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ฟอนต์ชด
ุ กราฟิก นี้ได้รบ
ั อิทธิพลจากศตวรรษที่ 20 โดยในช่วงน�้ำหนัก
หนาได้รบ
ั แรงบันดาลใจจากแบบตัวอักษร Plak ของ Paul Renner ซึ่ง
ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นตัวพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เท่านั้น และยังมีความเชื่อม
โยงกับตัวน�้ำหนักหนาของ Futura อีกด้วย ต่างกันตรงที่ภาพรวมของ
Futura มีความกลมมนมากกว่าและมีสัดส่วนที่หนามาก ในส่วนของ
น�้ำหนักที่ค่อนมาทางบาง กลับได้รบ
ั อิทธิพลจากคู่แข่งอื่นๆของ Futura,
Helvetica และ Univers อาทิเช่น Neuzeit Grotesk, Folio, Recta,
และ Maxima โดยความเป็นจริงแล้วฟอนต์เหล่านี้ไม่ได้มอ
ี ะไรใหม่
หากแต่ฟอนต์กลุ่มดังกล่าวมีรายละเอียดที่ถก
ู พยายามให้เกิดเอกลักษณ์
เฉพาะ จึงมีความบกพร่องที่กลายมาเป็นความพิเศษเมื่อผ่านกาลเวลามา
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กราฟิก บาง				Graphik Thin
กราฟิก บาง เอียง 			
Graphik Thin Italic 			
กราฟิก เบาพิเศษ			 Graphik Extralight			
กราฟิก เบาพิเศษ เอียง		 Graphik Extralight Italic
กราฟิก เบา				Graphik Light
กราฟิก เบา เอียง			 Graphik Light Italic
กราฟิก ธรรมดา			 Graphik Regular
กราฟิก เอียง				Graphik Regular Italic
กราฟิก กลาง				Graphik Medium
กราฟิก กลาง เอียง		 Graphik Medium Italic
กราฟิก กึ่งหนา			 Graphik Semibold		
กราฟิก กึ่งหนา เอียง 		
Graphik Semibold Italic
กราฟิ ก หนา 				Graphik Bold			
กราฟิ ก หนา เอียง 			
Graphik Bold Italic		
กราฟิ ก เข้ม 				Graphik Black			
กราฟิ ก เข้ม เอียง 			
Graphik Black Italic		
กราฟิก หนักพิ เศษ 		
Graphik Super			
กราฟิก หนักพิ เศษ เอียง Graphik Super Italic
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ยื่นจดสิทธิบต
ั ร
ฉลองมิตรภาพ
ระหว่างบรรทัด
ค�ำนวณรายรับ
มีอิสระเสรีภาพ
ระดับสามัญชน
ชีวิตในอุ ดมคติ
กรอบความคิด
GRAPHIK THIN, 70 PT

GRAPHIK THIN ITALIC, 70 PT

GRAPHIK EXTRALIGHT, 70 PT

GRAPHIK EXTRALIGHT ITALIC, 70 PT
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ปริมาณข้อมูล
ศิลปวิทยาการ
โรงภาพยนตร์
เทศกาลดนตรี
อารมณ์สดชื่น
กติกามารยาท
หนังสือหาบเร่
วิชาการศึกษา
GRAPHIK LIGHT, 70 PT

GRAPHIK LIGHT ITALIC, 70 PT

GRAPHIK REGULAR, 70 PT

GRAPHIK REGULAR ITALIC, 70 PT
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พยัญชนะยาว
วิพากษ์สังคม
ประเด็นฮือฮา
เช้าวันอาทิตย์
เสียงเอื้อนต�่ำ
อาหารรสเลิศ
บริหารจัดการ
เอกสารธุรกิจ
GRAPHIK MEDIUM, 70 PT

GRAPHIK MEDIUM ITALIC, 70 PT

GRAPHIK SEMIBOLD, 70 PT

GRAPHIK SEMIBOLD ITALIC, 70 PT
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แผนที่จง
ั หวัด
เส้นขอบเมือง
รัฐจัดเก็บภาษี
สนามฟุ ตบอล
สัมมนาประจ�ำ
บอกค�ำสวัสดี
คอมพิวเตอร์
ภาคประชาชน
GRAPHIK BOLD, 70 PT

GRAPHIK BOLD ITALIC, 70 PT

GRAPHIK BLACK, 70 PT

GRAPHIK BLACK ITALIC, 70 PT
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ความชัดเจน
อธิบายกติกา
อาณาจักรไท
วันพฤหัสบดี
GRAPHIK SUPER, 70 PT

GRAPHIK SUPER ITALIC, 70 PT
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ต่องานวิจัยถึงนวัตกรรม
ฐานคิดมาจากวัฒนธรรม
ข้างต้นก็คือ d��� li�er�cy
GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 40 PT [ALTERNATE a t]

ความสามารถในการอ่าน
เพื่อความรู แ
้ ละเขียนอ่าน
ได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 40 PT

วิธส
ี ่ ือสารที่ส�ำคัญในโลก
ยุคโบราณระหว่างมนุษย์
อย่างหนึ่งก็คือ การเขียน
GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 40 PT

เกิดข้อมูลในโลกไซเบอร์
ประมาณ 38 tetrabytes
เท่ากับหนังสือขนาดปกติ
GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 40 PT
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data literacy ท�ำให้แยก
ว่าอะไรเป็น fact (ข้อเท็จ
จริง) และอะไรเป็น truth
GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 40 PT

ประกอบไปด้วยการรวบ
รวม และวิเคราะห์ขอ
้ มูล
ตีความหมายของข้อมูล
GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 40 PT

กฎเกณฑ์เพี ยงชุดเดียว
ตัดสินใจ ในเรื่องด�ำเนิน
เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 40 PT

ลมมรสุมจากทะเลทิศใต้
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดข้อมูล
ระบบประสาทส่วนกลาง
GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 40 PT
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ออกฤทธิแ
์ ละสังเกตผล
มาตราการที่นา่ ไว้วางใจ
ผลิตยาปฏิชว
ี นะล�้ำสมัย
GRAPHIK SUPER, 40 PT

มอบโอกาสสุดพิ เศษให้
กลางสี่แยกอนุสาวรียฯ
์
มีการประกอบพิ ธก
ี รรม
GRAPHIK SUPER ITALIC, 40 PT
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ตามวัฒนธรรมการขาย (SALE CULTURE)
ธนาคารใหญ่อันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา
เป็นสัดส่วนถึง 10% ดังนั้นน่าจะเป็นตัวบ่งชี้
GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 25 PT

รับมือถึงความคาดหวังขององค์กรต่อตน
น�ำความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับของคน
มีการผูกผลตอบแทน หรือ Sale Incentive
GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 25 PT

การที่งานของเขามีล�ำดับความส�ำคัญอะไร
ทุกระดับจะต้องเป็นตัวเลขเป้าหมายชัดเจน
วางแผนการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม
GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 25 PT

ผลลัพธ์ของการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้อง
เข้าถึงวัตถุประสงค์ของเป้าหมายแต่ละตัว
ให้ปรับเป็นเงินรวม 185 ล้านเหรียญสหรัฐ
GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 25 PT

โดยนักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
มี PRODUCT HOLDING เป็นตัวบ่งชีว
้ ัด
ความเชื่อใจของนักลงทุนในโมเดลธุรกิจ
GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 25 PT
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ยุคสมัยมนุษย์อยูถ
่ ้�ำเมื่อ 50,000 ปีก่อน
การเกิดปรากฏการณ์ SOCIAL PROOF
น�ำมาใช้กับสถานการณ์ ต่าง ๆ ในปัจจุบน
ั
GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 25 PT

เสียงปรบมือหลังการแสดงหรือการพู ด
มติไตร่ตรองจากทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ
“herd instinct” หรือ สัญชาติญาณฝูง
GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 25 PT

มีขอ
้ ดีของการพิ จารณาอย่างรอบคอบ
เปิดให้ถกเถียงเพื่ อรับฟั งความเห็นต่าง
ตีพิมพ์ ฉบับ วันอังคาร ที่ 20 ก.ย. 2559
GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 25 PT

สถาบันการเงินก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐
อาศัยวัฒนธรรมของการคล้อยตามกัน
group�hink เป็นลักษณะย่อยหนึง
่ ของ
GRAPHIK SUPER, SUPER ITALIC, 25 PT [ALTERNATE t]
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ถ้าในอนาคตหุน
่ ยนต์และสมองกลจะมีความสามารถก้าวไกล
และสัดส่วนงานอยูใ่ นกลุ่มเสี่ยงถูกทดแทนโดย automation
อัตราการจ้างงานในเศรษฐกิจขนาดยักษ์ เช่น สหรัฐอเมริกา
สิ่งที่ท�ำนายกันมันอยูใ่ น “โลกอนาคต” ที่ฟังดูเพ้อฝันห่างไกล
GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 18 PT

การเข้าใจในรู ปแบบภาษาพู ดของมนุษย์ หรือการมองเห็นได้
ในเทคโนโลยี Cloud Robotics ยังจะท�ำให้ในอนาคตหุน
่ ยนต์
สมองกลเป็นส่วนส�ำคัญในชีวิตคนอย่างสมบูรณ์ในปี 2020
ความสามารถของหุน
่ ยนต์จะยิ่งทวีคณ
ู เมื่อพัฒนาระบบพื้น
GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 18 PT

พิจารณาเหตุปัจจัยภายนอกที่อาจจะกระทบกับการส่งออก
อัตราแลกเปลี่ยน หรือการย้ายฐานการผลิต: 294.967 km2
1937: ค่าเกี่ยวพันกับผู้คนในระบบเศรษฐกิจเป็นจ�ำนวนมาก
ทราบว่าประเทศไทยส่งออกสินค้าหลากหลายชนิดไปทั่วโลก
GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 18 PT

มีลักษณะสถาปัตยกรรมในยุคหลังอาณานิคม 1720–1780
ปี 2005, เธอจัดแสดงผลงานศิลปะครั้งแรกที่เมืองมิวนิค
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้เลือกศึกษาการส่งออกในภาพรวม
นโยบายของเธอได้รบ
ั ความสนใจจากสาธารณชนอยูเ่ สมอ
GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 18 PT

ข้อเท็จจริงคือภาคส่งออกไทยมีการกระจุกตัวในระดับสูง
มีสัดส่วนการส่งออกสูงถึงร้อยละ 88 ของมูลค่าทั้งหมด
เหตุการณ์เฉพาะเจาะจง ที่ส่งผลกระทบต่อผูเ้ ล่นรายใหญ่
ซึ่งชุดข้อมูลแสดงให้เห็นถึง ความไม่หลากหลายในมิติอ่ ืน
GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 18 PT
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ผลส�ำรวจจากปี พ.ศ. 2557 พบว่าผูส
้ ูงอายุมจ
ี ำ� นวนเพิ่ ม
โดยที่มส
ี ัดส่วนถึงร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งประเทศ
เสนอโครงสร้างทางเศรษฐกิจผันผวนอย่างมีนัยส�ำคัญ
การเข้าสู่สังคมชราภาพของประเทศไทยจะส่งผลกระทบ
GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 18 PT

มีแนวโน้มยังจะคงทวีความรุนแรงมากยิง
่ ขึ้นในอนาคต
โดยอีก 12 ปีขา้ งหน้า จ�ำนวนประชากรไทยจะเริม
่ ‘ลดลง’
คณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
การเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยที่รอ
้ ยละ 4.5 ในช่วง 10 ปี
GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 18 PT

โดยความสามารถในการหารายได้ที่แตกต่างกันมากขึน
้
จากลักษณะการเลือกอาชีพก็มผ
ี ลกระทบต่อเศรษฐกิจ
งานวิจย
ั พบว่าในปี 2035 จะมีแรงงานวัย 50-60 ปีสูง
และแรงงานที่เป็นผูจ
้ า้ งงานตนเอง (Self-employed)
GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 18 PT

ปัจจัยการผลิตขัน
้ ต้นที่มเี พี ยงทุนและแรงงานที่จำ� กัด
ก�ำหนดตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะสั้น
วางนโยบายที่จะรับมือกับการเข้าสู่เศรษฐกิจชราภาพ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เป็น Soft Infrastructure
GRAPHIK SUPER, SUPER ITALIC, 18 PT
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สามารถค�ำนึงถึงผลกระทบอื่ นที่นอกเหนือไปจากมิติทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสียงให้เราตระหนักถึงผลกระทบที่จะได้รบ
ั ในอนาคต
พัฒนาระบบข้อมูลเครดิตของผู้ประกอบการรายย่อย รายใหม่ และนอกระบบ
GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 14 PT

ในระบบเศรษฐกิจ การเติบโตจะเกิดขึ้นได้จำ� เป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากร
ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ใน 5% แรกนั้น ครอบครองส่วนแบ่งรายได้ถึง 80%
ร่วมโครงการส่งเสริม และสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 14 PT

เราเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่ท�ำการเกษตรเป็นหลักไปสู่ประเทศอุ ตสาหกรรม
มีการโยกย้ายทรัพยากรระหว่างผู้ประกอบการภายในอุ ตสาหกรรมเดียวกัน
งบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนกว่า 700,000 บริษัทในช่วงปี 1991-2012
GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 14 PT

ส่วนแบ่งรายได้ผู้ประกอบการรายใหญ่ แบ่งตามกลุ่มอุ ตสาหกรรม (2014)
โดยอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (TOTAL ASSET TURNOVER)
จาก 1.17 เป็น 1.48 ซึ่งเกิดจาก (3) การพัฒนาตัวเองให้มป
ี ระสิทธิภาพเพิ่ม
GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 14 PT

GRILICHES AND REGEV (1995) เพื่อค�ำนวณหาประสิทธิภาพการผลิต
ภาพรวมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
การเข้าสู่ธุรกิจของผูเ้ ล่นรายใหม่เพื่อให้ทดแทนสิ่งเก่าที่ไม่มป
ี ระสิทธิภาพ
GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 14 PT

การทดลองโดยธรรมชาติ (natural experiment) เพื่ อศึกษาผลกระทบ
เรื่องของข้อจ�ำกัดในความสามารถในการป้องกัน และรับมือกับภัยพิ บต
ั ิ
ที่เหตุการณก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 14% ของ GDP
GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 14 PT

ไม่ก่อให้เกิดการบิดเบือนแรงจูงใจของครัวเรือน ในการประกันตนเอง
การคาดการณ์ (SUBJECTIVE EXPECTATION) ของความน่าจะเป็นที่
ครัวเรือนชาวนาที่มพ
ี ้ ื นที่นาจมน�้ำเป็นเวลานาน และได้รบ
ั ผลกระทบทาง
GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 14 PT

ต่อครัวเรือนชาวนาจ�ำนวน 421 ครัวเรือนจาก 46 หมูบ
่ า้ นใน 3 จังหวัด
การให้ชว
่ ยเหลือซึง
่ กันและกันภายในชุมชน (SOCIAL INSURANCE)
นอกจากนี้ 20-25% ของครัวเรือนผูป
้ ระสบภัยในทั้งสองประเทศยังมี
GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 14 PT

ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในตลาดประกันภัย (Raschky et al. 2013)
จากผลการศึกษาของ TSC (2011) และ COSS (2011) ที่สรุปในรูปที่ 3
ภัยธรรมชาติมผ
ี ลกระทบในวงกว้าง (covariate or aggregate risk)
GRAPHIK SUPER, SUPER ITALIC, 14 PT

Commercial
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GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, MEDIUM, 16/22 PT

LIGHT ALL CAPS

LIGHT

MEDIUM

PROPORTIONAL
LINING FIGURES

LIGHT ITALIC

MEDIUM

PROPORTIONAL
OLDSTYLE FIGURES

Commercial

INVESTMENT, การลงทุนมีบทบาทส�ำคัญยิง
่ ต่อการ
เจริญเติบโตของประเทศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
ทว่าการลงทุนภาคเอกชนของไทยอยูใ่ นระดับต�่ำมา
ตั้งแต่ชว
่ งหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2540
จึงจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทุนไทย
จากภาพรวมของข้อมูลชุดนี้ ในปี 2015 มีผู้ค้าขาย
ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 95,245 ราย โดยมีการค�ำนวณ
ผลตอบแทนเป็นจ�ำนวน £8,328,354. นอกจากนี้
จ�ำนวนผู้ที่มท
ี ้ ังธุรกรรมน�ำเข้า และส่งออก (hybrids)
มีอยู่ 19,705 ราย ในแง่จำ� นวนประเภทสินค้าจ�ำแนก
จะเห็นได้ว่า ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินค้าเดียว
หรือส่งออกไปยังตลาดเดียว โดยจ�ำนวนผู้ส่งออกจะ
ลดลงเรื่อยๆ ตามจ�ำนวนสินค้า และตลาดส่งออกที่
เพิม
้ านวิจย
ั ส่วนใหญ่มข
ี อ
้ สรุปค่อนข้าง
่ ขึ้น ในเรื่องนีง
ชัดเจนว่า ความแตกต่างของบริษัทที่ส่งออก นั้น
มีอยูแ
่ ล้วก่อนที่จะเริม
่ ส่งออก การที่บริษัทส่งออกมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าบริษัทอื่น ไม่ได้เป็นเพราะกิจกรรม
ส่งออก แต่ประสิทธิภาพที่สูงนั้นเองคือสิ่งที่เอื้อให้ผู้
ประกอบการก้าวข้ามต้นทุน £72,289,673. ในการ
แปรผันตนเองมาเป็นผู้ส่งออกได้จำ� นวนรวมทั้งสิ้น
£129,586,782 เมื่อขมวดรวมทั้งมิติ extensive และ
intensive margins เข้าด้วยกัน เราสามารถพิจารณา
การกระจายตัวของผู้ส่งออกรวมทั้งมูลค่าการส่ง
ออกจ�ำแนกตามจ�ำนวนตลาด และสินค้าส่งออกดังที่
แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ส่งออกส่วน
มากส่งออกไปสู่ตลาดไม่กี่ตลาด โดยร้อยละ 55.4
ของผู้ส่งออกทั้งหมด ส่งออกไปเพียงตลาดเดียว
5 มกราคม 1764 นับเป็นเพียงร้อยละ 4 ของมูลค่า
commercialtype.com
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GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, SEMIBOLD, 16/22 PT

REGULAR ALL CAPS

REGULAR

SEMIBOLD
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PROPORTIONAL
OLDSTYLE FIGURES

Commercial

INVESTMENT, การลงทุนมีบทบาทส�ำคัญยิง
่ ต่อการ
เจริญเติบโตของประเทศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
ทว่าการลงทุนภาคเอกชนของไทยอยูใ่ นระดับต�่ำมา
ตั้งแต่หลังวิกฤตการณ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2540
จึงจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทุนไทย
จากภาพรวมของข้อมูลชุดนี้ ในปี 2015 มีผู้ค้าขาย
ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 95,245 ราย โดยการค�ำนวณ
ผลตอบแทนเป็นจ�ำนวน £8,328,354. นอกจากนี้
จ�ำนวนผู้ที่มท
ี ้ังธุรกรรมน�ำเข้า และส่งออก (hybrids)
มีอยู่ 19,705 ราย ในแง่จำ� นวนประเภทสินค้าจ�ำแนก
จะเห็นได้ว่า ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินค้าเดียว
หรือส่งออกไปยังตลาดเดียว โดยจ�ำนวนผู้ส่งออก
จะลดลงเรื่อยๆ ตามจ�ำนวนสินค้า ถึงแม้ว่าปัจจัย
ที่อาจส่งผลต่อการประเมินจะมีอยุท
่ ่ัวไป และตลาดส่ง
ออกที่เพิ่มขึ้น ในเรื่องนี้งานวิจย
ั ส่วนใหญ่มข
ี อ
้ สรุป
ชัดเจนว่า ความแตกต่างของบริษัทที่ส่งออก นั้น
มีอยูแ
่ ล้วก่อนที่จะเริม
่ ส่งออก การที่บริษัทส่งออก
มีประสิทธิภาพสูงกว่าบริษัทอื่น ไม่ได้เป็นเพราะปัจจัย
กิจกรรมส่งออก แต่ประสิทธิภาพที่สูงคือสิ่งที่เอื้อ
ให้เกิดการก้าวข้ามต้นทุน £72,289,673. ในการ
แปรผันตนเองมาเป็นผู้ส่งออกได้จำ� นวนรวมทั้งสิ้น
£129,586,782 เมื่อขมวดรวมทั้งมิติ extensive
และ intensive margins เข้าด้วยกัน เราสามารถ
พิจารณาการกระจายตัวของผู้ส่งออกรวมทั้งมูลค่า
การส่งออกจ�ำแนกตามจ�ำนวนตลาด และสินค้าส่ง
ออกดังที่แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ส่ง
ออกส่วนมากส่งออกไปสู่ตลาดไม่กี่ตลาด โดยร้อยละ
55.4 ของผู้ส่งออกทั้งหมด ส่งออกไปเพียงตลาด
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Commercial

INVESTMENT, การลงทุนมีบทบาทส�ำคัญยิง
่ ต่อการ
เจริญเติบโตของประเทศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
ทว่าการลงทุนภาคเอกชนของไทยอยูใ่ นระดับต�่ำมา
ตั้งแต่หลังวิกฤตการณ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2540
จึงจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทุนไทย
จากภาพรวมของข้อมูลชุดนี้ ในปี 2015 มีผค
ู้ ้าขาย
ระหว่างประเทศทั้งสิ้น 95,245 ราย โดยการค�ำนวณ
ผลตอบแทนเป็นจ�ำนวน £8,328,354. นอกจากนี้
จ�ำนวนผูท
้ ี่มท
ี ้ังธุรกรรมน�ำเข้า และส่งออก (hybrids) มีอยู่ 19,705 ราย ในแง่จำ� นวนประเภทสินค้า
จ�ำแนกจะเห็นได้ว่า ผูส
้ ่งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินค้า
เดียวหรือส่งออกไปยังตลาดเดียว โดยจ�ำนวนผูส
้ ่ง
ออกจะลดลงเรื่อยๆ ตามจ�ำนวนสินค้า ถึงแม้ว่า
ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการประเมินจะมีอยุท
่ ่ัวไป และ
ตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้น ในเรื่องนีง
้ านวิจย
ั ส่วนใหญ่มี
ข้อสรุปว่า ความแตกต่างของบริษัทที่ส่งออก นั้น
มีอยูแ
่ ล้วก่อนที่จะเริม
่ ส่งออก การที่บริษัทส่งออก
มีประสิทธิภาพสูงกว่าบริษัทอื่น ไม่ได้เป็นเพราะปัจจัย
กิจกรรมส่งออก แต่ประสิทธิภาพที่สูงคือสิ่งที่เอื้อ
ให้เกิดการก้าวข้ามต้นทุน £72,289,673. ในการ
แปรผันตนเองมาเป็นผูส
้ ่งออกได้จำ� นวนรวมทั้งสิ้น
£129,586,782 เมื่อขมวดรวมทั้งมิติ extensive
และ intensive margins เข้าด้วยกัน เราสามารถ
พิจารณาการกระจายตัวของผูส
้ ่งออกรวมทั้งมูลค่า
การส่งออกจ�ำแนกตามจ�ำนวนตลาด และสินค้าส่ง
ออกดังที่แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผูส
้ ่ง
ออกส่วนมากส่งออกไปสู่ตลาดไม่กี่ตลาด โดยร้อยละ
55.4 ของผูส
้ ่งออกทั้งหมด ส่งออกไปเพียงตลาด
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GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, SEMIBOLD, 10/14 PT

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, BOLD, 10/14PT

ดรรชนีชว
ี้ ัดความเสี่ยงต่อระบบ (Systemic Risk
Indicator) เป็นเครื่องมือที่ชว
่ ยในการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการเกิด การลุกลามของวิกฤตการณ์
การเงิน โดยสามารถบอกได้ว่า หากเกิดวิกฤตการ
เงินขึ้นในประเทศหนึ่งๆ โอกาสที่จะเกิดการลุกลาม
ไปสู่ประเทศอื่นๆ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
และความรุนแรงของการลุกลามนั้นขึ้นอยูก
่ ับสภาวะ
เศรษฐกิจแบบใด จากการศึกษาพบว่า ในกรณี
ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและ
เยอรมัน ปัจจัยด้านอุ ปทานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
จริง เช่น อัตราการเติบโตของผลผลิตอุ ตสาหกรรม
เป็น ปัจจัยส�ำคัญที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ดรรชนีชว
ี้ ัดความเสี่ยงต่อระบบ (Systemic Risk
Indicator) เป็นเครื่องมือที่ชว
่ ยในการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการเกิด การลุกลามของวิกฤตการณ์
การเงิน โดยสามารถบอกได้ว่า หากเกิดวิกฤตการ
เงินขึ้นในประเทศหนึ่งๆ โอกาสที่จะเกิดการลุกลาม
ไปสู่ประเทศอื่นๆ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
และความรุนแรงของการลุกลามนั้นขึ้นอยูก
่ ับสภาวะ
เศรษฐกิจแบบใด จากการศึกษาพบว่า ในกรณี
ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและ
เยอรมัน ปัจจัยด้านอุ ปทานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
จริง เช่น อัตราการเติบโตของผลผลิตอุ ตสาหกรรม
เป็น ปัจจัยส�ำคัญที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

การศึกษาในเรื่องของวิกฤตการณ์การเงิน
การหาความสัมพันธ์ระหว่างวิกฤตการณ์การเงิน
ที่เกิดขึ้นในสองประเทศ โดยมากผู้ศึกษามักจะเลือก
เครื่องมือที่อิงกับการใช้ correlation เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ อย่างไรก็ดีในการศึกษาเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นยาก การใช้ correlation ยังมีขอ
้ จ�ำกัด
อยูห
่ ลายประการ (Embrechts et al., 1999) เช่น
ในทางทฤษฎี correlation มีความเกี่ยวข้องกับ
สมมุติฐานเรื่อง normal distribution ซึ่งท�ำให้
"ผลลัพธ์ที่ได้มค
ี ่าต�่ำกว่าความเป็นจริง" นอกจากนี้
การน�ำ correlation มาใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ตรงจุดการกระจายตัวบริเวณ tail มักจะให้ผลการ
ศึกษาที่ไม่แน่นอน (Ang and Chen 2000) และค่า
correlation ที่ค�ำนวณได้ ยังไม่สามารถสื่อถึง
โอกาสความเป็นไปได้ ของการเกิด วิกฤตการณ์
และการลุกลาม โดยใช้แนวคิดในเรื่องของ EVT
เราน�ำเสนอเครื่องมือประเภท non-parametric
ที่สามารถค�ำนวณหาค่าความเป็นไปได้ของการเกิด
การลุกลามของ "วิกฤตการณ์การเงิน" ได้โดยตรง
โดยไม่ต้องมีสมมติฐานใดๆ เกี่ยวกับการกระจาย
ตัวของข้อมูล ซึ่งก็คือ ดรรชนีชว
ี้ ัดความเสี่ยงต่อ
ระบบ (systemic risk indicator) (De Vries,
2005) สมมุติให้ X และ Y คือผลตอบแทนของ
ตลาดหุน
้ ของสองประเทศ โดยมีระดับผลตอบแทน
ณ จุดการเกิดวิกฤต อยูท
่ ี่ s[1] ดังนั้น ความเป็นไป
ได้ที่ตลาดหุน
้ ของทั้งสองประเทศจะเกิดวิกฤตการณ์
การเงินขึ้นพร้อมกัน หากตลาดหุน
้ ของประเทศใด
ประเทศหนึ่งเกิดวิกฤตขึ้น สามารถเขียนสมการได้
เป็นทั้งนี้ ดรรชนีชว
ี้ ัดความเสี่ยงต่อระบบนี้ สามารถ
ใช้เพื่อศึกษาการลุกลามของ วิกฤตการณ์การเงิน

การศึกษาในเรื่องของวิกฤตการณ์การเงิน
การหาความสัมพันธ์ระหว่างวิกฤตการณ์การเงิน
ที่เกิดขึ้นในสองประเทศ โดยมากผูศ
้ ึกษามักจะเลือก
เครื่องมือที่อิงกับการใช้ correlation เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ อย่างไรก็ดีในการศึกษาเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นยาก การใช้ correlation ยังมีขอ
้ จ�ำกัด
อยูห
่ ลายประการ (Embrechts et al., 1999) เช่น
ในทางทฤษฎี correlation มีความเกี่ยวข้องกับ
สมมุติฐานเรื่อง normal distribution ซึ่งท�ำให้
"ผลลัพธ์ที่ได้มค
ี ่าต�่ำกว่าความเป็นจริง" นอกจากนี้
การน�ำ correlation มาใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ตรงจุดการกระจายตัวบริเวณ tail มักจะให้ผลการ
ศึกษาที่ไม่แน่นอน (Ang and Chen 2000) และค่า
correlation ที่ค�ำนวณได้ ยังไม่สามารถสื่อถึง
โอกาสความเป็นไปได้ ของการเกิด วิกฤตการณ์
และการลุกลาม โดยใช้แนวคิดในเรื่องของ EVT
เราน�ำเสนอเครื่องมือประเภท non-parametric
ที่สามารถค�ำนวณหาค่าความเป็นไปได้ของการเกิด
การลุกลามของ "วิกฤตการณ์การเงิน" ได้โดยตรง
โดยไม่ต้องมีสมมติฐานใดๆ เกี่ยวกับการกระจาย
ตัวของข้อมูล ซึ่งก็คือ ดรรชนีชว
ี้ ัดความเสี่ยงต่อ
ระบบ (systemic risk indicator) (De Vries,
2005) สมมุติให้ X และ Y คือผลตอบแทนของตลาด
หุน
้ ของสองประเทศ โดยมีระดับผลตอบแทน ณ จุด
การเกิดวิกฤต อยูท
่ ี่ s[1] ดังนั้น ความเป็นไปได้ที่
ตลาดหุน
้ ของทั้งสองประเทศจะเกิดวิกฤตการณ์การ
เงินขึ้นพร้อมกัน หากตลาดหุน
้ ของประเทศใด
ประเทศหนึ่งเกิดวิกฤตขึ้น สามารถเขียนสมการได้
เป็นทั้งนี้ ดรรชนีชว
ี้ ัดความเสี่ยงต่อระบบนี้ สามารถ
ใช้เพื่อศึกษาการลุกลามของ วิกฤตการณ์การเงิน
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GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 10/14 PT

GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 10/14 PT

ดรรชนีชว
ี้ ด
ั ความเสี่ยงต่อระบบ (Systemic Risk
Indicator) เป็นเครื่องมือที่ชว
่ ยในการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการเกิด การลุกลามของวิกฤตการณ์
การเงิน โดยสามารถบอกได้วา่ หากเกิดวิกฤตการ
เงินขึ้นในประเทศหนึ่งๆ โอกาสที่จะเกิดการลุกลาม
ไปสู่ประเทศอื่นๆ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพี ยงใด
และความรุนแรงของการลุกลามนั้นอยูก
่ ับสภาวะ
เศรษฐกิจแบบใด จากการศึกษาพบว่า ในกรณี
ระหว่างประเทศพั ฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและ
เยอรมัน ปัจจัยด้านอุ ปทานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
จริง เช่น อัตราการเติบโตของผลผลิตอุ ตสาหกรรม
เป็น ปัจจัยส�ำคัญที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ดรรชนีชว
ี้ ด
ั ความเสี่ยงต่อระบบ (Systemic Risk
Indicator) เป็นเครื่องมือที่ชว
่ ยในการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการเกิด การลุกลามของวิกฤตการณ์
การเงิน โดยสามารถบอกได้วา่ หากเกิดวิกฤตการ
เงินขึ้นในประเทศหนึ่งๆ โอกาสที่จะเกิดการลุกลาม
ไปสู่ประเทศอื่นๆ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพี ยงใด
และความรุนแรงของการลุกลามนั้นอยูก
่ ับสภาวะ
เศรษฐกิจแบบใด จากการศึกษาพบว่า ในกรณี
ระหว่างประเทศพั ฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและ
เยอรมัน ปัจจัยด้านอุ ปทานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
จริง เช่น อัตราการเติบโตของผลผลิตอุ ตสาหกรรม
เป็น ปัจจัยส�ำคัญที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

การศึกษาในเรื่องของวิกฤตการณ์การเงิน
การหาความสัมพั นธ์ระหว่างวิกฤตการณ์การเงิน
ที่เกิดขึ้นในสองประเทศ โดยมากผูศ
้ ึกษามักจะเลือก
เครื่องมือที่อิงกับการใช้ correlation เพื่ อวิเคราะห์
ความสัมพั นธ์ อย่างไรก็ดีในการศึกษาเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นยาก การใช้ correlation ยังมีขอ
้ จ�ำกัด
อยูห
่ ลายประการ (Embrechts et al., 1999) เช่น
ในทางทฤษฎี correlation มีความเกี่ยวข้องกับ
สมมุติฐานเรื่อง normal distribution ซึ่งท�ำให้
"ผลลัพธ์ที่ได้มค
ี ่าต�่ำกว่าความเป็นจริง" นอกจากนี้
การน�ำ correlation มาใช้วเิ คราะห์ความสัมพั นธ์
ตรงจุดการกระจายตัวบริเวณ tail มักจะให้ผลการ
ศึกษาที่ไม่แน่นอน (Ang and Chen 2000) และ
ค่า correlation ที่ค�ำนวณได้ ยังไม่สามารถสื่อถึง
โอกาสความเป็นไปได้ ของการเกิด วิกฤตการณ์
และการลุกลาม โดยใช้แนวคิดในเรื่องของ EVT
เราน�ำเสนอเครื่องมือประเภท non-parametric
ที่สามารถค�ำนวณหาค่าความเป็นไปได้ของการ
เกิดการลุกลามของ "วิกฤตการณ์การเงิน" ได้
โดยตรง โดยไม่ต้องมีสมมติฐานใดๆ เกี่ยวกับการ
กระจายตัวของข้อมูล ซึ่งก็คือ ดรรชนีชว
ี้ ด
ั ความ
เสี่ยงต่อระบบ (systemic risk indicator)
(De Vries, 2005) สมมุติให้ X และ Y คือผล
ตอบแทนของตลาดหุน
้ ของสองประเทศ โดยมี
ระดับผลตอบแทน ณ จุดการเกิดวิกฤต อยูท
่ ี่ s[1]
ดังนั้น ความเป็นไปได้ที่ตลาดหุน
้ ของทั้งสอง
ประเทศจะเกิดวิกฤตการณ์การเงินขึ้นพร้อมกัน
หากตลาดหุน
้ ของประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดวิกฤต
ขึ้น สามารถเขียนสมการได้เป็นทั้งนี้ ดรรชนีชว
ี้ ด
ั
ความเสี่ยงต่อระบบนี้ สามารถใช้เพื่ อศึกษาการ

การศึกษาในเรื่องของวิกฤตการณ์การเงิน
การหาความสัมพั นธ์ระหว่างวิกฤตการณ์การเงิน
ที่เกิดขึ้นในสองประเทศ โดยมากผูศ
้ ึกษามักจะ
เลือกเครื่องมือที่อิงกับการใช้ correlation เพื่ อ
วิเคราะห์ความสัมพั นธ์ อย่างไรก็ดีในการศึกษา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาก การใช้ correlation ยังมี
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GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 10/14 PT

ดรรชนีชว
ี้ ด
ั ความเสี่ยงต่อระบบ (Systemic
Risk Indicator) เป็นเครื่องมือที่ชว
่ ยในการ
ศึกษาความเป็นไปได้ของการเกิด การลุกลาม
ของวิกฤตการณ์การเงิน โดยสามารถบอกได้วา่
หากเกิดวิกฤตการเงินขึน
้ ในประเทศหนึ่งๆ
โอกาสจะเกิดการลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆ มีความ
เป็นไปได้มากน้อยเพี ยงใด และความรุนแรงของ
การลุกลามนั้นอยูก
่ ับสภาวะเศรษฐกิจแบบใด
จากการศึกษาพบว่า ในกรณีระหว่างประเทศ
พั ฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน
ปัจจัยด้านอุ ปทานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
จริง เช่น อัตราการเติบโตของผลผลิตอุ ตสาห
กรรม เป็น ปัจจัยส�ำคัญที่ทวีความรุนแรงมากขึน
้
การศึกษาในเรื่องของวิกฤตการณ์การเงิน
การหาความสัมพั นธ์ระหว่างวิกฤตการณ์การ
เงินที่เกิดขึน
้ ในสองประเทศ โดยมากผูศ
้ ึกษามักจะ
เลือกเครื่องมือที่อิงกับการใช้ correlation เพื่ อ
วิเคราะห์ความสัมพั นธ์ อย่างไรก็ดีในการศึกษา
เหตุการณ์ที่เกิดขึน
้ ยาก การใช้ correlation ยังมี
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GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, SEMIBOLD, 9/13 PT

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, BOLD, 9/13 PT

ดรรชนีชว
ี้ ัดความเสี่ยงต่อระบบ (Systemic Risk
Indicator) เป็นเครื่องมือที่ชว
่ ยในการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการเกิด การลุกลามของวิกฤตการณ์การ
เงิน โดยสามารถบอกได้ว่า หากเกิดวิกฤตการเงินขึ้นใน
ประเทศหนึ่งๆ โอกาสที่จะเกิดการลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆ
มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และความรุนแรงของ
การลุกลามนั้นขึ้นอยูก
่ ับสภาวะเศรษฐกิจแบบใด จากการ
ศึกษาพบว่า ในกรณีระหว่างประเทศพัฒนาแล้วอย่าง
สหรัฐอเมริกาและเยอรมัน ปัจจัยด้านอุ ปทานที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจจริง เช่น อัตราการเติบโตของผลผลิต
อุ ตสาหกรรมเป็น ปัจจัยส�ำคัญที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ดรรชนีชว
ี้ ัดความเสี่ยงต่อระบบ (Systemic Risk
Indicator) เป็นเครื่องมือที่ชว
่ ยในการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการเกิด การลุกลามของวิกฤตการณ์การ
เงิน โดยสามารถบอกได้ว่า หากเกิดวิกฤตการเงินขึ้นใน
ประเทศหนึ่งๆ โอกาสที่จะเกิดการลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆ
มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และความรุนแรงของ
การลุกลามนั้นขึ้นอยูก
่ ับสภาวะเศรษฐกิจแบบใด จากการ
ศึกษาพบว่า ในกรณีระหว่างประเทศพัฒนาแล้วอย่าง
สหรัฐอเมริกาและเยอรมัน ปัจจัยด้านอุ ปทานที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจจริง เช่น อัตราการเติบโตของผลผลิต
อุ ตสาหกรรมเป็น ปัจจัยส�ำคัญที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

การศึกษาในเรื่องของวิกฤตการณ์การเงิน
การหาความสัมพันธ์ระหว่างวิกฤตการณ์การเงินที่เกิด
ขึ้นในสองประเทศ โดยมากผู้ศึกษามักจะเลือกเครื่องมือ
ที่อิงกับการใช้ correlation เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
อย่างไรก็ดีในการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาก การใช้
correlation ยังมีขอ
้ จ�ำกัดอยูห
่ ลายประการ (Embrechts et al., 1999) เช่น ในทางทฤษฎี correlation
มีความเกี่ยวข้องกับสมมุติฐานเรื่อง normal distribution ซึ่งท�ำให้ "ผลลัพธ์ที่ได้มค
ี ่าต�่ำกว่าความเป็นจริง"
นอกจากนี้ การน�ำ correlation มาใช้วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ตรงจุดการกระจายตัวบริเวณ tail มักจะให้ผล
การศึกษาที่ไม่แน่นอน (Ang and Chen 2000) และค่า
correlation ที่ค�ำนวณได้ ยังไม่สามารถสื่อถึง โอกาส
ความเป็นไปได้ ของการเกิด วิกฤตการณ์ และการลุกลาม
ที่สามารถค�ำนวณหาค่าความเป็นไปได้ของการเกิดการ
ลุกลามของ "วิกฤตการณ์การเงิน" ได้โดยตรง

การศึกษาในเรื่องของวิกฤตการณ์การเงิน
การหาความสัมพันธ์ระหว่างวิกฤตการณ์การเงินที่เกิด
ขึ้นในสองประเทศ โดยมากผูศ
้ ึกษามักจะเลือกเครื่องมือ
ที่อิงกับการใช้ correlation เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
อย่างไรก็ดีในการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาก การใช้
correlation ยังมีขอ
้ จ�ำกัดอยูห
่ ลายประการ (Embrechts et al., 1999) เช่น ในทางทฤษฎี correlation
มีความเกี่ยวข้องกับสมมุติฐานเรื่อง normal distribution ซึ่งท�ำให้ "ผลลัพธ์ที่ได้มค
ี ่าต�่ำกว่าความเป็นจริง"
นอกจากนี้ การน�ำ correlation มาใช้วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ตรงจุดการกระจายตัวบริเวณ tail มักจะให้ผล
การศึกษาที่ไม่แน่นอน (Ang and Chen 2000) และค่า
correlation ที่ค�ำนวณได้ ยังไม่สามารถสื่อถึง โอกาส
ความเป็นไปได้ ของการเก ิด วิกฤตการณ์ และการลุกลาม
ที่สามารถค�ำนวณหาค่าความเป็นไปได้ของการเกิดการ
ลุกลามของ "วิกฤตการณ์การเงิน" ได้โดยตรง

ความเสี่ยงในสภาวะเศรษฐกิจระดับวิกฤต
เพื่อให้การศึกษาสามารถเชื่อมต่อไปถึงนัยยะเชิงนโยบาย
เราได้ท�ำการศึกษา การลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน ใน
ช่วงเวลาเฉพาะที่ อัตราเงินเฟ้อ (inflation) และอัตรา
การเติบโตของผลผลิตอุ ตสาหกรรม (industrial
production growth) ของสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน
อยูใ่ นระดับวิกฤต โดยสองตัวแปรนี้ เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส�ำคัญในด้านอุ ปสงค์และอุ ปทาน
ตามล�ำดับ[4] ส�ำหรับการศึกษา เราจะพิจารณาการ
ลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน ในเงื่อนไขที่ตัวแปร
เศรษฐกิจมหภาคของทั้งสองประเทศอยูใ่ นระดับวิกฤต
ทั้งในด้านต�่ำและด้านสูง โดยระดับวิกฤตที่ใช้ คือค่าที่ 5%
และ 95% quantile ของค่าเคลื่อนที่ 10 ปี ของข้อมูลราย
เดือนบทความนี้น�ำเสนอวิธก
ี ารวัดความเป็นไปได้ของ
การเกิดการลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน โดยใช้ดรรชนีชี้
วัดความเสี่ยงต่อระบบ ซึ่งเป็นการน�ำทฤษฎี extreme
value theory มาประยุกต์ใช้ โดยได้ท�ำการศึกษาการ

ความเสี่ยงในสภาวะเศรษฐกิจระดับวิกฤต
เพื่อให้การศึกษาสามารถเชื่อมต่อไปถึงนัยยะเชิงนโยบาย
เราได้ท�ำการศึกษา การลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน ใน
ช่วงเวลาเฉพาะที่ อัตราเงินเฟ้อ (inflation) และอัตรา
การเติบโตของผลผลิตอุ ตสาหกรรม (industrial
production growth) ของสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน
อยูใ่ นระดับวิกฤต โดยสองตัวแปรนี้ เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส�ำคัญในด้านอุ ปสงค์และอุ ปทาน
ตามล�ำดับ[4] ส�ำหรับการศึกษา เราจะพิจารณาการ
ลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน ในเงื่อนไขที่ตัวแปร
เศรษฐกิจมหภาคของทั้งสองประเทศอยูใ่ นระดับวิกฤต
ทั้งในด้านต�่ำและด้านสูง โดยระดับวิกฤตที่ใช้ คือค่าที่ 5%
และ 95% quantile ของค่าเคลื่อนที่ 10 ปี ของข้อมูลราย
เดือนบทความนีน
้ ำ� เสนอวิธก
ี ารวัดความเป็นไปได้ของ
การเกิดการลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน โดยใช้ดรรชนีชี้
วัดความเสี่ยงต่อระบบ ซึ่งเป็นการน�ำทฤษฎี extreme
value theory มาประยุกต์ใช้ โดยได้ท�ำการศึกษาการ
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ดรรชนีชว
ี้ ัดความเสี่ยงต่อระบบ (Systemic Risk
Indicator) เป็นเครื่องมือที่ชว
่ ยในการศึกษาความเป็น
ไปได้ของการเกิด การลุกลามของวิกฤตการณ์การเงิน
โดยสามารถบอกได้ว่า หากเกิดวิกฤตการเงินขึ้นในประเทศ
หนึ่งๆ โอกาสที่จะเกิดการลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆ
มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และความรุนแรงของ
การลุกลามนั้นขึ้นอยูก
่ ับสภาวะเศรษฐกิจแบบใด จากการ
ศึกษาพบว่า ในกรณีระหว่างประเทศพัฒนาแล้วอย่าง
สหรัฐอเมริกาและเยอรมัน ปัจจัยด้านอุ ปทานที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจจริง เช่น อัตราการเติบโตของผลผลิต
อุ ตสาหกรรมเป็น ปัจจัยส�ำคัญที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ดรรชนีชว
ี้ ัดความเสี่ยงต่อระบบ (Systemic Risk
Indicator) เป็นเครื่องมือที่ชว
่ ยในการศึกษาความเป็น
ไปได้ของการเกิด การลุกลามของวิกฤตการณ์การเงิน
โดยสามารถบอกได้ว่า หากเกิดวิกฤตการเงินขึ้นในประเทศ
หนึ่งๆ โอกาสที่จะเกิดการลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆ
มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และความรุนแรงของ
การลุกลามนั้นขึ้นอยูก
่ ับสภาวะเศรษฐกิจแบบใด จากการ
ศึกษาพบว่า ในกรณีระหว่างประเทศพัฒนาแล้วอย่าง
สหรัฐอเมริกาและเยอรมัน ปัจจัยด้านอุ ปทานที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจจริง เช่น อัตราการเติบโตของผลผลิต
อุ ตสาหกรรมเป็น ปัจจัยส�ำคัญที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

การศึกษาในเรื่องของวิกฤตการณ์การเงิน
การหาความสัมพันธ์ระหว่างวิกฤตการณ์การเงินที่เกิด
ขึ้นในสองประเทศ โดยมากผู้ศึกษามักจะเลือกเครื่องมือ
ที่อิงกับการใช้ correlation เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
อย่างไรก็ดีในการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาก การใช้
correlation ยังมีขอ
้ จ�ำกัดอยูห
่ ลายประการ (Embrechts et al., 1999) เช่น ในทางทฤษฎี correlation
มีความเกี่ยวข้องกับสมมุติฐานเรื่อง normal distribution ซึ่งท�ำให้ "ผลลัพธ์ที่ได้มค
ี ่าต�่ำกว่าความเป็นจริง"
นอกจากนี้ การน�ำ correlation มาใช้วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ตรงจุดการกระจายตัวบริเวณ tail มักจะให้ผล
การศึกษาที่ไม่แน่นอน (Ang and Chen 2000) และค่า
correlation ที่ค�ำนวณได้ ยังไม่สามารถสื่อถึง โอกาส
ความเป็นไปได้ ของการเกิด วิกฤตการณ์ และการลุกลาม
ที่สามารถค�ำนวณหาค่าความเป็นไปได้ของการเกิดการ
ลุกลามของ "วิกฤตการณ์การเงิน" ได้โดยตรง

การศึกษาในเรื่องของวิกฤตการณ์การเงิน
การหาความสัมพันธ์ระหว่างวิกฤตการณ์การเงินที่เกิด
ขึ้นในสองประเทศ โดยมากผูศ
้ ึกษามักจะเลือกเครื่องมือ
ที่อิงกับการใช้ correlation เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
อย่างไรก็ดีในการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยาก การใช้
correlation ยังมีขอ
้ จ�ำกัดอยูห
่ ลายประการ (Embrechts et al., 1999) เช่น ในทางทฤษฎี correlation
มีความเกี่ยวข้องกับสมมุติฐานเรื่อง normal distribution ซึ่งท�ำให้ "ผลลัพธ์ที่ได้มค
ี ่าต�่ำกว่าความเป็นจริง"
นอกจากนี้ การน�ำ correlation มาใช้วิเคราะห์ความ
สัมพันธ์ตรงจุดการกระจายตัวบริเวณ tail มักจะให้ผล
การศึกษาที่ไม่แน่นอน (Ang and Chen 2000) และค่า
correlation ที่ค�ำนวณได้ ยังไม่สามารถสื่อถึง โอกาส
ความเป็นไปได้ ของการเกิด วิกฤตการณ์ และการลุกลาม
ที่สามารถค�ำนวณหาค่าความเป็นไปได้ของการเกิดการ
ลุกลามของ "วิกฤตการณ์การเงิน" ได้โดยตรง

ความเสี่ยงในสภาวะเศรษฐกิจระดับวิกฤต
เพื่อให้การศึกษาสามารถเชื่อมต่อไปถึงนัยยะเชิงนโยบาย
เราได้ท�ำการศึกษา การลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน ในช่วง
เวลาเฉพาะที่ อัตราเงินเฟ้อ (inflation) และอัตราการเติบโต
ของผลผลิตอุ ตสาหกรรม (industrial production
growth) ของสหรัฐอเมริกาและเยอรมันอยูใ่ นระดับวิกฤต
โดยสองตัวแปรนี้ เป็นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่
ส�ำคัญในด้านอุ ปสงค์และอุ ปทาน ตามล�ำดับ[4] ส�ำหรับการ
ศึกษา เราจะพิจารณาการลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน ใน
เงื่อนไขที่ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของทั้งสองประเทศอยูใ่ น
ระดับวิกฤตทั้งในด้านต�่ำและด้านสูง โดยระดับวิกฤตที่ใช้ คือ
ค่าที่ 5% และ 95% quantile ของค่าเคลื่อนที่ 10 ปี ของ
ข้อมูลรายเดือนบทความนี้น�ำเสนอวิธก
ี ารวัดความเป็นไปได้
ของการเกิดการลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน โดยใช้ดรรชนี
ชีว
้ ัดความเสี่ยงต่อระบบ ซึ่งเป็นการน�ำทฤษฎี extreme
value theory มาประยุกต์ใช้ โดยได้ท�ำการศึกษาการลุกลาม
วิกฤตการณ์การเงินทั้งในสภาวะทั่วไปและสภาวะที่ปัจจัยพื้น
ฐานทางเศรษฐกิจมหภาคอยูใ่ นระดับวิกฤต ในการศึกษานี้
อัตราเงินเฟ้อมีบทบาทส�ำคัญในฝั่งเศรษฐกิจและอัตราการ
เติบโตของผลผลิตอุ ตสาหกรรม แสดงค่าดรรชนีชว
ี้ ัดความ
เสี่ยงต่อระบบที่ค�ำนวณจากข้อมูลผลตอบแทนรายวันของ
ตลาดทุนในสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน ในช่วงที่อัตรา
เงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของผลผลิตอุ ตสาหกรรมอยูใ่ น
ระดับวิกฤต หรืออาจกล่าวได้ว่า อัตราเงินเฟ้อหรือปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินไม่ได้ส่งผลถึงการลุกลาม

ความเสี่ยงในสภาวะเศรษฐกิจระดับวิกฤต
เพื่อให้การศึกษาสามารถเชื่อมต่อไปถึงนัยยะเชิงนโยบาย
เราได้ท�ำการศึกษา การลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน ในช่วง
เวลาเฉพาะที่ อัตราเงินเฟ้อ (inflation) และอัตราการเติบโต
ของผลผลิตอุ ตสาหกรรม (industrial production
growth) ของสหรัฐอเมริกาและเยอรมันอยูใ่ นระดับวิกฤต
โดยสองตัวแปรนี้ เป็นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่
ส�ำคัญในด้านอุ ปสงค์และอุ ปทาน ตามล�ำดับ[4] ส�ำหรับการ
ศึกษา เราจะพิจารณาการลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน ใน
เงื่อนไขที่ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของทั้งสองประเทศอยู่
ในระดับวิกฤตทั้งในด้านต�่ำและด้านสูง โดยระดับวิกฤตที่ใช้
คือค่าที่ 5% และ 95% quantile ของค่าเคลื่อนที่ 10 ปี ของ
ข้อมูลรายเดือนบทความนีน
้ ำ� เสนอวิธก
ี ารวัดความเป็นไปได้
ของการเกิดการลุกลามวิกฤตการณ์การเงิน โดยใช้ดรรชนี
ชีว
้ ัดความเสี่ยงต่อระบบ ซึ่งเป็นการน�ำทฤษฎี extreme
value theory มาประยุกต์ใช้ โดยได้ท�ำการศึกษาการลุกลาม
วิกฤตการณ์การเงินทั้งในสภาวะทั่วไปและสภาวะที่ปัจจัย
พื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคอยูใ่ นระดับวิกฤต ในการศึกษา
นี้ อัตราเงินเฟ้อมีบทบาทส�ำคัญในฝั่งเศรษฐกิจและอัตรา
การเติบโตของผลผลิตอุ ตสาหกรรม แสดงค่าดรรชนีชว
ี้ ัด
ความเสี่ยงต่อระบบที่ค�ำนวณจากข้อมูลผลตอบแทนรายวัน
ของตลาดทุนในสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน ในช่วงที่อัตรา
เงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของผลผลิตอุ ตสาหกรรมอยูใ่ น
ระดับวิกฤต หรืออาจกล่าวได้ว่า อัตราเงินเฟ้อหรือปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินไม่ได้ส่งผลถึงการลุกลาม
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ประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในสี่ประเทศในโลก
ที่มก
ี ารบังคับใช้เครื่องแบบนักศึกษา (ไทย
ลาว กัมพู ชา เวียดนาม) นอกจากนี้หลาย
ประเทศที่มก
ี ารบังคับใช้เครื่องแบบนักเรียน
เป็นเพราะผลพลอยได้ของการเคยเป็นประเทศ
อาณานิคม (เช่น อินเดีย ฮ่องกง ประเทศ
แถบอาฟริกา ประเทศแถบแคริบเบียน) ทั้งนี้
เหตุผลในการบังคับใช้เครื่องแบบนักเรียน
อาจมีหลายประการ เช่น เป็นตัวบ่งชีว
้ ่าเป็น
นักเรียนระดับชั้นใด มาจากโรงเรียนใด สร้าง
ความเป็นเอกภาพในนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน
โดยการลดหลั่นความเหลื่อมล�้ำทางสังคมซึ่ง
อาจจะเกิดจากการเครื่องแต่งกาย ลดความ
ฟุ ม
่ เฟือย และสิ่งเร้าในทางแฟชั่นซึ่งอาจจะส่ง
ผลกระทบต่อสมาธิในการเรียน สั่งสมวินัยซึ่ง
เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคม
ในอนาคต และนอกจากนี้การบังคับใช้เครื่อง
แบบอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรมที่ท�ำสืบเนื่องกันมา
ในบางประเทศนั้น เครื่องแบบอาจเป็นส่วน
ส�ำคัญส่วนหนึ่งในการศึกษาเบื้องต้น เช่น
ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งสังคมผู้ใหญ่น้ น
ั เต็มไปด้วย
ความเคร่งเครียดทั้งทางวินัย และกฏระเบียบ
ของสังคม การสั่งสมเยาวชนให้พร้อมต่อ
การเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในสังคม นั้น

ประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในสี่ประเทศในโลก
ที่มก
ี ารบังคับใช้เครื่องแบบนักศึกษา (ไทย
ลาว กัมพู ชา เวียดนาม) นอกจากนีห
้ ลาย
ประเทศที่มก
ี ารบังคับใช้เครื่องแบบนักเรียน
เป็นเพราะผลพลอยได้ของการเคยเป็นประเทศ
อาณานิคม (เช่น อินเดีย ฮ่องกง ประเทศ
แถบอาฟริกา ประเทศแถบแคริบเบียน) ทั้งนี้
เหตุผลในการบังคับใช้เครื่องแบบนักเรียน
อาจมีหลายประการ เช่น เป็นตัวบ่งชีว
้ ่าเป็น
นักเรียนระดับชั้นใด มาจากโรงเรียนใด สร้าง
ความเป็นเอกภาพในนักเรียนโรงเรียนเดียว
กันโดยการลดหลั่นความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
ซึ่งอาจจะเกิดจากการเครื่องแต่งกาย ลด
ความฟุ ม
่ เฟือย และสิ่งเร้าในทางแฟชั่นซึ่งอาจ
จะส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียน สั่งสม
วินย
ั ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการเติบโตเป็นผูใ้ หญ่
ในสังคมในอนาคต และนอกจากนีก
้ ารบังคับ
ใช้เครื่องแบบอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ท�ำสืบเนื่องกันมา
ในบางประเทศนั้น เครื่องแบบอาจเป็นส่วน
ส�ำคัญส่วนหนึ่งในการศึกษาเบื้องต้น เช่น
ในประเทศญีป
่ ุ่นซึ่งสังคมผูใ้ หญ่น้น
ั เต็มไปด้วย
ความเคร่งเครียดทั้งทางวินย
ั และกฏระเบียบ
ของสังคม การสั่งสมเยาวชนให้พร้อมต่อ
การเป็นส่วนหนึ่งของวินย
ั ในสังคม นั้นอาจ

ประเทศไทยเป็นเพี ยงหนึ่งในสี่ประเทศในโลก
ที่มก
ี ารบังคับใช้เครื่องแบบนักศึกษา (ไทย
ลาว กัมพู ชา เวียดนาม) นอกจากนีห
้ ลาย
ประเทศที่มก
ี ารบังคับใช้เครื่องแบบนักเรียน
เป็นเพราะผลพลอยได้ของการเคยเป็น
ประเทศอาณานิคม (เช่น อินเดีย ฮ่องกง
ประเทศแถบอาฟริกา ประเทศแถบ
แคริบเบียน) ทั้งนี้ เหตุผลในการบังคับใช้
เครื่องแบบนักเรียนอาจมีหลายประการ
เช่น เป็นตัวบ่งชีว
้ า่ เป็นนักเรียนระดับชัน
้ ใด
มาจากโรงเรียนใด สร้างความเป็นเอกภา
พในนักเรียนโรงเรียนเดียวกันโดยการลด
หลั่นความเหลื่อมล�้ำทางสังคมซึ่งอาจจะเกิด
จากการเครื่องแต่งกาย ลดความฟุ ม
่ เฟือย
และสิ่งเร้าในทางแฟชัน
่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระ
ทบต่อสมาธิในการเรียน สั่งสมวินย
ั ซึ่งเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นต่อการเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ในสังคมใน
อนาคต และนอกจากนี้ การบังคับใช้เครื่อง
แบบอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอด
ทางวัฒนธรรมที่ท�ำสืบเนื่องกันมา
ในบางประเทศนั้น เครื่องแบบอาจเป็นส่วน
ส�ำคัญส่วนหนึ่งในการศึกษาเบื้องต้น เช่น
ในประเทศญีป
่ ุ่นซึ่งสังคมผูใ้ หญ่น้น
ั เต็มไปด้วย
ความเคร่งเครียดทั้งทางวินย
ั และกฏระเบียบ
ของสังคม การสั่งสมเยาวชนให้พร้อมต่อ

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

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

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

ประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในสี่ประเทศในโลกที่มี
การบังคับใช้เครื่องแบบนักศึกษา (ไทย ลาว
กัมพู ชา เวียดนาม) นอกจากนี้หลายประเทศที่มี
การบังคับใช้เครื่องแบบนักเรียนเป็นเพราะผล
พลอยได้ของการเคยเป็นประเทศอาณานิคม (เช่น
อินเดีย ฮ่องกง ประเทศแถบอาฟริกา ประเทศแถบ
แคริบเบียน) ทั้งนี้ เหตุผลในการบังคับใช้เครื่อง
แบบนักเรียนอาจมีหลายประการ เช่น เป็นตัวบ่งชี้
ว่าเป็นนักเรียนระดับชั้นใด มาจากโรงเรียนใด สร้าง
ความเป็นเอกภาพในนักเรียนโรงเรียนเดียวกันโดย
การลดหลั่นความเหลื่อมล�้ำทางสังคมซึ่งอาจจะเกิด
จากการเครื่องแต่งกาย ลดความฟุ ม
่ เฟือย และสิ่ง
เร้าในทางแฟชั่นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสมาธิ
ในการเรียน สั่งสมวินัยซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมในอนาคต และนอกจากนี้
การบังคับใช้เครื่องแบบอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ท�ำสืบเนื่องกันมา
ในบางประเทศนั้น เครื่องแบบอาจเป็นส่วนส�ำคัญ
ส่วนหนึ่งในการศึกษาเบื้องต้น เช่น ในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งสังคมผู้ใหญ่น้ ันเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด
ทั้งทางวินัย และกฏระเบียบของสังคม การสั่งสม
เยาวชนให้พร้อมต่อการเป็นส่วนหนึ่งของวินัยใน
สังคม นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่จำ� เป็น ในบางประเทศ
ที่มค
ี วามเหลื่อมล�้ำทางสังคมมาก เช่น อินเดีย
เครื่องแบบอาจจะเป็นสิ่งที่จำ� เป็นต่อการลดความ
แตกต่างระหว่างชนชั้นในโรงเรียน ในขณะที่บาง
ประเทศการบ่งบอกถึงสถานภาพการเป็นนักเรียน
อาจจะเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อความปลอดภัยในตัว
นักเรียนเอง ในทางกลับกัน กลับมีอีกหลายประเทศ
ที่ไม่มก
ี ารบังคับใช้เครื่องแบบนักเรียน ประเทศ

ประเทศไทยเป็นเพี ยงหนึ่งในสี่ประเทศในโลก
ที่มก
ี ารบังคับใช้เครื่องแบบนักศึกษา (ไทย ลาว
กัมพู ชา เวียดนาม) นอกจากนี้หลายประเทศที่มี
การบังคับใช้เครื่องแบบนักเรียนเป็นเพราะผล
พลอยได้ของการเคยเป็นประเทศอาณานิคม
(เช่น อินเดีย ฮ่องกง ประเทศแถบอาฟริกา
ประเทศแถบแคริบเบียน) ทั้งนี้ เหตุผลในการ
บังคับใช้เครื่องแบบนักเรียนอาจมีหลายประการ
เช่น เป็นตัวบ่งชีว
้ ่าเป็นนักเรียนระดับชั้นใด มาจาก
โรงเรียนใด สร้างความเป็นเอกภาพในนักเรียน
โรงเรียนเดียวกันโดยการลดหลั่นความเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคมซึ่งอาจจะเกิดจากการเครื่องแต่งกาย
ลดความฟุ ม
่ เฟือย และสิ่งเร้าในทางแฟชั่นซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียน สั่งสม
วินัยซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน
สังคมในอนาคต และนอกจากนี้การบังคับใช้
เครื่องแบบอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ท�ำสืบเนื่องกันมา
ในบางประเทศนั้น เครื่องแบบอาจเป็นส่วน
ส�ำคัญส่วนหนึ่งในการศึกษาเบื้องต้น เช่น ใน
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสังคมผู้ใหญ่น้ันเต็มไปด้วย
ความเคร่งเครียดทั้งทางวินัย และกฏระเบียบ
ของสังคม การสั่งสมเยาวชนให้พร้อมต่อการ
เป็นส่วนหนึ่งของวินัยในสังคม นั้นอาจจะเป็น
เรื่องที่จำ� เป็น ในบางประเทศที่มค
ี วามเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคมมาก เช่น อินเดีย เครื่องแบบอาจ
จะเป็นสิ่งที่จำ� เป็นต่อการลดความแตกต่าง
ระหว่างชนชั้นในโรงเรียน ในขณะที่บางประเทศ
การบ่งบอกถึงสถานภาพการเป็นนักเรียนอาจ
จะเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อความปลอดภัยในตัวนักเรียน

ประเทศไทยเป็นเพี ยงหนึ่งในสี่ประเทศในโลก
ที่มก
ี ารบังคับใช้เครื่องแบบนักศึกษา (ไทย ลาว
กัมพู ชา เวียดนาม) นอกจากนี้หลายประเทศที่มี
การบังคับใช้เครื่องแบบนักเรียนเป็นเพราะผล
พลอยได้ของการเคยเป็นประเทศอาณานิคม
(เช่น อินเดีย ฮ่องกง ประเทศแถบอาฟริกา
ประเทศแถบแคริบเบียน) ทั้งนี้ เหตุผลในการ
บังคับใช้เครื่องแบบนักเรียนอาจมีหลายประการ
เช่น เป็นตัวบ่งชีว
้ า่ เป็นนักเรียนระดับชั้นใด มาจาก
โรงเรียนใด สร้างความเป็นเอกภาพในนักเรียน
โรงเรียนเดียวกันโดยการลดหลั่นความเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคมซึ่งอาจจะเกิดจากการเครื่องแต่งกาย
ลดความฟุ ม
่ เฟือย และสิ่งเร้าในทางแฟชั่นซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียน สั่งสม
วินัยซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน
สังคมในอนาคต และนอกจากนี้การบังคับใช้
เครื่องแบบอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ท�ำสืบเนื่องกันมา
ในบางประเทศนั้น เครื่องแบบอาจเป็นส่วน
ส�ำคัญส่วนหนึ่งในการศึกษาเบื้องต้น เช่น ใน
ประเทศญีป
่ ุ่น ซึ่งสังคมผู้ใหญ่น้ันเต็มไปด้วย
ความเคร่งเครียดทั้งทางวินัย และกฏระเบียบ
ของสังคม การสั่งสมเยาวชนให้พร้อมต่อการ
เป็นส่วนหนึ่งของวินัยในสังคม นั้นอาจจะเป็น
เรื่องที่จำ� เป็น ในบางประเทศที่มค
ี วามเหลื่อมล�้ำ
ทางสังคมมาก เช่น อินเดีย เครื่องแบบอาจ
จะเป็นสิ่งที่จำ� เป็นต่อการลดความแตกต่าง
ระหว่างชนชั้นในโรงเรียน ในขณะที่บางประเทศ
การบ่งบอกถึงสถานภาพการเป็นนักเรียนอาจ
จะเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อความปลอดภัยในตัวนักเรียน
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GRAPHIK REGULAR, 9/11 PT

GRAPHIK REGULAR, 9/12 PT

การลงทุนมีบทบาทส�ำคัญยิง
่ ต่อการเจริญเติบโต
ของประเทศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทว่าการลงทุน
ภาคเอกชนของไทยอยูใ่ นระดับต�่ำมาตั้งแต่หลัง
วิกฤตการณ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2540 จึงจ�ำเป็น
ที่จะต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทุนไทย จากภาพรวม
ของข้อมูลชุดนี้ ในปี 2015 มีผู้ค้าขายระหว่างประเทศ
ทั้งสิ้น 95,245 ราย โดยการค�ำนวณผลตอบแทนเป็น
จ�ำนวน £8,328,354. นอกจากนี้ จ�ำนวนผู้ที่มท
ี ้ ัง
ธุรกรรมน�ำเข้า และส่งออก (hybrids) มีอยู่ 19,705
ราย ในแง่จำ� นวนประเภทสินค้าจ�ำแนกจะเห็นได้ว่า
ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินค้าเดียวหรือส่งออก
ไปยังตลาดเดียว โดยจ�ำนวนผู้ส่งออกจะลดลงเรื่อยๆ
ตามจ�ำนวนสินค้า ถึงแม้ว่าปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการ
ประเมินจะมีอยุท
่ ่ัวไป และตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้น
ในเรื่องนี้งานวิจย
ั ส่วนใหญ่มข
ี อ
้ สรุปว่า ความแตกต่าง
ของบริษัทที่ส่งออก นั้นมีอยูแ
่ ล้วก่อนที่จะเริม
่ ส่งออก
การที่บริษัทส่งออกมีประสิทธิภาพสูงกว่าบริษัทอื่น
ไม่ได้เป็นเพราะปัจจัยกิจกรรมส่งออก แต่ประสิทธิภาพ

การลงทุนมีบทบาทส�ำคัญยิง
่ ต่อการเจริญเติบโต
ของประเทศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทว่าการลงทุน
ภาคเอกชนของไทยอยูใ่ นระดับต�่ำมาตั้งแต่หลัง
วิกฤตการณ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2540 จึงจ�ำเป็น
ที่จะต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทุนไทย จากภาพรวม
ของข้อมูลชุดนี้ ในปี 2015 มีผู้ค้าขายระหว่างประเทศ
ทั้งสิ้น 95,245 ราย โดยการค�ำนวณผลตอบแทนเป็น
จ�ำนวน £8,328,354. นอกจากนี้ จ�ำนวนผู้ที่มท
ี ้ ัง
ธุรกรรมน�ำเข้า และส่งออก (hybrids) มีอยู่ 19,705
ราย ในแง่จำ� นวนประเภทสินค้าจ�ำแนกจะเห็นได้ว่า
ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินค้าเดียวหรือส่งออก
ไปยังตลาดเดียว โดยจ�ำนวนผู้ส่งออกจะลดลงเรื่อยๆ
ตามจ�ำนวนสินค้า ถึงแม้ว่าปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการ
ประเมินจะมีอยุท
่ ่ัวไป และตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้น
ในเรื่องนี้งานวิจย
ั ส่วนใหญ่มข
ี อ
้ สรุปว่า ความแตกต่าง
ของบริษัทที่ส่งออก นั้นมีอยูแ
่ ล้วก่อนที่จะเริม
่ ส่งออก
การที่บริษัทส่งออกมีประสิทธิภาพสูงกว่าบริษัทอื่น
ไม่ได้เป็นเพราะปัจจัยกิจกรรมส่งออก แต่ประสิทธิภาพ

GRAPHIK REGULAR, 9/13 PT

GRAPHIK REGULAR, 9/14 PT

การลงทุนมีบทบาทส�ำคัญยิง
่ ต่อการเจริญเติบโต
ของประเทศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทว่าการลงทุน
ภาคเอกชนของไทยอยูใ่ นระดับต�่ำมาตั้งแต่หลัง
วิกฤตการณ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2540 จึงจ�ำเป็น
ที่จะต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทุนไทย จากภาพรวม
ของข้อมูลชุดนี้ ในปี 2015 มีผู้ค้าขายระหว่างประเทศ
ทั้งสิ้น 95,245 ราย โดยการค�ำนวณผลตอบแทนเป็น
จ�ำนวน £8,328,354. นอกจากนี้ จ�ำนวนผู้ที่มท
ี ้ ัง
ธุรกรรมน�ำเข้า และส่งออก (hybrids) มีอยู่ 19,705
ราย ในแง่จำ� นวนประเภทสินค้าจ�ำแนกจะเห็นได้ว่า
ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินค้าเดียวหรือส่งออก
ไปยังตลาดเดียว โดยจ�ำนวนผู้ส่งออกจะลดลงเรื่อยๆ
ตามจ�ำนวนสินค้า ถึงแม้ว่าปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการ
ประเมินจะมีอยุท
่ ่ัวไป และตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้น
ในเรื่องนี้งานวิจย
ั ส่วนใหญ่มข
ี อ
้ สรุปว่า ความแตกต่าง
ของบริษัทที่ส่งออก นั้นมีอยูแ
่ ล้วก่อนที่จะเริม
่ ส่งออก
การที่บริษัทส่งออกมีประสิทธิภาพสูงกว่าบริษัทอื่น
ไม่ได้เป็นเพราะปัจจัยกิจกรรมส่งออก แต่ประสิทธิภาพ

การลงทุนมีบทบาทส�ำคัญยิง
่ ต่อการเจริญเติบโต

ของประเทศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ทว่าการลงทุน
ภาคเอกชนของไทยอยูใ่ นระดับต�่ำมาตั้งแต่หลัง

วิกฤตการณ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2540 จึงจ�ำเป็น

ที่จะต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทุนไทย จากภาพรวม
ของข้อมูลชุดนี้ ในปี 2015 มีผู้ค้าขายระหว่างประเทศ

ทั้งสิ้น 95,245 ราย โดยการค�ำนวณผลตอบแทนเป็น
จ�ำนวน £8,328,354. นอกจากนี้ จ�ำนวนผู้ที่มท
ี ้ ัง

ธุรกรรมน�ำเข้า และส่งออก (hybrids) มีอยู่ 19,705
ราย ในแง่จำ� นวนประเภทสินค้าจ�ำแนกจะเห็นได้ว่า

ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินค้าเดียวหรือส่งออก

ไปยังตลาดเดียว โดยจ�ำนวนผู้ส่งออกจะลดลงเรื่อยๆ
ตามจ�ำนวนสินค้า ถึงแม้ว่าปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการ

ประเมินจะมีอยุท
่ ่ัวไป และตลาดส่งออกที่เพิ่มขึ้น
ในเรื่องนี้งานวิจย
ั ส่วนใหญ่มข
ี อ
้ สรุปว่า ความแตกต่าง
ของบริษัทที่ส่งออก นั้นมีอยูแ
่ ล้วก่อนที่จะเริม
่ ส่งออก
การที่บริษัทส่งออกมีประสิทธิภาพสูงกว่าบริษัทอื่น

ไม่ได้เป็นเพราะปัจจัยกิจกรรมส่งออก แต่ประสิทธิภาพ
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THAI CONSONANTS

VOWEL & MARKS

NUMERALS
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กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ
ทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื อุ อู อฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ บ่ บ้ บ๊ บ๋ บ์
ก็ อั อํ อำ� อะ อา ฤๅ ๆ ฯ ๚ ๏ ๛
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

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

ACCENTED LOWER CASE
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THAI CONSONANTS

VOWEL & MARKS

NUMERALS

26 of 28

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ
ทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ
อิ อี อึ อื อุ อู อฺ เอ แอ โอ ไอ ใอ บ่ บ้ บ๊ บ๋ บ์
ก็ อั อํ อำ� อะ อา ฤๅ ๆ ฯ ๚ ๏ ๛
๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙

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

ACCENTED LOWER CASE
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OPENTYPE FEATURES
FAMILY WIDE

ALL CAPS
opens up spacing, moves
punctuation up

PROPORTIONAL LINING
default figures

PROPORTIONAL OLDSTYLE

TABULAR LINING

TABULAR OLDSTYLE
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DEACTIVATED

ACTIVATED

Fish & ‘Chips’ for £24.65?

FISH & ‘CHIPS’ FOR £24.65?

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

Sale Price:
Originally:

$3,460 €1,895
$7,031 £9,215

FRACTIONS
ignores numeric date format

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

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

SUPERSCRIPT/SUPERIOR

x158 + y23 × z18 − a4260

x158 + y23 × z18 − a4260

SUBSCRIPT/INFERIOR

x158 ÷ y23 × z18 − a4260

x158 ÷ y23 × z18 − a4260

DENOMINATOR
for making arbitrary fractions

0123456789 0123456789

0123456789 0123456789

NUMERATOR
for making arbitrary fractions

0123456789 0123456789

0123456789 0123456789

LANGUAGE FEATURE
Română (Romanian) s accent

ÎNSUŞI conştiinţa ştiinţifice

ÎNSUŞI conştiinţa ştiinţifice

OPENTYPE FEATURES
ROMAN & ITALIC

DEACTIVATED

ACTIVATED

STYLISTIC SET 01
alternate a

Natural availability gelatines

Natural availability gelatines

STYLISTIC SET 02
alternate t

Natural availability gelatines

Natural availability gelatines

STYLISTIC SET 03
alternate ß

Schriftgießerei größter außen

Schriftgießerei größter außen

STYLISTIC ALTERNATES
Illustrator/Photoshop

Natural availability größerer

Natural availability größerer
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STYLES INCLUDED IN COMPLETE FAMILY

ABOUT THE DESIGNER

Graphik Thin
Graphik Thin Italic
Graphik Extralight
Graphik Extralight Italic
Graphik Light
Graphik Light Italic
Graphik Regular
Graphik Regular Italic
Graphik Medium
Graphik Medium Italic
Graphik Semibold
Graphik Semibold Italic
Graphik Bold
Graphik Bold Italic
Graphik Black
Graphik Black Italic
Graphik Super
Graphik Super Italic

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.

SUPPORTED LANGUAGES

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

CONTACT

Commercial Type
110 Lafayette Street, #203
New York, New York 10013
office 212-604-0955
fax
212-925-2701
www.commercialtype.com

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.
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.

COPYRIGHT

© 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.
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