
commercialtype.comCommercial

PUBLISHED 
2009, 2017
 
DESIGNED BY 
CHRISTIAN SCHWARTZ 
SMICH SMANLOH
 
18 STYLES
9 WEIGHTS W/ ITALICS

FEATURES
PROPORTIONAL/TABULAR LINING FIGURES
PROPORTIONAL/TABULAR OLDSTYLE FIGURES
FRACTIONS (PREBUILT AND ARBITRARY)
SUPERSCRIPT/SUBSCRIPT

กราฟิก 
Graphik

เดิมทีถกูออกแบบเพ่ือใชเ้ปน็อัตลักษณข์อง Schwartzco Inc. 
จากนั้นได้รบัการพัฒนาต่อเพ่ือใชใ้น Condé Nast Portfolio  
และถกูขยายขนาดครอบครวัเพ่ือรองรบัการใชง้านในนติยสาร 
Wallpaper* ตามมาด้วยนติยสาร T, the New York Times  
Style Magazine ฟอนต์ชดุนีร้บัเอาแนวความคิดแบบเรยีบงา่ย 
ของตัวอักษรไรเ้ชงิฐานแบบยุโรปจากศตวรรษท่ี 20 ผสมผสาน 
กันกับศิลปะการใชตั้วอักษรในงานออกแบบรว่มสมยัของ 
สวิตเซอรแ์ลนด์

ฟอนต์ชดุ กราฟกิ นี้ได้รบัอิทธพิลจากศตวรรษท่ี 20 โดยในชว่งน�้าหนัก
หนาได้รบัแรงบนัดาลใจจากแบบตัวอักษร Plak ของ Paul Renner ซึ่ง
ออกแบบมาเพ่ือใชเ้ป็นตัวพิมพ์ไมข้นาดใหญ่เท่านั้น และยงัมคีวามเชื่อม
โยงกับตัวน�้าหนักหนาของ Futura อีกด้วย ต่างกันตรงท่ีภาพรวมของ 
Futura มคีวามกลมมนมากกว่าและมสัีดส่วนท่ีหนามาก ในส่วนของ 
น�้าหนักท่ีค่อนมาทางบาง กลับได้รบัอิทธพิลจากคู่แขง่อ่ืนๆของ Futura, 
Helvetica และ Univers อาทิเชน่ Neuzeit Grotesk, Folio, Recta,  
และ Maxima โดยความเป็นจรงิแล้วฟอนต์เหล่านี้ไมไ่ด้มอีะไรใหม ่ 
หากแต่ฟอนต์กลุ่มดังกล่าวมรีายละเอียดท่ีถกูพยายามใหเ้กิดเอกลักษณ์
เฉพาะ จงึมคีวามบกพรอ่งท่ีกลายมาเป็นความพิเศษเมื่อผ่านกาลเวลามา
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กราฟิก บาง    Graphik Thin 
กราฟิก บาง เอียง    Graphik Thin Italic    
กราฟกิ เบาพเิศษ   Graphik Extralight    
กราฟกิ เบาพเิศษ เอียง  Graphik Extralight Italic 
กราฟกิ เบา    Graphik Light 
กราฟกิ เบา เอียง   Graphik Light Italic 
กราฟกิ ธรรมดา   Graphik Regular 
กราฟกิ เอียง    Graphik Regular Italic  
กราฟกิ กลาง    Graphik Medium  
กราฟกิ กลาง เอียง  Graphik Medium Italic 
กราฟกิ ก่ึงหนา   Graphik Semibold  
กราฟกิ ก่ึงหนา เอียง   Graphik Semibold Italic 
กราฟิก หนา     Graphik Bold   
กราฟิก หนา เอียง    Graphik Bold Italic  
กราฟิก เขม้     Graphik Black    
กราฟิก เขม้ เอียง    Graphik Black Italic  
กราฟิก หนกัพิเศษ   Graphik Super   
กราฟิก หนกัพิเศษ เอยีง  Graphik Super Italic 
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ยื่นจดสิทธบิตัร 
ฉลองมติรภาพ
ระหว่างบรรทัด  
ค�านวณรายรบั
มอิีสระเสรภีาพ 
ระดับสามญัชน
ชวิีตในอุดมคติ
กรอบความคิด

GRAPHIK THIN, 70 PT

GRAPHIK THIN ITALIC, 70 PT

GRAPHIK EXTRALIGHT, 70 PT

GRAPHIK EXTRALIGHT ITALIC, 70 PT
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ปรมิาณขอ้มูล 
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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พยญัชนะยาว
วิพากษ์สังคม
ประเด็นฮือฮา
เชา้วันอาทิตย์
เสียงเอ้ือนต�่า
อาหารรสเลิศ
บรหิารจดัการ
เอกสารธุรกิจ

GRAPHIK MEDIUM, 70 PT

GRAPHIK MEDIUM ITALIC, 70 PT

GRAPHIK SEMIBOLD, 70 PT

GRAPHIK SEMIBOLD ITALIC, 70 PT
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แผนท่ีจงัหวดั
เส้นขอบเมอืง
รฐัจดัเก็บภาษี
สนามฟุตบอล
สัมมนาประจ�า
บอกค�าสวสัดี
คอมพิวเตอร์
ภาคประชาชน

GRAPHIK BOLD, 70 PT

GRAPHIK BOLD ITALIC, 70 PT

GRAPHIK BLACK, 70 PT

GRAPHIK BLACK ITALIC, 70 PT
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ความชดัเจน
อธบิายกติกา
อาณาจกัรไท 
วนัพฤหสับดี

GRAPHIK SUPER, 70 PT 

GRAPHIK SUPER ITALIC, 70 PT
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ต่องานวิจัยถึงนวัตกรรม 
ฐานคิดมาจากวัฒนธรรม 
ขา้งต้นก็คือ d��� li�er�cy  
ความสามารถในการอ่าน 
เพื่อความรูแ้ละเขยีนอ่าน
ได้อยา่งเป็นเรื่องเป็นราว
วิธส่ืีอสารท่ีส�าคัญในโลก 
ยุคโบราณระหว่างมนษุย์
อยา่งหนึ่งก็คือ การเขยีน
เกิดขอ้มูลในโลกไซเบอร์
ประมาณ 38 tetrabytes 
เท่ากับหนังสือขนาดปกติ 

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 และวเิคราะหข์อ้มูล 
ตีความหมายของขอ้มูล
กฎเกณฑ์เพียงชดุเดียว
ตัดสินใจ ในเรื่องด�าเนนิ 
เปล่ียนวกิฤตเปน็โอกาส
ลมมรสุมจากทะเลทิศใต้ 
ส�าคัญท่ีท�าใหเ้กิดขอ้มูล 
ระบบประสาทส่วนกลาง

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 40 PT

GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 40 PT

GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 40 PT

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 40 PT

data literacy ท�าใหแ้ยก 
ว่าอะไรเปน็ fact (ขอ้เท็จ
จรงิ) และอะไรเปน็ truth
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GRAPHIK SUPER, 40 PT

ออกฤทธิแ์ละสังเกตผล 
มาตราการท่ีนา่ไวว้างใจ 
ผลิตยาปฏิชวีนะล�้าสมยั
มอบโอกาสสุดพิเศษให ้
กลางส่ีแยกอนสุาวรยีฯ์  
มกีารประกอบพิธกีรรม

GRAPHIK SUPER ITALIC, 40 PT
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ตามวัฒนธรรมการขาย (SALE CULTURE) 
ธนาคารใหญอั่นดับต้นๆ ของสหรฐัอเมรกิา
เป็นสัดส่วนถึง 10% ดังนั้นน่าจะเป็นตัวบง่ชี้

รบัมอืถึงความคาดหวังขององค์กรต่อตน
น�าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับของคน
มกีารผูกผลตอบแทน หรอื Sale Incentive

GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 25 PT

GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 25 PT

การท่ีงานของเขามลี�าดับความส�าคัญอะไร 
ทกุระดับจะต้องเป็นตัวเลขเป้าหมายชดัเจน
วางแผนการจดัสรรทรพัยากรใหเ้หมาะสม

GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 25 PT

ผลลัพธข์องการต้ังเป้าหมายท่ีสอดคล้อง 
เขา้ถึงวัตถปุระสงค์ของเป้าหมายแต่ละตัว
ใหป้รบัเป็นเงนิรวม 185 ล้านเหรยีญสหรฐั

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 25 PT

โดยนกัลงทนุ และนกัวิเคราะหห์ลักทรพัย์
ม ีPRODUCT HOLDING เปน็ตัวบง่ชีวั้ด
ความเชื่อใจของนกัลงทนุในโมเดลธุรกิจ

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 25 PT
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ยุคสมยัมนษุยอ์ยูถ่�้าเมื่อ 50,000 ปก่ีอน  
การเกิดปรากฏการณ ์SOCIAL PROOF 
น�ามาใชกั้บสถานการณ ์ต่าง ๆ ในปัจจุบนั

เสียงปรบมอืหลังการแสดงหรอืการพูด
มติไตรต่รองจากทกุฝ่ายอยา่งรอบคอบ 
“herd instinct” หรอื สัญชาติญาณฝงู

GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 25 PT

GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 25 PT

มขีอ้ดีของการพิจารณาอยา่งรอบคอบ 
เปดิใหถ้กเถียงเพ่ือรบัฟังความเหน็ต่าง
ตีพิมพ์ฉบบั วนัอังคาร ท่ี 20 ก.ย. 2559

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 25 PT

สถาบนัการเงนิก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐
อาศัยวฒันธรรมของการคล้อยตามกัน
group�hink เป็นลักษณะยอ่ยหนึง่ของ

GRAPHIK SUPER, SUPER ITALIC, 25 PT   [ALTERNATE t]
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ถ้าในอนาคตหุน่ยนต์และสมองกลจะมคีวามสามารถก้าวไกล
และสัดส่วนงานอยูใ่นกลุ่มเส่ียงถกูทดแทนโดย automation
อัตราการจา้งงานในเศรษฐกิจขนาดยกัษ์ เชน่ สหรฐัอเมรกิา
ส่ิงท่ีท�านายกันมนัอยูใ่น “โลกอนาคต” ท่ีฟังดเูพอ้ฝนัหา่งไกล

GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 18 PT

การเขา้ใจในรูปแบบภาษาพูดของมนุษย ์หรอืการมองเหน็ได้
ในเทคโนโลย ีCloud Robotics ยงัจะท�าใหใ้นอนาคตหุน่ยนต์
สมองกลเป็นส่วนส�าคัญในชวิีตคนอยา่งสมบูรณใ์นปี 2020 
ความสามารถของหุน่ยนต์จะยิ่งทวีคณู เมื่อพฒันาระบบพื้น

GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 18 PT

พจิารณาเหตปุัจจยัภายนอกท่ีอาจจะกระทบกับการส่งออก
อัตราแลกเปล่ียน หรอืการยา้ยฐานการผลิต: 294.967 km2
1937: ค่าเก่ียวพนักับผู้คนในระบบเศรษฐกิจเป็นจ�านวนมาก
ทราบว่าประเทศไทยส่งออกสินค้าหลากหลายชนดิไปท่ัวโลก

GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 18 PT

มลัีกษณะสถาปัตยกรรมในยุคหลังอาณานิคม 1720–1780
ปี 2005, เธอจดัแสดงผลงานศิลปะครั้งแรกท่ีเมอืงมวินิค
นักวิเคราะหส่์วนใหญ่ได้เลือกศึกษาการส่งออกในภาพรวม
นโยบายของเธอได้รบัความสนใจจากสาธารณชนอยูเ่สมอ

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 18 PT

ขอ้เท็จจรงิคือภาคส่งออกไทยมกีารกระจุกตัวในระดับสูง 
มสัีดส่วนการส่งออกสูงถึงรอ้ยละ 88 ของมูลค่าท้ังหมด
เหตกุารณเ์ฉพาะเจาะจง ท่ีส่งผลกระทบต่อผูเ้ล่นรายใหญ่
ซึ่งชดุขอ้มูลแสดงใหเ้หน็ถึง ความไมห่ลากหลายในมติิอ่ืน

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 18 PT
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มแีนวโนม้ยงัจะคงทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึ้นในอนาคต
โดยอีก 12 ปขีา้งหนา้ จ�านวนประชากรไทยจะเริม่ ‘ลดลง’
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหง่ชาติ
การเติบโตทางเศรษฐกิจเฉล่ียท่ีรอ้ยละ 4.5 ในชว่ง 10 ปี

GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 18 PT

โดยความสามารถในการหารายได้ท่ีแตกต่างกันมากขึน้ 
จากลักษณะการเลือกอาชพีก็มผีลกระทบต่อเศรษฐกิจ
งานวจิยัพบวา่ในป ี2035 จะมแีรงงานวยั 50-60 ปสูีง 
และแรงงานท่ีเปน็ผูจ้า้งงานตนเอง (Self-employed)

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 18 PT 

ปัจจยัการผลิตขัน้ต้นท่ีมเีพียงทนุและแรงงานท่ีจ�ากัด
ก�าหนดตัวขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะส้ัน
วางนโยบายท่ีจะรบัมอืกับการเขา้สู่เศรษฐกิจชราภาพ
โครงสรา้งทางเศรษฐกิจท่ีเป็น Soft Infrastructure

GRAPHIK SUPER, SUPER ITALIC, 18 PT

ผลส�ารวจจากป ีพ.ศ. 2557 พบวา่ผูสู้งอายุมจี�านวนเพ่ิม
โดยท่ีมสัีดส่วนถึงรอ้ยละ 14.9 ของประชากรท้ังประเทศ
เสนอโครงสรา้งทางเศรษฐกิจผันผวนอยา่งมนีัยส�าคัญ
การเขา้สู่สังคมชราภาพของประเทศไทยจะส่งผลกระทบ

GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 18 PT
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สามารถค�านึงถึงผลกระทบอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากมิติทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสียงใหเ้ราตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะได้รบัในอนาคต
พฒันาระบบขอ้มูลเครดิตของผู้ประกอบการรายยอ่ย รายใหม ่และนอกระบบ

GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 14 PT 

ในระบบเศรษฐกิจ การเติบโตจะเกิดขึ้นได้จ�าเป็นต้องมีการจดัสรรทรพัยากร 
ท่ีผู้ประกอบการรายใหญใ่น 5% แรกนั้น ครอบครองส่วนแบง่รายได้ถึง 80%
รว่มโครงการส่งเสรมิ และสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 14 PT

เราเปล่ียนผ่านจากประเทศท่ีท�าการเกษตรเป็นหลักไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม
มกีารโยกยา้ยทรพัยากรระหว่างผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
งบการเงนิของบรษัิทท่ีจดทะเบยีนกว่า 700,000 บรษัิทในชว่งป ี1991-2012 

GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 14 PT 

ส่วนแบง่รายได้ผู้ประกอบการรายใหญ่ แบง่ตามกลุ่มอุตสาหกรรม (2014)
โดยอัตราการหมุนเวียนของสินทรพัยร์วม (TOTAL ASSET TURNOVER)
จาก 1.17 เป็น 1.48 ซึ่งเกิดจาก (3) การพัฒนาตัวเองใหม้ปีระสิทธภิาพเพ่ิม

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 14 PT

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

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 14 PT

การทดลองโดยธรรมชาติ (natural experiment) เพ่ือศึกษาผลกระทบ 
เรื่องของขอ้จ�ากัดในความสามารถในการปอ้งกัน และรบัมอืกับภยัพิบติั
ท่ีเหตกุารณก่อใหเ้กิดความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 14% ของ GDP

GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 14 PT

ไมก่่อใหเ้กิดการบดิเบอืนแรงจูงใจของครวัเรอืน ในการประกันตนเอง
การคาดการณ ์(SUBJECTIVE EXPECTATION) ของความนา่จะเปน็ท่ี
ครวัเรอืนชาวนาท่ีมพ้ืีนท่ีนาจมน�้าเปน็เวลานาน และได้รบัผลกระทบทาง

GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 14 PT 

ต่อครวัเรอืนชาวนาจ�านวน 421 ครวัเรอืนจาก 46 หมูบ่า้นใน 3 จงัหวดั 
การใหช้ว่ยเหลือซึง่กันและกันภายในชุมชน (SOCIAL INSURANCE)  
นอกจากนี ้20-25% ของครวัเรอืนผูป้ระสบภัยในท้ังสองประเทศยงัม ี

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 14 PT 

ประชาชนเขา้มาม ีส่วนรว่มในตลาดประกันภัย (Raschky et al. 2013)
จากผลการศึกษาของ TSC (2011) และ COSS (2011) ท่ีสรปุในรปูท่ี 3
ภัยธรรมชาติมผีลกระทบในวงกวา้ง (covariate or aggregate risk)

GRAPHIK SUPER, SUPER ITALIC, 14 PT
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PROPORTIONAL
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MEDIUM

PROPORTIONAL
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INVESTMENT, การลงทนุมบีทบาทส�าคัญยิง่ต่อการ
เจรญิเติบโตของประเทศท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว 
ทว่าการลงทนุภาคเอกชนของไทยอยูใ่นระดับต�่ามา
ต้ังแต่ชว่งหลังวิกฤตการณท์างการเงนิปี พ.ศ. 2540  
จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทนุไทย  
จากภาพรวมของขอ้มูลชดุนี ้ในปี 2015 มผีู้ค้าขาย
ระหว่างประเทศท้ังส้ิน 95,245 ราย โดยมกีารค�านวณ
ผลตอบแทนเป็นจ�านวน £8,328,354. นอกจากนี ้
จ�านวนผู้ท่ีมท้ัีงธุรกรรมน�าเขา้ และส่งออก (hybrids) 
มอียู ่19,705 ราย ในแงจ่�านวนประเภทสินค้าจ�าแนก 
จะเหน็ได้ว่า ผู้ส่งออกส่วนใหญส่่งเพยีงสินค้าเดียว 
หรอืส่งออกไปยงัตลาดเดียว โดยจ�านวนผู้ส่งออกจะ 
ลดลงเรื่อยๆ ตามจ�านวนสินค้า และตลาดส่งออกท่ี
เพิม่ขึ้น ในเรื่องนีง้านวิจยัส่วนใหญม่ขีอ้สรุปค่อนขา้ง
ชดัเจนว่า ความแตกต่างของบรษัิทท่ีส่งออก นั้น 
มอียูแ่ล้วก่อนท่ีจะเริม่ส่งออก การท่ีบรษัิทส่งออกมี
ประสิทธภิาพสูงกว่าบรษัิทอ่ืน ไมไ่ด้เป็นเพราะกิจกรรม
ส่งออก แต่ประสิทธภิาพท่ีสูงนั้นเองคือส่ิงท่ีเอ้ือใหผู้้
ประกอบการก้าวขา้มต้นทนุ £72,289,673. ในการ
แปรผันตนเองมาเป็นผู้ส่งออกได้จ�านวนรวมท้ังส้ิน 
£129,586,782 เมื่อขมวดรวมท้ังมติิ extensive และ 
intensive margins เขา้ด้วยกัน เราสามารถพจิารณา
การกระจายตัวของผู้ส่งออกรวมท้ังมูลค่าการส่ง
ออกจ�าแนกตามจ�านวนตลาด และสินค้าส่งออกดังท่ี
แสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าผู้ส่งออกส่วน
มากส่งออกไปสู่ตลาดไมก่ี่ตลาด โดยรอ้ยละ 55.4 
ของผู้ส่งออกท้ังหมด ส่งออกไปเพยีงตลาดเดียว  
5 มกราคม 1764 นบัเป็นเพยีงรอ้ยละ 4 ของมูลค่า 
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INVESTMENT, การลงทนุมบีทบาทส�าคัญยิง่ต่อการ
เจรญิเติบโตของประเทศท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว 
ทว่าการลงทนุภาคเอกชนของไทยอยูใ่นระดับต�่ามา
ต้ังแต่หลังวิกฤตการณ์ทางการเงนิปี พ.ศ. 2540  
จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทนุไทย  
จากภาพรวมของขอ้มูลชดุนี้ ในปี 2015 มผีู้ค้าขาย
ระหว่างประเทศท้ังส้ิน 95,245 ราย โดยการค�านวณ 
ผลตอบแทนเป็นจ�านวน £8,328,354. นอกจากนี้ 
จ�านวนผู้ท่ีมท้ัีงธุรกรรมน�าเขา้ และส่งออก (hybrids) 
มอียู ่19,705 ราย ในแงจ่�านวนประเภทสินค้าจ�าแนก 
จะเหน็ได้ว่า ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินค้าเดียว 
หรอืส่งออกไปยงัตลาดเดียว โดยจ�านวนผู้ส่งออก 
จะลดลงเรื่อยๆ ตามจ�านวนสินค้า ถึงแมว่้าปัจจยั 
ท่ีอาจส่งผลต่อการประเมนิจะมอียุท่ั่วไป และตลาดส่ง
ออกท่ีเพ่ิมขึ้น ในเรื่องนี้งานวิจยัส่วนใหญ่มขีอ้สรุป 
ชดัเจนว่า ความแตกต่างของบรษัิทท่ีส่งออก นั้น 
มอียูแ่ล้วก่อนท่ีจะเริม่ส่งออก การท่ีบรษัิทส่งออก 
มปีระสิทธภิาพสูงกว่าบรษัิทอ่ืน ไมไ่ด้เป็นเพราะปัจจยั 
กิจกรรมส่งออก แต่ประสิทธภิาพท่ีสูงคือส่ิงท่ีเอ้ือ 
ใหเ้กิดการก้าวขา้มต้นทนุ £72,289,673. ในการ
แปรผันตนเองมาเป็นผู้ส่งออกได้จ�านวนรวมท้ังส้ิน
£129,586,782 เมื่อขมวดรวมท้ังมติิ extensive  
และ intensive margins เขา้ด้วยกัน เราสามารถ
พิจารณาการกระจายตัวของผู้ส่งออกรวมท้ังมูลค่า
การส่งออกจ�าแนกตามจ�านวนตลาด และสินค้าส่ง
ออกดังท่ีแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าผู้ส่ง
ออกส่วนมากส่งออกไปสู่ตลาดไมก่ี่ตลาด โดยรอ้ยละ 
55.4 ของผู้ส่งออกท้ังหมด ส่งออกไปเพียงตลาด
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INVESTMENT, การลงทนุมบีทบาทส�าคัญยิง่ต่อการ
เจรญิเติบโตของประเทศท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว 
ทว่าการลงทนุภาคเอกชนของไทยอยูใ่นระดับต�่ามา
ต้ังแต่หลังวิกฤตการณท์างการเงนิป ีพ.ศ. 2540  
จงึจ�าเปน็ท่ีจะต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทนุไทย  
จากภาพรวมของขอ้มูลชดุนี ้ในป ี2015 มผีูค้้าขาย
ระหว่างประเทศท้ังส้ิน 95,245 ราย โดยการค�านวณ 
ผลตอบแทนเปน็จ�านวน £8,328,354. นอกจากนี ้
จ�านวนผูท่ี้มท้ัีงธุรกรรมน�าเขา้ และส่งออก (hy-
brids) มอียู ่19,705 ราย ในแงจ่�านวนประเภทสินค้า
จ�าแนกจะเหน็ได้ว่า ผูส่้งออกส่วนใหญส่่งเพียงสินค้า
เดียวหรอืส่งออกไปยงัตลาดเดียว โดยจ�านวนผูส่้ง
ออกจะลดลงเรื่อยๆ ตามจ�านวนสินค้า ถึงแมว่้า
ปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อการประเมนิจะมอียุท่ั่วไป และ
ตลาดส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้น ในเรื่องนีง้านวิจยัส่วนใหญม่ี
ขอ้สรุปว่า ความแตกต่างของบรษัิทท่ีส่งออก นั้น 
มอียูแ่ล้วก่อนท่ีจะเริม่ส่งออก การท่ีบรษัิทส่งออก 
มปีระสิทธภิาพสูงกว่าบรษัิทอ่ืน ไมไ่ด้เปน็เพราะปัจจยั 
กิจกรรมส่งออก แต่ประสิทธภิาพท่ีสูงคือส่ิงท่ีเอ้ือ 
ใหเ้กิดการก้าวขา้มต้นทนุ £72,289,673. ในการ
แปรผนัตนเองมาเปน็ผูส่้งออกได้จ�านวนรวมท้ังส้ิน
£129,586,782 เมื่อขมวดรวมท้ังมติิ extensive  
และ intensive margins เขา้ด้วยกัน เราสามารถ
พิจารณาการกระจายตัวของผูส่้งออกรวมท้ังมูลค่า
การส่งออกจ�าแนกตามจ�านวนตลาด และสินค้าส่ง
ออกดังท่ีแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าผูส่้ง
ออกส่วนมากส่งออกไปสู่ตลาดไมก่ี่ตลาด โดยรอ้ยละ 
55.4 ของผูส่้งออกท้ังหมด ส่งออกไปเพียงตลาด
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ดรรชนีชีวั้ดความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เป็นเครื่องมอืท่ีชว่ยในการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการเกิด การลกุลามของวิกฤตการณ์
การเงนิ โดยสามารถบอกได้ว่า หากเกิดวิกฤตการ
เงนิขึ้นในประเทศหนึ่งๆ โอกาสท่ีจะเกิดการลกุลาม 
ไปสู่ประเทศอ่ืนๆ มคีวามเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
และความรุนแรงของการลกุลามนั้นขึ้นอยูกั่บสภาวะ
เศรษฐกิจแบบใด จากการศึกษาพบว่า ในกรณี
ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วอยา่งสหรฐัอเมรกิาและ
เยอรมนั ปัจจยัด้านอุปทานท่ีเก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจ
จรงิ เชน่ อัตราการเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรม 
เป็น ปัจจยัส�าคัญท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น 

การศึกษาในเรื่องของวกิฤตการณก์ารเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหว่างวิกฤตการณ์การเงนิ 
ท่ีเกิดขึ้นในสองประเทศ โดยมากผู้ศึกษามกัจะเลือก
เครื่องมอืท่ีอิงกับการใช ้correlation เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ ์อยา่งไรก็ดีในการศึกษาเหตกุารณ์ 
ท่ีเกิดขึ้นยาก การใช ้correlation ยงัมขีอ้จ�ากัด 
อยูห่ลายประการ (Embrechts et al., 1999) เชน่  
ในทางทฤษฎี correlation มคีวามเก่ียวขอ้งกับ
สมมุติฐานเรื่อง normal distribution ซึ่งท�าให ้
"ผลลัพธท่ี์ได้มค่ีาต�่ากว่าความเป็นจรงิ" นอกจากนี้ 
การน�า correlation มาใชวิ้เคราะหค์วามสัมพันธ์
ตรงจุดการกระจายตัวบรเิวณ tail มกัจะใหผ้ลการ
ศึกษาท่ีไมแ่น่นอน (Ang and Chen 2000) และค่า 
correlation ท่ีค�านวณได้ ยงัไมส่ามารถส่ือถึง
โอกาสความเป็นไปได้ ของการเกิด วิกฤตการณ์ 
และการลกุลาม โดยใชแ้นวคิดในเรื่องของ EVT  
เราน�าเสนอเครื่องมอืประเภท non-parametric  
ท่ีสามารถค�านวณหาค่าความเป็นไปได้ของการเกิด
การลกุลามของ "วิกฤตการณ์การเงนิ" ได้โดยตรง 
โดยไมต้่องมสีมมติฐานใดๆ เก่ียวกับการกระจาย 
ตัวของขอ้มูล ซึ่งก็คือ ดรรชนีชีวั้ดความเส่ียงต่อ
ระบบ (systemic risk indicator) (De Vries, 
2005) สมมุติให ้X และ Y คือผลตอบแทนของ
ตลาดหุน้ของสองประเทศ โดยมรีะดับผลตอบแทน 
ณ จุดการเกิดวิกฤต อยูท่ี่ s[1] ดังนั้น ความเป็นไป
ได้ท่ีตลาดหุน้ของท้ังสองประเทศจะเกิดวิกฤตการณ์
การเงนิขึ้นพรอ้มกัน หากตลาดหุน้ของประเทศใด
ประเทศหนึ่งเกิดวิกฤตขึ้น สามารถเขยีนสมการได้
เป็นท้ังนี้ ดรรชนีชีวั้ดความเส่ียงต่อระบบนี้ สามารถ
ใชเ้พ่ือศึกษาการลกุลามของ วิกฤตการณ์การเงนิ

ดรรชนชีีวั้ดความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เปน็เครื่องมอืท่ีชว่ยในการศึกษาความ
เปน็ไปได้ของการเกิด การลกุลามของวิกฤตการณ์
การเงนิ โดยสามารถบอกได้ว่า หากเกิดวิกฤตการ
เงนิขึ้นในประเทศหนึ่งๆ โอกาสท่ีจะเกิดการลกุลาม 
ไปสู่ประเทศอ่ืนๆ มคีวามเปน็ไปได้มากนอ้ยเพียงใด 
และความรุนแรงของการลกุลามนั้นขึ้นอยูกั่บสภาวะ
เศรษฐกิจแบบใด จากการศึกษาพบว่า ในกรณี
ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วอยา่งสหรฐัอเมรกิาและ
เยอรมนั ปัจจยัด้านอุปทานท่ีเก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจ
จรงิ เชน่ อัตราการเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรม 
เปน็ ปัจจยัส�าคัญท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น 

การศึกษาในเรื่องของวกิฤตการณก์ารเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหว่างวิกฤตการณก์ารเงนิ 
ท่ีเกิดขึ้นในสองประเทศ โดยมากผูศึ้กษามกัจะเลือก
เครื่องมอืท่ีอิงกับการใช ้correlation เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ ์อยา่งไรก็ดีในการศึกษาเหตกุารณ ์
ท่ีเกิดขึ้นยาก การใช ้correlation ยงัมขีอ้จ�ากัด 
อยูห่ลายประการ (Embrechts et al., 1999) เชน่  
ในทางทฤษฎี correlation มคีวามเก่ียวขอ้งกับ
สมมุติฐานเรื่อง normal distribution ซึ่งท�าให ้
"ผลลัพธท่ี์ได้มค่ีาต�่ากว่าความเปน็จรงิ" นอกจากนี ้
การน�า correlation มาใชวิ้เคราะหค์วามสัมพันธ์
ตรงจุดการกระจายตัวบรเิวณ tail มกัจะใหผ้ลการ
ศึกษาท่ีไมแ่นน่อน (Ang and Chen 2000) และค่า 
correlation ท่ีค�านวณได้ ยงัไมส่ามารถส่ือถึง
โอกาสความเปน็ไปได้ ของการเกิด วิกฤตการณ ์ 
และการลกุลาม โดยใชแ้นวคิดในเรื่องของ EVT  
เราน�าเสนอเครื่องมอืประเภท non-parametric  
ท่ีสามารถค�านวณหาค่าความเปน็ไปได้ของการเกิด
การลกุลามของ "วิกฤตการณก์ารเงนิ" ได้โดยตรง 
โดยไมต้่องมสีมมติฐานใดๆ เก่ียวกับการกระจาย 
ตัวของขอ้มูล ซึ่งก็คือ ดรรชนชีีวั้ดความเส่ียงต่อ
ระบบ (systemic risk indicator) (De Vries, 
2005) สมมุติให ้X และ Y คือผลตอบแทนของตลาด
หุน้ของสองประเทศ โดยมรีะดับผลตอบแทน ณ จุด
การเกิดวิกฤต อยูท่ี่ s[1] ดังนั้น ความเปน็ไปได้ท่ี
ตลาดหุน้ของท้ังสองประเทศจะเกิดวิกฤตการณก์าร
เงนิขึ้นพรอ้มกัน หากตลาดหุน้ของประเทศใด
ประเทศหนึ่งเกิดวิกฤตขึ้น สามารถเขยีนสมการได้
เปน็ท้ังนี ้ดรรชนชีีวั้ดความเส่ียงต่อระบบนี ้สามารถ
ใชเ้พ่ือศึกษาการลกุลามของ วิกฤตการณก์ารเงนิ
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GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 10/14 PT

ดรรชนชีีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ (Systemic  
Risk Indicator)  เปน็เครื่องมอืท่ีชว่ยในการ 
ศึกษาความเปน็ไปได้ของการเกิด การลกุลาม 
ของวกิฤตการณก์ารเงนิ โดยสามารถบอกได้วา่ 
หากเกิดวกิฤตการเงนิขึน้ในประเทศหนึ่งๆ  
โอกาสจะเกิดการลกุลามไปสู่ประเทศอื่นๆ มคีวาม
เปน็ไปได้มากนอ้ยเพียงใด และความรุนแรงของ
การลกุลามนั้นอยูกั่บสภาวะเศรษฐกิจแบบใด  
จากการศึกษาพบวา่ ในกรณรีะหวา่งประเทศ 
พัฒนาแล้วอยา่งสหรฐัอเมรกิาและเยอรมนั  
ปัจจยัด้านอุปทานเก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจ 
จรงิ เชน่ อัตราการเติบโตของผลผลิตอุตสาห 
กรรม เปน็ ปัจจยัส�าคัญท่ีทวคีวามรุนแรงมากขึน้

การศึกษาในเรื่องของวกิฤตการณก์ารเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหวา่งวกิฤตการณก์าร 
เงนิท่ีเกิดขึน้ในสองประเทศ โดยมากผูศึ้กษามกัจะ 
เลือกเครื่องมอืท่ีอิงกับการใช ้correlation เพ่ือ
วเิคราะหค์วามสัมพันธ ์อยา่งไรก็ดีในการศึกษา
เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ยาก การใช ้correlation ยงัมี

ดรรชนชีีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เปน็เครื่องมอืท่ีชว่ยในการศึกษาความ
เปน็ไปได้ของการเกิด การลกุลามของวกิฤตการณ์
การเงนิ โดยสามารถบอกได้วา่ หากเกิดวกิฤตการ
เงนิขึ้นในประเทศหนึ่งๆ โอกาสท่ีจะเกิดการลกุลาม 
ไปสู่ประเทศอ่ืนๆ มคีวามเปน็ไปได้มากนอ้ยเพียงใด 
และความรุนแรงของการลกุลามนั้นอยูกั่บสภาวะ 
เศรษฐกิจแบบใด จากการศึกษาพบวา่ ในกรณ ี
ระหวา่งประเทศพัฒนาแล้วอยา่งสหรฐัอเมรกิาและ
เยอรมนั ปัจจยัด้านอุปทานเก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจ 
จรงิ เชน่ อัตราการเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรม 
เปน็ ปัจจยัส�าคัญท่ีทวคีวามรุนแรงมากขึ้น 

การศึกษาในเรื่องของวกิฤตการณก์ารเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหวา่งวกิฤตการณก์ารเงนิ 
ท่ีเกิดขึ้นในสองประเทศ โดยมากผูศึ้กษามกัจะเลือก
เครื่องมอืท่ีอิงกับการใช ้correlation เพ่ือวเิคราะห์
ความสัมพันธ ์อยา่งไรก็ดีในการศึกษาเหตกุารณ ์
ท่ีเกิดขึ้นยาก การใช ้correlation ยงัมขีอ้จ�ากัด 
อยูห่ลายประการ (Embrechts et al., 1999) เชน่  
ในทางทฤษฎี correlation มคีวามเก่ียวขอ้งกับ
สมมุติฐานเรื่อง normal distribution ซึ่งท�าให ้
"ผลลัพธท่ี์ได้มค่ีาต�่ากวา่ความเปน็จรงิ" นอกจากนี ้
การน�า correlation มาใชว้เิคราะหค์วามสัมพันธ์
ตรงจุดการกระจายตัวบรเิวณ tail มกัจะใหผ้ลการ
ศึกษาท่ีไมแ่นน่อน (Ang and Chen 2000) และ 
ค่า correlation ท่ีค�านวณได้ ยงัไมส่ามารถส่ือถึง
โอกาสความเปน็ไปได้ ของการเกิด วกิฤตการณ ์
และการลกุลาม โดยใชแ้นวคิดในเรื่องของ EVT  
เราน�าเสนอเครื่องมอืประเภท non-parametric 
ท่ีสามารถค�านวณหาค่าความเปน็ไปได้ของการ 
เกิดการลกุลามของ "วกิฤตการณก์ารเงนิ" ได้
โดยตรง โดยไมต้่องมสีมมติฐานใดๆ เก่ียวกับการ 
กระจายตัวของขอ้มูล ซึ่งก็คือ ดรรชนชีีว้ดัความ
เส่ียงต่อระบบ (systemic risk indicator)  
(De Vries, 2005) สมมุติให ้X และ Y คือผล
ตอบแทนของตลาดหุน้ของสองประเทศ โดยมี
ระดับผลตอบแทน ณ จุดการเกิดวกิฤต อยูท่ี่ s[1] 
ดังนั้น ความเปน็ไปได้ท่ีตลาดหุน้ของท้ังสอง
ประเทศจะเกิดวกิฤตการณก์ารเงนิขึ้นพรอ้มกัน 
หากตลาดหุน้ของประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดวกิฤต
ขึ้น สามารถเขยีนสมการได้เปน็ท้ังนี ้ดรรชนชีีว้ดั
ความเส่ียงต่อระบบนี ้สามารถใชเ้พ่ือศึกษาการ

ดรรชนชีีว้ดัความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เปน็เครื่องมอืท่ีชว่ยในการศึกษาความ
เปน็ไปได้ของการเกิด การลกุลามของวกิฤตการณ์
การเงนิ โดยสามารถบอกได้วา่ หากเกิดวกิฤตการ
เงนิขึ้นในประเทศหนึ่งๆ โอกาสท่ีจะเกิดการลกุลาม 
ไปสู่ประเทศอ่ืนๆ มคีวามเปน็ไปได้มากนอ้ยเพียงใด 
และความรุนแรงของการลกุลามนั้นอยูกั่บสภาวะ 
เศรษฐกิจแบบใด จากการศึกษาพบวา่ ในกรณ ี
ระหวา่งประเทศพัฒนาแล้วอยา่งสหรฐัอเมรกิาและ
เยอรมนั ปัจจยัด้านอุปทานเก่ียวขอ้งกับเศรษฐกิจ 
จรงิ เชน่ อัตราการเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรม 
เปน็ ปัจจยัส�าคัญท่ีทวคีวามรุนแรงมากขึ้น 

การศึกษาในเรื่องของวกิฤตการณก์ารเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหวา่งวกิฤตการณก์ารเงนิ 
ท่ีเกิดขึ้นในสองประเทศ โดยมากผูศึ้กษามกัจะ 
เลือกเครื่องมอืท่ีอิงกับการใช ้correlation เพ่ือ 
วเิคราะหค์วามสัมพันธ ์อยา่งไรก็ดีในการศึกษา
เหตกุารณท่ี์เกิดขึ้นยาก การใช ้correlation ยงัมี
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ดรรชนีชีวั้ดความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เป็นเครื่องมอืท่ีชว่ยในการศึกษาความ 
เป็นไปได้ของการเกิด การลกุลามของวิกฤตการณ์การ
เงนิ โดยสามารถบอกได้ว่า หากเกิดวิกฤตการเงนิขึ้นใน
ประเทศหนึ่งๆ โอกาสท่ีจะเกิดการลกุลามไปสู่ประเทศอ่ืนๆ  
มคีวามเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และความรุนแรงของ
การลกุลามนั้นขึ้นอยูกั่บสภาวะเศรษฐกิจแบบใด จากการ
ศึกษาพบว่า ในกรณีระหว่างประเทศพัฒนาแล้วอยา่ง
สหรฐัอเมรกิาและเยอรมนั ปัจจยัด้านอุปทานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเศรษฐกิจจรงิ เชน่ อัตราการเติบโตของผลผลิต
อุตสาหกรรมเป็น ปัจจยัส�าคัญท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น  

การศึกษาในเรื่องของวกิฤตการณก์ารเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหว่างวิกฤตการณ์การเงนิท่ีเกิด 
ขึ้นในสองประเทศ โดยมากผู้ศึกษามกัจะเลือกเครื่องมอื 
ท่ีอิงกับการใช ้correlation เพ่ือวิเคราะหค์วามสัมพันธ ์
อยา่งไรก็ดีในการศึกษาเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึ้นยาก การใช ้
correlation ยงัมขีอ้จ�ากัดอยูห่ลายประการ (Em-
brechts et al., 1999) เชน่ ในทางทฤษฎี correlation 
 มคีวามเก่ียวขอ้งกับสมมุติฐานเรื่อง normal distribu-
tion ซึ่งท�าให ้"ผลลัพธท่ี์ได้มค่ีาต�่ากว่าความเป็นจรงิ" 
นอกจากนี้ การน�า correlation มาใชวิ้เคราะหค์วาม
สัมพันธต์รงจุดการกระจายตัวบรเิวณ tail มกัจะใหผ้ล
การศึกษาท่ีไมแ่น่นอน (Ang and Chen 2000) และค่า 
correlation ท่ีค�านวณได้ ยงัไมส่ามารถส่ือถึง โอกาส
ความเป็นไปได้ ของการเกิด วิกฤตการณ์ และการลกุลาม 
ท่ีสามารถค�านวณหาค่าความเป็นไปได้ของการเกิดการ
ลกุลามของ "วิกฤตการณ์การเงนิ" ได้โดยตรง

ความเส่ียงในสภาวะเศรษฐกิจระดับวกิฤต
เพ่ือใหก้ารศึกษาสามารถเชื่อมต่อไปถึงนัยยะเชงินโยบาย 
เราได้ท�าการศึกษา การลกุลามวิกฤตการณ์การเงนิ ใน
ชว่งเวลาเฉพาะท่ี อัตราเงนิเฟอ้ (inflation) และอัตรา
การเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรม (industrial 
production growth) ของสหรฐัอเมรกิาและเยอรมนั
อยูใ่นระดับวิกฤต โดยสองตัวแปรนี้ เป็นปัจจยัพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส�าคัญในด้านอุปสงค์และอุปทาน 
ตามล�าดับ[4] ส�าหรบัการศึกษา เราจะพิจารณาการ
ลกุลามวิกฤตการณ์การเงนิ ในเงื่อนไขท่ีตัวแปร
เศรษฐกิจมหภาคของท้ังสองประเทศอยูใ่นระดับวิกฤต
ท้ังในด้านต�่าและด้านสูง โดยระดับวิกฤตท่ีใช ้คือค่าท่ี 5% 
และ 95% quantile ของค่าเคล่ือนท่ี 10 ปี ของขอ้มูลราย
เดือนบทความนี้น�าเสนอวิธกีารวัดความเป็นไปได้ของ
การเกิดการลกุลามวิกฤตการณ์การเงนิ โดยใชด้รรชนีชี้
วัดความเส่ียงต่อระบบ ซึ่งเป็นการน�าทฤษฎี extreme 
value theory มาประยุกต์ใช ้โดยได้ท�าการศึกษาการ

ดรรชนชีีวั้ดความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เปน็เครื่องมอืท่ีชว่ยในการศึกษาความ 
เปน็ไปได้ของการเกิด การลกุลามของวิกฤตการณก์าร
เงนิ โดยสามารถบอกได้ว่า หากเกิดวิกฤตการเงนิขึ้นใน
ประเทศหนึ่งๆ โอกาสท่ีจะเกิดการลกุลามไปสู่ประเทศอ่ืนๆ  
มคีวามเปน็ไปได้มากนอ้ยเพียงใด และความรุนแรงของ
การลกุลามนั้นขึ้นอยูกั่บสภาวะเศรษฐกิจแบบใด จากการ
ศึกษาพบว่า ในกรณรีะหว่างประเทศพัฒนาแล้วอยา่ง
สหรฐัอเมรกิาและเยอรมนั ปัจจยัด้านอุปทานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเศรษฐกิจจรงิ เชน่ อัตราการเติบโตของผลผลิต
อุตสาหกรรมเปน็ ปัจจยัส�าคัญท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น  

การศึกษาในเรื่องของวกิฤตการณก์ารเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหว่างวิกฤตการณก์ารเงนิท่ีเกิด 
ขึ้นในสองประเทศ โดยมากผูศึ้กษามกัจะเลือกเครื่องมอื 
ท่ีอิงกับการใช ้correlation เพ่ือวิเคราะหค์วามสัมพันธ ์
อยา่งไรก็ดีในการศึกษาเหตกุารณท่ี์เกิดขึ้นยาก การใช ้
correlation ยงัมขีอ้จ�ากัดอยูห่ลายประการ (Em-
brechts et al., 1999) เชน่ ในทางทฤษฎี correlation 
 มคีวามเก่ียวขอ้งกับสมมุติฐานเรื่อง normal distribu-
tion ซึ่งท�าให ้"ผลลัพธท่ี์ได้มค่ีาต�่ากว่าความเปน็จรงิ" 
นอกจากนี ้การน�า correlation มาใชวิ้เคราะหค์วาม
สัมพันธต์รงจุดการกระจายตัวบรเิวณ tail มกัจะใหผ้ล
การศึกษาท่ีไมแ่นน่อน (Ang and Chen 2000) และค่า 
correlation ท่ีค�านวณได้ ยงัไมส่ามารถส่ือถึง โอกาส
ความเปน็ไปได้ ของการเกดิ วิกฤตการณ ์และการลกุลาม 
ท่ีสามารถค�านวณหาค่าความเปน็ไปได้ของการเกิดการ
ลกุลามของ "วิกฤตการณก์ารเงนิ" ได้โดยตรง

ความเส่ียงในสภาวะเศรษฐกิจระดับวกิฤต
เพ่ือใหก้ารศึกษาสามารถเชื่อมต่อไปถึงนยัยะเชงินโยบาย 
เราได้ท�าการศึกษา การลกุลามวิกฤตการณก์ารเงนิ ใน
ชว่งเวลาเฉพาะท่ี อัตราเงนิเฟอ้ (inflation) และอัตรา
การเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรม (industrial 
production growth) ของสหรฐัอเมรกิาและเยอรมนั
อยูใ่นระดับวิกฤต โดยสองตัวแปรนี ้เปน็ปัจจยัพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส�าคัญในด้านอุปสงค์และอุปทาน 
ตามล�าดับ[4] ส�าหรบัการศึกษา เราจะพิจารณาการ
ลกุลามวิกฤตการณก์ารเงนิ ในเงื่อนไขท่ีตัวแปร
เศรษฐกิจมหภาคของท้ังสองประเทศอยูใ่นระดับวิกฤต
ท้ังในด้านต�่าและด้านสูง โดยระดับวิกฤตท่ีใช ้คือค่าท่ี 5% 
และ 95% quantile ของค่าเคล่ือนท่ี 10 ป ีของขอ้มูลราย
เดือนบทความนีน้�าเสนอวิธกีารวัดความเปน็ไปได้ของ
การเกิดการลกุลามวิกฤตการณก์ารเงนิ โดยใชด้รรชนชีี้
วัดความเส่ียงต่อระบบ ซึ่งเปน็การน�าทฤษฎี extreme 
value theory มาประยุกต์ใช ้โดยได้ท�าการศึกษาการ
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ดรรชนีชีวั้ดความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เป็นเครื่องมอืท่ีชว่ยในการศึกษาความเป็น 
ไปได้ของการเกิด การลกุลามของวิกฤตการณ์การเงนิ  
โดยสามารถบอกได้ว่า หากเกิดวิกฤตการเงนิขึ้นในประเทศ
หนึ่งๆ โอกาสท่ีจะเกิดการลกุลามไปสู่ประเทศอ่ืนๆ  
มคีวามเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และความรุนแรงของ 
การลกุลามนั้นขึ้นอยูกั่บสภาวะเศรษฐกิจแบบใด จากการ
ศึกษาพบว่า ในกรณีระหว่างประเทศพัฒนาแล้วอยา่ง
สหรฐัอเมรกิาและเยอรมนั ปัจจยัด้านอุปทานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กับเศรษฐกิจจรงิ เชน่ อัตราการเติบโตของผลผลิต
อุตสาหกรรมเป็น ปัจจยัส�าคัญท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น 

การศึกษาในเรื่องของวกิฤตการณก์ารเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหว่างวิกฤตการณ์การเงนิท่ีเกิด 
ขึ้นในสองประเทศ โดยมากผู้ศึกษามกัจะเลือกเครื่องมอื 
ท่ีอิงกับการใช ้correlation เพ่ือวิเคราะหค์วามสัมพันธ ์
อยา่งไรก็ดีในการศึกษาเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึ้นยาก การใช ้
correlation ยงัมขีอ้จ�ากัดอยูห่ลายประการ (Em- 
brechts et al., 1999) เชน่ ในทางทฤษฎี correlation 
มคีวามเก่ียวขอ้งกับสมมุติฐานเรื่อง normal distribu- 
tion ซึ่งท�าให ้"ผลลัพธท่ี์ได้มค่ีาต�่ากว่าความเป็นจรงิ" 
นอกจากนี้ การน�า correlation มาใชวิ้เคราะหค์วาม 
สัมพันธต์รงจุดการกระจายตัวบรเิวณ tail มกัจะใหผ้ล 
การศึกษาท่ีไมแ่น่นอน (Ang and Chen 2000) และค่า 
correlation ท่ีค�านวณได้ ยงัไมส่ามารถส่ือถึง โอกาส 
ความเป็นไปได้ ของการเกิด วิกฤตการณ์ และการลกุลาม  
ท่ีสามารถค�านวณหาค่าความเป็นไปได้ของการเกิดการ
ลกุลามของ "วิกฤตการณ์การเงนิ" ได้โดยตรง 

ความเส่ียงในสภาวะเศรษฐกิจระดับวกิฤต
เพ่ือใหก้ารศึกษาสามารถเชื่อมต่อไปถึงนัยยะเชงินโยบาย 
เราได้ท�าการศึกษา การลกุลามวิกฤตการณ์การเงนิ ในชว่ง
เวลาเฉพาะท่ี อัตราเงนิเฟอ้ (inflation) และอัตราการเติบโต
ของผลผลิตอุตสาหกรรม (industrial production 
growth) ของสหรฐัอเมรกิาและเยอรมนัอยูใ่นระดับวิกฤต 
โดยสองตัวแปรนี้ เป็นปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจมหภาคท่ี
ส�าคัญในด้านอุปสงค์และอุปทาน ตามล�าดับ[4] ส�าหรบัการ
ศึกษา เราจะพิจารณาการลกุลามวิกฤตการณ์การเงนิ ใน
เงื่อนไขท่ีตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของท้ังสองประเทศอยูใ่น
ระดับวิกฤตท้ังในด้านต�่าและด้านสูง โดยระดับวิกฤตท่ีใช ้คือ
ค่าท่ี 5% และ 95% quantile ของค่าเคล่ือนท่ี 10 ปี ของ
ขอ้มูลรายเดือนบทความนี้น�าเสนอวิธกีารวัดความเป็นไปได้
ของการเกิดการลกุลามวิกฤตการณ์การเงนิ โดยใชด้รรชนี
ชีวั้ดความเส่ียงต่อระบบ ซึ่งเป็นการน�าทฤษฎี extreme 
value theory มาประยุกต์ใช ้โดยได้ท�าการศึกษาการลกุลาม
วิกฤตการณ์การเงนิท้ังในสภาวะท่ัวไปและสภาวะท่ีปัจจยัพ้ืน
ฐานทางเศรษฐกิจมหภาคอยูใ่นระดับวิกฤต ในการศึกษานี้  
อัตราเงนิเฟอ้มบีทบาทส�าคัญในฝ่ังเศรษฐกิจและอัตราการ
เติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรม แสดงค่าดรรชนีชีวั้ดความ
เส่ียงต่อระบบท่ีค�านวณจากขอ้มูลผลตอบแทนรายวันของ
ตลาดทนุในสหรฐัอเมรกิาและเยอรมนั ในชว่งท่ีอัตรา
เงนิเฟอ้และอัตราการเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรมอยูใ่น
ระดับวิกฤต หรอือาจกล่าวได้ว่า อัตราเงนิเฟอ้หรอืปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกับนโยบายการเงนิไมไ่ด้ส่งผลถึงการลกุลาม 

ดรรชนชีีวั้ดความเส่ียงต่อระบบ (Systemic Risk 
Indicator)  เปน็เครื่องมอืท่ีชว่ยในการศึกษาความเปน็ 
ไปได้ของการเกิด การลกุลามของวิกฤตการณก์ารเงนิ  
โดยสามารถบอกได้ว่า หากเกิดวิกฤตการเงนิขึ้นในประเทศ
หนึ่งๆ โอกาสท่ีจะเกิดการลกุลามไปสู่ประเทศอ่ืนๆ  
มคีวามเปน็ไปได้มากนอ้ยเพียงใด และความรุนแรงของ 
การลกุลามนั้นขึ้นอยูกั่บสภาวะเศรษฐกิจแบบใด จากการ
ศึกษาพบว่า ในกรณรีะหว่างประเทศพัฒนาแล้วอยา่ง
สหรฐัอเมรกิาและเยอรมนั ปัจจยัด้านอุปทานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กับเศรษฐกิจจรงิ เชน่ อัตราการเติบโตของผลผลิต
อุตสาหกรรมเปน็ ปัจจยัส�าคัญท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น  

การศึกษาในเรื่องของวกิฤตการณก์ารเงนิ
การหาความสัมพันธร์ะหว่างวิกฤตการณก์ารเงนิท่ีเกิด 
ขึ้นในสองประเทศ โดยมากผูศึ้กษามกัจะเลือกเครื่องมอื 
ท่ีอิงกับการใช ้correlation เพ่ือวิเคราะหค์วามสัมพันธ ์
อยา่งไรก็ดีในการศึกษาเหตกุารณท่ี์เกิดขึ้นยาก การใช ้
correlation ยงัมขีอ้จ�ากัดอยูห่ลายประการ (Em- 
brechts et al., 1999) เชน่ ในทางทฤษฎี correlation 
มคีวามเก่ียวขอ้งกับสมมุติฐานเรื่อง normal distribu- 
tion ซึ่งท�าให ้"ผลลัพธท่ี์ได้มค่ีาต�่ากว่าความเปน็จรงิ" 
นอกจากนี ้การน�า correlation มาใชวิ้เคราะหค์วาม 
สัมพันธต์รงจุดการกระจายตัวบรเิวณ tail มกัจะใหผ้ล 
การศึกษาท่ีไมแ่นน่อน (Ang and Chen 2000) และค่า 
correlation ท่ีค�านวณได้ ยงัไมส่ามารถส่ือถึง โอกาส 
ความเปน็ไปได้ ของการเกิด วิกฤตการณ ์และการลกุลาม  
ท่ีสามารถค�านวณหาค่าความเปน็ไปได้ของการเกิดการ
ลกุลามของ "วิกฤตการณก์ารเงนิ" ได้โดยตรง 

ความเส่ียงในสภาวะเศรษฐกิจระดับวกิฤต
เพ่ือใหก้ารศึกษาสามารถเชื่อมต่อไปถึงนยัยะเชงินโยบาย 
เราได้ท�าการศึกษา การลกุลามวิกฤตการณก์ารเงนิ ในชว่ง
เวลาเฉพาะท่ี อัตราเงนิเฟอ้ (inflation) และอัตราการเติบโต
ของผลผลิตอุตสาหกรรม (industrial production 
growth) ของสหรฐัอเมรกิาและเยอรมนัอยูใ่นระดับวิกฤต 
โดยสองตัวแปรนี ้เปน็ปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจมหภาคท่ี
ส�าคัญในด้านอุปสงค์และอุปทาน ตามล�าดับ[4] ส�าหรบัการ
ศึกษา เราจะพิจารณาการลกุลามวิกฤตการณก์ารเงนิ ใน
เงื่อนไขท่ีตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของท้ังสองประเทศอยู่
ในระดับวิกฤตท้ังในด้านต�่าและด้านสูง โดยระดับวิกฤตท่ีใช ้
คือค่าท่ี 5% และ 95% quantile ของค่าเคล่ือนท่ี 10 ป ีของ
ขอ้มูลรายเดือนบทความนีน้�าเสนอวิธกีารวัดความเปน็ไปได้
ของการเกิดการลกุลามวิกฤตการณก์ารเงนิ โดยใชด้รรชนี
ชีวั้ดความเส่ียงต่อระบบ ซึ่งเปน็การน�าทฤษฎี extreme 
value theory มาประยุกต์ใช ้โดยได้ท�าการศึกษาการลกุลาม
วิกฤตการณก์ารเงนิท้ังในสภาวะท่ัวไปและสภาวะท่ีปัจจยั
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจมหภาคอยูใ่นระดับวิกฤต ในการศึกษา
นี ้อัตราเงนิเฟอ้มบีทบาทส�าคัญในฝ่ังเศรษฐกิจและอัตรา
การเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรม แสดงค่าดรรชนชีีวั้ด
ความเส่ียงต่อระบบท่ีค�านวณจากขอ้มูลผลตอบแทนรายวัน
ของตลาดทนุในสหรฐัอเมรกิาและเยอรมนั ในชว่งท่ีอัตรา
เงนิเฟอ้และอัตราการเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรมอยูใ่น
ระดับวิกฤต หรอือาจกล่าวได้ว่า อัตราเงนิเฟอ้หรอืปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกับนโยบายการเงนิไมไ่ด้ส่งผลถึงการลกุลาม 
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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]

ประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในส่ีประเทศในโลก 
ท่ีมกีารบงัคับใชเ้ครื่องแบบนักศึกษา (ไทย ลาว  
กัมพูชา เวยีดนาม) นอกจากนี้หลายประเทศท่ีม ี
การบงัคับใชเ้ครื่องแบบนักเรยีนเป็นเพราะผล 
พลอยได้ของการเคยเป็นประเทศอาณานิคม  
(เชน่ อินเดีย ฮ่องกง ประเทศแถบอาฟรกิา 
ประเทศแถบแครบิเบยีน) ท้ังนี้ เหตผุลในการ 
บงัคับใชเ้ครื่องแบบนักเรยีนอาจมหีลายประการ 
เชน่ เป็นตัวบง่ชีว้า่เป็นนักเรยีนระดับชั้นใด มาจาก
โรงเรยีนใด สรา้งความเป็นเอกภาพในนักเรยีน
โรงเรยีนเดียวกันโดยการลดหล่ันความเหล่ือมล�้า
ทางสังคมซึ่งอาจจะเกิดจากการเครื่องแต่งกาย 
ลดความฟุม่เฟอืย และส่ิงเรา้ในทางแฟชั่นซึ่ง 
อาจจะส่งผลกระทบต่อสมาธใินการเรยีน ส่ังสม
วนิัยซึ่งเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญใ่น 
สังคมในอนาคต และนอกจากนี้การบงัคับใช้
เครื่องแบบอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ถ่ายทอดทางวฒันธรรมท่ีท�าสืบเนื่องกันมา

ในบางประเทศนั้น เครื่องแบบอาจเป็นส่วน
ส�าคัญส่วนหนึ่งในการศึกษาเบื้องต้น เชน่ ใน
ประเทศญีปุ่่น ซึ่งสังคมผู้ใหญน่ั้นเต็มไปด้วย 
ความเครง่เครยีดท้ังทางวนิัย และกฏระเบยีบ 
ของสังคม การส่ังสมเยาวชนใหพ้รอ้มต่อการ 
เป็นส่วนหนึ่งของวนิัยในสังคม นั้นอาจจะเป็น
เรื่องท่ีจ�าเป็น ในบางประเทศท่ีมคีวามเหล่ือมล�้า
ทางสังคมมาก เชน่ อินเดีย เครื่องแบบอาจ 
จะเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นต่อการลดความแตกต่าง 
ระหวา่งชนชั้นในโรงเรยีน ในขณะท่ีบางประเทศ
การบง่บอกถึงสถานภาพการเป็นนักเรยีนอาจ 
จะเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อความปลอดภัยในตัวนักเรยีน 

ประเทศไทยเปน็เพียงหนึ่งในส่ีประเทศในโลก 
ท่ีมกีารบงัคับใชเ้ครื่องแบบนกัศึกษา (ไทย 
ลาว กัมพูชา เวยีดนาม) นอกจากนีห้ลาย
ประเทศท่ีมกีารบงัคับใชเ้ครื่องแบบนกัเรยีน
เปน็เพราะผลพลอยได้ของการเคยเปน็
ประเทศอาณานคิม (เชน่ อินเดีย ฮ่องกง 
ประเทศแถบอาฟรกิา ประเทศแถบ
แครบิเบยีน) ท้ังนี ้เหตผุลในการบงัคับใช้
เครื่องแบบนกัเรยีนอาจมหีลายประการ  
เชน่ เปน็ตัวบง่ชีว้า่เปน็นกัเรยีนระดับชัน้ใด  
มาจากโรงเรยีนใด สรา้งความเปน็เอกภา 
พในนกัเรยีนโรงเรยีนเดียวกันโดยการลด
หล่ันความเหล่ือมล�้าทางสังคมซึ่งอาจจะเกิด
จากการเครื่องแต่งกาย ลดความฟุม่เฟอืย 
และส่ิงเรา้ในทางแฟชัน่ซึ่งอาจจะส่งผลกระ
ทบต่อสมาธใินการเรยีน ส่ังสมวนิยัซึ่งเปน็ส่ิง
จ�าเปน็ต่อการเติบโตเปน็ผูใ้หญใ่นสังคมใน
อนาคต และนอกจากนี ้การบงัคับใชเ้ครื่อง
แบบอาจจะเปน็ส่วนหนึ่งของการถ่ายทอด
ทางวฒันธรรมท่ีท�าสืบเนื่องกันมา

ในบางประเทศนั้น เครื่องแบบอาจเปน็ส่วน
ส�าคัญส่วนหนึ่งในการศึกษาเบื้องต้น เชน่  
ในประเทศญีปุ่่นซึ่งสังคมผูใ้หญน่ั้นเต็มไปด้วย
ความเครง่เครยีดท้ังทางวนิยั และกฏระเบยีบ
ของสังคม การส่ังสมเยาวชนใหพ้รอ้มต่อ 

ประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในส่ีประเทศในโลกท่ีม ี
การบงัคับใชเ้ครื่องแบบนักศึกษา (ไทย ลาว  
กัมพูชา เวียดนาม) นอกจากนี้หลายประเทศท่ีม ี
การบงัคับใชเ้ครื่องแบบนักเรยีนเป็นเพราะผล 
พลอยได้ของการเคยเป็นประเทศอาณานิคม (เชน่  
อินเดีย ฮ่องกง ประเทศแถบอาฟรกิา ประเทศแถบ
แครบิเบยีน) ท้ังนี้ เหตผุลในการบงัคับใชเ้ครื่อง 
แบบนักเรยีนอาจมหีลายประการ เชน่ เป็นตัวบง่ชี ้
ว่าเป็นนักเรยีนระดับชั้นใด มาจากโรงเรยีนใด สรา้ง
ความเป็นเอกภาพในนักเรยีนโรงเรยีนเดียวกันโดย
การลดหล่ันความเหล่ือมล�้าทางสังคมซึ่งอาจจะเกิด
จากการเครื่องแต่งกาย ลดความฟุม่เฟอืย และส่ิง
เรา้ในทางแฟชั่นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสมาธ ิ
ในการเรยีน ส่ังสมวินัยซึ่งเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมในอนาคต และนอกจากนี้
การบงัคับใชเ้ครื่องแบบอาจจะเป็นส่วนหน่ึงของ 
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมท่ีท�าสืบเนื่องกันมา

ในบางประเทศนั้น เครื่องแบบอาจเป็นส่วนส�าคัญ 
ส่วนหนึ่งในการศึกษาเบื้องต้น เชน่ ในประเทศญ่ีปุ่น 
ซึ่งสังคมผู้ใหญ่นั้นเต็มไปด้วยความเครง่เครยีด 
ท้ังทางวินัย และกฏระเบยีบของสังคม การส่ังสม 
เยาวชนใหพ้รอ้มต่อการเป็นส่วนหน่ึงของวินัยใน
สังคม นั้นอาจจะเป็นเรื่องท่ีจ�าเป็น ในบางประเทศ 
ท่ีมคีวามเหล่ือมล�้าทางสังคมมาก เชน่ อินเดีย 
เครื่องแบบอาจจะเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นต่อการลดความ
แตกต่างระหว่างชนชั้นในโรงเรยีน ในขณะท่ีบาง
ประเทศการบง่บอกถึงสถานภาพการเป็นนักเรยีน
อาจจะเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อความปลอดภยัในตัว 
นักเรยีนเอง ในทางกลับกัน กลับมอีีกหลายประเทศ 
ท่ีไมม่กีารบงัคับใชเ้ครื่องแบบนักเรยีน ประเทศ

ประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในส่ีประเทศในโลก 
ท่ีมกีารบงัคับใชเ้ครื่องแบบนักศึกษา (ไทย  
ลาว กัมพูชา เวียดนาม) นอกจากนี้หลาย
ประเทศท่ีมกีารบงัคับใชเ้ครื่องแบบนักเรยีน
เป็นเพราะผลพลอยได้ของการเคยเป็นประเทศ
อาณานิคม (เชน่ อินเดีย ฮ่องกง ประเทศ 
แถบอาฟรกิา ประเทศแถบแครบิเบยีน) ท้ังนี้ 
เหตผุลในการบงัคับใชเ้ครื่องแบบนักเรยีน 
อาจมหีลายประการ เชน่ เป็นตัวบง่ชีว่้าเป็น
นักเรยีนระดับชั้นใด มาจากโรงเรยีนใด สรา้ง
ความเปน็เอกภาพในนกัเรยีนโรงเรยีนเดียวกัน
โดยการลดหล่ันความเหล่ือมล�้าทางสังคมซึ่ง
อาจจะเกิดจากการเครื่องแต่งกาย ลดความ
ฟุม่เฟอืย และส่ิงเรา้ในทางแฟชั่นซึ่งอาจจะส่ง
ผลกระทบต่อสมาธใินการเรยีน ส่ังสมวินัยซึ่ง
เป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคม
ในอนาคต และนอกจากนี้การบงัคับใชเ้ครื่อง
แบบอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรมท่ีท�าสืบเนื่องกันมา

ในบางประเทศนั้น เครื่องแบบอาจเป็นส่วน
ส�าคัญส่วนหนึ่งในการศึกษาเบื้องต้น เชน่  
ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งสังคมผู้ใหญ่นั้นเต็มไปด้วย
ความเครง่เครยีดท้ังทางวินัย และกฏระเบยีบ
ของสังคม การส่ังสมเยาวชนใหพ้รอ้มต่อ 
การเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในสังคม นั้น 

ประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในส่ีประเทศในโลก 
ท่ีมกีารบงัคับใชเ้ครื่องแบบนักศึกษา (ไทย ลาว  
กัมพูชา เวียดนาม) นอกจากนี้หลายประเทศท่ีม ี
การบงัคับใชเ้ครื่องแบบนักเรยีนเป็นเพราะผล 
พลอยได้ของการเคยเป็นประเทศอาณานิคม  
(เชน่ อินเดีย ฮ่องกง ประเทศแถบอาฟรกิา 
ประเทศแถบแครบิเบยีน) ท้ังนี้ เหตผุลในการ 
บงัคับใชเ้ครื่องแบบนักเรยีนอาจมหีลายประการ 
เชน่ เป็นตัวบง่ชีว่้าเป็นนักเรยีนระดับชั้นใด มาจาก
โรงเรยีนใด สรา้งความเป็นเอกภาพในนักเรยีน
โรงเรยีนเดียวกันโดยการลดหล่ันความเหล่ือมล�้า
ทางสังคมซึ่งอาจจะเกิดจากการเครื่องแต่งกาย 
ลดความฟุม่เฟอืย และส่ิงเรา้ในทางแฟชั่นซึ่ง 
อาจจะส่งผลกระทบต่อสมาธใินการเรยีน ส่ังสม
วินัยซึ่งเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน 
สังคมในอนาคต และนอกจากนี้การบงัคับใช้
เครื่องแบบอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการ 
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมท่ีท�าสืบเนื่องกันมา

ในบางประเทศนั้น เครื่องแบบอาจเป็นส่วน
ส�าคัญส่วนหนึ่งในการศึกษาเบื้องต้น เชน่ ใน
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสังคมผู้ใหญ่นั้นเต็มไปด้วย 
ความเครง่เครยีดท้ังทางวินัย และกฏระเบยีบ 
ของสังคม การส่ังสมเยาวชนใหพ้รอ้มต่อการ 
เป็นส่วนหนึ่งของวินัยในสังคม นั้นอาจจะเป็น
เรื่องท่ีจ�าเป็น ในบางประเทศท่ีมคีวามเหล่ือมล�้า
ทางสังคมมาก เชน่ อินเดีย เครื่องแบบอาจ 
จะเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นต่อการลดความแตกต่าง 
ระหว่างชนชั้นในโรงเรยีน ในขณะท่ีบางประเทศ
การบง่บอกถึงสถานภาพการเป็นนักเรยีนอาจ 
จะเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อความปลอดภัยในตัวนักเรยีน 

ประเทศไทยเปน็เพียงหนึ่งในส่ีประเทศในโลก 
ท่ีมกีารบงัคับใชเ้ครื่องแบบนกัศึกษา (ไทย  
ลาว กัมพูชา เวียดนาม) นอกจากนีห้ลาย
ประเทศท่ีมกีารบงัคับใชเ้ครื่องแบบนกัเรยีน
เปน็เพราะผลพลอยได้ของการเคยเปน็ประเทศ
อาณานคิม (เชน่ อินเดีย ฮ่องกง ประเทศ 
แถบอาฟรกิา ประเทศแถบแครบิเบยีน) ท้ังนี ้
เหตผุลในการบงัคับใชเ้ครื่องแบบนกัเรยีน 
อาจมหีลายประการ เชน่ เปน็ตัวบง่ชีว่้าเปน็
นกัเรยีนระดับชั้นใด มาจากโรงเรยีนใด สรา้ง
ความเปน็เอกภาพในนกัเรยีนโรงเรยีนเดียว 
กันโดยการลดหล่ันความเหล่ือมล�้าทางสังคม
ซึ่งอาจจะเกิดจากการเครื่องแต่งกาย ลด
ความฟุม่เฟอืย และส่ิงเรา้ในทางแฟชั่นซึ่งอาจ 
จะส่งผลกระทบต่อสมาธใินการเรยีน ส่ังสม
วินยัซึ่งเปน็ส่ิงจ�าเปน็ต่อการเติบโตเปน็ผูใ้หญ่
ในสังคมในอนาคต และนอกจากนีก้ารบงัคับ 
ใชเ้ครื่องแบบอาจจะเปน็ส่วนหนึ่งของการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมท่ีท�าสืบเนื่องกันมา

ในบางประเทศนั้น เครื่องแบบอาจเปน็ส่วน
ส�าคัญส่วนหนึ่งในการศึกษาเบื้องต้น เชน่  
ในประเทศญีปุ่่นซึ่งสังคมผูใ้หญน่ั้นเต็มไปด้วย
ความเครง่เครยีดท้ังทางวินยั และกฏระเบยีบ
ของสังคม การส่ังสมเยาวชนใหพ้รอ้มต่อ 
การเปน็ส่วนหนึ่งของวินยัในสังคม นั้นอาจ 
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การลงทนุมบีทบาทส�าคัญยิง่ต่อการเจรญิเติบโต 
ของประเทศท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว ทว่าการลงทนุ 
ภาคเอกชนของไทยอยูใ่นระดับต�่ามาต้ังแต่หลัง
วิกฤตการณ์ทางการเงนิปี พ.ศ. 2540 จงึจ�าเป็น 
ท่ีจะต้องศึกษาถึง ปัญหาการลงทนุไทย จากภาพรวม 
ของขอ้มูลชดุนี้ ในปี 2015 มผีู้ค้าขายระหว่างประเทศ 
ท้ังส้ิน 95,245 ราย โดยการค�านวณผลตอบแทนเป็น
จ�านวน £8,328,354. นอกจากนี้ จ�านวนผู้ท่ีมท้ัีง 
ธุรกรรมน�าเขา้ และส่งออก (hybrids) มอียู ่19,705  
ราย ในแงจ่�านวนประเภทสินค้าจ�าแนกจะเหน็ได้ว่า  
ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ส่งเพียงสินค้าเดียวหรอืส่งออก 
ไปยงัตลาดเดียว โดยจ�านวนผู้ส่งออกจะลดลงเรื่อยๆ 
ตามจ�านวนสินค้า ถึงแมว่้าปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อการ
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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

ACCENTED LOWER CASE

THAI CONSONANTS

VOWEL & MARKS

NUMERALS

กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถ 
ทธนบปผฝพฟภมยรลวศษสหฬอฮ

อิ อี อึ อื อุ อู อฺ 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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STANDARD PUNCTUATION

ALL CAP PUNCTUATION
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TABULAR LINING
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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 ÎNSUŞI conştiinţa ştiinţifice

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.

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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