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บริษัท โอสิคอินเตอรเนชั่นแนล(ไทย) จำกัด
ดำเนินธุรกิจดานพลังงานทดแทนและสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร อาทิ การจัดจำหนายแปงมัน
ขาวโพด จัดหาเครื่องจักรอุปกรณดานการจัดการสิ่งแวดลอม เงินทุน การกอสรางเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน ตางๆ อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟา เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย
เครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากขยะ เครื่องจักรผลิตเอทานอล รวมทั้งผลิตภัณฑที่กอใหเกิดพลังงาน
อุปกรณที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย





ในวันเสารที่ 2 กรกฎาคม 2554 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บมจ. ศรีไทยซุปเปอรแวร 
พรอมดวย ผูบริหารและศิษยเกามจธ.ใหการตอนรับ รศ.ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน  อธิการบดี 
และคณะผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่ไดเดินทาง 
มา เยี่ยมชมโรงงานศรีไทยซุปเปอรแวร สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี ในโครงการ  “เยี่ยมชมโรงงาน 
...สานสัมพันธศิษยเกา”      (ครั้งที่ 1)

ในงานดังกลาว ไดเริ่มกิจกรรมโดยเปดวีดีทัศนแนะนำ บริษัทฯ ตอจากนั้น นายสนั่น  อังอุบลกุล  
ไดบรรยายพิเศษ ในหัวขอเรื่อง “กลยุทธการบริหารจัดการธุรกิจสูระดับสากล” พาเยี่ยมชม 
กระบวนการผลิตที่ใชเครื่องจักรและ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พรอมทั้งอธิบายถึงชีวิตการทำงานจริง 
ในโรงงานอุตสาหกรรม ใหแกนักศึกษาฟง ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมาก และกอนที่คณะอาจารย 

มจธ.เริ่มโครงการ “เยี่ยมชมโรงงาน... สานสัมพันธศิษยเกา” (ครั้งที่ 1)

และนักศ ึกษาจะเด ินทางกล ับ ศิษย  เก ามจธ.ของ 
ศรีไทยฯไดรวมกัน มอบเงินจำนวน 120,000 บาท 
แกรศ.ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน อธิการบดี มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 ศรีไทยซุปเปอรแวรไดมีโครงการรวมมือกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีอยู หลาย 
โครงการ อาทิเชน โครงการจากหิ้งสูหางซึ่งเปนการนำ 
ผลการวิจัยของอาจารย มจธ. ที่ไดทำการสกัดสารจาก 
เปลือกมังคุดเพื่อมาผลิตเปนเครื่องสำอางบำรุงผิว  ซึ่ง 
โครงการนี ้ไดร ับการตอนรับอยางดียิ ่งจากผู บริโภค  
โครงการอนุรักษพลังงาซึ่งไดรับความอนุเคราะหจาก 
อาจารย มจธ. มาชวยใหคำแนะนำ เพื่อให 
ศรีไทยซุปเปอรแวรสามารถสงผลงานเขาประกวดทั้ง   
ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โครงการสงเสริม 
วุฒิการศึกษาระดับปวส. ไดศึกษาตอ ปริญญาตรีสำหรับ 
พนักงานที่จบการศึกษาปวส. โครงการนี้มีจุดประสงค 
เพื่อยกระดับความรู ความสามารถของพนักงานของ 
บริษัทฯ เพื่อเตรียมรองรับ กับการขยายทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ และเมื่อสำเร็จการศึกษา พนักงานเหลานี้ 
ก็จะไดรับปริญญา ซึ่งเปนเกียรติประวัติของพนักงาน 
แตละคน โครงการสหกิจศึกษาซึ่งเปดโอกาสใหอาจารย 
เขามาศึกษา และรวมทำงานกับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่ง 
จะทำใหอาจารยไดรับรู ถึงสภาพการทำงานจริงจะไดเปน 
ขอมูลเพื่อไปออกแบบหลักสูตรใหตรงกับความตองการ 
ของอุตสาหกรรม และโครงการประเมินศักยภาพ 
ผูบริหารแบบ 360 องศา เพื่อเปนการพัฒนาผูบริหาร 
ใหมีความพรอมในการ ที่จะนำธุรกิจสูระดับสากล  
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ปจจุบันนี ้คงไมมีใครปฏิเสธไดวา 
การขับเคลื ่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
หน ึ ่ ง ในป จจ ัยสำค ัญค ือการพ ัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
(ICT) หรือระบบการเชื่อมโยงการสื่อสาร 
ทั้งหมด ทำใหคนในสังคมไดรับรูขอมูล 
ขาวสารมากขึ้นและรวดเร็ว หรือที่เรา 
เรียกกันวาการส่ือสารเพียงน้ิวคลิกน่ันเอง 
เนื ้อหาในฉบับสิงหาคมนี ้เร ิ ่มตนดวย 
Leaders’ Note ของรองศาสตราจารย 
ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์ กลาวถึงนวัตกรรม 
ด านเทคโนโลย ีสารสนเทศและการ 
สื ่อสารเปนปจจัยทางออกเศรษฐกิจ 
ของสหรัฐอเมริกา ซึ ่งสอดคลองกับ 
Cover Story ของเราในฉบับนี้ บทความ 
‘มองโลก มองเรา รวมกันสรางสังคม 
อุดมปญญา’ โดย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. วรลักษณ วงศโดยหวัง ศิริเจริญ ซ่ึงได 
นำเสนอบทวิเคราะหแผนแมบทเทคโนโลยี 
สารสนเทศป พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 
ปจจัยแวดลอมและขอเสนอเชิงหลักการ 
เพ ื ่อร วมก ันสร างส ังคมอ ุดมปญญา 
สำหรับโลกยุคดิจิตอลและเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแข งข ันของประเทศ 
เพื่อเสริมเนื ้อหาทางการสื่อสารยุคใหม 
ใหเขมขน คอลัมน  Economic Review 
ฉบับนี้ ดร. ดุษณี เกศวยุธ เสนอบท 
วิเคราะหกรณีศึกษา การประมูล 3G 
ของ กทช. มาวิเคราะหตามหลักการ  

จัดสรรทรัพยากรในเชิงเศรษฐศาสตร พรอมใหขอเสนอแนะตอการประมูลเรื่องอื่นๆ 
ในอนาคตตอไป และคอลัมน Strategy ของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ยัง 
กลาวถึงการใชสื่อออนไลนและโซเชียลเน็ตเวิรกมาเปนกลยุทธการเขาถึงตลาดผูบริโภค 
หรือเรียกวา การตลาดแบบบอกตอ 

ฉบับนี้เรามีเนื้อหาที่นาสนใจหลายบทความดวยกัน มีตั้งแตการเตรียมพรอมการ 
สงออกขาวไทยในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการเสนอบทวิเคราะห 
ในหัวขอ สองนโยบายขาวไทยและประเทศในอาเซียน โดยศูนยศึกษาการคาระหวาง 
ประเทศ คอลัมน China Focus นำเสนอ แผนพัฒนาความเปนศูนยกลางดาน 
เศรษฐกิจของมณฑลเซี่ยงไฮ (ตอนที่ 2) โดย ดร.ไพจิตร วิบูลยธนสาร และ 
ศูนยศึกษาการคาลาตินอเมริกาและอาเซียน นำเสนอ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก 
ยุคใหมทางภูมิภาคลาตินอเมริกา ที่เรียกวา ชิเชน อิตซา ในสวนของวิชาการทาง 
เศรษฐศาสตร ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน ไดนำเสนอทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเขากับ 
ทฤษฎีจิตวิทยา ในหัวขอเรื่อง การเงินเชิงพฤติกรรม (Behavioural Finance) 
ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ ในหัวขอเรื่อง ทำสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม! การรับรู 
กับพฤติกรรมผูบริโภค นอกจากนี้ องคกรพันธมิตรของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ไดแก ธนาคารเพื ่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย และสถาบันอาหาร 
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดมารวมนำเสนอ โอกาสทางอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาด 
มาเลเซียและตลาดญี่ปุน
 สุดทายนี้ ดิฉันและทีมงานนิตยสาร Thailand Economic & Business Review 
ขอขอบคุณผูอานทุกทานที่ใหความอนุเคราะหกับเรา และหวังวาทานผูอานจะไดรับ 
ความรู ความเขาใจ มุมมองทางธุรกิจใหมๆ จากบทวิเคราะห กรณีศึกษา ขอเสนอ 
แนะทางกลยุทธที่เรานำเสนอ มาประยุกตใชในธุรกิจและอุตสาหกรรมของทาน

ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน
 รองอธิการบดีฝายวิจัย  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 บรรณาธิการอำนวยการ
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สังคมอุดมปญญา
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เศรษฐกิจสรางสรรค 





  “กาวแรกในการเอาชนะของสหรัฐอเมริกาในอนาคตคือการสรางนวัตกรรม” เปนคำกลาว 
ของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ที่แถลงตอรัฐสภาประจำปนี้เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2011 ในคำกลาว 
นั้นมีคำวา “นวัตกรรม” ถึง 11 ครั้ง และพรรครีพับลิกันซึ่งเปนฝายคานก็เห็นดวยเชนกัน การสราง 
นวัตกรรมเปนสิ่งที่สหรัฐอเมริกาไดดำเนินการตลอดมาโดยชานาน รวมทั้งการคิดนอกกรอบและถาม 
คำถามที่ทาทายตอการดำเนินแบบอนุรักษนิยมอยางสม่ำเสมอ อุตสาหกรรมเกาในสหรัฐอเมริกาไดถูก 
กดดันใหเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จากการที่คาแรงขั้นต่ำของสินคาจากจีนและการบริการออนไลนจาก 
อินเดียทำใหสหรัฐอเมริกาเสียการวาจางงานใหแกประเทศเหลานี้ ทำใหนวัตกรรมเปนสิ่งเดียวที่เหลืออยู 
เปนทางรอดของสหรัฐอเมริกา
  นอกจากนั้น ขณะนี้อัตราการจางงานในสหรัฐอเมริกาซึ่งตกต่ำมาอยางตอเนื่องยังไมมีสัญญาณ 
วาจะดีขึ้นเลย นวัตกรรมที่ทำใหสหรัฐอเมริกานำหนาประเทศอื่นๆ ในโลกก็ทำทาวาจะชะลอตัว จาก 
รายงานของสองบริษัท คือบริษัทบอสตัน คอนซัลติ้ง กรุป (BCG: Boston Consulting Group) และ 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (ITIF: Information Technology and Innovation 

Foundation) พบวางบประมาณในการวิจัยสิทธิบัตรและสงเสริมการลงทุน ขณะนี้เปนอันดับที่ 8 ของ BCG และเปนอันดับที่ 6 ของ ITIF นอกจากนี้ 
อันดับของรัฐบาลที่ลงทุนในการวิจัยพื้นฐาน การศึกษาและนโยบายภาษีบรรษัทของสหรัฐอเมริกาอยูในอันดับที่ 40 ซึ่งเปนอันดับทายๆ ของตาราง 
การเปรียบเทียบ
 นวัตกรรมคืออะไรนั้น ตอบไดยาก เพราะพิจารณาได 2 ประเด็น คือ 1.การคนพบใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 2.เปนการนำเอา 
เทคโนโลยีที่มีอยูแลวไปใชใหเปนประโยชนตอสังคม จะเห็นไดวาบริษัทแอปเปลมักจะถูกกลาวขานอยูเปนประจำวาเปนบริษัทที่มีนวัตกรรมสูง สามารถสราง 
มูลคาใหแกบริษัทจนสูงกวาบริษัทไมโครซอฟตซึ่งเปนบริษัทซอฟตแวรยักษใหญของโลก (จากการสำรวจในเดือนมกราคม ค.ศ.2011 อันดับ 1 บริษัท เอกซอน 
มีมูลคา 3.77 แสนลานเหรียญ อันดับ 2 บริษัท แอปเปล มีมูลคา 3.31 แสนลานเหรียญ อันดับ 5 บริษัท ไมโครซอฟต มูลคา 2.4 แสนลานเหรียญ) 
บริษัทแอปเปลไมไดนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใชมากนัก แตจะเนนเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑและวิธีใชฮารดแวรที่งายและสะดวก การลงทุนในดานวิจัย 
และพัฒนานั้นบริษัท แอปเปลถูกจัดอันดับเพียงอันดับที่ 81 จากการจัดอันดับของ Booz&Co. ในป 2010 (ซึ่งถือวานอยมากสำหรับบริษัทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
และอิเล็กทรอนิกส) ลงทุนแค 1 ใน 5 ของบริษัทไมโครซอฟตเทานั้น
 ในอดีตมีตัวอยางของนวัตกรรมที่ทำใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจโลกจนกาวหนามาถึงปจจุบัน เชน นวัตกรรมของไอเซก เมอริทท ซิงเกอร ผูผลิต 
จักรเย็บผาซิงเกอรขายใหแมบาน ซึ่งมีความเชื่อวาผูหญิงไมสามารถใชเครื่องจักรไดดี (กวาผูชาย) ทำใหขายจักรเย็บผาไดอยางมากมายจนเปนตำนานถึงปจจุบัน 
นอกจากนั้นบริษัทซิงเกอรยังสรางนวัตกรรมระบบเงินผอนและแลกซื้อ ซึ่งถือเปนครั้งแรกในโลกที่มีการซื้อขายแบบนี้ หรือ eBay (อีเบย) ไดพัฒนาระบบซื้อขาย 
แบบประมูลออนไลนเปนการพัฒนาจากเทคโนโลยีที่มีอยูและวิวัฒนาการมาเปนระบบการซื้อขายแบบใหมที่สรางความมั่งคั่งใหแกบริษัทเปนอยางมาก 
หรือระบบบัญชีคู ที่เรียกวา “double-entry bookkeeping” ซึ่งคิดคนโดยชาวอิตาลีในยุคเรอนาซองส (Renaissance) ชวงคริสตศตวรรษที่ 15 จนทำใหมี 
การพัฒนามาเปนระบบบัญชีที่เราใชอยูในปจจุบัน จะเห็นไดวาแนวคิดใหมๆ เปนจุดกำเนิดใหเกิดความรุงเรืองทางการคามาตลอด ดังนั้นอาจจะสรุปไดวาใน 
การสรางนวัตกรรมควรจะมีทั้งสองอยางคือการคนพบเทคโนโลยีใหมและการนำเอาเทคโนโลยีนั้นมาพัฒนาใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ
 การสรางบรรยากาศที่เอื้ออำนวยตอการที่กอใหเกิดนวัตกรรมนั้น สวนใหญจะมาจากมหาวิทยาลัย บริษัทเอกชนที่ทุมเททางการวิจัยและการสนับสนุน 
จากรัฐบาลโดยเฉพาะ ในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลไดใหการสนับสนุนผานทางโครงการวิจัยทางการทหารตางๆ เชน ในป ค.ศ.1958 บริษัท เทกซัส อินสตรูเมนท 
ผูผลิตไมโครชิปขายใหแกรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาและองคการนาซา (NASA) ซึ่งรับซื้อหมดทุกชิ้นที่ผลิตออกมาได ทำใหราคาของไมโครชิปจากราคา 
หนึ่งพันดอลลารตอชิ้นลดลงมาเหลือเพียงแค 20-30 ดอลลารตอชิ้น เปนตน โครงการของ DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency) 
ซึ่งเปนโครงการของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหมสำหรับใชทางการทหาร ไดพัฒนาโครงการระบบการหลบการตรวจจับจาก 
เรดาห (Stealth Technology), ระบบบอกตำแหนงของโลก GPS (Global Positioning System) และที่มีชื่อเสียงมากที่สุดไดแกโครงการอินเทอรเน็ตที่เรา 
ไดใชอยูในปจจุบัน
 ดังนั้นจะเห็นวารัฐบาลจะมีสวนอยางมากในการชวยพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาใหแกประเทศชาติ ชวยสงเสริมบางโครงการใหเกิดขึ้นได เชนตัวอยางใน 
ประเทศเกาหลีที่รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนเมื่อ 40 ปกอนที่จะสรางอุตสาหกรรมหลักและตอเรือใหมีคุณภาพระดับโลก จนเปนที่รูจักในปจจุบัน เปนตน หรือ 
อยางประเทศจีนไดมีการสนับสนุนเอกชนในดานแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟา หรือรถไฟความเร็วสูง จนทำใหปจจุบันประเทศจีน 
ล้ำหนาหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแลว
 สำหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกัน นโยบายตางๆ ของประเทศมีความชัดเจนหรือยัง? และจะพัฒนาไปในทิศทางใด? เนนอุตสาหกรรมอะไรเปนหลัก? 
ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเปนไปไดไหม? และจะแขงขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้อยางไร? รัฐบาลใหมจะตองรีบนำมาสรางความชัดเจนใหมากขึ้น 
กวานี้
 ดังนั้น หากวาสหรัฐอเมริกาจะทำใหเศรษฐกิจกลับมาฟนตัวและแขงขันในตลาดโลกไดเหมือนอยางในอดีต รัฐบาลอาจจะตองลงทุนในเรื่องการของทำวิจัย 
มีโครงการทหารและมีการปฏิรูปทางการศึกษา พัฒนาการผลิตระดับสูง สงเสริมอุตสาหกรรมที่สามารถเติบโตไดเร็วและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (ที่ลาสมัย 
อยูในขณะนี้) ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนทางเลือกที่จำเปนตองดำเนินการอยางเรงดวนเพื่อใหเปนไปตามคำแถลงในรัฐสภาของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ดังกลาว
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ทางออกทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมร�กา

โดย: รศ.ดร. จ�รเดช อูสวัสดิ์
อธิการบดีมหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



ºÃÔÉÑ· ÍÊÁ· ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
63/1 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 9 ËŒÇÂ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310
â·ÃÈÑ¾·� 0 2201 6162, 0 2201 6392-3
â·ÃÊÒÃ 0 2246 1866
www.mcot.net



โดยแสดงคุณคา (Value) ของการไดมา 

(Gain) และการสูญเสีย (Loss) คุณคา 

ของการไดมาจะมีลักษณะโคงเวาออกจาก 

จุดกำเนิด (Concave) ซ่ึงแสดงถึงพฤติกรรม 

ของคนท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Aversion)  

สวนคุณคาของการสูญเสียจะมีลักษณะ 

โคงเวาเขาหาจุดกำเนิด (Convex) ซึ่งแสดง 

ถึงพฤติกรรมของคนที่ชอบความเสี่ยง (Risk 

Seeking) นอกจากนี้แลวพฤติกรรมที่กลัว 

การสูญเสีย (Loss Aversion) ของคนยัง 

ถูกแสดงไวในรูปภาพที่ 1 ดังจะเห็นไดจาก 

เสนคุณคาของการสูญเสีย (Value of Loss) 

จะมีความชันมากกวาเสนคุณคาของการได

มา (Value of Gain) นั่นคือ ถึงแมวา 

เงินที่ไดมาและเงินที่สูญเสียไปจะมีมูลคา 

เทากัน แตการสูญเสียเงินยอมสงผลกระทบ 

ตอสภาพจิตใจของมนุษยมากกวาการไดเงิน

มา ยกตัวอยางเชนการทำเงินหลนหาย  

100 บาทยอมสงผลกระทบตอสภาพจิตใจ 

ในเชิงลบในระดับที่มากกวาการเก็บเงินได 

100 บาทซึ่งสงผลกระทบตอสภาพจิตใจใน 

เชิงบวก

 เมื ่อลองยอนกลับไปดูผลของการ 

ตัดสินใจใน 2 เหตุการณของคำถามขางตน 

 ในชวงปที่ผานมา ตลาดหุนไทยกลับ 

มามีแนวโนมสดใส โดยดัชนีราคาหุนสามารถ 

เคลื่อนไหวอยูเหนือระดับ 1000 จุดไดอยาง 

ตอเนื่อง สงผลใหการลงทุนในตลาดหุนเปน 

ที่นาสนใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศ เครื่องมือที่นักลงทุนสวนใหญ 

นิยมใชกันอยางแพรหลายสำหรับวิเคราะห 

และพยากรณราคาหุนคือการวิเคราะห 

ปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) 

และการวิเคราะหทางเทคนิค (Technical 

Analysis) แตบอยครั้งที่มีเหตุการณบาง 

เหตุการณทำใหนักลงทุนเกิดความต่ืนตระหนก 

และพรอมใจเทขายหุนตัวเดียวกันออกมา 

ส งผลใหราคาของหุ นต ัวน ั ้นลดลงมาก 

ผิดปกติ ทั้งๆที่ปจจัยทางเศรษฐศาสตร 

มหภาค ปจจัยทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง 

ปจจัยพื้นฐานของหุนตัวนั้นไมมีการเปลี่ยน

แปลงอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้นการใชเพียง 

การว ิ เคราะห ป จจ ัยพ ื ้นฐานและการ 

วิเคราะหทางเทคนิคตามแนวคิดของการ 

เงินแบบดั้งเดิม (Traditional Finance) 

อาจไมสามารถใชอธิบายการเคลื่อนไหว 

ของราคาหุนที่เกิดขึ้นจริงในตลาดหุนได 

ด วยสาเหต ุน ี ้การเง ินเช ิงพฤต ิกรรม 

(Behavioural Finance) จึงเปนศาสตร 

ทางเล ือกท ี ่ ได  เสนอแนวทางในการ 

วิเคราะหราคาหุน โดยคำนึงถึงปจจัยทาง 

จิตวิทยาและพฤติกรรมการตัดสินใจของ 

นักลงทุนในตลาดหุนที่อาจสงผลกระทบ 

ตอการเคลื่อนไหวของราคา

 การเงินเชิงพฤติกรรมเปนสาขาหนึ่ง 

ของวิชาการเงินที ่ผสมผสานทฤษฎีทาง 

เศรษฐศาสตรการเงินเขากับทฤษฎีทาง 

จิตวิทยา ในระยะแรกๆ การเงินเชิงพฤติกรรม 

ดูเหมือนวาจะไมไดรับการยอมรับมากนัก 

จากนักวิชาการที่เชื่อวาตลาดการเงินเปน 

ตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market 

Hypothesis) สำหรับตลาดหุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

นักลงทุนจะตัดสินใจซื้อและขายหุนอยางมี 

เหตุผล รวมทั้งราคาหุนในตลาดจะสะทอน 

ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและเปนมูลคาหุนที่ 

แทจริงเสมอ ดังนั้นโอกาสที่นักลงทุนจะทำ 

กำไรโดยการซื้อหุนที่มีราคาต่ำกวาความ 

เปนจริงและขายหุนที่มีราคาสูงกวาความ 

เปนจริงจึงเปนไปไดยาก การเงินเชิงพฤติกรรม 

เริ่มเปนที่รูจักแพรหลายและยอมรับมากขึ้น

ในแวดวงวิชาการเมื่อ แดเนียล คอนนิแมน 

(Daniel Kahneman) ผูซ่ึงไดรับรางวัลโนเบล 

สาขาเศรษฐศาสตรในป ค.ศ. 2002 โดย 

เขาไดทำการวิจัยรวมกับ แอมอส ทเวิรสกี 

(Amos Tversky) และไดเสนอทฤษฎี 

ความคาดหวัง (Prospect Theory) เพื่อใช 

อธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย 

ภายใตความไมแนนอน (Uncertainty) 

ทฤษฎีความคาดหวังมีเนื้อหาสาระที่มีความ

แตกตางจากทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility 

Theory) ซ่ึงทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบด้ังเดิม 

ใชเพ่ืออธิบายการวิเคราะหและการตัดสินใจ 

ทาน พบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามนุษย 

มักเปนผูไรเหตุผล (Irrationality) และมี 

ลักษณะการใชเหตุผลในการตัดสินใจที ่ 

หลากหลาย (Heterogeneity) มนุษย 

พยายามลดความยุ งยากในการประมวล 

ขอมูลซึ่งจะทำใหสามารถตัดสินใจไดงาย 

และรวดเร็วยิ่งขึ้น เชน การตัดสินใจโดยใช 

การเรียนรู จากประสบการณที ่ผานมาใน 

อดีต (Heuristics) การตัดสินใจตามกลุม 

คนหมูมาก (Herd Behaviour) เปนตน

 ทฤษฎีความคาดหวังเปนทฤษฎีที่ได 

จากการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของ

มนุษยในการตัดสินใจภายใตความไมแน 

นอน โดยแดเนียล คอนนิแมน และ แอมอส 

ทเวิรสกี ไดตั้งคำถามเพื่อใหผูรวมวิจัยตอบ 

และผลของการวิจ ัยได ถ ูกนำมาใชเป น 

พื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎีความคาดหวัง 

ทานผูอานอาจจะลองตอบคำถามดังที่แสดง

ไวดานซายมือ แลวพิจารณาวาผลการตัดสินใจ 

ของทานสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ทฤษฎีความคาดหวังหรือไม

 จากผลการวิจัยพบวา คนสวนใหญ (84%) 

เลือกทางเลือก ก สำหรับเหตุการณที่ 1 ซึ่ง 

แสดงวาคนเหลานี ้มีพฤติกรรมของการ 

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) 

เมื่อตองตัดสินใจในเหตุการณที่เกี่ยวของกับ

การไดรับเงิน (Gain) ถึงแมวาการไดรับเงิน 

1,000 USD ของทางเลือก ข จะมีมูลคา 

มากกวาการไดรับเงิน 240 USD ของ 

ทางเลือก ก แตโอกาสที่จะไดรับเงิน 1,000 

USD มีเพียง 25% เทานั้น นอกจากนี้แลว 

ค  าความคาดหว ั งของการได  ร ั บ เ ง ิ น 

(Expected Gain) จากทางเลือก ข มีคา 

เพียง 250 USD (0.25 x 1,000 USD + 

0.75 x 0 USD) ซึ่งมีคามากกวาการ 

ไดรับเงิน 240 USD จากทางเลือก ก 

เพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้นคนสวนใหญจึง 

เลือกท่ีจะไดรับเงิน 240 USD โดยปราศจาก 

ความเสี่ยง มากกวาที่จะเลือกทางเลือก ข 

ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงถึง 75% ที่จะไมไดรับ 

เงินเลย

 สำหรับเหตุการณที่ 2 คนสวนใหญ 

(87%) เลือกทางเลือก ง ซึ่งแสดงวาคน 

เหลานี้มีพฤติกรรมที่ชอบความเสี่ยง (Risk 

Seeking) เมื่อตองตัดสินใจในเหตุการณที่ 

เกี่ยวของกับการสูญเสียเงิน (Loss) ถึงแม 

วาทางเลือก ค จะสูญเสียเงิน 750 USD 

ซึ่งมีคาเทากับคาความคาดหวังของการสูญ 

เสียเงิน (Expected Loss) ของทางเลือก ง 

(0.75 x 1,000 USD + 0.25 x 0 USD) 

แตเนื่องจากคนสวนใหญมีพฤติกรรมที่กลัว

การสูญเสีย (Loss Aversion) ดังนั้นคน 

เหลาน้ีจึงยอมท่ีจะเส่ียงในทางเลือก ง เพราะ 

เขามีโอกาสท่ีจะไมตองสูญเสียเงิน 750 USD 

เลย ถึงแมวาโอกาสนั้นจะมีเพียงแค 25% 

แตถาเขาเลือกทางเลือก ค เขาจะตองสูญ 

เสียเงิน 750 USD อยางแนนอน

 ตามแนวคิดของทฤษฎีอรรถประโยชน 

ของเศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิม คนควรจะมี 

ทัศนคติตอความเสี่ยง (Risk Attitude) ที่ 

ไมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณที่ตัดสินใจ 

ถาคนสวนใหญเลือกทางเลือก ก สำหรับ 

เหตุการณที่ 1 ซึ่งแสดงวาคนเหลานี้มี 

พฤติกรรมของการหลีกเลี ่ยงความเสี ่ยง 

ดังนั้นคนเหลานี้ก็ควรที่จะมีพฤติกรรมหลีก

เลี่ยงความเสี่ยงในเหตุการณที่ 2 โดยเลือก 

ทางเลือก ค นั่นคือ คนเหลานี้ควรที่จะ 

ตองมีทัศนคติตอความเสี่ยงที่คงเดิมโดยไม 

ขึ้นอยูกับวาเหตุการณนั้นจะเกี่ยวของกับ 

การไดเงินหรือการสูญเสียเงิน แตจากผล 

ของการวิจัยพบวาคนสวนใหญเลือกทาง 

เลือก ง ในเหตุการณที่ 2 ซึ่งแสดงถึง 

พฤติกรรมของการชอบความเสี่ยง จากผล 

ของการวิจ ัยขางตนจะเห็นไดว าทฤษฎี 

อรรถประโยชน  ไม สามารถใช อธ ิบาย 

พฤติกรรมการตัดสินใจภายใตความไม 

แนนอน เพราะคนมีการเปลี ่ยนแปลง 

ทัศนคติตอความเสี่ยง ดังนั้นทฤษฎีความ 

คาดหวังจึงเปนทฤษฎีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ 

ใชอธิบายพฤติกรรมที ่เกิดขึ ้นจริงของ 

มนุษยในการตัดสินปญหาภายใตความไม

แนนอน เนื่องจากทัศนคติของคนที่มีตอ 

ความเส ี ่ยงอาจเปล ี ่ยนแปลงได ตาม 

เหตุการณและกรอบปญหาของการตัดสิน

ใจ โดยคนสวนใหญจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

ถาเปนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการไดมา 

แตในทางกลับกัน คนสวนใหญจะชอบความ 

เสี่ยงถาเปนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการ

สูญเสีย ยกตัวอยางเชนนักลงทุนมักมี 

ทัศนคติตอความเสี ่ยงที ่ยอมรับไดที ่ไม  

คงเสนคงวา โดยนักลงทุนจะรีบขายหุนที่ทำ 

กำไรเพื่อใหไดกำไรที่แนนอนไวกอน แตจะ 

ไมยอมขายหุนที่ขาดทุนเพราะหวังวาราคา

หุนจะสูงขึ้นในอนาคต

 รูปภาพท่ี 1 แสดงทฤษฎีความคาดหวัง 

ของมนุษยภายใตความไมแนนอน ทฤษฎี 

เศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิมเชื่อวามนุษยเปน 

ผูมีเหตุผล (Rationality) ในการตัดสินใจ 

และมีลักษณะการใชเหตุผลในการตัดสินใจ

ที่ไมแตกตางกัน (Homogeneity) ในแตละ 

ปจเจกบุคคล นอกจากนี ้แลวมนุษยยัง 

พิจารณาขอมูลตางๆ และประมวลผลขอมูล 

เพื่อการตัดสินใจที่ปราศจากความรูสึกและ

อคติ (Bias) แตในโลกของความเปนจริงแลว 

ผลการศึกษาของนักวิชาการหลายตอหลาย

คนสวนใหญ (73%) เลือกทางเลือก ก และ 

ง ดังนั้นคนเหลานี้จะมีโอกาส 25% ที่จะ 

ไดรับเงิน 240 USD และ 75% ที่จะ 

สูญเสียเงิน 760 USD ทานอาจสงสัยวา 

ทางเลือก ก และ ง เปนทางเลือกที่ดี 

ที่สุดแลวหรือไม ถาสมมุติวาทานเลือกทาง 

เลือก ข และ ค ทานจะมีโอกาส 25% 

ที่จะไดรับเงิน 250 USD และ 75% 

ที่จะสูญเสียเงิน 750 USD ทานจะเห็นไดวา 

ทางเลือก ข และ ค ใหผลของการตัดสินใจ 

ที่ดีกวาทางเลือก ก และ ง !!! แตทำไม 

คนสวนใหญจึงไมเลือกทางเลือก ข และ ค 

??? จากผลการวิจัยพบวา มีคนเพียง 3% 

เทานั้นที่เลือกทางเลือก ข และ ค การเงิน 

เชิงพฤติกรรมอธิบายวาคนสวนใหญจะไมได 

มองวาการตัดสินในทั้ง 2 เหตุการณเปน 

การตัดสินใจรวมที่ผนวกอยูในคำถามเดียว

กัน แตคนเหลานี้จะแยกการตัดสินใจออก 

เปนทีละเหตุการณยอยๆ ซึ่งทำใหพลาด 

โอกาสที่จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เมื่อนำ 

แนวคิดนี้มาประยุกตกับการสรางพอรต 

การลงทุน ก็หมายความวานักลงทุนควร 

ที่จะพิจารณาอัตราผลตอบแทนในภาพ 

รวมที่คาดวาจะไดรับกอนการตัดสินใจ 

เลือกลงทุนในหลักทรัพยตางๆ เพื่อหลีก 

เลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดจาก 

การตัดสินใจลงทุน

“การเง�น 
เช�งพฤติกรรม 
(Behavioural 
Finance) 
เปนสาขาหน่ึง 
ของว�ชาการเง�น 
ท่ีผสมผสานทฤษฎี 
ทางเศรษฐศาสตร 
การเง�นเขากับ 
ทฎษฎีทางจ�ตว�ทยา”  

“ทฤษฎี 
ความคาดหวัง 
จ�งเปนทฤษฎีท่ี 

ถูกพัฒนาข�้นเพ��อใช
อธิบายพฤติกรรมท่ี 

เกิดข�้นจร�งของ 
มนุษยในการตัดสิน 

ปญหาภายใต 
ความไมแนนอน 

เน่ืองจากทัศนคติ 
ของคนท่ีมีตอ

ความเส่ียงอาจ 
เปล่ียนแปลงไดตาม 

เหตุการณและกรอบ
ปญหาของ 

การตัดสินใจ”

คำถาม: สมมุติวาทานจะตองทำการตัดสินใจใน 2 เหตุการณ
ทานจะเลือกระหวางทางเลือก ก หร�อ ข ในเหตุการณที่ 1 กับ
ระหวางทางเลือก ค หร�อ ง ในเหตุการณที่ 2

 เหตุการณที่ 1: เหตุการณที่ 2: 
 ก. ทานไดรับเงิน 240 USD ค. ทานสูญเสียเงิน 750 USD
 อยางแนนอน อยางแนนอน 
 ข. ทานมีโอกาส 25%  ง. ทานมีโอกาส 75%
 ที่จะไดรับเงิน 1,000 USD ที่จะสูญเสียเงิน 1,000 USD
 และ 75% ที่จะไมไดรับเงินเลย และ 25% ที่จะไมสูญเสียเงินเลย
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การสูญเสีย (Loss) การไดมา (Gain)



โดยแสดงคุณคา (Value) ของการไดมา 

(Gain) และการสูญเสีย (Loss) คุณคา 

ของการไดมาจะมีลักษณะโคงเวาออกจาก 

จุดกำเนิด (Concave) ซ่ึงแสดงถึงพฤติกรรม 

ของคนท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Aversion)  

สวนคุณคาของการสูญเสียจะมีลักษณะ 

โคงเวาเขาหาจุดกำเนิด (Convex) ซึ่งแสดง 

ถึงพฤติกรรมของคนที่ชอบความเสี่ยง (Risk 

Seeking) นอกจากนี้แลวพฤติกรรมที่กลัว 

การสูญเสีย (Loss Aversion) ของคนยัง 

ถูกแสดงไวในรูปภาพที่ 1 ดังจะเห็นไดจาก 

เสนคุณคาของการสูญเสีย (Value of Loss) 

จะมีความชันมากกวาเสนคุณคาของการได

มา (Value of Gain) นั่นคือ ถึงแมวา 

เงินที่ไดมาและเงินที่สูญเสียไปจะมีมูลคา 

เทากัน แตการสูญเสียเงินยอมสงผลกระทบ 

ตอสภาพจิตใจของมนุษยมากกวาการไดเงิน

มา ยกตัวอยางเชนการทำเงินหลนหาย  

100 บาทยอมสงผลกระทบตอสภาพจิตใจ 

ในเชิงลบในระดับที่มากกวาการเก็บเงินได 

100 บาทซึ่งสงผลกระทบตอสภาพจิตใจใน 

เชิงบวก

 เมื ่อลองยอนกลับไปดูผลของการ 

ตัดสินใจใน 2 เหตุการณของคำถามขางตน 

 ในชวงปที่ผานมา ตลาดหุนไทยกลับ 

มามีแนวโนมสดใส โดยดัชนีราคาหุนสามารถ 

เคลื่อนไหวอยูเหนือระดับ 1000 จุดไดอยาง 

ตอเนื่อง สงผลใหการลงทุนในตลาดหุนเปน 

ที่นาสนใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศ เครื่องมือที่นักลงทุนสวนใหญ 

นิยมใชกันอยางแพรหลายสำหรับวิเคราะห 

และพยากรณราคาหุนคือการวิเคราะห 

ปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) 

และการวิเคราะหทางเทคนิค (Technical 

Analysis) แตบอยครั้งที่มีเหตุการณบาง 

เหตุการณทำใหนักลงทุนเกิดความต่ืนตระหนก 

และพรอมใจเทขายหุนตัวเดียวกันออกมา 

ส งผลใหราคาของหุ นต ัวน ั ้นลดลงมาก 

ผิดปกติ ทั้งๆที่ปจจัยทางเศรษฐศาสตร 

มหภาค ปจจัยทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง 

ปจจัยพื้นฐานของหุนตัวนั้นไมมีการเปลี่ยน

แปลงอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้นการใชเพียง 

การว ิ เคราะห ป จจ ัยพ ื ้นฐานและการ 

วิเคราะหทางเทคนิคตามแนวคิดของการ 

เงินแบบดั้งเดิม (Traditional Finance) 

อาจไมสามารถใชอธิบายการเคลื่อนไหว 

ของราคาหุนที่เกิดขึ้นจริงในตลาดหุนได 

ด วยสาเหต ุน ี ้การเง ินเช ิงพฤต ิกรรม 

(Behavioural Finance) จึงเปนศาสตร 

ทางเล ือกท ี ่ ได  เสนอแนวทางในการ 

วิเคราะหราคาหุน โดยคำนึงถึงปจจัยทาง 

จิตวิทยาและพฤติกรรมการตัดสินใจของ 

นักลงทุนในตลาดหุนที่อาจสงผลกระทบ 

ตอการเคลื่อนไหวของราคา

 การเงินเชิงพฤติกรรมเปนสาขาหนึ่ง 

ของวิชาการเงินที ่ผสมผสานทฤษฎีทาง 

เศรษฐศาสตรการเงินเขากับทฤษฎีทาง 

จิตวิทยา ในระยะแรกๆ การเงินเชิงพฤติกรรม 

ดูเหมือนวาจะไมไดรับการยอมรับมากนัก 

จากนักวิชาการที่เชื่อวาตลาดการเงินเปน 

ตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market 

Hypothesis) สำหรับตลาดหุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

นักลงทุนจะตัดสินใจซื้อและขายหุนอยางมี 

เหตุผล รวมทั้งราคาหุนในตลาดจะสะทอน 

ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและเปนมูลคาหุนที่ 

แทจริงเสมอ ดังนั้นโอกาสที่นักลงทุนจะทำ 

กำไรโดยการซื้อหุนที่มีราคาต่ำกวาความ 

เปนจริงและขายหุนที่มีราคาสูงกวาความ 

เปนจริงจึงเปนไปไดยาก การเงินเชิงพฤติกรรม 

เริ่มเปนที่รูจักแพรหลายและยอมรับมากขึ้น

ในแวดวงวิชาการเมื่อ แดเนียล คอนนิแมน 

(Daniel Kahneman) ผูซ่ึงไดรับรางวัลโนเบล 

สาขาเศรษฐศาสตรในป ค.ศ. 2002 โดย 

เขาไดทำการวิจัยรวมกับ แอมอส ทเวิรสกี 

(Amos Tversky) และไดเสนอทฤษฎี 

ความคาดหวัง (Prospect Theory) เพื่อใช 

อธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย 

ภายใตความไมแนนอน (Uncertainty) 

ทฤษฎีความคาดหวังมีเนื้อหาสาระที่มีความ

แตกตางจากทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility 

Theory) ซ่ึงทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบด้ังเดิม 

ใชเพ่ืออธิบายการวิเคราะหและการตัดสินใจ 

ทาน พบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามนุษย 

มักเปนผูไรเหตุผล (Irrationality) และมี 

ลักษณะการใชเหตุผลในการตัดสินใจที ่ 

หลากหลาย (Heterogeneity) มนุษย 

พยายามลดความยุ งยากในการประมวล 

ขอมูลซึ่งจะทำใหสามารถตัดสินใจไดงาย 

และรวดเร็วยิ่งขึ้น เชน การตัดสินใจโดยใช 

การเรียนรู จากประสบการณที ่ผานมาใน 

อดีต (Heuristics) การตัดสินใจตามกลุม 

คนหมูมาก (Herd Behaviour) เปนตน

 ทฤษฎีความคาดหวังเปนทฤษฎีที่ได 

จากการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของ

มนุษยในการตัดสินใจภายใตความไมแน 

นอน โดยแดเนียล คอนนิแมน และ แอมอส 

ทเวิรสกี ไดตั้งคำถามเพื่อใหผูรวมวิจัยตอบ 

และผลของการวิจ ัยได ถ ูกนำมาใชเป น 

พื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎีความคาดหวัง 

ทานผูอานอาจจะลองตอบคำถามดังที่แสดง

ไวดานซายมือ แลวพิจารณาวาผลการตัดสินใจ 

ของทานสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ทฤษฎีความคาดหวังหรือไม

 จากผลการวิจัยพบวา คนสวนใหญ (84%) 

เลือกทางเลือก ก สำหรับเหตุการณที่ 1 ซึ่ง 

แสดงวาคนเหลานี ้มีพฤติกรรมของการ 

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) 

เมื่อตองตัดสินใจในเหตุการณที่เกี่ยวของกับ

การไดรับเงิน (Gain) ถึงแมวาการไดรับเงิน 

1,000 USD ของทางเลือก ข จะมีมูลคา 

มากกวาการไดรับเงิน 240 USD ของ 

ทางเลือก ก แตโอกาสที่จะไดรับเงิน 1,000 

USD มีเพียง 25% เทานั้น นอกจากนี้แลว 

ค  าความคาดหว ั งของการได  ร ั บ เ ง ิ น 

(Expected Gain) จากทางเลือก ข มีคา 

เพียง 250 USD (0.25 x 1,000 USD + 

0.75 x 0 USD) ซึ่งมีคามากกวาการ 

ไดรับเงิน 240 USD จากทางเลือก ก 

เพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้นคนสวนใหญจึง 

เลือกท่ีจะไดรับเงิน 240 USD โดยปราศจาก 

ความเสี่ยง มากกวาที่จะเลือกทางเลือก ข 

ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงถึง 75% ที่จะไมไดรับ 

เงินเลย

 สำหรับเหตุการณที่ 2 คนสวนใหญ 

(87%) เลือกทางเลือก ง ซึ่งแสดงวาคน 

เหลานี้มีพฤติกรรมที่ชอบความเสี่ยง (Risk 

Seeking) เมื่อตองตัดสินใจในเหตุการณที่ 

เกี่ยวของกับการสูญเสียเงิน (Loss) ถึงแม 

วาทางเลือก ค จะสูญเสียเงิน 750 USD 

ซึ่งมีคาเทากับคาความคาดหวังของการสูญ 

เสียเงิน (Expected Loss) ของทางเลือก ง 

(0.75 x 1,000 USD + 0.25 x 0 USD) 

แตเนื่องจากคนสวนใหญมีพฤติกรรมที่กลัว

การสูญเสีย (Loss Aversion) ดังนั้นคน 

เหลาน้ีจึงยอมท่ีจะเส่ียงในทางเลือก ง เพราะ 

เขามีโอกาสท่ีจะไมตองสูญเสียเงิน 750 USD 

เลย ถึงแมวาโอกาสนั้นจะมีเพียงแค 25% 

แตถาเขาเลือกทางเลือก ค เขาจะตองสูญ 

เสียเงิน 750 USD อยางแนนอน

 ตามแนวคิดของทฤษฎีอรรถประโยชน 

ของเศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิม คนควรจะมี 

ทัศนคติตอความเสี่ยง (Risk Attitude) ที่ 

ไมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณที่ตัดสินใจ 

ถาคนสวนใหญเลือกทางเลือก ก สำหรับ 

เหตุการณที่ 1 ซึ่งแสดงวาคนเหลานี้มี 

พฤติกรรมของการหลีกเลี ่ยงความเสี ่ยง 

ดังนั้นคนเหลานี้ก็ควรที่จะมีพฤติกรรมหลีก

เลี่ยงความเสี่ยงในเหตุการณที่ 2 โดยเลือก 

ทางเลือก ค นั่นคือ คนเหลานี้ควรที่จะ 

ตองมีทัศนคติตอความเสี่ยงที่คงเดิมโดยไม 

ขึ้นอยูกับวาเหตุการณนั้นจะเกี่ยวของกับ 

การไดเงินหรือการสูญเสียเงิน แตจากผล 

ของการวิจัยพบวาคนสวนใหญเลือกทาง 

เลือก ง ในเหตุการณที่ 2 ซึ่งแสดงถึง 

พฤติกรรมของการชอบความเสี่ยง จากผล 

ของการวิจ ัยขางตนจะเห็นไดว าทฤษฎี 

อรรถประโยชน  ไม สามารถใช อธ ิบาย 

พฤติกรรมการตัดสินใจภายใตความไม 

แนนอน เพราะคนมีการเปลี ่ยนแปลง 

ทัศนคติตอความเสี่ยง ดังนั้นทฤษฎีความ 

คาดหวังจึงเปนทฤษฎีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ 

ใชอธิบายพฤติกรรมที ่เกิดขึ ้นจริงของ 

มนุษยในการตัดสินปญหาภายใตความไม

แนนอน เนื่องจากทัศนคติของคนที่มีตอ 

ความเส ี ่ยงอาจเปล ี ่ยนแปลงได ตาม 

เหตุการณและกรอบปญหาของการตัดสิน

ใจ โดยคนสวนใหญจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

ถาเปนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการไดมา 

แตในทางกลับกัน คนสวนใหญจะชอบความ 

เสี่ยงถาเปนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการ

สูญเสีย ยกตัวอยางเชนนักลงทุนมักมี 

ทัศนคติตอความเสี ่ยงที ่ยอมรับไดที ่ไม  

คงเสนคงวา โดยนักลงทุนจะรีบขายหุนที่ทำ 

กำไรเพื่อใหไดกำไรที่แนนอนไวกอน แตจะ 

ไมยอมขายหุนที่ขาดทุนเพราะหวังวาราคา

หุนจะสูงขึ้นในอนาคต

 รูปภาพท่ี 1 แสดงทฤษฎีความคาดหวัง 

ของมนุษยภายใตความไมแนนอน ทฤษฎี 

เศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิมเชื่อวามนุษยเปน 

ผูมีเหตุผล (Rationality) ในการตัดสินใจ 

และมีลักษณะการใชเหตุผลในการตัดสินใจ

ที่ไมแตกตางกัน (Homogeneity) ในแตละ 

ปจเจกบุคคล นอกจากนี ้แลวมนุษยยัง 

พิจารณาขอมูลตางๆ และประมวลผลขอมูล 

เพื่อการตัดสินใจที่ปราศจากความรูสึกและ

อคติ (Bias) แตในโลกของความเปนจริงแลว 

ผลการศึกษาของนักวิชาการหลายตอหลาย

คนสวนใหญ (73%) เลือกทางเลือก ก และ 

ง ดังนั้นคนเหลานี้จะมีโอกาส 25% ที่จะ 

ไดรับเงิน 240 USD และ 75% ที่จะ 

สูญเสียเงิน 760 USD ทานอาจสงสัยวา 

ทางเลือก ก และ ง เปนทางเลือกที่ดี 

ที่สุดแลวหรือไม ถาสมมุติวาทานเลือกทาง 

เลือก ข และ ค ทานจะมีโอกาส 25% 

ที่จะไดรับเงิน 250 USD และ 75% 

ที่จะสูญเสียเงิน 750 USD ทานจะเห็นไดวา 

ทางเลือก ข และ ค ใหผลของการตัดสินใจ 

ที่ดีกวาทางเลือก ก และ ง !!! แตทำไม 

คนสวนใหญจึงไมเลือกทางเลือก ข และ ค 

??? จากผลการวิจัยพบวา มีคนเพียง 3% 

เทานั้นที่เลือกทางเลือก ข และ ค การเงิน 

เชิงพฤติกรรมอธิบายวาคนสวนใหญจะไมได 

มองวาการตัดสินในทั้ง 2 เหตุการณเปน 

การตัดสินใจรวมที่ผนวกอยูในคำถามเดียว

กัน แตคนเหลานี้จะแยกการตัดสินใจออก 

เปนทีละเหตุการณยอยๆ ซึ่งทำใหพลาด 

โอกาสที่จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เมื่อนำ 

แนวคิดนี้มาประยุกตกับการสรางพอรต 

การลงทุน ก็หมายความวานักลงทุนควร 

ที่จะพิจารณาอัตราผลตอบแทนในภาพ 

รวมที่คาดวาจะไดรับกอนการตัดสินใจ 

เลือกลงทุนในหลักทรัพยตางๆ เพื่อหลีก 

เลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดจาก 

การตัดสินใจลงทุน

“การเง�น 
เช�งพฤติกรรม 
(Behavioural 
Finance) 
เปนสาขาหน่ึง 
ของว�ชาการเง�น 
ท่ีผสมผสานทฤษฎี 
ทางเศรษฐศาสตร 
การเง�นเขากับ 
ทฎษฎีทางจ�ตว�ทยา”  

“ทฤษฎี 
ความคาดหวัง 
จ�งเปนทฤษฎีท่ี 

ถูกพัฒนาข�้นเพ��อใช
อธิบายพฤติกรรมท่ี 

เกิดข�้นจร�งของ 
มนุษยในการตัดสิน 

ปญหาภายใต 
ความไมแนนอน 

เน่ืองจากทัศนคติ 
ของคนท่ีมีตอ

ความเส่ียงอาจ 
เปล่ียนแปลงไดตาม 

เหตุการณและกรอบ
ปญหาของ 

การตัดสินใจ”

คำถาม: สมมุติวาทานจะตองทำการตัดสินใจใน 2 เหตุการณ
ทานจะเลือกระหวางทางเลือก ก หร�อ ข ในเหตุการณที่ 1 กับ
ระหวางทางเลือก ค หร�อ ง ในเหตุการณที่ 2

 เหตุการณที่ 1: เหตุการณที่ 2: 
 ก. ทานไดรับเงิน 240 USD ค. ทานสูญเสียเงิน 750 USD
 อยางแนนอน อยางแนนอน 
 ข. ทานมีโอกาส 25%  ง. ทานมีโอกาส 75%
 ที่จะไดรับเงิน 1,000 USD ที่จะสูญเสียเงิน 1,000 USD
 และ 75% ที่จะไมไดรับเงินเลย และ 25% ที่จะไมสูญเสียเงินเลย

Contributor
ดร. บุญเลิศ จ�ตรมณีโรจน 
อาจารยประจำคณะบร�หารธุรกิจ และผูเช�่ยวชาญ 
สถาบันประเมินและออกแบบนโยบาย(RIPED)
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
Ph.D. Finance, University of Essex
เช�่ยวชาญ การเง�นเช�งพฤติกรรม โครงสรางอัตราดอกเบี้ย 
และนโยบายการเง�น

คิด…..เข�ยน by RIPED

คิด…..เข�ยน by RIPEDECONOMIC REVIEW

12 13

14 15

คิด…..เข�ยน by RIPEDECONOMIC REVIEW

16 17

การเง�นเช�งพฤติกรรม
(Behavioural Finance) 

Economic Review

Economic Review 12
การเง�นเช�งพฤติกรรม
(Behavioural Finance)

Economic Review 16
การจัดสรรทรัพยากร:
กรณีศึกษา การประมูล 3G ของกทช.

อางอิง
Amos Tversky and Daniel Kahneman (1979), 
“Prospect Theory: An Analysis of Decision under 
Risk”, Econometrica, 47, 263-292.
Amos Tversky and Daniel Kahneman (1981), “The 
Framing of Decisions and the Psychology of 
Choice”, Science, 211, 453-458.
William Forbes (2010), Behavioural Finance, John 
Wiley & Sons Ltd..

การสูญเสีย (Loss) การไดมา (Gain)



โดยแสดงคุณคา (Value) ของการไดมา 

(Gain) และการสูญเสีย (Loss) คุณคา 

ของการไดมาจะมีลักษณะโคงเวาออกจาก 

จุดกำเนิด (Concave) ซ่ึงแสดงถึงพฤติกรรม 

ของคนท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Aversion)  

สวนคุณคาของการสูญเสียจะมีลักษณะ 

โคงเวาเขาหาจุดกำเนิด (Convex) ซึ่งแสดง 

ถึงพฤติกรรมของคนที่ชอบความเสี่ยง (Risk 

Seeking) นอกจากนี้แลวพฤติกรรมที่กลัว 

การสูญเสีย (Loss Aversion) ของคนยัง 

ถูกแสดงไวในรูปภาพที่ 1 ดังจะเห็นไดจาก 

เสนคุณคาของการสูญเสีย (Value of Loss) 

จะมีความชันมากกวาเสนคุณคาของการได

มา (Value of Gain) นั่นคือ ถึงแมวา 

เงินที่ไดมาและเงินที่สูญเสียไปจะมีมูลคา 

เทากัน แตการสูญเสียเงินยอมสงผลกระทบ 

ตอสภาพจิตใจของมนุษยมากกวาการไดเงิน

มา ยกตัวอยางเชนการทำเงินหลนหาย  

100 บาทยอมสงผลกระทบตอสภาพจิตใจ 

ในเชิงลบในระดับที่มากกวาการเก็บเงินได 

100 บาทซึ่งสงผลกระทบตอสภาพจิตใจใน 

เชิงบวก

 เมื ่อลองยอนกลับไปดูผลของการ 

ตัดสินใจใน 2 เหตุการณของคำถามขางตน 

 ในชวงปที่ผานมา ตลาดหุนไทยกลับ 

มามีแนวโนมสดใส โดยดัชนีราคาหุนสามารถ 

เคลื่อนไหวอยูเหนือระดับ 1000 จุดไดอยาง 

ตอเนื่อง สงผลใหการลงทุนในตลาดหุนเปน 

ที่นาสนใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศ เครื่องมือที่นักลงทุนสวนใหญ 

นิยมใชกันอยางแพรหลายสำหรับวิเคราะห 

และพยากรณราคาหุนคือการวิเคราะห 

ปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) 

และการวิเคราะหทางเทคนิค (Technical 

Analysis) แตบอยครั้งที่มีเหตุการณบาง 

เหตุการณทำใหนักลงทุนเกิดความต่ืนตระหนก 

และพรอมใจเทขายหุนตัวเดียวกันออกมา 

ส งผลใหราคาของหุ นต ัวน ั ้นลดลงมาก 

ผิดปกติ ทั้งๆที่ปจจัยทางเศรษฐศาสตร 

มหภาค ปจจัยทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง 

ปจจัยพื้นฐานของหุนตัวนั้นไมมีการเปลี่ยน

แปลงอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้นการใชเพียง 

การว ิ เคราะห ป จจ ัยพ ื ้นฐานและการ 

วิเคราะหทางเทคนิคตามแนวคิดของการ 

เงินแบบดั้งเดิม (Traditional Finance) 

อาจไมสามารถใชอธิบายการเคลื่อนไหว 

ของราคาหุนที่เกิดขึ้นจริงในตลาดหุนได 

ด วยสาเหต ุน ี ้การเง ินเช ิงพฤต ิกรรม 

(Behavioural Finance) จึงเปนศาสตร 

ทางเล ือกท ี ่ ได  เสนอแนวทางในการ 

วิเคราะหราคาหุน โดยคำนึงถึงปจจัยทาง 

จิตวิทยาและพฤติกรรมการตัดสินใจของ 

นักลงทุนในตลาดหุนที่อาจสงผลกระทบ 

ตอการเคลื่อนไหวของราคา

 การเงินเชิงพฤติกรรมเปนสาขาหนึ่ง 

ของวิชาการเงินที ่ผสมผสานทฤษฎีทาง 

เศรษฐศาสตรการเงินเขากับทฤษฎีทาง 

จิตวิทยา ในระยะแรกๆ การเงินเชิงพฤติกรรม 

ดูเหมือนวาจะไมไดรับการยอมรับมากนัก 

จากนักวิชาการที่เชื่อวาตลาดการเงินเปน 

ตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market 

Hypothesis) สำหรับตลาดหุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

นักลงทุนจะตัดสินใจซื้อและขายหุนอยางมี 

เหตุผล รวมทั้งราคาหุนในตลาดจะสะทอน 

ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและเปนมูลคาหุนที่ 

แทจริงเสมอ ดังนั้นโอกาสที่นักลงทุนจะทำ 

กำไรโดยการซื้อหุนที่มีราคาต่ำกวาความ 

เปนจริงและขายหุนที่มีราคาสูงกวาความ 

เปนจริงจึงเปนไปไดยาก การเงินเชิงพฤติกรรม 

เริ่มเปนที่รูจักแพรหลายและยอมรับมากขึ้น

ในแวดวงวิชาการเมื่อ แดเนียล คอนนิแมน 

(Daniel Kahneman) ผูซ่ึงไดรับรางวัลโนเบล 

สาขาเศรษฐศาสตรในป ค.ศ. 2002 โดย 

เขาไดทำการวิจัยรวมกับ แอมอส ทเวิรสกี 

(Amos Tversky) และไดเสนอทฤษฎี 

ความคาดหวัง (Prospect Theory) เพื่อใช 

อธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย 

ภายใตความไมแนนอน (Uncertainty) 

ทฤษฎีความคาดหวังมีเนื้อหาสาระที่มีความ

แตกตางจากทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility 

Theory) ซ่ึงทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบด้ังเดิม 

ใชเพ่ืออธิบายการวิเคราะหและการตัดสินใจ 

ทาน พบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามนุษย 

มักเปนผูไรเหตุผล (Irrationality) และมี 

ลักษณะการใชเหตุผลในการตัดสินใจที ่ 

หลากหลาย (Heterogeneity) มนุษย 

พยายามลดความยุ งยากในการประมวล 

ขอมูลซึ่งจะทำใหสามารถตัดสินใจไดงาย 

และรวดเร็วยิ่งขึ้น เชน การตัดสินใจโดยใช 

การเรียนรู จากประสบการณที ่ผานมาใน 

อดีต (Heuristics) การตัดสินใจตามกลุม 

คนหมูมาก (Herd Behaviour) เปนตน

 ทฤษฎีความคาดหวังเปนทฤษฎีที่ได 

จากการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของ

มนุษยในการตัดสินใจภายใตความไมแน 

นอน โดยแดเนียล คอนนิแมน และ แอมอส 

ทเวิรสกี ไดตั้งคำถามเพื่อใหผูรวมวิจัยตอบ 

และผลของการวิจ ัยได ถ ูกนำมาใชเป น 

พื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎีความคาดหวัง 

ทานผูอานอาจจะลองตอบคำถามดังที่แสดง

ไวดานซายมือ แลวพิจารณาวาผลการตัดสินใจ 

ของทานสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ทฤษฎีความคาดหวังหรือไม

 จากผลการวิจัยพบวา คนสวนใหญ (84%) 

เลือกทางเลือก ก สำหรับเหตุการณที่ 1 ซึ่ง 

แสดงวาคนเหลานี ้มีพฤติกรรมของการ 

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) 

เมื่อตองตัดสินใจในเหตุการณที่เกี่ยวของกับ

การไดรับเงิน (Gain) ถึงแมวาการไดรับเงิน 

1,000 USD ของทางเลือก ข จะมีมูลคา 

มากกวาการไดรับเงิน 240 USD ของ 

ทางเลือก ก แตโอกาสที่จะไดรับเงิน 1,000 

USD มีเพียง 25% เทานั้น นอกจากนี้แลว 

ค  าความคาดหว ั งของการได  ร ั บ เ ง ิ น 

(Expected Gain) จากทางเลือก ข มีคา 

เพียง 250 USD (0.25 x 1,000 USD + 

0.75 x 0 USD) ซึ่งมีคามากกวาการ 

ไดรับเงิน 240 USD จากทางเลือก ก 

เพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้นคนสวนใหญจึง 

เลือกท่ีจะไดรับเงิน 240 USD โดยปราศจาก 

ความเสี่ยง มากกวาที่จะเลือกทางเลือก ข 

ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงถึง 75% ที่จะไมไดรับ 

เงินเลย

 สำหรับเหตุการณที่ 2 คนสวนใหญ 

(87%) เลือกทางเลือก ง ซึ่งแสดงวาคน 

เหลานี้มีพฤติกรรมที่ชอบความเสี่ยง (Risk 

Seeking) เมื่อตองตัดสินใจในเหตุการณที่ 

เกี่ยวของกับการสูญเสียเงิน (Loss) ถึงแม 

วาทางเลือก ค จะสูญเสียเงิน 750 USD 

ซึ่งมีคาเทากับคาความคาดหวังของการสูญ 

เสียเงิน (Expected Loss) ของทางเลือก ง 

(0.75 x 1,000 USD + 0.25 x 0 USD) 

แตเนื่องจากคนสวนใหญมีพฤติกรรมที่กลัว

การสูญเสีย (Loss Aversion) ดังนั้นคน 

เหลาน้ีจึงยอมท่ีจะเส่ียงในทางเลือก ง เพราะ 

เขามีโอกาสท่ีจะไมตองสูญเสียเงิน 750 USD 

เลย ถึงแมวาโอกาสนั้นจะมีเพียงแค 25% 

แตถาเขาเลือกทางเลือก ค เขาจะตองสูญ 

เสียเงิน 750 USD อยางแนนอน

 ตามแนวคิดของทฤษฎีอรรถประโยชน 

ของเศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิม คนควรจะมี 

ทัศนคติตอความเสี่ยง (Risk Attitude) ที่ 

ไมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณที่ตัดสินใจ 

ถาคนสวนใหญเลือกทางเลือก ก สำหรับ 

เหตุการณที่ 1 ซึ่งแสดงวาคนเหลานี้มี 

พฤติกรรมของการหลีกเลี ่ยงความเสี ่ยง 

ดังนั้นคนเหลานี้ก็ควรที่จะมีพฤติกรรมหลีก

เลี่ยงความเสี่ยงในเหตุการณที่ 2 โดยเลือก 

ทางเลือก ค นั่นคือ คนเหลานี้ควรที่จะ 

ตองมีทัศนคติตอความเสี่ยงที่คงเดิมโดยไม 

ขึ้นอยูกับวาเหตุการณนั้นจะเกี่ยวของกับ 

การไดเงินหรือการสูญเสียเงิน แตจากผล 

ของการวิจัยพบวาคนสวนใหญเลือกทาง 

เลือก ง ในเหตุการณที่ 2 ซึ่งแสดงถึง 

พฤติกรรมของการชอบความเสี่ยง จากผล 

ของการวิจ ัยขางตนจะเห็นไดว าทฤษฎี 

อรรถประโยชน  ไม สามารถใช อธ ิบาย 

พฤติกรรมการตัดสินใจภายใตความไม 

แนนอน เพราะคนมีการเปลี ่ยนแปลง 

ทัศนคติตอความเสี่ยง ดังนั้นทฤษฎีความ 

คาดหวังจึงเปนทฤษฎีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ 

ใชอธิบายพฤติกรรมที ่เกิดขึ ้นจริงของ 

มนุษยในการตัดสินปญหาภายใตความไม

แนนอน เนื่องจากทัศนคติของคนที่มีตอ 

ความเส ี ่ยงอาจเปล ี ่ยนแปลงได ตาม 

เหตุการณและกรอบปญหาของการตัดสิน

ใจ โดยคนสวนใหญจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

ถาเปนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการไดมา 

แตในทางกลับกัน คนสวนใหญจะชอบความ 

เสี่ยงถาเปนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการ

สูญเสีย ยกตัวอยางเชนนักลงทุนมักมี 

ทัศนคติตอความเสี ่ยงที ่ยอมรับไดที ่ไม  

คงเสนคงวา โดยนักลงทุนจะรีบขายหุนที่ทำ 

กำไรเพื่อใหไดกำไรที่แนนอนไวกอน แตจะ 

ไมยอมขายหุนที่ขาดทุนเพราะหวังวาราคา

หุนจะสูงขึ้นในอนาคต

 รูปภาพท่ี 1 แสดงทฤษฎีความคาดหวัง 

ของมนุษยภายใตความไมแนนอน ทฤษฎี 

เศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิมเชื่อวามนุษยเปน 

ผูมีเหตุผล (Rationality) ในการตัดสินใจ 

และมีลักษณะการใชเหตุผลในการตัดสินใจ

ที่ไมแตกตางกัน (Homogeneity) ในแตละ 

ปจเจกบุคคล นอกจากนี ้แลวมนุษยยัง 

พิจารณาขอมูลตางๆ และประมวลผลขอมูล 

เพื่อการตัดสินใจที่ปราศจากความรูสึกและ

อคติ (Bias) แตในโลกของความเปนจริงแลว 

ผลการศึกษาของนักวิชาการหลายตอหลาย

คนสวนใหญ (73%) เลือกทางเลือก ก และ 

ง ดังนั้นคนเหลานี้จะมีโอกาส 25% ที่จะ 

ไดรับเงิน 240 USD และ 75% ที่จะ 

สูญเสียเงิน 760 USD ทานอาจสงสัยวา 

ทางเลือก ก และ ง เปนทางเลือกที่ดี 

ที่สุดแลวหรือไม ถาสมมุติวาทานเลือกทาง 

เลือก ข และ ค ทานจะมีโอกาส 25% 

ที่จะไดรับเงิน 250 USD และ 75% 

ที่จะสูญเสียเงิน 750 USD ทานจะเห็นไดวา 

ทางเลือก ข และ ค ใหผลของการตัดสินใจ 

ที่ดีกวาทางเลือก ก และ ง !!! แตทำไม 

คนสวนใหญจึงไมเลือกทางเลือก ข และ ค 

??? จากผลการวิจัยพบวา มีคนเพียง 3% 

เทานั้นที่เลือกทางเลือก ข และ ค การเงิน 

เชิงพฤติกรรมอธิบายวาคนสวนใหญจะไมได 

มองวาการตัดสินในทั้ง 2 เหตุการณเปน 

การตัดสินใจรวมที่ผนวกอยูในคำถามเดียว

กัน แตคนเหลานี้จะแยกการตัดสินใจออก 

เปนทีละเหตุการณยอยๆ ซึ่งทำใหพลาด 

โอกาสที่จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เมื่อนำ 

แนวคิดนี้มาประยุกตกับการสรางพอรต 

การลงทุน ก็หมายความวานักลงทุนควร 

ที่จะพิจารณาอัตราผลตอบแทนในภาพ 

รวมที่คาดวาจะไดรับกอนการตัดสินใจ 

เลือกลงทุนในหลักทรัพยตางๆ เพื่อหลีก 

เลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดจาก 

การตัดสินใจลงทุน

“การเง�น 
เช�งพฤติกรรม 
(Behavioural 
Finance) 
เปนสาขาหน่ึง 
ของว�ชาการเง�น 
ท่ีผสมผสานทฤษฎี 
ทางเศรษฐศาสตร 
การเง�นเขากับ 
ทฎษฎีทางจ�ตว�ทยา”  

“ทฤษฎี 
ความคาดหวัง 
จ�งเปนทฤษฎีท่ี 

ถูกพัฒนาข�้นเพ��อใช
อธิบายพฤติกรรมท่ี 

เกิดข�้นจร�งของ 
มนุษยในการตัดสิน 

ปญหาภายใต 
ความไมแนนอน 

เน่ืองจากทัศนคติ 
ของคนท่ีมีตอ

ความเส่ียงอาจ 
เปล่ียนแปลงไดตาม 

เหตุการณและกรอบ
ปญหาของ 

การตัดสินใจ”

คำถาม: สมมุติวาทานจะตองทำการตัดสินใจใน 2 เหตุการณ
ทานจะเลือกระหวางทางเลือก ก หร�อ ข ในเหตุการณที่ 1 กับ
ระหวางทางเลือก ค หร�อ ง ในเหตุการณที่ 2

 เหตุการณที่ 1: เหตุการณที่ 2: 
 ก. ทานไดรับเงิน 240 USD ค. ทานสูญเสียเงิน 750 USD
 อยางแนนอน อยางแนนอน 
 ข. ทานมีโอกาส 25%  ง. ทานมีโอกาส 75%
 ที่จะไดรับเงิน 1,000 USD ที่จะสูญเสียเงิน 1,000 USD
 และ 75% ที่จะไมไดรับเงินเลย และ 25% ที่จะไมสูญเสียเงินเลย
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การสูญเสีย (Loss) การไดมา (Gain)



โดยแสดงคุณคา (Value) ของการไดมา 

(Gain) และการสูญเสีย (Loss) คุณคา 

ของการไดมาจะมีลักษณะโคงเวาออกจาก 

จุดกำเนิด (Concave) ซ่ึงแสดงถึงพฤติกรรม 

ของคนท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Aversion)  

สวนคุณคาของการสูญเสียจะมีลักษณะ 

โคงเวาเขาหาจุดกำเนิด (Convex) ซึ่งแสดง 

ถึงพฤติกรรมของคนที่ชอบความเสี่ยง (Risk 

Seeking) นอกจากนี้แลวพฤติกรรมที่กลัว 

การสูญเสีย (Loss Aversion) ของคนยัง 

ถูกแสดงไวในรูปภาพที่ 1 ดังจะเห็นไดจาก 

เสนคุณคาของการสูญเสีย (Value of Loss) 

จะมีความชันมากกวาเสนคุณคาของการได

มา (Value of Gain) นั่นคือ ถึงแมวา 

เงินที่ไดมาและเงินที่สูญเสียไปจะมีมูลคา 

เทากัน แตการสูญเสียเงินยอมสงผลกระทบ 

ตอสภาพจิตใจของมนุษยมากกวาการไดเงิน

มา ยกตัวอยางเชนการทำเงินหลนหาย  

100 บาทยอมสงผลกระทบตอสภาพจิตใจ 

ในเชิงลบในระดับที่มากกวาการเก็บเงินได 

100 บาทซึ่งสงผลกระทบตอสภาพจิตใจใน 

เชิงบวก

 เมื ่อลองยอนกลับไปดูผลของการ 

ตัดสินใจใน 2 เหตุการณของคำถามขางตน 

 ในชวงปที่ผานมา ตลาดหุนไทยกลับ 

มามีแนวโนมสดใส โดยดัชนีราคาหุนสามารถ 

เคลื่อนไหวอยูเหนือระดับ 1000 จุดไดอยาง 

ตอเนื่อง สงผลใหการลงทุนในตลาดหุนเปน 

ที่นาสนใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศ เครื่องมือที่นักลงทุนสวนใหญ 

นิยมใชกันอยางแพรหลายสำหรับวิเคราะห 

และพยากรณราคาหุนคือการวิเคราะห 

ปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental Analysis) 

และการวิเคราะหทางเทคนิค (Technical 

Analysis) แตบอยครั้งที่มีเหตุการณบาง 

เหตุการณทำใหนักลงทุนเกิดความต่ืนตระหนก 

และพรอมใจเทขายหุนตัวเดียวกันออกมา 

ส งผลใหราคาของหุ นต ัวน ั ้นลดลงมาก 

ผิดปกติ ทั้งๆที่ปจจัยทางเศรษฐศาสตร 

มหภาค ปจจัยทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง 

ปจจัยพื้นฐานของหุนตัวนั้นไมมีการเปลี่ยน

แปลงอยางมีนัยสำคัญ ดังนั้นการใชเพียง 

การว ิ เคราะห ป จจ ัยพ ื ้นฐานและการ 

วิเคราะหทางเทคนิคตามแนวคิดของการ 

เงินแบบดั้งเดิม (Traditional Finance) 

อาจไมสามารถใชอธิบายการเคลื่อนไหว 

ของราคาหุนที่เกิดขึ้นจริงในตลาดหุนได 

ด วยสาเหต ุน ี ้การเง ินเช ิงพฤต ิกรรม 

(Behavioural Finance) จึงเปนศาสตร 

ทางเล ือกท ี ่ ได  เสนอแนวทางในการ 

วิเคราะหราคาหุน โดยคำนึงถึงปจจัยทาง 

จิตวิทยาและพฤติกรรมการตัดสินใจของ 

นักลงทุนในตลาดหุนที่อาจสงผลกระทบ 

ตอการเคลื่อนไหวของราคา

 การเงินเชิงพฤติกรรมเปนสาขาหนึ่ง 

ของวิชาการเงินที ่ผสมผสานทฤษฎีทาง 

เศรษฐศาสตรการเงินเขากับทฤษฎีทาง 

จิตวิทยา ในระยะแรกๆ การเงินเชิงพฤติกรรม 

ดูเหมือนวาจะไมไดรับการยอมรับมากนัก 

จากนักวิชาการที่เชื่อวาตลาดการเงินเปน 

ตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market 

Hypothesis) สำหรับตลาดหุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

นักลงทุนจะตัดสินใจซื้อและขายหุนอยางมี 

เหตุผล รวมทั้งราคาหุนในตลาดจะสะทอน 

ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและเปนมูลคาหุนที่ 

แทจริงเสมอ ดังนั้นโอกาสที่นักลงทุนจะทำ 

กำไรโดยการซื้อหุนที่มีราคาต่ำกวาความ 

เปนจริงและขายหุนที่มีราคาสูงกวาความ 

เปนจริงจึงเปนไปไดยาก การเงินเชิงพฤติกรรม 

เริ่มเปนที่รูจักแพรหลายและยอมรับมากขึ้น

ในแวดวงวิชาการเมื่อ แดเนียล คอนนิแมน 

(Daniel Kahneman) ผูซ่ึงไดรับรางวัลโนเบล 

สาขาเศรษฐศาสตรในป ค.ศ. 2002 โดย 

เขาไดทำการวิจัยรวมกับ แอมอส ทเวิรสกี 

(Amos Tversky) และไดเสนอทฤษฎี 

ความคาดหวัง (Prospect Theory) เพื่อใช 

อธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย 

ภายใตความไมแนนอน (Uncertainty) 

ทฤษฎีความคาดหวังมีเนื้อหาสาระที่มีความ

แตกตางจากทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility 

Theory) ซ่ึงทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบด้ังเดิม 

ใชเพ่ืออธิบายการวิเคราะหและการตัดสินใจ 

ทาน พบหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามนุษย 

มักเปนผูไรเหตุผล (Irrationality) และมี 

ลักษณะการใชเหตุผลในการตัดสินใจที ่ 

หลากหลาย (Heterogeneity) มนุษย 

พยายามลดความยุ งยากในการประมวล 

ขอมูลซึ่งจะทำใหสามารถตัดสินใจไดงาย 

และรวดเร็วยิ่งขึ้น เชน การตัดสินใจโดยใช 

การเรียนรู จากประสบการณที ่ผานมาใน 

อดีต (Heuristics) การตัดสินใจตามกลุม 

คนหมูมาก (Herd Behaviour) เปนตน

 ทฤษฎีความคาดหวังเปนทฤษฎีที่ได 

จากการสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของ

มนุษยในการตัดสินใจภายใตความไมแน 

นอน โดยแดเนียล คอนนิแมน และ แอมอส 

ทเวิรสกี ไดตั้งคำถามเพื่อใหผูรวมวิจัยตอบ 

และผลของการวิจ ัยได ถ ูกนำมาใชเป น 

พื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎีความคาดหวัง 

ทานผูอานอาจจะลองตอบคำถามดังที่แสดง

ไวดานซายมือ แลวพิจารณาวาผลการตัดสินใจ 

ของทานสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ทฤษฎีความคาดหวังหรือไม

 จากผลการวิจัยพบวา คนสวนใหญ (84%) 

เลือกทางเลือก ก สำหรับเหตุการณที่ 1 ซึ่ง 

แสดงวาคนเหลานี ้มีพฤติกรรมของการ 

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) 

เมื่อตองตัดสินใจในเหตุการณที่เกี่ยวของกับ

การไดรับเงิน (Gain) ถึงแมวาการไดรับเงิน 

1,000 USD ของทางเลือก ข จะมีมูลคา 

มากกวาการไดรับเงิน 240 USD ของ 

ทางเลือก ก แตโอกาสที่จะไดรับเงิน 1,000 

USD มีเพียง 25% เทานั้น นอกจากนี้แลว 

ค  าความคาดหว ั งของการได  ร ั บ เ ง ิ น 

(Expected Gain) จากทางเลือก ข มีคา 

เพียง 250 USD (0.25 x 1,000 USD + 

0.75 x 0 USD) ซึ่งมีคามากกวาการ 

ไดรับเงิน 240 USD จากทางเลือก ก 

เพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้นคนสวนใหญจึง 

เลือกท่ีจะไดรับเงิน 240 USD โดยปราศจาก 

ความเสี่ยง มากกวาที่จะเลือกทางเลือก ข 

ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงถึง 75% ที่จะไมไดรับ 

เงินเลย

 สำหรับเหตุการณที่ 2 คนสวนใหญ 

(87%) เลือกทางเลือก ง ซึ่งแสดงวาคน 

เหลานี้มีพฤติกรรมที่ชอบความเสี่ยง (Risk 

Seeking) เมื่อตองตัดสินใจในเหตุการณที่ 

เกี่ยวของกับการสูญเสียเงิน (Loss) ถึงแม 

วาทางเลือก ค จะสูญเสียเงิน 750 USD 

ซึ่งมีคาเทากับคาความคาดหวังของการสูญ 

เสียเงิน (Expected Loss) ของทางเลือก ง 

(0.75 x 1,000 USD + 0.25 x 0 USD) 

แตเนื่องจากคนสวนใหญมีพฤติกรรมที่กลัว

การสูญเสีย (Loss Aversion) ดังนั้นคน 

เหลาน้ีจึงยอมท่ีจะเส่ียงในทางเลือก ง เพราะ 

เขามีโอกาสท่ีจะไมตองสูญเสียเงิน 750 USD 

เลย ถึงแมวาโอกาสนั้นจะมีเพียงแค 25% 

แตถาเขาเลือกทางเลือก ค เขาจะตองสูญ 

เสียเงิน 750 USD อยางแนนอน

 ตามแนวคิดของทฤษฎีอรรถประโยชน 

ของเศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิม คนควรจะมี 

ทัศนคติตอความเสี่ยง (Risk Attitude) ที่ 

ไมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณที่ตัดสินใจ 

ถาคนสวนใหญเลือกทางเลือก ก สำหรับ 

เหตุการณที่ 1 ซึ่งแสดงวาคนเหลานี้มี 

พฤติกรรมของการหลีกเลี ่ยงความเสี ่ยง 

ดังนั้นคนเหลานี้ก็ควรที่จะมีพฤติกรรมหลีก

เลี่ยงความเสี่ยงในเหตุการณที่ 2 โดยเลือก 

ทางเลือก ค นั่นคือ คนเหลานี้ควรที่จะ 

ตองมีทัศนคติตอความเสี่ยงที่คงเดิมโดยไม 

ขึ้นอยูกับวาเหตุการณนั้นจะเกี่ยวของกับ 

การไดเงินหรือการสูญเสียเงิน แตจากผล 

ของการวิจัยพบวาคนสวนใหญเลือกทาง 

เลือก ง ในเหตุการณที่ 2 ซึ่งแสดงถึง 

พฤติกรรมของการชอบความเสี่ยง จากผล 

ของการวิจ ัยขางตนจะเห็นไดว าทฤษฎี 

อรรถประโยชน  ไม สามารถใช อธ ิบาย 

พฤติกรรมการตัดสินใจภายใตความไม 

แนนอน เพราะคนมีการเปลี ่ยนแปลง 

ทัศนคติตอความเสี่ยง ดังนั้นทฤษฎีความ 

คาดหวังจึงเปนทฤษฎีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ 

ใชอธิบายพฤติกรรมที ่เกิดขึ ้นจริงของ 

มนุษยในการตัดสินปญหาภายใตความไม

แนนอน เนื่องจากทัศนคติของคนที่มีตอ 

ความเส ี ่ยงอาจเปล ี ่ยนแปลงได ตาม 

เหตุการณและกรอบปญหาของการตัดสิน

ใจ โดยคนสวนใหญจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

ถาเปนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการไดมา 

แตในทางกลับกัน คนสวนใหญจะชอบความ 

เสี่ยงถาเปนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการ

สูญเสีย ยกตัวอยางเชนนักลงทุนมักมี 

ทัศนคติตอความเสี ่ยงที ่ยอมรับไดที ่ไม  

คงเสนคงวา โดยนักลงทุนจะรีบขายหุนที่ทำ 

กำไรเพื่อใหไดกำไรที่แนนอนไวกอน แตจะ 

ไมยอมขายหุนที่ขาดทุนเพราะหวังวาราคา

หุนจะสูงขึ้นในอนาคต

 รูปภาพท่ี 1 แสดงทฤษฎีความคาดหวัง 

ของมนุษยภายใตความไมแนนอน ทฤษฎี 

เศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิมเชื่อวามนุษยเปน 

ผูมีเหตุผล (Rationality) ในการตัดสินใจ 

และมีลักษณะการใชเหตุผลในการตัดสินใจ

ที่ไมแตกตางกัน (Homogeneity) ในแตละ 

ปจเจกบุคคล นอกจากนี ้แลวมนุษยยัง 

พิจารณาขอมูลตางๆ และประมวลผลขอมูล 

เพื่อการตัดสินใจที่ปราศจากความรูสึกและ

อคติ (Bias) แตในโลกของความเปนจริงแลว 

ผลการศึกษาของนักวิชาการหลายตอหลาย

คนสวนใหญ (73%) เลือกทางเลือก ก และ 

ง ดังนั้นคนเหลานี้จะมีโอกาส 25% ที่จะ 

ไดรับเงิน 240 USD และ 75% ที่จะ 

สูญเสียเงิน 760 USD ทานอาจสงสัยวา 

ทางเลือก ก และ ง เปนทางเลือกที่ดี 

ที่สุดแลวหรือไม ถาสมมุติวาทานเลือกทาง 

เลือก ข และ ค ทานจะมีโอกาส 25% 

ที่จะไดรับเงิน 250 USD และ 75% 

ที่จะสูญเสียเงิน 750 USD ทานจะเห็นไดวา 

ทางเลือก ข และ ค ใหผลของการตัดสินใจ 

ที่ดีกวาทางเลือก ก และ ง !!! แตทำไม 

คนสวนใหญจึงไมเลือกทางเลือก ข และ ค 

??? จากผลการวิจัยพบวา มีคนเพียง 3% 

เทานั้นที่เลือกทางเลือก ข และ ค การเงิน 

เชิงพฤติกรรมอธิบายวาคนสวนใหญจะไมได 

มองวาการตัดสินในทั้ง 2 เหตุการณเปน 

การตัดสินใจรวมที่ผนวกอยูในคำถามเดียว

กัน แตคนเหลานี้จะแยกการตัดสินใจออก 

เปนทีละเหตุการณยอยๆ ซึ่งทำใหพลาด 

โอกาสที่จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เมื่อนำ 

แนวคิดนี้มาประยุกตกับการสรางพอรต 

การลงทุน ก็หมายความวานักลงทุนควร 

ที่จะพิจารณาอัตราผลตอบแทนในภาพ 

รวมที่คาดวาจะไดรับกอนการตัดสินใจ 

เลือกลงทุนในหลักทรัพยตางๆ เพื่อหลีก 

เลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดจาก 

การตัดสินใจลงทุน

“การเง�น 
เช�งพฤติกรรม 
(Behavioural 
Finance) 
เปนสาขาหน่ึง 
ของว�ชาการเง�น 
ท่ีผสมผสานทฤษฎี 
ทางเศรษฐศาสตร 
การเง�นเขากับ 
ทฎษฎีทางจ�ตว�ทยา”  

“ทฤษฎี 
ความคาดหวัง 
จ�งเปนทฤษฎีท่ี 

ถูกพัฒนาข�้นเพ��อใช
อธิบายพฤติกรรมท่ี 

เกิดข�้นจร�งของ 
มนุษยในการตัดสิน 

ปญหาภายใต 
ความไมแนนอน 

เน่ืองจากทัศนคติ 
ของคนท่ีมีตอ

ความเส่ียงอาจ 
เปล่ียนแปลงไดตาม 

เหตุการณและกรอบ
ปญหาของ 

การตัดสินใจ”

คำถาม: สมมุติวาทานจะตองทำการตัดสินใจใน 2 เหตุการณ
ทานจะเลือกระหวางทางเลือก ก หร�อ ข ในเหตุการณที่ 1 กับ
ระหวางทางเลือก ค หร�อ ง ในเหตุการณที่ 2

 เหตุการณที่ 1: เหตุการณที่ 2: 
 ก. ทานไดรับเงิน 240 USD ค. ทานสูญเสียเงิน 750 USD
 อยางแนนอน อยางแนนอน 
 ข. ทานมีโอกาส 25%  ง. ทานมีโอกาส 75%
 ที่จะไดรับเงิน 1,000 USD ที่จะสูญเสียเงิน 1,000 USD
 และ 75% ที่จะไมไดรับเงินเลย และ 25% ที่จะไมสูญเสียเงินเลย
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 หลายทานคงเคยไดยินใครตอใคร 
พูดถึง 3G เราทราบกันเปนอยางดีวา 
เทคโนโลยี 3G นั้นเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ 
และการสื่อสารยุคใหม เมื่อปลายปที่แลว 
พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีแผนวาจะมีการ 
ประมูลใบอนุญาตโทรศัพทระบบ 3G โดย 
คณะกรรมการก ิจการโทรคมนาคม 
แหงชาติ หรือ กทช. และมีการประมูล 
โครงขาย 3G ของ ทีโอที เมื่อตนป พ.ศ. 
2554 ทานผูอานอาจจะมีคำถามในใจวา 
ทำไมต องประม ูล  3G และทำไม  
ประเทศไทยถึงยังไมไดใช 3G สักที แลว 
ถ าไม ม ีการประม ูลของ กทช. แล ว 
ประชาชนชาวไทยจะไดใช 3G รึเปลา 
และอื ่นๆอีกหลายคำถาม แตสำหรับ 
บทความนี้ผูเขียนขอวิเคราะหแตเฉพาะ 
การประมูลของ กทช. สวนเรื่องเทคนิค 
ทางวิศวกรรม ขอกฎหมายและคำถามอ่ืนๆ 
ไมขอกลาวถึงเพราะไมสันทัด ถึงแมวา 
การประมูลที ่กทช.วางแผนไวจะไมได 

เกิดขึ ้นดวยเหตุผลทางขอกฎหมาย1,2  
แตการวิเคราะหการประมูลดังกลาวก็ 
เปนเรื่องนาสนใจ
 การจ ัดสรรทร ัพยากรโดยการ 
ประมูล ไดรับความสนใจและเปนที่นิยม 
ในชวงทศวรรษที่ผานมา เพราะเชื ่อวา 
การประม ูลเป นกระบวนการจ ัดสรร 
ทร ัพยากรไปให แก ผ ู ประกอบการท ี ่ 
สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรไดดี 
ที่สุด หลายประเทศใชวิธีการประมูลเพื่อ 
จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุสำหรับระบบ 3G 
อาทิ ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี 
ซึ่งสองประเทศนี้ประสบความสำเร็จและ
สรางรายไดมหาศาลใหประเทศ แตก็มี 
บางประเทศที่จัดทำการประมูลไมเปนผล
สำเร็จ 
 การประมูลคลื ่นความถี ่ในแตละ 
ประเทศมีกฎกติกาการประมูลที่ตางกัน 
ไป ผูเช่ียวชาญการประมูล และนักเศรษฐศาสตร 
ตางเห็นพองตองกันวาไมมีการประมูล 

แบบใดแบบหนึ่งที่จะเปนแบบที่ดีที่สุด 
สำหรับทุกสถานการณ มีหลายประเทศ 
ลอกเลียนแบบการประมูลของอังกฤษ 
และเยอรมันไปใชในประเทศตนเอง แตก็ 
ไมไดผลสำเร็จ โดยราคาชนะการประมูล 
ต่ำกวาท่ีคาดการณไวมาก เชน สวิสเซอรแลนด 
เบลเยียม กรีซ และออสเตรีย ดังนั้นการ 
ออกแบบการประมูลจึงเปนงานที่ทาทาย
และสำคัญ
ใครทำอะไรกับ 3G

 3G นั้นมีอยูสองมาตรฐาน คือ 
CDMA2000 ของสหรัฐอเมริกา และ 
W-CDMA หรือ UMTS (หรือที่นิยม 
เรียกในไทยอีกชื่อวา IMT) ของกลุม 
ประเทศสหภาพยุโรป ประเทศไทยนั้น 
ไดรับเอามาตรฐานของท้ังยุโรป และสหรัฐ 
เขามาใชทั้งสองระบบ โดยบริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน) จะใชมาตรฐาน 
W-CDMA และ บริษัท กสท. จำกัด 
(มหาชน) จะใชมาตรฐาน CDMA2000 
โดยพัฒนาคลื่นความถี่ที่ไดรับการจัดสรร
จากรัฐ ใหสอดคลองกับมาตรฐานที่กลาว 
มา ทั้งนี้ ทีโอที และ กสท. ไมได 
เปนผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยตรง 
แตเปนผูใหสัมปทานแกเอกชนรายอ่ืนใน 
การใชคลื่นความถี่
 มาตรฐาน CDMA2000 เปนการ 
พัฒนาตอจากมาตรฐาน CDMA ที่ความถี่ 
800MHz ของ กสท. ปจจุบันเปนระบบ 
CDMA2000 1xEVDO (ซึ่งเปนระบบ 
2.75G) มีบริษัท ฮัทชิสันเปนผูไดรับ 
สัมปทานการบริการโทรศัพทภายใตชื่อ 
ฮัทช และ มีผูใชบริการประมาณ 1.6 ลาน 
เลขหมาย หรือคิดเปน 2.3% ของจำนวน 
โทรศัพทมือถือทั้งหมด (รวมทั้ง 2G และ 
3G) 
 สำหรับมาตรฐาน W-CDMA หรือ 
3G ตัวจริงนั้น บริษัท ทีโอที ผูซึ่งไดรับ 
จัดสรรคล่ืนความถ่ีในชวง 1965-1980MHz 
และ 2155-217 MHz มาเม่ือป พ.ศ. 2550 
ไดใหสัมปทานแกบริษัทเอกชนจำนวน 5 

ราย เพ่ือประกอบกิจการใหบริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2552 และ 
นับถึงป พ.ศ. 2553 ผูประกอบการรวมทั้ง 
5 ราย3 ใหบริการโทรศัพทมือถือระบบ 3G 
แกประชาชนประมาณ 1 แสนเลขหมาย 
ซึ่งคิดเปน 0.15% ของผูใชโทรศัพทมือถือ 
ทั้งหมด เหตุที่ระบบ 3G ของ ทีโอที 
ยังไมไดรับความนิยม เนื่องมาจากราคา 
เครื่องโทรศัพทที่รองรับระบบ 3G ยังสูง 
และใหบริการครอบคลุมพ้ืนจำกัดในพ้ืนท่ี 
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 สวนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
รายใหญของไทยปจจุบันทั้ง 3 รายคือ 
AIS, DTAC และ TRUE ในปจจุบันให 
บริการในระบบ 2.5G และ 2.75G บน 
คลื่นความถี่เดิมชวง 800, 900 และ 
1800 MHz ที ่ไดร ับสัมปทานมาจาก 
ทีโอที โดยใชระบบ GPRS-EDGE ซึ่งเปน 
ระบบเชื่อมระหวางมาตรฐานแบบ GSM 
ซึ่งเปนระบบ 2G กับ W-CDMA 
กทช.ประมูลอะไร และอยางไร

 การประมูลของ กทช. นั้นเปนการ 
จัดการประมูลเพื ่อจัดสรรคลื ่นความถี ่ 
ยาน 2100 MHz ในสวนที่เหลืออยูคือ 
ชวงความถ่ี 45MHz ระหวาง 2110-2155MHz 
ซึ ่งเปนคลื ่นความถี ่สำหรับมาตรฐาน 
W-CDMA โดยแบงคลื่นความถี่เพื่อออก 
ใบอนุญาตรวม 3 ใบ ที่มีขนาดความกวาง 
ของความถี่เทากันคือ 15 MHz ดังนั้น 
การประมูลจะทำใหม ีการขยายคลื ่น 
ความถี่สำหรับใหบริการ 3G จากที่ ทีโอที 
ใหบริการอยู
 การประมูลของ กทช. แบงเปนสอง 
รอบ โดยรอบแรกทำการประมูลใบอนุญาต 
จำนวน N-1 ใบ4  ถามีใบอนุญาตเหลือจะ 
จัดประมูลอีกรอบ การเสนอราคาทำได 
หลายรอบแบบไมเปดเผยตัว หรือท่ีเรียกวา 
Simultaneous Multiple Round 
(SMR) โดยเสนอราคาที่เพิ่มขึ้น ผูประมูล 
สามารถประมูลใบอนุญาตไดทุกใบ แตจะ 
เปนผูชนะไดเพียงใบเดียวเทานั้น 
 หลักการประมูลท่ีดีน้ัน ศาสตราจารย 
Paul Klemperer แหงมหาวิทยาลัย 
อ็อกซฟอรด ซ่ึงเปนผูนำทีมในการออกแบบ 
การประมูลคลื่นความถี่ 3G ของประเทศ 
อังกฤษ กลาวไวในบทความของทาน5 วา 
การประมูลตองคำนึงสองประการ คือ
 1) ตองสามารถปองกันการฮั้วกัน 

 2) ไมมีการจัดใบอนุญาตสำหรับ 
ผูประกอบการ โดยเฉพาะรายใหมเพื่อเขา 
ประมูล 
 จากการท่ีมีจำนวนใบอนุญาตเพียง 
3 นั้น เปนไปไดอยางมากวาจะมีเพียง 
ผูประกอบการรายใหญ คือ AIS DTAC 
และ TRUE เทานั้นที่สนใจการประมูล 
เพราะการที่มีใบอนุญาตเทากับจำนวน 
ผูประกอบการโทรศัพทเคล่ือนท่ีรายใหญ
ในปจจุบัน ผนวกกับการที่ผูรวมประมูล 
สามารถเสนอราคาประมูลใบอนุญาตได 
ทุกใบไมจูงใจผูประกอบการรายใหมให 
เขารวมการประมูล6 เพราะผูประกอบการ 
รายใหมจะคาดการณวาผู ประกอบการ 
รายเดิมจะสูราคาอยางถึงที่สุด เพื่อรักษา 
ตลาดของตนไว อีกทั้งยังมีความไดเปรียบ 
ทางเงินทุน รวมถึงมีฐานลูกคาเดิมจำนวน 
มาก ดังนั้นผูประกอบการรายใหมจะไม 
สามารถสูราคากับผูประกอบการรายเดิม
ได และอาจตัดสินใจไมเขารวมประมูลใน 
ท่ีสุด ปญหาเดียวกันน้ีไดเกิดข้ึนในการประมูล 
คลื่นความถี่ของประเทศเนเธอรแลนด 
ซ่ึงจัดการประมูลใบอนุญาต 3G จำนวน 5 
ใบ โดยท่ีในเนเธอรแลนดมีผูประกอบการ 
2G อยูเดิมแลวจำนวน 5 ราย ทำให 
ราคาชนะการประมูล (คิดเปนมูลคาตอคน) 
ต่ำกวาราคาของประเทศอังกฤษหลาย 
เทาตัว 
 ถาเราพิจารณาการประมูลคลื ่น 
ความถ่ี 3G ของประเทศอังกฤษเม่ือทศวรรษ 
ท่ี 1990 จะพบวาการประมูลมีการสงเสริม 
ผูประกอบการหนาใหม โดยจัดสรรใบอนุญาต 
1 ใบ (จากทั้งหมด 5 ใบ) ไวสำหรับ 
ใหผูประกอบการรายใหมเทาน้ัน7 ซ่ึงการ 
จัดสรรดังกลาวนอกจากสงผลดีทางตรง 
กลาวคือจูงใจใหผูประกอบการรายใหม 
เข าร วมประมูลและทำใหม ีผ ู  เข าร วม 
ประม ูลมากกว าจำนวนใบอนุญาตที ่ 
จัดสรร8 ยังสงผลดีทางออมคือชวยกระตุน 
ใหมีการเสนอราคาประมูลในใบอนุญาต 
ใบอื่นๆ สูงขึ้นไปดวย ทั้งนี้เพราะวาถา 
ผู ประมูลไมเปนผู นำในการเสนอราคา 
ใบอนุญาตที่จัดไวสำหรับผูประกอบการ 
รายใหม ก็จะเสนอราคาสำหรับใบอนุญาต 
ใบอื่นๆ เพื่อสูกับผูประกอบการรายเดิม 
ทำใหผูเขารวมประมูลทุกรายตองสูราคา 
ใบอนุญาตใบอื่นๆ ไปในเวลาเดียวกัน
 นอกจากนี ้จากข อเท ็จจร ิงท ี ่ว า 

(preventing collusion) และ
 2) ดึงดูด ใหมีผูมาประมูลหลายราย 
และมีบางรายเปนผูประกอบการรายใหม 
(attracting entry)
 เมื่อพิจารณาการประมูลของ กทช. 
จุดประสงคหลักคือเพื่อใหรัฐไดรายไดสูง
สุด และไมอยากใหมีใครไดครอบครองคล่ืน 
ความถี่แตเพียงผู เดียวเพื ่อปองกันการ 
ผูกขาด จะเห็นวาวิธีการประมูลของ กทช. 
อาจจะไมไดราคาประมูลที่สูงอยางที่ตั้ง 
เปาไว เพราะถึงแมวาการประมูลของ กทช. 
จะสามารถลดความนาจะเปนในการฮั้ว 
ประมูล แตไมสามารถจูงใจใหมีผูเขาประมูล 
หลายราย และจะไมทำใหมีผูประกอบการ 
รายใหมในธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ี เพราะ 
 1) จำนวนใบอนุญาตมีนอยเกินไป และ 

มีผู ผานเกณฑคัดเลือกเขาประมูลไดใน 
รอบแรกเพียง 3 ราย (คือบริษัทในเครือ 
ของ AIS, DTAC และ TRUE) ทำใหจะมี 
การประมูลใบอนุญาตในรอบแรกเพียง 2 
ใบ และจะมีการประมูลในรอบสองอีก 1 
ใบ และจะมีโอกาสเปนไปไดสูงท่ีใบอนุญาต 
ใบสุดทายอาจถูกจัดสรรไปโดยไมมีการ 
ประมูล เนื่องจากมีผูเหลือผานเกณฑเขา 
ประมูลเพียงรายเดียวที่ยังไมไดรับจัดสรร
ใบอนุญาต และผูประกอบการรายใหมไม 
สนใจเขารวมประมูล กรณีเดียวกันนี้ได 
เกิดขึ้นในการประมูลคลื่นความถี่ 3G ที่ 
ประเทศตุรกี
เกิดอะไรข�้นกับ 3G หลังประมูลของ 

กทช. ลม

 หลังจากท่ีการประมูลของ กทช. ลมเลิก 
ไป เมื่อตนปพ.ศ. 2554 กลุม TRUE 
ไดเขาซ้ือกิจการของ ฮัทช โดยหวังวาการ 
เขาซ้ือกิจการของฮัทชจะทำให TRUE มี 
โอกาสเปดใหบริการ 3G อยางเต็มรูปแบบ 
ภายใตมาตรฐาน CDMA2000 ในคลื่น 
ความถ่ี 800/850MHz โดยไมตองรอการ 
จัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมจากภาครัฐ 
และเนื่องจากมีความไดเปรียบทางการ 
ตลาดเหนือผูใหบริการ 3G ของทีโอที ทั้ง 
5 รายในระบบ W-CDMA กลุม TRUE จึง 
หวังจะกาวเปนผู นำในการใหบริการ 
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G กอนทั้ง AIS 
และ DTAC
 นอกจากนี้ บริษัท ทีโอที ไดประกาศ 

จัดการประมูลเพื่อประกวดราคากอสราง
โครงการสรางโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 
3G ซึ่งเปนการสรางโครงขายสำหรับคลื่น 
ความถี่ชวง 2100 MHz ของ บริษัท 
ทีโอที ซึ่งผูชนะการประมูลดำเนินกิจการ 
ใหเชาโครงขายโทรศัพท 3G และจะแบง 
รายได กับ ทีโอที การจัดการประมูลของ 
ทีโอทีไมไดทำใหเก ิดผู ประกอบการ 
รายใหมเพื่อใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
แตอยางใด เปนเพียงการปรับปรุงเพิ่ม 
โครงขายการใหบริการคลื่นความถี่ที่มี 
อยูแลวสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 
3G ตามมาตรฐาน W-CDMA 
 การประมูลของทีโอทีน้ัน ใชวิธีประมูล 
แบบอิเล็กทรอนิกส หรือ อีอ็อคชั่น ซึ่งจะ 
ทำโดยใหผู เขารวมการประมูลสามารถ 
เสนอราคาไดหลายครั้งแบบไมเปดเผยตัว 
(ไมเปดซอง) โดยราคาประมูลในแตละ 
รอบที่ลดลง ผูที่เสนอราคาต่ำสุดจะชนะ 
การประมูล เปนการประมูลเพื่อหาผูสราง 
โครงขายดวยราคาที่ต่ำที่สุด ซึ่งตางจาก 
การประมูลของ กทช. ผลของการประมูล 
อีอ็อคชั่นของ ทีโอที นั้น กลุม เอสแอล 
คอนซอรเตียม (ระหวาง สามารถคอรป 
และล็อกซเลย) เปนผูชนะการประมูลที่ 
ราคา 16,290 ลานบาท ซึ่งลดลงจาก 
ราคากลางที่ 17,440 ลานบาท หรือคิด 
เปน 6.59% การประมูลอีอ็อกชั่นของ 
ทีโอทีน้ัน ยังไมเปนการใชระบบอิเล็กทรอนิกส 
ในการจัดซื้อจัดจางอยางสมบูรณ เพราะ 

มีเพียงวิธีการเสนอราคาเทานั้นที่เปลี่ยน 
เปนวิธีอิเล็กทรอนิกส การประมูลเพื่อหา 
ผู ลงทุนในราคาต่ำสุดนั ้นมีขอพึงระวัง 
ประการหนึ่งคือการที่ผูประกอบการตอง 
ลดตนทุน อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ 
ของสินคาหรือบริการที่จะสงมอบ และ 
อาจจะสงผลเสียตอผูบริโภคในอนาคต
ขอเสนอแนะจากผูเข�ยน

 ถ  าจะม ีการประม ูลใบอน ุญาต 
สำหรับคล่ืนความถ่ี ชวงความถ่ี 2110-2155MHz 
ในอนาคต ควรมีการทบทวนและออกแบบ 
การประมูลอีกครั ้ง เพราะรูปแบบการ 
ประมูลเดิมของ กทช. ไดแสดงใหเห็นแลว 
วายังมีจุดออนคือไมสามารถชักจูงใหม ี 
ผูเขารวมประมูลซึ่งเปนผูประกอบการ 
รายใหม จึงทำใหมีผูเขารวมประมูลนอย 
ซึ ่งจะทำใหการประมูลไมส งผลตาม 
เปาหมายของ กทช.
 สวนตัวแลวผูเขียนเห็นวาการจัดสรร 
ใบอนุญาต 1 ใบไวเพื่อใหผูประกอบการ 
รายใหม เปนประเด็นท่ีนานำมาพิจารณา 
เพราะการจ ัดสรรใบอนุญาตให ก ับ 
ผูประกอบการรายใหมโดยเฉพาะน้ัน เปน 
การสรางแรงจูงใจใหมีจำนวนผูประกอบการ 
เขารวมประมูลมากขึ้น และจะทำใหเกิด 
การแขงขันในการเสนอราคาประมูลในใบ
อนุญาตทุกๆ ใบ รวมทั ้งเปนการเพิ ่ม 
จำนวนผูประกอบการในธุรกิจโทรศัพท 
เคลื่อนที่ และเปนการเพิ่มทางเลือกใหแก 
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การจัดสรรทรัพยากร
กรณีศึกษา การประมูล 3G ของ กทช.

โดย: ดร. ดุษณี  เกศวยุธ อาจารยประจำคณะเศรษฐศาสตร และ
นักว�จัยสถาบันประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
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“การจัดสรรการประมูลตอผูประกอบการหนาใหม สงผลดี 
ทางตรงคือจูงใจรายใหมเขารวม และทำใหผูเขารวมมีมากกวา 
จำนวนใบอนุญาตที่จัดสรร ผลดีทางออมคือกระตุนใหมีการ 
เสนอราคาประมูลใบอนุญาตอื่นๆสูงข�้นไปดวย”  
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การประมูลตองคำนึง

สองประการ
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1) ตองสามารถ 

ปองกันการฮั�วกัน 

(preventing 

collusion) และ

2) ดึงดูดใหมีผูมา 

ประมูลหลายรายและ

มีบางรายเปน 

ผูประกอบการ 

รายใหม (attracting

entry)
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 หลายทานคงเคยไดยินใครตอใคร 
พูดถึง 3G เราทราบกันเปนอยางดีวา 
เทคโนโลยี 3G นั้นเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ 
และการสื่อสารยุคใหม เมื่อปลายปที่แลว 
พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีแผนวาจะมีการ 
ประมูลใบอนุญาตโทรศัพทระบบ 3G โดย 
คณะกรรมการก ิจการโทรคมนาคม 
แหงชาติ หรือ กทช. และมีการประมูล 
โครงขาย 3G ของ ทีโอที เมื่อตนป พ.ศ. 
2554 ทานผูอานอาจจะมีคำถามในใจวา 
ทำไมต องประม ูล  3G และทำไม  
ประเทศไทยถึงยังไมไดใช 3G สักที แลว 
ถ าไม ม ีการประม ูลของ กทช. แล ว 
ประชาชนชาวไทยจะไดใช 3G รึเปลา 
และอื ่นๆอีกหลายคำถาม แตสำหรับ 
บทความนี้ผูเขียนขอวิเคราะหแตเฉพาะ 
การประมูลของ กทช. สวนเรื่องเทคนิค 
ทางวิศวกรรม ขอกฎหมายและคำถามอ่ืนๆ 
ไมขอกลาวถึงเพราะไมสันทัด ถึงแมวา 
การประมูลที ่กทช.วางแผนไวจะไมได 

เกิดขึ ้นดวยเหตุผลทางขอกฎหมาย1,2  
แตการวิเคราะหการประมูลดังกลาวก็ 
เปนเรื่องนาสนใจ
 การจ ัดสรรทร ัพยากรโดยการ 
ประมูล ไดรับความสนใจและเปนที่นิยม 
ในชวงทศวรรษที่ผานมา เพราะเชื ่อวา 
การประม ูลเป นกระบวนการจ ัดสรร 
ทร ัพยากรไปให แก ผ ู ประกอบการท ี ่ 
สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรไดดี 
ที่สุด หลายประเทศใชวิธีการประมูลเพื่อ 
จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุสำหรับระบบ 3G 
อาทิ ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี 
ซึ่งสองประเทศนี้ประสบความสำเร็จและ
สรางรายไดมหาศาลใหประเทศ แตก็มี 
บางประเทศที่จัดทำการประมูลไมเปนผล
สำเร็จ 
 การประมูลคลื ่นความถี ่ในแตละ 
ประเทศมีกฎกติกาการประมูลที่ตางกัน 
ไป ผูเช่ียวชาญการประมูล และนักเศรษฐศาสตร 
ตางเห็นพองตองกันวาไมมีการประมูล 

แบบใดแบบหนึ่งที่จะเปนแบบที่ดีที่สุด 
สำหรับทุกสถานการณ มีหลายประเทศ 
ลอกเลียนแบบการประมูลของอังกฤษ 
และเยอรมันไปใชในประเทศตนเอง แตก็ 
ไมไดผลสำเร็จ โดยราคาชนะการประมูล 
ต่ำกวาท่ีคาดการณไวมาก เชน สวิสเซอรแลนด 
เบลเยียม กรีซ และออสเตรีย ดังนั้นการ 
ออกแบบการประมูลจึงเปนงานที่ทาทาย
และสำคัญ
ใครทำอะไรกับ 3G

 3G นั้นมีอยูสองมาตรฐาน คือ 
CDMA2000 ของสหรัฐอเมริกา และ 
W-CDMA หรือ UMTS (หรือที่นิยม 
เรียกในไทยอีกชื่อวา IMT) ของกลุม 
ประเทศสหภาพยุโรป ประเทศไทยนั้น 
ไดรับเอามาตรฐานของท้ังยุโรป และสหรัฐ 
เขามาใชทั้งสองระบบ โดยบริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน) จะใชมาตรฐาน 
W-CDMA และ บริษัท กสท. จำกัด 
(มหาชน) จะใชมาตรฐาน CDMA2000 
โดยพัฒนาคลื่นความถี่ที่ไดรับการจัดสรร
จากรัฐ ใหสอดคลองกับมาตรฐานที่กลาว 
มา ทั้งนี้ ทีโอที และ กสท. ไมได 
เปนผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยตรง 
แตเปนผูใหสัมปทานแกเอกชนรายอ่ืนใน 
การใชคลื่นความถี่
 มาตรฐาน CDMA2000 เปนการ 
พัฒนาตอจากมาตรฐาน CDMA ที่ความถี่ 
800MHz ของ กสท. ปจจุบันเปนระบบ 
CDMA2000 1xEVDO (ซึ่งเปนระบบ 
2.75G) มีบริษัท ฮัทชิสันเปนผูไดรับ 
สัมปทานการบริการโทรศัพทภายใตชื่อ 
ฮัทช และ มีผูใชบริการประมาณ 1.6 ลาน 
เลขหมาย หรือคิดเปน 2.3% ของจำนวน 
โทรศัพทมือถือทั้งหมด (รวมทั้ง 2G และ 
3G) 
 สำหรับมาตรฐาน W-CDMA หรือ 
3G ตัวจริงนั้น บริษัท ทีโอที ผูซึ่งไดรับ 
จัดสรรคล่ืนความถ่ีในชวง 1965-1980MHz 
และ 2155-217 MHz มาเม่ือป พ.ศ. 2550 
ไดใหสัมปทานแกบริษัทเอกชนจำนวน 5 

ราย เพ่ือประกอบกิจการใหบริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2552 และ 
นับถึงป พ.ศ. 2553 ผูประกอบการรวมทั้ง 
5 ราย3 ใหบริการโทรศัพทมือถือระบบ 3G 
แกประชาชนประมาณ 1 แสนเลขหมาย 
ซึ่งคิดเปน 0.15% ของผูใชโทรศัพทมือถือ 
ทั้งหมด เหตุที่ระบบ 3G ของ ทีโอที 
ยังไมไดรับความนิยม เนื่องมาจากราคา 
เครื่องโทรศัพทที่รองรับระบบ 3G ยังสูง 
และใหบริการครอบคลุมพ้ืนจำกัดในพ้ืนท่ี 
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 สวนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
รายใหญของไทยปจจุบันทั้ง 3 รายคือ 
AIS, DTAC และ TRUE ในปจจุบันให 
บริการในระบบ 2.5G และ 2.75G บน 
คลื่นความถี่เดิมชวง 800, 900 และ 
1800 MHz ที ่ไดร ับสัมปทานมาจาก 
ทีโอที โดยใชระบบ GPRS-EDGE ซึ่งเปน 
ระบบเชื่อมระหวางมาตรฐานแบบ GSM 
ซึ่งเปนระบบ 2G กับ W-CDMA 
กทช.ประมูลอะไร และอยางไร

 การประมูลของ กทช. นั้นเปนการ 
จัดการประมูลเพื ่อจัดสรรคลื ่นความถี ่ 
ยาน 2100 MHz ในสวนที่เหลืออยูคือ 
ชวงความถ่ี 45MHz ระหวาง 2110-2155MHz 
ซึ ่งเปนคลื ่นความถี ่สำหรับมาตรฐาน 
W-CDMA โดยแบงคลื่นความถี่เพื่อออก 
ใบอนุญาตรวม 3 ใบ ที่มีขนาดความกวาง 
ของความถี่เทากันคือ 15 MHz ดังนั้น 
การประมูลจะทำใหม ีการขยายคลื ่น 
ความถี่สำหรับใหบริการ 3G จากที่ ทีโอที 
ใหบริการอยู
 การประมูลของ กทช. แบงเปนสอง 
รอบ โดยรอบแรกทำการประมูลใบอนุญาต 
จำนวน N-1 ใบ4  ถามีใบอนุญาตเหลือจะ 
จัดประมูลอีกรอบ การเสนอราคาทำได 
หลายรอบแบบไมเปดเผยตัว หรือท่ีเรียกวา 
Simultaneous Multiple Round 
(SMR) โดยเสนอราคาที่เพิ่มขึ้น ผูประมูล 
สามารถประมูลใบอนุญาตไดทุกใบ แตจะ 
เปนผูชนะไดเพียงใบเดียวเทานั้น 
 หลักการประมูลท่ีดีน้ัน ศาสตราจารย 
Paul Klemperer แหงมหาวิทยาลัย 
อ็อกซฟอรด ซ่ึงเปนผูนำทีมในการออกแบบ 
การประมูลคลื่นความถี่ 3G ของประเทศ 
อังกฤษ กลาวไวในบทความของทาน5 วา 
การประมูลตองคำนึงสองประการ คือ
 1) ตองสามารถปองกันการฮั้วกัน 

 2) ไมมีการจัดใบอนุญาตสำหรับ 
ผูประกอบการ โดยเฉพาะรายใหมเพื่อเขา 
ประมูล 
 จากการท่ีมีจำนวนใบอนุญาตเพียง 
3 นั้น เปนไปไดอยางมากวาจะมีเพียง 
ผูประกอบการรายใหญ คือ AIS DTAC 
และ TRUE เทานั้นที่สนใจการประมูล 
เพราะการที่มีใบอนุญาตเทากับจำนวน 
ผูประกอบการโทรศัพทเคล่ือนท่ีรายใหญ
ในปจจุบัน ผนวกกับการที่ผูรวมประมูล 
สามารถเสนอราคาประมูลใบอนุญาตได 
ทุกใบไมจูงใจผูประกอบการรายใหมให 
เขารวมการประมูล6 เพราะผูประกอบการ 
รายใหมจะคาดการณวาผู ประกอบการ 
รายเดิมจะสูราคาอยางถึงที่สุด เพื่อรักษา 
ตลาดของตนไว อีกทั้งยังมีความไดเปรียบ 
ทางเงินทุน รวมถึงมีฐานลูกคาเดิมจำนวน 
มาก ดังนั้นผูประกอบการรายใหมจะไม 
สามารถสูราคากับผูประกอบการรายเดิม
ได และอาจตัดสินใจไมเขารวมประมูลใน 
ท่ีสุด ปญหาเดียวกันน้ีไดเกิดข้ึนในการประมูล 
คลื่นความถี่ของประเทศเนเธอรแลนด 
ซ่ึงจัดการประมูลใบอนุญาต 3G จำนวน 5 
ใบ โดยท่ีในเนเธอรแลนดมีผูประกอบการ 
2G อยูเดิมแลวจำนวน 5 ราย ทำให 
ราคาชนะการประมูล (คิดเปนมูลคาตอคน) 
ต่ำกวาราคาของประเทศอังกฤษหลาย 
เทาตัว 
 ถาเราพิจารณาการประมูลคลื ่น 
ความถ่ี 3G ของประเทศอังกฤษเม่ือทศวรรษ 
ท่ี 1990 จะพบวาการประมูลมีการสงเสริม 
ผูประกอบการหนาใหม โดยจัดสรรใบอนุญาต 
1 ใบ (จากทั้งหมด 5 ใบ) ไวสำหรับ 
ใหผูประกอบการรายใหมเทาน้ัน7 ซ่ึงการ 
จัดสรรดังกลาวนอกจากสงผลดีทางตรง 
กลาวคือจูงใจใหผูประกอบการรายใหม 
เข าร วมประมูลและทำใหม ีผ ู  เข าร วม 
ประม ูลมากกว าจำนวนใบอนุญาตที ่ 
จัดสรร8 ยังสงผลดีทางออมคือชวยกระตุน 
ใหมีการเสนอราคาประมูลในใบอนุญาต 
ใบอื่นๆ สูงขึ้นไปดวย ทั้งนี้เพราะวาถา 
ผู ประมูลไมเปนผู นำในการเสนอราคา 
ใบอนุญาตที่จัดไวสำหรับผูประกอบการ 
รายใหม ก็จะเสนอราคาสำหรับใบอนุญาต 
ใบอื่นๆ เพื่อสูกับผูประกอบการรายเดิม 
ทำใหผูเขารวมประมูลทุกรายตองสูราคา 
ใบอนุญาตใบอื่นๆ ไปในเวลาเดียวกัน
 นอกจากนี ้จากข อเท ็จจร ิงท ี ่ว า 

(preventing collusion) และ
 2) ดึงดูด ใหมีผูมาประมูลหลายราย 
และมีบางรายเปนผูประกอบการรายใหม 
(attracting entry)
 เมื่อพิจารณาการประมูลของ กทช. 
จุดประสงคหลักคือเพื่อใหรัฐไดรายไดสูง
สุด และไมอยากใหมีใครไดครอบครองคล่ืน 
ความถี่แตเพียงผู เดียวเพื ่อปองกันการ 
ผูกขาด จะเห็นวาวิธีการประมูลของ กทช. 
อาจจะไมไดราคาประมูลที่สูงอยางที่ตั้ง 
เปาไว เพราะถึงแมวาการประมูลของ กทช. 
จะสามารถลดความนาจะเปนในการฮั้ว 
ประมูล แตไมสามารถจูงใจใหมีผูเขาประมูล 
หลายราย และจะไมทำใหมีผูประกอบการ 
รายใหมในธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ี เพราะ 
 1) จำนวนใบอนุญาตมีนอยเกินไป และ 

มีผู ผานเกณฑคัดเลือกเขาประมูลไดใน 
รอบแรกเพียง 3 ราย (คือบริษัทในเครือ 
ของ AIS, DTAC และ TRUE) ทำใหจะมี 
การประมูลใบอนุญาตในรอบแรกเพียง 2 
ใบ และจะมีการประมูลในรอบสองอีก 1 
ใบ และจะมีโอกาสเปนไปไดสูงท่ีใบอนุญาต 
ใบสุดทายอาจถูกจัดสรรไปโดยไมมีการ 
ประมูล เนื่องจากมีผูเหลือผานเกณฑเขา 
ประมูลเพียงรายเดียวที่ยังไมไดรับจัดสรร
ใบอนุญาต และผูประกอบการรายใหมไม 
สนใจเขารวมประมูล กรณีเดียวกันนี้ได 
เกิดขึ้นในการประมูลคลื่นความถี่ 3G ที่ 
ประเทศตุรกี
เกิดอะไรข�้นกับ 3G หลังประมูลของ 

กทช. ลม

 หลังจากท่ีการประมูลของ กทช. ลมเลิก 
ไป เมื่อตนปพ.ศ. 2554 กลุม TRUE 
ไดเขาซ้ือกิจการของ ฮัทช โดยหวังวาการ 
เขาซ้ือกิจการของฮัทชจะทำให TRUE มี 
โอกาสเปดใหบริการ 3G อยางเต็มรูปแบบ 
ภายใตมาตรฐาน CDMA2000 ในคลื่น 
ความถ่ี 800/850MHz โดยไมตองรอการ 
จัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมจากภาครัฐ 
และเนื่องจากมีความไดเปรียบทางการ 
ตลาดเหนือผูใหบริการ 3G ของทีโอที ทั้ง 
5 รายในระบบ W-CDMA กลุม TRUE จึง 
หวังจะกาวเปนผู นำในการใหบริการ 
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G กอนทั้ง AIS 
และ DTAC
 นอกจากนี้ บริษัท ทีโอที ไดประกาศ 

จัดการประมูลเพื่อประกวดราคากอสราง
โครงการสรางโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 
3G ซึ่งเปนการสรางโครงขายสำหรับคลื่น 
ความถี่ชวง 2100 MHz ของ บริษัท 
ทีโอที ซึ่งผูชนะการประมูลดำเนินกิจการ 
ใหเชาโครงขายโทรศัพท 3G และจะแบง 
รายได กับ ทีโอที การจัดการประมูลของ 
ทีโอทีไมไดทำใหเก ิดผู ประกอบการ 
รายใหมเพื่อใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
แตอยางใด เปนเพียงการปรับปรุงเพิ่ม 
โครงขายการใหบริการคลื่นความถี่ที่มี 
อยูแลวสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 
3G ตามมาตรฐาน W-CDMA 
 การประมูลของทีโอทีน้ัน ใชวิธีประมูล 
แบบอิเล็กทรอนิกส หรือ อีอ็อคชั่น ซึ่งจะ 
ทำโดยใหผู เขารวมการประมูลสามารถ 
เสนอราคาไดหลายครั้งแบบไมเปดเผยตัว 
(ไมเปดซอง) โดยราคาประมูลในแตละ 
รอบที่ลดลง ผูที่เสนอราคาต่ำสุดจะชนะ 
การประมูล เปนการประมูลเพื่อหาผูสราง 
โครงขายดวยราคาที่ต่ำที่สุด ซึ่งตางจาก 
การประมูลของ กทช. ผลของการประมูล 
อีอ็อคชั่นของ ทีโอที นั้น กลุม เอสแอล 
คอนซอรเตียม (ระหวาง สามารถคอรป 
และล็อกซเลย) เปนผูชนะการประมูลที่ 
ราคา 16,290 ลานบาท ซึ่งลดลงจาก 
ราคากลางที่ 17,440 ลานบาท หรือคิด 
เปน 6.59% การประมูลอีอ็อกชั่นของ 
ทีโอทีน้ัน ยังไมเปนการใชระบบอิเล็กทรอนิกส 
ในการจัดซื้อจัดจางอยางสมบูรณ เพราะ 

มีเพียงวิธีการเสนอราคาเทานั้นที่เปลี่ยน 
เปนวิธีอิเล็กทรอนิกส การประมูลเพื่อหา 
ผู ลงทุนในราคาต่ำสุดนั ้นมีขอพึงระวัง 
ประการหนึ่งคือการที่ผูประกอบการตอง 
ลดตนทุน อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ 
ของสินคาหรือบริการที่จะสงมอบ และ 
อาจจะสงผลเสียตอผูบริโภคในอนาคต
ขอเสนอแนะจากผูเข�ยน

 ถ  าจะม ีการประม ูลใบอน ุญาต 
สำหรับคล่ืนความถ่ี ชวงความถ่ี 2110-2155MHz 
ในอนาคต ควรมีการทบทวนและออกแบบ 
การประมูลอีกครั ้ง เพราะรูปแบบการ 
ประมูลเดิมของ กทช. ไดแสดงใหเห็นแลว 
วายังมีจุดออนคือไมสามารถชักจูงใหม ี 
ผูเขารวมประมูลซึ่งเปนผูประกอบการ 
รายใหม จึงทำใหมีผูเขารวมประมูลนอย 
ซึ ่งจะทำใหการประมูลไมส งผลตาม 
เปาหมายของ กทช.
 สวนตัวแลวผูเขียนเห็นวาการจัดสรร 
ใบอนุญาต 1 ใบไวเพื่อใหผูประกอบการ 
รายใหม เปนประเด็นท่ีนานำมาพิจารณา 
เพราะการจ ัดสรรใบอนุญาตให ก ับ 
ผูประกอบการรายใหมโดยเฉพาะน้ัน เปน 
การสรางแรงจูงใจใหมีจำนวนผูประกอบการ 
เขารวมประมูลมากขึ้น และจะทำใหเกิด 
การแขงขันในการเสนอราคาประมูลในใบ
อนุญาตทุกๆ ใบ รวมทั ้งเปนการเพิ ่ม 
จำนวนผูประกอบการในธุรกิจโทรศัพท 
เคลื่อนที่ และเปนการเพิ่มทางเลือกใหแก 
ประชาชน
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การจัดสรรทรัพยากร
กรณีศึกษา การประมูล 3G ของ กทช.

โดย: ดร. ดุษณี  เกศวยุธ อาจารยประจำคณะเศรษฐศาสตร และ
นักว�จัยสถาบันประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
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“การจัดสรรการประมูลตอผูประกอบการหนาใหม สงผลดี 
ทางตรงคือจูงใจรายใหมเขารวม และทำใหผูเขารวมมีมากกวา 
จำนวนใบอนุญาตที่จัดสรร ผลดีทางออมคือกระตุนใหมีการ 
เสนอราคาประมูลใบอนุญาตอื่นๆสูงข�้นไปดวย”  

“
การประมูลตองคำนึง

สองประการ

คือ

1) ตองสามารถ 

ปองกันการฮั�วกัน 

(preventing 

collusion) และ

2) ดึงดูดใหมีผูมา 

ประมูลหลายรายและ

มีบางรายเปน 

ผูประกอบการ 

รายใหม (attracting

entry)

”
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 หลายทานคงเคยไดยินใครตอใคร 
พูดถึง 3G เราทราบกันเปนอยางดีวา 
เทคโนโลยี 3G นั้นเกี่ยวกับโทรศัพทมือถือ 
และการสื่อสารยุคใหม เมื่อปลายปที่แลว 
พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีแผนวาจะมีการ 
ประมูลใบอนุญาตโทรศัพทระบบ 3G โดย 
คณะกรรมการก ิจการโทรคมนาคม 
แหงชาติ หรือ กทช. และมีการประมูล 
โครงขาย 3G ของ ทีโอที เมื่อตนป พ.ศ. 
2554 ทานผูอานอาจจะมีคำถามในใจวา 
ทำไมต องประม ูล  3G และทำไม  
ประเทศไทยถึงยังไมไดใช 3G สักที แลว 
ถ าไม ม ีการประม ูลของ กทช. แล ว 
ประชาชนชาวไทยจะไดใช 3G รึเปลา 
และอื ่นๆอีกหลายคำถาม แตสำหรับ 
บทความนี้ผูเขียนขอวิเคราะหแตเฉพาะ 
การประมูลของ กทช. สวนเรื่องเทคนิค 
ทางวิศวกรรม ขอกฎหมายและคำถามอ่ืนๆ 
ไมขอกลาวถึงเพราะไมสันทัด ถึงแมวา 
การประมูลที ่กทช.วางแผนไวจะไมได 

เกิดขึ ้นดวยเหตุผลทางขอกฎหมาย1,2  
แตการวิเคราะหการประมูลดังกลาวก็ 
เปนเรื่องนาสนใจ
 การจ ัดสรรทร ัพยากรโดยการ 
ประมูล ไดรับความสนใจและเปนที่นิยม 
ในชวงทศวรรษที่ผานมา เพราะเชื ่อวา 
การประม ูลเป นกระบวนการจ ัดสรร 
ทร ัพยากรไปให แก ผ ู ประกอบการท ี ่ 
สามารถใชประโยชนจากทรัพยากรไดดี 
ที่สุด หลายประเทศใชวิธีการประมูลเพื่อ 
จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุสำหรับระบบ 3G 
อาทิ ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี 
ซึ่งสองประเทศนี้ประสบความสำเร็จและ
สรางรายไดมหาศาลใหประเทศ แตก็มี 
บางประเทศที่จัดทำการประมูลไมเปนผล
สำเร็จ 
 การประมูลคลื ่นความถี ่ในแตละ 
ประเทศมีกฎกติกาการประมูลที่ตางกัน 
ไป ผูเช่ียวชาญการประมูล และนักเศรษฐศาสตร 
ตางเห็นพองตองกันวาไมมีการประมูล 

แบบใดแบบหนึ่งที่จะเปนแบบที่ดีที่สุด 
สำหรับทุกสถานการณ มีหลายประเทศ 
ลอกเลียนแบบการประมูลของอังกฤษ 
และเยอรมันไปใชในประเทศตนเอง แตก็ 
ไมไดผลสำเร็จ โดยราคาชนะการประมูล 
ต่ำกวาท่ีคาดการณไวมาก เชน สวิสเซอรแลนด 
เบลเยียม กรีซ และออสเตรีย ดังนั้นการ 
ออกแบบการประมูลจึงเปนงานที่ทาทาย
และสำคัญ
ใครทำอะไรกับ 3G

 3G นั้นมีอยูสองมาตรฐาน คือ 
CDMA2000 ของสหรัฐอเมริกา และ 
W-CDMA หรือ UMTS (หรือที่นิยม 
เรียกในไทยอีกชื่อวา IMT) ของกลุม 
ประเทศสหภาพยุโรป ประเทศไทยนั้น 
ไดรับเอามาตรฐานของท้ังยุโรป และสหรัฐ 
เขามาใชทั้งสองระบบ โดยบริษัท ทีโอที 
จำกัด (มหาชน) จะใชมาตรฐาน 
W-CDMA และ บริษัท กสท. จำกัด 
(มหาชน) จะใชมาตรฐาน CDMA2000 
โดยพัฒนาคลื่นความถี่ที่ไดรับการจัดสรร
จากรัฐ ใหสอดคลองกับมาตรฐานที่กลาว 
มา ทั้งนี้ ทีโอที และ กสท. ไมได 
เปนผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยตรง 
แตเปนผูใหสัมปทานแกเอกชนรายอ่ืนใน 
การใชคลื่นความถี่
 มาตรฐาน CDMA2000 เปนการ 
พัฒนาตอจากมาตรฐาน CDMA ที่ความถี่ 
800MHz ของ กสท. ปจจุบันเปนระบบ 
CDMA2000 1xEVDO (ซึ่งเปนระบบ 
2.75G) มีบริษัท ฮัทชิสันเปนผูไดรับ 
สัมปทานการบริการโทรศัพทภายใตชื่อ 
ฮัทช และ มีผูใชบริการประมาณ 1.6 ลาน 
เลขหมาย หรือคิดเปน 2.3% ของจำนวน 
โทรศัพทมือถือทั้งหมด (รวมทั้ง 2G และ 
3G) 
 สำหรับมาตรฐาน W-CDMA หรือ 
3G ตัวจริงนั้น บริษัท ทีโอที ผูซึ่งไดรับ 
จัดสรรคล่ืนความถ่ีในชวง 1965-1980MHz 
และ 2155-217 MHz มาเม่ือป พ.ศ. 2550 
ไดใหสัมปทานแกบริษัทเอกชนจำนวน 5 

ราย เพ่ือประกอบกิจการใหบริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2552 และ 
นับถึงป พ.ศ. 2553 ผูประกอบการรวมทั้ง 
5 ราย3 ใหบริการโทรศัพทมือถือระบบ 3G 
แกประชาชนประมาณ 1 แสนเลขหมาย 
ซึ่งคิดเปน 0.15% ของผูใชโทรศัพทมือถือ 
ทั้งหมด เหตุที่ระบบ 3G ของ ทีโอที 
ยังไมไดรับความนิยม เนื่องมาจากราคา 
เครื่องโทรศัพทที่รองรับระบบ 3G ยังสูง 
และใหบริการครอบคลุมพ้ืนจำกัดในพ้ืนท่ี 
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 สวนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
รายใหญของไทยปจจุบันทั้ง 3 รายคือ 
AIS, DTAC และ TRUE ในปจจุบันให 
บริการในระบบ 2.5G และ 2.75G บน 
คลื่นความถี่เดิมชวง 800, 900 และ 
1800 MHz ที ่ไดร ับสัมปทานมาจาก 
ทีโอที โดยใชระบบ GPRS-EDGE ซึ่งเปน 
ระบบเชื่อมระหวางมาตรฐานแบบ GSM 
ซึ่งเปนระบบ 2G กับ W-CDMA 
กทช.ประมูลอะไร และอยางไร

 การประมูลของ กทช. นั้นเปนการ 
จัดการประมูลเพื ่อจัดสรรคลื ่นความถี ่ 
ยาน 2100 MHz ในสวนที่เหลืออยูคือ 
ชวงความถ่ี 45MHz ระหวาง 2110-2155MHz 
ซึ ่งเปนคลื ่นความถี ่สำหรับมาตรฐาน 
W-CDMA โดยแบงคลื่นความถี่เพื่อออก 
ใบอนุญาตรวม 3 ใบ ที่มีขนาดความกวาง 
ของความถี่เทากันคือ 15 MHz ดังนั้น 
การประมูลจะทำใหม ีการขยายคลื ่น 
ความถี่สำหรับใหบริการ 3G จากที่ ทีโอที 
ใหบริการอยู
 การประมูลของ กทช. แบงเปนสอง 
รอบ โดยรอบแรกทำการประมูลใบอนุญาต 
จำนวน N-1 ใบ4  ถามีใบอนุญาตเหลือจะ 
จัดประมูลอีกรอบ การเสนอราคาทำได 
หลายรอบแบบไมเปดเผยตัว หรือท่ีเรียกวา 
Simultaneous Multiple Round 
(SMR) โดยเสนอราคาที่เพิ่มขึ้น ผูประมูล 
สามารถประมูลใบอนุญาตไดทุกใบ แตจะ 
เปนผูชนะไดเพียงใบเดียวเทานั้น 
 หลักการประมูลท่ีดีน้ัน ศาสตราจารย 
Paul Klemperer แหงมหาวิทยาลัย 
อ็อกซฟอรด ซ่ึงเปนผูนำทีมในการออกแบบ 
การประมูลคลื่นความถี่ 3G ของประเทศ 
อังกฤษ กลาวไวในบทความของทาน5 วา 
การประมูลตองคำนึงสองประการ คือ
 1) ตองสามารถปองกันการฮั้วกัน 

 2) ไมมีการจัดใบอนุญาตสำหรับ 
ผูประกอบการ โดยเฉพาะรายใหมเพื่อเขา 
ประมูล 
 จากการท่ีมีจำนวนใบอนุญาตเพียง 
3 นั้น เปนไปไดอยางมากวาจะมีเพียง 
ผูประกอบการรายใหญ คือ AIS DTAC 
และ TRUE เทานั้นที่สนใจการประมูล 
เพราะการที่มีใบอนุญาตเทากับจำนวน 
ผูประกอบการโทรศัพทเคล่ือนท่ีรายใหญ
ในปจจุบัน ผนวกกับการที่ผูรวมประมูล 
สามารถเสนอราคาประมูลใบอนุญาตได 
ทุกใบไมจูงใจผูประกอบการรายใหมให 
เขารวมการประมูล6 เพราะผูประกอบการ 
รายใหมจะคาดการณวาผู ประกอบการ 
รายเดิมจะสูราคาอยางถึงที่สุด เพื่อรักษา 
ตลาดของตนไว อีกทั้งยังมีความไดเปรียบ 
ทางเงินทุน รวมถึงมีฐานลูกคาเดิมจำนวน 
มาก ดังนั้นผูประกอบการรายใหมจะไม 
สามารถสูราคากับผูประกอบการรายเดิม
ได และอาจตัดสินใจไมเขารวมประมูลใน 
ท่ีสุด ปญหาเดียวกันน้ีไดเกิดข้ึนในการประมูล 
คลื่นความถี่ของประเทศเนเธอรแลนด 
ซ่ึงจัดการประมูลใบอนุญาต 3G จำนวน 5 
ใบ โดยท่ีในเนเธอรแลนดมีผูประกอบการ 
2G อยูเดิมแลวจำนวน 5 ราย ทำให 
ราคาชนะการประมูล (คิดเปนมูลคาตอคน) 
ต่ำกวาราคาของประเทศอังกฤษหลาย 
เทาตัว 
 ถาเราพิจารณาการประมูลคลื ่น 
ความถ่ี 3G ของประเทศอังกฤษเม่ือทศวรรษ 
ท่ี 1990 จะพบวาการประมูลมีการสงเสริม 
ผูประกอบการหนาใหม โดยจัดสรรใบอนุญาต 
1 ใบ (จากทั้งหมด 5 ใบ) ไวสำหรับ 
ใหผูประกอบการรายใหมเทาน้ัน7 ซ่ึงการ 
จัดสรรดังกลาวนอกจากสงผลดีทางตรง 
กลาวคือจูงใจใหผูประกอบการรายใหม 
เข าร วมประมูลและทำใหม ีผ ู  เข าร วม 
ประม ูลมากกว าจำนวนใบอนุญาตที ่ 
จัดสรร8 ยังสงผลดีทางออมคือชวยกระตุน 
ใหมีการเสนอราคาประมูลในใบอนุญาต 
ใบอื่นๆ สูงขึ้นไปดวย ทั้งนี้เพราะวาถา 
ผู ประมูลไมเปนผู นำในการเสนอราคา 
ใบอนุญาตที่จัดไวสำหรับผูประกอบการ 
รายใหม ก็จะเสนอราคาสำหรับใบอนุญาต 
ใบอื่นๆ เพื่อสูกับผูประกอบการรายเดิม 
ทำใหผูเขารวมประมูลทุกรายตองสูราคา 
ใบอนุญาตใบอื่นๆ ไปในเวลาเดียวกัน
 นอกจากนี ้จากข อเท ็จจร ิงท ี ่ว า 

(preventing collusion) และ
 2) ดึงดูด ใหมีผูมาประมูลหลายราย 
และมีบางรายเปนผูประกอบการรายใหม 
(attracting entry)
 เมื่อพิจารณาการประมูลของ กทช. 
จุดประสงคหลักคือเพื่อใหรัฐไดรายไดสูง
สุด และไมอยากใหมีใครไดครอบครองคล่ืน 
ความถี่แตเพียงผู เดียวเพื ่อปองกันการ 
ผูกขาด จะเห็นวาวิธีการประมูลของ กทช. 
อาจจะไมไดราคาประมูลที่สูงอยางที่ตั้ง 
เปาไว เพราะถึงแมวาการประมูลของ กทช. 
จะสามารถลดความนาจะเปนในการฮั้ว 
ประมูล แตไมสามารถจูงใจใหมีผูเขาประมูล 
หลายราย และจะไมทำใหมีผูประกอบการ 
รายใหมในธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ี เพราะ 
 1) จำนวนใบอนุญาตมีนอยเกินไป และ 

มีผู ผานเกณฑคัดเลือกเขาประมูลไดใน 
รอบแรกเพียง 3 ราย (คือบริษัทในเครือ 
ของ AIS, DTAC และ TRUE) ทำใหจะมี 
การประมูลใบอนุญาตในรอบแรกเพียง 2 
ใบ และจะมีการประมูลในรอบสองอีก 1 
ใบ และจะมีโอกาสเปนไปไดสูงท่ีใบอนุญาต 
ใบสุดทายอาจถูกจัดสรรไปโดยไมมีการ 
ประมูล เนื่องจากมีผูเหลือผานเกณฑเขา 
ประมูลเพียงรายเดียวที่ยังไมไดรับจัดสรร
ใบอนุญาต และผูประกอบการรายใหมไม 
สนใจเขารวมประมูล กรณีเดียวกันนี้ได 
เกิดขึ้นในการประมูลคลื่นความถี่ 3G ที่ 
ประเทศตุรกี
เกิดอะไรข�้นกับ 3G หลังประมูลของ 

กทช. ลม

 หลังจากท่ีการประมูลของ กทช. ลมเลิก 
ไป เมื่อตนปพ.ศ. 2554 กลุม TRUE 
ไดเขาซ้ือกิจการของ ฮัทช โดยหวังวาการ 
เขาซ้ือกิจการของฮัทชจะทำให TRUE มี 
โอกาสเปดใหบริการ 3G อยางเต็มรูปแบบ 
ภายใตมาตรฐาน CDMA2000 ในคลื่น 
ความถ่ี 800/850MHz โดยไมตองรอการ 
จัดสรรคลื่นความถี่เพิ่มเติมจากภาครัฐ 
และเนื่องจากมีความไดเปรียบทางการ 
ตลาดเหนือผูใหบริการ 3G ของทีโอที ทั้ง 
5 รายในระบบ W-CDMA กลุม TRUE จึง 
หวังจะกาวเปนผู นำในการใหบริการ 
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G กอนทั้ง AIS 
และ DTAC
 นอกจากนี้ บริษัท ทีโอที ไดประกาศ 

จัดการประมูลเพื่อประกวดราคากอสราง
โครงการสรางโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 
3G ซึ่งเปนการสรางโครงขายสำหรับคลื่น 
ความถี่ชวง 2100 MHz ของ บริษัท 
ทีโอที ซึ่งผูชนะการประมูลดำเนินกิจการ 
ใหเชาโครงขายโทรศัพท 3G และจะแบง 
รายได กับ ทีโอที การจัดการประมูลของ 
ทีโอทีไมไดทำใหเก ิดผู ประกอบการ 
รายใหมเพื่อใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
แตอยางใด เปนเพียงการปรับปรุงเพิ่ม 
โครงขายการใหบริการคลื่นความถี่ที่มี 
อยูแลวสำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 
3G ตามมาตรฐาน W-CDMA 
 การประมูลของทีโอทีน้ัน ใชวิธีประมูล 
แบบอิเล็กทรอนิกส หรือ อีอ็อคชั่น ซึ่งจะ 
ทำโดยใหผู เขารวมการประมูลสามารถ 
เสนอราคาไดหลายครั้งแบบไมเปดเผยตัว 
(ไมเปดซอง) โดยราคาประมูลในแตละ 
รอบที่ลดลง ผูที่เสนอราคาต่ำสุดจะชนะ 
การประมูล เปนการประมูลเพื่อหาผูสราง 
โครงขายดวยราคาที่ต่ำที่สุด ซึ่งตางจาก 
การประมูลของ กทช. ผลของการประมูล 
อีอ็อคชั่นของ ทีโอที นั้น กลุม เอสแอล 
คอนซอรเตียม (ระหวาง สามารถคอรป 
และล็อกซเลย) เปนผูชนะการประมูลที่ 
ราคา 16,290 ลานบาท ซึ่งลดลงจาก 
ราคากลางที่ 17,440 ลานบาท หรือคิด 
เปน 6.59% การประมูลอีอ็อกชั่นของ 
ทีโอทีน้ัน ยังไมเปนการใชระบบอิเล็กทรอนิกส 
ในการจัดซื้อจัดจางอยางสมบูรณ เพราะ 

มีเพียงวิธีการเสนอราคาเทานั้นที่เปลี่ยน 
เปนวิธีอิเล็กทรอนิกส การประมูลเพื่อหา 
ผู ลงทุนในราคาต่ำสุดนั ้นมีขอพึงระวัง 
ประการหนึ่งคือการที่ผูประกอบการตอง 
ลดตนทุน อาจมีผลกระทบตอคุณภาพ 
ของสินคาหรือบริการที่จะสงมอบ และ 
อาจจะสงผลเสียตอผูบริโภคในอนาคต
ขอเสนอแนะจากผูเข�ยน

 ถ  าจะม ีการประม ูลใบอน ุญาต 
สำหรับคล่ืนความถ่ี ชวงความถ่ี 2110-2155MHz 
ในอนาคต ควรมีการทบทวนและออกแบบ 
การประมูลอีกครั ้ง เพราะรูปแบบการ 
ประมูลเดิมของ กทช. ไดแสดงใหเห็นแลว 
วายังมีจุดออนคือไมสามารถชักจูงใหม ี 
ผูเขารวมประมูลซึ่งเปนผูประกอบการ 
รายใหม จึงทำใหมีผูเขารวมประมูลนอย 
ซึ ่งจะทำใหการประมูลไมส งผลตาม 
เปาหมายของ กทช.
 สวนตัวแลวผูเขียนเห็นวาการจัดสรร 
ใบอนุญาต 1 ใบไวเพื่อใหผูประกอบการ 
รายใหม เปนประเด็นท่ีนานำมาพิจารณา 
เพราะการจ ัดสรรใบอนุญาตให ก ับ 
ผูประกอบการรายใหมโดยเฉพาะน้ัน เปน 
การสรางแรงจูงใจใหมีจำนวนผูประกอบการ 
เขารวมประมูลมากขึ้น และจะทำใหเกิด 
การแขงขันในการเสนอราคาประมูลในใบ
อนุญาตทุกๆ ใบ รวมทั ้งเปนการเพิ ่ม 
จำนวนผูประกอบการในธุรกิจโทรศัพท 
เคลื่อนที่ และเปนการเพิ่มทางเลือกใหแก 
ประชาชน
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การจัดสรรทรัพยากร
กรณีศึกษา การประมูล 3G ของ กทช.

โดย: ดร. ดุษณี  เกศวยุธ อาจารยประจำคณะเศรษฐศาสตร และ
นักว�จัยสถาบันประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

18 43

42 43

“การจัดสรรการประมูลตอผูประกอบการหนาใหม สงผลดี 
ทางตรงคือจูงใจรายใหมเขารวม และทำใหผูเขารวมมีมากกวา 
จำนวนใบอนุญาตที่จัดสรร ผลดีทางออมคือกระตุนใหมีการ 
เสนอราคาประมูลใบอนุญาตอื่นๆสูงข�้นไปดวย”  

“
การประมูลตองคำนึง

สองประการ

คือ

1) ตองสามารถ 

ปองกันการฮั�วกัน 

(preventing 

collusion) และ

2) ดึงดูดใหมีผูมา 

ประมูลหลายรายและ

มีบางรายเปน 

ผูประกอบการ 

รายใหม (attracting

entry)

”
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พ.ศ. 2546 โดยในป พ.ศ. 2553 ที่ผานมา 

ฟลิปปนสนำเขาขาวจากตางประเทศผาน 

ระบบการเปดประมูลราคาขาย โดย NFA 

จำนวน 2.25 ลานตัน และระบบโควตาการนำเขา 

ขาวโดยเอกชนอีก 220,000 ตัน ซึ่งมี 

บางสวนที่จัดสรรโควตาใหเกษตรกรเปนผู 

นำเขา แตมีปริมาณนอยมาก แหลงนำเขา 

ขาวที่สำคัญของฟลิปปนส คือ ไทยและ 

เวียดนาม โดยสำหรับเวียดนามนั้นทั้งสอง 

ฝายไดลงนามการขายขาว (Memoran 

dum of Agreement : MOA) ไวเมื่อป 

พ.ศ. 25513 โดยกำหนดไววาเวียดนามจะ 

ขายขาวใหฟลิปปนส 1.5 ลานตันตอป (ป 

 กอนหนานี้ศูนยศึกษาการคาระหวาง 

ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยได 

นำ เสนอ ผลกระทบข  าวไทยภายใต   

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ ่งเปนผล 

สืบเนื ่องมาจากขอตกลงของการจัดตั ้ง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) ที่ 

กำหนดใหในป พ.ศ. 2553 ประเทศใน 

อาเซียนเดิม คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

สิงคโปร ฟลิปปนส และบรูไน ตองลด 

ภาษีสินคาเปนศูนย และกำหนดใหในป 

พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ ม CLMV 

ประกอบดวย เวียดนาม พมา กัมพูชา 

และลาว ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย สงผล 

ใหไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนจะตอง 

ปรับลดภาษีศุลกากรลง โดยสินคาขาวสาร 

เปนสินคาหนึ่งที่อยูภายใตขอตกลงและตอง

มีการปรับลดภาษีลงเปน 0 ภายในป 

พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 ตามขอตกลงใน 

แตละประเทศ ในฉบับนี้ศูนยฯ จึงถือโอกาส 

นำเสนอนโยบายขาวของไทยและประเทศ 

เพื่อนบาน เพื่อใหเห็นทิศทางการปรับตัว 

ของประเทศตางๆ รองรับการเปนประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้นแลวในปจจุบัน

 ในอาเซียนมีเพียง 5 ประเทศหลัก 

เทานั้น ที่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อการ 

สงออกขาว คือ ไทย เวียดนาม กัมพูชา 

พมา และลาว เพราะประเทศเหลานี ้มี 

พ ื ้นท ี ่มาก ม ีระบบชลประทาน และ 

ประชากรสวนใหญในประเทศประกอบ 

อาชีพเกษตรกรรมและยังยากจน โดยที ่ 

ร ัฐบาลของแต ละประเทศได พยายาม 

กำหนดมาตรการและใหการชวยเหลือใน 

รูปแบบตางๆ กัน ตามกำลังความสามารถ 

และงบประมาณของแตละประเทศ ทำให 

ร ัฐบาลของแตละประเทศไมอาจละเลย 

เกษตรกรได ดังนั ้นจึงมีนโยบายเขามา 

ชวยเหลือในดานตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้

นโยบายดานราคาขาว

 ปญหาสำคัญของประเทศผูผลิตขาว 

คือปญหาราคาขาวตกต่ำ ซึ ่งปญหา 

ดังกลาวจะสงผลกระทบไปยังเกษตรกร 

ผู ผลิตโดยตรง ทำใหร ัฐบาลของแตละ 

ประเทศตองออกนโยบายเขามาชวยเหลือ 

เกษตรกร สำหรับประเทศเวียดนามไมได 

มีนโยบายเขามาแทรกแซงหรือพยุงราคา

ขาวโดยตรง แตใชนโยบายทางออม เชน 

มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมและ 

การคาของเวียดนาม กำหนดราคาสงออก 

ขาวขั้นต่ำ เพื่อปองกันไมใหผูสงออกขาย 

ขาวราคาต่ำเกินไป จนสงผลกระทบตอ 

เกษตรกรที่จะถูกกดราคารับซื้อ โดยราคา 

ขั้นต่ำที่กำหนดนั้น จะกำหนดใหเหมาะสม 

กับจำนวนผลผลิตที ่ออกมาในแตละชวง 

ของฤดูกาล และในกรณีที่ราคาขาวของโลก 

มีความผันผวนมาก รัฐก็จะใชนโยบาย 

สงเสริมบริษัทรัฐวิสาหกิจ โดยใหเงินกู 

ดอกเบี ้ยต่ำมาชวยรับซื ้อขาวเปลือกจาก 

เกษตรกรมาสำรองไว เพื ่อปองกันไมให 

เกษตรกรถูกกดราคาขาวเปลือก

 ในขณะที่ไทยมีนโยบายในการเขาไป 

พยุงราคาขาวโดยตรง ดวย 1) การรับ 

จำนำ1และ 2) การประกันรายได2 ซ่ึงการรับ 

จำนำขาวเปลือกเปนมาตรการที่ดึงปริมาณ

ขาวออกจากตลาด โดยเฉพาะในชวงตนฤดู 

การผลิตที่จะมีปริมาณขาวออกสูตลาดเปน

จำนวนมาก ในขณะที่การประกันรายได 

ปริมาณขาวทั้งหมดยังอยูในตลาด แตราคา 

ข  าวในประเทศจะม ีแนวโน มผ ันผวน 

มากกว าการใช มาตรการร ับจำนำข าว 

อยางไรก็ตามการดำเนินมาตรการจำนำ 

ขาวที่ผานมาประสบกับปญหาหลายอยาง 

เชน การลักลอบนำเขาขาวจากประเทศ 

เพื่อนบานเขามาสวมสิทธิ์ในการรับจำนำ 

การใชงบประมาณของรัฐที ่สูงเกินจริง 

การบริหารจัดการที่ไมโปรงใส และขาด 

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การใชมาตรการ 

ดังกลาวยังทำใหราคาขาวในประเทศมีราคา

สูง สงผลกระทบไปถึงศักยภาพในการสงออก 

ขาวของไทยลดลง และในป พ.ศ. 2553 

จึงเปนทางเลือกที่คาดวาจะลดปญหาการ

บริหารและการจัดการสต็อก ลดความ 

เสี ่ยงดานราคาและเรื ่องผลผลิตใหแก  

เกษตรกร ปองกันการสวมสิทธิ์ขาวจาก 

ประเทศเพื่อนบาน สวนประเทศกัมพูชา 

พมา และลาวนั้น รัฐบาลยังไมมีนโยบายใน 

การชวยเหลือแกเกษตรกรในทุกๆ ดาน

นโยบายการเชาและถือครองท่ีดินในการ 

ทำการเกษตรของตางชาติ

 ในปจจุบันกระแสขาวการเขามาเชาที่ 

ทำการเกษตรในประเทศไทยของตางชาติ 

เปนที่กลาวถึงอยางมาก แตเมื่อพิจารณา 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ.2542 ระบุไวชัดเจนวา 

คนตางชาติไมสามารถเขามาลงทุนทำ 

ธุรกิจทำนา และเลี้ยงสัตวในประเทศไทย 

ได เพราะถือเปนธุรกิจตองหามของคนตางชาติ 

ที่ถูกกำหนดไวในบัญชี 1 ใหสงวนสำหรับ 

คนไทยเทานั ้น ในขณะที ่ประเทศไทย 

ต  อต  านการ เข  ามา เช  าพ ื ้ นท ี ่ ทำการ 

เกษตรของตางชาติ แตประเทศเพื่อนบาน 

อยาง เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา 

กลับมีนโยบายสงเสริมใหตางชาติเขาไป 

เชาพื้นที่ทำการเกษตรในประเทศ และ 

สามารถสงผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตไดกลับ 

ไปยังประเทศของผู ลงทุน ถึงแมจะมี 

นโยบายการเชาและถือครองที่ดินในการทำ

การเกษตรของตางชาติที่ชัดเจน แตผูลงทุน 

สวนใหญกลับใหความสนใจที่จะลงทุนใน

ประเทศไทยมากกวา เนื่องจากประเทศ 

เหลานั้นมีความเสี่ยงในเรื่องการเมือง การ 

กำหนดนโยบาย ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง 

ไดตลอดเวลา ไมมีความมั่นคงในสายตาของ 

นักลงทุน ในขณะที่ไทยมีนโยบายหลายดาน 

ที ่เอ ื ้อตอการลงทุน มีระบบโครงสราง 

พื้นฐานที่ดีกวาและไมมีความเสี่ยงจากการ 

เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย

นโยบายการนำเข าข าวของไทยและ 

ประเทศในอาเซ�ยน

มาเลเซ�ย 

มาเลเซียมีนโยบายผูกขาดการ 

นำเขาขาว จนถึงป พ.ศ. 2553 โดยให 

Padiberas National Berhad หรือรูจัก 

กันในนาม Bernas เปนผูนำเขาและ 

เปนการดำเนินธุรกิจแบบหวังผลกำไร 

ขาวที ่นำเขามาจะถูกกระจายตอใหแก 

บริษัทผูคาขาวเสรีในมาเลเซียเพื่อกระจาย 

ตอไปยังเมืองตางๆ ทั่วมาเลเซีย สำหรับขาว 

ที ่นำเขามานั ้นเปนขาวที ่ม ีคุณภาพดีถึง 

ปานกลางโดยจะนำมาบรรจ ุ ใหม แล ว 

จำหนาย และแมว ามาเลเซียจะนำเขา 

ขาวสารจากประเทศไทยมากที ่ส ุด แต 

Bernas ก็ไดกระจายการซื ้อขาวไปยัง 

ประเทศตางๆ ดวย เพื่อปองกันการพึ่งพา 

ตลาดใดตลาดหนึ่ง ซึ่งเวียดนามถือเปน 

ประเทศคูแขงของประเทศไทยในมาเลเซีย 

นอกจากนี้มาเลเซียยังมีความพยายามใน

การสงเสริมการทำนาเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว

ในแหลงปลูกขาวสำคัญ 2 แหงของ 

ประเทศใหไดประมาณรอยละ 5-10 รวมท้ัง 

ต้ังเปาในป พ.ศ. 2558 จะยกเลิกการนำเขา 

ขาวจากตางประเทศอีกดวย

ฟ�ลิปปนส

ร ัฐบาลฟ ล ิปป นส ภายใต การ 

ดำเน ินงานโดยองค การอาหารแห ง 

ฟลิปปนส หรือ The National Food 

Authority (NFA) เปนผูควบคุมการ 

นำเข าข าวของฟล ิปปนส มาต ั ้งแต ป     

ตามกรอบขอตกลงของเขตการค าเสร ี 

อาเซียน (AFTA) อัตราภาษีจะเหลือรอยละ 

0 หลายฝายมีความกังวลวาจะมีขาวจาก 

ลาว เวียดนาม และกัมพูชาทะลักเขามาใน 

ไทยดังนั ้นมาตรการการแทรกแซงราคา 

ขาวดวยการประกันรายไดใหแกเกษตรกร
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พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556) หากประเทศ 

เวียดนามไมประสบปญหาภัยพิบัต ิทาง 

ธรรมชาติ

 สำหรับแนวโนมการนำเขาขาวของ 

ฟลิปปนสในป พ.ศ. 2554 จากขอมูลของ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา พบวา 

รัฐบาลฟลิปปนสจะเปดโควตานำเขาขาว 

จากตางประเทศจำนวน 860,000 ตัน โดย 

แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 1) การ 

ซื้อขายในรูปแบบรัฐ-รัฐ จำนวน 200,000 

ตัน โดย NFA จะซื ้อขาวจากรัฐบาล 

เวียดนามภายใต MOA (Memorandum 

of Agreement) ของสองประเทศ และ 2) 

โควตาการนำเขาโดยภาคเอกชนจำนวน 

660,000 ตัน เพื่อเปดใหเอกชนสามารถ 

เจรจาซื ้อข าวจากประเทศอื ่นนอกจาก 

เวียดนามไดโดยตรง และสามารถนำเขา 

ขาวไดในราคาที่ถูกที่สุด 

สิงคโปร

การนำเขาขาวของสิงคโปรเปนไป 

โดยเสรี ไมมีการเก็บภาษีนำเขาขาว มี 

เพียงการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 

(Goods & Services Tax: GST) รอยละ 

7 แตท้ังน้ีผูนำเขาหรือสงออกตองจดทะเบียน 

จัดตั้งบริษัทไวกับหนวยงานของสิงคโปร 

Accounting & Corporate Regulatory 

Authority (ACRA) และไดรับใบอนุญาต 

การนำเขาหรือสงออกจาก International 

Enterprise Singapore (I E Singapore) 

รวมถึงขออนุมัติปริมาณการนำเขาดวย 

ซึ่งระเบียบการนำเขานั้นเปนลักษณะการ

สำรองขาว4และควบคุมปริมาณการนำเขา 

โดยผูนำเขาขาวสารตองสำรองขาวสารไว

ปริมาณ 2 เทาของปริมาณที่นำเขาในแต 

ละเดือน เชน หากผูนำเขาขาวเพื่อจำหนาย 

ปริมาณ 500 ตัน จะตองนำเขาขาวเพื่อเก็บ 

สำรองไว ในโกดังส ินคาของรัฐบาล5อีก 

1,000 ตัน รวมเปนการนำเขาขาวปริมาณ 

1,500 ตัน และหากจะเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

การนำเขาขาวจากจำนวนที่แจงไวกอนหนา 

ผ ู นำเข าต องดำเน ินการขออนุม ัต ิจาก          

I E Singapore ลวงหนากอนเปนเวลา 3 เดือน 

นอกเหนือจากนี ้ยังมีกฎระเบียบในดาน 

ของบรรจุภัณฑขาวสารที ่ม ีหนวยงาน 

ควบคุมดูแล คือ Agri-food Veterinary 

Authority (AVA) ภายใต Ministry of 

National Development ที่มีขอกำหนด 

ตามระเบียบของ The Food Regulations 

ท่ีตองปฏิบัติตาม คือ Labeling Requirement 

บนบรรจุภัณฑสินคาตองเปนภาษาอังกฤษและ 

มีขนาดของตัวอักษรไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 

พรอมทั้งตองมีรายละเอียดตางๆ ครบตาม 

ที่กำหนด

อินโดนีเซ�ย

สินคาขาวถือเปนหนึ ่งในสินคา 

สำคัญหรือสินคายุทธศาสตรของอินโดนีเซีย 

ดังนั้นกระทรวงการคาของอินโดนีเซียจึง 

ออกบทบัญญัติการนำเขาและสงออกขาว 

โดยออกเปน Regulation of Minister 

of Trade No. 12/M-DAG/PER/4/ 

2008 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 

โดยกำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับการนำเขาที่

แบงเปนการนำเขาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

รักษาเสถียรภาพดานราคา สภาวการณฉุกเฉิน 

สำหรับประชาชนที่ยากจน และความไม 

มั่นคงดานอาหาร ทั้งนี้ตองเปนการนำเขา 

โดย BULOG Public Company (State 

Logistic Agency) และการนำเขาขาว 

สำหรับความตองการพิเศษ มีรายละเอียด 

ดังนี้

 การนำเขาขาวโดยมีวัตถุประสงค 

เพื ่อรักษาเสถียรภาพดานราคาสภาว- 

การณฉุกเฉิน สำหรับประชาชนที่ยากจน 

และความไมมั่นคงดานอาหาร

 • ขาวที่นำเขามาโดยมีวัตถุประสงคนี้ 

เปนขาวในพิกัดศุลกากร HS 1006.30.90.00 

โดยมีเงื ่อนไขวาจำนวนขาวหักสูงสุดคือ 

25% และชวงเวลาที่หามนำเขาคือ 1 เดือน 

กอนฤดูกาลเก็บเก่ียว ในชวงฤดูกาลเก็บเก่ียว 

และ 2 เดือนหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดย 

ฤดูกาลเก็บเก่ียวน้ันจะเปนไปตามท่ีรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปน

ผูกำหนด 

 • การนำเขาขาวจะดำเนินการโดย 

BULOG Public Company รวมทั้งตองได 

รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีการคา ที่เปนไป 

ตามผลของการประชุมของ Coordination 

Team รวมทั้งตองเปนไปตามคำสั่งของ 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เลขที่ 1/2008 

และมีหีบหอในคอนเทนเนอรที่ระบุขอมูล 

ชัดเจนทั้งชนิด ปริมาณ จำนวนขาวหัก 

ประเทศผูผลิต และชื่อที่อยูผูนำเขา 

 การนำเขาขาวสำหรับความตองการ 

พิเศษ (Import of Rice Certain 

Requirements)

 • การนำเขาในหมวดนี้มีวัตถุประสงค 

พิเศษที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โภชนาการ 

การบริโภคพิเศษ หรือสำหรับกลุมผูบริโภค 

เฉพาะ และการจัดซื้อเมล็ดพันธุ 

 • ผูที่นำเขาไดตองยื่นหนังสือเพื่อขอ 

อน ุญาตนำเข าจากอธ ิบด ีในฐานะของ 

รัฐมนตรีการคา ซึ่งขาวที่นำเขามานี้หามนำ 

มาจำหนายตอหรือโอน

 นอกจากนั�นยังมีกฎระเบียบอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของอีกดังนี้

 • รัฐบาลจะอนุญาตใหนำเขาขาวได 

ตอเม่ือสตอกขาวในประเทศต่ำกวา 1 ลานตัน 

ซ่ึงการนำเขาตองเปนไปเพ่ือรักษาเสถียรภาพ 

ดานอุปทานและราคาในประเทศ โดยทุกๆ 

ปรัฐบาลอินโดนีเซียจะกำหนดวาจะมีการ 

นำเขาขาวจากตางประเทศหรือไม

 • จากคำสั่งของรองประธานาธิบดี 

อินโดนีเซีย ในป ค.ศ. 2008 - ค.ศ. 2010 

รัฐบาลอินโดนีเซียจะไมอนุญาตใหนำเขา 

ขาวหากผลผลิตภายในประเทศมีเพียงพอ 

และเกินความตองการภายในประเทศ หรือ 

มีผลผลิตสวนเกินประมาณ 3.8 ลานตันซึ่ง 

เพียงพอที่จะสรางเสถียรภาพของสตอกขาว

รัฐบาล 

 • ขาวท่ีนำเขามาจะไมสามารถจำหนาย 

ในตลาดเปดได แตตองเก็บสำรองไวในคลัง 

สินคาของ BULOG ซึ่งการระบายสตอก 

ดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐบาล

 • ขาวที่นำเขามาจะตองมาขนถายที่ 

ทาเรือที่กำหนดโดยอธิบดีกรมการคาตาง 

ประเทศ และตองมีรายงานแจงดวย

 • ทาเรือที่กำหนด และการจัดสรร 

การระบายขาวที ่นำเข าจะกำหนดโดย 

Food Resilience Council ซึ่งทาเรือที่ 

ขนถายขาวที่นำเขาตองไมใชพื้นที่ที่มีการ 

เพาะปลูกขาว เชน ชวา บาหลี และสุราเวสี 

ตอนใต เปนตน

 • กอนการนำเขาขาว รัฐบาลจะ 

ตรวจสอบที ่ทาเรือขนถายสินคาเพื ่อให 

แนชัดวาการนำเขาจะไมเบี่ยงเบนไปจากที่ 

รัฐมนตรีการคากำหนดไว เชน ชนิดของขาว 

ปริมาณนำเขา บริษัทผูนำเขาสงออก อัตรา 

ขาวหัก เปนตน 

 • ขาวที่นำเขาตองไดรับการตรวจสอบ 

ทางเทคนิคโดยบริษัทผูสำรวจจำนวน 2 ราย 

ที ่ไดร ับแตงตั ้งจากรัฐมนตรีการคาและ 

อุตสาหกรรม คือ บริษัท PT. Sucofindo 

และ PT. Surveyor Indonesia 

 •  ภายใตคำตัดส ินของกระทรวง 

การคลังท่ี 180/PMK 011/2007 ปค.ศ. 2007 

ไดกำหนดภาษีนำเขาขาวทุกประเภทใน 

ราคา 450 รูป/กิโลกรัม ทั้งนี้ภาษีนำเขา 

ขาวภายใต CEPT เปนรอยละ 0 ตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม 2010 

 ปจจุบันมาตรการนำเขาขาวของ 

อินโดนีเซียมีการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญ 

ซึ่งการกำหนดในกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

กับขาวไทย คือ ขาวหอมมะลิของไทย 

(Thai Hom Mali Rice) ไดถูกจัดอยูใน 

กลุมของการนำเขาขาวโดยมีวัตถุประสงค

พิเศษ สามารถนำเขาไดตามหลักเกณฑ 

และข้ันตอนการขออนุญาต (ซ่ึงเดิมอินโดนีเซีย 

ไมไดจัดขาวหอมมะลิไวในหมวดของการ 

นำเขาโดยมีวัตถุประสงคพิเศษ และไมสามารถ 

นำเขาได)

 การแขงขันภายใตการคาเสรี แมวา 

จะมีการลดภาษีสินคาเปนศูนย แตทุกประเทศ 

ลวนแลวแตตองรักษาศักยภาพการแขงขัน 

ใหไดทั ้งเพื ่อปกปองเกษตรกรในประเทศ 

และเพิ ่มประสิทธิภาพการแขงข ันใหม ี 

ศักยภาพมากขึ้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตอง 

เรียนรูนโยบายหรือแนวทางของภาครัฐของ

ประเทศตางๆ เพื่อใหประเทศไทยยังยืนอยู 

ไดในฐานะผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลก 

ในขณะที่เปนผูสงออกอันดับที่ 2 ของ 

อาเซียนรองจากเวียดนาม

3

4

1

2

อางอิง
1) â¤Ã§¡ÒÃÃÑº¨Ó¹Ó¢�ÒÇ ÃÑ°ºÒÅµ�Í§¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ãË� 
à»�¹·Ø¹ÊÓËÃÑº¨Ó¹Ó¢�ÒÇÁÕ¢�ÒÇà»�¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ àÁ×่ÍÊÔ้¹ÊØ´ 
ÃÐÂÐ¨Ó¹Ó (4 à´×Í¹) ËÒ¡ÃÒ¤ÒäÁ�¢ Ö ้¹ËÃ×Í¢Ö ้¹¹�ÍÂ 
à¡ÉµÃ¡Ã¡็»Å�ÍÂËÅØ´¨Ó¹ÓäÁ�ä¶�¶Í¹ ¢�ÒÇµ¡à»�¹¢Í§ 
ÃÑ°ºÒÅ â¤Ã§¡ÒÃÃÑº¨Ó¹ÓÃÑ°ÁÕà¨µ¹ÒÊÃ�Ò§´ÕÁÒ¹´�à·ÕÂÁ 
à¾×่ÍÃÑ¡ÉÒàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾ÃÒ¤Ò¢�ÒÇäÇ�äÁ�ãË�ÃÒ¤Òµ¡µ่ÓÁÒ¡¨¹ 
à¡ÉµÃ¡Ã¢Ò´·Ø¹
2) â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÃÒÂä´� ÃÑ°ºÒÅµ�Í§¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ 
¨�ÒÂ¢Ò´à¾×่Íª´àªÂÊ�Ç¹µ�Ò§ÃÒ¤Ò¢�ÒÇâ´ÂäÁ�ÁÕµÑÇÊÔ¹¤�Ò 
à¢�ÒÁÒà¡Õ่ÂÇ¢�Í§ à¡ÉµÃ¡Ã¨Ð¢ÒÂ¢�ÒÇ·Ø¡ÃÒ¤ÒµÒÁ¡Åä¡ 
µÅÒ´¢³Ð·Õ่µÅÒ´ÂÑ§à»�¹¢Í§¼Ù�«×้Í
3) ä·ÂáÅÐ¿�ÅÔ»»�¹Ê�ä´�Å§¹ÒÁã¹ MOA à¾×่Í«×้Í¢ÒÂ¢�ÒÇ 
ä»áÅ�Çã¹»� 2553 áÅÐÁÕÅÑ¡É³Ðã¡Å�à¤ÕÂ§¡Ñº MOA ¢Í§ 
àÇÕÂ´¹ÒÁ áµ�¿�ÅÔ»»�¹Ê�ÂÑ§äÁ�à¤Â«×้Í¢�ÒÇ¨Ò¡ä·Âã¹ÃÙ»áºº 
ÃÑ° � ÃÑ° ¹ÑºµÑ้§áµ�ÁÕ¡ÒÃÅ§ MOA ´Ñ§¡Å�ÒÇ 
4) ª¹Ô´¢�ÒÇ·Õ่µ�Í§ÊÓÃÍ§ ¤×Í Fragrant Rice, White 
Rice áÅÐ Broken Rice ¨Ò¡·Ø¡æ »ÃÐà·È áÅÐ¢�ÒÇ·Õ่ä´�ÃÑº 
¡ÒÃÂ¡àÇ�¹äÁ�µ�Í§ÊÓÃÍ§ ¤×Í ¢�ÒÇ¡Å�Í§ ¢�ÒÇ¹Ö่§ ¢�ÒÇàË¹ÕÂÇ 
áÅÐ¢�ÒÇºÒÊÁÒµÔ
5) Singapore Storage & Warehouse Pte. Ltd. 
(SSW)
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“ประเทศเว�ยดนาม 
ไมไดมีนโยบายเขา 
มาแทรกแซงหร�อ 
พยุงราคาขาว 
โดยตรง แตใช 
นโยบายทางออม 
ในขณะที่ไทย 
มีนโยบายเขาไป 
พยุงราคาขาว 
โดยตรง”  

“นักลงทุนตางชาติ 
สวนใหญสนใจลงทุน
ทำธุรกิจทำนาใน 
ประเทศไทย
มากกวาประเทศ 
เพ��อนบาน อยาง 
เว�ยดนาม ลาว พมา 
และ กัมพูชา ถึงแม 
วากฎหมายไทย 
จะระบุไววาธุรกิจ 
การเกษตรสงวน 
สำหรับคนไทย 
เทานั�น”  
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สองนโยบาย
ขาวไทยและประเทศในอาเซ�ยน

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



พ.ศ. 2546 โดยในป พ.ศ. 2553 ที่ผานมา 

ฟลิปปนสนำเขาขาวจากตางประเทศผาน 

ระบบการเปดประมูลราคาขาย โดย NFA 

จำนวน 2.25 ลานตัน และระบบโควตาการนำเขา 

ขาวโดยเอกชนอีก 220,000 ตัน ซึ่งมี 

บางสวนที่จัดสรรโควตาใหเกษตรกรเปนผู 

นำเขา แตมีปริมาณนอยมาก แหลงนำเขา 

ขาวที่สำคัญของฟลิปปนส คือ ไทยและ 

เวียดนาม โดยสำหรับเวียดนามนั้นทั้งสอง 

ฝายไดลงนามการขายขาว (Memoran 

dum of Agreement : MOA) ไวเมื่อป 

พ.ศ. 25513 โดยกำหนดไววาเวียดนามจะ 

ขายขาวใหฟลิปปนส 1.5 ลานตันตอป (ป 

 กอนหนานี้ศูนยศึกษาการคาระหวาง 

ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยได 

นำ เสนอ ผลกระทบข  าวไทยภายใต   

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ ่งเปนผล 

สืบเนื ่องมาจากขอตกลงของการจัดตั ้ง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) ที่ 

กำหนดใหในป พ.ศ. 2553 ประเทศใน 

อาเซียนเดิม คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

สิงคโปร ฟลิปปนส และบรูไน ตองลด 

ภาษีสินคาเปนศูนย และกำหนดใหในป 

พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ ม CLMV 

ประกอบดวย เวียดนาม พมา กัมพูชา 

และลาว ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย สงผล 

ใหไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนจะตอง 

ปรับลดภาษีศุลกากรลง โดยสินคาขาวสาร 

เปนสินคาหนึ่งที่อยูภายใตขอตกลงและตอง

มีการปรับลดภาษีลงเปน 0 ภายในป 

พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 ตามขอตกลงใน 

แตละประเทศ ในฉบับนี้ศูนยฯ จึงถือโอกาส 

นำเสนอนโยบายขาวของไทยและประเทศ 

เพื่อนบาน เพื่อใหเห็นทิศทางการปรับตัว 

ของประเทศตางๆ รองรับการเปนประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้นแลวในปจจุบัน

 ในอาเซียนมีเพียง 5 ประเทศหลัก 

เทานั้น ที่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อการ 

สงออกขาว คือ ไทย เวียดนาม กัมพูชา 

พมา และลาว เพราะประเทศเหลานี ้มี 

พ ื ้นท ี ่มาก ม ีระบบชลประทาน และ 

ประชากรสวนใหญในประเทศประกอบ 

อาชีพเกษตรกรรมและยังยากจน โดยที ่ 

ร ัฐบาลของแต ละประเทศได พยายาม 

กำหนดมาตรการและใหการชวยเหลือใน 

รูปแบบตางๆ กัน ตามกำลังความสามารถ 

และงบประมาณของแตละประเทศ ทำให 

ร ัฐบาลของแตละประเทศไมอาจละเลย 

เกษตรกรได ดังนั ้นจึงมีนโยบายเขามา 

ชวยเหลือในดานตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้

นโยบายดานราคาขาว

 ปญหาสำคัญของประเทศผูผลิตขาว 

คือปญหาราคาขาวตกต่ำ ซึ ่งปญหา 

ดังกลาวจะสงผลกระทบไปยังเกษตรกร 

ผู ผลิตโดยตรง ทำใหร ัฐบาลของแตละ 

ประเทศตองออกนโยบายเขามาชวยเหลือ 

เกษตรกร สำหรับประเทศเวียดนามไมได 

มีนโยบายเขามาแทรกแซงหรือพยุงราคา

ขาวโดยตรง แตใชนโยบายทางออม เชน 

มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมและ 

การคาของเวียดนาม กำหนดราคาสงออก 

ขาวขั้นต่ำ เพื่อปองกันไมใหผูสงออกขาย 

ขาวราคาต่ำเกินไป จนสงผลกระทบตอ 

เกษตรกรที่จะถูกกดราคารับซื้อ โดยราคา 

ขั้นต่ำที่กำหนดนั้น จะกำหนดใหเหมาะสม 

กับจำนวนผลผลิตที ่ออกมาในแตละชวง 

ของฤดูกาล และในกรณีที่ราคาขาวของโลก 

มีความผันผวนมาก รัฐก็จะใชนโยบาย 

สงเสริมบริษัทรัฐวิสาหกิจ โดยใหเงินกู 

ดอกเบี ้ยต่ำมาชวยรับซื ้อขาวเปลือกจาก 

เกษตรกรมาสำรองไว เพื ่อปองกันไมให 

เกษตรกรถูกกดราคาขาวเปลือก

 ในขณะที่ไทยมีนโยบายในการเขาไป 

พยุงราคาขาวโดยตรง ดวย 1) การรับ 

จำนำ1และ 2) การประกันรายได2 ซ่ึงการรับ 

จำนำขาวเปลือกเปนมาตรการที่ดึงปริมาณ

ขาวออกจากตลาด โดยเฉพาะในชวงตนฤดู 

การผลิตที่จะมีปริมาณขาวออกสูตลาดเปน

จำนวนมาก ในขณะที่การประกันรายได 

ปริมาณขาวทั้งหมดยังอยูในตลาด แตราคา 

ข  าวในประเทศจะม ีแนวโน มผ ันผวน 

มากกว าการใช มาตรการร ับจำนำข าว 

อยางไรก็ตามการดำเนินมาตรการจำนำ 

ขาวที่ผานมาประสบกับปญหาหลายอยาง 

เชน การลักลอบนำเขาขาวจากประเทศ 

เพื่อนบานเขามาสวมสิทธิ์ในการรับจำนำ 

การใชงบประมาณของรัฐที ่สูงเกินจริง 

การบริหารจัดการที่ไมโปรงใส และขาด 

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การใชมาตรการ 

ดังกลาวยังทำใหราคาขาวในประเทศมีราคา

สูง สงผลกระทบไปถึงศักยภาพในการสงออก 

ขาวของไทยลดลง และในป พ.ศ. 2553 

จึงเปนทางเลือกที่คาดวาจะลดปญหาการ

บริหารและการจัดการสต็อก ลดความ 

เสี ่ยงดานราคาและเรื ่องผลผลิตใหแก  

เกษตรกร ปองกันการสวมสิทธิ์ขาวจาก 

ประเทศเพื่อนบาน สวนประเทศกัมพูชา 

พมา และลาวนั้น รัฐบาลยังไมมีนโยบายใน 

การชวยเหลือแกเกษตรกรในทุกๆ ดาน

นโยบายการเชาและถือครองท่ีดินในการ 

ทำการเกษตรของตางชาติ

 ในปจจุบันกระแสขาวการเขามาเชาที่ 

ทำการเกษตรในประเทศไทยของตางชาติ 

เปนที่กลาวถึงอยางมาก แตเมื่อพิจารณา 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ.2542 ระบุไวชัดเจนวา 

คนตางชาติไมสามารถเขามาลงทุนทำ 

ธุรกิจทำนา และเลี้ยงสัตวในประเทศไทย 

ได เพราะถือเปนธุรกิจตองหามของคนตางชาติ 

ที่ถูกกำหนดไวในบัญชี 1 ใหสงวนสำหรับ 

คนไทยเทานั ้น ในขณะที ่ประเทศไทย 

ต  อต  านการ เข  ามา เช  าพ ื ้ นท ี ่ ทำการ 

เกษตรของตางชาติ แตประเทศเพื่อนบาน 

อยาง เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา 

กลับมีนโยบายสงเสริมใหตางชาติเขาไป 

เชาพื้นที่ทำการเกษตรในประเทศ และ 

สามารถสงผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตไดกลับ 

ไปยังประเทศของผู ลงทุน ถึงแมจะมี 

นโยบายการเชาและถือครองที่ดินในการทำ

การเกษตรของตางชาติที่ชัดเจน แตผูลงทุน 

สวนใหญกลับใหความสนใจที่จะลงทุนใน

ประเทศไทยมากกวา เนื่องจากประเทศ 

เหลานั้นมีความเสี่ยงในเรื่องการเมือง การ 

กำหนดนโยบาย ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง 

ไดตลอดเวลา ไมมีความมั่นคงในสายตาของ 

นักลงทุน ในขณะที่ไทยมีนโยบายหลายดาน 

ที ่เอ ื ้อตอการลงทุน มีระบบโครงสราง 

พื้นฐานที่ดีกวาและไมมีความเสี่ยงจากการ 

เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย

นโยบายการนำเข าข าวของไทยและ 

ประเทศในอาเซ�ยน

มาเลเซ�ย 

มาเลเซียมีนโยบายผูกขาดการ 

นำเขาขาว จนถึงป พ.ศ. 2553 โดยให 

Padiberas National Berhad หรือรูจัก 

กันในนาม Bernas เปนผูนำเขาและ 

เปนการดำเนินธุรกิจแบบหวังผลกำไร 

ขาวที ่นำเขามาจะถูกกระจายตอใหแก 

บริษัทผูคาขาวเสรีในมาเลเซียเพื่อกระจาย 

ตอไปยังเมืองตางๆ ทั่วมาเลเซีย สำหรับขาว 

ที ่นำเขามานั ้นเปนขาวที ่ม ีคุณภาพดีถึง 

ปานกลางโดยจะนำมาบรรจ ุ ใหม แล ว 

จำหนาย และแมว ามาเลเซียจะนำเขา 

ขาวสารจากประเทศไทยมากที ่ส ุด แต 

Bernas ก็ไดกระจายการซื ้อขาวไปยัง 

ประเทศตางๆ ดวย เพื่อปองกันการพึ่งพา 

ตลาดใดตลาดหนึ่ง ซึ่งเวียดนามถือเปน 

ประเทศคูแขงของประเทศไทยในมาเลเซีย 

นอกจากนี้มาเลเซียยังมีความพยายามใน

การสงเสริมการทำนาเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว

ในแหลงปลูกขาวสำคัญ 2 แหงของ 

ประเทศใหไดประมาณรอยละ 5-10 รวมท้ัง 

ต้ังเปาในป พ.ศ. 2558 จะยกเลิกการนำเขา 

ขาวจากตางประเทศอีกดวย

ฟ�ลิปปนส

ร ัฐบาลฟ ล ิปป นส ภายใต การ 

ดำเน ินงานโดยองค การอาหารแห ง 

ฟลิปปนส หรือ The National Food 

Authority (NFA) เปนผูควบคุมการ 

นำเข าข าวของฟล ิปป นส มาต ั ้งแต ป     

ตามกรอบขอตกลงของเขตการค าเสร ี 

อาเซียน (AFTA) อัตราภาษีจะเหลือรอยละ 

0 หลายฝายมีความกังวลวาจะมีขาวจาก 

ลาว เวียดนาม และกัมพูชาทะลักเขามาใน 

ไทยดังนั ้นมาตรการการแทรกแซงราคา 

ขาวดวยการประกันรายไดใหแกเกษตรกร

 1 �¢�ÍÁÙÅ¾×้¹°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ� ÈÙ¹Â�ÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃà¡ÉµÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ (2552)

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556) หากประเทศ 

เวียดนามไมประสบปญหาภัยพิบัต ิทาง 

ธรรมชาติ

 สำหรับแนวโนมการนำเขาขาวของ 

ฟลิปปนสในป พ.ศ. 2554 จากขอมูลของ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา พบวา 

รัฐบาลฟลิปปนสจะเปดโควตานำเขาขาว 

จากตางประเทศจำนวน 860,000 ตัน โดย 

แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 1) การ 

ซื้อขายในรูปแบบรัฐ-รัฐ จำนวน 200,000 

ตัน โดย NFA จะซื ้อขาวจากรัฐบาล 

เวียดนามภายใต MOA (Memorandum 

of Agreement) ของสองประเทศ และ 2) 

โควตาการนำเขาโดยภาคเอกชนจำนวน 

660,000 ตัน เพื่อเปดใหเอกชนสามารถ 

เจรจาซื ้อข าวจากประเทศอื ่นนอกจาก 

เวียดนามไดโดยตรง และสามารถนำเขา 

ขาวไดในราคาที่ถูกที่สุด 

สิงคโปร

การนำเขาขาวของสิงคโปรเปนไป 

โดยเสรี ไมมีการเก็บภาษีนำเขาขาว มี 

เพียงการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 

(Goods & Services Tax: GST) รอยละ 

7 แตท้ังน้ีผูนำเขาหรือสงออกตองจดทะเบียน 

จัดตั้งบริษัทไวกับหนวยงานของสิงคโปร 

Accounting & Corporate Regulatory 

Authority (ACRA) และไดรับใบอนุญาต 

การนำเขาหรือสงออกจาก International 

Enterprise Singapore (I E Singapore) 

รวมถึงขออนุมัติปริมาณการนำเขาดวย 

ซึ่งระเบียบการนำเขานั้นเปนลักษณะการ

สำรองขาว4และควบคุมปริมาณการนำเขา 

โดยผูนำเขาขาวสารตองสำรองขาวสารไว

ปริมาณ 2 เทาของปริมาณที่นำเขาในแต 

ละเดือน เชน หากผูนำเขาขาวเพื่อจำหนาย 

ปริมาณ 500 ตัน จะตองนำเขาขาวเพื่อเก็บ 

สำรองไว ในโกดังส ินคาของรัฐบาล5อีก 

1,000 ตัน รวมเปนการนำเขาขาวปริมาณ 

1,500 ตัน และหากจะเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

การนำเขาขาวจากจำนวนที่แจงไวกอนหนา 

ผ ู นำเข าต องดำเน ินการขออนุม ัต ิจาก          

I E Singapore ลวงหนากอนเปนเวลา 3 เดือน 

นอกเหนือจากนี ้ยังมีกฎระเบียบในดาน 

ของบรรจุภัณฑขาวสารที ่ม ีหนวยงาน 

ควบคุมดูแล คือ Agri-food Veterinary 

Authority (AVA) ภายใต Ministry of 

National Development ที่มีขอกำหนด 

ตามระเบียบของ The Food Regulations 

ท่ีตองปฏิบัติตาม คือ Labeling Requirement 

บนบรรจุภัณฑสินคาตองเปนภาษาอังกฤษและ 

มีขนาดของตัวอักษรไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 

พรอมทั้งตองมีรายละเอียดตางๆ ครบตาม 

ที่กำหนด

อินโดนีเซ�ย

สินคาขาวถือเปนหนึ ่งในสินคา 

สำคัญหรือสินคายุทธศาสตรของอินโดนีเซีย 

ดังนั้นกระทรวงการคาของอินโดนีเซียจึง 

ออกบทบัญญัติการนำเขาและสงออกขาว 

โดยออกเปน Regulation of Minister 

of Trade No. 12/M-DAG/PER/4/ 

2008 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 

โดยกำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับการนำเขาที่

แบงเปนการนำเขาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

รักษาเสถียรภาพดานราคา สภาวการณฉุกเฉิน 

สำหรับประชาชนที่ยากจน และความไม 

มั่นคงดานอาหาร ทั้งนี้ตองเปนการนำเขา 

โดย BULOG Public Company (State 

Logistic Agency) และการนำเขาขาว 

สำหรับความตองการพิเศษ มีรายละเอียด 

ดังนี้

 การนำเขาขาวโดยมีวัตถุประสงค 

เพื ่อรักษาเสถียรภาพดานราคาสภาว- 

การณฉุกเฉิน สำหรับประชาชนที่ยากจน 

และความไมมั่นคงดานอาหาร

 • ขาวที่นำเขามาโดยมีวัตถุประสงคนี้ 

เปนขาวในพิกัดศุลกากร HS 1006.30.90.00 

โดยมีเงื ่อนไขวาจำนวนขาวหักสูงสุดคือ 

25% และชวงเวลาที่หามนำเขาคือ 1 เดือน 

กอนฤดูกาลเก็บเก่ียว ในชวงฤดูกาลเก็บเก่ียว 

และ 2 เดือนหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดย 

ฤดูกาลเก็บเก่ียวน้ันจะเปนไปตามท่ีรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปน

ผูกำหนด 

 • การนำเขาขาวจะดำเนินการโดย 

BULOG Public Company รวมทั้งตองได 

รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีการคา ที่เปนไป 

ตามผลของการประชุมของ Coordination 

Team รวมทั้งตองเปนไปตามคำสั่งของ 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เลขที่ 1/2008 

และมีหีบหอในคอนเทนเนอรที่ระบุขอมูล 

ชัดเจนทั้งชนิด ปริมาณ จำนวนขาวหัก 

ประเทศผูผลิต และชื่อที่อยูผูนำเขา 

 การนำเขาขาวสำหรับความตองการ 

พิเศษ (Import of Rice Certain 

Requirements)

 • การนำเขาในหมวดนี้มีวัตถุประสงค 

พิเศษที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โภชนาการ 

การบริโภคพิเศษ หรือสำหรับกลุมผูบริโภค 

เฉพาะ และการจัดซื้อเมล็ดพันธุ 

 • ผูที่นำเขาไดตองยื่นหนังสือเพื่อขอ 

อน ุญาตนำเข าจากอธ ิบด ีในฐานะของ 

รัฐมนตรีการคา ซึ่งขาวที่นำเขามานี้หามนำ 

มาจำหนายตอหรือโอน

 นอกจากนั�นยังมีกฎระเบียบอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของอีกดังนี้

 • รัฐบาลจะอนุญาตใหนำเขาขาวได 

ตอเม่ือสตอกขาวในประเทศต่ำกวา 1 ลานตัน 

ซ่ึงการนำเขาตองเปนไปเพ่ือรักษาเสถียรภาพ 

ดานอุปทานและราคาในประเทศ โดยทุกๆ 

ปรัฐบาลอินโดนีเซียจะกำหนดวาจะมีการ 

นำเขาขาวจากตางประเทศหรือไม

 • จากคำสั่งของรองประธานาธิบดี 

อินโดนีเซีย ในป ค.ศ. 2008 - ค.ศ. 2010 

รัฐบาลอินโดนีเซียจะไมอนุญาตใหนำเขา 

ขาวหากผลผลิตภายในประเทศมีเพียงพอ 

และเกินความตองการภายในประเทศ หรือ 

มีผลผลิตสวนเกินประมาณ 3.8 ลานตันซึ่ง 

เพียงพอที่จะสรางเสถียรภาพของสตอกขาว

รัฐบาล 

 • ขาวท่ีนำเขามาจะไมสามารถจำหนาย 

ในตลาดเปดได แตตองเก็บสำรองไวในคลัง 

สินคาของ BULOG ซึ่งการระบายสตอก 

ดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐบาล

 • ขาวที่นำเขามาจะตองมาขนถายที่ 

ทาเรือที่กำหนดโดยอธิบดีกรมการคาตาง 

ประเทศ และตองมีรายงานแจงดวย

 • ทาเรือที่กำหนด และการจัดสรร 

การระบายขาวที ่นำเข าจะกำหนดโดย 

Food Resilience Council ซึ่งทาเรือที่ 

ขนถายขาวที่นำเขาตองไมใชพื้นที่ที่มีการ 

เพาะปลูกขาว เชน ชวา บาหลี และสุราเวสี 

ตอนใต เปนตน

 • กอนการนำเขาขาว รัฐบาลจะ 

ตรวจสอบที ่ทาเรือขนถายสินคาเพื ่อให 

แนชัดวาการนำเขาจะไมเบี่ยงเบนไปจากที่ 

รัฐมนตรีการคากำหนดไว เชน ชนิดของขาว 

ปริมาณนำเขา บริษัทผูนำเขาสงออก อัตรา 

ขาวหัก เปนตน 

 • ขาวที่นำเขาตองไดรับการตรวจสอบ 

ทางเทคนิคโดยบริษัทผูสำรวจจำนวน 2 ราย 

ที ่ไดร ับแตงตั ้งจากรัฐมนตรีการคาและ 

อุตสาหกรรม คือ บริษัท PT. Sucofindo 

และ PT. Surveyor Indonesia 

 •  ภายใตคำตัดส ินของกระทรวง 

การคลังท่ี 180/PMK 011/2007 ปค.ศ. 2007 

ไดกำหนดภาษีนำเขาขาวทุกประเภทใน 

ราคา 450 รูป/กิโลกรัม ทั้งนี้ภาษีนำเขา 

ขาวภายใต CEPT เปนรอยละ 0 ตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม 2010 

 ปจจุบันมาตรการนำเขาขาวของ 

อินโดนีเซียมีการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญ 

ซึ่งการกำหนดในกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

กับขาวไทย คือ ขาวหอมมะลิของไทย 

(Thai Hom Mali Rice) ไดถูกจัดอยูใน 

กลุมของการนำเขาขาวโดยมีวัตถุประสงค

พิเศษ สามารถนำเขาไดตามหลักเกณฑ 

และข้ันตอนการขออนุญาต (ซ่ึงเดิมอินโดนีเซีย 

ไมไดจัดขาวหอมมะลิไวในหมวดของการ 

นำเขาโดยมีวัตถุประสงคพิเศษ และไมสามารถ 

นำเขาได)

 การแขงขันภายใตการคาเสรี แมวา 

จะมีการลดภาษีสินคาเปนศูนย แตทุกประเทศ 

ลวนแลวแตตองรักษาศักยภาพการแขงขัน 

ใหไดทั ้งเพื ่อปกปองเกษตรกรในประเทศ 

และเพิ ่มประสิทธิภาพการแขงข ันใหม ี 

ศักยภาพมากขึ้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตอง 

เรียนรูนโยบายหรือแนวทางของภาครัฐของ

ประเทศตางๆ เพื่อใหประเทศไทยยังยืนอยู 

ไดในฐานะผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลก 

ในขณะที่เปนผูสงออกอันดับที่ 2 ของ 

อาเซียนรองจากเวียดนาม
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ÃÑ°ºÒÅ â¤Ã§¡ÒÃÃÑº¨Ó¹ÓÃÑ°ÁÕà¨µ¹ÒÊÃ�Ò§´ÕÁÒ¹´�à·ÕÂÁ 
à¾×่ÍÃÑ¡ÉÒàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾ÃÒ¤Ò¢�ÒÇäÇ�äÁ�ãË�ÃÒ¤Òµ¡µ่ÓÁÒ¡¨¹ 
à¡ÉµÃ¡Ã¢Ò´·Ø¹
2) â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÃÒÂä´� ÃÑ°ºÒÅµ�Í§¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ 
¨�ÒÂ¢Ò´à¾×่Íª´àªÂÊ�Ç¹µ�Ò§ÃÒ¤Ò¢�ÒÇâ´ÂäÁ�ÁÕµÑÇÊÔ¹¤�Ò 
à¢�ÒÁÒà¡Õ่ÂÇ¢�Í§ à¡ÉµÃ¡Ã¨Ð¢ÒÂ¢�ÒÇ·Ø¡ÃÒ¤ÒµÒÁ¡Åä¡ 
µÅÒ´¢³Ð·Õ่µÅÒ´ÂÑ§à»�¹¢Í§¼Ù�«×้Í
3) ä·ÂáÅÐ¿�ÅÔ»»�¹Ê�ä´�Å§¹ÒÁã¹ MOA à¾×่Í«×้Í¢ÒÂ¢�ÒÇ 
ä»áÅ�Çã¹»� 2553 áÅÐÁÕÅÑ¡É³Ðã¡Å�à¤ÕÂ§¡Ñº MOA ¢Í§ 
àÇÕÂ´¹ÒÁ áµ�¿�ÅÔ»»�¹Ê�ÂÑ§äÁ�à¤Â«×้Í¢�ÒÇ¨Ò¡ä·Âã¹ÃÙ»áºº 
ÃÑ° � ÃÑ° ¹ÑºµÑ้§áµ�ÁÕ¡ÒÃÅ§ MOA ´Ñ§¡Å�ÒÇ 
4) ª¹Ô´¢�ÒÇ·Õ่µ�Í§ÊÓÃÍ§ ¤×Í Fragrant Rice, White 
Rice áÅÐ Broken Rice ¨Ò¡·Ø¡æ »ÃÐà·È áÅÐ¢�ÒÇ·Õ่ä´�ÃÑº 
¡ÒÃÂ¡àÇ�¹äÁ�µ�Í§ÊÓÃÍ§ ¤×Í ¢�ÒÇ¡Å�Í§ ¢�ÒÇ¹Ö่§ ¢�ÒÇàË¹ÕÂÇ 
áÅÐ¢�ÒÇºÒÊÁÒµÔ
5) Singapore Storage & Warehouse Pte. Ltd. 
(SSW)
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“ประเทศเว�ยดนาม 
ไมไดมีนโยบายเขา 
มาแทรกแซงหร�อ 
พยุงราคาขาว 
โดยตรง แตใช 
นโยบายทางออม 
ในขณะที่ไทย 
มีนโยบายเขาไป 
พยุงราคาขาว 
โดยตรง”  

“นักลงทุนตางชาติ 
สวนใหญสนใจลงทุน
ทำธุรกิจทำนาใน 
ประเทศไทย
มากกวาประเทศ 
เพ��อนบาน อยาง 
เว�ยดนาม ลาว พมา 
และ กัมพูชา ถึงแม 
วากฎหมายไทย 
จะระบุไววาธุรกิจ 
การเกษตรสงวน 
สำหรับคนไทย 
เทานั�น”  
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สองนโยบาย
ขาวไทยและประเทศในอาเซ�ยน

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



พ.ศ. 2546 โดยในป พ.ศ. 2553 ที่ผานมา 

ฟลิปปนสนำเขาขาวจากตางประเทศผาน 

ระบบการเปดประมูลราคาขาย โดย NFA 

จำนวน 2.25 ลานตัน และระบบโควตาการนำเขา 

ขาวโดยเอกชนอีก 220,000 ตัน ซึ่งมี 

บางสวนที่จัดสรรโควตาใหเกษตรกรเปนผู 

นำเขา แตมีปริมาณนอยมาก แหลงนำเขา 

ขาวที่สำคัญของฟลิปปนส คือ ไทยและ 

เวียดนาม โดยสำหรับเวียดนามนั้นทั้งสอง 

ฝายไดลงนามการขายขาว (Memoran 

dum of Agreement : MOA) ไวเมื่อป 

พ.ศ. 25513 โดยกำหนดไววาเวียดนามจะ 

ขายขาวใหฟลิปปนส 1.5 ลานตันตอป (ป 

 กอนหนานี้ศูนยศึกษาการคาระหวาง 

ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยได 

นำ เสนอ ผลกระทบข  าวไทยภายใต   

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ ่งเปนผล 

สืบเนื ่องมาจากขอตกลงของการจัดตั ้ง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) ที่ 

กำหนดใหในป พ.ศ. 2553 ประเทศใน 

อาเซียนเดิม คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

สิงคโปร ฟลิปปนส และบรูไน ตองลด 

ภาษีสินคาเปนศูนย และกำหนดใหในป 

พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ ม CLMV 

ประกอบดวย เวียดนาม พมา กัมพูชา 

และลาว ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย สงผล 

ใหไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนจะตอง 

ปรับลดภาษีศุลกากรลง โดยสินคาขาวสาร 

เปนสินคาหนึ่งที่อยูภายใตขอตกลงและตอง

มีการปรับลดภาษีลงเปน 0 ภายในป 

พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 ตามขอตกลงใน 

แตละประเทศ ในฉบับนี้ศูนยฯ จึงถือโอกาส 

นำเสนอนโยบายขาวของไทยและประเทศ 

เพื่อนบาน เพื่อใหเห็นทิศทางการปรับตัว 

ของประเทศตางๆ รองรับการเปนประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้นแลวในปจจุบัน

 ในอาเซียนมีเพียง 5 ประเทศหลัก 

เทานั้น ที่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อการ 

สงออกขาว คือ ไทย เวียดนาม กัมพูชา 

พมา และลาว เพราะประเทศเหลานี ้มี 

พ ื ้นท ี ่มาก ม ีระบบชลประทาน และ 

ประชากรสวนใหญในประเทศประกอบ 

อาชีพเกษตรกรรมและยังยากจน โดยที ่ 

ร ัฐบาลของแต ละประเทศได พยายาม 

กำหนดมาตรการและใหการชวยเหลือใน 

รูปแบบตางๆ กัน ตามกำลังความสามารถ 

และงบประมาณของแตละประเทศ ทำให 

ร ัฐบาลของแตละประเทศไมอาจละเลย 

เกษตรกรได ดังนั ้นจึงมีนโยบายเขามา 

ชวยเหลือในดานตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้

นโยบายดานราคาขาว

 ปญหาสำคัญของประเทศผูผลิตขาว 

คือปญหาราคาขาวตกต่ำ ซึ ่งปญหา 

ดังกลาวจะสงผลกระทบไปยังเกษตรกร 

ผู ผลิตโดยตรง ทำใหร ัฐบาลของแตละ 

ประเทศตองออกนโยบายเขามาชวยเหลือ 

เกษตรกร สำหรับประเทศเวียดนามไมได 

มีนโยบายเขามาแทรกแซงหรือพยุงราคา

ขาวโดยตรง แตใชนโยบายทางออม เชน 

มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมและ 

การคาของเวียดนาม กำหนดราคาสงออก 

ขาวขั้นต่ำ เพื่อปองกันไมใหผูสงออกขาย 

ขาวราคาต่ำเกินไป จนสงผลกระทบตอ 

เกษตรกรที่จะถูกกดราคารับซื้อ โดยราคา 

ขั้นต่ำที่กำหนดนั้น จะกำหนดใหเหมาะสม 

กับจำนวนผลผลิตที ่ออกมาในแตละชวง 

ของฤดูกาล และในกรณีที่ราคาขาวของโลก 

มีความผันผวนมาก รัฐก็จะใชนโยบาย 

สงเสริมบริษัทรัฐวิสาหกิจ โดยใหเงินกู 

ดอกเบี ้ยต่ำมาชวยรับซื ้อขาวเปลือกจาก 

เกษตรกรมาสำรองไว เพื ่อปองกันไมให 

เกษตรกรถูกกดราคาขาวเปลือก

 ในขณะที่ไทยมีนโยบายในการเขาไป 

พยุงราคาขาวโดยตรง ดวย 1) การรับ 

จำนำ1และ 2) การประกันรายได2 ซ่ึงการรับ 

จำนำขาวเปลือกเปนมาตรการที่ดึงปริมาณ

ขาวออกจากตลาด โดยเฉพาะในชวงตนฤดู 

การผลิตที่จะมีปริมาณขาวออกสูตลาดเปน

จำนวนมาก ในขณะที่การประกันรายได 

ปริมาณขาวทั้งหมดยังอยูในตลาด แตราคา 

ข  าวในประเทศจะม ีแนวโน มผ ันผวน 

มากกว าการใช มาตรการร ับจำนำข าว 

อยางไรก็ตามการดำเนินมาตรการจำนำ 

ขาวที่ผานมาประสบกับปญหาหลายอยาง 

เชน การลักลอบนำเขาขาวจากประเทศ 

เพื่อนบานเขามาสวมสิทธิ์ในการรับจำนำ 

การใชงบประมาณของรัฐที ่สูงเกินจริง 

การบริหารจัดการที่ไมโปรงใส และขาด 

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การใชมาตรการ 

ดังกลาวยังทำใหราคาขาวในประเทศมีราคา

สูง สงผลกระทบไปถึงศักยภาพในการสงออก 

ขาวของไทยลดลง และในป พ.ศ. 2553 

จึงเปนทางเลือกที่คาดวาจะลดปญหาการ

บริหารและการจัดการสต็อก ลดความ 

เสี ่ยงดานราคาและเรื ่องผลผลิตใหแก  

เกษตรกร ปองกันการสวมสิทธิ์ขาวจาก 

ประเทศเพื่อนบาน สวนประเทศกัมพูชา 

พมา และลาวนั้น รัฐบาลยังไมมีนโยบายใน 

การชวยเหลือแกเกษตรกรในทุกๆ ดาน

นโยบายการเชาและถือครองท่ีดินในการ 

ทำการเกษตรของตางชาติ

 ในปจจุบันกระแสขาวการเขามาเชาที่ 

ทำการเกษตรในประเทศไทยของตางชาติ 

เปนที่กลาวถึงอยางมาก แตเมื่อพิจารณา 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ.2542 ระบุไวชัดเจนวา 

คนตางชาติไมสามารถเขามาลงทุนทำ 

ธุรกิจทำนา และเลี้ยงสัตวในประเทศไทย 

ได เพราะถือเปนธุรกิจตองหามของคนตางชาติ 

ที่ถูกกำหนดไวในบัญชี 1 ใหสงวนสำหรับ 

คนไทยเทานั ้น ในขณะที ่ประเทศไทย 

ต  อต  านการ เข  ามา เช  าพ ื ้ นท ี ่ ทำการ 

เกษตรของตางชาติ แตประเทศเพื่อนบาน 

อยาง เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา 

กลับมีนโยบายสงเสริมใหตางชาติเขาไป 

เชาพื้นที่ทำการเกษตรในประเทศ และ 

สามารถสงผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตไดกลับ 

ไปยังประเทศของผู ลงทุน ถึงแมจะมี 

นโยบายการเชาและถือครองที่ดินในการทำ

การเกษตรของตางชาติที่ชัดเจน แตผูลงทุน 

สวนใหญกลับใหความสนใจที่จะลงทุนใน

ประเทศไทยมากกวา เนื่องจากประเทศ 

เหลานั้นมีความเสี่ยงในเรื่องการเมือง การ 

กำหนดนโยบาย ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง 

ไดตลอดเวลา ไมมีความมั่นคงในสายตาของ 

นักลงทุน ในขณะที่ไทยมีนโยบายหลายดาน 

ที ่เอ ื ้อตอการลงทุน มีระบบโครงสราง 

พื้นฐานที่ดีกวาและไมมีความเสี่ยงจากการ 

เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย

นโยบายการนำเข าข าวของไทยและ 

ประเทศในอาเซ�ยน

มาเลเซ�ย 

มาเลเซียมีนโยบายผูกขาดการ 

นำเขาขาว จนถึงป พ.ศ. 2553 โดยให 

Padiberas National Berhad หรือรูจัก 

กันในนาม Bernas เปนผูนำเขาและ 

เปนการดำเนินธุรกิจแบบหวังผลกำไร 

ขาวที ่นำเขามาจะถูกกระจายตอใหแก 

บริษัทผูคาขาวเสรีในมาเลเซียเพื่อกระจาย 

ตอไปยังเมืองตางๆ ทั่วมาเลเซีย สำหรับขาว 

ที ่นำเขามานั ้นเปนขาวที ่ม ีคุณภาพดีถึง 

ปานกลางโดยจะนำมาบรรจ ุ ใหม แล ว 

จำหนาย และแมว ามาเลเซียจะนำเขา 

ขาวสารจากประเทศไทยมากที ่ส ุด แต 

Bernas ก็ไดกระจายการซื ้อขาวไปยัง 

ประเทศตางๆ ดวย เพื่อปองกันการพึ่งพา 

ตลาดใดตลาดหนึ่ง ซึ่งเวียดนามถือเปน 

ประเทศคูแขงของประเทศไทยในมาเลเซีย 

นอกจากนี้มาเลเซียยังมีความพยายามใน

การสงเสริมการทำนาเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว

ในแหลงปลูกขาวสำคัญ 2 แหงของ 

ประเทศใหไดประมาณรอยละ 5-10 รวมท้ัง 

ต้ังเปาในป พ.ศ. 2558 จะยกเลิกการนำเขา 

ขาวจากตางประเทศอีกดวย

ฟ�ลิปปนส

ร ัฐบาลฟ ล ิปป นส ภายใต การ 

ดำเน ินงานโดยองค การอาหารแห ง 

ฟลิปปนส หรือ The National Food 

Authority (NFA) เปนผูควบคุมการ 

นำเข าข าวของฟล ิปป นส มาต ั ้งแต ป     

ตามกรอบขอตกลงของเขตการค าเสร ี 

อาเซียน (AFTA) อัตราภาษีจะเหลือรอยละ 

0 หลายฝายมีความกังวลวาจะมีขาวจาก 

ลาว เวียดนาม และกัมพูชาทะลักเขามาใน 

ไทยดังนั ้นมาตรการการแทรกแซงราคา 

ขาวดวยการประกันรายไดใหแกเกษตรกร

 1 �¢�ÍÁÙÅ¾×้¹°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ� ÈÙ¹Â�ÊÒÃÊ¹à·È¡ÒÃà¡ÉµÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ (2552)

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556) หากประเทศ 

เวียดนามไมประสบปญหาภัยพิบัต ิทาง 

ธรรมชาติ

 สำหรับแนวโนมการนำเขาขาวของ 

ฟลิปปนสในป พ.ศ. 2554 จากขอมูลของ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา พบวา 

รัฐบาลฟลิปปนสจะเปดโควตานำเขาขาว 

จากตางประเทศจำนวน 860,000 ตัน โดย 

แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 1) การ 

ซื้อขายในรูปแบบรัฐ-รัฐ จำนวน 200,000 

ตัน โดย NFA จะซื ้อขาวจากรัฐบาล 

เวียดนามภายใต MOA (Memorandum 

of Agreement) ของสองประเทศ และ 2) 

โควตาการนำเขาโดยภาคเอกชนจำนวน 

660,000 ตัน เพื่อเปดใหเอกชนสามารถ 

เจรจาซื ้อข าวจากประเทศอื ่นนอกจาก 

เวียดนามไดโดยตรง และสามารถนำเขา 

ขาวไดในราคาที่ถูกที่สุด 

สิงคโปร

การนำเขาขาวของสิงคโปรเปนไป 

โดยเสรี ไมมีการเก็บภาษีนำเขาขาว มี 

เพียงการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 

(Goods & Services Tax: GST) รอยละ 

7 แตท้ังน้ีผูนำเขาหรือสงออกตองจดทะเบียน 

จัดตั้งบริษัทไวกับหนวยงานของสิงคโปร 

Accounting & Corporate Regulatory 

Authority (ACRA) และไดรับใบอนุญาต 

การนำเขาหรือสงออกจาก International 

Enterprise Singapore (I E Singapore) 

รวมถึงขออนุมัติปริมาณการนำเขาดวย 

ซึ่งระเบียบการนำเขานั้นเปนลักษณะการ

สำรองขาว4และควบคุมปริมาณการนำเขา 

โดยผูนำเขาขาวสารตองสำรองขาวสารไว

ปริมาณ 2 เทาของปริมาณที่นำเขาในแต 

ละเดือน เชน หากผูนำเขาขาวเพื่อจำหนาย 

ปริมาณ 500 ตัน จะตองนำเขาขาวเพื่อเก็บ 

สำรองไว ในโกดังส ินคาของรัฐบาล5อีก 

1,000 ตัน รวมเปนการนำเขาขาวปริมาณ 

1,500 ตัน และหากจะเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

การนำเขาขาวจากจำนวนที่แจงไวกอนหนา 

ผ ู นำเข าต องดำเน ินการขออนุม ัต ิจาก          

I E Singapore ลวงหนากอนเปนเวลา 3 เดือน 

นอกเหนือจากนี ้ยังมีกฎระเบียบในดาน 

ของบรรจุภัณฑขาวสารที ่ม ีหนวยงาน 

ควบคุมดูแล คือ Agri-food Veterinary 

Authority (AVA) ภายใต Ministry of 

National Development ที่มีขอกำหนด 

ตามระเบียบของ The Food Regulations 

ท่ีตองปฏิบัติตาม คือ Labeling Requirement 

บนบรรจุภัณฑสินคาตองเปนภาษาอังกฤษและ 

มีขนาดของตัวอักษรไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 

พรอมทั้งตองมีรายละเอียดตางๆ ครบตาม 

ที่กำหนด

อินโดนีเซ�ย

สินคาขาวถือเปนหนึ ่งในสินคา 

สำคัญหรือสินคายุทธศาสตรของอินโดนีเซีย 

ดังนั้นกระทรวงการคาของอินโดนีเซียจึง 

ออกบทบัญญัติการนำเขาและสงออกขาว 

โดยออกเปน Regulation of Minister 

of Trade No. 12/M-DAG/PER/4/ 

2008 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 

โดยกำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับการนำเขาที่

แบงเปนการนำเขาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

รักษาเสถียรภาพดานราคา สภาวการณฉุกเฉิน 

สำหรับประชาชนที่ยากจน และความไม 

มั่นคงดานอาหาร ทั้งนี้ตองเปนการนำเขา 

โดย BULOG Public Company (State 

Logistic Agency) และการนำเขาขาว 

สำหรับความตองการพิเศษ มีรายละเอียด 

ดังนี้

 การนำเขาขาวโดยมีวัตถุประสงค 

เพื ่อรักษาเสถียรภาพดานราคาสภาว- 

การณฉุกเฉิน สำหรับประชาชนที่ยากจน 

และความไมมั่นคงดานอาหาร

 • ขาวที่นำเขามาโดยมีวัตถุประสงคนี้ 

เปนขาวในพิกัดศุลกากร HS 1006.30.90.00 

โดยมีเงื ่อนไขวาจำนวนขาวหักสูงสุดคือ 

25% และชวงเวลาที่หามนำเขาคือ 1 เดือน 

กอนฤดูกาลเก็บเก่ียว ในชวงฤดูกาลเก็บเก่ียว 

และ 2 เดือนหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดย 

ฤดูกาลเก็บเก่ียวน้ันจะเปนไปตามท่ีรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปน

ผูกำหนด 

 • การนำเขาขาวจะดำเนินการโดย 

BULOG Public Company รวมทั้งตองได 

รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีการคา ที่เปนไป 

ตามผลของการประชุมของ Coordination 

Team รวมทั้งตองเปนไปตามคำสั่งของ 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เลขที่ 1/2008 

และมีหีบหอในคอนเทนเนอรที่ระบุขอมูล 

ชัดเจนทั้งชนิด ปริมาณ จำนวนขาวหัก 

ประเทศผูผลิต และชื่อที่อยูผูนำเขา 

 การนำเขาขาวสำหรับความตองการ 

พิเศษ (Import of Rice Certain 

Requirements)

 • การนำเขาในหมวดนี้มีวัตถุประสงค 

พิเศษที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โภชนาการ 

การบริโภคพิเศษ หรือสำหรับกลุมผูบริโภค 

เฉพาะ และการจัดซื้อเมล็ดพันธุ 

 • ผูที่นำเขาไดตองยื่นหนังสือเพื่อขอ 

อน ุญาตนำเข าจากอธ ิบด ีในฐานะของ 

รัฐมนตรีการคา ซึ่งขาวที่นำเขามานี้หามนำ 

มาจำหนายตอหรือโอน

 นอกจากนั�นยังมีกฎระเบียบอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของอีกดังนี้

 • รัฐบาลจะอนุญาตใหนำเขาขาวได 

ตอเม่ือสตอกขาวในประเทศต่ำกวา 1 ลานตัน 

ซ่ึงการนำเขาตองเปนไปเพ่ือรักษาเสถียรภาพ 

ดานอุปทานและราคาในประเทศ โดยทุกๆ 

ปรัฐบาลอินโดนีเซียจะกำหนดวาจะมีการ 

นำเขาขาวจากตางประเทศหรือไม

 • จากคำสั่งของรองประธานาธิบดี 

อินโดนีเซีย ในป ค.ศ. 2008 - ค.ศ. 2010 

รัฐบาลอินโดนีเซียจะไมอนุญาตใหนำเขา 

ขาวหากผลผลิตภายในประเทศมีเพียงพอ 

และเกินความตองการภายในประเทศ หรือ 

มีผลผลิตสวนเกินประมาณ 3.8 ลานตันซึ่ง 

เพียงพอที่จะสรางเสถียรภาพของสตอกขาว

รัฐบาล 

 • ขาวท่ีนำเขามาจะไมสามารถจำหนาย 

ในตลาดเปดได แตตองเก็บสำรองไวในคลัง 

สินคาของ BULOG ซึ่งการระบายสตอก 

ดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐบาล

 • ขาวที่นำเขามาจะตองมาขนถายที่ 

ทาเรือที่กำหนดโดยอธิบดีกรมการคาตาง 

ประเทศ และตองมีรายงานแจงดวย

 • ทาเรือที่กำหนด และการจัดสรร 

การระบายขาวที ่นำเข าจะกำหนดโดย 

Food Resilience Council ซึ่งทาเรือที่ 

ขนถายขาวที่นำเขาตองไมใชพื้นที่ที่มีการ 

เพาะปลูกขาว เชน ชวา บาหลี และสุราเวสี 

ตอนใต เปนตน

 • กอนการนำเขาขาว รัฐบาลจะ 

ตรวจสอบที ่ทาเรือขนถายสินคาเพื ่อให 

แนชัดวาการนำเขาจะไมเบี่ยงเบนไปจากที่ 

รัฐมนตรีการคากำหนดไว เชน ชนิดของขาว 

ปริมาณนำเขา บริษัทผูนำเขาสงออก อัตรา 

ขาวหัก เปนตน 

 • ขาวที่นำเขาตองไดรับการตรวจสอบ 

ทางเทคนิคโดยบริษัทผูสำรวจจำนวน 2 ราย 

ที ่ไดร ับแตงตั ้งจากรัฐมนตรีการคาและ 

อุตสาหกรรม คือ บริษัท PT. Sucofindo 

และ PT. Surveyor Indonesia 

 •  ภายใตคำตัดส ินของกระทรวง 

การคลังท่ี 180/PMK 011/2007 ปค.ศ. 2007 

ไดกำหนดภาษีนำเขาขาวทุกประเภทใน 

ราคา 450 รูป/กิโลกรัม ทั้งนี้ภาษีนำเขา 

ขาวภายใต CEPT เปนรอยละ 0 ตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม 2010 

 ปจจุบันมาตรการนำเขาขาวของ 

อินโดนีเซียมีการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญ 

ซึ่งการกำหนดในกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

กับขาวไทย คือ ขาวหอมมะลิของไทย 

(Thai Hom Mali Rice) ไดถูกจัดอยูใน 

กลุมของการนำเขาขาวโดยมีวัตถุประสงค

พิเศษ สามารถนำเขาไดตามหลักเกณฑ 

และข้ันตอนการขออนุญาต (ซ่ึงเดิมอินโดนีเซีย 

ไมไดจัดขาวหอมมะลิไวในหมวดของการ 

นำเขาโดยมีวัตถุประสงคพิเศษ และไมสามารถ 

นำเขาได)

 การแขงขันภายใตการคาเสรี แมวา 

จะมีการลดภาษีสินคาเปนศูนย แตทุกประเทศ 

ลวนแลวแตตองรักษาศักยภาพการแขงขัน 

ใหไดทั ้งเพื ่อปกปองเกษตรกรในประเทศ 

และเพิ ่มประสิทธิภาพการแขงข ันใหม ี 

ศักยภาพมากขึ้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตอง 

เรียนรูนโยบายหรือแนวทางของภาครัฐของ

ประเทศตางๆ เพื่อใหประเทศไทยยังยืนอยู 

ไดในฐานะผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลก 

ในขณะที่เปนผูสงออกอันดับที่ 2 ของ 

อาเซียนรองจากเวียดนาม

3

4

1

2

อางอิง
1) â¤Ã§¡ÒÃÃÑº¨Ó¹Ó¢�ÒÇ ÃÑ°ºÒÅµ�Í§¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ãË� 
à»�¹·Ø¹ÊÓËÃÑº¨Ó¹Ó¢�ÒÇÁÕ¢�ÒÇà»�¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ àÁ×่ÍÊÔ้¹ÊØ´ 
ÃÐÂÐ¨Ó¹Ó (4 à´×Í¹) ËÒ¡ÃÒ¤ÒäÁ�¢ Ö ้¹ËÃ×Í¢Ö ้¹¹�ÍÂ 
à¡ÉµÃ¡Ã¡็»Å�ÍÂËÅØ´¨Ó¹ÓäÁ�ä¶�¶Í¹ ¢�ÒÇµ¡à»�¹¢Í§ 
ÃÑ°ºÒÅ â¤Ã§¡ÒÃÃÑº¨Ó¹ÓÃÑ°ÁÕà¨µ¹ÒÊÃ�Ò§´ÕÁÒ¹´�à·ÕÂÁ 
à¾×่ÍÃÑ¡ÉÒàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾ÃÒ¤Ò¢�ÒÇäÇ�äÁ�ãË�ÃÒ¤Òµ¡µ่ÓÁÒ¡¨¹ 
à¡ÉµÃ¡Ã¢Ò´·Ø¹
2) â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÃÒÂä´� ÃÑ°ºÒÅµ�Í§¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ 
¨�ÒÂ¢Ò´à¾×่Íª´àªÂÊ�Ç¹µ�Ò§ÃÒ¤Ò¢�ÒÇâ´ÂäÁ�ÁÕµÑÇÊÔ¹¤�Ò 
à¢�ÒÁÒà¡Õ่ÂÇ¢�Í§ à¡ÉµÃ¡Ã¨Ð¢ÒÂ¢�ÒÇ·Ø¡ÃÒ¤ÒµÒÁ¡Åä¡ 
µÅÒ´¢³Ð·Õ่µÅÒ´ÂÑ§à»�¹¢Í§¼Ù�«×้Í
3) ä·ÂáÅÐ¿�ÅÔ»»�¹Ê�ä´�Å§¹ÒÁã¹ MOA à¾×่Í«×้Í¢ÒÂ¢�ÒÇ 
ä»áÅ�Çã¹»� 2553 áÅÐÁÕÅÑ¡É³Ðã¡Å�à¤ÕÂ§¡Ñº MOA ¢Í§ 
àÇÕÂ´¹ÒÁ áµ�¿�ÅÔ»»�¹Ê�ÂÑ§äÁ�à¤Â«×้Í¢�ÒÇ¨Ò¡ä·Âã¹ÃÙ»áºº 
ÃÑ° � ÃÑ° ¹ÑºµÑ้§áµ�ÁÕ¡ÒÃÅ§ MOA ´Ñ§¡Å�ÒÇ 
4) ª¹Ô´¢�ÒÇ·Õ่µ�Í§ÊÓÃÍ§ ¤×Í Fragrant Rice, White 
Rice áÅÐ Broken Rice ¨Ò¡·Ø¡æ »ÃÐà·È áÅÐ¢�ÒÇ·Õ่ä´�ÃÑº 
¡ÒÃÂ¡àÇ�¹äÁ�µ�Í§ÊÓÃÍ§ ¤×Í ¢�ÒÇ¡Å�Í§ ¢�ÒÇ¹Ö่§ ¢�ÒÇàË¹ÕÂÇ 
áÅÐ¢�ÒÇºÒÊÁÒµÔ
5) Singapore Storage & Warehouse Pte. Ltd. 
(SSW)
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“ประเทศเว�ยดนาม 
ไมไดมีนโยบายเขา 
มาแทรกแซงหร�อ 
พยุงราคาขาว 
โดยตรง แตใช 
นโยบายทางออม 
ในขณะที่ไทย 
มีนโยบายเขาไป 
พยุงราคาขาว 
โดยตรง”  

“นักลงทุนตางชาติ 
สวนใหญสนใจลงทุน
ทำธุรกิจทำนาใน 
ประเทศไทย
มากกวาประเทศ 
เพ��อนบาน อยาง 
เว�ยดนาม ลาว พมา 
และ กัมพูชา ถึงแม 
วากฎหมายไทย 
จะระบุไววาธุรกิจ 
การเกษตรสงวน 
สำหรับคนไทย 
เทานั�น”  
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สองนโยบาย
ขาวไทยและประเทศในอาเซ�ยน

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



พ.ศ. 2546 โดยในป พ.ศ. 2553 ที่ผานมา 

ฟลิปปนสนำเขาขาวจากตางประเทศผาน 

ระบบการเปดประมูลราคาขาย โดย NFA 

จำนวน 2.25 ลานตัน และระบบโควตาการนำเขา 

ขาวโดยเอกชนอีก 220,000 ตัน ซึ่งมี 

บางสวนที่จัดสรรโควตาใหเกษตรกรเปนผู 

นำเขา แตมีปริมาณนอยมาก แหลงนำเขา 

ขาวที่สำคัญของฟลิปปนส คือ ไทยและ 

เวียดนาม โดยสำหรับเวียดนามนั้นทั้งสอง 

ฝายไดลงนามการขายขาว (Memoran 

dum of Agreement : MOA) ไวเมื่อป 

พ.ศ. 25513 โดยกำหนดไววาเวียดนามจะ 

ขายขาวใหฟลิปปนส 1.5 ลานตันตอป (ป 

 กอนหนานี้ศูนยศึกษาการคาระหวาง 

ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยได 

นำ เสนอ ผลกระทบข  าวไทยภายใต   

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ ่งเปนผล 

สืบเนื ่องมาจากขอตกลงของการจัดตั ้ง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) ที่ 

กำหนดใหในป พ.ศ. 2553 ประเทศใน 

อาเซียนเดิม คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

สิงคโปร ฟลิปปนส และบรูไน ตองลด 

ภาษีสินคาเปนศูนย และกำหนดใหในป 

พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ ม CLMV 

ประกอบดวย เวียดนาม พมา กัมพูชา 

และลาว ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย สงผล 

ใหไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนจะตอง 

ปรับลดภาษีศุลกากรลง โดยสินคาขาวสาร 

เปนสินคาหนึ่งที่อยูภายใตขอตกลงและตอง

มีการปรับลดภาษีลงเปน 0 ภายในป 

พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 ตามขอตกลงใน 

แตละประเทศ ในฉบับนี้ศูนยฯ จึงถือโอกาส 

นำเสนอนโยบายขาวของไทยและประเทศ 

เพื่อนบาน เพื่อใหเห็นทิศทางการปรับตัว 

ของประเทศตางๆ รองรับการเปนประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้นแลวในปจจุบัน

 ในอาเซียนมีเพียง 5 ประเทศหลัก 

เทานั้น ที่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อการ 

สงออกขาว คือ ไทย เวียดนาม กัมพูชา 

พมา และลาว เพราะประเทศเหลานี ้มี 

พ ื ้นท ี ่มาก ม ีระบบชลประทาน และ 

ประชากรสวนใหญในประเทศประกอบ 

อาชีพเกษตรกรรมและยังยากจน โดยที ่ 

ร ัฐบาลของแต ละประเทศได พยายาม 

กำหนดมาตรการและใหการชวยเหลือใน 

รูปแบบตางๆ กัน ตามกำลังความสามารถ 

และงบประมาณของแตละประเทศ ทำให 

ร ัฐบาลของแตละประเทศไมอาจละเลย 

เกษตรกรได ดังนั ้นจึงมีนโยบายเขามา 

ชวยเหลือในดานตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้

นโยบายดานราคาขาว

 ปญหาสำคัญของประเทศผูผลิตขาว 

คือปญหาราคาขาวตกต่ำ ซึ ่งปญหา 

ดังกลาวจะสงผลกระทบไปยังเกษตรกร 

ผู ผลิตโดยตรง ทำใหร ัฐบาลของแตละ 

ประเทศตองออกนโยบายเขามาชวยเหลือ 

เกษตรกร สำหรับประเทศเวียดนามไมได 

มีนโยบายเขามาแทรกแซงหรือพยุงราคา

ขาวโดยตรง แตใชนโยบายทางออม เชน 

มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมและ 

การคาของเวียดนาม กำหนดราคาสงออก 

ขาวขั้นต่ำ เพื่อปองกันไมใหผูสงออกขาย 

ขาวราคาต่ำเกินไป จนสงผลกระทบตอ 

เกษตรกรที่จะถูกกดราคารับซื้อ โดยราคา 

ขั้นต่ำที่กำหนดนั้น จะกำหนดใหเหมาะสม 

กับจำนวนผลผลิตที ่ออกมาในแตละชวง 

ของฤดูกาล และในกรณีที่ราคาขาวของโลก 

มีความผันผวนมาก รัฐก็จะใชนโยบาย 

สงเสริมบริษัทรัฐวิสาหกิจ โดยใหเงินกู 

ดอกเบี ้ยต่ำมาชวยรับซื ้อขาวเปลือกจาก 

เกษตรกรมาสำรองไว เพื ่อปองกันไมให 

เกษตรกรถูกกดราคาขาวเปลือก

 ในขณะที่ไทยมีนโยบายในการเขาไป 

พยุงราคาขาวโดยตรง ดวย 1) การรับ 

จำนำ1และ 2) การประกันรายได2 ซ่ึงการรับ 

จำนำขาวเปลือกเปนมาตรการที่ดึงปริมาณ

ขาวออกจากตลาด โดยเฉพาะในชวงตนฤดู 

การผลิตที่จะมีปริมาณขาวออกสูตลาดเปน

จำนวนมาก ในขณะที่การประกันรายได 

ปริมาณขาวทั้งหมดยังอยูในตลาด แตราคา 

ข  าวในประเทศจะม ีแนวโน มผ ันผวน 

มากกว าการใช มาตรการร ับจำนำข าว 

อยางไรก็ตามการดำเนินมาตรการจำนำ 

ขาวที่ผานมาประสบกับปญหาหลายอยาง 

เชน การลักลอบนำเขาขาวจากประเทศ 

เพื่อนบานเขามาสวมสิทธิ์ในการรับจำนำ 

การใชงบประมาณของรัฐที ่สูงเกินจริง 

การบริหารจัดการที่ไมโปรงใส และขาด 

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การใชมาตรการ 

ดังกลาวยังทำใหราคาขาวในประเทศมีราคา

สูง สงผลกระทบไปถึงศักยภาพในการสงออก 

ขาวของไทยลดลง และในป พ.ศ. 2553 

จึงเปนทางเลือกที่คาดวาจะลดปญหาการ

บริหารและการจัดการสต็อก ลดความ 

เสี ่ยงดานราคาและเรื ่องผลผลิตใหแก  

เกษตรกร ปองกันการสวมสิทธิ์ขาวจาก 

ประเทศเพื่อนบาน สวนประเทศกัมพูชา 

พมา และลาวนั้น รัฐบาลยังไมมีนโยบายใน 

การชวยเหลือแกเกษตรกรในทุกๆ ดาน

นโยบายการเชาและถือครองท่ีดินในการ 

ทำการเกษตรของตางชาติ

 ในปจจุบันกระแสขาวการเขามาเชาที่ 

ทำการเกษตรในประเทศไทยของตางชาติ 

เปนที่กลาวถึงอยางมาก แตเมื่อพิจารณา 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ.2542 ระบุไวชัดเจนวา 

คนตางชาติไมสามารถเขามาลงทุนทำ 

ธุรกิจทำนา และเลี้ยงสัตวในประเทศไทย 

ได เพราะถือเปนธุรกิจตองหามของคนตางชาติ 

ที่ถูกกำหนดไวในบัญชี 1 ใหสงวนสำหรับ 

คนไทยเทานั ้น ในขณะที ่ประเทศไทย 

ต  อต  านการ เข  ามา เช  าพ ื ้ นท ี ่ ทำการ 

เกษตรของตางชาติ แตประเทศเพื่อนบาน 

อยาง เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา 

กลับมีนโยบายสงเสริมใหตางชาติเขาไป 

เชาพื้นที่ทำการเกษตรในประเทศ และ 

สามารถสงผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตไดกลับ 

ไปยังประเทศของผู ลงทุน ถึงแมจะมี 

นโยบายการเชาและถือครองที่ดินในการทำ

การเกษตรของตางชาติที่ชัดเจน แตผูลงทุน 

สวนใหญกลับใหความสนใจที่จะลงทุนใน

ประเทศไทยมากกวา เนื่องจากประเทศ 

เหลานั้นมีความเสี่ยงในเรื่องการเมือง การ 

กำหนดนโยบาย ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง 

ไดตลอดเวลา ไมมีความมั่นคงในสายตาของ 

นักลงทุน ในขณะที่ไทยมีนโยบายหลายดาน 

ที ่เอ ื ้อตอการลงทุน มีระบบโครงสราง 

พื้นฐานที่ดีกวาและไมมีความเสี่ยงจากการ 

เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย

นโยบายการนำเข าข าวของไทยและ 

ประเทศในอาเซ�ยน

มาเลเซ�ย 

มาเลเซียมีนโยบายผูกขาดการ 

นำเขาขาว จนถึงป พ.ศ. 2553 โดยให 

Padiberas National Berhad หรือรูจัก 

กันในนาม Bernas เปนผูนำเขาและ 

เปนการดำเนินธุรกิจแบบหวังผลกำไร 

ขาวที ่นำเขามาจะถูกกระจายตอใหแก 

บริษัทผูคาขาวเสรีในมาเลเซียเพื่อกระจาย 

ตอไปยังเมืองตางๆ ทั่วมาเลเซีย สำหรับขาว 

ที ่นำเขามานั ้นเปนขาวที ่ม ีคุณภาพดีถึง 

ปานกลางโดยจะนำมาบรรจ ุ ใหม แล ว 

จำหนาย และแมว ามาเลเซียจะนำเขา 

ขาวสารจากประเทศไทยมากที ่ส ุด แต 

Bernas ก็ไดกระจายการซื ้อขาวไปยัง 

ประเทศตางๆ ดวย เพื่อปองกันการพึ่งพา 

ตลาดใดตลาดหนึ่ง ซึ่งเวียดนามถือเปน 

ประเทศคูแขงของประเทศไทยในมาเลเซีย 

นอกจากนี้มาเลเซียยังมีความพยายามใน

การสงเสริมการทำนาเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว

ในแหลงปลูกขาวสำคัญ 2 แหงของ 

ประเทศใหไดประมาณรอยละ 5-10 รวมท้ัง 

ต้ังเปาในป พ.ศ. 2558 จะยกเลิกการนำเขา 

ขาวจากตางประเทศอีกดวย

ฟ�ลิปปนส

ร ัฐบาลฟ ล ิปป นส ภายใต การ 

ดำเน ินงานโดยองค การอาหารแห ง 

ฟลิปปนส หรือ The National Food 

Authority (NFA) เปนผูควบคุมการ 

นำเข าข าวของฟล ิปป นส มาต ั ้งแต ป     

ตามกรอบขอตกลงของเขตการค าเสร ี 

อาเซียน (AFTA) อัตราภาษีจะเหลือรอยละ 

0 หลายฝายมีความกังวลวาจะมีขาวจาก 

ลาว เวียดนาม และกัมพูชาทะลักเขามาใน 

ไทยดังนั ้นมาตรการการแทรกแซงราคา 

ขาวดวยการประกันรายไดใหแกเกษตรกร
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พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556) หากประเทศ 

เวียดนามไมประสบปญหาภัยพิบัต ิทาง 

ธรรมชาติ

 สำหรับแนวโนมการนำเขาขาวของ 

ฟลิปปนสในป พ.ศ. 2554 จากขอมูลของ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา พบวา 

รัฐบาลฟลิปปนสจะเปดโควตานำเขาขาว 

จากตางประเทศจำนวน 860,000 ตัน โดย 

แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 1) การ 

ซื้อขายในรูปแบบรัฐ-รัฐ จำนวน 200,000 

ตัน โดย NFA จะซื ้อขาวจากรัฐบาล 

เวียดนามภายใต MOA (Memorandum 

of Agreement) ของสองประเทศ และ 2) 

โควตาการนำเขาโดยภาคเอกชนจำนวน 

660,000 ตัน เพื่อเปดใหเอกชนสามารถ 

เจรจาซื ้อข าวจากประเทศอื ่นนอกจาก 

เวียดนามไดโดยตรง และสามารถนำเขา 

ขาวไดในราคาที่ถูกที่สุด 

สิงคโปร

การนำเขาขาวของสิงคโปรเปนไป 

โดยเสรี ไมมีการเก็บภาษีนำเขาขาว มี 

เพียงการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 

(Goods & Services Tax: GST) รอยละ 

7 แตท้ังน้ีผูนำเขาหรือสงออกตองจดทะเบียน 

จัดตั้งบริษัทไวกับหนวยงานของสิงคโปร 

Accounting & Corporate Regulatory 

Authority (ACRA) และไดรับใบอนุญาต 

การนำเขาหรือสงออกจาก International 

Enterprise Singapore (I E Singapore) 

รวมถึงขออนุมัติปริมาณการนำเขาดวย 

ซึ่งระเบียบการนำเขานั้นเปนลักษณะการ

สำรองขาว4และควบคุมปริมาณการนำเขา 

โดยผูนำเขาขาวสารตองสำรองขาวสารไว

ปริมาณ 2 เทาของปริมาณที่นำเขาในแต 

ละเดือน เชน หากผูนำเขาขาวเพื่อจำหนาย 

ปริมาณ 500 ตัน จะตองนำเขาขาวเพื่อเก็บ 

สำรองไว ในโกดังส ินคาของรัฐบาล5อีก 

1,000 ตัน รวมเปนการนำเขาขาวปริมาณ 

1,500 ตัน และหากจะเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

การนำเขาขาวจากจำนวนที่แจงไวกอนหนา 

ผ ู นำเข าต องดำเน ินการขออนุม ัต ิจาก          

I E Singapore ลวงหนากอนเปนเวลา 3 เดือน 

นอกเหนือจากนี ้ยังมีกฎระเบียบในดาน 

ของบรรจุภัณฑขาวสารที ่ม ีหนวยงาน 

ควบคุมดูแล คือ Agri-food Veterinary 

Authority (AVA) ภายใต Ministry of 

National Development ที่มีขอกำหนด 

ตามระเบียบของ The Food Regulations 

ท่ีตองปฏิบัติตาม คือ Labeling Requirement 

บนบรรจุภัณฑสินคาตองเปนภาษาอังกฤษและ 

มีขนาดของตัวอักษรไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 

พรอมทั้งตองมีรายละเอียดตางๆ ครบตาม 

ที่กำหนด

อินโดนีเซ�ย

สินคาขาวถือเปนหนึ ่งในสินคา 

สำคัญหรือสินคายุทธศาสตรของอินโดนีเซีย 

ดังนั้นกระทรวงการคาของอินโดนีเซียจึง 

ออกบทบัญญัติการนำเขาและสงออกขาว 

โดยออกเปน Regulation of Minister 

of Trade No. 12/M-DAG/PER/4/ 

2008 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 

โดยกำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับการนำเขาที่

แบงเปนการนำเขาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

รักษาเสถียรภาพดานราคา สภาวการณฉุกเฉิน 

สำหรับประชาชนที่ยากจน และความไม 

มั่นคงดานอาหาร ทั้งนี้ตองเปนการนำเขา 

โดย BULOG Public Company (State 

Logistic Agency) และการนำเขาขาว 

สำหรับความตองการพิเศษ มีรายละเอียด 

ดังนี้

 การนำเขาขาวโดยมีวัตถุประสงค 

เพื ่อรักษาเสถียรภาพดานราคาสภาว- 

การณฉุกเฉิน สำหรับประชาชนที่ยากจน 

และความไมมั่นคงดานอาหาร

 • ขาวที่นำเขามาโดยมีวัตถุประสงคนี้ 

เปนขาวในพิกัดศุลกากร HS 1006.30.90.00 

โดยมีเงื ่อนไขวาจำนวนขาวหักสูงสุดคือ 

25% และชวงเวลาที่หามนำเขาคือ 1 เดือน 

กอนฤดูกาลเก็บเก่ียว ในชวงฤดูกาลเก็บเก่ียว 

และ 2 เดือนหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดย 

ฤดูกาลเก็บเก่ียวน้ันจะเปนไปตามท่ีรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปน

ผูกำหนด 

 • การนำเขาขาวจะดำเนินการโดย 

BULOG Public Company รวมทั้งตองได 

รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีการคา ที่เปนไป 

ตามผลของการประชุมของ Coordination 

Team รวมทั้งตองเปนไปตามคำสั่งของ 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เลขที่ 1/2008 

และมีหีบหอในคอนเทนเนอรที่ระบุขอมูล 

ชัดเจนทั้งชนิด ปริมาณ จำนวนขาวหัก 

ประเทศผูผลิต และชื่อที่อยูผูนำเขา 

 การนำเขาขาวสำหรับความตองการ 

พิเศษ (Import of Rice Certain 

Requirements)

 • การนำเขาในหมวดนี้มีวัตถุประสงค 

พิเศษที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โภชนาการ 

การบริโภคพิเศษ หรือสำหรับกลุมผูบริโภค 

เฉพาะ และการจัดซื้อเมล็ดพันธุ 

 • ผูที่นำเขาไดตองยื่นหนังสือเพื่อขอ 

อน ุญาตนำเข าจากอธ ิบด ีในฐานะของ 

รัฐมนตรีการคา ซึ่งขาวที่นำเขามานี้หามนำ 

มาจำหนายตอหรือโอน

 นอกจากนั�นยังมีกฎระเบียบอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของอีกดังนี้

 • รัฐบาลจะอนุญาตใหนำเขาขาวได 

ตอเม่ือสตอกขาวในประเทศต่ำกวา 1 ลานตัน 

ซ่ึงการนำเขาตองเปนไปเพ่ือรักษาเสถียรภาพ 

ดานอุปทานและราคาในประเทศ โดยทุกๆ 

ปรัฐบาลอินโดนีเซียจะกำหนดวาจะมีการ 

นำเขาขาวจากตางประเทศหรือไม

 • จากคำสั่งของรองประธานาธิบดี 

อินโดนีเซีย ในป ค.ศ. 2008 - ค.ศ. 2010 

รัฐบาลอินโดนีเซียจะไมอนุญาตใหนำเขา 

ขาวหากผลผลิตภายในประเทศมีเพียงพอ 

และเกินความตองการภายในประเทศ หรือ 

มีผลผลิตสวนเกินประมาณ 3.8 ลานตันซึ่ง 

เพียงพอที่จะสรางเสถียรภาพของสตอกขาว

รัฐบาล 

 • ขาวท่ีนำเขามาจะไมสามารถจำหนาย 

ในตลาดเปดได แตตองเก็บสำรองไวในคลัง 

สินคาของ BULOG ซึ่งการระบายสตอก 

ดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐบาล

 • ขาวที่นำเขามาจะตองมาขนถายที่ 

ทาเรือที่กำหนดโดยอธิบดีกรมการคาตาง 

ประเทศ และตองมีรายงานแจงดวย

 • ทาเรือที่กำหนด และการจัดสรร 

การระบายขาวที ่นำเข าจะกำหนดโดย 

Food Resilience Council ซึ่งทาเรือที่ 

ขนถายขาวที่นำเขาตองไมใชพื้นที่ที่มีการ 

เพาะปลูกขาว เชน ชวา บาหลี และสุราเวสี 

ตอนใต เปนตน

 • กอนการนำเขาขาว รัฐบาลจะ 

ตรวจสอบที ่ทาเรือขนถายสินคาเพื ่อให 

แนชัดวาการนำเขาจะไมเบี่ยงเบนไปจากที่ 

รัฐมนตรีการคากำหนดไว เชน ชนิดของขาว 

ปริมาณนำเขา บริษัทผูนำเขาสงออก อัตรา 

ขาวหัก เปนตน 

 • ขาวที่นำเขาตองไดรับการตรวจสอบ 

ทางเทคนิคโดยบริษัทผูสำรวจจำนวน 2 ราย 

ที ่ไดร ับแตงตั ้งจากรัฐมนตรีการคาและ 

อุตสาหกรรม คือ บริษัท PT. Sucofindo 

และ PT. Surveyor Indonesia 

 •  ภายใตคำตัดส ินของกระทรวง 

การคลังท่ี 180/PMK 011/2007 ปค.ศ. 2007 

ไดกำหนดภาษีนำเขาขาวทุกประเภทใน 

ราคา 450 รูป/กิโลกรัม ทั้งนี้ภาษีนำเขา 

ขาวภายใต CEPT เปนรอยละ 0 ตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม 2010 

 ปจจุบันมาตรการนำเขาขาวของ 

อินโดนีเซียมีการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญ 

ซึ่งการกำหนดในกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

กับขาวไทย คือ ขาวหอมมะลิของไทย 

(Thai Hom Mali Rice) ไดถูกจัดอยูใน 

กลุมของการนำเขาขาวโดยมีวัตถุประสงค

พิเศษ สามารถนำเขาไดตามหลักเกณฑ 

และข้ันตอนการขออนุญาต (ซ่ึงเดิมอินโดนีเซีย 

ไมไดจัดขาวหอมมะลิไวในหมวดของการ 

นำเขาโดยมีวัตถุประสงคพิเศษ และไมสามารถ 

นำเขาได)

 การแขงขันภายใตการคาเสรี แมวา 

จะมีการลดภาษีสินคาเปนศูนย แตทุกประเทศ 

ลวนแลวแตตองรักษาศักยภาพการแขงขัน 

ใหไดทั ้งเพื ่อปกปองเกษตรกรในประเทศ 

และเพิ ่มประสิทธิภาพการแขงข ันใหม ี 

ศักยภาพมากขึ้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตอง 

เรียนรูนโยบายหรือแนวทางของภาครัฐของ

ประเทศตางๆ เพื่อใหประเทศไทยยังยืนอยู 

ไดในฐานะผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลก 

ในขณะที่เปนผูสงออกอันดับที่ 2 ของ 

อาเซียนรองจากเวียดนาม

3

4

1

2

อางอิง
1) â¤Ã§¡ÒÃÃÑº¨Ó¹Ó¢�ÒÇ ÃÑ°ºÒÅµ�Í§¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ãË� 
à»�¹·Ø¹ÊÓËÃÑº¨Ó¹Ó¢�ÒÇÁÕ¢�ÒÇà»�¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ àÁ×่ÍÊÔ้¹ÊØ´ 
ÃÐÂÐ¨Ó¹Ó (4 à´×Í¹) ËÒ¡ÃÒ¤ÒäÁ�¢ Ö ้¹ËÃ×Í¢Ö ้¹¹�ÍÂ 
à¡ÉµÃ¡Ã¡็»Å�ÍÂËÅØ´¨Ó¹ÓäÁ�ä¶�¶Í¹ ¢�ÒÇµ¡à»�¹¢Í§ 
ÃÑ°ºÒÅ â¤Ã§¡ÒÃÃÑº¨Ó¹ÓÃÑ°ÁÕà¨µ¹ÒÊÃ�Ò§´ÕÁÒ¹´�à·ÕÂÁ 
à¾×่ÍÃÑ¡ÉÒàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾ÃÒ¤Ò¢�ÒÇäÇ�äÁ�ãË�ÃÒ¤Òµ¡µ่ÓÁÒ¡¨¹ 
à¡ÉµÃ¡Ã¢Ò´·Ø¹
2) â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÃÒÂä´� ÃÑ°ºÒÅµ�Í§¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ 
¨�ÒÂ¢Ò´à¾×่Íª´àªÂÊ�Ç¹µ�Ò§ÃÒ¤Ò¢�ÒÇâ´ÂäÁ�ÁÕµÑÇÊÔ¹¤�Ò 
à¢�ÒÁÒà¡Õ่ÂÇ¢�Í§ à¡ÉµÃ¡Ã¨Ð¢ÒÂ¢�ÒÇ·Ø¡ÃÒ¤ÒµÒÁ¡Åä¡ 
µÅÒ´¢³Ð·Õ่µÅÒ´ÂÑ§à»�¹¢Í§¼Ù�«×้Í
3) ä·ÂáÅÐ¿�ÅÔ»»�¹Ê�ä´�Å§¹ÒÁã¹ MOA à¾×่Í«×้Í¢ÒÂ¢�ÒÇ 
ä»áÅ�Çã¹»� 2553 áÅÐÁÕÅÑ¡É³Ðã¡Å�à¤ÕÂ§¡Ñº MOA ¢Í§ 
àÇÕÂ´¹ÒÁ áµ�¿�ÅÔ»»�¹Ê�ÂÑ§äÁ�à¤Â«×้Í¢�ÒÇ¨Ò¡ä·Âã¹ÃÙ»áºº 
ÃÑ° � ÃÑ° ¹ÑºµÑ้§áµ�ÁÕ¡ÒÃÅ§ MOA ´Ñ§¡Å�ÒÇ 
4) ª¹Ô´¢�ÒÇ·Õ่µ�Í§ÊÓÃÍ§ ¤×Í Fragrant Rice, White 
Rice áÅÐ Broken Rice ¨Ò¡·Ø¡æ »ÃÐà·È áÅÐ¢�ÒÇ·Õ่ä´�ÃÑº 
¡ÒÃÂ¡àÇ�¹äÁ�µ�Í§ÊÓÃÍ§ ¤×Í ¢�ÒÇ¡Å�Í§ ¢�ÒÇ¹Ö่§ ¢�ÒÇàË¹ÕÂÇ 
áÅÐ¢�ÒÇºÒÊÁÒµÔ
5) Singapore Storage & Warehouse Pte. Ltd. 
(SSW)
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“ประเทศเว�ยดนาม 
ไมไดมีนโยบายเขา 
มาแทรกแซงหร�อ 
พยุงราคาขาว 
โดยตรง แตใช 
นโยบายทางออม 
ในขณะที่ไทย 
มีนโยบายเขาไป 
พยุงราคาขาว 
โดยตรง”  

“นักลงทุนตางชาติ 
สวนใหญสนใจลงทุน
ทำธุรกิจทำนาใน 
ประเทศไทย
มากกวาประเทศ 
เพ��อนบาน อยาง 
เว�ยดนาม ลาว พมา 
และ กัมพูชา ถึงแม 
วากฎหมายไทย 
จะระบุไววาธุรกิจ 
การเกษตรสงวน 
สำหรับคนไทย 
เทานั�น”  
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สองนโยบาย
ขาวไทยและประเทศในอาเซ�ยน

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



พ.ศ. 2546 โดยในป พ.ศ. 2553 ที่ผานมา 

ฟลิปปนสนำเขาขาวจากตางประเทศผาน 

ระบบการเปดประมูลราคาขาย โดย NFA 

จำนวน 2.25 ลานตัน และระบบโควตาการนำเขา 

ขาวโดยเอกชนอีก 220,000 ตัน ซึ่งมี 

บางสวนที่จัดสรรโควตาใหเกษตรกรเปนผู 

นำเขา แตมีปริมาณนอยมาก แหลงนำเขา 

ขาวที่สำคัญของฟลิปปนส คือ ไทยและ 

เวียดนาม โดยสำหรับเวียดนามนั้นทั้งสอง 

ฝายไดลงนามการขายขาว (Memoran 

dum of Agreement : MOA) ไวเมื่อป 

พ.ศ. 25513 โดยกำหนดไววาเวียดนามจะ 

ขายขาวใหฟลิปปนส 1.5 ลานตันตอป (ป 

 กอนหนานี้ศูนยศึกษาการคาระหวาง 

ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยได 

นำ เสนอ ผลกระทบข  าวไทยภายใต   

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ ่งเปนผล 

สืบเนื ่องมาจากขอตกลงของการจัดตั ้ง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC) ที่ 

กำหนดใหในป พ.ศ. 2553 ประเทศใน 

อาเซียนเดิม คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

สิงคโปร ฟลิปปนส และบรูไน ตองลด 

ภาษีสินคาเปนศูนย และกำหนดใหในป 

พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ ม CLMV 

ประกอบดวย เวียดนาม พมา กัมพูชา 

และลาว ตองลดภาษีสินคาเปนศูนย สงผล 

ใหไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนจะตอง 

ปรับลดภาษีศุลกากรลง โดยสินคาขาวสาร 

เปนสินคาหนึ่งที่อยูภายใตขอตกลงและตอง

มีการปรับลดภาษีลงเปน 0 ภายในป 

พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2558 ตามขอตกลงใน 

แตละประเทศ ในฉบับนี้ศูนยฯ จึงถือโอกาส 

นำเสนอนโยบายขาวของไทยและประเทศ 

เพื่อนบาน เพื่อใหเห็นทิศทางการปรับตัว 

ของประเทศตางๆ รองรับการเปนประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้นแลวในปจจุบัน

 ในอาเซียนมีเพียง 5 ประเทศหลัก 

เทานั้น ที่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อการ 

สงออกขาว คือ ไทย เวียดนาม กัมพูชา 

พมา และลาว เพราะประเทศเหลานี ้มี 

พ ื ้นท ี ่มาก ม ีระบบชลประทาน และ 

ประชากรสวนใหญในประเทศประกอบ 

อาชีพเกษตรกรรมและยังยากจน โดยที ่ 

ร ัฐบาลของแต ละประเทศได พยายาม 

กำหนดมาตรการและใหการชวยเหลือใน 

รูปแบบตางๆ กัน ตามกำลังความสามารถ 

และงบประมาณของแตละประเทศ ทำให 

ร ัฐบาลของแตละประเทศไมอาจละเลย 

เกษตรกรได ดังนั ้นจึงมีนโยบายเขามา 

ชวยเหลือในดานตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้

นโยบายดานราคาขาว

 ปญหาสำคัญของประเทศผูผลิตขาว 

คือปญหาราคาขาวตกต่ำ ซึ ่งปญหา 

ดังกลาวจะสงผลกระทบไปยังเกษตรกร 

ผู ผลิตโดยตรง ทำใหร ัฐบาลของแตละ 

ประเทศตองออกนโยบายเขามาชวยเหลือ 

เกษตรกร สำหรับประเทศเวียดนามไมได 

มีนโยบายเขามาแทรกแซงหรือพยุงราคา

ขาวโดยตรง แตใชนโยบายทางออม เชน 

มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมและ 

การคาของเวียดนาม กำหนดราคาสงออก 

ขาวขั้นต่ำ เพื่อปองกันไมใหผูสงออกขาย 

ขาวราคาต่ำเกินไป จนสงผลกระทบตอ 

เกษตรกรที่จะถูกกดราคารับซื้อ โดยราคา 

ขั้นต่ำที่กำหนดนั้น จะกำหนดใหเหมาะสม 

กับจำนวนผลผลิตที ่ออกมาในแตละชวง 

ของฤดูกาล และในกรณีที่ราคาขาวของโลก 

มีความผันผวนมาก รัฐก็จะใชนโยบาย 

สงเสริมบริษัทรัฐวิสาหกิจ โดยใหเงินกู 

ดอกเบี ้ยต่ำมาชวยรับซื ้อขาวเปลือกจาก 

เกษตรกรมาสำรองไว เพื ่อปองกันไมให 

เกษตรกรถูกกดราคาขาวเปลือก

 ในขณะที่ไทยมีนโยบายในการเขาไป 

พยุงราคาขาวโดยตรง ดวย 1) การรับ 

จำนำ1และ 2) การประกันรายได2 ซ่ึงการรับ 

จำนำขาวเปลือกเปนมาตรการที่ดึงปริมาณ

ขาวออกจากตลาด โดยเฉพาะในชวงตนฤดู 

การผลิตที่จะมีปริมาณขาวออกสูตลาดเปน

จำนวนมาก ในขณะที่การประกันรายได 

ปริมาณขาวทั้งหมดยังอยูในตลาด แตราคา 

ข  าวในประเทศจะม ีแนวโน มผ ันผวน 

มากกว าการใช มาตรการร ับจำนำข าว 

อยางไรก็ตามการดำเนินมาตรการจำนำ 

ขาวที่ผานมาประสบกับปญหาหลายอยาง 

เชน การลักลอบนำเขาขาวจากประเทศ 

เพื่อนบานเขามาสวมสิทธิ์ในการรับจำนำ 

การใชงบประมาณของรัฐที ่สูงเกินจริง 

การบริหารจัดการที่ไมโปรงใส และขาด 

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การใชมาตรการ 

ดังกลาวยังทำใหราคาขาวในประเทศมีราคา

สูง สงผลกระทบไปถึงศักยภาพในการสงออก 

ขาวของไทยลดลง และในป พ.ศ. 2553 

จึงเปนทางเลือกที่คาดวาจะลดปญหาการ

บริหารและการจัดการสต็อก ลดความ 

เสี ่ยงดานราคาและเรื ่องผลผลิตใหแก  

เกษตรกร ปองกันการสวมสิทธิ์ขาวจาก 

ประเทศเพื่อนบาน สวนประเทศกัมพูชา 

พมา และลาวนั้น รัฐบาลยังไมมีนโยบายใน 

การชวยเหลือแกเกษตรกรในทุกๆ ดาน

นโยบายการเชาและถือครองท่ีดินในการ 

ทำการเกษตรของตางชาติ

 ในปจจุบันกระแสขาวการเขามาเชาที่ 

ทำการเกษตรในประเทศไทยของตางชาติ 

เปนที่กลาวถึงอยางมาก แตเมื่อพิจารณา 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว พ.ศ.2542 ระบุไวชัดเจนวา 

คนตางชาติไมสามารถเขามาลงทุนทำ 

ธุรกิจทำนา และเลี้ยงสัตวในประเทศไทย 

ได เพราะถือเปนธุรกิจตองหามของคนตางชาติ 

ที่ถูกกำหนดไวในบัญชี 1 ใหสงวนสำหรับ 

คนไทยเทานั ้น ในขณะที ่ประเทศไทย 

ต  อต  านการ เข  ามา เช  าพ ื ้ นท ี ่ ทำการ 

เกษตรของตางชาติ แตประเทศเพื่อนบาน 

อยาง เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา 

กลับมีนโยบายสงเสริมใหตางชาติเขาไป 

เชาพื้นที่ทำการเกษตรในประเทศ และ 

สามารถสงผลผลิตทั้งหมดที่ผลิตไดกลับ 

ไปยังประเทศของผู ลงทุน ถึงแมจะมี 

นโยบายการเชาและถือครองที่ดินในการทำ

การเกษตรของตางชาติที่ชัดเจน แตผูลงทุน 

สวนใหญกลับใหความสนใจที่จะลงทุนใน

ประเทศไทยมากกวา เนื่องจากประเทศ 

เหลานั้นมีความเสี่ยงในเรื่องการเมือง การ 

กำหนดนโยบาย ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง 

ไดตลอดเวลา ไมมีความมั่นคงในสายตาของ 

นักลงทุน ในขณะที่ไทยมีนโยบายหลายดาน 

ที ่เอ ื ้อตอการลงทุน มีระบบโครงสราง 

พื้นฐานที่ดีกวาและไมมีความเสี่ยงจากการ 

เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย

นโยบายการนำเข าข าวของไทยและ 

ประเทศในอาเซ�ยน

มาเลเซ�ย 

มาเลเซียมีนโยบายผูกขาดการ 

นำเขาขาว จนถึงป พ.ศ. 2553 โดยให 

Padiberas National Berhad หรือรูจัก 

กันในนาม Bernas เปนผูนำเขาและ 

เปนการดำเนินธุรกิจแบบหวังผลกำไร 

ขาวที ่นำเขามาจะถูกกระจายตอใหแก 

บริษัทผูคาขาวเสรีในมาเลเซียเพื่อกระจาย 

ตอไปยังเมืองตางๆ ทั่วมาเลเซีย สำหรับขาว 

ที ่นำเขามานั ้นเปนขาวที ่ม ีคุณภาพดีถึง 

ปานกลางโดยจะนำมาบรรจ ุ ใหม แล ว 

จำหนาย และแมว ามาเลเซียจะนำเขา 

ขาวสารจากประเทศไทยมากที ่ส ุด แต 

Bernas ก็ไดกระจายการซื ้อขาวไปยัง 

ประเทศตางๆ ดวย เพื่อปองกันการพึ่งพา 

ตลาดใดตลาดหนึ่ง ซึ่งเวียดนามถือเปน 

ประเทศคูแขงของประเทศไทยในมาเลเซีย 

นอกจากนี้มาเลเซียยังมีความพยายามใน

การสงเสริมการทำนาเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว

ในแหลงปลูกขาวสำคัญ 2 แหงของ 

ประเทศใหไดประมาณรอยละ 5-10 รวมท้ัง 

ต้ังเปาในป พ.ศ. 2558 จะยกเลิกการนำเขา 

ขาวจากตางประเทศอีกดวย

ฟ�ลิปปนส

ร ัฐบาลฟ ล ิปป นส ภายใต การ 

ดำเน ินงานโดยองค การอาหารแห ง 

ฟลิปปนส หรือ The National Food 

Authority (NFA) เปนผูควบคุมการ 

นำเข าข าวของฟล ิปป นส มาต ั ้งแต ป     

ตามกรอบขอตกลงของเขตการค าเสร ี 

อาเซียน (AFTA) อัตราภาษีจะเหลือรอยละ 

0 หลายฝายมีความกังวลวาจะมีขาวจาก 

ลาว เวียดนาม และกัมพูชาทะลักเขามาใน 

ไทยดังนั ้นมาตรการการแทรกแซงราคา 

ขาวดวยการประกันรายไดใหแกเกษตรกร
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พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556) หากประเทศ 

เวียดนามไมประสบปญหาภัยพิบัต ิทาง 

ธรรมชาติ

 สำหรับแนวโนมการนำเขาขาวของ 

ฟลิปปนสในป พ.ศ. 2554 จากขอมูลของ 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา พบวา 

รัฐบาลฟลิปปนสจะเปดโควตานำเขาขาว 

จากตางประเทศจำนวน 860,000 ตัน โดย 

แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 1) การ 

ซื้อขายในรูปแบบรัฐ-รัฐ จำนวน 200,000 

ตัน โดย NFA จะซื ้อขาวจากรัฐบาล 

เวียดนามภายใต MOA (Memorandum 

of Agreement) ของสองประเทศ และ 2) 

โควตาการนำเขาโดยภาคเอกชนจำนวน 

660,000 ตัน เพื่อเปดใหเอกชนสามารถ 

เจรจาซื ้อข าวจากประเทศอื ่นนอกจาก 

เวียดนามไดโดยตรง และสามารถนำเขา 

ขาวไดในราคาที่ถูกที่สุด 

สิงคโปร

การนำเขาขาวของสิงคโปรเปนไป 

โดยเสรี ไมมีการเก็บภาษีนำเขาขาว มี 

เพียงการจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 

(Goods & Services Tax: GST) รอยละ 

7 แตท้ังน้ีผูนำเขาหรือสงออกตองจดทะเบียน 

จัดตั้งบริษัทไวกับหนวยงานของสิงคโปร 

Accounting & Corporate Regulatory 

Authority (ACRA) และไดรับใบอนุญาต 

การนำเขาหรือสงออกจาก International 

Enterprise Singapore (I E Singapore) 

รวมถึงขออนุมัติปริมาณการนำเขาดวย 

ซึ่งระเบียบการนำเขานั้นเปนลักษณะการ

สำรองขาว4และควบคุมปริมาณการนำเขา 

โดยผูนำเขาขาวสารตองสำรองขาวสารไว

ปริมาณ 2 เทาของปริมาณที่นำเขาในแต 

ละเดือน เชน หากผูนำเขาขาวเพื่อจำหนาย 

ปริมาณ 500 ตัน จะตองนำเขาขาวเพื่อเก็บ 

สำรองไว ในโกดังส ินคาของรัฐบาล5อีก 

1,000 ตัน รวมเปนการนำเขาขาวปริมาณ 

1,500 ตัน และหากจะเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

การนำเขาขาวจากจำนวนที่แจงไวกอนหนา 

ผ ู นำเข าต องดำเน ินการขออนุม ัต ิจาก          

I E Singapore ลวงหนากอนเปนเวลา 3 เดือน 

นอกเหนือจากนี ้ยังมีกฎระเบียบในดาน 

ของบรรจุภัณฑขาวสารที ่ม ีหนวยงาน 

ควบคุมดูแล คือ Agri-food Veterinary 

Authority (AVA) ภายใต Ministry of 

National Development ที่มีขอกำหนด 

ตามระเบียบของ The Food Regulations 

ท่ีตองปฏิบัติตาม คือ Labeling Requirement 

บนบรรจุภัณฑสินคาตองเปนภาษาอังกฤษและ 

มีขนาดของตัวอักษรไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 

พรอมทั้งตองมีรายละเอียดตางๆ ครบตาม 

ที่กำหนด

อินโดนีเซ�ย

สินคาขาวถือเปนหนึ ่งในสินคา 

สำคัญหรือสินคายุทธศาสตรของอินโดนีเซีย 

ดังนั้นกระทรวงการคาของอินโดนีเซียจึง 

ออกบทบัญญัติการนำเขาและสงออกขาว 

โดยออกเปน Regulation of Minister 

of Trade No. 12/M-DAG/PER/4/ 

2008 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 

โดยกำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับการนำเขาที่

แบงเปนการนำเขาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

รักษาเสถียรภาพดานราคา สภาวการณฉุกเฉิน 

สำหรับประชาชนที่ยากจน และความไม 

มั่นคงดานอาหาร ทั้งนี้ตองเปนการนำเขา 

โดย BULOG Public Company (State 

Logistic Agency) และการนำเขาขาว 

สำหรับความตองการพิเศษ มีรายละเอียด 

ดังนี้

 การนำเขาขาวโดยมีวัตถุประสงค 

เพื ่อรักษาเสถียรภาพดานราคาสภาว- 

การณฉุกเฉิน สำหรับประชาชนที่ยากจน 

และความไมมั่นคงดานอาหาร

 • ขาวที่นำเขามาโดยมีวัตถุประสงคนี้ 

เปนขาวในพิกัดศุลกากร HS 1006.30.90.00 

โดยมีเงื ่อนไขวาจำนวนขาวหักสูงสุดคือ 

25% และชวงเวลาที่หามนำเขาคือ 1 เดือน 

กอนฤดูกาลเก็บเก่ียว ในชวงฤดูกาลเก็บเก่ียว 

และ 2 เดือนหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดย 

ฤดูกาลเก็บเก่ียวน้ันจะเปนไปตามท่ีรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเปน

ผูกำหนด 

 • การนำเขาขาวจะดำเนินการโดย 

BULOG Public Company รวมทั้งตองได 

รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีการคา ที่เปนไป 

ตามผลของการประชุมของ Coordination 

Team รวมทั้งตองเปนไปตามคำสั่งของ 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เลขที่ 1/2008 

และมีหีบหอในคอนเทนเนอรที่ระบุขอมูล 

ชัดเจนทั้งชนิด ปริมาณ จำนวนขาวหัก 

ประเทศผูผลิต และชื่อที่อยูผูนำเขา 

 การนำเขาขาวสำหรับความตองการ 

พิเศษ (Import of Rice Certain 

Requirements)

 • การนำเขาในหมวดนี้มีวัตถุประสงค 

พิเศษที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โภชนาการ 

การบริโภคพิเศษ หรือสำหรับกลุมผูบริโภค 

เฉพาะ และการจัดซื้อเมล็ดพันธุ 

 • ผูที่นำเขาไดตองยื่นหนังสือเพื่อขอ 

อน ุญาตนำเข าจากอธ ิบด ีในฐานะของ 

รัฐมนตรีการคา ซึ่งขาวที่นำเขามานี้หามนำ 

มาจำหนายตอหรือโอน

 นอกจากนั�นยังมีกฎระเบียบอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของอีกดังนี้

 • รัฐบาลจะอนุญาตใหนำเขาขาวได 

ตอเม่ือสตอกขาวในประเทศต่ำกวา 1 ลานตัน 

ซ่ึงการนำเขาตองเปนไปเพ่ือรักษาเสถียรภาพ 

ดานอุปทานและราคาในประเทศ โดยทุกๆ 

ปรัฐบาลอินโดนีเซียจะกำหนดวาจะมีการ 

นำเขาขาวจากตางประเทศหรือไม

 • จากคำสั่งของรองประธานาธิบดี 

อินโดนีเซีย ในป ค.ศ. 2008 - ค.ศ. 2010 

รัฐบาลอินโดนีเซียจะไมอนุญาตใหนำเขา 

ขาวหากผลผลิตภายในประเทศมีเพียงพอ 

และเกินความตองการภายในประเทศ หรือ 

มีผลผลิตสวนเกินประมาณ 3.8 ลานตันซึ่ง 

เพียงพอที่จะสรางเสถียรภาพของสตอกขาว

รัฐบาล 

 • ขาวท่ีนำเขามาจะไมสามารถจำหนาย 

ในตลาดเปดได แตตองเก็บสำรองไวในคลัง 

สินคาของ BULOG ซึ่งการระบายสตอก 

ดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐบาล

 • ขาวที่นำเขามาจะตองมาขนถายที่ 

ทาเรือที่กำหนดโดยอธิบดีกรมการคาตาง 

ประเทศ และตองมีรายงานแจงดวย

 • ทาเรือที่กำหนด และการจัดสรร 

การระบายขาวที ่นำเข าจะกำหนดโดย 

Food Resilience Council ซึ่งทาเรือที่ 

ขนถายขาวที่นำเขาตองไมใชพื้นที่ที่มีการ 

เพาะปลูกขาว เชน ชวา บาหลี และสุราเวสี 

ตอนใต เปนตน

 • กอนการนำเขาขาว รัฐบาลจะ 

ตรวจสอบที ่ทาเรือขนถายสินคาเพื ่อให 

แนชัดวาการนำเขาจะไมเบี่ยงเบนไปจากที่ 

รัฐมนตรีการคากำหนดไว เชน ชนิดของขาว 

ปริมาณนำเขา บริษัทผูนำเขาสงออก อัตรา 

ขาวหัก เปนตน 

 • ขาวที่นำเขาตองไดรับการตรวจสอบ 

ทางเทคนิคโดยบริษัทผูสำรวจจำนวน 2 ราย 

ที ่ไดร ับแตงตั ้งจากรัฐมนตรีการคาและ 

อุตสาหกรรม คือ บริษัท PT. Sucofindo 

และ PT. Surveyor Indonesia 

 •  ภายใตคำตัดส ินของกระทรวง 

การคลังท่ี 180/PMK 011/2007 ปค.ศ. 2007 

ไดกำหนดภาษีนำเขาขาวทุกประเภทใน 

ราคา 450 รูป/กิโลกรัม ทั้งนี้ภาษีนำเขา 

ขาวภายใต CEPT เปนรอยละ 0 ตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม 2010 

 ปจจุบันมาตรการนำเขาขาวของ 

อินโดนีเซียมีการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญ 

ซึ่งการกำหนดในกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

กับขาวไทย คือ ขาวหอมมะลิของไทย 

(Thai Hom Mali Rice) ไดถูกจัดอยูใน 

กลุมของการนำเขาขาวโดยมีวัตถุประสงค

พิเศษ สามารถนำเขาไดตามหลักเกณฑ 

และข้ันตอนการขออนุญาต (ซ่ึงเดิมอินโดนีเซีย 

ไมไดจัดขาวหอมมะลิไวในหมวดของการ 

นำเขาโดยมีวัตถุประสงคพิเศษ และไมสามารถ 

นำเขาได)

 การแขงขันภายใตการคาเสรี แมวา 

จะมีการลดภาษีสินคาเปนศูนย แตทุกประเทศ 

ลวนแลวแตตองรักษาศักยภาพการแขงขัน 

ใหไดทั ้งเพื ่อปกปองเกษตรกรในประเทศ 

และเพิ ่มประสิทธิภาพการแขงข ันใหม ี 

ศักยภาพมากขึ้น จำเปนอยางยิ่งที่จะตอง 

เรียนรูนโยบายหรือแนวทางของภาครัฐของ

ประเทศตางๆ เพื่อใหประเทศไทยยังยืนอยู 

ไดในฐานะผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลก 

ในขณะที่เปนผูสงออกอันดับที่ 2 ของ 

อาเซียนรองจากเวียดนาม

3

4

1

2

อางอิง
1) â¤Ã§¡ÒÃÃÑº¨Ó¹Ó¢�ÒÇ ÃÑ°ºÒÅµ�Í§¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ãË� 
à»�¹·Ø¹ÊÓËÃÑº¨Ó¹Ó¢�ÒÇÁÕ¢�ÒÇà»�¹ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ àÁ×่ÍÊÔ้¹ÊØ´ 
ÃÐÂÐ¨Ó¹Ó (4 à´×Í¹) ËÒ¡ÃÒ¤ÒäÁ�¢ Ö ้¹ËÃ×Í¢Ö ้¹¹�ÍÂ 
à¡ÉµÃ¡Ã¡็»Å�ÍÂËÅØ´¨Ó¹ÓäÁ�ä¶�¶Í¹ ¢�ÒÇµ¡à»�¹¢Í§ 
ÃÑ°ºÒÅ â¤Ã§¡ÒÃÃÑº¨Ó¹ÓÃÑ°ÁÕà¨µ¹ÒÊÃ�Ò§´ÕÁÒ¹´�à·ÕÂÁ 
à¾×่ÍÃÑ¡ÉÒàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾ÃÒ¤Ò¢�ÒÇäÇ�äÁ�ãË�ÃÒ¤Òµ¡µ่ÓÁÒ¡¨¹ 
à¡ÉµÃ¡Ã¢Ò´·Ø¹
2) â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹ÃÒÂä´� ÃÑ°ºÒÅµ�Í§¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ 
¨�ÒÂ¢Ò´à¾×่Íª´àªÂÊ�Ç¹µ�Ò§ÃÒ¤Ò¢�ÒÇâ´ÂäÁ�ÁÕµÑÇÊÔ¹¤�Ò 
à¢�ÒÁÒà¡Õ่ÂÇ¢�Í§ à¡ÉµÃ¡Ã¨Ð¢ÒÂ¢�ÒÇ·Ø¡ÃÒ¤ÒµÒÁ¡Åä¡ 
µÅÒ´¢³Ð·Õ่µÅÒ´ÂÑ§à»�¹¢Í§¼Ù�«×้Í
3) ä·ÂáÅÐ¿�ÅÔ»»�¹Ê�ä´�Å§¹ÒÁã¹ MOA à¾×่Í«×้Í¢ÒÂ¢�ÒÇ 
ä»áÅ�Çã¹»� 2553 áÅÐÁÕÅÑ¡É³Ðã¡Å�à¤ÕÂ§¡Ñº MOA ¢Í§ 
àÇÕÂ´¹ÒÁ áµ�¿�ÅÔ»»�¹Ê�ÂÑ§äÁ�à¤Â«×้Í¢�ÒÇ¨Ò¡ä·Âã¹ÃÙ»áºº 
ÃÑ° � ÃÑ° ¹ÑºµÑ้§áµ�ÁÕ¡ÒÃÅ§ MOA ´Ñ§¡Å�ÒÇ 
4) ª¹Ô´¢�ÒÇ·Õ่µ�Í§ÊÓÃÍ§ ¤×Í Fragrant Rice, White 
Rice áÅÐ Broken Rice ¨Ò¡·Ø¡æ »ÃÐà·È áÅÐ¢�ÒÇ·Õ่ä´�ÃÑº 
¡ÒÃÂ¡àÇ�¹äÁ�µ�Í§ÊÓÃÍ§ ¤×Í ¢�ÒÇ¡Å�Í§ ¢�ÒÇ¹Ö่§ ¢�ÒÇàË¹ÕÂÇ 
áÅÐ¢�ÒÇºÒÊÁÒµÔ
5) Singapore Storage & Warehouse Pte. Ltd. 
(SSW)
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“ประเทศเว�ยดนาม 
ไมไดมีนโยบายเขา 
มาแทรกแซงหร�อ 
พยุงราคาขาว 
โดยตรง แตใช 
นโยบายทางออม 
ในขณะที่ไทย 
มีนโยบายเขาไป 
พยุงราคาขาว 
โดยตรง”  

“นักลงทุนตางชาติ 
สวนใหญสนใจลงทุน
ทำธุรกิจทำนาใน 
ประเทศไทย
มากกวาประเทศ 
เพ��อนบาน อยาง 
เว�ยดนาม ลาว พมา 
และ กัมพูชา ถึงแม 
วากฎหมายไทย 
จะระบุไววาธุรกิจ 
การเกษตรสงวน 
สำหรับคนไทย 
เทานั�น”  
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สองนโยบาย
ขาวไทยและประเทศในอาเซ�ยน

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



 เม ื ่อว ันที ่  26 พฤษภาคม 2558 
ศ ูนย  ศ ึ กษาการค  า ระหว  า งประ เทศ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยกับฝายเกษตร 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
จัดเวทีสาธารณะเรื่อง “ทางรอดขาวไทยใน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ผมไดนำ 
เสนอบทวิเคราะหเรื่องขาวไทยในอาเซียน 
และอาเซียน+3 และมีรองศาสตราจารย 
สมพร อิศวิลานนท กับวิทยากรอื่นๆ รวม 
บรรยาย ที่มาของการจัดงานดังกลาวเพราะ 
วาหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 หาก 
ไมมีอะไรแทรกซอน ประเทศอาเซียน 10 
ประเทศจะถูกปรับสถานะเปน “ตลาด 
เดียวและฐานการผลิตรวมกัน (Single 
Market and Production Base)” 
ซึ ่งมีลักษณะคลายๆ กับสหภาพยุโรป 
หมายความวาไมมีกำแพงภาษีนำเขาของ
สินคา ไมมีกฎ กติกาและระเบียบที่เปน 
อ ุปสรรคตอการคาและการขยายการ 
ลงทุนในอาเซียนอีกตอไป ขาวเปนหนึ่งใน 
สินคาที่อยูในเกณฑที่ตองเปดตลาดซึ่งกัน 
และกัน ผมขอหยิบยกงานวิจัยท่ีศูนยศึกษาฯ 
นำเสนอในวันนั้นดังนี้

 เมื่อพูดถึงตลาดขาวในอาเซียนแลว 
มีผูเลนที่สำคัญอยู 2 ประเทศคือ ไทย 
และเวียดนาม ซึ ่งมูลคาขาวรวม (HS 
100630) ในตลาดอาเซียนป พ.ศ. 2553 
มีมูลคาเทากับ 2,352 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยเวียดนามมีสวนแบงตลาดมากที่สุด 
70 เปอรเซ็นต รองลงมาคือไทย 30 
เปอรเซ็นต สวนใหญขาวที่เวียดนามสงไป 
ขายในตลาดอาเซียนคือ “ขาวขาว” หรือ 
บางทีเรียกวา “ขาวคุณภาพต่ำ” เวียดนาม 
ครองตลาดขาวในสัดสวนขางตนมาตั้งแตป 
พ.ศ. 2548 เรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน สิ่ง 
สำคัญที่เวียดนามสามารถรุกตลาดขาวใน 
อาเซียนไดมากขึ้นเรื่อยๆ เปนเพราะปจจัย 
ดานราคาที่ราคาขาวของเวียดนามถูกกวา 
ไทยประมาณ 100 เหรียญตอตัน (ขาวขาว 
5% ป พ.ศ. 2553) เหตุที่เวียดนามขายขาว 
ไดถูกกวาไทยไดเปนเพราะตนทุนการผลิตที่
ต่ำกวา ผลผลิตตอไรสูงกวา และการทำ 
ตลาดก็เปนทีมเดียวกันโดยผานทางสมาคม
อาหารเว ียดนาม (Vietnam Food 
Association : VFA) และหลังจาก AEC 
มีผลโดยสมบูรณแลว สิ่งที่ประเทศไทยควร 
คิดและตองดำเนินการโดยดวนเพื่อรักษา
ตลาดอาเซียนไวหรือเพื่อหาทางรอดขาว 
ของไทยในตลาดอาเซียนก็คือ ในระดับ 
ชาวนาควรม ีหอกระจายข าวสารท ี ่ 
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขาวในตลาด 
อาเซียนในทุกดาน มีศูนยขอมูลการเตือนภัย 
ขาวไทยในอาเซียน ควรลดตนทุนการผลิต 
เพิ่มผลผลิตตอไร สูการแขงขันในอาเซียน 
อยางจริงจังเสียที (การนำเสนอนโยบาย 
การแทรกแซงราคาขาวของพรรคการเมือง
ตางๆ ไมใชทางออกของชาวนาไทยในอนาคต) 
สำหรับผูสงออกที่ควรดำเนินการคือ การ 
ตั ้งสภาขาวไทย (Thailand Rice 
Council) นอกจากนี ้ควรปรับปรุง 
โฆษณาประชาสัมพันธ และสรางพันธมิตร 
กับประเทศผูนำเขา ในขณะที่โรงสีขาวควร 
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาและการ 
จ ั ดการของ โร งส ี ให  สอดคล  อ งต  อ 
กำลังการผลิตขาวและมีมาตรฐานใน 
ระดับเดียวกัน ทั้งในระดับประเทศและ 
ภูมิภาค ที่ผมนำเสนอขางตนเปนสวนหนึ่ง 
ของงานวิจ ัย รายละเอียดตางๆ ทาน 
สามารถต ิดต อผมได โดยตรงและย ังม ี 
เนื้อหาอื่นที่นาสนใจอีกเยอะครับ
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ทางรอดของขาวไทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซ�ยน (AEC)
โดย: ผศ. ดร. อัทธ พ�ศาลวานิช ผูอำนวยการศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย 

“ตลาดขาวในอาเซ�ยน
มีผูเลนที่สำคัญ
อยู 2 ประเทศคือ 
ไทยและเว�ยดนาม ซ�่ง
มูลคาขาวรวม 
(HS 100630) ในตลาด
อาเซ�ยนป พ.ศ. 2553 
มีมูลคาเทากับ 2,352 
ลานเหร�ยญสหรัฐฯ โดย
เว�ยดนามมีสวนแบง
ตลาดมากที่สุด 70 
เปอรเซ�นต รองลงมาคือ
ไทย 30 เปอรเซ�นต”  



ทำไมตลาดอาหารในมาเลเซียจึงนาสนใจ
• เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวสูงตอเนื่อง 
ดวยอัตราราวรอยละ 20 ตอปในชวงป 
2550 - 2553 ยกเวนในป 2552 ที่วิกฤติ 
เศรษฐกิจโลกทำใหเศรษฐกิจมาเลเซียชะลอ
การขยายตัวลงเหลือรอยละ 13.2
• ชาวมาเลเซียมีรายไดคอนขางสูง และ 
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี Economist 
Intelligence Unit ประเมินวา ในป 2553 
ชาวมาเลเซียมีรายได (GDP per head) 
สูงถึง 8,420 ดอลลารสหรัฐฯตอคนตอป 
(รายไดตอหัวของไทยอยูที่ 4,720 ดอลลาร 
สหรัฐฯตอป) และคาดวาจะเพิ่มขึ ้นเปน 
14,560 ดอลลารสหรัฐฯตอคนตอป ในป 
2558
• ประชากรสวนใหญอยูในชวงวัยรุนและ 
วัยทำงาน ซึ่งเปนกลุมที่มีกำลังซื้อสูง และ 
พรอมทดลองสินคาใหมๆ รวมถึงอาหาร 
นำเขาซึ ่งม ีราคาสูงกวาสินคาที ่ผลิตใน 
ประเทศ

• คาใชจายในการซื้อสินคาอาหารและ 
เครื่องดื่มของชาวมาเลเซียเปนคาใชจาย 
สำคัญและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี ้คา 
ใชจายในการซื้อสินคาอาหารและเครื่องดื่ม
นับเปนคาใชจายสำคัญอันดับ 3 ของคา 
ใชจายทั้งหมดของชาวมาเลเซีย ดวยสัดสวน 
รอยละ 13.9 ของคาใชจายรวมในป 2553 
รองจากคาใชจายเพื่อการขนสง และคาใช 
จายเพ่ือท่ีพักอาศัย นอกจากน้ี คาดวาคาใชจาย 
ในการซื้อสินคาอาหารและเครื่องดื่มยังมี 
แนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 42,003.5 ลานริงกิต 
ในป 2553 เปน 48,064.9 ลานริงกิตในป 
2558 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.4

• มาเลเซียพึ่งพาสินคานำเขาหลายชนิด 
รวมถึงสินคาอาหาร เนื ่องจากพื้นที่สวน 
ใหญเปนภูเขาและท่ีราบสูง ไมเอ้ืออำนวยตอ 
การเพาะปลูกพืชอาหาร ทั้งนี้ มาเลเซียนับ 
เป นประเทศนำเข าส ินค าอาหารส ุทธ ิ  
ดวยมูลคานำเขา 8.9 พันลานดอลลาร 
สหรัฐฯในป 2552 เพิ่มขึ้นจาก 5.3 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐฯในป 2548 

ขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับตลาดอาหารของ
ชาวมาเลเซีย

• ชาวมาเลเซียนิยมรับประทานอาหาร 
นอกบาน โดยพื้นฐานแลวชาวมาเลเซีย 
ไมชอบทำอาหารรับประทานเอง เนื่องจาก 
ยุงยาก นิยมรับประทานอาหารนอกบาน 
รวมกันอยางนอยสัปดาหละ 1-2 ครั ้ง 
และหากเปนหนุ มสาววัยทำงานและพัก 
อาศัยในเขตเมืองมักจะรับประทานอาหาร 
นอกบานบอยครั้งกวา 

• ชาวมาเลเซียรับประทานอาหาร 3 มื้อ 
และอาหารวางมื้อเล็กๆ ตลอดทั้งวัน โดย 
มื้อเชาจะเนนอาหารเบาๆ อาทิ โจก ขาวตม 
และโรตี สวนอาหารกลางวันและอาหาร 
เย็นนิยมรับประทานขาวเปนหลักพรอม 
กับขาว 2-3 อยางที่ประกอบดวยเนื้อสัตว 
และผัก ปรุงรสชาติตามความชอบของ 
แตละครอบครัวซึ่งมีวัฒนธรรมแตกตางกัน
ตามเชื้อชาติและศาสนา อาทิ ชาวมาเลเซีย 
เชื ้อสายจีนชอบรสจืดและทำอาหารดวย 
การผัดเปนหลัก ขณะที ่ชาวมาเลเซีย 
เชื้อสายอินเดียชอบปรุงอาหารรสจัดจาน 
ดวยเครื่องเทศ
• เนื้อไกเปนที่นิยมมากในมาเลเซีย และ 
นับเปนประเทศที่มีอัตราการบริโภคเนื้อไก
ต อคนตอปมากที ่ส ุดในโลก เนื ่องจาก 
มาเลเซียประกอบดวยผู คนหลากหลาย 
ศาสนาซึ่งมีขอกำหนดในการรับประทาน 
เนื้อสัตวแตกตางกัน ทั้งนี้ ชาวมาเลเซีย 
มุสลิมไมรับประทานเนื้อหมู ขณะที่ชาว 

มาเลเซียเชื ้อสายจีน และชาวมาเลเซีย 
เชื ้อสายอินเดียที ่นับถือศาสนาฮินดู ไม 
รับประทานเนื้อวัว ขณะที่เนื้อไกสามารถ 
รับประทานไดทุกศาสนา
• ชาวมาเลเซียสวนใหญนิยมเลือกซื้อ 
สินคาอาหารจากตลาดสด หรือรานคา 
ปลีกรายยอย เนื่องจากสินคาสดใหม ราคา 
ถูกกวาที่วางจำหนายในซูเปอรมารเก็ต และ 
มักตั้งอยูใกลยานที่พักอาศัย และที่ทำงาน 
ขณะที่ผูบริโภคในเมืองใหญ อาทิ Kuala 
Lumpur มีแนวโนมหันไปเลือกซื้อสินคา 
อาหารจากรานคาปลีกสมัยใหม อาทิ 
Carrefour  Tesco  Cold Storage และ 
MaxValu และรานคาสะดวกซื ้อ อาทิ 
7-Eleven แทนตลาดสดและรานคาปลีก 
รายยอย 

สินค าอาหารท ี ่ม ีศ ักยภาพดีในตลาด 
มาเลเซีย
• อาหารพรอมรับประทาน (Ready to 
eat) เนื ่องจากปจจุบันวิถีชีวิตของชาว 
มาเลเซียเรงรีบขึ้น และมีเวลาในการเตรียม 
อาหารเองนอยลง จึงตองการสินคาอาหาร 
ที ่สะดวกสบายในการรับประทาน อาทิ 
บรรจุอยูในภาชนะที่เขาไมโครเวฟได หรือ 
บรรจุภัณฑที ่เปดมารับประทานไดทันที 
สงผลใหอาหารพรอมรับประทานเปนที ่ 
ตองการมากขึ ้น ปจจุบันอาหารพรอม 
ร ับประทานซึ ่งเป นที ่น ิยมมากที ่ส ุดใน 
มาเลเซ ียค ืออาหารพร อมร ับประทาน 

เขตการคาเสรีอาเซียนสวนใหญอยูในอัตรา
รอยละ 0 เหลานี้ลวนเปนปจจัยสำคัญที่เอื้อ 
ใหไทยมีโอกาสอีกมากในการขยายตลาด 
สินคาอาหารไทยในมาเลเซีย ทั้งนี้ เพื่อ 
ขยายโอกาสส  งออกส ินค  าอาหารใน 
มาเลเซีย ผู ส งออกควรพัฒนาสินคาให 
สอดคลองกับแนวโนมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 
ของชาวมาเลเซีย อาทิ อาหารพรอมปรุง 
และอาหารพรอมรับประทาน และที่สำคัญ 
ที่สุดคือควรใหความสำคัญกับเครื่องหมาย 
ฮาลาล  เนื่องจากชาวมาเลเซียกวารอยละ 
60 นับถือศาสนาอิสลามซึ ่งอนุญาตให 
บริโภคไดเฉพาะอาหารที่เปนฮาลาลเทานั้น 
และพบวากลุ มผู บริโภคที ่มีรายไดระดับ 
ปานกลางขึ ้นไปใหความสำคัญมากกับ 
เครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ สำหรับ 
สินคาอาหารฮาลาลของไทยที่มีศักยภาพใน
การสงออก ไดแก อาหารทะเลแชแข็งและ 
แปรรูป ผลิตภัณฑสัตวปกแชแข็งและแปรรูป 
รวมถ ึงผล ิตภ ัณฑ อาหารแปรร ูปอ ื ่นๆ 
และเครื่องปรุงรส ทั้งนี้ มาตรฐานฮาลาล 
ของมาเลเซียไดรับการยอมรับวาเครงครัด 
กวามาตรฐานฮาลาลของประเทศมุสลิม 
อ่ืนๆ จึงพบวาบอยคร้ังมาเลเซียยังไมยอมรับ 
เคร ื ่องหมายฮาลาลของหลายประเทศ 
รวมท ั ้ ง เคร ื ่ อ งหมายฮาลาลของไทย 
ผูสงออกสินคาอาหารของไทยจึงควรขอการ 
รับรองเคร่ืองหมายฮาลาลจากหนวยงานของ 
มาเลเซียประกอบกันไปดวย

บรรจุกระปอง (Canned/Preserved 
Ready Meals) ขณะที ่อาหารพรอม 
รับประทานแบบแชเย็น (Chilled Ready 
Meals) นั้น ที่ผานมายังไมเปนที่นิยมมาก 
นัก สวนหนึ่งเนื่องจากรานคาปลีก อาทิ 
ซูเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต และราน 
สะดวกซื ้อในมาเลเซียสวนใหญย ังไมม ี 
บริการอุนอาหารสำเร็จรูปแชเย็นใหลูกคา 
ทำใหลูกคาไมสามารถซื้อมารับประทานได
ทันที  

สำหรับชองทางจำหนายอาหารพรอม 
รับประทานที ่สำคัญคือซูเปอรมารเก ็ต 
และไฮเปอรมารเก็ต ซึ่งครองสวนแบงตลาด 
สูงถึงรอยละ 81.3 ของยอดจำหนายอาหาร 
พรอมรับประทานทั้งหมดในมาเลเซียในป 
2553 รองลงมาคือรานคาปลีกขนาดเล็ก 
และรานสะดวกซื ้อ ซึ ่งมีสวนแบงตลาด 
รอยละ 17.7

โอกาสของสินค าอาหารไทยในตลาด 
มาเลเซีย 

สินคาอาหารไทยมีโอกาสอีกมากใน 
ตลาดมาเลเซีย เนื ่องจากรายไดของชาว 
มาเลเซียมีแนวโนมสูงขึ ้น ขณะที่สภาพ 
ภูมิประเทศของมาเลเซียไมเอื้ออำนวยตอ 
การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืช  เมื่อประกอบ 
กับลักษณะเดนของสินคาอาหารไทยที ่ 
คลายกับอาหารพ้ืนเมืองของมาเลเซีย อีกท้ัง 
สินคาอาหารไทยไดประโยชนจากภาษี 
นำเขาที่มาเลเซียเรียกเก็บจากไทยภายใต 
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MALAYSIA
จำนวนประชากร : 28.3 ลานคน ประกอบดวย
ชาวมาเลเซียดั้งเดิมราวรอยละ 60 (นับถือศาสนาอิสลาม)
ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนรอยละ 20 
(นับถือศาสนาคริสตหรือพุทธ)
ชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดียรอยละ 7.1 (นับถือศาสนาฮินดู)
จำนวนประชากรที่อาศัยอยูในเมือง : 17.6 ลานคน
รายไดเฉลี่ยตอหัว : 8,420 ดอลลารสหรัฐฯตอป
คาใชจายในการซื้อสินคาอาหาร : 435 
ดอลลารสหรัฐฯตอคนตอป 
มูลคานำเขาสินคาอาหารและเครื่องดื่ม : 8.9 
พันลานดอลลารสหรัฐฯในป 2552 

*ขอมูลป พ.ศ.2553

สัดสวนจำนวนประชากรชาวมาเลเซ�ย
จำแนกตามอายุ ป 2553

ที่มา: Department of Statistics Malaysia (2010)

27.2%

อายุ < 15 ป อายุ 15-64 ป อายุ > 64 ป

68.1% 4.7%

คาใชจายของผูบร�โภค
ในมาเลเซ�ย

คาใชจาย

หมายเหตุ : *คาดการณ
ที่มา : National Statistical
Officies, OECD, Eurostat, 
Euromonitor International  
รวบรวมโดยสถาบันอาหาร

ขนสง 66,059.1

ที่อยู อาศัย 62,696.7

อาหารและเคร�่องดื่ม 42,003.5

อื่นๆ 131,979.9

รวม 302,739.2

83,679.4

71,655.5

48,064.9

157,381.7

360,781.5

มูลคาใชจาย

2553* 2558*

21.8

20.7

13.9

43.6

100.0

23.2

19.9

13.3

43.6

100.0

2553* 2558*

สัดสวน (รอยละ)

คาดการณปร�มาณการบร�โภคเนื้อไก
ของประเทศในแถบเอเช�ยป 2554

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมร�กา

ประเทศ

มาเลเซ�ย 37.2

ฟ�ลิปปนส

เว�ยดนาม

อินโดนีเซ�ย

12.8

8.4

7.5

3.8

ปร�มาณการบร�โภคเนื้อไก

(กิโลกรัมตอคนตอป)

ไทย

ASEAN Focus THE GLOBE

ASEAN Focus THE GLOBE

ASEAN Focus THE GLOBE

26 27

เจาะตลาดอาหารใน
มาเลเซ�ย: โอกาส
ที่อยูใกลตัว

42 43

42 43

โดย: ฝายว�จัยธุรกิจ ธนาคารเพ��อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย



ทำไมตลาดอาหารในมาเลเซียจึงนาสนใจ
• เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัวสูงตอเนื่อง 
ดวยอัตราราวรอยละ 20 ตอปในชวงป 
2550 - 2553 ยกเวนในป 2552 ที่วิกฤติ 
เศรษฐกิจโลกทำใหเศรษฐกิจมาเลเซียชะลอ
การขยายตัวลงเหลือรอยละ 13.2
• ชาวมาเลเซียมีรายไดคอนขางสูง และ 
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังน้ี Economist 
Intelligence Unit ประเมินวา ในป 2553 
ชาวมาเลเซียมีรายได (GDP per head) 
สูงถึง 8,420 ดอลลารสหรัฐฯตอคนตอป 
(รายไดตอหัวของไทยอยูที่ 4,720 ดอลลาร 
สหรัฐฯตอป) และคาดวาจะเพิ่มขึ ้นเปน 
14,560 ดอลลารสหรัฐฯตอคนตอป ในป 
2558
• ประชากรสวนใหญอยูในชวงวัยรุนและ 
วัยทำงาน ซึ่งเปนกลุมที่มีกำลังซื้อสูง และ 
พรอมทดลองสินคาใหมๆ รวมถึงอาหาร 
นำเขาซึ ่งม ีราคาสูงกวาสินคาที ่ผลิตใน 
ประเทศ

• คาใชจายในการซื้อสินคาอาหารและ 
เครื่องดื่มของชาวมาเลเซียเปนคาใชจาย 
สำคัญและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี ้คา 
ใชจายในการซื้อสินคาอาหารและเครื่องดื่ม
นับเปนคาใชจายสำคัญอันดับ 3 ของคา 
ใชจายทั้งหมดของชาวมาเลเซีย ดวยสัดสวน 
รอยละ 13.9 ของคาใชจายรวมในป 2553 
รองจากคาใชจายเพื่อการขนสง และคาใช 
จายเพ่ือท่ีพักอาศัย นอกจากน้ี คาดวาคาใชจาย 
ในการซื้อสินคาอาหารและเครื่องดื่มยังมี 
แนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 42,003.5 ลานริงกิต 
ในป 2553 เปน 48,064.9 ลานริงกิตในป 
2558 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.4

• มาเลเซียพึ่งพาสินคานำเขาหลายชนิด 
รวมถึงสินคาอาหาร เนื ่องจากพื้นที่สวน 
ใหญเปนภูเขาและท่ีราบสูง ไมเอ้ืออำนวยตอ 
การเพาะปลูกพืชอาหาร ทั้งนี้ มาเลเซียนับ 
เป นประเทศนำเข าส ินค าอาหารส ุทธ ิ  
ดวยมูลคานำเขา 8.9 พันลานดอลลาร 
สหรัฐฯในป 2552 เพิ่มขึ้นจาก 5.3 พันลาน 
ดอลลารสหรัฐฯในป 2548 

ขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับตลาดอาหารของ
ชาวมาเลเซีย

• ชาวมาเลเซียนิยมรับประทานอาหาร 
นอกบาน โดยพื้นฐานแลวชาวมาเลเซีย 
ไมชอบทำอาหารรับประทานเอง เนื่องจาก 
ยุงยาก นิยมรับประทานอาหารนอกบาน 
รวมกันอยางนอยสัปดาหละ 1-2 ครั ้ง 
และหากเปนหนุ มสาววัยทำงานและพัก 
อาศัยในเขตเมืองมักจะรับประทานอาหาร 
นอกบานบอยครั้งกวา 

• ชาวมาเลเซียรับประทานอาหาร 3 มื้อ 
และอาหารวางมื้อเล็กๆ ตลอดทั้งวัน โดย 
มื้อเชาจะเนนอาหารเบาๆ อาทิ โจก ขาวตม 
และโรตี สวนอาหารกลางวันและอาหาร 
เย็นนิยมรับประทานขาวเปนหลักพรอม 
กับขาว 2-3 อยางที่ประกอบดวยเนื้อสัตว 
และผัก ปรุงรสชาติตามความชอบของ 
แตละครอบครัวซึ่งมีวัฒนธรรมแตกตางกัน
ตามเชื้อชาติและศาสนา อาทิ ชาวมาเลเซีย 
เชื ้อสายจีนชอบรสจืดและทำอาหารดวย 
การผัดเปนหลัก ขณะที ่ชาวมาเลเซีย 
เชื้อสายอินเดียชอบปรุงอาหารรสจัดจาน 
ดวยเครื่องเทศ
• เนื้อไกเปนที่นิยมมากในมาเลเซีย และ 
นับเปนประเทศที่มีอัตราการบริโภคเนื้อไก
ต อคนตอปมากที ่ส ุดในโลก เนื ่องจาก 
มาเลเซียประกอบดวยผู คนหลากหลาย 
ศาสนาซึ่งมีขอกำหนดในการรับประทาน 
เนื้อสัตวแตกตางกัน ทั้งนี้ ชาวมาเลเซีย 
มุสลิมไมรับประทานเนื้อหมู ขณะที่ชาว 

มาเลเซียเชื ้อสายจีน และชาวมาเลเซีย 
เชื ้อสายอินเดียที ่นับถือศาสนาฮินดู ไม 
รับประทานเนื้อวัว ขณะที่เนื้อไกสามารถ 
รับประทานไดทุกศาสนา
• ชาวมาเลเซียสวนใหญนิยมเลือกซื้อ 
สินคาอาหารจากตลาดสด หรือรานคา 
ปลีกรายยอย เนื่องจากสินคาสดใหม ราคา 
ถูกกวาที่วางจำหนายในซูเปอรมารเก็ต และ 
มักตั้งอยูใกลยานที่พักอาศัย และที่ทำงาน 
ขณะที่ผูบริโภคในเมืองใหญ อาทิ Kuala 
Lumpur มีแนวโนมหันไปเลือกซื้อสินคา 
อาหารจากรานคาปลีกสมัยใหม อาทิ 
Carrefour  Tesco  Cold Storage และ 
MaxValu และรานคาสะดวกซื ้อ อาทิ 
7-Eleven แทนตลาดสดและรานคาปลีก 
รายยอย 

สินค าอาหารท ี ่ม ีศ ักยภาพดีในตลาด 
มาเลเซีย
• อาหารพรอมรับประทาน (Ready to 
eat) เนื ่องจากปจจุบันวิถีชีวิตของชาว 
มาเลเซียเรงรีบขึ้น และมีเวลาในการเตรียม 
อาหารเองนอยลง จึงตองการสินคาอาหาร 
ที ่สะดวกสบายในการรับประทาน อาทิ 
บรรจุอยูในภาชนะที่เขาไมโครเวฟได หรือ 
บรรจุภัณฑที ่เปดมารับประทานไดทันที 
สงผลใหอาหารพรอมรับประทานเปนที ่ 
ตองการมากขึ ้น ปจจุบันอาหารพรอม 
ร ับประทานซึ ่งเป นที ่น ิยมมากที ่ส ุดใน 
มาเลเซ ียค ืออาหารพร อมร ับประทาน 

เขตการคาเสรีอาเซียนสวนใหญอยูในอัตรา
รอยละ 0 เหลานี้ลวนเปนปจจัยสำคัญที่เอื้อ 
ใหไทยมีโอกาสอีกมากในการขยายตลาด 
สินคาอาหารไทยในมาเลเซีย ทั้งนี้ เพื่อ 
ขยายโอกาสส  งออกส ินค  าอาหารใน 
มาเลเซีย ผู ส งออกควรพัฒนาสินคาให 
สอดคลองกับแนวโนมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 
ของชาวมาเลเซีย อาทิ อาหารพรอมปรุง 
และอาหารพรอมรับประทาน และที่สำคัญ 
ที่สุดคือควรใหความสำคัญกับเครื่องหมาย 
ฮาลาล  เนื่องจากชาวมาเลเซียกวารอยละ 
60 นับถือศาสนาอิสลามซึ ่งอนุญาตให 
บริโภคไดเฉพาะอาหารที่เปนฮาลาลเทานั้น 
และพบวากลุ มผู บริโภคที ่มีรายไดระดับ 
ปานกลางขึ ้นไปใหความสำคัญมากกับ 
เครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ สำหรับ 
สินคาอาหารฮาลาลของไทยที่มีศักยภาพใน
การสงออก ไดแก อาหารทะเลแชแข็งและ 
แปรรูป ผลิตภัณฑสัตวปกแชแข็งและแปรรูป 
รวมถ ึงผล ิตภ ัณฑ อาหารแปรร ูปอ ื ่นๆ 
และเครื่องปรุงรส ทั้งนี้ มาตรฐานฮาลาล 
ของมาเลเซียไดรับการยอมรับวาเครงครัด 
กวามาตรฐานฮาลาลของประเทศมุสลิม 
อ่ืนๆ จึงพบวาบอยคร้ังมาเลเซียยังไมยอมรับ 
เคร ื ่องหมายฮาลาลของหลายประเทศ 
รวมท ั ้ ง เคร ื ่ อ งหมายฮาลาลของไทย 
ผูสงออกสินคาอาหารของไทยจึงควรขอการ 
รับรองเคร่ืองหมายฮาลาลจากหนวยงานของ 
มาเลเซียประกอบกันไปดวย

บรรจุกระปอง (Canned/Preserved 
Ready Meals) ขณะที ่อาหารพรอม 
รับประทานแบบแชเย็น (Chilled Ready 
Meals) นั้น ที่ผานมายังไมเปนที่นิยมมาก 
นัก สวนหนึ่งเนื่องจากรานคาปลีก อาทิ 
ซูเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต และราน 
สะดวกซื ้อในมาเลเซียสวนใหญย ังไมม ี 
บริการอุนอาหารสำเร็จรูปแชเย็นใหลูกคา 
ทำใหลูกคาไมสามารถซื้อมารับประทานได
ทันที  

สำหรับชองทางจำหนายอาหารพรอม 
รับประทานที ่สำคัญคือซูเปอรมารเก ็ต 
และไฮเปอรมารเก็ต ซึ่งครองสวนแบงตลาด 
สูงถึงรอยละ 81.3 ของยอดจำหนายอาหาร 
พรอมรับประทานทั้งหมดในมาเลเซียในป 
2553 รองลงมาคือรานคาปลีกขนาดเล็ก 
และรานสะดวกซื ้อ ซึ ่งมีสวนแบงตลาด 
รอยละ 17.7

โอกาสของสินค าอาหารไทยในตลาด 
มาเลเซีย 

สินคาอาหารไทยมีโอกาสอีกมากใน 
ตลาดมาเลเซีย เนื ่องจากรายไดของชาว 
มาเลเซียมีแนวโนมสูงขึ ้น ขณะที่สภาพ 
ภูมิประเทศของมาเลเซียไมเอื้ออำนวยตอ 
การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืช  เมื่อประกอบ 
กับลักษณะเดนของสินคาอาหารไทยที ่ 
คลายกับอาหารพ้ืนเมืองของมาเลเซีย อีกท้ัง 
สินคาอาหารไทยไดประโยชนจากภาษี 
นำเขาที่มาเลเซียเรียกเก็บจากไทยภายใต 
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MALAYSIA
จำนวนประชากร : 28.3 ลานคน ประกอบดวย
ชาวมาเลเซียดั้งเดิมราวรอยละ 60 (นับถือศาสนาอิสลาม)
ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนรอยละ 20 
(นับถือศาสนาคริสตหรือพุทธ)
ชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดียรอยละ 7.1 (นับถือศาสนาฮินดู)
จำนวนประชากรที่อาศัยอยูในเมือง : 17.6 ลานคน
รายไดเฉลี่ยตอหัว : 8,420 ดอลลารสหรัฐฯตอป
คาใชจายในการซื้อสินคาอาหาร : 435 
ดอลลารสหรัฐฯตอคนตอป 
มูลคานำเขาสินคาอาหารและเครื่องดื่ม : 8.9 
พันลานดอลลารสหรัฐฯในป 2552 

*ขอมูลป พ.ศ.2553

สัดสวนจำนวนประชากรชาวมาเลเซ�ย
จำแนกตามอายุ ป 2553

ที่มา: Department of Statistics Malaysia (2010)

27.2%

อายุ < 15 ป อายุ 15-64 ป อายุ > 64 ป

68.1% 4.7%

คาใชจายของผูบร�โภค
ในมาเลเซ�ย

คาใชจาย

หมายเหตุ : *คาดการณ
ที่มา : National Statistical
Officies, OECD, Eurostat, 
Euromonitor International  
รวบรวมโดยสถาบันอาหาร

ขนสง 66,059.1

ที่อยู อาศัย 62,696.7

อาหารและเคร�่องดื่ม 42,003.5

อื่นๆ 131,979.9

รวม 302,739.2

83,679.4

71,655.5

48,064.9

157,381.7

360,781.5

มูลคาใชจาย

2553* 2558*

21.8

20.7

13.9

43.6

100.0

23.2

19.9

13.3

43.6

100.0

2553* 2558*

สัดสวน (รอยละ)

คาดการณปร�มาณการบร�โภคเนื้อไก
ของประเทศในแถบเอเช�ยป 2554

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมร�กา

ประเทศ

มาเลเซ�ย 37.2

ฟ�ลิปปนส

เว�ยดนาม

อินโดนีเซ�ย

12.8

8.4

7.5

3.8

ปร�มาณการบร�โภคเนื้อไก

(กิโลกรัมตอคนตอป)

ไทย

ASEAN Focus THE GLOBE

ASEAN Focus THE GLOBE

ASEAN Focus THE GLOBE

26 27

เจาะตลาดอาหารใน
มาเลเซ�ย: โอกาส
ที่อยูใกลตัว

42 43

42 43

โดย: ฝายว�จัยธุรกิจ ธนาคารเพ��อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย



 การนำเขาสินคาอาหารมีแนวโนม 
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติในญ่ีปุน 
เปนแหลงผลิตอาหารสำคัญของประเทศ 
โดยมีสัดสวนราว 1 ใน 3 ของผลผลิต 
อาหารทั ้งหมด ประกอบกับโครงสราง 
พื้นฐานของเมืองยังไมไดรับการฟนฟูทั ้ง 
ระบบสาธารณูปโภค การขนสง ถนน และ 
แหลงน้ำทางการเกษตร รวมทั้งสภาพดินที่ 
ไดรับผลกระทบจากสารกัมมันตภาพรังสี 
จะทำใหพื้นที่บริเวณประสบภัยไมสามารถ 
ทำการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได 
ดังนั้นในชวงนี้ญี่ปุนจึงจำเปนตองพึ่งพิง 
การนำเขาอาหารจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 
จากเดิมที ่เคยพึ ่งพิงการนำเขาอยู แลว 
ดังตอไปนี้ 
 • ผลไมและผลิตภัณฑ นำเขาปละ 
เกือบ 5 ลานตัน หรือเกือบรอยละ 60 ของ 
ปริมาณความตองการใชทั้งหมด
 • เนื้อสัตว นำเขาปละ 2.6 ลานตัน 
หรือรอยละ 46 ของปริมาณความตองการใช 
ทั้งหมด (ไก 6 แสนตัน, หมู 1.2 ลานตัน, วัว 
7 แสนตัน)
 • ผักและผลิตภัณฑ นำเขาปละ 2.8 
ลานตัน หรือรอยละ 18 ของปริมาณความ 
ตองการใชทั้งหมด
 • ขาว นำเขาปละ 8 แสนตัน หรือ 
รอยละ 9 ของปริมาณความตองการใช 
ทั้งหมด
 • ไข นำเขาปละ 1 แสนตัน หรือ 
รอยละ 33 ของปริมาณความตองการใช 
ทั้งหมด
 • อาหารทะเล นำเขาปละเกือบ 5 
ลานตัน หรือกวารอยละ 3 ของปริมาณ 
ความตองการใชทั้งหมด

การสรางความมั�นคงทางดานอาหาร

 การสูญเสียพื ้นที ่เกษตรกรรมจาก 
ภัยพิบ ัต ิรวมทั ้งความวิตกกังวลเร ื ่อง 
ความม่ันคงดานอาหาร จะเปนแรงผลักดัน 
สำคัญที่จะทำใหญี่ปุนจำเปนตองดำเนิน 
นโยบายเชิงรุกเพื่อขยายการลงทุนไปยัง 
ภูมิภาคตางๆ เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับความ 
ไมแนนอนในอนาคต รวมทั้งเปนการสราง 
ความมั่นคงทางดานอาหารใหแกประเทศ 
ในระยะยาว หลังจากที่ญี่ปุนมีการดำเนิน 
นโยบายเหลานี้มาบางแลวในชวงกอนหนา 
เชน การเขาไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศ 
การใหความชวยเหลือประเทศเปาหมายใน
ด านเง ินท ุนหร ือ เทคโนโลย ีการผล ิต 
หรือแมแตการจัดทำ FTA กับประเทศ 
เกษตรกรรมหลายๆ ประเทศ เพื ่อลด 
อุปสรรคทางการคา และขยายความรวมมือ 
ในดานตางๆ ซึ ่งเปนหนทางหนึ ่งในการ 
สรางความมั่นคงดานอาหาร
 ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอาจกลายเปนตัวเรง 
ใหญี่ปุนตองมีการขยายฐานการผลิตสินคา

อาหารไปยังภูมิภาคอื่นๆ ดวยปริมาณและ 
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางความ 
มั ่นคงใหแกอุตสาหกรรมอาหารของตน 
โดยภูมิภาคที่ญี่ปุ นใหความสนใจในการ 
ขยายฐานการผลิตอาหาร คือ เอเชีย 
ไดแก เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย 
โดยอุตสาหกรรมที ่คาดวาจะมีการขยาย 
ฐานการลงทุนอยูในกลุมที่ญี่ปุนพึ่งพิงตัวเอง
ได  ไม มาก เช น  ข  าว  ส ินค  าประมง  
ปาลมน้ำมัน น้ำตาล และปศุสัตว

โอกาสอาหารไทยในญี่ปุน

 จากเหตุการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้นกับ 
ประเทศญี่ปุน ในระยะสั้นจะเปนปจจัย 
บวกตออุตสาหกรรมอาหารไทยมากกวาที่
จะสงผลดานลบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
อาหารที่ไทยเปนผูนำตลาดและศักยภาพ 
การผลิตสูง เชน ไกแปรรูป อาหารทะเล 
แปรรูป เปนตน ทั้งนี้อยูภายใตขอมติวา 
ญี่ปุนสามารถปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานให

กลับมาใชงานไดตามปกติไดเร็ว จะสงผล 
ทำใหการคาเปนไปไดโดยสะดวกเอื้อใหเกิด
การนำเข า เพ ิ ่มมากข ึ ้น ประกอบก ับ  
สถานการณการปนเปอนสารกัมมันตรังสีใน
อาหารที่รุนแรงขึ้น นอกจากจะทำใหเกิด 
ความเสียหายตอพื ้นที ่เกษตรกรรมของ 
ญี่ปุนแลว ยังสงผลทำใหผูบริโภคสวนหนึ่ง 
ขาดความเชื ่อมั ่นตอสินคาที ่ผลิตภายใน 
ประเทศ แนวโนมในการนำเขาอาหารจึงมี 
เพิ่มขึ้น สินคาอาหารของไทยที่มีศักยภาพ 
ในการขยายตลาดไปยังประเทศญี ่ปุ น 
ได แก ข าว ผักผลไมและผลิตภัณฑ 
เนื้อสัตว และสินคาประมง เนื่องจากเปน 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ประเทศญี่ปุนไดรับ
ผลกระทบ และเปนสินคาที ่ไทยมีความ 
สามารถในการผลิต 
 อยางไรก็ตาม คนญี่ปุนปรับตัวใหเขา 
กับสภาวะแวดลอมไดคอนขางดีโดยเฉพาะ 
ในชวงที่ประเทศเผชิญกับภาวะวิกฤติ ซึ่ง 
สิ่งที่เกิดขึ้นอาจทำใหญี่ปุนหวนกลับไปสูยุค
ภาวะเงินฝดอีกครั ้ง ประกอบกับคู แขง 
ส ินค าอาหารของไทยในตลาดญี ่ป ุ นม ี 

ประเทศที่มีนโยบายในการควบคุมราคา 
อาหาร ขณะที่ตลาดก็มีการแขงขันรุนแรง 
เนื ่องจากทุกประเทศตางพยายามที ่จะ 
ชวงชิงโอกาสนี้เชนกัน สวนโอกาสของไทย 
จากการที ่คาดวาญี ่ปุ นอาจยายฐานการ 
ลงทุนไปตางประเทศ ควรมีนโยบายดึงดูด 
การลงท ุนโดยต ั ้ งอย ู บนพ ื ้นฐานของ 
ผลประโยชนของชาติเปนสำคัญ

จำนวนมากโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค 
ทำใหประเทศผูซื้ออยางญี่ปุนยังคงมีอำนาจ
ในการตอรองสูง ดังนั้น คาดวาการสงออก 
สินคาอาหารไทยไปยังญี่ปุนอาจขยายตัว 
ไมมากนัก ขณะท่ีราคาท่ีไดรับคงสอดคลอง 
ตามตนทุนการผลิตเปนหลัก เพราะปญหา 
การขาดแคลนสินค าในตลาดไม อาจ 
ผลักดันใหราคาอาหารที่ผูสงออกไดรับสูง
ขึ้นกวาในภาวะปกติ เนื่องจากญี่ปุนเปน 
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ว�กฤติธรรมชาติในญี่ปุนกับโอกาสของสินคาอาหารไทย
ตอนที่ 2: นโยบายและทิศทางการปรับตัวของญี่ปุน

จากตอนที่ 1 วิกฤติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุนสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดในประวัติศาสตร
พิบัติภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นบนโลก คิดเปนมูลคา 1.85-3.08 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 3.3-5.5 
ของ GDP ซึ่งทำใหผลผลิตการเกษตรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับความเสียหาย ในระยะสั้นผลผลิตสินคา
อาหารของญี่ปุนจะหายไปจากตลาดราวรอยละ 30-40 ในระยะยาวสงถึงความมั่นคงทางดานอาหาร
ในประเทศญี่ปุน สำหรับบทความตอนนี้ ทางสถาบันฯ วิเคราะหถึงโอกาสของสินคาอาหารไทย โดยวิเคราะหถึง
นโยบายและทิศทางการปรับตัวของญี่ปุน

โดย: ดร.เพ็ชร ช�นบุตร
กรรมการและผูอำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

“ภัยพ�บัติที่เกิดข�้นอาจกลายเปนตัวเรง
ใหญี่ปุนตองมีการขยายฐานการผลิต
สินคาอาหารไปยังภูมิภาคอื่นๆ
ดวยปร�มาณและความรวดเร�วมากยิ�งข�้น 
เพ��อสรางความมั�นคงใหแกอุตสาหกรรม
อาหารของตน”  

ตารางที่ 1 การนำเขาอาหารของญี่ปุนเฉลี่ยตอปในชวงป 2538-2551

  ปริมาณนำเขาตอป สัดสวนนำเขา ระดับการพึ่งพิง
  (1,000 ตัน) ตอความตองการภายในประเทศ ตนเอง
   (%)  (%)  
 ขาว 841 9  95
 ผัก 2,810 18  82
 ผลไม 4,889 59  41
 เนื้อสัตว 2,569 46  56
 วัว 671 46  44
 หมู 1,204 57  52
 ไก 643 50  70
 ไข 112 33  96
 น้ำนมดิบ 3,503 4  70
 ประมง 4,851 31  53

·Õ่ÁÒ: Japan Statistics Bureau



 การนำเขาสินคาอาหารมีแนวโนม 
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติในญ่ีปุน 
เปนแหลงผลิตอาหารสำคัญของประเทศ 
โดยมีสัดสวนราว 1 ใน 3 ของผลผลิต 
อาหารทั ้งหมด ประกอบกับโครงสราง 
พื้นฐานของเมืองยังไมไดรับการฟนฟูทั ้ง 
ระบบสาธารณูปโภค การขนสง ถนน และ 
แหลงน้ำทางการเกษตร รวมทั้งสภาพดินที่ 
ไดรับผลกระทบจากสารกัมมันตภาพรังสี 
จะทำใหพื้นที่บริเวณประสบภัยไมสามารถ 
ทำการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได 
ดังนั้นในชวงนี้ญี่ปุนจึงจำเปนตองพึ่งพิง 
การนำเขาอาหารจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 
จากเดิมที ่เคยพึ ่งพิงการนำเขาอยู แลว 
ดังตอไปนี้ 
 • ผลไมและผลิตภัณฑ นำเขาปละ 
เกือบ 5 ลานตัน หรือเกือบรอยละ 60 ของ 
ปริมาณความตองการใชทั้งหมด
 • เนื้อสัตว นำเขาปละ 2.6 ลานตัน 
หรือรอยละ 46 ของปริมาณความตองการใช 
ทั้งหมด (ไก 6 แสนตัน, หมู 1.2 ลานตัน, วัว 
7 แสนตัน)
 • ผักและผลิตภัณฑ นำเขาปละ 2.8 
ลานตัน หรือรอยละ 18 ของปริมาณความ 
ตองการใชทั้งหมด
 • ขาว นำเขาปละ 8 แสนตัน หรือ 
รอยละ 9 ของปริมาณความตองการใช 
ทั้งหมด
 • ไข นำเขาปละ 1 แสนตัน หรือ 
รอยละ 33 ของปริมาณความตองการใช 
ทั้งหมด
 • อาหารทะเล นำเขาปละเกือบ 5 
ลานตัน หรือกวารอยละ 3 ของปริมาณ 
ความตองการใชทั้งหมด

การสรางความมั�นคงทางดานอาหาร

 การสูญเสียพื ้นที ่เกษตรกรรมจาก 
ภัยพิบ ัต ิรวมทั ้งความวิตกกังวลเร ื ่อง 
ความม่ันคงดานอาหาร จะเปนแรงผลักดัน 
สำคัญที่จะทำใหญี่ปุนจำเปนตองดำเนิน 
นโยบายเชิงรุกเพื่อขยายการลงทุนไปยัง 
ภูมิภาคตางๆ เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับความ 
ไมแนนอนในอนาคต รวมทั้งเปนการสราง 
ความมั่นคงทางดานอาหารใหแกประเทศ 
ในระยะยาว หลังจากที่ญี่ปุนมีการดำเนิน 
นโยบายเหลานี้มาบางแลวในชวงกอนหนา 
เชน การเขาไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศ 
การใหความชวยเหลือประเทศเปาหมายใน
ด านเง ินท ุนหร ือ เทคโนโลย ีการผล ิต 
หรือแมแตการจัดทำ FTA กับประเทศ 
เกษตรกรรมหลายๆ ประเทศ เพื ่อลด 
อุปสรรคทางการคา และขยายความรวมมือ 
ในดานตางๆ ซึ ่งเปนหนทางหนึ ่งในการ 
สรางความมั่นคงดานอาหาร
 ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอาจกลายเปนตัวเรง 
ใหญี่ปุนตองมีการขยายฐานการผลิตสินคา

อาหารไปยังภูมิภาคอื่นๆ ดวยปริมาณและ 
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางความ 
มั ่นคงใหแกอุตสาหกรรมอาหารของตน 
โดยภูมิภาคที่ญี่ปุ นใหความสนใจในการ 
ขยายฐานการผลิตอาหาร คือ เอเชีย 
ไดแก เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย 
โดยอุตสาหกรรมที ่คาดวาจะมีการขยาย 
ฐานการลงทุนอยูในกลุมที่ญี่ปุนพึ่งพิงตัวเอง
ได  ไม มาก เช น  ข  าว  ส ินค  าประมง  
ปาลมน้ำมัน น้ำตาล และปศุสัตว

โอกาสอาหารไทยในญี่ปุน

 จากเหตุการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้นกับ 
ประเทศญี่ปุน ในระยะสั้นจะเปนปจจัย 
บวกตออุตสาหกรรมอาหารไทยมากกวาที่
จะสงผลดานลบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
อาหารที่ไทยเปนผูนำตลาดและศักยภาพ 
การผลิตสูง เชน ไกแปรรูป อาหารทะเล 
แปรรูป เปนตน ทั้งนี้อยูภายใตขอมติวา 
ญี่ปุนสามารถปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานให

กลับมาใชงานไดตามปกติไดเร็ว จะสงผล 
ทำใหการคาเปนไปไดโดยสะดวกเอื้อใหเกิด
การนำเข า เพ ิ ่มมากข ึ ้น ประกอบก ับ  
สถานการณการปนเปอนสารกัมมันตรังสีใน
อาหารที่รุนแรงขึ้น นอกจากจะทำใหเกิด 
ความเสียหายตอพื ้นที ่เกษตรกรรมของ 
ญี่ปุนแลว ยังสงผลทำใหผูบริโภคสวนหนึ่ง 
ขาดความเชื ่อมั ่นตอสินคาที ่ผลิตภายใน 
ประเทศ แนวโนมในการนำเขาอาหารจึงมี 
เพิ่มขึ้น สินคาอาหารของไทยที่มีศักยภาพ 
ในการขยายตลาดไปยังประเทศญี ่ปุ น 
ได แก ข าว ผักผลไมและผลิตภัณฑ 
เนื้อสัตว และสินคาประมง เนื่องจากเปน 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ประเทศญี่ปุนไดรับ
ผลกระทบ และเปนสินคาที ่ไทยมีความ 
สามารถในการผลิต 
 อยางไรก็ตาม คนญี่ปุนปรับตัวใหเขา 
กับสภาวะแวดลอมไดคอนขางดีโดยเฉพาะ 
ในชวงที่ประเทศเผชิญกับภาวะวิกฤติ ซึ่ง 
สิ่งที่เกิดขึ้นอาจทำใหญี่ปุนหวนกลับไปสูยุค
ภาวะเงินฝดอีกครั ้ง ประกอบกับคู แขง 
ส ินค าอาหารของไทยในตลาดญี ่ป ุ นม ี 

ประเทศที่มีนโยบายในการควบคุมราคา 
อาหาร ขณะที่ตลาดก็มีการแขงขันรุนแรง 
เนื ่องจากทุกประเทศตางพยายามที ่จะ 
ชวงชิงโอกาสนี้เชนกัน สวนโอกาสของไทย 
จากการที ่คาดวาญี ่ปุ นอาจยายฐานการ 
ลงทุนไปตางประเทศ ควรมีนโยบายดึงดูด 
การลงท ุนโดยต ั ้ งอย ู บนพ ื ้นฐานของ 
ผลประโยชนของชาติเปนสำคัญ

จำนวนมากโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค 
ทำใหประเทศผูซื้ออยางญี่ปุนยังคงมีอำนาจ
ในการตอรองสูง ดังนั้น คาดวาการสงออก 
สินคาอาหารไทยไปยังญี่ปุนอาจขยายตัว 
ไมมากนัก ขณะท่ีราคาท่ีไดรับคงสอดคลอง 
ตามตนทุนการผลิตเปนหลัก เพราะปญหา 
การขาดแคลนสินค าในตลาดไม อาจ 
ผลักดันใหราคาอาหารที่ผูสงออกไดรับสูง
ขึ้นกวาในภาวะปกติ เนื่องจากญี่ปุนเปน 
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ว�กฤติธรรมชาติในญี่ปุนกับโอกาสของสินคาอาหารไทย
ตอนที่ 2: นโยบายและทิศทางการปรับตัวของญี่ปุน

จากตอนที่ 1 วิกฤติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุนสรางความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดในประวัติศาสตร
พิบัติภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นบนโลก คิดเปนมูลคา 1.85-3.08 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ หรือรอยละ 3.3-5.5 
ของ GDP ซึ่งทำใหผลผลิตการเกษตรในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับความเสียหาย ในระยะสั้นผลผลิตสินคา
อาหารของญี่ปุนจะหายไปจากตลาดราวรอยละ 30-40 ในระยะยาวสงถึงความมั่นคงทางดานอาหาร
ในประเทศญี่ปุน สำหรับบทความตอนนี้ ทางสถาบันฯ วิเคราะหถึงโอกาสของสินคาอาหารไทย โดยวิเคราะหถึง
นโยบายและทิศทางการปรับตัวของญี่ปุน

โดย: ดร.เพ็ชร ช�นบุตร
กรรมการและผูอำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

“ภัยพ�บัติที่เกิดข�้นอาจกลายเปนตัวเรง
ใหญี่ปุนตองมีการขยายฐานการผลิต
สินคาอาหารไปยังภูมิภาคอื่นๆ
ดวยปร�มาณและความรวดเร�วมากยิ�งข�้น 
เพ��อสรางความมั�นคงใหแกอุตสาหกรรม
อาหารของตน”  

ตารางที่ 1 การนำเขาอาหารของญี่ปุนเฉลี่ยตอปในชวงป 2538-2551

  ปริมาณนำเขาตอป สัดสวนนำเขา ระดับการพึ่งพิง
  (1,000 ตัน) ตอความตองการภายในประเทศ ตนเอง
   (%)  (%)  
 ขาว 841 9  95
 ผัก 2,810 18  82
 ผลไม 4,889 59  41
 เนื้อสัตว 2,569 46  56
 วัว 671 46  44
 หมู 1,204 57  52
 ไก 643 50  70
 ไข 112 33  96
 น้ำนมดิบ 3,503 4  70
 ประมง 4,851 31  53

·Õ่ÁÒ: Japan Statistics Bureau



 ตอนที ่แลวทานผู อานไดทราบถึง 
การพัฒนาเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ 
การเงินระหวางประเทศ ในตอนน้ีทานผูอาน 
จะไดทราบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจการคา 
ระหวางประเทศ และฉบับหนาเดือนกันยายน 
ทานจะทราบถึงมาตรการการผลักดันเปน 
ศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศและ 
บทสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ทั้งสามดาน

ศูนยกลางการคาระหวางประเทศ 
 ภายหลังจากการเขาเปนสมาชิก 
องคการการคาโลก รัฐบาลจีนไดทยอยเปด 

เสรีทางการคาอยางตอเนื่องในชวง 10 ปที่ 
ผานมา ทั ้งในระดับประเทศและมณฑล 
ระบบการคาระหวางประเทศของนครเซ่ียงไฮ 
ดูเหมือนจะไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วใน 
ระดับที่สูงกวาของประเทศเสียอีก ไมวาใน 
มิติปริมาณ คุณภาพ และระบบการบริหาร 
จัดการ การดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
5 ปดังกลาว นับเปนชวงเวลาที่สำคัญในการ 
สรางรากฐานเพื่อนำไปสูการเปนศูนยกลาง 
เศรษฐกิจ การเงิน การคา และการขนสง 
ของนครเซี่ยงไฮ 
 ในการน้ี รัฐบาลนครเซ่ียงไฮไดกำหนด 

แนวทางและมาตรการพัฒนาการคาระหวาง 
ประเทศในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป 
ฉบับที่ 11 ไวดังนี้

ยกระดับ Technical Content 

สำหรับ สินคาสงออก

 1) เพิ่มสัดสวนการสงออกสำหรับ 
สินคาเทคโนโลยีชั ้นสูงรุ นใหม  สินคา 
อ ิ เล ็กทรอน ิกส และเคร ื ่ องใช  ไฟฟ า 
โดยเฉพาะสินคา Microelectronic เครื่อง 
อุปกรณสมัยใหม ยานยนต เหล็กกลา เรือ 
อ ุตสาหกรรมเคมีหนัก อ ุปกรณไฟฟา 
คอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟา เปนตน
 2) ใหความสำคัญกับการพัฒนา 
ตราสินคาสงออกที่มีคุณภาพดี ผานการ 
ดำเนินโครงการ “Shanghai Brand” 
และขยายการสงออกสินคาที่มีตราสินคา 
ของนครเซี่ยงไฮ
 3) สนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยี 
สำคัญของสินคาสงออกที ่มีเทคโนโลยี 
ชั ้นสูงรุ นใหมและพัฒนาทรัพยสินทาง 
ปญญาของสินคาสงออก

เสร�มสรางการรับเหมาโครงการ 

และพัฒนา Service Outsourcing

 1) ยกระดับคุณภาพของ Service 

Outsourcing โดยพัฒนาเขตใหมผูตง (Pudong) 
ใหเปนพื้นที่สาธิต (Demonstration Area) 
ของ Service Outsourcing และมุงเนน 
การพัฒนา Service Outsourcing ประเภท 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา 
การออกแบบ โลจิสติกส  และการเง ิน 
ขณะเดียวกันก็ดึงดูดใหกิจการ บริการดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศชั ้นนำเขามาลงทุน 
ในนครเซี่ยงไฮ ควบคูไปกับการเรงกอสราง 
Shanghai International IT Service 
Outsourcing Base และพยายามสราง 
Pudong Software Park ใหเปนแหลง 
สงออกซอฟตแวรและศูนยกลาง Service 
Outsourcing ชั้นนำของจีน
 2) พัฒนานโยบายและศักยภาพ 
การลงทุนดาน Service Outsourcing 
ใหสมบูรณแบบ สนับสนุนกิจการตางชาติ 
ประเภท IT Outsourcing (ITO) และ 
Business Process Outsourcing (BPO) 
เขามาลงทุนในนครเซ่ียงไฮ รวมมือกับกิจการ 
Outsourcing ตางชาติขนาดใหญ ในการ 
รับเหมางาน ติดตามแนวโนมการพัฒนา 
ของ Service Outsourcing ของโลก 
และเรงกำหนดนโยบายในการสนับสนุน 
Service Outsourcing

เรงรัดการพัฒนา

ธุรกิจบร�การ

 1) สงเสริมการพัฒนาธุรกิจบริการ 
สำคัญใหเปนไปอยางรวดเร็ว โดยเรงปรับปรุง 
ธุรกิจโลจิสติกส การเงิน การใหคำปรึกษา 
ทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปน 
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพและมิติทางดาน 
เทคโนโลยีสูง
 2) ยกระดับคุณภาพของงานแสดง 
สินคา พยายามจัดงาน Shanghai Inter 
national Industry Fair, Shanghai 
International Sourcing Fair และ East 
China Fair ใหประสบความสำเร็จ รวมงาน 
แสดงสินคาในตางประเทศ โดยเฉพาะใน 
ตลาดใหม เช น ซาอุด ิอาระเบีย และ 
อินโดนีเซีย และดึงดูดใหกิจการจัดงาน 
แสดงส ินค า (Fair Organizer) ท ี ่ม ี 
คุณภาพเขามาจัดงานแสดงสินคาในนครเซ่ียงไฮ 
มากขึ้น

 3) สงเสริมขอตกลง CEPA ใหมีผล 
เปนรูปธรรม ขยายความรวมมือทางดาน 
เศรษฐกิจกับฮองกงและมาเกาใหกวางขวาง 
ยิ่งขึ้น ชักจูงกิจการของฮองกงและมาเกา 
เขามาลงทุนในนครเซ่ียงไฮและดึงดูดบุคลากร 
ดีเดนเขามาทำงานในนครเซี่ยงไฮใหมากขึ้น 
ศึกษาประสบการณดานธุรกิจบริการของ 
ฮองกง พัฒนาธุรกิจการเงิน ประกันภัย 
การขนสง โลจิสติกส เรงสงเสริมธุรกิจ 
การขนสง การกอสราง วัฒนธรรม และกีฬา 
ใหออกสูภายนอก

สงเสร�มการนำเขาและสงออก 

ของทาเร�อเซ�่ยงไฮ

 1) ขยายพ้ืนท่ีหลังทา (Hinterland) 
ของทาเรือเซี่ยงไฮ โดยเสริมสรางบทบาท 
ของทาเรือเซี ่ยงไฮออกไปยังสามเหลี ่ยม 
ปากแมน้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง) และพื้นที่ 
สำคัญที่แมน้ำฉางเจียงไหลผาน
 2) พัฒนาการสงออกกลับ (Re-export) 
โดยใชประโยชนจากความไดเปรียบของ 
ทาเรือน้ำลึกหยางซาน (Yang Shan Deep 
Sea Por t )  ในความเป นศ ูนย กลาง  
การขนถายสินคาในภูมิภาคเอเซียตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ สรางนครเซ่ียงไฮใหเปนศูนยกลาง 
Sourcing และศูนยกระจายสินคาของ 
บริษัทขามชาติในจีน
 3) พัฒนาบริษัทการคาระหวาง 
ประเทศ (Trading Company) ชั้นนำ 
ขยายการนำเขาและสงออกของกิจการ 
ตางชาติอยางตอเนื่อง ปรับโครงสรางของ 
รัฐวิสาหกิจใหมีบริษัทการคาระหวางประเทศ 
มากขึ้น โดยกำหนดเปาหมาย ณ ป 2553 
ใหมีบริษัทที่มีมูลคาการคามากกวา 5,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 6 ราย และ 
มากกวา 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 
25 ราย

 สงเสร�มการคาในอุตสาหกรรมที่ 

กอใหเกิดมูลคาเพ��ม

 1) ดึงดูดการลงทุนในศูนยวิจัยและ 
พัฒนา (R & D Center) ของกิจการ 
ตางประเทศเขามาในนครเซี่ยงไฮ

 2) ผลักดันและสรางแบบจำลอง 
หวงโซอ ุตสาหกรรมเทคโนโลยีข ั ้นสูง 
(High-Tech Industry Chain Model) 

และฮองกง พัฒนาศักยภาพของตลาดดังกลาว 
ใหคำแนะนำแกบริษัทจีนในเรื่องการเขาสู 
ตลาด (Market Entry) ของตลาดดังกลาว 
และมาตรการกีดกันทางการคา ตลอดจน 
พัฒนามูลคาเพิ่มของสินคาสงออก
 2) พ ัฒนาตลาดใหม  โดยเน น 
ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก เอเซีย 
ตะวันออกเฉียงใต อเมริกาใต และแอฟริกา 
สรางฐานขอมูลการคาสำหรับตลาดใหม 
ต ิดตามและให ข อม ูลการค าแก บร ิษ ัท 
สนับสนุนผูประกอบการเซี่ยงไฮออกไปรวม
งานแสดงสินคาและเจรจาธุรกิจในตลาด 
ดังกลาว สนับสนุนดานการเงิน และจัด 
Shanghai Exhibition ในตลาดดังกลาวที่ 
มีศักยภาพ

ยกระดับ

การออกสูภายนอก

 1) พัฒนากิจการขามชาติของจีน 
โดยสนับสนุนบริษัทที ่มีศักยภาพออกไป 
ลงทุนในตางประเทศ
 2) ผลักดันโครงการสำคัญอยาง 
ตอเนื่อง โดยเนนโครงการดานพลังงานและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ถานหิน ไม โลหะ 
แรธาตุ ซึ่งเปนโครงการประเภททรัพยากร 
ที่นครเซี่ยงไฮขาดแคลนอยางมาก
 3) พ ัฒนาการค าท ี ่ก อให  เก ิด  
มูลคาเพิ่มในตางประเทศ โดยแสวงหานิคม 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในตางประเทศ 
สนับสนุนผู ประกอบการที ่มีศักยภาพไป 
พัฒนาธ ุรก ิจในประเทศที ่กำล ังพ ัฒนา 
แสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งนิคม 

อุตสาหกรรมของธุรกิจเซ่ียงไฮในตางประเทศ
 4) เพิ่มระดับคุณภาพการรับเหมา 
โครงการตางๆ และการสงออกแรงงาน 
สนับสนุนการจัดตั้งกิจการรวมทุนดานการ
ออกแบบและก อสร างในนครเซ ี ่ยงไฮ  
สนับสนุนบริษัทเซี่ยงไฮจัดตั้งบริษัทรับเหมา
โครงการหร ือการออกแบบกอสร างใน 
ตางประเทศ

เสร�มสรางการคา

ที่ยุติธรรม (Fair Trade)

 1) สรางระบบเตือนภัยทางการคา 
ระหวางประเทศ ต ิดตามสถานการณ 
การนำเขาและสงออกตลอดเวลา เพิ่มขีด 
ความสามารถในการแกไขปญหาการคาที่ 
เกิดขึ้นอยางฉุกเฉิน

 2) ศึกษาวิธีการปองกันและพัฒนา 
ระบบการคาตามหลักเกณฑสากล

สรางความสะดวกใหกับ

การคาระหวางประเทศ

 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนิน 
พิธีการศุลกากร เพิ ่มระดับเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการดำเนินพิธีการศุลกากร 
สินคาระหวางประเทศ และพัฒนาบริการแบบ 
One-stop Service ใหสะดวก ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2) ผลักดันพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-Commerce) ใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
เสริมสรางการพัฒนาและการใชประโยชน 
ของ Public Business Information 
Resource ผลักดัน Information Sharing 
และพัฒนา E-International Business 
เพื่อลดตนทุนทางการคา

พัฒนาระบบบร�การการคา

ใหสมบูรณแบบ

 1) พัฒนานโยบายสงเสริมการคา 
ใหสมบูรณแบบ สนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ของบริษัทที่จะขยายตลาดในตางประเทศ 
ดวยนโยบายอันเหมาะสมโดยปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑขององคการการคาโลก และ 
สนับสนุนบริษัทในการจดทะเบียนทรัพยสิน 
ทางปญญาและการรับรองมาตรฐานตางๆ
 2) สร างระบบบร ิหารการค า  
ระหวางประเทศสมัยใหม เสร ิมสร าง 
บทบาทของหนวยงานที ่ดูแลดานการคา 
ระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการใหบริการ 
หรือการประสานงาน เสริมสรางบทบาท 
ของสมาคมของธุรกิจตางๆ ในดานการให 
คำปรึกษาและการบริการ และสงเสริมธุรกิจ 
ตางๆ ใหมีการพัฒนาในเชิงบวกอยางตอเน่ือง 
และเปนระบบ
 โปรดติดตามแนวทางและมาตรการ 
พ ัฒนาการขนส  งระหว  างประเทศใน 
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 11 
ในฉบับกันยายน พรอมบทสรุป

ใหสมบูรณแบบ
 3) ปรับโครงสรางการคาจากสินคา 
ที่ใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) 
เปนสินคาท่ีใชเทคโนโลยีเขมขน (Technology 
Intensive)

ผลักดันการสรางฐานการสงออก 

(Export Base)
 1) ยกระดับเขตการผลิตเพ่ือการสงออก 
(Export Processing Zone: EPZ) โดย 
เนนพัฒนา EPZ จำนวน 6 แหง ไดแก เขต 
Minghang, Jinqiao, Caohejin, Qingpu, 
Songjiang และ Jiading  และขณะเดียวกัน 
ก็พัฒนา EPZ ดังกลาวใหมีนโยบายและ 
บทบาทที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
 2) ผลักดันการสรางศูนยสงออก 

ยานยนตและชิ ้นสวนอุปกรณยานยนต 
แหงชาติในเขตเจียติ้ง (Jiading National 
Automobile & Auto Parts Export Base) 
และศูนยสงออกอุตสาหกรรมยาในเขต 
จางเจียง (Zhangjiang Bio-pharmaceutical 
Industry Export Base)
 3) เสร ิมสรางการกอสรางเขต 
ปลอดภาษีและนิคมอุตสาหกรรม

ใชประโยชนจากสินคานำเขา

อยางเต็มที่

 1) ใชประโยชนจากสินคานำเขา 
อยางเต็มท่ี โดยเนนการนำเขาสินคาท่ีสามารถ 
ใชประโยชนในการยกระดับคุณภาพของ 
เครื่องมือและอุปกรณสำหรับอุตสาหกรรม
หลัก

 2) ปรับโครงสรางสินคานำเขา โดย 
สงเสริมการนำเขาสินคาที่สามารถชวยแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร การพัฒนา 
เทคโนโลยี และการยกระดับคุณภาพชีวิต 
รวมท้ังเนนการนำเขาทรัพยากรท่ีขาดแคลน 
เชน น้ำมันปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ไมดิบ 
และโลหะ เปนตน ตลอดจนการขยายการ 
นำเขาเทคโนโลยีที ่ทันสมัยและทรัพยสิน 
ทางปญญา เพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐานการพัฒนา 
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง

รักษาความหลากหลาย

ของตลาด

 1) พัฒนาตลาดเกาในเชิงลึก โดย 
รักษาแนวโนมการคาอันดีของตลาดเกา 
เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน 
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เซ�่ยงไฮ…จากปาร�ส
สูนิวยอรกแหงตะวันออก
ว�สัยทัศนและแนวทางการไปสู
ความเปนศูนยกลางของเซ�่ยงไฮ (ตอนที่ 2)

เซี่ยงไฮศูนยกลางการคาการลงทุนอันดับ 1 ของจีน กำหนดวิสัยทัศนที่จะ
พัฒนาเปนศูนยกลางในดานเศรษฐกิจการเงิน การคา และการขนสง 
เปาหมายหลัก คือการปูพื้นฐานที่จะทวีกำลังและนำไปสูการเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจของจีน ภายใตแนวคิด “3+1” 

โดย: ดร.ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร ผูอำนวยการสำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ นครปกกิ�ง

32 33
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นครเซ�่ยงไฮไดตั�งเปาหมายการคาใน 

ชวงเวลาดังกลาวไวดังนี้

• สินคาทั�วไป ในป 2553 การนำเขา 

และสงออกสินคาผานทาเรือเซี่ยงไฮจะมี 

มูลคาไมต่ำกวา 

550,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวเฉลี่ยในอัตรา ประมาณรอยละ 

10 ตอป โดยในจำนวนนี้เปนมูลคา 

การนำเขาและสงออกของนครเซี ่ยงไฮ 

อยางนอย 300,000 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป 

เชนกัน

• ธุรกิจบร�การ ในป 2553 การนำเขา 

และสงออกธุรกิจบริการจะมีมูลคาไมต่ำ 

กวา 100,000 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยในอัตรารอยละ 

25 ตอป

• การรับเหมาโครงการในตางประเทศ 

และความรวมมือดานแรงงาน ในระหวาง 

ป 2549-2553 การรับเหมาโครงการใน 

ต างประเทศและความร วมม ือด าน 

แรงงานกำหนดวาจะมีมูลคาไมต่ำกวา 

20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวเฉลี่ยในอัตรารอยละ 10 ตอป

• การลงทุนในตางประเทศ ในระหวางป 

2549-2553 การลงทุนในตางประเทศ 

ของนครเซี ่ยงไฮจะมีมูลคาไมต่ำกวา 

3,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 

เฉล่ียในอัตรารอยละ 30 ตอป

Contributor
ดร. ไพจ�ตร  ว�บูลยธนสาร 
ผูอำนวยการสำนักงานพาณิชยในตางประเทศ  
ณ กรุงปกกิ�ง
ปร�ญญาเอก D.B.A. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
Nova University (2537)
มลรัฐฟลอร�ดา  ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ความเช�่ยวชาญ การคาระหวางประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจ�น



 ตอนที ่แลวทานผู อานไดทราบถึง 
การพัฒนาเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ 
การเงินระหวางประเทศ ในตอนน้ีทานผูอาน 
จะไดทราบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจการคา 
ระหวางประเทศ และฉบับหนาเดือนกันยายน 
ทานจะทราบถึงมาตรการการผลักดันเปน 
ศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศและ 
บทสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ทั้งสามดาน

ศูนยกลางการคาระหวางประเทศ 
 ภายหลังจากการเขาเปนสมาชิก 
องคการการคาโลก รัฐบาลจีนไดทยอยเปด 

เสรีทางการคาอยางตอเนื่องในชวง 10 ปที่ 
ผานมา ทั ้งในระดับประเทศและมณฑล 
ระบบการคาระหวางประเทศของนครเซ่ียงไฮ 
ดูเหมือนจะไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วใน 
ระดับที่สูงกวาของประเทศเสียอีก ไมวาใน 
มิติปริมาณ คุณภาพ และระบบการบริหาร 
จัดการ การดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
5 ปดังกลาว นับเปนชวงเวลาที่สำคัญในการ 
สรางรากฐานเพื่อนำไปสูการเปนศูนยกลาง 
เศรษฐกิจ การเงิน การคา และการขนสง 
ของนครเซี่ยงไฮ 
 ในการน้ี รัฐบาลนครเซ่ียงไฮไดกำหนด 

แนวทางและมาตรการพัฒนาการคาระหวาง 
ประเทศในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป 
ฉบับที่ 11 ไวดังนี้

ยกระดับ Technical Content 

สำหรับ สินคาสงออก

 1) เพิ่มสัดสวนการสงออกสำหรับ 
สินคาเทคโนโลยีชั ้นสูงรุ นใหม  สินคา 
อ ิ เล ็กทรอน ิกส และเคร ื ่ องใช  ไฟฟ า 
โดยเฉพาะสินคา Microelectronic เครื่อง 
อุปกรณสมัยใหม ยานยนต เหล็กกลา เรือ 
อ ุตสาหกรรมเคมีหนัก อ ุปกรณไฟฟา 
คอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟา เปนตน
 2) ใหความสำคัญกับการพัฒนา 
ตราสินคาสงออกที่มีคุณภาพดี ผานการ 
ดำเนินโครงการ “Shanghai Brand” 
และขยายการสงออกสินคาที่มีตราสินคา 
ของนครเซี่ยงไฮ
 3) สนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยี 
สำคัญของสินคาสงออกที ่มีเทคโนโลยี 
ชั ้นสูงรุ นใหมและพัฒนาทรัพยสินทาง 
ปญญาของสินคาสงออก

เสร�มสรางการรับเหมาโครงการ 

และพัฒนา Service Outsourcing

 1) ยกระดับคุณภาพของ Service 

Outsourcing โดยพัฒนาเขตใหมผูตง (Pudong) 
ใหเปนพื้นที่สาธิต (Demonstration Area) 
ของ Service Outsourcing และมุงเนน 
การพัฒนา Service Outsourcing ประเภท 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา 
การออกแบบ โลจิสติกส  และการเง ิน 
ขณะเดียวกันก็ดึงดูดใหกิจการ บริการดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศชั ้นนำเขามาลงทุน 
ในนครเซี่ยงไฮ ควบคูไปกับการเรงกอสราง 
Shanghai International IT Service 
Outsourcing Base และพยายามสราง 
Pudong Software Park ใหเปนแหลง 
สงออกซอฟตแวรและศูนยกลาง Service 
Outsourcing ชั้นนำของจีน
 2) พัฒนานโยบายและศักยภาพ 
การลงทุนดาน Service Outsourcing 
ใหสมบูรณแบบ สนับสนุนกิจการตางชาติ 
ประเภท IT Outsourcing (ITO) และ 
Business Process Outsourcing (BPO) 
เขามาลงทุนในนครเซ่ียงไฮ รวมมือกับกิจการ 
Outsourcing ตางชาติขนาดใหญ ในการ 
รับเหมางาน ติดตามแนวโนมการพัฒนา 
ของ Service Outsourcing ของโลก 
และเรงกำหนดนโยบายในการสนับสนุน 
Service Outsourcing

เรงรัดการพัฒนา

ธุรกิจบร�การ

 1) สงเสริมการพัฒนาธุรกิจบริการ 
สำคัญใหเปนไปอยางรวดเร็ว โดยเรงปรับปรุง 
ธุรกิจโลจิสติกส การเงิน การใหคำปรึกษา 
ทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปน 
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพและมิติทางดาน 
เทคโนโลยีสูง
 2) ยกระดับคุณภาพของงานแสดง 
สินคา พยายามจัดงาน Shanghai Inter 
national Industry Fair, Shanghai 
International Sourcing Fair และ East 
China Fair ใหประสบความสำเร็จ รวมงาน 
แสดงสินคาในตางประเทศ โดยเฉพาะใน 
ตลาดใหม เช น ซาอุด ิอาระเบีย และ 
อินโดนีเซีย และดึงดูดใหกิจการจัดงาน 
แสดงส ินค า (Fair Organizer) ท ี ่ม ี 
คุณภาพเขามาจัดงานแสดงสินคาในนครเซ่ียงไฮ 
มากขึ้น

 3) สงเสริมขอตกลง CEPA ใหมีผล 
เปนรูปธรรม ขยายความรวมมือทางดาน 
เศรษฐกิจกับฮองกงและมาเกาใหกวางขวาง 
ยิ่งขึ้น ชักจูงกิจการของฮองกงและมาเกา 
เขามาลงทุนในนครเซ่ียงไฮและดึงดูดบุคลากร 
ดีเดนเขามาทำงานในนครเซี่ยงไฮใหมากขึ้น 
ศึกษาประสบการณดานธุรกิจบริการของ 
ฮองกง พัฒนาธุรกิจการเงิน ประกันภัย 
การขนสง โลจิสติกส เรงสงเสริมธุรกิจ 
การขนสง การกอสราง วัฒนธรรม และกีฬา 
ใหออกสูภายนอก

สงเสร�มการนำเขาและสงออก 

ของทาเร�อเซ�่ยงไฮ

 1) ขยายพ้ืนท่ีหลังทา (Hinterland) 
ของทาเรือเซี่ยงไฮ โดยเสริมสรางบทบาท 
ของทาเรือเซี ่ยงไฮออกไปยังสามเหลี ่ยม 
ปากแมน้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง) และพื้นที่ 
สำคัญที่แมน้ำฉางเจียงไหลผาน
 2) พัฒนาการสงออกกลับ (Re-export) 
โดยใชประโยชนจากความไดเปรียบของ 
ทาเรือน้ำลึกหยางซาน (Yang Shan Deep 
Sea Por t )  ในความเป นศ ูนย กลาง  
การขนถายสินคาในภูมิภาคเอเซียตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ สรางนครเซ่ียงไฮใหเปนศูนยกลาง 
Sourcing และศูนยกระจายสินคาของ 
บริษัทขามชาติในจีน
 3) พัฒนาบริษัทการคาระหวาง 
ประเทศ (Trading Company) ชั้นนำ 
ขยายการนำเขาและสงออกของกิจการ 
ตางชาติอยางตอเนื่อง ปรับโครงสรางของ 
รัฐวิสาหกิจใหมีบริษัทการคาระหวางประเทศ 
มากขึ้น โดยกำหนดเปาหมาย ณ ป 2553 
ใหมีบริษัทที่มีมูลคาการคามากกวา 5,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 6 ราย และ 
มากกวา 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 
25 ราย

 สงเสร�มการคาในอุตสาหกรรมที่ 

กอใหเกิดมูลคาเพ��ม

 1) ดึงดูดการลงทุนในศูนยวิจัยและ 
พัฒนา (R & D Center) ของกิจการ 
ตางประเทศเขามาในนครเซี่ยงไฮ

 2) ผลักดันและสรางแบบจำลอง 
หวงโซอ ุตสาหกรรมเทคโนโลยีข ั ้นสูง 
(High-Tech Industry Chain Model) 

และฮองกง พัฒนาศักยภาพของตลาดดังกลาว 
ใหคำแนะนำแกบริษัทจีนในเรื่องการเขาสู 
ตลาด (Market Entry) ของตลาดดังกลาว 
และมาตรการกีดกันทางการคา ตลอดจน 
พัฒนามูลคาเพิ่มของสินคาสงออก
 2) พ ัฒนาตลาดใหม  โดยเน น 
ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก เอเซีย 
ตะวันออกเฉียงใต อเมริกาใต และแอฟริกา 
สรางฐานขอมูลการคาสำหรับตลาดใหม 
ต ิดตามและให ข อม ูลการค าแก บร ิษ ัท 
สนับสนุนผูประกอบการเซี่ยงไฮออกไปรวม
งานแสดงสินคาและเจรจาธุรกิจในตลาด 
ดังกลาว สนับสนุนดานการเงิน และจัด 
Shanghai Exhibition ในตลาดดังกลาวที่ 
มีศักยภาพ

ยกระดับ

การออกสูภายนอก

 1) พัฒนากิจการขามชาติของจีน 
โดยสนับสนุนบริษัทที ่มีศักยภาพออกไป 
ลงทุนในตางประเทศ
 2) ผลักดันโครงการสำคัญอยาง 
ตอเนื่อง โดยเนนโครงการดานพลังงานและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ถานหิน ไม โลหะ 
แรธาตุ ซึ่งเปนโครงการประเภททรัพยากร 
ที่นครเซี่ยงไฮขาดแคลนอยางมาก
 3) พ ัฒนาการค าท ี ่ก อให  เก ิด  
มูลคาเพิ่มในตางประเทศ โดยแสวงหานิคม 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในตางประเทศ 
สนับสนุนผู ประกอบการที ่มีศักยภาพไป 
พัฒนาธ ุรก ิจในประเทศที ่กำล ังพ ัฒนา 
แสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งนิคม 

อุตสาหกรรมของธุรกิจเซ่ียงไฮในตางประเทศ
 4) เพิ่มระดับคุณภาพการรับเหมา 
โครงการตางๆ และการสงออกแรงงาน 
สนับสนุนการจัดตั้งกิจการรวมทุนดานการ
ออกแบบและก อสร างในนครเซ ี ่ยงไฮ  
สนับสนุนบริษัทเซี่ยงไฮจัดตั้งบริษัทรับเหมา
โครงการหร ือการออกแบบกอสร างใน 
ตางประเทศ

เสร�มสรางการคา

ที่ยุติธรรม (Fair Trade)

 1) สรางระบบเตือนภัยทางการคา 
ระหวางประเทศ ต ิดตามสถานการณ 
การนำเขาและสงออกตลอดเวลา เพิ่มขีด 
ความสามารถในการแกไขปญหาการคาที่ 
เกิดขึ้นอยางฉุกเฉิน

 2) ศึกษาวิธีการปองกันและพัฒนา 
ระบบการคาตามหลักเกณฑสากล

สรางความสะดวกใหกับ

การคาระหวางประเทศ

 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนิน 
พิธีการศุลกากร เพิ ่มระดับเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการดำเนินพิธีการศุลกากร 
สินคาระหวางประเทศ และพัฒนาบริการแบบ 
One-stop Service ใหสะดวก ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2) ผลักดันพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-Commerce) ใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
เสริมสรางการพัฒนาและการใชประโยชน 
ของ Public Business Information 
Resource ผลักดัน Information Sharing 
และพัฒนา E-International Business 
เพื่อลดตนทุนทางการคา

พัฒนาระบบบร�การการคา

ใหสมบูรณแบบ

 1) พัฒนานโยบายสงเสริมการคา 
ใหสมบูรณแบบ สนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ของบริษัทที่จะขยายตลาดในตางประเทศ 
ดวยนโยบายอันเหมาะสมโดยปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑขององคการการคาโลก และ 
สนับสนุนบริษัทในการจดทะเบียนทรัพยสิน 
ทางปญญาและการรับรองมาตรฐานตางๆ
 2) สร างระบบบร ิหารการค า  
ระหวางประเทศสมัยใหม เสร ิมสร าง 
บทบาทของหนวยงานที ่ดูแลดานการคา 
ระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการใหบริการ 
หรือการประสานงาน เสริมสรางบทบาท 
ของสมาคมของธุรกิจตางๆ ในดานการให 
คำปรึกษาและการบริการ และสงเสริมธุรกิจ 
ตางๆ ใหมีการพัฒนาในเชิงบวกอยางตอเน่ือง 
และเปนระบบ
 โปรดติดตามแนวทางและมาตรการ 
พ ัฒนาการขนส  งระหว  างประเทศใน 
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 11 
ในฉบับกันยายน พรอมบทสรุป

ใหสมบูรณแบบ
 3) ปรับโครงสรางการคาจากสินคา 
ที่ใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) 
เปนสินคาท่ีใชเทคโนโลยีเขมขน (Technology 
Intensive)

ผลักดันการสรางฐานการสงออก 

(Export Base)
 1) ยกระดับเขตการผลิตเพ่ือการสงออก 
(Export Processing Zone: EPZ) โดย 
เนนพัฒนา EPZ จำนวน 6 แหง ไดแก เขต 
Minghang, Jinqiao, Caohejin, Qingpu, 
Songjiang และ Jiading  และขณะเดียวกัน 
ก็พัฒนา EPZ ดังกลาวใหมีนโยบายและ 
บทบาทที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
 2) ผลักดันการสรางศูนยสงออก 

ยานยนตและชิ ้นสวนอุปกรณยานยนต 
แหงชาติในเขตเจียติ้ง (Jiading National 
Automobile & Auto Parts Export Base) 
และศูนยสงออกอุตสาหกรรมยาในเขต 
จางเจียง (Zhangjiang Bio-pharmaceutical 
Industry Export Base)
 3) เสร ิมสรางการกอสรางเขต 
ปลอดภาษีและนิคมอุตสาหกรรม

ใชประโยชนจากสินคานำเขา

อยางเต็มที่

 1) ใชประโยชนจากสินคานำเขา 
อยางเต็มท่ี โดยเนนการนำเขาสินคาท่ีสามารถ 
ใชประโยชนในการยกระดับคุณภาพของ 
เครื่องมือและอุปกรณสำหรับอุตสาหกรรม
หลัก

 2) ปรับโครงสรางสินคานำเขา โดย 
สงเสริมการนำเขาสินคาที่สามารถชวยแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร การพัฒนา 
เทคโนโลยี และการยกระดับคุณภาพชีวิต 
รวมท้ังเนนการนำเขาทรัพยากรท่ีขาดแคลน 
เชน น้ำมันปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ไมดิบ 
และโลหะ เปนตน ตลอดจนการขยายการ 
นำเขาเทคโนโลยีที ่ทันสมัยและทรัพยสิน 
ทางปญญา เพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐานการพัฒนา 
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง

รักษาความหลากหลาย

ของตลาด

 1) พัฒนาตลาดเกาในเชิงลึก โดย 
รักษาแนวโนมการคาอันดีของตลาดเกา 
เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน 
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เซ�่ยงไฮ…จากปาร�ส
สูนิวยอรกแหงตะวันออก
ว�สัยทัศนและแนวทางการไปสู
ความเปนศูนยกลางของเซ�่ยงไฮ (ตอนที่ 2)

เซี่ยงไฮศูนยกลางการคาการลงทุนอันดับ 1 ของจีน กำหนดวิสัยทัศนที่จะ
พัฒนาเปนศูนยกลางในดานเศรษฐกิจการเงิน การคา และการขนสง 
เปาหมายหลัก คือการปูพื้นฐานที่จะทวีกำลังและนำไปสูการเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจของจีน ภายใตแนวคิด “3+1” 

โดย: ดร.ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร ผูอำนวยการสำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ นครปกกิ�ง
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นครเซ�่ยงไฮไดตั�งเปาหมายการคาใน 

ชวงเวลาดังกลาวไวดังนี้

• สินคาทั�วไป ในป 2553 การนำเขา 

และสงออกสินคาผานทาเรือเซี่ยงไฮจะมี 

มูลคาไมต่ำกวา 

550,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวเฉลี่ยในอัตรา ประมาณรอยละ 

10 ตอป โดยในจำนวนนี้เปนมูลคา 

การนำเขาและสงออกของนครเซี ่ยงไฮ 

อยางนอย 300,000 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป 

เชนกัน

• ธุรกิจบร�การ ในป 2553 การนำเขา 

และสงออกธุรกิจบริการจะมีมูลคาไมต่ำ 

กวา 100,000 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยในอัตรารอยละ 

25 ตอป

• การรับเหมาโครงการในตางประเทศ 

และความรวมมือดานแรงงาน ในระหวาง 

ป 2549-2553 การรับเหมาโครงการใน 

ต างประเทศและความร วมม ือด าน 

แรงงานกำหนดวาจะมีมูลคาไมต่ำกวา 

20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวเฉลี่ยในอัตรารอยละ 10 ตอป

• การลงทุนในตางประเทศ ในระหวางป 

2549-2553 การลงทุนในตางประเทศ 

ของนครเซี ่ยงไฮจะมีมูลคาไมต่ำกวา 

3,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 

เฉล่ียในอัตรารอยละ 30 ตอป

Contributor
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ผูอำนวยการสำนักงานพาณิชยในตางประเทศ  
ณ กรุงปกกิ�ง
ปร�ญญาเอก D.B.A. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
Nova University (2537)
มลรัฐฟลอร�ดา  ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ความเช�่ยวชาญ การคาระหวางประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจ�น



 ตอนที ่แลวทานผู อานไดทราบถึง 
การพัฒนาเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ 
การเงินระหวางประเทศ ในตอนน้ีทานผูอาน 
จะไดทราบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจการคา 
ระหวางประเทศ และฉบับหนาเดือนกันยายน 
ทานจะทราบถึงมาตรการการผลักดันเปน 
ศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศและ 
บทสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ทั้งสามดาน

ศูนยกลางการคาระหวางประเทศ 
 ภายหลังจากการเขาเปนสมาชิก 
องคการการคาโลก รัฐบาลจีนไดทยอยเปด 

เสรีทางการคาอยางตอเนื่องในชวง 10 ปที่ 
ผานมา ทั ้งในระดับประเทศและมณฑล 
ระบบการคาระหวางประเทศของนครเซ่ียงไฮ 
ดูเหมือนจะไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วใน 
ระดับที่สูงกวาของประเทศเสียอีก ไมวาใน 
มิติปริมาณ คุณภาพ และระบบการบริหาร 
จัดการ การดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
5 ปดังกลาว นับเปนชวงเวลาที่สำคัญในการ 
สรางรากฐานเพื่อนำไปสูการเปนศูนยกลาง 
เศรษฐกิจ การเงิน การคา และการขนสง 
ของนครเซี่ยงไฮ 
 ในการน้ี รัฐบาลนครเซ่ียงไฮไดกำหนด 

แนวทางและมาตรการพัฒนาการคาระหวาง 
ประเทศในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป 
ฉบับที่ 11 ไวดังนี้

ยกระดับ Technical Content 

สำหรับ สินคาสงออก

 1) เพิ่มสัดสวนการสงออกสำหรับ 
สินคาเทคโนโลยีชั ้นสูงรุ นใหม  สินคา 
อ ิ เล ็กทรอน ิกส และเคร ื ่ องใช  ไฟฟ า 
โดยเฉพาะสินคา Microelectronic เครื่อง 
อุปกรณสมัยใหม ยานยนต เหล็กกลา เรือ 
อ ุตสาหกรรมเคมีหนัก อ ุปกรณไฟฟา 
คอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟา เปนตน
 2) ใหความสำคัญกับการพัฒนา 
ตราสินคาสงออกที่มีคุณภาพดี ผานการ 
ดำเนินโครงการ “Shanghai Brand” 
และขยายการสงออกสินคาที่มีตราสินคา 
ของนครเซี่ยงไฮ
 3) สนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยี 
สำคัญของสินคาสงออกที ่มีเทคโนโลยี 
ชั ้นสูงรุ นใหมและพัฒนาทรัพยสินทาง 
ปญญาของสินคาสงออก

เสร�มสรางการรับเหมาโครงการ 

และพัฒนา Service Outsourcing

 1) ยกระดับคุณภาพของ Service 

Outsourcing โดยพัฒนาเขตใหมผูตง (Pudong) 
ใหเปนพื้นที่สาธิต (Demonstration Area) 
ของ Service Outsourcing และมุงเนน 
การพัฒนา Service Outsourcing ประเภท 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา 
การออกแบบ โลจิสติกส  และการเง ิน 
ขณะเดียวกันก็ดึงดูดใหกิจการ บริการดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศชั ้นนำเขามาลงทุน 
ในนครเซี่ยงไฮ ควบคูไปกับการเรงกอสราง 
Shanghai International IT Service 
Outsourcing Base และพยายามสราง 
Pudong Software Park ใหเปนแหลง 
สงออกซอฟตแวรและศูนยกลาง Service 
Outsourcing ชั้นนำของจีน
 2) พัฒนานโยบายและศักยภาพ 
การลงทุนดาน Service Outsourcing 
ใหสมบูรณแบบ สนับสนุนกิจการตางชาติ 
ประเภท IT Outsourcing (ITO) และ 
Business Process Outsourcing (BPO) 
เขามาลงทุนในนครเซ่ียงไฮ รวมมือกับกิจการ 
Outsourcing ตางชาติขนาดใหญ ในการ 
รับเหมางาน ติดตามแนวโนมการพัฒนา 
ของ Service Outsourcing ของโลก 
และเรงกำหนดนโยบายในการสนับสนุน 
Service Outsourcing

เรงรัดการพัฒนา

ธุรกิจบร�การ

 1) สงเสริมการพัฒนาธุรกิจบริการ 
สำคัญใหเปนไปอยางรวดเร็ว โดยเรงปรับปรุง 
ธุรกิจโลจิสติกส การเงิน การใหคำปรึกษา 
ทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปน 
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพและมิติทางดาน 
เทคโนโลยีสูง
 2) ยกระดับคุณภาพของงานแสดง 
สินคา พยายามจัดงาน Shanghai Inter 
national Industry Fair, Shanghai 
International Sourcing Fair และ East 
China Fair ใหประสบความสำเร็จ รวมงาน 
แสดงสินคาในตางประเทศ โดยเฉพาะใน 
ตลาดใหม เช น ซาอุด ิอาระเบีย และ 
อินโดนีเซีย และดึงดูดใหกิจการจัดงาน 
แสดงส ินค า (Fair Organizer) ท ี ่ม ี 
คุณภาพเขามาจัดงานแสดงสินคาในนครเซ่ียงไฮ 
มากขึ้น

 3) สงเสริมขอตกลง CEPA ใหมีผล 
เปนรูปธรรม ขยายความรวมมือทางดาน 
เศรษฐกิจกับฮองกงและมาเกาใหกวางขวาง 
ยิ่งขึ้น ชักจูงกิจการของฮองกงและมาเกา 
เขามาลงทุนในนครเซ่ียงไฮและดึงดูดบุคลากร 
ดีเดนเขามาทำงานในนครเซี่ยงไฮใหมากขึ้น 
ศึกษาประสบการณดานธุรกิจบริการของ 
ฮองกง พัฒนาธุรกิจการเงิน ประกันภัย 
การขนสง โลจิสติกส เรงสงเสริมธุรกิจ 
การขนสง การกอสราง วัฒนธรรม และกีฬา 
ใหออกสูภายนอก

สงเสร�มการนำเขาและสงออก 

ของทาเร�อเซ�่ยงไฮ

 1) ขยายพ้ืนท่ีหลังทา (Hinterland) 
ของทาเรือเซี่ยงไฮ โดยเสริมสรางบทบาท 
ของทาเรือเซี ่ยงไฮออกไปยังสามเหลี ่ยม 
ปากแมน้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง) และพื้นที่ 
สำคัญที่แมน้ำฉางเจียงไหลผาน
 2) พัฒนาการสงออกกลับ (Re-export) 
โดยใชประโยชนจากความไดเปรียบของ 
ทาเรือน้ำลึกหยางซาน (Yang Shan Deep 
Sea Por t )  ในความเป นศ ูนย กลาง  
การขนถายสินคาในภูมิภาคเอเซียตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ สรางนครเซ่ียงไฮใหเปนศูนยกลาง 
Sourcing และศูนยกระจายสินคาของ 
บริษัทขามชาติในจีน
 3) พัฒนาบริษัทการคาระหวาง 
ประเทศ (Trading Company) ชั้นนำ 
ขยายการนำเขาและสงออกของกิจการ 
ตางชาติอยางตอเนื่อง ปรับโครงสรางของ 
รัฐวิสาหกิจใหมีบริษัทการคาระหวางประเทศ 
มากขึ้น โดยกำหนดเปาหมาย ณ ป 2553 
ใหมีบริษัทที่มีมูลคาการคามากกวา 5,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 6 ราย และ 
มากกวา 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 
25 ราย

 สงเสร�มการคาในอุตสาหกรรมที่ 

กอใหเกิดมูลคาเพ��ม

 1) ดึงดูดการลงทุนในศูนยวิจัยและ 
พัฒนา (R & D Center) ของกิจการ 
ตางประเทศเขามาในนครเซี่ยงไฮ

 2) ผลักดันและสรางแบบจำลอง 
หวงโซอ ุตสาหกรรมเทคโนโลยีข ั ้นสูง 
(High-Tech Industry Chain Model) 

และฮองกง พัฒนาศักยภาพของตลาดดังกลาว 
ใหคำแนะนำแกบริษัทจีนในเรื่องการเขาสู 
ตลาด (Market Entry) ของตลาดดังกลาว 
และมาตรการกีดกันทางการคา ตลอดจน 
พัฒนามูลคาเพิ่มของสินคาสงออก
 2) พ ัฒนาตลาดใหม  โดยเน น 
ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก เอเซีย 
ตะวันออกเฉียงใต อเมริกาใต และแอฟริกา 
สรางฐานขอมูลการคาสำหรับตลาดใหม 
ต ิดตามและให ข อม ูลการค าแก บร ิษ ัท 
สนับสนุนผูประกอบการเซี่ยงไฮออกไปรวม
งานแสดงสินคาและเจรจาธุรกิจในตลาด 
ดังกลาว สนับสนุนดานการเงิน และจัด 
Shanghai Exhibition ในตลาดดังกลาวที่ 
มีศักยภาพ

ยกระดับ

การออกสูภายนอก

 1) พัฒนากิจการขามชาติของจีน 
โดยสนับสนุนบริษัทที ่มีศักยภาพออกไป 
ลงทุนในตางประเทศ
 2) ผลักดันโครงการสำคัญอยาง 
ตอเนื่อง โดยเนนโครงการดานพลังงานและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ถานหิน ไม โลหะ 
แรธาตุ ซึ่งเปนโครงการประเภททรัพยากร 
ที่นครเซี่ยงไฮขาดแคลนอยางมาก
 3) พ ัฒนาการค าท ี ่ก อให  เก ิด  
มูลคาเพิ่มในตางประเทศ โดยแสวงหานิคม 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในตางประเทศ 
สนับสนุนผู ประกอบการที ่มีศักยภาพไป 
พัฒนาธ ุรก ิจในประเทศที ่กำล ังพ ัฒนา 
แสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งนิคม 

อุตสาหกรรมของธุรกิจเซ่ียงไฮในตางประเทศ
 4) เพิ่มระดับคุณภาพการรับเหมา 
โครงการตางๆ และการสงออกแรงงาน 
สนับสนุนการจัดตั้งกิจการรวมทุนดานการ
ออกแบบและก อสร างในนครเซ ี ่ยงไฮ  
สนับสนุนบริษัทเซี่ยงไฮจัดตั้งบริษัทรับเหมา
โครงการหร ือการออกแบบกอสร างใน 
ตางประเทศ

เสร�มสรางการคา

ที่ยุติธรรม (Fair Trade)

 1) สรางระบบเตือนภัยทางการคา 
ระหวางประเทศ ต ิดตามสถานการณ 
การนำเขาและสงออกตลอดเวลา เพิ่มขีด 
ความสามารถในการแกไขปญหาการคาที่ 
เกิดขึ้นอยางฉุกเฉิน

 2) ศึกษาวิธีการปองกันและพัฒนา 
ระบบการคาตามหลักเกณฑสากล

สรางความสะดวกใหกับ

การคาระหวางประเทศ

 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนิน 
พิธีการศุลกากร เพิ ่มระดับเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการดำเนินพิธีการศุลกากร 
สินคาระหวางประเทศ และพัฒนาบริการแบบ 
One-stop Service ใหสะดวก ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2) ผลักดันพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-Commerce) ใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
เสริมสรางการพัฒนาและการใชประโยชน 
ของ Public Business Information 
Resource ผลักดัน Information Sharing 
และพัฒนา E-International Business 
เพื่อลดตนทุนทางการคา

พัฒนาระบบบร�การการคา

ใหสมบูรณแบบ

 1) พัฒนานโยบายสงเสริมการคา 
ใหสมบูรณแบบ สนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ของบริษัทที่จะขยายตลาดในตางประเทศ 
ดวยนโยบายอันเหมาะสมโดยปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑขององคการการคาโลก และ 
สนับสนุนบริษัทในการจดทะเบียนทรัพยสิน 
ทางปญญาและการรับรองมาตรฐานตางๆ
 2) สร างระบบบร ิหารการค า  
ระหวางประเทศสมัยใหม เสร ิมสร าง 
บทบาทของหนวยงานที ่ดูแลดานการคา 
ระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการใหบริการ 
หรือการประสานงาน เสริมสรางบทบาท 
ของสมาคมของธุรกิจตางๆ ในดานการให 
คำปรึกษาและการบริการ และสงเสริมธุรกิจ 
ตางๆ ใหมีการพัฒนาในเชิงบวกอยางตอเน่ือง 
และเปนระบบ
 โปรดติดตามแนวทางและมาตรการ 
พ ัฒนาการขนส  งระหว  างประเทศใน 
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 11 
ในฉบับกันยายน พรอมบทสรุป

ใหสมบูรณแบบ
 3) ปรับโครงสรางการคาจากสินคา 
ที่ใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) 
เปนสินคาท่ีใชเทคโนโลยีเขมขน (Technology 
Intensive)

ผลักดันการสรางฐานการสงออก 

(Export Base)
 1) ยกระดับเขตการผลิตเพ่ือการสงออก 
(Export Processing Zone: EPZ) โดย 
เนนพัฒนา EPZ จำนวน 6 แหง ไดแก เขต 
Minghang, Jinqiao, Caohejin, Qingpu, 
Songjiang และ Jiading  และขณะเดียวกัน 
ก็พัฒนา EPZ ดังกลาวใหมีนโยบายและ 
บทบาทที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
 2) ผลักดันการสรางศูนยสงออก 

ยานยนตและชิ ้นสวนอุปกรณยานยนต 
แหงชาติในเขตเจียติ้ง (Jiading National 
Automobile & Auto Parts Export Base) 
และศูนยสงออกอุตสาหกรรมยาในเขต 
จางเจียง (Zhangjiang Bio-pharmaceutical 
Industry Export Base)
 3) เสร ิมสรางการกอสรางเขต 
ปลอดภาษีและนิคมอุตสาหกรรม

ใชประโยชนจากสินคานำเขา

อยางเต็มที่

 1) ใชประโยชนจากสินคานำเขา 
อยางเต็มท่ี โดยเนนการนำเขาสินคาท่ีสามารถ 
ใชประโยชนในการยกระดับคุณภาพของ 
เครื่องมือและอุปกรณสำหรับอุตสาหกรรม
หลัก

 2) ปรับโครงสรางสินคานำเขา โดย 
สงเสริมการนำเขาสินคาที่สามารถชวยแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร การพัฒนา 
เทคโนโลยี และการยกระดับคุณภาพชีวิต 
รวมท้ังเนนการนำเขาทรัพยากรท่ีขาดแคลน 
เชน น้ำมันปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ไมดิบ 
และโลหะ เปนตน ตลอดจนการขยายการ 
นำเขาเทคโนโลยีที ่ทันสมัยและทรัพยสิน 
ทางปญญา เพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐานการพัฒนา 
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง

รักษาความหลากหลาย

ของตลาด

 1) พัฒนาตลาดเกาในเชิงลึก โดย 
รักษาแนวโนมการคาอันดีของตลาดเกา 
เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน 
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เซ�่ยงไฮ…จากปาร�ส
สูนิวยอรกแหงตะวันออก
ว�สัยทัศนและแนวทางการไปสู
ความเปนศูนยกลางของเซ�่ยงไฮ (ตอนที่ 2)

เซี่ยงไฮศูนยกลางการคาการลงทุนอันดับ 1 ของจีน กำหนดวิสัยทัศนที่จะ
พัฒนาเปนศูนยกลางในดานเศรษฐกิจการเงิน การคา และการขนสง 
เปาหมายหลัก คือการปูพื้นฐานที่จะทวีกำลังและนำไปสูการเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจของจีน ภายใตแนวคิด “3+1” 

โดย: ดร.ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร ผูอำนวยการสำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ นครปกกิ�ง

32 33

42 43

นครเซ�่ยงไฮไดตั�งเปาหมายการคาใน 

ชวงเวลาดังกลาวไวดังนี้

• สินคาทั�วไป ในป 2553 การนำเขา 

และสงออกสินคาผานทาเรือเซี่ยงไฮจะมี 

มูลคาไมต่ำกวา 

550,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวเฉลี่ยในอัตรา ประมาณรอยละ 

10 ตอป โดยในจำนวนนี้เปนมูลคา 

การนำเขาและสงออกของนครเซี ่ยงไฮ 

อยางนอย 300,000 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป 

เชนกัน

• ธุรกิจบร�การ ในป 2553 การนำเขา 

และสงออกธุรกิจบริการจะมีมูลคาไมต่ำ 

กวา 100,000 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยในอัตรารอยละ 

25 ตอป

• การรับเหมาโครงการในตางประเทศ 

และความรวมมือดานแรงงาน ในระหวาง 

ป 2549-2553 การรับเหมาโครงการใน 

ต างประเทศและความร วมม ือด าน 

แรงงานกำหนดวาจะมีมูลคาไมต่ำกวา 

20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวเฉลี่ยในอัตรารอยละ 10 ตอป

• การลงทุนในตางประเทศ ในระหวางป 

2549-2553 การลงทุนในตางประเทศ 

ของนครเซี ่ยงไฮจะมีมูลคาไมต่ำกวา 

3,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 

เฉล่ียในอัตรารอยละ 30 ตอป
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ความเช�่ยวชาญ การคาระหวางประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจ�น



 ตอนที ่แลวทานผู อานไดทราบถึง 
การพัฒนาเปนศูนยกลางดานเศรษฐกิจ 
การเงินระหวางประเทศ ในตอนน้ีทานผูอาน 
จะไดทราบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจการคา 
ระหวางประเทศ และฉบับหนาเดือนกันยายน 
ทานจะทราบถึงมาตรการการผลักดันเปน 
ศูนยกลางการขนสงระหวางประเทศและ 
บทสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ทั้งสามดาน

ศูนยกลางการคาระหวางประเทศ 
 ภายหลังจากการเขาเปนสมาชิก 
องคการการคาโลก รัฐบาลจีนไดทยอยเปด 

เสรีทางการคาอยางตอเนื่องในชวง 10 ปที่ 
ผานมา ทั ้งในระดับประเทศและมณฑล 
ระบบการคาระหวางประเทศของนครเซ่ียงไฮ 
ดูเหมือนจะไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วใน 
ระดับที่สูงกวาของประเทศเสียอีก ไมวาใน 
มิติปริมาณ คุณภาพ และระบบการบริหาร 
จัดการ การดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
5 ปดังกลาว นับเปนชวงเวลาที่สำคัญในการ 
สรางรากฐานเพื่อนำไปสูการเปนศูนยกลาง 
เศรษฐกิจ การเงิน การคา และการขนสง 
ของนครเซี่ยงไฮ 
 ในการน้ี รัฐบาลนครเซ่ียงไฮไดกำหนด 

แนวทางและมาตรการพัฒนาการคาระหวาง 
ประเทศในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป 
ฉบับที่ 11 ไวดังนี้

ยกระดับ Technical Content 

สำหรับ สินคาสงออก

 1) เพิ่มสัดสวนการสงออกสำหรับ 
สินคาเทคโนโลยีชั ้นสูงรุ นใหม  สินคา 
อ ิ เล ็กทรอน ิกส และเคร ื ่ องใช  ไฟฟ า 
โดยเฉพาะสินคา Microelectronic เครื่อง 
อุปกรณสมัยใหม ยานยนต เหล็กกลา เรือ 
อ ุตสาหกรรมเคมีหนัก อ ุปกรณไฟฟา 
คอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟา เปนตน
 2) ใหความสำคัญกับการพัฒนา 
ตราสินคาสงออกที่มีคุณภาพดี ผานการ 
ดำเนินโครงการ “Shanghai Brand” 
และขยายการสงออกสินคาที่มีตราสินคา 
ของนครเซี่ยงไฮ
 3) สนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยี 
สำคัญของสินคาสงออกที ่มีเทคโนโลยี 
ชั ้นสูงรุ นใหมและพัฒนาทรัพยสินทาง 
ปญญาของสินคาสงออก

เสร�มสรางการรับเหมาโครงการ 

และพัฒนา Service Outsourcing

 1) ยกระดับคุณภาพของ Service 

Outsourcing โดยพัฒนาเขตใหมผูตง (Pudong) 
ใหเปนพื้นที่สาธิต (Demonstration Area) 
ของ Service Outsourcing และมุงเนน 
การพัฒนา Service Outsourcing ประเภท 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา 
การออกแบบ โลจิสติกส  และการเง ิน 
ขณะเดียวกันก็ดึงดูดใหกิจการ บริการดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศชั ้นนำเขามาลงทุน 
ในนครเซี่ยงไฮ ควบคูไปกับการเรงกอสราง 
Shanghai International IT Service 
Outsourcing Base และพยายามสราง 
Pudong Software Park ใหเปนแหลง 
สงออกซอฟตแวรและศูนยกลาง Service 
Outsourcing ชั้นนำของจีน
 2) พัฒนานโยบายและศักยภาพ 
การลงทุนดาน Service Outsourcing 
ใหสมบูรณแบบ สนับสนุนกิจการตางชาติ 
ประเภท IT Outsourcing (ITO) และ 
Business Process Outsourcing (BPO) 
เขามาลงทุนในนครเซ่ียงไฮ รวมมือกับกิจการ 
Outsourcing ตางชาติขนาดใหญ ในการ 
รับเหมางาน ติดตามแนวโนมการพัฒนา 
ของ Service Outsourcing ของโลก 
และเรงกำหนดนโยบายในการสนับสนุน 
Service Outsourcing

เรงรัดการพัฒนา

ธุรกิจบร�การ

 1) สงเสริมการพัฒนาธุรกิจบริการ 
สำคัญใหเปนไปอยางรวดเร็ว โดยเรงปรับปรุง 
ธุรกิจโลจิสติกส การเงิน การใหคำปรึกษา 
ทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปน 
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพและมิติทางดาน 
เทคโนโลยีสูง
 2) ยกระดับคุณภาพของงานแสดง 
สินคา พยายามจัดงาน Shanghai Inter 
national Industry Fair, Shanghai 
International Sourcing Fair และ East 
China Fair ใหประสบความสำเร็จ รวมงาน 
แสดงสินคาในตางประเทศ โดยเฉพาะใน 
ตลาดใหม เช น ซาอุด ิอาระเบีย และ 
อินโดนีเซีย และดึงดูดใหกิจการจัดงาน 
แสดงส ินค า (Fair Organizer) ท ี ่ม ี 
คุณภาพเขามาจัดงานแสดงสินคาในนครเซ่ียงไฮ 
มากขึ้น

 3) สงเสริมขอตกลง CEPA ใหมีผล 
เปนรูปธรรม ขยายความรวมมือทางดาน 
เศรษฐกิจกับฮองกงและมาเกาใหกวางขวาง 
ยิ่งขึ้น ชักจูงกิจการของฮองกงและมาเกา 
เขามาลงทุนในนครเซ่ียงไฮและดึงดูดบุคลากร 
ดีเดนเขามาทำงานในนครเซี่ยงไฮใหมากขึ้น 
ศึกษาประสบการณดานธุรกิจบริการของ 
ฮองกง พัฒนาธุรกิจการเงิน ประกันภัย 
การขนสง โลจิสติกส เรงสงเสริมธุรกิจ 
การขนสง การกอสราง วัฒนธรรม และกีฬา 
ใหออกสูภายนอก

สงเสร�มการนำเขาและสงออก 

ของทาเร�อเซ�่ยงไฮ

 1) ขยายพ้ืนท่ีหลังทา (Hinterland) 
ของทาเรือเซี่ยงไฮ โดยเสริมสรางบทบาท 
ของทาเรือเซี ่ยงไฮออกไปยังสามเหลี ่ยม 
ปากแมน้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง) และพื้นที่ 
สำคัญที่แมน้ำฉางเจียงไหลผาน
 2) พัฒนาการสงออกกลับ (Re-export) 
โดยใชประโยชนจากความไดเปรียบของ 
ทาเรือน้ำลึกหยางซาน (Yang Shan Deep 
Sea Por t )  ในความเป นศ ูนย กลาง  
การขนถายสินคาในภูมิภาคเอเซียตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ สรางนครเซ่ียงไฮใหเปนศูนยกลาง 
Sourcing และศูนยกระจายสินคาของ 
บริษัทขามชาติในจีน
 3) พัฒนาบริษัทการคาระหวาง 
ประเทศ (Trading Company) ชั้นนำ 
ขยายการนำเขาและสงออกของกิจการ 
ตางชาติอยางตอเนื่อง ปรับโครงสรางของ 
รัฐวิสาหกิจใหมีบริษัทการคาระหวางประเทศ 
มากขึ้น โดยกำหนดเปาหมาย ณ ป 2553 
ใหมีบริษัทที่มีมูลคาการคามากกวา 5,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 6 ราย และ 
มากกวา 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 
25 ราย

 สงเสร�มการคาในอุตสาหกรรมที่ 

กอใหเกิดมูลคาเพ��ม

 1) ดึงดูดการลงทุนในศูนยวิจัยและ 
พัฒนา (R & D Center) ของกิจการ 
ตางประเทศเขามาในนครเซี่ยงไฮ

 2) ผลักดันและสรางแบบจำลอง 
หวงโซอ ุตสาหกรรมเทคโนโลยีข ั ้นสูง 
(High-Tech Industry Chain Model) 

และฮองกง พัฒนาศักยภาพของตลาดดังกลาว 
ใหคำแนะนำแกบริษัทจีนในเรื่องการเขาสู 
ตลาด (Market Entry) ของตลาดดังกลาว 
และมาตรการกีดกันทางการคา ตลอดจน 
พัฒนามูลคาเพิ่มของสินคาสงออก
 2) พ ัฒนาตลาดใหม  โดยเน น 
ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก เอเซีย 
ตะวันออกเฉียงใต อเมริกาใต และแอฟริกา 
สรางฐานขอมูลการคาสำหรับตลาดใหม 
ต ิดตามและให ข อม ูลการค าแก บร ิษ ัท 
สนับสนุนผูประกอบการเซี่ยงไฮออกไปรวม
งานแสดงสินคาและเจรจาธุรกิจในตลาด 
ดังกลาว สนับสนุนดานการเงิน และจัด 
Shanghai Exhibition ในตลาดดังกลาวที่ 
มีศักยภาพ

ยกระดับ

การออกสูภายนอก

 1) พัฒนากิจการขามชาติของจีน 
โดยสนับสนุนบริษัทที ่มีศักยภาพออกไป 
ลงทุนในตางประเทศ
 2) ผลักดันโครงการสำคัญอยาง 
ตอเนื่อง โดยเนนโครงการดานพลังงานและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ถานหิน ไม โลหะ 
แรธาตุ ซึ่งเปนโครงการประเภททรัพยากร 
ที่นครเซี่ยงไฮขาดแคลนอยางมาก
 3) พ ัฒนาการค าท ี ่ก อให  เก ิด  
มูลคาเพิ่มในตางประเทศ โดยแสวงหานิคม 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในตางประเทศ 
สนับสนุนผู ประกอบการที ่มีศักยภาพไป 
พัฒนาธ ุรก ิจในประเทศที ่กำล ังพ ัฒนา 
แสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งนิคม 

อุตสาหกรรมของธุรกิจเซ่ียงไฮในตางประเทศ
 4) เพิ่มระดับคุณภาพการรับเหมา 
โครงการตางๆ และการสงออกแรงงาน 
สนับสนุนการจัดตั้งกิจการรวมทุนดานการ
ออกแบบและก อสร างในนครเซ ี ่ยงไฮ  
สนับสนุนบริษัทเซี่ยงไฮจัดตั้งบริษัทรับเหมา
โครงการหร ือการออกแบบกอสร างใน 
ตางประเทศ

เสร�มสรางการคา

ที่ยุติธรรม (Fair Trade)

 1) สรางระบบเตือนภัยทางการคา 
ระหวางประเทศ ต ิดตามสถานการณ 
การนำเขาและสงออกตลอดเวลา เพิ่มขีด 
ความสามารถในการแกไขปญหาการคาที่ 
เกิดขึ้นอยางฉุกเฉิน

 2) ศึกษาวิธีการปองกันและพัฒนา 
ระบบการคาตามหลักเกณฑสากล

สรางความสะดวกใหกับ

การคาระหวางประเทศ

 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนิน 
พิธีการศุลกากร เพิ ่มระดับเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการดำเนินพิธีการศุลกากร 
สินคาระหวางประเทศ และพัฒนาบริการแบบ 
One-stop Service ใหสะดวก ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2) ผลักดันพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-Commerce) ใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
เสริมสรางการพัฒนาและการใชประโยชน 
ของ Public Business Information 
Resource ผลักดัน Information Sharing 
และพัฒนา E-International Business 
เพื่อลดตนทุนทางการคา

พัฒนาระบบบร�การการคา

ใหสมบูรณแบบ

 1) พัฒนานโยบายสงเสริมการคา 
ใหสมบูรณแบบ สนับสนุนกิจกรรมตางๆ 
ของบริษัทที่จะขยายตลาดในตางประเทศ 
ดวยนโยบายอันเหมาะสมโดยปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑขององคการการคาโลก และ 
สนับสนุนบริษัทในการจดทะเบียนทรัพยสิน 
ทางปญญาและการรับรองมาตรฐานตางๆ
 2) สร างระบบบร ิหารการค า  
ระหวางประเทศสมัยใหม เสร ิมสร าง 
บทบาทของหนวยงานที ่ดูแลดานการคา 
ระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการใหบริการ 
หรือการประสานงาน เสริมสรางบทบาท 
ของสมาคมของธุรกิจตางๆ ในดานการให 
คำปรึกษาและการบริการ และสงเสริมธุรกิจ 
ตางๆ ใหมีการพัฒนาในเชิงบวกอยางตอเน่ือง 
และเปนระบบ
 โปรดติดตามแนวทางและมาตรการ 
พ ัฒนาการขนส  งระหว  างประเทศใน 
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ฉบับที่ 11 
ในฉบับกันยายน พรอมบทสรุป

ใหสมบูรณแบบ
 3) ปรับโครงสรางการคาจากสินคา 
ที่ใชแรงงานเขมขน (Labor Intensive) 
เปนสินคาท่ีใชเทคโนโลยีเขมขน (Technology 
Intensive)

ผลักดันการสรางฐานการสงออก 

(Export Base)
 1) ยกระดับเขตการผลิตเพ่ือการสงออก 
(Export Processing Zone: EPZ) โดย 
เนนพัฒนา EPZ จำนวน 6 แหง ไดแก เขต 
Minghang, Jinqiao, Caohejin, Qingpu, 
Songjiang และ Jiading  และขณะเดียวกัน 
ก็พัฒนา EPZ ดังกลาวใหมีนโยบายและ 
บทบาทที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
 2) ผลักดันการสรางศูนยสงออก 

ยานยนตและชิ ้นสวนอุปกรณยานยนต 
แหงชาติในเขตเจียติ้ง (Jiading National 
Automobile & Auto Parts Export Base) 
และศูนยสงออกอุตสาหกรรมยาในเขต 
จางเจียง (Zhangjiang Bio-pharmaceutical 
Industry Export Base)
 3) เสร ิมสรางการกอสรางเขต 
ปลอดภาษีและนิคมอุตสาหกรรม

ใชประโยชนจากสินคานำเขา

อยางเต็มที่

 1) ใชประโยชนจากสินคานำเขา 
อยางเต็มท่ี โดยเนนการนำเขาสินคาท่ีสามารถ 
ใชประโยชนในการยกระดับคุณภาพของ 
เครื่องมือและอุปกรณสำหรับอุตสาหกรรม
หลัก

 2) ปรับโครงสรางสินคานำเขา โดย 
สงเสริมการนำเขาสินคาที่สามารถชวยแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมและทรัพยากร การพัฒนา 
เทคโนโลยี และการยกระดับคุณภาพชีวิต 
รวมท้ังเนนการนำเขาทรัพยากรท่ีขาดแคลน 
เชน น้ำมันปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ไมดิบ 
และโลหะ เปนตน ตลอดจนการขยายการ 
นำเขาเทคโนโลยีที ่ทันสมัยและทรัพยสิน 
ทางปญญา เพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐานการพัฒนา 
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง

รักษาความหลากหลาย

ของตลาด

 1) พัฒนาตลาดเกาในเชิงลึก โดย 
รักษาแนวโนมการคาอันดีของตลาดเกา 
เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน 
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เซ�่ยงไฮ…จากปาร�ส
สูนิวยอรกแหงตะวันออก
ว�สัยทัศนและแนวทางการไปสู
ความเปนศูนยกลางของเซ�่ยงไฮ (ตอนที่ 2)

เซี่ยงไฮศูนยกลางการคาการลงทุนอันดับ 1 ของจีน กำหนดวิสัยทัศนที่จะ
พัฒนาเปนศูนยกลางในดานเศรษฐกิจการเงิน การคา และการขนสง 
เปาหมายหลัก คือการปูพื้นฐานที่จะทวีกำลังและนำไปสูการเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจของจีน ภายใตแนวคิด “3+1” 

โดย: ดร.ไพจ�ตร ว�บูลยธนสาร ผูอำนวยการสำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ นครปกกิ�ง

32 33

42 43

นครเซ�่ยงไฮไดตั�งเปาหมายการคาใน 

ชวงเวลาดังกลาวไวดังนี้

• สินคาทั�วไป ในป 2553 การนำเขา 

และสงออกสินคาผานทาเรือเซี่ยงไฮจะมี 

มูลคาไมต่ำกวา 

550,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวเฉลี่ยในอัตรา ประมาณรอยละ 

10 ตอป โดยในจำนวนนี้เปนมูลคา 

การนำเขาและสงออกของนครเซี ่ยงไฮ 

อยางนอย 300,000 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป 

เชนกัน

• ธุรกิจบร�การ ในป 2553 การนำเขา 

และสงออกธุรกิจบริการจะมีมูลคาไมต่ำ 

กวา 100,000 ลานเหรียญ 

สหรัฐฯ ขยายตัวเฉลี่ยในอัตรารอยละ 

25 ตอป

• การรับเหมาโครงการในตางประเทศ 

และความรวมมือดานแรงงาน ในระหวาง 

ป 2549-2553 การรับเหมาโครงการใน 

ต างประเทศและความร วมม ือด าน 

แรงงานกำหนดวาจะมีมูลคาไมต่ำกวา 

20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวเฉลี่ยในอัตรารอยละ 10 ตอป

• การลงทุนในตางประเทศ ในระหวางป 

2549-2553 การลงทุนในตางประเทศ 

ของนครเซี ่ยงไฮจะมีมูลคาไมต่ำกวา 

3,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 

เฉล่ียในอัตรารอยละ 30 ตอป

Contributor
ดร. ไพจ�ตร  ว�บูลยธนสาร 
ผูอำนวยการสำนักงานพาณิชยในตางประเทศ  
ณ กรุงปกกิ�ง
ปร�ญญาเอก D.B.A. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
Nova University (2537)
มลรัฐฟลอร�ดา  ประเทศสหรัฐอเมร�กา
ความเช�่ยวชาญ การคาระหวางประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจ�น



ไดอีกทางหน่ึง คือ การท่ีประเทศไทยไดบรรจุ 
เร่ืองน้ีไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร(ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 – 2556 
วาควรพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยเพ่ิมการ 
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื ่อสารในดานการศึกษาและฝกอบรม 
เพื่อสรางสังคมอุดมปญญาใหเกิดขึ้นใน 
เร็ววัน
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ใหเลือกใชอีกมากมาย หน่ึงในน้ันคือโปรแกรม 
วูลแฟรมอัลฟา (Wolfram Alpha) เปน 
ซอฟตแวรเครื ่องมือคนหาออนไลนที ่มี 
เปาหมายหลักเพ่ือนักวิจัย (Singer, 2553) 
ซ่ึงสามารถชวยนักเรียน นักศึกษาใหคนหา 
องคความรู ที ่ตนตองการไดตลอดเวลา 
ผานทางไอแพ็ดหรือสมารทโฟน
 มีงานวิจัยในอินเดียไดสรุปวาการ 
บูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับหลักสูตร 
การศึกษาที่หลากหลายสามารถพัฒนา 
ทักษะการแกปญหาของนักเรียน นักศึกษา 
ไดอยางมีนัยสำคัญ คือมีหนาท่ีเปนศูนยกลาง 
หรือหัวใจสำคัญในการสรางบุคลากร 
มืออาชีพที ่มีความเชี ่ยวชาญเพิ่มขึ ้นใน 
สังคม (Sharma and Singh, 2554)
บทสรุป

 จากขอมูลของแผนนโยบายเทคโนโลยี 
สารสนเทศแหงชาติ และขอสังเกตจาก 
ขอมูลความเปนจริงในประเทศตางๆ เชน 
ในสหรัฐอเมริกา แสดงใหเห็นวาการลด 
ความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี เพื ่อให 
ประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีได 
อยางมีประสิทธิภาพ จะมีสวนชวยในการ 
พัฒนาการศึกษา เพราะเทคโนโลยีสามารถ 
ชวยเสริมสรางการเรียนรูที่ไมมีพรมแดน 
ใหกับนักเรียน นักศึกษา 
 จากขอมูลแนวโนมความตองการของ 
ตลาดตออาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ยังมีความตองการจำนวนมาก สามารถ 
นำมาใชเปนแนวทางใหแกสถาบันการศึกษา 
เพื่อผลิตนักศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวให 
ตรงกับแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหงชาติ และควรหาวิธีการเพ่ือเสริมสราง 
ประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษาใหมี 
ความรูความสามารถ ใหมีคุณภาพเปน 
ท่ีพึงพอใจของผูประกอบการ และเพ่ิมเติม 
หรือปรับปรุงหลักสูตรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารใหทันตอการ 
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ควรสนับสนุน 
และจัดต้ังระบบการสอบใบประกาศนียบัตร 
ทดสอบความรูและทักษะเฉพาะทางดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
อยางชัดเจนและมีคุณภาพ   หรือเพิ่มเติม 
ใหเปนเงื่อนไขของการจบการศึกษา  เพื่อ 
สรางมูลคาเพิ่มและสรางคุณภาพอยาง 
แทจริงใหแกนักเรียน นักศึกษา และให 

 สรุปนโยบายแผนพัฒนา ICT ไดวา 
ประเทศไทยตองการเปน “สังคมอุดมปญญา” 
หมายถึง “สังคมที่มีการพัฒนาและใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อยางชาญฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน 
ทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด(Smart) 
และรอบรูสารสนเทศ (Information 
literacy) สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศ 
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ 
และรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตน 
และสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีธรรมาภิบาล 
(Smart Governance) เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาสู เศรษฐกิจและสังคมฐาน 
ความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและ 
มั่นคง” โดยกำหนดกลยุทธไว 5 ดาน 
ไดแก e-Industry, e-Commerce, 
e-Government, e-Education และ 
e-Society ซึ่งสามารถสรุปความเชื่อมโยง 
ระหวางกลยุทธและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ทุกกลยุทธไดดังนี้คือนวัตกรรม ความรู 
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
การพัฒนาคนและโครงสรางพื้นฐานดาน 
โทรคมนาคม จุดสำคัญคือหากไดมีการ 
พัฒนาตามกลยุทธกับปจจัยใหเชื่อมโยง 
ไปพรอมกันก็จะนำไปสู “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
ได (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร, 2550)
 อีกหน่ึงประเด็นสำคัญของยุทธศาสตร ท่ี 
3 ในแผนนโยบายการพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร ไดแก  การเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การบริหารจัดการโครงขายและทรัพยากร 
เชน แนวทางในการลดปญหาความเหล่ือมล้ำ 
ในการเข าถ ึงสารสนเทศและความร ู  
(Digital Divide) ปญหานี้เห็นไดชัดเจน 

หนวยงานระดับชุมชนและตำบล โดยในป 
พ.ศ. 2549 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ 
นักเรียนยังอยูท่ี 1 เคร่ืองตอจำนวน 6,111 
คน และมีสัดสวนครูที่ผานการอบรมดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูที่รอยละ 58.4
 ประเด ็นสำค ัญอ ีกจ ุดหน ึ ่ งของ 
ยุทธศาสตรที่ 5 คือ การยกระดับขีด 
ความสามารถในการแข  งข ันของ 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
และรายไดเขาประเทศ เพราะสังคม 
ประเทศไทยยุคปจจุบัน กำลังกาวเขาสู 
สังคมสูงวัย (Aging Society) สัดสวนของ 
ประชากรที่อายุมากกวา 60 ป มีสัดสวน 
เพิ่มขึ้นตามลำดับและมีแนวโนมเพิ่มสูง 
ขึ้นจากรอยละ 10.8  ในป พ.ศ. 2550 
เปนรอยละ 25.1 ใน ป พ.ศ. 2557  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร, 2550) คุณภาพการศึกษายังไม 
เพียงพอตอการปรับตัวใหเทาทันการ 
เปลี่ยนแปลงสูสังคมและเศรษฐกิจฐาน 
ความรู โดยภาพรวมคนไทยมีการใชและ 
พึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อความเปนอยูในชีวิต 
ประจำวันมากขึ้นตามลำดับ  เห็นไดจาก 
จำนวนผู ใชอินเทอรเน็ตและโทรศัพท 
มือถือท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง
 การขยายตัวของการใชอินเทอรเน็ต 
อยางตอเน่ืองและแพรหลายของผูคนท่ัวโลก 
สงผลใหโลกเขาสูยุคสมัยอินเทอรเน็ต (Net 
Generation) การเติบโตของอินเทอรเน็ต 
ในป 2000 (พ.ศ. 2543) เทียบกับป 2011 
(พ.ศ. 2554) เพิ่มขึ้นถึง 5.82 เทา ทำใหมี 

ประชากรทั ่วโลกใชอ ินเทอรเน ็ตกวา 
2,095 ลานคน ประมาณรอยละ 30.2 
ของประชากรโลกทั ้งหมด ในเอเชียมี 
ประชากรท ี ่ ใช อ ินเทอร  เน ็ตท ั ้ งหมด 
ประมาณ 922 ลานคน หรือประมาณ 
รอยละ 23.7 ของประชากรเอเชียทั้งหมด 
ดังขอมูลในตารางที่ 1 ทวีปอเมริกาเหนือ 
ถือวามีอ ัตราสวนการใชอ ินเทอรเน็ต 
สูงสุดถึงรอยละ 78.3 แตทวีปที่มีอัตรา 
การเติบโตของจำนวนผูใชงานสูงสุดคือ 
ทวีปแอฟริกา มีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 
2,527.4 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 25 เทา 
รองมาคือตะวันออกกลางโดยมี อัตราการ 
เติบโตรอยละ 1,987 หรือเพิ ่มขึ ้น 
ประมาณ 19 เทา และเมื ่อเทียบ 
อัตราสวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลก ทวีป 
เอเชียมีอัตราสวนมากเปนอันดับ 1 คิด 
เปนรอยละ 44 รองมาคือทวีปยุโรป 
รอยละ 22.7 และทวีปอเมริกาเหนือ 
รอยละ 13 ตามลำดับ (ตารางที่ 1 และ 
รูปที่ 1)
 จากการจัดลำดับความสามารถดาน 
การแขงขันในเวทีโลกป 2011 ซึ่งมี 
อันดับ 1 คือสหรัฐอเมริกาและฮองกง 
อันดับ 3 คือสิงคโปร โดยภาพรวม 
นั้นประเทศไทยจัดอยูในระดับปานกลาง
คืออันดับที่ 27 จาก 100 อันดับแรก 
ของโลก  แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
อื่นๆ ในทวีปเอเชียพบวาอินเดียซึ่งอยูที่ 
อันดับ 32 อินโดนีเซียอันดับ 37 และ 

ในการแขงขันต่ำกวาประเทศไทยกลับมี 
ระดับประสิทธิภาพทางดานการศึกษาที่ 
สูงกวา โดยอยูในอันดับที่ 4 รองจาก 
มาเลเซียและออสเตรเลีย ซึ่งเปนอันดับ 2 
และ 3 ตามลำดับ อีกประเด็นที่นาสังเกต 
คือประเทศซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเชน 
เกาหลีอันดับ 10 และญี่ปุนอันดับ 13 
กลับมีประสิทธิภาพดานการศึกษากับ 
ระดับความคาดหวังของผูประกอบการใน 
ระดับที ่ต ่ำเมื ่อเทียบกับประเทศอื ่นๆ 
ในทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลียที ่มี 
โครงสรางทางเทคโนโลยีท่ีดอยกวาเกาหลี 
และญี่ปุน ดังแสดงในรูปที่ 2
 แนนอนวาการพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศเปนปจจัยหลัก เพ่ือเพ่ิมระดับ 
ความสามารถดานการแขงขันและเปน 
ดัชนีชี้วัดการแขงขันของแตละประเทศ    

 นอกเหนือจากโครงสรางพื้นฐาน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแลว การพัฒนา 
บุคลากรทางดานนี้ ยังมีความสำคัญตอ 
การพัฒนาอีกดวย ในตารางที่ 2 จากการ 
ศึกษาสถานภาพบุคลากรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย 
พบวาบุคลากรดานนี้สวนใหญประมาณ 
รอยละ 70 อยูในกลุมที่มีทักษะระดับต่ำ  
ในป พ.ศ. 2550 บุคลากรดานน้ีแจกแจงได 
18 อาชีพ/ตำแหนง และท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด 
คือผูปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร 
(System Operator) คิดเปนรอยละ 45.83 
ของบุคลากรกลุมนี้ทั้งหมด รองลงมาเปน 

วิธีการเรียนการสอนอีกมากมาย  เพราะ 
เทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอการดำเนิน 
ชีวิตเปนอยางมาก”  มีขอมูลแสดงใหเห็น 
วามหาวิทยาลัยที ่เปดสอนออนไลนใน 
สหรัฐอเมริกา สามารถรับนักศึกษาเขาเรียน 
ไดจำนวนมากและมีแนวโนมที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 
เมื่อความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีเพิ่ม 
มากขึ้น เชน ในปจจุบันระบบการศึกษา 
เรียนรูแบบออนไลน  (Online Learning) 
แสดงใหเห ็นว านวัตกรรมที ่ด ูเหมือน 
สลับซับซอนตอผูใชนี้ไดเปดโอกาสใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงข้ึนอยางรวดเร็วและชัดเจน 
คือเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดย 
ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสำหรับการเรียนรู 
ทำใหการเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนและ 
ยืดหยุนไดมากข้ึน โดยการอนุญาตใหนักเรียน 
สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางที ่ 
แตกตางกันและไดรับความรูตามวิธีการที่ 
แตกตางกันตามความจำเปนและทักษะ 
ของนักเรียนแตละคน ซึ่งมีความสามารถ 
และมีระดับสติปญญาท่ีแตกตางกันน่ันเอง 
(Christensen, 2011)
 ในสหร ั ฐอ เมร ิ ก าม ี ก ารลงท ุน 
อยางมากเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตั้งแตในป 
1981 (พ.ศ. 2524) พบวาในโรงเรียนมี 
คอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองตอนักเรียน 125 คน 

ในป 1991 (พ.ศ. 2534) มีคอมพิวเตอร 
หนึ่งเครื่องตอนักเรียน 18 คน และในป 
2000 หนึ่งเครื่องตอ 5 คน และขอมูล 
ลาสุดพบวามีคอมพิวเตอร 1 เครื่องตอ      
3 คน (2 เครื่องตอ 5 คน)2 ในปจจุบัน 
มีอุปกรณส่ือสารและเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
มากมายใหเลือกใช เชน ไอแพ็ด (iPad) 
ซึ ่งเปนเทคโนโลยีของบริษัทแอปเปลที่ 
กำลังไดรับความนิยมอาจเปนการเปลี่ยน 
แปลงวิถีชีวิตของผูคนเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ตลอดไป (Singer, 2553)  เพราะจัดเปน 
อ ุปกรณการศึกษาที ่ เป นมากกวาแค 
หนาจอคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็กที่มี 
น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการดูหนังและเลน 
วิดีโอเกม เนื่องดวยการศึกษายุคใหมไมใช 
แคการนั่งฟงอาจารยบรรยายในหองเรียน 
อีกตอไป แตนักเรียน นักศึกษา ยังสามารถ 
ใชเทคโนโลยีที่หลากหลายเหลาน้ี  เพ่ือคน 
หาขอมูลที่อาจารยกำลังสอน หรือกำลัง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน 
หองเรียน ตัวอยางของการใชเทคโนโลยี 
ไอแพ็ดเพื ่อการศึกษาที ่เปนประโยชน 
อยางมาก โดยสามารถเขาถึงแหลงขอมูล 
บนอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว เพราะยัง 
มีโปรแกรมสำเร ็จร ูป (Application 
Program) ท่ีใชไดกับอุปกรณท่ีทันสมัยเหลาน้ี 

ฟลิปปนสอันดับ 41 ทั ้งหมดมีระดับ 
ความสามารถดานการแขงขันที่ดอยกวา 
ประเทศไทย ในขณะท่ีฮองกงซ่ึงเปนอันดับ 
1  สิงคโปรอันดับ 3  และมาเลเซียอันดับ 
16 มีระดับความสามารถดานการแขงขัน 
ที่สูงกวาประเทศไทย
 ในดานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาในคณะท่ีเก่ียวของ 
กับประสิทธิภาพของหลักสูตรดานบริหาร 
ธุรกิจในสถานศึกษากับความตองการ 
ของตลาดงานของทวีปเอเชียและทวีป 
ออสเตรเลีย จะเห็นไดวาสอดคลองกับ 
ขอมูลการจัดระดับของความสามารถใน 
การแขงขันของโลก คือ อันดับ 1 ยังคง 
เปนสิงคโปร สวนประเทศไทยอยูในอับดับ 
ที่ 9 แตเปนที่นาแปลกใจวาในดัชนีดาน 
การศึกษาน้ี อินเดียซ่ึงมีระดับความสามารถ 

 1 http://www.internetworldstats.com/stats.htm »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ ³ à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2554 Ê×º¤�¹àÁ×่Í 11 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

  2 http://www.pcworld.com/article/7024/computerstopeople_ratio_now_25.html Ê×º¤�¹àÁ×่Í 12 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

กลุมอาช�พ/ตำแหนง จำนวน รอยละ

 System Operator 95,199 45.83
 Others 44,278 21.32
 System Technician 17,219 8.29
 Programmer 13,993 6.74
 Computer Trainer 3,634 1075
 System Manager 3,595 1.73
 Data Communication Specialist 3,296 1.59
 Database Specialist 3,263 1.57
 Application Software Specialist 2,962 1.43
 System Analyst & Designer 2,873 1.38
 IT Security Specialist 2,871 1.38
 CAD & CAM Specialist 2,865 1.38
 Software Engineer 2,721 1.31
 CIO 2,473 1.19
 Project Manager 2,121 1.02
 Web Master 1,723 0.83
 IT Quality Assurance Speciallist 1,622 0.78
 Multimedia Software Specialist 993 0.48
 จำนวนทั้งหมด 207,701 100

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÐ·ÃÇ§à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ, 2550

ผูที ่จะจบการศึกษามีคุณสมบัติตรงกับ 
ความตองการของตลาดแรงงานยุคปจจุบัน
 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เชน 
สิงคโปร มาเลเซีย ฯลฯ ไดเร่ิมเปดหลักสูตร 
การศึกษาออนไลน โดยใหมหาวิทยาลัยใน 
สหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยในทวีป 
ออสเตรเลียมารวมพัฒนาหลักสูตรที ่มี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาใน 
ประเทศตนเองไดมีความรูที่ทันสมัย และ 
สามารถดำเนินงานวิจัยรวมกับประเทศอ่ืนๆ 
เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความรูอีกทางหน่ึง 
สำหรับประเทศไทยนั้น กลุมผูบริหารของ 
แตละมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน 
เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนตน ไดมองเห็น 
ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาชวย 
พัฒนาระบบการศึกษาอยางจริงจังมาเปน 
ระยะเวลาหน่ึงแลวเชนกัน โดยสามารถพิจารณา 
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“โดยในป พ.ศ. 2549 
จำนวนเคร�่อง 

คอมพ�วเตอรตอ 
นักเร�ยนยังอยูที่ 

1 เคร�่องตอจำนวน 
6,111 คน และมี 
สัดสวนครูที่ผาน 
การอบรมดาน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศอยูที่ 
รอยละ 58.4”  

“การจัดลำดับความสามารถดานการแขงขัน 

ในเวทีโลกป 2011 ซ�่งมีอันดับ 1 คือ 

สหรัฐอเมร�กาและ ฮองกง อันดับ 3 คือ 

สิงคโปร โดยภาพรวมนั�นประเทศไทย

จัดอยูในระดับปานกลางคืออันดับที่ 27
จาก 100 อันดับแรกของโลก”

โดยเฉพาะในสถานศึกษาตามตางจังหวัด
ของประเทศไทย  มีการศึกษาขอมูลเชิงลึก 
พบวาการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
ในประเทศไทยยังอยูในระดับที่ไมดีนัก  
ถึงแมจะมีการจัดตั ้งโครงการและออก 
มาตรการสนับสนุนใหมีคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตใชในภาคการศึกษาและใน 

ชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอรรอยละ 8.29 
และโปรแกรมเมอรรอยละ 6.74 ในขณะท่ี 
กลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตางๆ จะเปนกลุม 
ท่ีมีจำนวนนอยท่ีสุด คือ รอยละ 0.48 - 1.59 
(ข้ึนกับประเภทความเช่ียวชาญ)  ในสวนของ 
ความตองการบุคลากรทางดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศเปนไปในทิศทางเดียวกันวา 
ประเทศไทยยังคงมีความตองการบุคลากร 
ดานน้ีอีกเปนจำนวนมาก ตัวอยางเชน ในป 
พ.ศ. 2552 กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
มีความตองการบุคลากรดานเทคนิค  ใน 
ตำแหนง 3 ลำดับแรก คือ 1) Programmer/ 
Software Developer  2) Software 
Engineer/Software Analyst & Design 
3) Database Administrator โดยเฉล่ีย 
กวาปละ 20,000 คน
 จากขอมูลในป พ.ศ. 2548 ผูจบ 
การศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั ้งหมดในระดับอุดมศึกษามีจำนวน 
19,735 คน แตยังมีปญหาดานคุณภาพของ 
การศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร ผูประกอบการหลายรายมี 
ความเห็นวาหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารของมหาวิทยาลัยตางๆ ใน 
ปจจุบัน ยังไมทันตอการเปล่ียนแปลงอยาง 
รวดเร็วของเทคโนโลยี ทำใหผูประกอบการ 
ตองรับภาระตอยอดความรูเพ่ือใหแรงงาน 

เหลานี้สามารถทำงานตามที่ตองการได   
นอกจากนี ้ประเทศไทยยังไมไดม ีการ 
สนับสนุนระบบการสอบใบประกาศนียบัตร 
ความรูและทักษะเฉพาะทางดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร (Certification 
exam) อยางเดนชัด
 ตามแผนแมบทท่ีไดกลาวถึงประเด็น 
สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ ผูเขียนไดสรุปปจจัยตางๆ ในแผน 
แมบทไวในรูปที่ 3
แนวโนมการศึกษาในปจจุบันและในอนาคต

 ศาสตราจารยเครตัน คริสเตนเซน 
(Clayton Christensen)  จากมหาวิทยาลัย 
ฮารวารด สหรัฐอเมริกา ไดเขียนหนังสือ 
เก่ียวกับการตรวจสอบปญหาของการศึกษา 
และสาธารณสุข ผานทางทฤษฎีที่เขาได 
ตั้งขึ้นกอนหนานี้ในป 1997 (พ.ศ. 2540) 
ในหนังสือช่ือ “ภาวะท่ีกลืนไมเขาคายไมออก 
ของผูริเร่ิมนำส่ิงใหมเขามา (The Innovator's 
Dilemma)”  ซ่ึงกลาวถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่มีตอธุรกิจ  และในป 2008 
(พ.ศ. 2551) ในหนังสือเรื่อง “หองเรียนที่ 
สลับซับซอน (Disrupting Class)” และ 
“วิทยาลัยที่สลับซับซอน (Disrupting 
College)” ไดกลาวถึงหัวใจสำคัญท่ีวา “การ 
ศึกษาสมัยใหมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีทันสมัยจะเปล่ียนแปลง 

ตารางที่ 1 ขอมูลสถิติของผูใชงานอินเทอรเน็ตทั�วโลก1

ตารางที่ 2 แจกแจงบุคลากรดาน ICT ของประเทศไทย ป 2550

รูปที่ 3 แผนภูมิปจจัยแวดลอมและ
ขอเสนอเช�งหลักการเพ��อรวมกัน
สรางสังคมอุดมปญญาในโลก
ยุคดิจ�ตอลที่เกี่ยวของกับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2552- 2556 The Factors and 
Concept Proposal for 
Cooperating in order to 
Build Social Education in the 
Digital World

รูปที่  2 ลำดับประสิทธิภาพในระบบการศึกษาของทว�ปเอเช�ยและ
ทว�ปออสเตรเลีย โดยเปร�ยบเทียบจากความตองการในภาคธุรกิจ
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 จากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: 
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รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงขอมูลผูใชงาน
อินเทอรเน็ตทั�วโลกแจกแจงตามทว�ป1
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ไดอีกทางหน่ึง คือ การท่ีประเทศไทยไดบรรจุ 
เร่ืองน้ีไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร(ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 – 2556 
วาควรพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยเพ่ิมการ 
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื ่อสารในดานการศึกษาและฝกอบรม 
เพื่อสรางสังคมอุดมปญญาใหเกิดขึ้นใน 
เร็ววัน

บรรณานุกรม

Christensen, C. M.,  2011. Online learning for student 
-centered innovation. สืบคนจาก http://www.deseret 
news.com/article/700116326/Online-learning-for- 
student-centered-innovation.html
Christensen, C. M.,  Horn, M. B., Soares, L., and Caldera, L. 
2011. Disrupting College. สืบคนจากhttp://www. 
americanprogress.org/issues/2011/02/pdf/disrupting_ 
college.pdf
Lumande, E., Ojedokun, A. and Fidzani, B. 2006. 
Information Literacy Skills Course delivery through 
WebCT: The University of Botswana Library experience 

ใหเลือกใชอีกมากมาย หน่ึงในน้ันคือโปรแกรม 
วูลแฟรมอัลฟา (Wolfram Alpha) เปน 
ซอฟตแวรเครื ่องมือคนหาออนไลนที ่มี 
เปาหมายหลักเพ่ือนักวิจัย (Singer, 2553) 
ซ่ึงสามารถชวยนักเรียน นักศึกษาใหคนหา 
องคความรู ที ่ตนตองการไดตลอดเวลา 
ผานทางไอแพ็ดหรือสมารทโฟน
 มีงานวิจัยในอินเดียไดสรุปวาการ 
บูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับหลักสูตร 
การศึกษาที่หลากหลายสามารถพัฒนา 
ทักษะการแกปญหาของนักเรียน นักศึกษา 
ไดอยางมีนัยสำคัญ คือมีหนาท่ีเปนศูนยกลาง 
หรือหัวใจสำคัญในการสรางบุคลากร 
มืออาชีพที ่มีความเชี ่ยวชาญเพิ่มขึ ้นใน 
สังคม (Sharma and Singh, 2554)
บทสรุป

 จากขอมูลของแผนนโยบายเทคโนโลยี 
สารสนเทศแหงชาติ และขอสังเกตจาก 
ขอมูลความเปนจริงในประเทศตางๆ เชน 
ในสหรัฐอเมริกา แสดงใหเห็นวาการลด 
ความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี เพื ่อให 
ประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีได 
อยางมีประสิทธิภาพ จะมีสวนชวยในการ 
พัฒนาการศึกษา เพราะเทคโนโลยีสามารถ 
ชวยเสริมสรางการเรียนรูที่ไมมีพรมแดน 
ใหกับนักเรียน นักศึกษา 
 จากขอมูลแนวโนมความตองการของ 
ตลาดตออาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ยังมีความตองการจำนวนมาก สามารถ 
นำมาใชเปนแนวทางใหแกสถาบันการศึกษา 
เพื่อผลิตนักศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวให 
ตรงกับแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหงชาติ และควรหาวิธีการเพ่ือเสริมสราง 
ประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษาใหมี 
ความรูความสามารถ ใหมีคุณภาพเปน 
ท่ีพึงพอใจของผูประกอบการ และเพ่ิมเติม 
หรือปรับปรุงหลักสูตรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารใหทันตอการ 
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ควรสนับสนุน 
และจัดต้ังระบบการสอบใบประกาศนียบัตร 
ทดสอบความรูและทักษะเฉพาะทางดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
อยางชัดเจนและมีคุณภาพ   หรือเพิ่มเติม 
ใหเปนเงื่อนไขของการจบการศึกษา  เพื่อ 
สรางมูลคาเพิ่มและสรางคุณภาพอยาง 
แทจริงใหแกนักเรียน นักศึกษา และให 

 สรุปนโยบายแผนพัฒนา ICT ไดวา 
ประเทศไทยตองการเปน “สังคมอุดมปญญา” 
หมายถึง “สังคมที่มีการพัฒนาและใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อยางชาญฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน 
ทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด(Smart) 
และรอบรูสารสนเทศ (Information 
literacy) สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศ 
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ 
และรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตน 
และสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีธรรมาภิบาล 
(Smart Governance) เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาสู เศรษฐกิจและสังคมฐาน 
ความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและ 
มั่นคง” โดยกำหนดกลยุทธไว 5 ดาน 
ไดแก e-Industry, e-Commerce, 
e-Government, e-Education และ 
e-Society ซึ่งสามารถสรุปความเชื่อมโยง 
ระหวางกลยุทธและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ทุกกลยุทธไดดังนี้คือนวัตกรรม ความรู 
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
การพัฒนาคนและโครงสรางพื้นฐานดาน 
โทรคมนาคม จุดสำคัญคือหากไดมีการ 
พัฒนาตามกลยุทธกับปจจัยใหเชื่อมโยง 
ไปพรอมกันก็จะนำไปสู “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
ได (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร, 2550)
 อีกหน่ึงประเด็นสำคัญของยุทธศาสตร ท่ี 
3 ในแผนนโยบายการพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร ไดแก  การเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การบริหารจัดการโครงขายและทรัพยากร 
เชน แนวทางในการลดปญหาความเหล่ือมล้ำ 
ในการเข าถ ึงสารสนเทศและความร ู  
(Digital Divide) ปญหานี้เห็นไดชัดเจน 

หนวยงานระดับชุมชนและตำบล โดยในป 
พ.ศ. 2549 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ 
นักเรียนยังอยูท่ี 1 เคร่ืองตอจำนวน 6,111 
คน และมีสัดสวนครูที่ผานการอบรมดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูที่รอยละ 58.4
 ประเด ็นสำค ัญอ ีกจ ุดหน ึ ่ งของ 
ยุทธศาสตรที่ 5 คือ การยกระดับขีด 
ความสามารถในการแข  งข ันของ 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
และรายไดเขาประเทศ เพราะสังคม 
ประเทศไทยยุคปจจุบัน กำลังกาวเขาสู 
สังคมสูงวัย (Aging Society) สัดสวนของ 
ประชากรที่อายุมากกวา 60 ป มีสัดสวน 
เพิ่มขึ้นตามลำดับและมีแนวโนมเพิ่มสูง 
ขึ้นจากรอยละ 10.8  ในป พ.ศ. 2550 
เปนรอยละ 25.1 ใน ป พ.ศ. 2557  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร, 2550) คุณภาพการศึกษายังไม 
เพียงพอตอการปรับตัวใหเทาทันการ 
เปลี่ยนแปลงสูสังคมและเศรษฐกิจฐาน 
ความรู โดยภาพรวมคนไทยมีการใชและ 
พึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อความเปนอยูในชีวิต 
ประจำวันมากขึ้นตามลำดับ  เห็นไดจาก 
จำนวนผู ใชอินเทอรเน็ตและโทรศัพท 
มือถือท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง
 การขยายตัวของการใชอินเทอรเน็ต 
อยางตอเน่ืองและแพรหลายของผูคนท่ัวโลก 
สงผลใหโลกเขาสูยุคสมัยอินเทอรเน็ต (Net 
Generation) การเติบโตของอินเทอรเน็ต 
ในป 2000 (พ.ศ. 2543) เทียบกับป 2011 
(พ.ศ. 2554) เพิ่มขึ้นถึง 5.82 เทา ทำใหมี 

ประชากรทั ่วโลกใชอ ินเทอรเน ็ตกวา 
2,095 ลานคน ประมาณรอยละ 30.2 
ของประชากรโลกทั ้งหมด ในเอเชียมี 
ประชากรท ี ่ ใช อ ินเทอร  เน ็ตท ั ้ งหมด 
ประมาณ 922 ลานคน หรือประมาณ 
รอยละ 23.7 ของประชากรเอเชียทั้งหมด 
ดังขอมูลในตารางที่ 1 ทวีปอเมริกาเหนือ 
ถือวามีอ ัตราสวนการใชอ ินเทอรเน็ต 
สูงสุดถึงรอยละ 78.3 แตทวีปที่มีอัตรา 
การเติบโตของจำนวนผูใชงานสูงสุดคือ 
ทวีปแอฟริกา มีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 
2,527.4 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 25 เทา 
รองมาคือตะวันออกกลางโดยมี อัตราการ 
เติบโตรอยละ 1,987 หรือเพิ ่มขึ ้น 
ประมาณ 19 เทา และเมื ่อเทียบ 
อัตราสวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลก ทวีป 
เอเชียมีอัตราสวนมากเปนอันดับ 1 คิด 
เปนรอยละ 44 รองมาคือทวีปยุโรป 
รอยละ 22.7 และทวีปอเมริกาเหนือ 
รอยละ 13 ตามลำดับ (ตารางที่ 1 และ 
รูปที่ 1)
 จากการจัดลำดับความสามารถดาน 
การแขงขันในเวทีโลกป 2011 ซึ่งมี 
อันดับ 1 คือสหรัฐอเมริกาและฮองกง 
อันดับ 3 คือสิงคโปร โดยภาพรวม 
นั้นประเทศไทยจัดอยูในระดับปานกลาง
คืออันดับที่ 27 จาก 100 อันดับแรก 
ของโลก  แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
อื่นๆ ในทวีปเอเชียพบวาอินเดียซึ่งอยูที่ 
อันดับ 32 อินโดนีเซียอันดับ 37 และ 

ในการแขงขันต่ำกวาประเทศไทยกลับมี 
ระดับประสิทธิภาพทางดานการศึกษาที่ 
สูงกวา โดยอยูในอันดับที่ 4 รองจาก 
มาเลเซียและออสเตรเลีย ซึ่งเปนอันดับ 2 
และ 3 ตามลำดับ อีกประเด็นที่นาสังเกต 
คือประเทศซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเชน 
เกาหลีอันดับ 10 และญี่ปุนอันดับ 13 
กลับมีประสิทธิภาพดานการศึกษากับ 
ระดับความคาดหวังของผูประกอบการใน 
ระดับที ่ต ่ำเมื ่อเทียบกับประเทศอื ่นๆ 
ในทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลียที ่มี 
โครงสรางทางเทคโนโลยีท่ีดอยกวาเกาหลี 
และญี่ปุน ดังแสดงในรูปที่ 2
 แนนอนวาการพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศเปนปจจัยหลัก เพ่ือเพ่ิมระดับ 
ความสามารถดานการแขงขันและเปน 
ดัชนีชี้วัดการแขงขันของแตละประเทศ    

 นอกเหนือจากโครงสรางพื้นฐาน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแลว การพัฒนา 
บุคลากรทางดานนี้ ยังมีความสำคัญตอ 
การพัฒนาอีกดวย ในตารางที่ 2 จากการ 
ศึกษาสถานภาพบุคลากรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย 
พบวาบุคลากรดานนี้สวนใหญประมาณ 
รอยละ 70 อยูในกลุมที่มีทักษะระดับต่ำ  
ในป พ.ศ. 2550 บุคลากรดานน้ีแจกแจงได 
18 อาชีพ/ตำแหนง และท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด 
คือผูปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร 
(System Operator) คิดเปนรอยละ 45.83 
ของบุคลากรกลุมนี้ทั้งหมด รองลงมาเปน 

วิธีการเรียนการสอนอีกมากมาย  เพราะ 
เทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอการดำเนิน 
ชีวิตเปนอยางมาก”  มีขอมูลแสดงใหเห็น 
วามหาวิทยาลัยที ่เปดสอนออนไลนใน 
สหรัฐอเมริกา สามารถรับนักศึกษาเขาเรียน 
ไดจำนวนมากและมีแนวโนมที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 
เมื่อความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีเพิ่ม 
มากขึ้น เชน ในปจจุบันระบบการศึกษา 
เรียนรูแบบออนไลน  (Online Learning) 
แสดงใหเห ็นว านวัตกรรมที ่ด ูเหมือน 
สลับซับซอนตอผูใชนี้ไดเปดโอกาสใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงข้ึนอยางรวดเร็วและชัดเจน 
คือเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดย 
ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสำหรับการเรียนรู 
ทำใหการเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนและ 
ยืดหยุนไดมากข้ึน โดยการอนุญาตใหนักเรียน 
สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางที ่ 
แตกตางกันและไดรับความรูตามวิธีการที่ 
แตกตางกันตามความจำเปนและทักษะ 
ของนักเรียนแตละคน ซึ่งมีความสามารถ 
และมีระดับสติปญญาท่ีแตกตางกันน่ันเอง 
(Christensen, 2011)
 ในสหร ั ฐอ เมร ิ ก าม ี ก ารลงท ุน 
อยางมากเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตั้งแตในป 
1981 (พ.ศ. 2524) พบวาในโรงเรียนมี 
คอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองตอนักเรียน 125 คน 

ในป 1991 (พ.ศ. 2534) มีคอมพิวเตอร 
หนึ่งเครื่องตอนักเรียน 18 คน และในป 
2000 หนึ่งเครื่องตอ 5 คน และขอมูล 
ลาสุดพบวามีคอมพิวเตอร 1 เครื่องตอ      
3 คน (2 เครื่องตอ 5 คน)2 ในปจจุบัน 
มีอุปกรณส่ือสารและเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
มากมายใหเลือกใช เชน ไอแพ็ด (iPad) 
ซึ ่งเปนเทคโนโลยีของบริษัทแอปเปลที่ 
กำลังไดรับความนิยมอาจเปนการเปลี่ยน 
แปลงวิถีชีวิตของผูคนเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ตลอดไป (Singer, 2553)  เพราะจัดเปน 
อ ุปกรณการศึกษาที ่ เป นมากกวาแค 
หนาจอคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็กที่มี 
น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการดูหนังและเลน 
วิดีโอเกม เนื่องดวยการศึกษายุคใหมไมใช 
แคการนั่งฟงอาจารยบรรยายในหองเรียน 
อีกตอไป แตนักเรียน นักศึกษา ยังสามารถ 
ใชเทคโนโลยีที่หลากหลายเหลาน้ี  เพ่ือคน 
หาขอมูลที่อาจารยกำลังสอน หรือกำลัง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน 
หองเรียน ตัวอยางของการใชเทคโนโลยี 
ไอแพ็ดเพื ่อการศึกษาที ่เปนประโยชน 
อยางมาก โดยสามารถเขาถึงแหลงขอมูล 
บนอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว เพราะยัง 
มีโปรแกรมสำเร ็จร ูป (Application 
Program) ท่ีใชไดกับอุปกรณท่ีทันสมัยเหลาน้ี 

ฟลิปปนสอันดับ 41 ทั ้งหมดมีระดับ 
ความสามารถดานการแขงขันที่ดอยกวา 
ประเทศไทย ในขณะท่ีฮองกงซ่ึงเปนอันดับ 
1  สิงคโปรอันดับ 3  และมาเลเซียอันดับ 
16 มีระดับความสามารถดานการแขงขัน 
ที่สูงกวาประเทศไทย
 ในดานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาในคณะท่ีเก่ียวของ 
กับประสิทธิภาพของหลักสูตรดานบริหาร 
ธุรกิจในสถานศึกษากับความตองการ 
ของตลาดงานของทวีปเอเชียและทวีป 
ออสเตรเลีย จะเห็นไดวาสอดคลองกับ 
ขอมูลการจัดระดับของความสามารถใน 
การแขงขันของโลก คือ อันดับ 1 ยังคง 
เปนสิงคโปร สวนประเทศไทยอยูในอับดับ 
ที่ 9 แตเปนที่นาแปลกใจวาในดัชนีดาน 
การศึกษาน้ี อินเดียซ่ึงมีระดับความสามารถ 

 1 http://www.internetworldstats.com/stats.htm »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ ³ à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2554 Ê×º¤�¹àÁ×่Í 11 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

  2 http://www.pcworld.com/article/7024/computerstopeople_ratio_now_25.html Ê×º¤�¹àÁ×่Í 12 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

กลุมอาช�พ/ตำแหนง จำนวน รอยละ

 System Operator 95,199 45.83
 Others 44,278 21.32
 System Technician 17,219 8.29
 Programmer 13,993 6.74
 Computer Trainer 3,634 1075
 System Manager 3,595 1.73
 Data Communication Specialist 3,296 1.59
 Database Specialist 3,263 1.57
 Application Software Specialist 2,962 1.43
 System Analyst & Designer 2,873 1.38
 IT Security Specialist 2,871 1.38
 CAD & CAM Specialist 2,865 1.38
 Software Engineer 2,721 1.31
 CIO 2,473 1.19
 Project Manager 2,121 1.02
 Web Master 1,723 0.83
 IT Quality Assurance Speciallist 1,622 0.78
 Multimedia Software Specialist 993 0.48
 จำนวนทั้งหมด 207,701 100

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÐ·ÃÇ§à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ, 2550

ผูที ่จะจบการศึกษามีคุณสมบัติตรงกับ 
ความตองการของตลาดแรงงานยุคปจจุบัน
 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เชน 
สิงคโปร มาเลเซีย ฯลฯ ไดเร่ิมเปดหลักสูตร 
การศึกษาออนไลน โดยใหมหาวิทยาลัยใน 
สหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยในทวีป 
ออสเตรเลียมารวมพัฒนาหลักสูตรที ่มี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาใน 
ประเทศตนเองไดมีความรูที่ทันสมัย และ 
สามารถดำเนินงานวิจัยรวมกับประเทศอ่ืนๆ 
เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความรูอีกทางหน่ึง 
สำหรับประเทศไทยนั้น กลุมผูบริหารของ 
แตละมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน 
เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนตน ไดมองเห็น 
ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาชวย 
พัฒนาระบบการศึกษาอยางจริงจังมาเปน 
ระยะเวลาหน่ึงแลวเชนกัน โดยสามารถพิจารณา 
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“โดยในป พ.ศ. 2549 
จำนวนเคร�่อง 

คอมพ�วเตอรตอ 
นักเร�ยนยังอยูที่ 

1 เคร�่องตอจำนวน 
6,111 คน และมี 
สัดสวนครูที่ผาน 
การอบรมดาน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศอยูที่ 
รอยละ 58.4”  

“การจัดลำดับความสามารถดานการแขงขัน 

ในเวทีโลกป 2011 ซ�่งมีอันดับ 1 คือ 

สหรัฐอเมร�กาและ ฮองกง อันดับ 3 คือ 

สิงคโปร โดยภาพรวมนั�นประเทศไทย

จัดอยูในระดับปานกลางคืออันดับที่ 27
จาก 100 อันดับแรกของโลก”

โดยเฉพาะในสถานศึกษาตามตางจังหวัด
ของประเทศไทย  มีการศึกษาขอมูลเชิงลึก 
พบวาการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
ในประเทศไทยยังอยูในระดับที่ไมดีนัก  
ถึงแมจะมีการจัดตั ้งโครงการและออก 
มาตรการสนับสนุนใหมีคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตใชในภาคการศึกษาและใน 

ชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอรรอยละ 8.29 
และโปรแกรมเมอรรอยละ 6.74 ในขณะท่ี 
กลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตางๆ จะเปนกลุม 
ท่ีมีจำนวนนอยท่ีสุด คือ รอยละ 0.48 - 1.59 
(ข้ึนกับประเภทความเช่ียวชาญ)  ในสวนของ 
ความตองการบุคลากรทางดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศเปนไปในทิศทางเดียวกันวา 
ประเทศไทยยังคงมีความตองการบุคลากร 
ดานน้ีอีกเปนจำนวนมาก ตัวอยางเชน ในป 
พ.ศ. 2552 กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
มีความตองการบุคลากรดานเทคนิค  ใน 
ตำแหนง 3 ลำดับแรก คือ 1) Programmer/ 
Software Developer  2) Software 
Engineer/Software Analyst & Design 
3) Database Administrator โดยเฉล่ีย 
กวาปละ 20,000 คน
 จากขอมูลในป พ.ศ. 2548 ผูจบ 
การศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั ้งหมดในระดับอุดมศึกษามีจำนวน 
19,735 คน แตยังมีปญหาดานคุณภาพของ 
การศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร ผูประกอบการหลายรายมี 
ความเห็นวาหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารของมหาวิทยาลัยตางๆ ใน 
ปจจุบัน ยังไมทันตอการเปล่ียนแปลงอยาง 
รวดเร็วของเทคโนโลยี ทำใหผูประกอบการ 
ตองรับภาระตอยอดความรูเพ่ือใหแรงงาน 

เหลานี้สามารถทำงานตามที่ตองการได   
นอกจากนี ้ประเทศไทยยังไมไดม ีการ 
สนับสนุนระบบการสอบใบประกาศนียบัตร 
ความรูและทักษะเฉพาะทางดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร (Certification 
exam) อยางเดนชัด
 ตามแผนแมบทท่ีไดกลาวถึงประเด็น 
สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ ผูเขียนไดสรุปปจจัยตางๆ ในแผน 
แมบทไวในรูปที่ 3
แนวโนมการศึกษาในปจจุบันและในอนาคต

 ศาสตราจารยเครตัน คริสเตนเซน 
(Clayton Christensen)  จากมหาวิทยาลัย 
ฮารวารด สหรัฐอเมริกา ไดเขียนหนังสือ 
เก่ียวกับการตรวจสอบปญหาของการศึกษา 
และสาธารณสุข ผานทางทฤษฎีที่เขาได 
ตั้งขึ้นกอนหนานี้ในป 1997 (พ.ศ. 2540) 
ในหนังสือช่ือ “ภาวะท่ีกลืนไมเขาคายไมออก 
ของผูริเร่ิมนำส่ิงใหมเขามา (The Innovator's 
Dilemma)”  ซ่ึงกลาวถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่มีตอธุรกิจ  และในป 2008 
(พ.ศ. 2551) ในหนังสือเรื่อง “หองเรียนที่ 
สลับซับซอน (Disrupting Class)” และ 
“วิทยาลัยที่สลับซับซอน (Disrupting 
College)” ไดกลาวถึงหัวใจสำคัญท่ีวา “การ 
ศึกษาสมัยใหมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีทันสมัยจะเปล่ียนแปลง 

ตารางที่ 1 ขอมูลสถิติของผูใชงานอินเทอรเน็ตทั�วโลก1
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รูปที่ 3 แผนภูมิปจจัยแวดลอมและ
ขอเสนอเช�งหลักการเพ��อรวมกัน
สรางสังคมอุดมปญญาในโลก
ยุคดิจ�ตอลที่เกี่ยวของกับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Build Social Education in the 
Digital World
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คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

 จากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: 
ICT) (ฉบับที่2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) พ.ศ. 2553 ไดถูกถายทอดไปสูแผนกลยุทธ โดยมีเปาหมายที่สำคัญ เชน เพื่อพัฒนาและ 
ยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเพิ่มการ 
ประยุกต ใช ICT ในดานการศึกษาและฝกอบรม เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการพัฒนา ICT อยางเปนรูปธรรม

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงขอมูลผูใชงาน
อินเทอรเน็ตทั�วโลกแจกแจงตามทว�ป1
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรลักษณ 
วงศโดยหวัง ศิร�เจร�ญ 
อาจารยประจำคณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
Doctoral of Technical Science, School of 
Advanced Technologies, Asian Institute of 
Technology, Thailand เช�่ยวชาญ ว�ศวกรรมซอฟตแวร 
ออนโทโลจ�  และปฎิสัมพันธระหวางคอมพ�วเตอรกับมนุษย



ไดอีกทางหน่ึง คือ การท่ีประเทศไทยไดบรรจุ 
เร่ืองน้ีไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร(ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 – 2556 
วาควรพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยเพ่ิมการ 
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื ่อสารในดานการศึกษาและฝกอบรม 
เพื่อสรางสังคมอุดมปญญาใหเกิดขึ้นใน 
เร็ววัน
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ใหเลือกใชอีกมากมาย หน่ึงในน้ันคือโปรแกรม 
วูลแฟรมอัลฟา (Wolfram Alpha) เปน 
ซอฟตแวรเครื ่องมือคนหาออนไลนที ่มี 
เปาหมายหลักเพ่ือนักวิจัย (Singer, 2553) 
ซ่ึงสามารถชวยนักเรียน นักศึกษาใหคนหา 
องคความรู ที ่ตนตองการไดตลอดเวลา 
ผานทางไอแพ็ดหรือสมารทโฟน
 มีงานวิจัยในอินเดียไดสรุปวาการ 
บูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับหลักสูตร 
การศึกษาที่หลากหลายสามารถพัฒนา 
ทักษะการแกปญหาของนักเรียน นักศึกษา 
ไดอยางมีนัยสำคัญ คือมีหนาท่ีเปนศูนยกลาง 
หรือหัวใจสำคัญในการสรางบุคลากร 
มืออาชีพที ่มีความเชี ่ยวชาญเพิ่มขึ ้นใน 
สังคม (Sharma and Singh, 2554)
บทสรุป

 จากขอมูลของแผนนโยบายเทคโนโลยี 
สารสนเทศแหงชาติ และขอสังเกตจาก 
ขอมูลความเปนจริงในประเทศตางๆ เชน 
ในสหรัฐอเมริกา แสดงใหเห็นวาการลด 
ความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี เพื ่อให 
ประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีได 
อยางมีประสิทธิภาพ จะมีสวนชวยในการ 
พัฒนาการศึกษา เพราะเทคโนโลยีสามารถ 
ชวยเสริมสรางการเรียนรูที่ไมมีพรมแดน 
ใหกับนักเรียน นักศึกษา 
 จากขอมูลแนวโนมความตองการของ 
ตลาดตออาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ยังมีความตองการจำนวนมาก สามารถ 
นำมาใชเปนแนวทางใหแกสถาบันการศึกษา 
เพื่อผลิตนักศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวให 
ตรงกับแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหงชาติ และควรหาวิธีการเพ่ือเสริมสราง 
ประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษาใหมี 
ความรูความสามารถ ใหมีคุณภาพเปน 
ท่ีพึงพอใจของผูประกอบการ และเพ่ิมเติม 
หรือปรับปรุงหลักสูตรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารใหทันตอการ 
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ควรสนับสนุน 
และจัดต้ังระบบการสอบใบประกาศนียบัตร 
ทดสอบความรูและทักษะเฉพาะทางดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
อยางชัดเจนและมีคุณภาพ   หรือเพิ่มเติม 
ใหเปนเงื่อนไขของการจบการศึกษา  เพื่อ 
สรางมูลคาเพิ่มและสรางคุณภาพอยาง 
แทจริงใหแกนักเรียน นักศึกษา และให 

 สรุปนโยบายแผนพัฒนา ICT ไดวา 
ประเทศไทยตองการเปน “สังคมอุดมปญญา” 
หมายถึง “สังคมที่มีการพัฒนาและใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อยางชาญฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน 
ทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด(Smart) 
และรอบรูสารสนเทศ (Information 
literacy) สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศ 
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ 
และรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตน 
และสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีธรรมาภิบาล 
(Smart Governance) เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาสู เศรษฐกิจและสังคมฐาน 
ความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและ 
มั่นคง” โดยกำหนดกลยุทธไว 5 ดาน 
ไดแก e-Industry, e-Commerce, 
e-Government, e-Education และ 
e-Society ซึ่งสามารถสรุปความเชื่อมโยง 
ระหวางกลยุทธและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ทุกกลยุทธไดดังนี้คือนวัตกรรม ความรู 
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
การพัฒนาคนและโครงสรางพื้นฐานดาน 
โทรคมนาคม จุดสำคัญคือหากไดมีการ 
พัฒนาตามกลยุทธกับปจจัยใหเชื่อมโยง 
ไปพรอมกันก็จะนำไปสู “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
ได (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร, 2550)
 อีกหน่ึงประเด็นสำคัญของยุทธศาสตร ท่ี 
3 ในแผนนโยบายการพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร ไดแก  การเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การบริหารจัดการโครงขายและทรัพยากร 
เชน แนวทางในการลดปญหาความเหล่ือมล้ำ 
ในการเข าถ ึงสารสนเทศและความร ู  
(Digital Divide) ปญหานี้เห็นไดชัดเจน 

หนวยงานระดับชุมชนและตำบล โดยในป 
พ.ศ. 2549 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ 
นักเรียนยังอยูท่ี 1 เคร่ืองตอจำนวน 6,111 
คน และมีสัดสวนครูที่ผานการอบรมดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูที่รอยละ 58.4
 ประเด ็นสำค ัญอ ีกจ ุดหน ึ ่ งของ 
ยุทธศาสตรที่ 5 คือ การยกระดับขีด 
ความสามารถในการแข  งข ันของ 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
และรายไดเขาประเทศ เพราะสังคม 
ประเทศไทยยุคปจจุบัน กำลังกาวเขาสู 
สังคมสูงวัย (Aging Society) สัดสวนของ 
ประชากรที่อายุมากกวา 60 ป มีสัดสวน 
เพิ่มขึ้นตามลำดับและมีแนวโนมเพิ่มสูง 
ขึ้นจากรอยละ 10.8  ในป พ.ศ. 2550 
เปนรอยละ 25.1 ใน ป พ.ศ. 2557  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร, 2550) คุณภาพการศึกษายังไม 
เพียงพอตอการปรับตัวใหเทาทันการ 
เปลี่ยนแปลงสูสังคมและเศรษฐกิจฐาน 
ความรู โดยภาพรวมคนไทยมีการใชและ 
พึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อความเปนอยูในชีวิต 
ประจำวันมากขึ้นตามลำดับ  เห็นไดจาก 
จำนวนผู ใชอินเทอรเน็ตและโทรศัพท 
มือถือท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง
 การขยายตัวของการใชอินเทอรเน็ต 
อยางตอเน่ืองและแพรหลายของผูคนท่ัวโลก 
สงผลใหโลกเขาสูยุคสมัยอินเทอรเน็ต (Net 
Generation) การเติบโตของอินเทอรเน็ต 
ในป 2000 (พ.ศ. 2543) เทียบกับป 2011 
(พ.ศ. 2554) เพิ่มขึ้นถึง 5.82 เทา ทำใหมี 

ประชากรทั ่วโลกใชอ ินเทอรเน ็ตกวา 
2,095 ลานคน ประมาณรอยละ 30.2 
ของประชากรโลกทั ้งหมด ในเอเชียมี 
ประชากรท ี ่ ใช อ ินเทอร  เน ็ตท ั ้ งหมด 
ประมาณ 922 ลานคน หรือประมาณ 
รอยละ 23.7 ของประชากรเอเชียทั้งหมด 
ดังขอมูลในตารางที่ 1 ทวีปอเมริกาเหนือ 
ถือวามีอ ัตราสวนการใชอ ินเทอรเน็ต 
สูงสุดถึงรอยละ 78.3 แตทวีปที่มีอัตรา 
การเติบโตของจำนวนผูใชงานสูงสุดคือ 
ทวีปแอฟริกา มีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 
2,527.4 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 25 เทา 
รองมาคือตะวันออกกลางโดยมี อัตราการ 
เติบโตรอยละ 1,987 หรือเพิ ่มขึ ้น 
ประมาณ 19 เทา และเมื ่อเทียบ 
อัตราสวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลก ทวีป 
เอเชียมีอัตราสวนมากเปนอันดับ 1 คิด 
เปนรอยละ 44 รองมาคือทวีปยุโรป 
รอยละ 22.7 และทวีปอเมริกาเหนือ 
รอยละ 13 ตามลำดับ (ตารางที่ 1 และ 
รูปที่ 1)
 จากการจัดลำดับความสามารถดาน 
การแขงขันในเวทีโลกป 2011 ซึ่งมี 
อันดับ 1 คือสหรัฐอเมริกาและฮองกง 
อันดับ 3 คือสิงคโปร โดยภาพรวม 
นั้นประเทศไทยจัดอยูในระดับปานกลาง
คืออันดับที่ 27 จาก 100 อันดับแรก 
ของโลก  แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
อื่นๆ ในทวีปเอเชียพบวาอินเดียซึ่งอยูที่ 
อันดับ 32 อินโดนีเซียอันดับ 37 และ 

ในการแขงขันต่ำกวาประเทศไทยกลับมี 
ระดับประสิทธิภาพทางดานการศึกษาที่ 
สูงกวา โดยอยูในอันดับที่ 4 รองจาก 
มาเลเซียและออสเตรเลีย ซึ่งเปนอันดับ 2 
และ 3 ตามลำดับ อีกประเด็นที่นาสังเกต 
คือประเทศซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเชน 
เกาหลีอันดับ 10 และญี่ปุนอันดับ 13 
กลับมีประสิทธิภาพดานการศึกษากับ 
ระดับความคาดหวังของผูประกอบการใน 
ระดับที ่ต ่ำเมื ่อเทียบกับประเทศอื ่นๆ 
ในทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลียที ่มี 
โครงสรางทางเทคโนโลยีท่ีดอยกวาเกาหลี 
และญี่ปุน ดังแสดงในรูปที่ 2
 แนนอนวาการพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศเปนปจจัยหลัก เพ่ือเพ่ิมระดับ 
ความสามารถดานการแขงขันและเปน 
ดัชนีชี้วัดการแขงขันของแตละประเทศ    

 นอกเหนือจากโครงสรางพื้นฐาน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแลว การพัฒนา 
บุคลากรทางดานนี้ ยังมีความสำคัญตอ 
การพัฒนาอีกดวย ในตารางที่ 2 จากการ 
ศึกษาสถานภาพบุคลากรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย 
พบวาบุคลากรดานนี้สวนใหญประมาณ 
รอยละ 70 อยูในกลุมที่มีทักษะระดับต่ำ  
ในป พ.ศ. 2550 บุคลากรดานน้ีแจกแจงได 
18 อาชีพ/ตำแหนง และท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด 
คือผูปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร 
(System Operator) คิดเปนรอยละ 45.83 
ของบุคลากรกลุมนี้ทั้งหมด รองลงมาเปน 

วิธีการเรียนการสอนอีกมากมาย  เพราะ 
เทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอการดำเนิน 
ชีวิตเปนอยางมาก”  มีขอมูลแสดงใหเห็น 
วามหาวิทยาลัยที ่เปดสอนออนไลนใน 
สหรัฐอเมริกา สามารถรับนักศึกษาเขาเรียน 
ไดจำนวนมากและมีแนวโนมที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 
เมื่อความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีเพิ่ม 
มากขึ้น เชน ในปจจุบันระบบการศึกษา 
เรียนรูแบบออนไลน  (Online Learning) 
แสดงใหเห ็นว านวัตกรรมที ่ด ูเหมือน 
สลับซับซอนตอผูใชนี้ไดเปดโอกาสใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงข้ึนอยางรวดเร็วและชัดเจน 
คือเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดย 
ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสำหรับการเรียนรู 
ทำใหการเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนและ 
ยืดหยุนไดมากข้ึน โดยการอนุญาตใหนักเรียน 
สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางที ่ 
แตกตางกันและไดรับความรูตามวิธีการที่ 
แตกตางกันตามความจำเปนและทักษะ 
ของนักเรียนแตละคน ซึ่งมีความสามารถ 
และมีระดับสติปญญาท่ีแตกตางกันน่ันเอง 
(Christensen, 2011)
 ในสหร ั ฐอ เมร ิ ก าม ี ก ารลงท ุน 
อยางมากเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตั้งแตในป 
1981 (พ.ศ. 2524) พบวาในโรงเรียนมี 
คอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองตอนักเรียน 125 คน 

ในป 1991 (พ.ศ. 2534) มีคอมพิวเตอร 
หนึ่งเครื่องตอนักเรียน 18 คน และในป 
2000 หนึ่งเครื่องตอ 5 คน และขอมูล 
ลาสุดพบวามีคอมพิวเตอร 1 เครื่องตอ      
3 คน (2 เครื่องตอ 5 คน)2 ในปจจุบัน 
มีอุปกรณส่ือสารและเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
มากมายใหเลือกใช เชน ไอแพ็ด (iPad) 
ซึ ่งเปนเทคโนโลยีของบริษัทแอปเปลที่ 
กำลังไดรับความนิยมอาจเปนการเปลี่ยน 
แปลงวิถีชีวิตของผูคนเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ตลอดไป (Singer, 2553)  เพราะจัดเปน 
อ ุปกรณการศึกษาที ่ เป นมากกวาแค 
หนาจอคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็กที่มี 
น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการดูหนังและเลน 
วิดีโอเกม เนื่องดวยการศึกษายุคใหมไมใช 
แคการนั่งฟงอาจารยบรรยายในหองเรียน 
อีกตอไป แตนักเรียน นักศึกษา ยังสามารถ 
ใชเทคโนโลยีที่หลากหลายเหลาน้ี  เพ่ือคน 
หาขอมูลที่อาจารยกำลังสอน หรือกำลัง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน 
หองเรียน ตัวอยางของการใชเทคโนโลยี 
ไอแพ็ดเพื ่อการศึกษาที ่เปนประโยชน 
อยางมาก โดยสามารถเขาถึงแหลงขอมูล 
บนอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว เพราะยัง 
มีโปรแกรมสำเร ็จร ูป (Application 
Program) ท่ีใชไดกับอุปกรณท่ีทันสมัยเหลาน้ี 

ฟลิปปนสอันดับ 41 ทั ้งหมดมีระดับ 
ความสามารถดานการแขงขันที่ดอยกวา 
ประเทศไทย ในขณะท่ีฮองกงซ่ึงเปนอันดับ 
1  สิงคโปรอันดับ 3  และมาเลเซียอันดับ 
16 มีระดับความสามารถดานการแขงขัน 
ที่สูงกวาประเทศไทย
 ในดานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาในคณะท่ีเก่ียวของ 
กับประสิทธิภาพของหลักสูตรดานบริหาร 
ธุรกิจในสถานศึกษากับความตองการ 
ของตลาดงานของทวีปเอเชียและทวีป 
ออสเตรเลีย จะเห็นไดวาสอดคลองกับ 
ขอมูลการจัดระดับของความสามารถใน 
การแขงขันของโลก คือ อันดับ 1 ยังคง 
เปนสิงคโปร สวนประเทศไทยอยูในอับดับ 
ที่ 9 แตเปนที่นาแปลกใจวาในดัชนีดาน 
การศึกษาน้ี อินเดียซ่ึงมีระดับความสามารถ 

 1 http://www.internetworldstats.com/stats.htm »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ ³ à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2554 Ê×º¤�¹àÁ×่Í 11 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

  2 http://www.pcworld.com/article/7024/computerstopeople_ratio_now_25.html Ê×º¤�¹àÁ×่Í 12 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

กลุมอาช�พ/ตำแหนง จำนวน รอยละ

 System Operator 95,199 45.83
 Others 44,278 21.32
 System Technician 17,219 8.29
 Programmer 13,993 6.74
 Computer Trainer 3,634 1075
 System Manager 3,595 1.73
 Data Communication Specialist 3,296 1.59
 Database Specialist 3,263 1.57
 Application Software Specialist 2,962 1.43
 System Analyst & Designer 2,873 1.38
 IT Security Specialist 2,871 1.38
 CAD & CAM Specialist 2,865 1.38
 Software Engineer 2,721 1.31
 CIO 2,473 1.19
 Project Manager 2,121 1.02
 Web Master 1,723 0.83
 IT Quality Assurance Speciallist 1,622 0.78
 Multimedia Software Specialist 993 0.48
 จำนวนทั้งหมด 207,701 100

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÐ·ÃÇ§à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ, 2550

ผูที ่จะจบการศึกษามีคุณสมบัติตรงกับ 
ความตองการของตลาดแรงงานยุคปจจุบัน
 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เชน 
สิงคโปร มาเลเซีย ฯลฯ ไดเร่ิมเปดหลักสูตร 
การศึกษาออนไลน โดยใหมหาวิทยาลัยใน 
สหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยในทวีป 
ออสเตรเลียมารวมพัฒนาหลักสูตรที ่มี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาใน 
ประเทศตนเองไดมีความรูที่ทันสมัย และ 
สามารถดำเนินงานวิจัยรวมกับประเทศอ่ืนๆ 
เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความรูอีกทางหน่ึง 
สำหรับประเทศไทยนั้น กลุมผูบริหารของ 
แตละมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน 
เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนตน ไดมองเห็น 
ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาชวย 
พัฒนาระบบการศึกษาอยางจริงจังมาเปน 
ระยะเวลาหน่ึงแลวเชนกัน โดยสามารถพิจารณา 
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“โดยในป พ.ศ. 2549 
จำนวนเคร�่อง 

คอมพ�วเตอรตอ 
นักเร�ยนยังอยูที่ 

1 เคร�่องตอจำนวน 
6,111 คน และมี 
สัดสวนครูที่ผาน 
การอบรมดาน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศอยูที่ 
รอยละ 58.4”  

“การจัดลำดับความสามารถดานการแขงขัน 

ในเวทีโลกป 2011 ซ�่งมีอันดับ 1 คือ 

สหรัฐอเมร�กาและ ฮองกง อันดับ 3 คือ 

สิงคโปร โดยภาพรวมนั�นประเทศไทย

จัดอยูในระดับปานกลางคืออันดับที่ 27
จาก 100 อันดับแรกของโลก”

โดยเฉพาะในสถานศึกษาตามตางจังหวัด
ของประเทศไทย  มีการศึกษาขอมูลเชิงลึก 
พบวาการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
ในประเทศไทยยังอยูในระดับที่ไมดีนัก  
ถึงแมจะมีการจัดตั ้งโครงการและออก 
มาตรการสนับสนุนใหมีคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตใชในภาคการศึกษาและใน 

ชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอรรอยละ 8.29 
และโปรแกรมเมอรรอยละ 6.74 ในขณะท่ี 
กลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตางๆ จะเปนกลุม 
ท่ีมีจำนวนนอยท่ีสุด คือ รอยละ 0.48 - 1.59 
(ข้ึนกับประเภทความเช่ียวชาญ)  ในสวนของ 
ความตองการบุคลากรทางดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศเปนไปในทิศทางเดียวกันวา 
ประเทศไทยยังคงมีความตองการบุคลากร 
ดานน้ีอีกเปนจำนวนมาก ตัวอยางเชน ในป 
พ.ศ. 2552 กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
มีความตองการบุคลากรดานเทคนิค  ใน 
ตำแหนง 3 ลำดับแรก คือ 1) Programmer/ 
Software Developer  2) Software 
Engineer/Software Analyst & Design 
3) Database Administrator โดยเฉล่ีย 
กวาปละ 20,000 คน
 จากขอมูลในป พ.ศ. 2548 ผูจบ 
การศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั ้งหมดในระดับอุดมศึกษามีจำนวน 
19,735 คน แตยังมีปญหาดานคุณภาพของ 
การศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร ผูประกอบการหลายรายมี 
ความเห็นวาหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารของมหาวิทยาลัยตางๆ ใน 
ปจจุบัน ยังไมทันตอการเปล่ียนแปลงอยาง 
รวดเร็วของเทคโนโลยี ทำใหผูประกอบการ 
ตองรับภาระตอยอดความรูเพ่ือใหแรงงาน 

เหลานี้สามารถทำงานตามที่ตองการได   
นอกจากนี ้ประเทศไทยยังไมไดม ีการ 
สนับสนุนระบบการสอบใบประกาศนียบัตร 
ความรูและทักษะเฉพาะทางดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร (Certification 
exam) อยางเดนชัด
 ตามแผนแมบทท่ีไดกลาวถึงประเด็น 
สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ ผูเขียนไดสรุปปจจัยตางๆ ในแผน 
แมบทไวในรูปที่ 3
แนวโนมการศึกษาในปจจุบันและในอนาคต

 ศาสตราจารยเครตัน คริสเตนเซน 
(Clayton Christensen)  จากมหาวิทยาลัย 
ฮารวารด สหรัฐอเมริกา ไดเขียนหนังสือ 
เก่ียวกับการตรวจสอบปญหาของการศึกษา 
และสาธารณสุข ผานทางทฤษฎีที่เขาได 
ตั้งขึ้นกอนหนานี้ในป 1997 (พ.ศ. 2540) 
ในหนังสือช่ือ “ภาวะท่ีกลืนไมเขาคายไมออก 
ของผูริเร่ิมนำส่ิงใหมเขามา (The Innovator's 
Dilemma)”  ซ่ึงกลาวถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่มีตอธุรกิจ  และในป 2008 
(พ.ศ. 2551) ในหนังสือเรื่อง “หองเรียนที่ 
สลับซับซอน (Disrupting Class)” และ 
“วิทยาลัยที่สลับซับซอน (Disrupting 
College)” ไดกลาวถึงหัวใจสำคัญท่ีวา “การ 
ศึกษาสมัยใหมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีทันสมัยจะเปล่ียนแปลง 

ตารางที่ 1 ขอมูลสถิติของผูใชงานอินเทอรเน็ตทั�วโลก1

ตารางที่ 2 แจกแจงบุคลากรดาน ICT ของประเทศไทย ป 2550

รูปที่ 3 แผนภูมิปจจัยแวดลอมและ
ขอเสนอเช�งหลักการเพ��อรวมกัน
สรางสังคมอุดมปญญาในโลก
ยุคดิจ�ตอลที่เกี่ยวของกับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2552- 2556 The Factors and 
Concept Proposal for 
Cooperating in order to 
Build Social Education in the 
Digital World

รูปที่  2 ลำดับประสิทธิภาพในระบบการศึกษาของทว�ปเอเช�ยและ
ทว�ปออสเตรเลีย โดยเปร�ยบเทียบจากความตองการในภาคธุรกิจ
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โดย: ผศ.ดร.วรลักษณ วงศโดยหวัง ศิร�เจร�ญ สาขาว�ชาว�ทยาการคอมพ�วเตอร 
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

 จากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: 
ICT) (ฉบับที่2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) พ.ศ. 2553 ไดถูกถายทอดไปสูแผนกลยุทธ โดยมีเปาหมายที่สำคัญ เชน เพื่อพัฒนาและ 
ยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเพิ่มการ 
ประยุกต ใช ICT ในดานการศึกษาและฝกอบรม เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการพัฒนา ICT อยางเปนรูปธรรม

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงขอมูลผูใชงาน
อินเทอรเน็ตทั�วโลกแจกแจงตามทว�ป1

Contributor
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรลักษณ 
วงศโดยหวัง ศิร�เจร�ญ 
อาจารยประจำคณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
Doctoral of Technical Science, School of 
Advanced Technologies, Asian Institute of 
Technology, Thailand เช�่ยวชาญ ว�ศวกรรมซอฟตแวร 
ออนโทโลจ�  และปฎิสัมพันธระหวางคอมพ�วเตอรกับมนุษย



ไดอีกทางหน่ึง คือ การท่ีประเทศไทยไดบรรจุ 
เร่ืองน้ีไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร(ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 – 2556 
วาควรพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยเพ่ิมการ 
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื ่อสารในดานการศึกษาและฝกอบรม 
เพื่อสรางสังคมอุดมปญญาใหเกิดขึ้นใน 
เร็ววัน
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ใหเลือกใชอีกมากมาย หน่ึงในน้ันคือโปรแกรม 
วูลแฟรมอัลฟา (Wolfram Alpha) เปน 
ซอฟตแวรเครื ่องมือคนหาออนไลนที ่มี 
เปาหมายหลักเพ่ือนักวิจัย (Singer, 2553) 
ซ่ึงสามารถชวยนักเรียน นักศึกษาใหคนหา 
องคความรู ที ่ตนตองการไดตลอดเวลา 
ผานทางไอแพ็ดหรือสมารทโฟน
 มีงานวิจัยในอินเดียไดสรุปวาการ 
บูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับหลักสูตร 
การศึกษาที่หลากหลายสามารถพัฒนา 
ทักษะการแกปญหาของนักเรียน นักศึกษา 
ไดอยางมีนัยสำคัญ คือมีหนาท่ีเปนศูนยกลาง 
หรือหัวใจสำคัญในการสรางบุคลากร 
มืออาชีพที ่มีความเชี ่ยวชาญเพิ่มขึ ้นใน 
สังคม (Sharma and Singh, 2554)
บทสรุป

 จากขอมูลของแผนนโยบายเทคโนโลยี 
สารสนเทศแหงชาติ และขอสังเกตจาก 
ขอมูลความเปนจริงในประเทศตางๆ เชน 
ในสหรัฐอเมริกา แสดงใหเห็นวาการลด 
ความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี เพื ่อให 
ประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีได 
อยางมีประสิทธิภาพ จะมีสวนชวยในการ 
พัฒนาการศึกษา เพราะเทคโนโลยีสามารถ 
ชวยเสริมสรางการเรียนรูที่ไมมีพรมแดน 
ใหกับนักเรียน นักศึกษา 
 จากขอมูลแนวโนมความตองการของ 
ตลาดตออาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ยังมีความตองการจำนวนมาก สามารถ 
นำมาใชเปนแนวทางใหแกสถาบันการศึกษา 
เพื่อผลิตนักศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวให 
ตรงกับแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหงชาติ และควรหาวิธีการเพ่ือเสริมสราง 
ประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษาใหมี 
ความรูความสามารถ ใหมีคุณภาพเปน 
ท่ีพึงพอใจของผูประกอบการ และเพ่ิมเติม 
หรือปรับปรุงหลักสูตรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารใหทันตอการ 
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ควรสนับสนุน 
และจัดต้ังระบบการสอบใบประกาศนียบัตร 
ทดสอบความรูและทักษะเฉพาะทางดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
อยางชัดเจนและมีคุณภาพ   หรือเพิ่มเติม 
ใหเปนเงื่อนไขของการจบการศึกษา  เพื่อ 
สรางมูลคาเพิ่มและสรางคุณภาพอยาง 
แทจริงใหแกนักเรียน นักศึกษา และให 

 สรุปนโยบายแผนพัฒนา ICT ไดวา 
ประเทศไทยตองการเปน “สังคมอุดมปญญา” 
หมายถึง “สังคมที่มีการพัฒนาและใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อยางชาญฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน 
ทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด(Smart) 
และรอบรูสารสนเทศ (Information 
literacy) สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศ 
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ 
และรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตน 
และสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีธรรมาภิบาล 
(Smart Governance) เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาสู เศรษฐกิจและสังคมฐาน 
ความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและ 
มั่นคง” โดยกำหนดกลยุทธไว 5 ดาน 
ไดแก e-Industry, e-Commerce, 
e-Government, e-Education และ 
e-Society ซึ่งสามารถสรุปความเชื่อมโยง 
ระหวางกลยุทธและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ทุกกลยุทธไดดังนี้คือนวัตกรรม ความรู 
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
การพัฒนาคนและโครงสรางพื้นฐานดาน 
โทรคมนาคม จุดสำคัญคือหากไดมีการ 
พัฒนาตามกลยุทธกับปจจัยใหเชื่อมโยง 
ไปพรอมกันก็จะนำไปสู “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
ได (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร, 2550)
 อีกหน่ึงประเด็นสำคัญของยุทธศาสตร ท่ี 
3 ในแผนนโยบายการพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร ไดแก  การเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การบริหารจัดการโครงขายและทรัพยากร 
เชน แนวทางในการลดปญหาความเหล่ือมล้ำ 
ในการเข าถ ึงสารสนเทศและความร ู  
(Digital Divide) ปญหานี้เห็นไดชัดเจน 

หนวยงานระดับชุมชนและตำบล โดยในป 
พ.ศ. 2549 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ 
นักเรียนยังอยูท่ี 1 เคร่ืองตอจำนวน 6,111 
คน และมีสัดสวนครูที่ผานการอบรมดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูที่รอยละ 58.4
 ประเด ็นสำค ัญอ ีกจ ุดหน ึ ่ งของ 
ยุทธศาสตรที่ 5 คือ การยกระดับขีด 
ความสามารถในการแข  งข ันของ 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
และรายไดเขาประเทศ เพราะสังคม 
ประเทศไทยยุคปจจุบัน กำลังกาวเขาสู 
สังคมสูงวัย (Aging Society) สัดสวนของ 
ประชากรที่อายุมากกวา 60 ป มีสัดสวน 
เพิ่มขึ้นตามลำดับและมีแนวโนมเพิ่มสูง 
ขึ้นจากรอยละ 10.8  ในป พ.ศ. 2550 
เปนรอยละ 25.1 ใน ป พ.ศ. 2557  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร, 2550) คุณภาพการศึกษายังไม 
เพียงพอตอการปรับตัวใหเทาทันการ 
เปลี่ยนแปลงสูสังคมและเศรษฐกิจฐาน 
ความรู โดยภาพรวมคนไทยมีการใชและ 
พึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อความเปนอยูในชีวิต 
ประจำวันมากขึ้นตามลำดับ  เห็นไดจาก 
จำนวนผู ใชอินเทอรเน็ตและโทรศัพท 
มือถือท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง
 การขยายตัวของการใชอินเทอรเน็ต 
อยางตอเน่ืองและแพรหลายของผูคนท่ัวโลก 
สงผลใหโลกเขาสูยุคสมัยอินเทอรเน็ต (Net 
Generation) การเติบโตของอินเทอรเน็ต 
ในป 2000 (พ.ศ. 2543) เทียบกับป 2011 
(พ.ศ. 2554) เพิ่มขึ้นถึง 5.82 เทา ทำใหมี 

ประชากรทั ่วโลกใชอ ินเทอรเน ็ตกวา 
2,095 ลานคน ประมาณรอยละ 30.2 
ของประชากรโลกทั ้งหมด ในเอเชียมี 
ประชากรท ี ่ ใช อ ินเทอร  เน ็ตท ั ้ งหมด 
ประมาณ 922 ลานคน หรือประมาณ 
รอยละ 23.7 ของประชากรเอเชียทั้งหมด 
ดังขอมูลในตารางที่ 1 ทวีปอเมริกาเหนือ 
ถือวามีอ ัตราสวนการใชอ ินเทอรเน็ต 
สูงสุดถึงรอยละ 78.3 แตทวีปที่มีอัตรา 
การเติบโตของจำนวนผูใชงานสูงสุดคือ 
ทวีปแอฟริกา มีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 
2,527.4 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 25 เทา 
รองมาคือตะวันออกกลางโดยมี อัตราการ 
เติบโตรอยละ 1,987 หรือเพิ ่มขึ ้น 
ประมาณ 19 เทา และเมื ่อเทียบ 
อัตราสวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลก ทวีป 
เอเชียมีอัตราสวนมากเปนอันดับ 1 คิด 
เปนรอยละ 44 รองมาคือทวีปยุโรป 
รอยละ 22.7 และทวีปอเมริกาเหนือ 
รอยละ 13 ตามลำดับ (ตารางที่ 1 และ 
รูปที่ 1)
 จากการจัดลำดับความสามารถดาน 
การแขงขันในเวทีโลกป 2011 ซึ่งมี 
อันดับ 1 คือสหรัฐอเมริกาและฮองกง 
อันดับ 3 คือสิงคโปร โดยภาพรวม 
นั้นประเทศไทยจัดอยูในระดับปานกลาง
คืออันดับที่ 27 จาก 100 อันดับแรก 
ของโลก  แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
อื่นๆ ในทวีปเอเชียพบวาอินเดียซึ่งอยูที่ 
อันดับ 32 อินโดนีเซียอันดับ 37 และ 

ในการแขงขันต่ำกวาประเทศไทยกลับมี 
ระดับประสิทธิภาพทางดานการศึกษาที่ 
สูงกวา โดยอยูในอันดับที่ 4 รองจาก 
มาเลเซียและออสเตรเลีย ซึ่งเปนอันดับ 2 
และ 3 ตามลำดับ อีกประเด็นที่นาสังเกต 
คือประเทศซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเชน 
เกาหลีอันดับ 10 และญี่ปุนอันดับ 13 
กลับมีประสิทธิภาพดานการศึกษากับ 
ระดับความคาดหวังของผูประกอบการใน 
ระดับที ่ต ่ำเมื ่อเทียบกับประเทศอื ่นๆ 
ในทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลียที ่มี 
โครงสรางทางเทคโนโลยีท่ีดอยกวาเกาหลี 
และญี่ปุน ดังแสดงในรูปที่ 2
 แนนอนวาการพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศเปนปจจัยหลัก เพ่ือเพ่ิมระดับ 
ความสามารถดานการแขงขันและเปน 
ดัชนีชี้วัดการแขงขันของแตละประเทศ    

 นอกเหนือจากโครงสรางพื้นฐาน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแลว การพัฒนา 
บุคลากรทางดานนี้ ยังมีความสำคัญตอ 
การพัฒนาอีกดวย ในตารางที่ 2 จากการ 
ศึกษาสถานภาพบุคลากรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย 
พบวาบุคลากรดานนี้สวนใหญประมาณ 
รอยละ 70 อยูในกลุมที่มีทักษะระดับต่ำ  
ในป พ.ศ. 2550 บุคลากรดานน้ีแจกแจงได 
18 อาชีพ/ตำแหนง และท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด 
คือผูปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร 
(System Operator) คิดเปนรอยละ 45.83 
ของบุคลากรกลุมนี้ทั้งหมด รองลงมาเปน 

วิธีการเรียนการสอนอีกมากมาย  เพราะ 
เทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอการดำเนิน 
ชีวิตเปนอยางมาก”  มีขอมูลแสดงใหเห็น 
วามหาวิทยาลัยที ่เปดสอนออนไลนใน 
สหรัฐอเมริกา สามารถรับนักศึกษาเขาเรียน 
ไดจำนวนมากและมีแนวโนมที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 
เมื่อความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีเพิ่ม 
มากขึ้น เชน ในปจจุบันระบบการศึกษา 
เรียนรูแบบออนไลน  (Online Learning) 
แสดงใหเห ็นว านวัตกรรมที ่ด ูเหมือน 
สลับซับซอนตอผูใชนี้ไดเปดโอกาสใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงข้ึนอยางรวดเร็วและชัดเจน 
คือเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดย 
ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสำหรับการเรียนรู 
ทำใหการเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนและ 
ยืดหยุนไดมากข้ึน โดยการอนุญาตใหนักเรียน 
สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางที ่ 
แตกตางกันและไดรับความรูตามวิธีการที่ 
แตกตางกันตามความจำเปนและทักษะ 
ของนักเรียนแตละคน ซึ่งมีความสามารถ 
และมีระดับสติปญญาท่ีแตกตางกันน่ันเอง 
(Christensen, 2011)
 ในสหร ั ฐอ เมร ิ ก าม ี ก ารลงท ุน 
อยางมากเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตั้งแตในป 
1981 (พ.ศ. 2524) พบวาในโรงเรียนมี 
คอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองตอนักเรียน 125 คน 

ในป 1991 (พ.ศ. 2534) มีคอมพิวเตอร 
หนึ่งเครื่องตอนักเรียน 18 คน และในป 
2000 หนึ่งเครื่องตอ 5 คน และขอมูล 
ลาสุดพบวามีคอมพิวเตอร 1 เครื่องตอ      
3 คน (2 เครื่องตอ 5 คน)2 ในปจจุบัน 
มีอุปกรณส่ือสารและเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
มากมายใหเลือกใช เชน ไอแพ็ด (iPad) 
ซึ ่งเปนเทคโนโลยีของบริษัทแอปเปลที่ 
กำลังไดรับความนิยมอาจเปนการเปลี่ยน 
แปลงวิถีชีวิตของผูคนเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ตลอดไป (Singer, 2553)  เพราะจัดเปน 
อ ุปกรณการศึกษาที ่ เป นมากกวาแค 
หนาจอคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็กที่มี 
น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการดูหนังและเลน 
วิดีโอเกม เนื่องดวยการศึกษายุคใหมไมใช 
แคการนั่งฟงอาจารยบรรยายในหองเรียน 
อีกตอไป แตนักเรียน นักศึกษา ยังสามารถ 
ใชเทคโนโลยีที่หลากหลายเหลาน้ี  เพ่ือคน 
หาขอมูลที่อาจารยกำลังสอน หรือกำลัง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน 
หองเรียน ตัวอยางของการใชเทคโนโลยี 
ไอแพ็ดเพื ่อการศึกษาที ่เปนประโยชน 
อยางมาก โดยสามารถเขาถึงแหลงขอมูล 
บนอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว เพราะยัง 
มีโปรแกรมสำเร ็จร ูป (Application 
Program) ท่ีใชไดกับอุปกรณท่ีทันสมัยเหลาน้ี 

ฟลิปปนสอันดับ 41 ทั ้งหมดมีระดับ 
ความสามารถดานการแขงขันที่ดอยกวา 
ประเทศไทย ในขณะท่ีฮองกงซ่ึงเปนอันดับ 
1  สิงคโปรอันดับ 3  และมาเลเซียอันดับ 
16 มีระดับความสามารถดานการแขงขัน 
ที่สูงกวาประเทศไทย
 ในดานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาในคณะท่ีเก่ียวของ 
กับประสิทธิภาพของหลักสูตรดานบริหาร 
ธุรกิจในสถานศึกษากับความตองการ 
ของตลาดงานของทวีปเอเชียและทวีป 
ออสเตรเลีย จะเห็นไดวาสอดคลองกับ 
ขอมูลการจัดระดับของความสามารถใน 
การแขงขันของโลก คือ อันดับ 1 ยังคง 
เปนสิงคโปร สวนประเทศไทยอยูในอับดับ 
ที่ 9 แตเปนที่นาแปลกใจวาในดัชนีดาน 
การศึกษาน้ี อินเดียซ่ึงมีระดับความสามารถ 

 1 http://www.internetworldstats.com/stats.htm »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ ³ à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2554 Ê×º¤�¹àÁ×่Í 11 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

  2 http://www.pcworld.com/article/7024/computerstopeople_ratio_now_25.html Ê×º¤�¹àÁ×่Í 12 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

กลุมอาช�พ/ตำแหนง จำนวน รอยละ

 System Operator 95,199 45.83
 Others 44,278 21.32
 System Technician 17,219 8.29
 Programmer 13,993 6.74
 Computer Trainer 3,634 1075
 System Manager 3,595 1.73
 Data Communication Specialist 3,296 1.59
 Database Specialist 3,263 1.57
 Application Software Specialist 2,962 1.43
 System Analyst & Designer 2,873 1.38
 IT Security Specialist 2,871 1.38
 CAD & CAM Specialist 2,865 1.38
 Software Engineer 2,721 1.31
 CIO 2,473 1.19
 Project Manager 2,121 1.02
 Web Master 1,723 0.83
 IT Quality Assurance Speciallist 1,622 0.78
 Multimedia Software Specialist 993 0.48
 จำนวนทั้งหมด 207,701 100

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÐ·ÃÇ§à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ, 2550

ผูที ่จะจบการศึกษามีคุณสมบัติตรงกับ 
ความตองการของตลาดแรงงานยุคปจจุบัน
 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เชน 
สิงคโปร มาเลเซีย ฯลฯ ไดเร่ิมเปดหลักสูตร 
การศึกษาออนไลน โดยใหมหาวิทยาลัยใน 
สหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยในทวีป 
ออสเตรเลียมารวมพัฒนาหลักสูตรที ่มี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาใน 
ประเทศตนเองไดมีความรูที่ทันสมัย และ 
สามารถดำเนินงานวิจัยรวมกับประเทศอ่ืนๆ 
เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความรูอีกทางหน่ึง 
สำหรับประเทศไทยนั้น กลุมผูบริหารของ 
แตละมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน 
เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนตน ไดมองเห็น 
ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาชวย 
พัฒนาระบบการศึกษาอยางจริงจังมาเปน 
ระยะเวลาหน่ึงแลวเชนกัน โดยสามารถพิจารณา 
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“โดยในป พ.ศ. 2549 
จำนวนเคร�่อง 

คอมพ�วเตอรตอ 
นักเร�ยนยังอยูที่ 

1 เคร�่องตอจำนวน 
6,111 คน และมี 
สัดสวนครูที่ผาน 
การอบรมดาน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศอยูที่ 
รอยละ 58.4”  

“การจัดลำดับความสามารถดานการแขงขัน 

ในเวทีโลกป 2011 ซ�่งมีอันดับ 1 คือ 

สหรัฐอเมร�กาและ ฮองกง อันดับ 3 คือ 

สิงคโปร โดยภาพรวมนั�นประเทศไทย

จัดอยูในระดับปานกลางคืออันดับที่ 27
จาก 100 อันดับแรกของโลก”

โดยเฉพาะในสถานศึกษาตามตางจังหวัด
ของประเทศไทย  มีการศึกษาขอมูลเชิงลึก 
พบวาการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
ในประเทศไทยยังอยูในระดับที่ไมดีนัก  
ถึงแมจะมีการจัดตั ้งโครงการและออก 
มาตรการสนับสนุนใหมีคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตใชในภาคการศึกษาและใน 

ชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอรรอยละ 8.29 
และโปรแกรมเมอรรอยละ 6.74 ในขณะท่ี 
กลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตางๆ จะเปนกลุม 
ท่ีมีจำนวนนอยท่ีสุด คือ รอยละ 0.48 - 1.59 
(ข้ึนกับประเภทความเช่ียวชาญ)  ในสวนของ 
ความตองการบุคลากรทางดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศเปนไปในทิศทางเดียวกันวา 
ประเทศไทยยังคงมีความตองการบุคลากร 
ดานน้ีอีกเปนจำนวนมาก ตัวอยางเชน ในป 
พ.ศ. 2552 กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
มีความตองการบุคลากรดานเทคนิค  ใน 
ตำแหนง 3 ลำดับแรก คือ 1) Programmer/ 
Software Developer  2) Software 
Engineer/Software Analyst & Design 
3) Database Administrator โดยเฉล่ีย 
กวาปละ 20,000 คน
 จากขอมูลในป พ.ศ. 2548 ผูจบ 
การศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั ้งหมดในระดับอุดมศึกษามีจำนวน 
19,735 คน แตยังมีปญหาดานคุณภาพของ 
การศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร ผูประกอบการหลายรายมี 
ความเห็นวาหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารของมหาวิทยาลัยตางๆ ใน 
ปจจุบัน ยังไมทันตอการเปล่ียนแปลงอยาง 
รวดเร็วของเทคโนโลยี ทำใหผูประกอบการ 
ตองรับภาระตอยอดความรูเพ่ือใหแรงงาน 

เหลานี้สามารถทำงานตามที่ตองการได   
นอกจากนี ้ประเทศไทยยังไมไดม ีการ 
สนับสนุนระบบการสอบใบประกาศนียบัตร 
ความรูและทักษะเฉพาะทางดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร (Certification 
exam) อยางเดนชัด
 ตามแผนแมบทท่ีไดกลาวถึงประเด็น 
สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ ผูเขียนไดสรุปปจจัยตางๆ ในแผน 
แมบทไวในรูปที่ 3
แนวโนมการศึกษาในปจจุบันและในอนาคต

 ศาสตราจารยเครตัน คริสเตนเซน 
(Clayton Christensen)  จากมหาวิทยาลัย 
ฮารวารด สหรัฐอเมริกา ไดเขียนหนังสือ 
เก่ียวกับการตรวจสอบปญหาของการศึกษา 
และสาธารณสุข ผานทางทฤษฎีที่เขาได 
ตั้งขึ้นกอนหนานี้ในป 1997 (พ.ศ. 2540) 
ในหนังสือช่ือ “ภาวะท่ีกลืนไมเขาคายไมออก 
ของผูริเร่ิมนำส่ิงใหมเขามา (The Innovator's 
Dilemma)”  ซ่ึงกลาวถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่มีตอธุรกิจ  และในป 2008 
(พ.ศ. 2551) ในหนังสือเรื่อง “หองเรียนที่ 
สลับซับซอน (Disrupting Class)” และ 
“วิทยาลัยที่สลับซับซอน (Disrupting 
College)” ไดกลาวถึงหัวใจสำคัญท่ีวา “การ 
ศึกษาสมัยใหมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีทันสมัยจะเปล่ียนแปลง 

ตารางที่ 1 ขอมูลสถิติของผูใชงานอินเทอรเน็ตทั�วโลก1

ตารางที่ 2 แจกแจงบุคลากรดาน ICT ของประเทศไทย ป 2550

รูปที่ 3 แผนภูมิปจจัยแวดลอมและ
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 จากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: 
ICT) (ฉบับที่2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) พ.ศ. 2553 ไดถูกถายทอดไปสูแผนกลยุทธ โดยมีเปาหมายที่สำคัญ เชน เพื่อพัฒนาและ 
ยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเพิ่มการ 
ประยุกต ใช ICT ในดานการศึกษาและฝกอบรม เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการพัฒนา ICT อยางเปนรูปธรรม

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงขอมูลผูใชงาน
อินเทอรเน็ตทั�วโลกแจกแจงตามทว�ป1
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ไดอีกทางหน่ึง คือ การท่ีประเทศไทยไดบรรจุ 
เร่ืองน้ีไวในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร(ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 – 2556 
วาควรพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยเพ่ิมการ 
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื ่อสารในดานการศึกษาและฝกอบรม 
เพื่อสรางสังคมอุดมปญญาใหเกิดขึ้นใน 
เร็ววัน
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ใหเลือกใชอีกมากมาย หน่ึงในน้ันคือโปรแกรม 
วูลแฟรมอัลฟา (Wolfram Alpha) เปน 
ซอฟตแวรเครื ่องมือคนหาออนไลนที ่มี 
เปาหมายหลักเพ่ือนักวิจัย (Singer, 2553) 
ซ่ึงสามารถชวยนักเรียน นักศึกษาใหคนหา 
องคความรู ที ่ตนตองการไดตลอดเวลา 
ผานทางไอแพ็ดหรือสมารทโฟน
 มีงานวิจัยในอินเดียไดสรุปวาการ 
บูรณาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับหลักสูตร 
การศึกษาที่หลากหลายสามารถพัฒนา 
ทักษะการแกปญหาของนักเรียน นักศึกษา 
ไดอยางมีนัยสำคัญ คือมีหนาท่ีเปนศูนยกลาง 
หรือหัวใจสำคัญในการสรางบุคลากร 
มืออาชีพที ่มีความเชี ่ยวชาญเพิ่มขึ ้นใน 
สังคม (Sharma and Singh, 2554)
บทสรุป

 จากขอมูลของแผนนโยบายเทคโนโลยี 
สารสนเทศแหงชาติ และขอสังเกตจาก 
ขอมูลความเปนจริงในประเทศตางๆ เชน 
ในสหรัฐอเมริกา แสดงใหเห็นวาการลด 
ความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี เพื ่อให 
ประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีได 
อยางมีประสิทธิภาพ จะมีสวนชวยในการ 
พัฒนาการศึกษา เพราะเทคโนโลยีสามารถ 
ชวยเสริมสรางการเรียนรูที่ไมมีพรมแดน 
ใหกับนักเรียน นักศึกษา 
 จากขอมูลแนวโนมความตองการของ 
ตลาดตออาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ยังมีความตองการจำนวนมาก สามารถ 
นำมาใชเปนแนวทางใหแกสถาบันการศึกษา 
เพื่อผลิตนักศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวให 
ตรงกับแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหงชาติ และควรหาวิธีการเพ่ือเสริมสราง 
ประสิทธิภาพของนักเรียน นักศึกษาใหมี 
ความรูความสามารถ ใหมีคุณภาพเปน 
ท่ีพึงพอใจของผูประกอบการ และเพ่ิมเติม 
หรือปรับปรุงหลักสูตรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารใหทันตอการ 
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ควรสนับสนุน 
และจัดต้ังระบบการสอบใบประกาศนียบัตร 
ทดสอบความรูและทักษะเฉพาะทางดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
อยางชัดเจนและมีคุณภาพ   หรือเพิ่มเติม 
ใหเปนเงื่อนไขของการจบการศึกษา  เพื่อ 
สรางมูลคาเพิ่มและสรางคุณภาพอยาง 
แทจริงใหแกนักเรียน นักศึกษา และให 

 สรุปนโยบายแผนพัฒนา ICT ไดวา 
ประเทศไทยตองการเปน “สังคมอุดมปญญา” 
หมายถึง “สังคมที่มีการพัฒนาและใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อยางชาญฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน 
ทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด(Smart) 
และรอบรูสารสนเทศ (Information 
literacy) สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศ 
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ 
และรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตน 
และสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีธรรมาภิบาล 
(Smart Governance) เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาสู เศรษฐกิจและสังคมฐาน 
ความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและ 
มั่นคง” โดยกำหนดกลยุทธไว 5 ดาน 
ไดแก e-Industry, e-Commerce, 
e-Government, e-Education และ 
e-Society ซึ่งสามารถสรุปความเชื่อมโยง 
ระหวางกลยุทธและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ทุกกลยุทธไดดังนี้คือนวัตกรรม ความรู 
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
การพัฒนาคนและโครงสรางพื้นฐานดาน 
โทรคมนาคม จุดสำคัญคือหากไดมีการ 
พัฒนาตามกลยุทธกับปจจัยใหเชื่อมโยง 
ไปพรอมกันก็จะนำไปสู “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
ได (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร, 2550)
 อีกหน่ึงประเด็นสำคัญของยุทธศาสตร ท่ี 
3 ในแผนนโยบายการพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสาร ไดแก  การเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การบริหารจัดการโครงขายและทรัพยากร 
เชน แนวทางในการลดปญหาความเหล่ือมล้ำ 
ในการเข าถ ึงสารสนเทศและความร ู  
(Digital Divide) ปญหานี้เห็นไดชัดเจน 

หนวยงานระดับชุมชนและตำบล โดยในป 
พ.ศ. 2549 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ 
นักเรียนยังอยูท่ี 1 เคร่ืองตอจำนวน 6,111 
คน และมีสัดสวนครูที่ผานการอบรมดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูที่รอยละ 58.4
 ประเด ็นสำค ัญอ ีกจ ุดหน ึ ่ งของ 
ยุทธศาสตรที่ 5 คือ การยกระดับขีด 
ความสามารถในการแข  งข ันของ 
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
และรายไดเขาประเทศ เพราะสังคม 
ประเทศไทยยุคปจจุบัน กำลังกาวเขาสู 
สังคมสูงวัย (Aging Society) สัดสวนของ 
ประชากรที่อายุมากกวา 60 ป มีสัดสวน 
เพิ่มขึ้นตามลำดับและมีแนวโนมเพิ่มสูง 
ขึ้นจากรอยละ 10.8  ในป พ.ศ. 2550 
เปนรอยละ 25.1 ใน ป พ.ศ. 2557  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสาร, 2550) คุณภาพการศึกษายังไม 
เพียงพอตอการปรับตัวใหเทาทันการ 
เปลี่ยนแปลงสูสังคมและเศรษฐกิจฐาน 
ความรู โดยภาพรวมคนไทยมีการใชและ 
พึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อความเปนอยูในชีวิต 
ประจำวันมากขึ้นตามลำดับ  เห็นไดจาก 
จำนวนผู ใชอินเทอรเน็ตและโทรศัพท 
มือถือท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง
 การขยายตัวของการใชอินเทอรเน็ต 
อยางตอเน่ืองและแพรหลายของผูคนท่ัวโลก 
สงผลใหโลกเขาสูยุคสมัยอินเทอรเน็ต (Net 
Generation) การเติบโตของอินเทอรเน็ต 
ในป 2000 (พ.ศ. 2543) เทียบกับป 2011 
(พ.ศ. 2554) เพิ่มขึ้นถึง 5.82 เทา ทำใหมี 

ประชากรทั ่วโลกใชอ ินเทอรเน ็ตกวา 
2,095 ลานคน ประมาณรอยละ 30.2 
ของประชากรโลกทั ้งหมด ในเอเชียมี 
ประชากรท ี ่ ใช อ ินเทอร  เน ็ตท ั ้ งหมด 
ประมาณ 922 ลานคน หรือประมาณ 
รอยละ 23.7 ของประชากรเอเชียทั้งหมด 
ดังขอมูลในตารางที่ 1 ทวีปอเมริกาเหนือ 
ถือวามีอ ัตราสวนการใชอ ินเทอรเน็ต 
สูงสุดถึงรอยละ 78.3 แตทวีปที่มีอัตรา 
การเติบโตของจำนวนผูใชงานสูงสุดคือ 
ทวีปแอฟริกา มีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 
2,527.4 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 25 เทา 
รองมาคือตะวันออกกลางโดยมี อัตราการ 
เติบโตรอยละ 1,987 หรือเพิ ่มขึ ้น 
ประมาณ 19 เทา และเมื ่อเทียบ 
อัตราสวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลก ทวีป 
เอเชียมีอัตราสวนมากเปนอันดับ 1 คิด 
เปนรอยละ 44 รองมาคือทวีปยุโรป 
รอยละ 22.7 และทวีปอเมริกาเหนือ 
รอยละ 13 ตามลำดับ (ตารางที่ 1 และ 
รูปที่ 1)
 จากการจัดลำดับความสามารถดาน 
การแขงขันในเวทีโลกป 2011 ซึ่งมี 
อันดับ 1 คือสหรัฐอเมริกาและฮองกง 
อันดับ 3 คือสิงคโปร โดยภาพรวม 
นั้นประเทศไทยจัดอยูในระดับปานกลาง
คืออันดับที่ 27 จาก 100 อันดับแรก 
ของโลก  แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ 
อื่นๆ ในทวีปเอเชียพบวาอินเดียซึ่งอยูที่ 
อันดับ 32 อินโดนีเซียอันดับ 37 และ 

ในการแขงขันต่ำกวาประเทศไทยกลับมี 
ระดับประสิทธิภาพทางดานการศึกษาที่ 
สูงกวา โดยอยูในอันดับที่ 4 รองจาก 
มาเลเซียและออสเตรเลีย ซึ่งเปนอันดับ 2 
และ 3 ตามลำดับ อีกประเด็นที่นาสังเกต 
คือประเทศซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเชน 
เกาหลีอันดับ 10 และญี่ปุนอันดับ 13 
กลับมีประสิทธิภาพดานการศึกษากับ 
ระดับความคาดหวังของผูประกอบการใน 
ระดับที ่ต ่ำเมื ่อเทียบกับประเทศอื ่นๆ 
ในทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลียที ่มี 
โครงสรางทางเทคโนโลยีท่ีดอยกวาเกาหลี 
และญี่ปุน ดังแสดงในรูปที่ 2
 แนนอนวาการพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศเปนปจจัยหลัก เพ่ือเพ่ิมระดับ 
ความสามารถดานการแขงขันและเปน 
ดัชนีชี้วัดการแขงขันของแตละประเทศ    

 นอกเหนือจากโครงสรางพื้นฐาน 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแลว การพัฒนา 
บุคลากรทางดานนี้ ยังมีความสำคัญตอ 
การพัฒนาอีกดวย ในตารางที่ 2 จากการ 
ศึกษาสถานภาพบุคลากรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย 
พบวาบุคลากรดานนี้สวนใหญประมาณ 
รอยละ 70 อยูในกลุมที่มีทักษะระดับต่ำ  
ในป พ.ศ. 2550 บุคลากรดานน้ีแจกแจงได 
18 อาชีพ/ตำแหนง และท่ีมีจำนวนมากท่ีสุด 
คือผูปฏิบัติงานดานระบบคอมพิวเตอร 
(System Operator) คิดเปนรอยละ 45.83 
ของบุคลากรกลุมนี้ทั้งหมด รองลงมาเปน 

วิธีการเรียนการสอนอีกมากมาย  เพราะ 
เทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอการดำเนิน 
ชีวิตเปนอยางมาก”  มีขอมูลแสดงใหเห็น 
วามหาวิทยาลัยที ่เปดสอนออนไลนใน 
สหรัฐอเมริกา สามารถรับนักศึกษาเขาเรียน 
ไดจำนวนมากและมีแนวโนมที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 
เมื่อความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีเพิ่ม 
มากขึ้น เชน ในปจจุบันระบบการศึกษา 
เรียนรูแบบออนไลน  (Online Learning) 
แสดงใหเห ็นว านวัตกรรมที ่ด ูเหมือน 
สลับซับซอนตอผูใชนี้ไดเปดโอกาสใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงข้ึนอยางรวดเร็วและชัดเจน 
คือเปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดย 
ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสำหรับการเรียนรู 
ทำใหการเรียนรูสามารถปรับเปลี่ยนและ 
ยืดหยุนไดมากข้ึน โดยการอนุญาตใหนักเรียน 
สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางที ่ 
แตกตางกันและไดรับความรูตามวิธีการที่ 
แตกตางกันตามความจำเปนและทักษะ 
ของนักเรียนแตละคน ซึ่งมีความสามารถ 
และมีระดับสติปญญาท่ีแตกตางกันน่ันเอง 
(Christensen, 2011)
 ในสหร ั ฐอ เมร ิ ก าม ี ก ารลงท ุน 
อยางมากเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ตั้งแตในป 
1981 (พ.ศ. 2524) พบวาในโรงเรียนมี 
คอมพิวเตอรหน่ึงเคร่ืองตอนักเรียน 125 คน 

ในป 1991 (พ.ศ. 2534) มีคอมพิวเตอร 
หนึ่งเครื่องตอนักเรียน 18 คน และในป 
2000 หนึ่งเครื่องตอ 5 คน และขอมูล 
ลาสุดพบวามีคอมพิวเตอร 1 เครื่องตอ      
3 คน (2 เครื่องตอ 5 คน)2 ในปจจุบัน 
มีอุปกรณส่ือสารและเช่ือมตออินเทอรเน็ต 
มากมายใหเลือกใช เชน ไอแพ็ด (iPad) 
ซึ ่งเปนเทคโนโลยีของบริษัทแอปเปลที่ 
กำลังไดรับความนิยมอาจเปนการเปลี่ยน 
แปลงวิถีชีวิตของผูคนเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ตลอดไป (Singer, 2553)  เพราะจัดเปน 
อ ุปกรณการศึกษาที ่ เป นมากกวาแค 
หนาจอคอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็กที่มี 
น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการดูหนังและเลน 
วิดีโอเกม เนื่องดวยการศึกษายุคใหมไมใช 
แคการนั่งฟงอาจารยบรรยายในหองเรียน 
อีกตอไป แตนักเรียน นักศึกษา ยังสามารถ 
ใชเทคโนโลยีที่หลากหลายเหลาน้ี  เพ่ือคน 
หาขอมูลที่อาจารยกำลังสอน หรือกำลัง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใน 
หองเรียน ตัวอยางของการใชเทคโนโลยี 
ไอแพ็ดเพื ่อการศึกษาที ่เปนประโยชน 
อยางมาก โดยสามารถเขาถึงแหลงขอมูล 
บนอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว เพราะยัง 
มีโปรแกรมสำเร ็จร ูป (Application 
Program) ท่ีใชไดกับอุปกรณท่ีทันสมัยเหลาน้ี 

ฟลิปปนสอันดับ 41 ทั ้งหมดมีระดับ 
ความสามารถดานการแขงขันที่ดอยกวา 
ประเทศไทย ในขณะท่ีฮองกงซ่ึงเปนอันดับ 
1  สิงคโปรอันดับ 3  และมาเลเซียอันดับ 
16 มีระดับความสามารถดานการแขงขัน 
ที่สูงกวาประเทศไทย
 ในดานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาในคณะท่ีเก่ียวของ 
กับประสิทธิภาพของหลักสูตรดานบริหาร 
ธุรกิจในสถานศึกษากับความตองการ 
ของตลาดงานของทวีปเอเชียและทวีป 
ออสเตรเลีย จะเห็นไดวาสอดคลองกับ 
ขอมูลการจัดระดับของความสามารถใน 
การแขงขันของโลก คือ อันดับ 1 ยังคง 
เปนสิงคโปร สวนประเทศไทยอยูในอับดับ 
ที่ 9 แตเปนที่นาแปลกใจวาในดัชนีดาน 
การศึกษาน้ี อินเดียซ่ึงมีระดับความสามารถ 

 1 http://www.internetworldstats.com/stats.htm »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ ³ à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2554 Ê×º¤�¹àÁ×่Í 11 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

  2 http://www.pcworld.com/article/7024/computerstopeople_ratio_now_25.html Ê×º¤�¹àÁ×่Í 12 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

กลุมอาช�พ/ตำแหนง จำนวน รอยละ

 System Operator 95,199 45.83
 Others 44,278 21.32
 System Technician 17,219 8.29
 Programmer 13,993 6.74
 Computer Trainer 3,634 1075
 System Manager 3,595 1.73
 Data Communication Specialist 3,296 1.59
 Database Specialist 3,263 1.57
 Application Software Specialist 2,962 1.43
 System Analyst & Designer 2,873 1.38
 IT Security Specialist 2,871 1.38
 CAD & CAM Specialist 2,865 1.38
 Software Engineer 2,721 1.31
 CIO 2,473 1.19
 Project Manager 2,121 1.02
 Web Master 1,723 0.83
 IT Quality Assurance Speciallist 1,622 0.78
 Multimedia Software Specialist 993 0.48
 จำนวนทั้งหมด 207,701 100

·Õ่ÁÒ: ¡ÃÐ·ÃÇ§à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ, 2550

ผูที ่จะจบการศึกษามีคุณสมบัติตรงกับ 
ความตองการของตลาดแรงงานยุคปจจุบัน
 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เชน 
สิงคโปร มาเลเซีย ฯลฯ ไดเร่ิมเปดหลักสูตร 
การศึกษาออนไลน โดยใหมหาวิทยาลัยใน 
สหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยในทวีป 
ออสเตรเลียมารวมพัฒนาหลักสูตรที ่มี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาใน 
ประเทศตนเองไดมีความรูที่ทันสมัย และ 
สามารถดำเนินงานวิจัยรวมกับประเทศอ่ืนๆ 
เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความรูอีกทางหน่ึง 
สำหรับประเทศไทยนั้น กลุมผูบริหารของ 
แตละมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน 
เชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนตน ไดมองเห็น 
ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาชวย 
พัฒนาระบบการศึกษาอยางจริงจังมาเปน 
ระยะเวลาหน่ึงแลวเชนกัน โดยสามารถพิจารณา 
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“โดยในป พ.ศ. 2549 
จำนวนเคร�่อง 

คอมพ�วเตอรตอ 
นักเร�ยนยังอยูที่ 

1 เคร�่องตอจำนวน 
6,111 คน และมี 
สัดสวนครูที่ผาน 
การอบรมดาน 

เทคโนโลยี 
สารสนเทศอยูที่ 
รอยละ 58.4”  

“การจัดลำดับความสามารถดานการแขงขัน 

ในเวทีโลกป 2011 ซ�่งมีอันดับ 1 คือ 

สหรัฐอเมร�กาและ ฮองกง อันดับ 3 คือ 

สิงคโปร โดยภาพรวมนั�นประเทศไทย

จัดอยูในระดับปานกลางคืออันดับที่ 27
จาก 100 อันดับแรกของโลก”

โดยเฉพาะในสถานศึกษาตามตางจังหวัด
ของประเทศไทย  มีการศึกษาขอมูลเชิงลึก 
พบวาการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
ในประเทศไทยยังอยูในระดับที่ไมดีนัก  
ถึงแมจะมีการจัดตั ้งโครงการและออก 
มาตรการสนับสนุนใหมีคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตใชในภาคการศึกษาและใน 

ชางเทคนิคระบบคอมพิวเตอรรอยละ 8.29 
และโปรแกรมเมอรรอยละ 6.74 ในขณะท่ี 
กลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตางๆ จะเปนกลุม 
ท่ีมีจำนวนนอยท่ีสุด คือ รอยละ 0.48 - 1.59 
(ข้ึนกับประเภทความเช่ียวชาญ)  ในสวนของ 
ความตองการบุคลากรทางดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศเปนไปในทิศทางเดียวกันวา 
ประเทศไทยยังคงมีความตองการบุคลากร 
ดานน้ีอีกเปนจำนวนมาก ตัวอยางเชน ในป 
พ.ศ. 2552 กลุมอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
มีความตองการบุคลากรดานเทคนิค  ใน 
ตำแหนง 3 ลำดับแรก คือ 1) Programmer/ 
Software Developer  2) Software 
Engineer/Software Analyst & Design 
3) Database Administrator โดยเฉล่ีย 
กวาปละ 20,000 คน
 จากขอมูลในป พ.ศ. 2548 ผูจบ 
การศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั ้งหมดในระดับอุดมศึกษามีจำนวน 
19,735 คน แตยังมีปญหาดานคุณภาพของ 
การศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร ผูประกอบการหลายรายมี 
ความเห็นวาหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารของมหาวิทยาลัยตางๆ ใน 
ปจจุบัน ยังไมทันตอการเปล่ียนแปลงอยาง 
รวดเร็วของเทคโนโลยี ทำใหผูประกอบการ 
ตองรับภาระตอยอดความรูเพ่ือใหแรงงาน 

เหลานี้สามารถทำงานตามที่ตองการได   
นอกจากนี ้ประเทศไทยยังไมไดม ีการ 
สนับสนุนระบบการสอบใบประกาศนียบัตร 
ความรูและทักษะเฉพาะทางดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร (Certification 
exam) อยางเดนชัด
 ตามแผนแมบทท่ีไดกลาวถึงประเด็น 
สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ ผูเขียนไดสรุปปจจัยตางๆ ในแผน 
แมบทไวในรูปที่ 3
แนวโนมการศึกษาในปจจุบันและในอนาคต

 ศาสตราจารยเครตัน คริสเตนเซน 
(Clayton Christensen)  จากมหาวิทยาลัย 
ฮารวารด สหรัฐอเมริกา ไดเขียนหนังสือ 
เก่ียวกับการตรวจสอบปญหาของการศึกษา 
และสาธารณสุข ผานทางทฤษฎีที่เขาได 
ตั้งขึ้นกอนหนานี้ในป 1997 (พ.ศ. 2540) 
ในหนังสือช่ือ “ภาวะท่ีกลืนไมเขาคายไมออก 
ของผูริเร่ิมนำส่ิงใหมเขามา (The Innovator's 
Dilemma)”  ซ่ึงกลาวถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่มีตอธุรกิจ  และในป 2008 
(พ.ศ. 2551) ในหนังสือเรื่อง “หองเรียนที่ 
สลับซับซอน (Disrupting Class)” และ 
“วิทยาลัยที่สลับซับซอน (Disrupting 
College)” ไดกลาวถึงหัวใจสำคัญท่ีวา “การ 
ศึกษาสมัยใหมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีทันสมัยจะเปล่ียนแปลง 

ตารางที่ 1 ขอมูลสถิติของผูใชงานอินเทอรเน็ตทั�วโลก1

ตารางที่ 2 แจกแจงบุคลากรดาน ICT ของประเทศไทย ป 2550

รูปที่ 3 แผนภูมิปจจัยแวดลอมและ
ขอเสนอเช�งหลักการเพ��อรวมกัน
สรางสังคมอุดมปญญาในโลก
ยุคดิจ�ตอลที่เกี่ยวของกับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2552- 2556 The Factors and 
Concept Proposal for 
Cooperating in order to 
Build Social Education in the 
Digital World

รูปที่  2 ลำดับประสิทธิภาพในระบบการศึกษาของทว�ปเอเช�ยและ
ทว�ปออสเตรเลีย โดยเปร�ยบเทียบจากความตองการในภาคธุรกิจ
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มองโลก มองเรา
รวมกันสรางสังคม
อุดมปญญา

โดย: ผศ.ดร.วรลักษณ วงศโดยหวัง ศิร�เจร�ญ สาขาว�ชาว�ทยาการคอมพ�วเตอร 
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

 จากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: 
ICT) (ฉบับที่2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology: IT) พ.ศ. 2553 ไดถูกถายทอดไปสูแผนกลยุทธ โดยมีเปาหมายที่สำคัญ เชน เพื่อพัฒนาและ 
ยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยเพิ่มการ 
ประยุกต ใช ICT ในดานการศึกษาและฝกอบรม เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการพัฒนา ICT อยางเปนรูปธรรม

รูปที่ 1 แผนภูมิแสดงขอมูลผูใชงาน
อินเทอรเน็ตทั�วโลกแจกแจงตามทว�ป1

Contributor
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรลักษณ 
วงศโดยหวัง ศิร�เจร�ญ 
อาจารยประจำคณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
Doctoral of Technical Science, School of 
Advanced Technologies, Asian Institute of 
Technology, Thailand เช�่ยวชาญ ว�ศวกรรมซอฟตแวร 
ออนโทโลจ�  และปฎิสัมพันธระหวางคอมพ�วเตอรกับมนุษย



 หากเปนเมื่อ 5 ปที่แลว เมื่อเราเห็น 
โฆษณารถยนตทางโทรทัศนแลวเกิดความ 
สนใจซื้อ ก็จะหาขอมูลดวยการไปที่โชวรูม 
รถยนตหรืองานอีเวนตประเภท Motor Show 
แลวสอบถามพูดคุยกับพนักงานขาย ไดโบรชัวร 
ที่มีรายละเอียดของรถยี่หอนั้น จากนั้นกอน 
ที่จะตัดสินใจซื้อก็จะมีการทดลองขับ (Test 
Drive) เพื่อใหเกิดความมั่นใจที่จะควักเงิน 
หลักแสนหลักลานออกจากกระเปา เปนอัน 
จบกระบวนการซื้อรถยนต 1 คัน 
 แตเชื่อไดวาปจจุบันผูบริโภคมีความ 
ฉลาดรอบคอบ และรูขอมูลของรถยนต 
อยางละเอียดตั้งแตยังไมเห็นรถยนตของ 
จริง และแมยังไมไดพูดคุยกับพนักงานขาย 
เลยดวยซ้ำ ผูบริโภคไดขอมูลสวนใหญมา 
จากสื ่อออนไลน โดยเฉพาะ Social 
Network ประเภท Facebook, Twitter, 
Webboard และ Blog ตางๆ ที่สำคัญ 
ผูบริโภคใหความเชื่อถือขอมูลที่ไดจาก 

ความคิดเห็นของคนอื ่นคอนขางมาก 
เนื่องจากเชื่อวาอยูในฐานะผูบริโภคเชน 
เดียวกัน ยอมไมพูดเกินจริงเชนขอความใน 
โฆษณาแนนอน
 ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ป ร ะ เ ภ ท บ อ ก ต  อ 
(Word-of-mouth) เปนการสื่อสารที่มี 
มาเนิ่นนานแลว และเปนการสื่อสารที่มี 
อิทธิพลตอความคิดหรือการตัดสินใจของ
ผู บริโภคคอนขางสูงกวาสื ่ออื ่นๆ โดย 
รูปแบบในสมัยกอนจะเปนลักษณะการ 
สื่อสารตอๆ กันไป ผานคนใกลชิด เชน 
คนในครอบครัว เพื่อน หรือการสื่อสารผาน 
คนกลุมใหญ เชน การปราศรัยโดยบุคคล 
ที่มีชื่อเสียงในที่สาธารณะ เปนตน โดยการ 
สื ่อสารแบบ Word-of-mouth ใน 
รูปแบบดั้งเดิมนั้นจะเกิดขึ้นไดตองมีผูท ี่ 
ทำหนาที่ของการสื่อสารอยู 2 ประเภท 
ไดแก ผูนำทางความคิด (Opinion Leader) 
และผูมองหาความคิดเห็น (Opinion 

Seeker) สวนในระบบของการสื่อสารแบบ 
บอกตอผานออนไลน (Online Word-of- 
mouth) จะเพิ่มบทบาทของผูสื่อสารอีก 1 
บทบาท ไดแก ผูที่ทำหนาที่เปนตัวกลาง 
ในการสงตอขอมูล (Opinion Forwarder) 
 ผ ู นำทางความค ิด (Opinion 
Leader) คือผูที่มีความรู ความสามารถ 
หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย 
เฉพาะ และมักมีโอกาสหรือมีเวทีที่ไดแสดง 
ความคิดเห็นของตนเองไปยังบุคคลใกลชิด 
หรือบุคคลที่สนใจในเรื่องนั้นๆ ในเชิงของ 
Online Word-of-mouth นั้น Online 
Opinion Leader มีการบอกตอคนใกลตัว 
ไดดวยการบอกตอผานการแชต เชนใน 
MSN หรือแชตผานหนา Facebook 
ที่นิยมในปจจุบัน สวนเวทีสาธารณะที่จะ 
ทำใหผู นำทางความคิดในระบบออนไลน 
ม ีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นไปยังคน 
หมูมาก ไดแก การเขียน Blog เลาเรื่องราว 
หรือแสดงความคิดเห็นสวนตัวตอเรื ่องใด 
เรื่องหนึ่ง เชนในเว็บไซต Bloggang.com, 
การแสดงความคิดเห็นผาน Webboard เชน 
ใน Pantip.com, Sanook.com, การ 
สื่อสารดวยขอความสั้นๆ เพื่ออัพเดตขอมูล 
ผาน Twitter, การอัพเดตขอมูล รูปภาพ 
และสถานะสวนตัวผาน Facebook, รวม 
ไปถึงการแสดงความคิดเห็นและใหคะแนน
สินคา (Rating) ตามเว็บไซต E-commerce 
ทั้งหลาย อาทิ Ebay.com, Amazon.com, 
Agoda.com โดยทั่วไปผูนำทางความคิด 
มักเปนผูที ่ยอมรับสินคาใหมๆ หรือซื ้อ 
สินคาท่ีออกใหมกอนคนอ่ืน (Early Adopter) 
ชอบหาขอมูลจากแหลงขอมูลที ่เปนตน 
กำเนิดของขอมูล เชน จากบริษัทเจาของ 
สินคา เปนตน และเปนผูท่ีชอบแสดงความคิดเห็น 
ตองการเปนที่ยอมรับทางสังคมวาตนเอง 
เปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
 สวนผูมองหาความคิดเห็น (Opinion 
Seeker) คือผู บริโภคที่ไดรับขอมูลทาง 
การตลาดของสินคาแลวเก ิดความรูสึก 
สนใจ ตองการขอมูลเกี่ยวกับสินคาเพิ่มเติม 
กอนจะทำการตัดสินใจซ้ือ (ผูบริโภคสวนใหญ 
มักอยูในกลุมนี้) ซึ่งแหลงขอมูลที่ผูบริโภค 
เขาไปหาขอมูลมากที่สุดคือสื่อออนไลน 

Platform งายๆ, สวน Google ก็มีการ 
ปรับการตลาดแบบ SEO (Search Engine 
Optimization) ในหลากหลายรูปแบบ ที่ 
จะทำใหลูกคาสามารถคนหาคียเว ิร ดที ่ 
เกี่ยวของกับสินคาแลวเจอไดงายขึ้น
 การทำการตลาดใหเก ิดการบอก 
ตอออนไลน จำเปนตองมองไปที่บทบาท 
ทั้ง 3 สวน ไดแก Opinion Leader, 
Opinion Seeker, และ Opinion 
Forwarder โดยนักการตลาดมีหนาที่วาง 
ระบบและกลไลของทั้ง 3 บทบาทใหงาย 
และสะดวกตอการบอกตอ เชน การนำ link 
ไอคอนของ Facebook มาใสไวในเว็บไซต 
ของบริษัท การใส link เพื่อแบงปนขอมูล 
หรือคลิปวิดีโอใหเพื่อนๆ ที่อยูในเครือขาย 
เปนตน นอกจากนี้ นักการตลาดยังสามารถ 
นำกลไกการบอกตอทางออนไลน มาใชได 
หลากหลายวัตถุประสงค  ไมวาจะเปนการ 
สรางความสนใจใหแกสินคากอนวางขาย 
(เชน กรณีสรางความสนใจใหกับ iPad ใน 
ระยะเริ่มแรก) การใหความรูเกี่ยวกับสินคา 
หรือบริการ การสรางทัศนคติและความ 
ชื่นชอบใหกับสินคา และการกระตุนใหเกิด 
การตัดสินใจซื้อ เชน การใสขอมูลเกี่ยวกับ 
โปรโมชั่น เพื่อใหผูบริโภคบอกตอโปรโมชั่น 
ดังกลาว
 การตลาดแบบบอกตอไมนาจะมี 
วันตาย แตกลับจะยิ่งทวีความสำคัญ อีก 
ทั้งเพิ่มรูปแบบและวิธีการใหนาสนใจและ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผูบริหารรุนใหม 
ตองตามใหทันและนำมาปรับใชใหเกิด 
ประโยชนสูงที่สุด 

 

 ทั้งนี ้ สื่อออนไลนแบงออกเปนสื่อ 
ทางการตลาดของบริษัท ไดแก เว็บไซต  
ของบริษัทเจาของสินคา หรือ Facebook 
ของเจาของสินคา (Fanpage) สวนสื่อ 
ออนไลนอีกประเภทไดแกสื ่อที ่เปนพื้นที่ 
สำหรับผูบริโภคดวยกัน และสามารถแบงปน 
ขอมูล หรือความคิดเห็นกันเองในกลุมที่มี 
ความสนใจใกลเคียงได ผูบริโภคเหลานี้มัก 
เริ่มตนการหาขอมูลจากการคนหาคียเวิรด 
ของสินคาผาน Google จากนั้นก็เริ่มตนหา 
ข อม ูลจากเว ็บไซตต างๆ โดยขอม ูลที่ 
ผูบริโภคสวนใหญใหความเชื่อถือ มักเปน 
ข อม ูลท ี ่ ได จากผ ู นำทางความค ิดหร ือ 
ผูบริโภคคนอ่ืนๆ มากกวาขอมูลทางการตลาด 
ของบริษัท
 ในด  านของผ ู  ท ี ่ ท ำหน  าท ี ่ เ ป  น 
ตัวกลางในการสงตอขอมูล (Opinion 
Forwarder) คือผู ที ่ไดอานหรือพบเห็น 
ขอมูลที่นาสนใจ แลวนำไปเผยแพรหรือ 
บอกตอบุคคลที่ตนรูจัก เนื่องจากเห็นวา 
เปนขอมูลที ่นาจะมีประโยชนตอบุคคล 
เหลานั้น ยกตัวอยางเชน การสงตอขอมูล 
ดวยการ Forward Mail, การสงตอ 
คลิปวิดีโอจาก Youtube, การแบงปน 
ขอมูล (Share) ใหเพื่อนๆ ที่อยูในเครือขาย 
ผ าน Facebook เปนตน Opinion 
Forwarder มีความสำคัญอยางยิ่งตอการ 
ส ื ่อสารแบบบอกตอผ านสื ่อออนไลน 
เพราะเปนกลุ มคนที ่ชวยใหขอมูลแพร 
กระจายรวดเร็วมากเปนทวีคูณ
 เมื ่อนักการตลาดมองเห็นอิทธิพล 
ของชองทางการสื่อสารประเภทการบอก 
ตอผานสื่อออนไลน ทำใหพื้นที่ออนไลนที่ 
เป นพื ้นท ี ่ส วนตัวของผู บร ิโภคหลายๆ 
เว็บไซตกลายเปนพื้นที่ที่นักการตลาดเขามา
ทำกา รแทรกแซ งหร ื อท ำกา รตลาด 
ทั้งที ่เปดเผยวามาจากบริษัทผูขายสินคา 
โดยตรง และที่แอบแฝงมาในฐานะของ 
ผูบริโภคดวยกัน เนื่องจากเชื่อวาจะทำให 
ผูบริโภคเชื่อถือไดมากกวา นอกจากนี้ บาง 
เว็บไซตก็ปรับกลไกในเว็บไซต ใหตอบโจทย 
การทำการตลาดไดอยางนาสนใจ อาทิเชน 
การอนุญาตใหองคกรหรือหนวยงานตางๆ 
เปดพื้นที่เปนหนา Fanpage ใน Face 
book ซึ่งสามารถทำการโฆษณาไดเองโดยมี 

 1 http://www.internetworldstats.com/stats.htm »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ ³ à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2554 Ê×º¤�¹àÁ×่Í 11 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

  2 http://www.pcworld.com/article/7024/computerstopeople_ratio_now_25.html Ê×º¤�¹àÁ×่Í 12 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

“การตลาดแบบ 
บอกตอไมนาจะ 
มีวันตาย แตกลับ 
จะยิ�งทว�ความสำคัญ 
อีกทั�งเพ��มรูปแบบ 
และว�ธีการใหนาสนใจ
และหลากหลาย 
มากยิ�งข�้น ผูบร�หาร 
รุนใหมตองตามใหทัน
และนำมาปรับใช 
ใหเกิดประโยชน 
สูงท่ีสุด”  
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คุณเปนใครในวงจร
Online Word-of-mouth?

โดย: อาจารยมานา คุณธาราภรณ  ผูอำนวยการศูนยศึกษาและว�จัยตราสินคา มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

หากคุณตองตัดสินใจซื้อรถสักคัน คุณจะหาขอมูลเกี่ยวกับรถยี่หอตางๆ อยางไรบาง



 หากเปนเมื่อ 5 ปที่แลว เมื่อเราเห็น 
โฆษณารถยนตทางโทรทัศนแลวเกิดความ 
สนใจซื้อ ก็จะหาขอมูลดวยการไปที่โชวรูม 
รถยนตหรืองานอีเวนตประเภท Motor Show 
แลวสอบถามพูดคุยกับพนักงานขาย ไดโบรชัวร 
ที่มีรายละเอียดของรถยี่หอนั้น จากนั้นกอน 
ที่จะตัดสินใจซื้อก็จะมีการทดลองขับ (Test 
Drive) เพื่อใหเกิดความมั่นใจที่จะควักเงิน 
หลักแสนหลักลานออกจากกระเปา เปนอัน 
จบกระบวนการซื้อรถยนต 1 คัน 
 แตเชื่อไดวาปจจุบันผูบริโภคมีความ 
ฉลาดรอบคอบ และรูขอมูลของรถยนต 
อยางละเอียดตั้งแตยังไมเห็นรถยนตของ 
จริง และแมยังไมไดพูดคุยกับพนักงานขาย 
เลยดวยซ้ำ ผูบริโภคไดขอมูลสวนใหญมา 
จากสื ่อออนไลน โดยเฉพาะ Social 
Network ประเภท Facebook, Twitter, 
Webboard และ Blog ตางๆ ที่สำคัญ 
ผูบริโภคใหความเชื่อถือขอมูลที่ไดจาก 

ความคิดเห็นของคนอื ่นคอนขางมาก 
เนื่องจากเชื่อวาอยูในฐานะผูบริโภคเชน 
เดียวกัน ยอมไมพูดเกินจริงเชนขอความใน 
โฆษณาแนนอน
 ก า ร ส ื ่ อ ส า ร ป ร ะ เ ภ ท บ อ ก ต  อ 
(Word-of-mouth) เปนการสื่อสารที่มี 
มาเนิ่นนานแลว และเปนการสื่อสารที่มี 
อิทธิพลตอความคิดหรือการตัดสินใจของ
ผู บริโภคคอนขางสูงกวาสื ่ออื ่นๆ โดย 
รูปแบบในสมัยกอนจะเปนลักษณะการ 
สื่อสารตอๆ กันไป ผานคนใกลชิด เชน 
คนในครอบครัว เพื่อน หรือการสื่อสารผาน 
คนกลุมใหญ เชน การปราศรัยโดยบุคคล 
ที่มีชื่อเสียงในที่สาธารณะ เปนตน โดยการ 
สื ่อสารแบบ Word-of-mouth ใน 
รูปแบบดั้งเดิมนั้นจะเกิดขึ้นไดตองมีผูท ี่ 
ทำหนาที่ของการสื่อสารอยู 2 ประเภท 
ไดแก ผูนำทางความคิด (Opinion Leader) 
และผูมองหาความคิดเห็น (Opinion 

Seeker) สวนในระบบของการสื่อสารแบบ 
บอกตอผานออนไลน (Online Word-of- 
mouth) จะเพิ่มบทบาทของผูสื่อสารอีก 1 
บทบาท ไดแก ผูที่ทำหนาที่เปนตัวกลาง 
ในการสงตอขอมูล (Opinion Forwarder) 
 ผ ู นำทางความค ิด (Opinion 
Leader) คือผูที่มีความรู ความสามารถ 
หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดย 
เฉพาะ และมักมีโอกาสหรือมีเวทีที่ไดแสดง 
ความคิดเห็นของตนเองไปยังบุคคลใกลชิด 
หรือบุคคลที่สนใจในเรื่องนั้นๆ ในเชิงของ 
Online Word-of-mouth นั้น Online 
Opinion Leader มีการบอกตอคนใกลตัว 
ไดดวยการบอกตอผานการแชต เชนใน 
MSN หรือแชตผานหนา Facebook 
ที่นิยมในปจจุบัน สวนเวทีสาธารณะที่จะ 
ทำใหผู นำทางความคิดในระบบออนไลน 
ม ีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นไปยังคน 
หมูมาก ไดแก การเขียน Blog เลาเรื่องราว 
หรือแสดงความคิดเห็นสวนตัวตอเรื ่องใด 
เรื่องหนึ่ง เชนในเว็บไซต Bloggang.com, 
การแสดงความคิดเห็นผาน Webboard เชน 
ใน Pantip.com, Sanook.com, การ 
สื่อสารดวยขอความสั้นๆ เพื่ออัพเดตขอมูล 
ผาน Twitter, การอัพเดตขอมูล รูปภาพ 
และสถานะสวนตัวผาน Facebook, รวม 
ไปถึงการแสดงความคิดเห็นและใหคะแนน
สินคา (Rating) ตามเว็บไซต E-commerce 
ทั้งหลาย อาทิ Ebay.com, Amazon.com, 
Agoda.com โดยทั่วไปผูนำทางความคิด 
มักเปนผูที ่ยอมรับสินคาใหมๆ หรือซื ้อ 
สินคาท่ีออกใหมกอนคนอ่ืน (Early Adopter) 
ชอบหาขอมูลจากแหลงขอมูลที ่เปนตน 
กำเนิดของขอมูล เชน จากบริษัทเจาของ 
สินคา เปนตน และเปนผูท่ีชอบแสดงความคิดเห็น 
ตองการเปนที่ยอมรับทางสังคมวาตนเอง 
เปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
 สวนผูมองหาความคิดเห็น (Opinion 
Seeker) คือผู บริโภคที่ไดรับขอมูลทาง 
การตลาดของสินคาแลวเก ิดความรูสึก 
สนใจ ตองการขอมูลเกี่ยวกับสินคาเพิ่มเติม 
กอนจะทำการตัดสินใจซ้ือ (ผูบริโภคสวนใหญ 
มักอยูในกลุมนี้) ซึ่งแหลงขอมูลที่ผูบริโภค 
เขาไปหาขอมูลมากที่สุดคือสื่อออนไลน 

Platform งายๆ, สวน Google ก็มีการ 
ปรับการตลาดแบบ SEO (Search Engine 
Optimization) ในหลากหลายรูปแบบ ที่ 
จะทำใหลูกคาสามารถคนหาคียเว ิร ดที ่ 
เกี่ยวของกับสินคาแลวเจอไดงายขึ้น
 การทำการตลาดใหเก ิดการบอก 
ตอออนไลน จำเปนตองมองไปที่บทบาท 
ทั้ง 3 สวน ไดแก Opinion Leader, 
Opinion Seeker, และ Opinion 
Forwarder โดยนักการตลาดมีหนาที่วาง 
ระบบและกลไลของทั้ง 3 บทบาทใหงาย 
และสะดวกตอการบอกตอ เชน การนำ link 
ไอคอนของ Facebook มาใสไวในเว็บไซต 
ของบริษัท การใส link เพื่อแบงปนขอมูล 
หรือคลิปวิดีโอใหเพื่อนๆ ที่อยูในเครือขาย 
เปนตน นอกจากนี้ นักการตลาดยังสามารถ 
นำกลไกการบอกตอทางออนไลน มาใชได 
หลากหลายวัตถุประสงค  ไมวาจะเปนการ 
สรางความสนใจใหแกสินคากอนวางขาย 
(เชน กรณีสรางความสนใจใหกับ iPad ใน 
ระยะเริ่มแรก) การใหความรูเกี่ยวกับสินคา 
หรือบริการ การสรางทัศนคติและความ 
ชื่นชอบใหกับสินคา และการกระตุนใหเกิด 
การตัดสินใจซื้อ เชน การใสขอมูลเกี่ยวกับ 
โปรโมชั่น เพื่อใหผูบริโภคบอกตอโปรโมชั่น 
ดังกลาว
 การตลาดแบบบอกตอไมนาจะมี 
วันตาย แตกลับจะยิ่งทวีความสำคัญ อีก 
ทั้งเพิ่มรูปแบบและวิธีการใหนาสนใจและ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผูบริหารรุนใหม 
ตองตามใหทันและนำมาปรับใชใหเกิด 
ประโยชนสูงที่สุด 

 

 ทั้งนี ้ สื่อออนไลนแบงออกเปนสื่อ 
ทางการตลาดของบริษัท ไดแก เว็บไซต  
ของบริษัทเจาของสินคา หรือ Facebook 
ของเจาของสินคา (Fanpage) สวนสื่อ 
ออนไลนอีกประเภทไดแกสื ่อที ่เปนพื้นที่ 
สำหรับผูบริโภคดวยกัน และสามารถแบงปน 
ขอมูล หรือความคิดเห็นกันเองในกลุมที่มี 
ความสนใจใกลเคียงได ผูบริโภคเหลานี้มัก 
เริ่มตนการหาขอมูลจากการคนหาคียเวิรด 
ของสินคาผาน Google จากนั้นก็เริ่มตนหา 
ข อม ูลจากเว ็บไซตต างๆ โดยขอม ูลที่ 
ผูบริโภคสวนใหญใหความเชื่อถือ มักเปน 
ข อม ูลท ี ่ ได จากผ ู นำทางความค ิดหร ือ 
ผูบริโภคคนอ่ืนๆ มากกวาขอมูลทางการตลาด 
ของบริษัท
 ในด  านของผ ู  ท ี ่ ท ำหน  าท ี ่ เ ป  น 
ตัวกลางในการสงตอขอมูล (Opinion 
Forwarder) คือผู ที ่ไดอานหรือพบเห็น 
ขอมูลที่นาสนใจ แลวนำไปเผยแพรหรือ 
บอกตอบุคคลที่ตนรูจัก เนื่องจากเห็นวา 
เปนขอมูลที ่นาจะมีประโยชนตอบุคคล 
เหลานั้น ยกตัวอยางเชน การสงตอขอมูล 
ดวยการ Forward Mail, การสงตอ 
คลิปวิดีโอจาก Youtube, การแบงปน 
ขอมูล (Share) ใหเพื่อนๆ ที่อยูในเครือขาย 
ผ าน Facebook เปนตน Opinion 
Forwarder มีความสำคัญอยางยิ่งตอการ 
ส ื ่อสารแบบบอกตอผ านสื ่อออนไลน 
เพราะเปนกลุ มคนที ่ชวยใหขอมูลแพร 
กระจายรวดเร็วมากเปนทวีคูณ
 เมื ่อนักการตลาดมองเห็นอิทธิพล 
ของชองทางการสื่อสารประเภทการบอก 
ตอผานสื่อออนไลน ทำใหพื้นที่ออนไลนที่ 
เป นพื ้นท ี ่ส วนตัวของผู บร ิโภคหลายๆ 
เว็บไซตกลายเปนพื้นที่ที่นักการตลาดเขามา
ทำกา รแทรกแซ งหร ื อท ำกา รตลาด 
ทั้งที ่เปดเผยวามาจากบริษัทผูขายสินคา 
โดยตรง และที่แอบแฝงมาในฐานะของ 
ผูบริโภคดวยกัน เนื่องจากเชื่อวาจะทำให 
ผูบริโภคเชื่อถือไดมากกวา นอกจากนี้ บาง 
เว็บไซตก็ปรับกลไกในเว็บไซต ใหตอบโจทย 
การทำการตลาดไดอยางนาสนใจ อาทิเชน 
การอนุญาตใหองคกรหรือหนวยงานตางๆ 
เปดพื้นที่เปนหนา Fanpage ใน Face 
book ซึ่งสามารถทำการโฆษณาไดเองโดยมี 

 1 http://www.internetworldstats.com/stats.htm »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ ³ à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2554 Ê×º¤�¹àÁ×่Í 11 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

  2 http://www.pcworld.com/article/7024/computerstopeople_ratio_now_25.html Ê×º¤�¹àÁ×่Í 12 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554

“การตลาดแบบ 
บอกตอไมนาจะ 
มีวันตาย แตกลับ 
จะยิ�งทว�ความสำคัญ 
อีกทั�งเพ��มรูปแบบ 
และว�ธีการใหนาสนใจ
และหลากหลาย 
มากยิ�งข�้น ผูบร�หาร 
รุนใหมตองตามใหทัน
และนำมาปรับใช 
ใหเกิดประโยชน 
สูงท่ีสุด”  
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คุณเปนใครในวงจร
Online Word-of-mouth?

โดย: อาจารยมานา คุณธาราภรณ  ผูอำนวยการศูนยศึกษาและว�จัยตราสินคา มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

หากคุณตองตัดสินใจซื้อรถสักคัน คุณจะหาขอมูลเกี่ยวกับรถยี่หอตางๆ อยางไรบาง



ทวิตเตอร (Twitter) คือเว็บไซตผูใหบริการ 
บล็อก (Blog) ในลักษณะไมโครบล็อก (Micro-blog) 
ที่เรียกวา “ไมโครบล็อก” เนื่องจากอนุญาต 
ใหเขียนขอความสั้นๆ ไดครั้งละไมเกิน 140 
ตัว เพื่อบอกวาคุณกำลังทำอะไรอยู คลายๆ 
กับเปนบันทึกประจำวัน  สำหรับคนท่ีมาติดตามเรา 
จะถูกเรียกวา Follower เม่ือมีการสงขอความ 
บุคคลเหลานี ้ก็จะไดรับขอความของเรา 
โดยอัตโนมัติ สวนบุคคลท่ีเราติดตามอยู จะถูก 
เรียกวา Following เมื่อคนเหลานั้นทวิต 
ขอความ เราก็จะไดรับขอความดวยเชนกัน 
เพียงแคไป Follow คนท่ีตองการเทาน้ันก็จะ 
ทำใหไมตกขาวในเรื่องที่เราสนใจ Twitter 
ย ังถ ือว าเป นเว ็บไซต ประเภทโซเช ียล 
เน็ตเวิรก (Social Network) ซึ่งมีเครื่องมือ 
ท่ีอำนวยความสะดวกใหผูใช อัพเดต (Update) 
ขอความ รูปภาพ หรือลิงกไดทั้งจากหนา 

เว็บไซต โปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร 
รวมถึงยังสามารถใชงานโปรแกรมทวิตเตอร
ผานทางโทรศัพทมือถือไดอีกดวย นี่จึงเปน 
อีกสาเหตุหลักที่ทำให Twitter เปนที่นิยม 
กันทั่วโลกอยางรวดเร็ว
 เริ่มตนนั้น Twitter  มีจุดประสงคเพ่ือ 
ใชสื่อสารแบบสวนตัว และไมเปนทางการ 
แตระยะหลังหลายคนนำมาประยุกตใช 
เปนเครื่องมือทางการตลาด รวมถึงเปน 
ชองทางในการติดตอส่ือสาร เชน ใชโฆษณา 
สินคา แจงขอมูลสินคาใหม สื่อสารกัน 
ระหวางกลุมสมาชิกหรือกลุมคนที่สนใจใน 
เร่ืองเดียวกัน ใชส่ือสารภายในองคกร แผนก 
หรือทีมงานทำใหสามารถสั่งงานหรือรูถึง 
ปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว รวมถึงใชรณรงค 
ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคม

1 http://www.mediabistro.com/alltwitter/twitter-300-million-users_b9026#more-9026 ÇÑ¹·Õ่ 18 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2554
2 http://blog.twitter.com/2011/03/numbers.html

  2 ¤ÓÊÑ่§ÈÒÅ»¡¤ÃÍ§ÊÙ§ÊØ´ã¹¤´Õ¤ÓÃ�Í§·Õ่ 586/25523 Ugo Mattei, Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems, 45 THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 5-44, 12 (1997).

TIPS: Twitter Marketing เบื้องตน 

1. หากมีเว็บไซต ใหใส URL ของเว็บไซต 
ไวใน Profile ของ Twitter 
2. กรอกประวัติขอมูลสวนตัว (Bio) เพื่อทำ 
ใหคนท่ีมาอาน Twitter ของเรารูจักเราไดเร็ว 
ขึ้น
3. ระบุ Location ของเราไวดวย เพื่อเปน 
การใหขอมูลเบื้องตนกับคนอาน จะทำให 
คนอานตีความไดดีขึ้น
4. ไป Follow คนอื่นบาง เพื่อเปดโอกาส 
ใหคนอื่นรูจักเราเพิ่มขึ้น
5. เขียนทวิตอยางนอยวันละ 3 ครั้ง โดยหา 
เรื่องดีๆ ที่มีอยู แลวทวิตออกไป แตอยา 
ทวิตมากเกินไป ซ่ึงจะเปนการรบกวน Follower 
ของคุณ
6. ไมควรทวิตแตเรื่องสวนตัว ควรทวิตใน 
เรื่องที่พวกเขาสนใจ
7. ควรทวิตโดยใชคำสุภาพ เน่ืองจากมีทีมงาน 
ของ Twitter ติดตามอยู
8. รวมทวิตกับอีเวนตที่เปน #Hashtags 
ตางๆ ทำใหคนอื่นที่รวมพูดคุยอยู เห็นวา 
เราสนใจในเรื่องเดียวกัน

ตัวอยาง Twitter ของคนดังในประเทศไทย 
แบงตามสาขาอาช�พ  
คนดัง : @Woodytalk, @kalamare, 
@suthichai, @andrewbiggs, 
นักการเมือง : @PM_Abhisit, 
@ThaksinLive, @apirak_news, 
@KornDemocrat
สื่อ : @modeling22, @MajorGroup, 
@KBang_Live, @dtac_feelgood, 
@CentralWorld

Twitter ที่มีผูติดตามมากที่สุด ของประเทศไทย  
Twitter/Name Followers 
@Khunnie0624 434,169 
Nichkhun  Horvejkul 
@Woodytalk  260,919 
Woody  Milintachinda
@vajiramedhi 225,968 
V.Vajiramedhi
@PM_Abhisit 186,825 
Abhisit Vejjajiva
@Thaksinlive 172,392 
Thaksin Shinawatra
@Domepakornlam 140,100 
pakorn lam 
@kalamare 138,300 
Patcharasri Benjamas
@suthichai 133,733 
Suthichai Yoon
@chocoopal  133,000 
PanisaraPhimpru
@paulataylor 111,436
Paula Taylor
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วันนี้คุณทว�ต (Tweet)
แลวหร�อยัง?

โดย: ศูนยว�จัยมหาว�ทยาลัยช�คาโก-มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

เทรนดออนไลนตอนนี้อยูที่ไหน หากมีคนถามคำถามนี้ 
นาทีนี้คงจะตองยกให Twitter ซึ่งไดรับการกลาวถึงมากขึ้นทุกวัน 
ปจจุบันมียอดผู ใชงาน Twitter เปนจำนวนมากกวา 300 ลานคน
ในทุกๆ 1 วินาที จะมีผู ใชงานเพิ่มขึ้น 9.2 คน1   
ซึ่งในแตละวันจะมียอดการทวิต 140 ลานทวิตตอวัน2

Twitter ยังถูกใชเปนอีกหนึ่งชองทางในการติดตอสื่อสารกัน 
ในโลกสังคมออนไลน



Berli Dynaplast Co., Ltd.



ระบบกฎหมายในแงมุมทางสังคมวิทยา 
กลาวคือ ในแตละระบบกฎหมายอาจ 
ประกอบไปดวยกระสวนกฎหมายหลาย 
แบบ อุดมคติทางจารีตกฎหมายเชนซีวิลลอว 
และคอมมอนลอวยอมมีอยูในทุกระบบ 
แตในทางปฏิบัตินั้นตองพิจารณาปจจัย 
อื่นๆ อีกหลายปจจัยประกอบ ในที่นี้พบ 
วาในทางสังคมวิทยา กฎหมายมีบอเกิด 
หลัก 3 แหลงดวยกัน ไดแก บอเกิดเชิง 
จารีตประเพณี, บอเกิดเชิงการเมือง และ 
บอเกิดเชิงกฎหมายเอง อันเปนที่มาที่ 
ยูโก มัตเตอี (Ugo Mattei, 1961) 
ไดเสนอใหจัดกระสวนกฎหมายออกเปน 
3 แบบไดแก กระสวนทางจารีตประเพณี 
(pattern of traditional law) 
กระสวนทางการเมือง (pattern of 

ระบบกฎหมายซีวิลลอวและคอมมอนลอว 
อีกตอไป คำวา “ระบบกฎหมาย” (legal 
system) จึงสรางความสับสนใหแกผูที่ 
ไมไดศึกษากฎหมายมากกวา เพราะถึง 
ที ่สุดแลวซีวิลลอวหรือคอมมอนลอว 
ก็เปนเพียง “จารีตกฎหมาย”2 (legal 
tradition) ท่ีสืบทอดกันมาแตบรรพกาล 
เทานั้น
 กระสวนกฎหมายเปนวิธ ีการจัด 
ประเภทกฎหมายอีกวิธีหนึ่ง โดยมุงเนน 
ไปที่รูปแบบการดำเนินไปในทางปฏิบัติวา
มีแนวทางการใชกฎหมายในทิศทางใด 
การจัดประเภทเชนนี้ก็เพื่อทำความเขาใจ

 จากตอนท ี ่ แล  วผมได ฉายภาพ 
ตัวอยางปญหาของกระสวนกฎหมายโดย
เฉพาะโดยไดยกกรณีตัวอยางคดีมาบตาพุด 
ใหเห็นวาม ีปญหาของกระสวนกฎหมาย
อยางนอยใน 2 ระดับ ระดับแรกคือ 
กระสวนที ่จะบอกเราได ว าอะไรค ือ 
กฎหมาย และระดับที่สองคือ กระสวนที่ 
จะบอกเราไดวาใครคือผู ที ่ม ีบทบาท 
กำหนดกฎหมายนั้น ในกรณีมาบตาพุด 
นั้นมีปญหาทั้ง 2 ระดับและสรางความ 
สับสนแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ในโอกาส 
ตอไปจะไดยกกรณีมาบตาพุดมาอธิบาย 
โดยละเอียดอีกคร้ัง แตในตอนน้ีจะขอสรุป 
แนวคิดเรื ่องกระสวนกฎหมายใหผู อาน 
พอเห็นภาพเพิ่มเติมอีกสักเล็กนอย กอน 
ท่ีจะไดยกตัวอยางกรณีทางธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
ในตอนตอไป ซึ่งเปนการสรุปความจาก 
บทความชื ่อ “ปริทัศนวาดวยกระสวน 
กฎหมาย” ของผูเขียนซ่ึงตีพิมพในวารสาร 
หอกฎหมายฉบับป พ.ศ. 2554
 ผู อานคงเคยไดยินนักกฎหมายใน 
หลายโอกาสพูดถึง “ซีวิลลอว” (Civil 
Law) และ “คอมมอนลอว” (Common 
Law)  หลายท  านคง เคย ได  ย ิ นคำ  
อธิบายทำนองวา “เรื่องนี้ยังไมมีกฎหมาย 
ประเทศเราเปนระบบซีวิลลอวตองให 
ออกเปนกฎหมายเสียกอน” (คลายๆ กับ 
คดีมาบตาพุดในตอนที่แลว ที ่ยังไมมี 
กฎหมายกำหนดใหทำ HIA) คำอธิบาย 
เชนนี้ถาไมเรียนกฎหมายมากอนก็ตอง 

ยอมรับสภาพและเขาใจตามไปวา “ออ 
เราเปนซีวิลลอวตองออกเปนกฎหมาย 
เสียกอน ขั ้นตอนตอไปก็คือการทำ 
อยางไรใหมีการเสนอรางกฎหมายเขาสู 
สภาเพื่อออกเปนกฎหมาย” กลายเปนวา 
ถาจะทำอะไรใหถูกกฎหมายตองผานสภา 
แทนที่จะผานการพิจารณาของศาลหรือ 
หนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ คำอธิบายเชนน้ี 
ผมขออนุญาตสรุปตรงนี้กอนวาเปนคำ 
อธิบายแบบตัดบทบอกงายเพียงวามัน 
เปนซีวิลลอว ก็จะไมตองอธิบายเหตุผล 
อื่นใดอีก เหมือนที่ไมตองอธิบายกันวา 
HIA มีความสำคัญและรัฐธรรมนูญให 
การคุมครองโดยไมตองเขียนเปนกฎหมาย 
เร ื ่องนี ้ เป นปญหาหลักของกระสวน 
กฎหมายแบบไทยในกรณีที่มีปญหาวา 
อะไรคือกฎหมาย ซึ่งผมจะไดอธิบายยก 
ตัวอยางเปนลำดับตอไปครับ
 ในตอนนี้ขออธิบายเพื่อใหเห็นภาพ 
วาเขาอธิบายระบบกฎหมายกันอยางไร 
โดยอธิบายกันว าซีว ิลลอวค ือระบบ 
กฎหมายแบบลายลักษณอักษร (อธิบาย 
อยางนี้บอกเปนนัยวาอะไรที่ไมไดเขียนไว
ไมใชกฎหมาย) และอธิบายวาคอมมอนลอว 
คือระบบกฎหมายจารีตประเพณีโดยยึด
เอาคำพ ิพากษาเป นกฎหมายหล ัก 
(อธ ิบายอย างน ี ้ก ็บอกเป นน ัยว าคำ 
พิพากษาเปนกฎหมาย อะไรที่เขียนไวก็ 
อาจไมไดเปนอยางที ่เขียนไวเสมอไป) 
และประเทศไทยน ั ้นจ ัดอย ู  ในระบบ 
กฎหมายแบบซีวิลลอว เพราะฉะนั ้น 
ระบบกฎหมายของเราจึงแตกตางจาก 
ประเทศคอมมอนลอวอยางอังกฤษและ 
สหรัฐอเมริกา ระบบของเราจะคลายกับ 
เยอรมนีและญี่ปุนมากกวา เพราะเราใช 
ระบบของทั้งสองประเทศนั้นเปนตนแบบ 
ขอสรุปตรงนี้เลยนะครับวาคำอธิบายเชน
นี้อาจมีความถูกตองอยูบางอยางนอยก็ 
ตองยอนอดีตไปหลายศตวรรษ ปจจุบัน 
ทุกประเทศมีท ั ้งกฎหมายลายลักษณ 
อักษรและคำพิพากษากันมาเนิ ่นนาน 
โดยเฉพาะจารีตประเพณีก็เปนที่ยอมรับ 
วาเปนบอเกิดของกฎหมายในทุกระบบ 
และถึงที ่สุดแลวระบบของเราในความ 
เปนจริงก็ไมคลายกับเยอรมนีและญี่ปุน 
แตอยางใด และไมควรจะตองจัดประเภท 
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2 JOHN HENRY MERRYMAN & ROGELIO PÉREZ-PERDOMO,
THE CIVIL LAW TRADITION: AN INTRODUCTION TO THE LEGAL SYSTEMS OF EUROPE AND LATIN AMERICA 1 (3rd ed. 2007).

  2 ¤ÓÊÑ่§ÈÒÅ»¡¤ÃÍ§ÊÙ§ÊØ´ã¹¤´Õ¤ÓÃ�Í§·Õ่ 586/2552

กฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อสังคมได 
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ 
ค ว ามชอบธรรมตามกฎหมายของ 
กระสวนทางจารีตประเพณีจึงมีความ 
ชอบธรรมในระดับเดียวกันกับความชอบ
ธรรมตามกฎหมายของกระสวนกฎหมาย
แบบอื่นๆ ตางกันตรงที่เปนความชอบ 
ธรรมที่ออกจะเปนเรื ่องเหนือธรรมชาติ 
เชนที ่ประมวลกฎหมายโรมันก็เคยอาง 
ความชอบธรรมแบบเดียวกันนี้ในยุคแรก
วาเปนกฎหมายของกษัตริยจัสติเนียนซึ่ง 
เปนพระเจาองคหนึ่งบนสรวงสวรรค
 (2) กระสวนทางการเมือง (pattern 
of political law) เป นกระสวน 
กฎหมายที่ไมสามารถแยกกระบวนการ 
ทางการเม ืองออกจากกระบวนทาง 
กฎหมายได แตตองพิจารณาเปนกระบวนการ 
เดียวกัน ในแงน้ีหมายความวา กระบวนการ 
ทางกฎหมายนั้นขึ้นอยูกับความสัมพันธ
ทางการเมืองเปนสำคัญ ตัวอยางท่ีสำคัญ 
ไดแก กรณีที่มีความขัดแยงกันระหวาง 
ส ิทธ ิของร ัฐบาลและสิทธ ิของเอกชน 
แมมีกฎหมายใหสิทธิแกเอกชนเอาไว 
แตดวยเหตุผลทางการเมืองท่ีรัฐบาลจำเปน 
ตองทำ รัฐบาลก็อาจหาชองทางบางอยาง 
ที่จะไมปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได เชน 
การตีความโดยหนวยงานที่มีอำนาจเพื่อ 
ยกเวนกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการบางอยางเพ่ือใหผลลัพธเทากับ 
ปฏิบัติตามกฎหมายแลว เปนตน ลักษณะ 
เชนนี้เปนอยางที่มัตเตอีเรียกวา “การใช 
กฎหมายแบบไรรูปแบบ” (non - formalized 
model) เปนการปกครองโดยคน มาก 
กวาการปกครองโดยกฎหมาย ผูนำที่มี 
ทักษะโนมนาวจิตใจคนไดดีก็จะสามารถ 
สรางความชอบธรรมตามกฎหมายใน 
กระสวนแบบนี ้ได เปนอยางดี กลุ ม 
ประเทศท่ีใชกระสวนทางการเมือง ไดแก 
กล ุ มประเทศสังคมนิยม และกลุ ม 
ประเทศกำลังพัฒนา เปนตน ที่เปนเชนนี้ 
สะท อนความจร ิงประการหน ึ ่ งก ็ค ือ 
ระบบกฎหมายของประเทศเหลานี ้ม ี 

เปาหมายเพื่อวางรากฐานทางกฎหมาย 
ซึ่งจำเปนตองใชอำนาจทางการเมืองเปน
แรงขับเคลื่อน เราจึงจะเห็นไดวาการใช 
กฎหมายของฝายการเมืองลวนยังคงอยู 
บนเหตุผลของกฎหมายและนโยบาย 
พ้ืนฐานของรัฐเปนหลัก กระสวนกฎหมาย 
ทางการเมืองจึงไมใชสิ่งที่จะคงอยูถาวร 
แตจะอยู ไปจนกวาระบบกฎหมายจะ 
สามารถพัฒนาแยกตัวออกไปเปนเอกเทศ
ได
 (3) กระสวนทางวิชาชีพ (pattern 
of professional law) ไดแกกระสวน 
กฎหมายแบบตะวันตกที่แตเดิมเราใชเปน
หลักในการศึกษากฎหมายทั ้งโลกโดย 
กระสวนแบบนี้มีจารีตกฎหมาย 2 แบบที่ 
มีอิทธิพลสูงสุดในโลกปจจุบัน ไดแก ซีวิล 
ลอว และคอมมอนลอวซึ ่งมัตเตอีจัด 
ประเภทจารีตกฎหมาย 2 แบบนี้ใหอยูใน 
กระสวนเดียวกันเพราะมีลักษณะที่สำคัญ 
2 ประการคือ เวทีการใชกฎหมายนั้นแยก 
ออกตางหากอยางชัดเจนจากเวทีทางการ
เมือง และกระบวนการใชกฎหมายนั้นมี 
ลักษณะเปนกระบวนการภาคประชาชน 
เปนหลัก ในแงน้ีหมายความวา ความชอบ 
ตามกฎหมายไมใชเร่ืองศีลธรรมจริยธรรม 
และไมใชเรื่องการเมือง แตเปนเรื่องทาง 
เทคนิคการใชกฎหมายลวนๆ ในแงนี้จึง 
ทำใหกฎหมายสามารถอยูไดดวยตัวเอง
เปนเอกเทศอยางวิชาชีพ ที่เปนเชนนี้ก็ 
เพราะความเปนมาของกลุมประเทศชาติ
ตะว ันตกที ่ม ีป ญหาความข ัดแย งก ับ 
ศาสนจักรมายาวนาน ความพยายามที่ 
จะแยกอาณาจักรออกจากศาสนจักรจึง 
สงผลใหมีการแยกระบบกฎหมายของ 
ประชาชนออกจากจารีตประเพณีของ 
ศาสนาและการเมือง ปจจุบันจารีตคอมมอน 
ลอวไดรับการยอมรับวามีความยืดหยุน 
และมีประสิทธิภาพมากก็เพราะคุณลักษณะ 
ที่แบงแยกระบบกฎหมายออกจากบริบท
อื่นๆ ไดดีกวาทำใหมีบทบาทปองกันการ 
แทรกแซงของรัฐบาลที่จะมีตอเอกชนได 
มากกวา ในประเทศที่ใชจารีตคอมมอน 

ลอวในระดับที่สูงก็จะมีกระบวนการทาง 
การเมืองท่ีคอนขางจะเปนไปทางกระบวน 
การทางกฎหมายมากเพราะสามารถใช 
เปนเครื่องมือกลั่นกรองประเด็นทางการ 
เมืองไดดี ผูพิพากษาในจารีตคอมมอน 
ลอวแมจะไดรับการเลือกตั้งมาจากฐาน 
การเม ืองก ็ย ังแสดงบทบาทแยกแยะ 
ป ญหาทางนโยบายและป ญหาทาง 
การเมืองไดดี ในขณะที่ประเทศที่ใชจารีต 
ซีวิลลอวระดับสูงใหน้ำหนักที่นอยกวากับ
การแยกแยะกระบวนการทางกฎหมาย 
ออกจากกระบวนการทางการเมือง แต 
เนนไปที ่การแยกแยะระหวางประเด็น 
ทางมหาชนและประเด็นทางเอกชนเปน 
หลัก ในแงน้ีซีวิลลอวจึงแยกประเด็นเอกชน 
ออกมาอยางเปนเอกเทศ แตประเด็น 
มหาชนจะมีกระสวนที่ฝายตุลาการจะไม
ก  า ว ล  ว ง ใ นประ เ ด ็ นท า งน โ ยบาย 
ฝายตุลาการจะพิจารณาเฉพาะกระบวนการ 
ข้ันตอนทางการปกครองท่ีชอบตามกฎหมาย 
เทานั้น
 ความรูเรื่องนี้อาจชวยอธิบายปญหา 
กระสวนกฎหมายระดับแรกที่จะบอกเรา
วาอะไรคือกฎหมาย และกระสวนระดับ 
ท่ีสองท่ีจะบอกเราไดวาใครคือผูท่ีมีบทบาท 
กำหนดกฎหมายนั้นของประเทศไทย ซึ่ง 
ผมจะไดยกตัวอยางกรณีทางธุรกิจที ่ 
สำคัญในปจจุบัน ไดแก กรณีที่ บมจ. 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) 
เปนผูฟองคดีหมายเลขดำที่ 871/2554 
เรื ่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทำ
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีทำ 
สัญญาใหบริการโทรศัพทมือถือรูปแบบ 
เอชเอสพีเอ 3จี รวมกับกลุม บมจ. ทรู 
คอรปอเรชั่น ซึ่งมี กสท. เปนผูถูกฟองที่ 1 
คณะกรรมการ (บอรด) เปนผูถูกฟองที่ 2 
ในตอนตอไป

political law) และกระสวนทางวิชาชีพ 
(pattern of professional law)3

 (1) กระสวนทางจารีตประเพณี 
(pattern of tradit ional law)  
เปนกระสวนกฎหมายที่ไมสามารถแยก 
เอาจารีตประเพณีหรือศาสนาออกจาก 
ระบบกฎหมายได ตัวอยางเน้ือหากฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับจารีตประเพณีและศาสนา 
เชน ประเด็นการทำแทง ประเด็นความรับผิด 
ของแพทย เปนตน ซึ่งประเด็นถกเถียง 
สวนใหญวนเวียนอยูกับความเหมาะสม 
ตามจารีตประเพณีเปนหลัก เชน ตาม 
หลักศาสนาถือวาการทำแทงเปนบาป 
หรือตามขนมธรรมเนียมโบราณถือวา 
แพทยมีจรรยาบรรณขั้นสูงและตองทำ 
หนาที่อยางสุดความสามารถเพราะคนไข
ไดฝากชีวิตไวแลว การกำหนดความรับผิด 
ของแพทยเทากับทำลายขนบธรรมเนียม
อันดีที่ถือปฏิบัติกันมา เปนตน
 กลุ มประเทศที ่ใชแบบแผนทาง 
จารีตประเพณี ไดแก กลุ มประเทศ 
อิสลาม กลุมประเทศฮินดู และกลุม 
ประเทศตะวันออกไกลที ่ร ับเอาลัทธิ 
ขงจื้อ กลุมประเทศเหลานี้มีลักษณะที่ไม 
สามารถแยกเอาสถาบันทางศาสนาออก 
จากสถาบันทางกฎหมายได หลักทาง 
ศาสนาและลัทธิความเช่ือมีบทบาทสำคัญในการ 
กำหนดกรอบของกฎหมาย ยิ่งไปกวานั้น 
ปญหาการละเมิดสิทธิระหวางเอกชนดวย
กันยังมักจะไดรับการแกไขดวยบุคคลอื่น
ที่ไมใชทนายความ หรือผูพิพากษา แต 
อาจเปนผูมีอำนาจหรือผูอาวุโสในสังคม 
นั้นๆ ซึ่งอาจเรียกไดวาไมใชกระบวนการ 
ทางกฎหมายเลย แตในทางปฏิบัติแลวก็ 
พบวาหลายกรณีม ีประสิทธ ิภาพและ 
ตนทุนต่ำกวากระบวนการทางกฎหมาย 
อยางเปนทางการเสียอีก ฝายตุลาการใน 
แบบแผนนี้จึงมีอำนาจนอยและออนแอ 
กวาฝายปกครอง กลาวเชนน้ีไมไดหมายความ 
ว ากล ุ มประเทศท ี ่ ใช กระสวนจาร ีต 
ประเพณีจะไมใชกฎหมายหรือใชกฎหมาย 
นอยมาก และไมไดหมายความวากลุม 
ประเทศเหลานี้ไมมีสถาบันทางกฎหมาย 
แตกลุมประเทศเหลานี้ใชกฎหมายและ 
สถาบ ันกฎหมายตามกระสวนของ 
ประเทศนั้นๆ ณ เวลานั้นๆ เอง กระสวน 

3 Ugo Mattei, Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems, 45 THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 5-44, 12 (1997).
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กระสวนกฎหมาย
(Patterns of Law)

1

(ตอนที่ 2):  ตัวอยางประเภทกระสวนกฎหมาย
โดย: ดร. ปยะบุตร บุญอรามเร�อง อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

กระสวนกฎหมายเปนวิธีการจัดประเภทกฎหมายอีกวิธีหนึ่ง โดยมุงเนนไปที่รูปแบบการดำเนินไปในทางปฏิบัติ 
วามีแนวทางการใชกฎหมายในทิศทางใด การจัดประเภทเชนนี้ก็เพื่อทำความเขาใจระบบกฎหมายในแงมุมทาง 
สังคมวิทยา

“พบวา
ในทางสังคมว�ทยา 
กฎหมายมีบอเกิด
หลัก 3 แหลงดวยกัน 
ไดแก บอเกิดเช�ง
จาร�ตประเพณี, 
บอเกิดเช�งการเมือง 
และบอเกิดเช�ง
กฎหมายเอง” 



ระบบกฎหมายในแงมุมทางสังคมวิทยา 
กลาวคือ ในแตละระบบกฎหมายอาจ 
ประกอบไปดวยกระสวนกฎหมายหลาย 
แบบ อุดมคติทางจารีตกฎหมายเชนซีวิลลอว 
และคอมมอนลอวยอมมีอยูในทุกระบบ 
แตในทางปฏิบัตินั้นตองพิจารณาปจจัย 
อื่นๆ อีกหลายปจจัยประกอบ ในที่นี้พบ 
วาในทางสังคมวิทยา กฎหมายมีบอเกิด 
หลัก 3 แหลงดวยกัน ไดแก บอเกิดเชิง 
จารีตประเพณี, บอเกิดเชิงการเมือง และ 
บอเกิดเชิงกฎหมายเอง อันเปนที่มาที่ 
ยูโก มัตเตอี (Ugo Mattei, 1961) 
ไดเสนอใหจัดกระสวนกฎหมายออกเปน 
3 แบบไดแก กระสวนทางจารีตประเพณี 
(pattern of traditional law) 
กระสวนทางการเมือง (pattern of 

ระบบกฎหมายซีวิลลอวและคอมมอนลอว 
อีกตอไป คำวา “ระบบกฎหมาย” (legal 
system) จึงสรางความสับสนใหแกผูที่ 
ไมไดศึกษากฎหมายมากกวา เพราะถึง 
ที ่สุดแลวซีวิลลอวหรือคอมมอนลอว 
ก็เปนเพียง “จารีตกฎหมาย”2 (legal 
tradition) ท่ีสืบทอดกันมาแตบรรพกาล 
เทานั้น
 กระสวนกฎหมายเปนวิธ ีการจัด 
ประเภทกฎหมายอีกวิธีหนึ่ง โดยมุงเนน 
ไปที่รูปแบบการดำเนินไปในทางปฏิบัติวา
มีแนวทางการใชกฎหมายในทิศทางใด 
การจัดประเภทเชนนี้ก็เพื่อทำความเขาใจ

 จากตอนท ี ่ แล  วผมได ฉายภาพ 
ตัวอยางปญหาของกระสวนกฎหมายโดย
เฉพาะโดยไดยกกรณีตัวอยางคดีมาบตาพุด 
ใหเห็นวาม ีปญหาของกระสวนกฎหมาย
อยางนอยใน 2 ระดับ ระดับแรกคือ 
กระสวนที ่จะบอกเราได ว าอะไรค ือ 
กฎหมาย และระดับที่สองคือ กระสวนที่ 
จะบอกเราไดวาใครคือผู ที ่ม ีบทบาท 
กำหนดกฎหมายนั้น ในกรณีมาบตาพุด 
นั้นมีปญหาทั้ง 2 ระดับและสรางความ 
สับสนแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ในโอกาส 
ตอไปจะไดยกกรณีมาบตาพุดมาอธิบาย 
โดยละเอียดอีกคร้ัง แตในตอนน้ีจะขอสรุป 
แนวคิดเรื ่องกระสวนกฎหมายใหผู อาน 
พอเห็นภาพเพิ่มเติมอีกสักเล็กนอย กอน 
ท่ีจะไดยกตัวอยางกรณีทางธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
ในตอนตอไป ซึ่งเปนการสรุปความจาก 
บทความชื ่อ “ปริทัศนวาดวยกระสวน 
กฎหมาย” ของผูเขียนซ่ึงตีพิมพในวารสาร 
หอกฎหมายฉบับป พ.ศ. 2554
 ผู อานคงเคยไดยินนักกฎหมายใน 
หลายโอกาสพูดถึง “ซีวิลลอว” (Civil 
Law) และ “คอมมอนลอว” (Common 
Law)  หลายท  านคง เคย ได  ย ิ นคำ  
อธิบายทำนองวา “เรื่องนี้ยังไมมีกฎหมาย 
ประเทศเราเปนระบบซีวิลลอวตองให 
ออกเปนกฎหมายเสียกอน” (คลายๆ กับ 
คดีมาบตาพุดในตอนที่แลว ที ่ยังไมมี 
กฎหมายกำหนดใหทำ HIA) คำอธิบาย 
เชนนี้ถาไมเรียนกฎหมายมากอนก็ตอง 

ยอมรับสภาพและเขาใจตามไปวา “ออ 
เราเปนซีวิลลอวตองออกเปนกฎหมาย 
เสียกอน ขั ้นตอนตอไปก็คือการทำ 
อยางไรใหมีการเสนอรางกฎหมายเขาสู 
สภาเพื่อออกเปนกฎหมาย” กลายเปนวา 
ถาจะทำอะไรใหถูกกฎหมายตองผานสภา 
แทนที่จะผานการพิจารณาของศาลหรือ 
หนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ คำอธิบายเชนน้ี 
ผมขออนุญาตสรุปตรงนี้กอนวาเปนคำ 
อธิบายแบบตัดบทบอกงายเพียงวามัน 
เปนซีวิลลอว ก็จะไมตองอธิบายเหตุผล 
อื่นใดอีก เหมือนที่ไมตองอธิบายกันวา 
HIA มีความสำคัญและรัฐธรรมนูญให 
การคุมครองโดยไมตองเขียนเปนกฎหมาย 
เร ื ่องนี ้ เป นปญหาหลักของกระสวน 
กฎหมายแบบไทยในกรณีที่มีปญหาวา 
อะไรคือกฎหมาย ซึ่งผมจะไดอธิบายยก 
ตัวอยางเปนลำดับตอไปครับ
 ในตอนนี้ขออธิบายเพื่อใหเห็นภาพ 
วาเขาอธิบายระบบกฎหมายกันอยางไร 
โดยอธิบายกันว าซีว ิลลอวค ือระบบ 
กฎหมายแบบลายลักษณอักษร (อธิบาย 
อยางนี้บอกเปนนัยวาอะไรที่ไมไดเขียนไว
ไมใชกฎหมาย) และอธิบายวาคอมมอนลอว 
คือระบบกฎหมายจารีตประเพณีโดยยึด
เอาคำพ ิพากษาเป นกฎหมายหล ัก 
(อธ ิบายอย างน ี ้ก ็บอกเป นน ัยว าคำ 
พิพากษาเปนกฎหมาย อะไรที่เขียนไวก็ 
อาจไมไดเปนอยางที ่เขียนไวเสมอไป) 
และประเทศไทยน ั ้นจ ัดอย ู  ในระบบ 
กฎหมายแบบซีวิลลอว เพราะฉะนั ้น 
ระบบกฎหมายของเราจึงแตกตางจาก 
ประเทศคอมมอนลอวอยางอังกฤษและ 
สหรัฐอเมริกา ระบบของเราจะคลายกับ 
เยอรมนีและญี่ปุนมากกวา เพราะเราใช 
ระบบของทั้งสองประเทศนั้นเปนตนแบบ 
ขอสรุปตรงนี้เลยนะครับวาคำอธิบายเชน
นี้อาจมีความถูกตองอยูบางอยางนอยก็ 
ตองยอนอดีตไปหลายศตวรรษ ปจจุบัน 
ทุกประเทศมีท ั ้งกฎหมายลายลักษณ 
อักษรและคำพิพากษากันมาเนิ ่นนาน 
โดยเฉพาะจารีตประเพณีก็เปนที่ยอมรับ 
วาเปนบอเกิดของกฎหมายในทุกระบบ 
และถึงที ่สุดแลวระบบของเราในความ 
เปนจริงก็ไมคลายกับเยอรมนีและญี่ปุน 
แตอยางใด และไมควรจะตองจัดประเภท 
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2 JOHN HENRY MERRYMAN & ROGELIO PÉREZ-PERDOMO,
THE CIVIL LAW TRADITION: AN INTRODUCTION TO THE LEGAL SYSTEMS OF EUROPE AND LATIN AMERICA 1 (3rd ed. 2007).

  2 ¤ÓÊÑ่§ÈÒÅ»¡¤ÃÍ§ÊÙ§ÊØ´ã¹¤´Õ¤ÓÃ�Í§·Õ่ 586/2552

กฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อสังคมได 
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ 
ค ว ามชอบธรรมตามกฎหมายของ 
กระสวนทางจารีตประเพณีจึงมีความ 
ชอบธรรมในระดับเดียวกันกับความชอบ
ธรรมตามกฎหมายของกระสวนกฎหมาย
แบบอื่นๆ ตางกันตรงที่เปนความชอบ 
ธรรมที่ออกจะเปนเรื ่องเหนือธรรมชาติ 
เชนที ่ประมวลกฎหมายโรมันก็เคยอาง 
ความชอบธรรมแบบเดียวกันนี้ในยุคแรก
วาเปนกฎหมายของกษัตริยจัสติเนียนซึ่ง 
เปนพระเจาองคหนึ่งบนสรวงสวรรค
 (2) กระสวนทางการเมือง (pattern 
of political law) เป นกระสวน 
กฎหมายที่ไมสามารถแยกกระบวนการ 
ทางการเม ืองออกจากกระบวนทาง 
กฎหมายได แตตองพิจารณาเปนกระบวนการ 
เดียวกัน ในแงน้ีหมายความวา กระบวนการ 
ทางกฎหมายนั้นขึ้นอยูกับความสัมพันธ
ทางการเมืองเปนสำคัญ ตัวอยางท่ีสำคัญ 
ไดแก กรณีที่มีความขัดแยงกันระหวาง 
ส ิทธ ิของร ัฐบาลและสิทธ ิของเอกชน 
แมมีกฎหมายใหสิทธิแกเอกชนเอาไว 
แตดวยเหตุผลทางการเมืองท่ีรัฐบาลจำเปน 
ตองทำ รัฐบาลก็อาจหาชองทางบางอยาง 
ที่จะไมปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได เชน 
การตีความโดยหนวยงานที่มีอำนาจเพื่อ 
ยกเวนกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการบางอยางเพ่ือใหผลลัพธเทากับ 
ปฏิบัติตามกฎหมายแลว เปนตน ลักษณะ 
เชนนี้เปนอยางที่มัตเตอีเรียกวา “การใช 
กฎหมายแบบไรรูปแบบ” (non - formalized 
model) เปนการปกครองโดยคน มาก 
กวาการปกครองโดยกฎหมาย ผูนำที่มี 
ทักษะโนมนาวจิตใจคนไดดีก็จะสามารถ 
สรางความชอบธรรมตามกฎหมายใน 
กระสวนแบบนี ้ได เปนอยางดี กลุ ม 
ประเทศท่ีใชกระสวนทางการเมือง ไดแก 
กล ุ มประเทศสังคมนิยม และกลุ ม 
ประเทศกำลังพัฒนา เปนตน ที่เปนเชนนี้ 
สะท อนความจร ิงประการหน ึ ่ งก ็ค ือ 
ระบบกฎหมายของประเทศเหลานี ้ม ี 

เปาหมายเพื่อวางรากฐานทางกฎหมาย 
ซึ่งจำเปนตองใชอำนาจทางการเมืองเปน
แรงขับเคลื่อน เราจึงจะเห็นไดวาการใช 
กฎหมายของฝายการเมืองลวนยังคงอยู 
บนเหตุผลของกฎหมายและนโยบาย 
พ้ืนฐานของรัฐเปนหลัก กระสวนกฎหมาย 
ทางการเมืองจึงไมใชสิ่งที่จะคงอยูถาวร 
แตจะอยู ไปจนกวาระบบกฎหมายจะ 
สามารถพัฒนาแยกตัวออกไปเปนเอกเทศ
ได
 (3) กระสวนทางวิชาชีพ (pattern 
of professional law) ไดแกกระสวน 
กฎหมายแบบตะวันตกที่แตเดิมเราใชเปน
หลักในการศึกษากฎหมายทั ้งโลกโดย 
กระสวนแบบนี้มีจารีตกฎหมาย 2 แบบที่ 
มีอิทธิพลสูงสุดในโลกปจจุบัน ไดแก ซีวิล 
ลอว และคอมมอนลอวซึ ่งมัตเตอีจัด 
ประเภทจารีตกฎหมาย 2 แบบนี้ใหอยูใน 
กระสวนเดียวกันเพราะมีลักษณะที่สำคัญ 
2 ประการคือ เวทีการใชกฎหมายนั้นแยก 
ออกตางหากอยางชัดเจนจากเวทีทางการ
เมือง และกระบวนการใชกฎหมายนั้นมี 
ลักษณะเปนกระบวนการภาคประชาชน 
เปนหลัก ในแงน้ีหมายความวา ความชอบ 
ตามกฎหมายไมใชเร่ืองศีลธรรมจริยธรรม 
และไมใชเรื่องการเมือง แตเปนเรื่องทาง 
เทคนิคการใชกฎหมายลวนๆ ในแงนี้จึง 
ทำใหกฎหมายสามารถอยูไดดวยตัวเอง
เปนเอกเทศอยางวิชาชีพ ที่เปนเชนนี้ก็ 
เพราะความเปนมาของกลุมประเทศชาติ
ตะว ันตกที ่ม ีป ญหาความข ัดแย งก ับ 
ศาสนจักรมายาวนาน ความพยายามที่ 
จะแยกอาณาจักรออกจากศาสนจักรจึง 
สงผลใหมีการแยกระบบกฎหมายของ 
ประชาชนออกจากจารีตประเพณีของ 
ศาสนาและการเมือง ปจจุบันจารีตคอมมอน 
ลอวไดรับการยอมรับวามีความยืดหยุน 
และมีประสิทธิภาพมากก็เพราะคุณลักษณะ 
ที่แบงแยกระบบกฎหมายออกจากบริบท
อื่นๆ ไดดีกวาทำใหมีบทบาทปองกันการ 
แทรกแซงของรัฐบาลที่จะมีตอเอกชนได 
มากกวา ในประเทศที่ใชจารีตคอมมอน 

ลอวในระดับที่สูงก็จะมีกระบวนการทาง 
การเมืองท่ีคอนขางจะเปนไปทางกระบวน 
การทางกฎหมายมากเพราะสามารถใช 
เปนเครื่องมือกลั่นกรองประเด็นทางการ 
เมืองไดดี ผูพิพากษาในจารีตคอมมอน 
ลอวแมจะไดรับการเลือกตั้งมาจากฐาน 
การเม ืองก ็ย ังแสดงบทบาทแยกแยะ 
ป ญหาทางนโยบายและป ญหาทาง 
การเมืองไดดี ในขณะที่ประเทศที่ใชจารีต 
ซีวิลลอวระดับสูงใหน้ำหนักที่นอยกวากับ
การแยกแยะกระบวนการทางกฎหมาย 
ออกจากกระบวนการทางการเมือง แต 
เนนไปที ่การแยกแยะระหวางประเด็น 
ทางมหาชนและประเด็นทางเอกชนเปน 
หลัก ในแงน้ีซีวิลลอวจึงแยกประเด็นเอกชน 
ออกมาอยางเปนเอกเทศ แตประเด็น 
มหาชนจะมีกระสวนที่ฝายตุลาการจะไม
ก  า ว ล  ว ง ใ นประ เ ด ็ นท า งน โ ยบาย 
ฝายตุลาการจะพิจารณาเฉพาะกระบวนการ 
ข้ันตอนทางการปกครองท่ีชอบตามกฎหมาย 
เทานั้น
 ความรูเรื่องนี้อาจชวยอธิบายปญหา 
กระสวนกฎหมายระดับแรกที่จะบอกเรา
วาอะไรคือกฎหมาย และกระสวนระดับ 
ท่ีสองท่ีจะบอกเราไดวาใครคือผูท่ีมีบทบาท 
กำหนดกฎหมายนั้นของประเทศไทย ซึ่ง 
ผมจะไดยกตัวอยางกรณีทางธุรกิจที ่ 
สำคัญในปจจุบัน ไดแก กรณีที่ บมจ. 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) 
เปนผูฟองคดีหมายเลขดำที่ 871/2554 
เรื ่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทำ
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีทำ 
สัญญาใหบริการโทรศัพทมือถือรูปแบบ 
เอชเอสพีเอ 3จี รวมกับกลุม บมจ. ทรู 
คอรปอเรชั่น ซึ่งมี กสท. เปนผูถูกฟองที่ 1 
คณะกรรมการ (บอรด) เปนผูถูกฟองที่ 2 
ในตอนตอไป

political law) และกระสวนทางวิชาชีพ 
(pattern of professional law)3

 (1) กระสวนทางจารีตประเพณี 
(pattern of tradit ional law)  
เปนกระสวนกฎหมายที่ไมสามารถแยก 
เอาจารีตประเพณีหรือศาสนาออกจาก 
ระบบกฎหมายได ตัวอยางเน้ือหากฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับจารีตประเพณีและศาสนา 
เชน ประเด็นการทำแทง ประเด็นความรับผิด 
ของแพทย เปนตน ซึ่งประเด็นถกเถียง 
สวนใหญวนเวียนอยูกับความเหมาะสม 
ตามจารีตประเพณีเปนหลัก เชน ตาม 
หลักศาสนาถือวาการทำแทงเปนบาป 
หรือตามขนมธรรมเนียมโบราณถือวา 
แพทยมีจรรยาบรรณขั้นสูงและตองทำ 
หนาที่อยางสุดความสามารถเพราะคนไข
ไดฝากชีวิตไวแลว การกำหนดความรับผิด 
ของแพทยเทากับทำลายขนบธรรมเนียม
อันดีที่ถือปฏิบัติกันมา เปนตน
 กลุ มประเทศที ่ใชแบบแผนทาง 
จารีตประเพณี ไดแก กลุ มประเทศ 
อิสลาม กลุมประเทศฮินดู และกลุม 
ประเทศตะวันออกไกลที ่ร ับเอาลัทธิ 
ขงจื้อ กลุมประเทศเหลานี้มีลักษณะที่ไม 
สามารถแยกเอาสถาบันทางศาสนาออก 
จากสถาบันทางกฎหมายได หลักทาง 
ศาสนาและลัทธิความเช่ือมีบทบาทสำคัญในการ 
กำหนดกรอบของกฎหมาย ยิ่งไปกวานั้น 
ปญหาการละเมิดสิทธิระหวางเอกชนดวย
กันยังมักจะไดรับการแกไขดวยบุคคลอื่น
ที่ไมใชทนายความ หรือผูพิพากษา แต 
อาจเปนผูมีอำนาจหรือผูอาวุโสในสังคม 
นั้นๆ ซึ่งอาจเรียกไดวาไมใชกระบวนการ 
ทางกฎหมายเลย แตในทางปฏิบัติแลวก็ 
พบวาหลายกรณีม ีประสิทธ ิภาพและ 
ตนทุนต่ำกวากระบวนการทางกฎหมาย 
อยางเปนทางการเสียอีก ฝายตุลาการใน 
แบบแผนนี้จึงมีอำนาจนอยและออนแอ 
กวาฝายปกครอง กลาวเชนน้ีไมไดหมายความ 
ว ากล ุ มประเทศท ี ่ ใช กระสวนจาร ีต 
ประเพณีจะไมใชกฎหมายหรือใชกฎหมาย 
นอยมาก และไมไดหมายความวากลุม 
ประเทศเหลานี้ไมมีสถาบันทางกฎหมาย 
แตกลุมประเทศเหลานี้ใชกฎหมายและ 
สถาบ ันกฎหมายตามกระสวนของ 
ประเทศนั้นๆ ณ เวลานั้นๆ เอง กระสวน 

3 Ugo Mattei, Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems, 45 THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 5-44, 12 (1997).
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กระสวนกฎหมาย
(Patterns of Law)

1

(ตอนที่ 2):  ตัวอยางประเภทกระสวนกฎหมาย
โดย: ดร. ปยะบุตร บุญอรามเร�อง อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

กระสวนกฎหมายเปนวิธีการจัดประเภทกฎหมายอีกวิธีหนึ่ง โดยมุงเนนไปที่รูปแบบการดำเนินไปในทางปฏิบัติ 
วามีแนวทางการใชกฎหมายในทิศทางใด การจัดประเภทเชนนี้ก็เพื่อทำความเขาใจระบบกฎหมายในแงมุมทาง 
สังคมวิทยา

“พบวา
ในทางสังคมว�ทยา 
กฎหมายมีบอเกิด
หลัก 3 แหลงดวยกัน 
ไดแก บอเกิดเช�ง
จาร�ตประเพณี, 
บอเกิดเช�งการเมือง 
และบอเกิดเช�ง
กฎหมายเอง” 



ระบบกฎหมายในแงมุมทางสังคมวิทยา 
กลาวคือ ในแตละระบบกฎหมายอาจ 
ประกอบไปดวยกระสวนกฎหมายหลาย 
แบบ อุดมคติทางจารีตกฎหมายเชนซีวิลลอว 
และคอมมอนลอวยอมมีอยูในทุกระบบ 
แตในทางปฏิบัตินั้นตองพิจารณาปจจัย 
อื่นๆ อีกหลายปจจัยประกอบ ในที่นี้พบ 
วาในทางสังคมวิทยา กฎหมายมีบอเกิด 
หลัก 3 แหลงดวยกัน ไดแก บอเกิดเชิง 
จารีตประเพณี, บอเกิดเชิงการเมือง และ 
บอเกิดเชิงกฎหมายเอง อันเปนที่มาที่ 
ยูโก มัตเตอี (Ugo Mattei, 1961) 
ไดเสนอใหจัดกระสวนกฎหมายออกเปน 
3 แบบไดแก กระสวนทางจารีตประเพณี 
(pattern of traditional law) 
กระสวนทางการเมือง (pattern of 

ระบบกฎหมายซีวิลลอวและคอมมอนลอว 
อีกตอไป คำวา “ระบบกฎหมาย” (legal 
system) จึงสรางความสับสนใหแกผูที่ 
ไมไดศึกษากฎหมายมากกวา เพราะถึง 
ที ่สุดแลวซีวิลลอวหรือคอมมอนลอว 
ก็เปนเพียง “จารีตกฎหมาย”2 (legal 
tradition) ท่ีสืบทอดกันมาแตบรรพกาล 
เทานั้น
 กระสวนกฎหมายเปนวิธ ีการจัด 
ประเภทกฎหมายอีกวิธีหนึ่ง โดยมุงเนน 
ไปที่รูปแบบการดำเนินไปในทางปฏิบัติวา
มีแนวทางการใชกฎหมายในทิศทางใด 
การจัดประเภทเชนนี้ก็เพื่อทำความเขาใจ

 จากตอนท ี ่ แล  วผมได ฉายภาพ 
ตัวอยางปญหาของกระสวนกฎหมายโดย
เฉพาะโดยไดยกกรณีตัวอยางคดีมาบตาพุด 
ใหเห็นวาม ีปญหาของกระสวนกฎหมาย
อยางนอยใน 2 ระดับ ระดับแรกคือ 
กระสวนที ่จะบอกเราได ว าอะไรค ือ 
กฎหมาย และระดับที่สองคือ กระสวนที่ 
จะบอกเราไดวาใครคือผู ที ่ม ีบทบาท 
กำหนดกฎหมายนั้น ในกรณีมาบตาพุด 
นั้นมีปญหาทั้ง 2 ระดับและสรางความ 
สับสนแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ในโอกาส 
ตอไปจะไดยกกรณีมาบตาพุดมาอธิบาย 
โดยละเอียดอีกคร้ัง แตในตอนน้ีจะขอสรุป 
แนวคิดเรื ่องกระสวนกฎหมายใหผู อาน 
พอเห็นภาพเพิ่มเติมอีกสักเล็กนอย กอน 
ท่ีจะไดยกตัวอยางกรณีทางธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
ในตอนตอไป ซึ่งเปนการสรุปความจาก 
บทความชื ่อ “ปริทัศนวาดวยกระสวน 
กฎหมาย” ของผูเขียนซ่ึงตีพิมพในวารสาร 
หอกฎหมายฉบับป พ.ศ. 2554
 ผู อานคงเคยไดยินนักกฎหมายใน 
หลายโอกาสพูดถึง “ซีวิลลอว” (Civil 
Law) และ “คอมมอนลอว” (Common 
Law)  หลายท  านคง เคย ได  ย ิ นคำ  
อธิบายทำนองวา “เรื่องนี้ยังไมมีกฎหมาย 
ประเทศเราเปนระบบซีวิลลอวตองให 
ออกเปนกฎหมายเสียกอน” (คลายๆ กับ 
คดีมาบตาพุดในตอนที่แลว ที ่ยังไมมี 
กฎหมายกำหนดใหทำ HIA) คำอธิบาย 
เชนนี้ถาไมเรียนกฎหมายมากอนก็ตอง 

ยอมรับสภาพและเขาใจตามไปวา “ออ 
เราเปนซีวิลลอวตองออกเปนกฎหมาย 
เสียกอน ขั ้นตอนตอไปก็คือการทำ 
อยางไรใหมีการเสนอรางกฎหมายเขาสู 
สภาเพื่อออกเปนกฎหมาย” กลายเปนวา 
ถาจะทำอะไรใหถูกกฎหมายตองผานสภา 
แทนที่จะผานการพิจารณาของศาลหรือ 
หนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ คำอธิบายเชนน้ี 
ผมขออนุญาตสรุปตรงนี้กอนวาเปนคำ 
อธิบายแบบตัดบทบอกงายเพียงวามัน 
เปนซีวิลลอว ก็จะไมตองอธิบายเหตุผล 
อื่นใดอีก เหมือนที่ไมตองอธิบายกันวา 
HIA มีความสำคัญและรัฐธรรมนูญให 
การคุมครองโดยไมตองเขียนเปนกฎหมาย 
เร ื ่องนี ้ เป นปญหาหลักของกระสวน 
กฎหมายแบบไทยในกรณีที่มีปญหาวา 
อะไรคือกฎหมาย ซึ่งผมจะไดอธิบายยก 
ตัวอยางเปนลำดับตอไปครับ
 ในตอนนี้ขออธิบายเพื่อใหเห็นภาพ 
วาเขาอธิบายระบบกฎหมายกันอยางไร 
โดยอธิบายกันว าซีว ิลลอวค ือระบบ 
กฎหมายแบบลายลักษณอักษร (อธิบาย 
อยางนี้บอกเปนนัยวาอะไรที่ไมไดเขียนไว
ไมใชกฎหมาย) และอธิบายวาคอมมอนลอว 
คือระบบกฎหมายจารีตประเพณีโดยยึด
เอาคำพ ิพากษาเป นกฎหมายหล ัก 
(อธ ิบายอย างน ี ้ก ็บอกเป นน ัยว าคำ 
พิพากษาเปนกฎหมาย อะไรที่เขียนไวก็ 
อาจไมไดเปนอยางที ่เขียนไวเสมอไป) 
และประเทศไทยน ั ้นจ ัดอย ู  ในระบบ 
กฎหมายแบบซีวิลลอว เพราะฉะนั ้น 
ระบบกฎหมายของเราจึงแตกตางจาก 
ประเทศคอมมอนลอวอยางอังกฤษและ 
สหรัฐอเมริกา ระบบของเราจะคลายกับ 
เยอรมนีและญี่ปุนมากกวา เพราะเราใช 
ระบบของทั้งสองประเทศนั้นเปนตนแบบ 
ขอสรุปตรงนี้เลยนะครับวาคำอธิบายเชน
นี้อาจมีความถูกตองอยูบางอยางนอยก็ 
ตองยอนอดีตไปหลายศตวรรษ ปจจุบัน 
ทุกประเทศมีท ั ้งกฎหมายลายลักษณ 
อักษรและคำพิพากษากันมาเนิ ่นนาน 
โดยเฉพาะจารีตประเพณีก็เปนที่ยอมรับ 
วาเปนบอเกิดของกฎหมายในทุกระบบ 
และถึงที ่สุดแลวระบบของเราในความ 
เปนจริงก็ไมคลายกับเยอรมนีและญี่ปุน 
แตอยางใด และไมควรจะตองจัดประเภท 
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กฎหมายอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อสังคมได 
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ 
ค ว ามชอบธรรมตามกฎหมายของ 
กระสวนทางจารีตประเพณีจึงมีความ 
ชอบธรรมในระดับเดียวกันกับความชอบ
ธรรมตามกฎหมายของกระสวนกฎหมาย
แบบอื่นๆ ตางกันตรงที่เปนความชอบ 
ธรรมที่ออกจะเปนเรื ่องเหนือธรรมชาติ 
เชนที ่ประมวลกฎหมายโรมันก็เคยอาง 
ความชอบธรรมแบบเดียวกันนี้ในยุคแรก
วาเปนกฎหมายของกษัตริยจัสติเนียนซึ่ง 
เปนพระเจาองคหนึ่งบนสรวงสวรรค
 (2) กระสวนทางการเมือง (pattern 
of political law) เป นกระสวน 
กฎหมายที่ไมสามารถแยกกระบวนการ 
ทางการเม ืองออกจากกระบวนทาง 
กฎหมายได แตตองพิจารณาเปนกระบวนการ 
เดียวกัน ในแงน้ีหมายความวา กระบวนการ 
ทางกฎหมายนั้นขึ้นอยูกับความสัมพันธ
ทางการเมืองเปนสำคัญ ตัวอยางท่ีสำคัญ 
ไดแก กรณีที่มีความขัดแยงกันระหวาง 
ส ิทธ ิของร ัฐบาลและสิทธ ิของเอกชน 
แมมีกฎหมายใหสิทธิแกเอกชนเอาไว 
แตดวยเหตุผลทางการเมืองท่ีรัฐบาลจำเปน 
ตองทำ รัฐบาลก็อาจหาชองทางบางอยาง 
ที่จะไมปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได เชน 
การตีความโดยหนวยงานที่มีอำนาจเพื่อ 
ยกเวนกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการบางอยางเพ่ือใหผลลัพธเทากับ 
ปฏิบัติตามกฎหมายแลว เปนตน ลักษณะ 
เชนนี้เปนอยางที่มัตเตอีเรียกวา “การใช 
กฎหมายแบบไรรูปแบบ” (non - formalized 
model) เปนการปกครองโดยคน มาก 
กวาการปกครองโดยกฎหมาย ผูนำที่มี 
ทักษะโนมนาวจิตใจคนไดดีก็จะสามารถ 
สรางความชอบธรรมตามกฎหมายใน 
กระสวนแบบนี ้ได เปนอยางดี กลุ ม 
ประเทศท่ีใชกระสวนทางการเมือง ไดแก 
กล ุ มประเทศสังคมนิยม และกลุ ม 
ประเทศกำลังพัฒนา เปนตน ที่เปนเชนนี้ 
สะท อนความจร ิงประการหน ึ ่ งก ็ค ือ 
ระบบกฎหมายของประเทศเหลานี ้ม ี 

เปาหมายเพื่อวางรากฐานทางกฎหมาย 
ซึ่งจำเปนตองใชอำนาจทางการเมืองเปน
แรงขับเคลื่อน เราจึงจะเห็นไดวาการใช 
กฎหมายของฝายการเมืองลวนยังคงอยู 
บนเหตุผลของกฎหมายและนโยบาย 
พ้ืนฐานของรัฐเปนหลัก กระสวนกฎหมาย 
ทางการเมืองจึงไมใชสิ่งที่จะคงอยูถาวร 
แตจะอยู ไปจนกวาระบบกฎหมายจะ 
สามารถพัฒนาแยกตัวออกไปเปนเอกเทศ
ได
 (3) กระสวนทางวิชาชีพ (pattern 
of professional law) ไดแกกระสวน 
กฎหมายแบบตะวันตกที่แตเดิมเราใชเปน
หลักในการศึกษากฎหมายทั ้งโลกโดย 
กระสวนแบบนี้มีจารีตกฎหมาย 2 แบบที่ 
มีอิทธิพลสูงสุดในโลกปจจุบัน ไดแก ซีวิล 
ลอว และคอมมอนลอวซึ ่งมัตเตอีจัด 
ประเภทจารีตกฎหมาย 2 แบบนี้ใหอยูใน 
กระสวนเดียวกันเพราะมีลักษณะที่สำคัญ 
2 ประการคือ เวทีการใชกฎหมายนั้นแยก 
ออกตางหากอยางชัดเจนจากเวทีทางการ
เมือง และกระบวนการใชกฎหมายนั้นมี 
ลักษณะเปนกระบวนการภาคประชาชน 
เปนหลัก ในแงน้ีหมายความวา ความชอบ 
ตามกฎหมายไมใชเร่ืองศีลธรรมจริยธรรม 
และไมใชเรื่องการเมือง แตเปนเรื่องทาง 
เทคนิคการใชกฎหมายลวนๆ ในแงนี้จึง 
ทำใหกฎหมายสามารถอยูไดดวยตัวเอง
เปนเอกเทศอยางวิชาชีพ ที่เปนเชนนี้ก็ 
เพราะความเปนมาของกลุมประเทศชาติ
ตะว ันตกที ่ม ีป ญหาความข ัดแย งก ับ 
ศาสนจักรมายาวนาน ความพยายามที่ 
จะแยกอาณาจักรออกจากศาสนจักรจึง 
สงผลใหมีการแยกระบบกฎหมายของ 
ประชาชนออกจากจารีตประเพณีของ 
ศาสนาและการเมือง ปจจุบันจารีตคอมมอน 
ลอวไดรับการยอมรับวามีความยืดหยุน 
และมีประสิทธิภาพมากก็เพราะคุณลักษณะ 
ที่แบงแยกระบบกฎหมายออกจากบริบท
อื่นๆ ไดดีกวาทำใหมีบทบาทปองกันการ 
แทรกแซงของรัฐบาลที่จะมีตอเอกชนได 
มากกวา ในประเทศที่ใชจารีตคอมมอน 

ลอวในระดับที่สูงก็จะมีกระบวนการทาง 
การเมืองท่ีคอนขางจะเปนไปทางกระบวน 
การทางกฎหมายมากเพราะสามารถใช 
เปนเครื่องมือกลั่นกรองประเด็นทางการ 
เมืองไดดี ผูพิพากษาในจารีตคอมมอน 
ลอวแมจะไดรับการเลือกตั้งมาจากฐาน 
การเม ืองก ็ย ังแสดงบทบาทแยกแยะ 
ป ญหาทางนโยบายและป ญหาทาง 
การเมืองไดดี ในขณะที่ประเทศที่ใชจารีต 
ซีวิลลอวระดับสูงใหน้ำหนักที่นอยกวากับ
การแยกแยะกระบวนการทางกฎหมาย 
ออกจากกระบวนการทางการเมือง แต 
เนนไปที ่การแยกแยะระหวางประเด็น 
ทางมหาชนและประเด็นทางเอกชนเปน 
หลัก ในแงน้ีซีวิลลอวจึงแยกประเด็นเอกชน 
ออกมาอยางเปนเอกเทศ แตประเด็น 
มหาชนจะมีกระสวนที่ฝายตุลาการจะไม
ก  า ว ล  ว ง ใ นประ เ ด ็ นท า งน โ ยบาย 
ฝายตุลาการจะพิจารณาเฉพาะกระบวนการ 
ข้ันตอนทางการปกครองท่ีชอบตามกฎหมาย 
เทานั้น
 ความรูเรื่องนี้อาจชวยอธิบายปญหา 
กระสวนกฎหมายระดับแรกที่จะบอกเรา
วาอะไรคือกฎหมาย และกระสวนระดับ 
ท่ีสองท่ีจะบอกเราไดวาใครคือผูท่ีมีบทบาท 
กำหนดกฎหมายนั้นของประเทศไทย ซึ่ง 
ผมจะไดยกตัวอยางกรณีทางธุรกิจที ่ 
สำคัญในปจจุบัน ไดแก กรณีที่ บมจ. 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) 
เปนผูฟองคดีหมายเลขดำที่ 871/2554 
เรื ่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทำ
การโดยไมชอบดวยกฎหมาย กรณีทำ 
สัญญาใหบริการโทรศัพทมือถือรูปแบบ 
เอชเอสพีเอ 3จี รวมกับกลุม บมจ. ทรู 
คอรปอเรชั่น ซึ่งมี กสท. เปนผูถูกฟองที่ 1 
คณะกรรมการ (บอรด) เปนผูถูกฟองที่ 2 
ในตอนตอไป

political law) และกระสวนทางวิชาชีพ 
(pattern of professional law)3

 (1) กระสวนทางจารีตประเพณี 
(pattern of tradit ional law)  
เปนกระสวนกฎหมายที่ไมสามารถแยก 
เอาจารีตประเพณีหรือศาสนาออกจาก 
ระบบกฎหมายได ตัวอยางเน้ือหากฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับจารีตประเพณีและศาสนา 
เชน ประเด็นการทำแทง ประเด็นความรับผิด 
ของแพทย เปนตน ซึ่งประเด็นถกเถียง 
สวนใหญวนเวียนอยูกับความเหมาะสม 
ตามจารีตประเพณีเปนหลัก เชน ตาม 
หลักศาสนาถือวาการทำแทงเปนบาป 
หรือตามขนมธรรมเนียมโบราณถือวา 
แพทยมีจรรยาบรรณขั้นสูงและตองทำ 
หนาที่อยางสุดความสามารถเพราะคนไข
ไดฝากชีวิตไวแลว การกำหนดความรับผิด 
ของแพทยเทากับทำลายขนบธรรมเนียม
อันดีที่ถือปฏิบัติกันมา เปนตน
 กลุ มประเทศที ่ใชแบบแผนทาง 
จารีตประเพณี ไดแก กลุ มประเทศ 
อิสลาม กลุมประเทศฮินดู และกลุม 
ประเทศตะวันออกไกลที ่ร ับเอาลัทธิ 
ขงจื้อ กลุมประเทศเหลานี้มีลักษณะที่ไม 
สามารถแยกเอาสถาบันทางศาสนาออก 
จากสถาบันทางกฎหมายได หลักทาง 
ศาสนาและลัทธิความเช่ือมีบทบาทสำคัญในการ 
กำหนดกรอบของกฎหมาย ยิ่งไปกวานั้น 
ปญหาการละเมิดสิทธิระหวางเอกชนดวย
กันยังมักจะไดรับการแกไขดวยบุคคลอื่น
ที่ไมใชทนายความ หรือผูพิพากษา แต 
อาจเปนผูมีอำนาจหรือผูอาวุโสในสังคม 
นั้นๆ ซึ่งอาจเรียกไดวาไมใชกระบวนการ 
ทางกฎหมายเลย แตในทางปฏิบัติแลวก็ 
พบวาหลายกรณีม ีประสิทธ ิภาพและ 
ตนทุนต่ำกวากระบวนการทางกฎหมาย 
อยางเปนทางการเสียอีก ฝายตุลาการใน 
แบบแผนนี้จึงมีอำนาจนอยและออนแอ 
กวาฝายปกครอง กลาวเชนน้ีไมไดหมายความ 
ว ากล ุ มประเทศท ี ่ ใช กระสวนจาร ีต 
ประเพณีจะไมใชกฎหมายหรือใชกฎหมาย 
นอยมาก และไมไดหมายความวากลุม 
ประเทศเหลานี้ไมมีสถาบันทางกฎหมาย 
แตกลุมประเทศเหลานี้ใชกฎหมายและ 
สถาบ ันกฎหมายตามกระสวนของ 
ประเทศนั้นๆ ณ เวลานั้นๆ เอง กระสวน 

3 Ugo Mattei, Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems, 45 THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW 5-44, 12 (1997).
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กระสวนกฎหมาย
(Patterns of Law)

1

(ตอนที่ 2):  ตัวอยางประเภทกระสวนกฎหมาย
โดย: ดร. ปยะบุตร บุญอรามเร�อง อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

กระสวนกฎหมายเปนวิธีการจัดประเภทกฎหมายอีกวิธีหนึ่ง โดยมุงเนนไปที่รูปแบบการดำเนินไปในทางปฏิบัติ 
วามีแนวทางการใชกฎหมายในทิศทางใด การจัดประเภทเชนนี้ก็เพื่อทำความเขาใจระบบกฎหมายในแงมุมทาง 
สังคมวิทยา

“พบวา
ในทางสังคมว�ทยา 
กฎหมายมีบอเกิด
หลัก 3 แหลงดวยกัน 
ไดแก บอเกิดเช�ง
จาร�ตประเพณี, 
บอเกิดเช�งการเมือง 
และบอเกิดเช�ง
กฎหมายเอง” 





ไปสูตลาด และกำไรที่บริษัทนาจะไดรับ 
ไมวากรอบราคาอางอิงจะสรางจาก 

ปจจัยใดๆ ดังกลาวขางตน หากมีราคา 
อางอิงในใจหรือการรับรูของผูบริโภคแลว 
และราคาจริงที่เกิดขึ้นในตลาดต่ำกวาราคา
อางอิงนี้ การรับรูของผูบริโภคตอราคาคือ 
เป นธรรม และเมื ่อร ับร ู ว าเป นธรรม 
พฤติกรรมของผูบริโภคที่ตอบสนองตอการ
รับรูนี้คือการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 
นี้ และอาจซื้อในปริมาณที่มากขึ้น หรือมี 
ความถ่ีสูงข้ึน และหากรับรูวาความเปนธรรมน้ีมี 
สูงและเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อถือในตรา 
(Brand Trust) อาจเกิดปรากฏการณการ 
บอกตอ (Words of Mouth) แนะนำ 
ใหผูอื่นซื้อสินคาและบริการดังกลาวดวย 

ในทางตรงกันขาม หากราคาจริงใน 
ตลาดส ู ง กว  า ร าคาอ  า งอ ิ ง ด ั ง กล  า ว 
ผู บริโภคจะรับรู วาบริษัทตั ้งราคาไมเปน 
ธรรมกับผูบริโภค และอาจมีการรับรูในเชิง 
ลบขยายวงไปไกลกวาเรื่องการกำหนดราคา
เทานั้น เชน อาจมีการรับรูและมีทัศนคติ 
วาบริษัทหรือสินคาตรายี่หอนี้ ไมเปนธรรม 
และเอาเปรียบผูบริโภค ซึ่งอาจมีพฤติกรรม 
ที่ตามมาคือไมซื้อสินคาและบริการของตรา 
ย่ีหอดังกลาว รวมท้ังอาจสงขาวหรือส่ือสาร 
กับตลาดหรือผูบริโภคอื่นๆ ในทิศทางเชิง 
ลบตอตรายี่หอของสินคาและบริการนั้นๆ 

จากความเขาใจเรื ่องการรับรู เร ื ่อง 
ความเปนธรรมของราคาและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคดังกลาว คงเห็นแลววา มีความ 
จำเปนท่ีตองเขาใจกระบวนการการประเมิน 
และการสรางกรอบราคาอางอิง ซึ่งสามารถ 
ประยุกตความรูความเขาใจนี้ไปสูกิจกรรม 
การตลาดดานอื่นๆ ของบริษัท เชน ความ 
เขาใจเร่ืองกระบวนการการประเมินคุณภาพ 
ของสินคาและบริการ และการสรางกรอบ 
คุณภาพอางอิงของผูบริโภค และนำความรู 
ความเขาใจนี้ไปพัฒนาคุณภาพของสินคา 
และบริการใหสูงกวากรอบอางอิง ผลที่คาด 
คือ ผูบริโภคจะรับรูวาบริษัทหรือสินคาและ 
บริการในตรายี่หอนี้ดำเนินการดวยความ 
เปนธรรม และผูบริโภคควรใหการสงเสริม 
โดยการตัดสินใจซื้อหรือบริโภคสินคาและ 
บริการในตราดังกลาวตอไป และอาจจะ 
มากขึ้น… 

หลังการเลือกต้ังท่ัวไปของไทยเม่ือวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2554 ปรากฏการณหนึ่งที่นักคิด 
นักวิชาการ นักการเมือง ขาราชการ รวมไป 
ถึงประชาชนทั่วไปกังวลและมีการกลาวถึง
กันมาก ทั้งในเชิงเห็นดวยและไมเห็นดวย 
คือนโยบายและผลกระทบที่นาจะเกิดขึ้น 
จากการขึ ้นคาแรงเปน 300 บาท ซึ ่ง 
ความจริงแลวรายละเอียดของนโยบายและ
มาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายนี้ 
ยังไมไดปรากฏแกสาธารณชนเทาใดนัก 

แตก็มีการคาดการณและวิพากษวิจารณกัน
มากมายถึงผลกระทบจากนโยบายดังกลาว 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีการคาดกันวาจะมีการ 
ขึ้นราคาของสินคาหลายชนิด โดยอางวา 
ตนทุนสูงขึ้นจากคาแรงดังกลาว และยังไม 
ทันที ่นโยบายจะไดทำงาน ก็มีตัวอยาง 
ของการขึ ้นราคาสินคาใหเห็นไดชัดเจน 
กล าวค ือ กล ุ มผ ู จำหนายข าวเปล ือก 
สงสัญญาณวา ไมสามารถขายขาวเปลือกใน 
ราคาเด ิมได อ ีกต อไป ขณะเด ียวก ัน 

ผูจำหนายขาวสารก็สงสัญญาณรับทันทีวา 
ไมสามารถซื ้อขาวเปลือกในราคาใหมได 
เนื ่องจากราคาขาวสารในตลาดปจจุบัน 
ยังไมไดถูกปรับใหสูงขึ้น ดังนั้น การไปรับ 
ซื ้อขาวเปลือกในราคาที ่สูงขึ ้น ยอมไม 
สามารถทำไดและทำใหขาดทุน ดังน้ัน ราคา 
ขาวสารในตลาดคาปลีกจะสูงขึ้นหรือไม?...

หากผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ 
ในกระบวนการจัดจำหนายขาวหรือสินคา 
อื่นๆ ประกาศขึ้นราคาสินคา … ผูบริโภค 
จะรูสึกอยางไร และมีพฤติกรรมตอบสนอง 
อยางไร จะยอมรับราคาใหมหรือไม รูสึก 
วาเปนธรรมหรือไม หรือแมกระทั่งกรณีที่ 
ผูประกอบการประกาศคงราคาไว หรือลด 
ราคาสินคา… ผูบริโภคจะรับรูวาเปนธรรม 
หรือไม อยางไร 

กรณีท ี ่ม ีการปร ับราคาส ินค าข ึ ้น 
คงเปนเรื ่องที ่เขาใจไดไมยากนักวาหาก 
ผูบริโภคจะสงสัญญาณหรือมีปฏิกิริยาวา 
เดือดรอนและตอตาน เนื่องจากตองจายคา 
สินคาในราคาสูงขึ้น และพานจะกลาวหาวา 
บร ิษ ัทหรือผู ประกอบการไมเป นธรรม 
แตกรณีของการคงราคาไวหรือลดราคา 
ทำไมจ ึงต องสนใจและเก ิดคำถามก ับ 
ปฏิกิริยาของผูบริโภควาจะมีปรากฏการณ 
ท่ีลูกคาออกมาตอบโตหรือไมวาไมเปนธรรม 

ลองพิจารณากรณีภาวะเศรษฐกิจ 
ที่มีสภาพเงินเฟอสูงขึ้น สงผลใหผูบริโภคมี 
อำนาจในการซื้อลดลง และหากกอนหนานี้ 
ผู ประกอบการเคยขายสินคาชิ ้นหนึ ่งใน 
ราคา 100 บาท แตเมื่อเกิดเหตุการณ 
วิกฤติดังกลาว ผู ประกอบการกลับขาย 
สินคาดังกลาวในราคา 90 บาท คำถามคือ 

ผูบริโภคจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอราคา 
ใหมที่ลดลงนี้อยางไร … หากพิจารณากรณี 
การลดราคาดังกลาว โดยใชหลักเศรษฐศาสตร 
พ ื ้นฐานในการอธ ิบายและคาดการณ  
พฤติกรรมของผูบริโภค คงไมยากที่จะคาด 
วาผูบริโภคจะยินดีที่จะซื้อสินคาดังกลาว 
และอาจจะซื้อมากขึ้น เนื่องจากตนทุนของ 
ผูบริโภคลดลง ไดประโยชนมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม ดวยหลักการทาง 
เศรษฐศาสตรดังกลาว ก็ตองอธิบายในทาง 
กลับกันไดวาบริษัทลดราคา เพราะได 
ประโยชนจากการลดราคา คำถามคือ แลว 
ทำไมกอนหนาจึงขายในราคาที ่ส ูงกวา 
ปจจุบัน… หรือกอนหนานี้ บริษัทเอา 
เปรียบผูบริโภคมาตลอด 

จากกรณีตัวอยางขางตน เห็นไดวา 
การที ่ผู ประกอบการจะตัดสินใจกำหนด 
หรือเปลี ่ยนแปลงราคาหรือเปลี ่ยนแปลง 
นโยบายราคามีความสำคัญอยางยิ่ง อาจ 
ทำใหเกิดผลกระทบถึงข้ันเสียหายตอตราของ 
บริษัทหรือสินคา และความเสียหายนั้นๆ 
อาจมากมายจนยากที่จะประเมิน ซึ่งผล 
กระทบความเสียหายนี้ อาจเกิดจากความ 
ไมเขาใจถึงการรับรูของผูบริโภคในประเด็น 
เร่ืองความเปนธรรมของราคา (Fair Pricing 
Perception) หรือการรับรูถึงความเปนธรรม 
ของกิจกรรมการตลาดในดานตางๆ ของ 
บริษัท (Perception of Fair Marketing 
Offers) 

ลองพิจารณาถึงการรับรู เรื ่องความ 
เปนธรรมของราคา… การจะประเมินการ 
รับรูของผูบริโภคตอราคาวาเปนธรรมหรือ 
ไม จำเปนที่ตองเขาใจถึงกระบวนการใน 
การประเมินราคาของผูบริโภค (Initial 
Assessment of Price) รวมถึงการรับรู 
ตอราคา โดยผูบริโภคจะสรางกรอบราคา 
อางอิง (Reference Price) ซึ่งอาจมาจาก 
การไดรับขาวสารจากสื่อตางๆ และการได 
รับคำแนะนำจากญาติมิตรเพื่อนฝูง ฯลฯ 
รวมไปถ ึงประสบการณ ของผ ู บร ิ โภค 
โดยตรงเองจากการบริโภคกอนหนานี้ ทั้งนี้ 
ผูบริโภคจะประเมินไปพรอมๆ กัน กับการ 
รับรู และคาดหวังถึงประโยชนของสินคา 
หรือบริการที ่ตนไดร ับเปรียบเทียบกับ 
ตนทุนของตน รวมกับการประเมินตนทุน 
ของบริษัทที่ตองใชในการผลิตและนำสินคา

อางอิง
 - “Chichen Itza.” World Historical Sites. 
<http://www.worldhistoricalsites.com/chichen-itza/> 
คนหาเมื่อ 18 พฤษภาคม 2554.    
- Gail Bellenger. “The Mayan City of Chichen 
Itza.” Chichen Itza. <http://www.suite101.com/ 
content/chichen-itza-a7456> คนหาเมื่อ 18 
พฤษภาคม 2554.
- Mary Anne. “Yucatan Penninsula's Chichen Itza 
Named Top Wonder.” 20 กรกฎาคม 2550 
<http://www.associatedcontent.com/ 
article/313187/chichen_itza_a_ 
new_seven_wonders_ of.html?cat=16> คนหาเมื่อ 
15 พฤษภาคม 2554.
-  Meera Dattani. “Mayan maths and eco-chic at 
Chichén Itzá.” 6 พฤษภาคม 2554 
<http://www.timesonline.co.uk/tol/travel/destina
tions/latin_america/ article7117185.ece> 
คนหาเมื่อ 18 พฤษภาคม 2554.
-  “Pre-Hispanic City of Chichen-Itza.”  World 
Heritage Convention. 
<http://whc.unesco.org/en/list/ 483> คนหาเมื่อ 18 
พฤษภาคม 2554.
-  Luis Dumois. “Mayan Numeric System.” 1 
มกราคม 2549. 
<http://www.mexconnect.com/articles/ 
1122-the-maya-civilization-maya- 
numerals-and-calendar> คนหาเมื่อ 18 พฤษภาคม 
2554.
-  Zuko Von. “Chichen Itza: In the Central 
Yucatan Peninsula.”        
<http://www.zuko.com/Cryptic 
Sphere/Lost_Civilizations_Chichen_Itza.asp> 
คนหาเมื่อ 18 พฤษภาคม 2554.
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ทำสิ�งที่ถูกตองและเปนธรรม!…  
การรับรูกับพฤติกรรมของผูบร�โภค
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ดร.โรจนศักดิ์ โฉมว�ไลลักษณ 
อาจารยประจำคณะบร�หารธุรกิจ 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
ประวัติการศึกษา PhD จาก Faculty of Commerce,
Charles Sturt University, Australia



ไปสูตลาด และกำไรที่บริษัทนาจะไดรับ 
ไมวากรอบราคาอางอิงจะสรางจาก 

ปจจัยใดๆ ดังกลาวขางตน หากมีราคา 
อางอิงในใจหรือการรับรูของผูบริโภคแลว 
และราคาจริงที่เกิดขึ้นในตลาดต่ำกวาราคา
อางอิงนี้ การรับรูของผูบริโภคตอราคาคือ 
เป นธรรม และเมื ่อร ับร ู ว าเป นธรรม 
พฤติกรรมของผูบริโภคที่ตอบสนองตอการ
รับรูนี้คือการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ 
นี้ และอาจซื้อในปริมาณที่มากขึ้น หรือมี 
ความถ่ีสูงข้ึน และหากรับรูวาความเปนธรรมน้ีมี 
สูงและเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อถือในตรา 
(Brand Trust) อาจเกิดปรากฏการณการ 
บอกตอ (Words of Mouth) แนะนำ 
ใหผูอื่นซื้อสินคาและบริการดังกลาวดวย 

ในทางตรงกันขาม หากราคาจริงใน 
ตลาดส ู ง กว  า ร าคาอ  า งอ ิ ง ด ั ง กล  า ว 
ผู บริโภคจะรับรู วาบริษัทตั ้งราคาไมเปน 
ธรรมกับผูบริโภค และอาจมีการรับรูในเชิง 
ลบขยายวงไปไกลกวาเรื่องการกำหนดราคา
เทานั้น เชน อาจมีการรับรูและมีทัศนคติ 
วาบริษัทหรือสินคาตรายี่หอนี้ ไมเปนธรรม 
และเอาเปรียบผูบริโภค ซึ่งอาจมีพฤติกรรม 
ที่ตามมาคือไมซื้อสินคาและบริการของตรา 
ย่ีหอดังกลาว รวมท้ังอาจสงขาวหรือส่ือสาร 
กับตลาดหรือผูบริโภคอื่นๆ ในทิศทางเชิง 
ลบตอตรายี่หอของสินคาและบริการนั้นๆ 

จากความเขาใจเรื ่องการรับรู เร ื ่อง 
ความเปนธรรมของราคาและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคดังกลาว คงเห็นแลววา มีความ 
จำเปนท่ีตองเขาใจกระบวนการการประเมิน 
และการสรางกรอบราคาอางอิง ซึ่งสามารถ 
ประยุกตความรูความเขาใจนี้ไปสูกิจกรรม 
การตลาดดานอื่นๆ ของบริษัท เชน ความ 
เขาใจเร่ืองกระบวนการการประเมินคุณภาพ 
ของสินคาและบริการ และการสรางกรอบ 
คุณภาพอางอิงของผูบริโภค และนำความรู 
ความเขาใจนี้ไปพัฒนาคุณภาพของสินคา 
และบริการใหสูงกวากรอบอางอิง ผลที่คาด 
คือ ผูบริโภคจะรับรูวาบริษัทหรือสินคาและ 
บริการในตรายี่หอนี้ดำเนินการดวยความ 
เปนธรรม และผูบริโภคควรใหการสงเสริม 
โดยการตัดสินใจซื้อหรือบริโภคสินคาและ 
บริการในตราดังกลาวตอไป และอาจจะ 
มากขึ้น… 

หลังการเลือกต้ังท่ัวไปของไทยเม่ือวันท่ี 3 
กรกฎาคม 2554 ปรากฏการณหนึ่งที่นักคิด 
นักวิชาการ นักการเมือง ขาราชการ รวมไป 
ถึงประชาชนทั่วไปกังวลและมีการกลาวถึง
กันมาก ทั้งในเชิงเห็นดวยและไมเห็นดวย 
คือนโยบายและผลกระทบที่นาจะเกิดขึ้น 
จากการขึ ้นคาแรงเปน 300 บาท ซึ ่ง 
ความจริงแลวรายละเอียดของนโยบายและ
มาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายนี้ 
ยังไมไดปรากฏแกสาธารณชนเทาใดนัก 

แตก็มีการคาดการณและวิพากษวิจารณกัน
มากมายถึงผลกระทบจากนโยบายดังกลาว 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีการคาดกันวาจะมีการ 
ขึ้นราคาของสินคาหลายชนิด โดยอางวา 
ตนทุนสูงขึ้นจากคาแรงดังกลาว และยังไม 
ทันที ่นโยบายจะไดทำงาน ก็มีตัวอยาง 
ของการขึ ้นราคาสินคาใหเห็นไดชัดเจน 
กล าวค ือ กล ุ มผ ู จำหนายข าวเปล ือก 
สงสัญญาณวา ไมสามารถขายขาวเปลือกใน 
ราคาเด ิมได อ ีกต อไป ขณะเด ียวก ัน 

ผูจำหนายขาวสารก็สงสัญญาณรับทันทีวา 
ไมสามารถซื ้อขาวเปลือกในราคาใหมได 
เนื ่องจากราคาขาวสารในตลาดปจจุบัน 
ยังไมไดถูกปรับใหสูงขึ้น ดังนั้น การไปรับ 
ซื ้อขาวเปลือกในราคาที ่สูงขึ ้น ยอมไม 
สามารถทำไดและทำใหขาดทุน ดังน้ัน ราคา 
ขาวสารในตลาดคาปลีกจะสูงขึ้นหรือไม?...

หากผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ 
ในกระบวนการจัดจำหนายขาวหรือสินคา 
อื่นๆ ประกาศขึ้นราคาสินคา … ผูบริโภค 
จะรูสึกอยางไร และมีพฤติกรรมตอบสนอง 
อยางไร จะยอมรับราคาใหมหรือไม รูสึก 
วาเปนธรรมหรือไม หรือแมกระทั่งกรณีที่ 
ผูประกอบการประกาศคงราคาไว หรือลด 
ราคาสินคา… ผูบริโภคจะรับรูวาเปนธรรม 
หรือไม อยางไร 

กรณีท ี ่ม ีการปร ับราคาส ินค าข ึ ้น 
คงเปนเรื ่องที ่เขาใจไดไมยากนักวาหาก 
ผูบริโภคจะสงสัญญาณหรือมีปฏิกิริยาวา 
เดือดรอนและตอตาน เนื่องจากตองจายคา 
สินคาในราคาสูงขึ้น และพานจะกลาวหาวา 
บร ิษ ัทหรือผู ประกอบการไมเป นธรรม 
แตกรณีของการคงราคาไวหรือลดราคา 
ทำไมจ ึงต องสนใจและเก ิดคำถามก ับ 
ปฏิกิริยาของผูบริโภควาจะมีปรากฏการณ 
ท่ีลูกคาออกมาตอบโตหรือไมวาไมเปนธรรม 

ลองพิจารณากรณีภาวะเศรษฐกิจ 
ที่มีสภาพเงินเฟอสูงขึ้น สงผลใหผูบริโภคมี 
อำนาจในการซื้อลดลง และหากกอนหนานี้ 
ผู ประกอบการเคยขายสินคาชิ ้นหนึ ่งใน 
ราคา 100 บาท แตเมื่อเกิดเหตุการณ 
วิกฤติดังกลาว ผู ประกอบการกลับขาย 
สินคาดังกลาวในราคา 90 บาท คำถามคือ 

ผูบริโภคจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอราคา 
ใหมที่ลดลงนี้อยางไร … หากพิจารณากรณี 
การลดราคาดังกลาว โดยใชหลักเศรษฐศาสตร 
พ ื ้นฐานในการอธ ิบายและคาดการณ  
พฤติกรรมของผูบริโภค คงไมยากที่จะคาด 
วาผูบริโภคจะยินดีที่จะซื้อสินคาดังกลาว 
และอาจจะซื้อมากขึ้น เนื่องจากตนทุนของ 
ผูบริโภคลดลง ไดประโยชนมากขึ้น 

อยางไรก็ตาม ดวยหลักการทาง 
เศรษฐศาสตรดังกลาว ก็ตองอธิบายในทาง 
กลับกันไดวาบริษัทลดราคา เพราะได 
ประโยชนจากการลดราคา คำถามคือ แลว 
ทำไมกอนหนาจึงขายในราคาที ่ส ูงกวา 
ปจจุบัน… หรือกอนหนานี้ บริษัทเอา 
เปรียบผูบริโภคมาตลอด 

จากกรณีตัวอยางขางตน เห็นไดวา 
การที ่ผู ประกอบการจะตัดสินใจกำหนด 
หรือเปลี ่ยนแปลงราคาหรือเปลี ่ยนแปลง 
นโยบายราคามีความสำคัญอยางยิ่ง อาจ 
ทำใหเกิดผลกระทบถึงข้ันเสียหายตอตราของ 
บริษัทหรือสินคา และความเสียหายนั้นๆ 
อาจมากมายจนยากที่จะประเมิน ซึ่งผล 
กระทบความเสียหายนี้ อาจเกิดจากความ 
ไมเขาใจถึงการรับรูของผูบริโภคในประเด็น 
เร่ืองความเปนธรรมของราคา (Fair Pricing 
Perception) หรือการรับรูถึงความเปนธรรม 
ของกิจกรรมการตลาดในดานตางๆ ของ 
บริษัท (Perception of Fair Marketing 
Offers) 

ลองพิจารณาถึงการรับรู เรื ่องความ 
เปนธรรมของราคา… การจะประเมินการ 
รับรูของผูบริโภคตอราคาวาเปนธรรมหรือ 
ไม จำเปนที่ตองเขาใจถึงกระบวนการใน 
การประเมินราคาของผูบริโภค (Initial 
Assessment of Price) รวมถึงการรับรู 
ตอราคา โดยผูบริโภคจะสรางกรอบราคา 
อางอิง (Reference Price) ซึ่งอาจมาจาก 
การไดรับขาวสารจากสื่อตางๆ และการได 
รับคำแนะนำจากญาติมิตรเพื่อนฝูง ฯลฯ 
รวมไปถ ึงประสบการณ ของผ ู บร ิ โภค 
โดยตรงเองจากการบริโภคกอนหนานี้ ทั้งนี้ 
ผูบริโภคจะประเมินไปพรอมๆ กัน กับการ 
รับรู และคาดหวังถึงประโยชนของสินคา 
หรือบริการที ่ตนไดร ับเปรียบเทียบกับ 
ตนทุนของตน รวมกับการประเมินตนทุน 
ของบริษัทที่ตองใชในการผลิตและนำสินคา

อางอิง
 - “Chichen Itza.” World Historical Sites. 
<http://www.worldhistoricalsites.com/chichen-itza/> 
คนหาเมื่อ 18 พฤษภาคม 2554.    
- Gail Bellenger. “The Mayan City of Chichen 
Itza.” Chichen Itza. <http://www.suite101.com/ 
content/chichen-itza-a7456> คนหาเมื่อ 18 
พฤษภาคม 2554.
- Mary Anne. “Yucatan Penninsula's Chichen Itza 
Named Top Wonder.” 20 กรกฎาคม 2550 
<http://www.associatedcontent.com/ 
article/313187/chichen_itza_a_ 
new_seven_wonders_ of.html?cat=16> คนหาเมื่อ 
15 พฤษภาคม 2554.
-  Meera Dattani. “Mayan maths and eco-chic at 
Chichén Itzá.” 6 พฤษภาคม 2554 
<http://www.timesonline.co.uk/tol/travel/destina
tions/latin_america/ article7117185.ece> 
คนหาเมื่อ 18 พฤษภาคม 2554.
-  “Pre-Hispanic City of Chichen-Itza.”  World 
Heritage Convention. 
<http://whc.unesco.org/en/list/ 483> คนหาเมื่อ 18 
พฤษภาคม 2554.
-  Luis Dumois. “Mayan Numeric System.” 1 
มกราคม 2549. 
<http://www.mexconnect.com/articles/ 
1122-the-maya-civilization-maya- 
numerals-and-calendar> คนหาเมื่อ 18 พฤษภาคม 
2554.
-  Zuko Von. “Chichen Itza: In the Central 
Yucatan Peninsula.”        
<http://www.zuko.com/Cryptic 
Sphere/Lost_Civilizations_Chichen_Itza.asp> 
คนหาเมื่อ 18 พฤษภาคม 2554.
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ทำสิ�งที่ถูกตองและเปนธรรม!…  
การรับรูกับพฤติกรรมของผูบร�โภค

Contributor
ดร.โรจนศักดิ์ โฉมว�ไลลักษณ 
อาจารยประจำคณะบร�หารธุรกิจ 
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
ประวัติการศึกษา PhD จาก Faculty of Commerce,
Charles Sturt University, Australia



ของสากลดวย เมื่อสื่อบันเทิงนำเสนอภาพ 
ของกวยเตี๋ยวในทางลบ ทำใหกวยเตี๋ยวไม 
สามารถเปนวัฒนธรรมทางอาหารของชาติ 
ได ทั้งๆ ที่กวยเตี๋ยวถูกสรางใหเปนไทยมา 
เปนเวลานาน
 ภาพยนตรเรื ่องลองของ ที่เสนอให 
เห็นวัฒนธรรมการถนอมอาหารคือ “การ 
ดองมะมวง” อันเปนกรรมวิธีที่สืบทอดกัน 
มาแตโบราณ ทวาเนื้อหาของภาพยนตร 
กลับเสนอใหเห็นวาภายใตความอรอยติด 
ปากผูรับประทานนั้น ในโองดองมะมวง 
กลับเต็มไปดวยศพจำนวนมากมาย ซ่ึงชวนให 
สยดสยองเปนที่สุด 
 ภาพยนตรเรื่องแมเบี้ย ที่เสนอใหเห็น 
วาตัวละครเอกฝายหญิงถูกสั ่งสอนจาก 
มารดาใหนำสมุนไพรมาประกอบอาหาร 
เพื่อมัดใจสามี  ทำใหเห็นวาอาหารกลาย 
เปนเครื ่องมือเพื ่อนำไปสู เปาหมายบาง 
อยางมากกวาเปนวัฒนธรรมเพื่อแสดงให 
เห็นความเปนชนชาติ  เชนเดียวกับละคร 
โทรทัศนเรื ่องแรมพิศวาส ที ่นำเสนอถึง 
“สมุนไพรรากราคะ” ที่สามารถใชผูกเสนห 
เลหกลและนำไปสูจุดจบในชีวิตได สมุนไพร 
ในเรื่องแมเบี้ยกับเรื่องแรมพิศวาสไดกลาย 
เปน “อาวุธ” ที่ใชประหัตประหารผูอื่น
 จากตัวอยางที่เสนอมานี้ ทำใหเห็นวา 
อาหารการกินในสื่อบันเทิงไทยมิไดมีสวน 
สนับสนุนการขายวัฒนธรรมอาหารให 
แพรหลายในตลาดโลก  การท่ีส่ือบันเทิงไทย 
มิไดตอบสนองนโยบายของรัฐ จึงมองไดวา 
รัฐมิไดใชสื ่อบันเทิงเปนเครื ่องมือในการ 
เผยแพรนโยบายของรัฐ  หรือสื่อบันเทิงเอง 
ก็มิไดใสใจที่จะตอบสนองรัฐ  
 แตไมวาในทางใดก็ตามลวนสะทอนให 
เห็นวาที่ผานมารัฐไดมอง “อาหาร” วา 
ตัดขาดจาก “วัฒนธรรม” จึงเปนนโยบาย 
ที่ไมตรงจุด และไมสงผลดีตอประเทศชาติ 
ในระยะยาว

 ขณะที ่ เราพยายามโหมกระแสว า 
ครัวไทยจะเปนครัวของโลก ดวยความ 
เชื่อมั่นวาประเทศเราสามารถผลิตวัตถุดิบที่
นำไปแปรรูปเปนอาหารไดมากท่ีสุดประเทศ 
หนึ่งในโลก  เชน ขาว ผลไม สมุนไพร อีกทั้ง 
เรายังเชื่อมั่นวาอาหารไทยมีรสชาติเปนเลิศ 
ถูกปากคนท่ัวโลก มีศิลปะในการทำท่ีซับซอน 
อีกทั ้งยังอุดมดวยคุณคาทางโภชนาการ  
กลาวสรุปไดทำนองวาเรากำลังอยากจะ 

ขายวัฒนธรรมดานอาหารใหแพรหลายไป
ทั่วโลก
 การขายว ัฒนธรรมเป นการขาย 
วิถีชีวิต เพราะวัฒนธรรมมิอาจแยกขาด 
จากวิถีชีวิตได อาหารเปนสิ ่งที ่อยู ใน 
วิถีชีวิตของคนไทย เมื่อคนไทยแวดลอม 
ดวยพืชพันธุตางๆ ที่จะนำมาประกอบเปน 
อาหารได   ทำให อาหารไทยม ีรสชาต ิ 
แตกตางจากอาหารชาติอื ่นๆ ตอเมื ่อรับ 

วัฒนธรรมชาติอื่นเขามาจึงมีสวนในการรับ 
วัฒนธรรมดานอาหารเขามาดวย  เชน การ 
รับเครื ่องเทศจากชาติอาหรับ เปอรเซีย 
หรือการรับประทานอาหารจีนเน่ืองจากคนจีน 
ไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย 
แหงสยามแตกาลกอนเปนอันมาก  ตอเมื่อ 
วัฒนธรรมทั้งไทย จีน แขก และกลุม 
ชาติพันธุตางๆ ที่รวมเลือดเนื้อเปนเชื้อชาติ 
ไทยนี่แหละผสมผสานกัน ทำใหเรามีอาหาร 
ไทยที่หลากหลายดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน 
แมกระทั ่งในปจจุบันนี ้ เราก็มีอาหารที่ 
เรียกวาฟวชั่นฟูดส ซึ่งก็คืออาหารลูกผสม 
ของวัฒนธรรมหนึ่งกับวัฒนธรรมหนึ่ง เชน 
พิซซาหนาแกงเขียวหวานไก คือสวนผสม 
ของอาหารอิตาเลียนกับอาหารไทย เปนตน
 นโยบายขายวัฒนธรรมดานอาหาร 
ของรัฐบาลยุคแลวยุคเลา ตางมองไปที่ 
“อาหาร” มากกวามองไปที่ “วัฒนธรรม”  
การทำใหอาหารถูกตัดขาดจากวัฒนธรรม 
ทำใหรานอาหารไทยในตางประเทศมิได 
แสดงออกถึงวัฒนธรรมดานอาหารอยาง 
แทจริง หรือถามีก็เปนเพียงสวนนอยนิด  
การนำเสนออาหารไทยในตางแดนเพื่อให 
ชาวตางชาติไดลิ้มลอง จึงเปนการลิ้มลอง 
ดาน “รสชาติ” มิใชเปนการลิ้มลองเพื่อให 
เขาถึง “วัฒนธรรม” ดังนั้นรานอาหารไทย 
ในตางแดนจึงตางมุ งประดับตกแตงราน 
ดวยขาวของที่แสดงความเปนไทย  ไมวาจะ 
เปนภาพวาด ผาไทยที่นำไปปูโตะ เสื้อผา 
เครื ่องแตงกายของพนักงาน หัตถกรรม 
ดอกไม ซ่ึงลวนแตไมใชวัฒนธรรมดานอาหาร  
โดยลืมนึกไปวาทำอยางไรจะทำใหชาวตางชาติ 
เข าใจถึงรสชาติและคุณประโยชนของ 
กระชาย ขา ขิง ตะไคร  และเครื่องแกงชนิด 
ตางๆ ของไทย และทำใหเขาเห็นวาสมุนไพร 
เหลานี ้ล วนนอนเนื ่องอยู ในวิถีชีว ิตของ 
คนไทยมาแตอดีต
 เมื่อนึกยอนไปถึงประเทศเกาหลีและ 

ญี ่ป ุ น ทั ้งสองประเทศมีการสงออก 
วัฒนธรรมอาหารที่นาสนใจ  โดยเสนอให 
คนตางชาติร ู จ ักสวนผสมบางอยางใน 
อาหารก อน  เช น เกาหล ี ได ส  งออก 
วัฒนธรรมกิมจิผานสารคดี ผานภาพยนตร 
และผานรายการทองเที่ยวตางๆ จากนั้นจึง 
ชี้ชวนใหคนตางชาติกินกิมจิ รวมถึงทำให 
ก ิมจิเป นวัฒนธรรมที ่หมายถึงประเทศ 
เกาหลี  เชนเดียวกับญี่ปุนที่ทำใหคนทั้งโลก 
เขาใจวาวาซาบิและปลาดิบเปนอยางไร 
ผานสื่อตางๆ ประการสำคัญเมื่ออาหาร 
ของทั ้งสองประเทศถูกนำไปสู พื ้นที ่ของ 
โลกาภิวัตน  วัฒนธรรมการกินอาหารแบบ 
ญี่ปุ นและแบบเกาหลีก็แพรไปในประเทศ 
ตางๆ ดวย
 ที่สำคัญคือทั้งสองประเทศไดผลิตสื่อ 
บันเทิงซึ่งเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อาหารอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปภาพยนตร 
และละครโทรทัศน โดยกระทำอยางตั้งใจ 
เสียดวย ดังจะเห็นไดจากกรณีละครเรื่อง 
แดจังกึม  ซึ่งเปนการขายวัฒนธรรมอาหาร 
ประจำชาติผานวัฒนธรรมดานอื่นๆ เพื่อให 
ไปสูสายตาของชาวโลกไดอยางประสบผล 
สำเร็จ
 เมื ่อเร็วๆ นี้ผู เขียนไดชมเกมโชวใน 
ทำนองเรียลลิตี้โชวของประเทศเกาหลีทาง
ทรูวิชั่น  มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารที่นาสนใจ  
โดยใหผูเขาแขงขันไดประชันความสามารถ 
ในการทำอาหารโบราณตั ้งแตการคนหา 
ว ัตถ ุด ิบที ่ม ีค ุณภาพ การใช เคร ื ่องม ือ 
เคร ื ่องใช ในการทำอาหารแบบโบราณ  
กรรมวิธีการปรุงแบบโบราณ และการ 
ตกแตงหนาตาอาหาร รวมถึงการชิมวา 
รสชาติของใครจะอรอยกวากัน  เรียกไดวา 
เม่ือชมเกมโชวจบลง ผูชมตางชาติก็จะไดเห็น 
วัฒนธรรมดานอาหารบางประเภทอยางถึง
ที่สุด ซึ่งเมื่อหันกลับมาดูวัฒนธรรมอาหาร 
ของไทย  ก็สามารถเสนอเนื้อหาในทำนอง 

เดียวกันได  หากแตวาผูผลิตสื่อบันเทิงไทย 
มิไดคิดที่จะผลิตออกมา
 เช นเด ียวก ับรายการแนะนำร าน 
อาหารของญ ี ่ป ุ นทางทร ูว ิช ั ่น เช นก ัน  
ผูเขียนพบวาการเสาะแสวงหารานอาหาร 
ซึ่งอยูในเมืองตางๆ  นั้นเปนไปอยางนาชม 
นาดู โดยเสนอใหเห็นถึงประวัติความเปนมา 
การสรางเนื้อสรางตัว การลองผิดลองถูก 
กวาจะพบสูตรอาหารรสเลิศ  กรรมวิธีการ 
ปรุงอาหารและรสชาติที ่เสนอใหเห็นวา 
“อาหารญี่ปุนแทๆ” มีรสชาติอยางไร
 หันกลับมามองอาหารการกินในสื่อ 
บ ันเท ิงไทยแล วจะพบว าเราย ังไม ม ี 
นโยบายที่เดนชัดในเรื่องนี้  อาหารที่อยูใน 
สื่อบันเทิงไทยเปนเพียงสวนประกอบนิด 
นอยในเนื้อหา  เพียงเพื่อแสดงใหเห็นถึง 
ปจจัยสี่ที่ตัวละครจะตอง “กิน” และ “ใช 
ชีวิตในฉากที่เกี่ยวของกับการกิน” เทานั้น 
ซ้ำรายอาหารในสื่อบันเทิงไทยกลับทำให
ดูนาสยดสยอง ชวนสะอิดสะเอียน และ 
นากลัวอีกดวย  
 ตัวอยางการเสนอภาพลบดานอาหาร 
เชน ภาพยนตรเรื่องเชือดกอนชิม ซึ่งเสนอ 
ภาพนากลัวของแมคาขายกวยเตี ๋ยวที ่มี 
ภาวะจิตไมปกติ และทำใหกวยเตี๋ยวซึ่งก็ 
เปนอาหารที่แพรไปทั่วประเทศอีกทั้งยังถูก
ทำใหเปน “อาหารไทย” ไปทุกที ดังจะ 
เห็นวากวยเตี๋ยวซึ่งเปนอาหารจีนนั้น ถูก 
เบียดขับออกจากวัฒนธรรมอาหารของจีน 
และทำใหเปนไทยโดยการพยายามสราง 
สูตรใหมๆ เชน การใสมะระ การใสสมุนไพร 
รวมถึงการรื้อฟนรสชาติดั้งเดิมในทองถิ่น 
ตางๆ เชน กรณีกวยเตี๋ยวสุโขทัย กวยเตี๋ยว 
น้ำแดงเมืองเพชรบุรี กวยเตี๋ยวอยุธยา ฯลฯ 
นอกจากนี้กวยเตี๋ยวยังถูกนำไปเปนอาหาร 
แนวฟวชั ่นโดยผสมผสานกับเสนพาสตา 
เสนอุดง และนำขาวซอย ซึ่งเปนอาหารใน 
วัฒนธรรมพมา – ลานนาเขามาอยูในพื้นที่ 
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การนำเสนออาหารไทยในตางแดน
เพ��อใหชาวตางชาติไดลิ�มลอง จ�งเปนการ
ลิ�มลองดาน “รสชาติ” มิใชเปนการ
ลิ�มลองเพ��อใหเขาถึง “วัฒนธรรม” 
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วาดวย “อาหารการกิน” 
ในสื่อบันเทิงไทย
โดย: อ. ฐนธัช กองทอง อาจารยประจำคณะมนุษยศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



ของสากลดวย เมื่อสื่อบันเทิงนำเสนอภาพ 
ของกวยเตี๋ยวในทางลบ ทำใหกวยเตี๋ยวไม 
สามารถเปนวัฒนธรรมทางอาหารของชาติ 
ได ทั้งๆ ที่กวยเตี๋ยวถูกสรางใหเปนไทยมา 
เปนเวลานาน
 ภาพยนตรเรื ่องลองของ ที่เสนอให 
เห็นวัฒนธรรมการถนอมอาหารคือ “การ 
ดองมะมวง” อันเปนกรรมวิธีที่สืบทอดกัน 
มาแตโบราณ ทวาเนื้อหาของภาพยนตร 
กลับเสนอใหเห็นวาภายใตความอรอยติด 
ปากผูรับประทานนั้น ในโองดองมะมวง 
กลับเต็มไปดวยศพจำนวนมากมาย ซ่ึงชวนให 
สยดสยองเปนที่สุด 
 ภาพยนตรเรื่องแมเบี้ย ที่เสนอใหเห็น 
วาตัวละครเอกฝายหญิงถูกสั ่งสอนจาก 
มารดาใหนำสมุนไพรมาประกอบอาหาร 
เพื่อมัดใจสามี  ทำใหเห็นวาอาหารกลาย 
เปนเครื ่องมือเพื ่อนำไปสู เปาหมายบาง 
อยางมากกวาเปนวัฒนธรรมเพื่อแสดงให 
เห็นความเปนชนชาติ  เชนเดียวกับละคร 
โทรทัศนเรื ่องแรมพิศวาส ที ่นำเสนอถึง 
“สมุนไพรรากราคะ” ที่สามารถใชผูกเสนห 
เลหกลและนำไปสูจุดจบในชีวิตได สมุนไพร 
ในเรื่องแมเบี้ยกับเรื่องแรมพิศวาสไดกลาย 
เปน “อาวุธ” ที่ใชประหัตประหารผูอื่น
 จากตัวอยางที่เสนอมานี้ ทำใหเห็นวา 
อาหารการกินในสื่อบันเทิงไทยมิไดมีสวน 
สนับสนุนการขายวัฒนธรรมอาหารให 
แพรหลายในตลาดโลก  การท่ีส่ือบันเทิงไทย 
มิไดตอบสนองนโยบายของรัฐ จึงมองไดวา 
รัฐมิไดใชสื ่อบันเทิงเปนเครื ่องมือในการ 
เผยแพรนโยบายของรัฐ  หรือสื่อบันเทิงเอง 
ก็มิไดใสใจที่จะตอบสนองรัฐ  
 แตไมวาในทางใดก็ตามลวนสะทอนให 
เห็นวาที่ผานมารัฐไดมอง “อาหาร” วา 
ตัดขาดจาก “วัฒนธรรม” จึงเปนนโยบาย 
ที่ไมตรงจุด และไมสงผลดีตอประเทศชาติ 
ในระยะยาว

 ขณะที ่ เราพยายามโหมกระแสว า 
ครัวไทยจะเปนครัวของโลก ดวยความ 
เชื่อมั่นวาประเทศเราสามารถผลิตวัตถุดิบที่
นำไปแปรรูปเปนอาหารไดมากท่ีสุดประเทศ 
หนึ่งในโลก  เชน ขาว ผลไม สมุนไพร อีกทั้ง 
เรายังเชื่อมั่นวาอาหารไทยมีรสชาติเปนเลิศ 
ถูกปากคนท่ัวโลก มีศิลปะในการทำท่ีซับซอน 
อีกทั ้งยังอุดมดวยคุณคาทางโภชนาการ  
กลาวสรุปไดทำนองวาเรากำลังอยากจะ 

ขายวัฒนธรรมดานอาหารใหแพรหลายไป
ทั่วโลก
 การขายว ัฒนธรรมเป นการขาย 
วิถีชีวิต เพราะวัฒนธรรมมิอาจแยกขาด 
จากวิถีชีวิตได อาหารเปนสิ ่งที ่อยู ใน 
วิถีชีวิตของคนไทย เมื่อคนไทยแวดลอม 
ดวยพืชพันธุตางๆ ที่จะนำมาประกอบเปน 
อาหารได   ทำให อาหารไทยม ีรสชาต ิ 
แตกตางจากอาหารชาติอื ่นๆ ตอเมื ่อรับ 

วัฒนธรรมชาติอื่นเขามาจึงมีสวนในการรับ 
วัฒนธรรมดานอาหารเขามาดวย  เชน การ 
รับเครื ่องเทศจากชาติอาหรับ เปอรเซีย 
หรือการรับประทานอาหารจีนเน่ืองจากคนจีน 
ไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกษัตริย 
แหงสยามแตกาลกอนเปนอันมาก  ตอเมื่อ 
วัฒนธรรมทั้งไทย จีน แขก และกลุม 
ชาติพันธุตางๆ ที่รวมเลือดเนื้อเปนเชื้อชาติ 
ไทยนี่แหละผสมผสานกัน ทำใหเรามีอาหาร 
ไทยที่หลากหลายดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน 
แมกระทั ่งในปจจุบันนี ้ เราก็มีอาหารที่ 
เรียกวาฟวชั่นฟูดส ซึ่งก็คืออาหารลูกผสม 
ของวัฒนธรรมหนึ่งกับวัฒนธรรมหนึ่ง เชน 
พิซซาหนาแกงเขียวหวานไก คือสวนผสม 
ของอาหารอิตาเลียนกับอาหารไทย เปนตน
 นโยบายขายวัฒนธรรมดานอาหาร 
ของรัฐบาลยุคแลวยุคเลา ตางมองไปที่ 
“อาหาร” มากกวามองไปที่ “วัฒนธรรม”  
การทำใหอาหารถูกตัดขาดจากวัฒนธรรม 
ทำใหรานอาหารไทยในตางประเทศมิได 
แสดงออกถึงวัฒนธรรมดานอาหารอยาง 
แทจริง หรือถามีก็เปนเพียงสวนนอยนิด  
การนำเสนออาหารไทยในตางแดนเพื่อให 
ชาวตางชาติไดลิ้มลอง จึงเปนการลิ้มลอง 
ดาน “รสชาติ” มิใชเปนการลิ้มลองเพื่อให 
เขาถึง “วัฒนธรรม” ดังนั้นรานอาหารไทย 
ในตางแดนจึงตางมุ งประดับตกแตงราน 
ดวยขาวของที่แสดงความเปนไทย  ไมวาจะ 
เปนภาพวาด ผาไทยที่นำไปปูโตะ เสื้อผา 
เครื ่องแตงกายของพนักงาน หัตถกรรม 
ดอกไม ซ่ึงลวนแตไมใชวัฒนธรรมดานอาหาร  
โดยลืมนึกไปวาทำอยางไรจะทำใหชาวตางชาติ 
เข าใจถึงรสชาติและคุณประโยชนของ 
กระชาย ขา ขิง ตะไคร  และเครื่องแกงชนิด 
ตางๆ ของไทย และทำใหเขาเห็นวาสมุนไพร 
เหลานี ้ล วนนอนเนื ่องอยู ในวิถีชีว ิตของ 
คนไทยมาแตอดีต
 เมื่อนึกยอนไปถึงประเทศเกาหลีและ 

ญี ่ป ุ น ทั ้งสองประเทศมีการสงออก 
วัฒนธรรมอาหารที่นาสนใจ  โดยเสนอให 
คนตางชาติร ู จ ักสวนผสมบางอยางใน 
อาหารก อน  เช น เกาหล ี ได ส  งออก 
วัฒนธรรมกิมจิผานสารคดี ผานภาพยนตร 
และผานรายการทองเที่ยวตางๆ จากนั้นจึง 
ชี้ชวนใหคนตางชาติกินกิมจิ รวมถึงทำให 
ก ิมจิเป นวัฒนธรรมที ่หมายถึงประเทศ 
เกาหลี  เชนเดียวกับญี่ปุนที่ทำใหคนทั้งโลก 
เขาใจวาวาซาบิและปลาดิบเปนอยางไร 
ผานสื่อตางๆ ประการสำคัญเมื่ออาหาร 
ของทั ้งสองประเทศถูกนำไปสู พื ้นที ่ของ 
โลกาภิวัตน  วัฒนธรรมการกินอาหารแบบ 
ญี่ปุ นและแบบเกาหลีก็แพรไปในประเทศ 
ตางๆ ดวย
 ที่สำคัญคือทั้งสองประเทศไดผลิตสื่อ 
บันเทิงซึ่งเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อาหารอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปภาพยนตร 
และละครโทรทัศน โดยกระทำอยางตั้งใจ 
เสียดวย ดังจะเห็นไดจากกรณีละครเรื่อง 
แดจังกึม  ซึ่งเปนการขายวัฒนธรรมอาหาร 
ประจำชาติผานวัฒนธรรมดานอื่นๆ เพื่อให 
ไปสูสายตาของชาวโลกไดอยางประสบผล 
สำเร็จ
 เมื ่อเร็วๆ นี้ผู เขียนไดชมเกมโชวใน 
ทำนองเรียลลิตี้โชวของประเทศเกาหลีทาง
ทรูวิชั่น  มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารที่นาสนใจ  
โดยใหผูเขาแขงขันไดประชันความสามารถ 
ในการทำอาหารโบราณตั ้งแตการคนหา 
ว ัตถ ุด ิบที ่ม ีค ุณภาพ การใช เคร ื ่องม ือ 
เคร ื ่องใช ในการทำอาหารแบบโบราณ  
กรรมวิธีการปรุงแบบโบราณ และการ 
ตกแตงหนาตาอาหาร รวมถึงการชิมวา 
รสชาติของใครจะอรอยกวากัน  เรียกไดวา 
เม่ือชมเกมโชวจบลง ผูชมตางชาติก็จะไดเห็น 
วัฒนธรรมดานอาหารบางประเภทอยางถึง
ที่สุด ซึ่งเมื่อหันกลับมาดูวัฒนธรรมอาหาร 
ของไทย  ก็สามารถเสนอเนื้อหาในทำนอง 

เดียวกันได  หากแตวาผูผลิตสื่อบันเทิงไทย 
มิไดคิดที่จะผลิตออกมา
 เช นเด ียวก ับรายการแนะนำร าน 
อาหารของญ ี ่ป ุ นทางทร ูว ิช ั ่น เช นก ัน  
ผูเขียนพบวาการเสาะแสวงหารานอาหาร 
ซึ่งอยูในเมืองตางๆ  นั้นเปนไปอยางนาชม 
นาดู โดยเสนอใหเห็นถึงประวัติความเปนมา 
การสรางเนื้อสรางตัว การลองผิดลองถูก 
กวาจะพบสูตรอาหารรสเลิศ  กรรมวิธีการ 
ปรุงอาหารและรสชาติที ่เสนอใหเห็นวา 
“อาหารญี่ปุนแทๆ” มีรสชาติอยางไร
 หันกลับมามองอาหารการกินในสื่อ 
บ ันเท ิงไทยแล วจะพบว าเราย ังไม ม ี 
นโยบายที่เดนชัดในเรื่องนี้  อาหารที่อยูใน 
สื่อบันเทิงไทยเปนเพียงสวนประกอบนิด 
นอยในเนื้อหา  เพียงเพื่อแสดงใหเห็นถึง 
ปจจัยสี่ที่ตัวละครจะตอง “กิน” และ “ใช 
ชีวิตในฉากที่เกี่ยวของกับการกิน” เทานั้น 
ซ้ำรายอาหารในสื่อบันเทิงไทยกลับทำให
ดูนาสยดสยอง ชวนสะอิดสะเอียน และ 
นากลัวอีกดวย  
 ตัวอยางการเสนอภาพลบดานอาหาร 
เชน ภาพยนตรเรื่องเชือดกอนชิม ซึ่งเสนอ 
ภาพนากลัวของแมคาขายกวยเตี ๋ยวที ่มี 
ภาวะจิตไมปกติ และทำใหกวยเตี๋ยวซึ่งก็ 
เปนอาหารที่แพรไปทั่วประเทศอีกทั้งยังถูก
ทำใหเปน “อาหารไทย” ไปทุกที ดังจะ 
เห็นวากวยเตี๋ยวซึ่งเปนอาหารจีนนั้น ถูก 
เบียดขับออกจากวัฒนธรรมอาหารของจีน 
และทำใหเปนไทยโดยการพยายามสราง 
สูตรใหมๆ เชน การใสมะระ การใสสมุนไพร 
รวมถึงการรื้อฟนรสชาติดั้งเดิมในทองถิ่น 
ตางๆ เชน กรณีกวยเตี๋ยวสุโขทัย กวยเตี๋ยว 
น้ำแดงเมืองเพชรบุรี กวยเตี๋ยวอยุธยา ฯลฯ 
นอกจากนี้กวยเตี๋ยวยังถูกนำไปเปนอาหาร 
แนวฟวชั ่นโดยผสมผสานกับเสนพาสตา 
เสนอุดง และนำขาวซอย ซึ่งเปนอาหารใน 
วัฒนธรรมพมา – ลานนาเขามาอยูในพื้นที่ 
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การนำเสนออาหารไทยในตางแดน
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ลิ�มลองดาน “รสชาติ” มิใชเปนการ
ลิ�มลองเพ��อใหเขาถึง “วัฒนธรรม” 
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วาดวย “อาหารการกิน” 
ในสื่อบันเทิงไทย
โดย: อ. ฐนธัช กองทอง อาจารยประจำคณะมนุษยศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย



เกิดเหตุรายขึ้นหากไมทำเชนนี้
 นอกจ ากพ ี ร ะม ิ ดบ ู ช า เ ทพ เจ  า 
คุลคัลลานแลว ภายในแหลงโบราณสถาน 
แหงนี้ ยังมีวิหารแหงนักรบ (Temple of 
warriors) ที่ประกอบไปดวยเสานับพันตน 
ที่เรียงรายอยูดานหนา เสาแตละตนนั้นถูก 
สรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณสถานสำหรับนักรบ 
ที่เสียชีวิตลงระหวางทำสงคราม
 สนามกีฬาขนาดใหญของชนเผามายา 
เปนอีกสิ่งหนึ่งที่สรางความตื่นตาตื่นใจให 
แกผูที่ไปเยี่ยมชมไมนอย นักโบราณคดีได 
แบงสนามแหงนี้ออกประมาณ 7 สนาม 
สนามที่ใหญที่สุดเปนสถานที่สำหรับจารึก 
รูปของทีมที่เขารวมการแขงขันกีฬาไวหลาย
ทีม ซึ่งในอดีตนั้น มีการจัดการแขงขันเกม 
กีฬาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกับกีฬา
ฟุตบอลในปจจุบัน แตกีฬาของชาวมายาน้ัน 
ผูเลนจะตองนำลูกหนังที ่มีความยาวเสน 
รอบวงประมาณแปดนิ้ว ไปใสใหเขาหวง 
โดยหามใชมือและหามมิใหลูกหนังนี้แตะ 
พื้นโดยเด็ดขาด
 นอกจากนี้ นักโบราณคดียังใหขอมูล 

 หากคุณมีโอกาสเดินทางไปสัมผัส 
ดินแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อยางประเทศเม็กซิโก เหตุไฉนไมลองใชโอกาส 
สำคัญนี้ไปสัมผัสดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 
และสนามกีฬาชาวมายา ซ่ึงต้ังตระหงานอยู 
บนคาบสมุทรยูคาตาน (Yucatán penin 
sula) ทางภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศ 
เม็กซิโก อยาง ชิเซน อิตซา (Chichén 
Itzá) แหลงโบราณสถาน ขนาดใหญที่ 
แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรมของชาวมายา 

อาทิ พีระมิดบูชาเทพเจาวิหารแหงนักรบ 
 ทราบหรือไมวากอนที ่คริสโตเฟอร 
โคลัมบัส (Christopher Columbus) จะ 
คนพบทวีปอเมริกาในป ค.ศ. 1492 นั้น ไดมี 
ชาวเอเชียกลุมหน่ึงเดินทางขามน้ำขามทะเล 
จากไซบีเรีย ผานชองแคบแบร่ิงแลว และเขาไป 
อาศัยอยูในหลายๆ พื้นที่ของอเมริกากลาง 
อาทิ เม็กซิโก ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร และ 
เบลีซ นับวาการเดินทางในครั้งนั้น เปน 
จุดเริ่มตนของอารยธรรมใหม ที่มีชื่อวา 

อารยธรรมมายา (Mayan civilization)
แรกเริ่มเดิมที ชิเซน อิตซา เปนเพียงชุมชน 
ขนาดเล็กของชาวมายาในบริเวณที ่เปน 
ประเทศเม็กซิโกในปจจุบัน ชาวมายาดำรง 
ชีวิตดวยการทำการเกษตร และลาสัตว ตอมา 
พวกเขาไดทำใหชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็ก 
กลายมาเปนศูนยกลางทางการปกครอง 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงการประกอบ 
พิธีกรรมทางศาสนา ดวยการสรางสรรค พัฒนา 
อารยธรรม และบอกเลาเรื่องราวตางๆ ผาน 
สถาปตยกรรมชิ้นสำคัญหลายชิ้น ซึ่งแตละ 
ช้ินลวนแลวแตมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความ 
งดงามและนาอัศจรรยใจยิ่งนัก
 นอกจ ากก า รพ ัฒนาทา งด  า น 
อารยธรรมจนทำให ชิเซน อิตซา กลาย 
เปนเมืองท่ีย่ิงใหญแลว ชาวมายายังมีความรู 
ความสามารถด านคณิตศาสตร และ 
ดาราศาสตรเปนอยางมาก ราวป ค.ศ. 
350 พวกเขาไดคนพบ คาของเลขศูนยใน 
ทางคณิตศาสตร และไดคิดคนปฏิทินที่ 
ซับซอนหลายประเภท โดยมีการนำเลข 
ศูนยมาประยุกตใชกับปฏิทินดังกลาวดวย 

นับตั้งแตนั้นมาปฏิทินเหลานี้มีอิทธิพลตอ 
ชีวิตความเปนอยูของชาวมายาเปนอยางมาก 
เพราะนอกจากจะสามารถนำไปใชกำหนด 
ชวงเวลาในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืช 
ผลทางการเกษตรแลว ยังสามารถนำไปใช 
กำหนดชวงเวลาการจัดงานเฉลิมฉลอง 
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกดวย
 ตอมา ราวป ค.ศ. 900 ชาวโทเทค 
(Toltec) ที ่อาศัยอยู ทางภาคกลางของ 
ประเทศเม็กซิโกไดรุกราน ชิเซน อิตซา เปน 
เหตุให ชิเซน อิตซา ชุมชนชาวมายาตกอยู 
ภายใตการปกครองของชาวโทเทคนาน 
หลายเดือน ซึ่งสงผลใหสถาปตยกรรมและ 
งานศิลปะหลายชิ ้นของชาวมายาไดร ับ 
อิทธิพลจากอารยธรรมโทเทคอยางเห็นได 
ชัด นั่นก็คือการนำเอาศาสนามาเปนสวน 
สำคัญของสถาปตยกรรมและงานศิลปะ 
สำหรับสถาปตยกรรมที ่มีการผสมผสาน 
ระหวางอารยธรรมมายาและอารยธรรม 
โทเทคไวดวยกันและมีช่ือเสียงเปนอยางมาก 
คือพีระมิดขนาดใหญสำหรับบูชาเทพเจา 
คุลคัลลาน (Temple of Kulkullan หรือ 

P i r a m i d  o f  E l  C a s t i l l o )  
ซึ่งใชสำหรับเปนที่ประกอบพิธีกรรมทาง 
ศาสนา ชาวมายาไดอาศัยตำแหนงของ 
ดวงดาวและดาวเคราะห  ในการสร าง 
พีระมิดแหงนี้ พวกเขาไดตกแตงพีระมิด 
สวนบนและสวนลางไวดวยรูปปนของหัว
สัตวดุราย มีบันได 4 ดาน ดานละ 90 ขั้น 
เมื ่อนำตัวเลขดังกลาวมาคูณกัน จะได 
360 และเมื่อบวกดวยบันไดอีก 5 ขั้นที่ 
อยู ขางบนจะได 365 ขั ้น ซึ ่งตรงกับ 
จำนวนวันใน 1 ปพอดี 
 เปนที่นาสังเกตวานักโบราณคดีไดขุด 
พบโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของ 
มนุษยในพีระมิดแหงนี ้เปนจำนวนมาก 
รวมทั้งเครื่องบูชาเทพเจาอีกหลายประเภท 
เชน หยกแกะสลัก และเครื่องปนดินเผา 
หลักฐานดังกลาวชี้ใหเห็นวาพีระมิดแหงนี้ 
เปนพีระมิดแหงการเสียสละของมนุษย 
ซึ่งชาวมายาไดทำพิธีบูชาเทพเจาโดยการ
คว ักห ัวใจของผ ู บ ูชาเทพเจ าออกมา 
รวมถึงมีพิธีโยนหญิงสาวลงมาจากยอด 
พีระมิดดวย เนื่องจากชาวมายาเชื่อวาจะ 

ว า ประมาณ ป ค.ศ. 1221 ได เก ิด 
สงครามกลางเมืองขึ้นใน ชิเซน อิตซา มีการ 
แกงแยงชิงดีชิงเดนกัน เพื่อที่จะเปนใหญใน 
ชิเซน อิตซา เปนเหตุใหสถาปตยกรรม 
หลายแหง และหนังสือที่มีความสำคัญทาง 
ประวัต ิศาสตรหลายเลมถูกเผาทำลาย 
ระหวางสงคราม นับไดวาสงครามในครั้งนั้น 
เปนจุดเปลี่ยนและนำไปสูการสูญเสียครั้ง 
ยิ่งใหญของ ชิเซน อิตซา เพราะหลังจากนั้น 
ชิเซน อิตซา ก็ไมรุงเรืองเหมือนแตกอน แม 
ผูคนจะยังอาศัยอยูในสถานที่แหงนี้ แตไมมี 
ผ ู  ใดบ ูรณะซอมแซมสวนที ่ ได ร ับความ 
เสียหาย รวมทั้งไมมีการสรางอาคารหรือ 
สถานที่สำคัญขึ้นมาใหมเลย
 ต อมา ราวป   ค.ศ. 1540 นาย  
ฟรานซิสโก เดอ มอนเทโจ (Francisco de 
Montejo) ไดนำกองกำลังของสเปนบุกรุก 
เขาไปใน ชิเซน อิตซา เพื่อขยายเขตการ 
ปกครอง  ส  ง ผล ให   ช ิ เซน  อ ิ ตซ า  
ตกอยูภายใตการปกครองของสเปน และ 
เมื ่อเวลาผานไป เมืองแหงนี ้กลายเปน 
เพียงเมืองรางไรผูคนอาศัย นักวิทยาศาสตร 

ไดตั้งขอสันนิษฐานวาเหตุที่ชาวมายาอพยพ 
ออกไปนั ้นเปนเพราะความแหงแลง ไม 
เหมาะแกการทำการเกษตร ชาวมายาจึง 
ตองอพยพไปหาแหลงที่อุดมสมบูรณกวา
 ในป ค.ศ. 1988 ชิเซน อิตซา ไดขึ้น 
บัญชีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 
ซึ่งผานการรับรองโดยองคการการศึกษา 
ว ิทยาศาสตร   และว ัฒนธรรมแห  ง  
สหประชาชาติ (The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization – UNESCO) และเมื่อ 
วันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 ชิเซน อิตซา 
ยังไดร ับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 7 สิ ่ง 
มหัศจรรยของโลกยุคใหม (New 7 
Wonders of the World) สิ่งเหลานี้ 
แสดงใหเห็นวาแม ชิเซน อิตซา จะถูก 
ทำลายลงและเหลือเพียงซากสถาปตยกรรม
เกาแก แตทุกส่ิงทุกอยางท่ีปรากฏบนสถาปตยกรรม 
เกาแกนี้สามารถบอกเลาเรื่องราวในอดีตได
อยางวิจิตรบรรจงเลยทีเดียว
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ช�เซน อิตซา (Chichen Itze)
1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยของโลกยุคใหม
(New 7 Wonders of the World)
ดินแดนเม็กซ�โก 

โดย: กรมอเมร�กาและแปซ�ฟ�กใต กระทรวงการตางประเทศ และ
ศูนยศึกษาการคาอาเซ�ยนและลาตินอเมร�กา(The SEA-LAC Trade Center)
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นางสาวรุงนภา เนืองนันท นิสิตสำนักว�ชาศิลปศาสตร มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง
ซ�่งมาฝกงานที่กรมอเมร�กาและแปซ�ฟ�กใต ระหวางวันที่ 7 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2554



เกิดเหตุรายขึ้นหากไมทำเชนนี้
 นอกจ ากพ ี ร ะม ิ ดบ ู ช า เ ทพ เจ  า 
คุลคัลลานแลว ภายในแหลงโบราณสถาน 
แหงนี้ ยังมีวิหารแหงนักรบ (Temple of 
warriors) ที่ประกอบไปดวยเสานับพันตน 
ที่เรียงรายอยูดานหนา เสาแตละตนนั้นถูก 
สรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณสถานสำหรับนักรบ 
ที่เสียชีวิตลงระหวางทำสงคราม
 สนามกีฬาขนาดใหญของชนเผามายา 
เปนอีกสิ่งหนึ่งที่สรางความตื่นตาตื่นใจให 
แกผูที่ไปเยี่ยมชมไมนอย นักโบราณคดีได 
แบงสนามแหงนี้ออกประมาณ 7 สนาม 
สนามที่ใหญที่สุดเปนสถานที่สำหรับจารึก 
รูปของทีมที่เขารวมการแขงขันกีฬาไวหลาย
ทีม ซึ่งในอดีตนั้น มีการจัดการแขงขันเกม 
กีฬาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกับกีฬา
ฟุตบอลในปจจุบัน แตกีฬาของชาวมายาน้ัน 
ผูเลนจะตองนำลูกหนังที ่มีความยาวเสน 
รอบวงประมาณแปดนิ้ว ไปใสใหเขาหวง 
โดยหามใชมือและหามมิใหลูกหนังนี้แตะ 
พื้นโดยเด็ดขาด
 นอกจากนี้ นักโบราณคดียังใหขอมูล 

 หากคุณมีโอกาสเดินทางไปสัมผัส 
ดินแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อยางประเทศเม็กซิโก เหตุไฉนไมลองใชโอกาส 
สำคัญนี้ไปสัมผัสดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 
และสนามกีฬาชาวมายา ซ่ึงต้ังตระหงานอยู 
บนคาบสมุทรยูคาตาน (Yucatán penin 
sula) ทางภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศ 
เม็กซิโก อยาง ชิเซน อิตซา (Chichén 
Itzá) แหลงโบราณสถาน ขนาดใหญที่ 
แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรมของชาวมายา 

อาทิ พีระมิดบูชาเทพเจาวิหารแหงนักรบ 
 ทราบหรือไมวากอนที ่คริสโตเฟอร 
โคลัมบัส (Christopher Columbus) จะ 
คนพบทวีปอเมริกาในป ค.ศ. 1492 นั้น ไดมี 
ชาวเอเชียกลุมหน่ึงเดินทางขามน้ำขามทะเล 
จากไซบีเรีย ผานชองแคบแบร่ิงแลว และเขาไป 
อาศัยอยูในหลายๆ พื้นที่ของอเมริกากลาง 
อาทิ เม็กซิโก ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร และ 
เบลีซ นับวาการเดินทางในครั้งนั้น เปน 
จุดเริ่มตนของอารยธรรมใหม ที่มีชื่อวา 

อารยธรรมมายา (Mayan civilization)
แรกเริ่มเดิมที ชิเซน อิตซา เปนเพียงชุมชน 
ขนาดเล็กของชาวมายาในบริเวณที ่เปน 
ประเทศเม็กซิโกในปจจุบัน ชาวมายาดำรง 
ชีวิตดวยการทำการเกษตร และลาสัตว ตอมา 
พวกเขาไดทำใหชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็ก 
กลายมาเปนศูนยกลางทางการปกครอง 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงการประกอบ 
พิธีกรรมทางศาสนา ดวยการสรางสรรค พัฒนา 
อารยธรรม และบอกเลาเรื่องราวตางๆ ผาน 
สถาปตยกรรมชิ้นสำคัญหลายชิ้น ซึ่งแตละ 
ช้ินลวนแลวแตมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความ 
งดงามและนาอัศจรรยใจยิ่งนัก
 นอกจ ากก า รพ ัฒนาทา งด  า น 
อารยธรรมจนทำให ชิเซน อิตซา กลาย 
เปนเมืองท่ีย่ิงใหญแลว ชาวมายายังมีความรู 
ความสามารถด านคณิตศาสตร และ 
ดาราศาสตรเปนอยางมาก ราวป ค.ศ. 
350 พวกเขาไดคนพบ คาของเลขศูนยใน 
ทางคณิตศาสตร และไดคิดคนปฏิทินที่ 
ซับซอนหลายประเภท โดยมีการนำเลข 
ศูนยมาประยุกตใชกับปฏิทินดังกลาวดวย 

นับตั้งแตนั้นมาปฏิทินเหลานี้มีอิทธิพลตอ 
ชีวิตความเปนอยูของชาวมายาเปนอยางมาก 
เพราะนอกจากจะสามารถนำไปใชกำหนด 
ชวงเวลาในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืช 
ผลทางการเกษตรแลว ยังสามารถนำไปใช 
กำหนดชวงเวลาการจัดงานเฉลิมฉลอง 
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกดวย
 ตอมา ราวป ค.ศ. 900 ชาวโทเทค 
(Toltec) ที ่อาศัยอยู ทางภาคกลางของ 
ประเทศเม็กซิโกไดรุกราน ชิเซน อิตซา เปน 
เหตุให ชิเซน อิตซา ชุมชนชาวมายาตกอยู 
ภายใตการปกครองของชาวโทเทคนาน 
หลายเดือน ซึ่งสงผลใหสถาปตยกรรมและ 
งานศิลปะหลายชิ ้นของชาวมายาไดร ับ 
อิทธิพลจากอารยธรรมโทเทคอยางเห็นได 
ชัด นั่นก็คือการนำเอาศาสนามาเปนสวน 
สำคัญของสถาปตยกรรมและงานศิลปะ 
สำหรับสถาปตยกรรมที ่มีการผสมผสาน 
ระหวางอารยธรรมมายาและอารยธรรม 
โทเทคไวดวยกันและมีช่ือเสียงเปนอยางมาก 
คือพีระมิดขนาดใหญสำหรับบูชาเทพเจา 
คุลคัลลาน (Temple of Kulkullan หรือ 

P i r a m i d  o f  E l  C a s t i l l o )  
ซึ่งใชสำหรับเปนที่ประกอบพิธีกรรมทาง 
ศาสนา ชาวมายาไดอาศัยตำแหนงของ 
ดวงดาวและดาวเคราะห  ในการสร าง 
พีระมิดแหงนี้ พวกเขาไดตกแตงพีระมิด 
สวนบนและสวนลางไวดวยรูปปนของหัว
สัตวดุราย มีบันได 4 ดาน ดานละ 90 ขั้น 
เมื ่อนำตัวเลขดังกลาวมาคูณกัน จะได 
360 และเมื่อบวกดวยบันไดอีก 5 ขั้นที่ 
อยู ขางบนจะได 365 ขั ้น ซึ ่งตรงกับ 
จำนวนวันใน 1 ปพอดี 
 เปนที่นาสังเกตวานักโบราณคดีไดขุด 
พบโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของ 
มนุษยในพีระมิดแหงนี ้เปนจำนวนมาก 
รวมทั้งเครื่องบูชาเทพเจาอีกหลายประเภท 
เชน หยกแกะสลัก และเครื่องปนดินเผา 
หลักฐานดังกลาวชี้ใหเห็นวาพีระมิดแหงนี้ 
เปนพีระมิดแหงการเสียสละของมนุษย 
ซึ่งชาวมายาไดทำพิธีบูชาเทพเจาโดยการ
คว ักห ัวใจของผ ู บ ูชาเทพเจ าออกมา 
รวมถึงมีพิธีโยนหญิงสาวลงมาจากยอด 
พีระมิดดวย เนื่องจากชาวมายาเชื่อวาจะ 

ว า ประมาณ ป ค.ศ. 1221 ได เก ิด 
สงครามกลางเมืองขึ้นใน ชิเซน อิตซา มีการ 
แกงแยงชิงดีชิงเดนกัน เพื่อที่จะเปนใหญใน 
ชิเซน อิตซา เปนเหตุใหสถาปตยกรรม 
หลายแหง และหนังสือที่มีความสำคัญทาง 
ประวัต ิศาสตรหลายเลมถูกเผาทำลาย 
ระหวางสงคราม นับไดวาสงครามในครั้งนั้น 
เปนจุดเปลี่ยนและนำไปสูการสูญเสียครั้ง 
ยิ่งใหญของ ชิเซน อิตซา เพราะหลังจากนั้น 
ชิเซน อิตซา ก็ไมรุงเรืองเหมือนแตกอน แม 
ผูคนจะยังอาศัยอยูในสถานที่แหงนี้ แตไมมี 
ผ ู  ใดบ ูรณะซอมแซมสวนที ่ ได ร ับความ 
เสียหาย รวมทั้งไมมีการสรางอาคารหรือ 
สถานที่สำคัญขึ้นมาใหมเลย
 ต อมา ราวป   ค.ศ. 1540 นาย  
ฟรานซิสโก เดอ มอนเทโจ (Francisco de 
Montejo) ไดนำกองกำลังของสเปนบุกรุก 
เขาไปใน ชิเซน อิตซา เพื่อขยายเขตการ 
ปกครอง  ส  ง ผล ให   ช ิ เซน  อ ิ ตซ า  
ตกอยูภายใตการปกครองของสเปน และ 
เมื ่อเวลาผานไป เมืองแหงนี ้กลายเปน 
เพียงเมืองรางไรผูคนอาศัย นักวิทยาศาสตร 

ไดตั้งขอสันนิษฐานวาเหตุที่ชาวมายาอพยพ 
ออกไปนั ้นเปนเพราะความแหงแลง ไม 
เหมาะแกการทำการเกษตร ชาวมายาจึง 
ตองอพยพไปหาแหลงที่อุดมสมบูรณกวา
 ในป ค.ศ. 1988 ชิเซน อิตซา ไดขึ้น 
บัญชีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 
ซึ่งผานการรับรองโดยองคการการศึกษา 
ว ิทยาศาสตร   และว ัฒนธรรมแห  ง  
สหประชาชาติ (The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization – UNESCO) และเมื่อ 
วันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 ชิเซน อิตซา 
ยังไดร ับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 7 สิ ่ง 
มหัศจรรยของโลกยุคใหม (New 7 
Wonders of the World) สิ่งเหลานี้ 
แสดงใหเห็นวาแม ชิเซน อิตซา จะถูก 
ทำลายลงและเหลือเพียงซากสถาปตยกรรม
เกาแก แตทุกส่ิงทุกอยางท่ีปรากฏบนสถาปตยกรรม 
เกาแกนี้สามารถบอกเลาเรื่องราวในอดีตได
อยางวิจิตรบรรจงเลยทีเดียว

อางอิง
 - “Chichen Itza.” World Historical Sites. 
<http://www.worldhistoricalsites.com/chichen-itza/> 
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พฤษภาคม 2554.
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ช�เซน อิตซา (Chichen Itze)
1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยของโลกยุคใหม
(New 7 Wonders of the World)
ดินแดนเม็กซ�โก 

โดย: กรมอเมร�กาและแปซ�ฟ�กใต กระทรวงการตางประเทศ และ
ศูนยศึกษาการคาอาเซ�ยนและลาตินอเมร�กา(The SEA-LAC Trade Center)
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นางสาวรุงนภา เนืองนันท นิสิตสำนักว�ชาศิลปศาสตร มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง
ซ�่งมาฝกงานที่กรมอเมร�กาและแปซ�ฟ�กใต ระหวางวันที่ 7 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2554



เกิดเหตุรายขึ้นหากไมทำเชนนี้
 นอกจ ากพ ี ร ะม ิ ดบ ู ช า เ ทพ เจ  า 
คุลคัลลานแลว ภายในแหลงโบราณสถาน 
แหงนี้ ยังมีวิหารแหงนักรบ (Temple of 
warriors) ที่ประกอบไปดวยเสานับพันตน 
ที่เรียงรายอยูดานหนา เสาแตละตนนั้นถูก 
สรางข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณสถานสำหรับนักรบ 
ที่เสียชีวิตลงระหวางทำสงคราม
 สนามกีฬาขนาดใหญของชนเผามายา 
เปนอีกสิ่งหนึ่งที่สรางความตื่นตาตื่นใจให 
แกผูที่ไปเยี่ยมชมไมนอย นักโบราณคดีได 
แบงสนามแหงนี้ออกประมาณ 7 สนาม 
สนามที่ใหญที่สุดเปนสถานที่สำหรับจารึก 
รูปของทีมที่เขารวมการแขงขันกีฬาไวหลาย
ทีม ซึ่งในอดีตนั้น มีการจัดการแขงขันเกม 
กีฬาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกับกีฬา
ฟุตบอลในปจจุบัน แตกีฬาของชาวมายาน้ัน 
ผูเลนจะตองนำลูกหนังที ่มีความยาวเสน 
รอบวงประมาณแปดนิ้ว ไปใสใหเขาหวง 
โดยหามใชมือและหามมิใหลูกหนังนี้แตะ 
พื้นโดยเด็ดขาด
 นอกจากนี้ นักโบราณคดียังใหขอมูล 

 หากคุณมีโอกาสเดินทางไปสัมผัส 
ดินแดนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อยางประเทศเม็กซิโก เหตุไฉนไมลองใชโอกาส 
สำคัญนี้ไปสัมผัสดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 
และสนามกีฬาชาวมายา ซ่ึงต้ังตระหงานอยู 
บนคาบสมุทรยูคาตาน (Yucatán penin 
sula) ทางภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศ 
เม็กซิโก อยาง ชิเซน อิตซา (Chichén 
Itzá) แหลงโบราณสถาน ขนาดใหญที่ 
แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรมของชาวมายา 

อาทิ พีระมิดบูชาเทพเจาวิหารแหงนักรบ 
 ทราบหรือไมวากอนที ่คริสโตเฟอร 
โคลัมบัส (Christopher Columbus) จะ 
คนพบทวีปอเมริกาในป ค.ศ. 1492 นั้น ไดมี 
ชาวเอเชียกลุมหน่ึงเดินทางขามน้ำขามทะเล 
จากไซบีเรีย ผานชองแคบแบร่ิงแลว และเขาไป 
อาศัยอยูในหลายๆ พื้นที่ของอเมริกากลาง 
อาทิ เม็กซิโก ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร และ 
เบลีซ นับวาการเดินทางในครั้งนั้น เปน 
จุดเริ่มตนของอารยธรรมใหม ที่มีชื่อวา 

อารยธรรมมายา (Mayan civilization)
แรกเริ่มเดิมที ชิเซน อิตซา เปนเพียงชุมชน 
ขนาดเล็กของชาวมายาในบริเวณที ่เปน 
ประเทศเม็กซิโกในปจจุบัน ชาวมายาดำรง 
ชีวิตดวยการทำการเกษตร และลาสัตว ตอมา 
พวกเขาไดทำใหชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็ก 
กลายมาเปนศูนยกลางทางการปกครอง 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงการประกอบ 
พิธีกรรมทางศาสนา ดวยการสรางสรรค พัฒนา 
อารยธรรม และบอกเลาเรื่องราวตางๆ ผาน 
สถาปตยกรรมชิ้นสำคัญหลายชิ้น ซึ่งแตละ 
ช้ินลวนแลวแตมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความ 
งดงามและนาอัศจรรยใจยิ่งนัก
 นอกจ ากก า รพ ัฒนาทา งด  า น 
อารยธรรมจนทำให ชิเซน อิตซา กลาย 
เปนเมืองท่ีย่ิงใหญแลว ชาวมายายังมีความรู 
ความสามารถด านคณิตศาสตร และ 
ดาราศาสตรเปนอยางมาก ราวป ค.ศ. 
350 พวกเขาไดคนพบ คาของเลขศูนยใน 
ทางคณิตศาสตร และไดคิดคนปฏิทินที่ 
ซับซอนหลายประเภท โดยมีการนำเลข 
ศูนยมาประยุกตใชกับปฏิทินดังกลาวดวย 

นับตั้งแตนั้นมาปฏิทินเหลานี้มีอิทธิพลตอ 
ชีวิตความเปนอยูของชาวมายาเปนอยางมาก 
เพราะนอกจากจะสามารถนำไปใชกำหนด 
ชวงเวลาในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืช 
ผลทางการเกษตรแลว ยังสามารถนำไปใช 
กำหนดชวงเวลาการจัดงานเฉลิมฉลอง 
และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกดวย
 ตอมา ราวป ค.ศ. 900 ชาวโทเทค 
(Toltec) ที ่อาศัยอยู ทางภาคกลางของ 
ประเทศเม็กซิโกไดรุกราน ชิเซน อิตซา เปน 
เหตุให ชิเซน อิตซา ชุมชนชาวมายาตกอยู 
ภายใตการปกครองของชาวโทเทคนาน 
หลายเดือน ซึ่งสงผลใหสถาปตยกรรมและ 
งานศิลปะหลายชิ ้นของชาวมายาไดร ับ 
อิทธิพลจากอารยธรรมโทเทคอยางเห็นได 
ชัด นั่นก็คือการนำเอาศาสนามาเปนสวน 
สำคัญของสถาปตยกรรมและงานศิลปะ 
สำหรับสถาปตยกรรมที ่มีการผสมผสาน 
ระหวางอารยธรรมมายาและอารยธรรม 
โทเทคไวดวยกันและมีช่ือเสียงเปนอยางมาก 
คือพีระมิดขนาดใหญสำหรับบูชาเทพเจา 
คุลคัลลาน (Temple of Kulkullan หรือ 

P i r a m i d  o f  E l  C a s t i l l o )  
ซึ่งใชสำหรับเปนที่ประกอบพิธีกรรมทาง 
ศาสนา ชาวมายาไดอาศัยตำแหนงของ 
ดวงดาวและดาวเคราะห  ในการสร าง 
พีระมิดแหงนี้ พวกเขาไดตกแตงพีระมิด 
สวนบนและสวนลางไวดวยรูปปนของหัว
สัตวดุราย มีบันได 4 ดาน ดานละ 90 ขั้น 
เมื ่อนำตัวเลขดังกลาวมาคูณกัน จะได 
360 และเมื่อบวกดวยบันไดอีก 5 ขั้นที่ 
อยู ขางบนจะได 365 ขั ้น ซึ ่งตรงกับ 
จำนวนวันใน 1 ปพอดี 
 เปนที่นาสังเกตวานักโบราณคดีไดขุด 
พบโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของ 
มนุษยในพีระมิดแหงนี ้เปนจำนวนมาก 
รวมทั้งเครื่องบูชาเทพเจาอีกหลายประเภท 
เชน หยกแกะสลัก และเครื่องปนดินเผา 
หลักฐานดังกลาวชี้ใหเห็นวาพีระมิดแหงนี้ 
เปนพีระมิดแหงการเสียสละของมนุษย 
ซึ่งชาวมายาไดทำพิธีบูชาเทพเจาโดยการ
คว ักห ัวใจของผ ู บ ูชาเทพเจ าออกมา 
รวมถึงมีพิธีโยนหญิงสาวลงมาจากยอด 
พีระมิดดวย เนื่องจากชาวมายาเชื่อวาจะ 

ว า ประมาณ ป ค.ศ. 1221 ได เก ิด 
สงครามกลางเมืองขึ้นใน ชิเซน อิตซา มีการ 
แกงแยงชิงดีชิงเดนกัน เพื่อที่จะเปนใหญใน 
ชิเซน อิตซา เปนเหตุใหสถาปตยกรรม 
หลายแหง และหนังสือที่มีความสำคัญทาง 
ประวัต ิศาสตรหลายเลมถูกเผาทำลาย 
ระหวางสงคราม นับไดวาสงครามในครั้งนั้น 
เปนจุดเปลี่ยนและนำไปสูการสูญเสียครั้ง 
ยิ่งใหญของ ชิเซน อิตซา เพราะหลังจากนั้น 
ชิเซน อิตซา ก็ไมรุงเรืองเหมือนแตกอน แม 
ผูคนจะยังอาศัยอยูในสถานที่แหงนี้ แตไมมี 
ผ ู  ใดบ ูรณะซอมแซมสวนที ่ ได ร ับความ 
เสียหาย รวมทั้งไมมีการสรางอาคารหรือ 
สถานที่สำคัญขึ้นมาใหมเลย
 ต อมา ราวป   ค.ศ. 1540 นาย  
ฟรานซิสโก เดอ มอนเทโจ (Francisco de 
Montejo) ไดนำกองกำลังของสเปนบุกรุก 
เขาไปใน ชิเซน อิตซา เพื่อขยายเขตการ 
ปกครอง  ส  ง ผล ให   ช ิ เซน  อ ิ ตซ า  
ตกอยูภายใตการปกครองของสเปน และ 
เมื ่อเวลาผานไป เมืองแหงนี ้กลายเปน 
เพียงเมืองรางไรผูคนอาศัย นักวิทยาศาสตร 

ไดตั้งขอสันนิษฐานวาเหตุที่ชาวมายาอพยพ 
ออกไปนั ้นเปนเพราะความแหงแลง ไม 
เหมาะแกการทำการเกษตร ชาวมายาจึง 
ตองอพยพไปหาแหลงที่อุดมสมบูรณกวา
 ในป ค.ศ. 1988 ชิเซน อิตซา ไดขึ้น 
บัญชีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 
ซึ่งผานการรับรองโดยองคการการศึกษา 
ว ิทยาศาสตร   และว ัฒนธรรมแห  ง  
สหประชาชาติ (The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural 
Organization – UNESCO) และเมื่อ 
วันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 ชิเซน อิตซา 
ยังไดร ับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 7 สิ ่ง 
มหัศจรรยของโลกยุคใหม (New 7 
Wonders of the World) สิ่งเหลานี้ 
แสดงใหเห็นวาแม ชิเซน อิตซา จะถูก 
ทำลายลงและเหลือเพียงซากสถาปตยกรรม
เกาแก แตทุกส่ิงทุกอยางท่ีปรากฏบนสถาปตยกรรม 
เกาแกนี้สามารถบอกเลาเรื่องราวในอดีตได
อยางวิจิตรบรรจงเลยทีเดียว

อางอิง
 - “Chichen Itza.” World Historical Sites. 
<http://www.worldhistoricalsites.com/chichen-itza/> 
คนหาเมื่อ 18 พฤษภาคม 2554.    
- Gail Bellenger. “The Mayan City of Chichen 
Itza.” Chichen Itza. <http://www.suite101.com/ 
content/chichen-itza-a7456> คนหาเมื่อ 18 
พฤษภาคม 2554.
- Mary Anne. “Yucatan Penninsula's Chichen Itza 
Named Top Wonder.” 20 กรกฎาคม 2550 
<http://www.associatedcontent.com/ 
article/313187/chichen_itza_a_ 
new_seven_wonders_ of.html?cat=16> คนหาเมื่อ 
15 พฤษภาคม 2554.
-  Meera Dattani. “Mayan maths and eco-chic at 
Chichén Itzá.” 6 พฤษภาคม 2554 
<http://www.timesonline.co.uk/tol/travel/destina
tions/latin_america/ article7117185.ece> 
คนหาเมื่อ 18 พฤษภาคม 2554.
-  “Pre-Hispanic City of Chichen-Itza.”  World 
Heritage Convention. 
<http://whc.unesco.org/en/list/ 483> คนหาเมื่อ 18 
พฤษภาคม 2554.
-  Luis Dumois. “Mayan Numeric System.” 1 
มกราคม 2549. 
<http://www.mexconnect.com/articles/ 
1122-the-maya-civilization-maya- 
numerals-and-calendar> คนหาเมื่อ 18 พฤษภาคม 
2554.
-  Zuko Von. “Chichen Itza: In the Central 
Yucatan Peninsula.”        
<http://www.zuko.com/Cryptic 
Sphere/Lost_Civilizations_Chichen_Itza.asp> 
คนหาเมื่อ 18 พฤษภาคม 2554.
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ช�เซน อิตซา (Chichen Itze)
1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรยของโลกยุคใหม
(New 7 Wonders of the World)
ดินแดนเม็กซ�โก 

โดย: กรมอเมร�กาและแปซ�ฟ�กใต กระทรวงการตางประเทศ และ
ศูนยศึกษาการคาอาเซ�ยนและลาตินอเมร�กา(The SEA-LAC Trade Center)
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นางสาวรุงนภา เนืองนันท นิสิตสำนักว�ชาศิลปศาสตร มหาว�ทยาลัยแมฟาหลวง
ซ�่งมาฝกงานที่กรมอเมร�กาและแปซ�ฟ�กใต ระหวางวันที่ 7 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2554



 “ขาว” เปนสิ่งจำเปนและแสดงถึง 
วิถ ีช ีว ิตสวนหนึ ่งของคนไทยมาชานาน 
จนอาจเรียกไดวาคนไทยอยูไดเพราะมีขาว 
จึงไมเปนที่นาแปลกใจเลยที่คนไทยมักจะ 
นำคำวา “ขาว” มาใชเปรียบเปรย หรือนำ 
มาเขียนแตงเปนสำนวนและสุภาษิตไทย 
มากมายที่สะทอนมุมมองในลักษณะตางๆ 
จนกลายเปนสิ่งที่เตือนใจไดเสมอเมื่อเวลาที่
อยากจะแนะนำหรือสั่งสอนลูกหลาน หรือ 
แมกระทั่งคนไทยดวยกัน
 ตัวอยางเกี่ยวกับการนำคำวา “ขาว” 
มาเปนคำที่อยูสำนวนตางๆ นั้นก็สามารถ 

ทำใหเห็นภาพของคน วัฒนธรรม หรือ 
แนวทางบางอยางตามความหมายที่กำหนด
ไวไดอยางนาสนใจ เชน สำนวนที่กลาววา 
“กินขาวตมกระโจมกลาง” ซ่ึงมีความหมาย 
ที่เขาใจไดอยางงายวาคนที่รู จักวิธีการกิน 
ขาวตมก็คือคนที่กินขาวตมในสวนที่อยูริมๆ 
ถวยหรือชามกอน เพราะเปนสวนที่ขาวตม 
จะเย็นกอนสวนที ่อยู กลางถวยหรือชาม 
นั่นเอง  โดยเฉพาะในเวลาที่รีบตักกินนั้น 
หากตักขาวตมในสวนที่อยูตรงกลางกอนก็ 
จะรอนมากทำใหล้ินพองได  สำนวนดังกลาว 
นี้จึงไดนำมาใชเปนการเตือนใจหรือเตือน 

สติในเรื ่องของความใจรอนวาไมควรทำ 
อะไรรีบรอนเกินไปเพราะอาจจะเปนโทษใน
ภายหลัง
 อีกสำนวนหนึ ่งที ่สามารถนำมาพูด 
เพื่อใหเกิดเห็นภาพของความเปนสังคมได 
อยางเหมาะสม และสามารถนำมาอธิบาย 
ใหเกิดความเขาใจไดวาคนเราจะอยูรวมกัน 
ไดอยางมีสุขและทำใหเกิดการพัฒนาสังคม
ที่มีมาชานาน โดยเฉพาะในสังคมไทยที่มี 
การพึ่งพาอาศัยกันมาแตอดีต นั่นก็คือ 
สำนวนที่วา “ขาวพึ่งนา ปลาพึ่งน้ำ” และ 
ยังมีสำนวนไทยท่ีกลาวไววา “ชายขาวเปลือก 
หญิงขาวสาร” ที ่นำความหมายมาใชใน 
การเปรียบเทียบระหวางผู ชายกับผู หญิง 
วามีความแตกตางกัน และที่สำคัญก็มี 
ความหมายที่แฝงดวยการเตือนใหรูวาเพศ 
ชายเปนเพศที่แข็งแรงกวาควรที่จะปกปอง 
เพศหญิงนั่นเอง นอกจากนั้นสำนวนที่วา 
“หมาเห็นขาวเปลือก” ซึ ่งมีความหมาย 
ตามพจนานุกรมฯ วาคนที่อยากไดสิ่งที่เปน 
ประโยชนหรืออำนวยความสุขสำราญใหแก
ตน แตก็สุดความสามารถที่จะเอามาใชหรือ 
อำนวยประโยชนใหแกตนได ซึ่งก็เปนอีก 
สำนวนหนึ ่งท ี ่ เก ็บไว เต ือนใจวาบางสิ ่ง 
บางอยางถึงแมว าจะมีประโยชนหรือมี 
คุณคามหาศาล แตนั่นก็ไมไดบอกวาจะเปน 
สิ่งที่เหมาะกับตัวเรา
 สำนวนไทยเกี ่ยวกับขาวยังคงมีอีก 
มากมาย และลวนแตเปนสำนวนที่ทำให 
เห็นวาคนไทยกับขาวไมอาจขาดจากกันได 
ซึ่งก็หวังวาสำนวนตางๆ จะสามารถนำมา 
ใชประโยชนเปนขอคิดใหแกคนรุนตอๆ ไป 
เพราะในบางครั ้งการมีส ิ ่งเต ือนใจก็จะ 
ทำใหเราไมประมาท และทำสิ่งตางๆ ได 
อยางถูกตอง และสำนวนตางๆ ก็จะสะทอน 
ความเปนไทยไดอยางดียิ่งขึ้นวาเมืองไทย 
จะเป นเม ืองที ่ม ีแต ความสุขและความ 
อุดมสมบูรณ  ดังสำนวนที่วา “ขาวเหลือ 
เกลืออิ่ม” นั่นเอง
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คำคม..คมคำ “ขาว”
เร�ยบเร�ยงโดย: อ.โศภชา เอี่ยมโอภาส อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

อางอิง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปพุทธศักราช 2542
www.horhook.com
http://pre-rsc.ricethailand.go.th
www.vcharkarn.com



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ (Trade and Services Sentiment Index: TSSI) 
จัดทำขึ้นโดยความรวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการคาและบริการของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ในเดือนพฤษภาคม 2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นใน 
ปจจุบันอยู ณ ระดับ 46.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนซึ่งมีคาดัชนี 
อยูท่ีระดับ 45.6 โดยเม่ือพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคา 
ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 44.8 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนที่มี 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 43.5 สวนกิจการภาคบริการที่มี 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที ่ระดับ 47.8 
ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
เมษายนที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 48.5 จากคาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นในปจจุบันสามารถพิจารณาไดวา 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันปรับตัวเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีกิจการภาคบริการ 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน ปรับตัวในทิศทางที่ 
ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา โดย 
ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูในระดับ 
ที่ไมดีนักเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับ
ที่ต่ำกวา 50 ในทุกประเภทกิจการ

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการคาและบร�การ TSSI
ของว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเช�่อมั�น
ของผูประกอบการว�สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

ปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ผูประกอบการว�สาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการคาและบร�การ (SMEs)

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการบร�การ (SMEs)

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการคาสงและคาปลีก (SMEs)

สำหรับคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือน 
พฤษภาคม 2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 51.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนซึ่งมีคาดัชนี 
อยูท่ีระดับ 48.8 โดยเม่ือพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนี 
ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
50.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
เมษายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 48.0 เชนเดียวกับ 
กิจการภาคบริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 52.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนที่มีคาดัชนี 
อยูท่ีระดับ 49.9 จากคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนา สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
และภาคบริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ   
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้งผูประกอบการมี 
ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับ 
ท่ีดี เน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีเกินกวา 
50 ในทุกประเภทกิจการ

เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของผูประกอบ 
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที ่ม ีตอ 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันของเดือน 
พฤษภาคม 2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 
38.8 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับคาดัชนีในปจจุบัน 
ของเดือนเมษายนท่ีคาดัชนีอยูท่ีระดับ 35.1 เชนเดียวกับ 
คาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา คาดัชนีอยูที่ 
ระดับ 61.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือนเมษายน 
ที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 42.8 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ต อเศรษฐกิจของประเทศของผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 

บริการในเดือนพฤษภาคม 2554 พิจารณาไดวา 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ภาคการคาและบริการมีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศท้ังในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน 
อยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่ต่ำกวา 50 ขณะที่ความเชื่อมั่นตอ 
เศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูในระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูใน 
ระดับที่เกินกวา 50

ในสวนของปจจัยตางๆ ที ่สงผลกระทบตอ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
โดยรวมภาคการคาและบริการทั้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือนพฤษภาคม 
2554 ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สงผล 
กระทบตอกิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก ผลกระทบ 
จากราคาตนทุนสินคาและคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น 
รองลงมาไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซื้อของประชาชน ผลกระทบ 
จากการแขงขันในตลาด ผลกระทบจากระดับราคา 
น้ำมันและคาขนสง และผลกระทบจากการหดตัว 
ของความตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ผล 
กระทบจากสถานการณความขัดแยงทางการเมือง
ตอกิจการ ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบตอ 
กิจการในระดับที่ไมมากนัก และสงผลกระทบใน 
ระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับ 
ในสวนของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ผู ประกอบการมองวาสงผลกระทบดานบวกตอ 
กิจการในระดับท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา

เดือนที่สำรวจ

ภาคการคาสงและคาปลีก

44.8

คาดการณ 3 เดือนหนา

51.7

ภาคการคาสงและคาปลีก

50.9

ภาคบร�การ

52.9

คาดัชนีความเช�่อมั�น

46.0

ภาคบร�การ

47.8

คาดัชนีความเช�่อมั�น

38.8

คาดการณ 3 เดือนหนา

61.6

ผลกระทบจากราคา
ตนทุนสินคาและ
คาแรงงาน
ที่เพิ่มสูงขึ้น

ผลกระทบจาก
สถานการณ
ความขัดแยง
ทางการเมืองตอ
กิจการ

ผลกระทบ
จากการ

แขงขันในตลาด

ผลกระทบ
จากระดับ

ราคาน้ำมัน
และคาขนสง

ผลกระทบจาก
การหดตัวของ
ความตองการ

สินคา
และบริการ

ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ
ของประเทศ
และอำนาจซื้อ
ของประชาชน

กลาวโดยสรุปเกี ่ยวกับคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ผ ู ประกอบการภาคการค าและบร ิการในเด ือน 
พฤษภาคม 2554 สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการมีความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาเปนผลมาจากประชาชนเริ่มคลายความ 
กังวลเกี่ยวกับคาครองชีพลงบางจากการที่ระดับราคา 
น้ำมันในเดือนพฤษภาคมมีการปรับตัวในทิศทางที ่ 
ลดลง หลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน 
ระยะกวา 6 เดือนที ่ผานมา โดยระดับราคาน้ำมัน 
เบนซิน 91 ในชวงสิ้นเดือนพฤษภาคมอยูที่ระดับ 42.44 
บาทตอลิตร ปรับตัวลดลง 1.90 บาทตอลิตรเมื่อเทียบ 
กับระดับราคาน้ำมันในเดือนเมษายนและระดับราคา 
น้ำมันดีเซลยังคงถูกตรึงอยูที่ 29.99 บาทตอลิตร โดยมี 
การใชเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันมาชดเชย สงผลให 
ประชาชนมีความเชื่อมั ่นดานการจับจายใชสอยเพิ่ม 
มากข้ึน สอดคลองกับดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคในเดือน 
พฤษภาคมปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 80.4 จากเดือน 
เมษายนท่ีอยูท่ีระดับ 79.6 นอกจากน้ีการท่ีรัฐบาลมีการ 
ประกาศยุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้งใหม สงผลใหมี 

เงินสะพัดจากการเรงหาเสียงของบรรดาผู สมัคร 
รับเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสวนของธุรกิจสิ่งพิมพ 
และปายหาเสียง รวมถึงการจางลูกทีมหาเสียง ซึ่งจะ 
มีสวนชวยใหภาวะเศรษฐกิจมีความคึกคักเพิ่มขึ ้น 
ในระยะน้ี  นอกจากน้ีสถานการณดานการสงออกท่ียังคง 
ขยายตัวอยางตอเน่ืองโดย ในชวง 5 เดือนแรกป 2554 
การสงออกของไทย สามารถขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 
25.2 โดยในเดือนพฤษภาคม 2554 การสงออกของไทย 
สามารถขยายตัวไดในระดับสูงถึงรอยละ 17.6 เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อีกท้ังภาคการเกษตร 
ยังคงขยายตัวดี โดยดัชนีราคาสินคาเกษตรในเดือน 
พฤษภาคมปรับเพ่ิมสูงข้ึนโดยอยูท่ีระดับ 169.33 เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 18.69 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
จากการท่ีระดับราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงทรงตัวสูง 
สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหความเชื่อมั่นทั้งใน 
ปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาของผูประกอบการ 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเบนซิน 91

42.44 บ./ล.
ปรับตัวลดลง

1.90 บ./ล.

80.4

ความเชื่อมั่น
ดานการจับจาย
ของประชาชน
จากเดือนเม.ย.
อยูที่ 79.6
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ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
โดย: สำนักงานสงเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย,
หอการคาไทย และ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล  นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ (Trade and Services Sentiment Index: TSSI) 
จัดทำขึ้นโดยความรวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการคาและบริการของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ในเดือนพฤษภาคม 2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นใน 
ปจจุบันอยู ณ ระดับ 46.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนซึ่งมีคาดัชนี 
อยูท่ีระดับ 45.6 โดยเม่ือพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคา 
ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 44.8 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนที่มี 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 43.5 สวนกิจการภาคบริการที่มี 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที ่ระดับ 47.8 
ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
เมษายนที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 48.5 จากคาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นในปจจุบันสามารถพิจารณาไดวา 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันปรับตัวเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีกิจการภาคบริการ 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน ปรับตัวในทิศทางที่ 
ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา โดย 
ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูในระดับ 
ที่ไมดีนักเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับ
ที่ต่ำกวา 50 ในทุกประเภทกิจการ

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการคาและบร�การ TSSI
ของว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเช�่อมั�น
ของผูประกอบการว�สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

ปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ผูประกอบการว�สาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการคาและบร�การ (SMEs)

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการบร�การ (SMEs)

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการคาสงและคาปลีก (SMEs)

สำหรับคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือน 
พฤษภาคม 2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 51.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนซึ่งมีคาดัชนี 
อยูท่ีระดับ 48.8 โดยเม่ือพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนี 
ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
50.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
เมษายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 48.0 เชนเดียวกับ 
กิจการภาคบริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 52.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนที่มีคาดัชนี 
อยูท่ีระดับ 49.9 จากคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนา สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
และภาคบริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ   
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้งผูประกอบการมี 
ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับ 
ท่ีดี เน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีเกินกวา 
50 ในทุกประเภทกิจการ

เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของผูประกอบ 
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที ่ม ีตอ 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันของเดือน 
พฤษภาคม 2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 
38.8 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับคาดัชนีในปจจุบัน 
ของเดือนเมษายนท่ีคาดัชนีอยูท่ีระดับ 35.1 เชนเดียวกับ 
คาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา คาดัชนีอยูที่ 
ระดับ 61.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือนเมษายน 
ที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 42.8 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ต อเศรษฐกิจของประเทศของผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 

บริการในเดือนพฤษภาคม 2554 พิจารณาไดวา 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ภาคการคาและบริการมีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศท้ังในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน 
อยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่ต่ำกวา 50 ขณะที่ความเชื่อมั่นตอ 
เศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูในระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูใน 
ระดับที่เกินกวา 50

ในสวนของปจจัยตางๆ ที ่สงผลกระทบตอ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
โดยรวมภาคการคาและบริการทั้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือนพฤษภาคม 
2554 ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สงผล 
กระทบตอกิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก ผลกระทบ 
จากราคาตนทุนสินคาและคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น 
รองลงมาไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซื้อของประชาชน ผลกระทบ 
จากการแขงขันในตลาด ผลกระทบจากระดับราคา 
น้ำมันและคาขนสง และผลกระทบจากการหดตัว 
ของความตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ผล 
กระทบจากสถานการณความขัดแยงทางการเมือง
ตอกิจการ ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบตอ 
กิจการในระดับที่ไมมากนัก และสงผลกระทบใน 
ระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับ 
ในสวนของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ผู ประกอบการมองวาสงผลกระทบดานบวกตอ 
กิจการในระดับท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา

เดือนที่สำรวจ

ภาคการคาสงและคาปลีก

44.8

คาดการณ 3 เดือนหนา

51.7

ภาคการคาสงและคาปลีก

50.9

ภาคบร�การ

52.9

คาดัชนีความเช�่อมั�น

46.0

ภาคบร�การ

47.8

คาดัชนีความเช�่อมั�น

38.8

คาดการณ 3 เดือนหนา

61.6

ผลกระทบจากราคา
ตนทุนสินคาและ
คาแรงงาน
ที่เพิ่มสูงขึ้น

ผลกระทบจาก
สถานการณ
ความขัดแยง
ทางการเมืองตอ
กิจการ

ผลกระทบ
จากการ

แขงขันในตลาด

ผลกระทบ
จากระดับ

ราคาน้ำมัน
และคาขนสง

ผลกระทบจาก
การหดตัวของ
ความตองการ

สินคา
และบริการ

ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ
ของประเทศ
และอำนาจซื้อ
ของประชาชน

กลาวโดยสรุปเกี ่ยวกับคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ผ ู ประกอบการภาคการค าและบร ิการในเด ือน 
พฤษภาคม 2554 สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการมีความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาเปนผลมาจากประชาชนเริ่มคลายความ 
กังวลเกี่ยวกับคาครองชีพลงบางจากการที่ระดับราคา 
น้ำมันในเดือนพฤษภาคมมีการปรับตัวในทิศทางที ่ 
ลดลง หลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน 
ระยะกวา 6 เดือนที ่ผานมา โดยระดับราคาน้ำมัน 
เบนซิน 91 ในชวงสิ้นเดือนพฤษภาคมอยูที่ระดับ 42.44 
บาทตอลิตร ปรับตัวลดลง 1.90 บาทตอลิตรเมื่อเทียบ 
กับระดับราคาน้ำมันในเดือนเมษายนและระดับราคา 
น้ำมันดีเซลยังคงถูกตรึงอยูที่ 29.99 บาทตอลิตร โดยมี 
การใชเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันมาชดเชย สงผลให 
ประชาชนมีความเชื่อมั ่นดานการจับจายใชสอยเพิ่ม 
มากข้ึน สอดคลองกับดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคในเดือน 
พฤษภาคมปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 80.4 จากเดือน 
เมษายนท่ีอยูท่ีระดับ 79.6 นอกจากน้ีการท่ีรัฐบาลมีการ 
ประกาศยุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้งใหม สงผลใหมี 

เงินสะพัดจากการเรงหาเสียงของบรรดาผู สมัคร 
รับเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสวนของธุรกิจสิ่งพิมพ 
และปายหาเสียง รวมถึงการจางลูกทีมหาเสียง ซึ่งจะ 
มีสวนชวยใหภาวะเศรษฐกิจมีความคึกคักเพิ่มขึ ้น 
ในระยะน้ี  นอกจากน้ีสถานการณดานการสงออกท่ียังคง 
ขยายตัวอยางตอเน่ืองโดย ในชวง 5 เดือนแรกป 2554 
การสงออกของไทย สามารถขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 
25.2 โดยในเดือนพฤษภาคม 2554 การสงออกของไทย 
สามารถขยายตัวไดในระดับสูงถึงรอยละ 17.6 เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อีกท้ังภาคการเกษตร 
ยังคงขยายตัวดี โดยดัชนีราคาสินคาเกษตรในเดือน 
พฤษภาคมปรับเพ่ิมสูงข้ึนโดยอยูท่ีระดับ 169.33 เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 18.69 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
จากการท่ีระดับราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงทรงตัวสูง 
สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหความเชื่อมั่นทั้งใน 
ปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาของผูประกอบการ 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเบนซิน 91

42.44 บ./ล.
ปรับตัวลดลง
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ดัชนีความเช�่อมั�นผูประกอบการภาคการคาและบร�การ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
โดย: สำนักงานสงเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย,
หอการคาไทย และ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล  นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ (Trade and Services Sentiment Index: TSSI) 
จัดทำขึ้นโดยความรวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการคาและบริการของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ในเดือนพฤษภาคม 2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นใน 
ปจจุบันอยู ณ ระดับ 46.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนซึ่งมีคาดัชนี 
อยูท่ีระดับ 45.6 โดยเม่ือพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคา 
ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 44.8 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนที่มี 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 43.5 สวนกิจการภาคบริการที่มี 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที ่ระดับ 47.8 
ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
เมษายนที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 48.5 จากคาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นในปจจุบันสามารถพิจารณาไดวา 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันปรับตัวเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีกิจการภาคบริการ 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน ปรับตัวในทิศทางที่ 
ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา โดย 
ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูในระดับ 
ที่ไมดีนักเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับ
ที่ต่ำกวา 50 ในทุกประเภทกิจการ

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการคาและบร�การ TSSI
ของว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเช�่อมั�น
ของผูประกอบการว�สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

ปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ผูประกอบการว�สาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการคาและบร�การ (SMEs)

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการบร�การ (SMEs)

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการคาสงและคาปลีก (SMEs)

สำหรับคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือน 
พฤษภาคม 2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 51.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนซึ่งมีคาดัชนี 
อยูท่ีระดับ 48.8 โดยเม่ือพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนี 
ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
50.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
เมษายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 48.0 เชนเดียวกับ 
กิจการภาคบริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 52.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนที่มีคาดัชนี 
อยูท่ีระดับ 49.9 จากคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนา สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
และภาคบริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ   
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้งผูประกอบการมี 
ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับ 
ท่ีดี เน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีเกินกวา 
50 ในทุกประเภทกิจการ

เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของผูประกอบ 
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที ่ม ีตอ 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันของเดือน 
พฤษภาคม 2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 
38.8 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับคาดัชนีในปจจุบัน 
ของเดือนเมษายนท่ีคาดัชนีอยูท่ีระดับ 35.1 เชนเดียวกับ 
คาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา คาดัชนีอยูที่ 
ระดับ 61.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือนเมษายน 
ที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 42.8 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ต อเศรษฐกิจของประเทศของผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 

บริการในเดือนพฤษภาคม 2554 พิจารณาไดวา 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ภาคการคาและบริการมีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศท้ังในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน 
อยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่ต่ำกวา 50 ขณะที่ความเชื่อมั่นตอ 
เศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูในระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูใน 
ระดับที่เกินกวา 50

ในสวนของปจจัยตางๆ ที ่สงผลกระทบตอ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
โดยรวมภาคการคาและบริการทั้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือนพฤษภาคม 
2554 ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สงผล 
กระทบตอกิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก ผลกระทบ 
จากราคาตนทุนสินคาและคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น 
รองลงมาไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซื้อของประชาชน ผลกระทบ 
จากการแขงขันในตลาด ผลกระทบจากระดับราคา 
น้ำมันและคาขนสง และผลกระทบจากการหดตัว 
ของความตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ผล 
กระทบจากสถานการณความขัดแยงทางการเมือง
ตอกิจการ ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบตอ 
กิจการในระดับที่ไมมากนัก และสงผลกระทบใน 
ระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับ 
ในสวนของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ผู ประกอบการมองวาสงผลกระทบดานบวกตอ 
กิจการในระดับท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา

เดือนที่สำรวจ

ภาคการคาสงและคาปลีก

44.8

คาดการณ 3 เดือนหนา
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ผลกระทบ
จากการ

แขงขันในตลาด

ผลกระทบ
จากระดับ

ราคาน้ำมัน
และคาขนสง

ผลกระทบจาก
การหดตัวของ
ความตองการ

สินคา
และบริการ

ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ
ของประเทศ
และอำนาจซื้อ
ของประชาชน

กลาวโดยสรุปเกี ่ยวกับคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ผ ู ประกอบการภาคการค าและบร ิการในเด ือน 
พฤษภาคม 2554 สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการมีความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาเปนผลมาจากประชาชนเริ่มคลายความ 
กังวลเกี่ยวกับคาครองชีพลงบางจากการที่ระดับราคา 
น้ำมันในเดือนพฤษภาคมมีการปรับตัวในทิศทางที ่ 
ลดลง หลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน 
ระยะกวา 6 เดือนที ่ผานมา โดยระดับราคาน้ำมัน 
เบนซิน 91 ในชวงสิ้นเดือนพฤษภาคมอยูที่ระดับ 42.44 
บาทตอลิตร ปรับตัวลดลง 1.90 บาทตอลิตรเมื่อเทียบ 
กับระดับราคาน้ำมันในเดือนเมษายนและระดับราคา 
น้ำมันดีเซลยังคงถูกตรึงอยูที่ 29.99 บาทตอลิตร โดยมี 
การใชเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันมาชดเชย สงผลให 
ประชาชนมีความเชื่อมั ่นดานการจับจายใชสอยเพิ่ม 
มากข้ึน สอดคลองกับดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคในเดือน 
พฤษภาคมปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 80.4 จากเดือน 
เมษายนท่ีอยูท่ีระดับ 79.6 นอกจากน้ีการท่ีรัฐบาลมีการ 
ประกาศยุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้งใหม สงผลใหมี 

เงินสะพัดจากการเรงหาเสียงของบรรดาผู สมัคร 
รับเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสวนของธุรกิจสิ่งพิมพ 
และปายหาเสียง รวมถึงการจางลูกทีมหาเสียง ซึ่งจะ 
มีสวนชวยใหภาวะเศรษฐกิจมีความคึกคักเพิ่มขึ ้น 
ในระยะน้ี  นอกจากน้ีสถานการณดานการสงออกท่ียังคง 
ขยายตัวอยางตอเน่ืองโดย ในชวง 5 เดือนแรกป 2554 
การสงออกของไทย สามารถขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 
25.2 โดยในเดือนพฤษภาคม 2554 การสงออกของไทย 
สามารถขยายตัวไดในระดับสูงถึงรอยละ 17.6 เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อีกท้ังภาคการเกษตร 
ยังคงขยายตัวดี โดยดัชนีราคาสินคาเกษตรในเดือน 
พฤษภาคมปรับเพ่ิมสูงข้ึนโดยอยูท่ีระดับ 169.33 เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 18.69 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
จากการท่ีระดับราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงทรงตัวสูง 
สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหความเชื่อมั่นทั้งใน 
ปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาของผูประกอบการ 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเบนซิน 91

42.44 บ./ล.
ปรับตัวลดลง

1.90 บ./ล.

80.4

ความเชื่อมั่น
ดานการจับจาย
ของประชาชน
จากเดือนเม.ย.
อยูที่ 79.6
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ดัชนีความเช�่อมั�นผูประกอบการภาคการคาและบร�การ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
โดย: สำนักงานสงเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย,
หอการคาไทย และ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล  นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ (Trade and Services Sentiment Index: TSSI) 
จัดทำขึ้นโดยความรวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการคาและบริการของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ในเดือนพฤษภาคม 2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นใน 
ปจจุบันอยู ณ ระดับ 46.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนซึ่งมีคาดัชนี 
อยูท่ีระดับ 45.6 โดยเม่ือพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคา 
ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันอยูท่ีระดับ 44.8 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนที่มี 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 43.5 สวนกิจการภาคบริการที่มี 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที ่ระดับ 47.8 
ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
เมษายนที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 48.5 จากคาดัชนี 
ความเชื ่อมั ่นในปจจุบันสามารถพิจารณาไดวา 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันปรับตัวเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีกิจการภาคบริการ 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน ปรับตัวในทิศทางที่ 
ลดลงเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา โดย 
ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูในระดับ 
ที่ไมดีนักเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับ
ที่ต่ำกวา 50 ในทุกประเภทกิจการ

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการคาและบร�การ TSSI
ของว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเช�่อมั�น
ของผูประกอบการว�สาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

ปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ผูประกอบการว�สาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการคาและบร�การ (SMEs)

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการบร�การ (SMEs)

ดัชนีความเช�่อมั�นของผูประกอบการภาคการคาสงและคาปลีก (SMEs)

สำหรับคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือน 
พฤษภาคม 2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 51.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนซึ่งมีคาดัชนี 
อยูท่ีระดับ 48.8 โดยเม่ือพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมีคาดัชนี 
ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
50.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
เมษายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 48.0 เชนเดียวกับ 
กิจการภาคบริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 52.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนเมษายนที่มีคาดัชนี 
อยูท่ีระดับ 49.9 จากคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนา สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
และภาคบริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ   
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้งผูประกอบการมี 
ความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับ 
ท่ีดี เน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีเกินกวา 
50 ในทุกประเภทกิจการ

เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของผูประกอบ 
การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที ่ม ีตอ 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันของเดือน 
พฤษภาคม 2554 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 
38.8 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับคาดัชนีในปจจุบัน 
ของเดือนเมษายนท่ีคาดัชนีอยูท่ีระดับ 35.1 เชนเดียวกับ 
คาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา คาดัชนีอยูที่ 
ระดับ 61.6 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือนเมษายน 
ที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 42.8 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ต อเศรษฐกิจของประเทศของผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 

บริการในเดือนพฤษภาคม 2554 พิจารณาไดวา 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ภาคการคาและบริการมีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศท้ังในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน 
อยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่ต่ำกวา 50 ขณะที่ความเชื่อมั่นตอ 
เศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูในระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูใน 
ระดับที่เกินกวา 50

ในสวนของปจจัยตางๆ ที ่สงผลกระทบตอ 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
โดยรวมภาคการคาและบริการทั้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือนพฤษภาคม 
2554 ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สงผล 
กระทบตอกิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก ผลกระทบ 
จากราคาตนทุนสินคาและคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น 
รองลงมาไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ 
ประเทศและอำนาจซื้อของประชาชน ผลกระทบ 
จากการแขงขันในตลาด ผลกระทบจากระดับราคา 
น้ำมันและคาขนสง และผลกระทบจากการหดตัว 
ของความตองการสินคาและบริการ ในขณะที่ผล 
กระทบจากสถานการณความขัดแยงทางการเมือง
ตอกิจการ ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบตอ 
กิจการในระดับที่ไมมากนัก และสงผลกระทบใน 
ระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา สำหรับ 
ในสวนของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ผู ประกอบการมองวาสงผลกระทบดานบวกตอ 
กิจการในระดับท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา

เดือนที่สำรวจ

ภาคการคาสงและคาปลีก

44.8

คาดการณ 3 เดือนหนา

51.7

ภาคการคาสงและคาปลีก

50.9

ภาคบร�การ

52.9

คาดัชนีความเช�่อมั�น

46.0

ภาคบร�การ

47.8

คาดัชนีความเช�่อมั�น

38.8

คาดการณ 3 เดือนหนา

61.6

ผลกระทบจากราคา
ตนทุนสินคาและ
คาแรงงาน
ที่เพิ่มสูงขึ้น

ผลกระทบจาก
สถานการณ
ความขัดแยง
ทางการเมืองตอ
กิจการ

ผลกระทบ
จากการ

แขงขันในตลาด

ผลกระทบ
จากระดับ

ราคาน้ำมัน
และคาขนสง

ผลกระทบจาก
การหดตัวของ
ความตองการ

สินคา
และบริการ

ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ
ของประเทศ
และอำนาจซื้อ
ของประชาชน

กลาวโดยสรุปเกี ่ยวกับคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
ผ ู ประกอบการภาคการค าและบร ิการในเด ือน 
พฤษภาคม 2554 สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการมีความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้น 
ของคาดัชนีความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาเปนผลมาจากประชาชนเริ่มคลายความ 
กังวลเกี่ยวกับคาครองชีพลงบางจากการที่ระดับราคา 
น้ำมันในเดือนพฤษภาคมมีการปรับตัวในทิศทางที ่ 
ลดลง หลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน 
ระยะกวา 6 เดือนที ่ผานมา โดยระดับราคาน้ำมัน 
เบนซิน 91 ในชวงสิ้นเดือนพฤษภาคมอยูที่ระดับ 42.44 
บาทตอลิตร ปรับตัวลดลง 1.90 บาทตอลิตรเมื่อเทียบ 
กับระดับราคาน้ำมันในเดือนเมษายนและระดับราคา 
น้ำมันดีเซลยังคงถูกตรึงอยูที่ 29.99 บาทตอลิตร โดยมี 
การใชเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันมาชดเชย สงผลให 
ประชาชนมีความเชื่อมั ่นดานการจับจายใชสอยเพิ่ม 
มากข้ึน สอดคลองกับดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภคในเดือน 
พฤษภาคมปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 80.4 จากเดือน 
เมษายนท่ีอยูท่ีระดับ 79.6 นอกจากน้ีการท่ีรัฐบาลมีการ 
ประกาศยุบสภาและกำหนดวันเลือกตั้งใหม สงผลใหมี 

เงินสะพัดจากการเรงหาเสียงของบรรดาผู สมัคร 
รับเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสวนของธุรกิจสิ่งพิมพ 
และปายหาเสียง รวมถึงการจางลูกทีมหาเสียง ซึ่งจะ 
มีสวนชวยใหภาวะเศรษฐกิจมีความคึกคักเพิ่มขึ ้น 
ในระยะน้ี  นอกจากน้ีสถานการณดานการสงออกท่ียังคง 
ขยายตัวอยางตอเน่ืองโดย ในชวง 5 เดือนแรกป 2554 
การสงออกของไทย สามารถขยายตัวไดสูงถึงรอยละ 
25.2 โดยในเดือนพฤษภาคม 2554 การสงออกของไทย 
สามารถขยายตัวไดในระดับสูงถึงรอยละ 17.6 เมื่อ 
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อีกท้ังภาคการเกษตร 
ยังคงขยายตัวดี โดยดัชนีราคาสินคาเกษตรในเดือน 
พฤษภาคมปรับเพ่ิมสูงข้ึนโดยอยูท่ีระดับ 169.33 เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 18.69 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
จากการท่ีระดับราคาพืชผลทางการเกษตรยังคงทรงตัวสูง 
สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหความเชื่อมั่นทั้งใน 
ปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาของผูประกอบการ 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเบนซิน 91

42.44 บ./ล.
ปรับตัวลดลง

1.90 บ./ล.

80.4

ความเชื่อมั่น
ดานการจับจาย
ของประชาชน
จากเดือนเม.ย.
อยูที่ 79.6
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ดัชนีความเช�่อมั�นผูประกอบการภาคการคาและบร�การ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
โดย: สำนักงานสงเสร�มว�สาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย,
หอการคาไทย และ ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เร�ยบเร�ยงโดย: นายสุว�สุทธิ ศิร�วัฒนกุล  นักว�จัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
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 1. Export Warning System (EXWA) 
ทิศทางการสงออกของไทยในเดือนกรกฎาคม 
และสิงหาคม 2554 คาดวาจะขยายตัวไดดี 
แตมีแนวโนมชะลอลง จากระบบ EXWA ตัว 
แปรชี ้นำการสงออกมีทั ้งสงสัญญาณบวก 
และลบ โดยในเดือนพฤษภาคม ดัชนีชี ้นำ 
เศรษฐกิจระยะสั้น และการนำเขาวัตถุดิบ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยูที่รอยละ 10.7 และ 30.4 
ดานการนำเขาสินคาทุนยังขยายตัวไดแตมี 
ทิศทางที่ชะลอลง โดยขยายตัวไดลดลงเหลือ 
รอยละ 14.5 แตอัตราการใชกำลังการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรมสงสัญญาณที่นาเปนกังวล 
โดยหดตัวตอเนื่องเปนเดือนที่สี ่ โดยลาสุด 
หดตัวเพิ่มขึ้น โดยหดตัวรอยละ -8.7 เชนเดียว 
ก ับปจจ ัยด านตางประเทศที ่ส งส ัญญาณ 
ไมสูจะดีนัก โดย JPMorgan Global Manu 
facturing PMI ซึ่งเปนตัวแปรหนึ่งที่ทำให 
ทราบถึงภาวการณขยายตัวหรือหดตัวของ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของโลกลดลงตอเน่ือง 
(แตยังคงอยูเหนือเสนมาตรฐาน) ลาสุด PMI 
ในเดือนมิถุนายน 2554 ชะลอลง โดย PMI 
อยูที่ระดับ 52.3 ลดลงจาก 53.0 ในเดือน 
พฤษภาคมซึ ่งเปนคาต่ำสุดนับตั ้งแต PMI 
เริ่มมีการฟนตัวในเดือนกรกฎาคม 2552 โดย 
ประเทศอุตสาหกรรมหลัก PMI สงสัญญาณ 
การขยายตัวที่ชะลอลงในกลุมประเทศ ยูโร 
ญี่ปุน จีน และอังกฤษ
 2. Export Composite Leading 

Index (Export CLI) Export CLI เดือน 
พฤษภาคม 2554 อยูที่ระดับ 100.5 ต่ำสุด 
ในรอบ 8 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 
โดย Export CLI ส งส ัญญาณชะลอตัว 
ตอเนื่อง 4 เดือน นับตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 
2554 เปนการสงสัญญาณวาการสงออกไทย 
มีโอกาสสูงที่จะเขาสูภาวะชะลอตัวลง โดย 
ตัวแปรชี้นำสวนใหญสงสัญญาณทางลบ โดย 
JPMorgan Global Manufacturing PMI สง 
สัญญาณชะลอตัว (Downturn) ในขณะที่ 
อัตราการใชกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
และด ัชน ีผลผล ิตภาคอ ุตสาหกรรม ส ง  
สัญญาณหดตัว (Slowdown) อยางไร 
ก็ตามในสวนของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง 

ประเทศไทย และดัชนีชี ้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นยังสงสัญญาณที่ดี โดยสงสัญาณขยายตัว 
ในขณะที่ PMI ของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากเดือนพฤษภาคมซึ่งเปนเดือนที่ PMI ต่ำสุดใน 
รอบ 20 เดือน (Expansion) ผลจากระบบ Export CLI คาดวาทิศทางการสงออกในเดือน 
สิงหาคม 2554 จะมีการขยายตัวอยูในชวงรอยละ 12.0-18.8

  2 ¤ÓÊÑ่§ÈÒÅ»¡¤ÃÍ§ÊÙ§ÊØ´ã¹¤´Õ¤ÓÃ�Í§·Õ่ 586/2552

Export Composite Leading Index: Export CLI

CITS: The Center for International Trade Studies

   ( )

2553 2554 2553 2554 2553

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.9 100.9 100.8 100.7 100.5 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1

JPMorgan Global 
Manufacturing PMI 101.0 101.0 100.8 100.5 100.2 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.3
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100.7 100.6 100.3 100.0 99.7 -0.1 -0.2 -0.2 -0.3 -0.3

99.9 99.7 99.4 99.0 98.7 -0.2 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4
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68 61

50 51

การคาดการณการสงออกไทยเดือนสิงหาคม 2554
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกในเดือนสิงหาคม 2554 คาดวาจะมีทิศทางชะลอลง แตยังคงขยายตัวได โดยผลจาก Export Composite 
Leading Index (Export CLI) พบวาลาสุด Export CLI สงสัญญาณชะลอตัวตอเนื่อง 4  เดือน เปนการสงสัญญาณ 
วาการสงออกไทยในเดือนสิงหาคม มีโอกาสสูงที่จะเขาสูภาวะชะลอตัวลง อยางไรก็ตามในสวนของ Export Warning System 
(EXWA) สงสัญญาณวาการสงออกยังมีโอกาสขยายตัวไดสูงกวารอยละ 15.5 ดังนั้นโดยรวมคาดวาการสงออกในชวงเดือน 
สิงหาคมจะมีทิศทางการขยายตัวที่ชะลอลงจากชวงตนป โดยขยายตัวไดรอยละ 12.0 -18.8 โดยมีผลการคาดการณ ดังนี้

ภาพที่ 1 Export Warning System (EXWA) ที่มา: www.citsonline.utcc.ac.th

ภาพที่ 2 Export Composite Leading Index (ECLI) ที่มา: www.citsonline.utcc.ac.th

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
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 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผูนำในตลาดเครื่องดื่ม
ของประเทศไทย ไดควา 3 รางวัลสำหรับกลุมบริษัทไทยจากงาน Asian 
Excellence Recognition Awards 2011 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate 
Governance Asia ถือวาเปนรางวัลที่ยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลใน
เอเชียใหมีความเปนเลิศ และอีก 1 รางวัลจากนิตยสาร Alpha Southeast 
Asia คือรางวัล Best Organised IR  

 และลาสุด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัล 
Best Organised IR ซึ่งทำสำรวจความคิดเห็นนักลงทุน และนักวิเคราะห 
จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเปนนิตยสารรายเดือนดานการเงิน
ที่มุงเนนสำหรับผูอานที่เปนนักลงทุนสถาบันในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้การไดรับรางวัล
ดังกลาวไดพิจารณา จากคะแนนเสียงผลสำรวจ ของนักลงทุนและนักวิเคราะห
จำนวน 450 รายทั่วภูมิภาคเอเชีย 

 
 

 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอำนวยการใหญ กลาววา     
“เรามีความยินดีท่ีไดรับรางวัลไมวาจะเปนในงาน Asian Excellence Recognition
Awards หรือ รางวัล Best Organised IR ผมรูสึกเปนเกียรติท่ีมีผูตระหนักถึง
ความพยายามของเราในการนำพาธุรกิจใหกาวหนาทั้งในเชิงกลยุทธขององคกร
ดานการเงิน และบรรษัทภิบาล นอกจากนี้ ในฐานะที่เปนบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยเราจึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่ือสารกับผูมีสวนไดสวนเสียดวย
ความชัดเจนและโปรงใสรางวัลเหลานี้ จึงเปนสิ่งผลักดันใหเรามุงมั่นกาวตอไป
ขางหนา”

คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 
รับรางวัล Best CFO

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
รับรางวัล Best CEO

นายพลภัทร สุวรรณศร 
รับรางวัล Best IR นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผูอำนวยการใหญ ไดรับรางวัล 

“ซีอีโอยอดเยี่ยม (งานนักลงทุนสัมพันธ)” หรือ “Best CEO (Investor 
Relations)” นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการรองกรรมการ 
ผูอำนวยการใหญสายการเงินและบัญชี ไดรับรางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยม (งาน  
นักลงทุนสัมพันธ)” หรือ “Best CFO (Investor Relations)” 
และไทยเบฟยังได รับรางวัลสวนงานนักลงทุนสัมพันธยอดเย่ียม (Best Investor 
Relations) โดยมี นายพลภัทร สุวรรณศร ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ 
สายงานบริหารทั่วไปเปนผูรับมอบ ทั้งนี้งาน Asian Excellence Recognition 
Awards 2011 จัดขึ้นเพื่อเปนการยกยองบริษัทที่มีความยอดเยี่ยมดาน
การส่ือสารกับนักลงทุน จริยธรรมธุรกิจความรับผิดชอบตอสังคมการดำเนินงาน
ที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และมีผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดีตลอดจน
ผูบริหารที ่มีความเปนผู นำในการนำคณะกรรมการบริษัทและคณะผู บริหาร
ขยายธุรกิจ ควบคูไปกับการรักษาจริยธรรมทางธุรกิจอยูในระดับดีเยี่ยม ดังนั้น 
รางวัลดังกลาวจะสามารถยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาลในเอเช ียใหม ี
ความเปนเลิศในดานตางๆ อีกดวย
  

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
รับรางวัล  Best Organised IR
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