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ตท. จะกาวไปสู 1 ใน 100 บริษัทชั้นนำของโลกที่มี 
ยอดขายสูงท่ีสุดในโลก โดยการจัดอันดับของนิตยสาร 
Fortune” คำกลาวของ CEO คนใหมของ     
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร. ไพรินทร ชูโชติถาวร 
ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันนี้เวลา 8 นาิกาของปลายป พ.ศ. 2554 
คอลัมน People ไดรับโอกาสเขาพบและรวม 
พูดคุยกับผูบริหารแนวหนาของประเทศไทย ดร. 
ไพรินทร ถึงแนวทางการขับเคลื่อนบริษัทพลังงาน 
แหงชาติของประเทศไทย “ปตท.” สูองคกรชั้นนำ 
ของโลกและแนวคิดการบริหารงานองคกร

การแขงขันในธุรกิจพลังงานในตลาดโลกนับ 
วาเปนการแขงขันที่รุนแรง ขณะนี้ ปตท.เปนบริษัท 
ที่อยูในอันดับ 128 ของโลก จากการจัดอันดับของ 
นิตยสาร Fortune อยางไรก็ตามยังมีหลายบริษัท 
น้ำมันขนาดใหญที ่ทำธุรกิจเชนเดียวกันและติด 
อันดับตนๆ ในตลาดโลก ซึ่ง ดร. ไพรินทร มองวา 
การทำธุรกิจประเภทพลังงานถาเปนบริษัทที่เล็ก 
เกินไปจะแขงขันยาก ปตท.จึงตองมีการขยายธุรกิจ 
ใหใหญขึ้น ดังนั้นภารกิจของ ปตท. คือ จะตองติด 
อันดับ 1 ใน 100 บริษัทชั้นนำของโลกเพื่อเพิ่ม 
ความนาเชื่อถือดานศักยภาพของบริษัทและความ 
สามารถในการแขงขันในระดับโลก

ยุทธศาสตร ‘ตร�สดมภ’ กับการเดินหนาสู 100 

บร�ษัทชั�นนำของโลก

ตรีสดมภในท่ีน้ี หมายถึง “Big-Long-Strong” 
เปนยุทธศาสตรที่ไดนำเสนอตอคณะกรรมการฯ 
เมื่อครั้งคัดเลือก CEO และยังคงเปนยุทธศาสตรใน 
การขับเคลื่อนองคกรเชนเดิม กลาวคือ “Big” คือ 
ปตท. ตองมีขนาดของตลาดที่ใหญ เพื่อประโยชน 
ในการแขงขันทางธุรกิจในเวทีโลก “Long” คือ 
ปตท. ตองมี หวงโซอุปทาน (Value Chain) ที่ยาว 
ธุรกิจ ปตท.ทำตั้งแตตนน้ำคือการขุดเจาะและ 
สำรวจแหลงปโตรเลียม กลางน้ำคือกลุมธุรกิจ 
ปโตรเคมี และปลายน้ำคือการขายสินคาน้ำมันและ 
สินคาอื ่นๆ “Strong” คือความแข็งแกรงของ 
องคกรที ่ตองมาจากภายในขององคกร ในที ่นี ้ 
หมายรวมถึงทรัพยากรบุคลากร มันสมอง ซึ่งจะ 
นำพาสูการพัฒนาวิจัย

ถึงแมวายุทธศาสตรตรีสดมภจะมีความชัดเจน 
แตภารกิจที่จะนำพาองคกรสู 100 บริษัทชั้นนำ 
ของโลกนั้น ถือเปนเรื่องที่ทาทายมากสำหรับ ปตท. 
ปจจุบันจากอันดับของนิตยสาร Fortune บริษัทใน 

อาเซียนมีเพียง 3 บริษัทเทานั้นที่ติดอันดับ 1 ใน 
500 บริษัทที่มียอดขายสูงสุดของโลก ดังนั้นการ 
ขยับจากอันดับ 128 สู 1 ใน 100 ถือเปน 
เปาหมายที่ยากขึ้นกวาเดิมอีกหลายเทาตัวสำหรับ 
ปตท. และเปนงานที ่ทาทายสำหรับผู นำ ปตท. 
เชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ดร. ไพรินทรกลาววา 
หัวใจในการนำพาองคกรบรรลุเปาหมาย คือความ 
เปนมืออาชีพ ทุมเท ทำจริง และตองทำใหดีที่สุด

บทบาทของ ปตท. ตอความมั ่นคงดาน 
พลังงานและเศรษฐกิจแกประเทศไทย ดร. ไพรินทร 
กลาววาภารกิจของ ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงาน 
แหงชาติคือการสรางความมั ่นคงดานพลังงาน 
ใหแกประเทศ และในมุมของเศรษฐกิจและธุรกิจ 
ปตท. สรางความมั่นคงใหแกประเทศผานเงินภาษี 
อากรที่ชำระใหกับภาครัฐและในฐานะเปนองคกร 
รัฐวิสาหกิจ ปตท. จึงยึดมั่นกับหลักธรรมาภิบาล 
ความโปรงใสและพรอมบริการ อีกทั้ง ปตท. ยังให 
ความสำคัญถึงการสรางความรูสูสังคม โดยพัฒนา 
องคกรความรูแกประชาชนและครอบครัวพนักงาน 
เนนถึงเทคโนโลยีและการจัดการปโตรเลียม การ 
ตอบแทนสังคม ปตท. ในยุค ดร. ไพรินทร ใหความ 
สำคัญกับ CSR แต CSR ใน ความหมายของทาน 
คือ C มาจาก Care, S มาจาก Share และ R 
มาจาก Respect 

เมื่อถามถึงแนวทางการทำงาน ดร. ไพรินทร 
กลาววาคุณสมบัติของผูนำที่จะนำพาองคกรไปสู 
ความสำเร็จ นอกเหนือจากวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
ที่ชัดเจนแลว การนำพาทุกคนในองคกรกาวไปสู 
ความสำเร็จดวยกันนั้น ไมใชเรื่องงาย แตสิ่งที่ทาน 
เชื่อคือ “วัฒนธรรมของผูนำ คือวัฒนธรรมของ 
องคกร” และการเดินหนาทำงานอยางมืออาชีพ 
ทุมเท และทำจริง จะนำพา ปตท. ไปสูอันดับ 
ชั้นนำของโลกไดอยางแนนอน 
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ดร. ไพร�นทร ชูโชติถาวร

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

และกรรมการผูจัดการใหญ

บร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

“หัวใจในการนำพาองคกรบรรลุเปาหมาย คือ 
ความเปนมืออาช�พ ทุมเท ทำจร�ง และตองทำใหดีที่สุด”

ดร. ไพร�นทร ชูโชติถาวร
ยุคการขับเคลื่อนบร�ษัท ปตท.

สูบร�ษัทชั�นนำของโลก
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สูบร�ษัทชั�นนำของโลก





แตกต  างก ัน ได อย  า งถ ูกต องแม นยำ 
นักวิจัยทั ้งสองศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ ้น 
จากนโยบายกองทุนหมู บ านด วยแบบ 
จำลองทางเศรษฐศาสตรที่ทั้งสองไดรวมกัน
พัฒนาขึ้น 

จากการศึกษาพบวาการลงทุนใน 
ระดับครัวเรือนมักมีลักษณะที่ตองใชเงิน 
ลงทุนกอนใหญ (lumpy investment) 
ขนาดของการลงทุนแตละครั้งโดยเฉลี่ยสูง
ถึงรอยละ 79 ของรายไดครัวเรือนในปที่ 
ลงทุน ดังน้ันครัวเรือนท่ีจะลงทุนตองมีระดับ 
รายไดที ่มากพอหรือสามารถกู ย ืมไดใน 
จำนวนมาก การลงทุนเหลาน้ีมักไดผลตอบแทน 
อยูในระดับที่นาพึงพอใจประมาณรอยละ 
11 ตอป แมวาการลงทุนจะมีความเสี่ยง 

ที่จะลมเหลวและอาจนำไปสูการคางชำระ 
หนี้ได แตจากขอมูลพบวาอัตราการคาง 
ชำระหน้ีหลังจากมีนโยบายกองทุนหมูบาน 
ไดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยและยังอยูในระดับ
ต่ำกวารอยละ 15 ของเงินกูทั้งหมด

นักวิจัยท้ังสองยังพบวานโยบายกองทุน 
หมูบานชวยใหครัวเรือนสามารถกูยืมไดมาก
ขึ้น โดยที่ครัวเรือนซึ่งมีระดับรายไดนอย 
(สวนที่ 2 ในรูปภาพ) เปนกลุมที่ไดรับ 
ประโยชนจากการกูจากกองทุนหมูบานฯ 
เพื่อการบริโภค กอนหนานี้ครัวเรือนกลุมนี้ 
เลือกที่จะไมกู ยืมเนื่องจากดอกเบี้ยเงินกู 
นอกระบบสูงเกินไป (ในขณะเดียวกันก็ไม 
สามารถกูในระบบได) หลังจากนโยบายมี 
ผลบังคับใชครัวเรือนเหลานี ้จะเพิ ่มการ 

บริโภค แตดวยระดับรายไดที่ยังคงไมสูงพอ 
ครัวเรือนในกลุมน้ีจึงยังไมมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน 
มากนัก จริงอยูวาครัวเรือนเหลานั้นอาจจะ 
ตองการลงทุน แตดวยระดับรายไดที่ต่ำมาก 
เกินไปและการลงทุนในระดับครัวเรือนมักมี
ล ักษณะท ี ่ต องใช  เง ินลงท ุนก อนใหญ 
(lumpy investment) จึงไมสามารถกูได 
มากพอท่ีจะลงทุน ในทางกลับกันครัวเรือน 
ที่มีรายไดสูง (สวนที่ 4 ในรูปภาพ) แทบจะ 
ไมไดร ับผลกระทบจากนโยบายกองทุน 
หมูบานเลย เน่ืองจากพวกเขามีรายไดสูงเปน 
ทุนเดิมอยูกอน ครัวเรือนในกลุมน้ีจึงมีโอกาส 
ในการลงทุนสูงกวาครัวเรือนในกลุมอื่นๆ 
อยูแลว 

ไปจนถึงประสิทธิภาพของการลงทุนใน 
ครัวเรือน แตทวาการศึกษาเชิงลึกในประเด็น 
นี้กลับเปนเรื่องที่ซับซอนเกินกวาที่คนทั่วไป
จะนึกถึง เพราะคำถามจริงๆ คือ “นโยบาย 
กองทุนหมูบานฯทำใหพฤติกรรมของแต 
ละครัวเร ือนเปลี ่ยนไปหรือไมอยางไร 
ท้ังระยะส้ันและระยะยาว” เน่ืองจากแตละ 
ครัวเรือนมีลักษณะที่แตกตางกัน ทำให 
จำเปนตองใชข อมูลกลุ มต ัวอยางซ้ำ 
(panel data) ซึ่งถามครัวเรือนเดิมซ้ำๆ 
ตั้งแตกอนเริ่มโครงการและตอเนื่องไปเปน 
ระยะเวลาท่ีมากพอ และจะตองมีรายละเอียด 
ครอบคลุมตั้งแตระดับรายได การบริโภค 

การกูยืม การลงทุน ของแตละครัวเรือนทั้ง 
กอน และหลังจากที่นโยบายมีผลบังคับใช

Kaboski และ Townsend ใชชุด 
ขอมูล Townsend Thai Survey1  ซ่ึงเปน 
ขอมูลกลุมตัวอยางซ้ำ (panel data) 
ศึกษาผลกระทบของกองทุนหมูบานฯ ตอ 
พฤติกรรมการบริโภค การลงทุน รายได 
การคางชำระหนี้ และอื่นๆ จุดเดนของ 
ขอมูลชุดนี้ก็คือ (1) เปนขอมูลที่ครอบคลุม 
ตั้งแตกอนเริ่มโครงการและตอเนื่องมาจน 
ถึงปจจุบัน (2) เปนขอมูลแบบกลุมตัวอยาง 
ซ้ำ ซึ่งชวยใหเราสามารถศึกษาผลกระทบ 
ของโครงการตอครัวเรือนที ่มีลักษณะที ่ 

สรางศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยมุงเนนที่ 
การกระตุนการลงทุนในระดับชุมชนและ 
ครัวเรือน โครงการกองทุนหมูบานและชุมชน 
เมืองถือไดวาเปนการแทรกแซงดานการ 
เงินในระดับรากหญาที่มีขนาดใหญอันดับ
ตนๆ โดยมีจำนวนเงินโอนจากภาครัฐ 
(government transfer) ไปยังหมูบาน 
และชุมชนรวมกันทั ่วประเทศประมาณ 
77,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.5 ของ 
ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) ใน 
ขณะนั้น 

นโยบายนี้เปนหัวขอถกเถียงกันอยาง
กวางขวางในสังคมไทย ต้ังแตเร่ืองการคอรรัปช่ัน 

ดวยลักษณะการลงทุนที่สวนมากเปน
แบบตองใชเงินลงทุนกอนใหญ ครัวเรือนท่ีมี 
รายไดปานกลาง (สวนที่ 3 ในรูปภาพ) จะ 
เพิ่มการลงทุน เนื่องจากมีระดับรายไดมาก 
พอที่เมื่อรวมกับเงินกูแลวสามารถเลือกที่ 
จะลงทุนได ทั้งนี้ ระดับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 
จะสงผลใหคาจางแรงงานและอัตราดอกเบ้ีย 
ปรับตัวสูงข้ึน ซ่ึงทำใหครัวเรือนท่ีมีรายได 
ต่ำมากและมีการพึ ่งพาการกู ยืมอยู กอน 
(สวนที่ 1 ในรูปภาพ) ตองจายคืนเงินกูดวย 
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เราจะเห็นไดวาใน 
ขณะที่ครัวเรือนบางสวนไดประโยชนจาก 
นโยบายกองทุนหมูบานฯ  ครัวเรือนบางสวน 
กลับส ูญเส ียผลประโยชนจากนโยบาย 
กองทุนหมูบานดวยเชนกัน 

นอกจากน้ี Kaboski และ Townsend 
ยังไดศึกษาถึงผลกระทบระยะยาวของ 
นโยบายกองทุนหมูบานฯ โดยพบวาแม 
นโยบายกองทุนหมูบานจะทำใหการขยาย 
ตัวของสินเชื่อเปนไปอยางตอเนื่อง แต 
ดวยการขยายตัวของการลงทุนที่จำกัด 
ทำใหการเพิ ่มข ึ ้นของรายไดและการ 
บริโภคเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น

เมื ่อวิเคราะหผลกระทบในภาพรวม 
ของนโยบายกองทุนหมูบานฯ Kaboski 
และ Townsend พบวาการการบริโภค 
ในครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมา
จากนโยบายมากกว าการลงท ุนภาค 
ครัวเรือน โดยการบริโภคในสวนของการ 
ปรับปรุงซอมแซมที่อยู อาศัยและรถยนต 
เพิ่มขึ้นมากที่สุด และการบริโภคในหมวด 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ เพิ่มขึ้นรองลง 
มา

งานวิจัยของ Kaboski และ Townsend 
เปนตัวอยางที่ดีที่จะชวยใหเราเขาใจถึง 
ความสำค ัญของความหลากหลาย 
(heterogeneity) ตอการประเมินและ 
ออกแบบนโยบาย แมวาผูกำหนดนโยบาย 
อาจจะมีความตั้งใจดีที ่จะทำใหทุกภาค 
สวนไดรับผลประโยชนอยางทั่วถึง แตก็ 
เปนไปไดยากที่จะไมทำใหเกิดผลเสียกับ 
กลุมใดกลุมหนึ่งเลย ดังนั้นผูออกแบบและ 
ประเมินนโยบายควรใหความสำคัญกับ 
ผลกระทบที ่แตกตางกันในแตละกลุ ม 
ประชากร
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สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 
E-mail: thinktank@riped.org และหา 
ขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://riped.utcc.ac.th

หากผูอานมองไปรอบๆ ตัวทานไมวา 
เวลาใดก็ตาม ผูเขียนหวังวาทานจะเห็นวา 
ความแตกตางและความหลากหลายเปน 
ธรรมชาติที่สวยงามของโลกนี้ บทความนี้ 
ตองการจะแสดงใหเห็นถึงความสำคัญของ 
ความหลากหลาย (heterogeneity) ตอ 
การทำความเข  า ใจในผลกระทบของ 

นโยบายทางเศรษฐกิจตอเศรษฐกิจในระดับ
รากหญา ผูเขียนขอยกตัวอยางจากผลการ 
วิจัย 2 ชิ้นของ Kaboski และ Townsend 
ที่ไดศึกษาผลกระทบของนโยบายกองทุน 
หมูบานและชุมชนเมืองตอพฤติกรรมของ 
ครัวเรือนซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกัน 

นโยบายกองทุนหมู บานและชุมชน 
เมืองเร่ิมมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2544 ระหวาง 
ที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหนง 
นายกรัฐมนตรี โดยแตละหมูบานไมวาจะมี 
ขนาดเล็กหรือใหญจะไดรับกองทุนหมูบาน
ละ 1 ลานบาท นโยบายนี้มีจุดมุงหมาย 
เพื่อสงเสริมกระบวนการพึ่งพาตนเอง เสริม 

“นโยบายนี้มีจุดมุงหมายเพ��อสงเสร�มกระบวนการพ��งพาตนเอง เสร�มสรางศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจ โดยมุงเนนที่การกระตุนการลงทุนในระดับชุมชนและครัวเร�อน 
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองถือไดวาเปนการแทรกแซงดานการเง�น 
ในระดับรากหญาที่มีขนาดใหญอันดับตนๆ โดยมีจำนวนเง�นโอนจากภาครัฐ 
(government transfer) ไปยังหมูบานและชุมชนรวมกันทั�วประเทศประมาณ 
77,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.5 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) 
ในขณะนั�น”

“นอกจากนี้ Kaboski และ Townsend ยังไดศึกษาถึงผลกระทบระยะยาว 
ของนโยบายกองทุนหมูบานฯ โดยพบวาแมนโยบายกองทุนหมูบานจะทำให 
การขยายตัวของสินเช�่อเปนไปอยางตอเนื่อง แตดวยการขยายตัวของ 
การลงทุนที่จำกัด ทำใหการเพ��มข�้นของรายไดและการบร�โภคเกิดข�้นเพ�ยง 
ระยะสั�น”

1Townsend Thai Survey ÊÓÃÇ¨¤ÃÑÇàÃ×Í¹¨Ó¹Ç¹ 700 ¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¨Ò¡ 64 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ã¹ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ ä´Œá¡‹ ºØÃÕÃÑÁÂ� ÈÃÕÊÐà¡É Å¾ºØÃÕ áÅÐ©ÐàªÔ§à·ÃÒ ¤ÃÍº¤ÅØÁª‹Ç§àÇÅÒµÑ้§áµ‹»‚ 2540 
¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ ¡ÒÃÊÓÃÇ¨¢ŒÍÁÙÅªØ´¹Õ้ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡Í§¤�¡Ã National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) National Science Foundation 
(NSF) ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò áÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â
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ความหลากหลายของประชากร…
สิ�งที่ผูวางนโยบายไมควรมองขาม:
กรณีของกองทุนหมูบานฯ
โดย: ผศ.ดร.ว�ระชาติ กิเลนทอง ผูอำนวยการสถาบันว�จัยเพ��อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
 ไผ พงศเที่ยงธรรม นักว�จัย สถาบันว�จัยเพ��อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ครัวเรือนสวนที่ 1: 
รายไดต่ำมาก

กอน: ตองกูยืมเพื่อการบริโภค
หลัง: แบกรับภาระหนี้มากขึ้น อันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

กอน: รายไดไมเพียงพอที่จะกูมาลงทุน
หลัง: กูสำหรับการบริโภค ทำใหการบริโภคในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น

กอน: ยังไมมีการลงทุน แตระดับรายไดเพียงพอที่จะกูมาลงทุน
หลัง: กูสำหรับการลงทุน ทำใหการลงทุนในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น

กอน: มีความสามารถในการลงทุนอยูแลว
หลัง: ไมกูเพิ่มเติม ฉะนั้นจึงไมไดรับผลกระทบจากนโยบาย

ครัวเรือนสวนที่ 2: 
รายไดต่ำ

ครัวเรือนสวนที่ 3: 
รายไดปานกลาง

ครัวเรือนสวนที่ 4: 
รายไดสูง

“งานว�จัยของ Kaboski และ Townsend เปนตัวอยางที่ดีที่จะชวยใหเราเขาใจถึง 
ความสำคัญของความหลากหลาย (heterogeneity) ตอการประเมินและออกแบบ 
นโยบาย แมวาผูกำหนดนโยบายอาจจะมีความตั�งใจดีที่จะทำใหทุกภาคสวนไดรับ 
ผลประโยชนอยางทั�วถึง แตก็เปนไปไดยากที่จะไมทำใหเกิดผลเสียกับกลุมใด 
กลุมหนึ่งเลย ดังนั�น ผูออกแบบและประเมินนโยบายควรใหความสำคัญกับ 
ผลกระทบที่แตกตางกันในแตละกลุมประชากร”





แตกต  างก ัน ได อย  า งถ ูกต องแม นยำ 
นักวิจัยทั ้งสองศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ ้น 
จากนโยบายกองทุนหมู บ านด วยแบบ 
จำลองทางเศรษฐศาสตรที่ทั้งสองไดรวมกัน
พัฒนาขึ้น 

จากการศึกษาพบวาการลงทุนใน 
ระดับครัวเรือนมักมีลักษณะที่ตองใชเงิน 
ลงทุนกอนใหญ (lumpy investment) 
ขนาดของการลงทุนแตละครั้งโดยเฉลี่ยสูง
ถึงรอยละ 79 ของรายไดครัวเรือนในปที่ 
ลงทุน ดังน้ันครัวเรือนท่ีจะลงทุนตองมีระดับ 
รายไดที ่มากพอหรือสามารถกู ย ืมไดใน 
จำนวนมาก การลงทุนเหลาน้ีมักไดผลตอบแทน 
อยูในระดับที่นาพึงพอใจประมาณรอยละ 
11 ตอป แมวาการลงทุนจะมีความเสี่ยง 

ที่จะลมเหลวและอาจนำไปสูการคางชำระ 
หนี้ได แตจากขอมูลพบวาอัตราการคาง 
ชำระหน้ีหลังจากมีนโยบายกองทุนหมูบาน 
ไดเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยและยังอยูในระดับ
ต่ำกวารอยละ 15 ของเงินกูทั้งหมด

นักวิจัยท้ังสองยังพบวานโยบายกองทุน 
หมูบานชวยใหครัวเรือนสามารถกูยืมไดมาก
ขึ้น โดยที่ครัวเรือนซึ่งมีระดับรายไดนอย 
(สวนที่ 2 ในรูปภาพ) เปนกลุมที่ไดรับ 
ประโยชนจากการกูจากกองทุนหมูบานฯ 
เพื่อการบริโภค กอนหนานี้ครัวเรือนกลุมนี้ 
เลือกที่จะไมกู ยืมเนื่องจากดอกเบี้ยเงินกู 
นอกระบบสูงเกินไป (ในขณะเดียวกันก็ไม 
สามารถกูในระบบได) หลังจากนโยบายมี 
ผลบังคับใชครัวเรือนเหลานี ้จะเพิ ่มการ 

บริโภค แตดวยระดับรายไดที่ยังคงไมสูงพอ 
ครัวเรือนในกลุมน้ีจึงยังไมมีการลงทุนเพ่ิมข้ึน 
มากนัก จริงอยูวาครัวเรือนเหลานั้นอาจจะ 
ตองการลงทุน แตดวยระดับรายไดที่ต่ำมาก 
เกินไปและการลงทุนในระดับครัวเรือนมักมี
ล ักษณะท ี ่ต องใช  เง ินลงท ุนก อนใหญ 
(lumpy investment) จึงไมสามารถกูได 
มากพอท่ีจะลงทุน ในทางกลับกันครัวเรือน 
ที่มีรายไดสูง (สวนที่ 4 ในรูปภาพ) แทบจะ 
ไมไดร ับผลกระทบจากนโยบายกองทุน 
หมูบานเลย เน่ืองจากพวกเขามีรายไดสูงเปน 
ทุนเดิมอยูกอน ครัวเรือนในกลุมน้ีจึงมีโอกาส 
ในการลงทุนสูงกวาครัวเรือนในกลุมอื่นๆ 
อยูแลว 

ไปจนถึงประสิทธิภาพของการลงทุนใน 
ครัวเรือน แตทวาการศึกษาเชิงลึกในประเด็น 
นี้กลับเปนเรื่องที่ซับซอนเกินกวาที่คนทั่วไป
จะนึกถึง เพราะคำถามจริงๆ คือ “นโยบาย 
กองทุนหมูบานฯทำใหพฤติกรรมของแต 
ละครัวเร ือนเปลี ่ยนไปหรือไมอยางไร 
ท้ังระยะส้ันและระยะยาว” เน่ืองจากแตละ 
ครัวเรือนมีลักษณะที่แตกตางกัน ทำให 
จำเปนตองใชข อมูลกลุ มต ัวอยางซ้ำ 
(panel data) ซึ่งถามครัวเรือนเดิมซ้ำๆ 
ตั้งแตกอนเริ่มโครงการและตอเนื่องไปเปน 
ระยะเวลาท่ีมากพอ และจะตองมีรายละเอียด 
ครอบคลุมตั้งแตระดับรายได การบริโภค 

การกูยืม การลงทุน ของแตละครัวเรือนทั้ง 
กอน และหลังจากที่นโยบายมีผลบังคับใช

Kaboski และ Townsend ใชชุด 
ขอมูล Townsend Thai Survey1  ซ่ึงเปน 
ขอมูลกลุมตัวอยางซ้ำ (panel data) 
ศึกษาผลกระทบของกองทุนหมูบานฯ ตอ 
พฤติกรรมการบริโภค การลงทุน รายได 
การคางชำระหนี้ และอื่นๆ จุดเดนของ 
ขอมูลชุดนี้ก็คือ (1) เปนขอมูลที่ครอบคลุม 
ตั้งแตกอนเริ่มโครงการและตอเนื่องมาจน 
ถึงปจจุบัน (2) เปนขอมูลแบบกลุมตัวอยาง 
ซ้ำ ซึ่งชวยใหเราสามารถศึกษาผลกระทบ 
ของโครงการตอครัวเรือนที ่มีลักษณะที ่ 

สรางศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยมุงเนนที่ 
การกระตุนการลงทุนในระดับชุมชนและ 
ครัวเรือน โครงการกองทุนหมูบานและชุมชน 
เมืองถือไดวาเปนการแทรกแซงดานการ 
เงินในระดับรากหญาที่มีขนาดใหญอันดับ
ตนๆ โดยมีจำนวนเงินโอนจากภาครัฐ 
(government transfer) ไปยังหมูบาน 
และชุมชนรวมกันทั ่วประเทศประมาณ 
77,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.5 ของ 
ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) ใน 
ขณะนั้น 

นโยบายนี้เปนหัวขอถกเถียงกันอยาง
กวางขวางในสังคมไทย ต้ังแตเร่ืองการคอรรัปช่ัน 

ดวยลักษณะการลงทุนที่สวนมากเปน
แบบตองใชเงินลงทุนกอนใหญ ครัวเรือนท่ีมี 
รายไดปานกลาง (สวนที่ 3 ในรูปภาพ) จะ 
เพิ่มการลงทุน เนื่องจากมีระดับรายไดมาก 
พอที่เมื่อรวมกับเงินกูแลวสามารถเลือกที่ 
จะลงทุนได ทั้งนี้ ระดับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 
จะสงผลใหคาจางแรงงานและอัตราดอกเบ้ีย 
ปรับตัวสูงข้ึน ซ่ึงทำใหครัวเรือนท่ีมีรายได 
ต่ำมากและมีการพึ ่งพาการกู ยืมอยู กอน 
(สวนที่ 1 ในรูปภาพ) ตองจายคืนเงินกูดวย 
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เราจะเห็นไดวาใน 
ขณะที่ครัวเรือนบางสวนไดประโยชนจาก 
นโยบายกองทุนหมูบานฯ  ครัวเรือนบางสวน 
กลับส ูญเส ียผลประโยชนจากนโยบาย 
กองทุนหมูบานดวยเชนกัน 

นอกจากน้ี Kaboski และ Townsend 
ยังไดศึกษาถึงผลกระทบระยะยาวของ 
นโยบายกองทุนหมูบานฯ โดยพบวาแม 
นโยบายกองทุนหมูบานจะทำใหการขยาย 
ตัวของสินเชื่อเปนไปอยางตอเนื่อง แต 
ดวยการขยายตัวของการลงทุนที่จำกัด 
ทำใหการเพิ ่มข ึ ้นของรายไดและการ 
บริโภคเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น

เมื ่อวิเคราะหผลกระทบในภาพรวม 
ของนโยบายกองทุนหมูบานฯ Kaboski 
และ Townsend พบวาการการบริโภค 
ในครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมา
จากนโยบายมากกว าการลงท ุนภาค 
ครัวเรือน โดยการบริโภคในสวนของการ 
ปรับปรุงซอมแซมที่อยู อาศัยและรถยนต 
เพิ่มขึ้นมากที่สุด และการบริโภคในหมวด 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ เพิ่มขึ้นรองลง 
มา

งานวิจัยของ Kaboski และ Townsend 
เปนตัวอยางที่ดีที่จะชวยใหเราเขาใจถึง 
ความสำค ัญของความหลากหลาย 
(heterogeneity) ตอการประเมินและ 
ออกแบบนโยบาย แมวาผูกำหนดนโยบาย 
อาจจะมีความตั้งใจดีที ่จะทำใหทุกภาค 
สวนไดรับผลประโยชนอยางทั่วถึง แตก็ 
เปนไปไดยากที่จะไมทำใหเกิดผลเสียกับ 
กลุมใดกลุมหนึ่งเลย ดังนั้นผูออกแบบและ 
ประเมินนโยบายควรใหความสำคัญกับ 
ผลกระทบที ่แตกตางกันในแตละกลุ ม 
ประชากร
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สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดที่ 
E-mail: thinktank@riped.org และหา 
ขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://riped.utcc.ac.th

หากผูอานมองไปรอบๆ ตัวทานไมวา 
เวลาใดก็ตาม ผูเขียนหวังวาทานจะเห็นวา 
ความแตกตางและความหลากหลายเปน 
ธรรมชาติที่สวยงามของโลกนี้ บทความนี้ 
ตองการจะแสดงใหเห็นถึงความสำคัญของ 
ความหลากหลาย (heterogeneity) ตอ 
การทำความเข  า ใจในผลกระทบของ 

นโยบายทางเศรษฐกิจตอเศรษฐกิจในระดับ
รากหญา ผูเขียนขอยกตัวอยางจากผลการ 
วิจัย 2 ชิ้นของ Kaboski และ Townsend 
ที่ไดศึกษาผลกระทบของนโยบายกองทุน 
หมูบานและชุมชนเมืองตอพฤติกรรมของ 
ครัวเรือนซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกัน 

นโยบายกองทุนหมู บานและชุมชน 
เมืองเร่ิมมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2544 ระหวาง 
ที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหนง 
นายกรัฐมนตรี โดยแตละหมูบานไมวาจะมี 
ขนาดเล็กหรือใหญจะไดรับกองทุนหมูบาน
ละ 1 ลานบาท นโยบายนี้มีจุดมุงหมาย 
เพื่อสงเสริมกระบวนการพึ่งพาตนเอง เสริม 

“นโยบายนี้มีจุดมุงหมายเพ��อสงเสร�มกระบวนการพ��งพาตนเอง เสร�มสรางศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจ โดยมุงเนนที่การกระตุนการลงทุนในระดับชุมชนและครัวเร�อน 
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองถือไดวาเปนการแทรกแซงดานการเง�น 
ในระดับรากหญาที่มีขนาดใหญอันดับตนๆ โดยมีจำนวนเง�นโอนจากภาครัฐ 
(government transfer) ไปยังหมูบานและชุมชนรวมกันทั�วประเทศประมาณ 
77,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.5 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) 
ในขณะนั�น”

“นอกจากนี้ Kaboski และ Townsend ยังไดศึกษาถึงผลกระทบระยะยาว 
ของนโยบายกองทุนหมูบานฯ โดยพบวาแมนโยบายกองทุนหมูบานจะทำให 
การขยายตัวของสินเช�่อเปนไปอยางตอเนื่อง แตดวยการขยายตัวของ 
การลงทุนที่จำกัด ทำใหการเพ��มข�้นของรายไดและการบร�โภคเกิดข�้นเพ�ยง 
ระยะสั�น”

1Townsend Thai Survey ÊÓÃÇ¨¤ÃÑÇàÃ×Í¹¨Ó¹Ç¹ 700 ¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¨Ò¡ 64 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ã¹ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ ä´Œá¡‹ ºØÃÕÃÑÁÂ� ÈÃÕÊÐà¡É Å¾ºØÃÕ áÅÐ©ÐàªÔ§à·ÃÒ ¤ÃÍº¤ÅØÁª‹Ç§àÇÅÒµÑ้§áµ‹»‚ 2540 
¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ ¡ÒÃÊÓÃÇ¨¢ŒÍÁÙÅªØ´¹Õ้ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡Í§¤�¡Ã National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) National Science Foundation 
(NSF) ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò áÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â
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ความหลากหลายของประชากร…
สิ�งที่ผูวางนโยบายไมควรมองขาม:
กรณีของกองทุนหมูบานฯ
โดย: ผศ.ดร.ว�ระชาติ กิเลนทอง ผูอำนวยการสถาบันว�จัยเพ��อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
 ไผ พงศเที่ยงธรรม นักว�จัย สถาบันว�จัยเพ��อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

ครัวเรือนสวนที่ 1: 
รายไดต่ำมาก

กอน: ตองกูยืมเพื่อการบริโภค
หลัง: แบกรับภาระหนี้มากขึ้น อันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

กอน: รายไดไมเพียงพอที่จะกูมาลงทุน
หลัง: กูสำหรับการบริโภค ทำใหการบริโภคในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น

กอน: ยังไมมีการลงทุน แตระดับรายไดเพียงพอที่จะกูมาลงทุน
หลัง: กูสำหรับการลงทุน ทำใหการลงทุนในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น

กอน: มีความสามารถในการลงทุนอยูแลว
หลัง: ไมกูเพิ่มเติม ฉะนั้นจึงไมไดรับผลกระทบจากนโยบาย

ครัวเรือนสวนที่ 2: 
รายไดต่ำ

ครัวเรือนสวนที่ 3: 
รายไดปานกลาง

ครัวเรือนสวนที่ 4: 
รายไดสูง

“งานว�จัยของ Kaboski และ Townsend เปนตัวอยางที่ดีที่จะชวยใหเราเขาใจถึง 
ความสำคัญของความหลากหลาย (heterogeneity) ตอการประเมินและออกแบบ 
นโยบาย แมวาผูกำหนดนโยบายอาจจะมีความตั�งใจดีที่จะทำใหทุกภาคสวนไดรับ 
ผลประโยชนอยางทั�วถึง แตก็เปนไปไดยากที่จะไมทำใหเกิดผลเสียกับกลุมใด 
กลุมหนึ่งเลย ดังนั�น ผูออกแบบและประเมินนโยบายควรใหความสำคัญกับ 
ผลกระทบที่แตกตางกันในแตละกลุมประชากร”



ทามกลางกระแส AEC มีประเด็นหนึ่ง 
ที่ควรจะไดยกขึ้นมาถกเถียงกันใหกวาง 
ขวางไดแกความเห็นของผูประกอบการ 
ไทยโดยเฉพาะกลุม SMEs ที่ไมเห็นดวย 
ตอการท่ีประเทศไทยจะขยายสิทธิประโยชน 
ตามความตกลงการคาบริการ (Trade in 
Services) ของ ASEAN หรือ AFAS 
(ASEAN Framework Agreement on 
Services) ใหแกนักลงทุนท่ีมาจากนอกภาคี 
ASEAN หรือที่เรียกวา Non-ASEAN ดวย 
เหตุผลหลัก 2 ประการ

ประการแรก หากใหสิทธิประโยชนกับ 
Non-ASEAN ยอมเปนการเปดการแขงขัน 
กับบริษัทขามชาติจากเกือบทั่วโลก ถือเปน 
การ เป  ดตลาดกว  า งมาก เก ิ นกว  าท ี ่ 
ผู ประกอบการไทยจะสามารถแขงขันได 
ท้ังดานเงินทุน ความรูประสบการณ (Know-how) 
เทคโนโลยี เครือขายธุรกิจ ฯลฯ นอกจากนี้ 
ยังไมสามารถศึกษาวิเคราะหและเตรียมการ 
สำหรับการแขงขันได เพราะไมทราบแนชัด 
วาใครจะเขามาแขงขันกับผูประกอบการ 
ไทย

ประการที่สอง หนวยงานที่กำกับดูแล 
ธุรกิจ อาทิ กระทรวงทองเที่ยวฯ กระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวง 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ กระทรวงแรงงาน 
ตลอดจนสภาวิชาชีพตางๆ ยังไมมีมาตรการ 
รองรับการเปดเสรีที่ชัดเจน และไมสามารถ 
อธิบายไดวาหนวยงานภาครัฐจะมีมาตรการ

เยียวยาและควบคุมดูแลการแขงขันที่เปด 
กวางขนาดนั ้นใหเกิดความเปนธรรมได 
อยางไร 

ประเด็นความเปนหวงเกี ่ยวกับการ 
เปดตลาดอยางกวางขวางใหแกบรรดา 
Non-ASEAN น้ีมีประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกับ 
ความตกลงระหวางประเทศที่อาจสามารถ 
ตอบปญหาความเปนหวงประการแรกบาง 
สวนไดในท่ีน้ี ซ่ึงสอดคลองตามวัตถุประสงค 
ของคอลัมนนี้ที่จะไดแสดงใหเห็นกระสวน 
กฎหมายระดับที ่หนึ ่งซึ ่งเปนบรรทัดฐาน 
ตามความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
ดวย กลาวคือในทางการคาบริการมีบรรทัดฐาน 
ทางความตกลงระหวางประเทศที ่ความ 
ตกลงทางการคาบริการตางๆในโลกซึ่งรวม
ถึง AFAS และ FTA ทั้งหลายไดนำมาปรับใช 
และพัฒนาตอยอดออกไปอยางกวางขวาง 
นั ่นก็คือความตกลงแมบทวาดวยการคา 
บริการ (GATS) ตามกรอบความตกลงของ 
องคการการคาโลก (WTO)

ตามกรอบความตกลง GATS ไดกำหนด 
คุณสมบัติของผูประกอบการหรือนิติบุคคล
ที่จะไดรับสิทธิประโยชนตามความตกลง 
ตาม GATS ขอ 28 (n)1   ไว 2 เรื่องไดแก 

(1) ผูประกอบการนั้นตองมีบุคคลของ 
ประเทศภาคีสมาชิกเปนเจาของ (owner 
ship) ผูมีสวนไดเสียมากกวา 50% ในกิจการ

(2) ผูประกอบการนั้นตองมีบุคคลของ 
ประเทศภาคีสมาชิกเปนผูควบคุมกิจการ 

(control) ท่ีสามารถแตงต้ังกรรมการบริหาร 
ฝายที่มีเสียงขางมาก หรือสามารถกำหนด 
ทิศทางการบริหารของกรรมการบริหารฝาย
เสียงขางมากไดตามกฎหมาย

ดังนั้นผูประกอบการที่มีบุคคลของ 
ประเทศภาคีสมาชิกเปนเจาของกิจการ 
เกินก่ึงหน่ึง หรือมีอำนาจควบคุมการดำเนิน 
กิจการดวยการแตงตั้งกรรมการเสียงขาง
มาก ผูประกอบการนั้นจึงจะสามารถรับ 
สิทธิประโยชนตามความตกลงได 

ความขอนี้ปรากฏใน GATS ขอ 5.62   
และขอ 28(m)3   โดยหมายถึง ผูประกอบการ 
ที่จะไดสิทธิประโยชนตามความตกลงทาง 
การคาบริการน้ีจะตองเปนผูประกอบกิจการ 
อยางมีนัยสำคัญในดินแดนของประเทศ 
ภาคีสมาชิก 

นอกจากคุณสมบัติขางตนแลว GATS 
ยังไดสรางหลักการอันเปนบรรทัดฐานทาง 
การคาเกิดข้ึนมากมาย บรรทัดฐานท่ีบทความ 
นี้จะกลาวถึงก็คือ บรรทัดฐานวาดวย “การ 
ประกอบกิจการอยางมีนัยสำคัญ” หรือที่ 
เรียกวา SBO (Substantive Business 
Operation) โดยสรุปก็คือผูประกอบการ 
ตางชาติที่จะไดสิทธิประโยชนตาม GATS 
จะตองมีคุณสมบัติอยางนอย 2 ประการ

(1) ผูประกอบการท่ีมีบุคคลของประเทศ 
ภาคีสมาชิกเปนเจาของกิจการเกินกึ่งหนึ่ง 
หรือมีอำนาจควบคุมการดำเนินกิจการดวย
การแตงตั้งกรรมการเสียงขางมาก และ

ตามกรอบความตกลงมาทำการคาบริการ 
มายังประเทศไทย เราก็สามารถอางใชหลัก 
SBO ไมใหสิทธิประโยชนนั้นได

หากอธิบายตามกรอบความคิดกระสวน 
กฎหมายของคอลัมนนี้ ในระดับแรกที่ถาม 
วากฎหมายหรือบรรทัดฐานในเรื่องนี้คือ 
อะไร ชัดเจนหรือไม? ยอมตอบไดอยาง 
ชัดเจนแข็งแรงวาบรรทัดฐาน SBO นี้มี 
อยูอยางชัดเจนตามกรอบความตกลง

แตปญหามีตอไปวาลักษณะอยางไร 
ถึงเรียกไดวามี SBO ซึ่งยังไมมีการกำหนด 
เอาไวอยางชัดเจน จึงนำมาสูปญหาของกระสวน 
ระดับที่สองวาใครจะเปนผูมีสวนกำหนด 
บรรทัดฐานกฎหมายดังกลาว ในแงนี้จึง 
เปนโอกาสของเอกชนผูประกอบการไทย
ท ั ้ งหลายท ี ่จะเสนอแนวทางกำหนด 
หลักเกณฑของ SBO วาควรมีหลักเกณฑ 
เชนใดบาง

หากไมสามารถกำหนดกรอบที่ชัดเจน
ได แมจะมีบรรทัดฐาน SBO แตไมสามารถ 
บอกไดวารายละเอียดเปนอยางไร ก็จะ 
ทำใหเราอาจไมสามารถใชประโยชนจากการ 
เจรจาทางการคาบริการตามกรอบความ 
ตกลงตางๆ ไดมากเทาที่ควร 

โดยสรุปก็คือผูประกอบการตางชาติที่
จะไดสิทธิประโยชนตามกรอบ AFAS จึง 
ตางจาก GATS กลาวคือจะตองมีคุณสมบัติ 
การประกอบกิจการอยางมีนัยสำคัญ หรือ 

(2) มีการประกอบกิจการอยางมีนัย 
สำคัญ หรือ SBO

หลัก SBO น้ีมีความสำคัญมาก เพราะ 
อยางนอยก็เปนตัวกรองที ่สำคัญที ่จะ 
แยกแยะผูประกอบการตัวจริงของประเทศ 
คูเจรจาออกจากผูประกอบการตัวปลอมที่
แฝงมาในนามของประเทศคูเจรจาได

แตในบริบทของ ASEAN แมจะรับเอา 
กรอบหลักการพื้นฐานมาจาก GATS แตก็มี 
ความแตกตางออกไปอยางสำคัญ กลาวคือ 
AFAS ขอ 6 วาดวยการปฏิเสธสิทธิประโยชน 
ตามความตกลง โดยกำหนดเปนใจความวา 
สิทธิประโยชนตามกรอบความตกลงจะถูก 
ปฏิเสธไมใหแกผูประกอบการในกรณีที่เปน
บุคคลธรรมดาของ Non-ASEAN หรือเปน 
นิติบุคคลที่มีเจาของเปนหรือถูกควบคุมโดย
บุคคลของ Non-ASEAN ที่จัดตั้งขึ้นภายใต 
กฎหมายของประเทศภาคี แตไมไดประกอบ 
กิจการอยางมีนัยสำคัญหรือมี SBO ใน 
ดินแดนของประเทศภาคีสมาชิก4  

ดังน้ันยอมหมายความวาผูประกอบการ 
ที่จะไดรับสิทธิประโยชนตามกรอบความ 
ตกลง ASEAN ยอมตองเปนผูประกอบ 
กิจการอยางมีนัยสำคัญ หรือเรียกวามี SBO 
ในประเทศสมาชิก ASEAN เทานั้น ไมวา 
ผูประกอบการนั้นจะเปน ASEAN หรือ 
Non-ASEAN

ในแงนี้เงื ่อนไขในการพิจารณาไมให 
สิทธิประโยชนตามกรอบ AFAS จึงมี 
ประการเดียวคือ ผูประกอบการมี SBO 
ในประเทศภาคีสมาชิก ASEAN หรือไม 
โดยไมตองคำนึงถึงวาเปนนิติบุคคลของ 
ประเทศภาคีสมาชิก ASEAN หรือไม 

แตอยางนอยหากเราเปนหวงวาจะมี 
ผูประกอบการจากประเทศโพนทะเลที่ไมได
เปนคูเจรจาใดๆทั้งสิ้นมาอาศัยชื่อประเทศ 
ภาคีสมาชิก เชน มาเลเซีย หรือสิงคโปร 
เปนตน โดยเพียงแคเขาไปจัดตั้งนิติบุคคล 
ในประเทศดังกลาวและอาศัยสิทธิประโยชน 

 . AFAS, Article 6:- “The benefits of this Framework Agreement shall be denied to a service supplier who is a natural person of a non-Member State or a juridical person owned or 
controlled by persons of a non-Member State constituted under the laws of a Member State, but not engaged in substantive business operations in the territory of Member State(s)”

1GATS, Article 28(n):- “ a juridical person is:
(i) "owned" by persons of a Member if more than 50 per cent of the equity interest in it is beneficially owned by persons of that Member;
(ii) "controlled" by persons of a Member if such persons have the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions;…”
2GATS, Article 5.6:- “A service supplier of any other Member that is a juridical person constituted under the laws of a party to an agreement referred to in paragraph 1 shall be entitled 
to treatment granted under such agreement, provided that it engages in substantive business operations in the territory of the parties to such agreement.”
3GATS, Article 28(m):- “juridical person of another Member" means a juridical person…constituted or otherwise organized under the law of that other Member, and is engaged in 
substantive business operations in the territory of that Member or any other Member;”

SBO เพียงประการเดียวเทานั้น
ในทางกฎหมายเมื ่อม ีบรรทัดฐาน 

SBO อยางชัดเจน ผูประกอบการที่เขาใจ 
หลักการน้ีก็อาจชวยนำเสนอแนวทางกำหนด 
หลักเกณฑที่ชัดเจนขึ้นมาประกอบในการ 
เจรจาเพื ่อใหเกิดผลจริงในทางปฏิบัติได  
เชน กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ 

- ระยะเวลาการประกอบกิจการ
- มูลคาการประกอบกิจการ
- ประเภทกิจการที่มี SBO ตองเปน 

ประเภทเดียวกันกับที่ขอรับสิทธิประโยชน
- ล ั กษณะความถาวรของการ 

ประกอบกิจการ เชนการจัดต้ังสำนักงานใหญ 
หรือสถานประกอบการสาขาใหญในประเทศ 
ภาคีสมาชิก เปนตน

นอกจากนี ้ยังอาจสามารถรวมเอา 
คุณสมบัติเร ื ่องความเปนเจาของและ 
อำนาจควบคุมกิจการมาไวในการเจรจา 
ดวยก็ได

ตอปญหาการเปดตลาดที่กวางขวาง 
ทำใหมีความเปนหวงแกสวนไดเสียที่จะเกิด
ขึ้นแกเอกชนไทย แตตองไมลืมวายังมีความ 
ตกลงระหวาง ASEAN กับ Non-ASEAN 
อื่นๆ อีก เชน ASEAN – India, ASEAN – 
Australia, ASEAN – Korea, ASEAN – 
China และ ASEAN - Japan เปนตน 
ปญหานี้คงเปนประเด็นทางการเมืองและ 
เศรษฐกิจที่สามารถถกเถียงกันไดไมสิ้นสุด  

“ในทางกฎหมายเมื่อมีบรรทัดฐาน SBO อยางชัดเจน 

ผูประกอบการที่เขาใจหลักการนี้ก็อาจชวยนำเสนอ 

แนวทางกำหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนข�้นมาประกอบใน 

การเจรจาเพ��อใหเกิดผลจร�งในทางปฏิบัติได”
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ทามกลางกระแส AEC มีประเด็นหนึ่ง 
ที่ควรจะไดยกขึ้นมาถกเถียงกันใหกวาง 
ขวางไดแกความเห็นของผูประกอบการ 
ไทยโดยเฉพาะกลุม SMEs ที่ไมเห็นดวย 
ตอการท่ีประเทศไทยจะขยายสิทธิประโยชน 
ตามความตกลงการคาบริการ (Trade in 
Services) ของ ASEAN หรือ AFAS 
(ASEAN Framework Agreement on 
Services) ใหแกนักลงทุนท่ีมาจากนอกภาคี 
ASEAN หรือที่เรียกวา Non-ASEAN ดวย 
เหตุผลหลัก 2 ประการ

ประการแรก หากใหสิทธิประโยชนกับ 
Non-ASEAN ยอมเปนการเปดการแขงขัน 
กับบริษัทขามชาติจากเกือบทั่วโลก ถือเปน 
การ เป  ดตลาดกว  า งมาก เก ิ นกว  าท ี ่ 
ผู ประกอบการไทยจะสามารถแขงขันได 
ท้ังดานเงินทุน ความรูประสบการณ (Know-how) 
เทคโนโลยี เครือขายธุรกิจ ฯลฯ นอกจากนี้ 
ยังไมสามารถศึกษาวิเคราะหและเตรียมการ 
สำหรับการแขงขันได เพราะไมทราบแนชัด 
วาใครจะเขามาแขงขันกับผูประกอบการ 
ไทย

ประการที่สอง หนวยงานที่กำกับดูแล 
ธุรกิจ อาทิ กระทรวงทองเที่ยวฯ กระทรวง 
ศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวง 
เทคโนโลยีและสารสนเทศ กระทรวงแรงงาน 
ตลอดจนสภาวิชาชีพตางๆ ยังไมมีมาตรการ 
รองรับการเปดเสรีที่ชัดเจน และไมสามารถ 
อธิบายไดวาหนวยงานภาครัฐจะมีมาตรการ

เยียวยาและควบคุมดูแลการแขงขันที่เปด 
กวางขนาดนั ้นใหเกิดความเปนธรรมได 
อยางไร 

ประเด็นความเปนหวงเกี ่ยวกับการ 
เปดตลาดอยางกวางขวางใหแกบรรดา 
Non-ASEAN น้ีมีประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกับ 
ความตกลงระหวางประเทศที่อาจสามารถ 
ตอบปญหาความเปนหวงประการแรกบาง 
สวนไดในท่ีน้ี ซ่ึงสอดคลองตามวัตถุประสงค 
ของคอลัมนนี้ที่จะไดแสดงใหเห็นกระสวน 
กฎหมายระดับที ่หนึ ่งซึ ่งเปนบรรทัดฐาน 
ตามความตกลงทางการคาระหวางประเทศ
ดวย กลาวคือในทางการคาบริการมีบรรทัดฐาน 
ทางความตกลงระหวางประเทศที ่ความ 
ตกลงทางการคาบริการตางๆในโลกซึ่งรวม
ถึง AFAS และ FTA ทั้งหลายไดนำมาปรับใช 
และพัฒนาตอยอดออกไปอยางกวางขวาง 
นั ่นก็คือความตกลงแมบทวาดวยการคา 
บริการ (GATS) ตามกรอบความตกลงของ 
องคการการคาโลก (WTO)

ตามกรอบความตกลง GATS ไดกำหนด 
คุณสมบัติของผูประกอบการหรือนิติบุคคล
ที่จะไดรับสิทธิประโยชนตามความตกลง 
ตาม GATS ขอ 28 (n)1   ไว 2 เรื่องไดแก 

(1) ผูประกอบการนั้นตองมีบุคคลของ 
ประเทศภาคีสมาชิกเปนเจาของ (owner 
ship) ผูมีสวนไดเสียมากกวา 50% ในกิจการ

(2) ผูประกอบการนั้นตองมีบุคคลของ 
ประเทศภาคีสมาชิกเปนผูควบคุมกิจการ 

(control) ท่ีสามารถแตงต้ังกรรมการบริหาร 
ฝายที่มีเสียงขางมาก หรือสามารถกำหนด 
ทิศทางการบริหารของกรรมการบริหารฝาย
เสียงขางมากไดตามกฎหมาย

ดังนั้นผูประกอบการที่มีบุคคลของ 
ประเทศภาคีสมาชิกเปนเจาของกิจการ 
เกินก่ึงหน่ึง หรือมีอำนาจควบคุมการดำเนิน 
กิจการดวยการแตงตั้งกรรมการเสียงขาง
มาก ผูประกอบการนั้นจึงจะสามารถรับ 
สิทธิประโยชนตามความตกลงได 

ความขอนี้ปรากฏใน GATS ขอ 5.62   
และขอ 28(m)3   โดยหมายถึง ผูประกอบการ 
ที่จะไดสิทธิประโยชนตามความตกลงทาง 
การคาบริการน้ีจะตองเปนผูประกอบกิจการ 
อยางมีนัยสำคัญในดินแดนของประเทศ 
ภาคีสมาชิก 

นอกจากคุณสมบัติขางตนแลว GATS 
ยังไดสรางหลักการอันเปนบรรทัดฐานทาง 
การคาเกิดข้ึนมากมาย บรรทัดฐานท่ีบทความ 
นี้จะกลาวถึงก็คือ บรรทัดฐานวาดวย “การ 
ประกอบกิจการอยางมีนัยสำคัญ” หรือที่ 
เรียกวา SBO (Substantive Business 
Operation) โดยสรุปก็คือผูประกอบการ 
ตางชาติที่จะไดสิทธิประโยชนตาม GATS 
จะตองมีคุณสมบัติอยางนอย 2 ประการ

(1) ผูประกอบการท่ีมีบุคคลของประเทศ 
ภาคีสมาชิกเปนเจาของกิจการเกินกึ่งหนึ่ง 
หรือมีอำนาจควบคุมการดำเนินกิจการดวย
การแตงตั้งกรรมการเสียงขางมาก และ

ตามกรอบความตกลงมาทำการคาบริการ 
มายังประเทศไทย เราก็สามารถอางใชหลัก 
SBO ไมใหสิทธิประโยชนนั้นได

หากอธิบายตามกรอบความคิดกระสวน 
กฎหมายของคอลัมนนี้ ในระดับแรกที่ถาม 
วากฎหมายหรือบรรทัดฐานในเรื่องนี้คือ 
อะไร ชัดเจนหรือไม? ยอมตอบไดอยาง 
ชัดเจนแข็งแรงวาบรรทัดฐาน SBO นี้มี 
อยูอยางชัดเจนตามกรอบความตกลง

แตปญหามีตอไปวาลักษณะอยางไร 
ถึงเรียกไดวามี SBO ซึ่งยังไมมีการกำหนด 
เอาไวอยางชัดเจน จึงนำมาสูปญหาของกระสวน 
ระดับที่สองวาใครจะเปนผูมีสวนกำหนด 
บรรทัดฐานกฎหมายดังกลาว ในแงนี้จึง 
เปนโอกาสของเอกชนผูประกอบการไทย
ท ั ้ งหลายท ี ่จะเสนอแนวทางกำหนด 
หลักเกณฑของ SBO วาควรมีหลักเกณฑ 
เชนใดบาง

หากไมสามารถกำหนดกรอบที่ชัดเจน
ได แมจะมีบรรทัดฐาน SBO แตไมสามารถ 
บอกไดวารายละเอียดเปนอยางไร ก็จะ 
ทำใหเราอาจไมสามารถใชประโยชนจากการ 
เจรจาทางการคาบริการตามกรอบความ 
ตกลงตางๆ ไดมากเทาที่ควร 

โดยสรุปก็คือผูประกอบการตางชาติที่
จะไดสิทธิประโยชนตามกรอบ AFAS จึง 
ตางจาก GATS กลาวคือจะตองมีคุณสมบัติ 
การประกอบกิจการอยางมีนัยสำคัญ หรือ 

(2) มีการประกอบกิจการอยางมีนัย 
สำคัญ หรือ SBO

หลัก SBO น้ีมีความสำคัญมาก เพราะ 
อยางนอยก็เปนตัวกรองที ่สำคัญที ่จะ 
แยกแยะผูประกอบการตัวจริงของประเทศ 
คูเจรจาออกจากผูประกอบการตัวปลอมที่
แฝงมาในนามของประเทศคูเจรจาได

แตในบริบทของ ASEAN แมจะรับเอา 
กรอบหลักการพื้นฐานมาจาก GATS แตก็มี 
ความแตกตางออกไปอยางสำคัญ กลาวคือ 
AFAS ขอ 6 วาดวยการปฏิเสธสิทธิประโยชน 
ตามความตกลง โดยกำหนดเปนใจความวา 
สิทธิประโยชนตามกรอบความตกลงจะถูก 
ปฏิเสธไมใหแกผูประกอบการในกรณีที่เปน
บุคคลธรรมดาของ Non-ASEAN หรือเปน 
นิติบุคคลที่มีเจาของเปนหรือถูกควบคุมโดย
บุคคลของ Non-ASEAN ที่จัดตั้งขึ้นภายใต 
กฎหมายของประเทศภาคี แตไมไดประกอบ 
กิจการอยางมีนัยสำคัญหรือมี SBO ใน 
ดินแดนของประเทศภาคีสมาชิก4  

ดังน้ันยอมหมายความวาผูประกอบการ 
ที่จะไดรับสิทธิประโยชนตามกรอบความ 
ตกลง ASEAN ยอมตองเปนผูประกอบ 
กิจการอยางมีนัยสำคัญ หรือเรียกวามี SBO 
ในประเทศสมาชิก ASEAN เทานั้น ไมวา 
ผูประกอบการนั้นจะเปน ASEAN หรือ 
Non-ASEAN

ในแงนี้เงื ่อนไขในการพิจารณาไมให 
สิทธิประโยชนตามกรอบ AFAS จึงมี 
ประการเดียวคือ ผูประกอบการมี SBO 
ในประเทศภาคีสมาชิก ASEAN หรือไม 
โดยไมตองคำนึงถึงวาเปนนิติบุคคลของ 
ประเทศภาคีสมาชิก ASEAN หรือไม 

แตอยางนอยหากเราเปนหวงวาจะมี 
ผูประกอบการจากประเทศโพนทะเลที่ไมได
เปนคูเจรจาใดๆทั้งสิ้นมาอาศัยชื่อประเทศ 
ภาคีสมาชิก เชน มาเลเซีย หรือสิงคโปร 
เปนตน โดยเพียงแคเขาไปจัดตั้งนิติบุคคล 
ในประเทศดังกลาวและอาศัยสิทธิประโยชน 

 . AFAS, Article 6:- “The benefits of this Framework Agreement shall be denied to a service supplier who is a natural person of a non-Member State or a juridical person owned or 
controlled by persons of a non-Member State constituted under the laws of a Member State, but not engaged in substantive business operations in the territory of Member State(s)”

1GATS, Article 28(n):- “ a juridical person is:
(i) "owned" by persons of a Member if more than 50 per cent of the equity interest in it is beneficially owned by persons of that Member;
(ii) "controlled" by persons of a Member if such persons have the power to name a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions;…”
2GATS, Article 5.6:- “A service supplier of any other Member that is a juridical person constituted under the laws of a party to an agreement referred to in paragraph 1 shall be entitled 
to treatment granted under such agreement, provided that it engages in substantive business operations in the territory of the parties to such agreement.”
3GATS, Article 28(m):- “juridical person of another Member" means a juridical person…constituted or otherwise organized under the law of that other Member, and is engaged in 
substantive business operations in the territory of that Member or any other Member;”

SBO เพียงประการเดียวเทานั้น
ในทางกฎหมายเมื ่อม ีบรรทัดฐาน 

SBO อยางชัดเจน ผูประกอบการที่เขาใจ 
หลักการน้ีก็อาจชวยนำเสนอแนวทางกำหนด 
หลักเกณฑที่ชัดเจนขึ้นมาประกอบในการ 
เจรจาเพื ่อใหเกิดผลจริงในทางปฏิบัติได  
เชน กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ 

- ระยะเวลาการประกอบกิจการ
- มูลคาการประกอบกิจการ
- ประเภทกิจการที่มี SBO ตองเปน 

ประเภทเดียวกันกับที่ขอรับสิทธิประโยชน
- ล ั กษณะความถาวรของการ 

ประกอบกิจการ เชนการจัดต้ังสำนักงานใหญ 
หรือสถานประกอบการสาขาใหญในประเทศ 
ภาคีสมาชิก เปนตน

นอกจากนี ้ยังอาจสามารถรวมเอา 
คุณสมบัติเร ื ่องความเปนเจาของและ 
อำนาจควบคุมกิจการมาไวในการเจรจา 
ดวยก็ได

ตอปญหาการเปดตลาดที่กวางขวาง 
ทำใหมีความเปนหวงแกสวนไดเสียที่จะเกิด
ขึ้นแกเอกชนไทย แตตองไมลืมวายังมีความ 
ตกลงระหวาง ASEAN กับ Non-ASEAN 
อื่นๆ อีก เชน ASEAN – India, ASEAN – 
Australia, ASEAN – Korea, ASEAN – 
China และ ASEAN - Japan เปนตน 
ปญหานี้คงเปนประเด็นทางการเมืองและ 
เศรษฐกิจที่สามารถถกเถียงกันไดไมสิ้นสุด  

“ในทางกฎหมายเมื่อมีบรรทัดฐาน SBO อยางชัดเจน 

ผูประกอบการที่เขาใจหลักการนี้ก็อาจชวยนำเสนอ 

แนวทางกำหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนข�้นมาประกอบใน 

การเจรจาเพ��อใหเกิดผลจร�งในทางปฏิบัติได”
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จึงใชจายเงินสำหรับสินคาฟุมเฟอย เชน 

เส้ือผา เคร่ืองประดับ การศึกษา เคร่ืองใชไฟฟา 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน ในขณะที่ 

ผูบริโภคในพื้นที่ชนบทจะใหความสนใจกับ

ความมั่นคงดานอาหาร (Food Security) 

เปนหลักเนื่องจากมีรายไดเฉลี่ยต่ำกวา จึง 

ตองใหความสำคัญกับปจจัยสี ่มากกวา 

สินคาฟุมเฟอย

ปจจัยผลักดันการบริโภคในประเทศอินเดีย

นอกจากประเด็นเรื่องรายไดเฉลี่ยตอ

คนและรายจายเฉลี่ยรายเดือนตอคนแลว 

ยังมีปจจัยสำคัญที่ผลักดันใหการบริโภคใน

ประเทศอินเดียพุงขึ้นตอไปอีก คือ

1. การเปล่ียนแปลงโครงสรางของประชากร

ประเทศอินเดียมีคามัธยฐาน (Median) 

ของอายุประชากรอยูที่ 24 ป ซึ่งถือเปน 

คาท่ีต่ำท่ีสุดในโลก น่ันหมายความวาอินเดีย 

มีผูบริโภคที่มีอายุเฉลี่ยต่ำที่สุดในโลก และ 

ยังเปนประเทศที่มีกลุมผูบริโภครุนเยาวมาก

ที่สุดในโลกดวย ทั้งนี้ โครงสรางประชากร 

ที่สำคัญของอินเดีย คือประชากรที่มีอายุ 

ระหวาง 20 - 49 ป ซึ่งเปนกลุมประชากร 

ท่ีอยูในวัยทำงานและมีกำลังซ้ือ ซ่ึงประชากร 

หรือผูบริโภคกลุมนี้นี่เองที่เปนปจจัยสำคัญ

ท่ีผลักดันใหการบริโภคภายในประเทศเติบโต 

อยางรวดเร็ว

2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค

พฤติกรรมของผู บริโภคชาวอินเดีย 

เปลี่ยนแปลงไปอยางมากและเปลี่ยนแปลง 

ไปในทิศทางเดียวกับโลกตะวันตก เน่ืองจาก 

การเติบโตของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมใน 

อินเดีย ประกอบกับรายไดที่เพิ่มขึ้น ระดับ 

การศึกษาดีข้ึน รวมท้ังการท่ีคนอินเดียมีโอกาส 

เดินทางไปตางประเทศมากข้ึน ทำใหรสนิยม 

ทัศนคติ ความตองการ และพฤติกรรมของ 

ผูบริโภคอินเดียเปลี่ยนแปลงไปดวย

3. ตลาดใหมในพื้นที่ชนบท

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 

อินเดียทำใหชองวางระหวางผูบริโภคในเขต

เมืองกับผูบริโภคในพื้นที่ชนบทเริ่มลดลง 

ความเจริญไดเริ่มแพรกระจายไปตามเมือง 

เล็กๆ ในพื้นที่ชนบท หางสรรพสินคาและ 

ศูนยการคาใหมๆ เกิดขึ้นมากมายในเมือง 

ในพื้นที่ชนบท บริษัทตางๆ เริ่มพุงเปาไปที่ 

ตลาดในพื ้นที ่ชนบทซึ ่งยังมีผู บริโภคอีก 

รอยละ 70 รอคอยที่จะใชจายเงินเพื่อซื้อ 

สินคาในหางสรรพสินคาและศูนยการคา 

สมัยใหม ตลาดใหมน้ีจึงเปนตลาดท่ีมีศักยภาพ 

สูงมาก

4. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

สินคา

เมื ่อผู บริโภคมีรายไดเฉลี ่ยเพิ ่มขึ ้น 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาก็เริ่มเปลี่ยนไป 

จากท่ีเคยมุงเนนเฉพาะสินคาท่ีมีความจำเปน 

(Necessities) ก็เปลี่ยนเปนเลือกซื้อสินคา 

ฟุมเฟอยที่เหมาะกับวิถีชีวิตของผูบริโภค 

มากขึ้น (Lifestyle Products) 

5. ผูบริโภคอินเดียเดินทางไปตางประเทศ 

มากขึ้น

การเดินทางไปตางประเทศมากขึ ้น 

ไมวาจะเปนการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือเพื่อ 

ทองเที่ยว ทำใหผูบริโภคอินเดียไดมีโอกาส 

เปดโลกและนำส่ิงท่ีไดพบเห็นมาเปรียบเทียบ 

กับส่ิงท่ีเปนอยูในประเทศอินเดียซ่ึงยังลาหลัง 

อยูมากโดยเฉพาะธุรกิจคาปลีก ความตองการ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ทำใหภาคธุรกิจของ 

อ ินเด ียต องปร ับต ัวตามไปด วยอย าง 

หลีกเลี ่ยงไมได อนึ ่ง การเดินทางไป 

ตางประเทศของผูบริโภคอินเดียมีแนวโนม

ที ่จะเพิ ่มขึ ้นเรื ่อยๆ เนื ่องจากคาโดยสาร 

เครื ่องบินภายในประเทศมีราคาสูงมาก 

ผูบริโภคอินเดียจำนวนมากจึงนิยมเดินทาง 

ไปทองเท่ียวตางประเทศมากกวา โดยเฉพาะ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน สิงคโปร 

มาเลเซีย และประเทศไทย

เงินในการบริโภค (Active Consumer 

Group) โดยเพศชายรอยละ 33 และเพศ 

หญิงรอยละ 31 มีอายุอยูในชวงดังกลาว 

ท้ังน้ี กลุมผูบริโภคท่ีสำคัญท่ีสุดในการใชจาย 

เงิน คือกลุมผูบริโภคที่มีอายุอยูในชวง 26 

-35 ป ซึ่งมีอยูรอยละ 25 ของกลุม Active 

Consumer Group และคิดเปนรอยละ 

16.2 ของผูบริโภคอินเดียท้ังหมดหรือประมาณ 

196 ลานคน (3 เทาของประชากรของ 

ประเทศไทยทั้งประเทศ) อยางไรก็ตาม หาก 

พิจารณาจากรายไดท่ีสามารถจับจายใชสอย 

ได (Disposable Income) จะพบวา 

เปนหลัก โดยมีการคาดการณวาภายใน 5 ป 

ถาดูจาก GDP อินเดียจะเปนประเทศที่ 

มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ของโลก

ประชากรจำนวนมหาศาลของอินเดีย 

นอกจากจะเปนแหลงทรัพยากรมนุษยแลว 

ยังเปนตลาดผู บริโภคขนาดใหญอีกดวย 

โดยผูบริโภคอินเดียจำนวน 1,210 ลานคน 

แบงเปนเพศชายรอยละ 52 และเพศหญิง 

รอยละ 48 อาศัยอยูในเมืองใหญรอยละ 30 

และในพื้นที่ชนบทรอยละ 70 ผูบริโภค 

อินเดียรอยละ 64.6 มีอายุอยูในชวง 15-64 

ปซึ่งเปนกลุมผูบริโภคที่มีรายไดและใชจาย 

อินเดียเปนประเทศที่มีประชากรมาก 

เปนอันดับสองของโลกรองจากจีนดวย 

จำนวนประชากร 1,210 ลานคน และเปน 

ประเทศที ่ม ีอ ัตราการเจร ิญเต ิบโตทาง 

เศรษฐกิจสูงเปนอันดับสองของโลกรองจาก

จีนอีกเชนกัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง 

มาหลายป แมแตในชวงที่เศรษฐกิจโลกอยู 

ในภาวะถดถอย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของอินเดียก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยางสม่ำเสมอ 

ท้ังน้ี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดีย 

เปนผลมาจากการบริโภคภายในประเทศ 

จำนวนจากรอยละ 16.8 เปนรอยละ 20.5 

ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในชวงสองปที่

ผานมา สวนกลุมครัวเรือนที่มีรายไดต่ำกลับ 

ลดจำนวนลงอยางรวดเร็วจากรอยละ 21.1 

เหลือรอยละ 17.9 ของจำนวนครัวเรือน 

ทั้งหมดในชวงระยะเวลาเดียวกัน นอกจาก 

น้ัน สภาการวิจัยเศรษฐกิจประยุกตแหงชาติ 

ยังไดประมาณการจำนวนครัวเร ือนที ่ม ี 

รายไดระหวาง 200,000 - 1,000,000 รูป 

ตอป (ซ่ึงตามคำจำกัดความของธนาคารโลก 

จะเรียกกลุ มนี ้วากลุ มชนชั ้นกลาง) วามี 

จำนวน 28.4 ลานครัวเรือนในชวงปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553

ผูบริโภคอินเดียใชจายกันอยางไร

จากการสำรวจการใชจายเงินของผูบริโภค 

อินเดีย โดยกระทรวงสถิติอินเดีย (Ministry 

o f  S t a t i s t i c s  a n d  P r o g r a m  

Implementation) ครั้งลาสุดในชวงเดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 – มิถุนายน พ.ศ. 

2553 พบวาผูบริโภคอินเดียในเขตเมืองมี 

รายจายตอคนเฉลี่ยเดือนละ 1,984.46 รูป 

ในขณะที่ผู บริโภคอินเดียในพื้นที่ชนบทมี 

รายจายตอคนเฉลี่ยเดือนละ 1,053.64 รูป 

เทาน้ัน น่ันคือ ระดับการใชจายของผูบริโภค 

ในเขตเมืองสูงกวาผูบริโภคในพื้นที่ชนบทถึง

รอยละ 88 นอกจากความแตกตางระหวาง 

เขตเมืองกับพ้ืนท่ีชนบทแลว ยังมีความแตกตาง 

ระหวางรัฐตางๆอีกดวย เนื่องจากอินเดีย 

ปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐที่แตละรัฐจะ

มีรัฐบาลปกครองและบริหารรัฐของตนเอง 

รวมทั ้งแตละรัฐก็ม ีฐานะทางเศรษฐกิจ 

แตกตางกันดวย ซึ่งขึ้นอยูกับทรัพยากร 

ธรรมชาติในรัฐ นโยบายของรัฐ พื้นที่ตั้ง 

ของรัฐ เปนตน ตัวอยางที่ชัดที่สุด คือการ 

ใชจายเงินของผูบริโภคในพื้นที่ชนบทในรัฐ 

เกรละ (Kerala) ที่มีคาเฉลี่ยอยูที่เดือนละ 

1,835 รูป ในขณะที่ผูบริโภคในพื้นที่ชนบท 

ในรัฐพิหาร (Bihar) มีการใชจายเงินเพียง 

เดือนละ 780 รูปเทานั้น

ผลจากการสำรวจพบวารัฐที่ผูบริโภค 

ในพื้นที่ชนบทมีรายจายตอเดือนสูงที่สุด คือ 

รัฐเกรละ (Kerala) โดยผูบริโภคมีรายจาย 

เดือนละ 1,835 รูป ซึ่งคาเฉลี่ยดังกลาว 

สูงกวาคาเฉลี่ยรายจายตอเดือนในเขตเมือง

ของหลายรัฐ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของ 

ผูบริโภคในรัฐน้ีอยางเดนชัด สวนรัฐท่ีผูบริโภค 

ในพื้นที่ชนบทมีรายจายตอเดือนต่ำสุด คือ 

รัฐพิหาร (Bihar) โดยผูบริโภคมีรายจายตอ 

เดือนเพียง 780 รูปเทานั้น สำหรับในเขต 

เมือง รัฐที่ผูบริโภคมีรายจายตอเดือนสูงที่ 

สุด คือรัฐมหาราษฎระ (Maharashtra) 

โดยผูบริโภคมีรายจายเดือนละ 2,437 รูป 

รองลงมาคือรัฐเกรละ (Kerala) เดือนละ 

2,413 รูป สวนรัฐที่ผูบริโภคในเขตเมืองมี 

รายจายต่ำที่สุด คือรัฐพิหาร (Bihar) ซึ่ง 

ผูบริโภคมีรายจายตอเดือนเพียง 1,238 รูป 

ต่ำกวาคาเฉลี่ยของผูบริโภคในพื้นที่ชนบท 

ของรัฐเกรละ (Kerala) ดวยซ้ำ จากขอมูล 

ดังกลาวจะเห็นไดชัดเจนวารัฐพิหาร (Bihar) 

เปนรัฐที่ยากจนที่สุดรัฐหนึ่งของอินเดีย

ในแงการเลือกใชจายเงินของผูบริโภค

อินเดียพบวาผูบริโภคในพื้นที่ชนบทจะใช 

จายเงินสวนใหญสำหรับซื้ออาหาร โดยยิ่ง 

คาเฉลี่ยของรายจายตอเดือนยิ่งต่ำ สัดสวน 

ของการใชจายเงินเพื่อซื้ออาหารจะยิ่งสูงขึ้น 

จากการสำรวจพบวาผ ู บร ิโภคในพื ้นที ่ 

ชนบทจะใชจายเงินเพื่อซื้ออาหารถึงรอยละ 

57 ในขณะที่ผูบริโภคในเขตเมืองจะใชจาย 

เงินเพื ่อซื ้ออาหารในสัดสวนที่ต่ำกวาคือ 

รอยละ 44.4 สาเหตุที่ทำใหสัดสวนแตกตาง 

กันมากเปนเพราะผู บริโภคในเขตเมืองมี 

รายไดเฉลี่ยสูงกวาผูบริโภคในพื้นที่ชนบท 

จะเปนครัวเรือนที่มีรายไดปานกลาง คือมี 

รายไดตอประหวาง 40,000 รูปถึง 1.8 

แสนรูปซ่ึงมีจำนวนท้ังส้ิน 140.7 ลานครัวเรือน 

ทั้งนี้ แรงงานวัยหนุมสาวเปนปจจัยสำคัญ 

ที่ทำใหเศรษฐกิจของอินเดียเจริญเติบโต 

อยางรวดเร็ว รวมทั ้งสงผลใหโครงสราง 

รายไดของอินเดียเปล่ียนไปดวย โดยผูบริโภค 

ที่อยูในวัยทำงาน คือชวงอายุ 26-35 ป 

เปนกลุมที่สำคัญที่สุดของอินเดียคิดเปน 

รอยละ 68 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

และสามารถทำงานสรางรายไดคิดเปน 

รอยละ 61 ของรายไดทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน 

ประเทศอินเดีย

อยางไรก็ตาม ในชวง 2 ปหลังที่ 

ผานมา ภาวะเศรษฐกิจของอินเดียเกิดการ 

ชะลอตัวทำใหกลุ มครัวเรือนที ่ม ีรายได 

ระดับปานกลางไดรับผลกระทบมากที่สุด 

แตปรากฏวาไมไดสงผลตอการขยายตัวของ

กลุมครัวเรือนที่มีรายไดสูงเลย โดยกลุมครัว 

เรือนที่มีรายไดสูงกลับมีการขยายตัวเพิ่ม 

ประเทศอินเดียมีผูบริโภคที่เปนคนชั้นกลาง

ที ่เขมแข็งและพรอมจะจับจายใชสอยถึง 

ประมาณ 300 ลานคน และคนกลุมนี้ยัง 

ขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราสูงตามการ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดวย

ผูบริโภคอินเดียมีฐานะดีกวาที่คิด

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 

2554 (1 เมษายน พ.ศ. 2553-31 มีนาคม 

พ.ศ. 2554) ขนาดเศรษฐกิจของอินเดียอยู 

ที่ 73 ลานลานรูปเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 

รอยละ 19.1 รายไดเฉล่ียของผูบริโภคอินเดีย 

(Per Capita Income) อยูที่ 54,835 

รูปตอป เพิ่มขึ้นรอยละ 17.9 จาก 46,492 

รูปตอปในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 

2553 ทั้งนี้ ผูบริโภคอินเดียกวา 40 ลาน 

คนมีเงินเดือนสูงกวาเดือนละ 74,750 รูป 

(ประมาณ 50,000 บาท) และคาดวา 

จำนวนผูบริโภคดังกลาวจะเพิ่มจำนวนเปน 

140 ลานในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 

พ.ศ. 2555 นี้ จากการสำรวจของบริษัท 

McKinsey & Co. พบวารายไดที่สามารถ 

จ ับจ ายใช สอยได  เฉล ี ่ ยต อครอบคร ัว 

(Average Household Disposable 

Income) ของผูบริโภคอินเดียไดเพิ่มขึ้น 

อยางรวดเร็ว จากปละ 113,744 รูป 

(ประมาณ 76,000 บาท) ในป พ.ศ. 2548

คาดวาจะขึ้นไปถึง 318,896 รูป (ประมาณ 

213,300 บาท) ในป พ.ศ. 2568 โดยมี 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.3 ตอป 

เทียบกับในชวงสองทศวรรษที่ผานมาที่มี 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 3.6 ตอป 

แตเมื่อเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย

ของประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนในชวง 

เดียวกัน พบวาทั้งสองประเทศมีอัตราการ 

เจริญเติบโตเฉลี่ยเพียงรอยละ 1.5 และ 

0.25 ตอปเทานั้นตามลำดับ

จากการศึกษาของศูนยวิจัยผูบริโภค 

มหภาค (CMCR: Centre for Macro 

Consumer Research) ภายใตสภาการ 

วิจัยเศรษฐกิจประยุกตแหงชาติ (NCAER: 

Na t i ona l  Counc i l  o f  App l i ed  

Economic Research) พบปรากฏการณที่ 

นาสนใจในตลาดอินเดีย คือในชวงสิ้นป 

งบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 

ครัวเรือนที ่มีรายไดสูง (High-Income 

Household) ของอินเดียไดเพิ่มขึ้นจนมี 

จำนวนมากกวาจำนวนครัวเรือนที่มีรายได 

ต่ำ (Low-Income Household) โดย 

จำนวนครัวเรือนที่มีรายไดสูงซึ ่งหมายถึง 

ครัวเรือนที่มีรายไดเกินปละ 1.8 แสนรูปมี 

จำนวนเพิ่มขึ้นเปน 46.7 ลานครัวเรือน 

แซงหนาครัวเรือนที่มีรายไดต่ำซึ่งหมายถึง 

ครัวเรือนที่มีรายไดต่ำกวาปละ 40,000 รูป 

ที่มีจำนวน 41 ลานครัวเรือน สวนที่เหลือ 

“รายไดที่สามารถ 

จับจายใชสอยเฉลี่ย 

ตอครอบครัวของ 

ผูบร�โภคอินเดีย 

ไดเพ��มข�้น 

อยางรวดเร�ว จาก 

ปละ 113,744 รูป 

(ประมาณ 76,000 

บาท) ในป พ.ศ. 

2548 คาดวา จะข�้น 

ไปถึง 318,896 รูป 

(ประมาณ 213,300 

บาท) ในป พ.ศ. 

2568 โดยมีอัตรา 

การเจร�ญเติบโต 

เฉลี่ยรอยละ 5.3 

ตอป”

“การใชจายเง�นของ 

ผูบร�โภคในพ��นที่ 

ชนบทในรัฐเกรละ 

(Kerala) ที่มี 

คาเฉลี่ยอยูที่เดือนละ 

1,835 รูป ในขณะที่ 

ผูบร�โภคในพ��นที่ 

ชนบทในรัฐ

พ�หาร (Bihar) 

มีการใชจายเง�นเพ�ยง

เดือนละ 780 รูป 

เทานั�น”

“หากพ�จารณาจากรายไดที่สามารถจับจาย

ใชสอยได (Disposable Income)

จะพบวาประเทศอินเดียมีผูบร�โภค 

ที่เปนคนชั�นกลางที่เขมแข�งและพรอมจะ 

จับจายใชสอยถึง ประมาณ 300 ลานคน 

และคนกลุมนี้ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง 

ในอัตราสูงตามการเจร�ญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของประเทศดวย”

Bihar
Chhattisgarh
Orissa
Jharkhand
Uttar Pradesh
Madhya Pradesh
West Bengal
Assam
Karnataka
All-India
Gujarat
Maharashtra
Tamil Nadu
Rajasthan
Andhra Pradesh
Haryana
Punjab
Kerala

Average 
MPCE (รูป)รัฐ

คาใชจาย
สำหรับอาหาร
ตอคน (รูป)

% 
ของคาใชจาย
สำหรับอาหาร

Average 
MPCE (รูป)

คาใชจาย
สำหรับอาหาร
ตอคน (รูป)

% 
ของคาใชจาย
สำหรับอาหาร

780
784
818
825
899
903
952

1,003
1,020
1,054
1,110
1,153
1,160
1,179
1,234
1,510
1,649
1,835

ที่มา: NSS KI (66/1.0): Key Indicators of Household Consumer Expenditure in India, 2009-2010

505
456
507
503
521
504
604
646
577
600
640
623
635
647
717
815
795
843

64.7
58.2
61.9
60.9
57.9
55.8
63.5
64.4
56.5
57.0
57.7
54.0
54.7
54.8
58.1
54.0
48.2
45.9

1,238
1,647
1,548
1,584
1,574
1,666
1,965
1,755
2,053
1,984
1,909
2,437
1,948
1,663
2,238
2,321
2,109
2,413

655
720
749
816
728
694
907
929
869
881
882
999
876
798

1,002
1,001
933
970

52.9
43.7
48.4
51.5
46.3
41.7
46.2
52.9
42.3
44.4
46.2
41.0
45.0
48.0
44.8
43.1
44.3
40.2
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รูจักผูบร�โภคอินเดียกอนบุกตลาดอินเดีย

ตารางแสดงคาใชจายรายเดือนของผูบร�โภคอินเดียในรัฐสำคัญ
(MPCE: Monthly Per Capita Consumer Expenditure) 

โดย สำนักงานสงเสร�มการคาในตางประเทศ ณ เมืองมุมไบ



จึงใชจายเงินสำหรับสินคาฟุมเฟอย เชน 

เส้ือผา เคร่ืองประดับ การศึกษา เคร่ืองใชไฟฟา 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน ในขณะที่ 

ผูบริโภคในพื้นที่ชนบทจะใหความสนใจกับ

ความมั่นคงดานอาหาร (Food Security) 

เปนหลักเนื่องจากมีรายไดเฉลี่ยต่ำกวา จึง 

ตองใหความสำคัญกับปจจัยสี ่มากกวา 

สินคาฟุมเฟอย

ปจจัยผลักดันการบริโภคในประเทศอินเดีย

นอกจากประเด็นเรื่องรายไดเฉลี่ยตอ

คนและรายจายเฉลี่ยรายเดือนตอคนแลว 

ยังมีปจจัยสำคัญที่ผลักดันใหการบริโภคใน

ประเทศอินเดียพุงขึ้นตอไปอีก คือ

1. การเปล่ียนแปลงโครงสรางของประชากร

ประเทศอินเดียมีคามัธยฐาน (Median) 

ของอายุประชากรอยูที่ 24 ป ซึ่งถือเปน 

คาท่ีต่ำท่ีสุดในโลก น่ันหมายความวาอินเดีย 

มีผูบริโภคที่มีอายุเฉลี่ยต่ำที่สุดในโลก และ 

ยังเปนประเทศที่มีกลุมผูบริโภครุนเยาวมาก

ที่สุดในโลกดวย ทั้งนี้ โครงสรางประชากร 

ที่สำคัญของอินเดีย คือประชากรที่มีอายุ 

ระหวาง 20 - 49 ป ซึ่งเปนกลุมประชากร 

ท่ีอยูในวัยทำงานและมีกำลังซ้ือ ซ่ึงประชากร 

หรือผูบริโภคกลุมนี้นี่เองที่เปนปจจัยสำคัญ

ท่ีผลักดันใหการบริโภคภายในประเทศเติบโต 

อยางรวดเร็ว

2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค

พฤติกรรมของผู บริโภคชาวอินเดีย 

เปลี่ยนแปลงไปอยางมากและเปลี่ยนแปลง 

ไปในทิศทางเดียวกับโลกตะวันตก เน่ืองจาก 

การเติบโตของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมใน 

อินเดีย ประกอบกับรายไดที่เพิ่มขึ้น ระดับ 

การศึกษาดีข้ึน รวมท้ังการท่ีคนอินเดียมีโอกาส 

เดินทางไปตางประเทศมากข้ึน ทำใหรสนิยม 

ทัศนคติ ความตองการ และพฤติกรรมของ 

ผูบริโภคอินเดียเปลี่ยนแปลงไปดวย

3. ตลาดใหมในพื้นที่ชนบท

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 

อินเดียทำใหชองวางระหวางผูบริโภคในเขต

เมืองกับผูบริโภคในพื้นที่ชนบทเริ่มลดลง 

ความเจริญไดเริ่มแพรกระจายไปตามเมือง 

เล็กๆ ในพื้นที่ชนบท หางสรรพสินคาและ 

ศูนยการคาใหมๆ เกิดขึ้นมากมายในเมือง 

ในพื้นที่ชนบท บริษัทตางๆ เริ่มพุงเปาไปที่ 

ตลาดในพื ้นที ่ชนบทซึ ่งยังมีผู บริโภคอีก 

รอยละ 70 รอคอยที่จะใชจายเงินเพื่อซื้อ 

สินคาในหางสรรพสินคาและศูนยการคา 

สมัยใหม ตลาดใหมน้ีจึงเปนตลาดท่ีมีศักยภาพ 

สูงมาก

4. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

สินคา

เมื ่อผู บริโภคมีรายไดเฉลี ่ยเพิ ่มขึ ้น 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาก็เริ่มเปลี่ยนไป 

จากท่ีเคยมุงเนนเฉพาะสินคาท่ีมีความจำเปน 

(Necessities) ก็เปลี่ยนเปนเลือกซื้อสินคา 

ฟุมเฟอยที่เหมาะกับวิถีชีวิตของผูบริโภค 

มากขึ้น (Lifestyle Products) 

5. ผูบริโภคอินเดียเดินทางไปตางประเทศ 

มากขึ้น

การเดินทางไปตางประเทศมากขึ ้น 

ไมวาจะเปนการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือเพื่อ 

ทองเที่ยว ทำใหผูบริโภคอินเดียไดมีโอกาส 

เปดโลกและนำส่ิงท่ีไดพบเห็นมาเปรียบเทียบ 

กับส่ิงท่ีเปนอยูในประเทศอินเดียซ่ึงยังลาหลัง 

อยูมากโดยเฉพาะธุรกิจคาปลีก ความตองการ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ทำใหภาคธุรกิจของ 

อ ินเด ียต องปร ับต ัวตามไปด วยอย าง 

หลีกเลี ่ยงไมได อนึ ่ง การเดินทางไป 

ตางประเทศของผูบริโภคอินเดียมีแนวโนม

ที ่จะเพิ ่มขึ ้นเรื ่อยๆ เนื ่องจากคาโดยสาร 

เครื ่องบินภายในประเทศมีราคาสูงมาก 

ผูบริโภคอินเดียจำนวนมากจึงนิยมเดินทาง 

ไปทองเท่ียวตางประเทศมากกวา โดยเฉพาะ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน สิงคโปร 

มาเลเซีย และประเทศไทย

เงินในการบริโภค (Active Consumer 

Group) โดยเพศชายรอยละ 33 และเพศ 

หญิงรอยละ 31 มีอายุอยูในชวงดังกลาว 

ท้ังน้ี กลุมผูบริโภคท่ีสำคัญท่ีสุดในการใชจาย 

เงิน คือกลุมผูบริโภคที่มีอายุอยูในชวง 26 

-35 ป ซึ่งมีอยูรอยละ 25 ของกลุม Active 

Consumer Group และคิดเปนรอยละ 

16.2 ของผูบริโภคอินเดียท้ังหมดหรือประมาณ 

196 ลานคน (3 เทาของประชากรของ 

ประเทศไทยทั้งประเทศ) อยางไรก็ตาม หาก 

พิจารณาจากรายไดท่ีสามารถจับจายใชสอย 

ได (Disposable Income) จะพบวา 

เปนหลัก โดยมีการคาดการณวาภายใน 5 ป 

ถาดูจาก GDP อินเดียจะเปนประเทศที่ 

มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ของโลก

ประชากรจำนวนมหาศาลของอินเดีย 

นอกจากจะเปนแหลงทรัพยากรมนุษยแลว 

ยังเปนตลาดผู บริโภคขนาดใหญอีกดวย 

โดยผูบริโภคอินเดียจำนวน 1,210 ลานคน 

แบงเปนเพศชายรอยละ 52 และเพศหญิง 

รอยละ 48 อาศัยอยูในเมืองใหญรอยละ 30 

และในพื้นที่ชนบทรอยละ 70 ผูบริโภค 

อินเดียรอยละ 64.6 มีอายุอยูในชวง 15-64 

ปซึ่งเปนกลุมผูบริโภคที่มีรายไดและใชจาย 

อินเดียเปนประเทศที่มีประชากรมาก 

เปนอันดับสองของโลกรองจากจีนดวย 

จำนวนประชากร 1,210 ลานคน และเปน 

ประเทศที ่ม ีอ ัตราการเจร ิญเต ิบโตทาง 

เศรษฐกิจสูงเปนอันดับสองของโลกรองจาก

จีนอีกเชนกัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง 

มาหลายป แมแตในชวงที่เศรษฐกิจโลกอยู 

ในภาวะถดถอย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของอินเดียก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยางสม่ำเสมอ 

ท้ังน้ี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดีย 

เปนผลมาจากการบริโภคภายในประเทศ 

จำนวนจากรอยละ 16.8 เปนรอยละ 20.5 

ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในชวงสองปที่

ผานมา สวนกลุมครัวเรือนที่มีรายไดต่ำกลับ 

ลดจำนวนลงอยางรวดเร็วจากรอยละ 21.1 

เหลือรอยละ 17.9 ของจำนวนครัวเรือน 

ทั้งหมดในชวงระยะเวลาเดียวกัน นอกจาก 

น้ัน สภาการวิจัยเศรษฐกิจประยุกตแหงชาติ 

ยังไดประมาณการจำนวนครัวเร ือนที ่ม ี 

รายไดระหวาง 200,000 - 1,000,000 รูป 

ตอป (ซ่ึงตามคำจำกัดความของธนาคารโลก 

จะเรียกกลุ มนี ้วากลุ มชนชั ้นกลาง) วามี 

จำนวน 28.4 ลานครัวเรือนในชวงปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553

ผูบริโภคอินเดียใชจายกันอยางไร

จากการสำรวจการใชจายเงินของผูบริโภค 

อินเดีย โดยกระทรวงสถิติอินเดีย (Ministry 

o f  S t a t i s t i c s  a n d  P r o g r a m  

Implementation) ครั้งลาสุดในชวงเดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 – มิถุนายน พ.ศ. 

2553 พบวาผูบริโภคอินเดียในเขตเมืองมี 

รายจายตอคนเฉลี่ยเดือนละ 1,984.46 รูป 

ในขณะที่ผู บริโภคอินเดียในพื้นที่ชนบทมี 

รายจายตอคนเฉลี่ยเดือนละ 1,053.64 รูป 

เทาน้ัน น่ันคือ ระดับการใชจายของผูบริโภค 

ในเขตเมืองสูงกวาผูบริโภคในพื้นที่ชนบทถึง

รอยละ 88 นอกจากความแตกตางระหวาง 

เขตเมืองกับพ้ืนท่ีชนบทแลว ยังมีความแตกตาง 

ระหวางรัฐตางๆอีกดวย เนื่องจากอินเดีย 

ปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐที่แตละรัฐจะ

มีรัฐบาลปกครองและบริหารรัฐของตนเอง 

รวมทั ้งแตละรัฐก็ม ีฐานะทางเศรษฐกิจ 

แตกตางกันดวย ซึ่งขึ้นอยูกับทรัพยากร 

ธรรมชาติในรัฐ นโยบายของรัฐ พื้นที่ตั้ง 

ของรัฐ เปนตน ตัวอยางที่ชัดที่สุด คือการ 

ใชจายเงินของผูบริโภคในพื้นที่ชนบทในรัฐ 

เกรละ (Kerala) ที่มีคาเฉลี่ยอยูที่เดือนละ 

1,835 รูป ในขณะที่ผูบริโภคในพื้นที่ชนบท 

ในรัฐพิหาร (Bihar) มีการใชจายเงินเพียง 

เดือนละ 780 รูปเทานั้น

ผลจากการสำรวจพบวารัฐที่ผูบริโภค 

ในพื้นที่ชนบทมีรายจายตอเดือนสูงที่สุด คือ 

รัฐเกรละ (Kerala) โดยผูบริโภคมีรายจาย 

เดือนละ 1,835 รูป ซึ่งคาเฉลี่ยดังกลาว 

สูงกวาคาเฉลี่ยรายจายตอเดือนในเขตเมือง

ของหลายรัฐ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของ 

ผูบริโภคในรัฐน้ีอยางเดนชัด สวนรัฐท่ีผูบริโภค 

ในพื้นที่ชนบทมีรายจายตอเดือนต่ำสุด คือ 

รัฐพิหาร (Bihar) โดยผูบริโภคมีรายจายตอ 

เดือนเพียง 780 รูปเทานั้น สำหรับในเขต 

เมือง รัฐที่ผูบริโภคมีรายจายตอเดือนสูงที่ 

สุด คือรัฐมหาราษฎระ (Maharashtra) 

โดยผูบริโภคมีรายจายเดือนละ 2,437 รูป 

รองลงมาคือรัฐเกรละ (Kerala) เดือนละ 

2,413 รูป สวนรัฐที่ผูบริโภคในเขตเมืองมี 

รายจายต่ำที่สุด คือรัฐพิหาร (Bihar) ซึ่ง 

ผูบริโภคมีรายจายตอเดือนเพียง 1,238 รูป 

ต่ำกวาคาเฉลี่ยของผูบริโภคในพื้นที่ชนบท 

ของรัฐเกรละ (Kerala) ดวยซ้ำ จากขอมูล 

ดังกลาวจะเห็นไดชัดเจนวารัฐพิหาร (Bihar) 

เปนรัฐที่ยากจนที่สุดรัฐหนึ่งของอินเดีย

ในแงการเลือกใชจายเงินของผูบริโภค

อินเดียพบวาผูบริโภคในพื้นที่ชนบทจะใช 

จายเงินสวนใหญสำหรับซื้ออาหาร โดยยิ่ง 

คาเฉลี่ยของรายจายตอเดือนยิ่งต่ำ สัดสวน 

ของการใชจายเงินเพื่อซื้ออาหารจะยิ่งสูงขึ้น 

จากการสำรวจพบวาผ ู บร ิโภคในพื ้นที ่ 

ชนบทจะใชจายเงินเพื่อซื้ออาหารถึงรอยละ 

57 ในขณะที่ผูบริโภคในเขตเมืองจะใชจาย 

เงินเพื ่อซื ้ออาหารในสัดสวนที่ต่ำกวาคือ 

รอยละ 44.4 สาเหตุที่ทำใหสัดสวนแตกตาง 

กันมากเปนเพราะผู บริโภคในเขตเมืองมี 

รายไดเฉลี่ยสูงกวาผูบริโภคในพื้นที่ชนบท 

จะเปนครัวเรือนที่มีรายไดปานกลาง คือมี 

รายไดตอประหวาง 40,000 รูปถึง 1.8 

แสนรูปซ่ึงมีจำนวนท้ังส้ิน 140.7 ลานครัวเรือน 

ทั้งนี้ แรงงานวัยหนุมสาวเปนปจจัยสำคัญ 

ที่ทำใหเศรษฐกิจของอินเดียเจริญเติบโต 

อยางรวดเร็ว รวมทั ้งสงผลใหโครงสราง 

รายไดของอินเดียเปล่ียนไปดวย โดยผูบริโภค 

ที่อยูในวัยทำงาน คือชวงอายุ 26-35 ป 

เปนกลุมที่สำคัญที่สุดของอินเดียคิดเปน 

รอยละ 68 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

และสามารถทำงานสรางรายไดคิดเปน 

รอยละ 61 ของรายไดทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน 

ประเทศอินเดีย

อยางไรก็ตาม ในชวง 2 ปหลังที่ 

ผานมา ภาวะเศรษฐกิจของอินเดียเกิดการ 

ชะลอตัวทำใหกลุ มครัวเรือนที ่ม ีรายได 

ระดับปานกลางไดรับผลกระทบมากที่สุด 

แตปรากฏวาไมไดสงผลตอการขยายตัวของ

กลุมครัวเรือนที่มีรายไดสูงเลย โดยกลุมครัว 

เรือนที่มีรายไดสูงกลับมีการขยายตัวเพิ่ม 

ประเทศอินเดียมีผูบริโภคที่เปนคนชั้นกลาง

ที ่เขมแข็งและพรอมจะจับจายใชสอยถึง 

ประมาณ 300 ลานคน และคนกลุมนี้ยัง 

ขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราสูงตามการ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดวย

ผูบริโภคอินเดียมีฐานะดีกวาที่คิด

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 

2554 (1 เมษายน พ.ศ. 2553-31 มีนาคม 

พ.ศ. 2554) ขนาดเศรษฐกิจของอินเดียอยู 

ที่ 73 ลานลานรูปเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 

รอยละ 19.1 รายไดเฉล่ียของผูบริโภคอินเดีย 

(Per Capita Income) อยูที่ 54,835 

รูปตอป เพิ่มขึ้นรอยละ 17.9 จาก 46,492 

รูปตอปในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 

2553 ทั้งนี้ ผูบริโภคอินเดียกวา 40 ลาน 

คนมีเงินเดือนสูงกวาเดือนละ 74,750 รูป 

(ประมาณ 50,000 บาท) และคาดวา 

จำนวนผูบริโภคดังกลาวจะเพิ่มจำนวนเปน 

140 ลานในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 

พ.ศ. 2555 นี้ จากการสำรวจของบริษัท 

McKinsey & Co. พบวารายไดที่สามารถ 

จ ับจ ายใช สอยได  เฉล ี ่ ยต อครอบคร ัว 

(Average Household Disposable 

Income) ของผูบริโภคอินเดียไดเพิ่มขึ้น 

อยางรวดเร็ว จากปละ 113,744 รูป 

(ประมาณ 76,000 บาท) ในป พ.ศ. 2548

คาดวาจะขึ้นไปถึง 318,896 รูป (ประมาณ 

213,300 บาท) ในป พ.ศ. 2568 โดยมี 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.3 ตอป 

เทียบกับในชวงสองทศวรรษที่ผานมาที่มี 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 3.6 ตอป 

แตเมื่อเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย

ของประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนในชวง 

เดียวกัน พบวาทั้งสองประเทศมีอัตราการ 

เจริญเติบโตเฉลี่ยเพียงรอยละ 1.5 และ 

0.25 ตอปเทานั้นตามลำดับ

จากการศึกษาของศูนยวิจัยผูบริโภค 

มหภาค (CMCR: Centre for Macro 

Consumer Research) ภายใตสภาการ 

วิจัยเศรษฐกิจประยุกตแหงชาติ (NCAER: 

Na t i ona l  Counc i l  o f  App l i ed  

Economic Research) พบปรากฏการณที่ 

นาสนใจในตลาดอินเดีย คือในชวงสิ้นป 

งบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 

ครัวเรือนที ่มีรายไดสูง (High-Income 

Household) ของอินเดียไดเพิ่มขึ้นจนมี 

จำนวนมากกวาจำนวนครัวเรือนที่มีรายได 

ต่ำ (Low-Income Household) โดย 

จำนวนครัวเรือนที่มีรายไดสูงซึ ่งหมายถึง 

ครัวเรือนที่มีรายไดเกินปละ 1.8 แสนรูปมี 

จำนวนเพิ่มขึ้นเปน 46.7 ลานครัวเรือน 

แซงหนาครัวเรือนที่มีรายไดต่ำซึ่งหมายถึง 

ครัวเรือนที่มีรายไดต่ำกวาปละ 40,000 รูป 

ที่มีจำนวน 41 ลานครัวเรือน สวนที่เหลือ 

“รายไดที่สามารถ 

จับจายใชสอยเฉลี่ย 

ตอครอบครัวของ 

ผูบร�โภคอินเดีย 

ไดเพ��มข�้น 

อยางรวดเร�ว จาก 

ปละ 113,744 รูป 

(ประมาณ 76,000 

บาท) ในป พ.ศ. 

2548 คาดวา จะข�้น 

ไปถึง 318,896 รูป 

(ประมาณ 213,300 

บาท) ในป พ.ศ. 

2568 โดยมีอัตรา 

การเจร�ญเติบโต 

เฉลี่ยรอยละ 5.3 

ตอป”

“การใชจายเง�นของ 

ผูบร�โภคในพ��นที่ 

ชนบทในรัฐเกรละ 

(Kerala) ที่มี 

คาเฉลี่ยอยูที่เดือนละ 

1,835 รูป ในขณะที่ 

ผูบร�โภคในพ��นที่ 

ชนบทในรัฐ

พ�หาร (Bihar) 

มีการใชจายเง�นเพ�ยง

เดือนละ 780 รูป 

เทานั�น”

“หากพ�จารณาจากรายไดที่สามารถจับจาย

ใชสอยได (Disposable Income)

จะพบวาประเทศอินเดียมีผูบร�โภค 

ที่เปนคนชั�นกลางที่เขมแข�งและพรอมจะ 

จับจายใชสอยถึง ประมาณ 300 ลานคน 

และคนกลุมนี้ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง 

ในอัตราสูงตามการเจร�ญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของประเทศดวย”

Bihar
Chhattisgarh
Orissa
Jharkhand
Uttar Pradesh
Madhya Pradesh
West Bengal
Assam
Karnataka
All-India
Gujarat
Maharashtra
Tamil Nadu
Rajasthan
Andhra Pradesh
Haryana
Punjab
Kerala

Average 
MPCE (รูป)รัฐ

คาใชจาย
สำหรับอาหาร
ตอคน (รูป)

% 
ของคาใชจาย
สำหรับอาหาร

Average 
MPCE (รูป)

คาใชจาย
สำหรับอาหาร
ตอคน (รูป)

% 
ของคาใชจาย
สำหรับอาหาร

780
784
818
825
899
903
952

1,003
1,020
1,054
1,110
1,153
1,160
1,179
1,234
1,510
1,649
1,835

ที่มา: NSS KI (66/1.0): Key Indicators of Household Consumer Expenditure in India, 2009-2010
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521
504
604
646
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600
640
623
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717
815
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843

64.7
58.2
61.9
60.9
57.9
55.8
63.5
64.4
56.5
57.0
57.7
54.0
54.7
54.8
58.1
54.0
48.2
45.9

1,238
1,647
1,548
1,584
1,574
1,666
1,965
1,755
2,053
1,984
1,909
2,437
1,948
1,663
2,238
2,321
2,109
2,413

655
720
749
816
728
694
907
929
869
881
882
999
876
798

1,002
1,001
933
970

52.9
43.7
48.4
51.5
46.3
41.7
46.2
52.9
42.3
44.4
46.2
41.0
45.0
48.0
44.8
43.1
44.3
40.2
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รูจักผูบร�โภคอินเดียกอนบุกตลาดอินเดีย

ตารางแสดงคาใชจายรายเดือนของผูบร�โภคอินเดียในรัฐสำคัญ
(MPCE: Monthly Per Capita Consumer Expenditure) 

โดย สำนักงานสงเสร�มการคาในตางประเทศ ณ เมืองมุมไบ



จึงใชจายเงินสำหรับสินคาฟุมเฟอย เชน 

เส้ือผา เคร่ืองประดับ การศึกษา เคร่ืองใชไฟฟา 

เครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน ในขณะที่ 

ผูบริโภคในพื้นที่ชนบทจะใหความสนใจกับ

ความมั่นคงดานอาหาร (Food Security) 

เปนหลักเนื่องจากมีรายไดเฉลี่ยต่ำกวา จึง 

ตองใหความสำคัญกับปจจัยสี ่มากกวา 

สินคาฟุมเฟอย

ปจจัยผลักดันการบริโภคในประเทศอินเดีย

นอกจากประเด็นเรื่องรายไดเฉลี่ยตอ

คนและรายจายเฉลี่ยรายเดือนตอคนแลว 

ยังมีปจจัยสำคัญที่ผลักดันใหการบริโภคใน

ประเทศอินเดียพุงขึ้นตอไปอีก คือ

1. การเปล่ียนแปลงโครงสรางของประชากร

ประเทศอินเดียมีคามัธยฐาน (Median) 

ของอายุประชากรอยูที่ 24 ป ซึ่งถือเปน 

คาท่ีต่ำท่ีสุดในโลก น่ันหมายความวาอินเดีย 

มีผูบริโภคที่มีอายุเฉลี่ยต่ำที่สุดในโลก และ 

ยังเปนประเทศที่มีกลุมผูบริโภครุนเยาวมาก

ที่สุดในโลกดวย ทั้งนี้ โครงสรางประชากร 

ที่สำคัญของอินเดีย คือประชากรที่มีอายุ 

ระหวาง 20 - 49 ป ซึ่งเปนกลุมประชากร 

ท่ีอยูในวัยทำงานและมีกำลังซ้ือ ซ่ึงประชากร 

หรือผูบริโภคกลุมนี้นี่เองที่เปนปจจัยสำคัญ

ท่ีผลักดันใหการบริโภคภายในประเทศเติบโต 

อยางรวดเร็ว

2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภค

พฤติกรรมของผู บริโภคชาวอินเดีย 

เปลี่ยนแปลงไปอยางมากและเปลี่ยนแปลง 

ไปในทิศทางเดียวกับโลกตะวันตก เน่ืองจาก 

การเติบโตของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมใน 

อินเดีย ประกอบกับรายไดที่เพิ่มขึ้น ระดับ 

การศึกษาดีข้ึน รวมท้ังการท่ีคนอินเดียมีโอกาส 

เดินทางไปตางประเทศมากข้ึน ทำใหรสนิยม 

ทัศนคติ ความตองการ และพฤติกรรมของ 

ผูบริโภคอินเดียเปลี่ยนแปลงไปดวย

3. ตลาดใหมในพื้นที่ชนบท

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ 

อินเดียทำใหชองวางระหวางผูบริโภคในเขต

เมืองกับผูบริโภคในพื้นที่ชนบทเริ่มลดลง 

ความเจริญไดเริ่มแพรกระจายไปตามเมือง 

เล็กๆ ในพื้นที่ชนบท หางสรรพสินคาและ 

ศูนยการคาใหมๆ เกิดขึ้นมากมายในเมือง 

ในพื้นที่ชนบท บริษัทตางๆ เริ่มพุงเปาไปที่ 

ตลาดในพื ้นที ่ชนบทซึ ่งยังมีผู บริโภคอีก 

รอยละ 70 รอคอยที่จะใชจายเงินเพื่อซื้อ 

สินคาในหางสรรพสินคาและศูนยการคา 

สมัยใหม ตลาดใหมน้ีจึงเปนตลาดท่ีมีศักยภาพ 

สูงมาก

4. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

สินคา

เมื ่อผู บริโภคมีรายไดเฉลี ่ยเพิ ่มขึ ้น 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาก็เริ่มเปลี่ยนไป 

จากท่ีเคยมุงเนนเฉพาะสินคาท่ีมีความจำเปน 

(Necessities) ก็เปลี่ยนเปนเลือกซื้อสินคา 

ฟุมเฟอยที่เหมาะกับวิถีชีวิตของผูบริโภค 

มากขึ้น (Lifestyle Products) 

5. ผูบริโภคอินเดียเดินทางไปตางประเทศ 

มากขึ้น

การเดินทางไปตางประเทศมากขึ ้น 

ไมวาจะเปนการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือเพื่อ 

ทองเที่ยว ทำใหผูบริโภคอินเดียไดมีโอกาส 

เปดโลกและนำส่ิงท่ีไดพบเห็นมาเปรียบเทียบ 

กับส่ิงท่ีเปนอยูในประเทศอินเดียซ่ึงยังลาหลัง 

อยูมากโดยเฉพาะธุรกิจคาปลีก ความตองการ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ทำใหภาคธุรกิจของ 

อ ินเด ียต องปร ับต ัวตามไปด วยอย าง 

หลีกเลี ่ยงไมได อนึ ่ง การเดินทางไป 

ตางประเทศของผูบริโภคอินเดียมีแนวโนม

ที ่จะเพิ ่มขึ ้นเรื ่อยๆ เนื ่องจากคาโดยสาร 

เครื ่องบินภายในประเทศมีราคาสูงมาก 

ผูบริโภคอินเดียจำนวนมากจึงนิยมเดินทาง 

ไปทองเท่ียวตางประเทศมากกวา โดยเฉพาะ 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน สิงคโปร 

มาเลเซีย และประเทศไทย

เงินในการบริโภค (Active Consumer 

Group) โดยเพศชายรอยละ 33 และเพศ 

หญิงรอยละ 31 มีอายุอยูในชวงดังกลาว 

ท้ังน้ี กลุมผูบริโภคท่ีสำคัญท่ีสุดในการใชจาย 

เงิน คือกลุมผูบริโภคที่มีอายุอยูในชวง 26 

-35 ป ซึ่งมีอยูรอยละ 25 ของกลุม Active 

Consumer Group และคิดเปนรอยละ 

16.2 ของผูบริโภคอินเดียท้ังหมดหรือประมาณ 

196 ลานคน (3 เทาของประชากรของ 

ประเทศไทยทั้งประเทศ) อยางไรก็ตาม หาก 

พิจารณาจากรายไดท่ีสามารถจับจายใชสอย 

ได (Disposable Income) จะพบวา 

เปนหลัก โดยมีการคาดการณวาภายใน 5 ป 

ถาดูจาก GDP อินเดียจะเปนประเทศที่ 

มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ของโลก

ประชากรจำนวนมหาศาลของอินเดีย 

นอกจากจะเปนแหลงทรัพยากรมนุษยแลว 

ยังเปนตลาดผู บริโภคขนาดใหญอีกดวย 

โดยผูบริโภคอินเดียจำนวน 1,210 ลานคน 

แบงเปนเพศชายรอยละ 52 และเพศหญิง 

รอยละ 48 อาศัยอยูในเมืองใหญรอยละ 30 

และในพื้นที่ชนบทรอยละ 70 ผูบริโภค 

อินเดียรอยละ 64.6 มีอายุอยูในชวง 15-64 

ปซึ่งเปนกลุมผูบริโภคที่มีรายไดและใชจาย 

อินเดียเปนประเทศที่มีประชากรมาก 

เปนอันดับสองของโลกรองจากจีนดวย 

จำนวนประชากร 1,210 ลานคน และเปน 

ประเทศที ่ม ีอ ัตราการเจร ิญเต ิบโตทาง 

เศรษฐกิจสูงเปนอันดับสองของโลกรองจาก

จีนอีกเชนกัน โดยมีอัตราการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง 

มาหลายป แมแตในชวงที่เศรษฐกิจโลกอยู 

ในภาวะถดถอย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของอินเดียก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยางสม่ำเสมอ 

ท้ังน้ี การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดีย 

เปนผลมาจากการบริโภคภายในประเทศ 

จำนวนจากรอยละ 16.8 เปนรอยละ 20.5 

ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในชวงสองปที่

ผานมา สวนกลุมครัวเรือนที่มีรายไดต่ำกลับ 

ลดจำนวนลงอยางรวดเร็วจากรอยละ 21.1 

เหลือรอยละ 17.9 ของจำนวนครัวเรือน 

ทั้งหมดในชวงระยะเวลาเดียวกัน นอกจาก 

น้ัน สภาการวิจัยเศรษฐกิจประยุกตแหงชาติ 

ยังไดประมาณการจำนวนครัวเร ือนที ่ม ี 

รายไดระหวาง 200,000 - 1,000,000 รูป 

ตอป (ซ่ึงตามคำจำกัดความของธนาคารโลก 

จะเรียกกลุ มนี ้วากลุ มชนชั ้นกลาง) วามี 

จำนวน 28.4 ลานครัวเรือนในชวงปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553

ผูบริโภคอินเดียใชจายกันอยางไร

จากการสำรวจการใชจายเงินของผูบริโภค 

อินเดีย โดยกระทรวงสถิติอินเดีย (Ministry 

o f  S t a t i s t i c s  a n d  P r o g r a m  

Implementation) ครั้งลาสุดในชวงเดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 – มิถุนายน พ.ศ. 

2553 พบวาผูบริโภคอินเดียในเขตเมืองมี 

รายจายตอคนเฉลี่ยเดือนละ 1,984.46 รูป 

ในขณะที่ผู บริโภคอินเดียในพื้นที่ชนบทมี 

รายจายตอคนเฉลี่ยเดือนละ 1,053.64 รูป 

เทาน้ัน น่ันคือ ระดับการใชจายของผูบริโภค 

ในเขตเมืองสูงกวาผูบริโภคในพื้นที่ชนบทถึง

รอยละ 88 นอกจากความแตกตางระหวาง 

เขตเมืองกับพ้ืนท่ีชนบทแลว ยังมีความแตกตาง 

ระหวางรัฐตางๆอีกดวย เนื่องจากอินเดีย 

ปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐที่แตละรัฐจะ

มีรัฐบาลปกครองและบริหารรัฐของตนเอง 

รวมทั ้งแตละรัฐก็ม ีฐานะทางเศรษฐกิจ 

แตกตางกันดวย ซึ่งขึ้นอยูกับทรัพยากร 

ธรรมชาติในรัฐ นโยบายของรัฐ พื้นที่ตั้ง 

ของรัฐ เปนตน ตัวอยางที่ชัดที่สุด คือการ 

ใชจายเงินของผูบริโภคในพื้นที่ชนบทในรัฐ 

เกรละ (Kerala) ที่มีคาเฉลี่ยอยูที่เดือนละ 

1,835 รูป ในขณะที่ผูบริโภคในพื้นที่ชนบท 

ในรัฐพิหาร (Bihar) มีการใชจายเงินเพียง 

เดือนละ 780 รูปเทานั้น

ผลจากการสำรวจพบวารัฐที่ผูบริโภค 

ในพื้นที่ชนบทมีรายจายตอเดือนสูงที่สุด คือ 

รัฐเกรละ (Kerala) โดยผูบริโภคมีรายจาย 

เดือนละ 1,835 รูป ซึ่งคาเฉลี่ยดังกลาว 

สูงกวาคาเฉลี่ยรายจายตอเดือนในเขตเมือง

ของหลายรัฐ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของ 

ผูบริโภคในรัฐน้ีอยางเดนชัด สวนรัฐท่ีผูบริโภค 

ในพื้นที่ชนบทมีรายจายตอเดือนต่ำสุด คือ 

รัฐพิหาร (Bihar) โดยผูบริโภคมีรายจายตอ 

เดือนเพียง 780 รูปเทานั้น สำหรับในเขต 

เมือง รัฐที่ผูบริโภคมีรายจายตอเดือนสูงที่ 

สุด คือรัฐมหาราษฎระ (Maharashtra) 

โดยผูบริโภคมีรายจายเดือนละ 2,437 รูป 

รองลงมาคือรัฐเกรละ (Kerala) เดือนละ 

2,413 รูป สวนรัฐที่ผูบริโภคในเขตเมืองมี 

รายจายต่ำที่สุด คือรัฐพิหาร (Bihar) ซึ่ง 

ผูบริโภคมีรายจายตอเดือนเพียง 1,238 รูป 

ต่ำกวาคาเฉลี่ยของผูบริโภคในพื้นที่ชนบท 

ของรัฐเกรละ (Kerala) ดวยซ้ำ จากขอมูล 

ดังกลาวจะเห็นไดชัดเจนวารัฐพิหาร (Bihar) 

เปนรัฐที่ยากจนที่สุดรัฐหนึ่งของอินเดีย

ในแงการเลือกใชจายเงินของผูบริโภค

อินเดียพบวาผูบริโภคในพื้นที่ชนบทจะใช 

จายเงินสวนใหญสำหรับซื้ออาหาร โดยยิ่ง 

คาเฉลี่ยของรายจายตอเดือนยิ่งต่ำ สัดสวน 

ของการใชจายเงินเพื่อซื้ออาหารจะยิ่งสูงขึ้น 

จากการสำรวจพบวาผ ู บร ิโภคในพื ้นที ่ 

ชนบทจะใชจายเงินเพื่อซื้ออาหารถึงรอยละ 

57 ในขณะที่ผูบริโภคในเขตเมืองจะใชจาย 

เงินเพื ่อซื ้ออาหารในสัดสวนที่ต่ำกวาคือ 

รอยละ 44.4 สาเหตุที่ทำใหสัดสวนแตกตาง 

กันมากเปนเพราะผู บริโภคในเขตเมืองมี 

รายไดเฉลี่ยสูงกวาผูบริโภคในพื้นที่ชนบท 

จะเปนครัวเรือนที่มีรายไดปานกลาง คือมี 

รายไดตอประหวาง 40,000 รูปถึง 1.8 

แสนรูปซ่ึงมีจำนวนท้ังส้ิน 140.7 ลานครัวเรือน 

ทั้งนี้ แรงงานวัยหนุมสาวเปนปจจัยสำคัญ 

ที่ทำใหเศรษฐกิจของอินเดียเจริญเติบโต 

อยางรวดเร็ว รวมทั ้งสงผลใหโครงสราง 

รายไดของอินเดียเปล่ียนไปดวย โดยผูบริโภค 

ที่อยูในวัยทำงาน คือชวงอายุ 26-35 ป 

เปนกลุมที่สำคัญที่สุดของอินเดียคิดเปน 

รอยละ 68 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 

และสามารถทำงานสรางรายไดคิดเปน 

รอยละ 61 ของรายไดทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน 

ประเทศอินเดีย

อยางไรก็ตาม ในชวง 2 ปหลังที่ 

ผานมา ภาวะเศรษฐกิจของอินเดียเกิดการ 

ชะลอตัวทำใหกลุ มครัวเรือนที ่ม ีรายได 

ระดับปานกลางไดรับผลกระทบมากที่สุด 

แตปรากฏวาไมไดสงผลตอการขยายตัวของ

กลุมครัวเรือนที่มีรายไดสูงเลย โดยกลุมครัว 

เรือนที่มีรายไดสูงกลับมีการขยายตัวเพิ่ม 

ประเทศอินเดียมีผูบริโภคที่เปนคนชั้นกลาง

ที ่เขมแข็งและพรอมจะจับจายใชสอยถึง 

ประมาณ 300 ลานคน และคนกลุมนี้ยัง 

ขยายตัวอยางตอเนื่องในอัตราสูงตามการ 

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดวย

ผูบริโภคอินเดียมีฐานะดีกวาที่คิด

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 

2554 (1 เมษายน พ.ศ. 2553-31 มีนาคม 

พ.ศ. 2554) ขนาดเศรษฐกิจของอินเดียอยู 

ที่ 73 ลานลานรูปเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา 

รอยละ 19.1 รายไดเฉล่ียของผูบริโภคอินเดีย 

(Per Capita Income) อยูที่ 54,835 

รูปตอป เพิ่มขึ้นรอยละ 17.9 จาก 46,492 

รูปตอปในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 

2553 ทั้งนี้ ผูบริโภคอินเดียกวา 40 ลาน 

คนมีเงินเดือนสูงกวาเดือนละ 74,750 รูป 

(ประมาณ 50,000 บาท) และคาดวา 

จำนวนผูบริโภคดังกลาวจะเพิ่มจำนวนเปน 

140 ลานในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 

พ.ศ. 2555 นี้ จากการสำรวจของบริษัท 

McKinsey & Co. พบวารายไดที่สามารถ 

จ ับจ ายใช สอยได  เฉล ี ่ ยต อครอบคร ัว 

(Average Household Disposable 

Income) ของผูบริโภคอินเดียไดเพิ่มขึ้น 

อยางรวดเร็ว จากปละ 113,744 รูป 

(ประมาณ 76,000 บาท) ในป พ.ศ. 2548

คาดวาจะขึ้นไปถึง 318,896 รูป (ประมาณ 

213,300 บาท) ในป พ.ศ. 2568 โดยมี 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 5.3 ตอป 

เทียบกับในชวงสองทศวรรษที่ผานมาที่มี 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 3.6 ตอป 

แตเมื่อเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย

ของประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนในชวง 

เดียวกัน พบวาทั้งสองประเทศมีอัตราการ 

เจริญเติบโตเฉลี่ยเพียงรอยละ 1.5 และ 

0.25 ตอปเทานั้นตามลำดับ

จากการศึกษาของศูนยวิจัยผูบริโภค 

มหภาค (CMCR: Centre for Macro 

Consumer Research) ภายใตสภาการ 

วิจัยเศรษฐกิจประยุกตแหงชาติ (NCAER: 

Na t i ona l  Counc i l  o f  App l i ed  

Economic Research) พบปรากฏการณที่ 

นาสนใจในตลาดอินเดีย คือในชวงสิ้นป 

งบประมาณ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 

ครัวเรือนที ่มีรายไดสูง (High-Income 

Household) ของอินเดียไดเพิ่มขึ้นจนมี 

จำนวนมากกวาจำนวนครัวเรือนที่มีรายได 

ต่ำ (Low-Income Household) โดย 

จำนวนครัวเรือนที่มีรายไดสูงซึ ่งหมายถึง 

ครัวเรือนที่มีรายไดเกินปละ 1.8 แสนรูปมี 

จำนวนเพิ่มขึ้นเปน 46.7 ลานครัวเรือน 

แซงหนาครัวเรือนที่มีรายไดต่ำซึ่งหมายถึง 

ครัวเรือนที่มีรายไดต่ำกวาปละ 40,000 รูป 

ที่มีจำนวน 41 ลานครัวเรือน สวนที่เหลือ 

“รายไดที่สามารถ 

จับจายใชสอยเฉลี่ย 

ตอครอบครัวของ 

ผูบร�โภคอินเดีย 

ไดเพ��มข�้น 

อยางรวดเร�ว จาก 

ปละ 113,744 รูป 

(ประมาณ 76,000 

บาท) ในป พ.ศ. 

2548 คาดวา จะข�้น 

ไปถึง 318,896 รูป 

(ประมาณ 213,300 

บาท) ในป พ.ศ. 

2568 โดยมีอัตรา 

การเจร�ญเติบโต 

เฉลี่ยรอยละ 5.3 

ตอป”

“การใชจายเง�นของ 

ผูบร�โภคในพ��นที่ 

ชนบทในรัฐเกรละ 

(Kerala) ที่มี 

คาเฉลี่ยอยูที่เดือนละ 

1,835 รูป ในขณะที่ 

ผูบร�โภคในพ��นที่ 

ชนบทในรัฐ

พ�หาร (Bihar) 

มีการใชจายเง�นเพ�ยง

เดือนละ 780 รูป 

เทานั�น”

“หากพ�จารณาจากรายไดที่สามารถจับจาย

ใชสอยได (Disposable Income)

จะพบวาประเทศอินเดียมีผูบร�โภค 

ที่เปนคนชั�นกลางที่เขมแข�งและพรอมจะ 

จับจายใชสอยถึง ประมาณ 300 ลานคน 

และคนกลุมนี้ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง 

ในอัตราสูงตามการเจร�ญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของประเทศดวย”

Bihar
Chhattisgarh
Orissa
Jharkhand
Uttar Pradesh
Madhya Pradesh
West Bengal
Assam
Karnataka
All-India
Gujarat
Maharashtra
Tamil Nadu
Rajasthan
Andhra Pradesh
Haryana
Punjab
Kerala

Average 
MPCE (รูป)รัฐ

คาใชจาย
สำหรับอาหาร
ตอคน (รูป)

% 
ของคาใชจาย
สำหรับอาหาร

Average 
MPCE (รูป)

คาใชจาย
สำหรับอาหาร
ตอคน (รูป)

% 
ของคาใชจาย
สำหรับอาหาร

780
784
818
825
899
903
952

1,003
1,020
1,054
1,110
1,153
1,160
1,179
1,234
1,510
1,649
1,835

ที่มา: NSS KI (66/1.0): Key Indicators of Household Consumer Expenditure in India, 2009-2010

505
456
507
503
521
504
604
646
577
600
640
623
635
647
717
815
795
843

64.7
58.2
61.9
60.9
57.9
55.8
63.5
64.4
56.5
57.0
57.7
54.0
54.7
54.8
58.1
54.0
48.2
45.9

1,238
1,647
1,548
1,584
1,574
1,666
1,965
1,755
2,053
1,984
1,909
2,437
1,948
1,663
2,238
2,321
2,109
2,413

655
720
749
816
728
694
907
929
869
881
882
999
876
798

1,002
1,001
933
970

52.9
43.7
48.4
51.5
46.3
41.7
46.2
52.9
42.3
44.4
46.2
41.0
45.0
48.0
44.8
43.1
44.3
40.2
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รูจักผูบร�โภคอินเดียกอนบุกตลาดอินเดีย

ตารางแสดงคาใชจายรายเดือนของผูบร�โภคอินเดียในรัฐสำคัญ
(MPCE: Monthly Per Capita Consumer Expenditure) 

โดย สำนักงานสงเสร�มการคาในตางประเทศ ณ เมืองมุมไบ



ทำใหเกิดการครอบงำทางวัฒนธรรมโดย 
ไมรู ตัว ทำใหคนไทยชื ่นชมและชื ่นชอบ 
วัฒนธรรมของชาติอื่น และตามมาดวยการ 
ชื่นชมกับสินคาตางๆ ที่มาจากประเทศนั้นๆ

กลุมของสินคา หรือแบรนดไทย ท่ีมีอนาคต 
ผลักดันเปน NATION BRAND

กลุมของสินคาไทยท่ีมีศักยภาพผลักดัน 
ใหเปน Nation Brand มองวาสินคาใน 
กลุมของอาหารไทย เพราะอาหารไทยมีช่ือเสียง 
ได ร ับความชื ่นชมจากตางชาติอย ู แล ว 
รวมถึงกระแสความนิยม Asian Food และ 
Healthy Food กำลังมาแรง ตัวอยางเชน 
แบรนดอาหารสำเร็จรูปในตางประเทศของ
บริษัทเอสแอนดพี ในชื่อ Siam Kitchen 

หัวใจของการสรางตราสินคาใหประสบ 
ผลสำเร็จ

การสรางตราสินคาใหประสบความ 
สำเร็จได ผูประกอบการท่ีเปนเจาของสินคา 
จะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งใน 3 สวน 
ไดแก 

1. สินคาหรือบริการของตนเอง
2. กลุมเปาหมายของสินคา และ
3. คูแขง
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่จะลืมไมไดใน 

การทำการสรางตราสินคา คือตราสินคา 
นั ้นจะตองสะทอนความเปนตัวตนของ 
เจาของสินคา เน่ืองจากตราสินคาท่ีถูกสราง 
ขึ้น จะตองใชในระยะยาวและตัวเจาของ 
สินคาเองจะตองเปนผูดูแลและพัฒนาตรา 
สินคาน้ันๆ ตอไป จึงมีความจำเปนท่ีเจาของ 
สินคาตองมีความรักและชอบตราสินคานั้น
อยางแทจริง

ความจำเปนเรงดวนในการสรางแบรนด 
ไทยสูสากล

ปญหาสำคัญของการสรางแบรนดไทย
สูสากล คือการสรางความเปน ‘ไทยนิยม’ 
ใหเกิดขึ ้นในหมู คนไทย  จะสังเกตไดวา 
ประเทศที่กำลังเปนกระแสเปนที่นิยมใน 
ปจจุบัน เชน เกาหลี หรือจีน คนในชาติ 

อีกกลุมสินคาท่ีนาสนใจ ไดแก สินคาทองเท่ียว 
หรือบริการ เชน นวดแผนไทยและสปา 
เน่ืองจากประเทศไทยมีช่ือเสียงและศักยภาพ 
ดานการทองเที่ยวสูง และคนไทยเองก็มี 
บุคลิกภาพและน้ำใจเหมาะกับธุรกิจดาน 
บริการ ทั้งนี้ ตองมีการดำเนินการสื่อสาร 
แบรนดประเทศไทยอยางมีกลยุทธ และ 
รวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชนอยาง 
ใกลชิด

เตรียมความพรอมกาวสู AEC 
แมวาเอสเอ็มอีไทยจะมองเห็นวาการ

สรางแบรนดเปนเรื ่องที ่ทำไดยากและใช 
ตนทุนสูง แตผูประกอบการควรตระหนักถึง 
การสรางแบรนดสินคาเปนของตนเอง โดย 
ขณะนี้มีสินคาไทยรายเล็กๆ ไปจำหนายใน 
ตางประเทศแลวหลายแบรนด ไมวาจะเปน 
สินคาเฟอรนิเจอร เส้ือผา-แฟช่ัน ภาคบริการ 
สปา และรานอาหาร ซึ่งหากผูประกอบการ 
ไทยสามารถพัฒนาสินคาใหมีความทันสมัย 
เพิ่มการสรางแบรนดที่ชัดเจน ก็จะสามารถ 
ขยายตลาดการสงออกใหมไดเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2558 ภาษีนำเขาใน 
กลุมประเทศอาเซียนจะเปน 0% และจะ 
มีการเปดเสรีทางการคา (เอฟทีเอ) ในหลาย 
ประเทศ ทำใหบริษัทตางชาติจะเขามาลงทุน 
ในไทยมากขึ้น และการแขงขันทางธุรกิจ 
ก็จะรุนแรงมากข้ึนเชนกัน ผูประกอบการไทย 
จึงจำเปนตองเตรียมพรอม โดยเร่ิมจากนโยบาย 
ของบริษัท การกำหนดแผนงานที่ชัดเจน 
การสรางเครือขายในตางประเทศ และการ 
สงเสริมการสรางแบรนด เพราะในอนาคต 
ผู บริโภคอาจจะสนใจชื่อแบรนดมากกวา 
ประเทศที่ผลิต

ถาหากผูประกอบการไทยรายใดสามารถ 
ปฏิบัติหรือนำกลยุทธดังกลาวขางตนไปใช 
ในการสรางแบรนดของตนเองไดก็จะทำให
ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และ 
สามารถแขงขันในตลาดโลกได

“ปญหาสำคัญ 
ของการสรางแบรนด
ไทยสูสากล คือ 
การสรางความเปน 
‘ไทยนิยม’ ใหเกิดข�้น 
ในหมูคนไทย”

สำหรับเคล็ดลับการสรางแบรนดออกสูระดับสากลอยู 5 ประการ คือ 

สรางฐานตลาดในประเทศใหแข็งแกรงกอน 
แลวจึงใชประโยชนจากความแข็งแกรงดังกลาวในการกาวสูตลาดตางประเทศ

 

เมื่อเขาสูตลาดโลกแลวจำเปนตองรักษาพันธะสัญญาของแบรนดใหได 

แบรนดจำเปนตองโดดเดนดานใดดานหนึ่ง 
และตองมีความยืดหยุนตามแตละตลาดดวย 

กลยุทธราคาอาจเริ่มจากตลาดบนหรือไมก็ตลาดระดับลาง 

ควรมีบริษัทยอยในตางประเทศหากตองการทำตลาดในประเทศนั้นๆ

เคล็ดลับการสรางแบรนดสูสากล

1

2

3

4

5

เหลานี้ มีความรักและภูมิใจกับวัฒนธรรม 
และความเปนตัวตนของเขาคอนขางสูง 
กอนที่จะทำการสรางแบรนดของประเทศ 
ไปยังตางชาติ ตัวเราเอง คนในประเทศ 
เราเองตองมีความแข็งแรงกอน เพราะคนใน 
ประเทศเองก็ถือวาเปนสวนสำคัญในการ 
เปนแบรนดประเทศไทย ดังนั้นการสราง 
ความเขาใจเกี่ยวกับประเทศของเราเองให
ทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันและมองเห็น 
เปาหมายเดียวกันจึงเปนสิ่งสำคัญ 

อีกสวนหนึ่งคือการประสานของภาค
รัฐบาล และภาคเอกชนในอุตสาหกรรม 
ตางๆ จะตองดำเนินการอยางใกลชิดกัน 
มากขึ้น รับฟงกันมากขึ้น และดำเนินการ 
ทุกอยางอยางมีกลยุทธ ซึ่งตองสามารถ 
ดำเนินการไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 
ในสวนนี้ประเทศไทยยังดำเนินงานหลาย 
อยางลาชากวาประเทศอื่นๆอยูมาก
ความสำเร็จของแบรนดเกาหลี และแบรนด 
จีนที่กำลังมาแรง

ประเทศเกาหลี หรือจีน มีการดำเนินการ 
ดานตราสินคาอยางมีกลยุทธมาเปนเวลา 
นานแลว โดยใชหลักการ “วัฒนธรรมนำ 
การคา” โดยการแฝงความรู ความเขาใจ 
และความชื ่นชอบตอแบรนดเกาหลีผาน 
ทางภาพยนตร เพลง ละครซีร ี ่ส ต างๆ 

BrandingSTRATEGY

Contributor
อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
รักษาการผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เช�่ยวชาญ การสื่อสารทางการตลาด 
การว�จัยโฆษณาและ 
สื่อเพ��อการประชาสัมพันธขั�นสูง

BrandingTHE GLOBE

40 41

42 23

THE GLOBETHE GLOBE

24 25

ปนแบรนดไทย
สูสากล



ทำใหเกิดการครอบงำทางวัฒนธรรมโดย 
ไมรู ตัว ทำใหคนไทยชื ่นชมและชื ่นชอบ 
วัฒนธรรมของชาติอื่น และตามมาดวยการ 
ชื่นชมกับสินคาตางๆ ที่มาจากประเทศนั้นๆ

กลุมของสินคา หรือแบรนดไทย ท่ีมีอนาคต 
ผลักดันเปน NATION BRAND

กลุมของสินคาไทยท่ีมีศักยภาพผลักดัน 
ใหเปน Nation Brand มองวาสินคาใน 
กลุมของอาหารไทย เพราะอาหารไทยมีช่ือเสียง 
ได ร ับความชื ่นชมจากตางชาติอย ู แล ว 
รวมถึงกระแสความนิยม Asian Food และ 
Healthy Food กำลังมาแรง ตัวอยางเชน 
แบรนดอาหารสำเร็จรูปในตางประเทศของ
บริษัทเอสแอนดพี ในชื่อ Siam Kitchen 

หัวใจของการสรางตราสินคาใหประสบ 
ผลสำเร็จ

การสรางตราสินคาใหประสบความ 
สำเร็จได ผูประกอบการท่ีเปนเจาของสินคา 
จะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งใน 3 สวน 
ไดแก 

1. สินคาหรือบริการของตนเอง
2. กลุมเปาหมายของสินคา และ
3. คูแขง
นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่จะลืมไมไดใน 

การทำการสรางตราสินคา คือตราสินคา 
นั ้นจะตองสะทอนความเปนตัวตนของ 
เจาของสินคา เน่ืองจากตราสินคาท่ีถูกสราง 
ขึ้น จะตองใชในระยะยาวและตัวเจาของ 
สินคาเองจะตองเปนผูดูแลและพัฒนาตรา 
สินคาน้ันๆ ตอไป จึงมีความจำเปนท่ีเจาของ 
สินคาตองมีความรักและชอบตราสินคานั้น
อยางแทจริง

ความจำเปนเรงดวนในการสรางแบรนด 
ไทยสูสากล

ปญหาสำคัญของการสรางแบรนดไทย
สูสากล คือการสรางความเปน ‘ไทยนิยม’ 
ใหเกิดขึ ้นในหมู คนไทย  จะสังเกตไดวา 
ประเทศที่กำลังเปนกระแสเปนที่นิยมใน 
ปจจุบัน เชน เกาหลี หรือจีน คนในชาติ 

อีกกลุมสินคาท่ีนาสนใจ ไดแก สินคาทองเท่ียว 
หรือบริการ เชน นวดแผนไทยและสปา 
เน่ืองจากประเทศไทยมีช่ือเสียงและศักยภาพ 
ดานการทองเที่ยวสูง และคนไทยเองก็มี 
บุคลิกภาพและน้ำใจเหมาะกับธุรกิจดาน 
บริการ ทั้งนี้ ตองมีการดำเนินการสื่อสาร 
แบรนดประเทศไทยอยางมีกลยุทธ และ 
รวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชนอยาง 
ใกลชิด

เตรียมความพรอมกาวสู AEC 
แมวาเอสเอ็มอีไทยจะมองเห็นวาการ

สรางแบรนดเปนเรื ่องที ่ทำไดยากและใช 
ตนทุนสูง แตผูประกอบการควรตระหนักถึง 
การสรางแบรนดสินคาเปนของตนเอง โดย 
ขณะนี้มีสินคาไทยรายเล็กๆ ไปจำหนายใน 
ตางประเทศแลวหลายแบรนด ไมวาจะเปน 
สินคาเฟอรนิเจอร เส้ือผา-แฟช่ัน ภาคบริการ 
สปา และรานอาหาร ซึ่งหากผูประกอบการ 
ไทยสามารถพัฒนาสินคาใหมีความทันสมัย 
เพิ่มการสรางแบรนดที่ชัดเจน ก็จะสามารถ 
ขยายตลาดการสงออกใหมไดเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2558 ภาษีนำเขาใน 
กลุมประเทศอาเซียนจะเปน 0% และจะ 
มีการเปดเสรีทางการคา (เอฟทีเอ) ในหลาย 
ประเทศ ทำใหบริษัทตางชาติจะเขามาลงทุน 
ในไทยมากขึ้น และการแขงขันทางธุรกิจ 
ก็จะรุนแรงมากข้ึนเชนกัน ผูประกอบการไทย 
จึงจำเปนตองเตรียมพรอม โดยเร่ิมจากนโยบาย 
ของบริษัท การกำหนดแผนงานที่ชัดเจน 
การสรางเครือขายในตางประเทศ และการ 
สงเสริมการสรางแบรนด เพราะในอนาคต 
ผู บริโภคอาจจะสนใจชื่อแบรนดมากกวา 
ประเทศที่ผลิต

ถาหากผูประกอบการไทยรายใดสามารถ 
ปฏิบัติหรือนำกลยุทธดังกลาวขางตนไปใช 
ในการสรางแบรนดของตนเองไดก็จะทำให
ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และ 
สามารถแขงขันในตลาดโลกได

“ปญหาสำคัญ 
ของการสรางแบรนด
ไทยสูสากล คือ 
การสรางความเปน 
‘ไทยนิยม’ ใหเกิดข�้น 
ในหมูคนไทย”

สำหรับเคล็ดลับการสรางแบรนดออกสูระดับสากลอยู 5 ประการ คือ 

สรางฐานตลาดในประเทศใหแข็งแกรงกอน 
แลวจึงใชประโยชนจากความแข็งแกรงดังกลาวในการกาวสูตลาดตางประเทศ

 

เมื่อเขาสูตลาดโลกแลวจำเปนตองรักษาพันธะสัญญาของแบรนดใหได 

แบรนดจำเปนตองโดดเดนดานใดดานหนึ่ง 
และตองมีความยืดหยุนตามแตละตลาดดวย 

กลยุทธราคาอาจเริ่มจากตลาดบนหรือไมก็ตลาดระดับลาง 

ควรมีบริษัทยอยในตางประเทศหากตองการทำตลาดในประเทศนั้นๆ

เคล็ดลับการสรางแบรนดสูสากล

1

2

3

4

5

เหลานี้ มีความรักและภูมิใจกับวัฒนธรรม 
และความเปนตัวตนของเขาคอนขางสูง 
กอนที่จะทำการสรางแบรนดของประเทศ 
ไปยังตางชาติ ตัวเราเอง คนในประเทศ 
เราเองตองมีความแข็งแรงกอน เพราะคนใน 
ประเทศเองก็ถือวาเปนสวนสำคัญในการ 
เปนแบรนดประเทศไทย ดังนั้นการสราง 
ความเขาใจเกี่ยวกับประเทศของเราเองให
ทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันและมองเห็น 
เปาหมายเดียวกันจึงเปนสิ่งสำคัญ 

อีกสวนหนึ่งคือการประสานของภาค
รัฐบาล และภาคเอกชนในอุตสาหกรรม 
ตางๆ จะตองดำเนินการอยางใกลชิดกัน 
มากขึ้น รับฟงกันมากขึ้น และดำเนินการ 
ทุกอยางอยางมีกลยุทธ ซึ่งตองสามารถ 
ดำเนินการไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 
ในสวนนี้ประเทศไทยยังดำเนินงานหลาย 
อยางลาชากวาประเทศอื่นๆอยูมาก
ความสำเร็จของแบรนดเกาหลี และแบรนด 
จีนที่กำลังมาแรง

ประเทศเกาหลี หรือจีน มีการดำเนินการ 
ดานตราสินคาอยางมีกลยุทธมาเปนเวลา 
นานแลว โดยใชหลักการ “วัฒนธรรมนำ 
การคา” โดยการแฝงความรู ความเขาใจ 
และความชื ่นชอบตอแบรนดเกาหลีผาน 
ทางภาพยนตร เพลง ละครซีร ี ่ส ต างๆ 

BrandingSTRATEGY

Contributor
อาจารยมานา คุณธาราภรณ 
รักษาการผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
เช�่ยวชาญ การสื่อสารทางการตลาด 
การว�จัยโฆษณาและ 
สื่อเพ��อการประชาสัมพันธขั�นสูง

BrandingTHE GLOBE

40 41

42 23

THE GLOBETHE GLOBE

24 25

ปนแบรนดไทย
สูสากล



แตจำนวนชั่วโมงที่ใชงานอินเทอรเน็ตก็ 
เพ่ิมมากข้ึนเชนกัน แฮรริส อินเตอรแอ็คช่ัน4  
กลาววาผูใชอินเทอรเน็ตในสหรัฐอเมริกาใช
เวลาออนไลนโดยเฉล่ีย 14 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
ของเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 ซึ่งเปนสอง 
เทาของเวลาที่ผูใชออนไลนโดยเฉลี่ยของใน
ตุลาคม ค.ศ. 2001

“สนใจเกี ่ยวกับการปฏิวัติทางสื ่อ 
ดิจิทัลอยางมากในขณะที่สื่อเกาจะถูกมอง
ขาม แตเมื่อมองถึงสถานการณจริง สื่อ 
เกาจะยังไมหายไปตอนนี้ และยังจะไม 
หายไปในเวลาอันสั้นนี้ดวย สื่อเกาอาจจะ 
ไมสามารถสงผลกระทบตอผูบริโภคอยาง
แข็งแกรงเหมือนที ่เคยเปน แตยังคงมี 
ความสำคัญตอผูบริโภคดังขอมูลที่ไดสรุป
มาจากเซมัว แพแรน (Parent, 2010)”

เมื่อพิจารณาจากการคาดคะเนอัตรา 
การเติบโตหรือขยายตัวของส่ือประเภทตางๆ 
ในป ค.ศ. 2011 – 2016 ในภาพดานบน 
จะเห็นไดวาอัตราการขยายตัวสูงสุดโดย 
ประชาสัมพันธผานสื่อวิดีโอออนไลนตางๆ 

คือ 9.6% และอันดับสอง ผานสื่อเคลื่อนที่ 
ตางๆ คือ 19.4% อันดับสามสื่อดิจตัล 
นอกบาน คือ 15.2% และมีการขยายตัว 
ในอัตราต่ำสุดคือ หนังสือพิมพและนิตยสาร 
คือ 1.7% และ 0.1% 

จากขอมูลทั้งหมดที่กลาวมา ทำให 
สามารถวิเคราะหและช้ีชัดไดวาการโฆษณา 
เปนเพียงสวนหนึ่งของการผสมผสานของ
กระบวนการสงเสริมการขาย ที ่รวมถึง 
การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย 
และจำนวนของสินคาที่มีการขาย เมื่อมี 
การจัดการงบประมาณในการโฆษณา 
จำนวนเงินงบประมาณที่ใชกับสื่อตางๆ 
ควรตองพิจารณาถึงสิ ่งที ่จำเปนและมี 
ความเหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรม 
การเปดรับสื่อตางๆ เพื่อใหสามารถเขาถึง 
“กลุมเปาหมาย” เปนหลักการสำคัญ

เม ื ่อพ ิจารณาข อม ูลจากเว ็บไซต  
Managlobal.com ไดคาดคะเนไววาอัตรา 

ของงบประมาณที่ใชเพื ่อการโฆษณาโดย 
เฉล่ียตอคน มีหนวยเปนดอลลารสหรัฐ (2011 
Advertising Revenue Per Person 
($USD)) ของประเทศตางๆ ทั่วโลก 

สูงสุดอันดับหนึ่ง คือประเทศนอรเวย 
อันดับสอง คือ ออสเตรเลีย 
อันดับสาม คือ สวิสเซอรแลนด 
อันดับสี่ คือ สหรัฐอเมริกา
ดังน้ัน “ทางเลือกของเคร่ืองมือสงเสริม 

การขาย” ข้ึนอยูกับเจาของธุรกิจท่ีจะพยายาม 
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อโฆษณา 
และประชาสัมพันธสรางความสัมพันธกับ 
ผูบริโภค การสงเสริมการขายจะชวยใหเจาของ 
ธ ุรกิจสามารถกำหนดเปาหมายในดาน 
“ยอดขาย” ไดอยางใกลเคียงความเปนจริง 
ท้ังน้ีการเลือกสรร “ส่ือเกา” หรือ “ส่ือใหม” 
เพื ่อนำมาใชเปนเครื ่องมือชวยในการทำ 
ธุรกิจจึงเปนส่ิงสำคัญมาก โดยข้ึนอยูกับปจจัย 
สำคัญตางๆ ดังนี้คือ 

1. พิจารณาชนิดและคุณลักษณะของ 
สื ่อที ่มีความเหมาะสมกับชนิดของสินคา 
และบริการ 

2. พิจารณางบประมาณคาใชจายใน 
การผลิตเนื้อหาโฆษณาผานชองทางของสื่อ
ตางๆ 

3. พิจารณาทักษะความสามารถใน 
การเขาถึงสื ่อโฆษณาของกลุ มผู บริโภค 
เปาหมาย

4. พิจารณากระแสความนิยม คานิยม 
พฤติกรรมการใชสื่อของผูคนในแตละชวง 
เวลา ซึ่งตองมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอด 
เวลา

ถาคุณดูที่เว็บไซตขายสินคาออนไลน 
โดยเฉพาะสวนใหญเป นหนังส ือ เช น 
อาเมซอน (Amazon) จะมีตัวอยางและ 
การแสดงความคิดเห็นตอผลิตภัณฑมากมาย 
คือจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งตอเนื่องกัน 
ตอบโตกัน ลอรับกัน เปนวิธีการที่พวกเขา 
มีการตอบสนองตอความคิดเห็นของแตละ
คนที่แสดงไวกอนหนาอีกดวย" นิโคลัส 
ไซเบ็ตตา (Nicholas Scibetta: YEAR) 
นักการตลาดผูเชี ่ยวชาญในบริษัทเคตชูม 
(Ketchum)1  ไดกลาวไววา "การนำเครือขายทาง 
สังคมมาใช สามารถสรางรายไดเขากระเปา 
โดยพบเห็นไดทั่วไปตามเว็บตางๆ"

ถามองยอนกลับไปในป ค.ศ. 2008 
(พ.ศ. 2551) และถามวาอะไรเปนรูปแบบ 
ของสื่อที่คนสวนใหญใชกันอยางแพรหลาย 
ถาคุณเดาวาเปนเว็บไซตขาวอินเทอรเน็ต 
(Internet news sites), บล็อก (Blogs), 
หรือเครือขายทางสังคม (Social networks) 
เปนตน คำตอบที่มาจากขอมูลซึ่งสำรวจ 

วิวัฒนาการของการใชสื่อ (Evolution 
of Media Usage) ในแงมุมทางการตลาด 
เราจะเห็นวา “สื่อเกา” เนนการสื่อสารแบบ 
ทางเดียว (one way communication) 
จากบริษัทหรือองคกรไปสูผูบริโภค แต “สื่อ 
ใหม” อยางอินเทอรเน็ตสรางการสื่อสาร 
แบบสองทาง (two way communication) 
จึงทำใหผูบริโภคสามารถโตตอบกับองคกร 
ได ในปจจุบันดวยเทคโนโลยีสื่อสารแบบ 
ทุกหนทุกแหง (Ubiquitous) ส่ือสังคมออนไลน 
(Social media) (จากรูปภาพที่ 1) ยิ่งมา 
เพิ่มความสามารถในการสื่อสารไดมากขึ้น 
เปนแบบส่ือสารทุกทิศทาง ผูบริโภคสามารถ 
สื่อสารกับบริษัทหรือองคกรไดตลอดเวลา 
อยางรวดเร็ว ยิ่งไปกวานั้น คือผูบริโภค 
ยังสามารถสื่อสารกันเองในหัวขอที่สนใจ 
แบงปนขอมูลกัน ทั้งในดานที่ดีและไมดี 
เกี่ยวกับสินคาและบริการขององคกร จน 
กลายเปนวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ 
อยางหนึ่งหรือที่เราเรียกขอความที่สราง 
จากความคิดเห็นของผูบริโภคเหลานั้นวา 
เน้ือหาท่ีผูบริโภคเปนผูสรางข้ึนเอง (Consumer 
Generated Content) ไมใชจากองคกร 

(Business news sites) มีการขยายตัวคงที่ 
8%

ในขณะเดียวกันในดานของสื่อเกาที่มี 
ใชอยูทั่วไป บางอยางจะมีการขยายตัวที่ 
ลดลงเร็วกวาส่ืออ่ืน ไดแกขาวโทรทัศนทองถ่ิน 
ลดลงจากการใชงาน 74% ในป ค.ศ. 2006 
เปน 62% ในป ค.ศ. 2008 ขาวเคเบิ้ล 
ดูเหมือนวาจะมีการขยายตัวเพิ ่มขึ ้นจาก 
47% เปน 49% ในชวงเวลาเดียวกัน ใน 
ตารางท่ี 1 ของอีมารเก็ตเตอร2 (eMarketer)

การนำสื่อเกามาใชลดลงไมไดเปน 
เรื่องนาแปลกใจอะไรนัก แตมองที่อัตรา 
การขยายตัวที่แตกตางกันสำหรับรูปแบบ
ของสื่อใหมก็เห็นไดชัดวาเครื่องมือบาง 
อยางสามารถเขาถึงผูใชงานหรือผูบริโภค
ไดมากกวาเชน เครือขายทางสังคม, บล็อก 
และวิดีโอ 

การซ้ือขายออนไลนและเครือขายสังคม 
เพิ่มขึ้นในขณะที่ขาวทีวีมีการเพิ่มขึ้นคงที่ 
โดยผูใชอินเทอรเน็ตในสหรัฐสวนใหญยังคง
ทรงตัวในป ค.ศ. 2008 หลังจากที่มีจำนวน 
ลดลงไปในป ค.ศ. 2007 การใหขอมูลโดย 
ผ ู ตอบแบบสอบถามไปย ังเคตช ูมและ 
ศูนยกลางดานกลยุทธการประชาสัมพันธ 
ยูเอสซี แอนเนนเบริก (USC Annenberg 

Strategic Public Relations Center)3  มี 
ผลการสำรวจที่ศูนยดำเนินการในปลายป 
ค.ศ. 2008 ตัวอยางเชน ไมถึง 60% ของ 
ผูตอบแบบสอบถาม ใหขอมูลวา ในป ค.ศ. 
2007 พวกเขาดูขาวโทรทัศนลดลงถึง 71% 
เมื่อเทียบกับสถิติจากป ค.ศ. 2006 

ในขณะที่การใชงานสื่อใหมเพื่อการซื้อ
ขายจากเว็บไซตและเครือขายสังคมเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของพวกเขาเปนที่ 
นาสนใจสำหรับนักการตลาด เชน เว็บไซต 
เพื่อการซื้อขาย มีจำนวนผูคลิกเขาชมเพิ่ม 
ขึ้นถึง 35% ของผูใชอินเทอรเน็ตในป ค.ศ. 
2008 เคตชูมและยูเอสซี แอนเนนเบริกยัง 
ตั้งขอสังเกตวา 44% ของผูเขาชมเว็บไซต 
เพื่อการซื้อขายชอบอานความคิดเห็นของ 
ผูบริโภคคนอื่นๆ ดวย 

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไมนาแปลก 
ใจเลย ผูใชอินเทอรเน็ตและจำนวนการใช 
งานของผูบริโภคออนไลนไมเพียงแตจะ 
เพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องเมื ่อเวลาผานไป 

โดยเคตชูม ตองบอกวาเปนการเดาผิด 
อยางมาก เพราะที่จริงแลวสื่อที่ผูรับสาร 
สนใจอันดับหนึ่งยังคงเปนขาวในโทรทัศน 
ระดับชาติ มีความนิยมสูงสุด ตามดวยสื่อ 
หนังสือพิมพทองถิ ่นและขาวโทรทัศน 
ทองถิ่นครอบครองอันดับที่ 2 และ 3 ตาม 
ลำดับ

ในขณะที่สื่อเกาจะยังคงมีอยูและยัง 
คงไดรับความสนใจจากผูบริโภค ในการ 
สำรวจเก็บขอมูลในชวงสามปติดตอกัน 
(ค.ศ. 2006 - ค.ศ. 2008) ชี้ใหเห็นวาผู 
บริโภคยังบริโภคขาวจากสื่อที่คุนเคยมาก 
กวาสื่อใหมที่มีประสิทธิภาพดีกวาในการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ตัวอยาง 
เชน มีผูใชบล็อก 24% ของผูใชอินเทอรเน็ต 
ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น 13% จากในป ค.ศ. 
2006 เครือขายทางสังคมถูกใชโดย 26% 
ของผูใชอินเทอรเน็ตท้ังหมด ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 17% 
จากในป ค.ศ. 2006 และวิดีโอ (Video 
casts) ถูกนำมาใชโดย 11% ของผูใช 
อินเทอรเน็ตซึ่งเพิ่มขึ้น 6% จากในป ค.ศ. 
2006 รวมถึงส่ือท่ีใชเช่ือมโยงขอมูลบนเครือขาย 
เชน อารเอสเอสฟด (RSS Feeds) มีการ 
ขยายตัว 5 - 7%, พอดแคส (Podcasts) มี 
การขยายตัว 5 - 7%, เว็บไซตขาวธุรกิจ 

“สื่อเกาจะยังไม 
หายไปตอนนี้ และ 
ยังจะไมหายไปใน 
เวลาอันสั�นนี้ดวย 
สื่อเกาอาจจะไม 
สามารถสงผล 
กระทบตอ 
ผูบร�โภคอยาง 
แข�งแกรงเหมือนที่
เคยเปน แตยังคง 
มีความสำคัญตอ
ผูบร�โภคดังขอมูล
ที่ไดสรุปมาจาก 
เซมัว แพแรน 
(Parent, 2010)”

เมื่อเทียบกับการสื่อสารโดยใชสื่อเกา 
ซึ่งดูเหมือนเปนการยัดเยียดขาวสารใหแก 
ผูบริโภคแบบทางเดียวซ่ึงบางคร้ังอาจไมทำให 
เกิดผลดี เชน เปนการส้ินเปลืองงบประมาณ 
โดยเปลาประโยชนหรืออาจจะเปนการ 
สรางความรำคาญใหแกผู บริโภคอีกดวย 
ตัวอยางเชน อีเมลขยะ (junk (e-)mail) 
ขอความสั้น (เอสเอ็มเอส: SMS) ในทาง 
กลับกันการใชสื่อสังคมออนไลนดวยการใช
ว ิธ ีทางการตลาดแบบใหม สามารถใช  
ประโยชนจากสื ่อสังคมออนไลนเพื ่อการ 
ตลาดแบบบอกตอ ดังเชนที่มีคำกลาววา 
“You do not sell your product but 
you share them…. คุณไมไดขายสินคา 
ของคุณ แตคุณแบงปน” (baekdal.com) 
หรือที ่อาจจะใชว ิธ ีการดังที ่กลาวไว ว า 
“share it, use it, copy it, shed it, jump 
on it, tweet it, print it, remark it, 
republish it- but don’t sell it...... 
แบงปน, ใชมัน, คัดลอก, บอกตอ, กระโดด 
ใส, ทวีต, ตีพิมพ, ติชม, เผยแพรซ้ำ- แต 
อยาทำเพื่อการขายลูกเดียว”

สื่อเกาTraditional Media (ซาย)    สื่ออินเทอรเน็ต (Internet Media) (กลาง)     สื่อสังคมออนไลน (Social Media) (ขวา)

รูปภาพ : แสดงการคาดคะเนอัตราการขยายตัวของสื่อประเภทตางๆ ในป พ.ศ. 2554 - 2559
(ที่มาของขอมูล : www.magnaglobal.com, ค.ศ. 2011)

สื่อแบบใหมอยูรอบตัวคุณ

1 http://www.ketchum.com/  2 http://www.emarketer.com

3 http://annenberg.usc.edu/CentersandPrograms/ResearchCenters/SPRC.aspx/
4 http://www.harrisinteractive.com/

Media Used by US Internet Users, 2006-2008 (% of respondents)

2006  2007  2008

Major network TV news    71%  65%  65%
Local newspapers     69%  62%  63%
Search engines      61%  60%  59%
Cable network news    47%  46%  49%
Advice from family/friends   44%  43%  47%
E-mail newsletters     40%  35%  42%
Shopping Websites     17%  16%  35%
Talk radio       36%  26%  31%
Cable TV news Websites    38%  23%  31%
Advice from co-workers    23%  20%  30%
Social networking sites    17%  22%  26%
Company Websites     22%  19%  26%
Blogs       13%  19%  24%
National newspapers    18%  15%  18%
Consumer magazines    23%     -   18%
Trade magazines or newsletters  13%     -   12%
Videocasts      6%   7%   11%
Celebrity endorsements    14%  9%   10%
Company-sponored e-mail blasts  7%   5%   9%
Business news Websites    8%   8%   8%
Podcasts       5%   6%   7%
RSS news feeds     5%   5%   7%
Mobile media      5%   4%   6%
Note: 2008 n=1,000 ages 18+;used in the past month
Source:Ketchum and USC Annenberg Strategic Public Relation Center,
*Media Myth & Realties: 2008 Media Usage Survey, provided to
eMarketer, January 20,2009
www.eMarketer.com   

Note: Age 18+
Source: Harris Interactive, “Harris Poll” as cited in press release, November 17, 2008

Average Time Spent Online per Week by US Adult
Internet Users, 2001-2008 (hours)

September/Octember 2001 7
November/December 2002 7
October/December 2003    9
June/August 2004     8
February/April 2005      9
February/April 2006      9
July/October 2007        11
October 2008            14
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หนังสือพ�มพรายวัน

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไป 48% อาน 

ทุกวัน พวกเขาใชเวลา 47 

นาทีทุกวัน 60% อานทุก 

สัปดาหพวกเขาใชเวลา 223 

นาทีตอสัปดาห (CMUST 

NadBank 2551), 

• 74% ของผูใหญชาวอเมริกัน 

อานหนังสือพิมพอยางนอย 

หนึ่งครั้งตอสัปดาห, ฉบับ 

พิมพหรือออนไลน บางฉบับ 

อาจจะมากถึง 90% 

• 19% ของผูใหญชาวอเมริกัน 

ที่ไดเยี่ยมชมเว็บไซตของ 

หนังสือพิมพรายวันในแตละ 

สัปดาห  

• 70% ของผูใหญชาวอเมริกัน 

อานหนังสือพิมพรายสัปดาห

อยางนอยหนึ่งฉบับตอวัน  

• 55% ของชาวจีนและ 53% 

ในฮองกงกลาววา 

หนังสือพิมพรายวันเปนสวน 

สำคัญของกิจวัตรประจำวัน 

ของพวกเขา (Media Asia)

• รายไดของหนังสือพิมพ 

รายวันลดลง 44.24 % 

ระหวางป ค.ศ. 2005-2009

ที่รายไดลดลงจาก 22.2 

พันลานดอลลารสหรัฐ เปน 

12.2 พันลานดอลลารสหรัฐ 

(สมาคมหนังสือพิมพของ 

อเมริกา) 

• บทความในหนังสือพิมพ 

เชื่อถือได 69% ที่จะมีการ 

ตรวจสอบและที่แนนอน และ 

โฆษณาในหนังสือพิมพ 

รายวัน ที่เชื่อถือได 61% 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• หนังสือพิมพรายวันเปนสื่อ 

ที่ชาวฝรั่งเศสเชื่อถือไดมากที่

สุดมี 19%, อินเทอรเน็ต 

(29%) และโทรทัศน (20%) 

• คนอเมริกันใชเวลา 2.4 

ชั่วโมงตอสัปดาหในการอาน

หนังสือพิมพ โดยผูหญิงที่มี 

อายุตั้งแต 8 ปขึ้นไปใชเวลา 

1 ชั่วโมงตอสัปดาหสำหรับ 

อานหนังสือพิมพ (TNS 

Newzoo BV)

• จาก 3 อันดับตนๆ ของ 

การทวีตซ้ำในหนังสือพิมพ 

รายวันออนไลน เชนจาก 

หนังสือพิมพนิวยอรกไทมส 

The New York Times, 

แอตแลนตาวารสาร 

รัฐธรรมนูญ The Atlanta 

Journal-Constitution , 

ลอสเองเจลลิสไทมส Los 

Angeles Times ทั้งหมดกวา 

1,200 ครั้งในเดือนกันยายน  

ค.ศ. 2009

• จากหนังสือพิมพ 

นิวยอรกไทมส ผูชมออนไลน 

ขยายตัว 10% ทำใหในป 

ค.ศ. 2009 รายไดโฆษณา 

ของหนังสือพิมพที่ตองจัด 

พิมพเปนกระดาษลดลง 25% 

(Wall Street Journal)

Magazines

• ในแคนาดา สำหรับผูอาน 

นิตยสารที่อายุ 18 ปขึ้นไป 

31% ใชเวลา14 นาทีทุกวัน 

โดยเฉลี่ย, 51% ใชเวลา 99 

นาทีตอสัปดาหโดยเฉลี่ย 

(CMUST NADbank 2008)

• ความคิดเห็นตอโฆษณา 

ในนิตยสาร มีความนาเช่ือถือ 

59% (การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• คนอเมริกันใชเวลา 1.7 

ชั่วโมงตอวันอานนิตยสาร 

รายสัปดาห เปรียบเทียบกับ 

ผูหญิงอายุ 8 ปขึ้นไป จะใช 

เวลา 1.4 ชั่วโมงตอวัน (TNS 

Newzoo BV)

• นิตยสารจำนวน 367 

สำนักพิมพ หยุดการพิมพ 

เผยแพรในสหรัฐอเมริกาในป 

ค.ศ. 2009 

• รายไดจากโฆษณาใน 

นิตยสารของสหรัฐอเมริกาใน

ป ค.ศ. 2009 ลดลง 17.5% 

เปรียบเทียบกับเมื่อป ค.ศ. 

2008 

• เนื้อหาที่มีผูอานมากที่สุด 

คือคอลัมน “ซุบซิบบันเทิง 

ของผูหญิง” และ “คอลัมน 

บานและสวน”

โทรทัศน

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไปจำนวน 82% 

เปดรับชม โดยใชเวลาในการ 

เปดชม 115 นาทีตอวัน และ 

93% ใชเวลา 818 นาทีตอ 

สัปดาห (BBM, PMB)

• 21% ของผูใชอินเทอรเน็ต 

ในรัฐควิเบก(Quebec) 

แคนาดา เปดชมรายการ 

โทรทัศนบนเครื่อง 

คอมพิวเตอรของพวกเขา 

มากกวาจากโทรทัศนที่บาน 

ของพวกเขา (Ad Hoc 

Recherche)

• ความคิดเห็นตอโฆษณาใน 

โทรทัศน เชื่อถือได 61% 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• สื่อโทรทัศนไดรับความ 

ไววางใจเปนอันดับที่ 2 

จำนวน 20% รองจาก 

อินเทอรเน็ตที่เปนอันดับหนึ่ง 

คือ 29% และหนังสือพิมพ 

รายวันตามมาเปนอันดับที่ 

สาม คือ 19% 

• คนอเมริกันใชเวลา 10.7 

ชั่วโมงตอสัปดาหดูทีวี ผูหญิง 

ใชเวลา 11.2 ชั่วโมงตอ 

สัปดาห (TNS Newzoo BV)

• 65% ของผูใชอินเทอรเน็ต 

ชาวอเมริกันตองการที่จะ 

เชื่อมตอกับโทรทัศนของ

พวกเขากับอินเทอรเน็ต 

(eMarketer & Deloitt) 

• ชาวอเมริกันอายุ 2-5 ปที่ 

เปดชมโทรทัศน 25 ชั่วโมง 

ตอสัปดาห 

 

สื่อกลางแจง-นอกบาน 

(Out of home)

• ความคิดเห็น 54% มีความ 

เชื่อถือสื่อโฆษณากลางแจง 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• เปนสื่ออันดับที่ 6 ใน 

ฝรั่งเศสที่ผูอานใหความไว 

วางใจ 6% โดยส่ืออินเตอรเน็ต 

29% , โทรทัศน 20%, 

หนังสือพิมพรายวัน 19%, 

POS (point-of-sale) 13% 

และวิทยุ 12% 

ว�ทยุ-Radio

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไป ผูฟงใชเวลา 

ฟง 109 นาทีตอวัน, 82% 

ผูฟงใชเวลา 678 นาทีตอ 

สัปดาห(CMUST NADbank 

พ.ศ. 2551), 

• ความคิดเห็น 55% มี 

ความเชื่อถือการโฆษณา 

ทางวิทยุ (การสำรวจของ 

ผูบริโภคออนไลนทั่วโลก 

นีลสัน :Nielsen กรกฎาคม 

ค.ศ. 2009)

• คนอเมริกันใชเวลา 4.9 

ชั่วโมงฟงวิทยุตอสัปดาห 

ผูหญิง อายุ 8 ปขึ้นไปใช 

เวลา 4.8 ชั่วโมง (TNS 

Newzoo BV)

 

โรงภาพยนตร

• ความคิดเห็น 52% เชื่อถือ 

โฆษณาในโรงภาพยนตร 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

 

ว�ดีโอเกม -Video 

Games

• คนอเมริกันใชเวลา 10 

ชั่วโมงตอสัปดาหเลน 

วิดีโอเกม สวนผูหญิงอายุ 8 

ปขึ้นไปใชเวลา 7 ชั่วโมง 

(TNS Newzoo BV)

 

อินเทอรเน็ต - 

Internet

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไป 64% ใชเวลา 

ออนไลนเฉลี่ย 107 นาที 

ตอวัน (CMUST NADbank 

พ.ศ. 2008), 

• คนอเมริกันใชเวลาออนไลน 

เฉลี่ย 10.8 ชั่วโมงตอสัปดาห 

(TNS Newzoo BV)

อางอิง
1. Jarvis, Y., 2009, Traditional Media Use Stabilizes as Online Rises: Online shopping and social 

networking jumped while TV news was flat, http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1006892&R=1006892
2. Ostrow A., 2009, stats: Old Media’s Decline, New Media’s Ascent, http://mashable.com/2009/ 

01/29/stats-old-media-decline/
3. Parent, S. F., 2009, Is Traditional Media Dead? http://socialmediatoday.com/index.php?q=SMC/ 

186359
4. Advertising Budget, Mansueto Ventures LLC, http://www.inc.com/encyclopedia/advertisingbudget.html
5. Parent, s. 2010, Traditional media performance indicators; http://en.titaninteractif.com/ 

index.php/2010/01/20/traditional-media-performance-indicators/
6. www.magnaglobal.com, 2011 ADVERTISING FORECAST, http://www.neoadvertising.com/ch/ 

wp-content/uploads/2011/06/2011-MAGNAGLOBAL-Advertising-Forecast-Abbreviated.pdf

Technology ManagementSTRATEGY

Technology ManagementSTRATEGY

INFORMATION

42 43

44 45

THE GLOBETHE GLOBE

24 25

Traditional Media
เปร�ยบเทียบ Social Media อะไร
ที่ธุรกิจควรมองหา

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
e - mail: waralak_von@utcc.ac.th, 
lak_waralak@yahoo.com



แตจำนวนชั่วโมงที่ใชงานอินเทอรเน็ตก็ 
เพ่ิมมากข้ึนเชนกัน แฮรริส อินเตอรแอ็คช่ัน4  
กลาววาผูใชอินเทอรเน็ตในสหรัฐอเมริกาใช
เวลาออนไลนโดยเฉล่ีย 14 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
ของเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 ซึ่งเปนสอง 
เทาของเวลาที่ผูใชออนไลนโดยเฉลี่ยของใน
ตุลาคม ค.ศ. 2001

“สนใจเกี ่ยวกับการปฏิวัติทางสื ่อ 
ดิจิทัลอยางมากในขณะที่สื่อเกาจะถูกมอง
ขาม แตเมื่อมองถึงสถานการณจริง สื่อ 
เกาจะยังไมหายไปตอนนี้ และยังจะไม 
หายไปในเวลาอันสั้นนี้ดวย สื่อเกาอาจจะ 
ไมสามารถสงผลกระทบตอผูบริโภคอยาง
แข็งแกรงเหมือนที ่เคยเปน แตยังคงมี 
ความสำคัญตอผูบริโภคดังขอมูลที่ไดสรุป
มาจากเซมัว แพแรน (Parent, 2010)”

เมื่อพิจารณาจากการคาดคะเนอัตรา 
การเติบโตหรือขยายตัวของส่ือประเภทตางๆ 
ในป ค.ศ. 2011 – 2016 ในภาพดานบน 
จะเห็นไดวาอัตราการขยายตัวสูงสุดโดย 
ประชาสัมพันธผานสื่อวิดีโอออนไลนตางๆ 

คือ 9.6% และอันดับสอง ผานสื่อเคลื่อนที่ 
ตางๆ คือ 19.4% อันดับสามสื่อดิจตัล 
นอกบาน คือ 15.2% และมีการขยายตัว 
ในอัตราต่ำสุดคือ หนังสือพิมพและนิตยสาร 
คือ 1.7% และ 0.1% 

จากขอมูลทั้งหมดที่กลาวมา ทำให 
สามารถวิเคราะหและช้ีชัดไดวาการโฆษณา 
เปนเพียงสวนหนึ่งของการผสมผสานของ
กระบวนการสงเสริมการขาย ที ่รวมถึง 
การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย 
และจำนวนของสินคาที่มีการขาย เมื่อมี 
การจัดการงบประมาณในการโฆษณา 
จำนวนเงินงบประมาณที่ใชกับสื่อตางๆ 
ควรตองพิจารณาถึงสิ ่งที ่จำเปนและมี 
ความเหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรม 
การเปดรับสื่อตางๆ เพื่อใหสามารถเขาถึง 
“กลุมเปาหมาย” เปนหลักการสำคัญ

เม ื ่อพ ิจารณาข อม ูลจากเว ็บไซต  
Managlobal.com ไดคาดคะเนไววาอัตรา 

ของงบประมาณที่ใชเพื ่อการโฆษณาโดย 
เฉล่ียตอคน มีหนวยเปนดอลลารสหรัฐ (2011 
Advertising Revenue Per Person 
($USD)) ของประเทศตางๆ ทั่วโลก 

สูงสุดอันดับหนึ่ง คือประเทศนอรเวย 
อันดับสอง คือ ออสเตรเลีย 
อันดับสาม คือ สวิสเซอรแลนด 
อันดับสี่ คือ สหรัฐอเมริกา
ดังน้ัน “ทางเลือกของเคร่ืองมือสงเสริม 

การขาย” ข้ึนอยูกับเจาของธุรกิจท่ีจะพยายาม 
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อโฆษณา 
และประชาสัมพันธสรางความสัมพันธกับ 
ผูบริโภค การสงเสริมการขายจะชวยใหเจาของ 
ธ ุรกิจสามารถกำหนดเปาหมายในดาน 
“ยอดขาย” ไดอยางใกลเคียงความเปนจริง 
ท้ังน้ีการเลือกสรร “ส่ือเกา” หรือ “ส่ือใหม” 
เพื ่อนำมาใชเปนเครื ่องมือชวยในการทำ 
ธุรกิจจึงเปนส่ิงสำคัญมาก โดยข้ึนอยูกับปจจัย 
สำคัญตางๆ ดังนี้คือ 

1. พิจารณาชนิดและคุณลักษณะของ 
สื ่อที ่มีความเหมาะสมกับชนิดของสินคา 
และบริการ 

2. พิจารณางบประมาณคาใชจายใน 
การผลิตเนื้อหาโฆษณาผานชองทางของสื่อ
ตางๆ 

3. พิจารณาทักษะความสามารถใน 
การเขาถึงสื ่อโฆษณาของกลุ มผู บริโภค 
เปาหมาย

4. พิจารณากระแสความนิยม คานิยม 
พฤติกรรมการใชสื่อของผูคนในแตละชวง 
เวลา ซึ่งตองมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอด 
เวลา

ถาคุณดูที่เว็บไซตขายสินคาออนไลน 
โดยเฉพาะสวนใหญเป นหนังส ือ เช น 
อาเมซอน (Amazon) จะมีตัวอยางและ 
การแสดงความคิดเห็นตอผลิตภัณฑมากมาย 
คือจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งตอเนื่องกัน 
ตอบโตกัน ลอรับกัน เปนวิธีการที่พวกเขา 
มีการตอบสนองตอความคิดเห็นของแตละ
คนที่แสดงไวกอนหนาอีกดวย" นิโคลัส 
ไซเบ็ตตา (Nicholas Scibetta: YEAR) 
นักการตลาดผูเชี ่ยวชาญในบริษัทเคตชูม 
(Ketchum)1  ไดกลาวไววา "การนำเครือขายทาง 
สังคมมาใช สามารถสรางรายไดเขากระเปา 
โดยพบเห็นไดทั่วไปตามเว็บตางๆ"

ถามองยอนกลับไปในป ค.ศ. 2008 
(พ.ศ. 2551) และถามวาอะไรเปนรูปแบบ 
ของสื่อที่คนสวนใหญใชกันอยางแพรหลาย 
ถาคุณเดาวาเปนเว็บไซตขาวอินเทอรเน็ต 
(Internet news sites), บล็อก (Blogs), 
หรือเครือขายทางสังคม (Social networks) 
เปนตน คำตอบที่มาจากขอมูลซึ่งสำรวจ 

วิวัฒนาการของการใชสื่อ (Evolution 
of Media Usage) ในแงมุมทางการตลาด 
เราจะเห็นวา “สื่อเกา” เนนการสื่อสารแบบ 
ทางเดียว (one way communication) 
จากบริษัทหรือองคกรไปสูผูบริโภค แต “สื่อ 
ใหม” อยางอินเทอรเน็ตสรางการสื่อสาร 
แบบสองทาง (two way communication) 
จึงทำใหผูบริโภคสามารถโตตอบกับองคกร 
ได ในปจจุบันดวยเทคโนโลยีสื่อสารแบบ 
ทุกหนทุกแหง (Ubiquitous) ส่ือสังคมออนไลน 
(Social media) (จากรูปภาพที่ 1) ยิ่งมา 
เพิ่มความสามารถในการสื่อสารไดมากขึ้น 
เปนแบบส่ือสารทุกทิศทาง ผูบริโภคสามารถ 
สื่อสารกับบริษัทหรือองคกรไดตลอดเวลา 
อยางรวดเร็ว ยิ่งไปกวานั้น คือผูบริโภค 
ยังสามารถสื่อสารกันเองในหัวขอที่สนใจ 
แบงปนขอมูลกัน ทั้งในดานที่ดีและไมดี 
เกี่ยวกับสินคาและบริการขององคกร จน 
กลายเปนวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ 
อยางหนึ่งหรือที่เราเรียกขอความที่สราง 
จากความคิดเห็นของผูบริโภคเหลานั้นวา 
เน้ือหาท่ีผูบริโภคเปนผูสรางข้ึนเอง (Consumer 
Generated Content) ไมใชจากองคกร 

(Business news sites) มีการขยายตัวคงที่ 
8%

ในขณะเดียวกันในดานของสื่อเกาที่มี 
ใชอยูทั่วไป บางอยางจะมีการขยายตัวที่ 
ลดลงเร็วกวาส่ืออ่ืน ไดแกขาวโทรทัศนทองถ่ิน 
ลดลงจากการใชงาน 74% ในป ค.ศ. 2006 
เปน 62% ในป ค.ศ. 2008 ขาวเคเบิ้ล 
ดูเหมือนวาจะมีการขยายตัวเพิ ่มขึ ้นจาก 
47% เปน 49% ในชวงเวลาเดียวกัน ใน 
ตารางท่ี 1 ของอีมารเก็ตเตอร2 (eMarketer)

การนำสื่อเกามาใชลดลงไมไดเปน 
เรื่องนาแปลกใจอะไรนัก แตมองที่อัตรา 
การขยายตัวที่แตกตางกันสำหรับรูปแบบ
ของสื่อใหมก็เห็นไดชัดวาเครื่องมือบาง 
อยางสามารถเขาถึงผูใชงานหรือผูบริโภค
ไดมากกวาเชน เครือขายทางสังคม, บล็อก 
และวิดีโอ 

การซ้ือขายออนไลนและเครือขายสังคม 
เพิ่มขึ้นในขณะที่ขาวทีวีมีการเพิ่มขึ้นคงที่ 
โดยผูใชอินเทอรเน็ตในสหรัฐสวนใหญยังคง
ทรงตัวในป ค.ศ. 2008 หลังจากที่มีจำนวน 
ลดลงไปในป ค.ศ. 2007 การใหขอมูลโดย 
ผ ู ตอบแบบสอบถามไปย ังเคตช ูมและ 
ศูนยกลางดานกลยุทธการประชาสัมพันธ 
ยูเอสซี แอนเนนเบริก (USC Annenberg 

Strategic Public Relations Center)3  มี 
ผลการสำรวจที่ศูนยดำเนินการในปลายป 
ค.ศ. 2008 ตัวอยางเชน ไมถึง 60% ของ 
ผูตอบแบบสอบถาม ใหขอมูลวา ในป ค.ศ. 
2007 พวกเขาดูขาวโทรทัศนลดลงถึง 71% 
เมื่อเทียบกับสถิติจากป ค.ศ. 2006 

ในขณะที่การใชงานสื่อใหมเพื่อการซื้อ
ขายจากเว็บไซตและเครือขายสังคมเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของพวกเขาเปนที่ 
นาสนใจสำหรับนักการตลาด เชน เว็บไซต 
เพื่อการซื้อขาย มีจำนวนผูคลิกเขาชมเพิ่ม 
ขึ้นถึง 35% ของผูใชอินเทอรเน็ตในป ค.ศ. 
2008 เคตชูมและยูเอสซี แอนเนนเบริกยัง 
ตั้งขอสังเกตวา 44% ของผูเขาชมเว็บไซต 
เพื่อการซื้อขายชอบอานความคิดเห็นของ 
ผูบริโภคคนอื่นๆ ดวย 

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไมนาแปลก 
ใจเลย ผูใชอินเทอรเน็ตและจำนวนการใช 
งานของผูบริโภคออนไลนไมเพียงแตจะ 
เพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องเมื ่อเวลาผานไป 

โดยเคตชูม ตองบอกวาเปนการเดาผิด 
อยางมาก เพราะที่จริงแลวสื่อที่ผูรับสาร 
สนใจอันดับหนึ่งยังคงเปนขาวในโทรทัศน 
ระดับชาติ มีความนิยมสูงสุด ตามดวยสื่อ 
หนังสือพิมพทองถิ ่นและขาวโทรทัศน 
ทองถิ่นครอบครองอันดับที่ 2 และ 3 ตาม 
ลำดับ

ในขณะที่สื่อเกาจะยังคงมีอยูและยัง 
คงไดรับความสนใจจากผูบริโภค ในการ 
สำรวจเก็บขอมูลในชวงสามปติดตอกัน 
(ค.ศ. 2006 - ค.ศ. 2008) ชี้ใหเห็นวาผู 
บริโภคยังบริโภคขาวจากสื่อที่คุนเคยมาก 
กวาสื่อใหมที่มีประสิทธิภาพดีกวาในการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ตัวอยาง 
เชน มีผูใชบล็อก 24% ของผูใชอินเทอรเน็ต 
ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น 13% จากในป ค.ศ. 
2006 เครือขายทางสังคมถูกใชโดย 26% 
ของผูใชอินเทอรเน็ตท้ังหมด ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 17% 
จากในป ค.ศ. 2006 และวิดีโอ (Video 
casts) ถูกนำมาใชโดย 11% ของผูใช 
อินเทอรเน็ตซึ่งเพิ่มขึ้น 6% จากในป ค.ศ. 
2006 รวมถึงส่ือท่ีใชเช่ือมโยงขอมูลบนเครือขาย 
เชน อารเอสเอสฟด (RSS Feeds) มีการ 
ขยายตัว 5 - 7%, พอดแคส (Podcasts) มี 
การขยายตัว 5 - 7%, เว็บไซตขาวธุรกิจ 

“สื่อเกาจะยังไม 
หายไปตอนนี้ และ 
ยังจะไมหายไปใน 
เวลาอันสั�นนี้ดวย 
สื่อเกาอาจจะไม 
สามารถสงผล 
กระทบตอ 
ผูบร�โภคอยาง 
แข�งแกรงเหมือนที่
เคยเปน แตยังคง 
มีความสำคัญตอ
ผูบร�โภคดังขอมูล
ที่ไดสรุปมาจาก 
เซมัว แพแรน 
(Parent, 2010)”

เมื่อเทียบกับการสื่อสารโดยใชสื่อเกา 
ซึ่งดูเหมือนเปนการยัดเยียดขาวสารใหแก 
ผูบริโภคแบบทางเดียวซ่ึงบางคร้ังอาจไมทำให 
เกิดผลดี เชน เปนการส้ินเปลืองงบประมาณ 
โดยเปลาประโยชนหรืออาจจะเปนการ 
สรางความรำคาญใหแกผู บริโภคอีกดวย 
ตัวอยางเชน อีเมลขยะ (junk (e-)mail) 
ขอความสั้น (เอสเอ็มเอส: SMS) ในทาง 
กลับกันการใชสื่อสังคมออนไลนดวยการใช
ว ิธ ีทางการตลาดแบบใหม สามารถใช  
ประโยชนจากสื ่อสังคมออนไลนเพื ่อการ 
ตลาดแบบบอกตอ ดังเชนที่มีคำกลาววา 
“You do not sell your product but 
you share them…. คุณไมไดขายสินคา 
ของคุณ แตคุณแบงปน” (baekdal.com) 
หรือที ่อาจจะใชว ิธ ีการดังที ่กลาวไว ว า 
“share it, use it, copy it, shed it, jump 
on it, tweet it, print it, remark it, 
republish it- but don’t sell it...... 
แบงปน, ใชมัน, คัดลอก, บอกตอ, กระโดด 
ใส, ทวีต, ตีพิมพ, ติชม, เผยแพรซ้ำ- แต 
อยาทำเพื่อการขายลูกเดียว”

สื่อเกาTraditional Media (ซาย)    สื่ออินเทอรเน็ต (Internet Media) (กลาง)     สื่อสังคมออนไลน (Social Media) (ขวา)

รูปภาพ : แสดงการคาดคะเนอัตราการขยายตัวของสื่อประเภทตางๆ ในป พ.ศ. 2554 - 2559
(ที่มาของขอมูล : www.magnaglobal.com, ค.ศ. 2011)

สื่อแบบใหมอยูรอบตัวคุณ

1 http://www.ketchum.com/  2 http://www.emarketer.com

3 http://annenberg.usc.edu/CentersandPrograms/ResearchCenters/SPRC.aspx/
4 http://www.harrisinteractive.com/

Media Used by US Internet Users, 2006-2008 (% of respondents)

2006  2007  2008

Major network TV news    71%  65%  65%
Local newspapers     69%  62%  63%
Search engines      61%  60%  59%
Cable network news    47%  46%  49%
Advice from family/friends   44%  43%  47%
E-mail newsletters     40%  35%  42%
Shopping Websites     17%  16%  35%
Talk radio       36%  26%  31%
Cable TV news Websites    38%  23%  31%
Advice from co-workers    23%  20%  30%
Social networking sites    17%  22%  26%
Company Websites     22%  19%  26%
Blogs       13%  19%  24%
National newspapers    18%  15%  18%
Consumer magazines    23%     -   18%
Trade magazines or newsletters  13%     -   12%
Videocasts      6%   7%   11%
Celebrity endorsements    14%  9%   10%
Company-sponored e-mail blasts  7%   5%   9%
Business news Websites    8%   8%   8%
Podcasts       5%   6%   7%
RSS news feeds     5%   5%   7%
Mobile media      5%   4%   6%
Note: 2008 n=1,000 ages 18+;used in the past month
Source:Ketchum and USC Annenberg Strategic Public Relation Center,
*Media Myth & Realties: 2008 Media Usage Survey, provided to
eMarketer, January 20,2009
www.eMarketer.com   

Note: Age 18+
Source: Harris Interactive, “Harris Poll” as cited in press release, November 17, 2008

Average Time Spent Online per Week by US Adult
Internet Users, 2001-2008 (hours)

September/Octember 2001 7
November/December 2002 7
October/December 2003    9
June/August 2004     8
February/April 2005      9
February/April 2006      9
July/October 2007        11
October 2008            14
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หนังสือพ�มพรายวัน

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไป 48% อาน 

ทุกวัน พวกเขาใชเวลา 47 

นาทีทุกวัน 60% อานทุก 

สัปดาหพวกเขาใชเวลา 223 

นาทีตอสัปดาห (CMUST 

NadBank 2551), 

• 74% ของผูใหญชาวอเมริกัน 

อานหนังสือพิมพอยางนอย 

หนึ่งครั้งตอสัปดาห, ฉบับ 

พิมพหรือออนไลน บางฉบับ 

อาจจะมากถึง 90% 

• 19% ของผูใหญชาวอเมริกัน 

ที่ไดเยี่ยมชมเว็บไซตของ 

หนังสือพิมพรายวันในแตละ 

สัปดาห  

• 70% ของผูใหญชาวอเมริกัน 

อานหนังสือพิมพรายสัปดาห

อยางนอยหนึ่งฉบับตอวัน  

• 55% ของชาวจีนและ 53% 

ในฮองกงกลาววา 

หนังสือพิมพรายวันเปนสวน 

สำคัญของกิจวัตรประจำวัน 

ของพวกเขา (Media Asia)

• รายไดของหนังสือพิมพ 

รายวันลดลง 44.24 % 

ระหวางป ค.ศ. 2005-2009

ที่รายไดลดลงจาก 22.2 

พันลานดอลลารสหรัฐ เปน 

12.2 พันลานดอลลารสหรัฐ 

(สมาคมหนังสือพิมพของ 

อเมริกา) 

• บทความในหนังสือพิมพ 

เชื่อถือได 69% ที่จะมีการ 

ตรวจสอบและที่แนนอน และ 

โฆษณาในหนังสือพิมพ 

รายวัน ที่เชื่อถือได 61% 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• หนังสือพิมพรายวันเปนสื่อ 

ที่ชาวฝรั่งเศสเชื่อถือไดมากที่

สุดมี 19%, อินเทอรเน็ต 

(29%) และโทรทัศน (20%) 

• คนอเมริกันใชเวลา 2.4 

ชั่วโมงตอสัปดาหในการอาน

หนังสือพิมพ โดยผูหญิงที่มี 

อายุตั้งแต 8 ปขึ้นไปใชเวลา 

1 ชั่วโมงตอสัปดาหสำหรับ 

อานหนังสือพิมพ (TNS 

Newzoo BV)

• จาก 3 อันดับตนๆ ของ 

การทวีตซ้ำในหนังสือพิมพ 

รายวันออนไลน เชนจาก 

หนังสือพิมพนิวยอรกไทมส 

The New York Times, 

แอตแลนตาวารสาร 

รัฐธรรมนูญ The Atlanta 

Journal-Constitution , 

ลอสเองเจลลิสไทมส Los 

Angeles Times ทั้งหมดกวา 

1,200 ครั้งในเดือนกันยายน  

ค.ศ. 2009

• จากหนังสือพิมพ 

นิวยอรกไทมส ผูชมออนไลน 

ขยายตัว 10% ทำใหในป 

ค.ศ. 2009 รายไดโฆษณา 

ของหนังสือพิมพที่ตองจัด 

พิมพเปนกระดาษลดลง 25% 

(Wall Street Journal)

Magazines

• ในแคนาดา สำหรับผูอาน 

นิตยสารที่อายุ 18 ปขึ้นไป 

31% ใชเวลา14 นาทีทุกวัน 

โดยเฉลี่ย, 51% ใชเวลา 99 

นาทีตอสัปดาหโดยเฉลี่ย 

(CMUST NADbank 2008)

• ความคิดเห็นตอโฆษณา 

ในนิตยสาร มีความนาเช่ือถือ 

59% (การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• คนอเมริกันใชเวลา 1.7 

ชั่วโมงตอวันอานนิตยสาร 

รายสัปดาห เปรียบเทียบกับ 

ผูหญิงอายุ 8 ปขึ้นไป จะใช 

เวลา 1.4 ชั่วโมงตอวัน (TNS 

Newzoo BV)

• นิตยสารจำนวน 367 

สำนักพิมพ หยุดการพิมพ 

เผยแพรในสหรัฐอเมริกาในป 

ค.ศ. 2009 

• รายไดจากโฆษณาใน 

นิตยสารของสหรัฐอเมริกาใน

ป ค.ศ. 2009 ลดลง 17.5% 

เปรียบเทียบกับเมื่อป ค.ศ. 

2008 

• เนื้อหาที่มีผูอานมากที่สุด 

คือคอลัมน “ซุบซิบบันเทิง 

ของผูหญิง” และ “คอลัมน 

บานและสวน”

โทรทัศน

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไปจำนวน 82% 

เปดรับชม โดยใชเวลาในการ 

เปดชม 115 นาทีตอวัน และ 

93% ใชเวลา 818 นาทีตอ 

สัปดาห (BBM, PMB)

• 21% ของผูใชอินเทอรเน็ต 

ในรัฐควิเบก(Quebec) 

แคนาดา เปดชมรายการ 

โทรทัศนบนเครื่อง 

คอมพิวเตอรของพวกเขา 

มากกวาจากโทรทัศนที่บาน 

ของพวกเขา (Ad Hoc 

Recherche)

• ความคิดเห็นตอโฆษณาใน 

โทรทัศน เชื่อถือได 61% 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• สื่อโทรทัศนไดรับความ 

ไววางใจเปนอันดับที่ 2 

จำนวน 20% รองจาก 

อินเทอรเน็ตที่เปนอันดับหนึ่ง 

คือ 29% และหนังสือพิมพ 

รายวันตามมาเปนอันดับที่ 

สาม คือ 19% 

• คนอเมริกันใชเวลา 10.7 

ชั่วโมงตอสัปดาหดูทีวี ผูหญิง 

ใชเวลา 11.2 ชั่วโมงตอ 

สัปดาห (TNS Newzoo BV)

• 65% ของผูใชอินเทอรเน็ต 

ชาวอเมริกันตองการที่จะ 

เชื่อมตอกับโทรทัศนของ

พวกเขากับอินเทอรเน็ต 

(eMarketer & Deloitt) 

• ชาวอเมริกันอายุ 2-5 ปที่ 

เปดชมโทรทัศน 25 ชั่วโมง 

ตอสัปดาห 

 

สื่อกลางแจง-นอกบาน 

(Out of home)

• ความคิดเห็น 54% มีความ 

เชื่อถือสื่อโฆษณากลางแจง 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• เปนสื่ออันดับที่ 6 ใน 

ฝรั่งเศสที่ผูอานใหความไว 

วางใจ 6% โดยส่ืออินเตอรเน็ต 

29% , โทรทัศน 20%, 

หนังสือพิมพรายวัน 19%, 

POS (point-of-sale) 13% 

และวิทยุ 12% 

ว�ทยุ-Radio

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไป ผูฟงใชเวลา 

ฟง 109 นาทีตอวัน, 82% 

ผูฟงใชเวลา 678 นาทีตอ 

สัปดาห(CMUST NADbank 

พ.ศ. 2551), 

• ความคิดเห็น 55% มี 

ความเชื่อถือการโฆษณา 

ทางวิทยุ (การสำรวจของ 

ผูบริโภคออนไลนทั่วโลก 

นีลสัน :Nielsen กรกฎาคม 

ค.ศ. 2009)

• คนอเมริกันใชเวลา 4.9 

ชั่วโมงฟงวิทยุตอสัปดาห 

ผูหญิง อายุ 8 ปขึ้นไปใช 

เวลา 4.8 ชั่วโมง (TNS 

Newzoo BV)

 

โรงภาพยนตร

• ความคิดเห็น 52% เชื่อถือ 

โฆษณาในโรงภาพยนตร 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

 

ว�ดีโอเกม -Video 

Games

• คนอเมริกันใชเวลา 10 

ชั่วโมงตอสัปดาหเลน 

วิดีโอเกม สวนผูหญิงอายุ 8 

ปขึ้นไปใชเวลา 7 ชั่วโมง 

(TNS Newzoo BV)

 

อินเทอรเน็ต - 

Internet

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไป 64% ใชเวลา 

ออนไลนเฉลี่ย 107 นาที 

ตอวัน (CMUST NADbank 

พ.ศ. 2008), 

• คนอเมริกันใชเวลาออนไลน 

เฉลี่ย 10.8 ชั่วโมงตอสัปดาห 

(TNS Newzoo BV)
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wp-content/uploads/2011/06/2011-MAGNAGLOBAL-Advertising-Forecast-Abbreviated.pdf
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แตจำนวนชั่วโมงที่ใชงานอินเทอรเน็ตก็ 
เพ่ิมมากข้ึนเชนกัน แฮรริส อินเตอรแอ็คช่ัน4  
กลาววาผูใชอินเทอรเน็ตในสหรัฐอเมริกาใช
เวลาออนไลนโดยเฉล่ีย 14 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
ของเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 ซึ่งเปนสอง 
เทาของเวลาที่ผูใชออนไลนโดยเฉลี่ยของใน
ตุลาคม ค.ศ. 2001

“สนใจเกี ่ยวกับการปฏิวัติทางสื ่อ 
ดิจิทัลอยางมากในขณะที่สื่อเกาจะถูกมอง
ขาม แตเมื่อมองถึงสถานการณจริง สื่อ 
เกาจะยังไมหายไปตอนนี้ และยังจะไม 
หายไปในเวลาอันสั้นนี้ดวย สื่อเกาอาจจะ 
ไมสามารถสงผลกระทบตอผูบริโภคอยาง
แข็งแกรงเหมือนที ่เคยเปน แตยังคงมี 
ความสำคัญตอผูบริโภคดังขอมูลที่ไดสรุป
มาจากเซมัว แพแรน (Parent, 2010)”

เมื่อพิจารณาจากการคาดคะเนอัตรา 
การเติบโตหรือขยายตัวของส่ือประเภทตางๆ 
ในป ค.ศ. 2011 – 2016 ในภาพดานบน 
จะเห็นไดวาอัตราการขยายตัวสูงสุดโดย 
ประชาสัมพันธผานสื่อวิดีโอออนไลนตางๆ 

คือ 9.6% และอันดับสอง ผานสื่อเคลื่อนที่ 
ตางๆ คือ 19.4% อันดับสามสื่อดิจตัล 
นอกบาน คือ 15.2% และมีการขยายตัว 
ในอัตราต่ำสุดคือ หนังสือพิมพและนิตยสาร 
คือ 1.7% และ 0.1% 

จากขอมูลทั้งหมดที่กลาวมา ทำให 
สามารถวิเคราะหและช้ีชัดไดวาการโฆษณา 
เปนเพียงสวนหนึ่งของการผสมผสานของ
กระบวนการสงเสริมการขาย ที ่รวมถึง 
การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย 
และจำนวนของสินคาที่มีการขาย เมื่อมี 
การจัดการงบประมาณในการโฆษณา 
จำนวนเงินงบประมาณที่ใชกับสื่อตางๆ 
ควรตองพิจารณาถึงสิ ่งที ่จำเปนและมี 
ความเหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรม 
การเปดรับสื่อตางๆ เพื่อใหสามารถเขาถึง 
“กลุมเปาหมาย” เปนหลักการสำคัญ

เม ื ่อพ ิจารณาข อม ูลจากเว ็บไซต  
Managlobal.com ไดคาดคะเนไววาอัตรา 

ของงบประมาณที่ใชเพื ่อการโฆษณาโดย 
เฉล่ียตอคน มีหนวยเปนดอลลารสหรัฐ (2011 
Advertising Revenue Per Person 
($USD)) ของประเทศตางๆ ทั่วโลก 

สูงสุดอันดับหนึ่ง คือประเทศนอรเวย 
อันดับสอง คือ ออสเตรเลีย 
อันดับสาม คือ สวิสเซอรแลนด 
อันดับสี่ คือ สหรัฐอเมริกา
ดังน้ัน “ทางเลือกของเคร่ืองมือสงเสริม 

การขาย” ข้ึนอยูกับเจาของธุรกิจท่ีจะพยายาม 
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อโฆษณา 
และประชาสัมพันธสรางความสัมพันธกับ 
ผูบริโภค การสงเสริมการขายจะชวยใหเจาของ 
ธ ุรกิจสามารถกำหนดเปาหมายในดาน 
“ยอดขาย” ไดอยางใกลเคียงความเปนจริง 
ท้ังน้ีการเลือกสรร “ส่ือเกา” หรือ “ส่ือใหม” 
เพื ่อนำมาใชเปนเครื ่องมือชวยในการทำ 
ธุรกิจจึงเปนส่ิงสำคัญมาก โดยข้ึนอยูกับปจจัย 
สำคัญตางๆ ดังนี้คือ 

1. พิจารณาชนิดและคุณลักษณะของ 
สื ่อที ่มีความเหมาะสมกับชนิดของสินคา 
และบริการ 

2. พิจารณางบประมาณคาใชจายใน 
การผลิตเนื้อหาโฆษณาผานชองทางของสื่อ
ตางๆ 

3. พิจารณาทักษะความสามารถใน 
การเขาถึงสื ่อโฆษณาของกลุ มผู บริโภค 
เปาหมาย

4. พิจารณากระแสความนิยม คานิยม 
พฤติกรรมการใชสื่อของผูคนในแตละชวง 
เวลา ซึ่งตองมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอด 
เวลา

ถาคุณดูที่เว็บไซตขายสินคาออนไลน 
โดยเฉพาะสวนใหญเป นหนังส ือ เช น 
อาเมซอน (Amazon) จะมีตัวอยางและ 
การแสดงความคิดเห็นตอผลิตภัณฑมากมาย 
คือจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งตอเนื่องกัน 
ตอบโตกัน ลอรับกัน เปนวิธีการที่พวกเขา 
มีการตอบสนองตอความคิดเห็นของแตละ
คนที่แสดงไวกอนหนาอีกดวย" นิโคลัส 
ไซเบ็ตตา (Nicholas Scibetta: YEAR) 
นักการตลาดผูเชี ่ยวชาญในบริษัทเคตชูม 
(Ketchum)1  ไดกลาวไววา "การนำเครือขายทาง 
สังคมมาใช สามารถสรางรายไดเขากระเปา 
โดยพบเห็นไดทั่วไปตามเว็บตางๆ"

ถามองยอนกลับไปในป ค.ศ. 2008 
(พ.ศ. 2551) และถามวาอะไรเปนรูปแบบ 
ของสื่อที่คนสวนใหญใชกันอยางแพรหลาย 
ถาคุณเดาวาเปนเว็บไซตขาวอินเทอรเน็ต 
(Internet news sites), บล็อก (Blogs), 
หรือเครือขายทางสังคม (Social networks) 
เปนตน คำตอบที่มาจากขอมูลซึ่งสำรวจ 

วิวัฒนาการของการใชสื่อ (Evolution 
of Media Usage) ในแงมุมทางการตลาด 
เราจะเห็นวา “สื่อเกา” เนนการสื่อสารแบบ 
ทางเดียว (one way communication) 
จากบริษัทหรือองคกรไปสูผูบริโภค แต “สื่อ 
ใหม” อยางอินเทอรเน็ตสรางการสื่อสาร 
แบบสองทาง (two way communication) 
จึงทำใหผูบริโภคสามารถโตตอบกับองคกร 
ได ในปจจุบันดวยเทคโนโลยีสื่อสารแบบ 
ทุกหนทุกแหง (Ubiquitous) ส่ือสังคมออนไลน 
(Social media) (จากรูปภาพที่ 1) ยิ่งมา 
เพิ่มความสามารถในการสื่อสารไดมากขึ้น 
เปนแบบส่ือสารทุกทิศทาง ผูบริโภคสามารถ 
สื่อสารกับบริษัทหรือองคกรไดตลอดเวลา 
อยางรวดเร็ว ยิ่งไปกวานั้น คือผูบริโภค 
ยังสามารถสื่อสารกันเองในหัวขอที่สนใจ 
แบงปนขอมูลกัน ทั้งในดานที่ดีและไมดี 
เกี่ยวกับสินคาและบริการขององคกร จน 
กลายเปนวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ 
อยางหนึ่งหรือที่เราเรียกขอความที่สราง 
จากความคิดเห็นของผูบริโภคเหลานั้นวา 
เน้ือหาท่ีผูบริโภคเปนผูสรางข้ึนเอง (Consumer 
Generated Content) ไมใชจากองคกร 

(Business news sites) มีการขยายตัวคงที่ 
8%

ในขณะเดียวกันในดานของสื่อเกาที่มี 
ใชอยูทั่วไป บางอยางจะมีการขยายตัวที่ 
ลดลงเร็วกวาส่ืออ่ืน ไดแกขาวโทรทัศนทองถ่ิน 
ลดลงจากการใชงาน 74% ในป ค.ศ. 2006 
เปน 62% ในป ค.ศ. 2008 ขาวเคเบิ้ล 
ดูเหมือนวาจะมีการขยายตัวเพิ ่มขึ ้นจาก 
47% เปน 49% ในชวงเวลาเดียวกัน ใน 
ตารางท่ี 1 ของอีมารเก็ตเตอร2 (eMarketer)

การนำสื่อเกามาใชลดลงไมไดเปน 
เรื่องนาแปลกใจอะไรนัก แตมองที่อัตรา 
การขยายตัวที่แตกตางกันสำหรับรูปแบบ
ของสื่อใหมก็เห็นไดชัดวาเครื่องมือบาง 
อยางสามารถเขาถึงผูใชงานหรือผูบริโภค
ไดมากกวาเชน เครือขายทางสังคม, บล็อก 
และวิดีโอ 

การซ้ือขายออนไลนและเครือขายสังคม 
เพิ่มขึ้นในขณะที่ขาวทีวีมีการเพิ่มขึ้นคงที่ 
โดยผูใชอินเทอรเน็ตในสหรัฐสวนใหญยังคง
ทรงตัวในป ค.ศ. 2008 หลังจากที่มีจำนวน 
ลดลงไปในป ค.ศ. 2007 การใหขอมูลโดย 
ผ ู ตอบแบบสอบถามไปย ังเคตช ูมและ 
ศูนยกลางดานกลยุทธการประชาสัมพันธ 
ยูเอสซี แอนเนนเบริก (USC Annenberg 

Strategic Public Relations Center)3  มี 
ผลการสำรวจที่ศูนยดำเนินการในปลายป 
ค.ศ. 2008 ตัวอยางเชน ไมถึง 60% ของ 
ผูตอบแบบสอบถาม ใหขอมูลวา ในป ค.ศ. 
2007 พวกเขาดูขาวโทรทัศนลดลงถึง 71% 
เมื่อเทียบกับสถิติจากป ค.ศ. 2006 

ในขณะที่การใชงานสื่อใหมเพื่อการซื้อ
ขายจากเว็บไซตและเครือขายสังคมเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของพวกเขาเปนที่ 
นาสนใจสำหรับนักการตลาด เชน เว็บไซต 
เพื่อการซื้อขาย มีจำนวนผูคลิกเขาชมเพิ่ม 
ขึ้นถึง 35% ของผูใชอินเทอรเน็ตในป ค.ศ. 
2008 เคตชูมและยูเอสซี แอนเนนเบริกยัง 
ตั้งขอสังเกตวา 44% ของผูเขาชมเว็บไซต 
เพื่อการซื้อขายชอบอานความคิดเห็นของ 
ผูบริโภคคนอื่นๆ ดวย 

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไมนาแปลก 
ใจเลย ผูใชอินเทอรเน็ตและจำนวนการใช 
งานของผูบริโภคออนไลนไมเพียงแตจะ 
เพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องเมื ่อเวลาผานไป 

โดยเคตชูม ตองบอกวาเปนการเดาผิด 
อยางมาก เพราะที่จริงแลวสื่อที่ผูรับสาร 
สนใจอันดับหนึ่งยังคงเปนขาวในโทรทัศน 
ระดับชาติ มีความนิยมสูงสุด ตามดวยสื่อ 
หนังสือพิมพทองถิ ่นและขาวโทรทัศน 
ทองถิ่นครอบครองอันดับที่ 2 และ 3 ตาม 
ลำดับ

ในขณะที่สื่อเกาจะยังคงมีอยูและยัง 
คงไดรับความสนใจจากผูบริโภค ในการ 
สำรวจเก็บขอมูลในชวงสามปติดตอกัน 
(ค.ศ. 2006 - ค.ศ. 2008) ชี้ใหเห็นวาผู 
บริโภคยังบริโภคขาวจากสื่อที่คุนเคยมาก 
กวาสื่อใหมที่มีประสิทธิภาพดีกวาในการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ตัวอยาง 
เชน มีผูใชบล็อก 24% ของผูใชอินเทอรเน็ต 
ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น 13% จากในป ค.ศ. 
2006 เครือขายทางสังคมถูกใชโดย 26% 
ของผูใชอินเทอรเน็ตท้ังหมด ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 17% 
จากในป ค.ศ. 2006 และวิดีโอ (Video 
casts) ถูกนำมาใชโดย 11% ของผูใช 
อินเทอรเน็ตซึ่งเพิ่มขึ้น 6% จากในป ค.ศ. 
2006 รวมถึงส่ือท่ีใชเช่ือมโยงขอมูลบนเครือขาย 
เชน อารเอสเอสฟด (RSS Feeds) มีการ 
ขยายตัว 5 - 7%, พอดแคส (Podcasts) มี 
การขยายตัว 5 - 7%, เว็บไซตขาวธุรกิจ 

“สื่อเกาจะยังไม 
หายไปตอนนี้ และ 
ยังจะไมหายไปใน 
เวลาอันสั�นนี้ดวย 
สื่อเกาอาจจะไม 
สามารถสงผล 
กระทบตอ 
ผูบร�โภคอยาง 
แข�งแกรงเหมือนที่
เคยเปน แตยังคง 
มีความสำคัญตอ
ผูบร�โภคดังขอมูล
ที่ไดสรุปมาจาก 
เซมัว แพแรน 
(Parent, 2010)”

เมื่อเทียบกับการสื่อสารโดยใชสื่อเกา 
ซึ่งดูเหมือนเปนการยัดเยียดขาวสารใหแก 
ผูบริโภคแบบทางเดียวซ่ึงบางคร้ังอาจไมทำให 
เกิดผลดี เชน เปนการส้ินเปลืองงบประมาณ 
โดยเปลาประโยชนหรืออาจจะเปนการ 
สรางความรำคาญใหแกผู บริโภคอีกดวย 
ตัวอยางเชน อีเมลขยะ (junk (e-)mail) 
ขอความสั้น (เอสเอ็มเอส: SMS) ในทาง 
กลับกันการใชสื่อสังคมออนไลนดวยการใช
ว ิธ ีทางการตลาดแบบใหม สามารถใช  
ประโยชนจากสื ่อสังคมออนไลนเพื ่อการ 
ตลาดแบบบอกตอ ดังเชนที่มีคำกลาววา 
“You do not sell your product but 
you share them…. คุณไมไดขายสินคา 
ของคุณ แตคุณแบงปน” (baekdal.com) 
หรือที ่อาจจะใชว ิธ ีการดังที ่กลาวไว ว า 
“share it, use it, copy it, shed it, jump 
on it, tweet it, print it, remark it, 
republish it- but don’t sell it...... 
แบงปน, ใชมัน, คัดลอก, บอกตอ, กระโดด 
ใส, ทวีต, ตีพิมพ, ติชม, เผยแพรซ้ำ- แต 
อยาทำเพื่อการขายลูกเดียว”

สื่อเกาTraditional Media (ซาย)    สื่ออินเทอรเน็ต (Internet Media) (กลาง)     สื่อสังคมออนไลน (Social Media) (ขวา)

รูปภาพ : แสดงการคาดคะเนอัตราการขยายตัวของสื่อประเภทตางๆ ในป พ.ศ. 2554 - 2559
(ที่มาของขอมูล : www.magnaglobal.com, ค.ศ. 2011)

สื่อแบบใหมอยูรอบตัวคุณ

1 http://www.ketchum.com/  2 http://www.emarketer.com

3 http://annenberg.usc.edu/CentersandPrograms/ResearchCenters/SPRC.aspx/
4 http://www.harrisinteractive.com/

Media Used by US Internet Users, 2006-2008 (% of respondents)

2006  2007  2008

Major network TV news    71%  65%  65%
Local newspapers     69%  62%  63%
Search engines      61%  60%  59%
Cable network news    47%  46%  49%
Advice from family/friends   44%  43%  47%
E-mail newsletters     40%  35%  42%
Shopping Websites     17%  16%  35%
Talk radio       36%  26%  31%
Cable TV news Websites    38%  23%  31%
Advice from co-workers    23%  20%  30%
Social networking sites    17%  22%  26%
Company Websites     22%  19%  26%
Blogs       13%  19%  24%
National newspapers    18%  15%  18%
Consumer magazines    23%     -   18%
Trade magazines or newsletters  13%     -   12%
Videocasts      6%   7%   11%
Celebrity endorsements    14%  9%   10%
Company-sponored e-mail blasts  7%   5%   9%
Business news Websites    8%   8%   8%
Podcasts       5%   6%   7%
RSS news feeds     5%   5%   7%
Mobile media      5%   4%   6%
Note: 2008 n=1,000 ages 18+;used in the past month
Source:Ketchum and USC Annenberg Strategic Public Relation Center,
*Media Myth & Realties: 2008 Media Usage Survey, provided to
eMarketer, January 20,2009
www.eMarketer.com   

Note: Age 18+
Source: Harris Interactive, “Harris Poll” as cited in press release, November 17, 2008

Average Time Spent Online per Week by US Adult
Internet Users, 2001-2008 (hours)

September/Octember 2001 7
November/December 2002 7
October/December 2003    9
June/August 2004     8
February/April 2005      9
February/April 2006      9
July/October 2007        11
October 2008            14
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Compounded Annual Geowth Rates
2011-2016 by Medium
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หนังสือพ�มพรายวัน

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไป 48% อาน 

ทุกวัน พวกเขาใชเวลา 47 

นาทีทุกวัน 60% อานทุก 

สัปดาหพวกเขาใชเวลา 223 

นาทีตอสัปดาห (CMUST 

NadBank 2551), 

• 74% ของผูใหญชาวอเมริกัน 

อานหนังสือพิมพอยางนอย 

หนึ่งครั้งตอสัปดาห, ฉบับ 

พิมพหรือออนไลน บางฉบับ 

อาจจะมากถึง 90% 

• 19% ของผูใหญชาวอเมริกัน 

ที่ไดเยี่ยมชมเว็บไซตของ 

หนังสือพิมพรายวันในแตละ 

สัปดาห  

• 70% ของผูใหญชาวอเมริกัน 

อานหนังสือพิมพรายสัปดาห

อยางนอยหนึ่งฉบับตอวัน  

• 55% ของชาวจีนและ 53% 

ในฮองกงกลาววา 

หนังสือพิมพรายวันเปนสวน 

สำคัญของกิจวัตรประจำวัน 

ของพวกเขา (Media Asia)

• รายไดของหนังสือพิมพ 

รายวันลดลง 44.24 % 

ระหวางป ค.ศ. 2005-2009

ที่รายไดลดลงจาก 22.2 

พันลานดอลลารสหรัฐ เปน 

12.2 พันลานดอลลารสหรัฐ 

(สมาคมหนังสือพิมพของ 

อเมริกา) 

• บทความในหนังสือพิมพ 

เชื่อถือได 69% ที่จะมีการ 

ตรวจสอบและที่แนนอน และ 

โฆษณาในหนังสือพิมพ 

รายวัน ที่เชื่อถือได 61% 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• หนังสือพิมพรายวันเปนสื่อ 

ที่ชาวฝรั่งเศสเชื่อถือไดมากที่

สุดมี 19%, อินเทอรเน็ต 

(29%) และโทรทัศน (20%) 

• คนอเมริกันใชเวลา 2.4 

ชั่วโมงตอสัปดาหในการอาน

หนังสือพิมพ โดยผูหญิงที่มี 

อายุตั้งแต 8 ปขึ้นไปใชเวลา 

1 ชั่วโมงตอสัปดาหสำหรับ 

อานหนังสือพิมพ (TNS 

Newzoo BV)

• จาก 3 อันดับตนๆ ของ 

การทวีตซ้ำในหนังสือพิมพ 

รายวันออนไลน เชนจาก 

หนังสือพิมพนิวยอรกไทมส 

The New York Times, 

แอตแลนตาวารสาร 

รัฐธรรมนูญ The Atlanta 

Journal-Constitution , 

ลอสเองเจลลิสไทมส Los 

Angeles Times ทั้งหมดกวา 

1,200 ครั้งในเดือนกันยายน  

ค.ศ. 2009

• จากหนังสือพิมพ 

นิวยอรกไทมส ผูชมออนไลน 

ขยายตัว 10% ทำใหในป 

ค.ศ. 2009 รายไดโฆษณา 

ของหนังสือพิมพที่ตองจัด 

พิมพเปนกระดาษลดลง 25% 

(Wall Street Journal)

Magazines

• ในแคนาดา สำหรับผูอาน 

นิตยสารที่อายุ 18 ปขึ้นไป 

31% ใชเวลา14 นาทีทุกวัน 

โดยเฉลี่ย, 51% ใชเวลา 99 

นาทีตอสัปดาหโดยเฉลี่ย 

(CMUST NADbank 2008)

• ความคิดเห็นตอโฆษณา 

ในนิตยสาร มีความนาเช่ือถือ 

59% (การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• คนอเมริกันใชเวลา 1.7 

ชั่วโมงตอวันอานนิตยสาร 

รายสัปดาห เปรียบเทียบกับ 

ผูหญิงอายุ 8 ปขึ้นไป จะใช 

เวลา 1.4 ชั่วโมงตอวัน (TNS 

Newzoo BV)

• นิตยสารจำนวน 367 

สำนักพิมพ หยุดการพิมพ 

เผยแพรในสหรัฐอเมริกาในป 

ค.ศ. 2009 

• รายไดจากโฆษณาใน 

นิตยสารของสหรัฐอเมริกาใน

ป ค.ศ. 2009 ลดลง 17.5% 

เปรียบเทียบกับเมื่อป ค.ศ. 

2008 

• เนื้อหาที่มีผูอานมากที่สุด 

คือคอลัมน “ซุบซิบบันเทิง 

ของผูหญิง” และ “คอลัมน 

บานและสวน”

โทรทัศน

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไปจำนวน 82% 

เปดรับชม โดยใชเวลาในการ 

เปดชม 115 นาทีตอวัน และ 

93% ใชเวลา 818 นาทีตอ 

สัปดาห (BBM, PMB)

• 21% ของผูใชอินเทอรเน็ต 

ในรัฐควิเบก(Quebec) 

แคนาดา เปดชมรายการ 

โทรทัศนบนเครื่อง 

คอมพิวเตอรของพวกเขา 

มากกวาจากโทรทัศนที่บาน 

ของพวกเขา (Ad Hoc 

Recherche)

• ความคิดเห็นตอโฆษณาใน 

โทรทัศน เชื่อถือได 61% 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• สื่อโทรทัศนไดรับความ 

ไววางใจเปนอันดับที่ 2 

จำนวน 20% รองจาก 

อินเทอรเน็ตที่เปนอันดับหนึ่ง 

คือ 29% และหนังสือพิมพ 

รายวันตามมาเปนอันดับที่ 

สาม คือ 19% 

• คนอเมริกันใชเวลา 10.7 

ชั่วโมงตอสัปดาหดูทีวี ผูหญิง 

ใชเวลา 11.2 ชั่วโมงตอ 

สัปดาห (TNS Newzoo BV)

• 65% ของผูใชอินเทอรเน็ต 

ชาวอเมริกันตองการที่จะ 

เชื่อมตอกับโทรทัศนของ

พวกเขากับอินเทอรเน็ต 

(eMarketer & Deloitt) 

• ชาวอเมริกันอายุ 2-5 ปที่ 

เปดชมโทรทัศน 25 ชั่วโมง 

ตอสัปดาห 

 

สื่อกลางแจง-นอกบาน 

(Out of home)

• ความคิดเห็น 54% มีความ 

เชื่อถือสื่อโฆษณากลางแจง 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• เปนสื่ออันดับที่ 6 ใน 

ฝรั่งเศสที่ผูอานใหความไว 

วางใจ 6% โดยส่ืออินเตอรเน็ต 

29% , โทรทัศน 20%, 

หนังสือพิมพรายวัน 19%, 

POS (point-of-sale) 13% 

และวิทยุ 12% 

ว�ทยุ-Radio

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไป ผูฟงใชเวลา 

ฟง 109 นาทีตอวัน, 82% 

ผูฟงใชเวลา 678 นาทีตอ 

สัปดาห(CMUST NADbank 

พ.ศ. 2551), 

• ความคิดเห็น 55% มี 

ความเชื่อถือการโฆษณา 

ทางวิทยุ (การสำรวจของ 

ผูบริโภคออนไลนทั่วโลก 

นีลสัน :Nielsen กรกฎาคม 

ค.ศ. 2009)

• คนอเมริกันใชเวลา 4.9 

ชั่วโมงฟงวิทยุตอสัปดาห 

ผูหญิง อายุ 8 ปขึ้นไปใช 

เวลา 4.8 ชั่วโมง (TNS 

Newzoo BV)

 

โรงภาพยนตร

• ความคิดเห็น 52% เชื่อถือ 

โฆษณาในโรงภาพยนตร 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

 

ว�ดีโอเกม -Video 

Games

• คนอเมริกันใชเวลา 10 

ชั่วโมงตอสัปดาหเลน 

วิดีโอเกม สวนผูหญิงอายุ 8 

ปขึ้นไปใชเวลา 7 ชั่วโมง 

(TNS Newzoo BV)

 

อินเทอรเน็ต - 

Internet

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไป 64% ใชเวลา 

ออนไลนเฉลี่ย 107 นาที 

ตอวัน (CMUST NADbank 

พ.ศ. 2008), 

• คนอเมริกันใชเวลาออนไลน 

เฉลี่ย 10.8 ชั่วโมงตอสัปดาห 

(TNS Newzoo BV)
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แตจำนวนชั่วโมงที่ใชงานอินเทอรเน็ตก็ 
เพ่ิมมากข้ึนเชนกัน แฮรริส อินเตอรแอ็คช่ัน4  
กลาววาผูใชอินเทอรเน็ตในสหรัฐอเมริกาใช
เวลาออนไลนโดยเฉล่ีย 14 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
ของเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 ซึ่งเปนสอง 
เทาของเวลาที่ผูใชออนไลนโดยเฉลี่ยของใน
ตุลาคม ค.ศ. 2001

“สนใจเกี ่ยวกับการปฏิวัติทางสื ่อ 
ดิจิทัลอยางมากในขณะที่สื่อเกาจะถูกมอง
ขาม แตเมื่อมองถึงสถานการณจริง สื่อ 
เกาจะยังไมหายไปตอนนี้ และยังจะไม 
หายไปในเวลาอันสั้นนี้ดวย สื่อเกาอาจจะ 
ไมสามารถสงผลกระทบตอผูบริโภคอยาง
แข็งแกรงเหมือนที ่เคยเปน แตยังคงมี 
ความสำคัญตอผูบริโภคดังขอมูลที่ไดสรุป
มาจากเซมัว แพแรน (Parent, 2010)”

เมื่อพิจารณาจากการคาดคะเนอัตรา 
การเติบโตหรือขยายตัวของส่ือประเภทตางๆ 
ในป ค.ศ. 2011 – 2016 ในภาพดานบน 
จะเห็นไดวาอัตราการขยายตัวสูงสุดโดย 
ประชาสัมพันธผานสื่อวิดีโอออนไลนตางๆ 

คือ 9.6% และอันดับสอง ผานสื่อเคลื่อนที่ 
ตางๆ คือ 19.4% อันดับสามสื่อดิจตัล 
นอกบาน คือ 15.2% และมีการขยายตัว 
ในอัตราต่ำสุดคือ หนังสือพิมพและนิตยสาร 
คือ 1.7% และ 0.1% 

จากขอมูลทั้งหมดที่กลาวมา ทำให 
สามารถวิเคราะหและช้ีชัดไดวาการโฆษณา 
เปนเพียงสวนหนึ่งของการผสมผสานของ
กระบวนการสงเสริมการขาย ที ่รวมถึง 
การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย 
และจำนวนของสินคาที่มีการขาย เมื่อมี 
การจัดการงบประมาณในการโฆษณา 
จำนวนเงินงบประมาณที่ใชกับสื่อตางๆ 
ควรตองพิจารณาถึงสิ ่งที ่จำเปนและมี 
ความเหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรม 
การเปดรับสื่อตางๆ เพื่อใหสามารถเขาถึง 
“กลุมเปาหมาย” เปนหลักการสำคัญ

เม ื ่อพ ิจารณาข อม ูลจากเว ็บไซต  
Managlobal.com ไดคาดคะเนไววาอัตรา 

ของงบประมาณที่ใชเพื ่อการโฆษณาโดย 
เฉล่ียตอคน มีหนวยเปนดอลลารสหรัฐ (2011 
Advertising Revenue Per Person 
($USD)) ของประเทศตางๆ ทั่วโลก 

สูงสุดอันดับหนึ่ง คือประเทศนอรเวย 
อันดับสอง คือ ออสเตรเลีย 
อันดับสาม คือ สวิสเซอรแลนด 
อันดับสี่ คือ สหรัฐอเมริกา
ดังน้ัน “ทางเลือกของเคร่ืองมือสงเสริม 

การขาย” ข้ึนอยูกับเจาของธุรกิจท่ีจะพยายาม 
สื่อสารไปยังกลุมเปาหมาย เพื่อโฆษณา 
และประชาสัมพันธสรางความสัมพันธกับ 
ผูบริโภค การสงเสริมการขายจะชวยใหเจาของ 
ธ ุรกิจสามารถกำหนดเปาหมายในดาน 
“ยอดขาย” ไดอยางใกลเคียงความเปนจริง 
ท้ังน้ีการเลือกสรร “ส่ือเกา” หรือ “ส่ือใหม” 
เพื ่อนำมาใชเปนเครื ่องมือชวยในการทำ 
ธุรกิจจึงเปนส่ิงสำคัญมาก โดยข้ึนอยูกับปจจัย 
สำคัญตางๆ ดังนี้คือ 

1. พิจารณาชนิดและคุณลักษณะของ 
สื ่อที ่มีความเหมาะสมกับชนิดของสินคา 
และบริการ 

2. พิจารณางบประมาณคาใชจายใน 
การผลิตเนื้อหาโฆษณาผานชองทางของสื่อ
ตางๆ 

3. พิจารณาทักษะความสามารถใน 
การเขาถึงสื ่อโฆษณาของกลุ มผู บริโภค 
เปาหมาย

4. พิจารณากระแสความนิยม คานิยม 
พฤติกรรมการใชสื่อของผูคนในแตละชวง 
เวลา ซึ่งตองมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอด 
เวลา

ถาคุณดูที่เว็บไซตขายสินคาออนไลน 
โดยเฉพาะสวนใหญเป นหนังส ือ เช น 
อาเมซอน (Amazon) จะมีตัวอยางและ 
การแสดงความคิดเห็นตอผลิตภัณฑมากมาย 
คือจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งตอเนื่องกัน 
ตอบโตกัน ลอรับกัน เปนวิธีการที่พวกเขา 
มีการตอบสนองตอความคิดเห็นของแตละ
คนที่แสดงไวกอนหนาอีกดวย" นิโคลัส 
ไซเบ็ตตา (Nicholas Scibetta: YEAR) 
นักการตลาดผูเชี ่ยวชาญในบริษัทเคตชูม 
(Ketchum)1  ไดกลาวไววา "การนำเครือขายทาง 
สังคมมาใช สามารถสรางรายไดเขากระเปา 
โดยพบเห็นไดทั่วไปตามเว็บตางๆ"

ถามองยอนกลับไปในป ค.ศ. 2008 
(พ.ศ. 2551) และถามวาอะไรเปนรูปแบบ 
ของสื่อที่คนสวนใหญใชกันอยางแพรหลาย 
ถาคุณเดาวาเปนเว็บไซตขาวอินเทอรเน็ต 
(Internet news sites), บล็อก (Blogs), 
หรือเครือขายทางสังคม (Social networks) 
เปนตน คำตอบที่มาจากขอมูลซึ่งสำรวจ 

วิวัฒนาการของการใชสื่อ (Evolution 
of Media Usage) ในแงมุมทางการตลาด 
เราจะเห็นวา “สื่อเกา” เนนการสื่อสารแบบ 
ทางเดียว (one way communication) 
จากบริษัทหรือองคกรไปสูผูบริโภค แต “สื่อ 
ใหม” อยางอินเทอรเน็ตสรางการสื่อสาร 
แบบสองทาง (two way communication) 
จึงทำใหผูบริโภคสามารถโตตอบกับองคกร 
ได ในปจจุบันดวยเทคโนโลยีสื่อสารแบบ 
ทุกหนทุกแหง (Ubiquitous) ส่ือสังคมออนไลน 
(Social media) (จากรูปภาพที่ 1) ยิ่งมา 
เพิ่มความสามารถในการสื่อสารไดมากขึ้น 
เปนแบบส่ือสารทุกทิศทาง ผูบริโภคสามารถ 
สื่อสารกับบริษัทหรือองคกรไดตลอดเวลา 
อยางรวดเร็ว ยิ่งไปกวานั้น คือผูบริโภค 
ยังสามารถสื่อสารกันเองในหัวขอที่สนใจ 
แบงปนขอมูลกัน ทั้งในดานที่ดีและไมดี 
เกี่ยวกับสินคาและบริการขององคกร จน 
กลายเปนวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ 
อยางหนึ่งหรือที่เราเรียกขอความที่สราง 
จากความคิดเห็นของผูบริโภคเหลานั้นวา 
เน้ือหาท่ีผูบริโภคเปนผูสรางข้ึนเอง (Consumer 
Generated Content) ไมใชจากองคกร 

(Business news sites) มีการขยายตัวคงที่ 
8%

ในขณะเดียวกันในดานของสื่อเกาที่มี 
ใชอยูทั่วไป บางอยางจะมีการขยายตัวที่ 
ลดลงเร็วกวาส่ืออ่ืน ไดแกขาวโทรทัศนทองถ่ิน 
ลดลงจากการใชงาน 74% ในป ค.ศ. 2006 
เปน 62% ในป ค.ศ. 2008 ขาวเคเบิ้ล 
ดูเหมือนวาจะมีการขยายตัวเพิ ่มขึ ้นจาก 
47% เปน 49% ในชวงเวลาเดียวกัน ใน 
ตารางท่ี 1 ของอีมารเก็ตเตอร2 (eMarketer)

การนำสื่อเกามาใชลดลงไมไดเปน 
เรื่องนาแปลกใจอะไรนัก แตมองที่อัตรา 
การขยายตัวที่แตกตางกันสำหรับรูปแบบ
ของสื่อใหมก็เห็นไดชัดวาเครื่องมือบาง 
อยางสามารถเขาถึงผูใชงานหรือผูบริโภค
ไดมากกวาเชน เครือขายทางสังคม, บล็อก 
และวิดีโอ 

การซ้ือขายออนไลนและเครือขายสังคม 
เพิ่มขึ้นในขณะที่ขาวทีวีมีการเพิ่มขึ้นคงที่ 
โดยผูใชอินเทอรเน็ตในสหรัฐสวนใหญยังคง
ทรงตัวในป ค.ศ. 2008 หลังจากที่มีจำนวน 
ลดลงไปในป ค.ศ. 2007 การใหขอมูลโดย 
ผ ู ตอบแบบสอบถามไปย ังเคตช ูมและ 
ศูนยกลางดานกลยุทธการประชาสัมพันธ 
ยูเอสซี แอนเนนเบริก (USC Annenberg 

Strategic Public Relations Center)3  มี 
ผลการสำรวจที่ศูนยดำเนินการในปลายป 
ค.ศ. 2008 ตัวอยางเชน ไมถึง 60% ของ 
ผูตอบแบบสอบถาม ใหขอมูลวา ในป ค.ศ. 
2007 พวกเขาดูขาวโทรทัศนลดลงถึง 71% 
เมื่อเทียบกับสถิติจากป ค.ศ. 2006 

ในขณะที่การใชงานสื่อใหมเพื่อการซื้อ
ขายจากเว็บไซตและเครือขายสังคมเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของพวกเขาเปนที่ 
นาสนใจสำหรับนักการตลาด เชน เว็บไซต 
เพื่อการซื้อขาย มีจำนวนผูคลิกเขาชมเพิ่ม 
ขึ้นถึง 35% ของผูใชอินเทอรเน็ตในป ค.ศ. 
2008 เคตชูมและยูเอสซี แอนเนนเบริกยัง 
ตั้งขอสังเกตวา 44% ของผูเขาชมเว็บไซต 
เพื่อการซื้อขายชอบอานความคิดเห็นของ 
ผูบริโภคคนอื่นๆ ดวย 

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไมนาแปลก 
ใจเลย ผูใชอินเทอรเน็ตและจำนวนการใช 
งานของผูบริโภคออนไลนไมเพียงแตจะ 
เพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องเมื ่อเวลาผานไป 

โดยเคตชูม ตองบอกวาเปนการเดาผิด 
อยางมาก เพราะที่จริงแลวสื่อที่ผูรับสาร 
สนใจอันดับหนึ่งยังคงเปนขาวในโทรทัศน 
ระดับชาติ มีความนิยมสูงสุด ตามดวยสื่อ 
หนังสือพิมพทองถิ ่นและขาวโทรทัศน 
ทองถิ่นครอบครองอันดับที่ 2 และ 3 ตาม 
ลำดับ

ในขณะที่สื่อเกาจะยังคงมีอยูและยัง 
คงไดรับความสนใจจากผูบริโภค ในการ 
สำรวจเก็บขอมูลในชวงสามปติดตอกัน 
(ค.ศ. 2006 - ค.ศ. 2008) ชี้ใหเห็นวาผู 
บริโภคยังบริโภคขาวจากสื่อที่คุนเคยมาก 
กวาสื่อใหมที่มีประสิทธิภาพดีกวาในการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ตัวอยาง 
เชน มีผูใชบล็อก 24% ของผูใชอินเทอรเน็ต 
ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น 13% จากในป ค.ศ. 
2006 เครือขายทางสังคมถูกใชโดย 26% 
ของผูใชอินเทอรเน็ตท้ังหมด ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 17% 
จากในป ค.ศ. 2006 และวิดีโอ (Video 
casts) ถูกนำมาใชโดย 11% ของผูใช 
อินเทอรเน็ตซึ่งเพิ่มขึ้น 6% จากในป ค.ศ. 
2006 รวมถึงส่ือท่ีใชเช่ือมโยงขอมูลบนเครือขาย 
เชน อารเอสเอสฟด (RSS Feeds) มีการ 
ขยายตัว 5 - 7%, พอดแคส (Podcasts) มี 
การขยายตัว 5 - 7%, เว็บไซตขาวธุรกิจ 

“สื่อเกาจะยังไม 
หายไปตอนนี้ และ 
ยังจะไมหายไปใน 
เวลาอันสั�นนี้ดวย 
สื่อเกาอาจจะไม 
สามารถสงผล 
กระทบตอ 
ผูบร�โภคอยาง 
แข�งแกรงเหมือนที่
เคยเปน แตยังคง 
มีความสำคัญตอ
ผูบร�โภคดังขอมูล
ที่ไดสรุปมาจาก 
เซมัว แพแรน 
(Parent, 2010)”

เมื่อเทียบกับการสื่อสารโดยใชสื่อเกา 
ซึ่งดูเหมือนเปนการยัดเยียดขาวสารใหแก 
ผูบริโภคแบบทางเดียวซ่ึงบางคร้ังอาจไมทำให 
เกิดผลดี เชน เปนการส้ินเปลืองงบประมาณ 
โดยเปลาประโยชนหรืออาจจะเปนการ 
สรางความรำคาญใหแกผู บริโภคอีกดวย 
ตัวอยางเชน อีเมลขยะ (junk (e-)mail) 
ขอความสั้น (เอสเอ็มเอส: SMS) ในทาง 
กลับกันการใชสื่อสังคมออนไลนดวยการใช
ว ิธ ีทางการตลาดแบบใหม สามารถใช  
ประโยชนจากสื ่อสังคมออนไลนเพื ่อการ 
ตลาดแบบบอกตอ ดังเชนที่มีคำกลาววา 
“You do not sell your product but 
you share them…. คุณไมไดขายสินคา 
ของคุณ แตคุณแบงปน” (baekdal.com) 
หรือที ่อาจจะใชว ิธ ีการดังที ่กลาวไว ว า 
“share it, use it, copy it, shed it, jump 
on it, tweet it, print it, remark it, 
republish it- but don’t sell it...... 
แบงปน, ใชมัน, คัดลอก, บอกตอ, กระโดด 
ใส, ทวีต, ตีพิมพ, ติชม, เผยแพรซ้ำ- แต 
อยาทำเพื่อการขายลูกเดียว”

สื่อเกาTraditional Media (ซาย)    สื่ออินเทอรเน็ต (Internet Media) (กลาง)     สื่อสังคมออนไลน (Social Media) (ขวา)

รูปภาพ : แสดงการคาดคะเนอัตราการขยายตัวของสื่อประเภทตางๆ ในป พ.ศ. 2554 - 2559
(ที่มาของขอมูล : www.magnaglobal.com, ค.ศ. 2011)

สื่อแบบใหมอยูรอบตัวคุณ

1 http://www.ketchum.com/  2 http://www.emarketer.com

3 http://annenberg.usc.edu/CentersandPrograms/ResearchCenters/SPRC.aspx/
4 http://www.harrisinteractive.com/

Media Used by US Internet Users, 2006-2008 (% of respondents)

2006  2007  2008

Major network TV news    71%  65%  65%
Local newspapers     69%  62%  63%
Search engines      61%  60%  59%
Cable network news    47%  46%  49%
Advice from family/friends   44%  43%  47%
E-mail newsletters     40%  35%  42%
Shopping Websites     17%  16%  35%
Talk radio       36%  26%  31%
Cable TV news Websites    38%  23%  31%
Advice from co-workers    23%  20%  30%
Social networking sites    17%  22%  26%
Company Websites     22%  19%  26%
Blogs       13%  19%  24%
National newspapers    18%  15%  18%
Consumer magazines    23%     -   18%
Trade magazines or newsletters  13%     -   12%
Videocasts      6%   7%   11%
Celebrity endorsements    14%  9%   10%
Company-sponored e-mail blasts  7%   5%   9%
Business news Websites    8%   8%   8%
Podcasts       5%   6%   7%
RSS news feeds     5%   5%   7%
Mobile media      5%   4%   6%
Note: 2008 n=1,000 ages 18+;used in the past month
Source:Ketchum and USC Annenberg Strategic Public Relation Center,
*Media Myth & Realties: 2008 Media Usage Survey, provided to
eMarketer, January 20,2009
www.eMarketer.com   

Note: Age 18+
Source: Harris Interactive, “Harris Poll” as cited in press release, November 17, 2008

Average Time Spent Online per Week by US Adult
Internet Users, 2001-2008 (hours)

September/Octember 2001 7
November/December 2002 7
October/December 2003    9
June/August 2004     8
February/April 2005      9
February/April 2006      9
July/October 2007        11
October 2008            14
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หนังสือพ�มพรายวัน

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไป 48% อาน 

ทุกวัน พวกเขาใชเวลา 47 

นาทีทุกวัน 60% อานทุก 

สัปดาหพวกเขาใชเวลา 223 

นาทีตอสัปดาห (CMUST 

NadBank 2551), 

• 74% ของผูใหญชาวอเมริกัน 

อานหนังสือพิมพอยางนอย 

หนึ่งครั้งตอสัปดาห, ฉบับ 

พิมพหรือออนไลน บางฉบับ 

อาจจะมากถึง 90% 

• 19% ของผูใหญชาวอเมริกัน 

ที่ไดเยี่ยมชมเว็บไซตของ 

หนังสือพิมพรายวันในแตละ 

สัปดาห  

• 70% ของผูใหญชาวอเมริกัน 

อานหนังสือพิมพรายสัปดาห

อยางนอยหนึ่งฉบับตอวัน  

• 55% ของชาวจีนและ 53% 

ในฮองกงกลาววา 

หนังสือพิมพรายวันเปนสวน 

สำคัญของกิจวัตรประจำวัน 

ของพวกเขา (Media Asia)

• รายไดของหนังสือพิมพ 

รายวันลดลง 44.24 % 

ระหวางป ค.ศ. 2005-2009

ที่รายไดลดลงจาก 22.2 

พันลานดอลลารสหรัฐ เปน 

12.2 พันลานดอลลารสหรัฐ 

(สมาคมหนังสือพิมพของ 

อเมริกา) 

• บทความในหนังสือพิมพ 

เชื่อถือได 69% ที่จะมีการ 

ตรวจสอบและที่แนนอน และ 

โฆษณาในหนังสือพิมพ 

รายวัน ที่เชื่อถือได 61% 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• หนังสือพิมพรายวันเปนสื่อ 

ที่ชาวฝรั่งเศสเชื่อถือไดมากที่

สุดมี 19%, อินเทอรเน็ต 

(29%) และโทรทัศน (20%) 

• คนอเมริกันใชเวลา 2.4 

ชั่วโมงตอสัปดาหในการอาน

หนังสือพิมพ โดยผูหญิงที่มี 

อายุตั้งแต 8 ปขึ้นไปใชเวลา 

1 ชั่วโมงตอสัปดาหสำหรับ 

อานหนังสือพิมพ (TNS 

Newzoo BV)

• จาก 3 อันดับตนๆ ของ 

การทวีตซ้ำในหนังสือพิมพ 

รายวันออนไลน เชนจาก 

หนังสือพิมพนิวยอรกไทมส 

The New York Times, 

แอตแลนตาวารสาร 

รัฐธรรมนูญ The Atlanta 

Journal-Constitution , 

ลอสเองเจลลิสไทมส Los 

Angeles Times ทั้งหมดกวา 

1,200 ครั้งในเดือนกันยายน  

ค.ศ. 2009

• จากหนังสือพิมพ 

นิวยอรกไทมส ผูชมออนไลน 

ขยายตัว 10% ทำใหในป 

ค.ศ. 2009 รายไดโฆษณา 

ของหนังสือพิมพที่ตองจัด 

พิมพเปนกระดาษลดลง 25% 

(Wall Street Journal)

Magazines

• ในแคนาดา สำหรับผูอาน 

นิตยสารที่อายุ 18 ปขึ้นไป 

31% ใชเวลา14 นาทีทุกวัน 

โดยเฉลี่ย, 51% ใชเวลา 99 

นาทีตอสัปดาหโดยเฉลี่ย 

(CMUST NADbank 2008)

• ความคิดเห็นตอโฆษณา 

ในนิตยสาร มีความนาเช่ือถือ 

59% (การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• คนอเมริกันใชเวลา 1.7 

ชั่วโมงตอวันอานนิตยสาร 

รายสัปดาห เปรียบเทียบกับ 

ผูหญิงอายุ 8 ปขึ้นไป จะใช 

เวลา 1.4 ชั่วโมงตอวัน (TNS 

Newzoo BV)

• นิตยสารจำนวน 367 

สำนักพิมพ หยุดการพิมพ 

เผยแพรในสหรัฐอเมริกาในป 

ค.ศ. 2009 

• รายไดจากโฆษณาใน 

นิตยสารของสหรัฐอเมริกาใน

ป ค.ศ. 2009 ลดลง 17.5% 

เปรียบเทียบกับเมื่อป ค.ศ. 

2008 

• เนื้อหาที่มีผูอานมากที่สุด 

คือคอลัมน “ซุบซิบบันเทิง 

ของผูหญิง” และ “คอลัมน 

บานและสวน”

โทรทัศน

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไปจำนวน 82% 

เปดรับชม โดยใชเวลาในการ 

เปดชม 115 นาทีตอวัน และ 

93% ใชเวลา 818 นาทีตอ 

สัปดาห (BBM, PMB)

• 21% ของผูใชอินเทอรเน็ต 

ในรัฐควิเบก(Quebec) 

แคนาดา เปดชมรายการ 

โทรทัศนบนเครื่อง 

คอมพิวเตอรของพวกเขา 

มากกวาจากโทรทัศนที่บาน 

ของพวกเขา (Ad Hoc 

Recherche)

• ความคิดเห็นตอโฆษณาใน 

โทรทัศน เชื่อถือได 61% 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• สื่อโทรทัศนไดรับความ 

ไววางใจเปนอันดับที่ 2 

จำนวน 20% รองจาก 

อินเทอรเน็ตที่เปนอันดับหนึ่ง 

คือ 29% และหนังสือพิมพ 

รายวันตามมาเปนอันดับที่ 

สาม คือ 19% 

• คนอเมริกันใชเวลา 10.7 

ชั่วโมงตอสัปดาหดูทีวี ผูหญิง 

ใชเวลา 11.2 ชั่วโมงตอ 

สัปดาห (TNS Newzoo BV)

• 65% ของผูใชอินเทอรเน็ต 

ชาวอเมริกันตองการที่จะ 

เชื่อมตอกับโทรทัศนของ

พวกเขากับอินเทอรเน็ต 

(eMarketer & Deloitt) 

• ชาวอเมริกันอายุ 2-5 ปที่ 

เปดชมโทรทัศน 25 ชั่วโมง 

ตอสัปดาห 

 

สื่อกลางแจง-นอกบาน 

(Out of home)

• ความคิดเห็น 54% มีความ 

เชื่อถือสื่อโฆษณากลางแจง 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

• เปนสื่ออันดับที่ 6 ใน 

ฝรั่งเศสที่ผูอานใหความไว 

วางใจ 6% โดยส่ืออินเตอรเน็ต 

29% , โทรทัศน 20%, 

หนังสือพิมพรายวัน 19%, 

POS (point-of-sale) 13% 

และวิทยุ 12% 

ว�ทยุ-Radio

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไป ผูฟงใชเวลา 

ฟง 109 นาทีตอวัน, 82% 

ผูฟงใชเวลา 678 นาทีตอ 

สัปดาห(CMUST NADbank 

พ.ศ. 2551), 

• ความคิดเห็น 55% มี 

ความเชื่อถือการโฆษณา 

ทางวิทยุ (การสำรวจของ 

ผูบริโภคออนไลนทั่วโลก 

นีลสัน :Nielsen กรกฎาคม 

ค.ศ. 2009)

• คนอเมริกันใชเวลา 4.9 

ชั่วโมงฟงวิทยุตอสัปดาห 

ผูหญิง อายุ 8 ปขึ้นไปใช 

เวลา 4.8 ชั่วโมง (TNS 

Newzoo BV)

 

โรงภาพยนตร

• ความคิดเห็น 52% เชื่อถือ 

โฆษณาในโรงภาพยนตร 

(การสำรวจของผูบริโภค 

ออนไลนทั่วโลกนีลสัน 

:Nielsen กรกฎาคม ค.ศ. 

2009)

 

ว�ดีโอเกม -Video 

Games

• คนอเมริกันใชเวลา 10 

ชั่วโมงตอสัปดาหเลน 

วิดีโอเกม สวนผูหญิงอายุ 8 

ปขึ้นไปใชเวลา 7 ชั่วโมง 

(TNS Newzoo BV)

 

อินเทอรเน็ต - 

Internet

• ในแคนาดา สำหรับผูที่ 

อายุ 18 ปขึ้นไป 64% ใชเวลา 

ออนไลนเฉลี่ย 107 นาที 

ตอวัน (CMUST NADbank 

พ.ศ. 2008), 

• คนอเมริกันใชเวลาออนไลน 

เฉลี่ย 10.8 ชั่วโมงตอสัปดาห 

(TNS Newzoo BV)
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กรณีนักลงทุนขายอสังหาริมทรัพย 
เปนทางการคาหรือหากำไรแตอยูในลักษณะ 
ที่ไมไดทำเปนปกติธุรกิจและถือครองที่ดิน 
เปนระยะเวลาเกินหาป อานเพิ่มเติมที่ 
ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2(6) ประกอบ 
ก ับพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน 
ประมวลรัษฎากร วาดวยการขายอสังหา 
ริมทรัพยเปนทางคาหรือหากำไร (ฉบับท่ี 342) 
พ.ศ. 2541 และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 
82/2542 เรื่อง การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
สำหรับการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคา
หรือหากำไร ตามมาตรา 91/2(6) แหง 
ประมวลรัษฎากร

 

รอใหความสามารถในการใชประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาวมีมากขึ้น ไมวาจะ 
เปนเพราะเหตุการณขยายตัวของเขตเมือง 
การเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนในที่ดิน 
ซึ ่งความสามารถในการใชประโยชนจาก 
อสังหาริมทรัพยที่มีมากขึ้นนั้นยอมสงผลให
มูลคาอสังหาริมทรัพยขยับตัวสูงขึ้นตามการ
ใชประโยชนดังกลาวและอาจชวยลดตนทุน
อันจะเกิดจากภาษีธุรกิจเฉพาะในเวลาที่ 
ขายอสังหาริมทรัพยอีกดวย ในระหวางที่ 
รอคอยผลตอบแทนในอนาคตนั้น นักลงทุน 
ก็อาจเลือกที่จะดำเนินการพัฒนาอสังหา 
ริมทรัพยและเก็บเกี่ยวผลประโยชนตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนระหวางชวงเวลาดังกลาว หรือเลือก 
ที่จะเก็บที่ดินไวเฉยๆ โดยไมไดดำเนินการ 
พัฒนาที่ดินแตประการใดก็ได

เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย 
ในครั ้งนี ้ส งผลกระทบตอประชาชนและ 
นักธุรกิจเปนอยางมาก ตลาดอสังหาริมทรัพย 
ก็เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่จะไดรับผลกระทบจาก
น้ำทวมในคร้ังน้ี ผูประกอบการท่ีเลือกลงทุน 
ในตลาดดังกลาวอาจตองปรับกลยุทธการ 
ลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณเพื่อชวยให
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยประสบผล 
สำเร็จ มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด สำหรับ 
นักลงทุนที่เลือกการลงทุนระยะยาวโดยซื้อ
และถือเก็บอสังหาริมทรัพย และคาดหวัง 
ผลตอบแทนจากการขายอสังหาริมทรัพยที่
อาจมีมูลคาสูงขึ้นในอนาคตนั้น จึงจำเปน 
ตองพิจารณาปจจัยหลายอยางประกอบการ 
ลงทุนซื ้ออสังหาริมทรัพยมากขึ ้นเชนกัน 
ท ั ้งน ี ้น ักลงทุนบางคนที ่ เล ือกลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพยโดยวิธีการซื้อและถือครอง
อสังหาริมทรัพยมักนิยมถืออสังหาริมทรัพย
ที่ลงทุนเปนระยะเวลายาวนานหลายปเพื่อ 

สมมติในตัวอยางที่ 1

นางสาวเอซื้อที่ดินผืนใหญผืนหนึ่งที่ 
ตางจังหวัดซึ่งอยูติดกับที่ดินฝงตะวันตกของ 
นายปลาวาฬเพื่อเตรียมไวสำหรับการขยาย
พื้นที่โรงงานในอนาคต ในขณะที่นายบีได 
ตกลงยกที ่ด ินซึ ่งอยู ต ิดกับที ่ด ินดานทิศ 
เหนือใหนายปลาวาฬ แตนายปลาวาฬไมเคย 
ดำเนินการใดๆ เพื ่อจะไปจดทะเบียน 
เปลี ่ยนแปลงกรรมสิทธิ ์บนที ่ดินดังกลาว 
หลังจากนั ้นนางสาวเอและนายบีไมเคย 
เขาไปดูแลตรวจสอบท่ีดินเลยเปนระยะเวลา 
กวาสิบป และในชวงระยะเวลาดังกลาว 
นายปลาวาฬไดเขาไปใชประโยชนในที่ดิน 
ทั้งสองแปลง โดยนายปลาวาฬขุดบอเลี้ยง 
ปลาและทำไรนา รวมทั้งปลอยวัวควายให 
เขาไปกินหญาในที่ดินของนางสาวเอและ 
นายบีตลอดมา นอกจากนี้นายปลาวาฬยัง 
ลอมรั้วเลยอาณาเขตที่ดินของตนเขาไปล้ำ 
ในเขตที่ดินทั้งสองแปลงอีกดวย ทั้งนี้ หลัง 
จากนายปลาวาฬเขาไปใชประโยชนจาก 
ที่ดินทั้งสองแปลงเสมือนตนเปนเจาของโดย
สงบและเปดเผยมากวาสิบป นายบีตายทำให 
นางซีทายาทนายบีร ับมรดกในที ่ด ินผืน 
ดังกลาวไป โดยนางซีไดไปจดทะเบียน 
เปลี่ยนแปลงเปนชื่อตนเรียบรอย ตอมา 
นางซี และนางสาวเอ ไดดำเนินการฟอง 
ขับไลใหนายปลาวาฬหยุดการใชประโยชน
และออกไปจากที่ดินของตน ดังนั้นนาย 
ปลาวาฬก็เลยกลาวอางวาตนเปนเจาของ 
กรรมสิทธิ ์ในที่ดินดังกลาวโดยไดสิทธิมา 
จากการครอบครองปรปกษบนที่ดินทั้งสอง
แปลง คำถามที่สำคัญในคดีนี้คือ นาย 
ปลาวาฬไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลง
ดังกลาวมาโดยการครอบครองปรปกษ 
หรือไม

ในตัวอยางที่ 2
 
ซึ ่งสมมติใหมีข อเท็จจริงคลายกัน 

โดยนางสาวหนึ่งซื้อที่ดินผืนใหญผืนหนึ่งที่ 
ตางจังหวัดซึ่งอยูติดกับที่ดินฝงตะวันตกของ
วัดเกาะเพื่อเตรียมไวสำหรับการขยายพื้นที่ 
โรงงานในอนาคต และที่ดินดานทิศเหนือ 
นายสองตกลงยกท่ีดินใหวัดเกาะ แตวัดเกาะ 
ไมเคยดำเนินการใดๆ เพื่อจะไปจดทะเบียน 
เปลี ่ยนแปลงกรรมสิทธิ ์บนที ่ดินดังกลาว 
หลังจากน้ันนางสาวหน่ึงและนายสองไมเคย 
เขาไปดูแลตรวจสอบท่ีดินเลยเปนระยะเวลา 
กวาสิบป และในชวงระยะเวลาดังกลาว 
วัดเกาะไดเขาไปใชประโยชนในที่ดินทั้งสอง
แปลง โดยสรางกุฏิ ศาลา โรงทานและ 
อาคารปฏิบัติธรรมล้ำเขาไปในที่ดินทั้งสอง 
แปลงของนางสาวหน่ึงและนายสองดังกลาว 
นอกจากนี้วัดเกาะยังลอมรั้วเลยอาณาเขต 
ที่ดินวัดเขาไปล้ำในเขตที่ดินทั้งสองแปลงอีก
ดวย หลังจากวัดเกาะเขาไปใชประโยชน 
จากท่ีดินท้ังสองแปลงเสมือนตนเปนเจาของ 
อยางสงบและเปดเผยมากวาสิบป นายสอง 
ตายทำใหนางสามทายาทของนายสองรับ 
มรดกในที่ดินผืนดังกลาวไป โดยนางสาม 
ไดไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเปนชื ่อตน 
เรียบรอย ตอมานางสาม และนางสาวหนึ่ง 
ไดดำเนินการฟองขับไลใหวัดเกาะหยุดการ 
ใชประโยชนและออกไปจากที่ดินของตน 
ดังนั ้นวัดเกาะก็เลยกลาวอางวาตนเปน 
เจาของกรรมสิทธิ ์ในที่ดินดังกลาวโดยได 
สิทธิมาจากการครอบครองปรปกษบนที่ดิน
ทั้งสองแปลง คำถามที่สำคัญในคดีนี้คือ 
วัดเกาะไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินบนที่ดินทั้ง 
สองแปลงดังกลาวมาโดยการครอบครอง
ปรปกษหรือไม

หากตองวินิจฉัยขอเท็จจริงดังกลาว 
ตามความคิดเห็นและความรูสึกสวนตัวของ
แตละบุคคล ผลแหงการวินิจฉัยที่ไดก็อาจ 
แตกตางกันไปขึ ้นอยู กับปจจัยตางๆ ที ่ 
แตกตางกันไปของแตละบุคคล ไมวาจะเปน 
เพราะเหตุแหงความเชื่อ ทัศนคติ ความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณของบุคคล 
ที่แตกตางกัน เชน ฝายนางสาวเอ นางซี 
นางสาวหนึ่ง และนางสามอาจกลาวอาง 
เปนเสียงเดียวกันวาที่ดินเปนของพวกตน 
เพราะพวกตนมีทะเบียนยืนยันความเปน 
เจาของ อีกทั้งนายปลาวาฬและวัดเกาะใช 
ที่ดินของตนโดยไมไดลงทุนกับที่ดินดังกลาว
เลยแตกลับไดประโยชนจากผืนดินแบบได 
เปลาแถมยังจะมาเรียกรองกรรมสิทธิ ์อีก 
ในขณะที่นายปลาวาฬและวัดเกาะอาจอาง
วาพวกตนควรเปนเจาของ เพราะแมจะ 
ไมไดลงทุนซื้อที่ดินทั้งสองแปลงมาแตพวก
ตนก็เขาไปลงทุนเพื่อใชประโยชนในที่ดิน 
ดังกลาวมาอยางตอเน่ืองโดยเปนท่ีรูกันท่ัวไป 
และก็ไมมีผูใดมาฟองรองคัดคานเสมือนวา
ยินยอมใหใชที่ดินดังกลาวไดตอเนื่องกันมา 
เปนระยะเวลายาวนานจนกระทั่งถึงเวลาที่ 
เปนคดีความ นอกจากนี้หากนำคดีไปให 
บุคคลอื่นที่ไมไดมีสวนไดเสียชวยวินิจฉัย 
ตามอำเภอใจ แตละคนก็อาจวินิจฉัยโดย 
อาศัยวิธีการที่แตกตางกันไปตามความเชื่อ 
ของตน เชน บางคนอาจบอกใหถือเอา 
ตามหลักฐานที่ปรากฏทางทะเบียน บางคน 
อาจบอกใหถือเอาความเห็นของคนสวนใหญ 
ในละแวกท ี ่ ด ินว  าท ี ่ ด ิน เป นของใคร 
บางคนอาจหนักกวานั้นถึงขนาดบอกวาให 
ใชระบบการใชกำลังแบบตาตอตาฟนตอฟน
ใครดีใครได ดังนี้จะเห็นไดวาผลแหงการ 
วินิจฉัยที่แตกตางกันดังกลาวยอมยากที่จะ 
ระบุไดชัดเจนวาผูใดวินิจฉัยไดถูกตองที่สุด 
เพราะตางคนตางก็มีเหตุผลนานัปการที่จะ
กลาวอางเพื่อสนับสนุนผลแหงการวินิจฉัย 
ของตน ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่ผูวินิจฉัย 
ตองทราบหลักกฎหมายที ่เก ี ่ยวของกับ 
ประเด็นท่ีตองการวินิจฉัยเสียกอน (“กฎหมาย 
คืออะไร”) เพ่ือเอ้ือใหสามารถวินิจฉัยขอเท็จจริง 

แมเหตุอุทกภัยอาจเปนปจจัยเสี ่ยง 
ประการหน่ึงท่ีสงผลกระทบตอความสามารถ 
ในการใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยอัน
ทำใหมูลคาอสังหาริมทรัพยปรับตัวลดลงได 
แตปจจัยอีกประการหนึ่งที่สำคัญและอาจ 
สงผลใหนักลงทุนในอสังหาริมทรัพยสูญเสีย
ทรัพยสินดังกลาวไปไมตางจากการที ่น้ำ 
หลากเซาะหนาดินหรือเซาะตลิ ่งพังก็คือ 
การที่นักลงทุนตองสูญเสียสิทธิในอสังหา 
ร ิมทรัพยน ั ้นไปเนื ่องจากถูกผู อ ื ่นเขา 
“ครอบครองปรปกษ” ในอสังหาริมทรัพย 
ดังกลาว หากถามผูที่เคยลงทุนในอสังหา 
ริมทรัพยและตองสูญเสียสิทธิในอสังหา 
ริมทรัพยที ่ลงทุนไปดวยเหตุครอบครอง 
ปรปกษ เสียงสะทอนสวนใหญจากนักลงทุน 
เหลานั้นคงสะทอนเปนเสียงเดียวกันวาตน 
ไดรับความไมเปนธรรมจากกฎหมายเพราะ
ผูครอบครองปรปกษไมไดเปนผูลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพยแตกลับไดกรรมสิทธิ ์ใน 
อส ั งหาร ิมทร ัพย  ไปโดยการแย  งการ 
ครอบครองจากตนซึ่งเปนเจาของอสังหา 
ริมทรัพย นอกจากนี้หากนักลงทุนซึ่งเปน 
เจาของอสังหาริมทรัพยเหลานี้มีโอกาสไป 
ศึกษาคดียอนหลังเกี่ยวกับการครอบครอง 
ปรปกษที่ผานมา นักลงทุนบางสวนที่ไมรู 
หลักกฎหมายอาจยิ่งฉงนกับผลแหงคดีที ่ 
แตกตางกันในกรณีที ่มีผู ร องขอใหศาลมี 
คำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง 
ปรปกษ โดยบางคดีศาลก็วินิจฉัยวาผูรอง 
ไดสิทธิโดยการครอบครองปรปกษ แตบาง 
คดีศาลก็วินิจฉัยวาผูรองไมไดสิทธิไปโดย 
การครอบครองปรปกษดวยเหตุผลตางๆ 
หลากหลาย

ไดอยางถูกตองและเปนธรรมแกทุกฝาย 
ตาม “เจตนารมณแหงกฎหมาย” ซ่ึงมุงสราง 
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุข 
ใหเกิดขึ้นในสังคม ไมใชวินิจฉัยขอเท็จจริง 
ไปตามอำเภอใจแหงตนอันจะสรางความ 
วุนวายและมีแตความขัดแยงไมจบสิ้น

ในบทความชุด “กระสวนกฎหมายใน 
โลกธุรกิจ” ประเด็นความไมชัดเจน (uncertain) 
ในการใชกฎหมาย (application of law) 
ซึ่งอาจนำไปสูความอยุติธรรม (injustice) 
แบงออกเปนปญหาในสองระดับ กลาวคือ 
ระดับแรกเปนประเด็นปญหาในการตีความ
กฎหมาย (interpretation of law - อะไร 
คือกฎหมาย) และระดับที่สองเปนประเด็น 
ปญหาเกี่ยวกับผูมีอำนาจตีความกฎหมาย 
(interpreters - บุคคลหรือองคกรใดเปน 
ผูมีอำนาจตีความกฎหมาย) ดังนั้นการสราง 
ความชัดเจนใหเกิดขึ้นในการใชกฎหมายจึง
ถือเปนเรื ่องสำคัญที่จะชวยอำนวยความ 
ยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมได

บทความนี้จำกัดประเด็นการวิเคราะห
อยูภายในขอบเขตของการไดกรรมสิทธิ์มา 
โดยวิธ ีการครอบครองปรปกษแตเพียง 
ประเด็นเดียว ท้ังน้ีหากพิจารณาหลักกฎหมาย 
ที ่ เก ี ่ยวของโดยตรงกับการครอบครอง 
ปรปกษจะเห็นไดวาปรากฏในมาตรา 1382 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ซึ่งบัญญัติไววา 

“บุคคลใดครอบครองทรัพยสินของ
ผูอื่นไวโดยความสงบและโดยเปดเผยดวย
เจตนาเปนเจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพย 
ไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป… 
ทานวาบุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์” 

หากพิจารณาหลักกฎหมายดังกลาว 
ประกอบกับขอเท็จจริงในตัวอยางที่ 1 จะ 
เห็นไดวาในทั้งสองกรณีที่นายปลาวาฬขุด 
บอเลี้ยงปลาและทำไรนา รวมทั้งปลอยวัว 
ควายใหเขาไปกินหญาในที่ดินของนางสาว 
เอและนายบีนั้น เมื่อการกระทำดังกลาวได 
กระทำโดยสงบ เปดเผยและดวยเจตนาเปน 
เจ  าของต ิ ดต  อก ั นมากว  าส ิ บป  แล  ว 
นายปลาวาฬจึงควรไดกรรมสิทธิ ์ในที่ดิน 
ของนางสาวเอและนายบีมาโดยวิธ ีการ 
ครอบครองปรปกษตามนัยแหงมาตรา 
1382 ซึ่งหากผลการวินิจฉัยเปนเชนนั้น 
นางสาวเอและนางซีอาจรูสึกวาผลแหงการ
วินิจฉัยดังกลาวไมเปนธรรมกับพวกตน 
เพราะคนหนึ ่งก็เปนผู ลงทุนซื ้อที ่ด ินมา 
โดยอาจเปนการลงทุนที่มีมูลคาสูงหลายสิบ
ลานบาท ในขณะที่อีกคนหนึ่งก็เปนทายาท 
ผูรับมรดกที่ดินตกทอดมาภายใตความเชื่อ 
วาที ่ดินดังกลาวเปนทรัพยมรดกของเจา 
มรดกตน มิหนำซ้ำทั้งนางสาวเอและนางซี 
ตางก็เปนผูที ่จดทะเบียนกับเจาพนักงาน 
ตามกฎหมาย มีชื ่อปรากฏเปนเจาของ 
กรรมสิทธิ์อยูในทะเบียนที่ดินดวยกันทั้งคู 
คำถามคือความอยุติธรรมที ่นางสาวเอ 
และนางซีรู สึกวาพวกตนไดรับนั้น เปน 
ความอยุติธรรมที ่เก ิดขึ ้นจริงหรือไม? 
หากมีจริง ความอยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นจาก 
อะไร? กฎหมายไมชัดเจน? ผูใชกฎหมาย 
ไมชัดเจน? กฎหมายไมถูกตองเหมาะสม? 
ผูใชกฎหมายใชกฎหมายอยางไมถูกตอง 
เหมาะสม? หรือแทที่จริงแลวความรูสึก 
อยุติธรรมดังกลาวกลับเปนเพียงความ 
รู สึกลวงตาลวงใจใหผู ไดรับผลกระทบ 
จากการใชกฎหมายรูสึกไปเอง?

ทั ้งนี ้แมนายปลาวาฬจะยังไมไดไป 
จดทะเบียนและนางซีจะอางวาไดรับมรดก
มาก็ตาม แตนายปลาวาฬก็สามารถยกเหตุ 
แหงการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยดวยวิธีการ
ครอบครองปรป กษ ข ึ ้นต อส ู นางซ ี ได  
เนื่องจากนางซีไมใชบุคคลภายนอกที่เสียคา
ตอบแทนโดยสุจริตตามที่มาตรา 1299 
วรรคสองคุมครองแตประการใด 

สำหรับตัวอยางที่ 2 หากพิจารณา 
เพ ียงผ ิวเผ ินจะพบว าข อเท ็จจร ิงตาม 
ต ัวอย างท ี ่  2 ก ็ม ีล ักษณะที ่คล ายก ับ 
ขอเท็จจริงในตัวอยางที่ 1 อยางไรก็ดีหาก 
พิจารณาขอเท็จจริงใหละเอียดขึ้นจะเห็นได
วา คดีทั้งสองแตกตางกันในรายละเอียด 
ของตัวบุคคลที่เขาไปแยงการครอบครอง 
โดยตามตัวอยางที่ 1 เปนบุคคลธรรมดา 
สวนตัวอยางที่ 2 เปนวัด ดังนั้นประเด็น 
ที่ตองพิจารณาคือกฎหมายที่จะถูกนำมา 
ปรับใชกับตัวอยางที่ 2 จะสามารถคำนึง 
ถึงแตเพียงมาตรา 1382 ซึ่งเปนกฎหมาย 
ที ่นำมาปรับใช ก ับตัวอยางที ่  1 เพียง 
อยางเดียวหรือไม? หรือการพิจารณา 
ประเด ็นตามต ัวอย างท ี ่  2 จะต องนำ 
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของมาพิจารณาประกอบ 
ดวย? (กฎหมายที่จะนำมาใชในคดีตัวอยาง 
ที่ 2 คือ “กฎหมายอะไร”) 

จึงขอฝากคำถามเหลานี้ทิ้งไวใหทาน 
ผู อ านนำกลับไปวิเคราะหกัน โดยใน 
กระสวนกฎหมายกับความอยุติธรรมลวงตา 
(Illusion of Injustice) : กรณีศึกษาคดี 
อสังหาริมทรัพยท่ีถูกแยงสิทธิการครอบครอง 
ตอนที่ 2 ผูเขียนจะนำเสนอแนวทางที่อาจ 
นำไปใชประกอบการพิจารณาคำถามตางๆ 
ท่ียกมาขางตนเพ่ือนำไปสูรายละเอียดเก่ียวกับ 
ประเด็นความอยุติธรรมลวงตาตอไป
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กระสวนกฎหมาย
กับความอยุติธรรมลวงตา
(Illusion of Injustice): กรณีศึกษาคดี
อสังหาร�มทรัพยที่ถูกแยงสิทธิ
การครอบครอง (ตอนที่ 1)

แผนประกอบ
ตัวอยางที่ 1

แผนประกอบ
ตัวอยางที่ 2



กรณีนักลงทุนขายอสังหาริมทรัพย 
เปนทางการคาหรือหากำไรแตอยูในลักษณะ 
ที่ไมไดทำเปนปกติธุรกิจและถือครองที่ดิน 
เปนระยะเวลาเกินหาป อานเพิ่มเติมที่ 
ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2(6) ประกอบ 
ก ับพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน 
ประมวลรัษฎากร วาดวยการขายอสังหา 
ริมทรัพยเปนทางคาหรือหากำไร (ฉบับท่ี 342) 
พ.ศ. 2541 และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 
82/2542 เรื่อง การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
สำหรับการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคา
หรือหากำไร ตามมาตรา 91/2(6) แหง 
ประมวลรัษฎากร

 

รอใหความสามารถในการใชประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาวมีมากขึ้น ไมวาจะ 
เปนเพราะเหตุการณขยายตัวของเขตเมือง 
การเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนในที่ดิน 
ซึ ่งความสามารถในการใชประโยชนจาก 
อสังหาริมทรัพยที่มีมากขึ้นนั้นยอมสงผลให
มูลคาอสังหาริมทรัพยขยับตัวสูงขึ้นตามการ
ใชประโยชนดังกลาวและอาจชวยลดตนทุน
อันจะเกิดจากภาษีธุรกิจเฉพาะในเวลาที่ 
ขายอสังหาริมทรัพยอีกดวย ในระหวางที่ 
รอคอยผลตอบแทนในอนาคตนั้น นักลงทุน 
ก็อาจเลือกที่จะดำเนินการพัฒนาอสังหา 
ริมทรัพยและเก็บเกี่ยวผลประโยชนตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนระหวางชวงเวลาดังกลาว หรือเลือก 
ที่จะเก็บที่ดินไวเฉยๆ โดยไมไดดำเนินการ 
พัฒนาที่ดินแตประการใดก็ได

เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย 
ในครั ้งนี ้ส งผลกระทบตอประชาชนและ 
นักธุรกิจเปนอยางมาก ตลาดอสังหาริมทรัพย 
ก็เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่จะไดรับผลกระทบจาก
น้ำทวมในคร้ังน้ี ผูประกอบการท่ีเลือกลงทุน 
ในตลาดดังกลาวอาจตองปรับกลยุทธการ 
ลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณเพื่อชวยให
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยประสบผล 
สำเร็จ มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด สำหรับ 
นักลงทุนที่เลือกการลงทุนระยะยาวโดยซื้อ
และถือเก็บอสังหาริมทรัพย และคาดหวัง 
ผลตอบแทนจากการขายอสังหาริมทรัพยที่
อาจมีมูลคาสูงขึ้นในอนาคตนั้น จึงจำเปน 
ตองพิจารณาปจจัยหลายอยางประกอบการ 
ลงทุนซื ้ออสังหาริมทรัพยมากขึ ้นเชนกัน 
ท ั ้งน ี ้น ักลงทุนบางคนที ่ เล ือกลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพยโดยวิธีการซื้อและถือครอง
อสังหาริมทรัพยมักนิยมถืออสังหาริมทรัพย
ที่ลงทุนเปนระยะเวลายาวนานหลายปเพื่อ 

สมมติในตัวอยางที่ 1

นางสาวเอซื้อที่ดินผืนใหญผืนหนึ่งที่ 
ตางจังหวัดซึ่งอยูติดกับที่ดินฝงตะวันตกของ 
นายปลาวาฬเพื่อเตรียมไวสำหรับการขยาย
พื้นที่โรงงานในอนาคต ในขณะที่นายบีได 
ตกลงยกที ่ด ินซึ ่งอยู ต ิดกับที ่ด ินดานทิศ 
เหนือใหนายปลาวาฬ แตนายปลาวาฬไมเคย 
ดำเนินการใดๆ เพื ่อจะไปจดทะเบียน 
เปลี ่ยนแปลงกรรมสิทธิ ์บนที ่ดินดังกลาว 
หลังจากนั ้นนางสาวเอและนายบีไมเคย 
เขาไปดูแลตรวจสอบท่ีดินเลยเปนระยะเวลา 
กวาสิบป และในชวงระยะเวลาดังกลาว 
นายปลาวาฬไดเขาไปใชประโยชนในที่ดิน 
ทั้งสองแปลง โดยนายปลาวาฬขุดบอเลี้ยง 
ปลาและทำไรนา รวมทั้งปลอยวัวควายให 
เขาไปกินหญาในที่ดินของนางสาวเอและ 
นายบีตลอดมา นอกจากนี้นายปลาวาฬยัง 
ลอมรั้วเลยอาณาเขตที่ดินของตนเขาไปล้ำ 
ในเขตที่ดินทั้งสองแปลงอีกดวย ทั้งนี้ หลัง 
จากนายปลาวาฬเขาไปใชประโยชนจาก 
ที่ดินทั้งสองแปลงเสมือนตนเปนเจาของโดย
สงบและเปดเผยมากวาสิบป นายบีตายทำให 
นางซีทายาทนายบีร ับมรดกในที ่ด ินผืน 
ดังกลาวไป โดยนางซีไดไปจดทะเบียน 
เปลี่ยนแปลงเปนชื่อตนเรียบรอย ตอมา 
นางซี และนางสาวเอ ไดดำเนินการฟอง 
ขับไลใหนายปลาวาฬหยุดการใชประโยชน
และออกไปจากที่ดินของตน ดังนั้นนาย 
ปลาวาฬก็เลยกลาวอางวาตนเปนเจาของ 
กรรมสิทธิ ์ในที่ดินดังกลาวโดยไดสิทธิมา 
จากการครอบครองปรปกษบนที่ดินทั้งสอง
แปลง คำถามที่สำคัญในคดีนี้คือ นาย 
ปลาวาฬไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลง
ดังกลาวมาโดยการครอบครองปรปกษ 
หรือไม

ในตัวอยางที่ 2
 
ซึ ่งสมมติใหมีข อเท็จจริงคลายกัน 

โดยนางสาวหนึ่งซื้อที่ดินผืนใหญผืนหนึ่งที่ 
ตางจังหวัดซึ่งอยูติดกับที่ดินฝงตะวันตกของ
วัดเกาะเพื่อเตรียมไวสำหรับการขยายพื้นที่ 
โรงงานในอนาคต และที่ดินดานทิศเหนือ 
นายสองตกลงยกท่ีดินใหวัดเกาะ แตวัดเกาะ 
ไมเคยดำเนินการใดๆ เพื่อจะไปจดทะเบียน 
เปลี ่ยนแปลงกรรมสิทธิ ์บนที ่ดินดังกลาว 
หลังจากน้ันนางสาวหน่ึงและนายสองไมเคย 
เขาไปดูแลตรวจสอบท่ีดินเลยเปนระยะเวลา 
กวาสิบป และในชวงระยะเวลาดังกลาว 
วัดเกาะไดเขาไปใชประโยชนในที่ดินทั้งสอง
แปลง โดยสรางกุฏิ ศาลา โรงทานและ 
อาคารปฏิบัติธรรมล้ำเขาไปในที่ดินทั้งสอง 
แปลงของนางสาวหน่ึงและนายสองดังกลาว 
นอกจากนี้วัดเกาะยังลอมรั้วเลยอาณาเขต 
ที่ดินวัดเขาไปล้ำในเขตที่ดินทั้งสองแปลงอีก
ดวย หลังจากวัดเกาะเขาไปใชประโยชน 
จากท่ีดินท้ังสองแปลงเสมือนตนเปนเจาของ 
อยางสงบและเปดเผยมากวาสิบป นายสอง 
ตายทำใหนางสามทายาทของนายสองรับ 
มรดกในที่ดินผืนดังกลาวไป โดยนางสาม 
ไดไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเปนชื ่อตน 
เรียบรอย ตอมานางสาม และนางสาวหนึ่ง 
ไดดำเนินการฟองขับไลใหวัดเกาะหยุดการ 
ใชประโยชนและออกไปจากที่ดินของตน 
ดังนั ้นวัดเกาะก็เลยกลาวอางวาตนเปน 
เจาของกรรมสิทธิ ์ในที่ดินดังกลาวโดยได 
สิทธิมาจากการครอบครองปรปกษบนที่ดิน
ทั้งสองแปลง คำถามที่สำคัญในคดีนี้คือ 
วัดเกาะไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินบนที่ดินทั้ง 
สองแปลงดังกลาวมาโดยการครอบครอง
ปรปกษหรือไม

หากตองวินิจฉัยขอเท็จจริงดังกลาว 
ตามความคิดเห็นและความรูสึกสวนตัวของ
แตละบุคคล ผลแหงการวินิจฉัยที่ไดก็อาจ 
แตกตางกันไปขึ ้นอยู กับปจจัยตางๆ ที ่ 
แตกตางกันไปของแตละบุคคล ไมวาจะเปน 
เพราะเหตุแหงความเชื่อ ทัศนคติ ความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณของบุคคล 
ที่แตกตางกัน เชน ฝายนางสาวเอ นางซี 
นางสาวหนึ่ง และนางสามอาจกลาวอาง 
เปนเสียงเดียวกันวาที่ดินเปนของพวกตน 
เพราะพวกตนมีทะเบียนยืนยันความเปน 
เจาของ อีกทั้งนายปลาวาฬและวัดเกาะใช 
ที่ดินของตนโดยไมไดลงทุนกับที่ดินดังกลาว
เลยแตกลับไดประโยชนจากผืนดินแบบได 
เปลาแถมยังจะมาเรียกรองกรรมสิทธิ ์อีก 
ในขณะที่นายปลาวาฬและวัดเกาะอาจอาง
วาพวกตนควรเปนเจาของ เพราะแมจะ 
ไมไดลงทุนซื้อที่ดินทั้งสองแปลงมาแตพวก
ตนก็เขาไปลงทุนเพื่อใชประโยชนในที่ดิน 
ดังกลาวมาอยางตอเน่ืองโดยเปนท่ีรูกันท่ัวไป 
และก็ไมมีผูใดมาฟองรองคัดคานเสมือนวา
ยินยอมใหใชที่ดินดังกลาวไดตอเนื่องกันมา 
เปนระยะเวลายาวนานจนกระทั่งถึงเวลาที่ 
เปนคดีความ นอกจากนี้หากนำคดีไปให 
บุคคลอื่นที่ไมไดมีสวนไดเสียชวยวินิจฉัย 
ตามอำเภอใจ แตละคนก็อาจวินิจฉัยโดย 
อาศัยวิธีการที่แตกตางกันไปตามความเชื่อ 
ของตน เชน บางคนอาจบอกใหถือเอา 
ตามหลักฐานที่ปรากฏทางทะเบียน บางคน 
อาจบอกใหถือเอาความเห็นของคนสวนใหญ 
ในละแวกท ี ่ ด ินว  าท ี ่ ด ิน เป นของใคร 
บางคนอาจหนักกวานั้นถึงขนาดบอกวาให 
ใชระบบการใชกำลังแบบตาตอตาฟนตอฟน
ใครดีใครได ดังนี้จะเห็นไดวาผลแหงการ 
วินิจฉัยที่แตกตางกันดังกลาวยอมยากที่จะ 
ระบุไดชัดเจนวาผูใดวินิจฉัยไดถูกตองที่สุด 
เพราะตางคนตางก็มีเหตุผลนานัปการที่จะ
กลาวอางเพื่อสนับสนุนผลแหงการวินิจฉัย 
ของตน ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่ผูวินิจฉัย 
ตองทราบหลักกฎหมายที ่เก ี ่ยวของกับ 
ประเด็นท่ีตองการวินิจฉัยเสียกอน (“กฎหมาย 
คืออะไร”) เพ่ือเอ้ือใหสามารถวินิจฉัยขอเท็จจริง 

แมเหตุอุทกภัยอาจเปนปจจัยเสี ่ยง 
ประการหน่ึงท่ีสงผลกระทบตอความสามารถ 
ในการใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยอัน
ทำใหมูลคาอสังหาริมทรัพยปรับตัวลดลงได 
แตปจจัยอีกประการหนึ่งที่สำคัญและอาจ 
สงผลใหนักลงทุนในอสังหาริมทรัพยสูญเสีย
ทรัพยสินดังกลาวไปไมตางจากการที ่น้ำ 
หลากเซาะหนาดินหรือเซาะตลิ ่งพังก็คือ 
การที่นักลงทุนตองสูญเสียสิทธิในอสังหา 
ร ิมทรัพยน ั ้นไปเนื ่องจากถูกผู อ ื ่นเขา 
“ครอบครองปรปกษ” ในอสังหาริมทรัพย 
ดังกลาว หากถามผูที่เคยลงทุนในอสังหา 
ริมทรัพยและตองสูญเสียสิทธิในอสังหา 
ริมทรัพยที ่ลงทุนไปดวยเหตุครอบครอง 
ปรปกษ เสียงสะทอนสวนใหญจากนักลงทุน 
เหลานั้นคงสะทอนเปนเสียงเดียวกันวาตน 
ไดรับความไมเปนธรรมจากกฎหมายเพราะ
ผูครอบครองปรปกษไมไดเปนผูลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพยแตกลับไดกรรมสิทธิ ์ใน 
อส ั งหาร ิมทร ัพย  ไปโดยการแย  งการ 
ครอบครองจากตนซึ่งเปนเจาของอสังหา 
ริมทรัพย นอกจากนี้หากนักลงทุนซึ่งเปน 
เจาของอสังหาริมทรัพยเหลานี้มีโอกาสไป 
ศึกษาคดียอนหลังเกี่ยวกับการครอบครอง 
ปรปกษที่ผานมา นักลงทุนบางสวนที่ไมรู 
หลักกฎหมายอาจยิ่งฉงนกับผลแหงคดีที ่ 
แตกตางกันในกรณีที ่มีผู ร องขอใหศาลมี 
คำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง 
ปรปกษ โดยบางคดีศาลก็วินิจฉัยวาผูรอง 
ไดสิทธิโดยการครอบครองปรปกษ แตบาง 
คดีศาลก็วินิจฉัยวาผูรองไมไดสิทธิไปโดย 
การครอบครองปรปกษดวยเหตุผลตางๆ 
หลากหลาย

ไดอยางถูกตองและเปนธรรมแกทุกฝาย 
ตาม “เจตนารมณแหงกฎหมาย” ซ่ึงมุงสราง 
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุข 
ใหเกิดขึ้นในสังคม ไมใชวินิจฉัยขอเท็จจริง 
ไปตามอำเภอใจแหงตนอันจะสรางความ 
วุนวายและมีแตความขัดแยงไมจบสิ้น

ในบทความชุด “กระสวนกฎหมายใน 
โลกธุรกิจ” ประเด็นความไมชัดเจน (uncertain) 
ในการใชกฎหมาย (application of law) 
ซึ่งอาจนำไปสูความอยุติธรรม (injustice) 
แบงออกเปนปญหาในสองระดับ กลาวคือ 
ระดับแรกเปนประเด็นปญหาในการตีความ
กฎหมาย (interpretation of law - อะไร 
คือกฎหมาย) และระดับที่สองเปนประเด็น 
ปญหาเกี่ยวกับผูมีอำนาจตีความกฎหมาย 
(interpreters - บุคคลหรือองคกรใดเปน 
ผูมีอำนาจตีความกฎหมาย) ดังนั้นการสราง 
ความชัดเจนใหเกิดขึ้นในการใชกฎหมายจึง
ถือเปนเรื ่องสำคัญที่จะชวยอำนวยความ 
ยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมได

บทความนี้จำกัดประเด็นการวิเคราะห
อยูภายในขอบเขตของการไดกรรมสิทธิ์มา 
โดยวิธ ีการครอบครองปรปกษแตเพียง 
ประเด็นเดียว ท้ังน้ีหากพิจารณาหลักกฎหมาย 
ที ่ เก ี ่ยวของโดยตรงกับการครอบครอง 
ปรปกษจะเห็นไดวาปรากฏในมาตรา 1382 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ซึ่งบัญญัติไววา 

“บุคคลใดครอบครองทรัพยสินของ
ผูอื่นไวโดยความสงบและโดยเปดเผยดวย
เจตนาเปนเจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพย 
ไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป… 
ทานวาบุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์” 

หากพิจารณาหลักกฎหมายดังกลาว 
ประกอบกับขอเท็จจริงในตัวอยางที่ 1 จะ 
เห็นไดวาในทั้งสองกรณีที่นายปลาวาฬขุด 
บอเลี้ยงปลาและทำไรนา รวมทั้งปลอยวัว 
ควายใหเขาไปกินหญาในที่ดินของนางสาว 
เอและนายบีนั้น เมื่อการกระทำดังกลาวได 
กระทำโดยสงบ เปดเผยและดวยเจตนาเปน 
เจ  าของต ิ ดต  อก ั นมากว  าส ิ บป  แล  ว 
นายปลาวาฬจึงควรไดกรรมสิทธิ ์ในที่ดิน 
ของนางสาวเอและนายบีมาโดยวิธ ีการ 
ครอบครองปรปกษตามนัยแหงมาตรา 
1382 ซึ่งหากผลการวินิจฉัยเปนเชนนั้น 
นางสาวเอและนางซีอาจรูสึกวาผลแหงการ
วินิจฉัยดังกลาวไมเปนธรรมกับพวกตน 
เพราะคนหนึ ่งก็เปนผู ลงทุนซื ้อที ่ด ินมา 
โดยอาจเปนการลงทุนที่มีมูลคาสูงหลายสิบ
ลานบาท ในขณะที่อีกคนหนึ่งก็เปนทายาท 
ผูรับมรดกที่ดินตกทอดมาภายใตความเชื่อ 
วาที ่ดินดังกลาวเปนทรัพยมรดกของเจา 
มรดกตน มิหนำซ้ำทั้งนางสาวเอและนางซี 
ตางก็เปนผูที ่จดทะเบียนกับเจาพนักงาน 
ตามกฎหมาย มีชื ่อปรากฏเปนเจาของ 
กรรมสิทธิ์อยูในทะเบียนที่ดินดวยกันทั้งคู 
คำถามคือความอยุติธรรมที ่นางสาวเอ 
และนางซีรู สึกวาพวกตนไดรับนั้น เปน 
ความอยุติธรรมที ่เก ิดขึ ้นจริงหรือไม? 
หากมีจริง ความอยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นจาก 
อะไร? กฎหมายไมชัดเจน? ผูใชกฎหมาย 
ไมชัดเจน? กฎหมายไมถูกตองเหมาะสม? 
ผูใชกฎหมายใชกฎหมายอยางไมถูกตอง 
เหมาะสม? หรือแทที่จริงแลวความรูสึก 
อยุติธรรมดังกลาวกลับเปนเพียงความ 
รู สึกลวงตาลวงใจใหผู ไดรับผลกระทบ 
จากการใชกฎหมายรูสึกไปเอง?

ทั ้งนี ้แมนายปลาวาฬจะยังไมไดไป 
จดทะเบียนและนางซีจะอางวาไดรับมรดก
มาก็ตาม แตนายปลาวาฬก็สามารถยกเหตุ 
แหงการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยดวยวิธีการ
ครอบครองปรป กษ ข ึ ้นต อส ู นางซ ี ได  
เนื่องจากนางซีไมใชบุคคลภายนอกที่เสียคา
ตอบแทนโดยสุจริตตามที่มาตรา 1299 
วรรคสองคุมครองแตประการใด 

สำหรับตัวอยางที่ 2 หากพิจารณา 
เพ ียงผ ิวเผ ินจะพบว าข อเท ็จจร ิงตาม 
ต ัวอย างท ี ่  2 ก ็ม ีล ักษณะที ่คล ายก ับ 
ขอเท็จจริงในตัวอยางที่ 1 อยางไรก็ดีหาก 
พิจารณาขอเท็จจริงใหละเอียดขึ้นจะเห็นได
วา คดีทั้งสองแตกตางกันในรายละเอียด 
ของตัวบุคคลที่เขาไปแยงการครอบครอง 
โดยตามตัวอยางที่ 1 เปนบุคคลธรรมดา 
สวนตัวอยางที่ 2 เปนวัด ดังนั้นประเด็น 
ที่ตองพิจารณาคือกฎหมายที่จะถูกนำมา 
ปรับใชกับตัวอยางที่ 2 จะสามารถคำนึง 
ถึงแตเพียงมาตรา 1382 ซึ่งเปนกฎหมาย 
ที ่นำมาปรับใช ก ับตัวอยางที ่  1 เพียง 
อยางเดียวหรือไม? หรือการพิจารณา 
ประเด ็นตามต ัวอย างท ี ่  2 จะต องนำ 
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของมาพิจารณาประกอบ 
ดวย? (กฎหมายที่จะนำมาใชในคดีตัวอยาง 
ที่ 2 คือ “กฎหมายอะไร”) 

จึงขอฝากคำถามเหลานี้ทิ้งไวใหทาน 
ผู อ านนำกลับไปวิเคราะหกัน โดยใน 
กระสวนกฎหมายกับความอยุติธรรมลวงตา 
(Illusion of Injustice) : กรณีศึกษาคดี 
อสังหาริมทรัพยท่ีถูกแยงสิทธิการครอบครอง 
ตอนที่ 2 ผูเขียนจะนำเสนอแนวทางที่อาจ 
นำไปใชประกอบการพิจารณาคำถามตางๆ 
ท่ียกมาขางตนเพ่ือนำไปสูรายละเอียดเก่ียวกับ 
ประเด็นความอยุติธรรมลวงตาตอไป
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กระสวนกฎหมาย
กับความอยุติธรรมลวงตา
(Illusion of Injustice): กรณีศึกษาคดี
อสังหาร�มทรัพยที่ถูกแยงสิทธิ
การครอบครอง (ตอนที่ 1)

แผนประกอบ
ตัวอยางที่ 1

แผนประกอบ
ตัวอยางที่ 2



กรณีนักลงทุนขายอสังหาริมทรัพย 
เปนทางการคาหรือหากำไรแตอยูในลักษณะ 
ที่ไมไดทำเปนปกติธุรกิจและถือครองที่ดิน 
เปนระยะเวลาเกินหาป อานเพิ่มเติมที่ 
ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2(6) ประกอบ 
ก ับพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน 
ประมวลรัษฎากร วาดวยการขายอสังหา 
ริมทรัพยเปนทางคาหรือหากำไร (ฉบับท่ี 342) 
พ.ศ. 2541 และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 
82/2542 เรื่อง การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
สำหรับการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคา
หรือหากำไร ตามมาตรา 91/2(6) แหง 
ประมวลรัษฎากร

 

รอใหความสามารถในการใชประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาวมีมากขึ้น ไมวาจะ 
เปนเพราะเหตุการณขยายตัวของเขตเมือง 
การเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนในที่ดิน 
ซึ ่งความสามารถในการใชประโยชนจาก 
อสังหาริมทรัพยที่มีมากขึ้นนั้นยอมสงผลให
มูลคาอสังหาริมทรัพยขยับตัวสูงขึ้นตามการ
ใชประโยชนดังกลาวและอาจชวยลดตนทุน
อันจะเกิดจากภาษีธุรกิจเฉพาะในเวลาที่ 
ขายอสังหาริมทรัพยอีกดวย ในระหวางที่ 
รอคอยผลตอบแทนในอนาคตนั้น นักลงทุน 
ก็อาจเลือกที่จะดำเนินการพัฒนาอสังหา 
ริมทรัพยและเก็บเกี่ยวผลประโยชนตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนระหวางชวงเวลาดังกลาว หรือเลือก 
ที่จะเก็บที่ดินไวเฉยๆ โดยไมไดดำเนินการ 
พัฒนาที่ดินแตประการใดก็ได

เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย 
ในครั ้งนี ้ส งผลกระทบตอประชาชนและ 
นักธุรกิจเปนอยางมาก ตลาดอสังหาริมทรัพย 
ก็เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่จะไดรับผลกระทบจาก
น้ำทวมในคร้ังน้ี ผูประกอบการท่ีเลือกลงทุน 
ในตลาดดังกลาวอาจตองปรับกลยุทธการ 
ลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณเพื่อชวยให
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยประสบผล 
สำเร็จ มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด สำหรับ 
นักลงทุนที่เลือกการลงทุนระยะยาวโดยซื้อ
และถือเก็บอสังหาริมทรัพย และคาดหวัง 
ผลตอบแทนจากการขายอสังหาริมทรัพยที่
อาจมีมูลคาสูงขึ้นในอนาคตนั้น จึงจำเปน 
ตองพิจารณาปจจัยหลายอยางประกอบการ 
ลงทุนซื ้ออสังหาริมทรัพยมากขึ ้นเชนกัน 
ท ั ้งน ี ้น ักลงทุนบางคนที ่ เล ือกลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพยโดยวิธีการซื้อและถือครอง
อสังหาริมทรัพยมักนิยมถืออสังหาริมทรัพย
ที่ลงทุนเปนระยะเวลายาวนานหลายปเพื่อ 

สมมติในตัวอยางที่ 1

นางสาวเอซื้อที่ดินผืนใหญผืนหนึ่งที่ 
ตางจังหวัดซึ่งอยูติดกับที่ดินฝงตะวันตกของ 
นายปลาวาฬเพื่อเตรียมไวสำหรับการขยาย
พื้นที่โรงงานในอนาคต ในขณะที่นายบีได 
ตกลงยกที ่ด ินซึ ่งอยู ต ิดกับที ่ด ินดานทิศ 
เหนือใหนายปลาวาฬ แตนายปลาวาฬไมเคย 
ดำเนินการใดๆ เพื ่อจะไปจดทะเบียน 
เปลี ่ยนแปลงกรรมสิทธิ ์บนที ่ดินดังกลาว 
หลังจากนั ้นนางสาวเอและนายบีไมเคย 
เขาไปดูแลตรวจสอบท่ีดินเลยเปนระยะเวลา 
กวาสิบป และในชวงระยะเวลาดังกลาว 
นายปลาวาฬไดเขาไปใชประโยชนในที่ดิน 
ทั้งสองแปลง โดยนายปลาวาฬขุดบอเลี้ยง 
ปลาและทำไรนา รวมทั้งปลอยวัวควายให 
เขาไปกินหญาในที่ดินของนางสาวเอและ 
นายบีตลอดมา นอกจากนี้นายปลาวาฬยัง 
ลอมรั้วเลยอาณาเขตที่ดินของตนเขาไปล้ำ 
ในเขตที่ดินทั้งสองแปลงอีกดวย ทั้งนี้ หลัง 
จากนายปลาวาฬเขาไปใชประโยชนจาก 
ที่ดินทั้งสองแปลงเสมือนตนเปนเจาของโดย
สงบและเปดเผยมากวาสิบป นายบีตายทำให 
นางซีทายาทนายบีร ับมรดกในที ่ด ินผืน 
ดังกลาวไป โดยนางซีไดไปจดทะเบียน 
เปลี่ยนแปลงเปนชื่อตนเรียบรอย ตอมา 
นางซี และนางสาวเอ ไดดำเนินการฟอง 
ขับไลใหนายปลาวาฬหยุดการใชประโยชน
และออกไปจากที่ดินของตน ดังนั้นนาย 
ปลาวาฬก็เลยกลาวอางวาตนเปนเจาของ 
กรรมสิทธิ ์ในที่ดินดังกลาวโดยไดสิทธิมา 
จากการครอบครองปรปกษบนที่ดินทั้งสอง
แปลง คำถามที่สำคัญในคดีนี้คือ นาย 
ปลาวาฬไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลง
ดังกลาวมาโดยการครอบครองปรปกษ 
หรือไม

ในตัวอยางที่ 2
 
ซึ ่งสมมติใหมีข อเท็จจริงคลายกัน 

โดยนางสาวหนึ่งซื้อที่ดินผืนใหญผืนหนึ่งที่ 
ตางจังหวัดซึ่งอยูติดกับที่ดินฝงตะวันตกของ
วัดเกาะเพื่อเตรียมไวสำหรับการขยายพื้นที่ 
โรงงานในอนาคต และที่ดินดานทิศเหนือ 
นายสองตกลงยกท่ีดินใหวัดเกาะ แตวัดเกาะ 
ไมเคยดำเนินการใดๆ เพื่อจะไปจดทะเบียน 
เปลี ่ยนแปลงกรรมสิทธิ ์บนที ่ดินดังกลาว 
หลังจากน้ันนางสาวหน่ึงและนายสองไมเคย 
เขาไปดูแลตรวจสอบท่ีดินเลยเปนระยะเวลา 
กวาสิบป และในชวงระยะเวลาดังกลาว 
วัดเกาะไดเขาไปใชประโยชนในที่ดินทั้งสอง
แปลง โดยสรางกุฏิ ศาลา โรงทานและ 
อาคารปฏิบัติธรรมล้ำเขาไปในที่ดินทั้งสอง 
แปลงของนางสาวหน่ึงและนายสองดังกลาว 
นอกจากนี้วัดเกาะยังลอมรั้วเลยอาณาเขต 
ที่ดินวัดเขาไปล้ำในเขตที่ดินทั้งสองแปลงอีก
ดวย หลังจากวัดเกาะเขาไปใชประโยชน 
จากท่ีดินท้ังสองแปลงเสมือนตนเปนเจาของ 
อยางสงบและเปดเผยมากวาสิบป นายสอง 
ตายทำใหนางสามทายาทของนายสองรับ 
มรดกในที่ดินผืนดังกลาวไป โดยนางสาม 
ไดไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเปนชื ่อตน 
เรียบรอย ตอมานางสาม และนางสาวหนึ่ง 
ไดดำเนินการฟองขับไลใหวัดเกาะหยุดการ 
ใชประโยชนและออกไปจากที่ดินของตน 
ดังนั ้นวัดเกาะก็เลยกลาวอางวาตนเปน 
เจาของกรรมสิทธิ ์ในที่ดินดังกลาวโดยได 
สิทธิมาจากการครอบครองปรปกษบนที่ดิน
ทั้งสองแปลง คำถามที่สำคัญในคดีนี้คือ 
วัดเกาะไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินบนที่ดินทั้ง 
สองแปลงดังกลาวมาโดยการครอบครอง
ปรปกษหรือไม

หากตองวินิจฉัยขอเท็จจริงดังกลาว 
ตามความคิดเห็นและความรูสึกสวนตัวของ
แตละบุคคล ผลแหงการวินิจฉัยที่ไดก็อาจ 
แตกตางกันไปขึ ้นอยู กับปจจัยตางๆ ที ่ 
แตกตางกันไปของแตละบุคคล ไมวาจะเปน 
เพราะเหตุแหงความเชื่อ ทัศนคติ ความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณของบุคคล 
ที่แตกตางกัน เชน ฝายนางสาวเอ นางซี 
นางสาวหนึ่ง และนางสามอาจกลาวอาง 
เปนเสียงเดียวกันวาที่ดินเปนของพวกตน 
เพราะพวกตนมีทะเบียนยืนยันความเปน 
เจาของ อีกทั้งนายปลาวาฬและวัดเกาะใช 
ที่ดินของตนโดยไมไดลงทุนกับที่ดินดังกลาว
เลยแตกลับไดประโยชนจากผืนดินแบบได 
เปลาแถมยังจะมาเรียกรองกรรมสิทธิ ์อีก 
ในขณะที่นายปลาวาฬและวัดเกาะอาจอาง
วาพวกตนควรเปนเจาของ เพราะแมจะ 
ไมไดลงทุนซื้อที่ดินทั้งสองแปลงมาแตพวก
ตนก็เขาไปลงทุนเพื่อใชประโยชนในที่ดิน 
ดังกลาวมาอยางตอเน่ืองโดยเปนท่ีรูกันท่ัวไป 
และก็ไมมีผูใดมาฟองรองคัดคานเสมือนวา
ยินยอมใหใชที่ดินดังกลาวไดตอเนื่องกันมา 
เปนระยะเวลายาวนานจนกระทั่งถึงเวลาที่ 
เปนคดีความ นอกจากนี้หากนำคดีไปให 
บุคคลอื่นที่ไมไดมีสวนไดเสียชวยวินิจฉัย 
ตามอำเภอใจ แตละคนก็อาจวินิจฉัยโดย 
อาศัยวิธีการที่แตกตางกันไปตามความเชื่อ 
ของตน เชน บางคนอาจบอกใหถือเอา 
ตามหลักฐานที่ปรากฏทางทะเบียน บางคน 
อาจบอกใหถือเอาความเห็นของคนสวนใหญ 
ในละแวกท ี ่ ด ินว  าท ี ่ ด ิน เป นของใคร 
บางคนอาจหนักกวานั้นถึงขนาดบอกวาให 
ใชระบบการใชกำลังแบบตาตอตาฟนตอฟน
ใครดีใครได ดังนี้จะเห็นไดวาผลแหงการ 
วินิจฉัยที่แตกตางกันดังกลาวยอมยากที่จะ 
ระบุไดชัดเจนวาผูใดวินิจฉัยไดถูกตองที่สุด 
เพราะตางคนตางก็มีเหตุผลนานัปการที่จะ
กลาวอางเพื่อสนับสนุนผลแหงการวินิจฉัย 
ของตน ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่ผูวินิจฉัย 
ตองทราบหลักกฎหมายที ่เก ี ่ยวของกับ 
ประเด็นท่ีตองการวินิจฉัยเสียกอน (“กฎหมาย 
คืออะไร”) เพ่ือเอ้ือใหสามารถวินิจฉัยขอเท็จจริง 

แมเหตุอุทกภัยอาจเปนปจจัยเสี ่ยง 
ประการหน่ึงท่ีสงผลกระทบตอความสามารถ 
ในการใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยอัน
ทำใหมูลคาอสังหาริมทรัพยปรับตัวลดลงได 
แตปจจัยอีกประการหนึ่งที่สำคัญและอาจ 
สงผลใหนักลงทุนในอสังหาริมทรัพยสูญเสีย
ทรัพยสินดังกลาวไปไมตางจากการที ่น้ำ 
หลากเซาะหนาดินหรือเซาะตลิ ่งพังก็คือ 
การที่นักลงทุนตองสูญเสียสิทธิในอสังหา 
ร ิมทรัพยน ั ้นไปเนื ่องจากถูกผู อ ื ่นเขา 
“ครอบครองปรปกษ” ในอสังหาริมทรัพย 
ดังกลาว หากถามผูที่เคยลงทุนในอสังหา 
ริมทรัพยและตองสูญเสียสิทธิในอสังหา 
ริมทรัพยที ่ลงทุนไปดวยเหตุครอบครอง 
ปรปกษ เสียงสะทอนสวนใหญจากนักลงทุน 
เหลานั้นคงสะทอนเปนเสียงเดียวกันวาตน 
ไดรับความไมเปนธรรมจากกฎหมายเพราะ
ผูครอบครองปรปกษไมไดเปนผูลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพยแตกลับไดกรรมสิทธิ ์ใน 
อส ั งหาร ิมทร ัพย  ไปโดยการแย  งการ 
ครอบครองจากตนซึ่งเปนเจาของอสังหา 
ริมทรัพย นอกจากนี้หากนักลงทุนซึ่งเปน 
เจาของอสังหาริมทรัพยเหลานี้มีโอกาสไป 
ศึกษาคดียอนหลังเกี่ยวกับการครอบครอง 
ปรปกษที่ผานมา นักลงทุนบางสวนที่ไมรู 
หลักกฎหมายอาจยิ่งฉงนกับผลแหงคดีที ่ 
แตกตางกันในกรณีที ่มีผู ร องขอใหศาลมี 
คำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง 
ปรปกษ โดยบางคดีศาลก็วินิจฉัยวาผูรอง 
ไดสิทธิโดยการครอบครองปรปกษ แตบาง 
คดีศาลก็วินิจฉัยวาผูรองไมไดสิทธิไปโดย 
การครอบครองปรปกษดวยเหตุผลตางๆ 
หลากหลาย

ไดอยางถูกตองและเปนธรรมแกทุกฝาย 
ตาม “เจตนารมณแหงกฎหมาย” ซ่ึงมุงสราง 
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุข 
ใหเกิดขึ้นในสังคม ไมใชวินิจฉัยขอเท็จจริง 
ไปตามอำเภอใจแหงตนอันจะสรางความ 
วุนวายและมีแตความขัดแยงไมจบสิ้น

ในบทความชุด “กระสวนกฎหมายใน 
โลกธุรกิจ” ประเด็นความไมชัดเจน (uncertain) 
ในการใชกฎหมาย (application of law) 
ซึ่งอาจนำไปสูความอยุติธรรม (injustice) 
แบงออกเปนปญหาในสองระดับ กลาวคือ 
ระดับแรกเปนประเด็นปญหาในการตีความ
กฎหมาย (interpretation of law - อะไร 
คือกฎหมาย) และระดับที่สองเปนประเด็น 
ปญหาเกี่ยวกับผูมีอำนาจตีความกฎหมาย 
(interpreters - บุคคลหรือองคกรใดเปน 
ผูมีอำนาจตีความกฎหมาย) ดังนั้นการสราง 
ความชัดเจนใหเกิดขึ้นในการใชกฎหมายจึง
ถือเปนเรื ่องสำคัญที่จะชวยอำนวยความ 
ยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมได

บทความนี้จำกัดประเด็นการวิเคราะห
อยูภายในขอบเขตของการไดกรรมสิทธิ์มา 
โดยวิธ ีการครอบครองปรปกษแตเพียง 
ประเด็นเดียว ท้ังน้ีหากพิจารณาหลักกฎหมาย 
ที ่ เก ี ่ยวของโดยตรงกับการครอบครอง 
ปรปกษจะเห็นไดวาปรากฏในมาตรา 1382 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ซึ่งบัญญัติไววา 

“บุคคลใดครอบครองทรัพยสินของ
ผูอื่นไวโดยความสงบและโดยเปดเผยดวย
เจตนาเปนเจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพย 
ไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป… 
ทานวาบุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์” 

หากพิจารณาหลักกฎหมายดังกลาว 
ประกอบกับขอเท็จจริงในตัวอยางที่ 1 จะ 
เห็นไดวาในทั้งสองกรณีที่นายปลาวาฬขุด 
บอเลี้ยงปลาและทำไรนา รวมทั้งปลอยวัว 
ควายใหเขาไปกินหญาในที่ดินของนางสาว 
เอและนายบีนั้น เมื่อการกระทำดังกลาวได 
กระทำโดยสงบ เปดเผยและดวยเจตนาเปน 
เจ  าของต ิ ดต  อก ั นมากว  าส ิ บป  แล  ว 
นายปลาวาฬจึงควรไดกรรมสิทธิ ์ในที่ดิน 
ของนางสาวเอและนายบีมาโดยวิธ ีการ 
ครอบครองปรปกษตามนัยแหงมาตรา 
1382 ซึ่งหากผลการวินิจฉัยเปนเชนนั้น 
นางสาวเอและนางซีอาจรูสึกวาผลแหงการ
วินิจฉัยดังกลาวไมเปนธรรมกับพวกตน 
เพราะคนหนึ ่งก็เปนผู ลงทุนซื ้อที ่ด ินมา 
โดยอาจเปนการลงทุนที่มีมูลคาสูงหลายสิบ
ลานบาท ในขณะที่อีกคนหนึ่งก็เปนทายาท 
ผูรับมรดกที่ดินตกทอดมาภายใตความเชื่อ 
วาที ่ดินดังกลาวเปนทรัพยมรดกของเจา 
มรดกตน มิหนำซ้ำทั้งนางสาวเอและนางซี 
ตางก็เปนผูที ่จดทะเบียนกับเจาพนักงาน 
ตามกฎหมาย มีชื ่อปรากฏเปนเจาของ 
กรรมสิทธิ์อยูในทะเบียนที่ดินดวยกันทั้งคู 
คำถามคือความอยุติธรรมที ่นางสาวเอ 
และนางซีรู สึกวาพวกตนไดรับนั้น เปน 
ความอยุติธรรมที ่เก ิดขึ ้นจริงหรือไม? 
หากมีจริง ความอยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นจาก 
อะไร? กฎหมายไมชัดเจน? ผูใชกฎหมาย 
ไมชัดเจน? กฎหมายไมถูกตองเหมาะสม? 
ผูใชกฎหมายใชกฎหมายอยางไมถูกตอง 
เหมาะสม? หรือแทที่จริงแลวความรูสึก 
อยุติธรรมดังกลาวกลับเปนเพียงความ 
รู สึกลวงตาลวงใจใหผู ไดรับผลกระทบ 
จากการใชกฎหมายรูสึกไปเอง?

ทั ้งนี ้แมนายปลาวาฬจะยังไมไดไป 
จดทะเบียนและนางซีจะอางวาไดรับมรดก
มาก็ตาม แตนายปลาวาฬก็สามารถยกเหตุ 
แหงการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยดวยวิธีการ
ครอบครองปรป กษ ข ึ ้นต อส ู นางซ ี ได  
เนื่องจากนางซีไมใชบุคคลภายนอกที่เสียคา
ตอบแทนโดยสุจริตตามที่มาตรา 1299 
วรรคสองคุมครองแตประการใด 

สำหรับตัวอยางที่ 2 หากพิจารณา 
เพ ียงผ ิวเผ ินจะพบว าข อเท ็จจร ิงตาม 
ต ัวอย างท ี ่  2 ก ็ม ีล ักษณะที ่คล ายก ับ 
ขอเท็จจริงในตัวอยางที่ 1 อยางไรก็ดีหาก 
พิจารณาขอเท็จจริงใหละเอียดขึ้นจะเห็นได
วา คดีทั้งสองแตกตางกันในรายละเอียด 
ของตัวบุคคลที่เขาไปแยงการครอบครอง 
โดยตามตัวอยางที่ 1 เปนบุคคลธรรมดา 
สวนตัวอยางที่ 2 เปนวัด ดังนั้นประเด็น 
ที่ตองพิจารณาคือกฎหมายที่จะถูกนำมา 
ปรับใชกับตัวอยางที่ 2 จะสามารถคำนึง 
ถึงแตเพียงมาตรา 1382 ซึ่งเปนกฎหมาย 
ที ่นำมาปรับใช ก ับตัวอยางที ่  1 เพียง 
อยางเดียวหรือไม? หรือการพิจารณา 
ประเด ็นตามต ัวอย างท ี ่  2 จะต องนำ 
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของมาพิจารณาประกอบ 
ดวย? (กฎหมายที่จะนำมาใชในคดีตัวอยาง 
ที่ 2 คือ “กฎหมายอะไร”) 

จึงขอฝากคำถามเหลานี้ทิ้งไวใหทาน 
ผู อ านนำกลับไปวิเคราะหกัน โดยใน 
กระสวนกฎหมายกับความอยุติธรรมลวงตา 
(Illusion of Injustice) : กรณีศึกษาคดี 
อสังหาริมทรัพยท่ีถูกแยงสิทธิการครอบครอง 
ตอนที่ 2 ผูเขียนจะนำเสนอแนวทางที่อาจ 
นำไปใชประกอบการพิจารณาคำถามตางๆ 
ท่ียกมาขางตนเพ่ือนำไปสูรายละเอียดเก่ียวกับ 
ประเด็นความอยุติธรรมลวงตาตอไป
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กระสวนกฎหมาย
กับความอยุติธรรมลวงตา
(Illusion of Injustice): กรณีศึกษาคดี
อสังหาร�มทรัพยที่ถูกแยงสิทธิ
การครอบครอง (ตอนที่ 1)

แผนประกอบ
ตัวอยางที่ 1

แผนประกอบ
ตัวอยางที่ 2



กรณีนักลงทุนขายอสังหาริมทรัพย 
เปนทางการคาหรือหากำไรแตอยูในลักษณะ 
ที่ไมไดทำเปนปกติธุรกิจและถือครองที่ดิน 
เปนระยะเวลาเกินหาป อานเพิ่มเติมที่ 
ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2(6) ประกอบ 
ก ับพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน 
ประมวลรัษฎากร วาดวยการขายอสังหา 
ริมทรัพยเปนทางคาหรือหากำไร (ฉบับท่ี 342) 
พ.ศ. 2541 และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 
82/2542 เรื่อง การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
สำหรับการขายอสังหาริมทรัพยเปนทางคา
หรือหากำไร ตามมาตรา 91/2(6) แหง 
ประมวลรัษฎากร

 

รอใหความสามารถในการใชประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาวมีมากขึ้น ไมวาจะ 
เปนเพราะเหตุการณขยายตัวของเขตเมือง 
การเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนในที่ดิน 
ซึ ่งความสามารถในการใชประโยชนจาก 
อสังหาริมทรัพยที่มีมากขึ้นนั้นยอมสงผลให
มูลคาอสังหาริมทรัพยขยับตัวสูงขึ้นตามการ
ใชประโยชนดังกลาวและอาจชวยลดตนทุน
อันจะเกิดจากภาษีธุรกิจเฉพาะในเวลาที่ 
ขายอสังหาริมทรัพยอีกดวย ในระหวางที่ 
รอคอยผลตอบแทนในอนาคตนั้น นักลงทุน 
ก็อาจเลือกที่จะดำเนินการพัฒนาอสังหา 
ริมทรัพยและเก็บเกี่ยวผลประโยชนตางๆ 
ท่ีเกิดข้ึนระหวางชวงเวลาดังกลาว หรือเลือก 
ที่จะเก็บที่ดินไวเฉยๆ โดยไมไดดำเนินการ 
พัฒนาที่ดินแตประการใดก็ได

เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย 
ในครั ้งนี ้ส งผลกระทบตอประชาชนและ 
นักธุรกิจเปนอยางมาก ตลาดอสังหาริมทรัพย 
ก็เปนอีกหนึ่งธุรกิจที่จะไดรับผลกระทบจาก
น้ำทวมในคร้ังน้ี ผูประกอบการท่ีเลือกลงทุน 
ในตลาดดังกลาวอาจตองปรับกลยุทธการ 
ลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณเพื่อชวยให
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยประสบผล 
สำเร็จ มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด สำหรับ 
นักลงทุนที่เลือกการลงทุนระยะยาวโดยซื้อ
และถือเก็บอสังหาริมทรัพย และคาดหวัง 
ผลตอบแทนจากการขายอสังหาริมทรัพยที่
อาจมีมูลคาสูงขึ้นในอนาคตนั้น จึงจำเปน 
ตองพิจารณาปจจัยหลายอยางประกอบการ 
ลงทุนซื ้ออสังหาริมทรัพยมากขึ ้นเชนกัน 
ท ั ้งน ี ้น ักลงทุนบางคนที ่ เล ือกลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพยโดยวิธีการซื้อและถือครอง
อสังหาริมทรัพยมักนิยมถืออสังหาริมทรัพย
ที่ลงทุนเปนระยะเวลายาวนานหลายปเพื่อ 

สมมติในตัวอยางที่ 1

นางสาวเอซื้อที่ดินผืนใหญผืนหนึ่งที่ 
ตางจังหวัดซึ่งอยูติดกับที่ดินฝงตะวันตกของ 
นายปลาวาฬเพื่อเตรียมไวสำหรับการขยาย
พื้นที่โรงงานในอนาคต ในขณะที่นายบีได 
ตกลงยกที ่ด ินซึ ่งอยู ต ิดกับที ่ด ินดานทิศ 
เหนือใหนายปลาวาฬ แตนายปลาวาฬไมเคย 
ดำเนินการใดๆ เพื ่อจะไปจดทะเบียน 
เปลี ่ยนแปลงกรรมสิทธิ ์บนที ่ดินดังกลาว 
หลังจากนั ้นนางสาวเอและนายบีไมเคย 
เขาไปดูแลตรวจสอบท่ีดินเลยเปนระยะเวลา 
กวาสิบป และในชวงระยะเวลาดังกลาว 
นายปลาวาฬไดเขาไปใชประโยชนในที่ดิน 
ทั้งสองแปลง โดยนายปลาวาฬขุดบอเลี้ยง 
ปลาและทำไรนา รวมทั้งปลอยวัวควายให 
เขาไปกินหญาในที่ดินของนางสาวเอและ 
นายบีตลอดมา นอกจากนี้นายปลาวาฬยัง 
ลอมรั้วเลยอาณาเขตที่ดินของตนเขาไปล้ำ 
ในเขตที่ดินทั้งสองแปลงอีกดวย ทั้งนี้ หลัง 
จากนายปลาวาฬเขาไปใชประโยชนจาก 
ที่ดินทั้งสองแปลงเสมือนตนเปนเจาของโดย
สงบและเปดเผยมากวาสิบป นายบีตายทำให 
นางซีทายาทนายบีร ับมรดกในที ่ด ินผืน 
ดังกลาวไป โดยนางซีไดไปจดทะเบียน 
เปลี่ยนแปลงเปนชื่อตนเรียบรอย ตอมา 
นางซี และนางสาวเอ ไดดำเนินการฟอง 
ขับไลใหนายปลาวาฬหยุดการใชประโยชน
และออกไปจากที่ดินของตน ดังนั้นนาย 
ปลาวาฬก็เลยกลาวอางวาตนเปนเจาของ 
กรรมสิทธิ ์ในที่ดินดังกลาวโดยไดสิทธิมา 
จากการครอบครองปรปกษบนที่ดินทั้งสอง
แปลง คำถามที่สำคัญในคดีนี้คือ นาย 
ปลาวาฬไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสองแปลง
ดังกลาวมาโดยการครอบครองปรปกษ 
หรือไม

ในตัวอยางที่ 2
 
ซึ ่งสมมติใหมีข อเท็จจริงคลายกัน 

โดยนางสาวหนึ่งซื้อที่ดินผืนใหญผืนหนึ่งที่ 
ตางจังหวัดซึ่งอยูติดกับที่ดินฝงตะวันตกของ
วัดเกาะเพื่อเตรียมไวสำหรับการขยายพื้นที่ 
โรงงานในอนาคต และที่ดินดานทิศเหนือ 
นายสองตกลงยกท่ีดินใหวัดเกาะ แตวัดเกาะ 
ไมเคยดำเนินการใดๆ เพื่อจะไปจดทะเบียน 
เปลี ่ยนแปลงกรรมสิทธิ ์บนที ่ดินดังกลาว 
หลังจากน้ันนางสาวหน่ึงและนายสองไมเคย 
เขาไปดูแลตรวจสอบท่ีดินเลยเปนระยะเวลา 
กวาสิบป และในชวงระยะเวลาดังกลาว 
วัดเกาะไดเขาไปใชประโยชนในที่ดินทั้งสอง
แปลง โดยสรางกุฏิ ศาลา โรงทานและ 
อาคารปฏิบัติธรรมล้ำเขาไปในที่ดินทั้งสอง 
แปลงของนางสาวหน่ึงและนายสองดังกลาว 
นอกจากนี้วัดเกาะยังลอมรั้วเลยอาณาเขต 
ที่ดินวัดเขาไปล้ำในเขตที่ดินทั้งสองแปลงอีก
ดวย หลังจากวัดเกาะเขาไปใชประโยชน 
จากท่ีดินท้ังสองแปลงเสมือนตนเปนเจาของ 
อยางสงบและเปดเผยมากวาสิบป นายสอง 
ตายทำใหนางสามทายาทของนายสองรับ 
มรดกในที่ดินผืนดังกลาวไป โดยนางสาม 
ไดไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเปนชื ่อตน 
เรียบรอย ตอมานางสาม และนางสาวหนึ่ง 
ไดดำเนินการฟองขับไลใหวัดเกาะหยุดการ 
ใชประโยชนและออกไปจากที่ดินของตน 
ดังนั ้นวัดเกาะก็เลยกลาวอางวาตนเปน 
เจาของกรรมสิทธิ ์ในที่ดินดังกลาวโดยได 
สิทธิมาจากการครอบครองปรปกษบนที่ดิน
ทั้งสองแปลง คำถามที่สำคัญในคดีนี้คือ 
วัดเกาะไดกรรมสิทธิ์ในที่ดินบนที่ดินทั้ง 
สองแปลงดังกลาวมาโดยการครอบครอง
ปรปกษหรือไม

หากตองวินิจฉัยขอเท็จจริงดังกลาว 
ตามความคิดเห็นและความรูสึกสวนตัวของ
แตละบุคคล ผลแหงการวินิจฉัยที่ไดก็อาจ 
แตกตางกันไปขึ ้นอยู กับปจจัยตางๆ ที ่ 
แตกตางกันไปของแตละบุคคล ไมวาจะเปน 
เพราะเหตุแหงความเชื่อ ทัศนคติ ความรู 
ความสามารถ หรือประสบการณของบุคคล 
ที่แตกตางกัน เชน ฝายนางสาวเอ นางซี 
นางสาวหนึ่ง และนางสามอาจกลาวอาง 
เปนเสียงเดียวกันวาที่ดินเปนของพวกตน 
เพราะพวกตนมีทะเบียนยืนยันความเปน 
เจาของ อีกทั้งนายปลาวาฬและวัดเกาะใช 
ที่ดินของตนโดยไมไดลงทุนกับที่ดินดังกลาว
เลยแตกลับไดประโยชนจากผืนดินแบบได 
เปลาแถมยังจะมาเรียกรองกรรมสิทธิ ์อีก 
ในขณะที่นายปลาวาฬและวัดเกาะอาจอาง
วาพวกตนควรเปนเจาของ เพราะแมจะ 
ไมไดลงทุนซื้อที่ดินทั้งสองแปลงมาแตพวก
ตนก็เขาไปลงทุนเพื่อใชประโยชนในที่ดิน 
ดังกลาวมาอยางตอเน่ืองโดยเปนท่ีรูกันท่ัวไป 
และก็ไมมีผูใดมาฟองรองคัดคานเสมือนวา
ยินยอมใหใชที่ดินดังกลาวไดตอเนื่องกันมา 
เปนระยะเวลายาวนานจนกระทั่งถึงเวลาที่ 
เปนคดีความ นอกจากนี้หากนำคดีไปให 
บุคคลอื่นที่ไมไดมีสวนไดเสียชวยวินิจฉัย 
ตามอำเภอใจ แตละคนก็อาจวินิจฉัยโดย 
อาศัยวิธีการที่แตกตางกันไปตามความเชื่อ 
ของตน เชน บางคนอาจบอกใหถือเอา 
ตามหลักฐานที่ปรากฏทางทะเบียน บางคน 
อาจบอกใหถือเอาความเห็นของคนสวนใหญ 
ในละแวกท ี ่ ด ินว  าท ี ่ ด ิน เป นของใคร 
บางคนอาจหนักกวานั้นถึงขนาดบอกวาให 
ใชระบบการใชกำลังแบบตาตอตาฟนตอฟน
ใครดีใครได ดังนี้จะเห็นไดวาผลแหงการ 
วินิจฉัยที่แตกตางกันดังกลาวยอมยากที่จะ 
ระบุไดชัดเจนวาผูใดวินิจฉัยไดถูกตองที่สุด 
เพราะตางคนตางก็มีเหตุผลนานัปการที่จะ
กลาวอางเพื่อสนับสนุนผลแหงการวินิจฉัย 
ของตน ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งที่ผูวินิจฉัย 
ตองทราบหลักกฎหมายที ่เก ี ่ยวของกับ 
ประเด็นท่ีตองการวินิจฉัยเสียกอน (“กฎหมาย 
คืออะไร”) เพ่ือเอ้ือใหสามารถวินิจฉัยขอเท็จจริง 

แมเหตุอุทกภัยอาจเปนปจจัยเสี ่ยง 
ประการหน่ึงท่ีสงผลกระทบตอความสามารถ 
ในการใชประโยชนจากอสังหาริมทรัพยอัน
ทำใหมูลคาอสังหาริมทรัพยปรับตัวลดลงได 
แตปจจัยอีกประการหนึ่งที่สำคัญและอาจ 
สงผลใหนักลงทุนในอสังหาริมทรัพยสูญเสีย
ทรัพยสินดังกลาวไปไมตางจากการที ่น้ำ 
หลากเซาะหนาดินหรือเซาะตลิ ่งพังก็คือ 
การที่นักลงทุนตองสูญเสียสิทธิในอสังหา 
ร ิมทรัพยน ั ้นไปเนื ่องจากถูกผู อ ื ่นเขา 
“ครอบครองปรปกษ” ในอสังหาริมทรัพย 
ดังกลาว หากถามผูที่เคยลงทุนในอสังหา 
ริมทรัพยและตองสูญเสียสิทธิในอสังหา 
ริมทรัพยที ่ลงทุนไปดวยเหตุครอบครอง 
ปรปกษ เสียงสะทอนสวนใหญจากนักลงทุน 
เหลานั้นคงสะทอนเปนเสียงเดียวกันวาตน 
ไดรับความไมเปนธรรมจากกฎหมายเพราะ
ผูครอบครองปรปกษไมไดเปนผูลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพยแตกลับไดกรรมสิทธิ ์ใน 
อส ั งหาร ิมทร ัพย  ไปโดยการแย  งการ 
ครอบครองจากตนซึ่งเปนเจาของอสังหา 
ริมทรัพย นอกจากนี้หากนักลงทุนซึ่งเปน 
เจาของอสังหาริมทรัพยเหลานี้มีโอกาสไป 
ศึกษาคดียอนหลังเกี่ยวกับการครอบครอง 
ปรปกษที่ผานมา นักลงทุนบางสวนที่ไมรู 
หลักกฎหมายอาจยิ่งฉงนกับผลแหงคดีที ่ 
แตกตางกันในกรณีที ่มีผู ร องขอใหศาลมี 
คำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง 
ปรปกษ โดยบางคดีศาลก็วินิจฉัยวาผูรอง 
ไดสิทธิโดยการครอบครองปรปกษ แตบาง 
คดีศาลก็วินิจฉัยวาผูรองไมไดสิทธิไปโดย 
การครอบครองปรปกษดวยเหตุผลตางๆ 
หลากหลาย

ไดอยางถูกตองและเปนธรรมแกทุกฝาย 
ตาม “เจตนารมณแหงกฎหมาย” ซ่ึงมุงสราง 
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุข 
ใหเกิดขึ้นในสังคม ไมใชวินิจฉัยขอเท็จจริง 
ไปตามอำเภอใจแหงตนอันจะสรางความ 
วุนวายและมีแตความขัดแยงไมจบสิ้น

ในบทความชุด “กระสวนกฎหมายใน 
โลกธุรกิจ” ประเด็นความไมชัดเจน (uncertain) 
ในการใชกฎหมาย (application of law) 
ซึ่งอาจนำไปสูความอยุติธรรม (injustice) 
แบงออกเปนปญหาในสองระดับ กลาวคือ 
ระดับแรกเปนประเด็นปญหาในการตีความ
กฎหมาย (interpretation of law - อะไร 
คือกฎหมาย) และระดับที่สองเปนประเด็น 
ปญหาเกี่ยวกับผูมีอำนาจตีความกฎหมาย 
(interpreters - บุคคลหรือองคกรใดเปน 
ผูมีอำนาจตีความกฎหมาย) ดังนั้นการสราง 
ความชัดเจนใหเกิดขึ้นในการใชกฎหมายจึง
ถือเปนเรื ่องสำคัญที่จะชวยอำนวยความ 
ยุติธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมได

บทความนี้จำกัดประเด็นการวิเคราะห
อยูภายในขอบเขตของการไดกรรมสิทธิ์มา 
โดยวิธ ีการครอบครองปรปกษแตเพียง 
ประเด็นเดียว ท้ังน้ีหากพิจารณาหลักกฎหมาย 
ที ่ เก ี ่ยวของโดยตรงกับการครอบครอง 
ปรปกษจะเห็นไดวาปรากฏในมาตรา 1382 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ซึ่งบัญญัติไววา 

“บุคคลใดครอบครองทรัพยสินของ
ผูอื่นไวโดยความสงบและโดยเปดเผยดวย
เจตนาเปนเจาของ ถาเปนอสังหาริมทรัพย 
ไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป… 
ทานวาบุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์” 

หากพิจารณาหลักกฎหมายดังกลาว 
ประกอบกับขอเท็จจริงในตัวอยางที่ 1 จะ 
เห็นไดวาในทั้งสองกรณีที่นายปลาวาฬขุด 
บอเลี้ยงปลาและทำไรนา รวมทั้งปลอยวัว 
ควายใหเขาไปกินหญาในที่ดินของนางสาว 
เอและนายบีนั้น เมื่อการกระทำดังกลาวได 
กระทำโดยสงบ เปดเผยและดวยเจตนาเปน 
เจ  าของต ิ ดต  อก ั นมากว  าส ิ บป  แล  ว 
นายปลาวาฬจึงควรไดกรรมสิทธิ ์ในที่ดิน 
ของนางสาวเอและนายบีมาโดยวิธ ีการ 
ครอบครองปรปกษตามนัยแหงมาตรา 
1382 ซึ่งหากผลการวินิจฉัยเปนเชนนั้น 
นางสาวเอและนางซีอาจรูสึกวาผลแหงการ
วินิจฉัยดังกลาวไมเปนธรรมกับพวกตน 
เพราะคนหนึ ่งก็เปนผู ลงทุนซื ้อที ่ด ินมา 
โดยอาจเปนการลงทุนที่มีมูลคาสูงหลายสิบ
ลานบาท ในขณะที่อีกคนหนึ่งก็เปนทายาท 
ผูรับมรดกที่ดินตกทอดมาภายใตความเชื่อ 
วาที ่ดินดังกลาวเปนทรัพยมรดกของเจา 
มรดกตน มิหนำซ้ำทั้งนางสาวเอและนางซี 
ตางก็เปนผูที ่จดทะเบียนกับเจาพนักงาน 
ตามกฎหมาย มีชื ่อปรากฏเปนเจาของ 
กรรมสิทธิ์อยูในทะเบียนที่ดินดวยกันทั้งคู 
คำถามคือความอยุติธรรมที ่นางสาวเอ 
และนางซีรู สึกวาพวกตนไดรับนั้น เปน 
ความอยุติธรรมที ่เก ิดขึ ้นจริงหรือไม? 
หากมีจริง ความอยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นจาก 
อะไร? กฎหมายไมชัดเจน? ผูใชกฎหมาย 
ไมชัดเจน? กฎหมายไมถูกตองเหมาะสม? 
ผูใชกฎหมายใชกฎหมายอยางไมถูกตอง 
เหมาะสม? หรือแทที่จริงแลวความรูสึก 
อยุติธรรมดังกลาวกลับเปนเพียงความ 
รู สึกลวงตาลวงใจใหผู ไดรับผลกระทบ 
จากการใชกฎหมายรูสึกไปเอง?

ทั ้งนี ้แมนายปลาวาฬจะยังไมไดไป 
จดทะเบียนและนางซีจะอางวาไดรับมรดก
มาก็ตาม แตนายปลาวาฬก็สามารถยกเหตุ 
แหงการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยดวยวิธีการ
ครอบครองปรป กษ ข ึ ้นต อส ู นางซ ี ได  
เนื่องจากนางซีไมใชบุคคลภายนอกที่เสียคา
ตอบแทนโดยสุจริตตามที่มาตรา 1299 
วรรคสองคุมครองแตประการใด 

สำหรับตัวอยางที่ 2 หากพิจารณา 
เพ ียงผ ิวเผ ินจะพบว าข อเท ็จจร ิงตาม 
ต ัวอย างท ี ่  2 ก ็ม ีล ักษณะที ่คล ายก ับ 
ขอเท็จจริงในตัวอยางที่ 1 อยางไรก็ดีหาก 
พิจารณาขอเท็จจริงใหละเอียดขึ้นจะเห็นได
วา คดีทั้งสองแตกตางกันในรายละเอียด 
ของตัวบุคคลที่เขาไปแยงการครอบครอง 
โดยตามตัวอยางที่ 1 เปนบุคคลธรรมดา 
สวนตัวอยางที่ 2 เปนวัด ดังนั้นประเด็น 
ที่ตองพิจารณาคือกฎหมายที่จะถูกนำมา 
ปรับใชกับตัวอยางที่ 2 จะสามารถคำนึง 
ถึงแตเพียงมาตรา 1382 ซึ่งเปนกฎหมาย 
ที ่นำมาปรับใช ก ับตัวอยางที ่  1 เพียง 
อยางเดียวหรือไม? หรือการพิจารณา 
ประเด ็นตามต ัวอย างท ี ่  2 จะต องนำ 
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของมาพิจารณาประกอบ 
ดวย? (กฎหมายที่จะนำมาใชในคดีตัวอยาง 
ที่ 2 คือ “กฎหมายอะไร”) 

จึงขอฝากคำถามเหลานี้ทิ้งไวใหทาน 
ผู อ านนำกลับไปวิเคราะหกัน โดยใน 
กระสวนกฎหมายกับความอยุติธรรมลวงตา 
(Illusion of Injustice) : กรณีศึกษาคดี 
อสังหาริมทรัพยท่ีถูกแยงสิทธิการครอบครอง 
ตอนที่ 2 ผูเขียนจะนำเสนอแนวทางที่อาจ 
นำไปใชประกอบการพิจารณาคำถามตางๆ 
ท่ียกมาขางตนเพ่ือนำไปสูรายละเอียดเก่ียวกับ 
ประเด็นความอยุติธรรมลวงตาตอไป
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กระสวนกฎหมาย
กับความอยุติธรรมลวงตา
(Illusion of Injustice): กรณีศึกษาคดี
อสังหาร�มทรัพยที่ถูกแยงสิทธิ
การครอบครอง (ตอนที่ 1)

แผนประกอบ
ตัวอยางที่ 1

แผนประกอบ
ตัวอยางที่ 2















ในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงมาอยูท่ีระดับ 
72.4 จากเดิมในเดือนกันยายนอยูที่ระดับ 
81.8 อีกทั้งประชาชนยังคงมีความกังวล 
เกี่ยวกับคาครองชีพที่ทรงตัวอยูในระดับสูง
ซึ่งไมสอดคลองกับรายไดของตนในปจจุบัน 
เนื่องจากสถานการณน้ำทวมใหญดังกลาว 
สงผลใหระดับราคาสินคาตางๆ ปรับสูงขึ้น 
เนื ่องจากสินคาขาดตลาดจากการกักตุน 
สินคาของผูบริโภคเอง รวมถึงผลกระทบที่ 
เกิดจากโรงงานผลิตสินคาถูกน้ำทวม และ 
เสนทางการขนสงที่ถูกตัดขาด ซึ่งพิจารณา 
ไดจากดัชนีราคาผูบริโภคในเดือนตุลาคม
ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 113.07 จาก 
เดิมเดือนกันยายนอยูที่ระดับ 112.86 เชน 
เด ียวกันภาคอุตสาหกรรมดานผลผลิต 
ปรับตัวลดลงจากเดือนกอนโดย ดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรมในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง

และบริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 พิจารณา 
ไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจ ุบ ันปร ับต ัวในทิศทางที ่ลดลง 
ขณะท่ีความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปรับตัวใน 
ทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 
50 ขณะท่ีมีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ดี เนื่องจากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50

เม่ือพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบ 
ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและบริการ 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) ประจำเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 และคาดการณ 3 
เดือนขางหนา (พฤศจิกายน พ.ศ. 2554- 
มกราคม พ.ศ. 2555) จัดทำขึ้นโดยความ 
รวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม สำนักดัชนีเศรษฐกิจ 
การคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย 
และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยู 
ณ ระดับ 43.4 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนกันยายนซึ่งมีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 50.3 โดยเมื่อพิจารณาแยกตาม 
ประเภทของกิจการ กิจการภาคการคาสง 
และคาปลีกมีค าดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 44.0 ปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคา 

ดัชนีอยูที่ระดับ 50.6 เชนเดียวกับกิจการ 
ภาคบริการที ่มีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 42.5 ปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 49.9 จากคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในปจจุบันสามารถพิจารณาไดวา    
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมภาคการคา และภาคบริการมีความ 
เชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนท่ีผานมา อีกท้ัง ผูประกอบการ 
มีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันอยู ในระดับที่ 
ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยู 
ในระดับท่ีต่ำกวา 50 ในทุกประเภทกิจการ

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 คาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยู ณ ระดับ 57.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนซึ่งมีคา
ดัชนีอยูที่ระดับ 51.2 โดยเมื่อพิจารณาแยก 
ตามประเภทของกิจการ กิจการภาคการ 
คาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
57.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนกันยายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 50.0 
เชนเดียวกับกิจการภาคบริการมีคาดัชนี 

ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ที่ระดับ 59.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 53.1 จากคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาสามารถพิจารณา 
ไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคา และภาคบริการมีคา 
ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนที่ผานมา โดยผูประกอบการมี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูในระดับท่ีดีเน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ัน 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 ในทุกประเภท 
กิจการ

โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ 
ปริมณฑล สงผลใหเกิดความเสียหายอยาง 
มากตอทรัพยสินของประชาชน สถาน 
ประกอบการ รวมถึงสถานที่ราชการ ซึ่ง 
อาจกล าวได ว าสถานการณน ้ำท วม 
ดังกลาวสงผลกระทบอยางมากตอการ 
ประกอบการในทุกภาคสวนทั้งภาคการ 
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
นอกจากน้ีสถานการณน้ำทวมใหญดังกลาว 
ยังสรางความเสียหายอยางมากตอนิคม 
อุตสาหกรรม 7 แหงในพื ้นที ่จ ังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ซึ่งสง 
ผลกระทบต อการประกอบการของ 
ผู ประกอบการ และสงผลกระทบตอ 
ความเช่ือม่ันดานการใชจายของประชาชน 
ที ่อย ู ในพื ้นที ่ประสบภัยคอนขางมาก 
พิจารณาไดจากดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค 

มาอยูที่ระดับ 122.75 จากเดิมในเดือน 
กันยายนอยูที่ระดับ 200.81 โดยเปนการ 
ปรับลดลงในแทบทุกหมวดผลิตภัณฑ โดย 
หมวดที่มีการปรับลดลงมากกวารอยละ 50 
เมื่อเทียบกับเดือนกอนคือหมวดยานยนต 
รถพวงและรถกึ่งรถพวง เครื่องอุปกรณและ 
การขนสงอื่นๆ และเครื่องจักรสำนักงาน 
เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณตามลำดับ 
โดยอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
จากสถานการณน ้ำท วมใหญคร ั ้งน ี ้ค ือ 
อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกไดรฟ ยานยนต 
อิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ และเคร่ือง 
ใชไฟฟา สงผลใหการสงออกในสินคากลุมนี้ 
ลดลง ซึ่งสงผลกระทบตอการสงออกโดย 
รวมของประเทศ โดยในเดือนตุลาคมการ 
สงออกมีมูลคา 17,191.7 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ขยายตัวเพียงรอยละ 0.43 เมื่อ 

ทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สง
ผลกระทบตอกิจการในระดับสูงท่ีสุด ไดแก 
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
และอำนาจซื้อของประชาชน รองลงมา 
ไดแก ผลกระทบจากราคาตนทุนสินคา 
และคาแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ผลกระทบจาก 
การแขงขันในตลาด ผลกระทบจากระดับ 
ราคาน้ำมันและคาขนสง ผลกระทบจาก 
การหดตัวของความตองการสินคาและ 
บริการ และผลกระทบจากสถานการณ 
น้ำทวมใหญ ในขณะที ่ผลกระทบจาก 
สถานการณความขัดแยงทางการเมืองตอ 
กิจการผูประกอบการมองวาสงผลกระทบ 
ตอกิจการในระดับที่ไมมากนักและสงผล 
กระทบในระดับท่ีใกลเคียงกับเดือนท่ีผานมา 

สำหร ับในส วนของมาตรการกระต ุ น 
เศรษฐกิจของภาครัฐผูประกอบการมองวา
สงผลกระทบดานบวกตอกิจการในระดับที่ 
ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สามารถพิจารณา 
ไดวาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลง โดย 
เปนผลจากการปรับตัวลดลงขององคประกอบ 
ดานยอดจำหนาย และกำไรเปนหลักเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีความเช่ือม่ันในองคประกอบ 
ดังกลาวในปจจุบันของเดือนที่ผานมา โดย 
การปรับตัวลดลงของคาความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันเปนผลมาจากการเกิดสถานการณ 
น้ำทวมใหญในหลายพื้นที่ของประเทศไทย 

เทียบกับชวงเดียวกันปกอนซึ่งการสงออก 
ในเดือนตุลาคมที่ยังคงสามารถขยายตัวได 
เปนผลมาจากการสงออกภาคการเกษตรที่
ขยายตัวสูงถึงรอยละ 35.8 ในขณะที่การ 
สงออกภาคอุตสาหกรรมที่คิดเปนสัดสวน
สูงถึงกวารอยละ 80 ของการสงออก 
ทั้งหมดในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงถึง 
รอยละ 11.8 นอกจากนี้ระดับราคาน้ำมัน 
ขายปลีกท้ังเบนซิน และดีเซลในเดือนตุลาคม 
มีการปรับตัวสูงขึ้นลิตรละ 1.00 และ 0.50 
บาท ตามลำดับ ซึ่งสงผลกระทบตอตนทุน 
ของผูประกอบการโดยตรง ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวในทิศทางที่
ลดลง ในขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเปน 
ผลจากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนขององคประกอบ 
ดานยอดจำหนายและกำไรเปนหลัก เมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาในองคประกอบดังกลาวของ 
เดือนที่ผานมา โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ 

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมท่ีมีตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 19.7 ปรับตัว 
ลดลงอยางมากเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
ปจจุบันของเดือนกันยายนที่คาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 54.7 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูท่ีระดับ 56.0 ปรับตัว 
เพ่ิมข้ึนอยางมากเม่ือเทียบกับคาดัชนีคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของเดือนกันยายนท่ีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 43.1 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
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คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาเปนผลมาจากประชาชน และ 
ผูประกอบการมีความคาดหวังวาในชวง 
เวลาดังกลาวภายหลังสถานการณน้ำทวม 
ใหญคลี่คลายลงคาดวารัฐบาลจะสามารถ
ฟ นฟูประเทศใหกลับมาเปนปกติไดใน 
ระยะดังกลาว รวมถึงพื้นฐานเศรษฐกิจไทย 
ท่ีคอนขางดีสงผลใหการลงทุนยังคงขยายตัว 
ตอเน่ือง พิจารณาไดจากดัชนีการลงทุนภาค 
เอกชนในเดือนตุลาคมที่ขยายตัวรอยละ 
6.31 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันปกอน รวมท้ัง 
นักลงทุนยังคงมีความเชื ่อมั ่นตอระบบ 
เศรษฐกิจไทย โดยพิจารณาจากดัชนีตลาด 
หลักทรัพยในเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 
58.54 จุด ปดตลาด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 
ท่ีระดับ 974.75 โดยเฉพาะนักลงทุนตางประเทศ 
มีการซื้อสุทธิ ณ สิ้นเดือนตุลาคมคิดเปน 
มูลคา 30,802.23 ลานบาท รวมทั้งภาค 
การเกษตรดานผลผลิตในเดือนตุลาคมที่ 
ยังคงขยายตัวรอยละ 7.4 เมื่อเทียบกับชวง 
เดียวกันปกอน เปนจากผลผลิตขาว ยาง 

พารา และปาลมน้ำมัน และคาเงินบาทที่ 
ออนคาลงซี่งจะสงผลดีตอการสงออกของ 
ไทย โดยใน ณ สิ้นเดือนตุลาคมคาเงินบาท 
ออนคามาอยูท่ีระดับ 30.89 บาทตอดอลลาร 
สหรัฐฯ จาก 30.42 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 
ณ สิ้นเดือนกันยายน ซึ่ง ปจจัยเหลานี้สงผล 
ใหคาดัชนีความเชื่อมั่น คาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวเพิ่ม ขึ้นในเดือนนี้ โดยใน 
เดือนนี้คาดัชนีความเชื่อมั่นแยกพิจารณา 
ในแตละองคประกอบในปจจุบันอยูในระดับ 
ท่ีไมดีนักเน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูใน 
ระดับที่ต่ำกวา 50 ในทุกองคประกอบ สวน 
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นแยกองคประกอบ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ 
ดีเนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ใน 
ระดับที่เกินกวา 50 แทบทุกองคประกอบ 
จะมีเพียงองคประกอบดานตนทุนเทานั้น
ที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในระดับต่ำกวา 
50



ในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงมาอยูท่ีระดับ 
72.4 จากเดิมในเดือนกันยายนอยูที่ระดับ 
81.8 อีกทั้งประชาชนยังคงมีความกังวล 
เกี่ยวกับคาครองชีพที่ทรงตัวอยูในระดับสูง
ซึ่งไมสอดคลองกับรายไดของตนในปจจุบัน 
เนื่องจากสถานการณน้ำทวมใหญดังกลาว 
สงผลใหระดับราคาสินคาตางๆ ปรับสูงขึ้น 
เนื ่องจากสินคาขาดตลาดจากการกักตุน 
สินคาของผูบริโภคเอง รวมถึงผลกระทบที่ 
เกิดจากโรงงานผลิตสินคาถูกน้ำทวม และ 
เสนทางการขนสงที่ถูกตัดขาด ซึ่งพิจารณา 
ไดจากดัชนีราคาผูบริโภคในเดือนตุลาคม
ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 113.07 จาก 
เดิมเดือนกันยายนอยูที่ระดับ 112.86 เชน 
เด ียวกันภาคอุตสาหกรรมดานผลผลิต 
ปรับตัวลดลงจากเดือนกอนโดย ดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรมในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง

และบริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 พิจารณา 
ไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจ ุบ ันปร ับต ัวในทิศทางที ่ลดลง 
ขณะท่ีความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปรับตัวใน 
ทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 
50 ขณะท่ีมีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ดี เนื่องจากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50

เม่ือพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบ 
ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและบริการ 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) ประจำเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 และคาดการณ 3 
เดือนขางหนา (พฤศจิกายน พ.ศ. 2554- 
มกราคม พ.ศ. 2555) จัดทำขึ้นโดยความ 
รวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม สำนักดัชนีเศรษฐกิจ 
การคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย 
และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยู 
ณ ระดับ 43.4 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนกันยายนซึ่งมีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 50.3 โดยเมื่อพิจารณาแยกตาม 
ประเภทของกิจการ กิจการภาคการคาสง 
และคาปลีกมีค าดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 44.0 ปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคา 

ดัชนีอยูที่ระดับ 50.6 เชนเดียวกับกิจการ 
ภาคบริการที ่มีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 42.5 ปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 49.9 จากคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในปจจุบันสามารถพิจารณาไดวา    
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมภาคการคา และภาคบริการมีความ 
เชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนท่ีผานมา อีกท้ัง ผูประกอบการ 
มีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันอยู ในระดับที่ 
ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยู 
ในระดับท่ีต่ำกวา 50 ในทุกประเภทกิจการ

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 คาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยู ณ ระดับ 57.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนซึ่งมีคา
ดัชนีอยูที่ระดับ 51.2 โดยเมื่อพิจารณาแยก 
ตามประเภทของกิจการ กิจการภาคการ 
คาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
57.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนกันยายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 50.0 
เชนเดียวกับกิจการภาคบริการมีคาดัชนี 

ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ที่ระดับ 59.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 53.1 จากคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาสามารถพิจารณา 
ไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคา และภาคบริการมีคา 
ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนที่ผานมา โดยผูประกอบการมี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูในระดับท่ีดีเน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ัน 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 ในทุกประเภท 
กิจการ

โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ 
ปริมณฑล สงผลใหเกิดความเสียหายอยาง 
มากตอทรัพยสินของประชาชน สถาน 
ประกอบการ รวมถึงสถานที่ราชการ ซึ่ง 
อาจกล าวได ว าสถานการณน ้ำท วม 
ดังกลาวสงผลกระทบอยางมากตอการ 
ประกอบการในทุกภาคสวนทั้งภาคการ 
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
นอกจากน้ีสถานการณน้ำทวมใหญดังกลาว 
ยังสรางความเสียหายอยางมากตอนิคม 
อุตสาหกรรม 7 แหงในพื ้นที ่จ ังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ซึ่งสง 
ผลกระทบต อการประกอบการของ 
ผู ประกอบการ และสงผลกระทบตอ 
ความเช่ือม่ันดานการใชจายของประชาชน 
ที ่อย ู ในพื ้นที ่ประสบภัยคอนขางมาก 
พิจารณาไดจากดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค 

มาอยูที่ระดับ 122.75 จากเดิมในเดือน 
กันยายนอยูที่ระดับ 200.81 โดยเปนการ 
ปรับลดลงในแทบทุกหมวดผลิตภัณฑ โดย 
หมวดที่มีการปรับลดลงมากกวารอยละ 50 
เมื่อเทียบกับเดือนกอนคือหมวดยานยนต 
รถพวงและรถกึ่งรถพวง เครื่องอุปกรณและ 
การขนสงอื่นๆ และเครื่องจักรสำนักงาน 
เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณตามลำดับ 
โดยอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
จากสถานการณน ้ำท วมใหญคร ั ้งน ี ้ค ือ 
อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกไดรฟ ยานยนต 
อิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ และเคร่ือง 
ใชไฟฟา สงผลใหการสงออกในสินคากลุมนี้ 
ลดลง ซึ่งสงผลกระทบตอการสงออกโดย 
รวมของประเทศ โดยในเดือนตุลาคมการ 
สงออกมีมูลคา 17,191.7 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ขยายตัวเพียงรอยละ 0.43 เมื่อ 

ทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สง
ผลกระทบตอกิจการในระดับสูงท่ีสุด ไดแก 
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
และอำนาจซื้อของประชาชน รองลงมา 
ไดแก ผลกระทบจากราคาตนทุนสินคา 
และคาแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ผลกระทบจาก 
การแขงขันในตลาด ผลกระทบจากระดับ 
ราคาน้ำมันและคาขนสง ผลกระทบจาก 
การหดตัวของความตองการสินคาและ 
บริการ และผลกระทบจากสถานการณ 
น้ำทวมใหญ ในขณะที ่ผลกระทบจาก 
สถานการณความขัดแยงทางการเมืองตอ 
กิจการผูประกอบการมองวาสงผลกระทบ 
ตอกิจการในระดับที่ไมมากนักและสงผล 
กระทบในระดับท่ีใกลเคียงกับเดือนท่ีผานมา 

สำหร ับในส วนของมาตรการกระต ุ น 
เศรษฐกิจของภาครัฐผูประกอบการมองวา
สงผลกระทบดานบวกตอกิจการในระดับที่ 
ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สามารถพิจารณา 
ไดวาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลง โดย 
เปนผลจากการปรับตัวลดลงขององคประกอบ 
ดานยอดจำหนาย และกำไรเปนหลักเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีความเช่ือม่ันในองคประกอบ 
ดังกลาวในปจจุบันของเดือนที่ผานมา โดย 
การปรับตัวลดลงของคาความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันเปนผลมาจากการเกิดสถานการณ 
น้ำทวมใหญในหลายพื้นที่ของประเทศไทย 

เทียบกับชวงเดียวกันปกอนซึ่งการสงออก 
ในเดือนตุลาคมที่ยังคงสามารถขยายตัวได 
เปนผลมาจากการสงออกภาคการเกษตรที่
ขยายตัวสูงถึงรอยละ 35.8 ในขณะที่การ 
สงออกภาคอุตสาหกรรมที่คิดเปนสัดสวน
สูงถึงกวารอยละ 80 ของการสงออก 
ทั้งหมดในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงถึง 
รอยละ 11.8 นอกจากนี้ระดับราคาน้ำมัน 
ขายปลีกท้ังเบนซิน และดีเซลในเดือนตุลาคม 
มีการปรับตัวสูงขึ้นลิตรละ 1.00 และ 0.50 
บาท ตามลำดับ ซึ่งสงผลกระทบตอตนทุน 
ของผูประกอบการโดยตรง ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวในทิศทางที่
ลดลง ในขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเปน 
ผลจากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนขององคประกอบ 
ดานยอดจำหนายและกำไรเปนหลัก เมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาในองคประกอบดังกลาวของ 
เดือนที่ผานมา โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ 

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมท่ีมีตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 19.7 ปรับตัว 
ลดลงอยางมากเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
ปจจุบันของเดือนกันยายนที่คาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 54.7 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูท่ีระดับ 56.0 ปรับตัว 
เพ่ิมข้ึนอยางมากเม่ือเทียบกับคาดัชนีคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของเดือนกันยายนท่ีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 43.1 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
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คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาเปนผลมาจากประชาชน และ 
ผูประกอบการมีความคาดหวังวาในชวง 
เวลาดังกลาวภายหลังสถานการณน้ำทวม 
ใหญคลี่คลายลงคาดวารัฐบาลจะสามารถ
ฟ นฟูประเทศใหกลับมาเปนปกติไดใน 
ระยะดังกลาว รวมถึงพื้นฐานเศรษฐกิจไทย 
ท่ีคอนขางดีสงผลใหการลงทุนยังคงขยายตัว 
ตอเน่ือง พิจารณาไดจากดัชนีการลงทุนภาค 
เอกชนในเดือนตุลาคมที่ขยายตัวรอยละ 
6.31 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันปกอน รวมท้ัง 
นักลงทุนยังคงมีความเชื ่อมั ่นตอระบบ 
เศรษฐกิจไทย โดยพิจารณาจากดัชนีตลาด 
หลักทรัพยในเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 
58.54 จุด ปดตลาด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 
ท่ีระดับ 974.75 โดยเฉพาะนักลงทุนตางประเทศ 
มีการซื้อสุทธิ ณ สิ้นเดือนตุลาคมคิดเปน 
มูลคา 30,802.23 ลานบาท รวมทั้งภาค 
การเกษตรดานผลผลิตในเดือนตุลาคมที่ 
ยังคงขยายตัวรอยละ 7.4 เมื่อเทียบกับชวง 
เดียวกันปกอน เปนจากผลผลิตขาว ยาง 

พารา และปาลมน้ำมัน และคาเงินบาทที่ 
ออนคาลงซี่งจะสงผลดีตอการสงออกของ 
ไทย โดยใน ณ สิ้นเดือนตุลาคมคาเงินบาท 
ออนคามาอยูท่ีระดับ 30.89 บาทตอดอลลาร 
สหรัฐฯ จาก 30.42 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 
ณ สิ้นเดือนกันยายน ซึ่ง ปจจัยเหลานี้สงผล 
ใหคาดัชนีความเชื่อมั่น คาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวเพิ่ม ขึ้นในเดือนนี้ โดยใน 
เดือนนี้คาดัชนีความเชื่อมั่นแยกพิจารณา 
ในแตละองคประกอบในปจจุบันอยูในระดับ 
ท่ีไมดีนักเน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูใน 
ระดับที่ต่ำกวา 50 ในทุกองคประกอบ สวน 
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นแยกองคประกอบ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ 
ดีเนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ใน 
ระดับที่เกินกวา 50 แทบทุกองคประกอบ 
จะมีเพียงองคประกอบดานตนทุนเทานั้น
ที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในระดับต่ำกวา 
50



ในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงมาอยูท่ีระดับ 
72.4 จากเดิมในเดือนกันยายนอยูที่ระดับ 
81.8 อีกทั้งประชาชนยังคงมีความกังวล 
เกี่ยวกับคาครองชีพที่ทรงตัวอยูในระดับสูง
ซึ่งไมสอดคลองกับรายไดของตนในปจจุบัน 
เนื่องจากสถานการณน้ำทวมใหญดังกลาว 
สงผลใหระดับราคาสินคาตางๆ ปรับสูงขึ้น 
เนื ่องจากสินคาขาดตลาดจากการกักตุน 
สินคาของผูบริโภคเอง รวมถึงผลกระทบที่ 
เกิดจากโรงงานผลิตสินคาถูกน้ำทวม และ 
เสนทางการขนสงที่ถูกตัดขาด ซึ่งพิจารณา 
ไดจากดัชนีราคาผูบริโภคในเดือนตุลาคม
ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 113.07 จาก 
เดิมเดือนกันยายนอยูที่ระดับ 112.86 เชน 
เด ียวกันภาคอุตสาหกรรมดานผลผลิต 
ปรับตัวลดลงจากเดือนกอนโดย ดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรมในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง

และบริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 พิจารณา 
ไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจ ุบ ันปร ับต ัวในทิศทางที ่ลดลง 
ขณะท่ีความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปรับตัวใน 
ทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 
50 ขณะท่ีมีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ดี เนื่องจากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50

เม่ือพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบ 
ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและบริการ 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) ประจำเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 และคาดการณ 3 
เดือนขางหนา (พฤศจิกายน พ.ศ. 2554- 
มกราคม พ.ศ. 2555) จัดทำขึ้นโดยความ 
รวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม สำนักดัชนีเศรษฐกิจ 
การคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย 
และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยู 
ณ ระดับ 43.4 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนกันยายนซึ่งมีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 50.3 โดยเมื่อพิจารณาแยกตาม 
ประเภทของกิจการ กิจการภาคการคาสง 
และคาปลีกมีค าดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 44.0 ปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคา 

ดัชนีอยูที่ระดับ 50.6 เชนเดียวกับกิจการ 
ภาคบริการที ่มีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 42.5 ปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 49.9 จากคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในปจจุบันสามารถพิจารณาไดวา    
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมภาคการคา และภาคบริการมีความ 
เชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนท่ีผานมา อีกท้ัง ผูประกอบการ 
มีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันอยู ในระดับที่ 
ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยู 
ในระดับท่ีต่ำกวา 50 ในทุกประเภทกิจการ

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 คาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยู ณ ระดับ 57.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนซึ่งมีคา
ดัชนีอยูที่ระดับ 51.2 โดยเมื่อพิจารณาแยก 
ตามประเภทของกิจการ กิจการภาคการ 
คาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
57.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนกันยายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 50.0 
เชนเดียวกับกิจการภาคบริการมีคาดัชนี 

ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ที่ระดับ 59.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 53.1 จากคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาสามารถพิจารณา 
ไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคา และภาคบริการมีคา 
ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนที่ผานมา โดยผูประกอบการมี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูในระดับท่ีดีเน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ัน 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 ในทุกประเภท 
กิจการ

โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ 
ปริมณฑล สงผลใหเกิดความเสียหายอยาง 
มากตอทรัพยสินของประชาชน สถาน 
ประกอบการ รวมถึงสถานที่ราชการ ซึ่ง 
อาจกล าวได ว าสถานการณน ้ำท วม 
ดังกลาวสงผลกระทบอยางมากตอการ 
ประกอบการในทุกภาคสวนทั้งภาคการ 
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
นอกจากน้ีสถานการณน้ำทวมใหญดังกลาว 
ยังสรางความเสียหายอยางมากตอนิคม 
อุตสาหกรรม 7 แหงในพื ้นที ่จ ังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ซึ่งสง 
ผลกระทบต อการประกอบการของ 
ผู ประกอบการ และสงผลกระทบตอ 
ความเช่ือม่ันดานการใชจายของประชาชน 
ที ่อย ู ในพื ้นที ่ประสบภัยคอนขางมาก 
พิจารณาไดจากดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค 

มาอยูที่ระดับ 122.75 จากเดิมในเดือน 
กันยายนอยูที่ระดับ 200.81 โดยเปนการ 
ปรับลดลงในแทบทุกหมวดผลิตภัณฑ โดย 
หมวดที่มีการปรับลดลงมากกวารอยละ 50 
เมื่อเทียบกับเดือนกอนคือหมวดยานยนต 
รถพวงและรถกึ่งรถพวง เครื่องอุปกรณและ 
การขนสงอื่นๆ และเครื่องจักรสำนักงาน 
เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณตามลำดับ 
โดยอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
จากสถานการณน ้ำท วมใหญคร ั ้งน ี ้ค ือ 
อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกไดรฟ ยานยนต 
อิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ และเคร่ือง 
ใชไฟฟา สงผลใหการสงออกในสินคากลุมนี้ 
ลดลง ซึ่งสงผลกระทบตอการสงออกโดย 
รวมของประเทศ โดยในเดือนตุลาคมการ 
สงออกมีมูลคา 17,191.7 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ขยายตัวเพียงรอยละ 0.43 เมื่อ 

ทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สง
ผลกระทบตอกิจการในระดับสูงท่ีสุด ไดแก 
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
และอำนาจซื้อของประชาชน รองลงมา 
ไดแก ผลกระทบจากราคาตนทุนสินคา 
และคาแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ผลกระทบจาก 
การแขงขันในตลาด ผลกระทบจากระดับ 
ราคาน้ำมันและคาขนสง ผลกระทบจาก 
การหดตัวของความตองการสินคาและ 
บริการ และผลกระทบจากสถานการณ 
น้ำทวมใหญ ในขณะที ่ผลกระทบจาก 
สถานการณความขัดแยงทางการเมืองตอ 
กิจการผูประกอบการมองวาสงผลกระทบ 
ตอกิจการในระดับที่ไมมากนักและสงผล 
กระทบในระดับท่ีใกลเคียงกับเดือนท่ีผานมา 

สำหร ับในส วนของมาตรการกระต ุ น 
เศรษฐกิจของภาครัฐผูประกอบการมองวา
สงผลกระทบดานบวกตอกิจการในระดับที่ 
ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สามารถพิจารณา 
ไดวาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลง โดย 
เปนผลจากการปรับตัวลดลงขององคประกอบ 
ดานยอดจำหนาย และกำไรเปนหลักเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีความเช่ือม่ันในองคประกอบ 
ดังกลาวในปจจุบันของเดือนที่ผานมา โดย 
การปรับตัวลดลงของคาความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันเปนผลมาจากการเกิดสถานการณ 
น้ำทวมใหญในหลายพื้นที่ของประเทศไทย 

เทียบกับชวงเดียวกันปกอนซึ่งการสงออก 
ในเดือนตุลาคมที่ยังคงสามารถขยายตัวได 
เปนผลมาจากการสงออกภาคการเกษตรที่
ขยายตัวสูงถึงรอยละ 35.8 ในขณะที่การ 
สงออกภาคอุตสาหกรรมที่คิดเปนสัดสวน
สูงถึงกวารอยละ 80 ของการสงออก 
ทั้งหมดในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงถึง 
รอยละ 11.8 นอกจากนี้ระดับราคาน้ำมัน 
ขายปลีกท้ังเบนซิน และดีเซลในเดือนตุลาคม 
มีการปรับตัวสูงขึ้นลิตรละ 1.00 และ 0.50 
บาท ตามลำดับ ซึ่งสงผลกระทบตอตนทุน 
ของผูประกอบการโดยตรง ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวในทิศทางที่
ลดลง ในขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเปน 
ผลจากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนขององคประกอบ 
ดานยอดจำหนายและกำไรเปนหลัก เมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาในองคประกอบดังกลาวของ 
เดือนที่ผานมา โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ 

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมท่ีมีตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 19.7 ปรับตัว 
ลดลงอยางมากเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
ปจจุบันของเดือนกันยายนที่คาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 54.7 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูท่ีระดับ 56.0 ปรับตัว 
เพ่ิมข้ึนอยางมากเม่ือเทียบกับคาดัชนีคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของเดือนกันยายนท่ีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 43.1 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
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คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาเปนผลมาจากประชาชน และ 
ผูประกอบการมีความคาดหวังวาในชวง 
เวลาดังกลาวภายหลังสถานการณน้ำทวม 
ใหญคลี่คลายลงคาดวารัฐบาลจะสามารถ
ฟ นฟูประเทศใหกลับมาเปนปกติไดใน 
ระยะดังกลาว รวมถึงพื้นฐานเศรษฐกิจไทย 
ท่ีคอนขางดีสงผลใหการลงทุนยังคงขยายตัว 
ตอเน่ือง พิจารณาไดจากดัชนีการลงทุนภาค 
เอกชนในเดือนตุลาคมที่ขยายตัวรอยละ 
6.31 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันปกอน รวมท้ัง 
นักลงทุนยังคงมีความเชื ่อมั ่นตอระบบ 
เศรษฐกิจไทย โดยพิจารณาจากดัชนีตลาด 
หลักทรัพยในเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 
58.54 จุด ปดตลาด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 
ท่ีระดับ 974.75 โดยเฉพาะนักลงทุนตางประเทศ 
มีการซื้อสุทธิ ณ สิ้นเดือนตุลาคมคิดเปน 
มูลคา 30,802.23 ลานบาท รวมทั้งภาค 
การเกษตรดานผลผลิตในเดือนตุลาคมที่ 
ยังคงขยายตัวรอยละ 7.4 เมื่อเทียบกับชวง 
เดียวกันปกอน เปนจากผลผลิตขาว ยาง 

พารา และปาลมน้ำมัน และคาเงินบาทที่ 
ออนคาลงซี่งจะสงผลดีตอการสงออกของ 
ไทย โดยใน ณ สิ้นเดือนตุลาคมคาเงินบาท 
ออนคามาอยูท่ีระดับ 30.89 บาทตอดอลลาร 
สหรัฐฯ จาก 30.42 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 
ณ สิ้นเดือนกันยายน ซึ่ง ปจจัยเหลานี้สงผล 
ใหคาดัชนีความเชื่อมั่น คาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวเพิ่ม ขึ้นในเดือนนี้ โดยใน 
เดือนนี้คาดัชนีความเชื่อมั่นแยกพิจารณา 
ในแตละองคประกอบในปจจุบันอยูในระดับ 
ท่ีไมดีนักเน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูใน 
ระดับที่ต่ำกวา 50 ในทุกองคประกอบ สวน 
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นแยกองคประกอบ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ 
ดีเนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ใน 
ระดับที่เกินกวา 50 แทบทุกองคประกอบ 
จะมีเพียงองคประกอบดานตนทุนเทานั้น
ที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในระดับต่ำกวา 
50



ในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงมาอยูท่ีระดับ 
72.4 จากเดิมในเดือนกันยายนอยูที่ระดับ 
81.8 อีกทั้งประชาชนยังคงมีความกังวล 
เกี่ยวกับคาครองชีพที่ทรงตัวอยูในระดับสูง
ซึ่งไมสอดคลองกับรายไดของตนในปจจุบัน 
เนื่องจากสถานการณน้ำทวมใหญดังกลาว 
สงผลใหระดับราคาสินคาตางๆ ปรับสูงขึ้น 
เนื ่องจากสินคาขาดตลาดจากการกักตุน 
สินคาของผูบริโภคเอง รวมถึงผลกระทบที่ 
เกิดจากโรงงานผลิตสินคาถูกน้ำทวม และ 
เสนทางการขนสงที่ถูกตัดขาด ซึ่งพิจารณา 
ไดจากดัชนีราคาผูบริโภคในเดือนตุลาคม
ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 113.07 จาก 
เดิมเดือนกันยายนอยูที่ระดับ 112.86 เชน 
เด ียวกันภาคอุตสาหกรรมดานผลผลิต 
ปรับตัวลดลงจากเดือนกอนโดย ดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรมในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง

และบริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 พิจารณา 
ไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจ ุบ ันปร ับต ัวในทิศทางที ่ลดลง 
ขณะท่ีความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปรับตัวใน 
ทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 
50 ขณะท่ีมีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ดี เนื่องจากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50

เม่ือพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบ 
ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและบริการ 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) ประจำเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 และคาดการณ 3 
เดือนขางหนา (พฤศจิกายน พ.ศ. 2554- 
มกราคม พ.ศ. 2555) จัดทำขึ้นโดยความ 
รวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม สำนักดัชนีเศรษฐกิจ 
การคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย 
และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยู 
ณ ระดับ 43.4 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนกันยายนซึ่งมีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 50.3 โดยเมื่อพิจารณาแยกตาม 
ประเภทของกิจการ กิจการภาคการคาสง 
และคาปลีกมีค าดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 44.0 ปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคา 

ดัชนีอยูที่ระดับ 50.6 เชนเดียวกับกิจการ 
ภาคบริการที ่มีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 42.5 ปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 49.9 จากคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในปจจุบันสามารถพิจารณาไดวา    
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมภาคการคา และภาคบริการมีความ 
เชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนท่ีผานมา อีกท้ัง ผูประกอบการ 
มีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันอยู ในระดับที่ 
ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยู 
ในระดับท่ีต่ำกวา 50 ในทุกประเภทกิจการ

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 คาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยู ณ ระดับ 57.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนซึ่งมีคา
ดัชนีอยูที่ระดับ 51.2 โดยเมื่อพิจารณาแยก 
ตามประเภทของกิจการ กิจการภาคการ 
คาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
57.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนกันยายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 50.0 
เชนเดียวกับกิจการภาคบริการมีคาดัชนี 

ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ที่ระดับ 59.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 53.1 จากคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาสามารถพิจารณา 
ไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคา และภาคบริการมีคา 
ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนที่ผานมา โดยผูประกอบการมี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูในระดับท่ีดีเน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ัน 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 ในทุกประเภท 
กิจการ

โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ 
ปริมณฑล สงผลใหเกิดความเสียหายอยาง 
มากตอทรัพยสินของประชาชน สถาน 
ประกอบการ รวมถึงสถานที่ราชการ ซึ่ง 
อาจกล าวได ว าสถานการณน ้ำท วม 
ดังกลาวสงผลกระทบอยางมากตอการ 
ประกอบการในทุกภาคสวนทั้งภาคการ 
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
นอกจากน้ีสถานการณน้ำทวมใหญดังกลาว 
ยังสรางความเสียหายอยางมากตอนิคม 
อุตสาหกรรม 7 แหงในพื ้นที ่จ ังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ซึ่งสง 
ผลกระทบต อการประกอบการของ 
ผู ประกอบการ และสงผลกระทบตอ 
ความเช่ือม่ันดานการใชจายของประชาชน 
ที ่อย ู ในพื ้นที ่ประสบภัยคอนขางมาก 
พิจารณาไดจากดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค 

มาอยูที่ระดับ 122.75 จากเดิมในเดือน 
กันยายนอยูที่ระดับ 200.81 โดยเปนการ 
ปรับลดลงในแทบทุกหมวดผลิตภัณฑ โดย 
หมวดที่มีการปรับลดลงมากกวารอยละ 50 
เมื่อเทียบกับเดือนกอนคือหมวดยานยนต 
รถพวงและรถกึ่งรถพวง เครื่องอุปกรณและ 
การขนสงอื่นๆ และเครื่องจักรสำนักงาน 
เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณตามลำดับ 
โดยอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
จากสถานการณน ้ำท วมใหญคร ั ้งน ี ้ค ือ 
อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกไดรฟ ยานยนต 
อิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ และเคร่ือง 
ใชไฟฟา สงผลใหการสงออกในสินคากลุมนี้ 
ลดลง ซึ่งสงผลกระทบตอการสงออกโดย 
รวมของประเทศ โดยในเดือนตุลาคมการ 
สงออกมีมูลคา 17,191.7 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ขยายตัวเพียงรอยละ 0.43 เมื่อ 

ทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สง
ผลกระทบตอกิจการในระดับสูงท่ีสุด ไดแก 
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
และอำนาจซื้อของประชาชน รองลงมา 
ไดแก ผลกระทบจากราคาตนทุนสินคา 
และคาแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ผลกระทบจาก 
การแขงขันในตลาด ผลกระทบจากระดับ 
ราคาน้ำมันและคาขนสง ผลกระทบจาก 
การหดตัวของความตองการสินคาและ 
บริการ และผลกระทบจากสถานการณ 
น้ำทวมใหญ ในขณะที ่ผลกระทบจาก 
สถานการณความขัดแยงทางการเมืองตอ 
กิจการผูประกอบการมองวาสงผลกระทบ 
ตอกิจการในระดับที่ไมมากนักและสงผล 
กระทบในระดับท่ีใกลเคียงกับเดือนท่ีผานมา 

สำหร ับในส วนของมาตรการกระต ุ น 
เศรษฐกิจของภาครัฐผูประกอบการมองวา
สงผลกระทบดานบวกตอกิจการในระดับที่ 
ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สามารถพิจารณา 
ไดวาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลง โดย 
เปนผลจากการปรับตัวลดลงขององคประกอบ 
ดานยอดจำหนาย และกำไรเปนหลักเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีความเช่ือม่ันในองคประกอบ 
ดังกลาวในปจจุบันของเดือนที่ผานมา โดย 
การปรับตัวลดลงของคาความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันเปนผลมาจากการเกิดสถานการณ 
น้ำทวมใหญในหลายพื้นที่ของประเทศไทย 

เทียบกับชวงเดียวกันปกอนซึ่งการสงออก 
ในเดือนตุลาคมที่ยังคงสามารถขยายตัวได 
เปนผลมาจากการสงออกภาคการเกษตรที่
ขยายตัวสูงถึงรอยละ 35.8 ในขณะที่การ 
สงออกภาคอุตสาหกรรมที่คิดเปนสัดสวน
สูงถึงกวารอยละ 80 ของการสงออก 
ทั้งหมดในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงถึง 
รอยละ 11.8 นอกจากนี้ระดับราคาน้ำมัน 
ขายปลีกท้ังเบนซิน และดีเซลในเดือนตุลาคม 
มีการปรับตัวสูงขึ้นลิตรละ 1.00 และ 0.50 
บาท ตามลำดับ ซึ่งสงผลกระทบตอตนทุน 
ของผูประกอบการโดยตรง ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวในทิศทางที่
ลดลง ในขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเปน 
ผลจากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนขององคประกอบ 
ดานยอดจำหนายและกำไรเปนหลัก เมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาในองคประกอบดังกลาวของ 
เดือนที่ผานมา โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ 

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมท่ีมีตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 19.7 ปรับตัว 
ลดลงอยางมากเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
ปจจุบันของเดือนกันยายนที่คาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 54.7 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูท่ีระดับ 56.0 ปรับตัว 
เพ่ิมข้ึนอยางมากเม่ือเทียบกับคาดัชนีคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของเดือนกันยายนท่ีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 43.1 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
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คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาเปนผลมาจากประชาชน และ 
ผูประกอบการมีความคาดหวังวาในชวง 
เวลาดังกลาวภายหลังสถานการณน้ำทวม 
ใหญคลี่คลายลงคาดวารัฐบาลจะสามารถ
ฟ นฟูประเทศใหกลับมาเปนปกติไดใน 
ระยะดังกลาว รวมถึงพื้นฐานเศรษฐกิจไทย 
ท่ีคอนขางดีสงผลใหการลงทุนยังคงขยายตัว 
ตอเน่ือง พิจารณาไดจากดัชนีการลงทุนภาค 
เอกชนในเดือนตุลาคมที่ขยายตัวรอยละ 
6.31 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันปกอน รวมท้ัง 
นักลงทุนยังคงมีความเชื ่อมั ่นตอระบบ 
เศรษฐกิจไทย โดยพิจารณาจากดัชนีตลาด 
หลักทรัพยในเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 
58.54 จุด ปดตลาด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 
ท่ีระดับ 974.75 โดยเฉพาะนักลงทุนตางประเทศ 
มีการซื้อสุทธิ ณ สิ้นเดือนตุลาคมคิดเปน 
มูลคา 30,802.23 ลานบาท รวมทั้งภาค 
การเกษตรดานผลผลิตในเดือนตุลาคมที่ 
ยังคงขยายตัวรอยละ 7.4 เมื่อเทียบกับชวง 
เดียวกันปกอน เปนจากผลผลิตขาว ยาง 

พารา และปาลมน้ำมัน และคาเงินบาทที่ 
ออนคาลงซี่งจะสงผลดีตอการสงออกของ 
ไทย โดยใน ณ สิ้นเดือนตุลาคมคาเงินบาท 
ออนคามาอยูท่ีระดับ 30.89 บาทตอดอลลาร 
สหรัฐฯ จาก 30.42 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 
ณ สิ้นเดือนกันยายน ซึ่ง ปจจัยเหลานี้สงผล 
ใหคาดัชนีความเชื่อมั่น คาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวเพิ่ม ขึ้นในเดือนนี้ โดยใน 
เดือนนี้คาดัชนีความเชื่อมั่นแยกพิจารณา 
ในแตละองคประกอบในปจจุบันอยูในระดับ 
ท่ีไมดีนักเน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูใน 
ระดับที่ต่ำกวา 50 ในทุกองคประกอบ สวน 
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นแยกองคประกอบ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ 
ดีเนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ใน 
ระดับที่เกินกวา 50 แทบทุกองคประกอบ 
จะมีเพียงองคประกอบดานตนทุนเทานั้น
ที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในระดับต่ำกวา 
50



ในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงมาอยูท่ีระดับ 
72.4 จากเดิมในเดือนกันยายนอยูที่ระดับ 
81.8 อีกทั้งประชาชนยังคงมีความกังวล 
เกี่ยวกับคาครองชีพที่ทรงตัวอยูในระดับสูง
ซึ่งไมสอดคลองกับรายไดของตนในปจจุบัน 
เนื่องจากสถานการณน้ำทวมใหญดังกลาว 
สงผลใหระดับราคาสินคาตางๆ ปรับสูงขึ้น 
เนื ่องจากสินคาขาดตลาดจากการกักตุน 
สินคาของผูบริโภคเอง รวมถึงผลกระทบที่ 
เกิดจากโรงงานผลิตสินคาถูกน้ำทวม และ 
เสนทางการขนสงที่ถูกตัดขาด ซึ่งพิจารณา 
ไดจากดัชนีราคาผูบริโภคในเดือนตุลาคม
ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูที่ระดับ 113.07 จาก 
เดิมเดือนกันยายนอยูที่ระดับ 112.86 เชน 
เด ียวกันภาคอุตสาหกรรมดานผลผลิต 
ปรับตัวลดลงจากเดือนกอนโดย ดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรมในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลง

และบริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 พิจารณา 
ไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจ ุบ ันปร ับต ัวในทิศทางที ่ลดลง 
ขณะท่ีความเช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนา ปรับตัวใน 
ทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 
50 ขณะท่ีมีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูในระดับที่ดี เนื่องจากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 50

เม่ือพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบ 
ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและบริการ 

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) ประจำเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2554 และคาดการณ 3 
เดือนขางหนา (พฤศจิกายน พ.ศ. 2554- 
มกราคม พ.ศ. 2555) จัดทำขึ้นโดยความ 
รวมมือระหวางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม สำนักดัชนีเศรษฐกิจ 
การคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย 
และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและ 
บริการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยู 
ณ ระดับ 43.4 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนกันยายนซึ่งมีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 50.3 โดยเมื่อพิจารณาแยกตาม 
ประเภทของกิจการ กิจการภาคการคาสง 
และคาปลีกมีค าดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 44.0 ปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคา 

ดัชนีอยูที่ระดับ 50.6 เชนเดียวกับกิจการ 
ภาคบริการที ่มีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 42.5 ปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 49.9 จากคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในปจจุบันสามารถพิจารณาไดวา    
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมภาคการคา และภาคบริการมีความ 
เชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนท่ีผานมา อีกท้ัง ผูประกอบการ 
มีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันอยู ในระดับที่ 
ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยู 
ในระดับท่ีต่ำกวา 50 ในทุกประเภทกิจการ

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 คาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยู ณ ระดับ 57.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกันยายนซึ่งมีคา
ดัชนีอยูที่ระดับ 51.2 โดยเมื่อพิจารณาแยก 
ตามประเภทของกิจการ กิจการภาคการ 
คาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
57.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนกันยายน ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 50.0 
เชนเดียวกับกิจการภาคบริการมีคาดัชนี 

ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู 
ที่ระดับ 59.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนกันยายนที่มีคาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 53.1 จากคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาสามารถพิจารณา 
ไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคา และภาคบริการมีคา 
ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนที่ผานมา โดยผูประกอบการมี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูในระดับท่ีดีเน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ัน 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 ในทุกประเภท 
กิจการ

โดยเฉพาะอยางย่ิงในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ 
ปริมณฑล สงผลใหเกิดความเสียหายอยาง 
มากตอทรัพยสินของประชาชน สถาน 
ประกอบการ รวมถึงสถานที่ราชการ ซึ่ง 
อาจกล าวได ว าสถานการณน ้ำท วม 
ดังกลาวสงผลกระทบอยางมากตอการ 
ประกอบการในทุกภาคสวนทั้งภาคการ 
เกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 
นอกจากน้ีสถานการณน้ำทวมใหญดังกลาว 
ยังสรางความเสียหายอยางมากตอนิคม 
อุตสาหกรรม 7 แหงในพื ้นที ่จ ังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ซึ่งสง 
ผลกระทบต อการประกอบการของ 
ผู ประกอบการ และสงผลกระทบตอ 
ความเช่ือม่ันดานการใชจายของประชาชน 
ที ่อย ู ในพื ้นที ่ประสบภัยคอนขางมาก 
พิจารณาไดจากดัชนีความเช่ือม่ันผูบริโภค 

มาอยูที่ระดับ 122.75 จากเดิมในเดือน 
กันยายนอยูที่ระดับ 200.81 โดยเปนการ 
ปรับลดลงในแทบทุกหมวดผลิตภัณฑ โดย 
หมวดที่มีการปรับลดลงมากกวารอยละ 50 
เมื่อเทียบกับเดือนกอนคือหมวดยานยนต 
รถพวงและรถกึ่งรถพวง เครื่องอุปกรณและ 
การขนสงอื่นๆ และเครื่องจักรสำนักงาน 
เครื่องทำบัญชีและเครื่องคำนวณตามลำดับ 
โดยอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง
จากสถานการณน ้ำท วมใหญคร ั ้งน ี ้ค ือ 
อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกไดรฟ ยานยนต 
อิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ และเคร่ือง 
ใชไฟฟา สงผลใหการสงออกในสินคากลุมนี้ 
ลดลง ซึ่งสงผลกระทบตอการสงออกโดย 
รวมของประเทศ โดยในเดือนตุลาคมการ 
สงออกมีมูลคา 17,191.7 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ ขยายตัวเพียงรอยละ 0.43 เมื่อ 

ทั ้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สง
ผลกระทบตอกิจการในระดับสูงท่ีสุด ไดแก 
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
และอำนาจซื้อของประชาชน รองลงมา 
ไดแก ผลกระทบจากราคาตนทุนสินคา 
และคาแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ผลกระทบจาก 
การแขงขันในตลาด ผลกระทบจากระดับ 
ราคาน้ำมันและคาขนสง ผลกระทบจาก 
การหดตัวของความตองการสินคาและ 
บริการ และผลกระทบจากสถานการณ 
น้ำทวมใหญ ในขณะที ่ผลกระทบจาก 
สถานการณความขัดแยงทางการเมืองตอ 
กิจการผูประกอบการมองวาสงผลกระทบ 
ตอกิจการในระดับที่ไมมากนักและสงผล 
กระทบในระดับท่ีใกลเคียงกับเดือนท่ีผานมา 

สำหร ับในส วนของมาตรการกระต ุ น 
เศรษฐกิจของภาครัฐผูประกอบการมองวา
สงผลกระทบดานบวกตอกิจการในระดับที่ 
ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นจำแนกตามองคประกอบธุรกิจใน 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 สามารถพิจารณา 
ไดวาผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลง โดย 
เปนผลจากการปรับตัวลดลงขององคประกอบ 
ดานยอดจำหนาย และกำไรเปนหลักเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีความเช่ือม่ันในองคประกอบ 
ดังกลาวในปจจุบันของเดือนที่ผานมา โดย 
การปรับตัวลดลงของคาความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันเปนผลมาจากการเกิดสถานการณ 
น้ำทวมใหญในหลายพื้นที่ของประเทศไทย 

เทียบกับชวงเดียวกันปกอนซึ่งการสงออก 
ในเดือนตุลาคมที่ยังคงสามารถขยายตัวได 
เปนผลมาจากการสงออกภาคการเกษตรที่
ขยายตัวสูงถึงรอยละ 35.8 ในขณะที่การ 
สงออกภาคอุตสาหกรรมที่คิดเปนสัดสวน
สูงถึงกวารอยละ 80 ของการสงออก 
ทั้งหมดในเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงถึง 
รอยละ 11.8 นอกจากนี้ระดับราคาน้ำมัน 
ขายปลีกท้ังเบนซิน และดีเซลในเดือนตุลาคม 
มีการปรับตัวสูงขึ้นลิตรละ 1.00 และ 0.50 
บาท ตามลำดับ ซึ่งสงผลกระทบตอตนทุน 
ของผูประกอบการโดยตรง ซึ่งปจจัยตางๆ 
ดังกลาวลวนเปนปจจัยที่สงผลใหคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวในทิศทางที่
ลดลง ในขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเปน 
ผลจากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนขององคประกอบ 
ดานยอดจำหนายและกำไรเปนหลัก เมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาในองคประกอบดังกลาวของ 
เดือนที่ผานมา โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ 

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมท่ีมีตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 19.7 ปรับตัว 
ลดลงอยางมากเมื ่อเทียบกับคาดัชนีใน 
ปจจุบันของเดือนกันยายนที่คาดัชนีอยูที ่ 
ระดับ 54.7 ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 
เดือนขางหนาคาดัชนีอยูท่ีระดับ 56.0 ปรับตัว 
เพ่ิมข้ึนอยางมากเม่ือเทียบกับคาดัชนีคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของเดือนกันยายนท่ีคาดัชนี 
อยูที่ระดับ 43.1 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคา 
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ดัชนีความเช�่อมั�นผูประกอบการ
ภาคการคาและบร�การ 
โดย: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย, หอการคาไทย, ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
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คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาเปนผลมาจากประชาชน และ 
ผูประกอบการมีความคาดหวังวาในชวง 
เวลาดังกลาวภายหลังสถานการณน้ำทวม 
ใหญคลี่คลายลงคาดวารัฐบาลจะสามารถ
ฟ นฟูประเทศใหกลับมาเปนปกติไดใน 
ระยะดังกลาว รวมถึงพื้นฐานเศรษฐกิจไทย 
ท่ีคอนขางดีสงผลใหการลงทุนยังคงขยายตัว 
ตอเน่ือง พิจารณาไดจากดัชนีการลงทุนภาค 
เอกชนในเดือนตุลาคมที่ขยายตัวรอยละ 
6.31 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันปกอน รวมท้ัง 
นักลงทุนยังคงมีความเชื ่อมั ่นตอระบบ 
เศรษฐกิจไทย โดยพิจารณาจากดัชนีตลาด 
หลักทรัพยในเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 
58.54 จุด ปดตลาด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 
ท่ีระดับ 974.75 โดยเฉพาะนักลงทุนตางประเทศ 
มีการซื้อสุทธิ ณ สิ้นเดือนตุลาคมคิดเปน 
มูลคา 30,802.23 ลานบาท รวมทั้งภาค 
การเกษตรดานผลผลิตในเดือนตุลาคมที่ 
ยังคงขยายตัวรอยละ 7.4 เมื่อเทียบกับชวง 
เดียวกันปกอน เปนจากผลผลิตขาว ยาง 

พารา และปาลมน้ำมัน และคาเงินบาทที่ 
ออนคาลงซี่งจะสงผลดีตอการสงออกของ 
ไทย โดยใน ณ สิ้นเดือนตุลาคมคาเงินบาท 
ออนคามาอยูท่ีระดับ 30.89 บาทตอดอลลาร 
สหรัฐฯ จาก 30.42 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 
ณ สิ้นเดือนกันยายน ซึ่ง ปจจัยเหลานี้สงผล 
ใหคาดัชนีความเชื่อมั่น คาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวเพิ่ม ขึ้นในเดือนนี้ โดยใน 
เดือนนี้คาดัชนีความเชื่อมั่นแยกพิจารณา 
ในแตละองคประกอบในปจจุบันอยูในระดับ 
ท่ีไมดีนักเน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูใน 
ระดับที่ต่ำกวา 50 ในทุกองคประกอบ สวน 
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นแยกองคประกอบ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ 
ดีเนื ่องจากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นอยู ใน 
ระดับที่เกินกวา 50 แทบทุกองคประกอบ 
จะมีเพียงองคประกอบดานตนทุนเทานั้น
ที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในระดับต่ำกวา 
50
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