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อารดา มหามิตร 
 บรรณาธิการบริหาร

โทรทัศนระบบดิจิทัลเปนเทคโนโลยี 
ที ่ถ ูกใช งานทั ่วโลกแมแตประเทศใน 
ภูมิภาคอาเซียนก็เริ่มใชงานแลว ขณะที่ 
ประเทศไทยยังไมไดเริ่มติดตั้งการใชงาน 
และเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 
แผนแมบทของ กสทช. 3 ฉบับไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา และแผนแมบท 
ถูกเชื่อวาจะนำพาเราทุกคนไปสูอนาคต 
ที่ดีกวา นั่นคือ ประเทศไทยอาจจะมี 
โทรทัศนแบบ Free to air มากถึง 200 
ชอง จากเดิม 6 ชอง ประชาชนจะมี 
ทางเลือกในการรับชมมากขึ้น การรับรู 
ขาวสารจะไดรับการกระจายที่กวางขวาง 
ในสังคมไทยและครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพกวาเดิม และ 
ชองทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อ 
เกิดการขยายตัวทางการตลาด แนนอนวา 
รายไดในประเทศ การจางงาน จะขยายตัวข้ึน 
ฉบับนี้จึงไดจับประเด็นดิจิทัลทีวีที่พูดคุย 
กันในสังคมมาอธิบายใหเห็นภาพและ 
เขาใจกันอยางงายๆ 

ฉบับนี้ Leaders’ Note จึงเริ่ม 
ดวยเนื้อหาที่ขอติดตามกระแสของการ 
เปล่ียนผานระบบอนาล็อกสูระบบดิจิทัลทีวี 
โดยนำเสนอ เรื ่อง New Era of 
Digital TV...รูไมพอ แตตองเขาใจ 
โดย รองศาสตราจารย ดร. เสาวณีย 
ไทยรุ งโรจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย ซึ่งอธิบายถึงเหตุและผล 
และอุปสรรคและความทาทายของการ 
เปลี่ยนผานระบดิจิทัลทีวีนี้ และฉบับนี้ 
Special Report ขอขยายความของ 
การเปลี่ยนผานโดยผานมุมมองความเห็น 
ของบุคลากรผูเชี่ยวชาญในวงการดิจิทัล 
ทีวี นำเสนอในหัวขอเร่ือง มองโลก มองเรา 
Digital TV และ Challenge of 
Digital TV และปดทายดวยบทวิเคราะห 

เรื่อง สวนแบงดิจิทัล สวนแบงของเรา 
ทุกคน จาก อ.ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง 
ที่วิเคราะหถึงสวนแบงดิจิทัล (Digital 
Dividend) และประเด็นการเปลี่ยนผาน 
(Digital Switchover) และการกำหนด 
จัดสรรคลื่นความถี่ใหม (Refarming)

ในสวน Economic Review เสนอ 
เรื่อง เงินบำนาญมาจากไหน ทำอยางไร 
จึงย่ังยืน โดย อ.ดร. ลลิตา จันทรวงศไพศาล 
อาจารยประจำคณะเศรษฐศาสตรและ 
ผูเชี่ยวชาญสถาบันวิจัยเพื่อการออกแบบ 
และประเมินนโยบาย มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย สวนของ The Globe 
เร่ิมดวย บทวิเคราะหโดยศูนยศึกษาการคา 
ระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
เรื่อง ดัชนีชี้นำการสงออก และเพื่อรู 
และเขาใจตลาดอินโดนีเซีย ธนาคารเพื่อ 
การสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 
ไดรวมนำเสนอเร่ือง แนวโนมตลาดผูบริโภค 
ในอินโดนีเซีย และ ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร 
รวมนำเสนอเร่ือง ความคิดเห็นของซีอีโอ 
ที ่มีตอเศรษฐกิจโลก กับบทความที ่ 
เจาะลึกถึงบุคลากรที่คาดวาจะกุมอำนาจ 
จีนในยุคหนา เรื่อง 12 มือกระบี่ ที่ 
คาดวาจะกุมอำนาจจีนในยุคหนา

สวน Strategy เสนอบทวิเคราะห 
พฤติกรรมของผูบริโภคตอนที่ 2 โดย    
อ.ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ เสนอ 
เร่ือง วิกฤตน้ำทวมกับพฤติกรรมผูบริโภค 
และ ปดทายเลม Work & Life ดวย 
บทวิเคราะหของสื ่อบันเทิงที ่นำเสนอ 
สื่อที่มีผลตอวัฒนธรรมและภาพลักษณ 
ของกลุมคน เรื่องของชาวเขา ในสื่อ 
บันเทิงของชาวเรา ดวยสบายๆ จาก 
อาจารยโศภชา เอี ่ยมโอภาส เรื ่อง 
“พักผอน..หยอนกาย..คลายรอน”

การดำเนินการการเปลี ่ยนแปลง 

ในกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการ 
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมลวน 
มีความสำค ัญที ่ส งผลต อการพัฒนา 
ประเทศชาติ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง และสงผลตอผูใชบริการ 
หรือ‘ประชาชนทุกคน’ ซ่ึงตอนน้ีหลายคน 
ยังคงเกิดคำถามในใจวา ความเทาเทียม 
กันทางสังคม ผลประโยชนที่จะไดรับ 
และโอกาสของคนไทยและประเทศไทย 
คืออะไร นิตยสาร Thailand Economic 
& Business Review โดยหอการคาไทย 
และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ส่ือกลาง 
ขอมูลเศรษฐกิจและธุรกิจ จึงขอรวมเปน 
ส่ือกลางเสนอแนวทาง แนวคิด บทวิเคราะห 
ที่เปนประโยชนเพื่อสรางความเขาใจแก 
ทุกคน และเพื่อผลักดันประเทศไทยสู 
โลกแหงดิจิทัลทีวี The New Era of 
Digital TV

โลกแหงดิจิทัล….
กับการกาวสูฟรีทีวี 100 ชอง

Editor's Memo
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Leaders' Note
New Era of Digital TV…
รูไมพอ ตองเขาใจ
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“การเปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนสุดยอดปรารถนาของระบบตลาดที่จะเห็นพลวัตของตลาดที่เคลื่อนไหวไปขางหนา ใหรางวัลแกคนที่ขยันและมองการณไกล 
ใครที่อยูกับที่และไมพัฒนาตนเอง ก็จะตองแพไปในตลาด ไมสามารถใชอำนาจเหนือตลาดกีดกันผูอื่นไดงายๆ”
- รองศาสตราจารย ดร. เสาวณีย  ไทยรุงโรจน
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ตลอดจนความโดดเดนในสินคาและบริการ” - พยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล
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เพราะการปรับนโยบายประกันสังคมจะมีผลตอตัวทาน ลูกหลานของทาน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในปจจุบันและอนาคต 
อาจจะมากกวาที่ทานคาดคิดก็เปนได” - อ.ดร. ลลิตา  จันทรวงศไพศาล

15
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และรอยละ 56 มั่นใจวาการเคลื่อนยายของปจจัยทุนเสรีจะไมประสบอุปสรรคใหม” - ดร. ไพจิตร  วิบูลยธนสาร

26
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“สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ มาตรฐานโทรทัศนระบบดิจิทัลนี้เปนเรื่องของทุกคนที่มีสวนไดสวนเสีย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชน เพราะประชาชน คือ ‘ผูใชบริการ’ ”
- จากงานสัมมนา Digital Agenda Thailand ครั้งที่ 2

35

SPECIAL REPORT : DIGITAL SWITCHOVER
“ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 จีนจัดตั้ง ‘กองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ’ (Sovereign Wealth Fund) 
และในป พ.ศ. 2551 กิจการของจีนออกไปลงทุนคิดเปนมูลคารวม 55,910 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกวา 1 เทาจากปที่ผานมา 
และเพิ่มขึ้นอีก 56,530 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2552 ขยายตัวกวา 3.5 เทาในชวง 3 ป 
สงผลใหเงินลงทุนสะสมฯ (รวมฮองกง และ มาเกา) กาวขึ้นไปเปนอันดับที่ 5 ของโลก 
และทำใหจีนเปนประเทศกำลังพัฒนาที่ออกไปลงทุนในตางประเทศมากที่สุดอันดับแรกของโลก” - จากงานสัมมนา Digital Agenda Thailand ครั้งที่ 2
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MARKETING  STRATEGY
“แนวคิดเรื่องการมองอรรถประโยชนของสินคา
จะเขามีบทบาทและแทนที่การใชสินคาเพื่อแสดงความเปนตัวตน”
- ดร.โรจนศักดิ์  โฉมวิไลลักษณ 

48

WORK & LIFE
“ขณะที่โลกยุคโลกาภิวัตน ไดทำใหพรมแดนชาติพันธุสูญสลายมากขึ้นไปทุกที 
ชาวเขาเริ่มผสมกลมกลืนเปนชาวเรามากขึ้น 
แตสื่อบันเทิงยังตอกย้ำภาพของชาวเขาใหต่ำตอย และเปน ‘คนอื่น’ ในสังคมไทยอยู” 
- อาจารย ฐนธัช  กองทอง
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หลายๆ ทานอาจจะไดยินขาวเรื่อง ดิจิทัลทีวี 
และการเปลี ่ยนผานระบบทีวีอนาล็อกสู ระบบทีวี 
ดิจิทัลมาเปนระยะเวลาหนึ่ง และอาจจะมองวาดิจิทัล 
ทีวีนี ้ เปนเรื ่องของเทคนิค เปนเรื ่องของวิศวกรที่ 
ตองพัฒนาโครงขายที ่เชื ่อมโยงทุกอยางใหสมบูรณ 
เปนเรื ่องของรัฐบาลที ่ตองเลือกระบบมาตรฐานที ่ 
เหมาะสมที่สุดใหแกประเทศไทย และเปนเรื่องของ 
ภาคธุรกิจสื ่อสารและบันเทิงที ่ตองปรับตัวตอการ 
เปลี่ยนแปลง ทั้งหมดนี้คือ การเขาสูสังคมดิจิทัล 
สังคมที่ดิจิทัลทีวีจะเปนสื่อกลางในการสื่อสาร ดังนั้น 
การเปลี่ยนแปลงนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวกับหลายภาคสวน
ในประเทศไทย และ ภาคสวนที่สำคัญที่สุด คือ 
‘ประชาชนทุกคน’ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนมหาวิทยาลัยที่ 
เนนการเรียนการสอนดานธุรกิจ และใหการสนับสนุน 
บริการวิชาการและการวิจัย ไมวาจะเปน think-tank 
ดานเศรษฐกิจและธุรกิจ หรือพัฒนาโครงการตางๆ ที่ 
สำคัญแกประเทศไทย มหาวิทยาลัยฯ จึงริเริ่มภารกิจ 
ที่จะสนับสนุนการใหความรูเรื่องดิจิทัลทีวี โดยการ 

สรางโครงการที่ชื่อวา Digital Agenda Thailand 
วาระดิจิทัล... เพื่อชาติรวมกับสถาบันนโยบายสังคม 
และเศรษฐกิจ (ISEP) เพราะเรื ่องดิจิทัลทีวีเปน 
วาระแหงชาติ และกาวน้ี คือกาวสำคัญของประเทศไทย 
พรอมกันน้ีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 
ไดใหการสนับสนุนการดำเนินโครงการบางสวนเพื่อ 
สรางเวทีสาธารณะที่แทจริงแกภาคประชาชน

การดำเนินการในกิจการวิทยุกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมมีความสำคัญ 
ท่ีสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติ ท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง และผูใชบริการ และบริโภคสื่อ 
คือ ประชาชนทุกคน เพราะทุกวันนี้สื่อโทรทัศนมี 
บทบาทตอการดำเนินชีวิตของคนมากกวาแตกอน 
อยางมาก งานวิจัยของคณะนิเทศศาสตร รวมกับคณะ 
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ยังบอกดวย 
วาถึงแมวาสื่อใหม อยางสื่อคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต 
มือถือ และโซเชียลเน็ตเวิค ที่เขามามีบทบาทในชีวิต 
คนทุกวันนี้ แตโทรทัศนก็ยังคงเปนสื่อที่คนติดตาม 
ดูมากที่สุด ดังนั้น ดิจิทัลทีวี จึงเปนวาระที่สำคัญที่สุด 
เราในฐานะประชาชน ไมใชแควารู แตเราตองเขาใจ 
เนื้อหาสาระสำคัญ และตองรูดวยวาเราจะสามารถ 
ใชประโยชนอะไรจากมันไดบาง

การเปลี่ยนผานของกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนเขาสูเทคโนโลยีดิจิทัล หรือที่เรียกวา 
Switch-over จึงถือเปนการปฎิรูปส่ือโทรทัศนคร้ังใหญ 
ในยุคน้ี ท่ีจะนำเราสูยุดดิจิทัลทีวี เชนเดียวกับท่ีประเทศ 
อ่ืนๆ ท่ัวโลก หลายประเทศในกลุมอาเซียน กำลังเดินหนา 
เปลี่ยนระบบกันไปบางแลว และถาการเปลี่ยนระบบ 
ดิจิทัลนี้เปนไปอยางสมบูรณ ดิจิทัลทีวีไมเพียงสงผลดี 
ตอคุณภาพการรับชมโทรทัศนของคนไทยทั้งประเทศ 
แตยังทำใหภาคธุรกิจโทรทัศนไทยเติบโตอยางรวดเร็ว 
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โดย: รศ.ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย



โทรทัศนแบบ Free to air อาจจะมีมากถึง 200 
ชอง ซึ่งนั่นจะนำมาทันทีซึ่งโอกาสทางธุรกิจโทรทัศน 
ที่ประเมินคราวๆ ไดวาเทากับ 200(ใหม)/6(เดิม) 
นำตอเนื่องมาซึ่งทางเลือกของผูชมที่มีมากขึ้น และ 
ชองทางการตลาดของผูประกอบการท้ังหลายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
ซ่ึงแตกอนไมสามารถเขาถึงส่ือโทรทัศนได เพราะตนทุน 
การโฆษณาที่สูงมาก และอีกนัยยอมหมายถึงการสราง 
รายไดในประเทศ การจางงาน การรับรูขาวสารที่ 
กวางขวางในสังคมไทย และกระจายครอบคลุมพื้นที่ 
ทั่วประเทศ และการเกิดของธุรกิจใหมๆ 

นอกจากนี้ Mobile TV ถือเปนโมเดลทางธุรกิจ 
โทรทัศนแหงอนาคต การเขาถึงสื่อโทรทัศนไมใชแค 
เพียงการรับชมผานเครื่องรับที่บานเทานั้น แตเปน 
เครื่องรับรูปแบบใดก็ได ที่ใดก็ได ไมจำกัดเวลาและ 
สถานที่อีกตอไป พฤติกรรมการรับชมจะเปลี่ยนแปลง 
ไปอยางสิ้นเชิง โมเดลทางธุรกิจจะตองเปลี่ยนแปลงไป 
ทุกครั ้งที ่มีการเปลี่ยนแปลงมหาศาลเชนนี้เกิดขึ ้น 
ยอมสรางโอกาสแกผ ู ประกอบการรายเล็กและ 
ผู ประกอบการรายใหมทั ้งหลายที ่จะใชโอกาสนี ้ 
กาวข้ึนมาเปนผูนำในตลาดบาง เพราะพวกเขาเหลาน้ัน 
จะเห็นโอกาสกอนและไขวความันมาไวกอน การ 
เปล่ียนแปลงเชนน้ีเปนสุดยอดปรารถนาของระบบตลาด 
ที่จะเห็นพลวัตของตลาดที่เคลื่อนไหวไปขางหนา ให 
รางวัลแกคนที่ขยันและมองการณไกล ใครที่อยูกับที่ 
และไมพัฒนาตนเองก็จะตองแพไปในตลาด ไมสามารถ 
ใชอำนาจเหนือตลาดกีดกันผูอื่นไดงายๆ

ก าวของประเทศไทยส ู ย ุคของท ีว ีด ิจ ิท ัลน ี ้ 
แนนอนวายอมมีทั ้งอุปสรรคและความทาทายอยู  
อยางแนนอน อยางนอยจะตองพิจารณาในประเด็น 
ตอไปนี้

1. ประเด็นการคืนคลื่นความถี่ 
การเปลี่ยนผานนี้จำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ

บริหารคลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ คลื่นความถี่ที่เคย 
ถูกจัดสรรใหใชในระบบอนาล็อก ก็จะตองปรับเปลี่ยน 
เสียใหมใหเขากับระบบดิจิทัล ซึ่งหมายถึง การใชงาน 
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เปนที่เขาใจโดยทั่วไป 
วาคลื่นความถี่โทรทัศนอนาล็อกเดิม 1 ชอง สามารถ 
นำมาสงสัญญาณโทรทัศนดิจิทัลไดอยางนอย 4 ชอง  
โดยมี 1 ชองเปนระบบ High Definition ดังนี้แลว 
ผูประกอบการเดิมที่มีคลื่นอยูเดิมใชในระบบอนาล็อก 
ก็จะตองคืนคลื่นของตนมาใหมีการจัดสรรใหม เพราะ 
ไมมีความจำเปนและความเปนธรรมใดๆ เลยที่พวกเขา 
จะหวงกันคลื่นเอาไว แตการจะเรียกคืนคลื่นความถี่ 
ดังกลาวก็ยอมตองเปนปญหาอยางแนนอนในทาง
ปฏิบัติ แมสิทธิเดิมของพวกเขามีเพียง 1 ชองอนาล็อก 
เทานั้น ไมใช 4 ชองดิจิทัล แตการจะเจรจาให 
ประสบผลอยางจริงจังนั้นตองอาศัยความตั้งใจจริง
ของทุกฝาย

2. ประเด็นความเปนกลางทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีระบบโทรทัศนด ิจ ิท ัลนั ้นม ีหลาย 

เทคโนโลยีในโลก และใชแตกตางกันในแตละประเทศ 
อยางไรก็ดี บอยครั้งเราเรียกเทคโนโลยีนั้นวามาตรฐาน 
เพราะตองการที่จะทำใหมีความเปนกลาง (neutral) 
และทำงานรวมกันได (interoperable) ของอุปกรณ 
ทั้งหลายในสวนตางๆ ทั้งที่เปนเครื่องรับ เครื่องสง 
และอุปกรณที่เกี่ยวของอื่นๆ 

แตหลายคร้ังไมเฉพาะแกเทคโนโลยีโทรทัศนเทาน้ัน 
เทคโนโลยีอื่นๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอรก็พยายามสราง 
มาตรฐานมาแขงกัน เชนท่ีเราคุนเคยดีในปจจุบันระหวาง 
iOS ของ Apple กับ Android ของ Google การ 
กำหนดเลือกเทคโนโลยีใดมาเปนมาตรฐานจึงมีนัยวา
จะทำใหไมสามารถใชกับเทคโนโลยีหรือมาตรฐานอื่นๆ 
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ไดนั่นเอง แตแนนอน วาเราไมสามารถเลือกใหมี 
ทุกอยางได ดังนั้นจึงเปนปญหาวาจะตัดสินใจวาจะ 
เลือกใชเทคโนโลยีใดดี คำตอบในเรื่องนี้มีใหเห็นจาก 
ประสบการณมากมายในตางประเทศ ในธุรกิจเทคโนโลยี 
ประเภทตางๆ ซ่ึงคำตอบสุดทายท่ีดีท่ีสุดก็คือ ใหตลาด 
เปนผูตัดสินใจ

อยางไรก็ดีที ่เราเห็นเทคโนโลยีแขงขันกันสราง 
มาตรฐานโทรทัศนดิจิทัลนี ้ก็เพราะมันยังเปนระยะ 
เริ่มตนของเทคโนโลยีนี้เทานั้น ในทายที่สุดก็จะเหมือน 
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่หากจะอยูรอดดวยกันทั้งหมดก็จะ 
พัฒนาใหรองรับการใชงานกันไดทั้งหมด มิฉะนั้นแลว 
จะตองมีฝายท่ีลมหายตายจากไปตามกลไกตลาด ประเด็น 
ก็คือเราอยาไดเลือกมาตรฐานใดแลวมันตองตายไป 
ก็แลวกัน ใหตลาดเลือกดีที่สุด

3. ประเด็นคาใชจายท่ีตองเกิดข้ึนแกประชาชน
เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงสูระบบทีวีดิจิทัล ประเด็น 

ที่สำคัญในการรับชมของประชาชนจึงมาอยูที ่กลอง 
รับสัญญาณ (set-top box) ที่จะตองแปลงสัญญาณ 
ดิจิทัลเปนสัญญาณอนาล็อกเพ่ือตอเขากับเคร่ืองโทรทัศน 
อนาล็อกที่ยังคงมีใชกันอยูจำนวนมาก ทั้งนี้ก็เพื่อที่ 
ประชาชนจะไดไมตองเสียสตางคซื้อเครื่องโทรทัศน 

ดิจิทัลใหม กลองรับสัญญาณนี้จึงตองมีราคาไมแพง 
และพอรับไดกับประชาชนทุกระดับในระยะเริ่มตน

ปจจุบันประมาณกันวามีทีวีอนาล็อก 30 ลาน 
เครื่องที่จะไมสามารถรับทีวีระบบดิจิทัลได หมายถึง 
แตละครัวเรือนจะตองซ้ือ Set-top box ถาประมาณการ 
วาเคร่ืองหน่ึงประมาณ 1,000 บาท มูลคาทางเศรษฐกิจ 
ของธุรกิจการขาย Set-top box ก็ประมาณ 2 – 3 
หมื่นลานบาทได นี่จึงอาจจะเปนสาเหตุที่เราเริ่มเห็น 
การทำตลาดขาย set-top box ของเจาตางๆ มากขึ้น 
ทั้งผู ประกอบการรายเล็กรายใหญก็เขามาแยงชิง 
สวนแบงนี้ แตภาครัฐจะมีนโยบายชวยเหลือสวนนี้ 
หรือไมอยางไร ก็ยังไมมีความชัดเจน ประเด็นนี้ 
จึงเปนประเด็นที่นาเปนหวงที่สุด หากสามารถใหมี 
set-top box ในทุกครัวเรือนไดมากและเร็วเทาใด 
ก็จะทำใหเราสามารถเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบโทรทัศน 
ดิจิทัลเต็มรูปแบบไดเร็วขึ้นเทานั้น

ทายที่สุดแลวการเปลี่ยนแปลงนี้ตองมีการสราง
ความเขาใจแกผูบริโภคหรือผูใชบริการทุกคน และทุก 
ภาคสวนเองตองรวมกันขับเคล่ือนกาวสำคัญน้ี เพ่ือประโยชน 
ตอประเทศชาติโดยรวม และทั้งหมดนี้ประเทศไทยจะ 
กาวไปขางหนา และกาวสู New Era of Digital TV

การเปลี่ยนแปลงเชนนี้เปนสุดยอดปรารถนา
ของระบบตลาดที่จะเห็นพลวัตของตลาด
ที่เคล่ือนไหวไปขางหนา ใหรางวัลแก
คนที่ขยันและมองการณไกล ใครที่อยูกับที่ 
และไมพัฒนาตนเองก็จะตองแพไปในตลาด 
ไมสามารถใชอำนาจเหนือตลาด
กีดกันผูอื่นไดงายๆ
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ทับหลังการแกไขปญหาเศรษฐกิจและนโยบาย 
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ในสวนของภาคเอกชน 
เปนที ่ทราบวากันดีวา 3 องคกรหลัก ไดแก 
หอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และสมาคมธนาคารไทย เปนเสมือนหัวหอกสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเปน 
ตัวแทนในคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน 
เพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ฉบับนี้ 
ทางนิตยสาร Thailand Economic and Business 
Review ไดรับเกียรติอยางสูงจากหน่ึงในตัวแทนของ 
ผูขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย คุณพยุงศักด์ิ ชาติสุทธิผล 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มา 
แลกเปลี ่ยนทรรศนะถึงการเตรียมความพรอม 
ของภาคอุตสาหกรรมไทยในการกาวส ู ตลาด 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศไทยเหลือ 
เวลาอีก 3 ป

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในตลาด 
เสรีอาเซียน

การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ค.ศ. 
2015 ตลาดจะรวมเปนตลาดเดียว ดวยประชากร 
มากถึง 600 ลานคน ที่ผานมาประเทศไทยได 
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ตั้งแตการเขาสูการเปนสมาชิก AFTA ตั้งแต 
ป พ.ศ. 2553 และ FTA หลายกรอบ ในสวนของ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดมีการเตรียม 
แผนรองรับและไดแบงการรับผิดชอบดูแลตาม 
รายกลุมอุตสาหกรรม โดยมองที่ผูประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดยอมเปนหลัก ในสวนของ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยจึงมีหนาที่ตอง 
ผลักดันให SMEs รุกตลาดตางประเทศมากข้ึน โดย 
จำเปนตองใหความรูความเขาใจแกผูประกอบการ
วาตองทำอะไร ไมวาจะเปนการสรางมูลคาเพิ่ม 
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พยุงศักดิ์
ชาติสุทธิผล
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

รูเขา รูเรา
เดินหนาสู 
AEC

สัมภาษณและเรียบเรียงโดย ทีมบรรณาธิการ



ใหกับสินคาและบริการ การพัฒนาบุคลากร จนถึง 
ขอมูลที่วา วัตถุดิบแหลงใดถูกกวา ดีกวา ก็ 
สามารถไปใชที่นั่นแทนได พรอมกับสรางทัศนคติ 
เชิงบวกใหแก SMEs 

ผูประกอบการ SMEs ในประเทศไทยมีอยู 
กวา 90% และใหความสนใจในเรื่องประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนไมมากเทาท่ีควร ทัศนคติเชิงบวก 
ตองควบคูไปกับขอมูล ความรู และแผนงานที่ดี 
ดังนั้น จำตองให SMEs ไทยรูจักกลุมอาเซียนกอน 
วาใครทำอะไร ที่ไหน มีขีดความสามารถอยางไร 
และ SMEs ไทยจำตองพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน 
ไมวาจะเปนการพัฒนาฝมือแรงงาน กระบวนการผลิต 
ที่ไดประสิทธิภาพ ตลอดจนความโดดเดนในสินคา 
และบริการ

ทัศนะที่ดี พรอมสรางความแข็งแกรง 
การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประเทศไทยไดจะตองเผชิญกับขอดีและขอดอยใน 
การแขงขัน แนนอนวาตลาดขยายใหญขึ้น ปริมาณ 
ผูบริโภคมีมากข้ึน แตเรามีตนทุนแรงงานทางการผลิต  
ที่สูงกวาประเทศเพื่อนบาน การแขงขันในรูปแบบ 
กลยุทธเดิมๆ คงไมไดผล ท่ีผานมาสภาอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย มีการเตรียมตัวอยางตอเน่ือง  และ 
เรื ่องที ่เนนคือการเพิ่มขีดความสามารถทางการ 
แขงขัน สิ่งที่พูดไดไมยาก แตทำยาก เพราะความ 
แข็งแกรงที่จะเกิดขึ้นภายใน ตองมาจากทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน ไปจนถึงภาคประชาชน ตอง 
รวมพัฒนาและสรางความแข็งแกรง ไมวาจะเปน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ ลดตนทุน และอื่นๆ การ 
รักษาสภาพสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการพัฒนา 
โดยผลักดันเรื่องการผลิต ที่ตองอยูในมาตรฐาน 
และการใหขอมูลหรือสรางองคความรูตางๆ แก 
SMEs ที่สามารถเขาถึงขอมูลได ไมวาจะเรื่อง 
กฏระเบียบในการทำธุรกิจตางๆ ภาษี แหลงวัตถุดิบ 
ทรัพยากร แรงงาน และการเชื่อมตอขอมูลและ 
แลกเปลี่ยนศักยภาพที่แตละประเทศมี

รูเขา รูเรา สรางกลยุทธทางการแขงขัน 
ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉลี่ยถึงแมมีความ 

ไดเปรียบดานการแขงขันกวาประเทศเพื่อนบาน 
อยางไรก็ตาม SMEs ไทยตองรวมตัวกันเปนกลุม 
เปน cluster และสรางความแข็งแกรง และเปลี่ยน 
ระบบเขาสูอุตสาหกรรม อยางเชน จากเกษตรด้ังเดิม 
เปลี่ยนเปน เกษตรอุตสาหกรรม เรามองวาอาเซียน 
ควรรวมตัวกันนำเอาจุดเดนของแตละประเทศ 
มาวิเคราะหและดูวาสิ่งไหนที่สอดรับกัน ตัวอยาง 
ถาเรารูวาอุตสาหกรรมประเภทนี้มีแหลงวัตถุดิบ 
ท่ีถูกกวา และมีฐานการผลิตอยูท่ีน่ัน แรงงานถูกกวา 
เราก็สามารถผลิตแลวสงไปประกอบที่นั่นแทนที่จะ 
ผลิตเองท้ังหมด การเปดตลาดน้ีอยามองวาประเทศ 
เพื่อนบานเราคือคูแขง ประเทศเพื่อนบานเราคือ 
คูคา รูจักเขาใหมาก และดูตัวเราเอง 
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ผูประกอบการ SMEs ในประเทศไทยมีอยูกวา 90% 
และใหความสนใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไมมากเทาที่ควร 
ทัศนคติเชิงบวกตองควบคูไปกับขอมูล ความรู และแผนงานท่ีดี ดังน้ัน จำตองให SMEs ไทย 
รูจักกลุมอาเซียนกอน วาใครทำอะไร ที่ไหน มีขีดความสามารถอยางไร 
และ SMEs ไทยจำตองพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนการพัฒนาฝมือแรงงาน 
กระบวนการผลิตที่ไดประสิทธิภาพ ตลอดจนความโดดเดนในสินคาและบริการ 



“บำนาญ” คือ เงินตอบแทนที่ไดจาก 
การทำงานมาเปนเวลานาน ซึ่งเงินบำนาญ 
จะจายเปนรายเดือนจนตลอดชีวิต เมื ่อ 
เกษียณอายุหรือไมไดทำงานที่นั่นอีก หาก 
ยอนเวลากลับไปประมาณ 20-30 ป เมื่อ 
พูดถึงบำนาญ คนสวนมากจะนึกถึงอาชีพ 
ขาราชการเปนอันดับแรก เน่ืองจากขาราชการ 
เปนอาชีพอันดับตนๆ ในเพียงไมกี่อาชีพที่ 
จะไดรับเงินบำนาญหลังจากเกษียณอายุ 
โดยเงินบำนาญเปนสวัสดิการที่ขาราชการ 
จะไดนอกเหนือจากสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีพวกเขา 
ไดรับในชวงวัยทำงาน ไมวาจะเปนสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษา 
ของบุตร เม่ือคิดมูลคาปจจุบันของคาตอบแทน 
แรงงานสำหรับขาราชการเปรียบเทียบกับ 
มูลคาปจจุบ ันของคาตอบแทนแรงงาน 
สำหรับพนักงานบริษัท แมวาพนักงาน 
บริษัทอาจไดรับอัตราคาตอบแทนในชวงวัย

ทำงานสูงกวา แตพวกเขาจำเปนตองเก็บ 
ออมรายไดบางสวนไวเพื่อใชจายในยามชรา 
จึงมีความเปนไปไดวามูลคาปจจุบันของคา
ตอบแทนแรงงานสำหรับขาราชการอาจมี 
มูลคาสูงกวามูลคาปจจุบันของคาตอบแทน
แรงงานของพนักงานบริษัท และเปนที่ 
แนนอนวาปจจัยดานคาตอบแทนดังที่กลาว
ไปขางตนนั ้นมีความสำคัญตอการเลือก 
อาชีพของกำลังแรงงาน

อยางไรก็ดี กอนประเทศไทยจะมี 
พระราชบัญญัติประกันสังคมซึ่งเริ ่มมีผล 
บังคับใชในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 
แรงงานในประเทศไทยสวนมากจะไมมีรายรับ 
ที ่ไดอยางตอเนื ่องภายหลังจากเกษียณ 
อายุแลวในลักษณะเดียวกับเงินบำนาญของ
ขาราชการ ไมวาจะเปนแรงงานในระบบ 
(formal sector) หรือแรงงานนอกระบบ 
(informal sector) ดังนั้น คาใชจายใน 

1 Asian Development Bank. December 2002. “Technical Assistance to the Kingdom of Thailand for Pension System Design”.
2 Auerbach, Alan J., and Laurance Kotlikoff. 1987. Dynamic Fiscal Policy. Cambridge U. Press.
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เงินบำนาญ
มาจากไหน และ
ทำอยางไรจึงยั่งยืน



ปวยทุพพลภาพและตายทั ้งเนื ่องและไม 
เนื่องจากการทำงาน ตอมาในป พ.ศ. 2542 
ม ีการขยายขอบเขตความค ุ มครองให  
ครอบคลุมถึงการคลอดบุตร สงเคราะหบุตร 
ชราภาพ และการวางงาน และในป พ.ศ. 2554 
สำน ักงานประก ันส ังคมเป ดโอกาสให  
แรงงานนอกระบบสามารถสม ัครเป น 
ผูประกันตนได โดยจะไดรับสิทธิประโยชน 
พื้นฐาน ไดแก เงินทดแทนการขาดรายได 
เมื่อเจ็บปวยหรือทุพพลภาพ เงินคาทำศพ 
และเงินบำเหน็จชราภาพ

บทความน ี ้ จะ เน นการพ ิจารณา 
สิทธิประโยชนบำนาญชราภาพที ่ใหก ับ 
แรงงานในระบบ เนื่องจากสิทธิประโยชน 

ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของระบบบำนาญที่ 
ดำเนินการโดยรัฐและสงผลโดยตรงตอ 
ภาระผูกพันกับรายจายของรัฐบาลในระยะ
ยาว นอกจากน้ี การปฏิรูประบบบำนาญยัง 
เปนประเด็นท่ีมีการอภิปรายอยางกวางขวาง 
ในวงวิชาการระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งประเด็นดานความยั ่งย ืนทาง 
การเงินของระบบบำนาญที่ดำเนินการ 
โดยภาครัฐ  ดังจะเห็นไดจากสถานการณของ 
ประเทศในยุโรปตะวันออกและอเมริกาใต 
บางประเทศที ่ส งสัญญาณบงชี ้ว าระบบ 
บำนาญกำลังเดินทางสู หนทางแหงการ 
ลมสลาย แมวาสถานการณในกลุมประเทศ 
OECD จะยังไมถึงจุดวิกฤต แตการเปล่ียนแปลง 

ยามชราภาพจึงมาจากเงินบำเหน็จ เงิน 
ออมที่พวกเขามีอยูหรือการพึ่งพาอาศัย 
คนในครอบครัว แตดวยโครงสรางทาง 
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จาก 
สังคมชนบทสูสังคมเมือง ระบบประกัน 
สังคมจึงเริ่มมีบทบาทและทวีความสำคัญ
ยิ่งขึ้นเมื่อการพึ่งพาอาศัยคนในครอบครัว
ซึ ่งถือเปนการประกันหรือการแบงปน 
ความเสี่ยงอยางไมเปนทางการมีแนวโนม 
ลดลง

นับตั ้งแตประเทศไทยมีการประกัน 
สังคมในป พ.ศ. 2533 ลูกจางในสถานประกอบการ 
หรือแรงงานในระบบจะไดรับความคุมครอง 
ทั้งในเรื ่องการประสบอันตราย หรือเจ็บ 

ผลการศึกษาโดยนักเศรษฐศาสตรหลายทานภายใตกรอบ
การศึกษานี้เห็นพองตองกันวาการปฏิรูประบบบำนาญที่ยั่งยืน
และสามารถยกระดับสวัสดิการสังคม (Social welfare) ไดนั้น
จะตองมีความเช่ือมโยงท่ีแนนแฟนระหวางเงินสมทบ (Contributions) 
และสิทธิประโยชน (Benefits) หรือ Actuarially-fair 
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โครงสรางประชากรที่นับวันอัตราการพึ่งพิง
ของประชากรสูงอายุตอประชากรวัยทำงาน
จะส ูงข ึ ้นในขณะที ่อ ัตราการเพ ิ ่มของ 
ประสิทธิภาพการผลิตไมสูงพอ การคงอัตรา 
การจายเงินสมทบและสิทธิประโยชนจะ 
สงผลใหกองทุนอยูในภาวะขาดดุลได หาก 
กองทุนอยูในภาวะขาดดุลตอเนื่อง สถานะ 
ของกองทุนจะแยลงจนอาจถึงขั ้นติดลบ 
ในที่สุด

สำหรับกรณีของประเทศไทย ในป พ.ศ. 
2553 เงินกองทุนสำหรับกรณีสงเคราะหบุตร 
และชราภาพ มีมูลคา 653,139 ลานบาท 
อัตราเง ินสมทบจากผู ประก ันตนและ 
นายจางฝายละรอยละ 3 ของคาจาง และ 
จากรัฐบาลรอยละ 1 ของคาจาง อัตรา 
ประโยชนทดแทนตอเงินสมทบ คิดเปน 
รอยละ 13.8 (ดังแสดงในแผนภาพ) ซึ่ง 
ในปจจุบัน การจายประโยชนทดแทนสำหรับ 
กรณีชราภาพเปนการจายบำเหน็จเทานั้น 
เนื ่องจากประโยชนทดแทนกรณีบำนาญ 
ชราภาพจะจายใหกับผู ประกันตนที่จาย 
เงินสมทบกรณีชราภาพมาแลวไมนอยกวา 
180 เดือน ดังน้ัน การจายประโยชนทดแทน 
กรณีบำนาญชราภาพรายแรกจะเกิดขึ้นใน 
ป พ.ศ. 2557

หลากหลายคำถามที่ชวนใหคิด... ถึง 
เวลาหรือยังที ่ประเทศไทยของเราควรจะ 
กังวลกับปญหาที ่อาจเกิดขึ ้นก ับระบบ 
บำนาญเฉกเชนเดียวกับปญหาที ่ข ึ ้นใน 
หลายประเทศทั่วโลก เปนไปไดหรือไมที่เงิน 
กองทุนสำหรับ 2 กรณี (กรณีสงเคราะห 

บุตรและชราภาพ) จะหมดไป หรือหากเงิน 
กองทุนถูกใชจายสิทธิประโยชนบำนาญชรา
ภาพไปจนหมด จะเกิดอะไรข้ึนกับประชาชน 
ท่ีอยูในกำลังแรงงานและผูรับสิทธิประโยชน 
บำนาญชราภาพในขณะนั้น 

จากการคาดการณจำนวนประชากร 
ในป  พ .ศ .  2568 ประเทศไทยจะม ี 
ประชากรที่มีอายมุากกวา 60 ป รอยละ 
14.6 ของประชากรทั้งหมด และสัดสวน 
ดังกลาวจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 24.4 ในป 
พ.ศ. 2593 และกองทุนการเงินระหวาง 
ประเทศคาดวาหากยังไมมีการเปลี ่ยน 
แปลงในเงื ่อนไขการจายเงินสมทบและ 
การจายสิทธิประโยชน กองทุนกรณี 
สงเคราะหบ ุตรและชราภาพจะเร ิ ่มม ี 
รายจายสูงกวารายรับในป พ.ศ. 2574 
และเงินกองทุนจะถูกใชหมดไปในป พ.ศ. 
25861 แมวาการคาดการณนี้จะระบุวาการ 
ประกันสังคมกรณีชราภาพของไทยยังถือ 
วาหางไกลจากการลมสลายเม่ือเปรียบเทียบ 
ก ับประ เทศในย ุ โรปตะว ั นออกและ 
อเมริกาใตบางประเทศ แตเน่ืองจากท่ีผานมา 
ภาระผูกพันในการจ ายส ิทธ ิประโยชน 
บำนาญชราภาพอยูนอกกรอบการพิจารณา
งบประมาณประจำป ตราบใดท่ีประเทศไทย 
ยังคงมีงบประมาณประจำปที ่ไมขาดดุล 
มากจนเกินไปนัก คนสวนใหญจะเขาใจวา 
สถานะทางการคลังของประเทศมีความ 
เหมาะสมดีจนมองขามความสำคัญของการ
ปฏิรูประบบบำนาญเพื่อใหมีความยั่งยืน 
ตอไป เพราะน่ันอาจหมายถึงการจายเงินสมทบ 

ที่สูงขึ้น ในขณะที่สิทธิประโยชนที่ไดรับอาจ 
ลดลง

แนวทางการออกแบบนโยบายเพื ่อ 
ปฏิรูประบบบำนาญนั้นอาศัยกรอบของการ
ศึกษาแบบจำลองเหล่ือมรุนของ Auerbach 
-Kotlikoff (1987)2  เพ่ือศึกษาผลของนโยบาย 
ที่มีตอการบริโภค การออม การทำงาน การ 
ตัดสินใจออกจากกำลังแรงงาน รวมถึงการ 
ถายโอนความม่ังค่ังระหวางรุน ผลการศึกษา 
โดยนักเศรษฐศาสตรหลายทานภายใต 
กรอบการศึกษานี้เห็นพองตองกันวาการ 
ปฏิรูประบบบำนาญที่ยั่งยืนและสามารถ 
ยกระดับสวัสดิการสังคม (Social welfare) 
ไดนั้นจะตองมีความเชื่อมโยงที่แนนแฟน 
ระหวางเงินสมทบ (Contributions) 
และสิทธิประโยชน (Benefits) หรือ 
Actuarially-fair เมื ่อแรงงานตัดสินใจ 
เลือกตัวแปรตางๆ ขางตน เขาจะพิจารณา 
ภายใตงบประมาณที่มีทั้งชีวิต (Lifetime 
budget) การผูกสิทธิประโยชนที่จะไดรับ 
เขากับเงินสมทบท่ีตองจายทำใหคาตอบแทน 
แรงงานสุทธิลดลงจากการจายเงินสมทบ 
เขากองทุนนอยกวาการจายเงินสมทบและ 
ไดรับผลประโยชนที่ถูกกำหนดจากปจจัย 
อื่น การบิดเบือนในตลาดแรงงานที่เกิดจาก 
การแทรกแซงจะสูงขึ ้นเมื ่อคาตอบแทน 
แรงงานสุทธิเปล่ียนแปลงมากข้ึน ดังน้ัน การ 
ผูกเอาสิทธิประโยชนที่จะไดรับเขากับเงิน 
สมทบที ่ต องจายทำใหตลาดแรงงานถูก 
บิดเบือนลดลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อระบบมีสัดสวนของ 

คิด…เขียน by RIPED
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การจายสิทธิประโยชนที่มาจากการออม 
หร ือการจ ายเง ินสมทบของผ ู  ร ับผล 
ประโยชนเองสูงขึ ้น หรือระบบเขาใกล 
Funded system มากขึ้น การออมโดย 
รวมจะสูงขึ้นและสงผลใหปริมาณผลผลิต
ของรุนตอๆ ไปสูงข้ึน  เน่ืองจากมีการสะสม 
ทุนในประเทศมากยิ่งขึ้น ในความเปนจริง 
การเรียกจายเงินสมทบจากผูรับผลประโยชน 
เปนเครื่องมือทางการคลังที่ทำใหเกิดการ 
กระจายรายไดขามรุน โดยผลของการเรียก 
จายเงินสมทบจากคนรุนปจจุบัน เพื ่อ 
แบงเบาภาระการจายสิทธิประโยชน (ใหแก 
คนรุนปจจุบัน) ของคนรุนหลัง เหมือนกัน 
กับผลของการเก็บภาษีจากคนรุนปจจุบัน 
เพิ ่มข ึ ้นเพื ่อจะไดลดภาระภาษีของคน 
รุนหลัง แตการใชเคร่ืองมือทางภาษี จะไดรับ 

เสียงคัดคานจากประชาชนมากกวาหรือ 
ในกรณีที่แยที่สุดคือไมสามารถดำเนินการ 
ไดเลย ไมวารัฐบาลจะเลือกใชเครื่องมือใด 
ในการปฏิรูประบบบำนาญใหขับเคลื ่อน 
จาก Unfunded system ไปสู Funded 
system ผลท่ีไดคือจะทำใหมีการออมโดยรวม 
จะสูงขึ ้นและสงผลดีตอภาคการผลิตใน 
ระยะยาว

แนวทางของการปฏิรูปนั้นมีอยูตาม
ที่ไดกลาวมาแลวขางตน แตสำหรับวิธี 
ปฏิบัติ บางประเทศใชวิธีการปรับเล็กหรือ 
ปรับคาพารามิเตอรบางตัว เชน เพิ่ม 
สัดสวนการจายเงินสมทบหรือตัดทอน 
สิทธิประโยชนลงเพื ่อใหระบบสามารถ 
อยูไดยาวนานขึ้น ในขณะที่บางประเทศใช 
วิธีการปรับใหญหรือการปฏิรูประบบท้ังหมด 

จากน้ีไป ประเทศไทยจะตัดสินใจปฏิรูประบบ 
บำนาญในรูปแบบใดและเมื่อไหรนั้นเปน 
เรื่องที่นาติดตามเปนอยางยิ่ง เพราะการ 
ปรับนโยบายประกันสังคมจะมีผลตอตัวทาน 
ลูกหลานของทานและระบบเศรษฐกิจ 
โดยรวมทั้งในปจจุบันและอนาคต อาจจะ 
มากกวาที่ทานคาดคิดก็เปนได

ประเทศไทยจะตัดสินใจปฏิรูประบบบำนาญในรูปแบบใด
และเมื่อไหรนั้น เปนเรื่องที่นาติดตามเปนอยางยิ่ง 
เพราะการปรับนโยบายประกันสังคมจะมีผลตอตัวทาน ลูกหลานของทาน
และระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในปจจุบันและอนาคต 
อาจจะมากกวาที่ทานคาดคิดก็เปนได

สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 
E-mail thinktank@riped.org 
และหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
http://riped.utcc.ac.th
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องคประกอบดัชนีชี้นำการสงออก 
ตัวแปรที่นำมาคัดเลือกเปนองคประกอบในการเตือนภัยของเศรษฐกิจภาคการสงออก มีจำนวนทั้งสิ้น 47 ตัวแปร ซึ่งเปน 

ตัวแปรที่สามารถสะทอนภาคสวนตางๆ ของการสงออก จากการทดสอบพบวาตัวแปรที่มีคุณสมบัติในการเปนตัวแปรชี้นำ (Leading 
Variable) ของการสงออกไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 5 ตัวแปร โดยตัวแปรองคประกอบหลังทำการปรับฤดูกาล 
(Seasonal Adjustment) การขจัดปจจัยแนวโนม การปรับใหเรียบ (De-Trending and Smoothing) และการปรับคามาตรฐาน 
(Normalization) ไดสงสัญญาณในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ดังนี้

ดัชนีชี้นำการสงออก (Export Composite Leading Index: Export CLI)1

Export CLI เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 อยูที่ระดับ 99.8 เพิ่มขึ้น 0.4 จากเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 สงสัญญาณฟนตัว 
ตอเนื่องเปนเดือนที่สามนับจากเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 หลังจากที่หดตัวตอเนื่องจากมหาอุทกภัยภายในประเทศ ตัวแปรชี้นำ 
การสงออกสงสัญญาณในทิศทางบวกทั้งปจจัยในประเทศและตางประเทศ โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะ 
สั้น และอัตราการใชกำลังการผลิต สงสัญญาณการขยายตัว ในขณะดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของไทย และดัชนี PMI ของภาคการ 
ผลิตโลก สงสัญญาณการฟนตัว

1 ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¢ÂÒÂμÑÇã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ (Export Composite leading Index) à»š¹´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¼ÊÁ (Composite Leading Index) ·Õ่ÊÃŒÒ§¨Ò¡μÑÇá»ÃªÕ้¹ÓÀÒ¤¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ 
â´ÂÊÒÁÒÃ¶ªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡Å‹Ç§Ë¹ŒÒ¢Í§ä·Âà©ÅÕ่Â 3-4 à´×Í¹

JPMorgan Global Manufacturing PMI ฟนตัว
PMI กอนปรับ (Not Adjust) อยูที่ระดับ 51.2  และ 51.1 

ในเดือนกุมภาพันธ และมีนาคม ยังสงสัญญาณขยายตัว โดย 
มีการขยายตัวในระดับปานกลางในสวนของการผลิต คำสั่งซื้อ 
ใหม และการจางงานในชวงสิ้นไตรมาสแรกของป พ.ศ. 2555 
อยางไรก็ตาม ยังมีแรงกดดันจากภาวะเงินเฟอจากผลของราคา 
น้ำมัน และคาขนสงที่อยูในระดับสูง การผลิตในสหรัฐฯ ยังคง 
มีอัตราการขยายตัวเรงขึ้น ในขณะที่ยุโรปและแคนาดามีการ 
หดตัวลง

Driving towards ASEAN+
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ดัชนีชี้นำการสงออก
สงสัญญาณฟนตัวตอเนื่อง คาดวาการสงออก จะฟนตัวในไตรมาส 2

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

 



ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขยายตัว

ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นของไทย ขยายตัว

อัตราการใชกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย ขยายตัว

ดัชนีตลาดหลักทรัพยของไทยเดือนกุมภาพันธ สงสัญญาณ 
การขยายตัว โดยดัชนีกอนปรับ (Not Adjust) อยูที่ระดับ 
1161 จาก 1084  หรือเพิ่มขึ้น 77 จุด แสดงถึงความเชื่อมั่น 
ของนักลงทุนที ่เพิ ่มขึ ้น จากทิศทางเศรษฐกิจในประเทศที ่ 
ฟนตัวจากภาวะน้ำทวม และตัวเลขเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวขึ้น 
ในหลายประเทศ เชน อเมริกา 

ดัชนีชี้นำธุรกิจระยะสั้นของไทย กอนปรับ (Not Adjust) ใน 
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 อยูที่ระดับ 129.9 เพิ่มขึ้น 1.8 
จากเดือนกอนหนา จากการเพิ่มขึ้นของมูลคาทุนจดทะเบียน 
ธุรกิจรายใหม มูลคาการสงออก และดัชนีราคาหุน อยางไรก็ตาม 
พบวามีบางปจจัยท่ีลดลงคือจำนวนนักทองเท่ียวจากตางประเทศ 
พื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตในเขตกรุงเทพฯ และปริมาณเงิน 
ตามความหมายแคบ

อัตราการใชกำลังการผลิตสงสัญญาณขยายตัว โดยดัชนี 
เดือนกุมภาพันธ (Not Adjust) อยูที่ระดับ 62.27 เพิ่มขึ้นรอยละ 
6.5 จากเดือนกอนหนา เปนการปรับตัวดีขึ้นจากชวงอุทกภัยซึ่ง 
อยูที่ระดับ 46.3 (ไตรมาส 4/2554) ในเดือนกุมภาพันธอัตราการ 
ใชกำลังการผลิตในกลุมสงออกนอยกวารอยละ 30 ขยายตัว 
รอยละ 1.9 กลุมที่ผลิตเพื่อการสงออกรอยละ 30-60 ขยายตัว 
รอยละ 13.1 และกลุมที่ผลิตเพื่อการสงออกมากวารอยละ 60 
ขยายตัวรอยละ 8.7 
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1 ¢ŒÍÁÙÅä Œ́¼‹Ò¹¡ÒÃ»ÃÑºÄ´Ù¡ÒÅ (Seasonal Adjustment)  ¡ÒÃ¢¨Ñ´»˜¨ Ñ̈Âá¹Çâ¹ŒÁ áÅÐ¡ÒÃ»ÃÑºãËŒàÃÕÂº (De-Trending and Smoothing) áÅÐ¡ÒÃ»ÃÑº¤‹ÒÁÒμÃ°Ò¹ (Normalization) 
´Ñ§¹Ñ้¹¢ŒÍÁÙÅ Ö̈§äÁ‹à·‹Ò¡ÑºáËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅμŒ¹ÊÑ§¡Ñ´·Õ่à¼Âá¾Ã‹ â´Â·Õ่ÁÒ¢Í§¢ŒÍÁÙÅ·Õ่¹ÓÁÒ¤Ó¹Ç³ ´Ñ§¹Õ้
JPMorgan Global Manufacturing PMI (JPMorgan Global PMI Reports)
´Ñª¹ÕμÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â �áË‹§»ÃÐà·Èä·Â (μÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË‹§»ÃÐà·Èä·Â)
´Ñª¹ÕªÕ้¹ÓÇÑ¯¨Ñ¡Ã¸ØÃ¡Ô¨ÃÐÂÐÊÑ้¹¢Í§ä·Â  (ÊÓ¹Ñ¡´Ñª¹ÕàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ �)
ÍÑμÃÒ¡ÒÃãªŒ¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔμÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¢Í§ä·Â (ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ)
´Ñª¹Õ¼Å¼ÅÔμÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¢Í§ä·Â (ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ)

2´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ ÊÒÁÒÃ¶áÊ´§·ÔÈ·Ò§¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡à©ÅÕ่ÂÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ 3 à´×Í¹ â´Â¡ÓË¹´¡ÒÃÍ‹Ò¹¤‹Ò´Ñ§¹Õ้ : 
ÀÒÇ¡ÒÃ³�¢ÂÒÂμÑÇ (Expansion):  Ñ́ª¹ÕªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ ÁÒ¡¡Ç‹Ò 100 áÅÐÁÕ¤‹Òà¾Ô่Á¢Ö้¹  
ÀÒÇ¡ÒÃ³�ªÐÅÍμÑÇ (Downturn):   ´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ ÁÒ¡¡Ç‹Ò 100 áÅÐÁÕ¤‹ÒÅ´Å§
ÀÒÇ¡ÒÃ³�Ë´μÑÇ (Slowdown):   ´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 100 áÅÐÁÕ¤‹ÒÅ´Å§  
ÀÒÇ¡ÒÃ³�¿„œ¹μÑÇ (Recovery):    ´Ñª¹ÕªÕ้¹Ó¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 100 áÅÐÁÕ¤‹Òà¾Ô่Á¢Ö้¹

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย ฟนตัว

ตารางที่ 1 ดัชนีชี้นำการสงออก และ องคประกอบ 

  ดัชนีชี้นำการสงออก    ผลตาง     การวิเคราะห
  และองคประกอบ1   จากเดือนกอนหนา (จุด)   วัฏจักร2 
   ต.ค. 54 พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 ก.พ. 55 ต.ค. 54 พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 ก.พ. 55 ก.พ. 55

ดัชนีชี้นำการสงออก 
  99.2 99.0 99.1 99.4 99.8 -0.4 -0.2 0.1 0.3 0.4 ฟนตัว
JPMorgan JPMorgan Global Manufacturing PMI   
  99.6 99.6 99.7 99.8 99.9 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 ฟนตัว 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  100.2 100.3 100.6 100.9 101.2 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 ขยายตัว
ดัชนีชี้นำชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นของไทย 
  100.6 100.3 100.1 100.1 100.1 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 ขยายตัว
อัตราการใชกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย
  98.7 98.5 98.9 99.6 100.4 -0.5 -0.2 0.3 0.7 0.8 ขยายตัว
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย
  97.0 96.3 96.4 96.9 97.6 -1.1 -0.7 0.0 0.5 0.7 ฟนตัว
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ก.พ. 55
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47

ม.ค.
48

ม.ค.
49

ม.ค.
50

ม.ค.
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ม.ค.
52

ม.ค.
53

ม.ค.
54

ม.ค.
55

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกอนปรับ (Not Adjust) 
ฟนตัวมาอยูที่ระดับ 171.7 ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.1 จาก 
เดือนกอนหนา โดยภาพรวมการผลิตมีการฟนตัวดีขึ้น มีการ 
ผลิตสูงกวาในชวงเกิดอุทกภัย (ไตรมาส 4/2544) โดยกลุม 
อุตสาหกรรมที่ตอบสนองความตองการของประเทศ (สงออก 
นอยกวารอยละ 30) ขยายตัวรอยละ 1.1 กลุมที่ผลิตเพื่อการ 
สงออกรอยละ 30-60 ขยายตัวรอยละ 10.8 และกลุมที่ผลิต 
เพื่อการสงออกมากวารอยละ 60 ขยายตัวรอยละ 12.4
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Export CL เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555
อยูที ่ระดับ 99.8 เพิ่มขึ ้น 0.4

ดัชนีตลาดหลักทรัพยของไทยสงสัญญาณการขยายตัว 
เพิ่มขึ ้น 77 จุด 

ดัชนีชี ้นำธุรกิจ
ระยะสั้นของไทย
เพิ่มขึ ้น 1.8 

ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2697-6348-9  
โทรสาร 0-2697-6347
www.citsonline.utcc.ac.th

อัตราการใชกำลังการผลิต
สงสัญญาณขยายตัว 
เพิ่มขึ ้นรอยละ 6.5 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นรอยละ 8.1 

PMI กอนปรับ อยูที ่ระดับ 51.2 และ 51.1

ศึกษาขอมูล
เพิ่มเติมไดที ่:

99.8

77

1.8

6.5
8.1

51.1
51.2

INDEX SHORT LIST
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แนวโนมตลาดผูบริโภคในอินโดนีเซีย
โดย: ฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย

อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายไดที่ใชจายไดจริง
ของอินโดนีเซีย ป พ.ศ. 2550-2558

โครงสรางประชากร
ของอินโดนีเซีย

พันลานดอลลาร สหรัฐ

อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ %
หมายเหตุ : * ตัวเลขคาดการณ
ที่มา : EIU

ที่มา : Euromonitor

%

THE GLOBE

อินโดนีเซียเปนประเทศเพื่อนบานที่มีความสัมพันธทางประวัติศาสตรและ 
การคากับไทยมายาวนาน โดยเฉพาะดานการคาที่ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น
จนปจจุบันเปนคูคาอันดับ 3 ของไทยในอาเซียน สังเกตจากมูลคาสงออก
ของไทยไปอินโดนีเซียที่พุงแตะระดับ 1 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ในป 
พ.ศ. 2554 และขยายตัวดีตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 27 ตอป ในชวงป พ.ศ. 
2550-2554 ทั้งนี้ศักยภาพของตลาดอินโดนีเซียที่เปนแมเหล็กดึงดูดให
ผูผลิตสินคาจากท่ัวโลกรวมถึงไทยตางหมายตาเขามาชวงชิงพ้ืนท่ีทางการตลาด 
เพื่อแสวงหาโอกาสและลูทางขยายตลาดในอินโดนีเซียมากขึ้น มีดังนี้ 

การศึกษาและทำความเขาใจถึงโครงสรางประชากร รูปแบบการใชชีวิต วิถี 
การบริโภค การเลือกซื้อสินคา และสื่อทางการตลาดที่เขาถึงกลุมลูกคา 
เปาหมายจะมีสวนชวยใหผูประกอบการไทยสามารถวางกลยุทธการผลิต 
และสงออกสินคาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาในอินโดนีเซียไดดี
ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังชวยใหผูประกอบการสามารถรักษาพื้นที่ทางการ 
ตลาดเดิม และสรางโอกาสทางการคาใหมๆ ทั้งนี้ ขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับ 
แนวโนมตลาดผูบริโภคในอินโดนีเซีย มีดังนี้

แนวโนมตลาดอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเปนตลาดขนาดใหญ
ที่สุดในอาเซียน ดวยจำนวน 
ประชากรราว 240 ลานคน 
ในจำนวนนี้ราว 160 ลานคน 
หรือรอยละ 67 เปนประชากร
วัยทำงานมีอายุระหวาง 15-64 ป 
ที่มีกำลังซื้อ ขณะที่ประชากรที่มี 
รายไดสูงมีจำนวนราว 20 ลานคน

เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัวดี 
ตอเนื่อง เฉลี่ยรอยละ 5.9 ตอป 
ในชวงป พ.ศ. 2550-2554 และ 
คาดวาจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
6.4 ตอป ในชวงป พ.ศ. 2555- 
2558 ทั้งนี้ เศรษฐกิจที่ขยายตัวดี 
ตอเนื่องทำใหชาวอินโดนีเซียมี 
กำลังซื้อสูงขึ้น โดยคาดวารายได
ที่ใชจายไดจริง (Personal 
Disposable Income) จะเพิ่มขึ้น 
เปน 420.5 พันลานดอลลารสหรัฐ 
ในป พ.ศ. 2558 จากระดับ 289.1 
พันลานดอลลารสหรัฐ ในป พ.ศ. 
2554

อินโดนีเซียมีประชากรมุสลิมมาก
ที่สุดในโลก ดวยจำนวนผูนับถือ 
ศาสนาอิสลามกวา 200 ลานคน 
หรือราวรอยละ 10 ของประชากร 
มุสลิมโลก

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ในป พ.ศ. 
2558 คาดวาจะชวยลดภาระ 
ตนทุนและอุปสรรคทางการคา
ใหกับผูสงออกไทยและผูสงออก
ในกลุมประเทศอาเซียนรวมถึง 
อินโดนีเซีย

27%

6.4%

67%

10%

รายไดที่ใชจายไดจริง

อายุ 0-14 ป
27%

อายุสูงกวา 65 ป
6%

อายุ 15-64 ป
67%
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ทั้งนี้ แมอินโดนีเซียเปนตลาดขนาดใหญและมีศักยภาพการเติบโต แต
ตลาดอินโดนีเซียยังมีขอจำกัดสำคัญ อาทิ ระบบสาธารณูปโภคยังมีไมทั่วถึง 
โดยเฉพาะถนนยังมีไมครอบคลุมทุกพื้นที่ ขณะที่ถนนสายหลักที่ใชขนสงสินคา
บางเสนทางมีสภาพทรุดโทรม จนทำใหเกิดความลาชา หรือเกิดความเสียหาย 
กับสินคาระหวางการขนสง นอกจากนี้ การขออนุญาตประกอบธุรกิจมี 
ขั้นตอนที่ตองผานการตรวจสอบจากหนวยงานราชการหลายแหง และ 
ตองใชเวลาในการพิจารณา อีกทั้ง อินโดนีเซียเขมงวดกับการตรวจสอบ 
สินคานำเขามากขึ้น โดยเฉพาะการนำเขาสินคาอาหาร เครื่องดื่ม และ 
เครื่องสำอางซึ่งมักมีการสุมตรวจเขมงวดเพื่อปกปองผูประกอบการใน 
ประเทศ 

คูแตงงานใหมชาวอินโดนีเซีย 
แยกออกมาตั้งครอบครัวเดี่ยว 
มากขึ้น จากเดิมมักอยูรวมกัน
กับเครือญาติเปนครอบครัว
ขนาดใหญ ปจจัยดังกลาวนับเปน
แรงกระตุนสำคัญใหเกิดความ
ตองการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟา โดยเฉพาะ 
ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน 
เตาไมโครเวฟ และเครื่องซักผา 
เพิ่มขึ้น เพราะเปนเครื่องใชไฟฟา 
ที่ทุกบานจำเปนตองมีไวใชเพื่อ 
อำนวยความสะดวกใหกับสมาชิก 
ในครอบครัว จึงเปนโอกาส 
สำหรับผูสงออกเครื่องใชไฟฟา 
ของไทยในการขยายตลาดไป 
อินโดนีเซีย 

หนุมสาววัยเริ่มทำงานมีบทบาท
ในการกำหนดทิศทางตลาด ชาว 
อินโดนีเซียเกือบรอยละ 70 อยู 
ในวัยทำงาน (อายุระหวาง 15-64 
ป) ในจำนวนนี้ผูมีอายุระหวาง 
15-34 ป มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 
40 ของประชากรวัยทำงาน 
ทั้งหมด เปนที่นาสังเกตวาชวงวัย 
ดังกลาวเปนวัยที่เริ่มกาวเขาสู 
อาชีพการทำงานและมีอำนาจซื้อ 
อีกทั้งผูบริโภคกลุมนี้ยังเปดรับ 
สินคาใหมๆ และตัดสินใจเลือกซื้อ 
สินคาไดงาย โดยเฉพาะสินคาใน 
กลุมผลิตภัณฑเสริมความงาม 
เครื่องสำอาง และเสื้อผาแฟชั่น 
ทั้งนี้ เสื้อสุภาพบุรุษ ที่กำลังไดรับ 
ความนิยมคือเสื้อแขนยาวทำจาก 
ผาฝายที่มีลวดลายและสีสัน 
สดใส ขณะที่สตรีวัยทำงานนิยม 
เลือกซื้อผาคลุมหนาสตรีชาว 
มุสลิมที่ประดับดวยคริสตัลและ
มีสีสันใหเลือกหลากหลายเพื่อ
ใหเขากับชุดทำงานที่สวมใส
ในแตละวัน

การขยายตัวของชุมชนเมือง 
สรางการเปลี่ยนแปลงตอวิถีการ
บริโภค วิถีชีวิตที่เรงรีบในเขต 
เมือง โดยเฉพาะ Jakarta, 
Surabaya, Medan, Bandung 
และ Tangerang ทำใหประชากร 
วัยแรงงานซึ่งอาศัยอยูหนาแนน
ในเขตพื้นที่ดังกลาวตองปรับตัว
ใหเขากับวิถีชีวิตที่เรงรีบ ดวยการ
หันมาเลือกซื้ออาหารพรอม 
รับประทาน (Ready to Eat) 
และอาหารพรอมปรุง (Ready to 
Cook) มากขึ้น ทดแทนการซื้อ 
อาหารสดมาประกอบอาหาร 
รับประทานที่บาน นอกจากนี้ 
การที่วัยรุนอินโดนีเซียเปดรับ 
วัฒนธรรมการบริโภคตามแบบ 
ตะวันตก และมักใชเวลาวาง
รวมกลุมทำกิจกรรมกับเพื่อน 
ทำใหแนวโนมอาหารทานเลน 
(Snack Food) โดยเฉพาะ
สาหรายทอดกรอบปรุงรส และ 
เครื่องดื่มชูกำลัง (Energy Drink) 
ที่ปรับรสชาติตรงกับความตองการ 
ของผูบริโภคอินโดนีเซีย อาทิ 
เคร่ืองด่ืมชูกำลังท่ีมีนมเปนสวนผสม 
ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 
ทั้งนี้ วิถีการบริโภคที่เปลี่ยนแปลง 

โฆษณาทางโทรทัศน และการสง 
ขอความสั้น (SMS) ทาง 
โทรศัพทมือถือเปนสื่อการตลาด
ที่มีอิทธิพลสูง โดยเฉพาะการ 
โฆษณาผานสื่อโทรทัศนที่สามารถ
เขาถึงลูกคาชาวอินโดนีเซีย
ครอบคลุมไดทุกเพศทุกวัย ขณะที่
การประชาสัมพันธสินคาผาน
โทรศัพทมือถือซึ่งมีจำนวนผูใช
เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด ทำให
สามารถเจาะตลาดไดแพรหลาย 
นอกจากนี้ การโฆษณาสินคาผาน
สื่อออนไลน โดยเฉพาะการโฆษณา
ภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงประกอบ
กำลังไดรับความนิยมในหมูผูซื้อ
สินคาออนไลนนับเปนส่ือการตลาด 
ที่นาสนใจหลังจากจำนวน
ผูใชอินเตอรเนตในอินโดนีเซีย
เพิ่มขึ้นมากในชวงไมกี่ปที่ผานมา 

ตลาดรถยนตและรถจักรยานยนต 
มีแนวโนมขยายตัวดีตอเนื่อง ตาม 
เศรษฐกิจอินโดนีเซียที่เติบโตอยาง 
รวดเร็วและแข็งแกรง ทั้งนี้ The 

Association of Indonesian 
Automotive Industries คาดวา 
ยอดจำหนายรถยนตในอินโดนีเซีย
จะพุงแตะระดับ 1 ลานคัน ในป 
พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะรถปกอัพ
ที่มีน้ำหนักบรรทุกต่ำกวา 5 ตัน 
แบบขับเคลื่อน 4 ลอ คาดวาจะ
มียอดจำหนายเพิ่มขึ้นทุกป ตาม 
การขยายตัวของการขนสงปาลม 
น้ำมันและยางพาราออกจากแปลง
เกษตรมายังโรงงาน นอกจากนี้ 
อินโดนีเซียยังเปนตลาดรถ 
จักรยานยนตใหญที่สุดในอาเซียน 
ดวยยอดจำหนายราว 8 ลานคัน 
ในป พ.ศ. 2554 และคาดวาจะ
ยังเติบโตไดดี เพราะสามารถ
ตอบสนองกับความตองการใช
ไดทุกเพศทุกวัย อาทิ 
วัยรุนชาวอินโดนีเซียนิยมขับขี่
รถจักรยานยนตเปนพาหนะคูใจ
ไปสถานศึกษา กลุมพอคา
และนักธุรกิจนิยมเรียกใช
รถจักรยานยนตรับจาง (Ojek) 
สำหรับบรรทุกสินคาที่มีน้ำหนัก
ไมมากนักหรือใชรับสงเอกสาร 
ขณะที่นักทองเที่ยวตางชาติ
ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นนิยมเชา 
รถจักรยานยนตสำหรับขับข่ีทองเท่ียว 
ปจจัยเกื้อหนุนดังกลาว จึงเปน 
โอกาสสำหรับผูสงออกรถยนต 
และรถจักรยานยนตของไทย 
ในการขยายตลาดไปอินโดนีเซีย

ถือเปนโอกาสของผูสงออกไทย 
ในการขยายการสงออกสินคา
ในกลุมอาหารและเครื่องดื่ม
ประเภทดังกลาวไปอินโดนีเซีย 
ซึ่งประชากรจับจายซื้ออาหาร
คิดเปนสัดสวนสูงถึงกวา 
รอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด

ชาวอินโดนีเซียนิยมเลือกซื้อ 
สินคาในซูเปอรมารเก็ต และ 
ศูนยการคาขนาดใหญ โดยเฉพาะ 
Makro, Carrefour, Giant และ 
Hypermarket เนื่องจากเปน 
ศูนยรวมของสินคารุนใหม
หลากหลายแบรนด ทำให
สามารถเปรียบเทียบราคา 
และคุณภาพไดงาย ประกอบกับ 
ชาวอินโดนีเซียชื่นชอบการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 
(In-Store Promotion) อาทิ 
การลดราคาสินคา การแจก
สินคาตัวอยาง และการสาธิต
วิธีการใชสินคา ผูสงออก จึง
ควรเลือกซูเปอรมารเก็ต หรือ 
ศูนยการคาขนาดใหญสำหรับ
วางจำหนายสินคา หรืออาจติดตอ 
รานตัวแทนจำหนายโดยตรง 
เพื่อเพิ่มยอดจำหนายสินคา 



ผลการสำรวจความคิดเห็นของซีอีโอ 
ทั่วโลกที่มีตอจีนประจำปครั้งที่ 15 (15th 
Annual Global CEO Survey) ซึ่ง 
จัดทำโดย PricewaterhouseCoopers 
China (PwC China) ประจำกรุงปกกิ่ง 
การวิจัยดังกลาวสำรวจความคิดเห็นของ
นักธุรกิจชั้นนำจำนวน 1,258 ราย จาก 60 
ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ โดยในจำนวนนี้ 
เปนผู บริหารระดับสูงของจีนและฮองกง 
จำนวน 160 คน นอกจากนี้ ยังมีการ 
สัมภาษณดึงเอาขอมูลเจาะลึกจากซีอีโอ 
ดังกลาวจำนวน 38 คนเพิ่มเติม ทั้งนี้ 
รายงานนี้มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้

1. ซีอีโอของจีนเช่ือวา “ตลาดดาวรุง” 
(Emerging Markets) มีความสำคัญตอ 

แผนการเติบโตของกิจการของตนเอง 
มากกวาตลาดประเทศพัฒนาแลว การ 
ขยายตัวของการลงทุนและการคา และจาก 
เศรษฐกิจดาวรุงจะเดนชัดมากกวาในชวง 
ทศวรรษที่ผานมา โดยซีอีโอไดสะทอนถึง 
ตลาดดาวรุง 60 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ 
ที่คาดวาจะเติบโตและมีอำนาจซื้อมากขึ้น 
อาทิ อินโดนีเซีย ตุรกี และกลุม BRICs 
ทั้งนี้ ครึ่งหนึ่งของซีอีโอในประเทศพัฒนา 
แลวเห็นวาเศรษฐกิจดาวรุงมีความสำคัญ
ต ออนาคตของบร ิษ ัทมากกว  าตลาด 
ประเทศพัฒนาแลว ขณะที่รอยละ 68 
ของซีอีโอในประเทศดาวรุ งมีความเชื ่อ 
ดังกลาว 

2. รอยละ 30 ของซีอีโอจัด “จีนอยู 
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ความคิดเห็นของซีอีโอ
ที่มีตอเศรษฐกิจโลก

ของซีอีโอจัด “จีนอยูในตลาดที่มีการ
เติบโตมากที่สุดในปนี ้” 

ภายในป พ.ศ. 2563 
จีนจะกลายเปนตลาดผูบริโภค
ขนาดใหญ เปนกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และสรางโอกาสทางธุรกิจ
อันมหาศาลสำหรับบริษัทขามชาติ 

30%

2563

ของซีอีโอในประเทศกลุมอาเซียนเห็นวา “จีนจะมี
บทบาทสำคัญตอแผนการเติบโตของกิจการของตน” 45%



ในตลาดที่มีการเติบโตมากที่สุดในปนี ้” 
ขณะท่ีรอยละ 63 ของซีอีโอในญ่ีปุน รอยละ 
56 ของซีอีโอในออสเตรเลีย รอยละ 48 
ของซีอีโอในสหรัฐฯ และรอยละ 45 ของ 
ซีอีโอในประเทศกลุมอาเซียนเห็นวา “จีน 
จะมีบทบาทสำคัญตอแผนการเติบโต 
ของกิจการของตน” แมวารัฐบาลจีนจะ 
ลดเปาหมายการเติบโตในป พ.ศ. 2555 

แตก็จะยังสูงกวาคาเฉลี ่ยการเติบโตของ 
เศรษฐกิจโลกถึงกวา 2 เทา นายเดวิด หวู 
(David Wu) ผูบริหารของ PwC China 
กลาวขยายความในเรื ่องวา “เศรษฐกิจ 
จีนอาจจะเติบโตในอัตราที่ลดลง (เหลือ 
รอยละ 7.5 เมื ่อเทียบกับปที ่ผานมา) 
แต จ ีนก ็ย ังคงเป นประเทศท ี ่ม ีความ 
สำคัญตอกลยุทธการเติบโตในมุมมอง 
ของซีอีโอทั ่วโลก” ขณะที ่จำนวนคน 
ชั้นกลางจะเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งคาดวา 
จะมีสัดสวนถึงรอยละ 40 ของประชากร 
โดยรวมภายในป พ.ศ. 2563 จะทำให 
จีนกลายเปนตลาดผู บร ิโภคขนาดใหญ 
เปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสราง 
โอกาสทางธุรกิจอันมหาศาลสำหรับบริษัท 
ขามชาติ 

3. มากกวารอยละ 50 ของซีอีโอ 
ทั่วโลกที่เห็นวา “พวกเราตกอยูในวังวน 
ของวิกฤติเศรษฐกิจเปนปที่ 4 และไมมี 
ประเทศใดในยุโรปที่สอเคาวาจะฟนตัว” 
ขณะเดียวกันมีเพียงรอยละของ 15 ของ 
ซีอีโอเชื่อวา “เศรษฐกิจโลกจะฟนตัวใน 
ป พ.ศ. 2555” ทั ้งนี ้ ระดับของความ 
เชื่อมั่นตอการเติบโตของรายไดของบริษัท
ในอนาคตลดลง แตยังสูงกวาของป พ.ศ. 
2552 และป พ.ศ. 2553 ซึ่งสวนหนึ่ง 
เปนเพราะการไมเห็นสัญญาณการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และประเทศใน 
สหภาพยุโรป

4. ซีอ ีโอในแตละภูม ิภาคยังม ีข อ 
หวงใยตอ “ภัยคุกคาม” ที ่แตกตางกัน  
ดังนี้

• ยุโรปตะวันตก – ภาษี และเสถียรภาพ 
ของตลาดการเงิน 

• ยุโรปกลางและตะวันออก – อัตรา 
แลกเปลี่ยน และคอรรัปชั่น

• อเมริกาเหนือ – การใชจายท่ีจำกัด 
ของรัฐ และความไมสมดุลของแรงงานฝมือ

• เอเซีย-แปซิฟก – ความผันผวน 
ของคาเงิน และตนทุนพลังงาน

• ละตินอเมริกา – โครงสรางพ้ืนฐาน 
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มีเพียงรอยละของ 15 
ของซีอีโอเชื ่อวา “เศรษฐกิจโลก
จะฟนตัวในป พ.ศ. 2555” 

15%



ซีอีโอจีนเห็นวาสินคาและบริการใหมจะ 
เปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก และมี 
แผนที ่จะลงทุนดานวิจัยและพัฒนาและ 
นวัตกรรมในการสรางขีดความสามารถ 
และปรับปรุงผลิตภาพ ทั้งนี้ การขาด 
แคลนบ ุคลากรเป นอ ุปสรรคสำหร ับ 
ธ ุรก ิจในการสร างนว ัตกรรมอย างม ี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งนับวาเปนสัดสวนที่สูง 
มากเมื่อเทียบกับของโลก (รอยละ 31) 

9. รอยละ 59 ของซีอีโอทั่วโลกเห็น 
ว า เป นการยากย ิ ่ งข ึ ้นในการว าจ าง 
บุคลากรในเกือบทุกภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งผู จ ัดการระดับกลาง 
และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ ใน 
การสรรหาบุคลากรดังกลาว รอยละ 70 
ของซีอ ีโอสะทอนวากิจการวางแผนจะ 
สรรหาบุคลากรจากทองถิ่น ขณะที่รอยละ 
53 คาดวาจะดึงบุคลากรจากสำนักงาน 
ใหญ และราว 2 ใน 3 ของธุรกิจวางแผน 
จะพัฒนาบุคลากรของตนเอง

ที่ไมไดรับการพัฒนา คอรรัปชั่น และ 
กฎหมายและกฎระเบียบที่มากเกินไป

• ตะวันออกกลางและแอฟริกา – 
การขาดแคลนแรงงานฝมือ และคอรรัปชั่น

5. ซีอีโอทั่วโลกเห็นวา “แรงผลักดัน 
กระแสโลกาภิวัตนยังคงดำรงอยู” โดย 
ราวรอยละ 45 ของซีอีโอเชื่อวาโลกจะเปด 
เสรีทางการคามากขึ ้น และรอยละ 56 
มั่นใจวาการเคลื่อนยายของปจจัยทุนเสรี
จะไมประสบอุปสรรคใหม

6. ธุรกิจจีนจำนวนมากยังวางแผน 
จะบุกเขาสูตลาดโลก ชวงจากนี้ไปจะเปน 
ระยะของ “การบุกโลก” ของธุรกิจจีน 
กลาวคือ รอยละ 75 ของธุรกิจในจีน 
คาดวาจะขยับขยายเขาสูตลาดประเทศ
ในอาเซียนและเอเซียตะวันออก ขณะที่ 
รอยละ 66 จะเขาสูตลาดละตินอเมริกา 
รอยละ 57 จะขยายสูออสเตรเลีย และ 
รอยละ 51 เขาสูอเมริกาเหนือ สอดคลอง 
กับผลการศึกษาที ่ระบุว าประมาณครึ ่ง 
หนึ่งของธุรกิจจีนวางแผนจะเพิ ่มจำนวน 
บุคลากรอีกมากกวารอยละ 5 ในป พ.ศ. 
2555

7. โอกาสทางการตลาด ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และบุคลากรที่มีพรสวรรค 
เปนปจจัยสำคัญประกอบการตัดสินใจ 
ลงทุนวาควรไปท่ีไหนและอยางไร แต “ภาษี” 
เปนปจจัยที่สำคัญที่สุด โดยรอยละ 44 
ของซีอีโอเห็นวานโยบายภาษีเปนปจจัย 
ที่มีความสำคัญยิ ่งตอการตัดสินใจลงทุน 
ขามประเทศ 

8. การขาดแคลนบุคลากรกำลัง 
กลายเป นอ ุปสรรคใหญ สำหร ับการ 
ขยายกิจการของจีนสูตลาดโลก โดยซีอีโอ 
เห็นวาอุปทานของบุคลากรที่มีพรสวรรค
นับเปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ตัดสินความ
พรอมในการออกไปบุกตลาดตางประเทศ
ของธุรกิจจีน ทั้งนี้ มากกวาครึ่งหนึ่งของ 

10.  กิจการระหวางประเทศตางหลีก 
เลี่ยงการใชรูปแบบ “การสงออก” เปน 
ชองทางในการสรางรายได โดยรอยละ 17 -36 
ของซีอีโอกลาววากิจการ พยายามออกแบบ 
สินคาใหมเพื่อใหสอดรับกับความตองการ 
ของตลาดทองถิ่น ซึ่งนั่นหมายความวา 
บริษัทตางๆหันมาใชกลยุทธ “ความแตกตาง” 
(Differentiation) ในการแยกและเสนอ 
ความตองการของตลาดในแตละประเทศ 
โดยพยายามบริหารจัดการ “แบรนด 
ระดับโลก” (Global Brand) ควบคูไปกับ 
ความตองการและระดับราคาที่แตกตางกัน 
และการวิจัยและพัฒนาในระดับทองถิ่น
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Jintao) และนายกรัฐมนตรีเวิน เจียเปา 
(Wen Jiabao) จะพนจากตำแหนง 
เน ื ่องจากม ีอาย ุ เก ินเกณฑท ี ่กำหนด 
เพื่อเปดทางใหผูนำรุนใหมขึ้นมาบริหาร
ประเทศในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 หรือ 
กลาวนัยหนึ่งก็คือจะมีเพียงนายสี จิ้นผิง 
(Xi Jinping) และหลี่ เคอเฉียง (Li 
Keqiang) จากชุดปจจุบันเทานั้นที่จะได 
รับเลือกใหดำรงตำแหนงในคณะกรรมการ 
ถาวรฯ ชุดใหม นอกจากนี้ บางกระแสก็ 
คาดวาจะมีการเพิ่มจำนวนสมาชิกในคณะ
กรรมการถาวรฯ อีกครั้งจากจำนวน 9 
เปน 11 ตำแหนง ดังเชนที่เคยเพิ่มจาก 7 
เปน 9 ตำแหนงในป พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ 
เพ ื ่อใหสายอำนาจใหมสามารถถวงดุล 
อำนาจและลดแรงกดดันจากหลายฝายที่ 
เห็นวาหัวขบวนของตนเองมีค ุณสมบัติ 
เหมาะสมในการขึ ้นดำรงตำแหนงสำคัญ 
ในครั้งนี้

มีใครกันบางที ่อย ู  ในเป นตัวเต ็ง 
หรือมามืด แคนดิเดตเหลานี้มีประวัติ 
ความเปนมาและผลงานสำคัญอยางไร 
และมีจุดยืนหรือสนับสนุนแนวคิดและ 
นโยบายอะไรบาง ซึ ่งแนนอนวาหาก 
บุคคลเหลานี้กาวขึ้นรับตำแหนงสำคัญ
ดังกลาวก็จะเดินหนาผลักดันแนวคิด 
และนโยบายของตนเปนมาตรการ และ 
กิจกรรม/โครงการตางๆ ของรัฐบาลจีน 
ตอไป

ป พ.ศ. 2555 นับเปนปแหงความ 
ทาทายและสลับซับซอนของเศรษฐกิจ 
และการเมืองของจีนอีกครั้งหนึ่ง เพราะ 
นอกจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวชนิดยัง  
“ไมเห็นแสงที่ปลายอุโมงค” และกระทบ 
ชิ่งตอไปยังเศรษฐกิจของจีนแลว ในดาน 
การเมือง ก็เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลง 
ครั้งสำคัญ กลาวคือ การประชุมสมัชชา 
ประชาชนแหงชาติครั้งที่ 18 ของพรรค 
คอมมิวนิสตจีน (The 18th Congress 
of the Chinese Communist Party) 
ที่กำหนดใหมีขึ ้นในชวงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 ณ มหาศาลาประชาชน (Great 
Hall of People) ที่อยูถัดจากจัตุรัส 
เทียนอันเหมิน (Tiananmen) ในกลาง 
กรุงปกก่ิงน้ัน ก็จะเต็มไปดวยสีสันทามกลาง 
การจับตามองอยางใกลช ิดของชาวจีน 
และชาวโลก เพราะคาดวาจะมีการเปล่ียนแปลง 
ครั้งสำคัญในหลายสวน ตั้งแตการแตงตั้ง 
“ผูนำรุนที่ 5” ในตำแหนงเลขาธิการพรรค 
ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการ 
การทหารกลาง กองทัพปลดแอกประชาชน 
จีนอยางเปนทางการ นอกจากนี้ ยังคาด 
วา “คณะมนตรีแหงรัฐ” (Council) หรือ 
ที่บางครั้งเรียกกันวา “คณะรัฐมนตรี” 
จำนวน 7 ใน 10 คนจะกาวลงหรือยาย 
ไปรับตำแหนงใหมในองคกรอ่ืน และสมาชิก 
สมัชชาประชาชนฯ จำนวนราว 200 คน 
จากทั้งหมด 350 ตำแหนงก็จะเกษียณ 
อายุลง

ประการสำคัญ การประชุมฯ ครั้งนี้ 

ยังจะมีการแตงตั ้งคณะกรรมการกลาง 
พรรคคอมมิวนิสต (Central Communist 
Committee) หรือที่เรียกกันติดปากวา 
“โพลิตบูโร” (Politburo) ชุดใหมจำนวน 
25 คน ซึ่งในจำนวนนี้ ก็จะมีกลุมหัวกระทิ 
จำนวนอยางนอย 9 คนที่ไดรับคัดเลือก 
ขึ ้นเปนคณะกรรมการถาวรประจำกรม 
การเมือง (Standing Committee of 
the Political Bureau of the 
Central Committee) ที่ทรงอำนาจ 
และอิทธิพลมากที่สุดในจีน

ขณะที ่ทุกฝายกำลังนับถอยหลังไป 
ถึงวันสำคัญอยางใจจดใจจอกัน หลายฝาย 
ก็ยังคาดการณกันอีกวา การเปลี่ยนแปลง 
คร ั ้ งใหญในคราวน ี ้จะม ีความพ ิ เศษ 
หลายประการ อาทิ การเปลี่ยนโพลิตบูโร 
จำนวนราว 17 ตำแหนงจากทั้งหมด    
25 ตำแหนง และอาจมีผูแทนภาคเอกชน 
เข  ามาร ับตำแหน  ง เป นคร ั ้ งแรกใน 
ประวัติศาสตรเพื ่อสรางความมั ่นใจใน 
นโยบายของพรรคคอมม ิวน ิสต ต  อ 
ทิศทางการเปดใหกิจการเอกชนเขามา 
ม ี ส  ว น ร  ว ม ใ นก า รบ ร ิ ห า ร ขอ ง ร ั ฐ 
(Privatization) ซึ่งชื่อที่โดดเดนที่สุด 
ในขณะน้ีเห็นจะไดแก นายเหลียง เหว่ินเกิน 
(Liang Wengen) มหาเศรษฐีจากภาค 
อสังหาริมทรัพยของจีน

ขณะเดียวกันคณะกรรมการถาวรฯ 
ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกือบยกชุดเชนกัน 
โดยคาดวากรรมการจำนวน 7 ใน 9 คน 
รวมถึงประธานาธิบดีหู จิ่นเทา (Hu 
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ดำรงตำแหนงรองประธานาธิบดีในปจจุบัน อายุ 59 ป (เกิด 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2496) เปนชาวฮั่น (Han) ที่มีพื้นเพมาจาก 
เมืองฟูผิง (Fuping) มณฑลสานซี (Shaanxi) จบการศึกษาดาน 
วิศวกรรมเคมีจาก Tsinghua University มหาวิทยาลัยชั้นนำ 
ของจีนในกรุงปกก่ิง แตงงานกับนักรองสาวสวยช่ือดังนามเผิง ล่ีหยวน 
(Peng Liyuan) เคยดำรงตำแหนงสำคัญ อาทิ เลขาธิการพรรค 
นครฝูโจว (Fuzhou) ประธานโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสตนครฝูโจว 
ผูวาการมณฑลฝูเจี้ยน (Fujian) เลขาธิการพรรคประจำมณฑล 
เจอเจียง (Zhejiang) และมหานครเซี่ยงไฮ (Shanghai) หากไมมี 
อุบัติเหตุทางการเมืองคร้ังใหญ ก็คาดวาจะเปนทายาททางการเมือง 
ของประธานาธิบดี หู จ่ินเทาใน 3 ตำแหนงหลักทางการเมืองของจีน 
อันไดแก ประธานาธิบดี เลขาธิการพรรค และประธานคณะกรรมการ 
การทหารกลาง กองทัพปลดแอกประชาชนจีน

นายสี มีจุดแข็งในเรื่องการปราบปรามคอรรัปชั่น ซึ่งเห็น 
เดนชัดตั้งแตเมื่อครั้งดำรงตำแหนงเลขาธิการพรรคมณฑลเจอเจียง 
การปฏิรูปการเมืองและการเปดเสรีดานเศรษฐกิจ นอกจากนี้ 
ยังเปนบุตรชายคนเล็กของนายสี จงซุน (Xi Zhongxun) ผูรวม 
กอตั้งกองกำลังปฏิวัติในมณฑลสานซี และอดีตรองนายกรัฐมนตรี 
ในสมัยทานเติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping)

ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงคาดวาจะสืบทอด 
ตำแหนงนายกรัฐมนตรีตอจากทานเวิน เจียเปา อายุ 57 ป (เกิด 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2498) เปนชาวฮั่น บรรพบุรุษมาจากเมือง 
ต้ิงหยวน (Dingyuan) มณฑลอันฮุย (Anhui) จบการศึกษาดานกฎหมาย 
จาก Beijing University ซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนประธานสมาพันธ 
นักศึกษา และไดรับปริญญาโทดานเศรษฐศาสตร เคยดำรงตำแหนง 
เปนเลขาธิการพรรคประจำมณฑลเหอหนาน (Henan) ท่ีหนุมท่ีสุด 
ในประวัติศาสตร และกาวตอไปบริหารมณฑลเหลียวหนิง (Liaoning) 
ซึ่งเปนมณฑลที่มีเศรษฐกิจใหญสุดในแถบจีนอีสาน รวมทั้งยังเคย 
เปนประธานสมาพันธนักเรียนนักศึกษาจีน (All-China Students 
Federation) และองคกรยุวชนของพรรคคอมมิวนิสต (Communist 
Youth League) หรือที่เรียกกันวา “ถวนพาย” (Tuanpai) 

นายหล่ี มีจุดยืนในเร่ืองการสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจและ 
สังคมจีน และนับวาเปนคูคิดและหัวหนาคณะทำงานของนายกรัฐมนตรี 
เวิน เจียเปา โดยรับผิดชอบโครงการสำคัญมากมาย อาทิ โครงการ 
“บานเอ้ืออาทร” อาหารปลอดภัย พลังงานสะอาด การประกันสุขภาพ 
และการสรางความแข็งแกรงและเพิ่มจำนวนชนชั้นกลางของจีน 
นอกจากนี้ ยังสนใจในเรื่องการจัดเศรษฐกิจมหภาค การควบคุม 
ราคาสินคา และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ปจจุบันดำรงตำแหนงรองนายกรัฐมนตรีที่ดแูลดานเศรษฐกิจ 
การคลังและพลังงาน อายุ 64 ป (กรกฎาคม พ.ศ. 2491) เปน 
ชาวฮั่น บรรพบุรุษมีพ้ืนเพจากเมืองเทียนเจ้ิน (Tianzhen) มณฑล 
ซานซี (Shanxi) แตไปเกิดที่เมืองชิงเตา (Qingdao) มณฑลชานตง 
(Shandong) เคยใชชีวิตในชวงวัยรุนภายใตระบบเกษตรแบบคอมมูน 
ในยุคปฏิวัติทางวัฒนธรรมของจีน จบการศึกษาจาก Northwest 
University นครซีอาน (Xi’An) และเคยดำรงตำแหนงสำคัญ 
อาทิ เลขาธิการพรรค มณฑลไหหนาน (Hainan) และผูบริหาร 
ระดับสูงของ Bank of China และ China Construction Bank 
รวมทั้งนายกเทศมนตรีกรุงปกกิ่ง (Beijing) 

จุดแข็งไดแก ความเปนมืออาชีพดานการเงินการคลังที่มี 
ความรับผิดชอบและนาเชื่อถือ จนไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง 
คาดวาจะไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบดานเศรษฐกิจมหภาค 
ตอไป นอกจากนี้ ยังมีผลงานดานการสนับสนุนการเปดเสรีทาง 
การเงิน และการปรับโครงสรางหนี้ของกิจการจีนหลังเหตุการณ 
วิกฤติหนี้เสียในป พ.ศ. 2541

รัฐมนตรีวาการกระทรวงประชาสัมพันธ อายุ 65 ป (เกิดเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2490) เปนชาวฮ่ันจากยานเมืองซินโจว (Xinzhou) 
มณฑลซานซี จบการศึกษาจาก Central Party School มี 
ประสบการณทำงานในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (Inner 
Mongolia) ถึงราว 20 ป และไตเตาจนกาวข้ึนเปนรองเลขาธิการพรรค 
ประจำมองโกเลียใน 

สรางชื่อเสียงจากความสามารถในการกำกับควบคุมสื่อและ 
อินเตอรเน็ตที่กำลังแพรกระจายอยางรวดเร็วในจีน และการ 
เสริมสรางภาพลักษณของจีนในเวทีระหวางประเทศ ไดรับแตงตั้ง 
เปนโพลิตบูโรตอเนื่องมา 2 สมัย จึงคาดวาจะไดรับคัดเลือกเปน 
คณะกรรมการถาวรฯ ในคราวนี้
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สี จิ ้นผิง (Xi Jinping) หลี ่ เค อเฉ ียง (Li Keqiang)

หวัง ฉีชาน (Wang Qishan) หลิ ่ว หยุนชาน (Liu Yunshan)



มนตรีแหงรัฐ หรือมุขมนตรี (Councilor) ที่เปนเสมือน 
“ซุปเปอรรัฐมนตรี” อายุ 67 ป (เกิดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2488) 
เปนชาวฮั่น บรรพบุรุษมีพื้นเพเดิมจากเมืองหนานทง (Nantong) 
มณฑลเจียงซู (Jiangsu Province) จบการศึกษาดานเคมีจาก 
Tsinghua University กรุงปกกิ่ง เคยดำรงตำแหนงเปนประธาน 
สมาพันธยุวชนจีน (All-China Youth Federation) คนที่ 6 และ 7 
เปนสมาชิกขององคกรยุวชนของพรรคคอมมิวนิสต และประธาน 
United Front Work รวมท้ังยังเปนคณะกรรมการมิตรภาพจีน-ญ่ีปุน 
แหงศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Sino-Japanese 
Friendship Committee) และเลขาธิการศูนยวิจัยดานการศึกษา 
แนวความคิดของยุวชน (The Youth Ideological Education 
Research Center) เปนผูหญิงคนเดียวในโพลิตบูโรชุดปจจุบัน 
และมีสายสัมพันธที่ดียิ่งกับทานประธานาธิบดีหู จิ่นเทา รวมทั้ง 
ยังเปนลูกสาวของอดีตผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญหนึ่งของจีน

ปจจุบันดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการจัดการ 
องคกร อายุ 62 ป (เกิดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2493) เปน 
ชาวฮ่ันท่ีมีพ้ืนเพเดิมจากเมืองเหลียนซุย (Lianshui) มณฑลเจียงซู 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานคณิตศาสตรจาก Fudan University 
มหาวิทยาลัยช้ันนำของนครเซ่ียงไฮ ระดับปริญญาโทดานการจัดการ 
เศรษฐกิจจาก Beijing University และปริญญาเอกดานกฎหมาย 
จาก Central Party School เคยดำรงตำแหนงเปนเลขาธิการพรรค 
ประจำมณฑลเจียงซู (Jiangsu) และรองประธานศูนยสื่อวัฒนธรรม 
ระหวางประเทศ (The China International Culture 
Communication Center) นับเปนมันสมองและมือทำงานสำคัญ 
ใหแกประธานาธิบดีหู จ่ินเทา เปนลูกชายของอดีตรองนายกเทศมนตรี 
นครเซ่ียงไฮ และเคยเปนสมาชิกขององคกรยุวชนของพรรคคอมมิวนิสต 

นายหล่ีมีจุดเดนในหลายดาน โดยเฉพาะเร่ืองการประนีประนอม 
การปราบปรามคอรรัปชั่น และการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย 
ภายในพรรคคอมมิวนิสต รวมท้ังยังฉายแววในดานการบริหารจัดการ 
ตั้งแตครั้งดำรงตำแหนงเปนเลขาธิการพรรคมณฑลเจียงซู โดย 
ปรับปรุงความสัมพันธระหวางพรรคฯ กับสาธารณชน ปรับปรุงการ 
ใหบริการของหนวยงานภาครัฐ และใสใจในเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอม 
และการพัฒนาอยางยั่งยืน สงผลใหมณฑลเจียงซู ไดรับการจัด 
ระดับ “มณฑลกาวหนา” จากอันดับที่ 23 ขึ้นเปนอันดับที่ 5

ปจจุบันดำรงตำแหนงเลขาธิการพรรคประจำมณฑลกวางตุง 
(Guangdong) อายุ 57 ป เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2498 
ที่เมืองซูโจว (Suzhou) มณฑลอันฮุย (Anhui) เปนชาวฮั่น 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานเศรษฐศาสตรการเมืองจาก 
Central Party School และปริญญาโทดานวิศวกรรมจาก 
University of Science and Technology 

เคยเปนสอนอาจารยสอนหนังสือที่โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต 
ในระดับทองถิ่น เขารวมเปนสมาชิกของ Communist Youth 
League และเคยดำรงตำแหนงสำคัญ อาทิ รองเลขาธิการพรรค 
มณฑลอันฮุย ผูชวยรัฐมนตรีในคณะกรรมการดานการพัฒนาและ 
วางแผนแหงชาติ (National Development and Reform 
Commission) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการพรรค 
ประจำมหานครฉงช่ิง (Chongqing) มีผลงานเปนท่ียอมรับมากมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นการสรางชื่อเสียงและความสนใจ 
ของทั่วโลกสูมหานครฉงชิ่ง สนับสนุนความโปรงใสในดานสื่อและ 
การปฏิรูปภาคการเงิน และเนื่องจากเปนคนที่มีฝมือ สายสัมพันธดี 
และอายุที่ยังไมมาก จึงคาดวาจะไดรับคัดเลือกใหดำรงตำแหนง 
ในคณะกรรมการถาวรฯ ถึง 2 สมัย

ปจจุบันดำรงตำแหนงเลขาธิการพรรคประจำนครเทียนจิน 
อายุ 66 ป (เกิดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2489) เปนคนเชื้อสายฮั่น 
มีพื้นเพจากเมืองจิ้นเจียง (Jinjiang) มณฑลฝูเจี้ยน (Fujian) 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Xiamen University เคยเปน 
อดีตผู บร ิหารระดับสูงของเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองเชินเจิ ้น 
(Shenzhen) และมณฑลกวางตุง (Guangdong) ตอมาไดรับเลือก 
เปนผูวาการมณฑลชานตง (Shandong) และเลขาธิการพรรค 
ประจำมณฑลชานตง

จุดเดน ไดแก การเปนเสมือนมือขวาของอดีตประธานาธิบดี 
เจียง เจอหมิน (Jiang Zhemin) ผูนำในรุนที่ 3 และเปนผูริเริ่ม 
นโยบายการสงเสริมการลงทุนตางประเทศและการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจของจีน
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หลิ ่ว เหย ียนตง (Liu Yandong) หลี ่ หยวนเฉา (Li Yuanchao)

หวัง หยาง (Wang Yang) จาง เกาล ี ่ (Zhang Gaoli)



ดำรงตำแหนงรองนายกรัฐมนตรีในปจจุบัน เปนชาวฮั่น มี 
พื้นเพเดิมจากยานเมืองไถอัน (Tai'an) มณฑลเหลียวหนิง อายุ 
66 ป (เกิดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2489) จบการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีดานเศรษฐศาสตรจาก Kim Il Sung Comprehensive 
University มหาวิทยาลัยแหงแรกของเกาหลีเหนือ เคยดำรงตำแหนง 
เปนเลขาธิการพรรคประจำมณฑลจี๋หลิน เจอเจียง และกวางตุง 
ไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกโพลิตบูโรมา 2 สมัย จึงมีแนวโนมที่จะ 
ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการถาวรฯ คอนขางสูง และเม่ือกลางเดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2555 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดแตงต้ังข้ึนมาดำรงตำแหนง 
เลขาธิการพรรคแหงนครฉงชิ่งแทนนายโปว ซีไหล (Bo Xilai) ซึ่ง 
ทำใหราศียิ่งจับเพิ่มขึ้นอีกเปนกอง

นอกเหนือจากการมีผลงานเดนในหลายมณฑลและความ 
เชี่ยวชาญดานความสัมพันธกับเกาหลีเหนือแลว นายจาง ยังมี 
จุดเดนในเรื่องการผลักดันดาน “นวัตกรรม” และการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการจีนเพื่อขยายอาณาจักร 
ออกไปสูเวทีโลก ซ่ึงเปนทิศทางท่ีพรรคคอมมิวนิสตจีนใหความสำคัญ 
ในปจจุบันและอนาคต

ดำรงตำแหนงเลขาธิการพรรคนครเซ่ียงไฮนับแตป พ.ศ. 2550 
อายุ 67 ป (เกิดเดือนเมษายน พ.ศ. 2488) เปนชาวฮั่น เกิดที่ 
เมืองเสาซิง (Shaoxing) “เมืองแหงเหลาเหลือง” มณฑลเจอเจียง 
จบปริญญาตรีจาก Harbin Military Engineering Institute เคย 
ดำรงตำแหนงสำคัญเปนอดีตเลขาธ ิการพรรคมณฑลหูเป ย 
(Hubei) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการกอสราง เปนลูกเขย 
ของนายพลจาง เจิ้นหวน (Zhang Zhenhuan) ประจำกองทัพ 
ปลดแอกประชาชนจีน สนับสนุนการเปดเสรีภาคเอกชนและ 
เสริมสรางความแข็งแกรงของการบังคับใชกฎหมาย เนื่องจาก 
อายุที่คอนขางมากเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ จึงอาจเปนทั้งจุดออน 
และจุดแข็ง กลาวคือ หากไมถูกขอใหกาวลงจากตำแหนง ความ 
อาวุโสก็จะกลายเปนเหตุผลสำคัญที่ทำใหนายหยู จะไดรับเลือก 
เชนกัน

เปนชาวฮั่น เกิดที่เมืองติ้งเซียง (Dingxiang) มณฑลซานซี 
อายุ 63 ป จบปริญญาตรีจาก Beijing University และ 
ปริญญาโทดานสื่อสารมวลชนจาก The Chinese Academy of 
Social Sciences กรุงปกกิ่ง เคยดำรงตำแหนงเลขาธิการพรรค 
มณฑลเหลียวหนิง (Liaoning) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
และเลขาธิการพรรคประจำนครฉงชิ่งกอนจะถูกปลดกลางอากาศ 
เมื่อกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 

นอกจากผลงานที่ดีในชวงรับตำแหนงที่ผานมาแลว ยังไดรับ 
กระแสความสนใจจากส่ือจากโครงการ “แบบจำลองฉงช่ิง” (Chongqing 
Model) ท่ีพยายามกระจายความเจริญของภาคประชาชน โครงการ 
“Striking Back Triad” ตอสูและแกไขปญหาอาชญากรรม และ 
โครงการ “Singing Red Songs” เสริมสรางคุณธรรมและ 
ความรักชาติในหมูคนจีน เปนบุตรของนายโปว ยี่ปว (Bo Yibo) 
หนึ่งใน 8 ผูอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสตที่เลื่องชื่อในยุคเกา 

อยางไรก็ดี ในระยะหลังมีกระแสขาวเชิงลบเขามาทำให 
ดางพรอยไปมาก อาทิ ปญหาคอรรัปช่ันในนครฉงช่ิง เร่ือยไปจนถึง 
ความขัดแยงในแนวคิดการบริหารประเทศกับนายสี จิ้นผิง รวมทั้ง 
การถูกปลดจากตำแหนงเลขาธิการพรรคฯ แหงนครฉงชิ่ง ทำให 
หลายฝายกังวลใจวาอาจจะหลุดโผในชวงโคงสุดทาย

มนตรีแหงรัฐ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงความม่ันคงสาธารณะ 
เปนชาวฮั่น เกิดที่เมืองซูโจว (Suzhou) มณฑลเจียงซู อายุ 65 ป 
(เกิดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2490) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก 
Shanghai Mechanical Engineering Institute เคยดำรงตำแหนง 
รองเลขาธิการพรรคประจำนครเซี่ยงไฮ และเลขาธิการพรรค 
มณฑลเจียงซี (Jiangxi) ที่ผานมา พรรคคอมมิวนิสตใหความสำคัญ 
กับงานดานความมั่นคงของประเทศและรัฐบาลจีนเปนอยางมาก 
รัฐมนตรีที่ผานงานกระทรวงความมั่นคงสาธารณะมักไดรับการ 
ผลักดันใหกาวขึ้นเปนคณะกรรมการถาวรฯ ทั้งนี้ มีขาวลือวา 
นายเมิ่ง จะไดรับคัดเลือกเขาเปนหนึ่งในคณะกรรมการถาวรฯ เพื่อ 
ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความมั่นคงและการบังคับใชกฎหมาย

THE GLOBE

32

จาง เต อเจ ียง (Zhang Dejiang) หยู เจ ิ ้งเช ิง (Yu Zhengsheng)

โปว ซี ไหล (Bo Xilai) เม ิ ่ง เจ ียนจู  (Meng Jianzhu)



ความเหมือนและความแตกตางของ 12 
แคนดิเดต

จากขอมูลสวนตัวของ 12 แคนดิเดต 
ดังกลาว พบวามีอายุเฉลี่ย 58.8 ป ซึ่ง 
ตอบโจทยประเด็น “คนรุนใหม” ไดใน 
ระดับหนึ่ง โดยจำแนกเปนผูที่มีอายุต่ำ 
กวา 60 ปอยู 3 คน ไดแก นายสี จิ้นผิง 
นายหลี่ เคอเฉียง และนายหวัง หยาง ทั้งนี้ 
แคนดิเดตที่มีอายุมากสุดอยูที่ 67 ป ไดแก 
นางหลิ่ว เหยียนตง และนายหยู เจิ้งเชิง 
สวนอายุนอยที่สุดอยูที่ 57 ป ไดแก 
นายหลี ่ เคอเฉียง และนายหวัง หยาง ซึ่ง 
คาดวาทั้ง 3 คนดังกลาวนี้จะไดรับคัดเลือก 
ใหดำรงตำแหนงในคณะกรรมการถาวรฯ 
ไดตอเนื่อง 2 สมัย เฉกเชนเดียวกับผูนำ 
ชุดปจจุบันที่กำลังจะกาวลงจากตำแหนง

ในจำนวน 12 แคนดิเดตดังกลาว 
อยางนอย 8 คนที่เกิดในเดือนกรกฎาคม 
และพฤศจิกายน นอกจากน้ี ยังมีแคนดิเดต 
คนเดียวเทานั้นที่เปนเพศหญิง ไดแก 
นางหลิ่ว เหยียนตง ซึ่งทำใหคุณสมบัติใน 
ดานนี้กลายเปนจุดเดนที่พรรคคอมมิวนิสต 
จีนอาจเลือกใชเพื ่อลดแรงกดดันในเรื ่อง 
การเหยียดเพศจากสาธารณชน

แคนดิเดตทั้งหมดลวนมีเชื้อสายเปน
ชาวฮ่ัน และสวนใหญมีรากเหงาจากมณฑล 
ดานซีกตะวันออกและตอนกลางของ 
ประเทศ วางายๆ จีนในยุคหนาจะเปน 
การผสมผสานระหวางผูบริหารที่มีพื ้นเพ
จาก “ซีกเจริญกอน” และ “ซีกกำลังจะ 
เจริญ”

นอกจากนี้ แคนดิเดตทั้งหมดจบการ 
ศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
ยกเวนนายจาง เตอเจียงที่จบการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยในเกาหลีเหนือ ซึ่งทำให 
กลายเปนจุดเดนที ่จีนใชความเชี ่ยวชาญ 
ของเขาในการสานความสัมพันธกับประเทศ 

เพื ่อนบานและสรางสมดุลทางการเมือง 
ระหวางประเทศ ที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง 
ก็คือ แคนดิเดตสวนใหญเคยร่ำเรียนใน 
สถาบันการศึกษาชั้นนำในกรุงปกกิ่งและ 
นครเซี่ยงไฮ อาทิ Beijing University, 
Tsinghua University และ Fudan 
University และหลายคนมีดีกรีดาน 
วิศวกรรมศาสตร เศรษฐศาสตร และ 
กฎหมาย

จีนในยุคหนาย ังคงตองการดึงด ูด 
การลงทุนจากตางประเทศ เพื่อนำเอา 
“เทคโนโลยี”เขามาตอยอดดานการผลิต 
แตจีนไมไดขาดแคลนเงินทุนหรือตองการ
ใชเกณฑการจางแรงงานไรฝมือเปนเงื่อนไข 
อนุมัติโครงการลงทุนของตางชาติดังเชน 
ในอดีตอีกแลว ขณะเดียวกัน ทามกลาง 
แรงกดดันของการเปดเสรีและความผันผวน 
ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจโลกอยาง 
หลากมิติ จีนจึงตองเรงปรับโครงสราง 
เศรษฐกิจ โดยหันมาอาศัย “กำลังภายใน” 
เพ่ือการเติบโตมากข้ึน การขยายการบริโภค 
ภายในประเทศนับเปนเรื่องสำคัญที่ไดรับ 
ความสนใจ จีนยังตระหนักถึงความจำเปนท่ี 
จะตองเรงสราง “นวัตกรรม” ในเชิงพาณิชย 
เพื ่อเพิ ่มขีดความสามาถในการแขงขัน 
ระหวางประเทศ ควบคูไปกับการขยาย 
การลงทุนสูโลกภายนอกดังนั้นแคนดิเดต 
ที่มีวิสัยทัศนดานการบริหารจัดการจึงเปน 
คุณสมบัติสำคัญ

ในดานประสบการณ และผลงาน 
จำนวน 9 ใน 12 คนดังกลาวไดผานการ 
บริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจสำคัญของ
จีนมาแลวอยางนอย 2 มณฑล/มหานคร 
ขณะท่ีนายหล่ี หยวนเฉาก็ผานงาน 1 มณฑล 
กับอีก 3 องคกรใหญของรัฐ นาย เฉิง หลี่ 
(Cheng Li) นักวิจัยอาวุโสแหง The 
Brookings Institution เห็นวาผลงาน 

ที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ 
อาทิ การเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการ 
วางงาน และเสถียรภาพทางสังคม ก็นับเปน 
ปจจัยสำคัญประกอบการตัดสินใจ เพราะ 
ในอดีตก็เคยมีคำกลาววา “ใครจะขึ ้น 
บริหารประเทศควรผานงานเซี่ยงไฮกอน”
และตองไมลืมวาแตละมณฑลใหญของจีน 
อยางมณฑลเหอหนาน ชานตง กวางตุง 
และเสฉวน มีจำนวนประชากร เฉียด 100 
ลานคน ซึ่งมากกวาของหลายประเทศใน 
สหภาพยุโรป 

นอกจากน ี ้ย ังส ังเกตเห ็นว าม ีอย ู  
อยางนอย 5 คนที่เปนลูกหลานของ “สาย 
อำนาจเกา” อาทิ อดีตผูบริหารระดับสูง 
ในพรรคคอมมิวนิสตหรือผู นำสายทหาร 
ในอดีต กลุมนี้มีพื้นเพดั้งเดิมในเมืองดาน 
ซีกตะวันออกเปนสวนใหญ ขณะที่หลายคน 
เคยผานงานในองคกรพิเศษที่สำคัญของ 
จีนอยางสมาพันธนักเร ียนนักศึกษาจีน 
และองคกรยุวชนของพรรคคอมมิวนิสต 
ซึ ่งเปนพลังแฝงสำคัญในทางการเมือง 
ของจีน องคกรเหลาน้ีนิยมผลักดันโครงการ 
เพื่อประชาชนที่มีรายไดนอย ซึ่งเปนคน 
สวนใหญของประเทศ และทานหู จิ่นเทา 
ประธานาธิบดีคนปจจุบันก็ใชองคกรเหลานี้ 
เปนฐานอำนาจหลักเชนกัน ดังนั้น ผูที่ 
สามารถประสานและเช่ือมแตละกลุมเหลาน้ี 
เพื ่อเปาหมายสูงสุดของการเสริมสราง 
ความแข็งแกรงของพรรคคอมมิวนิสตไวได 
ก็จะเปนคุณสมบัติเดนอีกสวนหนึ่งที่นำไป 
สูการไดรับคัดเลือกในที่สุด

อานประวัติของแตละแคนดิเดตแลว 
รักใคร ชอบใคร ก็เชิญเลือก ตามเชียร 
ตามลุนกันไดตามสะดวกนะครับ ใครจะ 
ไดรับเลือกเปนคณะกรรมการถาวรฯ  อีก 
ไมนานเกินรอ ก็คงจะไดทราบกัน
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Digital Switchover: เมื่อโทรทัศนไทยเขาสูเปลี่ยนระบบโทรทัศนจาก 

Analog Digital

“การเปลี่ยนแปลงจากโทรทัศนระบบ Analog
เปนระบบ Digital เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย
หลายอยาง และการกำหนดมาตรฐานโทรทัศน
เปนกิจกรรมที่ใชอำนาจทางปกครอง เปนเรื่องของ
กฎหมาย เปนเรื่องของเทคนิค เปนเรื่องของ
ประชาชน และอาจเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับศาล 
ดังนั้นเรื่องการกำหนดมาตรฐานเปนเรื่องใหญ 
ซึ่งทีวีในประเทศตอนนี้มีอยูประมาณ 30 ลาน
เครื่อง และในอนาคตก็ตองมีการซื้อมากขึ้น 
ดังนั้นเรื่องนี้เปนเรื่องที่เราตองตัดสิน
อนาคตเพื่อลูกหลานของประเทศเรา
ที่จะตองใชทีวีตอไป” กลาวโดย 
รองศาสตราจารยสุธรรม อยูในธรรม 
คณบดีคณะนิติศาสตร และประธาน
สถาบันวิชาการนโยบายกิจการ
สาธารณะกับธุรกิจและ
การกำกับดูแล (APaR) 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

“ปจจัยในการเลือกมาตรฐานก็มีหลายกรณีซึ่งผมเห็นวา
เรื่องของนโยบายของรัฐ พันธกรณีระหวางประเทศก็เปน
สิ่งสำคัญ ปจจัยทางดานเทคนิค ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ปจจัยดานการใชงาน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชาชน
จะไดอะไร เพราะคงเปนไปไมไดที่พอเปลี่ยนผานไปสู
ระบบดิจิทัลแลวคนกลับไมไดประโยชนจากมัน ดังนั้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อมีการเลือกแลวจะตองเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและทายที่สุดประโยชนสาธารณะก็คือ
ประโยชนของคนไทยทุกคนสูงสุดเปนวัตถุประสงค

ที่สำคัญ ซึ่งจะตองมีการรวมมือกัน
ในทุกภาคสวน” กลาวโดย

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน รองประธาน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.)

“ขอดีของ Digital Broadcasting ไมวา
โปรแกรมมากขึ้น คุณภาพที่ดีขึ้น และให

ความสะดวกกับการใชรวมกับอุปกรณตางๆ
เชน โทรศัพทมือถือ แตในทางปฏิบัตินั้น

มีปญหาหลายประการ หลักๆ ไดแก ปญหาเรื่อง
กฎหมาย และขอบังคับที่ตองปรับเปลี่ยนหลังจาก

เปลี่ยนมาใชระบบ Digital เรื่องของเทคโนโลยี
การเลือก Standard ที่ตองคำนึงถึงความเหมาะสม

และแนนอนวาจะตองมีเรื่องของเงินทุน และ
การประชาสัมพันธไปยังผูบริโภค” กลาวโดย 

Eun-Ju Kim,Ph.D.,ผูอำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ หรือ 

International Telecommunication Union (ITU) 

“บทเรียนของไทยในอดีต ผมในฐานะที่เคย
นำเอา Cellular เขามาในประเทศไทยเมื่อหลาย
สิบปกอน ทำใหเกิดระบบสื่อสารโทรคมนาคม แต
ในขอดีก็มีขอเสีย และถือเปนบทเรียน กลาวคือ
ในชวงแรกที่นำเขานั้นยังไมไดคิดถึงวิธีการ เราก็คิดวา
ภาคราชการคงไมนามีความคลองในการมาใหการบริการ
เพราะตองลงทุนเปนจำนวนมาก และตอนนั้นเราเลยมองไป
ทางภาคเอกชน จึงใหมีการทำสัมปทานโดยเปนการขอทำงานกับรัฐ 
ในเวลา 15 ปตอมา บริษัทเอกชนโตไมวาจะเปน AIS DTAC TRUE 
สวนภาคราชการซึ่งก็คือองคการโทรศัพทและการสื่อสารกลับโตทางลบ 
ผมจึงมีคำถามและตราบาปในใจวาผมทำใหเอกชนโตแตทำใหรัฐ
เสียหายหรือไม ดังนั้นผมขอเนนย้ำวาการนำระบบอะไร
เขามาตองใหผลประโยชนของรัฐมากอนและแนนอนที่สุดก็คือ 
‘ประชาชน’ และภาคเอกชนไดนอยสุดหรือวามาสุดทาย” กลาวโดย 
ดร.ภูษณ ปรียมาโนช ประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ

ËÁÒÂàËμ Ø:

เรียบเรียงโดย ทีมบรรณาธิการ Thailand Economic & Business Review
ขอมูลจากงานสัมมนา Digital Agenda Thailand ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (UTCC) และ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)

สนับสนุนหลักโดย สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช)
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โทรศัพทมือถือท่ีใชระบบ CMMB จะสามารถ 
ดูโทรทัศนรายการสด อัพเดตขาวจราจร 
กีฬา ธุรกิจ หรือตลาดหุน แบบ real-time 
และยังสามารถฟงเพลง อานหนังสือ ช็อปปง 
ในสวนขององคกรรัฐก็สามารถใหบริการ 
ผานโทรศัพทมือถือ ทำใหเกิดความสะดวก 
แกผู บริโภค ระบบนี้มีความพรอม และ 
พัฒนาขึ้นมาอยางสมบูรณ ใชงานจริงได 

ปจจัยในการเลือกมาตรฐานนี้ ทาง 
พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน รองประธาน 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และก ิ จการ โทรคมนาคมแห  งชาต ิ 
(กสทช.)  กลาววาทางกสทช. คำนึงใน 
หลายปจจัย ซึ่งแนวคิดหลัก ไดแก นโยบาย 
ร ัฐบาลและพันธกรณีระหว างประเทศ 
ทางดานเทคนิค ไดแก ประสิทธิภาพการ 
ใชคลื่นความถี่ จำนวนชองรายการที่มีได 
ความทนทานตอสัญญาณรบกวน สวน 
ปจจัยเศรษฐกิจ ไดคำนึงถึง ราคาอุปกรณ 
เครื่องรับ-เครื่องสง หรือ STB ตลอดจน 
ปจจัยดานการใชงานท่ีควรเปนระบบ Open 
Standard สะดวกในการรักษาอุปกรณ 
และมีผูผลิตที่หลากหลาย ไมผูกขาด และ 
สำคัญที่สุด คือผลกระทบตอประชาชน 
การลงทุนในโครงขายวิทยุโทรทัศนของ 
ประเทศ ที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนา 
ก ิจการว ิทย ุโทรท ัศน ของประเทศไทย 
และระบบตองมีความจุเพียงพอสำหรับ 
การจัดสรรชองรายการใหผู ประกอบการ 
ภาครัฐและภาคประชาชนอยางหลากหลาย 
อีกทั้งประชาชนในระดับตางๆ ไดรับบริการ 
ใหม และสามารถใชประโยชนจากคลื่น 
ความถี่ไดมากขึ้น เกิดการแขงขันในการ 

ระบบมาตรฐาน
โทรทัศน ISDB-T
จาก ญี่ปุน

Mr.Satoru Yanagishima 
Director of Global ICT Bussiness 
Promotion Office, Ministry of Internal 
Affairs and Communications, Japan 
ไดบรรยายถึงระบบมาตรฐานโทรทัศน 
ISDB-T จากญี่ปุน โดยชี้แจงถึงประเด็นที่ 
สำคัญ ขอดี-ขอเสียในการเปลี ่ยนผาน 
ระบบ ประเด็นแรก คือ Free to Air 
หมายถึงผู ชมจะไมเสียคาบริการในการ 
รับชม และไดรับชมรายการดีๆ เพิ่มมาก 
ขึ้น คนที่มีรายไดไมเพียงพอกับการสมัคร 
เคเบิลหรือติดจานดาวเทียมได ระบบ 
ดิจิทัลนี้ทุกคนจะเขาถึงโปรแกรมตางๆ ได 
และอีกประเด็นที ่ตองกลาวคู กันคือ TV 
receivers ที่ไมไดแพงเกินไป และอีก 
ระบบหน่ึงท่ีสำคัญก็คือ Mobile Reception 
ปจจุบันทุกคนไมตองมีฐานะมากก็สามารถ 
มีมือถือไดแลว ดังนั้นการเพิ่มบริการอีก 
เล็กนอยก็สามารถรับชม TV ผานมือถือได 
ดังนั้นจึงเปนเหตุผลหนึ่งที่วาทำไมใชระบบ 
ดิจิทัลนี ้แลวจึงเปนการลดการเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม และขอดีของระบบอีกเรื่องหนึ่ง 
คือ Interactive Data Broadcasting 
หมายถึง คนที่อยูในพื้นที่ๆหางไกลมาก 
และไมสามารถเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตได 
ก็จะสามารถรับขอมูลขาวสารตางๆ ผาน 
ระบบได

จากงานสัมมนา Digital Agenda 
Thailand เรื่อง “มาตรฐานโทรทัศน 
ระบบดิจิทัลสำหรับประเทศไทย” เมื่อ 
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผานมา 
ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและ 
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ ไดรับ 
การสนับสนุนหลักจากสำนักงานกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซึ่งงานนี้ 
ไดใหขอมูลและประเด็นท่ีสำคัญไมวาจะเปน 
เรื ่องผลประโยชนของรัฐ ผลประโยชน 
ของประชาชน และมาตรฐานโทรทัศน 
ระบบดิจิทัลที่นาจะเหมาะสมกับประเทศ
ไทย และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือมาตรฐาน 
โทรทัศนระบบดิจิทัลนี ้ เปนเรื ่องของ 
ทุกคนที ่มีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งประชาชน เพราะประชาชนคือ 
‘ผูใชบริการ’ ดังนั้นจึงขอนำเสนอระบบ 
มาตรฐานโทรทัศนของโลก 4 ระบบดวย 
กัน ไดแก ระบบ DVB จากยุโรป ระบบ 
ISDB-T จากญี่ปุน DTMB จากจีน และ 
ระบบ CMMB จากจีน เพื่อใหผูอานได 
เห็นภาพการเปลี่ยนผานระบบในอนาคต 
และเข าใจถ ึงประเด ็นในการพิจารณา 
ระบบมาตรฐานโทรทัศนที ่เหมาะสมแก 
ประเทศไทย และการเปลี่ยนผานระบบนี้ 
ผ ู ประกอบการและประชาชนจะได ร ับ 
ผลประโยชนดานใด และการเปลี่ยนผาน 
ระบบนี้จะชวยแกปญหาความเหลื ่อมล้ำ 
ในสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ และบรรเทา 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติไดหรือไม และอีก 
ทางหนึ่งการเปลี่ยนผานนี้จะเกิดผลกระทบ 
ดานใดบาง และกับใครบาง 

ระบบมาตรฐาน
โทรทัศน DVB 
จากยุโรป 

“ระบบ DVB-T ของยุโรป ถือวาตน 
ตำรับของระบบมาตรฐานโทรทัศนดิจิทัล 
ในโลก ขณะนี้มีประเทศที่ใชระบบDVB-T 
ทั้งหมด 74 ประเทศ และระบบ DVB-T2 
ซึ่งถือเปน generation ที่ 2 ของระบบ 
DVB ซึ่งกำลังทำการทดลองระบบใน 10 
ประเทศ และใชจริงแลว 8 ประเทศ ใน 
ขณะที่ระบบอื่นเชน ATSC ของสหรัฐ 
อเมริกา กับ ISDB ของญี่ปุน มีประเทศ 
ที่นำไปใชเพียงแค 8 และ 12 ประเทศ 
ตามลำดับ ดังนั้น ระบบ DVB นี้ไดรับ 
การยอมรับจากนานาประเทศ ในเรื่องของ 
ความมีประสิทธิภาพ DVB-T2 ไดมีการ 
พัฒนา T2-Lite ในระบบเพื่อรองรับการ 
ทำงานของมือถือและแท็บเล็ต และลด 
ความซับซอนของการทำงานไดรอยละ 50 
และระบบ DVB-T2 จากการทดลองแลว 
สามารถเขาใกล Shannon Limit (ซึ่งเปน 
คาประสิทธิภาพที่สูงที่สุดตามทฤษฎี) ได 
มากกวาระบบอื่นๆ สวนในเรื่องของราคา 
receiver นั้นไดลดลงอยางตอเนื่อง เพื่อ 
ใหผ ู บร ิโภคสามารถเขาถ ึงได โดยงาย”  
กลาวโดย รองศาสตราจารย ดร.อภินันท 
ธนชยานนท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
คุณทหารลาดกระบัง

ระบบมาตรฐาน
โทรทัศน CMMB 
จากจีน 

Mr. Wang Le Tian จาก China 
Broadcasting Corporation (CBC) 
ไดบรรยายถึงระบบมาตรฐาน CMMB ซึ่ง 
เปนมาตรฐานในประเทศจีนสำหรับ Mobile 
Broadcasting โดยเฉพาะ ซึ่งนอกจาก 
จีนแลว ยังมีประเทศมากกวา 10 ประเทศ 
ท่ีนำไปใช หรือกำลังพิจารณานำไปใช  CMMB 
เริ่มตนขึ้นในป ค.ศ. 2005 จนถึงปจจุบัน 
เราเปนผูใหบริการ Digital Mobile TV 
Broadcasting ที่ใหญที่สุดในโลก ขอได 
เปรียบของระบบคือ 1. สามารถที่จะรวม 
Mobile broadcasting เขากับระบบดาวเทียม 
ไดอยางสมบูรณเปนท่ีเดียวในโลก 2. ประหยัด 
แบตเตอรี่มากกวาระบบอื่นๆ โดยยังคง 
ประสิทธิภาพทั้งการรับสงขอมูลที่มากกวา 
อีกทั้งยังสามารถพกพาไดทุกที่ มีสัญญาณ 
รองรับครอบคลุมโดยสมบูรณ ทั้งนี้ จีนได 
ทำการติดตั ้งระบบในเมืองใหญๆ ที ่ม ี 
ประชากรหนาแนน ไดแก Beijing Tianjin 
Shenyang Keifeng ซ่ึงไดผลเปนท่ีนาพอใจ 
เปนอยางยิ่ง 

และ เม ื ่ อ เปร ี ยบ เท ี ยบระหว  า ง 
Telecom Network แลว Broadcasting 
Network มีขอไดเปรียบอยางมาก ทาน 
อาจจะเคยประสบปญหาที ่วาโทรศัพทมี 
ป ญหาเร ื ่ อ งส ัญญาณถ  าม ีผ ู  ใช มากๆ 
ปญหานี้จะไมเกิดขึ้น นอกจากนั้น ขอมูล 
ที่สงก็มีความรวดเร็ว นาเชื่อถือ อีกทั้งยัง 
สามารถรองรับสื่อตางๆ ไดอยางสมบูรณ 

ใหบริการโทรทัศนอยางเสรีและเปนธรรม 
เกิดการใชทรัพยากรความถ่ีท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุด พรอมอำนวย 
ความสะดวกการใชโครงสรางพ้ืนฐานรวมกัน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

*** ทานผูสนใจขอมูลและรายละเอียด 
ของการเปล่ียนผานระบบน้ี สามารถติดตาม 
รายละเอียดเพิ ่มเติม Digital Agenda 
Thailand ไดที ่ www.DigitalAgenda 
Thailand.com หรือ ติดตามขาวสารจาก 
ทีมงานไดที ่ทาง Facebook Fanpage 
ไดท่ี www.facebook.com/DigiThailand 

อีกล ักษณะพิเศษหนึ ่งของระบบ 
ISDB-T ของญี่ปุนก็ที่มีประโยชนมากก็ 
ค ือเวลาที ่ เก ิดภ ัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติ 
สามารถผานระบบนี้ทำการ Emergency 
Warning Broadcasting System ได 
เปนการเตือนภัยลวงหนาได สวนประเด็น 
สุดทายที ่อยากย้ำวามีความสำคัญและ 
เปนประโยชนมากก็คือ มี Transmitter 
แคต ัวเดียวในการเปดศูนยกลางขึ ้นมา 
ก็สามารถสงสัญญาณและใชไดกับ Fix 
service และ Mobile Service และ 
สำหรับประเทศไทยท่ีกำลังมองหามาตรฐาน 
และกำล ังเล ือกว าจะเอาแบบไหนนั ้น 
ดร.นที ศุกลรัตน กลาววาจะมีแผนภายใน 
4 ป และจะเริ ่มจากระดับ Fix กอน 
แลวถึงเปน Mobile ถาเลือกระบบของ 
ญี่ปุนแลวแคทานมีตัวสงสัญญาณตัวเดียว 
มันก็สามารถทำพรอมกันไดเลย ไมจำเปน 
ตองแบงเปนเฟส และอีกขอดีของ Mobile 
Reception เมื่อพูดถึง e-government 
ที่ทางรัฐบาลตองการใหขอมูลขาวสารใด 
ไปถ ึงประชาชนบ างก ็สามารถส งผ าน 
ทางนี้ไดเลย สามารถจะใหขอมูลขาวสาร 
ที ่ร ัฐบาลอยากจะใหประชาชนรับทราบ 
เปนการกระจายขาวได ไมวาจะเปนขาว 
แบบเรงดวนเชน แผนดินไหวใหอพยพหนี 
หร ื อว  า เป  นข  า วสารท ั ่ ว ไปทางด  าน 
education หรือขาวเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
วามีการฉีดวัคซีนตัวใหม เพราะมีโรคระบาด 
เปนตน หรือแมกระทั่ง e-employment 
ก็สามารถใหขอมูลผานทางนี้ได ในประเทศ 
ญี่ปุ นมีมือถือที่สามารถรับ TV ไดตอนนี้ 
มีอยูประมาณ 120 ลานเครื่อง

ระบบมาตรฐาน
โทรทัศน DTMB 
จากจีน 

Professer Yang Zhixing จาก 
Tsinghua University, Beijing ได 
บรรยายถ ึ งระบบมาตรฐานโทรท ัศน  
E-DTMB จากจีนวาเปนระบบใหมที่พัฒนา 
จาก DTMB หรือ ชื ่อเต็ม “Digital 
Television Terrestrial Multimedia 
Broadcasting” ซึ่งสามารถที่จะใชไดกับ 
receiver เดิม โดยจะขอยกผลการทดลอง 
ระบบเดิมใหเห็นกอน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ 
กับ DVB-T แลว ระบบ DTMB ไดพิสูจน 
ให  เห ็นว าเป นระบบที ่ม ีประส ิทธ ิภาพ 
มากกวาท้ังในหองทดลอง และการใชงานจริง 
จากกลุมผูทดลองในจีน และกลุมผูทดลอง 
อิสระจากหลายๆ ประเทศในแอฟริกาใต 
ในสวนของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ 
ท่ีสนับสนุนระบบท้ัง chip และ transmitter 
นั้นไดอยูในขั้นที่สมบูรณ มีบริษัทชั้นนำ 
หลายบริษัทที่ผลิตอุปกรณตางๆ เพียงพอ 
กับความตองการในราคาที่ผูบริโภคสามารถ 
ซื้อได นอกจากนั้น ระบบ E-DTMB ยัง 
สามารถรองรับความตองการอ่ืน  ๆ ท้ังภาคสวน 
ธุรกิจที่มีการสื่อสารหลากหลาย ทั้งใน 
และนอกสถานที่ รวมไปถึงภาคสวนรัฐบาล 
ในการรักษาความสงบและสงขาวที่สำคัญ 
แกประชาชน ระบบนี้ไดมีการริเริ่มพัฒนา 
มาตั้งแตป ค.ศ. 1999 และป ค.ศ. 2012 นี้ 
เครือขาย DTMB ทำการครอบคลุมทั่วทั้ง 
ประเทศจีน และวางแผนที่เปลี่ยนระบบ 
ทั้งประเทศในป ค.ศ. 2015

Digital Switchover: เมื่อโทรทัศนไทยเขาสูเปลี่ยนระบบโทรทัศนจาก 
มองโลก มองเราAnalog Digital DIGITAL TV

“การเปลี่ยนแปลงจากโทรทัศนระบบ Analog
เปนระบบ Digital เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย
หลายอยาง และการกำหนดมาตรฐานโทรทัศน
เปนกิจกรรมที่ใชอำนาจทางปกครอง เปนเรื่องของ
กฎหมาย เปนเรื่องของเทคนิค เปนเรื่องของ
ประชาชน และอาจเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับศาล 
ดังนั้นเรื่องการกำหนดมาตรฐานเปนเรื่องใหญ 
ซึ่งทีวีในประเทศตอนนี้มีอยูประมาณ 30 ลาน
เครื่อง และในอนาคตก็ตองมีการซื้อมากขึ้น 
ดังนั้นเรื่องนี้เปนเรื่องที่เราตองตัดสิน
อนาคตเพื่อลูกหลานของประเทศเรา
ที่จะตองใชทีวีตอไป” กลาวโดย 
รองศาสตราจารยสุธรรม อยูในธรรม 
คณบดีคณะนิติศาสตร และประธาน
สถาบันวิชาการนโยบายกิจการ
สาธารณะกับธุรกิจและ
การกำกับดูแล (APaR) 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

“ปจจัยในการเลือกมาตรฐานก็มีหลายกรณีซึ่งผมเห็นวา
เรื่องของนโยบายของรัฐ พันธกรณีระหวางประเทศก็เปน
สิ่งสำคัญ ปจจัยทางดานเทคนิค ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ

ปจจัยดานการใชงาน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชาชน
จะไดอะไร เพราะคงเปนไปไมไดที่พอเปลี่ยนผานไปสู
ระบบดิจิทัลแลวคนกลับไมไดประโยชนจากมัน ดังนั้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อมีการเลือกแลวจะตองเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและทายที่สุดประโยชนสาธารณะก็คือ
ประโยชนของคนไทยทุกคนสูงสุดเปนวัตถุประสงค

ที่สำคัญ ซึ่งจะตองมีการรวมมือกัน
ในทุกภาคสวน” กลาวโดย

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน รองประธาน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.)

“ขอดีของ Digital Broadcasting ไมวา
โปรแกรมมากขึ้น คุณภาพที่ดีขึ้น และให

ความสะดวกกับการใชรวมกับอุปกรณตางๆ
เชน โทรศัพทมือถือ แตในทางปฏิบัตินั้น

มีปญหาหลายประการ หลักๆ ไดแก ปญหาเรื่อง
กฎหมาย และขอบังคับที่ตองปรับเปลี่ยนหลังจาก

เปลี่ยนมาใชระบบ Digital เรื่องของเทคโนโลยี
การเลือก Standard ที่ตองคำนึงถึงความเหมาะสม

และแนนอนวาจะตองมีเรื่องของเงินทุน และ
การประชาสัมพันธไปยังผูบริโภค” กลาวโดย 

Eun-Ju Kim,Ph.D.,ผูอำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ หรือ 

International Telecommunication Union (ITU) 

“บทเรียนของไทยในอดีต ผมในฐานะที่เคย
นำเอา Cellular เขามาในประเทศไทยเมื่อหลาย
สิบปกอน ทำใหเกิดระบบสื่อสารโทรคมนาคม แต
ในขอดีก็มีขอเสีย และถือเปนบทเรียน กลาวคือ
ในชวงแรกที่นำเขานั้นยังไมไดคิดถึงวิธีการ เราก็คิดวา
ภาคราชการคงไมนามีความคลองในการมาใหการบริการ
เพราะตองลงทุนเปนจำนวนมาก และตอนนั้นเราเลยมองไป
ทางภาคเอกชน จึงใหมีการทำสัมปทานโดยเปนการขอทำงานกับรัฐ 
ในเวลา 15 ปตอมา บริษัทเอกชนโตไมวาจะเปน AIS DTAC TRUE 
สวนภาคราชการซึ่งก็คือองคการโทรศัพทและการสื่อสารกลับโตทางลบ 
ผมจึงมีคำถามและตราบาปในใจวาผมทำใหเอกชนโตแตทำใหรัฐ
เสียหายหรือไม ดังนั้นผมขอเนนย้ำวาการนำระบบอะไร
เขามาตองใหผลประโยชนของรัฐมากอนและแนนอนที่สุดก็คือ 
‘ประชาชน’ และภาคเอกชนไดนอยสุดหรือวามาสุดทาย” กลาวโดย 

ดร.ภูษณ ปรียมาโนช ประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ
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สิ่งที่สำคัญที่สุด
คือ
มาตรฐานโทรทัศน
ระบบดิจิทัลนี้
เปนเรื่องของ
ทุกคนที่มีสวนได
สวนเสีย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชาชน
เพราะประชาชน
คือ
‘ผูใชบริการ’ 

เร�ยบเร�ยงโดย ทีมบรรณาธิการ Thailand Economic & Business Review
ขอมูลจากงานสัมมนา Digital Agenda Thailand ครั�งที่ 2 จัดโดย มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย (UTCC) และ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)

สนับสนุนหลักโดย สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช)
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โทรศัพทมือถือท่ีใชระบบ CMMB จะสามารถ 
ดูโทรทัศนรายการสด อัพเดตขาวจราจร 
กีฬา ธุรกิจ หรือตลาดหุน แบบ real-time 
และยังสามารถฟงเพลง อานหนังสือ ช็อปปง 
ในสวนขององคกรรัฐก็สามารถใหบริการ 
ผานโทรศัพทมือถือ ทำใหเกิดความสะดวก 
แกผู บริโภค ระบบนี้มีความพรอม และ 
พัฒนาขึ้นมาอยางสมบูรณ ใชงานจริงได 

ปจจัยในการเลือกมาตรฐานนี้ ทาง 
พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน รองประธาน 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และก ิ จการ โทรคมนาคมแห  งชาต ิ 
(กสทช.)  กลาววาทางกสทช. คำนึงใน 
หลายปจจัย ซึ่งแนวคิดหลัก ไดแก นโยบาย 
ร ัฐบาลและพันธกรณีระหว างประเทศ 
ทางดานเทคนิค ไดแก ประสิทธิภาพการ 
ใชคลื่นความถี่ จำนวนชองรายการที่มีได 
ความทนทานตอสัญญาณรบกวน สวน 
ปจจัยเศรษฐกิจ ไดคำนึงถึง ราคาอุปกรณ 
เครื่องรับ-เครื่องสง หรือ STB ตลอดจน 
ปจจัยดานการใชงานท่ีควรเปนระบบ Open 
Standard สะดวกในการรักษาอุปกรณ 
และมีผูผลิตที่หลากหลาย ไมผูกขาด และ 
สำคัญที่สุด คือผลกระทบตอประชาชน 
การลงทุนในโครงขายวิทยุโทรทัศนของ 
ประเทศ ที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนา 
ก ิจการว ิทย ุโทรท ัศน ของประเทศไทย 
และระบบตองมีความจุเพียงพอสำหรับ 
การจัดสรรชองรายการใหผู ประกอบการ 
ภาครัฐและภาคประชาชนอยางหลากหลาย 
อีกทั้งประชาชนในระดับตางๆ ไดรับบริการ 
ใหม และสามารถใชประโยชนจากคลื่น 
ความถี่ไดมากขึ้น เกิดการแขงขันในการ 

ระบบมาตรฐาน
โทรทัศน ISDB-T
จาก ญี่ปุน

Mr.Satoru Yanagishima 
Director of Global ICT Bussiness 
Promotion Office, Ministry of Internal 
Affairs and Communications, Japan 
ไดบรรยายถึงระบบมาตรฐานโทรทัศน 
ISDB-T จากญี่ปุน โดยชี้แจงถึงประเด็นที่ 
สำคัญ ขอดี-ขอเสียในการเปลี ่ยนผาน 
ระบบ ประเด็นแรก คือ Free to Air 
หมายถึงผู ชมจะไมเสียคาบริการในการ 
รับชม และไดรับชมรายการดีๆ เพิ่มมาก 
ขึ้น คนที่มีรายไดไมเพียงพอกับการสมัคร 
เคเบิลหรือติดจานดาวเทียมได ระบบ 
ดิจิทัลนี้ทุกคนจะเขาถึงโปรแกรมตางๆ ได 
และอีกประเด็นที ่ตองกลาวคู กันคือ TV 
receivers ที่ไมไดแพงเกินไป และอีก 
ระบบหน่ึงท่ีสำคัญก็คือ Mobile Reception 
ปจจุบันทุกคนไมตองมีฐานะมากก็สามารถ 
มีมือถือไดแลว ดังนั้นการเพิ่มบริการอีก 
เล็กนอยก็สามารถรับชม TV ผานมือถือได 
ดังนั้นจึงเปนเหตุผลหนึ่งที่วาทำไมใชระบบ 
ดิจิทัลนี ้แลวจึงเปนการลดการเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม และขอดีของระบบอีกเรื่องหนึ่ง 
คือ Interactive Data Broadcasting 
หมายถึง คนที่อยูในพื้นที่ๆหางไกลมาก 
และไมสามารถเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตได 
ก็จะสามารถรับขอมูลขาวสารตางๆ ผาน 
ระบบได

จากงานสัมมนา Digital Agenda 
Thailand เรื่อง “มาตรฐานโทรทัศน 
ระบบดิจิทัลสำหรับประเทศไทย” เมื่อ 
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผานมา 
ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและ 
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ ไดรับ 
การสนับสนุนหลักจากสำนักงานกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซึ่งงานนี้ 
ไดใหขอมูลและประเด็นท่ีสำคัญไมวาจะเปน 
เรื ่องผลประโยชนของรัฐ ผลประโยชน 
ของประชาชน และมาตรฐานโทรทัศน 
ระบบดิจิทัลที่นาจะเหมาะสมกับประเทศ
ไทย และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือมาตรฐาน 
โทรทัศนระบบดิจิทัลนี ้ เปนเรื ่องของ 
ทุกคนที ่มีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งประชาชน เพราะประชาชนคือ 
‘ผูใชบริการ’ ดังนั้นจึงขอนำเสนอระบบ 
มาตรฐานโทรทัศนของโลก 4 ระบบดวย 
กัน ไดแก ระบบ DVB จากยุโรป ระบบ 
ISDB-T จากญี่ปุน DTMB จากจีน และ 
ระบบ CMMB จากจีน เพื่อใหผูอานได 
เห็นภาพการเปลี่ยนผานระบบในอนาคต 
และเข าใจถ ึงประเด ็นในการพิจารณา 
ระบบมาตรฐานโทรทัศนที ่เหมาะสมแก 
ประเทศไทย และการเปลี่ยนผานระบบนี้ 
ผ ู ประกอบการและประชาชนจะได ร ับ 
ผลประโยชนดานใด และการเปลี่ยนผาน 
ระบบนี้จะชวยแกปญหาความเหลื ่อมล้ำ 
ในสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ และบรรเทา 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติไดหรือไม และอีก 
ทางหนึ่งการเปลี่ยนผานนี้จะเกิดผลกระทบ 
ดานใดบาง และกับใครบาง 

ระบบมาตรฐาน
โทรทัศน DVB 
จากยุโรป 

“ระบบ DVB-T ของยุโรป ถือวาตน 
ตำรับของระบบมาตรฐานโทรทัศนดิจิทัล 
ในโลก ขณะนี้มีประเทศที่ใชระบบDVB-T 
ทั้งหมด 74 ประเทศ และระบบ DVB-T2 
ซึ่งถือเปน generation ที่ 2 ของระบบ 
DVB ซึ่งกำลังทำการทดลองระบบใน 10 
ประเทศ และใชจริงแลว 8 ประเทศ ใน 
ขณะที่ระบบอื่นเชน ATSC ของสหรัฐ 
อเมริกา กับ ISDB ของญี่ปุน มีประเทศ 
ที่นำไปใชเพียงแค 8 และ 12 ประเทศ 
ตามลำดับ ดังนั้น ระบบ DVB นี้ไดรับ 
การยอมรับจากนานาประเทศ ในเรื่องของ 
ความมีประสิทธิภาพ DVB-T2 ไดมีการ 
พัฒนา T2-Lite ในระบบเพื่อรองรับการ 
ทำงานของมือถือและแท็บเล็ต และลด 
ความซับซอนของการทำงานไดรอยละ 50 
และระบบ DVB-T2 จากการทดลองแลว 
สามารถเขาใกล Shannon Limit (ซึ่งเปน 
คาประสิทธิภาพที่สูงที่สุดตามทฤษฎี) ได 
มากกวาระบบอื่นๆ สวนในเรื่องของราคา 
receiver นั้นไดลดลงอยางตอเนื่อง เพื่อ 
ใหผ ู บร ิโภคสามารถเขาถ ึงได โดยงาย”  
กลาวโดย รองศาสตราจารย ดร.อภินันท 
ธนชยานนท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
คุณทหารลาดกระบัง

ระบบมาตรฐาน
โทรทัศน CMMB 
จากจีน 

Mr. Wang Le Tian จาก China 
Broadcasting Corporation (CBC) 
ไดบรรยายถึงระบบมาตรฐาน CMMB ซึ่ง 
เปนมาตรฐานในประเทศจีนสำหรับ Mobile 
Broadcasting โดยเฉพาะ ซึ่งนอกจาก 
จีนแลว ยังมีประเทศมากกวา 10 ประเทศ 
ท่ีนำไปใช หรือกำลังพิจารณานำไปใช  CMMB 
เริ่มตนขึ้นในป ค.ศ. 2005 จนถึงปจจุบัน 
เราเปนผูใหบริการ Digital Mobile TV 
Broadcasting ที่ใหญที่สุดในโลก ขอได 
เปรียบของระบบคือ 1. สามารถที่จะรวม 
Mobile broadcasting เขากับระบบดาวเทียม 
ไดอยางสมบูรณเปนท่ีเดียวในโลก 2. ประหยัด 
แบตเตอรี่มากกวาระบบอื่นๆ โดยยังคง 
ประสิทธิภาพทั้งการรับสงขอมูลที่มากกวา 
อีกทั้งยังสามารถพกพาไดทุกที่ มีสัญญาณ 
รองรับครอบคลุมโดยสมบูรณ ทั้งนี้ จีนได 
ทำการติดตั ้งระบบในเมืองใหญๆ ที ่ม ี 
ประชากรหนาแนน ไดแก Beijing Tianjin 
Shenyang Keifeng ซ่ึงไดผลเปนท่ีนาพอใจ 
เปนอยางยิ่ง 

และ เม ื ่ อ เปร ี ยบ เท ี ยบระหว  า ง 
Telecom Network แลว Broadcasting 
Network มีขอไดเปรียบอยางมาก ทาน 
อาจจะเคยประสบปญหาที ่วาโทรศัพทมี 
ป ญหาเร ื ่ อ งส ัญญาณถ  าม ีผ ู  ใช มากๆ 
ปญหานี้จะไมเกิดขึ้น นอกจากนั้น ขอมูล 
ที่สงก็มีความรวดเร็ว นาเชื่อถือ อีกทั้งยัง 
สามารถรองรับสื่อตางๆ ไดอยางสมบูรณ 

ใหบริการโทรทัศนอยางเสรีและเปนธรรม 
เกิดการใชทรัพยากรความถ่ีท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุด พรอมอำนวย 
ความสะดวกการใชโครงสรางพ้ืนฐานรวมกัน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

*** ทานผูสนใจขอมูลและรายละเอียด 
ของการเปล่ียนผานระบบน้ี สามารถติดตาม 
รายละเอียดเพิ ่มเติม Digital Agenda 
Thailand ไดที ่ www.DigitalAgenda 
Thailand.com หรือ ติดตามขาวสารจาก 
ทีมงานไดที ่ทาง Facebook Fanpage 
ไดท่ี www.facebook.com/DigiThailand 

อีกล ักษณะพิเศษหนึ ่งของระบบ 
ISDB-T ของญี่ปุนก็ที่มีประโยชนมากก็ 
ค ือเวลาที ่ เก ิดภ ัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติ 
สามารถผานระบบนี้ทำการ Emergency 
Warning Broadcasting System ได 
เปนการเตือนภัยลวงหนาได สวนประเด็น 
สุดทายที ่อยากย้ำวามีความสำคัญและ 
เปนประโยชนมากก็คือ มี Transmitter 
แคต ัวเดียวในการเปดศูนยกลางขึ ้นมา 
ก็สามารถสงสัญญาณและใชไดกับ Fix 
service และ Mobile Service และ 
สำหรับประเทศไทยท่ีกำลังมองหามาตรฐาน 
และกำล ังเล ือกว าจะเอาแบบไหนนั ้น 
ดร.นที ศุกลรัตน กลาววาจะมีแผนภายใน 
4 ป และจะเริ ่มจากระดับ Fix กอน 
แลวถึงเปน Mobile ถาเลือกระบบของ 
ญี่ปุนแลวแคทานมีตัวสงสัญญาณตัวเดียว 
มันก็สามารถทำพรอมกันไดเลย ไมจำเปน 
ตองแบงเปนเฟส และอีกขอดีของ Mobile 
Reception เมื่อพูดถึง e-government 
ที่ทางรัฐบาลตองการใหขอมูลขาวสารใด 
ไปถ ึงประชาชนบ างก ็สามารถส งผ าน 
ทางนี้ไดเลย สามารถจะใหขอมูลขาวสาร 
ที ่ร ัฐบาลอยากจะใหประชาชนรับทราบ 
เปนการกระจายขาวได ไมวาจะเปนขาว 
แบบเรงดวนเชน แผนดินไหวใหอพยพหนี 
หร ื อว  า เป  นข  า วสารท ั ่ ว ไปทางด  าน 
education หรือขาวเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
วามีการฉีดวัคซีนตัวใหม เพราะมีโรคระบาด 
เปนตน หรือแมกระทั่ง e-employment 
ก็สามารถใหขอมูลผานทางนี้ได ในประเทศ 
ญี่ปุ นมีมือถือที่สามารถรับ TV ไดตอนนี้ 
มีอยูประมาณ 120 ลานเครื่อง

ระบบมาตรฐาน
โทรทัศน DTMB 
จากจีน 

Professer Yang Zhixing จาก 
Tsinghua University, Beijing ได 
บรรยายถ ึ งระบบมาตรฐานโทรท ัศน  
E-DTMB จากจีนวาเปนระบบใหมที่พัฒนา 
จาก DTMB หรือ ชื ่อเต็ม “Digital 
Television Terrestrial Multimedia 
Broadcasting” ซึ่งสามารถที่จะใชไดกับ 
receiver เดิม โดยจะขอยกผลการทดลอง 
ระบบเดิมใหเห็นกอน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ 
กับ DVB-T แลว ระบบ DTMB ไดพิสูจน 
ให  เห ็นว าเป นระบบที ่ม ีประส ิทธ ิภาพ 
มากกวาท้ังในหองทดลอง และการใชงานจริง 
จากกลุมผูทดลองในจีน และกลุมผูทดลอง 
อิสระจากหลายๆ ประเทศในแอฟริกาใต 
ในสวนของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ 
ท่ีสนับสนุนระบบท้ัง chip และ transmitter 
นั้นไดอยูในขั้นที่สมบูรณ มีบริษัทชั้นนำ 
หลายบริษัทที่ผลิตอุปกรณตางๆ เพียงพอ 
กับความตองการในราคาที่ผูบริโภคสามารถ 
ซื้อได นอกจากนั้น ระบบ E-DTMB ยัง 
สามารถรองรับความตองการอ่ืน  ๆ ท้ังภาคสวน 
ธุรกิจที่มีการสื่อสารหลากหลาย ทั้งใน 
และนอกสถานที่ รวมไปถึงภาคสวนรัฐบาล 
ในการรักษาความสงบและสงขาวที่สำคัญ 
แกประชาชน ระบบนี้ไดมีการริเริ่มพัฒนา 
มาตั้งแตป ค.ศ. 1999 และป ค.ศ. 2012 นี้ 
เครือขาย DTMB ทำการครอบคลุมทั่วทั้ง 
ประเทศจีน และวางแผนที่เปลี่ยนระบบ 
ทั้งประเทศในป ค.ศ. 2015

Digital Switchover: เมื่อโทรทัศนไทยเขาสูเปลี่ยนระบบโทรทัศนจาก 
มองโลก มองเราAnalog Digital DIGITAL TV

“การเปลี่ยนแปลงจากโทรทัศนระบบ Analog
เปนระบบ Digital เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย
หลายอยาง และการกำหนดมาตรฐานโทรทัศน
เปนกิจกรรมที่ใชอำนาจทางปกครอง เปนเรื่องของ
กฎหมาย เปนเรื่องของเทคนิค เปนเรื่องของ
ประชาชน และอาจเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับศาล 
ดังนั้นเรื่องการกำหนดมาตรฐานเปนเรื่องใหญ 
ซึ่งทีวีในประเทศตอนนี้มีอยูประมาณ 30 ลาน
เครื่อง และในอนาคตก็ตองมีการซื้อมากขึ้น 
ดังนั้นเรื่องนี้เปนเรื่องที่เราตองตัดสิน
อนาคตเพื่อลูกหลานของประเทศเรา
ที่จะตองใชทีวีตอไป” กลาวโดย 
รองศาสตราจารยสุธรรม อยูในธรรม 
คณบดีคณะนิติศาสตร และประธาน
สถาบันวิชาการนโยบายกิจการ
สาธารณะกับธุรกิจและ
การกำกับดูแล (APaR) 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

“ปจจัยในการเลือกมาตรฐานก็มีหลายกรณีซึ่งผมเห็นวา
เรื่องของนโยบายของรัฐ พันธกรณีระหวางประเทศก็เปน
สิ่งสำคัญ ปจจัยทางดานเทคนิค ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ

ปจจัยดานการใชงาน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชาชน
จะไดอะไร เพราะคงเปนไปไมไดที่พอเปลี่ยนผานไปสู
ระบบดิจิทัลแลวคนกลับไมไดประโยชนจากมัน ดังนั้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อมีการเลือกแลวจะตองเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและทายที่สุดประโยชนสาธารณะก็คือ
ประโยชนของคนไทยทุกคนสูงสุดเปนวัตถุประสงค

ที่สำคัญ ซึ่งจะตองมีการรวมมือกัน
ในทุกภาคสวน” กลาวโดย

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน รองประธาน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.)

“ขอดีของ Digital Broadcasting ไมวา
โปรแกรมมากขึ้น คุณภาพที่ดีขึ้น และให

ความสะดวกกับการใชรวมกับอุปกรณตางๆ
เชน โทรศัพทมือถือ แตในทางปฏิบัตินั้น

มีปญหาหลายประการ หลักๆ ไดแก ปญหาเรื่อง
กฎหมาย และขอบังคับที่ตองปรับเปลี่ยนหลังจาก

เปลี่ยนมาใชระบบ Digital เรื่องของเทคโนโลยี
การเลือก Standard ที่ตองคำนึงถึงความเหมาะสม

และแนนอนวาจะตองมีเรื่องของเงินทุน และ
การประชาสัมพันธไปยังผูบริโภค” กลาวโดย 

Eun-Ju Kim,Ph.D.,ผูอำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ หรือ 

International Telecommunication Union (ITU) 

“บทเรียนของไทยในอดีต ผมในฐานะที่เคย
นำเอา Cellular เขามาในประเทศไทยเมื่อหลาย
สิบปกอน ทำใหเกิดระบบสื่อสารโทรคมนาคม แต
ในขอดีก็มีขอเสีย และถือเปนบทเรียน กลาวคือ
ในชวงแรกที่นำเขานั้นยังไมไดคิดถึงวิธีการ เราก็คิดวา
ภาคราชการคงไมนามีความคลองในการมาใหการบริการ
เพราะตองลงทุนเปนจำนวนมาก และตอนนั้นเราเลยมองไป
ทางภาคเอกชน จึงใหมีการทำสัมปทานโดยเปนการขอทำงานกับรัฐ 
ในเวลา 15 ปตอมา บริษัทเอกชนโตไมวาจะเปน AIS DTAC TRUE 
สวนภาคราชการซึ่งก็คือองคการโทรศัพทและการสื่อสารกลับโตทางลบ 
ผมจึงมีคำถามและตราบาปในใจวาผมทำใหเอกชนโตแตทำใหรัฐ
เสียหายหรือไม ดังนั้นผมขอเนนย้ำวาการนำระบบอะไร
เขามาตองใหผลประโยชนของรัฐมากอนและแนนอนที่สุดก็คือ 
‘ประชาชน’ และภาคเอกชนไดนอยสุดหรือวามาสุดทาย” กลาวโดย 

ดร.ภูษณ ปรียมาโนช ประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ
ËÁÒÂàËµØ: ¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¤Ó¡Å‹ÒÇ·Õ่»ÃÒ¡¯º¹¤ÍÅÑÁ¹� Digital Switchover ¹Õ้à»š¹¢ŒÍÁÙÅ·Õ่¹ÓÁÒ¨Ò¡§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò Digital Agenda Thailand ¤ÃÑ้§·Õ่ 2 àÃ×่Í§ÁÒµÃ°Ò¹â·Ã·ÑÈ¹�ÃÐºº 
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¡Ô¨¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§ ¡Ô¨¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹� áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃâ·Ã¤Á¹Ò¤ÁáË‹§ªÒµÔ (¡Ê·ª.) 

สิ่งที่สำคัญที่สุด
คือ
มาตรฐานโทรทัศน
ระบบดิจิทัลนี้
เปนเรื่องของ
ทุกคนที่มีสวนได
สวนเสีย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชาชน
เพราะประชาชน
คือ
‘ผูใชบริการ’ 

เร�ยบเร�ยงโดย ทีมบรรณาธิการ Thailand Economic & Business Review
ขอมูลจากงานสัมมนา Digital Agenda Thailand ครั�งที่ 2 จัดโดย มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย (UTCC) และ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)

สนับสนุนหลักโดย สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช)
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โทรศัพทมือถือท่ีใชระบบ CMMB จะสามารถ 
ดูโทรทัศนรายการสด อัพเดตขาวจราจร 
กีฬา ธุรกิจ หรือตลาดหุน แบบ real-time 
และยังสามารถฟงเพลง อานหนังสือ ช็อปปง 
ในสวนขององคกรรัฐก็สามารถใหบริการ 
ผานโทรศัพทมือถือ ทำใหเกิดความสะดวก 
แกผู บริโภค ระบบนี้มีความพรอม และ 
พัฒนาขึ้นมาอยางสมบูรณ ใชงานจริงได 

ปจจัยในการเลือกมาตรฐานนี้ ทาง 
พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน รองประธาน 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และก ิ จการ โทรคมนาคมแห  งชาต ิ 
(กสทช.)  กลาววาทางกสทช. คำนึงใน 
หลายปจจัย ซึ่งแนวคิดหลัก ไดแก นโยบาย 
ร ัฐบาลและพันธกรณีระหว างประเทศ 
ทางดานเทคนิค ไดแก ประสิทธิภาพการ 
ใชคลื่นความถี่ จำนวนชองรายการที่มีได 
ความทนทานตอสัญญาณรบกวน สวน 
ปจจัยเศรษฐกิจ ไดคำนึงถึง ราคาอุปกรณ 
เครื่องรับ-เครื่องสง หรือ STB ตลอดจน 
ปจจัยดานการใชงานท่ีควรเปนระบบ Open 
Standard สะดวกในการรักษาอุปกรณ 
และมีผูผลิตที่หลากหลาย ไมผูกขาด และ 
สำคัญที่สุด คือผลกระทบตอประชาชน 
การลงทุนในโครงขายวิทยุโทรทัศนของ 
ประเทศ ที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนา 
ก ิจการว ิทย ุโทรท ัศน ของประเทศไทย 
และระบบตองมีความจุเพียงพอสำหรับ 
การจัดสรรชองรายการใหผู ประกอบการ 
ภาครัฐและภาคประชาชนอยางหลากหลาย 
อีกทั้งประชาชนในระดับตางๆ ไดรับบริการ 
ใหม และสามารถใชประโยชนจากคลื่น 
ความถี่ไดมากขึ้น เกิดการแขงขันในการ 

ระบบมาตรฐาน
โทรทัศน ISDB-T
จาก ญี่ปุน

Mr.Satoru Yanagishima 
Director of Global ICT Bussiness 
Promotion Office, Ministry of Internal 
Affairs and Communications, Japan 
ไดบรรยายถึงระบบมาตรฐานโทรทัศน 
ISDB-T จากญี่ปุน โดยชี้แจงถึงประเด็นที่ 
สำคัญ ขอดี-ขอเสียในการเปลี ่ยนผาน 
ระบบ ประเด็นแรก คือ Free to Air 
หมายถึงผู ชมจะไมเสียคาบริการในการ 
รับชม และไดรับชมรายการดีๆ เพิ่มมาก 
ขึ้น คนที่มีรายไดไมเพียงพอกับการสมัคร 
เคเบิลหรือติดจานดาวเทียมได ระบบ 
ดิจิทัลนี้ทุกคนจะเขาถึงโปรแกรมตางๆ ได 
และอีกประเด็นที ่ตองกลาวคู กันคือ TV 
receivers ที่ไมไดแพงเกินไป และอีก 
ระบบหน่ึงท่ีสำคัญก็คือ Mobile Reception 
ปจจุบันทุกคนไมตองมีฐานะมากก็สามารถ 
มีมือถือไดแลว ดังนั้นการเพิ่มบริการอีก 
เล็กนอยก็สามารถรับชม TV ผานมือถือได 
ดังนั้นจึงเปนเหตุผลหนึ่งที่วาทำไมใชระบบ 
ดิจิทัลนี ้แลวจึงเปนการลดการเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม และขอดีของระบบอีกเรื่องหนึ่ง 
คือ Interactive Data Broadcasting 
หมายถึง คนที่อยูในพื้นที่ๆหางไกลมาก 
และไมสามารถเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตได 
ก็จะสามารถรับขอมูลขาวสารตางๆ ผาน 
ระบบได

จากงานสัมมนา Digital Agenda 
Thailand เรื่อง “มาตรฐานโทรทัศน 
ระบบดิจิทัลสำหรับประเทศไทย” เมื่อ 
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ผานมา 
ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยและ 
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ ไดรับ 
การสนับสนุนหลักจากสำนักงานกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซึ่งงานนี้ 
ไดใหขอมูลและประเด็นท่ีสำคัญไมวาจะเปน 
เรื ่องผลประโยชนของรัฐ ผลประโยชน 
ของประชาชน และมาตรฐานโทรทัศน 
ระบบดิจิทัลที่นาจะเหมาะสมกับประเทศ
ไทย และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือมาตรฐาน 
โทรทัศนระบบดิจิทัลนี ้ เปนเรื ่องของ 
ทุกคนที ่มีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งประชาชน เพราะประชาชนคือ 
‘ผูใชบริการ’ ดังนั้นจึงขอนำเสนอระบบ 
มาตรฐานโทรทัศนของโลก 4 ระบบดวย 
กัน ไดแก ระบบ DVB จากยุโรป ระบบ 
ISDB-T จากญี่ปุน DTMB จากจีน และ 
ระบบ CMMB จากจีน เพื่อใหผูอานได 
เห็นภาพการเปลี่ยนผานระบบในอนาคต 
และเข าใจถ ึงประเด ็นในการพิจารณา 
ระบบมาตรฐานโทรทัศนที ่เหมาะสมแก 
ประเทศไทย และการเปลี่ยนผานระบบนี้ 
ผ ู ประกอบการและประชาชนจะได ร ับ 
ผลประโยชนดานใด และการเปลี่ยนผาน 
ระบบนี้จะชวยแกปญหาความเหลื ่อมล้ำ 
ในสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ และบรรเทา 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติไดหรือไม และอีก 
ทางหนึ่งการเปลี่ยนผานนี้จะเกิดผลกระทบ 
ดานใดบาง และกับใครบาง 

ระบบมาตรฐาน
โทรทัศน DVB 
จากยุโรป 

“ระบบ DVB-T ของยุโรป ถือวาตน 
ตำรับของระบบมาตรฐานโทรทัศนดิจิทัล 
ในโลก ขณะนี้มีประเทศที่ใชระบบDVB-T 
ทั้งหมด 74 ประเทศ และระบบ DVB-T2 
ซึ่งถือเปน generation ที่ 2 ของระบบ 
DVB ซึ่งกำลังทำการทดลองระบบใน 10 
ประเทศ และใชจริงแลว 8 ประเทศ ใน 
ขณะที่ระบบอื่นเชน ATSC ของสหรัฐ 
อเมริกา กับ ISDB ของญี่ปุน มีประเทศ 
ที่นำไปใชเพียงแค 8 และ 12 ประเทศ 
ตามลำดับ ดังนั้น ระบบ DVB นี้ไดรับ 
การยอมรับจากนานาประเทศ ในเรื่องของ 
ความมีประสิทธิภาพ DVB-T2 ไดมีการ 
พัฒนา T2-Lite ในระบบเพื่อรองรับการ 
ทำงานของมือถือและแท็บเล็ต และลด 
ความซับซอนของการทำงานไดรอยละ 50 
และระบบ DVB-T2 จากการทดลองแลว 
สามารถเขาใกล Shannon Limit (ซึ่งเปน 
คาประสิทธิภาพที่สูงที่สุดตามทฤษฎี) ได 
มากกวาระบบอื่นๆ สวนในเรื่องของราคา 
receiver นั้นไดลดลงอยางตอเนื่อง เพื่อ 
ใหผ ู บร ิโภคสามารถเขาถ ึงได โดยงาย”  
กลาวโดย รองศาสตราจารย ดร.อภินันท 
ธนชยานนท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
คุณทหารลาดกระบัง

ระบบมาตรฐาน
โทรทัศน CMMB 
จากจีน 

Mr. Wang Le Tian จาก China 
Broadcasting Corporation (CBC) 
ไดบรรยายถึงระบบมาตรฐาน CMMB ซึ่ง 
เปนมาตรฐานในประเทศจีนสำหรับ Mobile 
Broadcasting โดยเฉพาะ ซึ่งนอกจาก 
จีนแลว ยังมีประเทศมากกวา 10 ประเทศ 
ท่ีนำไปใช หรือกำลังพิจารณานำไปใช  CMMB 
เริ่มตนขึ้นในป ค.ศ. 2005 จนถึงปจจุบัน 
เราเปนผูใหบริการ Digital Mobile TV 
Broadcasting ที่ใหญที่สุดในโลก ขอได 
เปรียบของระบบคือ 1. สามารถที่จะรวม 
Mobile broadcasting เขากับระบบดาวเทียม 
ไดอยางสมบูรณเปนท่ีเดียวในโลก 2. ประหยัด 
แบตเตอรี่มากกวาระบบอื่นๆ โดยยังคง 
ประสิทธิภาพทั้งการรับสงขอมูลที่มากกวา 
อีกทั้งยังสามารถพกพาไดทุกที่ มีสัญญาณ 
รองรับครอบคลุมโดยสมบูรณ ทั้งนี้ จีนได 
ทำการติดตั ้งระบบในเมืองใหญๆ ที ่ม ี 
ประชากรหนาแนน ไดแก Beijing Tianjin 
Shenyang Keifeng ซ่ึงไดผลเปนท่ีนาพอใจ 
เปนอยางยิ่ง 

และ เม ื ่ อ เปร ี ยบ เท ี ยบระหว  า ง 
Telecom Network แลว Broadcasting 
Network มีขอไดเปรียบอยางมาก ทาน 
อาจจะเคยประสบปญหาที ่วาโทรศัพทมี 
ป ญหาเร ื ่ อ งส ัญญาณถ  าม ีผ ู  ใช มากๆ 
ปญหานี้จะไมเกิดขึ้น นอกจากนั้น ขอมูล 
ที่สงก็มีความรวดเร็ว นาเชื่อถือ อีกทั้งยัง 
สามารถรองรับสื่อตางๆ ไดอยางสมบูรณ 

ใหบริการโทรทัศนอยางเสรีและเปนธรรม 
เกิดการใชทรัพยากรความถ่ีท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชนสูงสุด พรอมอำนวย 
ความสะดวกการใชโครงสรางพ้ืนฐานรวมกัน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

*** ทานผูสนใจขอมูลและรายละเอียด 
ของการเปล่ียนผานระบบน้ี สามารถติดตาม 
รายละเอียดเพิ ่มเติม Digital Agenda 
Thailand ไดที ่ www.DigitalAgenda 
Thailand.com หรือ ติดตามขาวสารจาก 
ทีมงานไดที ่ทาง Facebook Fanpage 
ไดท่ี www.facebook.com/DigiThailand 

อีกล ักษณะพิเศษหนึ ่งของระบบ 
ISDB-T ของญี่ปุนก็ที่มีประโยชนมากก็ 
ค ือเวลาที ่ เก ิดภ ัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติ 
สามารถผานระบบนี้ทำการ Emergency 
Warning Broadcasting System ได 
เปนการเตือนภัยลวงหนาได สวนประเด็น 
สุดทายที ่อยากย้ำวามีความสำคัญและ 
เปนประโยชนมากก็คือ มี Transmitter 
แคต ัวเดียวในการเปดศูนยกลางขึ ้นมา 
ก็สามารถสงสัญญาณและใชไดกับ Fix 
service และ Mobile Service และ 
สำหรับประเทศไทยท่ีกำลังมองหามาตรฐาน 
และกำล ังเล ือกว าจะเอาแบบไหนนั ้น 
ดร.นที ศุกลรัตน กลาววาจะมีแผนภายใน 
4 ป และจะเริ ่มจากระดับ Fix กอน 
แลวถึงเปน Mobile ถาเลือกระบบของ 
ญี่ปุนแลวแคทานมีตัวสงสัญญาณตัวเดียว 
มันก็สามารถทำพรอมกันไดเลย ไมจำเปน 
ตองแบงเปนเฟส และอีกขอดีของ Mobile 
Reception เมื่อพูดถึง e-government 
ที่ทางรัฐบาลตองการใหขอมูลขาวสารใด 
ไปถ ึงประชาชนบ างก ็สามารถส งผ าน 
ทางนี้ไดเลย สามารถจะใหขอมูลขาวสาร 
ที ่ร ัฐบาลอยากจะใหประชาชนรับทราบ 
เปนการกระจายขาวได ไมวาจะเปนขาว 
แบบเรงดวนเชน แผนดินไหวใหอพยพหนี 
หร ื อว  า เป  นข  า วสารท ั ่ ว ไปทางด  าน 
education หรือขาวเกี่ยวกับโรงพยาบาล 
วามีการฉีดวัคซีนตัวใหม เพราะมีโรคระบาด 
เปนตน หรือแมกระทั่ง e-employment 
ก็สามารถใหขอมูลผานทางนี้ได ในประเทศ 
ญี่ปุ นมีมือถือที่สามารถรับ TV ไดตอนนี้ 
มีอยูประมาณ 120 ลานเครื่อง

ระบบมาตรฐาน
โทรทัศน DTMB 
จากจีน 

Professer Yang Zhixing จาก 
Tsinghua University, Beijing ได 
บรรยายถ ึ งระบบมาตรฐานโทรท ัศน  
E-DTMB จากจีนวาเปนระบบใหมที่พัฒนา 
จาก DTMB หรือ ชื ่อเต็ม “Digital 
Television Terrestrial Multimedia 
Broadcasting” ซึ่งสามารถที่จะใชไดกับ 
receiver เดิม โดยจะขอยกผลการทดลอง 
ระบบเดิมใหเห็นกอน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ 
กับ DVB-T แลว ระบบ DTMB ไดพิสูจน 
ให  เห ็นว าเป นระบบที ่ม ีประส ิทธ ิภาพ 
มากกวาท้ังในหองทดลอง และการใชงานจริง 
จากกลุมผูทดลองในจีน และกลุมผูทดลอง 
อิสระจากหลายๆ ประเทศในแอฟริกาใต 
ในสวนของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ 
ท่ีสนับสนุนระบบท้ัง chip และ transmitter 
นั้นไดอยูในขั้นที่สมบูรณ มีบริษัทชั้นนำ 
หลายบริษัทที่ผลิตอุปกรณตางๆ เพียงพอ 
กับความตองการในราคาที่ผูบริโภคสามารถ 
ซื้อได นอกจากนั้น ระบบ E-DTMB ยัง 
สามารถรองรับความตองการอ่ืน  ๆ ท้ังภาคสวน 
ธุรกิจที่มีการสื่อสารหลากหลาย ทั้งใน 
และนอกสถานที่ รวมไปถึงภาคสวนรัฐบาล 
ในการรักษาความสงบและสงขาวที่สำคัญ 
แกประชาชน ระบบนี้ไดมีการริเริ่มพัฒนา 
มาตั้งแตป ค.ศ. 1999 และป ค.ศ. 2012 นี้ 
เครือขาย DTMB ทำการครอบคลุมทั่วทั้ง 
ประเทศจีน และวางแผนที่เปลี่ยนระบบ 
ทั้งประเทศในป ค.ศ. 2015

Digital Switchover: เมื่อโทรทัศนไทยเขาสูเปลี่ยนระบบโทรทัศนจาก 
มองโลก มองเราAnalog Digital DIGITAL TV

“การเปลี่ยนแปลงจากโทรทัศนระบบ Analog
เปนระบบ Digital เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย
หลายอยาง และการกำหนดมาตรฐานโทรทัศน
เปนกิจกรรมที่ใชอำนาจทางปกครอง เปนเรื่องของ
กฎหมาย เปนเรื่องของเทคนิค เปนเรื่องของ
ประชาชน และอาจเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับศาล 
ดังนั้นเรื่องการกำหนดมาตรฐานเปนเรื่องใหญ 
ซึ่งทีวีในประเทศตอนนี้มีอยูประมาณ 30 ลาน
เครื่อง และในอนาคตก็ตองมีการซื้อมากขึ้น 
ดังนั้นเรื่องนี้เปนเรื่องที่เราตองตัดสิน
อนาคตเพื่อลูกหลานของประเทศเรา
ที่จะตองใชทีวีตอไป” กลาวโดย 
รองศาสตราจารยสุธรรม อยูในธรรม 
คณบดีคณะนิติศาสตร และประธาน
สถาบันวิชาการนโยบายกิจการ
สาธารณะกับธุรกิจและ
การกำกับดูแล (APaR) 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

“ปจจัยในการเลือกมาตรฐานก็มีหลายกรณีซึ่งผมเห็นวา
เรื่องของนโยบายของรัฐ พันธกรณีระหวางประเทศก็เปน
สิ่งสำคัญ ปจจัยทางดานเทคนิค ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ

ปจจัยดานการใชงาน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชาชน
จะไดอะไร เพราะคงเปนไปไมไดที่พอเปลี่ยนผานไปสู
ระบบดิจิทัลแลวคนกลับไมไดประโยชนจากมัน ดังนั้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อมีการเลือกแลวจะตองเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและทายที่สุดประโยชนสาธารณะก็คือ
ประโยชนของคนไทยทุกคนสูงสุดเปนวัตถุประสงค

ที่สำคัญ ซึ่งจะตองมีการรวมมือกัน
ในทุกภาคสวน” กลาวโดย

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน รองประธาน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กสทช.)

“ขอดีของ Digital Broadcasting ไมวา
โปรแกรมมากขึ้น คุณภาพที่ดีขึ้น และให

ความสะดวกกับการใชรวมกับอุปกรณตางๆ
เชน โทรศัพทมือถือ แตในทางปฏิบัตินั้น

มีปญหาหลายประการ หลักๆ ไดแก ปญหาเรื่อง
กฎหมาย และขอบังคับที่ตองปรับเปลี่ยนหลังจาก

เปลี่ยนมาใชระบบ Digital เรื่องของเทคโนโลยี
การเลือก Standard ที่ตองคำนึงถึงความเหมาะสม

และแนนอนวาจะตองมีเรื่องของเงินทุน และ
การประชาสัมพันธไปยังผูบริโภค” กลาวโดย 

Eun-Ju Kim,Ph.D.,ผูอำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ หรือ 

International Telecommunication Union (ITU) 

“บทเรียนของไทยในอดีต ผมในฐานะที่เคย
นำเอา Cellular เขามาในประเทศไทยเมื่อหลาย
สิบปกอน ทำใหเกิดระบบสื่อสารโทรคมนาคม แต
ในขอดีก็มีขอเสีย และถือเปนบทเรียน กลาวคือ
ในชวงแรกที่นำเขานั้นยังไมไดคิดถึงวิธีการ เราก็คิดวา
ภาคราชการคงไมนามีความคลองในการมาใหการบริการ
เพราะตองลงทุนเปนจำนวนมาก และตอนนั้นเราเลยมองไป
ทางภาคเอกชน จึงใหมีการทำสัมปทานโดยเปนการขอทำงานกับรัฐ 
ในเวลา 15 ปตอมา บริษัทเอกชนโตไมวาจะเปน AIS DTAC TRUE 
สวนภาคราชการซึ่งก็คือองคการโทรศัพทและการสื่อสารกลับโตทางลบ 
ผมจึงมีคำถามและตราบาปในใจวาผมทำใหเอกชนโตแตทำใหรัฐ
เสียหายหรือไม ดังนั้นผมขอเนนย้ำวาการนำระบบอะไร
เขามาตองใหผลประโยชนของรัฐมากอนและแนนอนที่สุดก็คือ 
‘ประชาชน’ และภาคเอกชนไดนอยสุดหรือวามาสุดทาย” กลาวโดย 

ดร.ภูษณ ปรียมาโนช ประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ
ËÁÒÂàËµØ: ¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¤Ó¡Å‹ÒÇ·Õ่»ÃÒ¡¯º¹¤ÍÅÑÁ¹� Digital Switchover ¹Õ้à»š¹¢ŒÍÁÙÅ·Õ่¹ÓÁÒ¨Ò¡§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò Digital Agenda Thailand ¤ÃÑ้§·Õ่ 2 àÃ×่Í§ÁÒµÃ°Ò¹â·Ã·ÑÈ¹�ÃÐºº 
´Ô¨ÔµÑÅÊÓËÃÑº»ÃÐà·Èä·Â àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 15 ÁÕ¹Ò¤Á ¾.È. 2555 ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ ¨Ñ´â´Â ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·ÂáÅÐÊ¶ÒºÑ¹¹âÂºÒÂÊÑ§¤ÁáÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨ Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ËÅÑ¡â´ÂÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ 
¡Ô¨¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§ ¡Ô¨¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹� áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃâ·Ã¤Á¹Ò¤ÁáË‹§ªÒµÔ (¡Ê·ª.) 

สิ่งที่สำคัญที่สุด
คือ
มาตรฐานโทรทัศน
ระบบดิจิทัลนี้
เปนเรื่องของ
ทุกคนที่มีสวนได
สวนเสีย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชาชน
เพราะประชาชน
คือ
‘ผูใชบริการ’ 

เร�ยบเร�ยงโดย ทีมบรรณาธิการ Thailand Economic & Business Review
ขอมูลจากงานสัมมนา Digital Agenda Thailand ครั�งที่ 2 จัดโดย มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย (UTCC) และ สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)

สนับสนุนหลักโดย สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช)
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การลงทุนจะเกิดความชัดเจนมากขึ ้นวา 
จะไปดานไหน เพราะจะมีผลเกี่ยวของกัน 
เนื ่องจากระบบแตละระบบมีการทำงาน 
ที่ไมเหมือนกัน เทคโนโลยีไมเหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นการทำงานการวางแผนตอไป
ของ กสทช. จะมีการประสานงานกับทุก 
ภาคสวน และในทางเศรษฐศาสตรจะเกิด 
การประหยัดตนทุนมากขึ้น

การแขงขันในอุตสาหกรรมจะเกิด 
การเปลี่ยนแปลงเนื่องดวยผูประกอบการ
มีทางเลือกมากขึ้น ทำใหอำนาจการผูกขาด 
ของผูประกอบการเดิมนอยลง การทำธุรกิจ 
ทางบรอดแคสจะใหความสำคัญที่เนื ้อหา 
(Content) มากขึ้น อำนาจตอรองทางการ 
แขงขันจะอยูที่ Content แทน อำนาจที่ 
ไปควบคุมเรื่องประตูเขาออกจะนอยลง 

เร ื ่ องของการกำหนดการจ ัดสรร 
ความถ่ีใหม (Refarming) เปนการเปล่ียนแปลง 
ที่สำคัญอยางหนึ่งเชนกัน ทานลองดูวาจาก 
การถือครองของภาครัฐแลวก็ใหสัมปทาน 
ซึ่งเปนระบบที่ไมโปรงใส มีบนดินใตดิน 
สารพัด ถาเปลี่ยนมาเปนการประมูลใน 

การเปลี่ยนผานระบบดิจิทัล เปนเรื่อง 
ของทุกคนที่มีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะ 
ประชาชนทุกคน และในงานสัมมนา Digital 
Agenda Thailand นี้ไดเชิญบุคลากรชั้นนำ 
ในวงการโทรทัศน และผูเชี่ยวชาญดาน 
เทคโนโลยีดิจิทัล และคณะกรรมการ กสทช. 
มาแลกเปลี ่ยนความเห็นและมุมมองใน 
เรื่องการเปลี่ยนผานระบบนี้ โดยเนนถึง 
การเปลี ่ยนแปลงอันจะเกิดขึ ้นในอนาคต 
สำหรับประเทศไทย และพูดคุยถึงประเด็น 
วาแทจริงแลวประเทศไทยตองการอะไร 
จากการเปลี่ยนเปนระบบดิจิทัล เพราะ 
เปนทราบกันดีแลววาการเปลี ่ยนระบบ 
ไมใชแคจบแคเปลี ่ยนจากอนาล็อกเปน 
ดิจิทัล แตการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลนี้ 
เปลี่ยนทุกๆ อยาง ทั้งการบริการและ 
อุตสาหกรรมตามมาอีกมากมาย และ ณ ตอนน้ี 
ถาประเทศไทยยังไมรู วาเราตองการอะไร 
จากการเปล ี ่ยนแปลงอาจจะทำให  เรา 
เลือกผิด ความตองการของเราก็คงไมใช 
ความตองการทางธุรกิจอยางเดียว แตคง 
ตองตอบโจทยในดานสังคมดวย

ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย 
จิตรภาษนันท คณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ 
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 
ใหความเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางดาน 
เศรษฐกิจและการแขงข ันในกิจการทีว ี 
ยุคดิจิทัลวาทาง กสทช. ตอนนี้ก็อยูใน 
กระบวนการเปลี ่ยนผานที ่สำคัญทั ้งการ 
กำหนดและจ ัดสรรคล ื ่นความถ ี ่ ใหม  
(Refarming) การเอาคลื่นที่ไมมีกำหนด 
อายุที ่เปนของภาครัฐในอดีตทั้งวิทยุและ 
โทรทัศนมาจัดสรรใหมใหกับทุกภาคสวน 
ใหมีความเสมอกันทุกภาคสวน ท้ังภาคธุรกิจ 
ภาคสาธารณะและชุมชน และบังเอิญมา 
อยูในชวงเดียวกับ Digital Switchover 
พอดีซึ ่งแนนอนวาตองมีการเปลี ่ยนถาย 
เพราะทิศทางของโลกเปนไปในทิศทางนั้น 
เพียงแตว าตอนนี ้เราจะเลือกเอาระบบ 
มาตรฐานไหน ไมวาจะเปนของยุโรป ญี่ปุน 
จีนหรืออเมริกา เปนตน ซึ่งคณะกรรมการ 
ก็กำลังดูกันอยูอยางเขมงวด และเมื่อเกิด 
ความแนนอนของระบบที่จะนำมาใชแลว 
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AEC กำลังจะมา และประเทศเหลานั้น 
ก็เปลี่ยนเปนระบบดิจิทัลหมดแลว ผม 
อยากกลาวในแงอุตสาหกรรมวาถาเรา 
สามารถผลิต Set Top Box เองได 
เราก็สามารถทำใชในประเทศและสงออก 
ไปตางประเทศไดดวย ซึ่งก็จะมีผลในการ 
จางงาน ในการพัฒนาบุคคล การกินอยู 
ของคนไทย

รองศาสตราจารย  ดร . ธ ีรภ ัทร 
สงวนกชกร อาจารยประจำ สถาบัน 
เทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) และอนุกรรมการ 
จัดทำแผนการปร ับเปลี ่ยนระบบการ 
รับสงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
ในระบบดิจ ิท ัลของ กสทช. ได ร วม 
แลกเปลี ่ยนความเห็นเรื ่องบทเรียนและ 
ข อควรระว ังเม ื ่อเข าส ู ระบบดิจ ิท ัลว า 
เรื่องที่คำนึง มี 3 เรื่อง คือ 1. เรื่องระบบ 
(การเลือก) 2. Set top box (ตัวรับ) และ 
3. การ Implement (สามารถศึกษาจาก 
ประเทศอื่นได)

เร่ืองท่ี 1 การเลือกระบบ  ประเทศไทย 
ทราบหรือยังวาเราตองการอะไรจากระบบ 
ดิจิทัล ประเทศไทยเราตองมีRequirement 
ที่แนนอนวาเราตองการอะไร แลวตั้งเปน 
โจทยขึ้นมา เพื่อปองกันการเลือกผิด ได 
ของแพงแตใชประโยชนไมคุ มคา ความ 
ตองการของเราไมใชความตองการทาง 
ธุรกิจอยางเดียว ตองตอบโจทยในดาน 
สังคมดวย และอาจจะไมเกี ่ยวกับความ 

ทางธุรกิจและไดโดยตรงจาก กสทช. เลย 
ไมตองไปผานตัวกลางใดๆ ทั้งสิ้น สวน 
ทางคณะก ็จะได จากทางภาคร ัฐหร ือ 
หนวยงานที่สำคัญซึ่งก็มี Choice ใหไดรับ 
การจัดสรรใหสวนภาค ชุมชนก็จะจัดสรร 
ใหตามกฎหมายซึ่งก็จะไมตองใชเงินมาแขง 
เพราะฉะนั ้นจะเปนการเปลี ่ยนแปลง 
อำนาจไปสูระบบที่มีความเปนมืออาชีพ 
มากขึ้น รับทำโดยตรง ประมูลโดยตรง 
ไปแขงขันทำธุรกิจกัน และจะเปลี่ยนเปน 
การแขงขันเชิงตลาดหรือการทำธุรกิจมี 
ความเขมขนมากขึ้น 

คุณประพัฒน รัฐเลิศกานต รอง 
เลขาธิการกลุ มอุตสาหกรรมไฟฟาและ 
อิเล ็กทรอนิกส สภาอุตสาหกรรมแหง 
ประเทศไทย ใหความเห็นถึงโอกาสและ 
ผลกระทบในกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
วาเมื ่อกลาวถึงทีว ีดิจ ิทัล ประเทศไทย 
นาจะเปนประเทศสุดทายในอาเซียนที่มา 
ใชระบบดิจิทัลทีวี ไมวาอะไรที่ทำใหลาชา 
ก็ไมเปนผลดีกับประเทศท้ังส้ิน ในเร่ืองท่ี 2 
เรื่องของเศรษฐศาสตรเมื่อเราจะเปลี่ยนไป 
สูระบบดิจิทัลจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง

การเปลี ่ยนแปลงในประเทศ ทีวี 
ที่มีชองมากขึ้น คนทำ Content หรือ 
Production ก็จะเกิดธุรกิจเยอะมากไปหมด 
ซึ่งจะเปนผลดีตอประเทศ มีการจางงาน 
พัฒนาฝมือและมีการผลิตหนัง ผลิตรายการ 
ทีวี สื่อตางๆ รวมทั้งการศึกษาจะมีมากขึ้น 
ผลกระทบตอคนที ่ทำสถานีโทรท ัศน  
เพราะวาเมื่อกอนเรามี 6-8 ชอง หรือ 
ทรูวิช่ันก็มีสวนหน่ึง แตเม่ือทีวีมีการเปล่ียนแปลง 
เปน 50-100 ชองจะเกิดการสรางสถานี 
ใหม สรางอุปกรณใหมเพื่อรองรับทีวีชอง 
ใหมๆ ที่เกิดขึ้น เราตองมีวิศวกรมากขึ้น 
เพื่อมาทำในอุตสาหกรรมนี้ และผลกระทบ 
คือเรื่อง Set Top Box เมื่อมีการเปลี่ยน 
ผาน ทีวีแบบเดิมที่บางทานบอกวามี 30 
ลานเครื่องจะไมสามารถรับทีวีระบบใหม 
ได จะเกิดโอกาสสำหรับเครื่องรับประมาณ 

20 – 30 ลานเครื่อง จำนวนนี้จะเกิดอะไร 
ขึ้นกับประเทศไทย ถาผมคำนวณประมาณ 
วาเครื่องละ 1,000 บาท ธุรกิจนี้จะได 
ประมาณ 2 หมื่น – 3 หมื่นลานแลวเรา 
จะเตรียมพรอมกันอยางไร ในแงของสภา 
อุตสาหกรรมไทย เราเปนตัวแทนของ 
ผู ผลิตทั ้งประเทศเมื ่อมีโอกาสอยางนี ้ 
เก ิดข ึ ้นเราก ็ต องม ีการเตร ียมต ัวพอ 
สมควร ถาพูดถึงการผลิต เมืองไทยเปน 
ผูผลิตทีวีของแบรนดดังๆ ตางๆ เยอะมาก 
ทั้งจากญี่ปุน เกาหลี และสินคาที่ผลิตใน 
ประเทศไทยจะมีคุณภาพดีกวาที ่ผลิตใน 
ประเทศอื่น ขณะเดียวกันยอดการสงออก 
อุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสก็มีถึง 30% 
ของยอดการสงออกทั ้งหมด ถือเปน 
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ มีโรงงาน 
มาก มีคนทำงานมาก สวนเรื่องฝมือก็เปน 
ที ่ยอมรับในตางประเทศมีโรงงานชั ้นนำ 
ตางๆ มาลงทุนที่เมืองไทย ทั้งโรงงาน 
ฮารทดิสที่ทันสมัยที่สุดในโลก  ดังนั้นการ 
ที่เราผลิตเครื่อง Set top box 20 
กวาลานเครื่อง อยากให กสทช. ชวยคิด 
วาจะทำอยางไรถึงจะชวยพัฒนาและ 
สงเสริมอุตสาหกรรมได เพราะถาเปด 
ใหเสรีเกินไป ธุรกิจนี้อาจไมไดตกในมือ 
คนไทยก็ได ตองมีขอกฎเกณฑหรืออะไร 
ก็ไดท ี ่ทำใหอ ุตสาหกรรมไทยสามารถ 
ชวยตัวเองได

ในเรื่องสุดทายที่เกี่ยวกับ เปดเสรี 

เราตองคิดโดยองครวมทั้งหมดกอน
เปนประโยชนตอประเทศชาติมากที่สุดกอน 
ถาปจจัยทั้งหลายยังไมนิ่ง 
การที่จะตัดสินใจเลือกคงเปนเรื่องยาก
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ยอดเยี่ยมของเทคโนโลยี 
ระบบ DVB ซึ ่งเปนระบบที ่ดีแต 

Business model มันอาจจะไมเหมาะสม 
สำหรับประเทศไทย ขณะนี้เรามีผูผลิตอยู 
2-3 เจา เราสามารถใหเขาทดลองวาระบบ 
ใดสามารถตอบโจทยไดทุกขอตามที ่เรา 
ตั้งขึ ้นมาหรือเปลา สมมติวาเราตองการ 
Emergency warning system ก็ใหเคา 
ทำใหดูวาทำแลวมีประสิทธิภาพแคไหน 
หรือเราตองการดูทีวี HD ในรถยนตที่วิ่ง 
บนทางดวน 120 km/hr แตละเจาที่ 
บอกวาเกงๆ ทำใหดูหนอยวาทำไดรึเปลา 
แลวเก็บขอมูลไวกอนเพื่อที่จะมาดูปจจัย
อื่นตอไป เราตองคิดโดยองครวมทั้งหมด 
กอนเปนประโยชนตอประเทศชาติมากที่
สุดกอน ถาปจจัยทั้งหลายยังไมนิ่ง การ 
ที่จะตัดสินใจเลือกคงเปนเรื่องยาก

เรื่องที่ 2 คือเรื่อง Set top box 
เปนอุปกรณที่ใชกับโทรทัศนรุ นกอนและ 
รุนปจจุบันเทานั้น ไมวาจะเปนโทรทัศนกี่ 
นิ้ว พลาสมาหรือ LCD แตถาเราเลือก 
ระบบไปแลว อีกไมเกิน 6 เดือน ทีวี 
รุ นใหมก็จะสามารถรองรับสัญญาณจาก 

ระบบใหมไดทันที ดังนั้นอายุของ Set top 
box มันไมยาวเทาไหร แตวามันก็มีมูลคา 
สูงตามทีวีรุนเกาที่มันใชไมได 

สวนเรื ่องการ Subsidies ใน 
ตางประเทศมีกฎหมายใหสิทธิในการรับ 
ขอมูลขาวสาร ใครจะมาจำกัดไมได ดังนั้น 
เมื่อมีการเปลี่ยนระบบทำใหเคารับขอมูล 
ไมได เพื ่อไมใหผิดกฎหมายเคาก็ตอง 
Subsidies ซึ่งก็มีหลายวิธี ซึ่งวิธีหนึ่งที่ 
ผมชอบมากก็คือ ทีวีจะมี 2 แบบ คือ 
แบบจอแกว กับจอสำหรับ HD Set top 
box ก็เลย ตองทำเปน 2 แบบ ซึ่งถา 
สำหรับทีวีจอแกวเคาก็จะแจกฟรีเพราะ 
ราคาถูก แตสำหรับทีวีที่เปน HD ก็อาจใช 
วิธีลดราคา ซ่ึงท่ีญ่ีปุนใชวิธีแจกคูปองสวนลด 
2,000-3,000 เยน

สวนเรื่องของการ Implement  มี 
หลายๆ คนเขาใจผิดวาถาซื้อทีวีจอแบน 
ใหญๆ มาจะสามารถรับดิจิทัลทีวีได ซึ่ง 
เปนความเขาใจที่ผิดนะครับ เพราะยังเปน 
ระบบ Analog อยูและระบบของไทยก็ยัง 
ไมไดเลือกวาจะเอาระบบแบบไหน จริงๆ 
ก็รับไมได ผูผลิตก็ยังรออยู ซ่ึงในตางประเทศ 

เคาจะบังคับผู ขายใหแปะโนตไวที ่เครื ่อง 
วาเครื่องนี้รับไดเฉพาะ Analog เครื่องนี้ 
รับดิจิทัลได จะเปนสัญลักษณของเคา สวน 
เรื่องการ Switch off บางประเทศก็ใช 
ระยะเวลาไมเทากัน อยางเยอรมันเร็วมากๆ 
ปเดียวก็ Switch off ไดแลว สวนออสเตรเลีย 
เปน 10 ปกวาจะ Switch off ได ญี่ปุนก็ 
7-8 ป ประเทศไทยก็ยังไมทราบ แตผม 
คิดวาควรรีบเปลี่ยน เพราะถาคนไทยไปติด 
จานดาวเทียมกันหมดแลวบอกวาพอใจแลว 
คนคงไมอยากจะมาติดต ั ้งเสากางปลา 
เพราะมันเกะกะ และถาเราทำชามากเรา 
อาจจะไมตองทำแลวก็ได แตถาตองทำ 
เพราะมีเรื่องความมั่นคงภาระก็คงไปตกกับ 
ชอง 3, 9, 7, 11 ไป

คุณสมพันธ จารุมิลินท รองประธาน 
กรรมการบริหาร บริษัท ทรูวิชั่นส จำกัด 
(มหาชน)  รวมแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง 
โฉมหนาทางธุรกิจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
สูระบบดิจิทัลและความทาทายของทีวีเคเบิล 
วาสำหรับผมแลวโดยสวนตัว คิดวาเปนสิ่ง 
ที ่ด ีมากที ่ประเทศไทยจะมีระบบการสง 
สัญญาณแบบดิจิทัล แลวก็เกิดคำถามขึ้นมา 

ดาวเทียมเติบโตเร็วมาก 60%ที่มีโทรทัศนในครัวเรือน 
ติดตั้งอุปกรณดาวเทียมไปแลว มีคนตั้งขอสังเกตวาอีก ไมเกิน 2-3
ปนี้ผูใหประกอบการดาวเทียมจะเขาถึงผูชมได 22 ลานครัวเรือน 
เหมือนกับการใชคลื่นสาธารณะเลย

โทรทัศน
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ว าเม ื ่อผ ู บร ิโภคมีทางเล ือกมากขึ ้นจะ 
กระทบตอธุรกิจทรูในมิติไหนบาง อยางไร 
ซึ ่งผมขอเรียนวาเรื ่องนี ้ก็ไมไดเปนเรื ่อง  
ใหม ในชวงเวลาที่เรารอการออกมาของ 
คณะกรรมการ กสทช. มาเปนระยะเวลา 
กวาสิบป ประเทศไทยมีการเติบโตอยาง 
รวดเร็ว ผมวาเร็วท่ีสุดในโลก จากผูใหบริการ 
แบบรับสมาชิกจากเดิมมีอยูเพียง 78 ราย 
ที่ไดรับใบอนุญาตจากกรมประชาสัมพันธ 
ในชวงระยะเวลาท่ีรอการแตงต้ังคณะกรรมการ 
กสทช. ผูประกอบการก็ไดเพ่ิมข้ึนกลายเปน 
700-800 ราย ถาดูจากวิทยุก็ยิ่งไปกันใหญ 
ทางดานโทรทัศนดาวเทียมก็ไมเบานะครับ 
เทาท่ีทราบชองท่ีมีเปนชองภาษาไทย ตอนน้ี 
ก็มีเปน 100 ชองท่ีประชาชนสามารถรับชม 
ไดฟรีโดยการติดตั้ง KU band หรือ CU 
band ดังนั้น สิ่งเหลานี้ไดเกิดขึ้นไปแลว 
ประชาชนไดรับโอกาสนั้นไปแลว โทรทัศน 
ดาวเทียมเติบโตเร็วมาก 60% ท่ีมีโทรทัศน 
ในครัวเรือน ติดตั ้งอุปกรณดาวเทียม 
ไปแลว มีคนตั้งขอสังเกตวา อีกไมเกิน 
2-3 ปน้ี ผูประกอบการดาวเทียมจะเขาถึง 
ผูชมได 22 ลานครัวเรือน เหมือนกับ 
การใชคลื่นสาธารณะเลย ซึ่งอันนี้ก็เปน 
ปรากฏการณที่นาสนใจ ซึ่งถาดูเม็ดเงิน 
ของคาโฆษณา ก็ไมนอย ในแตละปมี 
บริษัทหางรานใชเงินผานโฆษณาโทรทัศน 
เนี่ยประมาณ  6 หมื่นกวาลานบาท ซึ่ง 
งบนี้โตขึ้นทุกปตามขนาดเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ประมาณการกันวา 5% ของ 
งบน้ีมาสู New Media มากกวา 3 พันลาน  
ซึ่งตรงนี้เปนเรื่องที่นายินดีเพราะเปนการ 
เปดโอกาสใหกับคนไทยอยางแทจริง ทำให 
คนไทยใชความรูความสามารถผลิตรายการดี  ๆ
ออกมาไดง ายขึ ้น ดังนั ้น นับจากนี ้ไป 
คนไทยก็จะมีโอกาสแสดงฝมืออยางเต็มที่ 

ในเรื ่องการผลิต Content ดีๆ แบง 
Segmentation ของคนดูใหชัดเจน ตัวเอง 
ถนัดทางไหนก็ทำตรงนั้นใหดีที่สุด ทุกคน 
ก็มีโอกาสที่จะเกิดไดในวงการทีวี ซึ่งผม 
เห็นวาเปนเรื่องที่ดี 

เมื่อมีคณะกรรมการ กสทช. แลว มี 
การออกใบอนุญาตถูกตองแลว การควบคุม 
ดูแลกำกับตางๆ ก็นาจะดีข้ึนกวาเดิม เพราะ 
ที่ผานมามัน Free Style ขึ้นอยูกับวาใคร 
เปนผู ประกอบการ จะยึดจรรยาบรรณ 
ฉบับไหนก็วากันไปเองโดยไมมีกรรมการ 
มาคอยใหคะแนนหรือตัดคะแนน ซึ่งผม 
ยินดีมากที่จะมี กสทช. มาคอยกำกับดูแล 
อยากใหเกิดความเทาเทียมกันทุกรายและ
ก็ใหทุกอยางเปนไปตามกฎหมายทุกฉบับ 
ซึ่งตรงนี้จะทำใหพวกเราที่ทำธุรกิจถูกตอง 
ตามกฎหมายได ร ับการปกป องตามท ี ่ 
ควรจะเปน 

มีสิ ่งที่กังวลอยูเล็กนอยคือที่ผานมา 
การออกโทรทัศนภาคปกติของเรามีการ 
กระจายเสียงและภาพใหประเทศเพื่อนบาน 
ของเราไดรับชมดวย ซึ่งผมมองวาเปนกำไร 
ของประเทศไทย เราไดแพรอิทธิพลของเรา 
ไปยังประเทศเพื่อนบานไดในเชิงบวก รูจัก 
ศิลปนของเรา รูจักสินคาของเรา ถาตอไป 
จะเขาสูระบบดิจิทัล ผมยังกังวลวาถาหาก 
ไมไดเปนระบบเดียวกัน แลวเราไปเลือก 
ระบบที่เพื่อนบานเราไมใช อยางนี้เราก็ 
กลับมาที่จุดเดิมคือ ไมไดเปรียบ ซึ่งผม 
มองวาตรงนี้เปนจุดยุทธศาสตรอยางหนึ่ง 
ท่ีคณะกรรมการตองพิจารณาอยางรอบคอบ 
วาทำอยางไรถึงจะยึดผลประโยชนชาติ 
เปนหลัก  

ดร.ภูษณ ปรียมาโนช ประธาน 
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP) 
ใหความเห็นและมุมมองถึงผลกระทบทาง

ดานสังคม เศรษฐกิจและโอกาสของคนไทย 
วาทีวีอินเตอรเน็ตก็เหมือนอินเตอรเน็ต 
เลย หมายความวาตอนนี้ความสัมพันธมี 
เปน 2 สวน 1. อินเตอรเน็ตทีวีเริ่มมี 
บทบาทที่สุด และจะมีโอกาสและบทบาท 
มากขึ้นเรื่อยๆ และจะมีบทบาทมากกวา 
โทรคมนาคม หมายถึงโทรศัพทมือถือ ตอไป 
ก็จะเปนโทรทัศนโดยสมบูรณแบบ ซึ่งก็ 
ไมใชความฝนและเปนจริงแลวในหลายๆ 
ประเทศ เชน จีน มีแลว 35 ลานเครื่อง 
ภายในระยะเวลาไมกี ่เดือน หรือฝรั่งเศส 
ดังน้ันขอแรกของผมท่ีอยากเสนอขายไอเดีย 
คืออินเตอรเน็ตมากับการ Broadcast 
แลว และกำลังหนีจากการโทรคมนาคม 
เปน 2 ทาง ขอท่ี 2 ระบบดิจิทัลมาตรฐาน 
มีประโยชนอยางไร มาตรฐานกับผลประโยชน 
มีความใกลกันมาก ซึ ่งมาตรฐานมีการ 
เปลี่ยนแปลงตลอด มีพลวัตและมันไมนิ่ง 
ถา กสทช. มีความถี่สำรองเหลือเฟอ ควร 
จะจัดใหมีการทดลอง แลวใหตลาดซ่ึงแนนอน 
ก็คือผูใชเปนผูตัดสินใจ  การเลือกมาตรฐาน 
อยาไปดูทางเทคนิค ใหไปดูมาตรฐานที่ 
ทางสังคมจะไดรับวาคืออะไร สังคมควร 
จะไดรับ Equal of Access, Equal of 
Opportunity ผมซึ่งอยูหางไกลตองได 
รับโอกาสเทากับคนท่ีอยูในเมือง ผมอยาก 
เห็นลูกหลานเราอยูตางจังหวัด ก็สามารถ 
ใชอินเตอรเน็ตบริการฟรีจากป มน้ำมัน 
ปตท. เราอยากใหการศึกษาเทากัน ผม 
อยากเนนวามาตรฐานตองเปนมาตรฐาน 
ทางสังคมซึ่งจะตองนำมาพิจารณาเปนหลัก 

ในสวนของเงื่อนเวลา ที่มีหลายคน 
วิพากษวิจารณวา 5 ป 10 ป ผมวาเรื่อง 
มาตรฐานมันกำหนดไมไดหรอกวาจะกี่ป 
มันขึ ้นอยู ก ับความแข็งแกรงของธุรกิจ 
สมัยกอนตอนที ่เราออกใบอนุญาตใหมๆ 
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ต้ังแตกรมไปรษณียก็เปนการออกใบอนุญาต 
เปนกระดาษแผนเดียว การออกใบอนุญาต 
ตองมีเง่ือนไข เง่ือนไขไมอยากใหเอาเง่ือนเวลา 
เปนตัวตั้ง อยากใหดูวาเขาทำเพื่อสังคม 
จริงไหม ถูกตองไหม ทำใหสังคมขนาดไหน 
ถาทำไมถูกตอง เชน ออกความถี่เกินกวา 
ที่กำหนด ออก Content ที่ไมเหมาะสม 
ไมเขาครรลองของสังคมไทย เราก็มีสิทธิ 
ยึดคืนใบอนุญาตได หมายความวาอยางไร 
แปลว ากรอบของเวลาม ีความสำค ัญ 
นอยกวากรอบของการกระทำ ตราบใดที่ 
เรากำหนด 2-3 ป หรือ 3-4 ปก็ทำได 
เฉพาะบริษัทใหญๆ คนอื่นทำไมไดเพราะ 
ไมมีเงิน เพราะแค 2 ปตองคืนจะทำยังไง 
ยังคืนทุนไมไดเลย ตลาดหลักทรัพยบอก 
อยางนอยตองทำสัญญา 15-20 ป ตรงนี้ 
ผมเลยอยากฝากเอาไว เพราะไมอยากให 
บริษัทใหญๆ ไดงานอยางเดียว

ผมอยากสรุปตรงนี้วาโดยสวนตัวผม
สนับสนุน กสทช. ผมไมอยากใหสิ่งที่ทำๆ 
มาแลวสวนหนึ่งกับกฎหมายมาบังคับ สิ่งที่ 
กสทช. คิดก็ไมถูกกฎหมายรอยเปอรเซ็นต มันมี 
ชองอยู ยกตัวอยางเชน Refarming การเอา 
คล่ืนกลับคืนมาภาครัฐเสียหาย ยกตัวอยางเชน 
อสมท. อยูในตลาดหลักทรัพยมีสินทรัพย 
เทาน้ันเทาน้ี ถาไปยึดคล่ืนคืนมา คิดไหมครับ 
วาจะเปนอยางไร แตถาใชวิธีการใหโตข้ึน ท่ีดี 
อยูแลวก็ทำใหดียิ่งขึ้นซึ่งตามบทเฉพาะกาล 
ก็ใหทำอยางอื่นไดดวย ไมจำเปนตองยึด 
คลื่นกลับ

คุณเอกชัย ภัคดุรงณ ผูชวยกรรมการ 
ผู อำนวยการส วนงานก ิจการองค กร 
บมจ. ไทยคม ใหความเห็นแลกเปลี ่ยน 
ในเรื่องประเด็นการเผยแพรสัญญาณและ 
ผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสูระบบ 
ดิจิทัลวาการเปลี ่ยนระบบเปนดิจิทัลทีวี 
จะเปลี่ยนโครงสรางของบริษัท Broadcast 
ในประเทศหรือเปลา ผมมองวาปจจุบัน 
บริษัท Broadcast เปนทั้ง 3 Player คือ  
1. Terrestrial TV (ทั้ง 6 ชอง เปน 
ชองเทพที่ทีวีทุกบานตองมี ซึ่งปจจุบัน 
เปน Analog อยู) 2. Satellite TV            
3. เคเบิลทีวี 

17 ลานครัวเรือนที ่มีทีวีจะมี 6   
ชองหลักซึ่งใน 17 ลาน มี 8 ลานที่มี 
Satellite TV แลวมีเคเบิลอีกประมาณ 
3 ลาน ซึ่งพอมีดิจิทัลทีวีขึ้นมา เนื่องจาก 
ทั้งเคเบิลและ Satellite มีชองเยอะอยู 
แลว ไทยคมมีอยูประมาณ 400 ชองอยู 
บนดาวเทียม เคเบิลเองแตละสถานีก็มีเปน 
100 ซึ่งคนดูก็ติด Content อยูแลว ดังนั้น 
การมีดิจิทัลทีวีก็เปนการเสริมมากกวา 
คงไมใชจะทำใหคนเลิกใชเคเบิล หรือ 
ดาวเทียม ปญหาก็คือวาถาผมเปนคนทำ 
content ผมก็ตองอยากให Content 
ของผมลงดาวเทียมดวย ลงเคเบิลดวย 
เพราะจะไดมีคนดูมาก และดิจิทัลทีวี 
ผมก็ลงดวยเหมือนกัน ถา Content ดีพอ 
มันก็จะลงไดท้ังหมดเลยก็เปนการเสริมซ่ึงกัน 
และกัน ดังน้ันการมีดิจิทัลทีวีในอุตสาหกรรม 

Broadcast เปนเรื่องที่ดี
ในแผนแมบทเราจะเริ่ม Switchover 

ภายใน 4 ป ใหมีดิจิทัลทีวีบริการใหได 
ภายใน 4 ป แลวหลังจาก 4 ปนั้นเราก็จะ 
มีการชวยเหลือเรื่อง STB แกชาวบานที่มี 
รายไดนอยจะไดไมเดือดรอนจากการที่มี
การเปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิทัล ผมอยาก 
ถาม กสทช. วาเราทำไปเพื่ออะไร ซึ่งหลักๆ 
เราก็เห็นชัดๆอยู 2 ประเด็น คือ 1. เพื่อ 
ใหประชาชนมีทางเลือกในการรับชมขอมูล 
ขาวสารมากขึ้น 2. คือเพื่อใหประชาชน 
มีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารไดดีกวาเดิม 
ผมเลยอยากถามกลับวาตอนนี้เรามีดิจิทัล
ทีวีแลวหรือยัง จริงๆ แลวบนดาวเทียม 
เปนดิจิทัลลวนๆ เลยนะครับ มีตั้ง 400 
ชอง Content ดีๆ เพียบเลย แลวทำไม 
เราตองรอถึง 4 ปถึงจะสามารถทำเรื่อง 
Subsidies ไดซึ่งจริงๆ ไมตองรอเลย ให 
ประชาชนเขาถึงเคเบิลหรือดาวเทียม 
ไดกอนโดยไมตองรอดิจิทัลทีวี ถาตองการ 
ใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที ่ดีก็ 
สามารถทำไดเลย

*** ทานผูสนใจขอมูลและรายละเอียด 
ของการเปล่ียนผานระบบน้ี สามารถติดตาม 
รายละเอียดเพิ่มเติม Digital Agenda 
Thailand ไดที่ www.DigitalAgenda 
Thailand.com หรือ ติดตามขาวสารจาก 
ทีมงานไดที่ทาง Facebook Fanpage ได 
ที่ www.facebook.com/DigiThailand  

การเลือกมาตรฐานอยาไปดูทางเทคนิค ใหไปดูมาตรฐานที่
ทางสังคมจะไดรับวาคืออะไร สังคมควรจะไดรับ Equal of Access, 
Equal of Opportunity ผมซึ่งอยูหางไกลตองไดรับโอกาสเทากับ
คนที่อยูในเมือง
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วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 เปนวันสำคัญสำหรับวงการสื่อสารวิทยุโทรทัศน 
และโทรคมนาคม เพราะเปนวันที่แผนแมบทของ กสทช. 3 ฉบับไดประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งแปลวามีผลบังคับใชแลวตั้งแตนี้เปนตนไป 
ในทางกฎหมายมีความหมายเพิ่มเติมไปอีกนิดวาสามารถใชอางอิงไดตามกฎหมาย 
เพราะแผนแมบทเปนเสมือน Roadmap ของอุตสาหกรรมที่จะนำพาเราทุกคนไปสู 
อนาคตที่ดีกวา ดังนั้นถา กสทช. หรือใครดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดไมเปนไป 
ตามแผนแมบทละก็ เตรียมตัวถูกดำเนินคดีและตองเตรียมคำอธิบายดีๆ ไวใชใน 
ศาลไดเลย ในอดีตที่ไมสามารถจัดประมูล 3G ไดสวนหนึ่งก็เพราะยังไมมีแผน 
แมบทนี้นี่เอง

แผนแมบททั้ง 3 ฉบับไดแก
(1) แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ.2555 (Frequency Master Plan)
(2) แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 

2559) (Broadcasting Business Master Plan) และ
(3) แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

(Telecommunications Business Master Plan)
แผนแมบททั้ง 3 ฉบับเปนเสมือนกรอบแนวทางสำคัญที่ กสทช. จะดำเนินการ 

ใหเปนไปตามนโยบายภาพรวมของประเทศ แตรายละเอียดตามแผนทั้ง 3 ฉบับนั้นมี 
ไมมากหรอกครับ สวนใหญเปนการวางกรอบกวางๆ ไวเทานั้น โดยเรื่องที่เปนไฮไลต 
สำคัญตามความเห็นของผมมีอยู 2 เรื่องไดแก

- ประเด็นการเรียกคืนคลื่นความถี่ของทุกประเภทกิจการ และ
- ประเด็นการเปลี่ยนผานของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเขา 

สูเทคโนโลยีดิจิตอล

ประเด็นการเรียกคืนคลื่นความถี่เปนประเด็นที่เปนขอถกเถียงและวิพากษวิจารณ 
อยางกวางขวางก็เพราะ กสทช. กำหนดกรอบการเรียกคืนคลื่นความถี่ในแผนแมบท 

สวนแบงดิจิตอล 
สวนแบงของเราทุกคน 

Contributor
ดร.ปยะบุตร บุญอรามเรือง 
อาจารยประจำคณะนิติศาสตร และผูอำนวยการ 
สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับ 
ธุรกิจและการกำกับดูแล หรือ “APaR” 
(Academy of Public Enterprise Policy, 
Business and Regulation) มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย
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การบริหารคลื่นความถี่ไวคอนขางใชระยะเวลานาน ซึ่ง 
อธิบายใหเขาใจงายๆ วามี 2 กรณีหลักดังนี้

(1) กรณีท่ีมีอายุสัมปทานกำหนดไวชัดเจน และ กสทช. 
ตรวจสอบแลว ใหคืนคล่ืนความถ่ีเม่ือส้ินสุดอายุการอนุญาต 
สัมปทาน หรือสัญญานั้น

(2) กรณีที่ไมมีการกำหนดอายุสัมปทานเอาไว ให 
กสทช. กำหนดเวลาใหคืนคล่ืนความถ่ี โดยคำนึงถึงประโยชน 
สาธารณะ และความจำเปนของการประกอบกิจการ แต 
ตองไมเกิน

- 5 ป กรณีกิจการกระจายเสียงวิทยุ (สิ้นสุด 3 
เมษายน พ.ศ.2560)

- 10 ป กรณีกิจการโทรทัศน (สิ้นสุด 3 เมษายน 
พ.ศ.2565)

- 15 ป กรณีกิจการโทรคมนาคมและกิจการอื่น 
(สิ้นสุด 3 เมษายน พ.ศ.2570)

จึงกลายเปนประเด็นการเรียกคืนคลื ่นความถี ่ใน 
สูตร “5-10-15” อาจมีคนพยายามอธิบายวากรอบเวลา 
ดังกลาวเปนเพียงกรอบระยะเวลาอยางมากที ่สุดที ่จะ 
ตองไมใหเกินเลยไปกวานั้น แตใครจะรับประกันละครับ 
วาเราจะเห็นการเรียกคืนคลื่นความถี่ดวยความรวดเร็ว 
กวาเวลาดังกลาวไดจริงๆ ประสบการณที่ผานมาก็นาจะ 
สอนเราไดเปนอยางดีวาอะไรๆ ก็ไมแนนอน กรอบเวลา 
ก็ยืดได ยิ่งเปนเรื่องกฎหมาย เปนเรื่องเกี่ยวกับหนวยงาน 
รัฐดวยแลวละก็มีแตชากับชาเทานั้น

แผนแมบทกำหนดกรอบเวลาการเร ียกคืนคลื ่น 
ความถี่ไวเทานั้น กสทช. ยังจะตองกำหนดหลักเกณฑ 
และวิธีการที่เปนขั้นเปนตอนตามมาอีกมาก แตในขั้นตน 
นี้ก็มองไดวาเราคงจะไดเห็นความเคลื่อนไหวในวงการ 

วิทยุมาเปนอันดับแรกกอนใครเพื ่อน 
ตามกรอบระยะเวลา 5 ปซึ่งอยางนอย 
ประกอบไปดวยวิทยุกระจายเสียงของ 
กองทัพกวา 200 คลื่น ของกรม 
ประชาสัมพันธ 147 คลื่น ของ อสมท. 
63 คลื่น และที่เปนวิทยุชุมชน กวา 
6,000 สถานี ขอมูลเทานี้ก็พอจะบอกได 
วาคงมีความวุนวายไมนอย โดยเฉพาะกับ 
การจัดระเบียบวิทยุชุมชน และเพียงแค 
ประเด็นนี้ประเด็นเดียวก็ทำใหการรับฟง 
ความคิดเห็นเก่ียวกับแผนแมบทของ กสทช. 
ที่วามานี้รอนแรงอยางที่ไมเคยมีมากอน

นี่ยังไมนับรวมถึงกิจการโทรทัศนที ่ 
ประกอบไปดวย ฟรีทีวี 6 สถานี ทีวี 
ดาวเทียมประมาณ 200 สถานี เคเบิ้ล 
ทองถิ่น 500 สถานี เคเบิ้ลทองถิ่นระดับ 
ชาติ 1 สถานี โดยมีมูลคาของธุรกิจที่ 
เกี่ยวของกับสื่อสารมวลชนทั้งหมดรวม 
ประมาณ 1.5 แสนลานบาท

ที่วากรอบระยะเวลาตามแผนแมบท 
น้ีคอนขางนาน ก็เพราะตองพิจารณาประกอบ 
กับวา กสทช. ไดตัดกลุมผูใชคลื่นความถี่ที่ 
กำหนดระยะเวลาแนนอนไปแลวสวนหนึ่ง 
ขอม ูลย ังไม แน ช ัดว าเหล ือกลุ มท ี ่ ไม ม ี 
กำหนดระยะเวลาแนนอนจำนวนเทาใด 
แตนาจะพอคาดการณไดวากลุมผูใชคลื่น 
ความถี่หลักๆ เชน กองทัพ และหนวยงาน 
รัฐทั้งหลาย แทบไมมีที่ใดเลยดำเนินการ 
ดวยตนเอง ที่ทำสัญญากับเอกชนก็นาจะ 

เปนที่นาสนใจวาประเทศไทยจะสามารถดำเนินการตามกรอบ 
อาเซียนนี้ไดหรือไม การจะใหเริ่มมีการสงสัญญาณดิจิตอล 
เปนตัวอยางแรกเริ่มคงไมยากและที่จริงก็มีการเริ่มสงสัญญาณ
เพื่อทดสอบและทดลองตลาดมาบางแลวในประเทศไทย แต
การจะกำหนดใหมีการคืนคลื่นความถี่และจัดสรรใหมเพื่อจัดระเบียบ
และเปลี่ยนผานเขาสูเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งระบบนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง
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มีกำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น ตามความหมายนี้
ขอตอมาคือ กสทช. แตละชุดมีวาระการทำงาน 6 ป 

ซึ่งจะครบวาระในป พ.ศ. 2560 พอดิบพอดีกับกำหนด 
ระยะเวลาการคืนคลื่นของกิจการวิทยุ ซึ่งไมแนวาจะทำ 
สำเร็จหรือไมตามกรอบเวลาที่พอดิบพอดีเชนนี้ ยิ่งไปกวา 
นั้นกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมก็คงตองสง 
ตอใหเปนภาระงานของ กสทช. ชุดตอไป

ขอพิจารณาสำคัญประการตอมาก็คือ  ประเด็นการ 
เปลี่ยนผานของกิจการวิทยุและกิจการโทรทัศนเขาสู  
เทคโนโลยีดิจิตอล โดยแผนแมบทกำหนดไวเพียงกวางๆ 
วาจะมีการเริ ่มตนการรับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนใน 
ระบบดิจิตอลภายใน 4 ป นับแตวันที่แผนแมบทการ 
บริหารคลื่นความถี่ใชบังคับ ซึ่งก็คือ ภายในป พ.ศ.2559 
และเปนชวงเวลากอนที่ กสทช.จะหมดวาระเพียง 1 ป

ไฮไลตการเปลี ่ยนผานเขาสู ระบบดิจิตอลก็คือ 
การเปลี่ยนผานของระบบโทรทัศนดิจิตอล หรือที่เรียก 
วา “Digital Switchover” ที่เริ่มตนดำเนินการใน 
ประเทศตางๆ มาตั้งแตป ค.ศ. 2005 โดยประเทศ 
อังกฤษและสหรัฐอเมริกาดำเนินการไปเรียบรอยแลว 
ตั้งแตกลางป ค.ศ. 2007 และ ค.ศ. 2009 ตามลำดับ 
ในขณะที่สหภาพยุโรปกำหนดใหดำเนินการใหเสร็จสิ ้น 
ภายในป ค.ศ. 2011 และกลุมประเทศอาเซียนกำหนด 
ใหดำเนินการเสร็จสิ้นภายในป ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 
2558

เปนที่นาสนใจวาประเทศไทยจะสามารถดำเนินการ
ตามกรอบอาเซียนน้ีไดหรือไม การจะใหเร่ิมมีการสงสัญญาณ 
ดิจิตอลเปนตัวอยางแรกเริ่มคงไมยาก และที่จริงก็มีการ 
เริ ่มสงสัญญาณเพื่อทดสอบและทดลองตลาดมาบางแลว 
ในประเทศไทย แตการจะกำหนดใหมีการคืนคลื่นความถี่ 
และจัดสรรใหมเพื ่อจัดระเบียบและเปลี ่ยนผานเขาสู  
เทคโนโลยีดิจิตอลทั้งระบบนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง

การเปลี่ยนผานจากระบบอนาล็อกไปสูระบบดิจิตอล 
มีความสำคัญในแงที ่ว าระบบดิจิตอลนั ้นสามารถชวย 
แกไขปญหาความไมเพียงพอของทรัพยากรความถี ่ได 
เป นที ่ทราบกันทั ่วไปวาระบบทีว ีด ิจ ิตอลสามารถสง 
สัญญาณทีวีจำนวนชองที่เราดูอยูกันทุกชองไวดวยคุณภาพ 
เทาเดิมดวยจำนวนคลื่นความถี่ที่นอยกวาเดิมอยางนอย 
75% หมายความวาเราจะไดคลื่นความถี่ 75% ดังกลาว 
มาจัดสรรใหมใหกับผู ประกอบการรายอื ่นไดใชกันบาง 
โดยเฉพาะจัดสรรเพื่อใชในการสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่ม 
มากขึ้น เชนที่เกิดขึ้นมาแลวในสหรัฐอเมริกาที่เรียกคืน 
คลื่นความถี่ยาน UHF 700MHz ที่เคยใชในกิจการ 
โทรทัศนระบบอนาล็อกมาออกประมูลเพื ่อใช ในการ 

สื่อสารหลากหลายรูปแบบ
คลื ่นความถี ่ที ่ไดคืนมาจัดสรรใหม 

อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิตอลนี้เองที่ 
เปนประเด็นสำคัญของการเรียกคืนคลื ่น 
ความถี่ที่กลาวมาแลว และไดดำเนินการ 
มาแลวทั่วโลก ซึ่งขอเรียกเปนภาษาไทยวา 
“สวนแบงดิจิตอล” (Digital Dividend) 
พูดงายๆ วาทีวีอนาล็อกแบบเดิม 1 ชอง 
สามารถเปล่ียนเปนทีวีดิจิตอลไดอยางนอย 
4 ชอง และอยางนอย 1 ชองเปนการ 
สงสัญญาณแบบ HD (High Definition) 
ดงันั้นหากเราสามารถเรียกคืนคลื่นความถี่ 
เหลานั้นกลับมาไดดวยเทคโนโลยีดิจิตอล 
เราก็จะสามารถมี “สวนแบงดิจิตอล” ให 
กับทีวีชองใหมๆ ผูประกอบการหนาใหมๆ 
และผู ชมก็จะมีโอกาสไดร ับสื ่อใหมๆ 
ทำใหเกิดการแขงขันและมีทางเลือกที ่ 
หลากหลาย

ในแงน ี ้การเร ียกคืนคลื ่นความถี ่ 
ในปจจุบัน จึงไมใชการเรียกคืนคล่ืนความถ่ี 
อนาล็อกเดิมมาจัดสรรใหมในจำนวน 
คลื่นความถี่อนาล็อกเทาเดิม และไมใช 
เพียงแค “การเปลี่ยนหนา” คนใชคลื่น 
ความถี่เทานั้น แตเปน “การปฏิรูปภาค 
อุตสาหกรรม” ทั้งระบบ การที่ยังคงให 
คนหนาเกาใชคลื ่นความถี ่เดิมอยู ต อไป 
แมเพียง 1 ป ก็ทำใหผูประกอบการหนา 
ใหมและประชาชนผู ชมทั ้งประเทศเสีย 
โอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิตอลและ
เส ียส วนแบงด ิจ ิตอลไปอย างมหาศาล 
กรอบเวลา 5-10-15 จึงเปนกรอบที่กำหนด 
ระยะเวลาใหผูประกอบการหนาเกายังคง
สามารถหาประโยชนตอไปไดจากระบบ 
อนาล็อกเทานั้นเอง

ประเด็นท้ิงทายในท่ีน้ีก็คือความจำเปน 
ของผูประกอบการและประโยชนของสาธารณะ 
ท่ีจะเปนเง่ือนไขสำคัญท่ีผูประกอบการหนาเกา 
จะยังคงไดใชคลื่นความถี่ในระบบอนาล็อก 
ตอไปอีกตามกรอบของแผนแมบท คำถาม 
มีวาผูประกอบการจะมีความจำเปนใดตองใช 
คล่ืนความถ่ีเดิมเอาไวเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
คำตอบก็คือแมแตเพื่อผูประกอบการเอง 
ก็ไมมีความจำเปนจะคงระบบอนาล็อกไว 
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แตการจะคืนคลื ่นความถี ่แลวใหคู แขง 
มาใชคล ื ่นความถี ่ของตนเองนั ้นเป น 
คนละเรื่องกัน หากจะอางวาตองขอเวลา 
ปรับตัวและเตรียมพรอมเขาสูเทคโนโลยี 
ดิจิตอลก็คงจะไมใชแน เพราะผูประกอบการ 
รายอื ่นๆ เคาก็ตองเตรียมตัวเพื ่อเขา 
แขงข ันขอใช คล ื ่นความถี ่ เหม ือนก ัน 
ที่จริงผูประกอบการทั้งหลายเตรียมพรอม 
เปลี ่ยนผานเขาสู ระบบดิจ ิตอลกันแลว 
รอแตเพียงคำสั ่งใหเปลี ่ยนระบบเทานั ้น 
ผูประกอบการเหลาน้ันก็จะสามารถสับเปล่ียน 
อุปกรณและดำเนินการใหบริการในระบบ 
ดิจิตอลไดในทันที

ในความเห ็นของผมหากจะย ังคง 
สถานะผูประกอบรายเดิมบนระบบอนาล็อก 
ไวนั้น ไมจำเปนตองตออายุใหพวกเขาเลย 
เพียงแคจัดสรรชองสัญญาณใหมในระบบ 
ดิจิตอล 1 ชองแทนที่ระบบอนาล็อกเดิม 
1 ชองภายใตกรอบอายุสัญญาหรือสัมปทาน 
ที่พวกเขามีอยูก็นาจะเพียงพอแลว ที่จริง 
การไดชองดิจิตอลที ่ม ีค ุณภาพสูงกวา 
ชองอนาล ็อกเด ิมโดยไม ต องประม ูล 
ก็ถือวาเปนกำไรมหาศาล และเราก็จะได 
สวนแบงดิจิตอลมาจัดสรรใหผูประกอบการ 
หนาใหม และใหเปนทางเลือกใหมแก 
ประชาชน เพราะเปนที่ทราบกันดีและ 
เร ียกรองกันมานานแลววาสื ่อวิทยุและ 

โทรทัศนนั ้นถูกครอบงำกึ่งผูกขาด ไมมี 
การแขงขัน ไมมีทางเลือกใหมๆ และไมมี 
มุมมองใหมๆ มานาน

ในแงนี้ การเรียกคืนคลื่นความถี่ 
เพื ่อการเปลี ่ยนผานเขาสู ระบบดิจิตอล 
จึงไมใชประเด็นทางเทคนิคทางวิศวกรรม 
แตอยางใด แต

เปนประเด็นทางการเมืองที ่เราจะ 
ตองช วยก ันผล ักด ันให  เก ิดส วนแบง 
ดิจิตอลนี้ขึ้นใหได 

เปนประเด็นทางเศรษฐกิจที่เราจะ
ต องช วยก ันผล ักด ันเพ ื ่อให  เก ิดการ 
แขงขันและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม 
และ

เปนประเด็นทางสังคมที่ทุกฝายจะ
ตองมีสวนในการเสนอความคิดเห็นและ
เสนอขอพิจารณาในการใชด ุลยพิน ิจ 
ของ กสทช. เพื่อประโยชนสาธารณะของ 
เราทุกคน

ในการนี ้สถาบันวิชาการนโยบาย 
กิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล 
หรือ “APaR” (Academy of Public 
Enterprise Policy, Business and 
Regulation) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
เล็งเห็นความสำคัญและกำลังดำเนินการ 

ทำวิจัยในเร่ืองน้ี เพ่ือเปนขอมูลแกสาธารณะ 
และประชาชนในการมีส วนร วมในการ 
กำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ 
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม อันถือ 
เปนกิจการสาธารณะที่สำคัญของประเทศ 
โดยเฉพาะวารวมกันกับสถาบันนโยบาย 
สังคมและเศรษฐกิจ (ISEP) ในการจัด 
งานสัมมนาเก ี ่ยวก ับการเปลี ่ยนผานสู  
เทคโนโลยีดิจิตอล “Thailand Digital 
Agenda” ซ่ึงไดจัดและประสบความสำเร็จ 
อยางดีมาแลว 2 ครั้งในหัวขอ “ทิศทาง 
และโอกาสของธุรกิจวิทยุและโทรทัศน 
ยุคใหม” และ “มาตรฐานโทรทัศนระบบ 
ดิจิตอลสำหรับประเทศไทย” จึงขอเชิญชวน 
ผูท่ีสนใจทุกทานติดตามโครงการสัมมนาคร้ัง 
ตอไปในหัวขอ “มุมมองใหม ...ทีวีดาวเทียม 
และโมบายลทีวี” ซ่ึงจะเกิดข้ึนในวันจันทรท่ี 
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ดูรายละเอียด 
เพ่ิมเติมงาน Digital Agenda Thailand 
ไดที่ www. DigitalAgendaThailand 
.com หรือติดตามขาวสารจากทีมงานได 
ที่ทาง Facebook Fanpage ไดที่ www. 
facebook.com/DigiThailand ครับผม

ในแงนี้การเรียกคืนคลื่นความถี่ในปจจุบัน จึงไมใชการเรียกคืนคลื่น 
ความถี่อนาล็อกเดิมมาจัดสรรใหมในจำนวนคลื่นความถี่อนาล็อก 
เทาเดิม และไมใชเพียงแค “การเปลี่ยนหนา” คนใชคลื่นความถี่ 
เทานั้น แตเปน “การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรม” ทั้งระบบ
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ของมหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศไทย 
ท่ีไปรวมงานดวย ท่ีนาสังเกตคือมหาวิทยาลัย 
หร ือสถาบ ันเหล าน ี ้ เป นกล ุ มท ี ่ ได ร ับ 
ผลกระทบจากว ิกฤต ิน ้ำท วมที ่ผ านมา 
อยางรุนแรง

ระหวางที ่สนทนากับอาจารยและ 
เจาหนาท่ีในชวงเดินทางกลับน้ัน ผมคิดในใจ 
วาเมื่อน้ำลดลงแลว ผูประสบภัยเหลานี้ 
ซึ่งพบกับการสูญเสียไมวาจะเปนบานเรือน 
เสียหาย เคร่ืองเรือนเฟอรนิเจอรชำรุดสูญหาย 
รวมไปถึงของรักของหวงหลายอยาง อาทิ 
หนังส ือหร ือแสตมป ท ี ่สะสมมานานป  
กางเกงยีนสย่ีหอด้ังเดิมท่ีมีอายุนับรวมรอยป 
ซึ่งคนเหลานี้ไดซื้อหาบริโภคและเก็บสะสม 
มากอนที่จะเกิดอุทกภัย ทั้งนี้ การซื้อหรือ 
บริโภคหรือสะสมก็ตาม ก็เพื่อใหสินคา 
เหลานั้นทำหนาที่เปนตัวสะทอนลักษณะ 
ความเปนตัวตนของตนเอง เชน มีมุมมอง 
กับตนเองวาเปนผูมีรสนิยมดี เปนคนที่อยู 
ในกลุมมีการศึกษา หรือเปนคนไทยรุนที่ 
อยูในยุคอเมริกันคาวบอยเขามามีอิทธิพล
กับความคิดและชีวิตประจำวัน

 
วันหนึ่งขณะผมกำลังขับรถกลับบาน 

ย ั ง เคยได ฟ  งรายการว ิทย ุส ั มภาษณ  
นักเขียนทานหนึ่ง ซึ่งไดรับผลกระทบจาก 
ปญหาน้ำทวมอยางรุนแรงในปที ่ผานมา 
หนังสือที่เคยสะสมมายาวนาน ไมใชแค 

ขณะนี้ประเทศตาง ๆ  ดังกลาว รวมทั้งไทย 
กำลังขยายตลาดการศึกษาไปยังภูฏาน 
เหมือนเชนที่สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ 
ออสเตรเล ียเคยเป นผ ู นำในธ ุรก ิจการ 
ศึกษา โดยดึงนักเรียนไทยและประเทศ 
ตาง ๆ ในเอเชียไปศึกษาในประเทศเหลาน้ัน 
อนาคตหากเปนไปตามแผนการสรางเมือง
แหงการศึกษา ภูฏานจะกลายเปนประเทศ 
ที่นักเรียนไทยอาจตองการขอสมัครเขาไป
ศึกษาก็เปนได 

เกริ่นมายืดยาว แตเหมือนจะไมมี 
ประเด็นอะไรเก่ียวโยงถึงเร่ือง วิกฤติน้ำทวม 
กับพฤติกรรมผูบริโภคเลย วากันตามจริง 
ก็ไมไดเกี่ยวกันโดยตรงหรอกครับ แตที่ 
นำเสนอประเด็นขางตน เพื่อชี้ใหเห็นวา 
การกำหนดนโยบายหร ือท ิศทางการ 
พัฒนาประเทศในอนาคตที ่ชัดเจนของ 
รัฐบาลเปนสิ ่งที ่มีความสำคัญอยางยิ ่ง 
ทำนองเดียวกับการกำหนดนโยบายและ
แนวทางในการบริหารจัดการน้ำและ 
อุทกภัย เนื่องจากจะทำใหผูที่เกี่ยวของ 
อาทิ นักลงทุน ประชาชนในพื้นที่ ไดทราบ 
และสามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติตน 
ใหเหมาะสมกับนโยบายตาง ๆ ดังกลาวได 
ดีขึ้น

 การไปภูฏานของผมคราวนี้ ไดพบ 
เจอเพ่ือนใหม ซ่ึงเปนอาจารยและเจาหนาท่ี 

เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผานมา ได 
เดินทางไปรวมงานมหกรรมการศึกษาที ่ 
ประเทศภูฏาน ไดฟงแนวคิดของรัฐบาล 
ภูฏาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่เกี่ยวของกับ 
การศึกษา ทำใหไดเห็นความเอาใจใส 
จริงจังกับการพัฒนาประเทศในดานการ 
ศึกษาของเขาอยางมากทีเดียว เนื่องจาก 
ภูฏานเห ็นว าการศ ึกษาเป นหัวใจหร ือ 
รากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้น จึงมีโครงการสรางเมืองแหงการ 
ศึกษา (Educational City) ซึ่งจะเปน 
บริเวณอาณาเขตขนาดใหญที ่มีการสราง 
ระบบสาธารณูปโภค มีการวางผังเมืองที่ 
สามารถสนับสนุนใหประชาชนของเขามา
ใชเพื่อการศึกษา เชน การมีมหาวิทยาลัย 
ของภูฏานเอง และมีมหาวิทยาลัยหรือ 
สถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานและไดรับ
การยอมรับจากตางประเทศเขามาเปด 
หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดอบรม 
สัมมนา ฯลฯ ซึ่งกลุมเปาหมายของเมือง 
แหงการศึกษานี้ รัฐบาลภูฏานมองการณ 
ไปไกลถึงขนาดวาไมไดจัดตั ้งขึ ้นเพื ่อคน 
ภูฏานเทานั้น แตยังตั้งเปาหมายที่จะรับ 
นักเรียนนักศึกษาจากประเทศใกลเคียง 
เชน อินเดีย เนปาล รวมไปถึงประเทศใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะกลายเปน 
ทิศทางยอนกลับกับปจจุบัน เนื ่องจาก 
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อายุของหนังส ือที ่น ักเข ียนทานนี ้ร ู ส ึก 
เสียดายกับการที่หนังสือตองสลายไปกับ
น้ำแตเปนหนังสือหายากและมีคุณคาทาง 
จิตใจอยางมาก เชน หนังสือสามเกลอ พล 
นิกร กิมหงวน ซึ่งการจะไปหาหนังสือ 
รุนนี้มาอีกคงเปนเรื่องที่เปนไปไดยากหรือ 
เปนไปไมได และดวยหนังสือชุดดังกลาว 
ทำหนาท ี ่สะทอนความเป นต ัวตนและ 
รสนิยมของนักเขียนทานนี้ จึงมีคุณคาและ 
สำคัญกับทานมาก

 
ผมมีคำถามผ ุดข ึ ้นในใจต ออ ีกว า 

คุณคาทางใจ คานิยม วิถีการดำรงชีวิต 
และมุมมองที่มีตอตนเอง ซึ่งสะทอนออก 
มาสูสังคมภายนอกดวยการซื้อหาบริโภค
หร ือสะสมของเหล  าน ี ้ เม ื ่ อก อนเก ิด 
เหตุการณอุทกภัยใหญที่ผานมา เทียบกับ 
เมื ่อหลังจากเกิดเหตุวิกฤติดังกลาวแลว 
ผูบริโภคหรือคนเหลานี้ ยังใหความสำคัญ 
กับกลุ มสินคาในรูปแบบเดียวกัน เชน 
หนังสือ ซึ่งสามารถหาซื้อใหมไดหลังน้ำ 
ลดแลว โดยใหคุณคากับสินคาดังกลาว 
เทากับหนังสือที่ซื้อและสะสมไวกอนที่จะ
เกิดภัยพิบัติหรือไม นักเขียนทานดังกลาว 

จะมีพฤต ิกรรมในการไปเสาะแสวงหา 
หนังสือเพื ่อนำไปเก็บสะสมเพื ่อคุณคา 
ทางใจหรือเพื ่อสะทอนความเปนตัวตน 
ของตนเองอีกตอไปหรือไม 

Sayre และ Horne (1996)1 เคยทำ 
การวิจ ัยและคนพบวาผู บร ิโภคหรือผู  
ประสบภัยเหลานี้ จะใหความสำคัญกับ 
ส ินค  า โดยการไปซ ื ้ อหาใหม น ั ้ น ไม  
เทากับหรือนอยกวาคุณคาที ่เขาเคยให 
กับสินคาประเภทเดียวกัน เพื ่อแสดง 
ความเปนตัวตนของตนเอง เมื่อครั้งกอน 
เกิดวิกฤตการณ สรุปคือผู บริโภคให 
ความสำคัญกับสินคากลุ มดังกลาวใน 
การทำหนาที ่สะทอนความเปนตัวตน 
ของตนเองลดลงหลังประสบภัย หรือ 
กลาวอีกนัยหนึ่งคือไมมีสินคามาทดแทน 
คุณคาที่เคยมี ไมมีความปรารถนาที่จะ 
กลับไปซื้อหา หรือสะสมสินคาดังกลาว 
อีกแลว เพราะสัญลักษณความเปนตัวตน 
จากการซื้อหรือสะสมนั้น ไดตายไปพรอม 
กับการส ูญหายหร ือส ูญเส ียของส ินค า 
ดังกลาวไปแลว หลังจากไดผานวิกฤติ 
อุทกภัยมาแลว 

ขณะเดียวกัน แนวคิดเรื่องการมอง 
อัตถประโยชนของสินคาจะเขามีบทบาท 
และแทนที่การใชสินคาเพื่อแสดงความ 
เปนตัวตน ดังนั้น ถาคนไทยซึ่งไดรับ 
ผลกระทบจากวิกฤตการณน้ำทวมครั ้งที ่ 
ผานมามีพฤติกรรมและการรับรู รวมถึง 
มุมมองความรู ส ึกเหมือนกับที ่น ักว ิจ ัย 
คนพบ ผูประกอบการคงตองหาสินคา 
หรือบริการที ่จะใหคุณคาตอการดำรง 
ชีวิตตอไปของผูประสบภัยเหลานี้ โดย 
คำนึงถึงประโยชนในเชิงหนาที่ของสินคา 
เหลานั้นมากกวาที่จะใหความสำคัญกับ
การเปนเครื ่องสะทอนความเปนตัวตน 
หรือภาพลักษณของผู บร ิโภค…ผมวา 
ผ ู ประกอบการคงต องนำแนวค ิดจาก 
บทความนี้ไปลองพิจารณาดูวาจะออกแบบ 
และพัฒนาสินคาและบริการใหเหมาะสม
ก ั บ ค ว ามต  อ ง ก า ร ขอ งผ ู  บ ร ิ โ ภ ค ใน 
อรรถประโยชนเชิงหนาท่ีของสินคามากกวา 
เชิงคุณคาทางจิตใจไดอยางไร หลังปญหา 
วิกฤติธรรมชาต ิ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ตอผูบริโภคหรือผูประสบภัย ขณะเดียวกัน 
ก็สามารถเพิ่มศักยภาพในการสรางรายได
และกำไรของบริษัทตอไป 

แนวคิดเรื่องการมองอรรถประโยชนของสินคา
จะเขามีบทบาทและแทนที่การใชสินคา
เพื่อแสดงความเปนตัวตน
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ชนกลุมนอยที่อยูบนภูเขาหรือที่ราบสูงทางตอนเหนือของประเทศไทย เปนกลุมชน 
ที่มีวัฒนธรรมเปนของตนเอง ถูกเรียกรวมๆ วา “ชาวเขา” ทั้งที่ชนกลุมนอยเหลานี้ 
ประกอบดวยหลายชาติพันธุดังที่เรียกรวมๆ กันวา “หกเผาชาวดอย” ชาวเขาแตละ 
ชาติพันธุตางก็มีวัฒนธรรมอันเปนอัตลักษณของตนเอง กลาวคือ มีภาษา มีการแตงกาย 
มีวัฒนธรรมประเพณีเปนของตนเอง พวกเขาดำรงชีวิตในเขตแดนประเทศไทยมาเปน 
เวลาชานาน แตชนกลุมนอยเหลานี้ก็ยังถูกชาวไทยสวนใหญเห็นวา “พวกเขา” ไม 
ใช “พวกเรา”  แตเปน “คนอื่น” บนผืนแผนดินไทย จนกลาวไดวาชาวเขาถูกเบียด 
ขับออกจากความเปนไทยมาเปนเวลาชานาน

การบูรณการใหชาติพันธุหนึ่งๆ บน 
ผืนแผนดินไทย มีความเปน “ไทย” โดย 
สมบูรณอยางไมตะขิดตะขวงใจอาจตอง 
ใชเวลานาน และใชกระบวนการกลืนกลาย 
อยางแยบยล ดังเชนการที่คนจีน คนลาว 
คนมอญ ฯลฯ กวาจะมีสำนึกวาเปนคนไทย 
เหมือนกับคนไทยอื่นๆ นั้นก็ตองใชเวลา 
นานมาก ทวาแมเปนคนไทยแลว คนจีน 
คนลาว คนมอญ เหลานี้ ก็ยังมีความ 
ภาคภูมิใจในอัตลักษณทางวัฒนธรรมของ 
ตนเอง ตัวอยางเชน ประเพณีวัฒนธรรม 
ของจีน ลาว มอญ ที่ถูกรื้อฟนขึ้นมา 
อยางมากในปจจุบัน ไดรับการสงเสริมให 
มีการศึกษาและสืบทอดกันอยางจริงจังดวย 
ตรงขามกับชาวเขา ซึ่งกวาจะไดรับสิทธ ิ
เปนคนไทย มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ 
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เรื่องของ “ชาวเขา”
ในสื่อบันเทิงของ “ชาวเรา”



แสดงวาเปนคนไทยก็ยังยาก ซ้ำรายชาวเขา 
ยังถูกประทับตราใหต่ำตอยดอยคายิ่งกวา 
ชนกลุมอื่นๆ ดังจะเห็นวาภาพลักษณของ 
ชาวเขาท่ีปรากฏในส่ือตาง  ๆ น้ันมักเสนอใหเปน 
พวกคายาเสพติด ยากจน ทำไรเลื่อนลอย 
ทำลายปา นารังเกียจ สกปรก ลักลอบ 
เขาเมือง โดยรวมแลวก็คือเปนพวกดอย 
วัฒนธรรม

การประทับตราใหชาวเขาต่ำตอยลง
กวาความเปนจริง โดยไมสนใจท่ีจะพิจารณา 
ไปถึงรากเหงาทางวัฒนธรรมของชาวเขา 
เชนนี้มีปรากฏอยูเสมอ ดังจะเห็นจากขาว 
ประจำวันท้ังทางวิทยุโทรทัศนและหนังสือพิมพ 
ที ่ตอกย้ำภาพพวกเขาใหเปนเชนนั ้นอยู  
ทุกว่ีวัน โดยท่ีชาวเขาไมมีโอกาสตอบโตหรือ 
แสดงความจริงอีกดานหน่ึงใหคนไทยสวนใหญ 
ของประเทศไดเขาใจ

ที่รายไปกวานั้นก็คือสื่อบันเทิงของ 
“ชาวเรา” ไดเสนอภาพชาวเขาในอีก 
ภาพลักษณหนึ่งอยางตอเนื่อง คือพากัน 
ประทับตราให “ชาวเขา” กลายเปน 
“ตัวตลก” ในสังคมไทย  การผลิตซ้ำภาพ 
ตัวตลกอยางต อเน ื ่องน ี ้ดำเน ินมาเป น 
เวลานานทำใหชาวเขาถูกนำมาลอเลียน 
ทั้งในสื่อบันเทิง และในชีวิตประจำวันของ 
คนไทยดวย

ที่เห็นไดชัดเจนคือการพูดไมชัดแบบ
ชาวเขา ซึ่งปรากฏอยางมากในเพลงลูกทุง 
สื ่อสารผานการรองเพลงของนักรองเด็ก 
คนหนึ่ง โดยนำเหตุการณในชีวิตประจำวัน 
ของชาวเขามานำเสนอ เชน เพลงเอา 

แครอตมาฝาก หรือเพลงน้ำกำลังตม โดย 
ออกเสียงลอเลียนเสียงภาษาไทยที ่พ ูด 
ไมชัด ซึ่งกลายเปนเรื่องขบขันในสังคมไทย 
ปจจุบัน แพรหลายไปทั่วอยูในปจจุบัน 
นอกจากนี ้ยังปรากฏเรื ่องเลาตลกขบขัน 
เกี่ยวกับการพูดไมชัดของชาวเขามีใหเห็น
อยูท่ัวไป ตลอดจนการนำชาวเขามาลอเลียน 
ทั้งภาษาพูดและเครื่องแตงกายดังที่ปรากฏ 
ในการเลนตลก หรือของนักรองนำวงดนตรี 
ลูกทุงดังวงหนึ่งดวย ทั้งหมดนี้ย้ำใหเห็นวา 
ชาวเขามีความดอยทางวัฒนธรรมและ 
สามารถนำมาลอเลียนใหเปนที่ขบขันของ 
กลุมชาวไทยได

ภาพของชาวเขาถูกนำเสนอผาน 

สื ่อบ ันเท ิงในฐานะกลุ มชนที ่ม ีความ 
แปลกพิสดาร สรางความตื่นตาตื่นใจให 
แกชาวไทยทั่วไปมาเปนเวลานาน หาก 
ศึกษาประวัติศาสตรภาพยนตรไทยแลวจะ 
พบวามีมาตั้งแต พ.ศ. 2515 คือภาพยนตร 
เรื่องลานสาวกอด ทำใหภาพลักษณของ 
ชาวเขาถูกเสนอผานลาน “แดของ” ซึ่งเปน 
ประเพณีร องรำทำเพลงตามประเพณี 
ภาพยนตร  เสนอให  เห ็นสาวอาข าท ี ่ม ี 
เพศสัมพันธไดอยางเสรี ทำใหชาวเขาถูก 
สร างให ม ีภาพลักษณของคนปาเถ ื ่อน 
ลาหลัง และไรวัฒนธรรม ภาพยนตรที่เสนอ 
ใหเห็นภาพวัฒนธรรมชาวเขาอยางแทจริง 
ในชวงนี้ก็คือเรื่อง คนภูเขา (พ.ศ. 2522) 
และเรื่อง ใตฟาสีคราม (พ.ศ. 2512) 
ทั้งสองเรื ่องไดพยายามใหภาพที่เปนจริง 
ของชาวเขาในความรับรู ของคนไทยใน 
ยุคนั้น แตตอมาภาพยนตรเกี่ยวกับชาวเขา 
ก็ถูกทำใหเปนภาพอีกดานหน่ึง คือภาพของ 
การเปนตัวตลก โดยเริ่มจาก แกวกลางดง 
(พ.ศ. 2528) กะเหร่ียงตกดอย (พ.ศ. 2530)

การสร างต ัวละครชาวเขาให  เป น 
ภาพตัวแทนชาวเขาทั้งมวลไวในภาพยนตร 
ไทยปรากฏลักษณะตางๆ นาสังเกตวาใน 
ชวงตนจนถึง พ.ศ. 2540 ยังไมมีการตอบโต 
จากชาวเขาจนกระทั ่งในช วงทศวรรษ 
พ.ศ. 2540 จึงเริ่มมีกระแสดังกลาว เริ่มจาก 
การตอบโตเพลงมิดะ ซึ ่งกลาวถึงการที ่ 
หญิงอาขาไดทำหนาที ่สอนเพศสัมพันธ 
ใหแกหนุมๆ ในหมูบาน โดยไมเขาใจถึง 
รากเหงาทางวัฒนธรรมที่แทจริง ซึ่งตอมา 
เร่ืองราวของมิดะ ถูกนำมาสรางเปนภาพยนตร 
วีซีดปีระเภทโปเปลือยในชือ่วาเทพธิดาดอย 
ไดรับความนิยมอยางมากในชวงหนึ่ง หรือ 
กรณีละครโทรทัศนเรื่อง “แกวกลางดง” 
ซึ่งเสนอใหเห็นภาพชาวเขาที่โงเซอ ต่ำตอย 
สกปรก ลาหลัง จนในที ่ส ุดถูกตัวแทน 
หญิงอาขาประทวง ปรากฏเปนขาวใหเห็น 
ในสื่อตางๆ และนำไปสูการจัดตั้งชมรม 
ศิลปวัฒนธรรมชนเผา จังหวัดเชียงรายขึ้น

เม่ือส่ือบันเทิงท่ีเสนอภาพของชาวเขา 
ถูกตอบโตเชนน้ัน หลังจากน้ันมา การเสนอ 
เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเขาก็ลด
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ที่รายไปกวานั้นก็คือ 
สื่อบันเทิงของ “ชาวเรา” 
ไดเสนอภาพชาวเขา 
ในอีกภาพลักษณหนึ่ง 
อยางตอเนื่องคือพากัน 
ประทับตราให “ชาวเขา” 
กลายเปน “ตัวตลก” 
ในสังคมไทย แสดงความจรงอกดานหนงใหคนไทยสวนใหญ ญ

ของประเทศไดเขาใจ
ที่รายไปกวานั้นก็คือสื่อบันเทิงของ 

“ชาวเรา” ไดเสนอภาพชาวเขาในอีก
ภาพลักษณหนึ่งอยางตอเนื่อง คือพากัน 
ประทับตราให “ชาวเขา” กลายเปน
“ตัวตลก” ในสังคมไทย การผลิตซ้ำภาพ 
ตัวตลกอยางต อเน ื ่องน ี ้ดำเน ินมาเป น 
เวลานานทำใหชาวเขาถูกนำมาลอเลียน 
ทั้งในสื่อบันเทิง และในชีวิตประจำวันของ 

ู

คนไทยดวย
ที่เห็นไดชัดเจนคือการพูดไมชัดแบบ

ชาวเขา ซึ่งปรากฏอยางมากในเพลงลูกทุง 
สื ่อสารผานการรองเพลงของนักรองเด็ก 
คนหนึ่ง โดยนำเหตุการณในชีวิตประจำวัน
ของชาวเขามานำเสนอ เชน เพลงเอา

แครอตมาฝาก หรือเพลงน้ำกำลังตม โดย 
ออกเสียงลอเลียนเสียงภาษาไทยที ่พ ูด 
ไมชัด ซึ่งกลายเปนเรื่องขบขันในสังคมไทย
ปจจุบัน แพรหลายไปทั่วอยูในปจจุบัน
นอกจากนี ้ยังปรากฏเรื ่องเลาตลกขบขัน 
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เกี่ยวกับการพูดไมชัดของชาวเขามีใหเห็น
อยูท่ัวไป ตลอดจนการนำชาวเขามาลอเลียน
ทั้งภาษาพูดและเครื่องแตงกายดังที่ปรากฏ

ูู

ในการเลนตลก หรือของนักรองนำวงดนตรี
ลูกทุงดังวงหนึ่งดวย ทั้งหมดนี้ย้ำใหเห็นวา
ชาวเขามีความดอยทางวัฒนธรรมและ 
สามารถนำมาลอเลียนใหเปนที่ขบขันของ
กลุมชาวไทยได

ภาพของชาวเขาถูกนำเสนอผาน
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ชาวเขาและใหชาวเขาเปนผู เลาเรื ่องราว 
อันเกี ่ยวเนื ่องกับวัฒนธรรมของตนเอง 
โดยเบื้องตนนั้นคนไทยพื้นราบพยายาม 
เสนอภาพชาวเขาในมุมมองของตน และ 
ใช ความท ันสม ัยเข ามาม ีบทบาทนำ 
เหนือชาวบาน แตตอมาก็ไดคิดวาการ 
นำเสนอเรื่องราวของชาวเขาจำเปนตอง
เสนอผานสายตาและมุมมองของชาวเขา 
เอง ภาพยนตรเร่ืองน้ีนับวาเปนภาพยนตร 
ที ่พยายามสรางความสมานฉันททาง 
วัฒนธรรมและกาวขามอคติชาติพันธุ  
ไดอยางนาสนใจ แตนาเสียดายท่ีภาพยนตร 
เรื ่องนี ้ไมไดอยู ในกระแสความสนใจของ 
ผูชมชาวไทยเพียงพอ จึงมิอาจตานกระแส 
การลอเลียนชาวเขาที่ยังปรากฏอยูในสื่อ
ตางๆ จำนวนมากได

ขณะที่โลกยุคโลกาภิวัตนไดทำให 
พรมแดนชาติพันธุ สูญสลายมากขึ ้นไป 
ทุกที ชาวเขาเริ่มผสมกลมกลืนเปนชาว 
เรามากขึ้น แตสื่อบันเทิงยังตอกย้ำภาพ 
ของชาวเขาใหต่ำตอย และเปน “คนอื่น” 
ในสังคมไทยอยู จึงชวนใหนาคิดวาการ 
ฝาขามชองวางทางวัฒนธรรมนี้จะตองใช
ความพยายามอีกนานเทาใด ชาวเขาจึง 
จะเปนชาวเราอยางสมบูรณ เฉกเชนกลุม 
ชาติพันธุอื่นๆ ในสังคมไทยปจจุบัน

นอยลง แตชาวเขาถูกเปลี่ยน ภาพลักษณ 
จากคนสกปรก ลาหลังมาเปน “ตัวตลก” 
มากข้ึน ความศักด์ิสิทธ์ิของจารีตประเพณีก็ 
คลายลง เชน ในภาพยนตรเร่ือง รักจัง ท่ีให 
พระเอกของเร่ืองสูญเสียความทรงจำและตอง 
ไปใชชีวิตอยูรวมกับชาวเขา ภาพยนตรเสนอ 
ภาพของชาวเขาเปนคนสกปรก ไรวัฒนธรรม 
และถูกทำใหดอยกวาคนเมืองกรุงในทุกดาน 
ในเรื่องพยัคฆรายสายหนา ก็ใหภาพของ 
ชาวเขาที่กลายเปนโจร ซึ่งเสนอภาพตลก 
มากกวาการเสนอภาพท่ีเปนจริง ในภาพยนตร 
เรื่องกอนบายคลายเครียด เดอะมูฟวี่ ให 
ภาพของชาวเขาท่ีมาตามหาคนรัก โดยเช่ือวา 
หญิงคนกรุงเปนนางฟาของเขา แตเมื่อมา 
อยู ในเมืองกรุงก็เสนอภาพความเป นเชย 
สารพัด ชวนขบขัน อยางเกินจริงเปนอยางมาก 
อีกดวย

ภาพยนตรดังกลาวเปนเพียงสวนหนึ่ง 
ของภาพยนตรที ่ เสนอเรื ่องของชาวเขา 
ยังมีภาพยนตรอ ีกหลายเรื ่องที ่สะทอน 
ภาพความเปนจริงบางดาน เชนเรื่อง แจว 
ที่เสนอภาพตัวละครชาวเขาที่เขามาทำงาน 
เปนคนรับใชตามบานผูดีในกรุงเทพฯ และ 
กลายเปนตัวตลกของตัวละครดวยกันเอง 
ตลอดจนเปนตัวตลกของคนดูในโรงภาพยนตร 
ดวย เชนเดียวกับเร่ือง นานาชา ซ่ึงลอเลียน 
ภาษาพูดที่พูดไมชัดของเด็กชาวเขา ซึ่ง 
ตองมาอยูรวมกับเพื่อนๆ ตางชาติพันธุใน 
โรงเรียนนานาชาติ หรือเรื่อง กอด เสนอ 
ภาพตัวละครชาวเขาที่เขามาทำงานในเมือง 
และถูกเจาหนาที ่ตำรวจรีดไถระหวางที ่ 
เดินทางสูกรุงเทพฯ ภาพยนตรที่เสนอภาพ 
ชีวิตของชาวเขาเพียงบางสวนนี้ ยังติดภาพ 
ความเปนตัวตลกในสายตาของคนดูอยูดี

ภาพยนตรเรื่องลาสุดคืออาขาผูนารัก 
ดูเหม ือนจะเป นภาพยนตร ท ี ่พยายาม 
เสนอใหเห็นภาพของชาวเขาที ่ใกลเคียง 
ความจริงมากที่สุด โดยเสนอเรื่องราวของ 
คนไทยพ้ืนราบกลุมหน่ึงไปต้ังสถานีโทรทัศน 
ในหมูบานของชาวเขา รับรูเรื่องราวของ 
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ขณะที่โลกยุคโลกาภิวัตน 
ไดทำใหพรมแดนชาติพันธุ 
สูญสลายมากขึ้นไปทุกที 
ชาวเขาเริ่มผสมกลมกลืน 
เปนชาวเรามากขึ้น 
แตสื่อบันเทิงยังตอกย้ำ 
ภาพของชาวเขาใหต่ำตอย 
และเปน “คนอื่น” 
ในสังคมไทยอยู 





เบาๆ ฟงเพื่อเปนการผอนคลายก็ทำให 
สุขภาพกายและใจไดสดชื่นอยางไมนาเชื่อ 
เชน ซาหริ่ม ลอดชอง หรืออื่นๆ ก็ 
สามารถจะนำมาเป นเมนูของหวานใน 
ครอบครัวชวงฤดูรอนวันหยุดไดเชนกัน 
หรือหากพอมีเวลาซื้อสมสดๆ มาคั้นและ 
แชเย็นไว ก็หยิบมาดื่มเพิ่มความสดชื่นให 
แกรางกายไดอยางดี

4. ทำสปาแบบบานๆ  ในบานเล็กๆ 
ก็ทำได เพียงแคทานหามุมโปรดไวสักมุม 
หนึ่งในบาน และเตรียมผาขนหนูชุบน้ำมา 
แชไวในตูเย็นหลายๆ ผืน ที่สำคัญอยาลืม 
เครื ่องหอมตามที ่ทานชอบมาไวหยดลง 
ในน้ำกอนนำผามาชุบ เพราะจะเพิ่มความ 
หอมสดชื่นใหทานในเวลาที่ทานนำมาใช 
ประคบหนา หรือประคบตามรางกายใน 
ชวงเวลาที่ทานหยอนกายอยูในมุมสงบๆ 
ภายในบาน พรอมกับเสียงเพลงคลาสสิก 
หรือเพลงบรรเลง เทานี้ก็สุขใจไดในบาน 
ของทานเอง

5. การลาพักรอนไปหลบความจำเจ 
ณ ที่ใดที่หนึ่งตามที่ทานชอบ  ซึ่งสถานที่ 
ท่ีมักจะนิยมไปกันก็คงหนีไมพน ทะเลสวยๆ 
ท่ีมีอยูในประเทศไทย ท้ังในภูมิภาคตะวันออก 
และทางใต การไดไปสูดโอโซนในชวงฤดูรอน 
อยางนี้ก็คงจะทำใหหลายๆ คนไดพักผอน 
กันเต็มที่ ชวยใหรางกายไดผอนคลาย และ 
มีความสุขกันมากขึ้น 

5 วิธีที่กลาวมานั้น อาจจะมีบางวิธี 
ที่สามารถทำไดทันที หรืออาจจะมีบางวิธี 
ที่ตองรอเวลาจึงจะทำได ซึ่งบางวิธีก็เหมาะ 
กับหลายๆ ทาน หรือหลายๆ ทานอาจจะ 
เลือกเพียงบางวิธีที่ทำไดบอยๆ มาปรับใช 
แตก็หวังวาคงจะเปนทางเลือกที ่ไมยาก 
เกินไปสำหรับการหาเวลาวางเพ่ือผอนคลาย 
รางกายในฤดูรอนที ่รอนแผดเผาในทุกๆ 
วันนี้ได

ในชวงฤดูรอนอยางที่กำลังเยือนมาอยูนี้ คงทำใหหลายๆ คนรูสึกเบื่อหนาย หรือ 
กำลังคิดอยูวาจะหาอะไรทำเพื่อทำใหรางกายไดผอนคลาย และมีจิตใจที่สบายมากขึ้น 
เพราะการตรากตรำของคนหนุมคนสาวที่บางคนก็อาจจะยังร่ำเรียนอยางหนัก เพราะ 
ยังเปนวัยแหงการศึกษา หรือกับอีกหลายๆ วัยที่มุงมั่นกับการทำงาน ก็ดวยวัยที่ยังตอง 
ขวนขวายในความกาวหนาของชีวิต หรือกับคนอีกหลายๆ กลุมที่อาจจะตองเรียนไป 
ทำงานไปดวยในเวลาเดียวกัน ก็คงยิ่งทำใหสุขภาพรางกายไมไดเบิกบานอยางที่ควรจะ 
เปน เมื่อผลพวงของภาระหนาที่และการทำกิจกรรมตางๆ ผนวกกับฤดูรอนที่รอนระอุ 
มากขึ้นไมยิ่งหยอนกันนี้เอง ก็ยิ่งทำใหจิตใจคนเราหมองเศรา เพราะไมรูวาจะทำ 
อยางไรที่จะชวยใหรางกายไดรับการพักผอนใหสดชื่นไดอยางจริงจัง แตก็นั่นแหละ แม 
วางานจะหนัก หรือวาจะเหนื่อยเหน็ดกับสิ่งรอบขางอยูเปนประจำ ก็ไมอยากให 
ทุกทานหมดแรงใจไป เพราะเชื่อแนวายังมีหลายวิธีที่จะทำใหทุกๆ ทานสามารถ 
ผอนคลายได ถึงแมวาจะมีเวลาเพียงนอยนิดก็ตาม ซึ ่งนั ่นก็หมายถึง 5 วิธีที ่ 
กำลังจะกลาวตอไปนี้วาอาจจะเปนวิธีการตางสำหรับทางเลือกที่ดีในการผอนคลาย 
รางกายใหแกทุกๆ ทานได

1. การออกไปเดินตากอากาศเย็น ๆ 
ในหางสรรพสินคา บางคนอาจจะทำอยู 
บอยๆ ในขณะที่บางคนไมชอบเพราะไม 
ตองการพบปะผู คนที ่เดินวนเวียนไปมา 
จนทำใหปวดเศียรเวียนเกลากันไป แตก็ 
อยามองขามกิจกรรมงายๆ นี้ ถึงไมทราบ 
วาจะเดินไปทำไม หรือไมมีส่ิงใดตองจับจาย 
แตก็เพียงหลบรอนในการรับประทานอาหาร 
จากที่บานไปเปนบรรยากาศสบายๆ ใน 
หางสรรพสินคา ก็นาจะเปนหนึ่งวิธีที่ชวย 
ใหสดชื่นขึ้นมาไดบาง

2.  ไปอานหนังสือตามหองสมุดตางๆ 
เพราะในปจจุบันนี้หองสมุดหลายๆ แหง 
ไมวาจะเปนหองสมุดที่อยู ในสถาบันการ 
ศึกษาหรือหองสมุดประชาชนที่เปดบริการ 
อยูมากมายในตอนนี้ ก็เปนแหลงพักผอน 
หยอนกายไดสำหรับคนทุกวัย

3. การเนรมิตอาหารและของหวาน 
เย็นๆ ที่บานของทาน ที่จะชวยใหการ 
พักผอนนอนดูโทรทัศน หรือจะเปดเพลง 

56

เรียบเรียงโดย อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส
อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

Work & Life

พักผอน.. หยอนกาย..
คลายรอน



ดัชนีความเชื ่อมั ่นผู ประกอบการ 
ภาคการคาและบริการ (Trade and 
Services Sentiment Index: TSSI) 
ประจำเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 จัด 
ทำขึ ้นโดยความรวมมือระหวางสำนัก 
ดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
มีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื ่อมั ่นของผู ประกอบ 
การภาคการคาและบริการ TSSI ของ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม ในเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2555 คาดัชนีความเชื่อมั่นใน 
ปจจุบันอยู ณ ระดับ 44.8 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนมกราคมซึ่ง
มีคาดัชนีอยู ที ่ระดับ 52.2 โดยเมื ่อ 

พิจารณาแยกตามประเภทของก ิจการ 
กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 44.3
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน
มกราคมที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 52.3 ใน 
ขณะที่กิจการภาคบริการมีคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 45.6 ปรับ 
ตัวลดลงเม ื ่อเท ียบกับคาด ัชนีในเด ือน 
มกราคมที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 52.1 จาก 
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันสามารถ 
พิจารณาไดว าผู ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
และบริการมีความเชื ่อมั ่นในปจจุบ ัน 
ปรับตัวลดลงเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนที่ผานมา อีกทั้งผูประกอบการมี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูในระดับไมดี
นัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูใน 
ระดับที่ต่ำกวากวา 50 ในทุกประเภท 
กิจการ

สำหรับคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ
บริการในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 
คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 54.3 ปรับตัว 
เพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
มกราคมซึ ่งมีคาดัชนีอยู ที ่ระดับ 52.9 
โดยเมื ่อพิจารณาแยกตามประเภทของ 
กิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีก 
มีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 54.4 ปรับตัวเพิ่ม 
ขึ้นเมื ่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนมกราคม 
ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 52.2 เชนเดียวกับ 
กิจการภาคบริการมีคาดัชนีความเชื่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 
54.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนมกราคมที่มีคาดัชนีอยู ที ่ 
ระดับ 54.0 จากคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ
โดย: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย, หอการคาไทย, ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เรียบเรียงโดย: นายสุวิสุทธิ ศิริวัฒนกุล นักวิจัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย



คาดการณ 3 เดือนขางหนาสามารถ 
พิจารณาไดว าผ ู ประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย อมภาคการค า 
และภาคบริการมีค าด ัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวใน 
ทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนที่ผาน อีกทั้งผูประกอบการมีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูใน 
ระดับที่คอนขางดีเนื ่องจากคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50 ในทุก 
ประเภทกิจการ 

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย อมท ี ่ม ีต อภาวะเศรษฐก ิจของ 
ประเทศในปจจุบันของเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2555 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 
44.4 ปรับตัวลดลงมากเม่ือเทียบกับคาดัชนี 

ในปจจุบันของเดือนมกราคมที ่ค าดัชนี 
อยูที่ระดับ 57.8 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 
3 เดือนขางหนาคาดัชนีอยูที่ระดับ 72.0 
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นอยางมากเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือน 
มกราคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 55.5 จากคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 พิจารณาไดวา 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมภาคการคาและบริการมีความ
เช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน 
ปรับตัวในทิศทางที่ลดลงมาก ในขณะที่ 
มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวใน 
ทิศทางที่เพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับ

คาดัชนีในเดือนที่ผานมา โดยผูประกอบ 
การม ีความเช ื ่อม ั ่นต อเศรษฐก ิจของ 
ประเทศในปจจุบันอยู ในระดับที ่ไมดีนัก 
เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับ
ที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 ในขณะที่มีคาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ 
ดีเน ื ่องจากคาด ัชนีความเชื ่อม ั ่นอยู  ใน 
ระดับที่เกินกวา 50 

เม่ือพิจารณาปจจัยตาง  ๆท่ีสงผลกระทบ 
ตอผ ู ประกอบการว ิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและ 
บริการทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 
2555 ผู ประกอบการสวนใหญมองวา 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอกิจการในระดับ
สูงที่สุด ไดแก ผลกระทบจากการแขงขัน 
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สถานการณน้ำทวมครั้งใหญสงผลกระทบ 
ตอกิจการในระดับที ่ไม มากนักและสง 
ผลกระทบตอกิจการในระดับที่ลดลงมาก 
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา 

สรุปผลการวิเคราะห
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นผู ประกอบการ 

ภาคการคาและบริการในเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2555 ผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมมีความเช ื ่อม ั ่นใน 
ปจจุบันปรับตัวในทิศทางที ่ลดลง  ใน 
ขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น เมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีความเชื่อมั่นของเดือนที่
ผานมา ซึ่งการปรับตัวลดลงและเพิ่มขึ้น 
ของคาดัชนีความเชื ่อมั ่นทั ้งในปจจุบัน 
และคาดการณ 3 เดือนขางหนา เปนผล 

ในตลาด รองลงมาไดแก ผลกระทบจาก 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและอำนาจซ้ือ 
ของประชาชน ผลกระทบจากราคาตนทุน 
สินคาและคาแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ผลกระทบ 
จากการหดตัวของความตองการสินคา 
และบริการ และผลกระทบจากระดับราคา 
น้ำมันและคาขนสง ในขณะที่ผลกระทบ 
จากสถานการณความขัดแยงทางการเมือง 
ตอกิจการผูประกอบการมองวาสงผลกระทบ 
ตอกิจการในระดับที่ไมมากนัก และสง 
ผลกระทบในระดับที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
เดือนที่ผานมา และในสวนของมาตรการ 
กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐผูประกอบการ 
มองวาสงผลกระทบดานบวกตอกิจการใน 
ระดับที ่ไม มากนักและสงผลกระทบตอ 
กิจการในระดับที ่ เพ ิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับ 
เดือนที่ผานมา ในขณะที่ผลกระทบจาก 

จากการปรับตัวลดลงและเพิ่มขึ ้นของคา 
ดัชนีความเชื ่อมั ่นในองคประกอบดาน 
ยอดจำหนาย และกำไรที่คาดัชนีความ 
เชื่อมั่นปรับตัวลดลงและเพิ่มขึ้นคอนขาง
มากเมื ่อเทียบกับคาดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
องคประกอบอื่นๆ เปนหลัก

โดยสาเหตุที ่คาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ในปจจุบันปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเปน
ผลมาจากในชวงเดือนกุมภาพันธเปน 
ชวงที่ผานพนชวงเทศกาลปใหมไปแลว 
สงผลใหผูประกอบการคาดวาการใชจาย 
ของประชาชนจะชะลอตัวลงหลังจากมี 
การเรงการใชจายไปมากในชวงเทศกาล 
ปใหม กอปรกับภาระในการซอมแซม 
บานเรือนของประชาชนที ่ไดร ับความ 
เสียหายจากสถานการณน้ำทวม รวมถึง 
สถานการณการจางงานที ่ย ังไมกลับสู  
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ภาวะปกติจากการที่โรงงานอุตสาหกรรม 
สวนหนึ ่งท ี ่ย ังไม สามารถกลับมาเดิน 
เครื่องผลิตสินคาได ซึ่งอาจสงผลกระทบ 
ให สถานการณการบร ิโภคในระยะน ี ้ 
ไมคึกคักเทาที่ควร นอกจากนี้สถานการณ 
ดานคาครองชีพที ่ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นยังเปน 
ปจจัยบั ่นทอนการบริโภคคอนขางมาก 
พิจารณาได จากดัชน ีราคาผ ู บร ิโภคใน 
เดือนกุมภาพันธที ่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นรอยละ 
3.35 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ 
ผานมา ซึ่งปจจัยตางๆ ดังกลาวสงผลให 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันของเดือน
กุมภาพันธปรับตัวในทิศทางที่ลดลง

สวนสาเหตุที่ทำใหดัชนีความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัว 
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากในชวง 
ระยะเวลาดังกลาวจะเขาสู ชวงเทศกาล 
สงกรานต และเปนชวงปดภาคการศึกษา 
ซึ่งนาจะมีสวนกระตุนการบริโภคในชวง 
ระยะเวลาดังกลาวเพิ่มขึ้นได รวมถึงใน 
ชวงเวลาดังกลาวกิจการตางๆ ที ่ไดร ับ 
ผลกระทบจากสถานการณน้ำทวมนาจะ 
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สามารถกลับมาฟนตัวสูภาวะปกติได ซึ่ง 
จะสงผลใหสถานการณดานการจางงาน 
จะกล ับ เข  าส ู  ภาวะท ี ่ ใกล  เค ี ยงปกต ิ 
กอปรกับการใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
ในรูปแบบตางๆ ของรัฐบาล ทั้งในสวน 
ของการปรับเพ่ิมคาจางข้ันต่ำ และเงินเดือน 
ขาราชการ การลดหยอนภาษีบานหลังแรก 
และการคืนเงินกู แกผู ซื ้อรถยนตคันแรก 
เปนตน รวมถึงงบลงทุนในการฟนฟูทรัพยสิน 
ราชการที่ไดรับความเสียหาย และงบลงทุน 
ในการปองกันสถานการณน้ำทวมที ่อาจ 
เกิดขึ้นไดในอนาคต ซึ่งการเรงการใชจาย 
ดานการลงทุนของรัฐบาลดังกลาวจะมี 
ส วนในการช วยกระต ุ นเศรษฐก ิจของ 
ประเทศอยางมากในระยะตอไป นอกจากนี้ 
ภาวะเศรษฐกิจในดานตางๆ ยังคงมีสัญญาณ 
การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งในสวนของ
ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวดีขึ้น

โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมใน 
เดือนกุมภาพันธปรับตัวเพิ่มขึ ้นรอยละ 
9.0 เม่ือเทียบกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ในเดือนที่ผานมา ซึ่งถือเปนการปรับตัว 

เพิ ่มขึ ้นของคาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ในระดับสูง 3 เดือนตอเนื่องเมื่อเทียบกับ 
เดือนกอนหนานับตั้งแตในเดือนธันวาคม
ของปที่ผานมา เชนเดียวกับการใชกำลัง 
การผลิตในเดือนกุมภาพันธที่ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 3.8 หลังจากที่ในเดือนธันวาคม 
และมกราคมปร ับต ัว เพ ิ ่ มข ึ ้นร อยละ 
31.75 และ 6.5 ตามลำดับเมื่อเทียบกับ 
เดือนกอนหนา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงสถานการณ 
ภาคอุตสาหกรรมที ่เริ ่มฟ นตัวขึ ้นจากใน 
ชวงที่ผานมา 

ในสวนของสถานการณการลงทุนใน
ชวงเดือนกุมภาพันธการลงทุนในตลาด 
หลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้น 76.73 จุด จาก 
เดือนมกราคม โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย 
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธอยูที่ 1,160.90 จุด 
แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน 
วาเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเขมแข็ง ซึ่ง 
ปจจัยตางๆ ดังกลาวลวนสงผลใหคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ของเดือนนี้ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 
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Economic Index : Trade Watch

1. Export Composite Leading Index (Export 
CLI)

Export CLI เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 อยูที่ 
ระดับ 99.4 เพิ่มขึ้น 0.3 แตยังคงอยูต่ำกวาเสน 
มาตรฐาน โดย Export CLI สงสัญญาณการ 
ฟนตัวตอเนื่องเปนเดือนที่สองคาดการณไดวา 
การสงออกในเดือนเมษายนมีโอกาสที่จะฟนตัว 
อยางไรก็ตามยังคงตองเฝาติดตามสถานการณ 
เนื่องจากเปนเพียงสัญญาณการฟนตัวเบื้องตน ทั้งนี้ 
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Export CLI เกิดจากดัชนี 
ตลาดหลักทรัพยสงสัญญาณการขยายตัว ในขณะที่ 
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิต 
ของไทย และการผลิตของโลกเม่ือพิจารณาจากดัชนี 
ผูจัดการฝายจัดซ้ือ (JPMorgan Global Manufacturing 
PMI) สงสัญญาณการฟนตัว อยางไรก็ตามดัชนีชี้นำ 
วัฏจักรธุรกิจระยะส้ันของไทยในเดือนมกราคมยังคง 
สงสัญญาณชะลอตัว 

2. Export Warning System (EXWA) 
Export Warning System (EXWA) 

สงสัญญาณปกติคอนขางซบเซา เปนการสงสัญญาณ 
ดีข้ึนเดือนแรก หลังจากท่ีสงสัญญาณซบเซาตอเน่ือง 
สามเดือน คาดการณไดวาการสงออกในเดือนเมษายน 
มีโอกาสฟนตัวข้ึน โดยตัวแปรช้ีนำการสงออกบางสวน 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา แตตัวแปรยังคง 
ชะลอตัวถึงหดตัว โดยดัชนีช้ำนำธุรกิจระยะส้ัน อัตรา 
การใชกำลังการผลิต และการนำเขาสินคาทุน ขยายตัว 
ชะลอลงโดยขยายตัวรอยละ 1.3 12.5 และ 1.0 
ในขณะท่ีการนำเขาสินคาวัตถุดิบหดตัวรอยละ -9.3 
อยางไรก็ตามพบวาการผลิตโลก เม่ือพิจารณาจาก 
PMI ปรับตัวดีขึ้น

การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนเมษายน พ.ศ. 2555
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 มีสัญญาณเบื้องตนของการฟนตัวของการสงออก หลังจากที่ภาคการผลิตตองประสบกับภาวะน้ำทวม 
คร้ังใหญ สงผลใหการสงออกหดตัวลงในชวงปลายปตอเน่ืองถึงตนป อยางไรก็ตามเน่ืองจากในชวงเมษายนเปนเดือนท่ีมีวันหยุดตอเน่ือง ซ่ึงจะสงผลให 
การผลิตในชวงดังกลาวลดลงกวาปกติ ดังนั้นหากเปรียบเทียบกับเดือนกอนหนาคาดวาการสงออกจะหดตัวลง แตจะมีการขยายตัวเมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปกอนหนา ดานเศรษฐกิจตางประเทศการผลิตโลกเม่ือพิจารณาจากดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือ (JPMorgan Global Manufacturing 
PMI) พบวาอยูเหนือเสนมาตรฐานตอเนื่องเปนเดือนที่สาม เนื่องจากผลผลิตคำสั่งซื้อใหมและการจางงานเพิ่มมากขึ้น

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

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
www.citsonline.utcc.ac.th
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