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กราฟิก 
Graphik

เดิมทีถกูออกแบบเพ่ือใชเ้ปน็อัตลักษณ์ของ Schwartzco Inc.
จากน้ันได้รบัการพัฒนาต่อเพ่ือใชใ้น Condé Nast Portfolio  
และถกูขยายขนาดครอบครวัเพ่ือรองรบัการใชง้านในนิตยสาร 
Wallpaper* ตามมาด้วยนิตยสาร T, the New York Times  
Style Magazine ฟอนต์ชุดน้ีรบัเอาแนวความคิดแบบเรยีบงา่ย
ของตัวอักษรไรเ้ชงิฐานแบบยโุรปจากศตวรรษท่ี 20 ผสมผสาน
กันกับศิลปะการใชตั้วอักษรในงานออกแบบรว่มสมัยของ
สวติเซอรแ์ลนด์

ฟอนต์ชุด กราฟกิ น้ีได้รบัอิทธพิลจากศตวรรษท่ี 20 โดยในชว่งน�้าหนักหนา
ได้รบัแรงบันดาลใจจากแบบตัวอักษร Plak ของ Paul Renner ซึ่งออกแบบ
มาเพ่ือใชเ้ป็นตัวพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เท่าน้ัน และยังมีความเชื่อมโยงกับ
ตัวน�้าหนักหนาของ Futura อีกด้วย ต่างกันตรงท่ีภาพรวมของ Futura 
มีความกลมมนมากกวา่และมีสัดส่วนท่ีหนามาก ในส่วนของน�้าหนัก
ท่ีค่อนมาทางบาง กลับได้รบัอิทธพิลจากคู่แข่งอ่ืนๆของ Futura, Helvetica 
และ Univers อาทิเชน่ Neuzeit Grotesk, Folio, Recta, และ Maxima 
โดยความเป็นจรงิแล้วฟอนต์เหล่าน้ีไม่ได้มีอะไรใหม่ หากแต่ฟอนต์
กลุ่มดังกล่าวมีรายละเอียดท่ีถกูพยายามให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะ จงึมี
ความบกพรอ่งท่ีกลายมาเป็นความพิเศษเม่ือผ่านกาลเวลามา
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กราฟกิ บาง    Graphik Thin 
กราฟิก บาง เอียง    Graphik Thin Italic    
กราฟกิ เบาพิเศษ   Graphik Extralight    
กราฟิก เบาพิเศษ เอียง  Graphik Extralight Italic 
กราฟกิ เบา    Graphik Light 
กราฟิก เบา เอียง   Graphik Light Italic 
กราฟกิ ธรรมดา   Graphik Regular 
กราฟิก เอียง    Graphik Regular Italic  
กราฟกิ กลาง    Graphik Medium  
กราฟิก กลาง เอียง   Graphik Medium Italic 
กราฟกิ ก่ึงหนา   Graphik Semibold  
กราฟิก ก่ึงหนา เอียง   Graphik Semibold Italic 
กราฟิก หนา     Graphik Bold   
กราฟิก หนา เอียง    Graphik Bold Italic  
กราฟิก เข้ม     Graphik Black    
กราฟิก เขม้ เอียง    Graphik Black Italic  
กราฟิก หนักพิเศษ    Graphik Super   
กราฟิก หนกัพเิศษ เอยีง  Graphik Super Italic 



Graphik  3 of 28

commercialtype.comCommercial

ยื่นจดสิทธบิัตร 
ฉลองมิตรภาพ
ระหว่างบรรทดั  
ค่าอตัรารายได้
มีอิสระเสรภีาพ 
ระดับสามัญชน
ชีวิตในอุดมคติ
กรอบความคิด

GRAPHIK THIN, 70 PT

GRAPHIK THIN ITALIC, 70 PT

GRAPHIK EXTRALIGHT, 70 PT

GRAPHIK EXTRALIGHT ITALIC, 70 PT
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สัดส่วนรายรบั 
ศิลปวทิยาการ
ภาพยนตรไ์ทย
เทศกาลดนตรี
สรา้งอารมณ์ดี 
กติกามารยาท
หนงัสือหาบเร่
วิชาการศึกษา

GRAPHIK LIGHT, 70 PT

GRAPHIK LIGHT ITALIC, 70 PT

GRAPHIK REGULAR, 70 PT 

GRAPHIK REGULAR ITALIC, 70 PT
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พยัญชนะไทย
วพิากษ์สังคม
ประเด็นฮือฮา
เชา้วนัอาทิตย์
เสียงเอ้ือนต�่า
อาหารรสเลิศ
บรหิารจดัการ
ความสามารถ

GRAPHIK MEDIUM, 70 PT

GRAPHIK MEDIUM ITALIC, 70 PT

GRAPHIK SEMIBOLD, 70 PT

GRAPHIK SEMIBOLD ITALIC, 70 PT
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แผนท่ีจงัหวดั
เสน้ขอบเมือง
รฐัจดัเก็บภาษี
สนามฟุตบอล
สมัมนาประจ�า
กล่าวค�าสวสัดี
ความสมัพนัธ์
ของประชาชน

GRAPHIK BOLD, 70 PT

GRAPHIK BOLD ITALIC, 70 PT

GRAPHIK BLACK, 70 PT

GRAPHIK BLACK ITALIC, 70 PT
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มีความชดัเจน
กติกามารยาท
อาณาจกัรไทย 
เกดิการปฏรูิป

GRAPHIK SUPER, 70 PT

GRAPHIK SUPER ITALIC, 70 PT
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งานวจิยัถึงนวตักรรมใหม่ 
ฐานคิดมาจากวฒันธรรม
ขา้งตน้ก็คือ d��� li�er�cy  
ความสามารถในการอ่าน 
เพ่ือความรูแ้ละการเขียน
อ่านไดอ้ย่างเป็นระเบียบ
วธิส่ืีอสารท่ีส�าคัญในโลก 
ยุคโบราณระหวา่งมนุษย์
อย่างหน่ึงก็คือ การเขียน
ขนาดข้อมูลในโลกไซเบอร์
ประมาณ 38 tetrabytes 
เท่ากบัหนงัสือขนาดปกติ 

GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 40 PT   [ALTERNATE a t]

GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 40 PT

GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 40 PT

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 40 PT
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ประกอบไปด้วยการรวบ 
รวม และวเิคราะห์ข้อมูล 
ตีความหมายของขอ้มูล
กฎเกณฑ์เพียงชุดเดียว
ในการตัดสนิใจบางครัง้ 
เปล่ียนวกิฤตเป็นโอกาส
ลมมรสมุจากทะเลทิศใต้ 
ท่ีมีความส�าคัญต่อข้อมูล 
ระบบประสาทส่วนกลาง

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 40 PT [ALTERNATE a t]

GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 40 PT

GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 40 PT

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 40 PT

d��� li�er�cy ท�าให้แยก 
วา่อะไรเปน็ f�c� (ขอ้เท็จ
จรงิ) และอะไรเป็น �ru�h
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GRAPHIK SUPER, 40 PT

ออกฤทธ์ิและสงัเกตผล 
มาตราการท่ีน่าไวว้างใจ 
ผลิตยาปฏิชวีนะล�า้สมยั
มอบโอกาสสดุพเิศษให ้
กลางสีแ่ยกอนสุาวรยีฯ์  
มกีารประกอบพธิกีรรม

GRAPHIK SUPER ITALIC, 40 PT
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ตามวฒันธรรมการขาย (SALE CULTURE) 
ธนาคารใหญ่อันดับต้นๆ ของสหรฐัอเมรกิา
เป็นสดัส่วนถึง 10% ดงัน ัน้น่าจะเป็นตวัแจง้

มีวธิกีารรบัมือกับความคาดหวงัขององค์กร
ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของผู้รว่มงาน
มีการหวงัผลตอบแทน หรือ Sale Incentive

GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 25 PT

GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 25 PT

การท�างานของดีท่ีมีล�าดับความส�าคัญอะไร 
แผนทกุระดับจะมีตัวเลขเป้าหมายท่ีชดัเจน
วางแผนการจดัสรรทรพัยากรใหเ้หมาะสม

GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 25 PT

มีผลลัพธข์องการต้ังเป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
เข้าถึงวตัถปุระสงค์ของเป้าหมายแต่ละตัว
ใหป้รบัเป็นเงินรวม 185 ลา้นเหรยีญสหรฐั

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 25 PT 

โดยนักลงทนุ และนักวเิคราะห์หลักทรพัย์
PRODUCT HOLDING ท่ีเปน็ตัวชีว้ดัผล
มีความเช่ือใจของนกัลงทุนในโมเดลธุรกิจ

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 25 PT
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ยุคสมัยมนุษย์อยู่ถ�้าเม่ือ 50,000 ปีก่อน  
การเกิดปรากฏการณ์ SOCIAL PROOF 
น�ามาใชก้บัสถานการณ ์ต่าง ๆ ในปัจจุบนั

เสยีงปรบมือหลังการแสดงหรอืการพูด
มติไตรต่รองจากทกุฝ่ายอย่างรอบคอบ 
“herd instinct” หรอื สญัชาติญาณฝูง

GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 25 PT

GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 25 PT

มีข้อดีของการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
เปิดให้ถกเถียงเพื่อรบัฟังความเห็นต่าง
ตีพิมพฉ์บบั วนัองัคาร ท่ี 20 ก.ย. 2559

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 25 PT

สถาบันการเงินก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐
อาศัยวฒันธรรมของการคล้อยตามกัน
group�hink เป็นลกัษณะยอ่ยหนึง่ของ

GRAPHIK SUPER, SUPER ITALIC, 25 PT   [ALTERNATE t]
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ถ้าในอนาคตหุ่นยนต์และสมองกลจะมีความสามารถก้าวไกล
และสัดส่วนงานอยู่ในกลุ่มเส่ียงถกูทดแทนโดย automation
อตัราการจา้งงานของเศรษฐกิจขนาดยกัษ์ เช่น สหรฐัอเมริกา
ส่ิงท่ีท�านายกนั มนัอยู่ใน “โลกอนาคต” ท่ีฟังดูเพอ้ฝันห่างไกล

GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 18 PT

การเข้าใจในรูปแบบของภาษาพูดของมนุษย์ หรอืการมองเห็น
ในเทคโนโลยี Cloud Robotics ยังจะท�าให้ในอนาคตหุ่นยนต์
สมองกลจะเป็นส่วนส�าคญัในชีวิตคนอย่างสมบูรณ์ในปี 2019
ความสามารถของหุ่นยนต์จะย่ิงทวีคูณ เม่ือพฒันาระบบพืน้ท่ี

GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 18 PT

ควรจะพิจารณาปัจจยัภายนอกท่ีอาจกระทบกับการส่งออก
อัตราแลกเปล่ียน หรอืการย้ายฐานการผลิต: 294.967 km2
1937: ค่าเก่ียวพนักบัผูค้นในระบบเศรษฐกิจเป็นจ�านวนมาก
ทราบว่าประเทศไทยส่งออกสินคา้หลากหลายชนิดไปท ั่วโลก

GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 18 PT

มีลักษณะสถาปัตยกรรมในยุคหลังอาณานิคม 1720–1780
ปี 2005, เธอจดัแสดงผลงานศิลปะครัง้แรกท่ีเมืองมิวนิค
นกัวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไดเ้ลือกศึกษาการส่งออกในภาพรวม
นโยบายของเธอไดร้บัความสนใจจากสาธารณชนอยู่เสมอ

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 18 PT

ข้อเท็จจรงิคือภาคส่งออกไทยมีการกระจุกตัวในระดับสงู 
สัดส่วนการส่งออกสงูถึงรอ้ยละ 88 ของมลูค่าท่ีมีท้ังหมด
เหตุการณเ์ฉพาะเจาะจง ท่ีส่งผลกระทบต่อผูเ้ล่นรายใหญ่
ซ่ึงชุดขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นถึง ความไม่หลากหลายในมิติอ่ืน

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 18 PT
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มีแนวโน้มยังจะคงทวคีวามรุนแรงมากย่ิงข้ึนในอนาคต
โดยอีก 12 ปีข้างหน้า จ�านวนประชากรไทยจะเริม่ ‘ลดลง’
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ
การเติบโตทางเศรษฐกิจเฉล่ียรอ้ยละ 4.5 ในช่วงรอบปี

GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 18 PT

โดยความสามารถในการหารายได้ท่ีแตกต่างกันมากข้ึน 
ลักษณะการเลือกอาชีพท่ีกระทบต่อภาพรวมอเศรษฐกิจ
จากงานวจิยัพบวา่ในปี 2035 จะมีแรงงานวยั 50-60 ปี
และแรงงานท่ีเป็นผูจ้า้งงานตนเอง (Self-employed)

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 18 PT

ปัจจยัการผลิตขั้นต้นท่ีมีเพียงทนุและแรงงานท่ีจ�ากัด
ก�าหนดตัวขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะสัน้
วางนโยบายที่จะรบัมอืกบัการเขา้สูเ่ศรษฐกิจชราภาพ
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิที่เป็น Sof� Infr�s�ruc�ure

GRAPHIK SUPER, SUPER ITALIC, 18 PT [ALTERNATE a t]

ผลส�ารวจจากปี พ.ศ. 2557 พบวา่ผู้สงูอายุมีจ�านวนเพ่ิม
โดยท่ีมีสัดส่วนถึงรอ้ยละ 14.9 ของประชากรท้ังประเทศ
เสนอโครงสรา้งทางเศรษฐกิจท่ีผนัผวนอย่างมีนยัส�าคญั
การเขา้สู่สงัคมชราภาพของประเทศไทยจะส่งผลกระทบ

GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 18 PT
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สามารถค�านึงถึงผลกระทบอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากมิติทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งเสียงให้เราตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะได้รบัในอนาคต
พฒันาระบบขอ้มูลเครดิตของผูป้ระกอบการรายย่อย รายใหม่ และนอกระบบ

GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 14 PT 

ในระบบเศรษฐกิจ การเติบโตจะเกิดข้ึนได้จ�าเป็นต้องมีการจัดสรรทรพัยากร 
ท่ีผู้ประกอบการรายใหญ่ใน 5% แรกน้ัน ครอบครองส่วนแบ่งรายได้ถึง 80%
ร่วมโครงการส่งเสริม และสนบัสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 14 PT

เราเปล่ียนผ่านจากประเทศท่ีท�าการเกษตรเป็นหลักสู่ประเทศอตุสาหกรรม
มีการโยกย้ายทรพัยากรระหวา่งผู้ประกอบการภายในอตุสาหกรรมเดียวกัน 
งบการเงินของบริษทัท่ีจดทะเบียนกว่า 700,000 บริษทัในช่วงปี 1991-2012 

GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 14 PT 

ส่วนแบ่งรายได้ผู้ประกอบการรายใหญ่ แบ่งตามกลุ่มอตุสาหกรรม (2014)
โดยอัตราการหมุนเวยีนของสินทรพัย์รวม (TOTAL ASSET TURNOVER)
จาก 1.17 เป็น 1.48 ซ่ึงเกิดจากการพฒันาตวัเองใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 14 PT

GRILICHES AND REGEV (1995) เพ่ือค�านวณหาประสิทธภิาพการผลิต 
ภาพรวมการขายส่งและการขายปลีก การซอ่มยานยนต์และจกัรยานยนต์ 
การเขา้สู่ธุรกิจของผูเ้ล่นรายใหม่เพ่ือใหท้ดแทนส่ิงเก่าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 14 PT

การทดลองโดยธรรมชาติ (natural experiment) เพ่ือศึกษาผลกระทบ 
เรือ่งของข้อจ�ากัดในความสามารถในการป้องกัน และรบัมือกับภัยพิบัติ
ท่ีเหตุการณก่อใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 14% ของ GDP

GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 14 PT

เพ่ือไม่ให้เกิดการบิดเบือนแรงจูงใจของครอบครวั ในการประกันตนเอง
การคาดการณ์ (SUBJECTIVE EXPECTATION) ของความน่าจะเปน็ท่ี
ครวัเรอืนชาวนาท่ีมีพืน้ท่ีนาจมน�า้เป็นเวลานาน และไดร้บัผลกระทบทาง

GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 14 PT 

ต่อครวัเรอืนชาวนาจ�านวน 421 ครวัเรอืนจาก 46 หมู่บ้านใน 3 จงัหวดั 
การให้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันภายในชุมชน (SOCIAL INSURANCE)  
นอกจากนี ้20-25% ของครวัเรอืนผูป้ระสบภยัในท ัง้สองประเทศยงัมี 

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 14 PT 

ประชาชนเข้ามามี สว่นรว่มในตลาดประกันภัย (Raschky et al. 2013)
จากผลการศึกษาของ TSC (2011) และ COSS (2012) สรุปในรูปแบบ
ภยัธรรมชาตมิผีลกระทบในวงกวา้ง (covariate or aggregate risk)

GRAPHIK SUPER, SUPER ITALIC, 14 PT
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INVESTMENT, การลงทนุมีบทบาทส�าคัญย่ิงต่อการ
เจรญิเติบโตของประเทศท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว 
ทวา่การลงทนุภาคเอกชนของไทยอยู่ในระดับต�่ามา
ต้ังแต่ชว่งหลังวกิฤตการณ์ทางการเงนิปี พ.ศ. 2540  
จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึง ปญัหาการลงทนุไทย  
จากภาพรวมของข้อมูลชุดน้ี ในปี 2015 มีผู้ค้าขาย
ระหวา่งประเทศท้ังส้ิน 95,245 ราย โดยมีการค�านวณ
ผลตอบแทนเป็นจ�านวน £8,328,354. นอกจากน้ี 
จ�านวนผู้ท่ีมีท้ังธรุกรรมน�าเข้า และส่งออก (hybrids) 
มีอยู่ 19,705 ราย ในแงจ่�านวนประเภทสินค้าจ�าแนก 
จะเห็นได้วา่ ผูส่้งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินคา้เดียว 
หรือส่งออกไปยงัตลาดเดียว โดยจ�านวนผู้ส่งออกจะ 
ลดลงเรือ่ยๆ ตามจ�านวนสินค้า และตลาดส่งออกท่ี
เพ่ิมข้ึน ในเรือ่งน้ีงานวจิยัส่วนใหญ่มีข้อสรุปค่อนข้าง
ชดัเจนวา่ ความแตกต่างของบรษัิทท่ีส่งออก น้ัน 
มีอยู่แล้วก่อนท่ีจะเริม่ส่งออก การท่ีบรษัิทส่งออกมี
ประสิทธภิาพสงูกวา่บรษัิทอ่ืน ไม่ได้เป็นเพราะกิจกรรม
ส่งออก แต่ประสิทธภิาพท่ีสงูน้ันเองคือส่ิงท่ีเอ้ือให้ผู้
ประกอบการก้าวข้ามต้นทนุ £72,289,673. ในการ
แปรผันตนเองมาเป็นผู้ส่งออกได้จ�านวนรวมท้ังส้ิน 
£129,586,782 เม่ือขมวดรวมท้ังมิติ extensive และ 
intensive margins เข้าด้วยกัน เราสามารถพิจารณา
การกระจายตัวของผู้ส่งออกรวมท้ังมูลค่าการส่งออก
จ�าแนกตามจ�านวนตลาด และสินค้าส่งออกดังท่ีแสดง
ในตารางท่ี 2 ซึ่งแสดงให้เห็นวา่ผู้ส่งออกส่วนมากส่ง
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INVESTMENT, การลงทนุมีบทบาทส�าคัญย่ิงต่อการ
เจรญิเติบโตของประเทศท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว 
ทวา่การลงทนุภาคเอกชนของไทยอยู่ในระดับต�่ามา
ต้ังแต่ชว่งหลังวกิฤตการณ์ทางการเงนิปี พ.ศ. 2540  
จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทนุไทย  
จากภาพรวมของข้อมูลชุดน้ี ในปี 2015 มีผู้ค้าขาย
ระหวา่งประเทศท้ังส้ิน 95,245 ราย โดยการค�านวณ 
ผลตอบแทนเป็นจ�านวน £8,328,354. นอกจากน้ี 
จ�านวนผู้ท่ีมีท้ังธรุกรรมน�าเข้า และส่งออก (hybrids) 
มีอยู่ 19,705 ราย ในแงจ่�านวนประเภทสินค้าจ�าแนก 
จะเห็นได้วา่ ผูส่้งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินคา้เดียว 
หรอืส่งออกไปยงัตลาดเดียว โดยจ�านวนผู้ส่งออก 
จะลดลงเรือ่ยๆ ตามจ�านวนสินค้า ถึงแม้วา่ปัจจยั 
ท่ีอาจส่งผลต่อการประเมินจะมีอยุ่ท่ัวไป และตลาด
ส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน ในเรือ่งน้ีงานวจิยัส่วนใหญ่มีข้อสรุป 
ชดัเจนวา่ ความแตกต่างของบรษัิทท่ีส่งออก น้ัน 
มีอยู่แล้วก่อนท่ีจะเริม่ส่งออก การท่ีบรษัิทส่งออก 
มีประสิทธภิาพสงูกวา่บรษัิทอ่ืน ไม่ได้เป็นเพราะปัจจยั 
กิจกรรมส่งออก แต่ประสิทธภิาพท่ีสงูคือส่ิงท่ีเอ้ือ 
ให้เกิดการก้าวข้ามต้นทนุ £72,289,673. ในการ
แปรผันตนเองมาเป็นผู้ส่งออกได้จ�านวนรวมท้ังส้ิน
£129,586,782 เม่ือขมวดรวมท้ังมิติ extensive  
และ intensive margins เข้าด้วยกัน เราสามารถ
พิจารณาการกระจายตัวของผู้ส่งออกรวมท้ังมูลค่า
การส่งออกจ�าแนกตามจ�านวนตลาด และสินค้าส่ง
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INVESTMENT, การลงทนุมีบทบาทส�าคัญย่ิงต่อการ
เจรญิเติบโตของประเทศท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว 
ทวา่การลงทนุภาคเอกชนของไทยอยู่ในระดับต�่ามา
ต้ังแต่ชว่งหลังวกิฤตการณ์ทางการเงนิป ีพ.ศ. 2540  
จงึจ�าเปน็ท่ีจะต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทนุไทย  
จากภาพรวมของข้อมลูชุดน้ี ในป ี2015 มีผู้ค้าขาย
ระหวา่งประเทศท้ังส้ิน 95,245 ราย โดยการค�านวณ 
ผลตอบแทนเปน็จ�านวน £8,328,354. นอกจากน้ี 
จ�านวนผู้ท่ีมีท้ังธรุกรรมน�าเข้า และส่งออก (hybrids) 
มีอยู่ 19,705 ราย ในแงจ่�านวนประเภทสินค้าจ�าแนก
จะเห็นได้วา่ ผูส่้งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินคา้เดียว
หรอืส่งออกไปยงัตลาดเดียว โดยจ�านวนผู้ส่งออกจะ
ลดลงเรือ่ยๆ ตามจ�านวนสินค้า ถึงแม้วา่ปจัจยัท่ีอาจ
ส่งผลต่อการประเมินจะมีอยุ่ท่ัวไป และตลาดส่งออก
ท่ีเพ่ิมข้ึน ในเรือ่งน้ีงานวจิยัส่วนใหญ่มีข้อสรุปวา่ 
ความแตกต่างของบรษัิทท่ีสง่ออก น้ันมีอยู่แล้วก่อน
ท่ีจะเริม่ส่งออก การท่ีบรษัิทส่งออกมีประสิทธภิาพสงู
กวา่บรษัิทอ่ืน ไม่ได้เปน็เพราะปจัจยักิจกรรมส่งออก 
แต่ประสิทธภิาพท่ีสงูคือส่ิงท่ีเอ้ือให้เกิดการก้าวข้าม
ต้นทนุ £72,289,673. ในการแปรผันตนเองมาเปน็ผู้
ส่งออกได้จ�านวนรวมท้ังส้ิน £129,586,782 เม่ือ
ขมวดรวมท้ังมิติ extensive และ intensive mar-
gins เข้าด้วยกัน เราสามารถพิจารณาการกระจายตัว
ของผู้ส่งออกรวมท้ังมลูค่าการส่งออกจ�าแนกตาม
จ�านวนตลาด และสินค้าส่งออกดังท่ีแสดงในตารางท่ี 
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GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, SEMIBOLD, 10/14 PT GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, BOLD, 10/14PT

ดรรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เป็นเครือ่งมือท่ีชว่ยในการศึกษา 
ความเป็นไปได้ของการเกิด การลุกลามของ 
วิกฤตการณ์การเงิน โดยสามารถบอกได้วา่  
หากเกิดวกิฤตการเงนิข้ึนในประเทศหน่ึงๆ โอกาส 
ท่ีจะเกิดการลกุลามไปสู่ประเทศอ่ืนๆ มีความ 
เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และความรุนแรงของ 
การลกุลามน้ันข้ึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจแบบใด 
จากการศึกษาพบวา่ ในกรณีระหวา่งประเทศพัฒนา
แล้วอย่างสหรฐัอเมรกิาและเยอรมัน ปัจจยัด้าน
อปุทานท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจจรงิ เชน่ อัตรา 
การเติบโตของผลผลิตอตุสาหกรรม เป็น ปัจจยั
ส�าคญัท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้ 

การศึกษาในเรือ่งของวกิฤตการณ์การเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหวา่งวกิฤตการณ์การเงนิ 
ท่ีเกิดข้ึนในสองประเทศ โดยมากผู้ศึกษามักจะ 
เลือกเครือ่งมือท่ีอิงกับการใช ้correlation  
เพ่ือวเิคราะห์ความสัมพันธ ์อย่างไรก็ดีในการศึกษา
เหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนยาก การใช ้correlation ยังมี 
ข้อจ�ากัดอยู่หลายประการ (Embrechts et al., 
1999) เชน่ ในทางทฤษฎี correlation มีความ
เก่ียวข้องกับสมมุติฐานเรือ่ง normal distribution 
ซึ่งท�าให้ "ผลลัพธท่ี์ได้มีค่าต�่ากวา่ความเป็นจรงิ" 
นอกจากน้ี การน�า correlation มาใชว้เิคราะห์ 
ความสัมพันธต์รงจุดการกระจายตัวบรเิวณ tail  
มักจะให้ผลการศึกษาท่ีไม่แน่นอน (Ang and Chen 
2000) และค่า correlation ท่ีค�านวณได้ ยัง 
ไม่สามารถส่ือถึงโอกาสความเป็นไปได ้ของการ 
เกิด วิกฤตการณ์ และการลุกลาม โดยใชแ้นวคิด 
ในเรือ่งของ EVT เราน�าเสนอเครือ่งมือประเภท 
non-parametric ท่ีสามารถค�านวณหาค่า 
ความเป็นไปได้ของการเกิดการลกุลามของ 
"วกิฤตการณ์การเงนิ" ได้โดยตรง โดยไม่ต้องมี
สมมติฐานใดๆ เก่ียวกับการกระจายตัวของข้อมูล 
ซึ่งก็คือ ดรรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ (systemic 
risk indicator) (De Vries, 2005) สมมุติให้ X และ 
Y คือผลตอบแทนของตลาดหุ้นของสองประเทศ 
โดยมีระดับผลตอบแทน ณ จุดการเกิดวิกฤต อยู่ท่ี s 
ดังน้ัน ความเป็นไปได้ท่ีตลาดหุ้นของท้ังสองประเทศ
จะเกิดวกิฤตการณ์การเงนิข้ึนพรอ้มกัน หาก 
ตลาดหุ้นของประเทศใดประเทศหน่ึงเกิดวกิฤตข้ึน 
สามารถเขียนสมการได้เป็นท้ังน้ี ดรรชนีชีว้ดั 

ดรรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เปน็เครือ่งมือท่ีชว่ยในการศึกษา 
ความเปน็ไปได้ของการเกิด การลุกลามของ
วิกฤตการณก์ารเงิน โดยสามารถบอกได้วา่  
หากเกิดวกิฤตการเงนิข้ึนในประเทศหน่ึงๆ โอกาส 
ท่ีจะเกิดการลกุลามไปสู่ประเทศอ่ืนๆ มีความ 
เปน็ไปได้มากน้อยเพียงใด และความรุนแรงของ 
การลกุลามน้ันข้ึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจแบบใด  
จากการศึกษาพบวา่ ในกรณีระหวา่งประเทศพัฒนา
แล้วอย่างสหรฐัอเมรกิาและเยอรมัน ปจัจยัด้าน
อปุทานท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจจรงิ เชน่ อัตรา 
การเติบโตของผลผลิตอตุสาหกรรม เปน็ ปัจจยั
ส�าคญัท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้ 

การศกึษาในเรือ่งของวกิฤตการณ์การเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหวา่งวกิฤตการณ์การเงนิ 
ท่ีเกิดข้ึนในสองประเทศ โดยมากผู้ศึกษามักจะ 
เลือกเครือ่งมือท่ีอิงกับการใช ้correlation 
เพ่ือวเิคราะห์ความสัมพันธ ์อย่างไรก็ดีในการศึกษา
เหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนยาก การใช ้correlation ยังมี 
ข้อจ�ากัดอยู่หลายประการ (Embrechts et al., 
1999) เชน่ ในทางทฤษฎี correlation มีความ
เก่ียวข้องกับสมมติุฐานเรือ่ง normal distribution 
ซึ่งท�าให้ "ผลลัพธท่ี์ได้มีค่าต�่ากวา่ความเปน็จรงิ" 
นอกจากน้ี การน�า correlation มาใชว้เิคราะห์ 
ความสัมพันธต์รงจุดการกระจายตัวบรเิวณ tail  
มักจะให้ผลการศึกษาท่ีไม่แน่นอน (Ang and Chen 
2000) และค่า correlation ท่ีค�านวณได้ ยัง 
ไม่สามารถส่ือถึงโอกาสความเป็นไปได ้ของการ 
เกิด วิกฤตการณ ์และการลุกลาม โดยใชแ้นวคิด 
ในเรือ่งของ EVT เราน�าเสนอเครือ่งมือประเภท 
non-parametric ท่ีสามารถค�านวณหาค่า 
ความเปน็ไปได้ของการเกิดการลกุลามของ 
"วกิฤตการณ์การเงนิ" ได้โดยตรง โดยไม่ต้องมี
สมมติฐานใดๆ เก่ียวกับการกระจายตัวของข้อมลู  
ซึ่งก็คือ ดรรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ (systemic 
risk indicator) (De Vries, 2005) สมมติุให้ X และ 
Y คือผลตอบแทนของตลาดหุ้นของสองประเทศ  
โดยมีระดับผลตอบแทน ณ จุดการเกิดวกิฤต อยู่ท่ี s 
ดังน้ัน ความเปน็ไปได้ท่ีตลาดหุ้นของท้ังสองประเทศ
จะเกิดวกิฤตการณ์การเงนิข้ึนพรอ้มกัน หาก 
ตลาดหุ้นของประเทศใดประเทศหน่ึงเกิดวกิฤตข้ึน 
สามารถเขียนสมการได้เปน็ท้ังน้ี ดรรชนีชีว้ดั 
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GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 10/14 PT GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 10/14 PT

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 10/14 PT

ดรรชนีช้ีวดัความเสีย่งต่อระบบ (Systemic  
Risk Indicator)  เปน็เครือ่งมือท่ีช่วยในการ 
ศกึษาความเปน็ไปได้ของการเกิด การลุกลาม 
ของวกิฤตการณก์ารเงิน โดยสามารถบอกได้วา่  
หากเกิดวกิฤตการเงนิข้ึนในประเทศหน่ึงๆ  
โอกาสจะเกิดการลกุลามไปสูป่ระเทศอ่ืนๆ มี 
ความเปน็ไปได้มากน้อยเพียงใด และความรุนแรง
ของการลกุลามน้ันอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจแบบใด  
จากการศกึษาพบวา่ ในกรณีระหวา่งประเทศ 
พัฒนาแล้วอย่างสหรฐัอเมรกิาและเยอรมัน  
ปัจจยัด้านอปุทานเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจจรงิ เช่น 
อัตราการเติบโตของผลผลิตอตุสาหกรรม เปน็  
ปัจจยัส�าคญัท่ีทวคีวามรนุแรงมากขึน้

การศึกษาในเรือ่งของวกิฤตการณก์ารเงิน
การหาความสมัพันธร์ะหวา่งวกิฤตการณ์การเงนิ 
ท่ีเกิดข้ึนในสองประเทศ โดยมากผู้ศกึษามักจะ 
เลือกเครือ่งมือท่ีอิงกับการใช้ correlation เพื่อ
วเิคราะห์ความสมัพันธ ์อย่างไรก็ดีในการศกึษา
เหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนยาก การใช้ correlation ยังมี 

ดรรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เปน็เครือ่งมือท่ีชว่ยในการศึกษา 
ความเปน็ไปได้ของการเกิด การลุกลามของ
วิกฤตการณก์ารเงิน โดยสามารถบอกได้วา่ หากเกิด
วกิฤตการเงนิข้ึนในประเทศหน่ึงๆ โอกาสท่ีจะ 
เกิดการลกุลามไปสู่ประเทศอ่ืนๆ มีความเปน็ไปได้
มากน้อยเพียงใด และความรุนแรงของการลกุลาม
น้ันอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจแบบใด จากการศึกษา 
พบวา่ ในกรณีระหวา่งประเทศพัฒนาแล้วอย่าง
สหรฐัอเมรกิาและเยอรมัน ปัจจยัด้านอปุทาน
เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจจรงิ เชน่ อัตราการเติบโต 
ของผลผลิตอตุสาหกรรม เปน็ ปัจจยัส�าคญั 
ท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้ 

การศึกษาในเรือ่งของวิกฤตการณก์ารเงิน
การหาความสัมพันธร์ะหวา่งวกิฤตการณ์การเงนิ 
ท่ีเกิดข้ึนในสองประเทศ โดยมากผู้ศึกษามักจะ 
เลือกเครือ่งมือท่ีอิงกับการใช ้correlation  
เพ่ือวเิคราะห์ความสัมพันธ ์อย่างไรก็ดีในการศึกษา
เหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึนยาก การใช ้correlation ยังมี 
ข้อจ�ากัดอยู่หลายประการ (Embrechts et al., 
1999) เชน่ ในทางทฤษฎี correlation มีความ
เก่ียวข้องกับสมมุติฐานเรือ่ง normal distribution 
ซ่ึงท�าให้ "ผลลัพธท่ี์ได้มีค่าต�่ากวา่ความเปน็จรงิ" 
นอกจากน้ี การน�า correlation มาใชว้เิคราะห์ 
ความสัมพันธต์รงจุดการกระจายตัวบรเิวณ tail  
มักจะให้ผลการศึกษาท่ีไม่แน่นอน (Ang and Chen 
2000) และ ค่า correlation ท่ีค�านวณได้ 
ยังไม่สามารถส่ือถึงโอกาสความเป็นไปได้ ของ 
การเกิด วิกฤตการณ ์และการลุกลาม โดยใชแ้นวคิด
ในเรือ่งของ EVT เราน�าเสนอเครือ่งมือประเภท 
non-parametric ท่ีสามารถค�านวณหาค่า 
ความเปน็ไปได้ของการเกิดการลกุลามของ 
"วกิฤตการณ์การเงนิ" ได้โดยตรง โดยไม่ต้องมี
สมมติฐานใดๆ เก่ียวกับการกระจายตัวของข้อมูล 
ซ่ึงก็คือ ดรรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ (systemic 
risk indicator) (De Vries, 2005) สมมุติให้ X 
และ Y คือผลตอบแทนของตลาดหุ้นของสอง
ประเทศ โดยมีระดับผลตอบแทน ณ จุดการเกิด
วกิฤต อยู่ท่ี s ดังน้ัน ความเปน็ไปได้ท่ีตลาดหุ้น 
ของท้ังสองประเทศจะเกิดวกิฤตการณ์การเงนิข้ึน
พรอ้มกัน หากตลาดหุ้นของประเทศใดประเทศหน่ึง
เกิดวกิฤตข้ึน สามารถเขียนสมการได้เปน็ท้ังน้ี 

ดรรชนีชี้วดัความเสีย่งต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เปน็เครือ่งมือท่ีช่วยในการศกึษา 
ความเปน็ไปได้ของการเกิด การลุกลามของ
วกิฤตการณก์ารเงิน โดยสามารถบอกได้วา่ หาก 
เกิดวกิฤตการเงนิข้ึนในประเทศหน่ึงๆ โอกาสท่ีจะ
เกิดการลกุลามไปสูป่ระเทศอ่ืนๆ มีความเปน็ไปได้
มากน้อยเพียงใด และความรุนแรงของการลกุลาม
น้ันอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจแบบใด จากการศกึษา 
พบวา่ ในกรณีระหวา่งประเทศพัฒนาแล้วอย่าง
สหรฐัอเมรกิาและเยอรมัน ปัจจยัด้านอปุทาน
เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจจรงิ เช่น อัตราการเติบโต 
ของผลผลิตอตุสาหกรรม เปน็ ปัจจยัส�าคญัท่ี 
ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ 

การศึกษาในเรือ่งของวกิฤตการณก์ารเงิน
การหาความสมัพันธร์ะหวา่งวกิฤตการณ์การเงนิ 
ท่ีเกิดข้ึนในสองประเทศ โดยมากผู้ศกึษามักจะ 
เลือกเครือ่งมือท่ีอิงกับการใช้ correlation เพ่ือ 
วเิคราะห์ความสมัพันธ ์อย่างไรก็ดีในการศกึษา
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ดรรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เป็นเครือ่งมือท่ีชว่ยในการศึกษาความ 
เป็นไปได้ของการเกิด การลุกลามของวิกฤตการณ์การเงิน 
โดยสามารถบอกได้วา่ หากเกิดวกิฤตการเงนิข้ึน 
ในประเทศหน่ึงๆ โอกาสท่ีจะเกิดการลกุลามไปสู่ 
ประเทศอ่ืนๆ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และ
ความรุนแรงของการลกุลามน้ันข้ึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ
แบบใด จากการศึกษาพบวา่ ในกรณีระหวา่งประเทศ
พัฒนาแล้วอย่างสหรฐัอเมรกิาและเยอรมัน ปัจจยั 
ด้านอปุทานท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจจรงิ เชน่ อัตรา 
การเติบโตของผลผลิตอตุสาหกรรมเป็น ปัจจยัส�าคญั 
ท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้  

การศึกษาในเรือ่งของวกิฤตการณ์การเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหวา่งวกิฤตการณ์การเงนิท่ี 
เกิดข้ึนในสองประเทศ โดยมากผู้ศึกษามักจะเลือก 
เครือ่งมือท่ีอิงกับการใช ้correlation เพ่ือวเิคราะห์ 
ความสัมพันธ ์อย่างไรก็ดีในการศึกษาเหตกุารณ์ 
ท่ีเกิดข้ึนยาก การใช ้correlation ยังมีข้อจ�ากัดอยู่ 
หลายประการ (Embrechts et al., 1999) เชน่  
ในทางทฤษฎี correlation มีความเก่ียวข้องกับ
สมมุติฐานเรือ่ง normal distribution ซึ่งท�าให้  
"ผลลัพธท่ี์ได้มีค่าต�่ากวา่ความเป็นจรงิ" นอกจากน้ี  
การน�า correlation มาใชว้เิคราะห์ความสัมพันธ ์
ตรงจุดการกระจายตัวบรเิวณ tail มักจะให้ผลการศึกษา 
ท่ีไม่แน่นอน (Ang and Chen 2000) และค่า  
correlation ท่ีค�านวณได้ ยังไม่สามารถส่ือถึง โอกาส
ความเป็นไปได ้ของการเกิด วิกฤตการณ์ และการลุกลาม 
ท่ีสามารถค�านวณหาค่าความเป็นไปได้ของการเกิด 
การลกุลามของ "วกิฤตการณ์การเงนิ" ได้โดยตรง

ความเส่ียงในสภาวะเศรษฐกิจระดับวกิฤต
เพ่ือให้การศึกษาสามารถเชื่อมต่อไปถึงนัยยะเชงินโยบาย 
เราได้ท�าการศึกษา การลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน  
ในชว่งเวลาเฉพาะท่ี อัตราเงนิเฟอ้ (inflation) และ 
อัตราการเติบโตของผลผลิตอตุสาหกรรม (industrial 
production growth) ของสหรฐัอเมรกิาและเยอรมัน 
อยู่ในระดับวกิฤต โดยสองตัวแปรน้ี เป็นปัจจยัพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส�าคัญในด้านอปุสงค์และอปุทาน 
ตามล�าดบั ส�าหรบัการศึกษา เราจะพิจารณาการลกุลาม
วกิฤตการณ์การเงนิ ในเงือ่นไขท่ีตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค
ของท้ังสองประเทศอยู่ในระดับวกิฤตท้ังในด้านต�่าและ
ด้านสงู โดยระดับวกิฤตท่ีใช ้คือค่าท่ี 5% และ 95% 
quantile ของค่าเคล่ือนท่ี 10 ปี ของข้อมูลรายเดือน
บทความน้ีน�าเสนอวธิกีารวดัความเป็นไปได้ของการ 
เกิดการลกุลามวกิฤตการณ์การเงนิ โดยใชด้รรชนีชีว้ดั

ดรรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk  
Indicator)  เปน็เครือ่งมือท่ีชว่ยในการศึกษาความ 
เปน็ไปได้ของการเกิด การลุกลามของวิกฤตการณก์ารเงิน 
โดยสามารถบอกได้วา่ หากเกิดวกิฤตการเงนิข้ึน 
ในประเทศหน่ึงๆ โอกาสท่ีจะเกิดการลกุลามไปสู่ 
ประเทศอ่ืนๆ มีความเปน็ไปได้มากน้อยเพียงใด และ 
ความรุนแรงของการลกุลามน้ันข้ึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ
แบบใด จากการศึกษาพบวา่ ในกรณีระหวา่งประเทศ
พัฒนาแล้วอย่างสหรฐัอเมรกิาและเยอรมัน ปจัจยั 
ด้านอปุทานท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจจรงิ เชน่ อัตรา 
การเติบโตของผลผลิตอตุสาหกรรมเปน็ ปัจจยัส�าคญั 
ท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้  

การศกึษาในเรือ่งของวกิฤตการณ์การเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหวา่งวกิฤตการณ์การเงนิท่ี 
เกิดข้ึนในสองประเทศ โดยมากผู้ศึกษามักจะเลือก 
เครือ่งมือท่ีอิงกับการใช ้correlation เพ่ือวเิคราะห์ 
ความสัมพันธ ์อย่างไรก็ดีในการศึกษาเหตกุารณ์ 
ท่ีเกิดข้ึนยาก การใช ้correlation ยังมีข้อจ�ากัดอยู่ 
หลายประการ (Embrechts et al., 1999) เชน่  
ในทางทฤษฎี correlation มีความเก่ียวข้องกับ
สมมติุฐานเรือ่ง normal distribution ซึ่งท�าให้  
"ผลลัพธท่ี์ได้มีค่าต�่ากวา่ความเปน็จรงิ" นอกจากน้ี  
การน�า correlation มาใชว้เิคราะห์ความสัมพันธ ์
ตรงจุดการกระจายตัวบรเิวณ tail มักจะให้ผลการศึกษา 
ท่ีไม่แน่นอน (Ang and Chen 2000) และ ค่า 
correlation ท่ีค�านวณได้ ยังไม่สามารถส่ือถึง โอกาส
ความเป็นไปได ้ของการเกดิ วิกฤตการณ ์และการลุกลาม 
ท่ีสามารถค�านวณหาค่าความเปน็ไปได้ของการเกิด 
การลกุลามของ "วกิฤตการณ์การเงนิ" ได้โดยตรง

ความเสีย่งในสภาวะเศรษฐกิจระดับวกิฤต
เพ่ือให้การศึกษาสามารถเชื่อมต่อไปถึงนัยยะเชงินโยบาย 
เราได้ท�าการศึกษา การลุกลามวิกฤตการณก์ารเงิน 
ในชว่งเวลาเฉพาะท่ี อัตราเงนิเฟอ้ (inflation) และ 
อัตราการเติบโตของผลผลิตอตุสาหกรรม (industrial 
production growth) ของสหรฐัอเมรกิาและเยอรมัน 
อยู่ในระดับวกิฤต โดยสองตัวแปรน้ี เปน็ปจัจยัพ้ืนฐาน 
ทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส�าคัญในด้านอปุสงค์และอปุทาน 
ตามล�าดบั ส�าหรบัการศึกษา เราจะพิจารณาการลกุลาม
วกิฤตการณ์การเงนิ ในเงือ่นไขท่ีตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค
ของท้ังสองประเทศอยู่ในระดับวกิฤตท้ังในด้านต�่าและ
ด้านสงู โดยระดับวกิฤตท่ีใช ้คือค่าท่ี 5% และ 95% 
quantile ของค่าเคล่ือนท่ี 10 ป ีของข้อมลูรายเดือน
บทความน้ีน�าเสนอวธิกีารวดัความเปน็ไปได้ของการ 
เกิดการลกุลามวกิฤตการณ์การเงนิ โดยใชด้รรชนีชีว้ดั
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ดรรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk  
Indicator)  เป็นเครือ่งมือท่ีชว่ยในการศึกษาความเป็น 
ไปได้ของการเกิด การลุกลามของวิกฤตการณ์การเงิน  
โดยสามารถบอกได้วา่ หากเกิดวกิฤตการเงนิข้ึนในประเทศ
หน่ึงๆ โอกาสท่ีจะเกิดการลกุลามไปสู่ประเทศอ่ืนๆ  
มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และความรุนแรงของ 
การลกุลามน้ันข้ึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจแบบใด จาก 
การศึกษาพบวา่ ในกรณีระหวา่งประเทศพัฒนาแล้ว 
อย่างสหรฐัอเมรกิาและเยอรมัน ปัจจยัด้านอปุทานท่ี
เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจจรงิ เชน่ อัตราการเติบโตของผลผลิต
อตุสาหกรรมเป็น ปัจจยัส�าคญัท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้ 

การศึกษาในเรือ่งของวกิฤตการณ์การเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหวา่งวกิฤตการณ์การเงนิ 
ท่ีเกิดข้ึนในสองประเทศ โดยมากผู้ศึกษามักจะเลือก 
เครือ่งมือท่ีอิงกับการใช ้correlation เพ่ือวเิคราะห์ 
ความสัมพันธ ์อย่างไรก็ดีในการศึกษาเหตกุารณ์ 
ท่ีเกิดข้ึนยาก การใช ้correlation ยังมีข้อจ�ากัดอยู่ 
หลายประการ (Embrechts et al., 1999) เชน่  
ในทางทฤษฎี correlationมีความเก่ียวข้องกับสมมุติฐาน 
เรือ่ง normal distribution ซึ่งท�าให้ "ผลลัพธท่ี์ได้มีค่า 
ต�่ากวา่ความเป็นจรงิ" นอกจากน้ี การน�า correlation  
มาใชว้เิคราะห์ความสัมพันธต์รงจุดการกระจายตัวบรเิวณ 
tail มักจะให้ผลการศึกษาท่ีไม่แน่นอน (Ang and Chen 
2000) และค่า correlation ท่ีค�านวณได้ ยังไม่สามารถ 
ส่ือถึง โอกาสความเป็นไปได ้ของการเกิด วิกฤตการณ์ และ
การลุกลาม ท่ีสามารถค�านวณหาค่าความเป็นไปได้ของ 
การเกิดการลกุลามของ "วกิฤตการณ์การเงนิ" ได้โดยตรง 

ความเส่ียงในสภาวะเศรษฐกิจระดับวกิฤต
เพ่ือให้การศึกษาสามารถเชื่อมต่อไปถึงนัยยะเชงินโยบาย 
เราได้ท�าการศึกษา การลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน ในชว่ง
เวลาเฉพาะท่ี อัตราเงนิเฟอ้ (inflation) และอัตราการ
เติบโตของผลผลิตอตุสาหกรรม (industrial production 
growth) ของสหรฐัอเมรกิาและเยอรมันอยู่ในระดับวกิฤต 
โดยสองตัวแปรน้ี เป็นปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจมหภาค 
ท่ีส�าคัญในด้านอปุสงค์และอปุทาน ตามล�าดบั ส�าหรบั 
การศึกษา เราจะพิจารณาการลกุลามวกิฤตการณ์การเงนิ 
ในเงือ่นไขท่ีตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของท้ังสองประเทศอยู่
ในระดับวกิฤตท้ังในด้านต�่าและด้านสงู โดยระดับวกิฤตท่ีใช ้
คือค่าท่ี 5% และ 95% quantile ของค่าเคล่ือนท่ี 10 ปี  
ของข้อมูลรายเดือนบทความน้ีน�าเสนอวธิกีารวดั 
ความเป็นไปได้ของการเกิดการลกุลามวกิฤตการณ์การเงนิ 
โดยใชด้รรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ ซึ่งเป็นการน�าทฤษฎี 
extreme value theory มาประยุกต์ใช ้โดยได้ท�าการศึกษา
การลกุลามวกิฤตการณ์การเงนิท้ังในสภาวะท่ัวไปและสภาวะ
ท่ีปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจมหภาคอยู่ในระดับวกิฤต 
ในการศึกษาน้ี อัตราเงนิเฟอ้มีบทบาทส�าคัญในฝั่ งเศรษฐกิจ
และอัตราการเติบโตของผลผลิตอตุสาหกรรม แสดง 
ค่าดรรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบท่ีค�านวณจากข้อมูล 
ผลตอบแทนรายวนัของตลาดทนุในสหรฐัอเมรกิาและ
เยอรมัน ในชว่งท่ีอัตราเงนิเฟอ้และอัตราการเติบโตของ
ผลผลิตอตุสาหกรรมอยู่ในระดับวกิฤต หรอือาจกล่าวได้วา่ 
อัตราเงนิเฟอ้หรอืปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายการเงนิไม่ได้

ดรรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เปน็เครือ่งมือท่ีชว่ยในการศึกษาความเปน็ 
ไปได้ของการเกิด การลุกลามของวิกฤตการณก์ารเงิน  
โดยสามารถบอกได้วา่ หากเกิดวกิฤตการเงนิข้ึนในประเทศ
หน่ึงๆ โอกาสท่ีจะเกิดการลกุลามไปสู่ประเทศอ่ืนๆ  
มีความเปน็ไปได้มากน้อยเพียงใด และความรุนแรงของ 
การลกุลามน้ันข้ึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจแบบใด จาก 
การศึกษาพบวา่ ในกรณีระหวา่งประเทศพัฒนาแล้ว 
อย่างสหรฐัอเมรกิาและเยอรมัน ปจัจยัด้านอปุทานท่ี
เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจจรงิ เชน่ อัตราการเติบโตของผลผลิต
อตุสาหกรรมเปน็ ปัจจยัส�าคญัท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้  

การศกึษาในเรือ่งของวกิฤตการณ์การเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหวา่งวกิฤตการณ์การเงนิ 
ท่ีเกิดข้ึนในสองประเทศ โดยมากผู้ศึกษามักจะเลือก 
เครือ่งมือท่ีอิงกับการใช ้correlation เพ่ือวเิคราะห์ 
ความสัมพันธ ์อย่างไรก็ดีในการศึกษาเหตกุารณ์ท่ี 
เกิดข้ึนยาก การใช ้correlation ยังมีข้อจ�ากัดอยู่ 
หลายประการ (Embrechts et al., 1999) เชน่  
ในทางทฤษฎี correlation มีความเก่ียวข้องกับสมมติุฐาน
เรือ่ง normal distribution ซึ่งท�าให้ "ผลลัพธท่ี์ได้มีค่า 
ต�่ากวา่ความเปน็จรงิ" นอกจากน้ี การน�า correlation  
มาใชว้เิคราะห์ความสัมพันธต์รงจุดการกระจายตัวบรเิวณ 
tail มักจะให้ผลการศึกษาท่ีไม่แน่นอน (Ang and Chen 
2000) และค่า correlation ท่ีค�านวณได้ ยังไม่สามารถ 
ส่ือถึง โอกาสความเปน็ไปได้ ของการเกิด วกิฤตการณ์ และ
การลกุลาม ท่ีสามารถค�านวณหาค่าความเปน็ไปได้ของ 
การเกิดการลกุลามของ "วกิฤตการณ์การเงนิ" ได้โดยตรง 

ความเสีย่งในสภาวะเศรษฐกิจระดับวกิฤต
เพ่ือให้การศึกษาสามารถเชื่อมต่อไปถึงนัยยะเชงินโยบาย 
เราได้ท�าการศึกษา การลุกลามวิกฤตการณก์ารเงิน ในชว่ง
เวลาเฉพาะท่ี อัตราเงนิเฟอ้ (inflation) และอัตราการ
เติบโตของผลผลิตอตุสาหกรรม (industrial production 
growth) ของสหรฐัอเมรกิาและเยอรมันอยู่ในระดับวกิฤต 
โดยสองตัวแปรน้ี เปน็ปจัจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจมหภาคท่ี
ส�าคัญในด้านอปุสงค์และอปุทาน ตามล�าดบั ส�าหรบั 
การศึกษา เราจะพิจารณาการลกุลามวกิฤตการณ์การเงนิ 
ในเงือ่นไขท่ีตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของท้ังสองประเทศอยู่
ในระดับวกิฤตท้ังในด้านต�่าและด้านสงู โดยระดับวกิฤตท่ีใช ้
คือค่าท่ี 5% และ 95% quantile ของค่าเคล่ือนท่ี 10 ป ี 
ของข้อมลูรายเดือนบทความน้ีน�าเสนอวธิกีารวดั 
ความเปน็ไปได้ของการเกิดการลกุลามวกิฤตการณ์การเงนิ 
โดยใชด้รรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ ซึ่งเปน็การน�าทฤษฎี 
extreme value theory มาประยกุต์ใช ้โดยได้ท�าการศึกษา
การลกุลามวกิฤตการณ์การเงนิท้ังในสภาวะท่ัวไปและสภาวะ
ท่ีปจัจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจมหภาคอยู่ในระดับวกิฤต 
ในการศึกษาน้ี อัตราเงนิเฟอ้มีบทบาทส�าคัญในฝั่ งเศรษฐกิจ
และอัตราการเติบโตของผลผลิตอตุสาหกรรม แสดง 
ค่าดรรชนีชีว้ดัความเส่ียงต่อระบบท่ีค�านวณจากข้อมลู 
ผลตอบแทนรายวนัของตลาดทนุในสหรฐัอเมรกิาและ
เยอรมัน ในชว่งท่ีอัตราเงนิเฟอ้และอัตราการเติบโตของ
ผลผลิตอตุสาหกรรมอยู่ในระดับวกิฤต หรอือาจกล่าวได้วา่ 
อัตราเงนิเฟอ้หรอืปจัจยัท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายการเงนิไม่ได้
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GRAPHIK REGULAR, 7/10 PT 

GRAPHIK REGULAR, 6/8 PT 
[TRACKING +4]

GRAPHIK MEDIUM, 7/10 PT 

GRAPHIK MEDIUM, 6/8 PT    
[TRACKING +4]

GRAPHIK SEMIBOLD, 7/10 PT 

GRAPHIK SEMIBOLD, 6/8 PT    
[TRACKING +4]

ประเทศไทยเป็นเพียงหน่ึงในส่ีประเทศในโลก 
ท่ีมีการบังคับใช้เครือ่งแบบนักศึกษา (ไทย ลาว  
กัมพูชา เวยีดนาม) นอกจากน้ีหลายประเทศท่ีมี 
การบังคับใช้เครือ่งแบบนักเรยีนเป็นเพราะผล 
พลอยได้ของการเคยเป็นประเทศอาณานิคม  
(เช่น อินเดีย ฮ่องกง ประเทศแถบอาฟรกิา 
ประเทศแถบแครบิเบียน) ท้ังน้ี เหตผุลในการ 
บังคับใช้เครือ่งแบบนักเรยีนอาจมีหลายประการ 
เช่น เป็นตัวบ่งชี้วา่เป็นนักเรยีนระดับชั้นใด มาจาก
โรงเรยีนใด สรา้งความเป็นเอกภาพในนักเรยีน
โรงเรยีนเดียวกันโดยการลดหล่ันความเหล่ือมล�้า
ทางสังคมซ่ึงอาจจะเกิดจากการเครือ่งแต่งกาย 
ลดความฟุม่เฟอืย และส่ิงเรา้ในทางแฟชั่น  
ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสมาธใินการเรยีน ส่ังสม
วนัิยซ่ึงเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
ในสังคมในอนาคต และนอกจากน้ีการบังคับใช้
เครือ่งแบบอาจจะเป็นส่วนหน่ึงของการถ่ายทอด
ทางวฒันธรรมท่ีท�าสืบเน่ืองกันมา

ในบางประเทศน้ัน เครือ่งแบบอาจเป็น 
ส่วนส�าคัญส่วนหน่ึงในการศึกษาเบ้ืองต้น เช่น  
ในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงสังคมผู้ใหญ่น้ันเต็มไปด้วย 
ความเครง่เครยีดท้ังทางวนัิย และกฏระเบียบ 
ของสังคม การส ั่งสมเยาวชนใหพ้รอ้มต่อการ 
เป็นส่วนหน่ึงของวินยัในสงัคม น้ันอาจจะเป็น 
เรือ่งท่ีจ�าเป็น ในบางประเทศท่ีมีความเหล่ือมล�้า
ทางสังคมมาก เช่น อินเดีย เครือ่งแบบอาจจะ 
เป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นต่อการลดความแตกต่างระหวา่ง
ชนชั้นในโรงเรยีน ในขณะท่ีบางประเทศการบ่งบอก
ถึงสถานภาพการเป็นนักเรยีนอาจจะเป็นส่ิงจ�าเป็น
ต่อความปลอดภัยในตัวนักเรยีนเอง 

ประเทศไทยเปน็เพียงหน่ึงในส่ีประเทศในโลก 
ท่ีมีการบังคับใชเ้ครือ่งแบบนักศึกษา (ไทย ลาว 
กัมพูชา เวยีดนาม) นอกจากน้ีหลายประเทศ 
ท่ีมีการบังคับใชเ้ครือ่งแบบนักเรยีนเปน็เพราะ
ผลพลอยได้ของการเคยเปน็ประเทศ
อาณานิคม (เชน่ อินเดีย ฮ่องกง ประเทศ 
แถบอาฟรกิา ประเทศแถบแครบิเบียน) ท้ังน้ี 
เหตผุลในการบังคับใชเ้ครือ่งแบบนักเรยีน 
อาจมีหลายประการ เชน่ เปน็ตัวบ่งชีว้า่เปน็
นักเรยีนระดับชัน้ใด มาจากโรงเรยีนใด  
สรา้งความเปน็เอกภาพในนักเรยีนโรงเรยีน
เดียวกันโดยการลดหล่ันความเหล่ือมล�้าทาง
สังคมซ่ึงอาจจะเกิดจากการเครือ่งแต่งกาย 
ลดความฟุม่เฟอืย และส่ิงเรา้ในทางแฟชัน่ 
ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อสมาธใินการเรยีน 
ส่ังสมวนัิยซ่ึงเปน็ส่ิงจ�าเปน็ต่อการเติบโต 
เปน็ผู้ใหญ่ในสังคมในอนาคต และนอกจากน้ี 
การบังคับใชเ้ครือ่งแบบอาจจะเปน็ส่วนหน่ึง
ของการถ่ายทอดทางวฒันธรรม

ในบางประเทศน้ัน เครือ่งแบบอาจเปน็ส่วน
ส�าคัญส่วนหน่ึงในการศึกษาเบ้ืองต้น เชน่  
ในประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงสังคมผู้ใหญ่น้ันเต็มไปด้วย
ความเครง่เครยีดท้ังทางวนัิย และกฏระเบียบ
ของสังคม การส ั่งสมเยาวชนใหพ้รอ้มต่อ 
การเป็นส่วนหน่ึงของวินยัในสงัคม น้ันอาจ 

ประเทศไทยเป็นเพียงหน่ึงในส่ีประเทศในโลกท่ีมี 
การบังคับใช้เครือ่งแบบนักศึกษา (ไทย ลาว  
กัมพูชา เวยีดนาม) นอกจากน้ีหลายประเทศท่ีมี 
การบังคับใช้เครือ่งแบบนักเรยีนเป็นเพราะผล 
พลอยได้ของการเคยเป็นประเทศอาณานิคม  
(เช่น อินเดีย ฮ่องกง ประเทศแถบอาฟรกิา ประเทศ
แถบแครบิเบียน) ท้ังน้ี เหตุผลในการบังคับใช ้
เครือ่งแบบนักเรยีนอาจมีหลายประการ เช่น เป็นตัว
บ่งชี้วา่เป็นนักเรยีนระดับชั้นใด มาจากโรงเรยีนใด 
สรา้งความเป็นเอกภาพในนักเรยีนโรงเรยีนเดียวกัน
โดยการลดหล่ันความเหล่ือมล�้าทางสังคมซึ่งอาจจะ
เกิดจากการเครือ่งแต่งกาย ลดความฟุม่เฟอืย และ
ส่ิงเรา้ในทางแฟชั่นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสมาธ ิ
ในการเรยีน ส่ังสมวนัิยซึ่งเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในสังคมในอนาคต และนอกจากน้ี 
การบังคับใช้เครือ่งแบบอาจจะเป็นส่วนหน่ึงของ 
การถ่ายทอดทางวฒันธรรมท่ีท�าสืบเน่ืองกันมา

ในบางประเทศน้ัน เครือ่งแบบอาจเป็นส่วนส�าคัญ 
ส่วนหน่ึงในการศึกษาเบ้ืองต้น เช่น ในประเทศญ่ีปุ่น 
ซึ่งสังคมผู้ใหญ่น้ันเต็มไปด้วยความเครง่เครยีด 
ท้ังทางวนัิย และกฏระเบียบของสังคม การส ั่งสม 
เยาวชนใหพ้รอ้มต่อการเป็นส่วนหน่ึงของวินยัใน
สงัคม น้ันอาจจะเป็นเรือ่งท่ีจ�าเป็น ในบางประเทศ 
ท่ีมีความเหล่ือมล�้าทางสังคมมาก เช่น อินเดีย 
เครือ่งแบบอาจจะเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นต่อการลดความ
แตกต่างระหวา่งชนชั้นในโรงเรยีน ในขณะท่ี 
บางประเทศการบ่งบอกถึงสถานภาพการเป็น
นักเรยีนอาจจะเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อความปลอดภัยใน 
ตัวนักเรยีนเอง ในทางกลับกัน กลับมีอีกหลาย
ประเทศท่ีไม่มีการบังคับใช้เครือ่งแบบนักเรยีน 

ประเทศไทยเป็นเพียงหน่ึงในส่ีประเทศในโลก 
ท่ีมีการบังคับใชเ้ครือ่งแบบนักศึกษา (ไทย  
ลาว กัมพูชา เวยีดนาม) นอกจากน้ีหลาย
ประเทศท่ีมีการบังคับใชเ้ครือ่งแบบนักเรยีน
เป็นเพราะผลพลอยได้ของการเคยเป็น
ประเทศอาณานิคม (เชน่ อินเดีย ฮ่องกง 
ประเทศแถบอาฟรกิา ประเทศแถบ
แครบิเบียน) ท้ังน้ี เหตผุลในการบังคับใช้
เครือ่งแบบนักเรยีนอาจมีหลายประการ  
เชน่ เป็นตัวบ่งชีว้า่เป็นนักเรยีนระดับชัน้ใด  
มาจากโรงเรยีนใด สรา้งความเป็นเอกภาพ 
ในนักเรยีนโรงเรยีนเดียวกันโดยการลดหล่ัน
ความเหล่ือมล�้าทางสังคมซึ่งอาจจะเกิดจาก
การเครือ่งแต่งกาย ลดความฟุม่เฟอืย และ 
ส่ิงเรา้ในทางแฟชัน่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
สมาธใินการเรยีน ส่ังสมวนัิยซึ่งเป็นส่ิงจ�าเป็น
ต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมในอนาคต 
และนอกจากน้ีการบังคับใชเ้ครือ่งแบบอาจจะ
เป็นส่วนหน่ึงของการถ่ายทอดทางวฒันธรรม

ในบางประเทศน้ัน เครือ่งแบบอาจเป็น 
ส่วนส�าคัญส่วนหน่ึงในการศึกษาเบ้ืองต้น เชน่  
ในประเทศญ่ีปุ่นซึ่งสังคมผู้ใหญ่น้ันเต็มไปด้วย
ความเครง่เครยีดท้ังทางวนัิย และกฏระเบียบ
ของสังคม การส ั่งสมเยาวชนใหพ้รอ้มต่อการ
เป็นส่วนหน่ึงของวินยัในสงัคม น้ันอาจจะเป็น

ประเทศไทยเป็นเพียงหน่ึงในส่ีประเทศในโลก 
ท่ีมีการบังคับใช้เครือ่งแบบนักศึกษา (ไทย ลาว  
กัมพูชา เวยีดนาม) นอกจากน้ีหลายประเทศท่ีมี 
การบังคับใช้เครือ่งแบบนักเรยีนเป็นเพราะผล 
พลอยได้ของการเคยเป็นประเทศอาณานิคม  
(เช่น อินเดีย ฮ่องกง ประเทศแถบอาฟรกิา ประเทศ
แถบแครบิเบียน) ท้ังน้ี เหตุผลในการบังคับใช้
เครือ่งแบบนักเรยีนอาจมีหลายประการ เช่น  
เป็นตัวบ่งชี้วา่เป็นนักเรยีนระดับชั้นใด มาจาก
โรงเรยีนใด สรา้งความเป็นเอกภาพในนักเรยีน
โรงเรยีนเดียวกันโดยการลดหล่ันความเหล่ือมล�้า
ทางสังคมซึ่งอาจจะเกิดจากการเครือ่งแต่งกาย 
ลดความฟุม่เฟอืย และส่ิงเรา้ในทางแฟชั่น 
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสมาธใินการเรยีน ส่ังสม
วนัิยซึ่งเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน 
สังคมในอนาคต และนอกจากน้ีการบังคับใช้เครือ่ง
แบบอาจจะเป็นส่วนหน่ึงของการถ่ายทอด 
ทางวฒันธรรมท่ีท�าสืบเน่ืองกันมา

ในบางประเทศน้ัน เครือ่งแบบอาจเป็นส่วน
ส�าคัญส่วนหน่ึงในการศึกษาเบ้ืองต้น เช่น  
ในประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งสังคมผู้ใหญ่น้ันเต็มไปด้วย 
ความเครง่เครยีดท้ังทางวนัิย และกฏระเบียบ 
ของสังคม การส ั่งสมเยาวชนใหพ้รอ้มต่อการ 
เป็นส่วนหน่ึงของวินยัในสงัคม น้ันอาจจะเป็น 
เรือ่งท่ีจ�าเป็น ในบางประเทศท่ีมีความเหล่ือมล�้า
ทางสังคมมาก เช่น อินเดีย เครือ่งแบบอาจ 
จะเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นต่อการลดความแตกต่างระหวา่ง
ชนชั้นในโรงเรยีน ในขณะท่ีบางประเทศการบ่งบอก
ถึงสถานภาพการเป็นนักเรยีนอาจจะเป็นส่ิงจ�าเป็น
ต่อความปลอดภัยในตัวนักเรยีนเอง ในทางกลับกัน 

ประเทศไทยเปน็เพียงหน่ึงในส่ีประเทศในโลก 
ท่ีมีการบังคับใชเ้ครือ่งแบบนักศึกษา (ไทย  
ลาว กัมพูชา เวยีดนาม) นอกจากน้ีหลาย
ประเทศท่ีมีการบังคับใชเ้ครือ่งแบบนักเรยีน
เปน็เพราะผลพลอยได้ของการเคยเปน็ 
ประเทศอาณานิคม (เชน่ อินเดีย ฮ่องกง 
ประเทศแถบอาฟรกิา ประเทศแถบ
แครบิเบียน) ท้ังน้ี เหตผุลในการบังคับใช ้
เครือ่งแบบนักเรยีนอาจมีหลายประการ 
เชน่ เปน็ตัวบ่งชีว้า่เปน็นักเรยีนระดับชัน้ใด  
มาจากโรงเรยีนใด สรา้งความเปน็เอกภาพ 
ในนักเรยีนโรงเรยีนเดียวกันโดยการลดหล่ัน
ความเหล่ือมล�้าทางสังคมซึ่งอาจจะเกิดจาก
การเครือ่งแต่งกาย ลดความฟุม่เฟอืย และ 
ส่ิงเรา้ในทางแฟชัน่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อสมาธใินการเรยีน ส่ังสมวนัิยซึ่งเปน็ส่ิง
จ�าเปน็ต่อการเติบโตเปน็ผู้ใหญ่ในสังคม 
ในอนาคต และนอกจากน้ีการบังคับใช ้
เครือ่งแบบอาจจะเปน็ส่วนหน่ึงของ 
การถ่ายทอดทางวฒันธรรม

ในบางประเทศน้ัน เครือ่งแบบอาจเปน็ 
ส่วนส�าคัญส่วนหน่ึงในการศึกษาเบ้ืองต้น เชน่  
ในประเทศญ่ีปุ่นซึ่งสังคมผู้ใหญ่น้ันเต็มไปด้วย
ความเครง่เครยีดท้ังทางวนัิย และกฏระเบียบ
ของสังคม การส ั่งสมเยาวชนใหพ้รอ้ม 
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การลงทนุมีบทบาทส�าคัญย่ิงต่อการเจรญิเติบโต 
ของประเทศท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว ทวา่การลงทนุ 
ภาคเอกชนของไทยอยู่ในระดับต�่ามาต้ังแต่หลัง
วกิฤตการณ์ทางการเงนิปี พ.ศ. 2540 จงึจ�าเป็นท่ีจะ 
ต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทนุไทย จากภาพรวม 
ของข้อมูลชุดน้ี ในปี 2015 มีผู้ค้าขายระหวา่งประเทศ 
ท้ังส้ิน 95,245 ราย โดยการค�านวณผลตอบแทนเป็น
จ�านวน £8,328,354. นอกจากน้ี จ�านวนผู้ท่ีมีท้ัง 
ธรุกรรมน�าเข้า และส่งออก (hybrids) มีอยู่ 19,705  
ราย ในแงจ่�านวนประเภทสินค้าจ�าแนกจะเห็นได้วา่  
ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินค้าเดียวหรอืส่งออก 
ไปยังตลาดเดียว โดยจ�านวนผู้ส่งออกจะลดลงเรือ่ยๆ 
ตามจ�านวนสินค้า ถึงแม้วา่ปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อการ
ประเมินจะมีอยุ่ท่ัวไป และตลาดส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน  
ในเรือ่งน้ีงานวจิยัส่วนใหญ่มีข้อสรุปวา่ ความแตกต่าง 
ของบรษัิทท่ีส่งออก น้ันมีอยู่แล้วก่อนท่ีจะเริม่ส่งออก  
การท่ีบรษัิทส่งออกมีประสิทธภิาพสงูกวา่บรษัิทอ่ืน  
ไม่ได้เป็นเพราะปัจจยักิจกรรมส่งออก แต่ประสิทธภิาพ 

การลงทนุมีบทบาทส�าคัญย่ิงต่อการเจรญิเติบโต 
ของประเทศท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว ทวา่การลงทนุ 
ภาคเอกชนของไทยอยู่ในระดับต�่ามาต้ังแต่หลัง
วกิฤตการณ์ทางการเงนิปี พ.ศ. 2540 จงึจ�าเป็นท่ีจะ 
ต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทนุไทย จากภาพรวม 
ของข้อมูลชุดน้ี ในปี 2015 มีผู้ค้าขายระหวา่งประเทศ 
ท้ังส้ิน 95,245 ราย โดยการค�านวณผลตอบแทนเป็น
จ�านวน £8,328,354. นอกจากน้ี จ�านวนผู้ท่ีมีท้ัง 
ธรุกรรมน�าเข้า และส่งออก (hybrids) มีอยู่ 19,705  
ราย ในแงจ่�านวนประเภทสินค้าจ�าแนกจะเห็นได้วา่  
ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินค้าเดียวหรอืส่งออก 
ไปยังตลาดเดียว โดยจ�านวนผู้ส่งออกจะลดลงเรือ่ยๆ 
ตามจ�านวนสินค้า ถึงแม้วา่ปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อการ
ประเมินจะมีอยุ่ท่ัวไป และตลาดส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน  
ในเรือ่งน้ีงานวจิยัส่วนใหญ่มีข้อสรุปวา่ ความแตกต่าง 
ของบรษัิทท่ีส่งออก น้ันมีอยู่แล้วก่อนท่ีจะเริม่ส่งออก  
การท่ีบรษัิทส่งออกมีประสิทธภิาพสงูกวา่บรษัิทอ่ืน  
ไม่ได้เป็นเพราะปัจจยักิจกรรมส่งออก แต่ประสิทธภิาพ 

การลงทนุมีบทบาทส�าคัญย่ิงต่อการเจรญิเติบโต 
ของประเทศท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว ทวา่การลงทนุ 
ภาคเอกชนของไทยอยู่ในระดับต�่ามาต้ังแต่หลัง
วกิฤตการณ์ทางการเงนิปี พ.ศ. 2540 จงึจ�าเป็นท่ีจะ 
ต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทนุไทย จากภาพรวมของ 
ข้อมูลชุดน้ี ในปี 2015 มีผู้ค้าขายระหวา่งประเทศ 
ท้ังส้ิน 95,245 ราย โดยการค�านวณผลตอบแทนเป็น
จ�านวน £8,328,354. นอกจากน้ี จ�านวนผู้ท่ีมีท้ัง 
ธรุกรรมน�าเข้า และส่งออก (hybrids) มีอยู่ 19,705  
ราย ในแงจ่�านวนประเภทสินค้าจ�าแนกจะเห็นได้วา่  
ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินค้าเดียวหรอืส่งออก 
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ตามจ�านวนสินค้า ถึงแม้วา่ปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อการ
ประเมินจะมีอยุ่ท่ัวไป และตลาดส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน  
ในเรือ่งน้ีงานวจิยัส่วนใหญ่มีข้อสรุปวา่ ความแตกต่าง 
ของบรษัิทท่ีส่งออก น้ันมีอยู่แล้วก่อนท่ีจะเริม่ส่งออก  
การท่ีบรษัิทส่งออกมีประสิทธภิาพสงูกวา่บรษัิทอ่ืน  
ไม่ได้เป็นเพราะปัจจยักิจกรรมส่งออก แต่ประสิทธภิาพ 

การลงทนุมีบทบาทส�าคัญย่ิงต่อการเจรญิเติบโต 
ของประเทศท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว ทวา่การลงทนุ 
ภาคเอกชนของไทยอยู่ในระดับต�่ามาต้ังแต่หลัง
วกิฤตการณ์ทางการเงนิปี พ.ศ. 2540 จงึจ�าเป็นท่ีจะ 
ต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทนุไทย จากภาพรวม 
ของข้อมูลชุดน้ี ในปี 2015 มีผู้ค้าขายระหวา่งประเทศ 
ท้ังส้ิน 95,245 ราย โดยการค�านวณผลตอบแทนเป็น
จ�านวน £8,328,354. นอกจากน้ี จ�านวนผู้ท่ีมีท้ัง 
ธรุกรรมน�าเข้า และส่งออก (hybrids) มีอยู่ 19,705  
ราย ในแงจ่�านวนประเภทสินค้าจ�าแนกจะเห็นได้วา่  
ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินค้าเดียวหรอืส่งออก 
ไปยังตลาดเดียว โดยจ�านวนผู้ส่งออกจะลดลงเรือ่ยๆ 
ตามจ�านวนสินค้า ถึงแม้วา่ปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อการ
ประเมินจะมีอยุ่ท่ัวไป และตลาดส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน  
ในเรือ่งน้ีงานวจิยัส่วนใหญ่มีข้อสรุปวา่ ความแตกต่าง 
ของบรษัิทท่ีส่งออก น้ันมีอยู่แล้วก่อนท่ีจะเริม่ส่งออก  
การท่ีบรษัิทส่งออกมีประสิทธภิาพสงูกวา่บรษัิทอ่ืน  
ไม่ได้เป็นเพราะปัจจยักิจกรรมส่งออก แต่ประสิทธภิาพ 

GRAPHIK REGULAR, 9/11 PT

GRAPHIK REGULAR, 9/13 PT

GRAPHIK REGULAR, 9/12 PT

GRAPHIK REGULAR, 9/14 PT
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UPPERCASE

LOWERCASE

STANDARD PUNCTUATION

ALL CAP PUNCTUATION

LIGATURES

PROPORTIONAL LINING 
default figures

PROPORTIONAL OLDSTYLE

TABULAR LINING

TABULAR OLDSTYLE

PREBUILT FRACTIONS

NUMERATORS & 
DENOMINATORS

SUPERSCRIPT & 
SUBSCRIPT

STYLISTIC ALTERNATES

ACCENTED UPPERCASE

THAI CONSONANTS

VOWEL & MARKS

NUMERALS

ACCENTED LOWER CASE

H1234567890 H1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

¡!¿?.,:;…-–—()[]{}/|\&@*“”‘’·„‚«»‹› §•¶†‡©Ⓟ®™

¡¿-–—()[]{}/|\@«»‹›

ff fi fl

$£€¥1234567890¢ƒ%‰ªº#°<+=−×÷>≤≈≠�∆≥′″

$£€¥1234567890

$£€¥1234567890¢ƒ%‰<+=−×÷>≤≈≠≥

$£€¥1234567890

½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞

H1234567890/1234567890

ÁÂÀÄÅÃĂĀĄǺÆǼÇĆČĈĊĎĐÉÊÈËĚĖĒĘĞĜ
ĢĠĦĤÍÎÌÏİĪĮĨĬĴĶŁĹĽĻĿÑŃŇŅŊÓÔÒÖÕŐŌØ
ǾŒŔŘŖŠŚŞŜȘÞŤŢŦÚWÛÙÜŬŰŪŲŮŨẂŴẀ
ẄÝŶỲŸĲŽŹŻ

áâàäåãăāąǻæǽçćčĉċďđéêèëěėēęğĝģġħĥ
íîìïiīįĩĭĵķłĺľ ļŀñńňņŋóôòöõőōøǿœŕřŗßšśşŝșþť
ţŧúûùüŭűūųůũẃŵẁẅýŷỳÿĳžźż

at ß áăâäàāąåãţťŧ

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ 
ทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ

อิ อี อึ อื อ ุอ ูอ ฺเอ แอ โอ ไอ ใอ บ่ บ้ บ๊ บ๋ บ์ 
ก็ อั อ� อ�า อะ อา ฤๅ ๆ ฯ ๚ ๏ ๛

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
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UPPERCASE

LOWERCASE

STANDARD PUNCTUATION

ALL CAP PUNCTUATION

LIGATURES

PROPORTIONAL LINING 
default figures

PROPORTIONAL OLDSTYLE

TABULAR LINING

TABULAR OLDSTYLE

PREBUILT FRACTIONS

NUMERATORS & 
DENOMINATORS

SUPERSCRIPT & 
SUBSCRIPT

STYLISTIC ALTERNATES

ACCENTED UPPERCASE

THAI CONSONANTS

VOWEL & MARKS

NUMERALS

ACCENTED LOWER CASE

H1234567890 H1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

¡!¿?.,:;…-–—()[]{}/|\&@*“”‘’·„‚«»‹› §•¶†‡©Ⓟ®™
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$£€¥1234567890¢ƒ%‰ªº#°<+=−×÷>≤≈≠�∆≥′″
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$£€¥1234567890

½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞

H1234567890/ 1234567890

ÁÂÀÄÅÃĂĀĄǺÆǼÇĆČĈĊĎĐÉÊÈËĚĖĒĘĞĜ
ĢĠĦĤÍÎÌÏİĪĮĨĬĴĶŁĹĽĻĿÑŃŇŅŊÓÔÒÖÕŐŌØ
ǾŒŔŘŖŠŚŞŜȘÞŤŢŦÚWÛÙÜŬŰŪŲŮŨẂŴẀẄ
ÝŶỲŸĲŽŹŻ

áâàäåãăāąǻæǽçćčĉċďđéêèëěėēęğĝģġħĥí
îìïiīįĩĭĵķłĺľ ļŀñńňņŋóôòöõőōøǿœŕřŗßšśşŝșþťţ
ŧúûùüŭűūųůũẃŵẁẅýŷỳÿĳžźż

at ß áăâäàāąåãţťŧ

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ 
ทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ

อิ อี อึ อื อุ อู อฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ บ่ บ ้บ ๊บ ๋บ ์
ก็ อ ัอ� อ�า อะ อา ฤๅ ๆ ฯ ๚ ๏ ๛

๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙
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OPENTYPE FEATURES
ROMAN & ITALIC

STYLISTIC ALTERNATES 
Illustrator/Photoshop

STYLISTIC SET 03 
alternate ß

STYLISTIC SET 01 
alternate a

STYLISTIC SET 02 
alternate t

Natural availability gelatines Natural availability gelatines

Natural availability gelatines Natural availability gelatines

Schriftgießerei größter außen Schriftgießerei größter außen

Natural availability größerer Natural availability größerer

DEACTIVATED

PROPORTIONAL LINING 
default figures

TABULAR OLDSTYLE

TABULAR LINING

ALL CAPS 
opens up spacing, moves 
punctuation up

OPENTYPE FEATURES
FAMILY WIDE

FRACTIONS 
ignores numeric date format

SUPERSCRIPT/SUPERIOR

SUBSCRIPT/INFERIOR

NUMERATOR 
for making arbitrary fractions

DENOMINATOR 
for making arbitrary fractions

LANGUAGE FEATURE 
Română (Romanian) s accent

DEACTIVATED ACTIVATED

PROPORTIONAL OLDSTYLE 

Sale Price: $3,460  €1,895
Originally: $7,031  £9,215

Sale Price: $3,460  €1,895
Originally: $7,031  £9,215

Sale Price: $3,460  €1,895
Originally: $7,031  £9,215

Fish & ‘Chips’ for £24.65?

Sale Price: $3,460  €1,895
Originally: $7,031  £9,215

Sale Price: $3,460 €1,895
Originally: $7,031 £9,215

Sale Price: $3,460 €1,895
Originally: $7,031 £9,215

FISH & ‘CHIPS’ FOR £24.65?

21/03/10 and 2 1/18 460/92021/03/10 and 2 1/18 460/920

x158 + y23 × z18 − a4260x158 + y23 × z18 − a4260

x158 ÷ y23 × z18 − a4260x158 ÷ y23 × z18 − a4260

0123456789 01234567890123456789 0123456789

0123456789 01234567890123456789 0123456789

ÎNSUŞI conştiinţa ştiinţifice ÎNSUȘI conștiinţa știinţifice

Sale Price: $3,460  €1,895
Originally: $7,031  £9,215

Sale Price: $3,460  €1,895
Originally: $7,031  £9,215

ACTIVATED
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ABOUT THE DESIGNER

COPYRIGHT

SUPPORTED LANGUAGES

CONTACT

STYLES INCLUDED IN COMPLETE FAMILY

Christian Schwartz (born 1977) is a partner,  
along with Paul Barnes, in Commercial Type,  
a foundry based in New York and London. A graduate 
of Carnegie Mellon University, Schwartz worked  
at MetaDesign Berlin and Font Bureau prior to  
spending several years working on his own before 
forming Schwartzco Inc. in 2006 and Commercial 
Type in 2008. Schwartz has published fonts with  
many respected independent foundries, and has  
designed proprietary typefaces for corporations  
and publications worldwide.

Schwartz’s typefaces have been honored by 
the Smithsonian’s Cooper Hewitt National Design 
Museum, the New York Type Directors Club, and the 
International Society of Typographic Designers, and 
his work with Barnes has been honored by D&AD.  
As part of the team that redesigned The Guardian, 
they were shortlisted for the Designer of the Year 
prize by the Design Museum in London. 

Smich Smanloh (born 1979) is a Thai type designer  
based in Bangkok, Thailand. He trained as a graphic  
designer and began his career in the magazine  
business before taking a type design class at  
Cadson Demak. He later joined the studio and  
shifted his focus entirely to making type. He has 
worked closely with founder Anuthin Wongsunkakon 
on many projects, such as a corporate typeface for 
the major Thai telecom Telenor, and the typeface 
Modern Thailand commissioned for the Thai  
government by Winkcreative. Smich previously  
added Thai support to two families from the  
Commercial Type library: Darby Sans for the Thai  
edition of Wallpaper*, and Sanomat Sans for Grab,  
a popular ride sharing service.

Knaz Uiyamathiti (born 1986) is a senior  
type designer and retail production manager at  
Cadson Demak. His custom type for the Tourism 
Authority of Thailand can be seen around the country 
and in their international campaigns. Knaz has also 
been recognized by the Granshan typeface design 
competition, winning 3rd prize in the Thai Category 
in 2016 and Special Mention in the same category in 
2017.

Cadson Demak (founded 2002) is a well  
established Thai type foundry focusing on Southeast 
Asian scripts, specializing in original designs as well 
as Thai extensions for Western typefaces. The studio 
was founded by Anuthin Wongsunkakon, the designer 
of the Thai versions of many classic Latin typefaces 
including Helvetica and Frutiger.

© 2017 Commercial Type.  
All rights reserved.  
Commercial® and Graphik® are registered trademarks 
of Schwartzco Inc., dba Commercial Type.  
 
This file may be used for evaluation purposes only.

Afrikaans, Albanian, Asturian, Basque, Bosnian, Breton, 
Catalan, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, 
English, Esperanto, Estonian, Faroese, Finnish, French, 
Galician, German, Greenlandic, Guarani, Hawaiian, 
Hungarian, Ibo, Icelandic, Indonesian, Irish, Gaelic, 
Italian, Kurdish, Latin, Latvian, Lithuanian, Livonian, 
Malagasy, Maltese, Maori, Moldavian, Norwegian, 
Occitan, Polish, Portuguese, Romanian, Romansch, 
Saami, Samoan, Scots, Scottish Gaelic, Serbian (Latin), 
Slovak, Slovenian, Spanish (Castillian), Swahili, Swedish, 
Tagalog, Thai, Turkish, Walloon, Welsh, Wolof

Commercial Type 
110 Lafayette Street, #203
New York, New York 10013

office 212-604-0955
fax 212-925-2701  
www.commercialtype.com
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