&N บริษัทผูผลิตสินคาอาหาร 
และเครื่องดื่มยักษใหญของสิงคโปร 
ซึ่งมีอายุยืนนานกวา 130 ป ดวย 
เงินลงทุนสูงกวา 3 แสนลานบาท 
หรือกวา 11,000 ลานเหรียญสิงคโปร 
นับเปนกาวกระโดดของธุรกิจไทย 
กับการขยายฐานธุรกิจในตลาดเอเชีย 
และวันนี้นักบริหารหนุมไฟแรง ที่ 
กำลังถูกนานาชาติจับตามอง  “คุณ 
หนุม” ฐาปน สิริวัฒนภักดี ไดให 
เกียรติพูดคุยถึงแผนการขับเคลื ่อน 
ของกลุม “ไทยเบฟ” สูตลาดโลก 
และแผนการยกทีมธุรกิจไทยกาวไป
พรอมกัน ในฐานะที่ควบตำแหนง 
รองประธานหอการคาไทย

เปิดแผนรุกตลาดอาเซียน  
‘ไทยเบฟ’

คุณฐาปน สิริวัฒนภักด ีกรรมการ 
ผูอำนวยการใหญ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 
และในฐานะรองประธานหอการคาไทย 
ไดเปดเผยถึงการเคลื่อนตัวของ “ไทย 
เบฟ” สูตลาดโลก วา ‘ไทยเบฟ’ เรา 
มุงเนนในการทำธุรกิจเครื่องดื่ม ผลิต 

สินคาท่ีมีคุณภาพ ดวยตนทุนท่ีแขงขัน 
ไดในภูมิภาค พรอมขยายกลุมสินคา 
(PortFolio) ใหครอบคลุมสินคา 
เครื่องดื่มเกือบทั้งหมด รวมทั้งการ 
พัฒนาการกระจายสินคา และการ 
รับรูตราสินคาของเราในระดับภูมิภาค  
โดยจะเห็นไดวาสินคาในเครือ ‘ไทย 
เบฟ’ มีตั้งแต น้ำดื่มตราชาง ชาเขียว 
พรอมดื่มตราโออิชิ น้ำอัดลมตราเอส 
เครื่องดื่มเกลือแรตรา 100 PLUS นม 
ถั่วเหลืองตรา NUTRISOY ไปจนถึง 
เบียร สุราไทย และสกอตชวิสกี้

ในส วนของแผนการร ุกตลาด 
อาเซียน หนึ่งในขั้นตอนเชิงกลยุทธ 
ของ ‘ไทยเบฟ’ คือการขยายฐานการ 
ตลาดไปสูกลุ มผู บริโภคสินคาฮาลาล 
(Halal) เรามองวาประเทศมาเลเซีย 
สามารถเปนเครือขาย และเปนฐาน 
การผลิตสินคาฮาลาลที ่ป อนสินคา 
ของกลุมไทยเบฟ ซึ่งการขยายตลาดนี้ 
ไมเพียงในประเทศมาเลเซียเทานั ้น 
แตยังมีแผนขยายไปสูประเทศอินโดนีเซีย 
ประเทศบรูไน และกลุมประเทศตะวันออก 
กลางอีกดวย

ปจจุบันสวนแบงการตลาดของ 
กลุม “ไทยเบฟ” ในภูมิภาค อันดับหน่ึง 
แนนอนวาคือ ธุรกิจในประเทศไทย 
รองลงมาคือ มาเลเซีย ภายใตการ 
บริหารของ F&N รองลงมาคือ สิงคโปร 
และสหภาพพมา ตามลำดับ สวนแบง 
การตลาด (Market share) ของกลุม 

“ไทยเบฟ” ในภูมิภาคอาเซียนปจจุบัน 
อยูที่ 17% ซึ่งเปนสัดสวนที่ยังไม 
มากนัก เนื่องจากยังมีบางประเทศที่ 
ยังไมไดขยายตลาดไปถึง ไดแก ฟลิปปนส 
และ อินโดนีเซีย 

สืบเนื่องจากในอนาคตอันใกลนี้ 
ประเทศไทยจะกลายเปนศูนยกลาง 
แหงภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นจึงเปนการ 
ตอกย้ำวาธุรกิจไทยสามารถขยายตัว
ตอไปได แตตองแขงกับ ‘เวลา’ และ 
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหได

 
จากธุรกิจครอบครัว ‘ไทย 
เบฟ’ สู่ตลาดหลักทรัพย์ใน 
สิงคโปร 

ถายอนถึงความเปนมาของธุรกิจ 
กลุมไทยเบฟ เราเปนธุรกิจที่มาจาก 
ธุรกิจครอบครัว ดวยวิสัยทัศนของคุณ 
เจริญ สิริวัฒนภักดี ที่ทานไดรวบรวม 
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับเครื่องดื่มทั้งหมด 
ตั้งแตบริษัทจัดซื้อจัดหา ที่ทานกอตั้ง 
มากวา 45 ป โรงงานผลิตเครื่องดื่ม 
บริษัทจัดจำหนาย และอีกมากมาย 
มาจัดตั ้งกลุ มธุรกิจเครื ่องดื ่มภายใต 
ชื่อบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด 
(มหาชน) ในป 2003 และในป 2006 
ไดทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
สิงคโปร ซ่ึงจากการเปนบริษัทจดทะเบียน 
ในประเทศสิงคโปร ทำให “ไทยเบฟ” 
มีความพรอมในการพัฒนารูปแบบ 
การบริหารงานภายในองคกร และ 
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เปนสวนสำคัญที่ทำใหองคกรสามารถ
ปรับเปลี่ยนจากธุรกิจ ครอบครัว สู 
ธุรกิจการบริหารอยางมืออาชีพ

ไทยเบฟ สรางความไดเปรียบใน 
การแขงขันโดยมีผลิตภัณฑเปนตัวนำ 
โดยมีการบริการและการเช ื ่อมโยง 
โลจิสติกสเปนสวนชวยสนับสนุน ถา 
พูดถึงธุรกิจ ‘ไทยเบฟ’ เราเรียบงาย 
แตมีความรวดเร็วในเขาถึงผูบริโภค 
ตอบสนองความตองการไดท ันตอ 
เหตุการณ  เพราะเรามองวาตอไป 
พฤต ิกรรมผ ู บร ิ โภคจะเปล ี ่ ยนไป 
ความรวดเร็วในการตอบสนองความ 
ตองการของผูบริโภคจึงเปนเรื่องสำคัญ 
ซึ่งหากใหผมกลาวถึง “ไทยเบฟ” ใน 
ปจจุบัน ผมจะเนนกับทีมงานทุกคน 
วาความรวดเร็วและผลลัพทของงาน 
เปนเรื่องที่สำคัญ และในปตอ ๆ ไป 
ก็จะตองพัฒนาใหได ความรวดเร ็ว 
มากยิ่งขึ้นและผลลัพทที่ดีขึ้น (faster 
speed and better result)

บริบทเปล่ียน กลยุทธ์เปล่ียน
จากผลงานอันร อนแรงในการ 

ขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว สูธุรกิจ 
ระดับโลก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี 
ในฐานะรองประธานหอการคาไทย 
ผู  ได ร ับมอบหมายให ด ูแลงานสาย 
เศรษฐกิจซึ ่งเก ี ่ยวโยงกับธุรกิจไทย 
ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาด 
ยอม รวมถึงธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเชิง 
สรางสรรค และการพัฒนาดานการ 
ศึกษาเพื ่อสรางบุคลากรใหตรงกับ 
ความตองการของตลาดแรงงาน  มี 
มุมมองตอเศรษฐกิจไทยในอาเซียนวา 
“ ในภาพรวมของ เศ รษฐก ิ จ ไทย 
ประเทศไทยอยู ในจุดศูนยกลางของ 
เศรษฐก ิจการค าและการลงท ุนใน 
อาเซียน หรือ Regional Hub ที่ 
เปนแรงขับเคลื่อนใหกลุมอาเซียนโดย
รวม ในป 2015 จะเปนการรวมตัว 
กันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
การหมุนเวียนทางดานเงินทุน สินคา 
และการบริการ (Free flow) จะทำให 

เกิดโอกาสดานการคาการลงทุนอีก 
มากมาย อยูที่เราจะปรับกลยุทธและ 
ควาโอกาสมาไดหรือไม ซึ ่งตอนนี ้ 
ประเทศเพ ื ่อนบ านต างม ีบร ิบทท ี ่ 
เปลี่ยนไป มีการฟนตัวทางเศรษฐกิจ 
และการจ ับจ ายใช สอยท ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้น 
ดังเชน สปป.ลาว กำลังจะเปน 
ศ ูนย  กลาง ใน เร ื ่ อ งของพล ั ง ง าน 
สหภาพพมามีความโดดเดนจากฐานะ
การเปนประธานอาเซียน ในขณะที่ 
เวียดนามและกัมพูชา ระดับการบริโภค 
การจับจายใชสอยเพิ่มขึ้นอยางเห็นได
ชัด”

“ถามองในมุมของผลิตภาพโดย
รวมทางเศรษฐกิจ ผมเชื่อวาประเทศ 
ไทยมีความไดเปรียบทางการแขงขัน 
เพราะเราสามารถปอนสินคาใหกับ 
ประเทศเพื่อนบานได ประชาชนใน 
ประเทศเพื ่อนบานมีความตองการ 
ซื้อขายสินคา จะเห็นไดวาประเทศ 
เพื่อนบานไดชวยเสริมสรางเศรษฐกิจ 
ประเทศของเราไปดวย ซึ่งไทยเรามี 
เม ืองค ู  ขนานท ี ่ม ีพรมแดนต ิดก ับ 
ประเทศเพื่อนบาน อาทิ สปป.ลาว 
จากประเทศไทยสามารถเขาไปโดย 
ผานหนองคายขามไปทางเวียงจันทร  
อุบลราชธานีขามไปปากเซ มุกดาหาร 
ขามไปสะหวันนะเขต เรียกวาการคา 
คูขนาน ซ่ึงเม่ือเกิดการคาผานพรมแดน 
บริบทของเมืองคูขนานในฝงประเทศ
ไทยยอมปรับตัวและพัฒนาไปพรอม ๆ 
กันเพ่ือตอบรับกับโอกาสใหมท่ีเกิดข้ึน”

เม่ือโจทย์เปล่ียน ธุรกิจไทย 
กลายเป็นธุรกิจอาเซียน

เม่ือประเทศไทยเปนแรงขับเคล่ือน 
หลักใหกับประเทศเพื ่อนบาน ใน 
มุมมองของคุณฐาปน มองวา “ความ 
ทาทายของภาคธุรกิจไทย คือ การ 
สรางขีดความสามารถในการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจไทยสูตลาดตางประเทศ 
หรือการสรางขีดความสามารถทาง
การแขงขัน (Competitiveness)” 
ในอดีต 10 กวาปที่ผานมา ประเทศ 

ไทยดำเนินธุรกิจแบบ OEM คือการ 
ผลิตสินคาตามความตองการของผูสั่ง
ซื้อ ภายใตตราสินคาของคนอื่น แต 
ตอไปการคาจะไมมีพรมแดนระหวาง
กัน ธุรกิจทุกวันนี้มีการโยกยายถายเท 
ตราบใดที ่มีกำลังซื ้อ และเมื ่อยอน 
กลับไปดูรูปแบบการพัฒนาธุรกิจจาก
ยุคหนึ่งไปสูอีกยุคหนึ่ง ประเทศไทย 
เริ่มตนจากเกษตรกรรม ไปยังเกษตร 
แปรรูป ไปสูอุตสาหกรรม และตอนนี้ 
เรากำลังกาวสูการเปนธุรกิจและการ
บริการเชิงสรางสรรค   

จะเห็นไดวารูปแบบของธุรกิจได
ม ีการเปล ี ่ยนแปลงอย างต อเน ื ่อง 
ดังนั ้นแผนการขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู 
AEC ตองพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน 
ใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
และปจจ ุบ ันเราคงไม ได พ ูดก ันแต  
เพียงเรื่องธุรกิจการผลิต เพราะสิ่งที่ 
เกื ้อหนุนใหกับธุรกิจไทยในปจจุบัน 
คือ ธุรกิจการทองเที่ยว ในที่นี้ภาค 
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'ไทยเบฟ' 
สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 
โดยมีผลิตภัณฑ์ 
เป็นตัวนำ 
และมีการบริการ 
และการเชื ่อมโยง 
โลจิสติกส์เป็นตัว 
สนับสนุน... 
ถ้าพูดถึง 'ไทยเบฟ' 
เราเรียบง่าย 
แต่เรารวดเร็ว 
ในการเข้าถึง 
ผู้บริโภค



การทองเที่ยวไมใชเรื่องของการบริการ 
(Service) อยางเดียว เพราะเมื่อการ 
ทองเที่ยวเติบโตขึ้น แนนอนวาสินคา 
อุปโภคบริโภค (Consumer Products) 
ยอมเติบโตตามไปดวย เพราะประชาชน 
มีการบริโภค การจับจายมากขึ้น และ 
สุดทายส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือ ระบบโลจิสติกส 
ที่จะสนับสนุนบริบทการพัฒนาธุรกิจ
ไทยสูอาเซียน ทั้งหมดนี้เปนวงจรที่ 
หมุนและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ผมขอ 
สรุปวา “อาเซียนจะเติบโตไมได ถา 
ไทยไมเติบโต และเมื่อไทยเติบโต ก็ 
ตองเต ิบโตอยางแข็งแกร งม ั ่นคง 
เพื่อทำใหอาเซียนเติบโตอยางมั่นคง
ตามไปดวย” 

บทบาทในการขับเคลื ่อน 
ธ ุ รก ิ จ ไทย ในฐานะรอง 
ประธานหอการค้าไทย

ภารกิจที่สำคัญ คือการยกระดับ 
ขีดความสามารถทางการแขงขันของ 
ธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งหอการคาไทยได 
วางระบบการชวยเหลือ ในแบบ “เพ่ือน 
ชวยเพื ่อน” บริษัทใหญชวยบริษัท 
กลาง และ บริษัทกลางชวยบริษัทเล็ก 
เพื่อพัฒนาจาก SS เปน S, จาก S เปน 
M และจาก M เปน L ซึ่งการ 
เชื่อมโยงเครือขายของ หอการคา 
ไทย เราไมไดเนนการเชื่อมโยงแค 
‘Connectivity’ แตหอการคาไทย 
มีการรวมมือกัน หรือเรียกวา ‘Col-
laboration’  โดยรวมมือกันขับเคล่ือน 

และชวยกันสนับสนุนสงเสริมซึ ่งกัน 
และกัน ดังเห็นไดจากกิจกรรมที่เรา 
ไดรวมกันพัฒนาขึ ้น ไมวาจะเปน 
โครงการสงเสริม SMEs โครงการ 
ตอตานคอรัปชั่น โครงการ 1 ไร 1 
แสน เปนตน

นอกจากเครือขายระดับจังหวัด
และภูมิภาค ขณะนี้เรามีเครือขาย 
นักธุรกิจรุนใหมของหอการคา (YEC) 
เปนกลุมคนรุนใหม โดยคนกลุมนี้คือ 
ทายาทของสมาชิกหอการคาไทยที่มา
จากทั่วประเทศ เปนอีกเครือขายที่จะ 
เกื้อกูลกันเองได และชวยเหลือซึ่งกัน 
และกัน 

“หอการค าไทยก ับการสร าง 
เครือขาย ผมมองวาการเชื่อมโยงนี้จะ 
สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 
ใหกับประเทศไทย ซึ่งการเติบโตของ 
ภูมิภาคไมวาจะเปน ASEAN+3, ASEAN+6, 
และ ASEAN+9  ตอไปการคาจะเปน 
ฐานการคาระหวางกัน ซึ่งธุรกิจแตละ 
ประเทศแตละภูมิภาคแตละจังหวัด 

จะเชื ่อมโยงตอกัน ใหธุรกิจการคา 
กาวไปสู ความมั ่นคงและแข็งแกรง 
มากยิ่งขึ้น 

ข้อคิดสำหรับธุรกิจ SMEs
“หากจะใหฝากบทเรียนใหกับ 

SMEs ผมขอฝากเรื่องความเร็วในการ 
คิด ตัดสินใจ และตอบสนองตอกลุม 
ผูบริโภค ซึ่งแนนอนวาไมเพียงแต 
กลุมผูบริโภคในปจจุบัน (Existing 

consumers) แตรวมถึงกลุมผูบริโภค 
ใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้น (New consum-
ers) ผมมองวาโอกาสของ SMEs มี 
มากมายกวาในอดีต ไมวาจะเปนการ 
เขาถึงแหลงขอมูลขาวสารที่งายและ 
สะดวกตอการคนหา และรูปแบบของ 
ธุรกิจในปจจุบัน ก็ไมจำเปนตองเปน 
การลงทุนเหมือนสมัยกอนที ่ต องมี 
การสรางโรงงาน เนื่องจากธุรกิจใน 
สมัยนี้เนนความเร็วที่ผูบริโภคสามารถ 
ทำการซื ้อขายและเขาถ ึงต อสินคา 
และการบริการ ผมมองวาโลกธุรกิจ 
ขางหนามีโอกาสมากมาย หากนำมา 
เช ื ่ อมโยงและม ุ  งตอบสนองกล ุ  ม 
ผู บร ิโภคใหมพร อมกับความเร ็วใน 
การคิด ตัดสินใจและตอบสนอง แนนอน 
วาโอกาสนั้นจะอยูกับคุณ” คุณฐาปน 
กลาวทิ้งทายกับขอคิดที่จะทำใหธุรกิจ 
SMEsไทยกาวไกลสูตลาดโลก เชนเดียว 
กับตัวอยางที ่คุณฐาปน ขับเคลื ่อน 
ไทยเบฟ” ไดสำเร็จมาแลว



ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ได ปร ับประมาณการเศรษฐกิจไทย 
ในป 2556 จากที่เคยคาดการณใน 
ครั้งกอนที่รอยละ 3.3 เหลือรอยละ 
3.0 หลังจากไทยไดรับผลกระทบจาก 
สถานการณความขัดแยงทางการเมือง 
ในชวงไตรมาสสุดทายของป รวมถึง 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การ 
ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
คาครองชีพสูง ราคาสินคาเกษตรตกต่ำ 
และการบริโภคภายในประเทศชะลอ
ตัว สงผลใหยังมองไมเห็นสัญญาณ 
การฟนตัวของเศรษฐกิจไทย ซ่ึงสามารถ 
พิจารณารายละเอียดประมาณการ 
ในดานตาง ๆ ไดดังนี้

´ŒÒ¹ÍØ»Ê§¤ �àÈÃÉ°¡Ô¨
การบริโภคภาคเอกชน
การบร ิ โภคภายในประเทศป  

2556 คาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.9 

ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปที่
ผ านมาที ่การบริโภคขยายตัวสูงถ ึง 
รอยละ 6.6 และขยายตัวในระดับที่ต่ำ 
กวาการคาดการณครั ้งกอนที่คาดวา 
การบริโภคจะขยายตัวรอยละ 2.2 
เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
หนา การขยายตัวของการบริโภคใน 
ระด ับต ่ำ เป นผลมาจากมาตรการ 
กระตุนการบริโภคที่ไดดำเนินการใน
ชวงปที ่ผานมาออนแรงลง รวมถึง 
รัฐบาลยังไมมีมาตรการกระตุ นการ 
บริโภคใหม ๆ ที่เห็นผลเปนรูปธรรม 
ชัดเจน อีกทั้งสถานการณหนี้ครัวเรือน 
ที่ยูในระดับสูง กอปรกับสถานการณ 
ความขัดแยงทางการเมืองที่ทวีความ 
รุนแรงในชวงไตรมาสสุดทายของป 
สงผลใหผู บริโภคมีความระมัดระวัง 
ดานการใชจายเพิ่มมากขึ้น สำหรับ 
การบริโภคตลอดทั้งป 2557 คาดวา 
จะขยายตัวที ่ประมาณรอยละ 3.0 

ขยายตัวในอัตราที ่ เร งต ัวข ึ ้นจากป 
2556

การลงทุนภาคเอกชน
การลงท ุนภายในประ เทศป  

2556 คาดวานาจะสามารถขยายตัว 
อยูที่รอยละ 3.7 ขยายตัวในอัตราที่ 
ชะลอตัวจากในปที่ผานมาที่การลงทุน 
ขยายตัวถึงรอยละ 13.3 และขยายตัว 
ในระดับท่ีต่ำกวาการคาดการณคร้ังกอน 
ที่คาดวาการลงทุนจะขยายตัวรอยละ 
4.3 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 
กอนหนา ทั้งนี้เปนผลมาจากการที่ 
ผู ประกอบการยังคงมีความกังวลตอ 
สถานการณเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจ 
ของประเทศในภาพรวม ภายหลังผล 
ของนโยบายกระต ุ น เศรษฐก ิจใน 
รูปแบบตาง ๆ ของภาครัฐในชวงที่ 
ผานมาออนแรงลง รวมถึงปญหาใน 
ดานของนโยบายการลงทุนในโครงการ 

â´Â

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ศูนยพยากรณฯ ปรับเปาจีดีพี 56 ครั้งสุดทายของป
คาดป 56 เศรษฐกิจโต 3% ป 57 คาดโต 4.5%
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ทิศทางเศรษฐกิจไทย
ปี 2557 



ขนาดใหญของภาครัฐที ่เม็ดเงินเขาสู  
ระบบชากวาท่ีคาดไว รวมถึงสถานการณ 
ความขัดแยงทางการเมืองถึงขั้นมีการ
ยึดสถานที่ราชการยิ่งสงผลใหการเบิก
จายงบประมาณมีความลาชา และ 
สงผลกระทบตอความเชื ่อมั ่นของนัก 
ลงทุนคอนขางมาก สำหรับแนวโนม 
การลงทุนภาคเอกชนในป 2557 นา 
จะขยายตัวท่ีประมาณรอยละ 6.9 เม่ือ 
เทียบกับป 2556

การคาระหวางประเทศ
การสงออกโดยรวมของประเทศ

ตลอดทั้งป 2556 คาดวาจะมีมูลคา 
ทั้งสิ้นประมาณ 230,373.3 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
0.5 การนำเขาตลอดทั้งป 2556 มี 
มูลคา 252,198.40 ลานเหรียญสหรัฐ 
หรือขยายตัวรอยละ 0.9 สงผลใหไทย 
ขาดดุลการคา 21,825.10 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ โดยปจจัยบั่นทอนการ 
สงออกของไทยในปน้ี ไดแก สถานการณ 
เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความเปราะบาง 
อยูมาก และการแขงขันดานการสงออก 
ที่คอนขางรุนแรง สำหรับแนวโนมการ 

สงออกป 2557 คาดวาจะสามารถ 
ขยายตัวไดรอยละ 6.5 เมื่อเทียบกับป
2556

´ŒÒ¹ÍØ»·Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨
ภาคเกษตรกรรม
ภาคการเกษตรตลอดทั้งป 2556 

คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 
0.7 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เปนผล 
มาจากสถานการณไมแนนอนของการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลตอการ 
สงออกสินคาเกษตรที่ขยายตัวในระดับ 
ต่ำ และระดับราคาสินคาเกษตรอยู 
ในระดับต่ำ รวมถึงความแปรปรวน 
ของสภาพภูมิอากาศ ปจจัยทางธรรมชาติ 
และโรคระบาด ท่ีสงผลกระทบใหผลผลิต 
ภาคการเกษตรหดตัว และทำใหภาค 
การเกษตรในปนี้ขยายตัวในระดับต่ำ 
และคาดวาในป 2557 ภาคเกษตรกรรม 
จะขยายตัวประมาณรอยละ 2.4 เมื่อ 
เทียบกับป 2556

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมป 2556 คาดวา 

จะขยายตัวรอยละ 0.9 ขยายตัวใน 
อัตราที ่ชะลอตัวจากในปที ่ผานมาที ่ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวถึงรอยละ 
6.9 และขยายตัวในระดับที ่ต่ำกวา 
การคาดการณครั ้งกอนที่คาดวาภาค
อุตสาหกรรมจะขยายตัวรอยละ 2.0 
เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
หนา การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
ในระดับต่ำดังกลาวเน่ืองจากสถานการณ 
ดานการบริโภคในประเทศที่ขยายตัว 
ในระดับต่ำ รวมถึงสถานการณดาน 
การสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่ขยาย
ตัวในระดับที่ไมสูงมากนักอันเปนผล
มาจากสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยัง
มีความเปราะบางในระดับสูง และ 
คาดวาในป 2557 ภาคอุตสาหกรรม 
นาจะสามารถขยายตัวไดท ี ่ร อยละ 
5.9 เมื่อเทียบกับป 2556

ภาคการทองเที่ยว
จำนวนนักทองเที ่ยวตลอดทั้งป 

2556 คาดวาจะมีจำนวน 26.3 ลาน 
คน เพิ่มขึ้นรอยละ 18.0 และรายได 
จากการทองเท่ียวประมาณ 1.16 ลาน 
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.6 จาก 
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ปที่ผานมา และคาดวาในป 2557 
สถานการณดานการทองเที ่ยวจะมี 
ความคึกคักอยางตอเนื ่องโดยคาดวา 
จะมีจำนวนนักทองเที่ยวทั้งสิ้นจำนวน 
27.5 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 
และรายไดจากการทองเที่ยวประมาณ 
1.29 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
11.7 จากป 2556
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ปร ิมาณเง ินฝากและเง ินให  

สินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย
ปริมาณเงินฝากและการใหสินเชื่อ 

ป 2556 ยังคงขยายตัวไดอยางตอเน่ือง 
ทั้ง 2 ดาน แมจะขยายตัวในอัตราที่ 
ชะลอลงบางในชวงคร ึ ่งหล ังของป 
เนื่องจากในสวนของเงินฝากที่ขยายตัว 
ในอัตราที่ชะลอลงเปนผลมาจากการ
ชะลอลงของเงินฝากที่สถาบันรับฝาก
เงินทุกประเภท สวนการแขงขันระดม 
เงินฝากยังมีอยูตอเนื่อง สะทอนจาก 
การออกผลิตภัณฑเงินฝากพิเศษที่ให
อัตราดอกเบี้ยคอนขางสูง สวนหนึ่ง 

เพื่อรักษาฐานเงินฝากและรองรับความ 
ต องการส ินเช ื ่อโดยเฉพาะในช วง 
เทศกาลปใหม ในสวนของการขอสินเช่ือ 
ที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เปนผล 
มาจากการชะลอลงของสินเชื่อที่ปลอย 
ใหแกภาคธุรกิจ ไดแก ภาคการเงิน 
และประกันภัย ภาคการผลิต และ 
ภาคการขายสงและขายปลีก ขณะที่ 
สินเชื่อที่ปลอยใหแกภาคครัวเรือนคอน 
ขางทรงตัว

 อัตราดอกเบี้ย
อ ัตราดอกเบ ี ้ ยนโยบายในป  

2556 อยูที่ระดับ 2.25 หลังจากที่ 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
มีมติ 6 ตอ 1 เสียง ในการประชุม 
กนง. ครั้งสุดทายของปนี้ เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายนที่ผานมา โดยการปรับลด 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้มีวัตถุ
ประสงคในการกระตุ นเศรษฐกิจใน 
ประเทศเปนหลัก หลังจากในชวงไตรมาส 
ที่ 3 เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกวาที่ 
คาด โดยมองวาเศรษฐกิจไทยมีความ 

เสี ่ยงสูงขึ ้นกวาการประชุมครั ้งกอน 
ภายใตแรงกดดันดานราคาที่ยังอยูใน
ระดับต่ำ ขณะที่สินเชื่อภาคครัวเรือน 
มีแนวโนมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง
บางแลว นโยบายการเงินจึงสามารถ 
ผอนคลายเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยง
และสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมเพิ ่มมากขึ ้น ซึ ่งคาดวา 
อัตราดอกเบี ้ยในระยะตอไปอาจอยู  
ในระดับที่ทรงตัวตอเนื่อง และหาก 
ปจจัยสถานการณทางเศรษฐกิจทั้งใน
และระหวางประเทศปรับตัวดีขึ้นอัตรา 
ดอกเบ ี ้ยน าจะสามารถปร ับต ัวใน 
ทิศทางขาขึ้นได 

อัตราแลกเปลี่ยน
ตลอดทั้งป 2556 คาดคาเงิน 

บาทจะออนตัวลงมาอยูที่ระดับ 30.71 
บาท/เหรียญสหรัฐฯ เศรษฐกิจโลกยัง 
ไม ม ีส ัญญาณการฟ นต ัว ผนวกกับ 
เศรษฐกิจไทยเองก็ยังคงซึมตัวตอเนื่อง 
รวมทั ้งม ีป จจ ัยภายนอกที ่ม ีผลก ับ 
อัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง คือการใช 
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มาตรการ QE ของสหรัฐฯ วาจะปรับ 
ลดลงหรือยกเลิกในปลายปนี้สงผลให
คาถัวเฉลี ่ยคาเงินบาทตลอดทั ้งปมา 
ปรับตัวออนคาลงอยางมากในชวงสิ้น
ปและคาดวาตลอดทั้งป 2557 คาเงิน 
บาทนาจะย ืนต ัวเฉล ี ่ยอย ู ท ี ่ ระด ับ 
32.0-32.5 บาท/เหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจาก 
ประเทศสหรัฐฯ เริ่มมีสัญญาณการ 
ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น สงผลให 
มีการลดการใชมาตรการ QE หรือ 
ยกเลิกการใชในป 2557 สงผลให 
นักลงทุนหันกลับไปถือเงินดอลลาร 
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีความไมแนนอน 
ทางการเมืองภายในประเทศซึ ่งเปน 
ปจจัยบั่นทอนในการทำใหคาเงินบาท
ออนตัว

การปรับลดประมาณการการ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของศูนย
พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจจากการ 
ประมาณการในครั้งกอน เนื่องจาก 
เศรษฐกิจไทยในป 2556 ยังมีความ 
เสี่ยงอยูมาก อีกทั้งเศรษฐกิจไทยใน 
ชวงไตรมาสที่ 3 ขยายตัวในระดับ 
ที่ต่ำกวาที่คาดการณไว และในชวง 
ไตรมาสที่ 4 สถานการณความขัดแยง 
ทางการเมืองภายในประเทศทวีความ
ร ุนแรงจากการช ุนน ุมเพ ื ่อต อต าน 
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม และการ 
ช ุมน ุมของกล ุ มต อต านและกล ุ ม 
สนับสนุนรัฐบาล ซึ ่งปจจัยตาง ๆ 
กลาวสงผลใหศูนยพยากรณเศรษฐกิจ
ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจในปนี ้ 
ในระดับที ่ยอตัวลงจากการประมาณ 
การครั้งกอน 

สำหรับการคาดการณเศรษฐกิจ 
ในป 2557 คาดวาสถานการณดาน 
การเมืองในประเทศและสถานการณ
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมนาจะม ี 
ความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการ 
ลงทุนในโครงการขนาดใหญของรัฐบาล 
นาจะมีเม็ดเงินเขาสู ระบบเศรษฐกิจ 
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจ 
ไทยผานการสงออกและการลงทุนที ่ 
ขยายตัวในระดับที่ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับ
ป 2556 สงผลใหยังคงมีมุมมองตอ 
เศรษฐกิจป 2557 ในภาพที่คอนขางดี 
ภายใตสมมติฐานสถานการณทางการ
เม ืองท ี ่ค อนข างม ี เสถ ียรภาพและ 
ปราศจากความรุนแรง
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แมวา ปใหมจะเพิ่งเริ่มตน แตถาเหลียวหลังมองสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปที่ผานมา สิ่งที่โดดเดนที่สุดเห็นจะเปน 
เรื่องการเมือง ที่สงผลกระทบในหลายสวน โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ จึงเปนงานสำคัญของศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจที่ตองทำงานหนักในการประมวลขอมูลทั้งหมด เพื่อนำเสนอตอหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยผานสื่อมวลชน 
ในรูปแบบของการจัดงานแถลงขาว 3 ครั้งซอน ภายในชวงเดือนธันวาคม 2556 ปลายปที่ผานมา เพื่อจะสงสัญญาน 
การพยากรณเศรษฐกิจไปยังภาคสวนที่เกี่ยวของดวยความรวดเร็วและฉับไว เพื่อเกิดการเตรียมตัวรองรับสภานการณ 
ตอจากนี้ไป ซึ่ง Thailand Economic & Business Review ไดสัมภาษณผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชัย 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและผูอำนวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ ฝากถึงเรื่องผลกระทบจากสถานการณทาง 
การเมือง ตอภาวะเศรษฐกิจไทย ป 56 และป 57 ไวอยางนาสนใจในหลายประเด็น ดังตอไปนี้

ประมาณการณเดิมเรื่องการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ ป 56 และ 57

ผลกระทบการเมืองไทย ตอสภาวะเศรษฐกิจ
ถูกประเมินเปน 4 กรณี

“ตามท่ีศูนยพยากรณเศรษฐกิจ และธุรกิจของเราไดเคยพยากรณ 
เศรษฐกิจ ไวในชวงสภาวะทางการเมืองยังปกติอยูวา เศรษฐกิจ 
ไทยจนถึงปลายป เรานาจะขยายตัวได 3.5% และในป 2557 
เศรษฐกิจไทยนาจะเติบโตขึ้นไปถึง 4.5% แตเมื่อสถานการณ 
เปลี่ยนไป ทำใหเราจำเปนตองดำเนินการทำการวิจัย และรวบรวม 
ขอมูลจากแหลงท่ีเก่ียวของ เพ่ือทำการอัพเดตการพยากรณเศรษฐกิจ 
กันใหม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทางเมืองที่เกิดขึ้น ตั้งแต 
ปลายป 56 และเหตุการณนี้หากยืดเยื้อตอเนื่อง แนนอนวา ในป 
57 ยอมจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจติดตามมาอยางเล่ียงไมได และ 
ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่เราเคยพยากรณไว ยอมจะตอง 
เปลี่ยนแปลงไปในทางลดลงแนนอน”

เมื่อการเมืองยืดเยื้อ และไมสามารถคาดเดาบทสรุปวาจะเปนอยางไร สิ่งที่ออนไหวที่สุด ที่กระทบแนนอนก็คือ เรื่อง 
การทองเที่ยว ตลอดจนความเชื่อมั่นของผูบริโภค และนักลงทุน และแนนอนสิ่งที่เกิดขึ้นแลวในป 56 ตัวเลขการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจจากที่คาดวา จะขยายตัวได 3.5% ก็เปนไปในทางลดลงอีก 0.3-0.5% นาจะอยูที่ 3% แมวา จะเกิดขึ้น 
เมื่อปลายเดือนตุลาคมก็ตาม ซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแลว วัดเปนตัวเลขประมาณการนาจะถึง 30,000 – 
70,000 ลานบาท ถาเราแบงเปนรายภาค ภาคการทองเที่ยวอยางเดียว จำนวนนักทองเที่ยวในชวงปลายปที่ผานมาลดไป 
แลวประมาณ 10-20% หรือคิดเปนจำนวนคนก็อยูที่ 200,000 – 400,000 คนตอเดือน คิดเปนรายไดจากตางประเทศ 
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สงผลตอเนื่องถึงป 57
พยากรณเศรษฐกิจป

เสนอ 4 แนวทาง 4 การเติบโต ที่ขึ้นกับการเมือง56
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จะเกิดอะไรขึ้นในป 2557 กับการพยากรณจากพื้นฐานการเมือง 4 รูปแบบ
4 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่เราสูญเสียไปถึง 20,000-40,000 ลานบาท และการบริโภค การลงทุน และการทองเที่ยวภายในประเทศที่ลดลงเนื่องจาก 
ความเชื่อมั่น คิดเปนมูลคารายไดที่ลดลง 10,000-30,000 ลานบาท นับเปนการสูญเสียรายไดทางเศรษฐกิจที่คอนขางสูง 
พอสมควรทีเดียว จากนี้ไปเราตองตั้งรับกับสถานการณทางเศรษฐกิจในปหนา 2557 อยางไร นี่คือ สิ่งที่เราตองทำงาน 
หนักแนนอน”

“คราวนี้ที่ผมตองแบงการพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจโดยมีพื้นฐานมาจากสภาวการณทางการเมือง 3 รูปแบบ ก็ 
เนื่องมาจากขณะที่ผมพยากรณอยูนี้ มีปจจัยในเรื่องการเมืองที่อาจจะสงบแลว หรือ อาจจะยังยืดเยื้อ  หรือ ไมสงบ และ 
ยืดเยื้อ ก็เปนไปไดทั้งนั้น เราจึงอยากฉายภาพใหเห็นในทุกมิติวา หากเกิดสภาวการณใน 4 รูปแบบนี้สภาวเศรษฐกิจไทยป 
57 จะเปนอยางไร”

กรณีที่ 1 เศรษฐกิจโต 4.6-5.0%
หากสถานการณทางการเมืองมีเสถียรภาพ มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ และการลงทุนของภาครัฐดำเนินการไดตามแผนที่ 

วางไว ประชาชน นักธุรกิจ นักลงทุน และนักทองเที่ยว มีความเชื่อมั่นสูง คาดการณวา เศรษฐกิจนาจะเติบโตไดถึง 4.6 – 
5%

กรณีที่ 2  เศรษฐกิจโต 4.0-4.5%
หากสถานการณทางการเมืองมีเสถียรภาพ มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ และการลงทุนของภาครัฐดำเนินการไดใกลเคียง 

แผนที่ไดวางไว ประชาชน นักธุรกิจ นักลงทุน และนักทองเที่ยว มีความเชื่อมั่นปานกลาง คาดการณวา เศรษฐกิจนา 
จะเติบโตได 4.0 – 4.5%

กรณีที่ 3 เศรษฐกิจโต 3.0-4.0%
หากสถานการณทางการเมืองไมคอยมีเสถียรภาพ รัฐบาลไมคอยมีเสถียรภาพ และการลงทุนของภาครัฐดำเนินการต่ำ 

กวาแผนที่วางไว ประชาชน นักธุรกิจ นักลงทุน และนักทองเที่ยว มีความเชื่อมั่นนอย คาดการณวา เศรษฐกิจนาจะ 
เติบโตไดเพียง 3.0-4.0%

กรณีที่ 4 เศรษฐกิจโตต่ำกวา 3.0%
หากสถานการณทางการเมืองขาดเสถียรภาพ รัฐบาลไมมีเสถียรภาพ และประชาชน นักธุรกิจ นักลงทุน และนัก 

ทองเที่ยวขาดความเชื่อมั่น คาดการณวา เศรษฐกิจนาจะเติบโตต่ำกวา 3.0%

“ดังนั้นผมอยากฝากถึงทุกภาตสวนที่เกี่ยวของใหเรงปรับตัว และติดตามสถานการณการเมือง และเศรษฐกิจ 
อยางใกลชิด โดยนำฐานขอมูลที่เราไดนำเสนอนี้ไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด” ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน ได 
กลาวทายสุด
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ฤกษวันเลขสวย 11/12/13 หรือ 
วันที่ 11 ธันวาคม 2556 สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช 
กุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปนประธาน 
ในพิธีเปดสะพานมิตรภาพแหงที่ 4 
เชียงของ–หวยทราย รวมกับ นาย 
บุนยัง วอละจิตรองประธานประเทศ 
แห  งสาธารณร ั ฐประชาธ ิป ไตย 
ประชาชนลาว ซึ่งเปนสะพานที่เชื่อม 
ตอเสนทาง R3A จากกรุงเทพฯ - 
คุณหมิง เพ่ือสรางเศรษฐกิจท่ีดีระหวาง 3 
ประเทศ ซึ่งเสนทาง R3A หรือ 
“คุนมั่น กงลู” เสนทางนี้จะเกิดการ 
ขยายตัวทางการคาภายในภูมิภาค 

โดยเฉพาะเมื ่อจีนไดบรรลุขอตกลง 
เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ซ่ึงจะกลาย 
เปนปจจัยสำคัญในการขยายมูลคา
ทางการค าระหวางภ ูม ิภาคอยาง 
ตอเนื่องและเปนการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจ

สะพานมิตรภาพแหงท่ี 4 เชียงของ 
–หวยทราย เปนสวนหน่ึงของการพัฒนา 
พื้นที่เศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ 
ทางบกดานเหนือ เพ่ือเช่ือมโยงโครงขาย 
คมนาคมขนสงของประเทศไทย ลาว 
และจีนเขาดวยกันภายใตกรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS) 
ซึ ่งร ัฐบาลไทย ร ัฐบาลสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาล 
สาธารณร ัฐประชาชนจ ีนร  วมก ับ 
ธนาคารพัฒนาเอเช ีย (ADB) ได  
รวมกันดำเนินการขึ้น จากการขยายตัว 
ที ่เกิดขึ ้น ฉบับนี ้จึงนำบทวิเคราะห 
การคาระหวางประเทศทางบกดาน 
ทิศเหนือของประเทศไทย หรือการคา 
ชายแดน ดานแมสาย เช ียงของ 
เชียงแสน มาใหผูอานไดทราบถึงแนวโนม 
รูปแบบ และโอกาสของการคาระหวาง 
ประเทศทางบกดานทิศเหนือของไทย 
ที่เกิดจากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง 
ทางด านเศรษฐก ิจและส ังคมของ 
ประเทศคูคา และแนวทางและกลยุทธ 
การพัฒนาการคาระหวางประเทศ 
ทางบกดานทิศเหนือ 

ทางสถาบันระหวางประเทศเพื่อ
การคาและการพัฒนา (องคกรมหาชน) 
ไดจ ัดทำโครงการศึกษาวิจ ัยการคา 
ชายแดน โดยพ้ืนท่ีเปาหมาย ดานศุลกากร 
แมสาย (เมียนมาร) ดานศุลกากร 
เชียงแสน (จีน เมียนมาร ลาว) ดาน 
ศุลกากรเชียงของ (จีน ลาว) จังหวัด 
เชียงราย โดยใชระยะเวลา 6 เดือน 
ในการรวบรวมขอมูล (1 เมษายน – 
30 กันยายน 2555) โดยการศึกษา 
ครั ้งน ี ้ได ท ีมคณาจารยคณะบริหาร 
ธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยมาทำการศึกษาครั ้งนี ้ 
ซึ ่งมีวิธีดำเนินการวิจัยเปนแบบการ 
ศึกษาเชิงคุณภาพ ท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
และเครื ่องมือที ่ใชในการเก็บขอมูล 
ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก การประชุม 
ระดมความคิดเห็นกลุม และการสังเกต 
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ทำการวิเคราะหตามกรอบที ่ผ ู ว ิจ ัย 
พัฒนาข้ึนในเชิงพรรณนาถึงสภาพการคา 
ปญหาที ่ เก ิดข ึ ้นในพื ้นท ี ่ เป าหมาย 
โอกาสการคาจากการศึกษาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของเมียนมาร สปป.ลาว 
มณฑลยูนนาน (จีน) และพ้ืนท่ีเปาหมาย 
รวมถึงปจจัยสนับสนุน ภาวะการตลาด 
และแนวโน มความต องการส ินค า 
จากการศึกษาสินคาสงออก และนำเขา 
สูงสุด 10 รายการ

เปิดแนวการค้าชายแดนด้านทิศ 
เหนือ …เขตทองคำฝังเพชร

การคาระหวางประเทศทางบก 
มีบทบาทสำคัญตอการขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เนื ่องจากภาคเหนือของไทยถือเปน 
ประตูการคาที่สำคัญ ที่เชื่อมโยงการคา 
ชายแดนไทยกับกลุ มประเทศในอนุ 
ภูมิภาคลุมน้ำโขง (Greater Mekong 
Subregion-GMS) โดยมีจังหวัดเชียงราย 
เปนประตูการคาที่สำคัญยิ่งของไทย 
มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน 
2 ประเทศไดแก เมียนมาร และ สปป. 
ลาว แตอยางไรก็ตามการคาระหวาง 
ประเทศในดานนี้ยังคงมีปญหา และ 
อุปสรรคมาโดยตลอด เชน ยังมีการ 
กำหนดโควตา หรือ เพดานการนำเขา 
(Balance Trade) ในสินคาบางชนิด 
การคมนาคมขนสง การเปด-ปดดาน 
เปนตน และปญหาทางการคาทางดาน 
นี้ ไดรับแรงขับเคลื่อนหลักจากสภาพ 
แวดลอมระดับมหภาค ไดแก ความ 
สัมพันธระหวางประเทศ นโยบายของ 
รัฐบาลเมียนมารที่มีปญหากับชนกลุม

นอย สงผลตอการคาชายแดนของ 
ประเทศไทย และประเทศไทยเองก็มี 
ปญหาจากการเมือง การปกครอง ที่ 
มีเปลี่ยนผูบริหารจังหวัด ทำใหขาด 
ความตอเนื่องในเชิงนโยบาย และการ 
ปฏิบัติงาน

เส้นทางการค้า R3A
เสนทางการคาตามถนน R3A 

เสนทางนี ้เปนสวนหนึ ่งของเสนทาง 
สายคุณหมิง-กรุงเทพฯ จากอำเภอ 
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ขามไปยัง 
เมืองหวยทราย แขวงบอแกว สปป. 
ลาว ไปสุดชายแดนท่ีเมืองบอเต็น แขวง 
หลวงน้ำทา แลวเช่ือมเขาจีนเมืองบอหาน 
เขตปกครองตนเองส ิบสองป นนา 
มณฑลยูนนาน รวมระยะทาง 228 
กิโลเมตร สินคาที่ไปตามทางเสนทาง 
การคาตามถนน R3A เขาออกประเทศ 
ไทยที่ดานเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
สภาพถนน R3A เปนเสนทางคดเคี้ยว 
และลาดชัน ตองลัดเลาะไปตามแนว 
เขา จึงตองระวังในเรื่องการขับขี่ และ 
ขณะนี้ไดมีสะพานมิตรภาพไทย-สปป. 
ลาว แหงท ี ่ 4 เช ื ่อมโยงทั ้งสอง 
ประเทศ โดยเปดเปนทางการเมื่อวันที ่
11 ธันวาคม 2556

กฎระเบียบของ สปป ลาว
• การขนสงตองผานแขวงใน 

สปป.ลาว 2 แขวง คือ แขวงบอแกว 
และแขวงหลวงน้ำทา แตละแขวงมี 
อำนาจอิสระในการจัดการเบ็ดเสร็จ 
ในแขวงของตน ทำใหกฎระเบียบแนว 
ปฏิบัติมาตรการดานภาษี เวลาในการ 

ทำงาน และอื่น ๆ ของแตละแขวงจะ 
มีความแตกตางกัน สรางความยุงยาก 
ในการดำเนินการแกผู ประกอบการ 
มากขึ้น

• กฎหมายควบคุมความเร ็ว 
ของรถบรรทุก (อัตราความเร็วไมเกิน 
60 กิโลเมตรตอชั่วโมง) ทำใหการ 
ขนสงเกิดความลาชา ในระยะทาง 
ตลอดเสนทาง 228 กิโลเมตร รถ 
บรรทุกตองใชระยะเวลาจากหวยทราย 
-บอเต็น ประมาณ 6-7 ชั่วโมง

ต้นทุนค่าใช้จ่ายของรถบรรทุก
พบวาต นทุนคาใช จ ายของรถ 

บรรทุกอยู ในอัตราที ่ส ูงและใชเวลา 
นานในการขนสง เนื่องจาก 

• ศ ุลกากรลาวไม ยอมให รถ 
บรรทุกสินคาของไทยและลาวที่ขนสง
สินคาระหวางประเทศไทยกับประเทศ 
จีน ผานแดนบอเต็น บอหาน ตองทำ 
การถายสินคาที่ดานภาษีบอเปย ซึ่ง 
เปนพื้นที่ของเอกชนลาว มีการเก็บคา 
ใชจาย 3,000 บาทตอคัน

• ดานตรวจมี 4 ดาน คือ 
เชียงของ หวยทราย นาเตย และ 
บอหาน ซึ่งแตละดานอยูใกลกันมาก 
เกินไป เสียเวลาในการรอคอย ในการ 
ผานดาน อีกทั้งเอกสารในการผานแต 
ละดานจะตองทำในหลายหนวยงานที่
อยูหางกันและมีคาใชจายในการดำเนิน 
งานทุกหนวยงาน สรางความยุงยาก 
เพิ่มตนทุน และใชเวลานาน

เส้นทาง R3B
ถนน R3B เริ่มจากอำเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย เช่ือมตอกับทาข้ีเหล็ก 
ของเมียนมาร ผานเมืองเชียงตุงไปตอ 
ชายแดนเมียนมาร-จีน ที่เมืองลา ที่ 
ดานตาล๊ัวะ จากน้ันเสนทางน้ีไปบรรจบ 
กับเสนทาง R3A ที่เมืองเชียงรุง และ 
ตอไปยังนครคุณหมิงตอไป รวมระยะ 
ทางจากอำเภอแมสาย ไปยังเมืองเชียงรุง 
ประเทศจีนประมาณ 380 กิโลเมตร

แสดงเส้นทาง R3B
การขนส งส ินค าตามเส นทาง 

R3B แบงออกเปน 2 เสนทาง คือ 
ดานศุลกากรแมสายแหงที่ 1 และดาน 
ศุลกากรแมสายแหงที่ 2 ซึงมีสภาพ 
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ในแมน้ำโขงแหงขอดลง 
ถาหากเทียบตนทุน เวลา และ 

ระยะทาง การขนสงผานเสนทาง R3 
ทั้งฝงเมียนมาร สปป. ลาว และผาน 
ทางแมน้ำโขง สรุปไดดังนี้ 

ผลวิเคราะหป จจ ัยข ับเคลื ่อน 
ตาง ๆ คณะผูวิจัยพบวา ปญหาการ 
คาระหวางประเทศทางบกดานเหนือ 
ไดรับแรงขับเคลื่อนตาง ๆ ไดรับแรง 
ขับเคลื ่อนหลักจากสภาพแวดลอม 
ระดับมหภาค ไดแก ความสัมพันธ 
ระหวางประเทศ นโยบายของรัฐบาล 
เมียนมารที ่มีปญหากับชนกลุ มนอย 
สงผลใหมีการเปด/ปดดานพรมแดน 
ของเมียนมาร ในสวนของประเทศไทย 
เอง เกิดปญหาบานเมือง การปกครอง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารจังหวัด
บอยครั้ง ทำใหขาดความตอเนื่องใน 
เชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน ปจจัย 
ขับเคลื่อนที่ 2 เกิดในระดับพื้นที่ พบ 
วาเกิดจากปญหาการกีดกันทางการคา 
ระหวางประเทศทั้ง ไทย เมียนมาร 
และ สปป. ลาว หลัก ๆ เกิดจาก 
น โ ยบ ายก ี ด ก ั นท า ง ก า รค  า ข อ ง 
ประเทศเพื ่อนบานทั ้งสองประเทศ 
เพราะม ีการกำหนดมาตรการการ 
ควบค ุมทางการค าท ั ้ งนำเข าและ 
สงออกท่ีเขมงวด และมีการเปล่ียนแปลง 
บอย นอกจากน้ีการปฏิบัติตอกฎระเบียบ 
ทางพิธีการนำเขาสงออก ของเจาหนาท่ี 
ในประเทศเพื่อนบานแตละดานมีการ
ปฏิบัติที่แตกตางกัน โดยเฉพาะการคา 
ผานแดนจาก สปป.ลาวไปยังจีน (ยูนนาน) 
มีกฎ ระเบียบที่คอนขางเขมงวด ที่ 
เปนปญหาหลักที ่กระทบตอตนทุน 
สินคาจากไทย คือ การเก็บอัตรา 
ภาษีขาเขาในอัตราที่สูงสำหรับการคา
ผานแดน และตนทุนการขนสงผาน 
ถนน R3A และที่เปนประเด็นที่นา 
สนใจ คือ ระดับพ้ืนท่ีในจังหวัดเชียงราย 

การขนสงโดยใชรถที่มีลักษณะแตกตาง 
กัน

เนื ่องจากปจจุบันยังไมมีความ 
ตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดน 
ทวิภาคีระหวางไทย-เมียนมาร รวมทั้ง 
ไมมีความตกลงไตรภาคีระหวาง ไทย 
-เมียนมาร-จีน ในการขนสงสินคาผาน 
แดน ทำใหรถบรรทุกจากไทยเขาไป 
สงส ินค าได แค บร ิ เวณชายแดนทา 
ขี้เหล็ก เพื่อเปลี่ยนถายสินคาเปนรถ 
ของเมียนมาร ซึ่งสวนใหญจะขนสง 
ไปกับรถขนสงผู โดยสารประจำทาง 
เพ่ือสงตอไปยังเชียงตุงหรือจังหวัดอ่ืน ๆ 
ตอไป เมื่อรถบรรทุกของไทยขนถาย 
สินคาลงจากรถแลว สวนใหญในเที่ยว 
กลับจะเปนรถเที ่ยวเปลาไมมีสินคา 
จากเมียนมารเขาไปยังประเทศไทย 
อยางไรก็ตาม มีผูประกอบการบาง 
รายที ่สามารถหาสินคาในเที ่ยวกลับ 
ได เชน สินคาประเภทไม หรือสินคา 
เกษตร ประเภทผักหรือผลไมทั้งจาก 
เมียนมาร และจากจีนตอนใต เปนตน

เส้นทางการค้าตามลำแม่น้ำโขง 
การค าขายส ินค าของจ ีนผ าน 

ทางแมน้ำโขงมีมาตั้งแตศตวรรษที่ 19 
แมน้ำโขงไหลผานประเทศตาง ๆ 6 
ประเทศ (จีน เมียนมาร ไทย 
สปป.ลาว กัมพูชาและเวียดนาม) และ 
มีการตกลงความรวมมือกันในกรอบ 
GMS ตั้งแตป พ.ศ. 2543 มีขอ 
ตกลงความรวมมือระหวางประเทศ 
จีน เมียนมาร ลาว และไทย ใน 
การใชแมน้ำโขงเพื ่อขนสินคาโดยได 
ร ับสิทธ ิ ์ ในการเด ินเร ืออยางเสร ีใน 
แมน้ำโขง

ข้อดีของการขนส่งส ินค้าทาง 
แม่น้ำโขง 

• ในชวงหนาฝนสามารถขนสง 
สินคาไดคราวละมาก ๆ ตนทุนในการ 

ขนสงสินคาต่ำ
• การขนสงสินคาไปยังประเทศ 

จีนผานแมน้ำโขงไมตองประสบปญหา 
การผานแดน

ข้อจำกัดของการขนส่งสินค้าทาง 
แม่น้ำโขง

• ความปลอดภัยในการเดินทาง 
ที่จะตองผานบริเวณที่มีโขดหิน เกาะ 
แกงตาง ๆ

• ขนสงสินคาไปยังทาเรือของ 
จีนจะตองมีการขนถายสินคา โดยรถ 
บรรทุกไปยังผูบริโภคตามเมืองตาง ๆ 
ซึ่งทำใหคาขนสงโดยรวมสูงขึ้น

• ความแตกตางของระดับน้ำ 
ในแมน้ำโขง โดยเฉพาะในหนาแลง 
บางแหงน้ำลึกเพียง 1-1.50 เมตร 
และโดยเฉพาะบริเวณเกาะดอนซาว 
สปป. ลาว

• ความ เส ี ่ ย ง ในการขนส  ง 
สินคา สินคาอาจไดรับความเสียหาย 
จากการขนถายสินคา

สินคาที่ไปจากไทยสามารถสงไป
ได 3 ประเทศ คือ จากอำเภอ 
เชียงแสน อาจจะไปขึ้นฝงดานซาย 
ของแมน้ำโขงที่ทาเรือบานปุง หรือ 
ทาเรือสบเหลย ของเมียนมาร หรือไป 
ขึ้นฝงดานขวาของแมน้ำโขง ที่ทาเรือ 
เมืองมอม สปป. ลาว หรืออาจจะมี 
ปลายทางที่ทาเรือกวนเหลย ประเทศ 
จีนก็ได สินคาที่ไปตามเสนทางการคา 
ตามลำแมน้ำโขง จะเขาออกประเทศ 
ไทยที่ดานเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

สำหรับเรือพาณิชยที่เดินทางใน
แมน้ำโขงปจจุบัน สวนใหญเปนเรือ 
สินคาของ สปป. ลาว ขนาด 100-150 
ตัน ที ่แลนใหบริการขนสงสินคาใน 
แมน้ำโขงมากขึ ้น เพื ่อทดแทนเรือ 
สินคาจากจีนที่มีขนาดใหญกวา 200 
-300 คัน ซึ่งไมเหมาะกับฤดูแลงที่น้ำ 
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นั้น มีทั้งโอกาสทางธุรกิจ การจางงาน 
หรือการสรางรายได ที่เกิดจากการมี 
บริษัทใหญของไทยไดมาสรางโรงงาน
ผล ิตการร ับซ ื ้ อพ ืชผลทางเกษตร 
และการแปรรูปสินคาแบบครบวงจร 
เพื่อสงออกไปขายยังจีน แตอีกดาน 
หนึ ่งการเข ามาของกลุ มธ ุรก ิจหาง 
สรรพสินคา ก็อาจจะสรางผลกระทบ 
กับผูประกอบการทองถิ่นที่ขายสินคา
อุปโภคบริโภค ท่ีเปนกลุมพอคาแมคา 
ดั้งเดิมและยังมีบริบทใหม ๆ อันจะ 
เกิดขึ ้นหลังจากมีการสงสินคาผาน 
สะพานขามแมน้ำโขงแหงที่ 4

ด่านการค้าชายแดน
จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ติดกับ 

ประเทศเมียนมาร และสปป.ลาว มี 
ดานการคาที่สำคัญ 3 ดาน มีมูลคา 
การคาประมาณ 12,000 ลานบาท    
มีดุลการคาเกินดุล และมีแนวโนมเติบโต 
ข้ึนเร่ือย  ๆ สินคาสงออกท่ีสำคัญสวนใหญ 
เปนน้ำมัน และสินคาอุปโภคบริโภค 
สินคานำเขาที่สำคัญคือ ผลไม และ 
ของปรุงแตงจากผลไม โค กระบือ 
สวนการคาผานแดน เปนการคาระหวาง 
ไทย กับจีน โดยใชเสนทาง R3A และ 
ทางแมน้ำโขงเปนหลัก มีมูลคาการคา 
ขายประมาณ 14,000 ลานบาท มีดุล 
การคาเกินดุล และมีแนวโนมเติบโต 
อยางตอเนื่อง เสนทาง R3A จะมี 
ความสำคัญอยางตอเนื่อง กับสะพาน 
มิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 4 

การวิเคราะห์แนวโน้ม และโอกาส 
ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1. การศึกษาเศรษฐกิจในเช ิง 
การคา ของเมียนมาร สปป. ลาว และ 
จีน (มณฑลยูนนาน) พบวาอาเซียน 
จะมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 6.5 ลาน 
ลานดอลลารสหรัฐ ทั้งนี้ธนาคารเพื่อ 
การพัฒนาแหงเอเชีย (The Asian 
Development Bank :ADB) ได 

คาดการณไววาในป 2030 ประชากร 
ในอาเซียน จะเพิ่มเปน 700 ลานคน 
และอาเซียนจะกลายเปนศูนยกลาง 
ของภูมิภาค ที่มีอัตราการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจสูงสุดในโลก อาเซียนจะเปน 
แกนกลางทางสถาป ตยกรรมของ 
ภูมิภาค และมีกรอบความรวมมือตาง ๆ 
ลอมรอบอาเซียน

เมียนมาร เปนประเทศในกลุม 
สมาชิกอาเซียนใหม ที่มีทรัพยากรทาง 
ธรรมชาติที่สำคัญทั้งทางบก และทาง 
ทะเลที่สมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของโลก 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีการ 
ขยายตัวอยางตอเนื่อง มีการพัฒนา 
ทางการเมืองในเชิงบวก และการเปล่ียนแปลง 
กฎระเบียบทางการคาของเมียนมาร 
มีการผอนปรนมากขึ้น

สปป.ลาว ปจจัยที่จะพิจารณา 
ไดถึงแนวโนม และโอกาสทางการคา 
ของไทย ลาว คือ การวางแผนความ 
รวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน 
ไดระบุวารัฐบาลไทย และรัฐบาล สปป. 
ลาวไดตั้งเปามูลคาทางการคาระหวาง 
กันใหไดเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ในอีก 4 ป 
ขางหนา คือ ป 2558 ซึ่งเปนปแรก 
ของการรวมกลุ มกันเปนประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน

จีน มณฑลยูนนาน มีศักยภาพ 
และการเจร ิญเต ิบโตทางเศรษฐกิจ 
คอนขางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
หลังจากจีนนำแนวนโยบายการพัฒนา 
พื้นที่ภาคตะวันตกมาใช เชน การ 
เร งพัฒนาโดยการลงทุนโครงสราง 
พื้นฐานอยางมหาศาล การสงเสริม 
การคา การลงทุน กับตางประเทศ 
โดยเชื ่อมโยงกับประเทศเพื ่อนบาน 
ใกลเคียง เพื ่อยกระดับการพัฒนา 
มณฑลให ม ีการพ ัฒนาการแข งข ัน 
เทียบเทากับมณฑลทางภาคตะวันออก 
ของจีน และระดับสากล

2. การวิเคราะหโอกาส อุปสรรค 
จุดแข็ง จุดออน ระหวางพ้ืนท่ีชายแดน 
ไทย จังหวัดเชียงรายกับประเทศ 

เมียนมาร สปป.ลาว และจีน (มณฑล 
ยูนนาน) พบวาบทบาททางการคา 
ระหวางประเทศของไทย บริเวณ 
ชายแดน จังหวัดเชียงราย มีขอจำกัด 
หลายประการ และในอนาคตกลไก 
การคาระดับพอคาชายแดนทองถิ ่น 
โดยเฉพาะดาน อ.เชียงของ การคา 
อาจแปรเปลี ่ยนไปสู การคาในระดับ 
สากลมากขึ้น เพราะแรงขับเคลื่อน 
จากบริษ ัทต างชาติ หรือจากการ 
ขยายตัวเชิงลึกของพอคาจากประเทศ
จีน ผานการจัดต้ังบริษัท การสนับสนุน 
เงินทุนดวยการสงคนจีนรุนใหม เขา 
มาทำการคาในสปป.ลาว และไทยมาก 
ยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อเขาครอบครอง 
วงจรการคาแบบเบ็ดเสร็จ อาจทำให 
รัฐบาลไทย หนวยงานภาครัฐ ที่ทำ 
หน าท ี ่ ข ับเคล ื ่อนการค าระหว าง 
ประเทศของไทย รวมทั้งนักธุรกิจไทย 
โดยเฉพาะในบริเวณพื ้นที ่ชายแดน 
ภาคเหนือ และจังหวัดเชียงราย ตอง 
คิดทบทวนกลยุทธทางการคาระหวาง
ประเทศทางบกดานเหนือใหเหมาะสม 
กับสถานการณการแขงขันที ่อาจจะ 
เพิ่มความรุนแรงตอไปในอนาคต

นอกจากน้ีรัฐบาลไทย ไดมีโครงการ 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
และระบบโลจิสติกส ที ่เปนปจจัย 
สนับสน ุนส งเสร ิมการค าชายแดน 
และขามแดน โดยมีเชียงรายเปนประตู 
การคา และเศรษฐกิจสูจีน และประเทศ 
เพื่อนบานตอไป

ที่มา: 
ดร.ผุสดี พลสารัมย, อาจารย 

ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล, อาจารย 
ปยะรัตน พิพิธวณิชธรรม. รายงาน 
วิจ ัยการคาระหวางประเทศทางบก 
ดานเหนือ. สถาบันระหวางประเทศ 
เพ่ือการคาและการพัฒนา (International 
Institute for Trade and Develop-
ment), 2555 
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อุตสาหกรรมสิ ่งทอและเครื ่อง 
แตงกาย หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มี 
ความสำคัญตอเศรษฐกิจไทย ดังเห็น 
ไดจาก มูลคาการสงออกของอุตสาหกรรม 
สิ ่งทอและเครื ่องแตงกายที ่มีมูลคา 
มากกวา 200,000 ลานบาทตอป 
หรือคิดเปนรอยละ 4.1 ของมูลคา 
การสงออกสินคาอุตสาหกรรมทั้งหมด 
การจางงานกวา 5 แสนคน หรือคิด 
เปนรอยละ 14.3 ของการจางงานใน 
ภาคอุตสาหกรรมของไทย และจำนวน 
โรงงานมากกวา 1 แสนโรงงานใน 
ปจจุบัน อยางไรก็ตามตั้งแตการเปด 
เสรีทางการคาภายใตกรอบ AEC ป 
2553 สงผลใหการแขงขันของอุตสาหกรรม 
สิ ่งทอและเครื ่องแตงกายในตลาด 
อาเซ ี ยนม ีความร ุนแรงมากข ึ ้ น 
โดยเฉพาะคูแขงที่สำคัญในอาเซียน 
เชน ‘อินโดนีเซีย’ ที่มีจุดเดนเรื่อง 
คุณภาพในการตัดเย็บ และการผลิต 
เสนใยประดิษฐ รวมทั้ง ‘เวียดนาม’ 
‘พมา’ และ ‘กัมพูชา’ ซึ่งปจจุบัน 
มีแรงงานที่ถูกกวาไทย ฉบับนี้ ศูนย 
ศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย จึงขอนำบทวิเคราะห 
สถานะทางการตลาดของอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องแตงกายของไทยใน
ตลาดอาเซียนมาเปดเผยในฉบับนี้

จากสถานการณการคาในตลาด 
โลกที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
สงผลใหประเทศตาง ๆ ในโลกมีความ 
พยายามที่จะสรางพันธมิตรทางการคา 
ซึ ่งประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ ่งที ่ 
สรางพันธมิตรทางการคา โดยการรวม 
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ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

Driving towards ASEAN+

วิเคราะหอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตงกายไทยในอาเซียน 

หนึ่งทศวรรษกาวหนาหรือถอยหลัง
กลุมทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งถูกเรียกกวากลุม 
อาเซียน โดยปจจุบันกลุมอาเซียนกำลัง 
เลื ่อนระดับความรวมมือใหมากขึ ้น 
เพ่ือกาวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (ASEAN Economic Com-
munity: AEC) ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อ 
ใหเปนตลาดหรือฐานการผลิตเดียวกัน 
และมีการเคลื่อนยาย สินคา บริการ 
การลงทุน รวมทั้งแรงงานมีฝมืออยาง 
เสรี อยางไรก็ตามการกาวสูประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายป 
2558 จำเปนจะตองยอมรับความจริง 
ที่วาประเทศตาง ๆ ในกลุมอาเซียน 
นั้นมีระดับความสามารถในการแขงขัน 
ในอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน จึงทำ 
ใหการเขาสู AEC เปนทั้งโอกาสและ 
ความทาทายในเวลาเดียวกันของภาค
อุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
สิ ่งทอและเครื ่องแตงกาย ซึ ่งเปน 
อุตสาหกรรมหนึ ่งที ่ความสำคัญตอ 
เศรษฐกิจไทย ดังนั้นฉบับนี้จึงขอเสนอ 
การศึกษาและติดตามถึงสถานะทาง 
การตลาดของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร ื ่ อ งแต  งกายของไทยในตลาด 
อาเซียนวาปจจุบ ันอยู ในสถานะใด 
เพื่อจะไดทราบวาสินคาประเภทใดใน
อ ุตสาหกรรมส ิ ่ งทอท ี ่ควรส งเสร ิม 
และสินคาประเภทใดควรวางแผนงาน
ชวยเหลือตอไป

สถานะทางการตลาดของอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องแตงกายไทยในตลาด

อาเซียน
สำหรับการวิเคราะหสถานะทาง

การตลาดเปนเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใชบ
อกวาสถานะทางการตลาดของไทยดี
กวาหรือแยกวาเมื่อเทียบกับประเทศ
คู แขงโดยการศึกษาสถานะทางการ 
ตลาดอาศัยแนวคิดเมตริกซความ 
เจริญเติบโต-สวนครองตลาด (Boston 
Consulting Group Matrix: BCG 
Matrix) ซึ่งแนวคิดดังกลาวสามารถ 
นำมาใชแบงแยกสถานะทางการตลาด 
โดยพิจารณาจากปจจัย 2 ปจจัยไดแก 
อัตราการขยายตัวของการสงออก 
และส วนแบ  งทางการตลาดเช ิ ง 
เปรียบเทียบ สวนการแบงแยกสถานะ 
ทางการตลาดสามารถแบงเปน 4 กลุม 
ซึ่งแตละกลุมมีเกณฑที ่ใชในการแบง 
แยกแตกตางกัน ซึ ่งรายละเอียดดัง 
ตารางที่ 1

จากเกณฑการแบงแยกสถานะ
ทางการตลาดในขางตน สามารถนำ 
มาวิเคราะหสถานะของอุตสาหกรรม 
สิ่งทอและเครื่องแตงกายไทย ในแต 
ละประเภทในช วง เวลาต ั ้ งแต ป  
2543 ถึง 2555 ไดดังนี้

- อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองแตงกาย 
ประเภท ไหม (H.S.50)

ประเทศไทยเปนผู ครองตลาด 
อาเซ ียนในอุตสาหกรรมประเภทนี ้ 
โดยในป 2555 ไทยมีสวนแบงตลาด 
ในอาเซียนสูงถึงรอยละ 46.6 ขณะที่ 
คูแขงสำคัญคือ ประเทศเวียดนามมี 
สวนแบงตลาดรอยละ 30.2 สำหรับ 



ของไทยพบวามีแนวโนมที่แยลงอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2543-2552 ไทย 
เคยเปนผูคลองตลาดและมีสถานะเปน 
ดาว สลับกับกลุมทำเงิน แตในชวงป 
2553-2555 สถานะของไทยตกมาอยู 
ในกลุมแนวโนมตกต่ำ 3 ปตอเนื่อง 
ขณะที ่ประเทศสิงคโปรขยับสถานะ 
จากกลุ มที ่ม ีท ิศทางไมช ัดเจนมาสู  
สถานะกลุมดาวไดในปจจุบัน โดยแยง 
ส  วนแบ  งตลาดมาจากมา เล เซ ี ย 
เวียดนาม และไทย

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่อง 
แตงกาย ประเภท ฝาย (H.S.52)

อ ุตสาหกรรมฝ ายม ีประเทศ 
เวียดนามเปนผู ครองตลาดอาเซียน 
โดยในป 2555 มีสวนแบงตลาดสูง 
ถึงรอยละ 52.64 สำหรับประเทศ 
ไทยเปนผูสงออกอันดับที่ 5 รองจาก 
มาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย 
และมีส วนแบงตลาดเพียงร อยละ 
8.7 ของมูลคาการนำเขาในอาเซียน 
สวนสถานะทางการตลาดของไทยพบ
วาสถานะทางการตลาดของไทยตั้งแต 
ป 2543-2555 อยูในกลุมที่คอนขาง 
แย โดยในชวงป 2543-2552 ไทย 

อยูในกลุมทิศทางไมชัดเจน ตอมาใน 
ป 2553-2555 ไทยลดสถานะมาอยู 
ในกลุมแนวโนมตกต่ำมาตลอด 3 ป 
ขณะที่เวียดนามในป 2543-2552 อยู 
ในกลุมท่ีมีทิศทางไมชัดเจน แตป 2553 
– 2555 เปลี่ยนมาอยูในกลุมดาว

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่อง 
แตงกาย ประเภท เสนใยสิ่งทอ จาก 
พืช (H.S.53)

ประเทศเวียดนามเปนผู ครอง 
ตลาดอาเซียนในอุตสาหกรรมประเภท 
นี้ โดยป 2555 มีสวนแบงตลาดสูง 
ถึงรอยละ 66.9 สวนประเทศไทยมี 
สวนแบงตลาดเปนอันดับที่ 8 ใน 
กลุ มอาเซียนหรือมีสวนแบงตลาด 
เพียงรอยละ 0.5 โดยประเทศไทยมี 
สวนแบงตลาดมากกวา 2 ประเทศคือ 
บรูไน และกัมพูชา สำหรับสถานะทาง 
การตลาดของไทยมีแนวโน มแย ลง 
อยางตอเนื่อง โดยป 2543-2552 ไทย 
เคยเปนผูครองตลาด และมีสถานะอยู 
ในกลุมทำเงิน แตในป 2553- 2555 
สถานะของไทยตกอย ู  ในกล ุ มท ี ่ม ี 
แนวโนมตกต่ำ ขณะท่ีประเทศเวียดนาม 
ม ีสถานะทางการตลาดด ีข ึ ้นอย าง 
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สถานะทางการตลาดของอุตสาหกรรม 
นี้พบวาประเทศไทยอยูในสถานะทาง 
การตลาดที่ดี คือมีสถานะอยูในกลุม 
ทำเงินสลับกับสถานะกลุมดาว ยกเวน 
ในป 2554 ที่สถานะของไทยลดระดับ 
ไปอยูในกลุมตกต่ำจากปญหาน้ำทวม 
สวนประเทศเวียดนามชวงป 2548-
2552 มีสถานะอยูในกลุมตกต่ำ แตป 
2553-2554 สถานะขึ้นมาอยูในกลุม 
ดาว จากการแยงสวนแบงตลาดของ 
ไทย และป 2555 สถานะมาอยูใน 
กลุมทำเงินเชนเดียวกับไทย

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่อง 
นุงหม ประเภท ขนแกะ ขนสัตวชนิด 
อื่น ๆ (H.S.51)

สำหรับอุตสาหกรรมนี้ประเทศ
สิงคโปรเปนผูครองตลาดในอาเซียน
ด วยส วนแบงตลาดส ูงถ ึงร อยละ 
73.0 ในป 2555 ขณะที่ประเทศ 
ไทยเปนผูสงออกอันดับที่ 4 รองจาก 
ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม 
โดยในป 2555 ประเทศไทยมีสวน 
แบ งตลาดในอ ุตสาหกรรมน ี ้ เพ ียง 
รอยละ 1 ของมูลคาการนำเขาใน 
อาเซียน สวนสถานะทางการตลาด 



ตอเนื่อง เนื่องจากสามารถแยงสวน 
แบงตลาดของไทย โดยในชวงปกอนป 
2553 เวียดนามมีสถานะอยูในกลุมที่ 
มีทิศทางไมชัดเจน แตหลังป 2553 
สถานะของเว ียดนามดีข ึ ้นมาอยู ใน 
กลุมประเทศที่เปนดาว และทำเงิน

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่อง 
แตงกาย ประเภท ดาย เสนใย และผา 
ทอจากใยยาวประดิษฐ (H.S.54)

ปจจุบันประเทศเวียดนามเปน
ผูครองตลาดอาเซียนในอุตสาหกรรม 
ประเภทนี้ และมีสวนแบงตลาดในป 
2555 เทากับรอยละ 31.7 ขณะที่ 
ประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับที่ 4 
ของตลาด รองจากอินโดนีเซีย และ 
มาเลเซีย โดยในป 2555 ประเทศไทย 
มีสวนแบงตลาดเทากับรอยละ 16.47 
สำหร ับสถานะทางการตลาดของ 
ประเทศไทยพบวาย ังอย ู  ในกลุ มท ี ่ 
คอนขางแย โดยในป 2543-2555 
สถานะของไทยอยู ในกลุ มแนวโนม 
ตกต่ำและมีทิศทางไมชัดเจนสลับกัน 
เน ื ่องจากไทยมีส วนแบงตลาดและ 
อัตราการขยายตัวต่ำ ขณะที่เวียดนาม 
กอนป 2553 อยูในกลุมที่มีทิศทาง 
ไมชัดเจน แตหลังป 2553 เปลี่ยน 
สถานะมาอยูในกลุมทำเงิน เนื่องจาก 
สามารถแย  งส  วนแบ  งตลาดจาก 
อินโดนีเซีย

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่อง 
แตงกาย ประเภท ดาย เสนใย และผา 
ทอจากใยส้ันประดิษฐ (H.S.55)

อุตสาหกรรมประเภทนี้ประเทศ
ไทยเปนผู ครองสวนแบงตลาดใน 
อาเซียนโดยมีสวนแบงตลาดในป 2555 
เทากับรอยละ 51.5 โดยคูแขงสำคัญ 
คือ ประเทศอินโดนีเซียที่มีสวนแบง 
ตลาดเทากับรอยละ 22.6 สำหรับ 
สถานะทางการตลาดของประเทศไทย 
พบวาอยูในสถานะที่ดี โดยตั้งแตใน 
ชวงป 2543 - 2555 ไทยมีสถานะ 
อยูในกลุมประเทศที่เปนดาวมาตลอด 
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ยกเวนในป 2554 สถานะของไทย 
ลดลงมาอยูในกลุมประเทศที่มีแนวโนม 
ทำเงิน สำหรับสถานะทางการตลาด 
ของประเทศคูแขงอยาง อินโดนีเซีย 
พบวาในชวงป 2543-2552 อยูใน 
กลุมดาวหรือกลุมทำเงิน ซ่ึงอยูในระดับ 
ใกลเคียงกับไทย แตในชวงป 2553-
2555 สถานะทางการตลาดของอินโดนีเซีย 
ไดเปลี ่ยนแปลงไปในทิศทางที ่แยลง 
ทำใหตกไปอยู ในกลุ มที ่ม ีแนวโนม 
ตกต่ำ และมีทิศทางไมชัดเจน จาก 
การเสียสวนแบงตลาดใหประเทศไทย

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่อง 
แตงกาย ประเภท เวดดิ้ง สักหลาด 
และเชือก (H.S.56)

ประเทศไทยเปนประเทศผูครอง 
ตลาดอุตสาหกรรมประเภทนี้ในตลาด 
อาเซียน โดยในป 2555 มีสวนแบง 
ตลาดเทากับรอยละ 34.0 โดยมี 
คูแขงสำคัญคือมาเลเซียที่มีสวนแบง 
ตลาดเทากับรอยละ 27.5 ซึ่งถือวา 
ใกลเคียงกับไทย สำหรับสถานะทาง 
การตลาดของประเทศไทยพบวาอยู  
ในสถานะที่ดี โดยในชวงป 2543-
2552 และ 2554 ไทยมีสถานะอยูใน 
กลุมประเทศที่มีแนวโนมทำเงิน และ 
ในป 2553 และป 2555 ไทยมีสถานะ 
เปนกลุมประเทศที่เปนดาว แตมีขนาด 
ของสวนแบงตลาดที่เริ่มลดลง สวน 
ประเทศคูแขงอยางมาเลเซีย พบวา 
สถานะทางการตลาดของมาเลเซียใน
ป 2543-2547 อยูในกลุมที่มีทิศทาง 
ไมชัดเจน แตตั้งแตป 2548-2555 
สถานะทางการตลาดเปลี่ยนไปอยูใน
สถานะท่ีดีข้ึน โดยเปล่ียนมาอยูในสถานะ 
กลุมดาว และกลุมแนวโนมทำเงิน ซึ่ง 
ปจจุบันมาเลเซียกำลังพยายามแยง 
สวนแบงตลาดของไทย

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่อง 
แตงกาย ประเภท พรมและ สิ่งทอ 
ปูพื้นอื่น ๆ (H.S.57)

สำหรับอุตสาหกรรมนี้ประเทศ 

ไทยยังคงเปนผู ครองตลาดอาเซียน 
และมีสวนแบงตลาดในป 2555 สูง 
ถึงรอยละ 59.4 โดยคูแขงสำคัญของ 
ไทยคือ ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีสวน 
แบงตลาดรอยละ 20.4 เมื่อพิจารณา 
สถานะทางการตลาดของประเทศไทย 
พบวามีสถานะทางการตลาดอยูในกลุม 
ที่ดีมาโดยตลอด โดย 10 กวาปที่ผาน 
มาไทยมีสถานะอยูในกลุ มที ่เปนดาว 
และทำเงินมาโดยตลอด สวนประเทศ 
คูแขงที่สำคัญของไทยอยาง อินโดนีเซีย 
พบวามีสถานะอยูในกลุมประเทศที่มี
ทิศทางไมชัดเจนและแนวโนมตกต่ำ 
สลับกันไปในแตละป

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่อง 
แตงกาย ประเภท ผาสิ่งทอที่ทำปุย 
แบบทัฟต ผาลูกไม ผาที่ใช ตกแตง 
ผาปก (H.S.58)

อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม น ี ้ เ ป  น อ ี ก 
อุตสาหกรรมหนึ่งที่ประเทศไทยเปน
ผูครองตลาดในอาเซียน โดยในป 2555 
มีสวนแบงตลาดเทากับรอยละ 27.3 
โดยมีคูแขงสำคัญคือประเทศอินโดนีเซีย  
และมาเลเซ ียท ี ่ม ีส วนแบ งตลาด 
เทากับรอยละ 22.6 และ 22.2 
ตามลำดับ สำหรับสถานะทางการ 
ตลาดของประเทศไทยพบวามีสถานะ
ทางการตลาดที่ดี โดยกอนป 2548 
สถานะของไทยอยูในกลุมที่มีทิศทาง 
ไมชัดเจน แตหลังป 2548 สถานะ 
ทางการตลาดสล ับข ึ ้นลงระหว าง 
สถานะกลุมดาวและกลุมแนวโนมทำ 
เงิน สวนคูแขง ไดแก ประเทศ 
อินโดนีเซียมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ทางการตลาดที่แยลง โดยในป 2553 
สถานะเปลี่ยนจากทำเงินเปนกลุมที่มี
ทิศทางไมชัดเจน และในป 2554-2555 
อินโดนีเซียตกอยู ในกลุ มที ่มีสถานะ 
ตกต่ำ จากการเสียสวนแบงตลาดให 
กับไทย สวนมาเลเซียพบวาในชวงป 
2543-2547 มาเลเซียนเคยเปนผูครอง 
ตลาด และมีสถานะอยูในกลุมทำเงิน 
แตหลังจากป 2548 มาเลเซียมีสถานะ 
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อยูในกลุมประเทศที่มีแนวโนมตกต่ำ
มาตลอด จากการเสียสวนแบงตลาด 
ใหกับไทย และอินโดนีเซีย 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่อง 
แตงกาย ประเภท ผาสิ่งทอ ที่อาบซึม 
เคลือบ หุมหรืออัดเปนชั้น (H.S.59)

ประเทศอินโดนีเซียเปนผูครอง
ตลาดอาเซ ียนในอ ุตสาหกรรมน ี ้ 
โดยในป 2555 มีสวนแบงตลาดรอยละ 
25.3 สำหรับประเทศไทยเปนผูสงออก 
อันดับที่ 3 ในตลาดอาเซียน รอง 
จากเวียดนาม โดยในป 2555 ไทย 
มีสวนแบงตลาดเทากับรอยละ 20.5 
ซ ึ ่ งต ่ ำกว  าผ ู  ครองตลาดเล ็กน อย 
สำหร ับสถานะทางการตลาดของ 
ประเทศไทย พบวาในชวงป 2543 - 
2547 ไทยเคยเปนผู ครองตลาดใน 
อุตสาหกรรมนี ้ โดยมีสถานะอยู ใน 
กลุมทำเงิน และในชวงป 2548-2552 
ไทยมีอัตราการขยายตัวที ่ส ูงขึ ้นจึง 
เปล ี ่ ยนสถานะไปอย ู  ในกล ุ  มดาว 
อยางไรก็ตามหลังป 2553 สถานะของ 
ไทยเริ ่มแยลงไปอยู ที ่กลุ มตกต่ำและ 
ไมชัดเจนเนื่องจากถูกเวียดนามเขามา
แยงสวนแบงตลาด ขณะที่คูแขงราย 
สำคัญอยาง อินโดนีเซียพบวาสถานะ 
ในชวงป 2543-2552 อยูในกลุมดาว 
และทำเงิน แตในป 2553-2554 สถานะ 
เปลี ่ยนไปอยู ในกลุ มตกต่ำ และไม 

ชัดเจนเชนเดียวกับไทย เนื่องจากถูก 
เวียดนามแยงตลาด แตในป 2555 
อินโดนีเซียสามารถแยงสวนแบงตลาด 
คืนจากเวียดนามทำใหมีสถานะอยูใน
กลุ มดาวอีกครั ้ง สวนเวียดนามที ่มี 
สถานะทางการตลาดที ่ด ีข ึ ้นอย าง 
ตอเน่ืองในชวงป 2543-2554 เน่ืองจาก 
สามารถแยงสวนแบงตลาดจากไทย 
และอินโดนีเซียมาได แตป 2555 สถานะ 
มาอยูในกลุมตกต่ำ เน่ืองจากอินโดนีเซีย 
สามารถแยงส วนแบงตลาดคืนจาก 
เวียดนามได

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่อง 
แตงกาย ประเภท ผาถักแบบนิตหรือ 
แบบโครเชต (H.S.60)

สำหรับผูครองตลาดอาเซียนใน
อุตสาหกรรมนี้คือ ประเทศไทย ซึ่ง 
มีสวนแบงตลาดในป 2555 เทากับ 
รอยละ 26.9 และมีคูแขงสำคัญคือ 
เวียดนาม ที่มีสวนแบงตลาดเทากับ 
รอยละ 25.83 ซึ่งใกลเคียงกับไทย 
สำหร ับสถานะทางการตลาดของ 
ประเทศไทย พบวามีสถานะที่ดีขึ้น 
อยางตอเนื่อง โดยในชวงป 2543-
2552 มีสถานะเปนกลุมที่มีทิศทางไม 
ชัดเจน แตในป 2553 มีอัตราการ 
เติบโตที ่ลดลงทำใหเปลี ่ยนไปอยู ใน 
กลุมตกต่ำ อยางไรก็ตามในป 2554 
สถานะของไทยเปลี ่ยนไปอยู ในกลุ ม 

ดาว เนื่องจากสามารถแยงสวนแบง 
ตลาดของมาเลเซียมาได และป 2555 
สถานะอยูในกลุมประเทศที่มีแนวโนม 
ทำเงิน สำหรับสถานะของประเทศ 
คูแขงสำคัญ ไดแก เวียดนาม พบวา 
กอนป 2554 เวียดนามมีสถานะอยูใน 
กลุมที่มีทิศทางไมชัดเจน แตมีสวน 
แบงตลาดที่มากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง 
แยงมาจากมาเลเซีย จนกระทั่งในป 
2555 สถานะทางการตลาดเปลี่ยนไป 
อยูในกลุมประเทศที่เปนดาว ดังนั้น 
เว ียดนามจึงเปนคู แข งที ่น ากลัวใน 
อุตสาหกรรมนี้

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเคร่ือง 
แตงกาย ประเภท เคร่ืองแตงกาย และ 
ของที ่ใชประกอบกับเครื ่องแตงกาย 
ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต (H.S.61)

ประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่
เปนผูครองตลาดอาเซียนในอุตสาหกรรม 
นี ้ โดยมีสวนแบงตลาดประมาณ 
รอยละ 36.2 ในขณะที่ประเทศไทย 
เปนผูสงออกอันดับที่ 4 รองจาก 
อินโดนีเซีย และเวียดนาม และในป 
2555 ไทยมีสวนแบงตลาดเทากับรอยละ 
9.0 สำหรับสถานะทางการตลาดของ 
ไทยพบวาในชวงป 2543 ถึงป 2555 
มีสถานะอยูในกลุมประเทศที่มีทิศทาง 
ไมชัดเจน ยกเวนในป 2554 ที่ไทย 
มีสถานะอยูในกลุมที่มีแนวโนมตกต่ำ



จากปญหาน้ำทวม สำหรับประเทศ 
มาเลเซียซ่ึงเปนคูแข็งท่ีสำคัญ มีสถานะ 
ทางการตลาดที ่ไมเปลี ่ยนแปลงมาก 
นัก คือในชวงป 2543-2555 สถานะ 
อยูในกลุมประเทศทำเงิน 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเคร่ือง 
แตงกาย ประเภท เคร่ืองแตงกาย และ 
ของที ่ใชประกอบกับเครื ่องแตงกาย 
ที ่ ไม ไดถ ักแบบนิตหรือแบบโครเชต 
(H.S.62)

สำหรับอุตสาหกรรมนี้ พบวา 
ประเทศอินโดนีเซียเปนผูครองตลาด
อาเซียนโดยในป 2555 อินโดนีเซีย 
มีสวนแบงทางการตลาดเทากับรอยละ 
22.5 สวนประเทศไทยมีสวนแบง 
ตลาดเปนอันดับที่ 3 ในกลุมอาเซียน 
รองจากเวียดนาม และในป 2555 
ไทยมีส วนแบงตลาดเทากับรอยละ 
18.06 สำหรับสถานะทางการตลาด 
ของไทยในอุตสาหกรรมนี้อยูในกลุมที่
ไมคอยดีนัก โดยชวงป 2543-2553 
มีสถานะอยูในกลุมประเทศที่มีทิศทาง 
ไมชัดเจน และในป 2554-2555 เปล่ียน 
สถานะไปอยูในกลุมที่มีแนวโนมตกต่ำ 
ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเปนคูแขง 
ที่สำคัญ มีสถานะทางการตลาดอยูใน 
เกณฑดี โดยในชวงป 2543-2547 มี 
สถานะอยูในกลุมที่มีทิศทางไมชัดเจน 
แตป 2548-2555 มีสถานะทางการ 
ตลาดที่ดีขึ ้นมาอยู ที ่ประเทศกลุมทำ 
เงิน และดาว เนื่องจากสามารถแยง 
สวนแบงตลาดมาจากมาเลเซียจนได 
เป นผ ู ครองตลาดในป จจ ุบ ันแทน 
มาเลเซียซึ่งกลายเปนผูสงออกอันดับ
ที่ 4 สวนเวียดนามมีสวนแบงตลาด 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยป 2543-
2554 มีสถานะอยูในกลุมทิศทางไม 
ชัดเจน และป 2555 มีสถานะดีขึ้นมา 
อยู กลุ มดาว จากการแยงสวนแบง 
ตลาดจากไทยและมาเลเซีย
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- อุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ือง 
แตงกาย ประเภท เคร่ืองแตงกายอ่ืน ๆ 
เชน เสื้อผาที่ใชแลวและของที่ใชแลว 
ทำดวยสิ่งทอ ผาขี้ริ้ว (H.S.63)

ประเทศสิงคโปรเปนประเทศที่
ครองตลาดอาเซียนในอุตสาหกรรม
นี้ โดยในป 2555 มีสวนแบงตลาด 
เทากับ 35.62 ขณะที่ไทยเปนผู 
สงออกอันดับที่ 5 ในกลุมอาเซียน 
รองจาก เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และในป 2555 ไทยมีสวนแบงตลาด 
เทากับรอยละ 7.47 สวนสถานะทาง 
การตลาดของไทยตั้งแตชวงป 2543-
2555 มีสถานะอยูในกลุมที่มีทิศทาง 
ไม ช ัดเจนสล ับตกต ่ำมาโดยตลอด 
ขณะที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนคูแขง 
ที่สำคัญ มีสถานะทางการตลาดดีขึ้น 
อยางตอเนื่อง จากกลุมประเทศที่ตกต่ำ 
ในชวงป 2543-2547 มาอยูกลุมประเทศ 
เปนดาวในป 2554-2555 โดยแยง 
สวนแบงตลาดมาจากมาเลเซีย และ 
เวียดนาม

สรุป
จากการศึกษาสถานะทางการ 

ตลาดของอ ุตสาหกรรมส ิ ่ งทอและ 
เคร ื ่ อ งแต  งกายของไทยในตลาด 
อาเซียนเห็นไดวา 10 กวาปที่ผานมา 
อ ุตสาหกรรมส ิ ่ งทอและ เคร ื ่ อ ง 
แต งกายของไทยบางประเภทย ัง 
สามารถรักษาสถานะผู ครองตลาด 
ในอาเซียนได เชน ไหม (H.S.50) 
เสนใยสั้นประดิษฐ (H.S.55) แวดดิ้ง 
สักหลาด และเชือก (H.S.56) และ 
พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ (H.S.57) 
แตก็มีบางอุตสาหกรรมที่ไทยเคยเปน
ผ ู ครองตลาดแตก ็ถ ูกแย งส วนแบง 
ตลาดไปจนเสียสถานะผู ครองตลาด 
เชน ขนแกะ และขนสัตวประเภทอ่ืน ๆ 
(H.S.51) เสนใยส่ิงทอจากพืช (H.S.53) 

และ ผาสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุม 
หรืออัดเปนชั้น (H.S.59) และบาง 
อุตสาหกรรมที่อยู ในสถานะที่ไมดีใน 
อดีต และปจจุบันก็ยังไมสามารถปรับ 
สถานะใหดีขึ้น เชน ฝาย (H.S.52) 
ดาย เสนใย และผาทอจากใยยาว 
ประดิษฐ (H.S.54) เครื่องแตงกาย 
และของท ี ่ ใช ประกอบก ับ เคร ื ่ อง 
แตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 
(H.S.61) เครื่องแตงกายและของที่ใช 
ประกอบกับเครื่องแตงกายที่ไมไดถัก
แบบนิตหรือแบบโครเชต (H.S.62) 
และของทำดวยส่ิงทอท่ีจัดทำแลวอ่ืน ๆ 
ของเปนชุด เสื้อผาที่ใชแลวและของที่ 
ใชแลวทำดวยสิ่งทอ ผาขี้ริ้ว (H.S.63) 
อยางไรก็ตามยังมีบางอุตสาหกรรมที่
สถานไมดีในอดีตแตปจจุบันสถานะดี
ขึ้น เชน ผาสิ่งทอที่ทำปุยแบบทัฟต 
ผาลูกไม ผาท่ีใชตกแตง ผาปก (H.S.58) 
และผาถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 
(H.S.60) ซึ่งจากรายละเอียดขางตน 
เห ็นได ว าป จจ ุบ ันประเทศไทยม ี 
ประเภทของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร ื ่องแตงกายที ่ม ีสถานะไมด ี 8 
รายการ แตมีประเภทอุตสาหกรรม 
ที่มีสถานะดีเพียง 6 รายการ ดังนั้น 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตงกาย 
ของไทยในตลาดอาเซียนจึงเปนหนึ่ง 
อุตสาหกรรมที ่จำเปนตองใหความ 
สำค ัญและจ ับตามอง เป  นพ ิ เ ศษ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีสถานะไม
ดีทั้ง 8 รายการ เพื่อไมใหประเทศไทย 
เสียสวนแบงทางการตลาดในอาเซีย 
ไปมากกวานี้ โดยเฉพาะการเขามา 
แยงสวนแบงตลาดของคู แขงสำคัญ 
อยางประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม 
ที่ปจจุบันมีแนวโนมของสวนแบงตลาด 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและเคร่ืองแตงกายหลาย ๆ  ประเภท



เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ผม 
และทีมงานวิจัยของศูนยศึกษาการคา
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ยังอยู ท ี ่กร ุงจาการต าครับกำลังทำ 
ภารกิจของการลงทุนไทยในตางประเทศ 
โดยไดไปนั่งคุยกับเจาหนาที่ของคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน (BKPM) 
ของอินโดนีเซีย ที่ประกอบดวยคุณ 
Aloys iaEndangWahyunings ih 
ผูอำนวยการฝายสงเสริมภูมิภาค คุณ 
Pipit Aviati รองผูอำนวยการฯ หัวขอ 

การสนทนาเป นเร ื ่องเก ี ่ยวก ับการ 
สงเสริมการลงทุน และสิทธิพิเศษตาง ๆ 
ที ่อ ินโดนีเซียจะใหกับนักลงทุนไทย 
และนักลงทุนตางชาติ

ซ่ึงเนนอยูสองเร่ืองคือคือ กฎหมาย 
การลงทุน No.25 ป 2007 และ 
กฎระเบียบของประธานาธิบดี No.36 ป 
2010 ซึ่งทั้งสองสวนผมไดเคยเขียน 
ไวในบทความกอนหนานี้แลว ผมจึง 
นำทานทั้งสองของ BKPM ไปคุยเร่ือง 
สิทธิพิเศษดานภาษีและสิทธิอื่น ๆ ที่ 

นอกเหนือจากกฎหมายทั ้งสองฉบับ 
ขางตน เหตุผลก็เพื่อตองการทราบวา 
มีอะไรที่จะเปนประโยชนกับ “SMEs 
เพื่อนผมบาง” เชน กฎระเบียบของ 
กระทรวงการคลัง No.130/PMK 
011/2011 หรือที่เรียกวา “Tax 
Holiday Regulation” ที่ออกมา 
บังคับเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554
ที ่พ ูดถ ึงการยกเว นภาษ ีน ิต ิบ ุคคล 
5-10 ป หลังจากนั้นสามารถลดภาษี 
ลงไดอีก 50 เปอรเซ็นตในอีก 2 ป 
แตกฎระเบียบฉบับนี ้อาจจะไมได 
ชวยนักธุรกิจไทยเทาไร เพราะหนึ่ง... 
ไมไดบอกวาจะชวยนักลงทุนตางชาติ 
และสอง...เพื่อตองการใหอุตสาหกรรม 
ของอ ินโดนีเซ ียสามารถแขงข ันได  
สาม . . .ม ีการกำหนดอ ุตสาหกรรม 
เปาหมายที่จะไดรับสิทธิประโยชนคือ 
อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมน้ำมัน 
อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรม 
พลังงาน และอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
สี่...ตองมีเงินลงทุนอยางนอย 1 ลาน 
ลานรูเปย (3 พันลานบาท) 

ซึ่งถือวามากมายเหลือเกินสำหรับ 
SMEs ไทย สรุปวา กฎระเบียบฉบับนี้ 
“ไมไดชวยเพ่ือนผมท่ีเปน SMEs เลย” 
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BKPM
กับสิทธิประโยชนการลงทุนในอินโดนีเซีย



ผมคุยกับ BKPM วา มีอะไรจะชวย 
SMEs ไทยบางหรือไม เขาตอบวา 
“เขาก็ตองชวย SMEs บานเขาเหมือน 
กัน” ผมจึงไดขอสรุปวา สิทธิตาง ๆ 
ของ BKPM บริษัทตางชาติใหญ ๆ 
นาจะไดประโยชนมากกวาบริษ ัท 
รายเล็ก ๆ ผมเลยตองขามไปคุยกัน 
ในประเด็นเรื ่องสิทธิประโยชนในเขต
อุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแตคุย 
ไปคุยมา พบวาเขาไมไดตอบอะไรมาก 
ผมเลยตองกลับไปคนหาขอมูลดวย 
ตนเอง ซึ่งพอจะสรุปดังนี้

การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของอ ินโดนีเซ ียม ีการลงทุนในเขต 
Bonded Zone ซ่ึงเปนเขตอุตสาหกรรม 
เฉพาะที ่ทางอินโดนีเซียกำหนดขึ ้น 
เพื่อการสงออก ในเขตนี้มีนักธุรกิจ 
ไทยที่ผมพอทราบคือ กลุม Winner 
Group ท่ีผลิตชุดช้ันในสุภาพสตรี โดย 
เขต Bonded Zone ตั้งอยูในหลาย 
พื้นที่ ไดแก Jakarta, Bogor, Purwa-
karta, Karawang, Semarang, 
Pasuruan, Medan, Mojokerto, 
Bintan Island, Aceh, และ Batam 
Island สิทธิประโยชนในเขตนี้คือ การ 
ยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีการคา
สำหรับสินคาฟุมเฟอยในการสงสินคา
ไปยังผู ร ับเหมาชวงของบริษัทนอก
Bonded Zone นอกจากนี้ยังไดรับ 
การยกเวนอากรขาเขาภาษีสรรพสามิต 
ภาษีเงินได และภาษีมูลคาเพิ่มสำหรับ 

สินคาฟุมเฟอยในการนำเขาสินคาทุน
และเครื่องมือตาง ๆ รวมถึงวัตถุดิบ 
ที่ใชในกระบวนการผลิตสินคารวมถึง
การไดรับอนุญาตใหจำหนายสินคาใน
ประเทศได  (โดยผานกระบวนการ 
นำเขาตามปกติ)ถึงรอยละ 50 ของ 
มูลคาสงออกสินคาสำเร็จรูป หรือ 
รอยละ 100 ของการสงออกสินคาอื่น 
ที่ไมใชสินคาสำเร็จ รูปนอกจากนี้ยัง 
สามารถนำเครื ่องมือเครื ่องจักรของ 
บริษัทไปใหผูรับเหมาชวง(Subcontr
actors)ยืมไปใชนอก Bonded Zone 
ไดภายในเวลาไมเกิน 2 ป

สวนเขตการลงทุนที่นาสนใจอีก 
เขตก็คือการลงทุนใน“เขตการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงบูรณาการ (Integrated 
Economic Development Zones)” 
หรือที่เรียกวา “KAPETS” ไดถูกจัด 
ตั ้งข ึ ้นเพ ื ่อลดความเหล ื ่อมล ้ำทาง 
เศรษฐกิจแกภาคตะวันออกและพื้นที่
หางไกล จำนวน 13 เขต มีสิทธิประโยชน 
ดานภาษี ตามบทบัญญัติในกฎหมาย 
ฉบับที่ 147/2000 และ 148/2000 
ไดแก ไดรับการยกเวนการเก็บภาษี 
มูลคาเพิ่มในสินคาบางชนิดการไดรับ
การยกเวนอากรสินคาขาเขาเปนเวลา 
4 ป สำหรับเคร่ืองจักรและสวนประกอบ 
การไดรับการยกเวนการเก็บภาษีเงิน 
ไดลวงหนา (Prepaid Income Tax) 
จากการนำเข าส ินค าท ุนและว ัสด ุ 
อุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต 

โดยตรง การไดรับการลดหยอนภาษี 
หัก ณ ที่จาย (Withholding Tax) 
ที่คิดกับเงินปนผลแกผู ที ่ไมมีถิ ่นฐาน 
ในอินโดนีเซีย ไดถึงรอยละ 10 การ 
ขยายระยะเวลาการเรียกอากรสินคา
ขาเขาสำหรับสินคาทุน สินคาและ 
วัสดุที ่นำมาใชในการผลิตและขยาย 
ระยะเวลาสำหรับ Tax Loss Carry-
Forward เป นมากที ่ส ุด 10 ป 
ตอไปก็คือ เขตการคาเสรี หรือ Batam 
free port หรือจะเรียกวาเขต Free 
Trade Zone (FTZ) เปนโครงการ 
นำรองในเพื่อการจัดตั้งเขต Special 
Economic Zone หรือเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษในเกาะที่สำคัญของอินโดนีเซีย 
ตามประกาศประธานาธิบดี ฉบับที่ 
46/2007 ไดกำหนดให Batam ให 
เปนพื้นที่ Free Port และ Free 
Trade Zone หรือเขตการคาเสรี เปน 
ระยะเวลา 70 ป ทั้งนี้ เขตการคาเสรี 
ไดครอบคลุมเกาะตาง ๆ ดังนี้ เกาะ 
Batam, เกาะTontonเกาะ Setokok
เกาะ Nipah เกาะ Rempang เกาะ 
Galangand และ เกาะ GalangBaru 
แตเขตน้ีสิทธิประโยชนรัฐบาลอินโดนีเซีย 
ไมไดพูดอะไรที่ชัดเจนมากนัก

แมวาการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม 
ตาง ๆ จะมีสิทธิประโยชนก็ตาม แต 
ส่ิงท่ี SMEs ไทยตองคิดและตองระวัง 
มากก็คือ การหาผูรวมทุนในพื้นที่ดี 
และพันธมิตรทางธุรกิจที่ไปดวยกัน 
ได รวมถ ึงการไม หย ุดท ี ่จะพัฒนา 
พัฒนาสินคาอยางตอเน่ือง  ไมอยางน้ัน 
แลว สินคาหรือกิจการของเรามีโอกาส 
โดนกลุมทุนในพื้นที ่จัดการแนนอน 
หากเขาเห็นว าส ินค าเรากำลังทำ 
กำไรในตลาดบานเขา

แม้ว่าการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
จะมีสิทธิประโยชน์ก็ตาม แต่สิ่งที่ SMEs ไทย 
ต้องคิดและต้องระวังมากก็คือ 
การหาผู้ร่วมทุนในพื้นที่ดีและพันธมิตรทางธุรกิจ 
ที่ไปด้วยกันได้รวมถึงการไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง  
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ภายหลังการกาวขึ้นรับตำแหนง 
นายกรัฐมนตรีคนใหมของจีน ทานหลี่ 
เคอเฉียง (Li Keqiang) ก็เริ่มขาย 
ความคิดเกี ่ยวกับหลายนโยบายใหม 
ดานเศรษฐกิจจนสื่อมวลชนตางเรียก
แนวคิดดังกลาวเพ่ือยกยองเชิดชูนายกฯ 
ของหนึ ่งในประเทศมหาอำนาจทาง 
เศรษฐกิจของโลกวา “Likonomics” 
ซึ ่งหนึ ่งในนโยบายใหมที ่ไดรับความ 
สนใจอยางกวางขวางก็ไดแก เรื ่อง 
“Free Trade Zone” พรอมกับ 
สำทับวารัฐบาลจีนจะใชนโยบายนี ้ 
เปนหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของจีนใหเติบโตตอไปใน 
ชวงหลายสิบปขางหนา ซึ ่งแมวา 
ภายหลังการแถลงขาวเปดตัวโครงการ 
อย าง เป นทางการได ตามมาด วย 
ควันหลงมากมายในเวลาตอมาที ่ผู ร ู  
ในวงการการเมืองจีนสะทอนวานี่เปน
หนึ ่งในการหยั ่งกำลังทางการเมือง 
ระหวางสายอำนาจเกาและใหมก็ตาม 
แตในท่ีสุด รัฐบาลจีนก็ผลักดันนโยบาย 
ดังกลาวใหออกมาเปนรูปธรรม โดย 
ไดเปดตัวโครงการ FTZ ณ นคร 
เซ่ียงไฮ (Shanghai) อยางเปนทางการ 
เปนแหงแรกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2556

ขณะที ่นโยบายดังกล าวสร าง 
ความสนใจในวงกวางในหมูนักธุรกิจ 
จีนและเทศ แตดวยความไมชัดเจน 
ของแนวทางและขั ้นตอนการดำเนิน 
การในทางปฏิบัติ จึงนำไปสู คำถาม 
มากมายตามมา มาถึงวันนี้หลายคน 
ยังสงสัยอยูวาจะมีรานจำหนายสินคา
ปลอดอากรใหชาวจ ีนเข าไปหาซื ้อ 
สินคาฟุ มเฟอยกันไหม? ธุรกิจใดที ่ 
ตางชาติจะสามารถเขาไปประกอบการ 
ในพื้นที่ไดบาง? การประกอบการใน 
พื้นที ่ไดรับสิทธิประโยชนอะไรบาง? 
ในทายที่สุดแลว FTZ จะมีหนาตาเปน 
เชนไร? ดังนั้น เพื่อมิใหทานผูอานและ 
ผูประกอบการไทยตองสับสนไปมาก 
กวานี ้และสามารถคิดหาวิธีเขาไปใช 
ประโยชนจาก FTZ ไดมากขึ้น ผมก็ 
เลยถือโอกาสรวบรวมขอมูลสถานการณ 
ปจจุบันและอนาคต และเกร็ดตาง ๆ 
รวมทั้งพูดคุยกับผูที่เกี่ยวของลวงเอา
ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบาย FTZ 
มาสังคายนาเพื่อสรางความชัดเจนกับ
ทานผูอานกันในวันนี้ ...

Free Trade Zone ... á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ố  
·ÕèÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹·ÕèÂÒÇ¹Ò¹

ทานผู อานบางสวนอาจหลงคิด 

วาแนวความคิดในการดำเนินนโยบาย 
FTZ ที่กำลังเปนที่กลาวขวัญถึงอยูใน 
ขณะนี้เปน “ของเลนใหม” ที่เพิ่งผุด 
ข ึ ้ นภายหล ั งการส  งส ัญญาณการ 
เติบโตในอัตราที ่ลดลงของเศรษฐกิจ 
จีนในชวง 2-3 ปหลังนี้ แตแทที่จริง 
แลว ทีมงานที่ปรึกษาของรัฐบาลจีน 
ไดเริ่มศึกษาและวางแผนการดำเนิน
นโยบายน ี ้มาเป นเวลานานกว า 
ทศวรรษ จากขอมูลที่สืบคนยอนหลัง 
ไปพบวาการดำเนินนโยบายนี้ก็เปน
แบบคอยเป นค อยไปในระยะแรก 
และพุงเร็วเปนจรวดนับแตผูนำรุนที่ 
5 กาวข้ึนมาบริหารประเทศ ซ่ึงพัฒนาการ 
ของนโยบายดังกลาวมีขอมูลสรุปได 
ดังนี้

• ป 2546 ทานเฉิง ซือเหวย 
(Cheng Siwei) อดีตรองประธาน 
กรรมการถาวรของสภาประชาชน 
แหงชาติ (National People’s Congress) 
แนะนำวาถึงเวลาแลวที่จีนควรจัดตั้ง 
FTZ ในรูปแบบของเขตสินคาทัณฑบน 
(Bonded Zone)

• ป 2548 นครเซ่ียงไฮ เซินเจ้ิน 
(Shenzhen) เทียนจิน (Tianjin) ได 
เสนอตัวที่จะยกระดับเขตสินคาทัณฑ
บนของตนใหเปน FTZ ตอคณะมนตรี 
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ลูกเลนใหมของรัฐบาลจีน (ตอนที่ 1)



แหงรัฐ (State Council) ของจีน
• ป 2553 คณะมนตรีแหงรัฐ 

และคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูป
แหงชาติ (National Development 
and Reform Commission) ของ 
จีนสงคณะตรวจสอบไปสำรวจความ 
พรอมของนครเซี่ยงไฮในการเปด FTZ

• 11 พฤศจิกายน 2554 รัฐบาล 
เซี่ยงไฮใชวันดี 11/11/2011 ประกาศ 
เดินหนาผลักดันการดำเนินโครงการ 
จัดตั้ง FTZ ในระหวางงานนิทรรศการ 
เขตปลอดอากรโลก (World Free 
Zone Convention) ครั้งที่ 11 

• 28 กุมภาพันธ 2556 รัฐบาล 
เซี่ยงไฮเปดเผย 30 มาตรการเพื่อ 
จัดตั้งระบบพิเศษในพื้นที่และกระตุน
การพัฒนาในภูมิภาค

• มีนาคม 2556 นายกฯ หลี่ 
เคอเฉียงแนะนำใหนครเซี่ยงไฮศึกษา
ถึงแนวทางการยกระดับเขตสินค า 
ทัณฑบนที่มีอยูใหเปน FTZ ในโอกาส 
เดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ

• 18 เมษายน 2556 คณะ 
ทำงานของนครเซี ่ยงไฮเรงจัดทำราง 
แนวทางการจัดตั้ง FTZ และขยาย 
กรอบการเปดเสรีดานการคาและการ
เงินระหวางประเทศใน 4 เขตสินคา 
ทัณฑบนในนครเซี่ยงไฮ

• 14 พฤษภาคม 2556 รัฐบาล 
จีนเห็นชอบใหยกระดับ FTZ ณ นคร 
เซี่ยงไฮเปนโครงการระดับชาติ

• ปลายเดือนพฤษภาคม 2556 
ขอเสนอใหแผนจัดตั้ง FTZ ในเขตผูตง 
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลนคร 
เซี ่ยงไฮและนำเสนอใหกระทรวงและ
หนวยงานสวนกลางที ่เกี ่ยวของของ 
จีนพิจารณา

• มิถุนายน 2556 แผนจัดตั้ง 
FTZ ที่ไดรับการปรับปรุงใหมไดถูก 
นำเสนอใหกระทรวงและหนวยงานที่ 
เก ี ่ยวของของจีนพิจารณาใหความ 
เห็นชอบ

• 3 กรกฎาคม 2556 รางแผน 

การจัดตั้ง FTZ ณ นครเซี่ยงไฮผาน 
ความเห็นชอบของที่ประชุมผูบริหาร 
ระดับสูงของคณะมนตรีแหงรัฐ (คณะ 
กรรมการถาวรกรมการเม ืองถาวร 
แหงพรรคคอมมิวนิสต)

• 16 สิงหาคม 2556 ที่ประชุม 
ผูบริหารระดับสูงของคณะมนตรีแหง
ร ัฐต ัดส ินใจให ระง ับการบ ังค ับใช  
กฎหมายและกฎระเบียบดานพาณิชย
ที่เกี่ยวของกับการคาและการลงทุนที่
ใชอยูในปจจุบันใน FTZ ณ นคร 
เซี่ยงไฮ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับกิจการ 
ที่อาศัยเงินทุนตางชาติ กฎหมายการ 
ร  วมลงท ุนระหว  า งจ ีน -ต  า งชาต ิ 
กฎหมายการทำสัญญารวมทุนระหวาง 
จีน-ตางชาติ และกฎหมายการคุมครอง 
ดานวัฒนธรรม

• 22 สิงหาคม 2556 รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงพาณิชยแถลงขาววา 
คณะมุขมนตร ีได อน ุม ัต ิการจ ัดต ั ้ ง 
FTZ ณ นครเซี่ยงไฮอยางเปนทางการ

• 27 กันยายน 2556 รัฐบาล 
จีนไดเปดเผยถึงแผนการจัดตั้ง FTZ 
ณ นครเซี่ยงไฮบนพื้นที่ 28.8 ตาราง 
กิโลเมตรใน 4 เขตสินคาทัณฑบนที่ 
จะผอนคลายกฎระเบียบการลงทุน 
ของตางชาติและเปดเสรีการเคล่ือนยาย 
สินคาและเงินทุน

• 29 กันยายน 2556 ทาน 
หาน เจิ้ง (Han Zheng) เลขาธิการ 
พรรคนครเซี ่ยงไฮเปนประธานในพิธี 
เปด “China (Shanghai) Pilot Free 
Trade Zone” ณ เขตผูตง นคร 
เซี่ยงไฮ อยางยิ่งใหญแตเรียบงายดวย 
การเปดผาคลุมสีแดง ทามกลางบุคคล 
สำคัญที่รวมเปนสักขีพยาน อาทิ ทาน 
เกา หูเฉิง (Gao Hucheng) รัฐมนตรี 
วาการกระทรวงพาณิชย ผูบริหารจาก 
ปกกิ่ง ผูบริหารนครเซี่ยงไฮ และผู 
ประกอบการของจีนและตางชาติ

• 30 กันยายน 2556 ทาน 
นายกฯ หลี่ เคอเฉียงไดแตงตั้งทาน 
อาย เปาจวิน (Ai Baojun) รอง 

นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮในวัย 53 
ป ซึ่งดูแลดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และอ ุตสาหกรรมของนครเซ ี ่ยงไฮ  
ใหเขามาเปนประธานกรรมการบริหาร 
FTZ แหงนี้และรับผิดชอบกำกับดูแล 
การพัฒนาโครงการนี้ ทั้งนี้ ทานอาย 
เปาจวินเคยดำรงตำแหนงประธาน 
กรรมการบริหารของบริษัทเปาสตีล 
(Baosteel) กิจการผลิตเหล็กและ 
เหล็กกลารายใหญที่สุดของจีน กอน 
กาวขึ ้นมารับตำแหนงรองนายกเทศ 
มนตรีฯ เมื่อปลายป 2550 และมอบ 
ใบอน ุญาตในการประกอบการใน 
พื้นที่ใหแกบริษัทจำนวน 25 ราย 
และสถาบันการเงินจำนวน 11 ราย

• 8 ตุลาคม 2556 สำนักงาน 
FTZ ณ นครเซี่ยงไฮที่มีบริการครบ 
วงจรได  เป ดให บร ิการเป นว ันแรก 
ทามกลางความสนใจของนักธ ุรก ิจ 
อยางอุนหนาฝาคั่ง

·ÓäÁ¨Ö§μ ŒÍ§à»š¹·Õèà«ÕèÂ§äÎŒ ... ¾ÃŒÍÁ 
ËÃ×Í¼ÅÑ¡

ทานผู อ านอาจสงสัยว าทำไม 
ร ัฐบาลจ ีนจ ึงต ัดส ินใจอน ุม ัต ิ ให  
นครเซี่ยงไฮจัดตั้ง FTZ เปนแหงแรก 
บนจีนผืนแผนดินใหญ เหตุผลสำคัญ 
ก็คือ “ความพรอม” ของนครเซี่ยงไฮ 
ที่เหนือกวาเมืองอื่น ๆ ในทุกดาน ไม 
วาจะเปนในแงของมุมมองความคิด 
และประสบการณของผูบริหารรัฐบาล 
ทองถิ่น รากฐานความเปนศูนยกลาง 
ดานเศรษฐกิจ การคา และการขนสง 
ที่สำคัญของจีน โครงสรางพื้นฐานและ 
สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยม และ 
การเปดกวางของระบบเศรษฐกิจ สง 
ผลใหร ัฐบาลจีนตัดสินใจทดลองใช 
นโยบายดังกลาวในนครเซี ่ยงไฮเปน 
แหงแรก

นอกจากนี้ ในการแถลงผลงาน 
ครึ่งปของรัฐบาลนครเซี่ยงไฮเมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2556 ณ เอกซโป 
เซ็นเตอร (Expo Center) เขตผูตง 
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นครเซี่ยงไฮ ทานหวัง สง (Wang 
Xiong) นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ 
ไดกลาววา “จีดีพีของเซี่ยงไฮในชวง 
ครึ่งแรกของป 2556 มีขนาดมาก 
กวา 1 ลานลานหยวน ขยายตัว 
รอยละ 7.7 เมื่อเทียบกับชวงเวลา 
เดียวกันของปที่ผานมา” ซึ่งถือเปน 
เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญและเสรี
ที่สุดของจีนในปจจุบัน

ขณะที่ทานหาน เจิ้ง เลขาธิการ 
พรรคแหงนครเซี่ยงไฮไดใหสัมภาษณ
ผานเซี่ยงไฮเดลี่ (Shanghai Daily) 
หนังสือพิมพชื ่อดังประจำเมืองไววา 
การที่รัฐบาลกลางไดอนุมัติใหเซี่ยงไฮ
ดำเนินโครงการนำรองน้ี “ทำใหเซ่ียงไฮ 
คงสถานะของความเป นผ ู นำใน 
ความพยายามของรัฐบาลที่จะปฏิรูป 
เศรษฐกิจ นครเซี่ยงไฮควรสานตอ 
การเปนตนแบบในการเร งร ัดการ 
ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ” 

โครงการน ี ้จ ึงน ับเป นหน ึ ่ งใน 
ภารกิจสำคัญที ่สุดของนครแหงนี ้ใน 
ชวงคร่ึงปหลังของป ความสำคัญอันดับแรก 
ไดแก การออกแบบชุดกฎหมายและ 
กฎระเบียบในการกำกับเขตเมื ่อเริ ่ม 
ดำเนินการ ทั้งนี้ นครเซี่ยงไฮนับเปน 
เมืองแรกของจีนที ่เปดทดลองใชเขต 
สินคาทัณฑบน เขตโลจิสติกสทัณฑบน 
และเขตทาเร ือท ัณฑบน ทำใหม ี 
“ประสบการณ” และ “คุนชิน” กับ 
การจัดต้ังเปน “เขตปลอดอากร” มาก 
ที่สุดในจีน แตถึงกระนั้น กวาที่เราจะ 
เห็น FTZ ณ นครเซี่ยงไฮพัฒนาจน 
เต ็มร ูปแบบก ็อาจล วงเลยไปถ ึงป  
2563

อันที่จริง นครเซี่ยงไฮมิใชเมือง 
เดียวที่ยื่นขอเสนอขอจัดตั้ง FTZ 
เพราะกอนหนานี้ รัฐบาลของหลาย 
เม ืองในดานซีกตะวันออกของจีน 
ตางก็ยื่นเสนอขอจัดตั้ง FTZ เชนกัน 
อาทิ เมืองเซียะเหมิน (Xiamen) 
นครเทียนจิน และมณฑลเจียงซู (Jiangsu) 
รวมทั้งอีกหลายเมืองในมณฑลกวางตุง 

(Guangdong) อาทิ เขตหนานชา 
(Nansha) ในนครกวางโจว (Guangzhou) 
และเกาะเหิงฉิน (Hengqin Island) 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจูไห (Zhuhai 
Special Economic Zone) ใกล 
เกาะมาเกา (Macau) ท่ีจัดไดวาพัฒนา 
ความพรอมไปมากกวาเขตใด ๆ ใน 
มณฑลกวางตุง นอกจากนี้ บางเมือง 
ในดานซีกตะวันตก อาทิ นครฉงชิ่ง 
(Chongqing) ก็ยังแสดงความสนใจที่ 
จะจัดตั้ง FTZ โดยตองการวางแผนที่ 
จะตอยอดจากโครงการพัฒนาเขต 
เมืองใหมเหลียงเจียง (Liangjiang New 
Area) ซ่ึงปรากฏชัดเจนผานคำสัมภาษณ 
ของผู บริหารระดับสูงของนครฉงชิ ่ง 
ในชวงปลายป 2555

ขอเสนอที่มีและแรงผลักดันและ 
ความพรอมในดานคุณสมบัติโดดเดน 
ไมแพนครเซี่ยงไฮก็เห็นจะไดแก เขต 
เฉียนไห (Qianhai) ทางตอนใตของ 
สนามบินนานาชาติเปาอันแหงนคร 
เซินเจิ้น (Shenzhen Bao'an Inter-
national Airport) ตรงขามเกาะฮองกง 
ซึ ่งอย ู ระหว างการพัฒนาโครงการ 
“เขตความรวมมือในอุตสาหกรรม 
บริการสมัยใหมเฉียนไห (เซินเจิ้น)- 
ฮองกง” (Qianhai Shenzhen-
Hong Kong Modern Service 
Industry Cooperation Zone) ที่มี 
ขนาดราว 15 ตารางกิโลเมตร (ราว 
ครึ่งหนึ่งของ FTZ นครเซี่ยงไฮ) เพื่อ 
ดึงดูดการลงทุนในธุรกิจบริการสมัย 
ใหมจากฮองกงดวยเงื่อนไขพิเศษมาก
มาย อาทิ การเปดใหใบอนุญาตที่ได 
รับจากฮองกงสามารถนำเอามาใชใน 
เขตดังกลาวไดโดยไมตองขออนุญาต 
ใหม การอนุญาตใหธนาคารจากฮองกง 
สามารถใหบริการปลอยกูยืมเงินหยวน 
ขามพรมแดนแกกิจการของจีนแผนดิน 
ใหญที่จะเปดในเขตฯ ได แมกระทั่ง 
โทรศ ัพท ท ี ่ โทรต ิดต อระหว างเขต 
ดังกล าวก ับฮ องกงก ็ค ิดค าบร ิการ 
เสมือนโทรในเขตพื้นที่เดียวกัน จน 

หลายคนเรียกโครงการนี้วารัฐบาลจีน
กำลังสราง “ฮองกงจิ๋ว” (Mini-Hong 
Kong) อีกอยางโครงการนี้ยังไดแรง 
เสริมจากการเยือนของประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง (Xi Jinping) ภายหลังการ 
กาวขึ ้นรับตำแหนงเลขาธิการพรรค 
คอมมิวนิสตจีนใหม ๆ จนไดรับการ 
คาดหมายวาอาจเปนหนึ่งใน “มามืด” 
ที่จะไดรับอนุมัติจากรัฐบาลจีนใหจัด
ตั้ง FTZ เปนแหงแรกของจีน

Ë¹ŒÒμÒ¢Í§ Free Trade Zone 
... ËÃÙàÃÔ´à¾ÕÂ§ã´

กอกำเนิดของ FTZ ณ นคร 
เซี่ยงไฮเมื่อปลายเดือนกันยายน ที่ 
ผานมา ถูกเปรียบเปรยวาเปนเสมือน 
“ยางกาวใหม” ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
จีนเฉกเชนเดียวกับการจัดตั้ง “เขต 
เศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic 
Zone) เมื่อคราวเปดประเทศครั้งใหม 
ราว 35 ปกอน ณ นครเซินเจิ้น และ 
เป นการสานตอการดำเนินแนวคิด 
“หนึ่งประเทศ สองระบบ” (One 
Country, Two Systems) ที่นำเอา 
อีกระบบหนึ่งขยับขึ้นมาทดลองใชใน
ดินแดนจีนแผนดินใหญเปนครั ้งแรก 
ทั้งนี้เพราะรัฐบาลจีนประเมินวา จีน 
ตองการ “กลไกใหม” ที่แตกตางจาก 
นโยบายเดิมที ่ชวยสรางใหเศรษฐกิจ 
จีนเติบโตขึ้นมาเปนประเทศใหญอันดับ 
สองของโลก ซึ่งหลายฝายยอมรับวา 
FTZ นับเปนกลไกที่ “ยิ่งใหญ” มาก 
ที่สุดนับแตการเขาเปนสมาชิกองคการ 
การคาโลก (World Trade Organiza-
tion: WTO) เมื่อปลายป 2544

แตประเด็นสำคัญที่เราควรทำ
ความเขาใจในเบื้องตนก็คือ FTZ ที่ 
รัฐบาลจีนจัดตั้งขึ้นในครั้งนี้มีลักษณะ 
พิเศษที่สำคัญ ไดแก 

FTZ à«ÕèÂ§äÎŒ ... á»Å¡ãËÁ‹ àμ çÁ 
ä»´ŒÇÂÅÙ¡àÅ‹¹ãËÁ‹

กลาวคือ FTZ มีขอบขาย “หนาท่ี” 
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และ “สิทธิประโยชน” มากกวา “เขต 
ปลอดอากร” ในความหมายดั้งเดิมดัง 
ที่เราเคยเห็นกันอยู ภายใตนโยบาย 
ใหมนี ้ รัฐบาลจีนกำหนดใหการดำเนิน 
ธุรกรรมใน FTZ ไดรับความเปนเสรี 
มากขึ้น เสมือนหนึ่งวาพื้นที่ดังกลาว 
มิไดอยูในประเทศจีน โดยมีลักษณะ 
เฉพาะหลายดานที ่แตกตางไปจาก 
เดิม ดังนี้ 

• การเคล ื ่ อนย  ายเง ินตรา 
ตางประเทศ ... เสรีสุด ๆ ภายใต 
ความพยายามท ี ่จะพ ัฒนาให นคร 
เซ ี ่ยงไฮ เป นศูนย กลางทางการเง ิน 
ระหวางประเทศเฉกเชนเดียวกับนคร
นิวยอรก (New York) ลอนดอน 
(London) และอื่น ๆ รัฐบาลจีนจึง 
วางแผนจะทดลอง “เปดเสรี” ทาง 
การเง ินแกก ิจการที ่เข าไปลงทุนใน 
พื้นที่ โดยไดประกาศที่จะอนุญาตให 
ผูประกอบการที่เขาไปลงทุนใน FTZ 
สามารถแลกเปลี่ยนเงินหยวนในสวน
ของบัญชีทุน (Capital Account) ได 
อยางเสรี ซ่ึงคาดวาจะสามารถดำเนินการ 
ไดภายในป 2558 

ขณะเดียวกัน กิจการที ่เขาไป 
ลงทุนใน FTZ ยังจะสามารถกูยืมเงิน 
ขามประเทศ และใชเงินหยวนเพื่อ 
การชำระเงินระหวางประเทศไดอยาง 
สะดวกคลองตัวยิ่งขึ้น นั่นหมายความ 
วากิจการใน FTZ ที่ตองการออกไป 
ลงทุนในตางประเทศสามารถแลกเปล่ียน 
เง ินตราต างประเทศผ านธนาคาร 
พาณิชยที่เปดบริการในพื้นที่และโอน
เงินดังกลาวตรงไปยังตางประเทศได 
เลย ในทางกลับกัน กิจการเหลานี้ยัง 
สามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก 
ตางประเทศและระดมเง ินสดในรูป 
ของหยวนและเง ินตราตางประเทศ 
เพ่ือการใชจายใน FTZ และตางประเทศ 
ไดอีกดวย 

แนนอนวามาตรการเหลานี้จะมี
สวนเพิ่มอุปสงคเงินหยวนในเวทีธุรกิจ 
ระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนประโยชน 

ตอการพัฒนาใหนครเซี่ยงไฮเปนศูนย
กลางทางการเง ินระหว างประเทศ 
ตอไป และดวยมาตรการที่เปดกวาง 
และเสรีมากขึ้นดังกลาว นายแบงค 
ท ั ้ งจ ีนและเทศจ ึงต างเล ็ ง เห ็นถ ึ ง 
โอกาสอันมหาศาลที ่สถาบันการเงิน 
จะใหบร ิการร ับฝากเง ินและปลอย 
สินเช่ือ การแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
และการชำระเงินท้ังภายในและระหวาง 
ประเทศแกธ ุรก ิจที ่ เข ามาลงทุนใน 
FTZ 

• การเคล่ือนยายสินคาเขาออก 
... สะดวก คลองตัว ประหยัด โดย 
ลักษณะเฉพาะของการเปนมากกวา 
“เขตปลอดอากร” ทำใหกิจการใน 
FTZ สามารถนำวัตถุดิบ สินคากึ่ง 
สำเร็จรูป และสินคาสำเร็จรูปเขามา 
ผลิตและจำหนายในพื้นที่ไดโดยไมตอง 
เสียอากรนำเขาและลดขั้นตอนความ
ยุ งยากเรื ่องการผานพิธีการศุลกากร 
เชน สามารถลดระยะเวลาลงเหลือ 
ระหวาง 3-24 ชั ่วโมงเคลื ่อนยาย 
สินคาเขาโกดังกอนแจงศุลกากร (โดย 
ใชระบบคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงระหวาง 
ก ันในการต ิดตามตรวจสอบแทน ) 
และลดความเขมงวดในการตรวจสอบ
มาตรฐานและก ักก ันโรคให อย ู  ใน 
ระดับที่จำเปนเทานั้น อยางไรก็ดี 
สินคาที่นำเขามาเพื่อวัตถุประสงคอื่น

ที ่ม ิใช เพื ่อการผลิตธุรกิจโดยธุรกิจ 
บริการดานการผลิตยังคงตองชำระ 
คาอากรนำเขา 

นอกจากน้ี โดยลักษณะทางกายภาพ 
ที่ FTZ ทั้ง 4 สวนถูกกำหนดไวใกล 
ทาเรือและสนามบินหลัก จึงทำให 
ผูประกอบการที่เกี่ยวของสามารถลด
ตนทุนคาใชจายและระยะเวลาในการ
ขนสงสินคาที่ผานเขา-ออกได ทั้งนี้ 
หลายฝายยังคาดหวังวา ในอนาคต 
รัฐบาลจีนจะใหสิทธิประโยชนดาน 
ภาษีแกธ ุรกิจบริการดานการขนสง 
การจองระวางเรือ การเชาโกดังสินคา 
และอื่น ๆ แกกิจการที่ลงทุนในพื้นที่ 
ซึ่งนั่นหมายความวา FTZ จะชวย 
ลดตนทุนและยกระดับการจ ัดการ 
หวงโซอุปทานสำหรับการผลิตสินคา 
ใน FTZ แถมยังจะชวยสรางชีวิตชีวา 
ใหกับธุรกรรมการคาระหวางประเทศ
ของจีนที่ชะลอตัวลงไปในชวง 2-3 ป 
หลังไดในอีกสวนหนึ่ง 

ฉบ ับหน าผมจะมาเล าต อก ับ 
ลักษณะพิเศษท่ีสำคัญของ FTZ อาณาเขต 
FTZ และ รัฐบาลจีนเขาไดวางกลไกนี้ 
แบบ ยิงกระสุนนัดเดียว ... หวังนก 
หลายตัว จริงหรือ โปรดติดตามครับ

กอกำเนิดของ FTZ ณ นครเซี่ยงไฮ 
เมื่อปลายเดือนกันยายน ที่ผานมา 
ถูกเปรียบเปรยวาเปนเสมือน “ยางกาวใหม” 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจจีนเฉกเชนเดียวกับการ จัดตั้ง 
“เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
(Special Economic Zone) เมื่อคราว 
เปดประเทศครั้งใหมราว 35 ปกอน ณ นครเซินเจิ้น 
และเปนการสานตอการดำเนินแนวคิด “หนึ่งประเทศ 
สองระบบ” (One Country, Two Systems) 
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นั่งรถไฟ·ÑÇÃ�ÍÒà«ÕÂ¹

เปนที่ทราบกันดีวาการขนสงทางระบบรางหรือรถไฟ เปนการขนสงที่มีตนทุนคอนขาง 
ต่ำและปลอดภัย ทำใหประเทศพัฒนาแลวสวนใหญที่มีเสนทางรถไฟครอบคลุมทั่วประเทศ 
นิยมขนสงทั้งผูโดยสารและสินคาทางรถไฟเปนหลัก สำหรับประเทศไทยแมมีเสนทางรถไฟ 
ยาวถึง 4,041 กิโลเมตร แตสวนใหญเปนรางเดี่ยวและคอนขางทรุดโทรมตามกาลเวลา 
สงผลใหการขนสงตองใชระยะเวลานานกวาปกติ อยางไรก็ตาม เปนเรื่องนายินดีที่ภาครัฐ 
ใหความสำคัญและเตรียมยกระดับระบบขนสงทางรางครั้งใหญ โดยเฉพาะการพัฒนารถไฟ 
ความเร็วสูงและรถไฟรางคู เพื่อลดตนทุนโลจิสติกสและยกระดับขีดความสามารถในการ 
แขงขันของประเทศ พรอมรับมือกับการเปดเสรีภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
“เก็บตกจากตางแดน” ฉบับนี้ จึงขอพาทานผูอานไปสำรวจเสนทางรถไฟในอาเซียน ซึ่งมี 
ระยะทางถึง 12,600 กิโลเมตร เพื่อใหทราบขอมูลและสถานะการขนสงทางระบบราง 
ของประเทศเพื่อนบานสำคัญ ตลอดจนมองเห็นภาพรวมการเชื่อมโยงของเสนทางรถไฟใน 
ภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นในอีกไมกี่ปขางหนา

àÊŒ¹·Ò§Ã¶ä¿ã¹ÁÒàÅà«ÕÂáÅÐÊÔ§¤â»Ã �
มาเลเซียมีเสนทางรถไฟยาว 1,699 กิโลเมตร แบงเปน 2 สวน ไดแก 1) เสนทาง 

ในคาบสมุทรมลายู ซึ่งแบงยอยออกเปนสายชายฝงทะเลตะวันตก เริ่มตนที่ชายแดนไทย- 
มาเลเซียที่ดานปาดังเบซาร สูกรุงกัวลาลัมเปอร และเมืองยะโฮรบารู กอนจะไปสิ้นสุดที่ 
Woodland Train Checkpoint สถานีรถไฟเพียงแหงเดียวของสิงคโปร ขณะที่สาย 
ชายฝงทะเลตะวันออก เริ่มตนที่เมืองตุมปต (Tumpat) ไปจนถึงเมืองเกมาส (Gemas) และ 
2) เสนทางในรัฐซาบะห (Sabah) เชื่อมโยงระหวางเมืองตันจุงอารู (Tanjung Aru) กับ 
เมืองเตนอม (Tenom) ทั้งนี้ เสนทางรถไฟในสวนที่เชื่อมตอกันระหวางไทยกับมาเลเซีย 
นับเปนชองทางการคาและการขนสงที่สำคัญ สินคาที่ขนสงสวนใหญเปนยางพาราและ 
สินคาอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ รัฐบาลมาเลเซียและสิงคโปรมีแผนลงทุนรถไฟความเร็วสูง 
เชื่อมโยงกรุงกัวลาลัมเปอรกับใจกลางประเทศสิงคโปร มูลคาลงทุนไมต่ำกวา 8 พันลาน 
ริงกิต คาดวาจะแลวเสร็จในป 2563 ซึ่งจะลดระยะเวลาการเดินทางดวยรถไฟเหลือเพียง 
1.5 ชั่วโมง จากเดิมไมต่ำกวา 6 ชั่วโมง

àÊŒ¹·Ò§Ã¶ä¿ã¹ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ
แมอินโดนีเซียเปนประเทศที่ประกอบดวยหมูเกาะจำนวนมาก แตก็มีเสนทางรถไฟ 

ยาวถึง 3,000 กิโลเมตร เสนทางหลักสวนใหญอยูบนเกาะชวา ซึ่งเปนที่ตั้งของกรุง 
จาการตา แบงเปน 2 สายเชื่อมโยงและครอบคลุมเกือบทั้งเกาะ ตั้งแตเมืองเมรัก (Merak) 
ทางฝงตะวันตกไปจนถึงเมืองบันยูวาหงิ (Banyuwangi) ทางฝงตะวันออก ขณะที่เสนทาง 
บนเกาะสุมาตรา ซึ่งเปนเกาะขนาดใหญและสำคัญทางตอนเหนือของอินโดนีเซีย สวนใหญ 
เปนเสนทางเกาที่กอสรางขึ้นโดยชาวดัชตในสมัยอาณานิคม ทั้งนี้ สินคาที่นิยมขนสงทาง 
รถไฟของอินโดนีเซียสวนใหญเปนกลุ มสินคาโภคภัณฑ อาทิ การขนสงน้ำมันระหวาง 
โรงกลั่นกับทาเรือบนเกาะชวา การขนสงทรายควอตซบริเวณตอนกลางของเกาะชวา การ 
ขนสงถานหินบริเวณตอนใตของเกาะสุมาตรา การขนสงปูนซีเมนตจากโรงงานในเมือง 
อินดารัง (Indarung) ทางตะวันตกของเกาะสุมาตรา  การขนสงปาลมน้ำมันและยางพารา 
บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ขณะที่การขนสงตูคอนเทนเนอรสวนใหญจะอยูบน 
เสนทางกรุงจาการตากับเมืองสุราบายา

â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
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Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที ่ได้จากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ 
ให้ข้อมูลแก่ผู ้ที ่สนใจเท่านั ้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น 
จากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี ้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

àÊŒ¹·Ò§Ã¶ä¿ã¹ CLMV (¡ÑÁ¾ÙªÒ Ê»».ÅÒÇ ¾Á‹Ò áÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ)
การขนสงดวยรถไฟในกลุมประเทศ CLMV ยังไมเปนท่ีนิยมมากนัก เน่ืองจากภูมิประเทศ 

เปนภูเขาและไมเอื้ออำนวยตอการสรางเสนทางรถไฟ สวนใหญใชขนสงผูโดยสารเปนหลัก 
ยกเวนเวียดนามที่มีเสนทางรถไฟยาว 2,557 กิโลเมตร เชื่อมโยงตั้งแตกรุงฮานอยทาง 
ตอนเหนือของประเทศ ผานเมืองดานังทางตอนกลาง ไปจนถึงนครโฮจิมินหทางตอนใต 
นอกจากนี้ เสนทางจากกรุงฮานอยไปตอนเหนือของประเทศยังแบงออกเปน 3 สาย ไดแก 
1) กรุงฮานอย-ทาเรือไฮฟง 2) กรุงฮานอย-เมืองลาวไค (Lao Cai) เพื่อเชื่อมตอกับเสนทาง 
รถไฟของจีนไปยังเมืองคุนหมิง แตปจจุบันเสนทางเมืองลาวไค-เมืองคุนหมิงยังไมสามารถ 
เปดใหบริการได และ 3) กรุงฮานอย - ดานดองดัง (Dong Dang) เพื่อเชื่อมตอกับ 
เสนทางรถไฟของจีนไปยังเมืองหนานหนิง ซึ่งปจจุบันเปดใหบริการแลว สำหรับตอนใตของ 
เวียดนามมีจุดเชื่อมตอสำคัญระหวางนครโฮจิมินหกับกรุงพนมเปญของกัมพูชา ระยะทาง 
126 กิโลเมตร ปจจุบันอยูระหวางดำเนินการกอสราง ซึ่งจุดนี้นับเปน Missing Link 
สำคัญของเสนทางรถไฟสายคุนหมิง-สิงคโปร สำหรับเสนทางรถไฟในพมา กอสรางตั้งแต 
สมัยอาณานิคมอังกฤษ โดยมี 2 เสนทางหลัก ไดแก เมืองยางกุง-กรุงเนปดอว-เมือง 
มัณฑะเลย และเมืองยางกุง-เมืองพุกาม-เมืองมัณฑะเลย ขณะที่เสนทางรถไฟในกัมพูชา 
ปจจุบันเปดใหบริการรวมระยะทาง 256 กิโลเมตร สวน สปป.ลาว เปดใหบริการเพียง 3.5 
กิโลเมตร จากชายแดนไทยบริเวณจังหวัดหนองคาย-สถานีทานาแลงในนครหลวงเวียงจันทน

àÊŒ¹·Ò§Ã¶ä¿ÊÒÂ¤Ø¹ËÁÔ§-ÊÔ§¤â»Ã �
การขนสงระบบรางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเริ่มมีแนวโนมขยายตัวตามการ

คาการลงทุนที่จะเชื่อมโยงกันมากขึ้นภายใต AEC โดยที่ผานมามีแนวคิดเชื่อมโยงระบบราง 
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับตอนใตของจีนในเสนทางสายคุนหมิง-สิงคโปร 
ระยะทางราว 4,000 กิโลเมตร แบงเปน 2 เสนทาง ไดแก 1) เมืองคุนหมิง (จีน) - 
นครหลวงเวียงจันทน (สปป.ลาว) - กรุงเทพฯ (ไทย) - กรุงกัวลาลัมเปอร (มาเลเซีย) - 
สิงคโปร และ 2) เมืองคุนหมิง (จีน) - กรุงฮานอย (เวียดนาม) - นครโฮจิมินห (เวียดนาม) - 
กรุงพนมเปญ (กัมพูชา) - กรุงเทพฯ (ไทย) - กรุงกัวลาลัมเปอร (มาเลเซีย) - สิงคโปร 
อยางไรก็ตาม ทั้งสองเสนทางยังมี Missing Link อยูหลายจุดและหลายเสนทาง อีกทั้งใน 
บางเสนทางจะปรับปรุงเปนเสนทางรถไฟความเร็วสูง จึงคาดวาตองใชระยะเวลาอีกพอสมควร 
ในการพัฒนา แตหากเสนทางรถไฟสายนี้สามารถเปดดำเนินการได จะลดระยะเวลาเดินทาง 
ในภูมิภาคไดอีกมาก ทั้งนี้ เปนที่คาดวาหากสามารถพัฒนาไปสูเสนทางรถไฟความเร็วสูง 
ทั้งระบบจะชวยลดระยะเวลาเดินทางจากคุนหมิง-สิงคโปรเหลือเพียง 10 ชั่วโมง จาก 
ปจจุบันใชระยะเวลาไมต่ำกวา 72 ชั่วโมงในการเดินทางดวยรถไฟจากสิงคโปรไปจนถึง 
นครหลวงเวียงจันทน

การพัฒนาระบบขนสงทางรางในภูมิภาคอาเซียนนับเปนปจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ 
จะสรางความสำเร็จในการจัดตั้ง AEC ดวยการเปนเครื่องมือเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม 
และประชากรในภูมิภาคเขาดวยกัน ดังเชนที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปหรือ EU ทุกทาน 
จึงควรติดตามความคืบหนาและเตรียมความพรอมเพื่อรับโอกาสใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลัง 
โครงการพัฒนาระบบรางในภูมิภาคแลวเสร็จในอีกไมกี่ปขางหนา

>

>





ทามกลางกระแส AEC มี 
ประเด็นหนึ ่งที ่ เป นขอถกเถียงกัน 
อยางกวางขวางและได เคยยกมา 
กลาวไวในที ่น ี ้แลวครั ้งหนึ ่งไดแก 
การปฏิเสธไมใหสิทธิประโยชนตาม
ความตกลงการคาบริการ (Trade 
in Services) ของ ASEAN หรือ 
AFAS (ASEAN Framework 
Agreement on Services) ใหกับ 
นักลงทุนที่มาจากนอกภาคี ASEAN 
หรือที่เรียกวา Non-ASEAN ตาม 
AFAS ขอ 61 บนเงื่อนไข “การ 
ประกอบกิจการอยางมีนัยสำคัญ” 
หรือที่เรียกวา SBO (Substantive 
Business Operation) กลาวคือ 
ผูประกอบการตางชาติที ่จะไดสิทธิ 
ประโยชนจะตองเปนผูท่ีประกอบกิจการ 
อยางมีนัยสำคัญ หรือ SBO หาก 
ไมใชผูประกอบกิจการที่มี SBO รัฐก็ 
จะสามารถปฏิเสธไมใหสิทธิประโยชน 

ได เชน ไมอนุญาตใหมีสัดสวนการ 
ถือหุนเกินกึ่งหนึ่ง หรือไมยกเวนภาษ ี
เปนตน หลัก SBO นี้มีความสำคัญ 
มากเพราะอยางนอยก็เปนตัวกรอง
ที่สำคัญที่จะแยกแยะผูประกอบการ
ตัวจริงของประเทศคูเจรจาออกจาก
ผูประกอบการตัวปลอมที่แฝงมาใน
นามของประเทศคูเจรจาได

จากการศึกษาของ Miroudot, 
S., J. Sauvage and M. Sudreau 
(2010)2 ที ่ทำการศึกษาความตกลง 
เปดการคาเสรีระดับภูมิภาค จำนวน 
56 ฉบับ ที่ประเทศสมาชิกของ OECD 
เปนคูสัญญา พบวา ความตกลงการ 
คาเสรีในระดับภูมิภาคเกือบทั้งหมด
ยังไมไดมีการใหคำจำกัดความของ 
คำวา “การประกอบกิจการอยางมี 
นัยสำคัญ” ยกเวนความตกลงความ 
รวมมือทางดานเศรษฐกิจที่ประเทศ

จีน ทำไวกับ ฮองกง และ มาเกา 
เทานั้นที่มีการกำหนดคำจำกัดความ
ของการประกอบกิจการอยางมีนัย 
สำคัญเอาไว3 มีใจความวา ผูใหบริการ 
ของประเทศสมาชิกองคกรการคาโลก
ที่เปนนิติบุคคลจัดตั้งภายใตกฎหมาย
ของคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะไดรับ
สิทธิประโยชนตามขอตกลงนี้จากอีก
ฝายหนึ่งก็ตอเมื่อมีการประกอบกิจการ 
อยางมีนัยสำคัญในดินแดนของฝาย 
น้ัน4 โดยคำจำกัดความของการประกอบ 
กิจการอยางมีนัยสำคัญนี้ ไดถูกระบุ 
ไวในภาคผนวกที่ 5 ขอ 3.1.2 โดย 
การจะถือวามีการประกอบกิจการ 
อยางมีนัยสำคัญในฮองกงจะพิจารณา 
จากหลักเกณฑดังตอไปนี้

1) สภาพและขอบ เขตของ 
ธุรกิจ ผูใหบริการจะตองมีจุดมุงหมาย 
ที่จะเขาไปใหบริการในประเทศจีน

â´Â

¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

áÅÐ กฤป กุลวิจิตรรังส ี¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� ¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

อ.ดร.ปยะบุตร บุญอรามเรือง

กับภาคการเงิน*
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2) ระยะ เวลาการประกอบ 
ธุรกิจ โดยทั่วไปผูใหบริการจะตองมี 
การประกอบธุรก ิจในฮ องกงมาไม  
นอยกวา 3 ป แตถาเปนการใหบริการ 
ในธุรก ิจการกอสรางหรือบริการที ่ 
เกี่ยวของกับวิศวกรรม การธนาคาร 
หรือบริการทางการเงินอื่น ๆ (ไมรวม 
การประกันและหลักทรัพย) การประกันภัย 
และการใหบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ 
ประกันภัยจะตองมีการประกอบธุรกิจ 
มาแลวไมนอยกวา 5 ป ทั้งนี้ในกรณี 
ที่เปนธนาคารหรือสถาบันการเงินจะ
นับระยะเวลาตั ้งแตไดรับใบอนุญาต 
จากหนวยงานกำกับดูแล สวนในธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพยไมไดม ีการกำหนด 
ระยะเวลาเอาไววาจะตองมีการประกอบ 
กิจการมาแลวไมนอยกวากี่ป

3) การจ ายภาษ ี โดยตลอด 
ระยะเวลาที่ประกอบกิจการจะตองมี

การจายภาษีกำไร (Profit Tax) ใหแก 
รัฐบาลฮองกง

4) ทรัพยสินของธุรกิจ โดยผู  
ใหบริการจะตองเปนเจาของ หรือเปน 
ผูเชาทรัพยสิน (premise) ในฮองกง 
ซึ่งขนาดของทรัพยสินจะตองไดสัดสวน 
กับขอบเขตและขนาดของธุรกิจ

5) การจางงาน โดยผูใหบริการ 
จะตองมีการจางพนักงานซึ ่งพำนัก 
อาศัยอยางถาวร (permanent resident) 
ในฮองกงโดยไมมีขอกำหนดในเรื ่อง 
ระยะเวลาเขามาอยูอาศัย ไมนอยกวา 
50% ของพนักงานทั้งหมด

ขณะนี้ SBO กำลังเปนที่หยิบยก 
ขึ้นมาเจรจาเพื่อเปดเสรีในระดับที่มาก 
ขึ ้นในประเทศไทย ทั ้งในการเจรจา 
ระดับทวิภาคี และในระดับภูมิภาค 

กอใหเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับตัว
บุคคลที ่จะไดร ับสิทธิประโยชนจาก 
ความตกลงตางๆที่จัดทำขึ้น ซึ่งในป 
พ.ศ. 2555 ที่ผานมา ทางกรมเจรจา 
การคาระหวางประเทศไดมีการศึกษา 
วิจัยเกี ่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ 
SBO ของสาขาบริการภายใตความ 
ตกลง AFAS ยกเวนสาขาบริการดาน 
การเงิน และการขนสงทางอากาศซึ่ง 
ไมอยูในความดูแลของกรมเจรจาการ
คาระหวางประเทศ 

อยางไรก็ดีอาจไมมีความจำเปน 
ท่ีจะตองปรับใช SBO ในสถานการณ 
ที่ประเทศไทยไดดำเนินการเปดตลาด 
บริการสาขาตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง 
จนปจจุบัน เพราะที่จริงแลวเราอาจ 
จะเปดตลาดไปไกลเกินกวาที ่จะใช 
SBO เปนเง่ือนไขในการใหสิทธิประโยชน 
แลวก็ได
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ในเรื่องนี้มีการศึกษาของ กฤป 
กุลวิจิตรรังสี คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย ท่ีไดฉายภาพสถานการณ 
ของภาคบริการดานเงินของไทยเอาไว 
โดยพ ิจารณาความเป น เจ  าของ 
(Ownership) ตามสัดสวนการถือหุน 
เพื่อสะทอนใหเห็นถึงสัดสวนการถือ
ห ุ นของต  างชาต ิท ี ่ แท จร ิ งว  าผ ู  
ประกอบการแตละรายมีสัดสวนการ
ถือหุนระหวางคนไทย คนตางชาติที่ 
เปน ASEAN และคนตางชาติ Non-
ASEAN เปนจำนวนเทาไรบาง โดย 
แบงออกเปน 7 กลุมธุรกิจ ซึ่งเพียง 
คำนวณแบบนับการถือหุนชั้นแรกชั้น 
เดียวก็สามารถสรุปภาพรวมสัดสวน 
การถือหุนในภาคบริการดานการเงิน
ของประเทศไทยไดตามตารางที่ 1

จากสถานการณการประกอบ 
ธุรกิจของคนตางชาติ Non-ASEAN 
ในภาคบร ิการด  านการ เง ินของ 
ประเทศไทย เมื่อนำมาประกอบการ 
พิจารณาถึงความจำเปนในการกำหนด 
หลักการประกอบกิจการอยางมีนัย 
สำคัญประกอบกิจการแลวจะเห็นไดวา

1) ธุรกิจธนาคารพาณิชยที่จด 
ทะเบียนในประเทศไทย ในภาคธุรกิจ 
ผู ประกอบการแตละรายมีผ ู ถ ือหุ น 

ตางชาติ Non-ASEAN มากกวา ผู 
ถือหุนตางชาติในประเทศสมาชิกกลุม
อาเซียนดวยกัน และผูประกอบการ 
สวนใหญมีผู ถือหุ นตางชาติ Non-
ASEAN ถือหุนเกินสัดสวนที่กฎหมาย 
และสัดสวนที่ขอผูกพันกำหนดไวอยู  
แลว ดังน้ันการกำหนดหลักการประกอบ 
กิจการอยางมีนัยสำคัญจึงไมมีความ
หมายแตอยางใด

2) ธ ุรก ิจผ ู ประกอบการบัตร 
เครดิตที่ไมใชสถาบันการเงิน ในภาค 
ธุรกิจนี้กฎหมายภายในประเทศไมได
กำหนดเพดานสูงสุดของสัดสวนการ 
ถือหุ นของบุคคลที ่ไมมีส ัญชาติไทย 
เอาไว จึงไมมีความแตกตางในการ 
ประกอบธุรกิจระหวางบุคคลตางชาติ 
Non-ASEAN กับ บุคคลตางชาติที่ 
เปนสมาชิกของ ASEAN อยูแลว 
ดังนั ้นการกำหนดหลักการประกอบ
กิจการอยางมีนัยสำคัญจึงไมมีความ
หมายแตอยางใด

3) ธุรก ิจหลักทร ัพย  ในภาค 
ธุรกิจ กฎหมายภายในประเทศไมได 
กำหนดเพดานสูงสุดของสัดสวนการ 
ถือหุ นของบุคคลที ่ไมมีส ัญชาติไทย 
เอาไว และในขอผูกพันเฉพาะท่ีประเทศ 
ไทย ไดผูกพันไวตามความตกลง AFAS 

สำหรับบริษัทหลักทรัพยที ่ไดร ับใบ 
อนุญาตแลวจะไดรับการอนุญาตให 
สัดสวนผูถือหุนตางชาติไดรอยละ 100 
ของทุนชำระแลว จึงไมมีความแตกตาง 
ในการประกอบธุรกิจระหวางบุคคล 
ตางชาติ Non-ASEAN กับ บุคคล 
ตางชาติที ่เปนสมาชิกของ ASEAN 
อยูแลว ดังนั้นการกำหนดหลักการ 
ประกอบกิจการอยางมีนัยสำคัญจึง 
ไมมีความหมายแตอยางใด

4) ธ ุรก ิจหล ักทร ัพย จ ัดการ 
กองทุน ในภาคธุรกิจน้ีกฎหมายภายใน 
ประเทศไม ได กำหนดเพดานสูงส ุด 
ของสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไม
มีสัญชาติไทยเอาไว และในขอผูกพัน 
เฉพาะที่ประเทศไทยไดผูกพันไวตาม
ความตกลง AFAS สำหรับบริษัท 
หลักทรัพยที ่ไดรับใบอนุญาตแลวจะ 
ไดรับการอนุญาตใหสัดสวนผู ถือหุ น 
ตางชาติไดรอยละ 100 ของทุนชำระ 
แลว แตในระยะ 5 ปแรก หลังจาก 
ที่ไดรับใบอนุญาต บริษัทดังกลาวจะ 
ตองมีสถาบันการเงินที่จัดตั ้งขึ ้นภาย 
ใต กฎหมายไทยถือหุ นไม น อยกว า 
50% ของทุนที่ชำระแลว จึงไมมีความ 
แตกตางในการประกอบธุรกิจระหวาง
บุคคลตางชาติ Non-ASEAN กับ 
บ ุคคลต างชาต ิท ี ่ เป นสมาช ิกของ 
ASEAN อยูแลว ดังนั้นการกำหนด 
หลักการประกอบกิจการอยางมีนัย 
สำคัญจึงไมมีความหมายแตอยางใด

5) ธุรก ิจบริษ ัทหลักทรัพยท ี ่ 
ปรึกษาการลงทุน และการจัดการ 
เงินเงินรวมลงทุน ในภาคธุรกิจนี ้ 
กฎหมายภายในประเทศไมไดกำหนด
เพดานสูงสุดของสัดสวนการถือหุ น 
ของบุคคลที ่ไม ม ีส ัญชาติไทยเอาไว 
และในขอผูกพันเฉพาะที่ประเทศไทย
ไดผูกพันไวตามความตกลง AFAS 
สำหรับบริษัทหลักทรัพยที ่ไดร ับใบ 
อนุญาตแลวจะไดรับการอนุญาตให 
สัดสวนผู ถ ือหุ นตางชาติได ร อยละ 
100 ของทุนชำระแลว แตในระยะ 5 

¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÑÂÊÓ¤ÑÞ 
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ปแรก หลังจากที ่ไดรับใบอนุญาต 
บริษัทดังกลาวจะตองมีสถาบันการ 
เงินที่จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายไทยถือ
หุนไมนอยกวา 50% ของทุนที่ชำระ 
แลว จึงไมมีความแตกตางในการประกอบ 
ธุรกิจระหวางบุคคลตางชาติ Non-
ASEAN กับ บุคคลตางชาติท่ีเปนสมาชิก 
ของ ASEAN อยูแลว ดังนั้นการ 
กำหนดหล ักการประกอบก ิจการ 
อยางมีนัยสำคัญจึงไมมีความหมาย
แตอยางใด

6) ธุรกิจประกันชีวิต ในภาค 
ธ ุรก ิจน ี ้ม ีผ ู ประกอบการที ่ม ีบ ุคคล 
ตางชาติ Non-ASEAN เขามาเปน 
ผู ถ ือหุ นเกินสัดสวนที ่กฎหมายและ 
สัดสวนที่ขอผูกพันกำหนดไวอยู แลว 
โดยอาศัยการถือหุนหลายชั้น ดังนั้น 
การกำหนดหลักการประกอบกิจการ
อยางมีนัยสำคัญจึงไมมีความหมาย
แตอยางใด

7) ธุรกิจประกันวินาศภัย ใน 
ภาคธุรกิจนี้มีผูประกอบการที่มีบุคคล
ตางชาติ Non-ASEAN เขามาเปน 
ผู ถ ือหุ นเกินสัดสวนที ่กฎหมายและ 
สัดสวนที่ขอผูกพันกำหนดไวอยู แลว 
โ ด ยอ าศ ั ย ก า รถ ื อห ุ  น หล ายช ั ้ น 
ดังนั ้นการกำหนดหลักการประกอบ
กิจการอยางมีนัยสำคัญจึงไมมีความ
หมายแตอยางใด

ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาจำนวน
บริษัทที่มีบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยถือ
หุนเกินสัดสวนที่ประเทศไทยไดผูกพัน 
ไวภายใตความตกลง AFAS สวนใหญ 
จะเปนบุคคลตางชาติที ่ไมใชสมาชิก 
ASEAN รายละเอียดปรากฏตามภาพ 
ประกอบที่ 1

นอกจากนี ้ยังสามารถสรุปภาพ 
รวมของสัดสวนการถือหุ นระหวาง 
บริษัทที ่ม ีบุคคลที ่ม ีส ัญชาติในกลุ ม 
ประเทศ ASEAN กับ บริษัทที่มีบุคคล 

ตางชาติที่ไมใชสมาชิกในกลุม ASEAN 
ถือหุนเกินกึ่งหนึ่ง ในภาคบริการดาน 
การเงินของไทยไดตามภาพประกอบ
ที่ 2

ท้ังน้ีมีขอสังเกตวาในภาพประกอบ 
ที่ 2 ถึงแมบริษัทที่มีบุคคลที่มีสัญชาติ 
ในกลุมประเทศ ASEAN จะมีมากกวา 
แตในจำนวนบริษัทที ่มีผู ถ ือหุ นเปน 
บุคคลที ่ม ีส ัญชาต ิในกล ุ มประเทศ 
ASEAN นี้มีสัดสวนของบริษัทที่มีผู 
ถือหุ นสัญชาติส ิงคโปรรวมอยู ด วย 
ซึ่งเปนที่ทราบดีกวาประเทศสิงคโปร 
เปนประเทศที่เปดกวางในการลงทุน 
จากตางประเทศ

ด ังน ั ้นจะเห ็นได ว าหล ักการ 
ประกอบกิจการอยางมีนัยสำคัญไม
สามารถนำมาใช ก ับธ ุรก ิจบร ิการ 
ดานการเงินในประเทศได เพราะ 
สภาพของธุรกิจมีการพึ่งเงินทุนจาก
บุคคล Non-ASEAN มากกวาจะ 
พึ่งพาจากสมาชิกในอาเซียนดวยกัน 
และกฎระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณา 
ความเปนเจ าของหรือผ ู ม ีอำนาจ 
ควบคุมกิจการภายในประเทศยังไม 
ไดมีการพัฒนาใหทันกับสถานการณ
ในปจจุบันสงผลใหในทายที่สุดบุคคล 
Non-ASEAN ก็อาจจะเปนเจาของ 
หรือเปนผูมีอำนาจควบคุมกิจการได 
ดังนั้นหากมีการนำหลักการประกอบ
กิจการอยางม ีน ัยสำคัญ มาใช ก ับ 
ธุรกิจบริการดานการเงินก็จะสิ้นเปลือง 
งบประมาณ และบุคลากรในการราง 
และบังคับใชกฎหมายโดยไมสมควร 
เพราะทายที ่สุดแลวบุคคล Non-
ASEAN ก็ยังสามารถเขามาประกอบ 
กิจการในประเทศไทยโดยมีอำนาจใน
การบริหารจัดการและควบคุมการ 
ประกอบธุรกิจผานการถือหุ นหลาย 
ระดับไดอยูดี

เชิงอรรถ
* เรียบเรียงจากเอกัตศึกษาเรื่อง 

“การประกอบก ิจการอย  างม ีน ั ย 
สำคัญในภาคบริการดานการเง ิน” 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขา 
ว ิชาการเง ินและภาษีอากร คณะ 
นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
สอบรายงานเอกัตศึกษา โดยมีอาจารย 
ดร.ปยะบุตร บุญอรามเรือง เปน 
อาจารยที่ปรึกษารายงานเอกัตศึกษา

1. AFAS, Article 6:- “The 
benefits of this Framework 
Agreement shall be denied to a 
service supplier who is a natural 
person of a non-Member State 
or a juridical person owned or 
controlled by persons of a non-
Member State constituted 
under the laws of a Member 
State, but not engaged in 
substantive business operations 
in the territory of Member 
State(s)”

2. Miroudot, S., J. Sauvage 
and M. Sudreau , “Multilateralis-
ing Regionalism: How Preferen-
tial Are Service Commitments in 
Regional Trade Agreements?”, 
OECD Trade Policy Papers, No. 
106, OECD Publishing, 2010.

3. เพิ่งอาง, หนา 21
4. CEPA China-Hong Kong, 

Article 12.2:- “Service suppliers 
of other WTO Members that are 
juridical persons established 
under the laws of one side will 
be entitled to preferential treat-
ments granted by the other side 
under the “CEPA”, provided 
that they are engaged in 
substantive business operations 
as stipulated in Annex 5 in the 
area of the former side.”
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ธ ุรก ิจครอบคร ัวควรคำน ึงถ ึงเพ ื ่อ 
ความอยูรอดของธุรกิจ แตธุรกิจครอบครัว 
ดังกลาวประมาณรอยละ 47 กลับยัง 
ไมมีการวางแผนและกำหนดกระบวน
การสืบทอดธุรกิจอยางเปนทางการ 
เมื ่อทำการศึกษาเกี ่ยวกับอัตราการ 
อยูรอดของธุรกิจครอบครัว (Survival 
Rates) ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป อินเดีย 
และจีน ไดพบวา มีธุรกิจครอบครัว 
ประมาณ 1 ใน 3 เทานั้นที่สามารถ 
สงตอธุรกิจไปยังทายาทรุนที่สองได 
และอีกเพียงหนึ่งในสามที่สงตอไปสู
ทายาทรุนที่สามได สอดคลองกับ 
ผลงานวิจัยจำนวนมากที่ชี ้ใหเห็นวา 
ธุรกิจครอบครัวสวนใหญมักอยู รอด 
ไดไมเกินสามรุน 

งานวิจัยชี้ใหเห็นวาครึ่งหนึ่งของ
ธ ุรก ิจล มเหลวภายในร ุ นผ ู ก อต ั ้ ง 
(Founder) ซึ่งมีเพียง 1 ใน 3 
ที ่ทำใหธุรกิจเริ ่มมั ่นคง เพื ่อนำพา 
ธุรกิจไปสูการเติบโตตอไปได ขั้นตอน 
การถายโอนธุรกิจเพื ่อผานขั ้นความ 
อยูรอด (Survival) จึงถือเปนชวง 
เวลาที่สำคัญที่สุดของธุรกิจครอบครัว 
อยางไรก็ตามแมว าเจ าของธุรกิจ 
สวนใหญจะเห็นวาการวางแผนการ
ถายโอนธุรกิจและการปลดเกษียน 

เปนสิ่งสำคัญ แตมีเพียงสวนนอย 
เท าน ั ้นท ี ่ม ี เอกสารประกอบการ 
วางแผนการถายโอนการจัดการและ
/หรือการควบคุมธุรกิจการสืบทอด 
ความเปนเจาของ ที่มุงประเด็นวา 
ใครจะเปนเจาของธุรกิจ เมื่อไหรและ 
อยางไร จากผลวิจัยของ APM (ขอมูล 
จาก APM Group ซึ่งทำวิจัยไปทั่ว 
โลกทั ้งในแถบตะวันตกและเอเชีย) 
พบวาในประเทศไทยมีการสงตอจาก
รุ นแรกไปรุ น 2 เปนจำนวนมาก 
ขณะเดียวกันก็มีบางสำหรับรุนที่ 2 
ไปสูรุนที่ 3 เพราะฉะนั้นจึงควรให 
ความสำคัญกับยุคของรุ นลูกที ่กำลัง 
เข  ามาส ู ช  วงของการเปล ี ่ยนผ าน 
ระหวางรุนซึ่งสำคัญมากที่สุด (3) ซึ่ง 
ถือเปนความทาทายของผูกอตั ้งหรือ 
สมาชิกในครอบครัวในรุนตอมาวาจะ
สามารถผานจุดถายโอนธุรกิจไปได 
และบรรลุผลสำเร็จในการบริหารจัด 
การธุรกิจใหเติบโตยั่งยืนตอไปไดหรือ
ไม
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การที่ธุรกิจครอบครัวไมสามารถ

ผลงานวิจ ัยจำนวนมากชี ้ว า 
ธุรกิจครอบครัวสวนใหญมักอยูรอด
ไดไมเกิน 3 รุน โดยธุรกิจครอบครัว 
จากรุนแรกสูรุนที่สอง มีอัตราการ 
อยูรอดประมาณรอยละ 30 ในรุน 
ที่สามจะอยูรอดเพียงประมาณรอยละ 
14 และในรุ นที ่สี ่จะเหลือนอยกวา 
รอยละ 3 ที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจ 
ครอบครัวใหอยูรอดได แนนอนวา 
ประเด็นที ่ม ีความทาทายและเปน 
บททดสอบที่ทุกครอบครัว และบท 
พิสูจนวาธุรกิจของครอบครัวนั้น ๆ 
จะดำรงอยู อย างย ั ่งย ืนได หร ือไม  
ประเด็นนั ้นคือ ‘การสืบทอดธุรกิจ 
ครอบครัว’

ลาสุดรายงานการสำรวจธุรกิจ 
ครอบครัวป 2010/2011 โดยสถาบัน 
Price Water House Coopers 
ทำการสอบถามความคิดเห็นของผู  
บริหารระดับสูงจำนวน 1,600 บริษัท 
จาก 35 ประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับ 
แผนการดำเนินธุรกิจในอีก 5 ป 
ขางหนา โดยมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับ 
การวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
ผลการสำรวจ พบวาผูบริหารระดับสูง 
มีความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับแผนการ 
สืบทอดธุรกิจวาเปนประเด็นสำคัญที่
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การวางแผนสืบทอดธุรกิจ
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ถายโอนธุรกิจไปสูทายาทรุนตอไปให
สืบทอดธุรกิจตอไปได ปญหาที่พบ 
สวนใหญมักเปนในเรื่องของ 

1) คนรุ นพอแมย ังไมไว วางใจ 
ในตัวทายาทที่จะเขาสืบทอดตำแหนง
มากนัก ทำใหพนักงานเก ิดความ 
สับสนวาจะเชื่อฟงใคร

2) ผู ส ืบทอดตำแหนงรอนวิชา 
เกินไป ตองการที่จะดำเนินธุรกิจใน 
แบบของตนเองโดยไมประเมินจุดแข็ง 
จุดออน จนทำใหเกิดความผิดพลาด 
ได

3) ผู ส ืบทอดตำแหนงมองขาม 
หร ือไม  ให ความสำค ัญก ับค าน ิยม 
องคกร จนทำใหคานิยมองคกรผิดเพ้ียน 
ไป

4) ผูสืบทอดตำแหนงไมคอยให 
ความสำคัญกับพนักงาน จึงไมสามารถ 
รักษาพนักงานเกาหรือพนักงานที ่มี 
ความสามารถไวกับองคกรได รวมถึง 
ไมสามารถดึงคนเกงเขามาทำงานใน 
องคกรได

การส งผ านตามว ัฏจ ักรของ 
ธุรกิจครอบครัว ท่ีมีการแบงออกเปน 3 
ชวงใหญ ๆ คือ ชวงผูบริหารโดย 
ผูกอตั้ง ชวงหุนสวนพี่นอง และ ชวง 
ธุรกิจในกลุมเครือญาติ โดยรอยตอ 
ในแตละช วงจะเป นว ิกฤติของการ 
สืบทอดที่เรียกวา จุดวิกฤติ (Critical 

Point) การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดเปน 
ลำดับหรือขามขั้นก็ได การบริหาร 
ธุรกิจครอบครัวจึงตองเผชิญกับความ
เสี ่ยงไมเพียงในการแขงขันและการ 
วางแผนสืบทอดทางธุรกิจเทานั้น แต 
ยังตองเผชิญกับการเปลี ่ยนแปลงใน 
ทุกชวงของครอบครัว ซึ่งเกี่ยวของกับ 
ทั ้งสามสวนในแบบจำลองทฤษฎ  ี
ระบบธุรกิจครอบครัว (The Three 
Circle Model of Family Busi-
ness) ที่เคยนำเสนอในบทกอนหนา 
นี้

จะเห็นวาในแตละวงกลมจะมี 
หนวยยอยที่ตองมีการวางแผนในดาน
ตาง ๆ หลายดาน อีกทั้งในธุรกิจ 
ครอบครัวนั้นยังเกี ่ยวของกับผูมีสวน 
ไดสวนเสียจำนวนมาก เชน สมาชิก 
ของครอบครัว ผูถือหุนในบริษัท พนักงาน 
ในบริษัท เปนตน อีกทั้งยังมีประเด็น 
ดานอารมณเขามาเกี่ยวของ การยอม 
ปลอยวางของผูกอตั้ง ความเต็มใจรับ 
ชวงตอของทายาท การยอมรับการ 
เปลี่ยนแปลงของสมาชิกในครอบครัว
และธุรกิจเพราะฉะนั้นในการนำแผน
ไปสู ข ั ้นตอนของการปฏิบัต ิย อมมี 
ความเสี ่ยงที ่จะลมเหลว จึงตองมี 
การเตรียมความพรอม มีชวงเวลา 
จังหวะที่เหมาะสมจึงจะสำเร็จ

ในการวางแผนการส ืบทอดน ี ้ 

ก็มีลักษณะเหมือนการบริหารโครงการ 
ค ือต องม ีการกระบวนการต ิดตาม 
ความคืบหนาและประเมินวาแผนที ่ 
นำไปปฏิบัตินี้ไดผลเปนอยางไร ตอง 
แกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในหัวขอที่
เกี่ยวของ 
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จากผลวิจัยของ APM Group 
ระบุวา ส่ิงหน่ึงท่ีพบจากองคกรธุรกิจ 
ครอบครัวที ่ประสบความสำเร็จใน 
การสงตอรุนตอรุน คือพวกเขามัก 
เน นการมองระยะยาวและหากไม  
ถามตัวเองก็มีคนอื่นมาถามในสิ่งที่จะ
ทำ หรือตั้งใจจะทำ มีการตั้งบอรด 
หรือมีการตั ้งที ่ปรึกษาที ่จะคอยถาม 
กลับเพ่ือใหไดมอง ไดคิด และพยายาม 
ดึงตัวเองใหมองไประยะยาว ๆ อยู 
เสมอ และสิ่งที่องคกรเหลานี้ใหความ 
สำคัญมากที่สุดคือ การเลือกผูนำคน 
ตอไป

á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¶‹ÒÂâÍ¹¸ØÃ¡Ô¨ 

¢Í§¸ØÃ¡Ô¨¤ÃÍº¤ÃÑÇãËŒ¡ Ñº¼Ù Œ 

Ê×º·Í´ ´Ñ§¹Õ ้

1) ผูสงมอบตองเตรียมการโดย 
วางแผนอยางรอบคอบทั้งในเรื่องการ
วางธุรกิจ กลยุทธ เงินทุน หุนสวน 
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และการขยายสินคาในระยะยาว ซึ่ง 
มีงานวิจัยชี ้ว าการวางแผนและการ 
จ ัดการธ ุรก ิจม ีอ ิทธ ิพลโดยตรงต อ 
ความสำเร ็จในการถ ายโอนธ ุรก ิจ 
ครอบครัว 

2) ผ ู  ส  งมอบต องสร  า ง ให  ผ ู  
สืบทอดมีความรูและประสบการณใน
ธุรกิจ รวมถึงสรางความเปนภาวะ 
ผูนำใหได โดยใหเขาสูธุรกิจในวัยเยาว 
และไดรับประสบการณตรงทางดาน 
ธุรกิจจากระดับลางขึ้นมา

3) ใหผู สืบทอดไดรับการศึกษา 
ที่มีประโยชนตอธุรกิจ ซึ่งผูนำธุรกิจ 
ครอบคร ัวม ักใช การสอนเป นการ 
ภายในและสอนแบบรายบุคคล

4) หากมีทายาทหลายคนตอง 
พิจารณาใหไดวาคนไหนเกงดานไหน
และวางตัวใหเหมาะสมกับตำแหนง 
นั้น ๆ

5) ผู สงมอบอยาพยายามสราง 
ให พน ักงานม ีความเกรงใจในต ัวผ ู  
สืบทอด แตควรสรางใหพนักงานมอง 
ผ ู ส ืบทอดเป นเหม ือนล ูกหลานท ี ่ 
พรอมจะชวยเหลือในการพัฒนาธุรกิจ
ตอไป

á¹Ç·Ò§ÊÓËÃÑº¼Ù ŒÊ×º·Í´ 

¸ØÃ¡Ô¨·Õ ่¨ÐÃÑ¡ÉÒ¸ØÃ¡Ô¨¤ÃÍº¤ÃÑÇ 

ãËŒ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃ ็¨ ´Ñ§¹Õ ้

1) ควรเขาสูธุรกิจของครอบครัว 
ตั้งแตเยาววัย กอนเขาสูธุรกิจเต็มตัว 
เพื่อใหมีความสนใจในธุรกิจ และสั่งสม 
ความรู ประสบการณ

2) ควรประเมินตนเองเพื ่อให 
ตระหนักถึงจุดออนและจุดแข็งของ 
ตนเอง และตองยอมรับความจริงวา 
ตนเองถนัดและชอบในธุรกิจนี้หรือไม

3) ตองมั่นใจในความรูความ 
สามารถของตนเองและมั่นใจวาตนเอง 
สามารถดูแลธุรกิจได พรอมทั ้งตอง 
แสดงความสามารถใหทุกคนเห็น

4) ตองม ีความร ู  ในธ ุรก ิจของ 
ตนเอง หมั่นหาองคความรูใหตนเอง 
เสมอ อาทิ การเขาอบรมหรือฟงสัมมนา 
และควรหาผูมีความรูและประสบการณ 
อาทิ ผูบริหารที่มีประสบการณและ 
มีองคความรู เขามาชวยเสมือนเปน 
พี่เลี้ยงสอนงานได

5) ควรใหความสำคัญกับพนักงาน 
โดยคำนึงถึงผลประโยชนและความ 
ผาสุกของพนักงาน พยายามรักษา 

พนักงานที่มีความรู ความสามารถให 
อยูกับองคกร และแสวงหาคนดี คน 
เกงมาอยูกับองคกร

6) ควรนำเครือขายทางสังคม 
ของคนรุนพอแมที่สรางไวมาเชื่อมตอ
ใหยืนยาวตอไปเพราะมักเปนความ 
สัมพันธที่ดีและเปนสายสัมพันธในเชิง
ลึกซึ่งจะเปนประโยชนในการทำธุรกิจ 
ตอไป

ดังนั้นการที่จะผูสงมอบจะถาย
โอนธุรกิจใหผู ส ืบทอดธุรกิจอยาง 
ยั่งยืน จึงจำเปนตองสรางแผนการ 
สืบทอดธุรกิจ (Succession plan-
ning) เพื่อใหนำไปตอยอดธุรกิจ 3 
ประการคือ ทัศนคติ ทักษะความรู 
ความสามารถ และองคความรู เพื่อ 
ไปประกอบกับการวางแผนการถาย 
โอนธุรกิจ (Transitions planning) 
เพื่อใหเกิดผลสำเร็จ 3 ประการ คือ

1) ตองยอมรับความแตกตาง 
หมายความวาผู ส ืบทอดธุรกิจจะตอง 
ยอมรับวาเรื่องไหนที่ยังไมรูลึก หรือ 
ยังไมมีความพรอม

2) ตองมองหามุมมองท่ีหลากหลาย 
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จากผูมีความรู ประสบการณ จนทำ 
ใหมีมุมมองที่แตกตาง ทั้งยังจะตองมี 
ความพรอมที่จะรับฟงพนักงานทุกคน

3) ตองมีแผนงาน เปาหมาย 
และทิศทางใหชัด ทั้งยังจะตองมีการ 
สื่อสารกับพนักงานอยางเขาใจ เพื่อ 
ใหทุกคนทราบวาองคกรจะเดินตอไป
อยางไร

ซึ ่งสิ ่งเหลานี ้จะทำใหผู สืบทอด 
ธ ุ รก ิจก  าวย  างต อไปอย  างม ั ่ นคง 
อยางไรก็ตาม เวลา ประสบการณ 
และตนทุนเด ิมของแตละคนก็เป น 
องคประกอบสำคัญที่จะทำใหผูสืบทอด 
ธุรกิจถึงเปาหมายอยางที่ตั ้งใจไวหรือ
ไม

 
Woodall และ Winstanly 

ไดอธิบายแนวคิดในการวางแผนการ 
สืบทอดธุรกิจผานแนวทางการพัฒนา 
ดานการจัดการ แสดงความสัมพันธ 
ระหวางการจัดการและการสืบทอด 
ตามภาพ โดยไดแสดงสวนที่จำเปน 
ตองมีการวางแผนไว 3 ดาน ไดแก

1. ความจำเปนดานธุรกิจ (Business 
Needs) ซึ่งไดแก ดานกลยุทธธุรกิจ 
การพัฒนาองคกร และการพัฒนาการ 
จัดการ 

2. ความจำเปนขององคกร 
(Organization Needs) ในดาน 
การพัฒนาองคกร และการพัฒนาการ 
จัดการ 

3 . ความจำเป นส วนบ ุคคล 
(Individual Needs) ในเรื่องการ 
พัฒนาตนเอง และการวางแผนอาชีพ 
ของตนใหเติบโตไปพรอมกับองคกร

 
การวางแผนการสืบทอดธุรกิจ

ผานแนวทางการพัฒนาการจัดการ 
(Management Development) 
ตามโมเดลของ Woodall และ Win-
stanly

จะ เห ็ นว  าการ เช ื ่ อม โยงก ั น 
ระหวางการพัฒนาองคกรและการ 
พัฒนาการจัดการทั ้งในปจจุบันและ 
อนาคต ในเรื่องการพัฒนาองคกร 
การวางแผนสืบทอดธุรกิจเปนกลยุทธ
ธ ุ รก ิจท ี ่ จะทำให ธ ุ รก ิจครอบคร ัว 
ดำเนินตอไปได 

Griffeth ,Allen and Barrett 
(2006) ไดเสนอรูปแบบการเตรียม 
ความพรอมการสืบทอดจากทัศนคติ
ของทายาทใน 3 ดาน คือ ความ 
คาดหวังในองคกร (Anticipatory 
Socialization), การเผชิญหนา 
(Encounter), การเปลี ่ยนแปลง 
และการไดมาซึ่งตำแหนง (Chang 
and Acquisition

สุดทายนี้ การวางแผนเรื่องการ 
สืบทอดนั้นเกี่ยวของกับเรื่องของการ
จัดการดานการถือครองทรัพยสินของ
ครอบครัวซึ่งตองระวังใหเปนไปอยาง
ยุติธรรม การสงผานอำนาจการควบคุม 
และการจัดการในดานธุรกิจ เปนเรื่อง 
ที่ละเอียดออนและตองเกิดขึ ้นอยาง 
คอยเปนคอยไป เพราะจะเปนการลด 
ความเสี่ยงใหกับธุรกิจ รวมถึงการ 
สรางประสบการณรวมถึงความเชื่อมั่น 
ใหแกทายาทเปนสิ่งที่สำคัญ สำหรับ 
ห ัวข อท ี ่ อย ู  ในแผนการส ืบทอด 
(Success ion Plan) น ั ้นควร 
ประกอบดวย

1. วัตถุประสงคหลักของแผน : 

การสงผานตาม 
วัฏจักรของธุรกิจ 
ครอบครัว ที่มีการ 
แบงออกเปน 3 
ชวงใหญ ๆ คือ 
ชวงผูบริหาร 
โดยผูกอตั้ง ชวง 
หุนสวนพี่นอง และ 
ชวงธุรกิจในกลุม 
เครือญาติ โดย 
รอยตอในแตละ 
ชวงจะเปนวิกฤติ 
ของการสืบทอด 
ที่เรียกวาจุดวิกฤติ 
(Critical Point)
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เปนการบอกถึงการเตรียมความพรอม 
ขององคกรสำหรับการเปลี ่ยนแปลง 
และเปนการสรางความเชื่อมั่นวาธุรกิจ 
จะประสบความสำเร็จแมรุนอาวุโสจะ
ออกจากตำแหนง

2. โปรแกรมการพัฒนาทักษะ 
และภาวะผูนำของทายาท : เปนการ 
เตรียมความพรอมใหกับทายาทหรือ 
รุนตอไป เก่ียวกับทักษะท่ีจำเปนสำหรับ 
การทำงานในธุรกิจครอบครัว เชน 
ประสบการณในการทำงานขางนอก 
รวมถึง Career paths ในองคกร 
สำหรับรุนตอไปดวย

3. การคัดเลือกทายาท : ในขั้น 
ตอนนี้จะเปนการวางแผนเรื่องกระบวน 
การในการคัดเลือกทายาท คุณสมบัติ 
ที่จำเปน รวมถึงการบอกระยะเวลา 
อยางชัดเจนในการลงจากตำแหนงของ 
ผู นำ สำหรับการตัดสินใจเลือกนั ้น 

อาจเกิดข ึ ้นจากคณะกรรมการของ 
ครอบครัว วิธีการคัดเลือกนั้นควรได 
รับการยอมรับและสื ่อสารใหกับผู มี 
สวนไดสวนเสียกับองคกรไดรับทราบ 
เชน ผูถือหุน คูคา หรือลูกคาราย 
สำคัญ เปนตน

4. แผนการเกษียณของผู นำ 
และผูสูงอายุ : แผนระยะเวลาที่จะ 
ลงจากตำแหนง รวมถึงการลดบทบาท 
ที่รับผิดชอบในธุรกิจลง การวางแผน 
อนาคตหลังจากเกษียณไปแลววาจะ 
ทำอะไร และจะมีบทบาทในเรื่องใด 
บาง 

5. บทบาทและความรับผิดชอบ 
ของทายาท : การบอกถึงบทบาทและ 
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนทำใหทายาท 
ม ีการเตร ียมความพร อมเพ ื ่ อ เข  า 
โปรแกรมการพัฒนาที ่ตรงประเด็น 
และมีความสำคัญ ทั้งนี้ตองกำหนด 

ตารางเวลาใหชัดเจน
6. การส ืบทอดตำแหน  ง ใน 

องคกร : การวางแผนเรื่องโครงสราง 
และการทำงานของทีมผู บริหารหลัง 
จากการเปลี่ยนแปลงผูนำ Career 
paths ของบุคลากร รวมถึงการ 
วางแผนการเขาไปทำงานของสมาชิก
ของครอบครัวในองคกร

อยางไรก็ตามหัวขอเหลานี ้เปน 
เพียงเบื้องตนสำหรับแผนการสืบทอด 
แตละครอบครัวอาจประเด็นอื่น ๆ ที่ 
แตกตางกันออกไป ขึ้นกับรูปแบบ 
และความเช่ือ วัฒนธรรม ของครอบครัว 
นั้น ๆ ในฉบับตอไป ผมจะมาเลาถึง 
กระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
ตอนะครับ
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ธนพล – ณัฐฑี จุฑาวรากุล
เจนเนอเรชั่นที่ 3 Classic Gold

ดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการค้าทองคำ



ธุรกิจครอบครัวหลายธุรกิจที ่ 
ประสบความสำเร็จมาจากรุนบุกเบิก 
เมื ่อถึงชวงที ่จะสงตอธุรกิจสู รุ นลูก 
รุนพอแมมักจะเปนกังวล และพยายาม 
ถายทอดวิทยายุทธ ใหรุนตอไปสืบทอด 
และทำใหธุรกิจยังคงความรุ งเรือง 
ใหมากที่สุด หรือ ยังคอยกุมบังเหียน 
ไว แบบใกลชิดบาง แบบหาง ๆ บาง 
ในขณะที ่ร ุ นลูกจะถูกปลูกฝงแบบ 
ธรรมชาติ โดยใหคลุกคลีเรียนรูการ 
ทำธุรกิจของครอบครัวมาตั้งแตเด็ก 
แตสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจครอบครัว ที่สงตอ 
ใหกับเจนเนอเรช่ันใหม แลวไปไดสวย 
จะส ังเกตได ว าม ักจะมาจากการ 
อบรมเลี้ยงดู เปดโอกาส ใหโอกาส 
สนับสนุนความคิด การศึกษาใหกับ 
รุนลูก ยิ่งมีพื้นฐานทางธุรกิจที่ถูก 
ปลูกฝงมาดี ผสานกับการศึกษาที่ดี 
ยิ่งทำใหธุรกิจนั้นกาวไกลอยางรั้งไม
อยู

ธุรกิจของกลุม คลาสสิก โกลด 
(Classic Gold) ธุรกิจคาทองคำ 
ระดับแถวหนาของประเทศไทย ซึ่งมี 
รากเหงาธุรกิจมาจากรานคาทอง ชื่อ 
เจียบเซงเฮง หนึ่งในยานคาทอง ถนน 
เยาวราช ถนนสายเศรษฐกิจคาทอง 
อันเล่ืองช่ือ และปจจุบันธุรกิจตนตระกูล 
นี้ยังยืนยง เจริญเติบโตอยางไมหยุด 
ยั้ง ดวยฝมือของเจนเนอเรชั่นใหม 3 
พี่นองตระกูลจุฑาวรากุล นำโดย คุณ 
ธนพล และ คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล ผู 
สืบทอดธุรกิจ และสรางความเจริญ 
เติบโตแบบกาวกระโดด โดยทั้งสอง 
ย้ำเสมอวา “ที่มีวันนี้ได เพราะมีคุณ 
พอ คุณแม อยูเบื้องหลัง และให 
โอกาส” จึงทำใหเคาทั้ง 3 สามารถ 
สรางผลงานดวยยอดขาย มากกวา 
หลัก 10,000 ลานบาท เติบโตขึ้นจาก 
เดิม 300%
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ในฐานะพี่ชายคนโต คุณธนพล 
จุฑาวรากุล วัย 30 ป ไดเลาให Thai-
land Economic and Business 
Review ฟงถึงโครงสรางธุรกิจของ 
Classic Gold วา “จุดเริ่มตนของ 
Classic gold group เริ่มตนจากรุน 
คุณปู ที ่เขาสู วงการธุรกิจทองคำเริ ่ม 
ดวยการเปดรานคาทองรูปพรรณ ชื่อ 
“เจียบเซงเฮง” โดยเปดใหบริการมา 
กวา 50 ป จนสืบทอดมาถึงรุนคุณพอ 
วิชัย จุฑาวรากุล ไดขยับขยายธุรกิจ 
เพิ่มขึ้น ในชื่อ บริษัท คลาสสิก โกลด 
จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเขาและสงออก 
ทองคำแทง เพื่อเปนการเกื้อหนุนกัน 
ทั ้งสองธุรกิจ ซึ ่งธุรกิจไดขยายและ 
เติบโตขึ้นเรื่อยมา ปจจุบันครองสวน 
แบงธุรกิจทองคำเปนหนึ่งในรายใหญ
ของประเทศไทย” 

¡ÒÃ¢ÂÒÂ¸ØÃ¡Ô¨ ÊÙ‹μÅÒ´¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
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“จุดเริ ่มตนดังกลาวถือวาเปน 
การสรางรากฐานธุรกิจที่มั ่นคงมาจน
ถึงปจจุบันนี้ และมาถึงรุนที่ 3 ที่เปน 
ร ุ นท ี ่ผมและน องสาวได  เข ามาจ ับ 
ธุรกิจ และ ริเริ่มอีก 1 ธุรกิจ คือ 
บริษัท คลาสสิก โกลด ฟวเจอรส 
จำกัด บริหารโดย คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล 
ซึ ่งถ ือเป นชวงการเปลี ่ยนถายจาก 
ธุรกิจทองคำตูแดงเขาสู ยุคของธุรกิจ
ทองคำกับการลงทุนในตลาดเกิดใหม
ที่นักลงทุนสามารถทำกำไรในการซื้อ
ขายทองไดทั้งขาขึ้นและขาลง เพราะ 
เล็งเห็นโอกาสและอนาคตการเติบโต 
เปนธุรกิจทองคำครบวงจร ผมเชื ่อ 
คำสอนของคุณพอ คุณแมวาธุรกิจตอง 
ไมหยุดนิ่ง ควรพัฒนาและเติบโตตาม 
ยุคสมัย คนทำธุรกิจเองก็เชนกันตอง 
ปรับตัวและกาวใหทันการเปลี่ยนแปลง 
ของธุรกิจ”

¡ÒÃ¹Óà·¤â¹âÅÂÕÁÒãªŒ¡Ñº¡ÒÃ«× éÍ 
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ดานความรับผิดชอบของ คุณ 
ธนพล ในฐานะพี่ชายคนโต ซึ่งใน 
ครอบครัวคนจีนจะถือวาเปนทายาท
คนสำคัญ และดำรงตำแหนงรองประธาน 
บริหาร บริษัท คลาสสิก โกลด จำกัด 
ไดกลาววา “ผมดูแลหางทองเจียบเซงเฮง 
ในตลาดคาสงและคาปลีกทองรูปพรรณ 
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ธนพล จุฑาวรากุล

การศึกษา
2546 - 2549

Bachelors of Arts, Assumption
University

Majoring in Business English
Minoring in Hotel

Management

2556
อบรมโครงการพัฒนาทักษะ

เจาของธุรกิจรุนใหม รุนที่ 14 
(SCB Young Entrepreneur

Program)

2553
อบรม“การทดสอบความรู
เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ” 

โดย สถาบันพัฒนาความรูตลาด
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2548
อบรม“หลักสูตรวุฒิบัตรธุรกิจ
อัญมณีและเครื่องประดับ” 

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแหงชาติ

(องคการมหาชน)

2543 - 2546
High School
Grade 9 - 12
Dr.G.W.Williams

Secondary School,
Ontario, Canada

บริษัท คลาสสก โกลด จำกัด
รองประธานบริหาร

หลักสูตรการอบรม

2549-PRESENT
รองประธานบริหาร

บริษัท คลาสสิก โกลด จำกัด

ประสบการณ



ที่มีความโดดเดนดานความบริสุทธิ์ของ 
ทองรูปพรรณมาตรฐาน 96.5 เปอรเซ็นต 
และบริษัท คลาสสิก โกลด จำกัด 
ผู  เช ี ่ยวชาญดานการนำเข าส งออก 
จัดจำหนายและรับซื้อทองแทง 96.5 
% และ 99.99 % ซึ่งไดมาตรฐาน 
LBMA (London Bullion Market 
Association) และอำนวยความสะดวก 
แกนักลงทุนดวย เขาไดริเริ่มบริการ 
ซ ื ้อขายทองคำแท งผ านทางระบบ 
อินเทอรเน ็ตที ่ม ีความปลอดภัยส ู ง 
โดยการริเริ่ม application การซื้อ 
ขายทองคำแทงผานโทรศัพทมือถือ 
iphone หรือ ipad ซ่ึงนักลงทุนสามารถ 
ซื้อขายไดตลอด 24 ชั่วโมง”

à»‡ÒËÁÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨·Õè¾Ø‹§ä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ
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ถามว าย ั งม ี เป  าหมายในการ 
พัฒนาธุรกิจตอไปอยางไร คุณธนพล 
ไดเปดเผยวาอาจจะมีธุรกิจใหม ๆ ดาน 
อื่นเขามาเสริม เปนลักษณะการแตก 
ไลนธุรกิจในตางประเทศเปนหลัก ซึ่ง 
คงตองติดตามความเคลื ่อนไหวของ 
ธุรกิจกลุมนี้อยางไมกะพริบตาจริง ๆ 
และสิ่งที่สะทอนความสำเร็จ ของธุรกิจ 
ในเจนเนอเรชั่นใหม ก็คือ ยอดขาย 
ในชวงท่ีปท่ีผานมา บริษัทท่ีดูแลสามารถ 
ทำรายไดนับหมื ่นลานตอป คงไม 
ธรรมดากับการเติบโตของยอดขาย 
ถึง 300% 

¨ÑºμÒ·ÒÂÒ·ÊÒÇ¢Í§μÃÐ¡ÙÅ...¤Ø³
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ทายาทอีกทานหนึ่งของตระกูล 
จุฑาวรากุล ในฐานะนักธุรกิจหญิง 
รุนใหมไฟแรงของวงการ Gold 
Future เธอคือหญิงเกง นองคนที่ 
สอง คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล สาวสวย 
อายุ 28 ป กับตำแหนงประธาน 
เจาหนาที่บริหาร บริษัท คลาสสิก 
โกลด ฟวเจอร จำกัด เธอไดเลาถึง 
งานที่ดูแลรับผิดชอบวา

“การเขามาดูแลธุรกิจของครอบ
ครัว เราแบงงานกันดูแลกันตามความ 
ถนัดของแตละคน แตเปนการแบงแบบ 
ไมชัดเจน เราเนนการชวยเหลือกันใน 
หมูพี่นอง ผูบริหารทุกคน ปจจุบันสิ่ง 
ที่ภูมิใจคือ ทำใหธุรกิจไดรับสวนแบง 
ทางการตลาด (Market share) เปน 
อันดับ 1 ของธุรกิจกลุม Gold Future 
แมวา จะเปนธุรกิจคาทองที่เริ่มขยาย 
มาสูธุรกิจนี้หลังสุดก็ตาม และปจจัย 
ที ่ทำให  เรามาย ืนอย ู  ในตำแหนงน ี ้ 
เนื่องจากเรามีความเชี่ยวชาญ การ 
บริหารรวมกันของ 2 เจนเนอเรชั่น 
โดยคุณพอ คุณแม จะทำหนาที่ให 
คำปรึกษา สวนลูกจะเปนผูนำแนวคิด 
ความทันสมัย เทคโนโลยีใหม ๆ เขา 
มาตอบโจทยธุรกิจ ไมวาจะเปนการใช 
Application มาอำนวยความสะดวก 
ในการลงทุนทองคำ ซึ่งเปนการเขาถึง 
นักลงทุนทุกชวงวัย”

¡ÒÃ¡ ŒÒÇÊ Ù ‹¡ÒÃà» š¹¼ Ù Œ¹Óã¹¸ ØÃ¡ Ô¨ 
Gold Future

คุณณัฐฑ ี ในฐานะที่เปนนักธุรกิจ 
หญิงท ี ่อาย ุน อยท ี ่ส ุดในวงการค า 
ทองคำ และริเริ่มนำเทคโนโลยีใหม ๆ 
มาใหบริการแกลูกคา ตลอดจนนำ 
เร ื ่ องของการสร างแบรนด  เข ามา 
ประกอบ เธอมีแนวคิดในการริเริ่มวา 
การซื้อขาย-แลกเปลี่ยน การลงทุนใน 
ตลาดเงิน ตลาดทุนนั้นอางอิงมาจาก 
ราคาทองคำ ซึ่งปจจุบันกลุมลูกคา 
นักลงทุนที ่ซ ื ้อขายทองคำแทงผาน 
ระบบออนไลนมีจำนวนมากขึ้น สิ่งที่ 
สำคัญคือ การบริการที่หลากหลาย 
และตองเขาใจความตองการของลูกคา 
มีความรู ความเขาใจในตลาดทองคำ 
เปนอยางดี ปจจุบันจำนวนโบรคเกอร 
ทองคำมีทั้งหมด 42 ราย โดยแบงเปน 
ผูประกอบการท่ีมาจากผูคาปลีกทองคำ 
จำนวน 6 ราย ที่ไดรับ License 
Precious Metal และมีบริษัท คลาสสิก 
โกลด ฟวเจอร จำกัด เปนผูนำของ 
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ณัฐฑี จุฑาวรากุล

การศึกษา
2551 - 2552

ปริญญาโท (เกียรตินิยม อันดับ 2)
The ICMA centre, Henley

Business School, University of
Reading

MSc International Securities,
Investment and Banking 

(วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาการลงทุนและการธนาคาร)

2554
หลักสูตรอบรมการบริหารธุรกิจ

ครอบครัวอยางมืออาชีพ
(ProfessionalFamily Business

Management) โดย
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

2553
อบรมและทดสอบ “การทดสอบ
ความรูเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ”
โดย สถาบันพัฒนาความรูตลาด
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2552
International Fixed Income

and Derivatives (IFID),
by ICMA

และ
หลักสูตรการสืบทอดธุรกิจ

ครอบครัวอยางยั่งยืน  โดย สถาบัน
พัฒนาธุรกิจครอบครัว (Institute

of Family Business)

2546 - 2549
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 2) 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิชาเอก ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการ
วิชาโท การตลาด

บริษัท คลาสสก โกลด ฟวเจอรส จำกัด
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร

หลักสูตรการอบรม

PRESENT
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท คลาสสิก โกลด

ฟวเจอรส จำกัด 

ประสบการณ



กลุม”
“ถาถามวาปจจุบัน คุณพอ คุณ 

แม ภูมิใจหรือยัง เราตองตอบวาแค 
ระดับหนึ่ง ยังไมที่สุด คิดวาทานอาจ 
จะมีความคาดหวังในใจมากกวานี ้ก ็ 
เปนได สวนตนเองถือวาภูมิใจในระดับ 
หนึ ่ งท ี ่ท านให  โอกาสเราทำงานน ี ้ 
ยอมรับในความคิดใหม ๆ มอบหมาย 
งานใหม ีโอกาสไดด ูแลงานทั ้งหมด 
และเราสามารถตอยอดธุรกิจของทาน
ได แตสิ่งที่ยากสำหรับการรับชวงธุรกิจ 
คือ การรักษายอมเปนเรื่องยาก และ 
การพัฒนาธุรกิจยิ ่งเปนเรื ่องยากกวา 
สิ ่งนี ้เปนความทาทายในการทำงาน 
ของลูก ๆ อยางแทจริง”

¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÇÑ¹¹ÕéÁÒ¨Ò¡âÍ¡ÒÊ·Õèä´Œ
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ถึงแมวาเราจะยังไมไดมีโอกาส 
สัมภาษณนองสาวอีกทาน ที่มีสวนใน 
การสรางตำนานหนาใหมใหกลุมธุรกิจ 
Classic Gold แตจากการสัมภาษณ 
ความคิดเห็นของทั้ง 2 ทาน คุณธนพล 
และ คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล เราสังเกต 
ไดวาทั้ง 2 ทานไดรับการอบรมเลี้ยงดู 
เปนอยางดี และไดรับการบมเพาะ 
ความเปนนักธุรกิจมาตั ้งแตเยาววัย 
เรียกวา “ถูกเลี้ยงบนตูขายทอง” ตั้ง 
แตเล็ก ๆ ก็วาได ประกอบกับการให 
การศึกษาที่ดี และการใหโอกาส การ 
ยอมรับความคิดเห็น คนรุนใหมของ 
รุนคุณพอวิชัย และคุณแมนงลักษณ 
จุฑาวรากุล เราจึงไดเห็นอีกบริบท 
ของความสำเร็จทางธุรกิจ ที่สามารถ 
ยึดถือเปนตัวอยางในการสงตอธุรกิจ
จากรุนสูรุน
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จากปรากฏการณทางการเมือง
ในประเทศไทย ที่มีการเรียกรองจาก 
บางฝายใหคนไทยเลือกขางนั้น แลว 
สื่อมวลชนเองมีสิทธิที่จะเลือกขางได 
หรือไม ในเมื่อหนาที่ของสื่อมวลชน 
คือ การสื่อสารและเผยแพรขาวสาร 
สูสาธารณชน หรือการแสดงความ 
คิดเห็นอันเปนประโยชนในฐานะที ่ 
เปน Watchdog ใหแกสังคม เก่ียวโยง 
กับบทบาทของสื่อสารมวลชน และ 
ส ื ่ อ ม ว ล ช น ไ ท ย ก ั บ ก า ร ส ร  า ง 
จิตอาสาเพื ่อส ังคมอยางไร และ 
สามารถทำไดจริงแคไหน ดร.มานะ 
ตรียาภิวัฒน ไดแสดงความคิดเห็น 
ในเรื่องนี้อยางนาสนใจ

หนาที่ของสื่อสารมวลชน
“สื่อสารมวลชนทั่วไป ทำหนาที่ 

สื ่อสารไปยังสาธารณชนในวงกวาง 
และมีอิทธิพลอยางสูงตอการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร เพื่อสรางการรับรู จิต 
สำนึก ความคิด ความเชื่อ ในดานการ 
ทำงานเพื่อสังคม เราก็สามารถใชสื่อ 
เพื ่อกระตุ นใหเกิดการทำเพื ่อสังคม 
ซึ่งที่ผานมายังมีไมมากนัก สวนใหญ 

สื ่อจะถูกมองวาเนนขาวสารบันเทิง 
มากกวา คนที่เปนผูใชสื่อเพื่อสราง 
จิตสำนึกมักจะเปนหนวยงานราชการ 
หรือ รัฐบาลเสียมากกวา โดยบทบาท 
หลักของสื่อมวลชน ไมจำเปนตองรอ 
องคกรใดก็ได ในยุคที่มี Internet 
สังคมออนไลน ประชาชนเองก็สามารถ 
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความคิด 
เห็นระหวางกันเอง ดังนั้นนอกจากสื่อ 
จะสามารถสรางจิตสำนึกในสังคมได 
ยังสามารถเผยแพรและแบงปนกัน 
เองไดอีกดวย”

ยกตัวอยางจากการที่ดาราบางคน 
บางกลุม ไดรวมตัวกันบำเพ็ญประโยชน 
เพื่อสังคม โดยวางตัวเปนสื่อกลางใน 
การขอความชวยเหลือ ผานทาง Social 
network และไดรับการตอบรับจาก 
กลุ มแฟนคลับ และ ผูติดตามผลงาน 
เปนจำนวนมาก ซึ่งในความคิดเห ็น 
ของนักว ิชาการ มองเรื่องนี้วา ดารา 
หรือเซเลบไดชื่อวาเปนผู ที ่ม ีอิทธิพล
ทางความคิดในฐานะที่เปน Celeb 
มีคนชื ่นชอบและอยากทำตามจึงทำ 
ใหอาชีพดารามีสวนมากในการสรางการ 
รับรูตอมวลชนไดงาย โดยไมตองอาศัย 

ขอมูลขาวสาร ตามหลักการก็สามารถ 
ที่จะมีสวนในการสรางจิตอาสาได หรือ 
ท่ีเรียกวาการทำความดีระดับพื้นฐาน

ถ  า เป นการรณรงค  ในระด ับ 
ขอมูล อาจตองใชขอมูลพื้นฐาน ขึ้น 
กับประเด็นการรณรงค ข้ึนกับส่ือมวลชน 
ตองการสื่อสารเรื ่องอะไร จะสื่อสาร 
อยางไร ตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
กลุ มเป าหมายที ่ช ัดเจน การเล ือก 
เครื ่องมือในการสื่อสารก็ตองมีความ 
ชัดเจน อาทิ ถาเลือกกลุมเปาหมายที่ 
เปนกลุมสาธารณชนทั่วไป หรือ กลุม 
เปาหมายเฉพาะกลุม เชน กลุมวัยรุน 
ก็จะแบงลงไปอีกวาเปนวัยรุนในเมือง 
หรือ ชนบท ซึ่งสารที่จะสงไปถึงแตละ 
กลุมก็จะมีความแตกตางกันไป

มีตัวอยางในกลุมสื่อมวลชนที่มี
บทบาทในการสร างจ ิตอาสา 
บางหรือไม

ในสถานการณบานเมืองปจจุบัน
ที ่ม ีป ญหาเร ื ่องความคลางแคลงใจ 
เก่ียวกับปญหาคอรรัปช่ัน ทางมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยก็ไดมีการรณรงคสราง
จิตสำนึกในสังคม การบมเพาะ โต 
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ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน

บทบาทของสื่อไทย
กับ

การสรางจิตอาสาเพื่อสังคม



ไปไมโกง ซื่อสัตยตอหนาที่ ไมวาจะ 
อยู ในบทบาทใด เปนการรณรงค 
บ  ม เพ า ะต ั ้ ง แ ต  ร ะ ด ั บ เ ย า วชน 
นอกจากจะเห็นในกลุ มราชการแลว 
เราจะมีวิธีการบมเพาะในกลุมเยาวชน 
อยางไร อาทิ ตั้งแตชวงวัยเด็ก ใน 
บทบาทนักเรียนก็ไมควรมีพฤติกรรม
ทุจริตในหองสอบ หรือการโกงเพื่อให 
ตัวเองเปนผูชนะ เพื่อไมใหสงผลไปถึง 
ตอนโต เมื่อไปประกอบอาชีพใด ๆ ก็ 
จะไม โกง ไม ทำผ ิด โดยอันที ่จร ิง 
สื ่อมวลชนสามารถทำหนาที ่สะทอน 
เร่ืองน้ีไดเปนอยางดี มีบทวิจัยวาคนไทย 
ยอมร ับก ับการท ี ่น ักการเม ืองโกง 
ทุจริต แตขอใหทำงานใหประเทศชาติ 
ประชาชนดวย ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องที่ 
นากลัว กับการยอมรับการทุจริตวา 
เปนเรื่องธรรมดา ยอมรับได

ระดับการเร ียนรู  เร ื ่องการโกง 
ก็มีตั้งแตการสรางการรับรู ตระหนักรู 
ขึ้นกับแตละแคมเปญรณรงคที่มีความ
แตกต างก ันไปตามกล ุ มเป าหมาย 
การออกแบบ การสื่อสารเชิงรณรงค 
ทางสังคมจะแตกตางกัน หรือจะ 
เผยแพรสื ่ออยางไรจึงจะไดรับความ 

สนใจในหมูกลุมเปาหมาย ทำใหกลุม 
เปาหมายตองการมีสวนรวม ซ่ึงท้ังหมด 
เปนเรื ่องของการวางแผนการสื่อสาร
การตลาด โดยตองเขาใจถึงวัตถุประสงค 
และกลุมเปาหมายใหตรงในลักษณะ 
Social Campaign การสื่อสารการ 
ตลาดเพื ่อสังคมเหมือนการขายสื ่อ 
โฆษณาสินคา แตเปนการสื่อสารที่ 
เนนการรณรงคเพื่อสังคม องคกรที่ 
รณรงคเพื่อสังคมอาทิ สสส. รณรงค 
การงดใหสุราเปนของขวัญ เปนตน

ว ิ ธ ี ก า รสร  า ง จ ิ ตอ าส าของ 
สื่อมวลชนไทย ควรทำอยางไร

สื่อสารมวลชนควรเปนพื้นที่กลาง 
เปนพื ้นที ่แหงการวิวาทะทางสังคม 
เปน Watchdog เปนสุนัขคอยเผา 
ระวัง จะเหาเมื่อเจอเหตุราย เจอ 
คนราย สื่อมวลชน นักขาว ตองเปน 
ทำหนาที่เปนหมาปกปอง รักษาผล 
ประโยชนของเจาของ ดวยวิธีการทำ 
ขาวเชิงสืบสวนสอบสวน ชุดคุยความ 
ไมถูกตองทางสังคม  ที่ผานมายังมีการ 
ทำเรื่องนี้ไมมาก เพราะสื่อหลัก ๆ 
อยางโทรทัศน วิทยุ มักตกอยูในความ 

ดูแลของรัฐบาล ซึ่งแนนอนไมมีรัฐบาล 
ที่ตองการใหสื ่อนั ้นหันมาตรวจสอบ 
ตนเอง การทำหนาที่ Watch dog 
ของสื่อจึงมีนอย สื่อที่ใหความสำคัญ 
เร ื ่องนี ้มากจะเปนสื ่อหนังส ือพิมพ 
ถึงเมวาจะมีบางที่ไดรับการแทรกแซง
จากกลุมทุน ในรูปแบบของการเปน 
สปอนเซอร การลง Ad ดังนั้นแมจะ 
รูวาสปอนเซอร ทุจริต สื่อก็ไมกลา 
เขาไปตรวจสอบ เพราะเกรงผลกระทบ 
เรื่องโฆษณา

แตก็มีสื่อบางสื่อที่สามารถทำได 
คือ สื่อภาคประชาสังคม ที่ออกมาใน 
รูปของสำนักขาวอิสระ Blogger ขาว 
ตาง ๆ อาทิ กรณี CT scan 2000 
ที่เปนขาวดังเรื ่องทุจริตก็มีที ่มาจาก 
การตั้งคำถามในกระทู pantip ทำให 
สื่อกระแสหลักนำไปเผยแพรตอ สื่อ 
กระแสหลัก ประกอบดวยสื่อโทรทัศน 
วิทยุ หนังสือพิมพ ในขณะที่ปจจุบัน 
มีสื่อใหม ที่ประกอบดวย Social 
Media, Online Media และ News 
Blogs ตาง ๆ

สิ ่งสำคัญที ่สื ่อสารมวลชนไทย 
ควรใหความสำคัญ เร่ืองจิตอาสา

สื่อมวลชนไทยควรแสดงบทบาท
ท่ีชัดเจน มีสวนรวมในการเปล่ียนแปลง 
สังคม ทำหนาที่เหมือนสุนัขเฝาบาน 
(Watch dog) และควรชี้ทางออก 
ที่หลากหลาย ใหผูที่เกี่ยวของใชใน 
การต ัดส ินใจบางส ิ ่งบางอย างได  
ประสานความคิด เพื่อชวยแกปญหา 
ทางสังคม ชี้แนะทางออก อาทิ การ 
จัดการก ับปญหาน้ำท วมที ่ผ านมา 
สื่อมวลชนควรทำหนาที่ยอยเรื่องยาก
ใหเปนเรื่องงาย เขาใจงาย อาทิ การ 
นำเร่ืองท่ีพูดคุยกับนักวิชาการ มาเผยแพร 
ใหเปนเรื ่องที ่ประชาชนทั ่วไปเขาใจ 
งาย มีการชี้แนะทางออก เพื่อนำไปสู 
การสรางความเขาใจใหแกประชาชน 
ในสังคม
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การสร างค ุณคาร วมกับสังคม 
หรือ Creating Shared Value (CSV) 
เปนหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจที ่ 
ถือปฏิบัต ิก ันมาโดยตลอดของกลุ ม 
มิตรผล นับตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัทในป 
พ.ศ. 2499 สำหรับการดำเนินงาน 
ขององคกรไมเพียงแตยืนอยูบนหลัก 
การของความรับผิดชอบตอสังคมและ
ธรรมาภิบาลแลว ในทุกการดำเนินงาน 
ยังชวยนำพาผู ที ่เกี ่ยวของในทุกภาค 
สวนตั้งแตชาวไรออย คูคา ลูกคา 
ภาคเอกชน รวมถึงชุมชน สังคม และ 
สิ่งแวดลอม ใหสามารถเติบโตและอยู 
รวมกันไดอยางยั่งยืน

โครงการหมูบานมิตรผลเพิ่มผล
ผลผลิตคือหนึ ่งในกิจกรรมของการ 
สรางค ุณคาร วมกับสังคมของกลุ ม 
มิตรผลที่ไดดำเนินการรวมกับเกษตร
กรชาวไรออยโดยมุ งเนนในการเพิ ่ม 

ผลผลิต ลดตนทุนและเพิ่มพูนผลกำไร 
ใหกับชาวไร ปจจุบันมีหมูบานเพิ่ม 
ผลผลิตกวา 376 แหง ในพื้นที่ 5 
โรงงาน ที่เขารวมโครงการ ในป 2553 
“กลุมมิตรผล” ไดเขารวมโครงการ 1 
บริษัท ดูแล 1 ชุมชน โดยคณะ 
ทำงานยุทธศาสตรลดความเหลื่อมล้ำ
ของการกระจายรายได หอการคาไทย 
ในการดำเน ินงานได ทำก ิจกรรม 
ตอเนื่อง จากโครงการหมูบานมิตรผล 
เพิ ่มผลผลิตเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และความเปนอยูของเกษตรกรผูปลูก
ออยใหดีขึ้น

ตั้งแตป 2555 จนถึงปจจุบัน 
กล ุ มม ิตรผลได ยกระด ับโครงการ 
หมูบานมิตรผลเพิ่มผลผลิต ขึ้นเปน 
โครงการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนโดย
มุงเนน “พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
ชาวไร อ อยและชาวบานในชุมชน” 

ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
สิ่งแวดลอม สุขภาวะ และศีลธรรม 
เพ่ือใหชุมชนมีความสุข และเปน ‘ชุมชน 
เข มแข็งและยั ่งย ืนโดยขณะนี ้กำลัง 
ดำเนินโครงการนำรองอยูใน 6 จังหวัด 
ไดแก ขอนแกน รอยเอ็ด ชัยภูมิ เลย 
สระบุรี และสุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกร 
ชาวไร อ อยเข าร วมโครงการทั ้งส ิ ้น
1,589 ครอบครัว สำหรับการดำเนิน 
กิจกรรมของโครงการที ่สรางคุณคา 
รวมกับสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนและ 
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีดังนี้

1.“การพัฒนาศักยภาพกลุ ม 
แกนนำชุมชน”กลุมมิตรผล รวมกับ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานีไดฝกอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาศักยภาพ 
กลุมแกนนำชุมชน”เพื่อใหแกนนำได
รู ถึงบทบาทหนาที่และเขาใจกลไกใน

64

กรณีศึกษา: การสรางคุณคารวมกับสังคม

ของกลุมมิตรผล

Sustainability Management



การข ับ เคล ื ่ อนงานพ ัฒนาช ุมชน 
ตลอดจนพัฒนาทักษะความสามารถ 
ในการบร ิหารจ ัดการช ุมชน ทั ้งน ี ้ 
แกนนำชุมชนคือกลไกที่สำคัญในการ
ข ับ เคล ื ่ อนงานพ ัฒนาของช ุมชน 
โดยจะทำหนาที่ประสานงานกับผูนำ
ชุมชน คนในชุมชน และภาคีท่ีเก่ียวของ 
เพื ่อรวมกันพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
และยั่งยืน โดยมีแกนนำจาก 6 ชุมชน 
จำนวน 37 คน เขารวมโครงการ

2.“พัฒนาดานการศึกษา”กลุม
มิตรผล รวมกับ ชุมชน โรงเรียนใน 
ชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา และองคการบริหาร 
สวนทองถ ิ ่นในการพัฒนาดานการ 
ศึกษา โดยมีการ “ฝกอบรมและพัฒนา 
ครู” ใหมีความรู ความสามารถ และ 
ทักษะในการสอนท่ีดี “พัฒนาหลักสูตร 
อาชีพทองถ่ิน” เพ่ือใหนักเรียน เขาใจ 
และเรียนรูวิถีชีวิตของคนชุมชนทั้งใน
เร ื ่ องว ัฒนธรรมและการประกอบ 
อาชีพโดยมี 6 โรงเรียนในชุมชน เขา 
รวมโครงการ กิจกรรม “ทายาท 

เศรษฐี” เพื่อใหนักเรียนและเยาวชน 
ไดเรียนรูเขาใจ การประกอบอาชีพของ 
พอแม ตลอดจนการนำเทคโนโลยี 
สมัยใหมมาบริหารจัดการอาชีพของ 
พอแมใหที ่ดีขึ ้นโดยกิจกรรมดังกลาว 
ไดเริ่มตนมาตั้งแตป 2553 มีนักเรียน 
และเยาวชนเขารวมโครงการทั ้งสิ ้น 
222 คน “จัดต้ังศูนย ICT ของชุมชน” 
เพื่อเปนแหลงเรียนรูและสืบคนขอมูล
ของชุมชน สนับสนุนใหมีการ “จัดตั้ง 
กองทุนเพื่อการศึกษาเด็กในชุมชน” 
และการมอบ “ทุนการศึกษาใหกับ 
เด็กที่เรียนดีและดอยโอกาส” โดย 
ในแตละปกลุมมิตรผล จะมีการสนับสนุน 
ทุนการศึกษาปละ 30-40 ลานบาท

3.“เพิ่มรายได ลดรายจาย” 
โดยมุงเนนเพิ่มรายไดจากการพัฒนา

ท ั กษะและคว ามช ำน าญ ในก า ร 
ประกอบอาช ีพหล ักของเกษตรกร 
สรางอาชีพเสริม และลดรายจายใน 
ครัวเรือนกลุมมิตรผล รวมกับ ธนาคาร 
เพ ื ่ อการ เกษตรและสหกรณ การ 
เกษตร และสำนักงานคณะกรรมการ 
ออยและน้ำตาลทราย ดำเนินกิจกรรม 
“เพิ่มผลผลิต และลดตนทุนการผลิต 
ออย” ภายใตชื่อ “มิตรผลโมเดล” 
โดยพัฒนาวิธีการทำไรออยที่ถูกตอง 
นำระบบชลประทานและ เคร ื ่ อ ง 
จักรกลการเกษตรมาชวยเพิ่มผลผลิต 
รวมกลุมในการบริหารจัดการเพื่อลด
ตนทุนการผลิต และการสนับสนุนเงิน 
ทุนดอกเบ้ียต่ำ นับต้ังแตป 2552 เปนตน 
มา มีชุมชนเขารวมโครงการทั้งสิ้น 10 
ชุมชนและเกษตรกรชาวไรออยจำนวน 
572 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกร 
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ชาวไร อ อยสามารถประกอบอาชีพ 
การปลูกออยไดอยางยั่งยืน

การจัดทำ “บัญชีรายรับ-รายจาย” 
เพ ื ่อให  เกษตรกรได  เร ียนร ู รายร ับ 
รายจายที่เกิดขึ้นในแตละเดือน โดย 
หลังจากที่เกษตรกรไดมีการทำบัญชี 
ครัวเรือนแลว ไดเกิดกิจกรรมเพื่อลด 
รายจาย เพ่ิมรายไดของครอบครัว เชน 
การปลูกอยูปลูกกิน การเล้ียงสัตว เพาะเห็ด 
เล้ียงปลา แปรรูปผลิตภัณฑเคร่ืองจักสาน 
การทอไหมพรม การผล ิตน ้ำยา 
อเนกประสงค และการใชพลังงาน 
ทางเลือก โดยมีเกษตรกรรวมโครงการ 
862 ครอบครัว สามารถลดรายจาย 
เพ่ิมรายได 5,272 บาท/เดือน/ครอบครัว

4.“สุขภาพดี มีสุข” กลุมมิตรผล 
รวมกับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ประจำตำบล และองคการบริหารสวน 
ท องถ ิ ่นในการเผยแพร  ให ความร ู  
ความเขาใจเรื ่องสาเหตุของการเกิด 
โรค อาหาร โภชนาการ และการ 
ออกกำลังกาย รวมท้ังปลูกฝงพฤติกรรม 
การบร ิ โภคให ถ ูกหล ักโภชนาการ 
เพื ่อใหคนในชุมชนนำความรู ที ่ไดรับ 
ไปปฏิบัติตอที่บานของตัวเอง ซึ่งจะ 
สงผลให ม ีส ุขภาพที ่ด ี ในระยะยาว 
และเปนการชวยแบงเบาภาระดาน 
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนของ

ทางภาครัฐอีกดวย นอกจากนั้นยัง 
สน ับสน ุ นและส  ง เ สร ิ ม ให  ม ี ก าร 
“ตรวจสุขภาพประจำป ผลิตอาหาร 
ปลอดภัยบริโภคเอง การใชสมุนไพร 
รักษาโรค จัดตั้งกองทุนสวัสดิภาพ 
ของชุมชน และติดตั้งเครื่องกรองทำ 
น้ำดื่ม” เพื่อใหคนในชุมชนไดมีน้ำดื่ม 
สะอาดไวบริโภค ตั้งแตป 2551 ไดมี 
การมอบเครื ่องกรองทำน้ำดื ่มใหกับ 
ชุมชนและโรงเรียนกวา 30 เครื่อง

5.“พัฒนาเด ็กและเยาวชน” 
กลุมมิตรผล รวมกับสโมสรฟุตซอล 
ของการทาเร ือแหงประเทศไทยใน 
การจัดกิจกรรม “คลินิกฟุตซอล” เพ่ือ 
สอนใหเด็ก ๆ ไดมีทักษะในการเลน 
ฟุตซอล ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
หางไกลยาเสพติด และเกิดแรงบันดาลใจ 
ในการเปนนักฟุตซอลอาชีพ โดยในป 
2556 มีเด็กและเยาวชนรวมโครงการ 
ทั้งสิ้น 450 คน กิจกรรม “พี่สอน 
นอง”เพื่อใหพนักงานของมิตรผลและ
เยาวชนในช ุ มชนได ทำก ิ จกรรม 
จิตอาสา โดยการสอนหนังสือหรือ 
สอนการบานใหกับเด็ก ๆ ในชุมชน 
กิจกรรม “ทำดีใหผูใหญดู” โดย 
ส งเสร ิมและสน ับสน ุนให  เด ็กและ 
เยาวชนทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
ชุมชน เชน การทำความสะอาดชุมชน 
การทำธนาคารขยะ “สงเสริมสนับสนุน 

ใหเยาวชนที ่เร ียนไมจบการศึกษา 
ภาคบังคับศึกษาตอใหจบการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ” โดยร วมกับ 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย และ 
วิทยาลัยการอาชีพ เพื่อเปดโอกาสให 
เด็กและเยาวชนที่เรียนไมจบการศึกษา 
ภ าคบ ั ง ค ั บ ก ล ั บ ม า เร ี ย น ใ ห  จ บ 
พัฒนาอาชีพใหกับเยาวชนเหลานั ้น 
และกลับมาเปนคนดีของสังคม

การสรางชุมชนใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน คือ การสรางคุณคารวมกับ 
สังคม (CSV) ของกลุมมิตรผล เพื่อ 
สะทอนใหเห็นถึงแนวทางที ่นำไปสู  
การสรางคุณคาระดับโลกและเติบโต
อยางย่ังยืน ในขณะเดียวกันก็เสริมสราง 
ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนโดยรอบดังปณิธาน 
“รวมอยู รวมเจริญ” ซึ่งเปนการ 
สรางคุณคาและกอใหเกิดประโยชน 
กับทั้งสองฝาย คือ องคกรและสังคม 
ท่ีดีข้ึนไปพรอม ๆ กันปจจุบัน “หมูบาน 
มิตรผลเพิ่มผลผลิต” กวา 376 แหง 
ของกลุมมิตรผลกำลังจะถูกยกระดับ 
เพ ื ่ อพ ัฒนาไปส ู  การเป นช ุมชนท ี ่ 
เขมแข็งและยั่งยืนในอนาคต
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คงย ังไม เชยเก ินไปหากจะพูด 
ประโยคที่วา “ดวงตาเปนหนาตาง 
ของดวงใจ” เพราะไมวาจะเปนบุคคล 
เพศใด อายุเทาไหร หรือจะประกอบ 
อาชีพอะไร เมื่อมีโอกาสไดมาพบปะ 
เจอหนาคาตากันและกันอวัยวะหนึ่ง
ที่มักจะสื่อสารออกมาพรอม ๆ กับคำ 
พูดและทาทางก็คือ ดวงตา ซึ่งเมื่อ 
กลาวถึงดวงตาเราคงไมไดหมายถึง 
เพียงแคองคประกอบตาง ๆ ที่อยูใน 
ดวงตาเทาน้ัน เพราะนอกจากกระจกตา 
มานตา รูมานตา จอตา กลามเนื้อตา 
เสนประสาทและเสนเลือดที่ผานเขาสู
ในตา เปลือกตาและกระบอกตาแลว 
น้ัน เรายังคงหมายรวมถึงผิวพ้ืนบริเวณ 
โดยรอบของดวงตาที่เปนจุดสังเกตได
อีกอยางหนึ่งถึงความสดใสหรือหดหู 
ของบุคคลนั้น ๆ ดวย

การมีดวงตาที ่สดใสยอมทำให 
บุคคลนั้นดูนาสนใจและเปนที่จดจอง
ของคนทั่วไป เพราะคงไมมีใครอยาก 
ประสานสายตากับคนที ่ม ีแต ความ 
ขุ นมัวในดวงตาหรือมองมาที ่ไรก็พบ 
กับความหมองคล้ำรอบดวงตาราวกับ
วาผานความเครียดมานับครั้งไมถวน 
และแมวาในปจจุบันมลภาวะตาง ๆ ที่ 
อยูรอบ ๆ ตัวอาจจะเปนสาเหตุหนึ่ง 

ที่ทำใหดวงตาไมเปลงประกายสวยงาม 
ไดตลอดทั้งวัน มิหนำซ้ำภาระหนาที่ 
ตาง ๆ ที่รุมเราในชีวิตประจำวันก็ยัง 
เปนอีกสาเหตุหนึ ่งที ่ทำใหนอนหลับ 
พักผอนไมเคยพอจนสงความหดหูมา
ส ู ดวงตาได ไม เว นแตละว ันเช นก ัน 
แตก็คงไมใชเรื ่องที่จะตองกังวลใจไป 
เพราะสิ่งตาง ๆ ที่เปนปญหาเกิดขึ้น 
กับดวงตานี้ก็ไมไดเลวรายเกินไปที่จะ
ฟนฟูใหมีดวงตาที่สวยสดงดงามไดหา
กมาลองสนใจกับ 5 วิธีงาย ๆ ใน 5
เวลาตาง ๆ นี้ก็อาจจะทำใหดวงตา 
สดใสสวยงามไดมากขึ้น

1. เวลาตื่นนอน เราเคยรูสึกไหม 
วาเมื ่อตื ่นนอนขึ ้นมาบางครั ้งก็ร ู ส ึก 
เหนื่อยลาดวงตา หรือไมอยากลืมตา 
ขึ ้นมาเผชิญกับสิ ่งแวดลอมรอบขาง 
เลยสักวินาทีเดียว นั่นอาจเปนเพราะ 
ว  าดวงตาพ ักผ อนได  ไม  เพ ี ยงพอ 
เพราะสาเหตุของการนอนดึกเกินความ 
จำเปนหรือใชสายตามากเกินไปกอน
ที่จะนอนในแตละคืน วิธีหนึ่งที่จะชวย 
ไดในเวลาเชา ๆ แบบนี้ก็คือ อยาเพิ่ง 
ลุกจากที่นอนทันที ลองบริหารดวงตา 
โดยการกลอกตาไปมาทั้งขึ้นบนลงลาง 
และจากซายและขวา ทำสลับกันไป 
ประมาณ 8-10 ครั้ง แลวก็นวด 

บริเวณรอบดวงตาสัก 1-2 นาที และ 
หลับตาเพ่ือผอนคลายอีกสักพัก หากพอ 
มีเวลาจะทำซ้ำอีกสัก 1 รอบก็ยอมได 
หลังจากนั ้นก็คอยลุกขึ ้นไปลางหนา 
แปรงฟน อาบน้ำตามปกติ วิธีการบริหาร 
ดวงตาเชนนี้ก็สามารถทำใหดวงตาที่ 
ยังเหมือนหลับอยู ไดเปดกวางสวาง 
สดใสไดในเวลาไมนานมากนัก หรือ 
หากในบางวันร ู ส ึกว าดวงตาขุ นมัว 
มากและไมสดชื ่นเพราะมีสิ ่งสกปรก 
ในดวงตา ก็อาจจะใชน้ำยาลางตาเพื่อ 
ชำระลางดวงตาใหสะอาดก็จะทำให 
รูสึกวาดวงตาสดชื่นไดมากขึ้น (แตก็ 
ควรใชในเวลาที่สมควรและไมควรใช
น้ำยาลางตาทุกวัน)

2. เวลาออกนอกบานไปประกอบ 
กิจวัตรประจำวัน หลาย ๆ คนหลงลืม 
ไปวาเวลาออกนอกบานไปแลวนั้น สิ่ง 
ที่นากลัวที่สุดตอดวงตาก็คือ แสงแดด 
บางคนเดินเผชิญแสงแดดรอน ๆ และ 
ตองหรี ่ดวงตาไปตลอดเสนทางที ่อยู  
ภายนอกทั้งบนรถ ทองถนน หรือ 
สถานท่ีกลางแจงตาง ๆ วิธีท่ีดีท่ีสามารถ 
ทำใหดวงตาหางไกลจากแสงแดดไดดี
อยางหนึ่งก็คือ ไมควรลืมพกพาแวนตา 
กันแดดไปดวยในทุกสถานท่ี โดยเฉพาะ 
หากสามารถเล ือกแว นก ันแดดที ่ม ี 
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อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส





มาตรฐานปองกันรังสี UVA ได 95 
เปอรเซ็นต และปองกันรังสี UVB ได 
99 เปอรเซ็นตก็จะเปนการดีสำหรับ 
ดวงตาอยางมาก รวมทั้งควรพิจารณา 
เลือกเลนสไปตามความตองการก็จะ 
ยิ่งดี เชน สถานที่กลางแจงทั่ว ๆ ไป 
ก็สามารถเลือกใชเลนสยอมสีธรรมดา
ได แตหากตองขับรถหรือเลนกีฬากลาง 
แจ งม ีแดดแรงจ ัดควรเล ือกเลนส  
โพลาลอยด (Polalized) ก็จะมีเหมาะสม 
มากกวา เปนตน 

3. เวลาที่ตองตรากตรำทำงาน 
หนักในแตละวัน ในสถานที่ทำงานก็ 
ไม ใช ว าจะปลอดภัยสำหรับดวงตา 
เพราะเมื่อเวลาที่เราตองใชสายตาเพง
มองไปที่หนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลา 
นานน้ัน ยอมสงผลตอสายตาและดวงตา 
อยางแนนอน วิธีงาย ๆ วิธีหนึ่งที่จะ 
ชวยผอนคลายดวงตาในเวลาทำงาน 
ไดดีคือ ควรดื่มน้ำสะอาดบอย ๆ 
ระหวางวัน เพราะอยาลืมวาน้ำสะอาด 
นี ่แหละค ือน ้ำหล อเล ี ้ยงดวงตาให  
สดใสไดทุกเวลา และหากจะใหดีก็ 
ควรหยุดพักสายตาบาง ไมควรใชสายตา 
ติดตอกันเปนเวลานานหลายชั ่วโมง 
ควรหยุดพักลุกเดินเพื่อใหดวงตามีจุด
สนใจอยางอื่นที่ทำใหสดชื่นขึ้น เชน 

การมองออกไปบร ิเวณนอกอาคาร 
ทำงาน มองทองฟาไกล ๆ ก็จะทำให 
ดวงผานคลายไมตึงเครียด

4. เวลาเย็น ๆ หลังเลิกงานและ 
กลับถึงบาน วิธีที่จะทำใหดวงตาสดชื่น 
ไดในเวลาเย็น ๆ ก็คือ นำผาขนหนู 
ผืนเล็ก ๆ ชุบน้ำสะอาดที่เย็นจัด ๆ 
(อาจจะใชน้ำแข็งผสมในน้ำเย็นดวยก็
ยิ่งดี) ประคบไปบนเปลือกตาคางไว 
สัก 1 นาที ควรทำซ้ำ ๆ จนรูสึกวา 
ดวงตาเกิดความเย็นสดชื่น กลามเนื้อ 
ตาผอนคลายก็ถือไดวาชวยใหดวงตา
สดใสขึ้นและไมรู สึกเหนื่อยลาดวงตา
มากเกินไป

5. เวลากอนเขานอน หลาย ๆ 
คนไม ม ี เวลาท ี ่ จะด ู แลดวงตาใน 
ระหวางวัน แตหากมีเวลาเพียงสัก 5-10 
นาที ที ่จะสามารถฟ นฟูดวงตาโดย 
การใช คร ีมบำร ุงท ี ่ม ีอย ู หลายชนิด 
ทั้งเซรั่ม (Serum) บำรุงรอบดวงตา 
ครีมบำรุงรอบดวงตา ครีมลดริ้วรอย 
รอบดวงตา หรืออื่น ๆ ซึ่งอาจจะมี 
สวนผสมของสมุนไพรตาง ๆ รวมไป 
ถึงวิตามินบำรุงที ่สกัดมาโดยเฉพาะ 
เพ่ือชวยฟนฟูรอบดวงตา และสวนผสม 
อื่น ๆ  ที่จะทำใหเกิดความชุมชื้นใหแก 
ดวงตาก็จะเปนสวนชวยทำใหดวงตา 

เกิดความสดใสไมดำคล้ำ
5 วิธี 5 เวลา ในการดูแล 

ดวงตาทั้งหมดนี้ อาจจะเปนเพียง 
เศษเสี้ยวเล็ก ๆ ของการดูแลรักษา 
ดวงตาแตก็เชื่อวาจะเปนวิธีงาย ๆ  ที่ 
จะทำใหหลาย ๆ คนไดผอนคลาย 
ดวงตาและทำใหดวงตามีสภาพที ่ 
สดใสสามารถใช “ดวงตา” ใหเกิด 
ประโยชนในการดำเนินชีวิตไดอยาง 
ยาวนานตอไป ดังนั้นอยาลืมหาเวลา 
กันส ักน ิดเพ ื ่อด ูแลร ักษาดวงตาให 
สดใสและสวยงามอยูเสมอ เพราะ 
จะทำใหเขาใจไดวา “ดวงตาเปนหนาตาง 
ของดวงใจ” จริง ๆ

รายการอางอิง
www.icc.co.th/newversion/

html/th/happyhelthyideas_vie
w.asp?id=117

www.student.chula.ac.th/~
54373060/page1.html

www.thaieditorial.com
 

www.rsuhealth.com/en/health-
k n o w l e d g e / s u n g l a s s e s - -
fashion.html

women.postjung.com
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ม ีผ ู  กล าวว าภาพยนตร  ไทย 
หากปราศจากเนื ้อหาแนวผีกับตลก
แลวก็เตรียมตัว “เจง” ได คำพูด 
ดังกลาวกลายเปน “มายาคติ” ที่ 
ครอบงำวงการภาพยนตรไทย และ 
ม ีอ ิทธ ิพลต อการสร  างและเสพ 
ภาพยนตรไทยอยูไมนอย เพราะเทา 
กับวาผูสรางมุงที่จะสรางภาพยนตร
ไทยสองแนวด ังกล าวเป นสำค ัญ 
ดวยเช่ือม่ันวาผีกับตลก เปนภาพยนตร 
ที่คนไทยชื่นชอบมากที่สุด เหตุนี้เอง 
ท่ีทำใหภาพยนตรไทยมีเน้ือหาวนเวียน 
หยุดนิ ่งอยู กับที ่ และไมพัฒนาไป 
ขางหนาอยางที่ควรจะเปน

แมภาพยนตรไทยบางเร ื ่องจะ 
เสนอเน้ือหาในแนวบู รัก หรือสรางสรรค 
ก็ย ังอดแทรกบทตลกกับผีเข ามาใน 
เร่ืองไมได ผีกับตลกกลายเปนลมหายใจ 
สำค ัญของวงการภาพยนตร  ไทย 
ปรากฏการณดังกลาวมีปรากฏอยาง 
ตอเนื่องมาราวหนึ่งทศวรรษ จนชวน 
ใหพิจารณาวามีปจจัยอะไรบางที ่ทำ 
ใหเกิดกระแสดังกลาว

อยางไรก็ตาม “ผี” กับ “ตลก” 
เปนเนื ้อหาที ่ได ร ับการยอมรับวามี 
ความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของชาติ

ที่เปนเจาของภาพยนตรนั้น ดังจะเห็น 
ไดวาบทตลกของฝรั่ง จีน ญี่ปุน 
เกาหลี ไทย และอินเดีย มีความ 
แตกตางกันไป เชนเดียวกับผี ยอมมี 
ความเกี ่ยวของกับวัฒนธรรมความ 
เชื่อของแตละชนชาต ิดังนั้นภาพยนตร 
ไทยทั ้ งสองแนวน ี ้จะพ ิจารณาโดย 
ละเลยบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ไปไมได

ประเด็นที่นาสนใจก็คือลักษณะ
รวมของภาพยนตรทั้งสองแนวนี้ก็คือ
การเสนอใหเห็นภาพของความอุจาด
และความอัปลักษณดานตาง ๆ ไวใน 
ภาพยนตร จนดูเหมือนวาภาพยนตร 
แนวตลกและแนวผีเรื่องใดที่ปราศจาก 
ฉากเปลือยกาย ฉากการขับถาย ฉาก 
การเลนกับความสกปรก การใชคำหยาบ 
การเสนอภาพความพิกลพิการของ 
ตัวละคร ตลอดจนฉากการแตงกาย 
ขามเพศแลว ภาพยนตรเรื่องนั้นจะไม 
ประสบความสำเร็จ

ดวยเหตุนี้ผูสรางนับตั้งแตผูเขียน 
บท นักแสดง และการตัดตอ ตลอดจน 
เทคนิคตาง ๆ ของภาพยนตรจึงมุง 
เนนเสนอภาพดังกลาวอยางละเอียด 
มากมาย บางเรื่องใชเวลาหลายนาที 

เพ่ือเสนอภาพความอุจาดและอัปลักษณ 
ดังกลาว ทั้งที่ฉากดังกลาวไมมีสวน 
เก ี ่ยวข องก ับเน ื ้อหาหลักของเร ื ่อง 
เทาใดนัก 

ม ีคำอธ ิบายถ ึงปรากฏการณ  
ดังกลาวอยูจำนวนหนึ่ง บางก็วาเปน 
เพราะระยะหลังนี้ดารานักแสดงตลก 
ซึ่งผันตัวจากการแสดงตลกตามคาเฟ
ไดกาวยางมาสูวงการภาพยนตร และ 
ทำหนาที่เขียนบท ตลอดจนกำกับการ 
แสดง จึงนำมุกตลกที่เคยเลนในคาเฟ 
หรือเคยจัดสรางเปน “หนังแผน” ซึ่ง 
เคยมีเกลื่อนตลาดกอนหนานี้มาบรรจุ
ไวในภาพยนตรของตน และเกิดกระแส 
ลัทธิเอาอยางตามกัน ทำใหฉากอุจาด 
และอัปลักษณดังกลาวแพรหลายไป 
มากยิ่งขึ้น

คำอธิบายดังกลาว มีความนา 
สนใจในแง ท ี ่ ว  าดาราตลกเหล าน ี ้ 
ครั ้งหนึ ่งพวกเขาเปนเพียงนักแสดง 
ประกอบ เปนดาราที่มีหนาที่เปนเพียง 
ตลกตามพระตามนาง เพื่อเปนชูรสให 
ภาพยนตรมีความสนุกสนานเทานั ้น 
คำอธิบายอีกชุดหนึ่งก็คือ การเติบโต 
ของ “ทองถิ่น” ซึ่งพัฒนาเคียงขาง 
การเติบโตของกระแสความทันสมัย 
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อาจารยฐนธัช กองทอง

หนังไทยกับแนวตลก



ในยุคโลกาภิวัตน กระแสที่ชี้ใหเห็นถึง 
การเติบโตของทองถิ ่นปรากฏทั ้งใน 
ดานของอาหารการกิน การโหยหา 
อดีต ซึ่งยังปรากฏอยูในทองถิ่นชนบท 
การปลุกกระแสวัฒนธรรมทองถิ่นให
มีบทบาทในยุคปจจุบัน การแสดงตาง ๆ 
ที ่ถ ูกนำมาผสมผสานกับการแสดง 
สมัยใหม เชน ดนตรีพื้นเมือง เพลง 
พื้นบานสามารถกลมกลืนสอดประสาน 
กับจังหวะทำนองสมัยใหมและไดรับ 
ความนิยมอยางแพรหลาย เรื่องผีและ 
เร่ืองตลก ซ่ึงมักเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม 
ของทองถิ ่นจึงปรากฏบทบาทอยาง 
เห็นไดชัด อยางชนิดที่เรามิอาจสกัด 
กั้นได 

แตไมวาจะเปนคำอธิบายชุดใดก็
ตาม คำถามก็คือแลวทำไมภาพยนตร 
ไทยตองมีฉากอุจาดและอัปลักษณ 
ดวยเล า . . .การนำเสนอความอุจาด 
และความอัปลักษณนั ้นในทางหนึ ่ง 
แสดงใหเห็นถึง “ความคิดขบถ” ดวย 
เชนกัน เพราะหากวัฒนธรรมที่ไดรับ 
การยอมรับวาเปนวัฒนธรรมชั ้นสูง 
มีความสูงสง ทันสมัย และมีคุณคานั้น 
ลวนไดรับการสถาปนาจากชนชั ้นสูง 
มากกวาคนในทองถิ ่น ซึ ่งถูกตีตรา 
ประทับวาลาหลัง ไรการศึกษา ไร 
วัฒนธรรม เปนชน “ชายขอบ” ของ 
สังคม ดังนั้นการสรางกระแสอุจาด 
และอัปลักษณในทางหนึ่งจึงเปนการ

ทาทายวัฒนธรรมของชนชั ้นสูงดวย 
เชนกัน การเปลือยกายและการขับถาย 
ถูกสังคมหลอหลอมวาตองกระทำใน 
ขอบเขตจำกัด ไมสามารถกระทำได 
อยางเปดเผยในที ่สาธารณะ แตตัว 
ละครเหลานี ้สามารถเลนกับฉากการ 
เปลือยกาย (ทั้งที่มีเหตุผลรองรับและ 
ไมมีเหตุผลรองรับเพียงพอ) รวมถึง 
การเสนอภาพการขับถายชวนอุจาด 
ตาแกผูชม ไมตางจากการเลนนิทาน 
มุกตลกของชาวบาน ที่สามารถเลาถึง 
เรื่องเพศ อันผิดศีลธรรม โดยไมคิดวา 
นั่นเปนการกระทำที่ไมสมควร 

ความอ ุจาดและอ ัปล ักษณย ัง 
ปรากฏเดนชัดในเรื่องการใชคำหยาบ
คาย การเลนตลกที่เสนอความรุนแรง 
เจ็บตัว แตทำใหคนดูไดขบขัน ราวกับ 
วาไดปลดปลอยความเครงเครียดใน 
ช ีว ิตประจำว ันไปในภาพยนตร จน 
หมดสิ้น รวมถึงการแตงกายขามเพศ 
ซึ ่งม ักจะเสนอใหเห ็นถึงความตลก 
อุจาดและอัปลักษณ มากกวาความ 
นาดู นาเห็นใจ เหลานี้จึงเปนการ 
เ สนอ ให  เ ห ็ น ถ ึ ง ก า รท  าท ายก ั บ 
ระเบียบแบบแผนอันเครงครัด ซึ ่ง 
กำหนดโดยบุคคลชั้นนำในสังคมกอน
หนานี้

ข อนาสังเกตประการหนึ ่งก็คือ 
ภาพยนตรแนวผีและแนวตลกเหลานี้ 
มักจะนำตัวละครบางอาชีพมาลอเลียน 

โดยเฉพาะพระสงฆ ตำรวจ และชนช้ัน 
ปกครองในทองถิ่น ตัวละครเหลานี้ 
เมื่อพิจารณาไปแลวก็คือ “ตัวแทนของ 
อำนาจ” ในสังคมนั่นเอง ดังนั้นการ 
ลอเลียนจึงเปนการทาทายอำนาจที ่ 
อยูใกลตัวที่สุดของชาวบาน ซึ่งไดแก 
กลุมคนอาชีพดังกลาวนั่นเอง

ภาพยนตรไทยแนวผีและแนว 
ตลก ซึ่งมีฉากอุจาดและอัปลักษณจึง 
มิใช การนำเสนอเพ ื ่อความบันเท ิง 
เทาน้ัน หากแตเปนวิถีทางหน่ึงท่ีทองถ่ิน 
(อันหมายถึงทั ้งตัวผู สรางและผู เสพ 
ตางก็ชวยกันกำหนดขึ ้นโดยไมรู ตัว) 
ที่ไดใชภาพยนตรเปน “เครื่องตอรอง” 
กับอำนาจบางประการ เพื่อแสดงให 
เห็นถึง การมีที่อยูที่ยืน และมีพื้นที่ 
ของตนในสังคม

การพิจารณาในแงนี้ เปนเพียง 
การพยายามเขาใจถึงปรากฏการณ 
ดังกลาวที่เกิดขึ้นในวงการภาพยนตร
ไทย เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
เราอาจจะไดพบกระแสใหม ๆ ใน 
ภาพยนตรไทยก็ได ซึ่งชวยยืนยันให 
เห็นวาศิลปวัฒนธรรมกับสังคมนั้นไม 
เคยหางหายจากกัน แตดำเนินไปควบคู 
กันตลอด สุดแทแตวาผู สรางและผู  
เสพจะติดตามและรับรู เทาทันสังคม 
หรือไมเทานั้น 
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Work & Life

ซงชวยยืนยันใหเห็นวาศลปวัฒนธรรมกับสงคมนั้น
ไมเคยหางหายจากกัน  แตดำเนินไปควบคูกันตลอด
สุดแทแตวาผูสรางและผูเสพจะติดตาม
และรับรูเทาทันสงคมหรือไมเทานั้น

เมื่อสภาพสงคมเปลี่ยนแปลงไป
เราอาจจะไดพบกระแสใหม ๆ ในภาพยนตรไทยก็ได 
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Export Composite Leading Index (Export CLI)  
CLI) อยูที่ระดับ 99.67 ลดลงตอเนื่อง โดย Export CLI 
อยูต่ำกวาเสนมาตรฐานที่ 100 สงสัญญาณหดตัวตอเนื่อง 
คาดวาการสงออกจะลดลง ท้ังน้ีปจจัยในประเทศเปนปจจัย 
หลักท่ีสงผลกระทบตอการสงออก โดยดัชนีชี้นำวัฏจักร 
ธุรกิจระยะสั้น และดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สงสัญญาณหดตัว ในขณะที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
และดัชนีอัตราการใชกำลังการผลิตยังคงต่ำกวาเสน 
มาตรฐาน อยางไรก็ตามยังมีปจจัยบวกจากตางประเทศ 
โดย ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global Manufacturing 
PMI) เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง และแตะระดับสูงสุดเปน 
ครั้งแรกในรอบ 2 ป ซึ่งสะทอนมาจากคำสั่งซื้อสินคาใหม 
ที่เพิ่มข้ึนสูงสุดนับจากเดือนมีนาคม 2554 ประกอบกับ 
การจางงานเพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ ญี่ปุน จีน และอังกฤษ

Export Warning System (EXWA) 
การสงออกไทยในเดือนมกราคม 2557 คาดวามี 

โอกาสที่จะอยูในภาวะซบเซา เนื่องจากอัตรากรใชกำลัง 
การผลิต และการนำเขาสินคาทุนและวัตถุดิบยังคงหดตัว 
ตอเนื่อง จากการนำเขาสินคาในกลุมเครื่องจักร เครื่อง 
กำเนิดไฟฟา คอมพิวเตอร และอากาศยานลดลง รวมถึง 
การหดตัวลงของการนำเขาสินคาในกลุมสินแร ถานหิน 
ชิ้นสวนอุปกรณคอมพิวเตอร วัสดุที่ทำดวยยาง โลหะ 
ดายและผาผืน

การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนมกราคม 2557
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

เดือนมกราคม 2557 คาดวาการสงออกไทยจะยังคงชะลอตัวและมีความเปนไปไดวาจะหดตัวลง ถึงแมวาจะมีสัญญาณบวกจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
โลกในป 2557 โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐฯ และประเทศในกลุมยุโรป แตคาดวาการฟนตัวทางเศรษฐกิจดังกลาว จะเปนการฟนตัวอยาง 
คอยเปนคอยไปในชวงตนป ดังนั้นปจจัยดังกลาวจึงไมสงผลบวกชัดเจนมากนักตอการสงออกไทย รวมถึงทิศทางการออนลงของคาเงินบาทที่สวนหนึ่งเกิดจาก 
การลดขนาดมาตรการผอนปรนเชิงปริมาณของสหรัฐฯ (Quantitative Easing: QE) ลงจาก 8.5 เหลือ 7.5 หมื่นลานเหรียญ/เดือน ตั้งแต ม.ค. 2557 จะ 
สงผลใหคาเงินบาทมีแนวโนมออนคาลง แตปจจัยการออนคาลงของเงินบาทอาจไมสงผลบวกตอการสงออกไทยมากนัก เนื่องจากคาดวาคาเงินของประเทศใน 
อาเซียน รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเปนคูแขงทางการคาของไทยจะมีทิศทางการออนลงของคาเงินเชนกัน นอกจากนี้ปจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่มีผล 
ตอการสงออกคือปจจัยฤดูกาล (Seasonal effect) โดยปกติการสงออกจะมีการสงออกสูงในชวงครึ่งปหลัง เนื่องจากเปนชวงเทศการสงออก และจะชะลอลง 
ในชวงครึ่งปแรก 

โดยภาพรวมพบวาตัวแปรชี้นำการสงออกในสวนของปจจัยภายในประเทศสวนใหญสงสัญญาณดานลบ เชน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีอัตราการ 
ใชกำลังการผลิต มูลคาการนำเขาสินคาทุนและวัตถุดิบ ในขณะที่ตัวแปรชี้นำการสงออกในสวนของตางประเทศยังสงสัญญาณคอนขางเปนบวก เชน ดัชนี 
ผูจัดการฝายจัดซื้อ (Global Manufacturing PMI) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุน และดัชนีความเชื่อมั่นทาง 
ธรุกิจของสหภาพยุโรป เปนตน

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