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เกิดอะไรขึ ้นกับธุรกิจวิทยุและ 
โทรทัศนในประเทศไทย พระราชบัญญัติ 

องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ 

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 

2553 มีผลบังคับใชและมีการแตงต้ังสำนักงาน 

คณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

(กสทช.) ขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมา ซึ่ง 

สำนักงานฯ ไดแบงคณะกรรมการเปนสอง 

ชุด สวนหน่ึงก็กำกับดูแลเก่ียวกับโทรคมนาคม 

อีกสวนก็กำกับดูแลกิจการกระจายเสียง 

และโทรทัศน ธุรกิจนี้ไมเพียงแตมีมูลคา 

การตลาดกวาแสนลานบาท แตธุรกิจนี้ 

แสดงถึงศักยภาพในการเติบโต ไมเพียง 

แตเรื่องการเติบโตทางการเปลี่ยนแปลง 

เทคโนโลยี แตรวมถึงความชัดเจนของ 

การกำกับดูแลอันจะเกิดขึ้นในอนาคต

ฉบับนี้ Thailand Economic and 

Business Review ขอนำเสนอประเด็น 

การเปล่ียนแปลงของธุรกิจนี้ และผลที่จะ 

เกิดขึ้นตอภาพเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

จึงเริ ่มดวย Leaders’ Note เรื ่อง 

ประเทศไทย  ก ับก าวส ู  เทคโนโลย ี 

Convergence โดยรองศาสตราจารย 

ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เสนอถึงเหตุ 

ของการเปลี่ยนแปลงและ ประเทศไทย 

นั้นกำลังเขาสูเทคโนโลยี Convergence 

พรอมกับฉายภาพยอของการเปล่ียนแปลง 

อันจะเกิดขึ้น ดานการแขงขัน รูปแบบ 

ของตลาด และผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิง 

เศรษฐกิจ และฉบับนี้ Special Report 

ทิศทางและโอกาสของธุรกิจวิทยุและ 

โทรทัศนยุคใหม ไดรวบรวมประเด็น 

นาสนใจจากวิทยากรทานตางๆ ในงาน 

สัมมนาทิศทางและโอกาสของธุรกิจวิทยุ

และโทรทัศนไทย ที่ผานมา และบท 

วิเคราะหจากบุคลากรชั ้นนำในธุรกิจ 

บรอดแคส อาทิ คุณจำนรรค ศิริตัน 

นายกสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจาย 

เสียงและวิทยุโทรทัศน คุณแอน ลาวิน 

หัวหนาฝายนโยบายและความสัมพันธ 

ภาครัฐ บริษัท Google ประจำภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ฯลฯ 

นอกเหนือจากเนื ้อหาเขมขนของ 

ธุรกิจบรอดแคส ฉบับนี้ Section ของ 

Economic Review นำเสนอ กรอบ 

เป าหมายเง ินเฟอของธนาคารแหง 

ประเทศไทยในป พ.ศ. 2555 (ตอนที่ 1) 

นำเสนอโดย ดร. อาชว ปวีณวัฒน และ 

เพื ่อติดตามทิศทางและโอกาสของการ 

เปดตลาดอาเซียนในอีก 3 ปขางหนานี้ 

Section ของ The Globe ศูนยศึกษา 

การคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย ไดเสนอ บทวิเคราะหทิศทาง 

ปญหาและความเสี่ยง การสงออกของ 

ไทย ป พ.ศ. 2555 และธนาคารเพื่อ 

การสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย 

ไดเสนอเร่ือง จับสัญญาณ Trend ผูบริโภค 

ป พ.ศ. 2555 และผูชวยศาสตราจารย 

ดร. อัทธ พิศาลวานิช ไดเสนอบทวิเคราะห 

อุตสาหกรรมเซรามิกไทยกับความทาทาย

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 

ฉบับน้ีไมพลาดท่ีจะเสนอบทวิเคราะหและ

การเคลื่อนไหวของประเทศกลุม BRICs 

เลมนี้ India Focus ขอเสนอเรื่อง เขต 

เศรษฐกิจพิเศษ “SEZ” ประเทศอินเดีย 

และ China Focus ขอเสนอเรื่อง ละคร 

ไทยในสายตาคนจีน และสุดทายคอลัมน 

Business Law ขอนำเสนอเร่ือง กระสวน 

กฎหมายกับความอยุต ิธรรมลวงตา 

กรณีคดีอสังหาริมทรพัย 

Section ของ Work & Life ฉบับนี้ 

อาจารยฐนธัช กองทอง ขอติดตามแนวโนม 

ของสื่อโทรทัศน ไปกับรายงานพิเศษของ 

เลม จึงขอรวมนำเสนอมุมมองของการ 

นำเสนอเน้ือหาของหนังไทยท่ีมีตอผูบริโภค

ในปจจุบัน ในช่ือเร่ือง ผีผูหญิง ในหนังไทย 

กับนัยทางสังคม และสุดทายผอนคลาย 

และเรียนรูการดูแลตนเอง โดยบทความ 

จาก อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส เรื่อง 

มังสวิรัติ อาหารสุขภาพที่ดีทั้งกายและ 

ใจ 

ยุคใหมนี ้ สามารถจำกัดความได 

หลากหลาย และยุคใหมของธุรกิจสื ่อ 

บรอดแคสนี้ แสดงไดถึง การเปลี่ยนแปลง 

การแขงขัน การปรับตัว และการเรียนรู 

ดังนั้นนิตยสาร Thailand Economic & 

Business Review เปนสื่อกลางทางการ 

เรียนรู เพ่ือรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

ในทุกๆ มิติ ขอบคุณคะ

อารดา มหามิตร 

บรรณาธิการบริหาร 

สถานการณ
ธุรกิจวิทยุและโทรทัศนไทยยุคใหม
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Leaders' Note
ประเทศไทย กับการกาวสูเทคโนโลยี
Convergence

ทีมบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา: พงษศักดิ์ อัสสกุล, วิชัย อัศรัศกร, รศ.ดร. จีรเดช อูสวัสดิ์, ณรงค จุนเจือศุภฤกษ 
บรรณาธิการอำนวยการ: รศ.ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน รองบรรณาธิการอำนวยการ: ดร. ยาใจ ชูวิชา 
บรรณาธิการบริหาร: อารดา มหามิตร กองบรรณาธิการ: ประพัทธโชต ธนวรศาสตร, วินัย ธัญญภูมิ, ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย, 
ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, ดร. จักรกรินทร ศรีมูล, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ, อ.มานา คุณธาราภรณ, 
อ. อรพรรณ  สุนทรกลัมพ อำนวยการศิลปกรรม: ม.หอการคาไทย ศิลปกรรม: namssss@hotmail.com จัดหนา: ทีมงานเด็กแวน 
เลขากองบรรณาธิการ: จิตตดิษฐภัสสร จินดาวานิชสกุล คอลัมนิสต: ผศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ, ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวิชัย, 
ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช, รศ. สุธรรม อยูในธรรม, รศ.ดร. วิมุต วาณิชเจริญธรรม, ผศ.ดร. วีระชาติ กิเลนทอง, ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ,
ดร. ปยะบุตร บุญอรามเรือง, ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร, อ.โศภชา เอี่ยมโอภาส, ดร. ศศิวิมล วรุณสิริ, อ.มานา คุณธาราภรณ ฯลฯ
พิสูจนอักษร: อ.สุรีย พงศอารักษ ฝายโฆษณาและการตลาด: ธนาชัยวัฒน  เจริญสุขวนาสัณฑ, ณัฎฐิพล ขจรพันธ
ฝายบัญชีและการเงิน: เบญจวรรณ มณีพันธุ 
ฝายสมาชิกสัมพันธ: จตุพร ธนลาภสถาพร
ติดตอลงโฆษณาไดที่ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803
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งคกรภาครัฐและเอกชนจำนวนมากหันมาใสใจใน 
ประเด็นของผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีตอ 
สังคมและส่ิงแวดลอมมากข้ึน หลังจากประชาคมโลก 
สงเสียงเรียกรองใหองคกรธุรกิจแสดงความรับผิดชอบ 
ตอสังคมตามหลักของ CSR (Corporate Social 
Responsibility) ในประเทศไทยก็เชนกัน ความเคล่ือนไหว 
ในเรื่องดังกลาว ทั้งในรูปแบบของการปรับกลยุทธ 
และการจัดการ ปรากฏผานสื่อประชาสัมพันธและ 
กิจกรรมทางสังคมมากมายจนเปนที ่จับตามอง 
หนึ่งในองคกรตนแบบของการดำเนินธุรกิจดวย 

ความรับผิดชอบตอสังคมกอนท่ีคำๆ น้ีจะเปนท่ีรูจัก 
อยางแพรหลายในโลก คือ กลุมมิตรผล ซ่ึงนับต้ังแต 
กอตั้งในปพ.ศ. 2499 ไดวางรากฐานการทำธุรกิจ 
โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูเก่ียวของ ทุกภาคสวน 
บนปรัชญาของการ “รวมอยู...รวมเจริญ” จนวันนี้ 
เปนท่ีกลาวขานของโครงการดีๆ เพ่ือสังคมมากมาย 
โดยเฉพาะโครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน ซึ่งริเริ่ม 
และดำเนินการภายใตการสนับสนุนของ คุณอิสระ 
วองกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุมมิตรผล 
แรงบันดาลใจที่ทำใหเกิด1 บริษัท 1 ชุมชน

คุณอิสระ วองกุศลกิจ ไดกลาวถึงแรงบันดาลใจ 
และจุดเริ่มตนของโครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชนวา 
“โครงการน้ีเร่ิมจากการท่ีคุณดุสิต นนทะนาคร อดีต 
ประธานกรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคา 
แหงประเทศไทย ผูลวงลับและกรรมการบริหารใน 
หอการคาไทย ไดหารือถึงยุทธศาสตรในการพัฒนา 
ประเทศและเห็นวาปญหาสวนใหญในสังคมไทย 
เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่ง ณ วันนี้ 
ขยายวงไปสูปญหาทางการเมือง การถดถอยทาง 
เศรษฐกิจและความเส่ือมโทรมทางสังคม หากปลอย 
ใหภาครัฐแกปญหาแตเพียงลำพัง อาจทำใหปญหา 
เรื้อรังจนยากแกการเยียวยา ภาคธุรกิจ ซึ่งถือเปน 
สวนหนึ ่งของสังคมที ่ไดร ับผลกระทบดังกลาว 
จึงควรถือเปนธุระและมีสวนรวมในการลดทอน 
ปญหาดังกลาวของชาติดวย

จากจุดน้ีเอง ท่ีทำใหผมคิดถึงการเขาไปมีสวนรวม 
ในการแกปญหาสังคมอยางจริงจังมากขึ้น โดยใน  
เบ้ืองตนไดนำประสบการณทางธุรกิจและแบบแผน 
การพัฒนาชุมชนท่ีประสบความสำเร็จในการจัดการ 
ไรออยของกลุมมิตรผลไปขยายผลสูธุรกิจอื่นๆ อาทิ 
ธุรกิจคาขาวในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ ธุรกิจส่ิงทอและ 
เครื่องนุงหมในจังหวัดชัยภูมิและสกลนคร ฯลฯ 
และหลังจากนั้นจึงไดชักชวนเพื่อนนักธุรกิจและ 
เครือขายผูประกอบการสมาชิกหอการคาไทย อีก 
หลายบริษัทรวมโครงการ โดยแตละรายจะทำหนาท่ี 
เปนพ่ีเล้ียงใหกับชุมชน เรียกวาใครถนัดเร่ืองไหนก็ 
ใหทำเรื่องนั้นเลย”
ตัวอยางโครงการที่สานตอแรงบันดาลใจ

“การเขาไปเปนสวนหน่ึงในการชวยสรางรายได 
ใหแกชุมชนนั้น ไมไดเพียงแตเขาไปใหความรูใน 
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเทาน้ัน แตจะตองใหคำแนะนำและ 
ประสานความรวมมือจนเกิดผลอยางจริงจัง ตั้งแต 
กระบวนการเริ ่มตนจนถึงกระบวนการสุดทาย 
โดยเฉพาะการพัฒนาผลผลิต หรือสินคาเพื่อการ 
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คุณอิสระ วองกุศลกิจ
1 บริษัท 1 ชุมชน อีกโครงการหนึ่งของการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
เรียบเรียงโดย
อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย



จำหนายและเพิ่มรายไดใหกับครัวเรือน อยางเชน 
ที่มิตรผล เราริเร่ิมโครงการ “หมูบานเพิ่มผลผลิต” 
เพ่ือเปนตนแบบของการสงเสริมการปลูกออยผลผลิต 
สูงและการเพิ่มรายไดใหกับชาวไรออยของโรงงาน
น้ำตาลมิตรภูเขียว ในจังหวัดชัยภูมิและโรงงานน้ำตาล 
มิตรภูเวียง จังหวัดขอนแกน ซึ่งการดำเนินงานใน 
โครงการดังกลาว เราเริ่มตั้งแตการถายทอดความรู 
ควบคูกับการเสริมสรางประสบการณใหมในการ 
จัดการไรออย โดยการถายทอดความรูไมไดจำกัด 
วงแคผูเชี่ยวชาญของมิตรผลหากแตครอบคลุมถึง 
การแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ระหวางชาวไร อ อยซึ ่ง 
ประสบความสำเร็จจากการปฏิบัติจริงดวย”

นอกจากการเพิ่มรายไดใหกับชุมชนผานการ 
เพิ่มผลผลิตออยแลว เรายังชวยหาวิธีในการลดคา 
ใชจายของครัวเรือนควบคูกันไปดวย เชน สงเสริม 
การขุดสระน้ำเพ่ือเล้ียงปลาและปลูกพืชผักสวนครัว 
บนคันดินรอบสระน้ำ รวมท้ังพ้ืนท่ีวางเปลาในไร ฯลฯ 
ท้ังน้ีจะเห็นไดวาเราไมไดเลือกทำในข้ันตอนใดข้ันตอน 
หนึ่ง แตดูแลทุกขั้นตอนเพื่อใหบรรลุผลอยางเปน 
รูปธรรม 
จุดเดนของโครงการจนกลายเปนที่ยอมรับ

“เราไดนำหลักการและประสบการณความ 
สำเร็จดังกลาวไปขยายผลในเชิงปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
จนปจจุบัน โครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน โดย 
การสนับสนุนและเขาไปมีสวนรวมอยางจริงจังของ
บริษัทเอกชนไดขยายผลสูธุรกิจตางๆ กวา 39 
โครงการ ใน 30 จังหวัด อาทิ ธุรกิจคาขาว 
แปรรูปอาหาร สิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมณีและ 
เครื่องประดับ พลังงาน ขนสงและลอจิสติกส ฯลฯ 
และที่สำคัญ คือ การสานตอโครงการโดยผูที่ 
ประสบความสำเร็จขันอาสาทำหนาท่ีพ่ีเล้ียงถายทอด 
ประสบการณดีๆ ใหกับชุมชนนองใหม นอกจากนี้ 
เรายังไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากนักวิชาการ 
ผูประกอบการ และเจาหนาที่ภาครัฐ จึงทำใหการ 
ขับเคลื่อนโครงการเปนไปดวยดีและประสบความ 
สำเร็จตามเปาหมาย”
การใช   CSR ในการดำเน ินโครงการให   
ประสบผลสำเร็จ

“ในการประชุมรวมกันของสมาชิกหอการคาไทย 
ซ่ึงมีกวารอยบริษัท ส่ิงหน่ึงท่ีมวลสมาชิกเห็นตรงกัน 
ก็คือ เราจะตองทำ CSR อยางยั่งยืน เราไมอยาก 
เห็น CSR เปนเพียงแคกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเมื่อ 

ประชาสัมพันธกันแลวก็จบไป แตเราอยากเห็น CSR 
ในรูปของความจริงใจในการพัฒนาธุรกิจท่ีมุงสูความ 
ยั่งยืนบนพื้นฐานของการรวมอยู...รวมเจริญ ซึ่ง 
หมายถึง การคำนึงถึงประโยชนของผูอ่ืน โดยเฉพาะ 
ผูที่มีสวนไดสวนเสียในธุรกิจที่เราทำ ไมวาจะเปน 
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือส่ิงแวดลอมก็ตาม

เราเชื่อวารูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกลาว 
จะนำไปสู การยอมรับของประชาชนในวงกวาง 
และลดปญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม...ในที่สุด”
บทสงทาย

คงไมมีคำกลาวใดที่จะบงบอกถึงความมุงมั่น 
ในการสรางความย่ังยืนใหแกชุมชน ไดเทากับคำกลาว 
ของคุณอิสระ วองกุศลกิจ ซึ่งไดกลาวทิ้งทายไว 
อยางนาประทับใจวา “หลายคนคิดวาการสราง 
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“การทำ CSR นั้น บริษัทตองมองภาพรวมของเศรษฐกิจและสังคมเขาไปดวยเสมอ ที่สำคัญ 
ตองทำดวยใจและมีความมุงหวังที่จะสรางความแข็งแรงใหแกธุรกิจดวย เพราะเมื่อเราทำ 
ประโยชนใหแกชุมชนแลว ชุมชนก็จะไมทอดทิ้งเรา ดังนั้น CSR ในความตองการของเราก็คือ 
จะตองมีการขยายผลและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน”

คุณอิสระ วองกุศลกิจ
รองประธานกรรมการ คนที่1

หอการคาไทย
และประธานกรรมการ กลุมมิตรผล

กลุมครอบครัวเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการ
ในจังหวัดกาฬสินธุ

ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจและสังคมเปนบทบาทและ 
หนาที่ของภาครัฐ แตถึงเวลานี้ ผมคิดวาเรานาจะ 
กลับมาทบทวนบทบาทและรูปแบบการทำธุรกิจ 
ของเราเสียใหม ทั้งนี้ ภาคเอกชนควร แสดงพลัง 
ความสามารถและใชประสบการณทางธุรกิจที่มีเขา
ไปชวยพัฒนาศักยภาพของผูที่มีสวนเกี่ยวของใน 
ธุรกิจ ตั้งแตกระบวนการตนน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อ 
ใหเกิดการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน และผมเชื่อวา 
“ผูที่ทำ คือ ผูกำชัยชนะ”

วันนี้ โครงการ 1 บริษัท 1 ชุมชน ถือ 
เปนตนแบบสำคัญของการเก้ือกูลสังคมใหประชาชน 
มีฐานะความเปนอยูและโอกาสทางสังคมที่ดีขึ ้น 
โดยภาคธุรกิจ เราเช่ือวาความมุงม่ันในการทำใหสังคม 
ดีขึ ้นในรูปแบบดังกลาวจะไดรับการขานรับจาก 
ประชาชนทุกภาคสวนและชวยลดความเลื่อมล้ำใน
สังคมตามเจตจำนงของผูริเริ่ม อีกไมนานเราคงมี 
โอกาสเห็นความยั่งยืนเกิดขึ้นในชุมชนครบทั้ง 77 
จังหวัด ทั่วประเทศ



ธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศ
กรอบเปาหมายเงินเฟอในป พ.ศ. 2555 
โดยมีการปรับกรอบเปาหมายที่สำคัญ 3 
ประการ คือ (1) เปลี่ยนดัชนีเปาหมาย 
จาก อัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน (Core Inflation) 
มาเปน อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline 
Inflation) (2) ขยายระยะเวลาของเปาหมาย 
จากเดิมที่ใชคาเฉลี่ยรายไตรมาส เปลี่ยน 
มาใชคาเฉลี่ยรายป และ (3) กำหนดคา 
เปาหมายกลางที ่ชัดเจนตางจากเดิมที ่ 
กำหนดเปนชวง บทความฉบับน้ีจะพิจารณา 
การปร ับกรอบเป าหมายในคร ั ้ งน ี ้ โดย 
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของและศึกษากรณี
ของประเทศไทย เนื่องจากเนื้อที่มีจำกัด ผม 
จะขอแบงบทความนี้ออกเปน 2 ตอน โดย 
ในตอนที่ 1 นี้จะพิจารณาถึงการเปลี่ยน 
ดัชนีเปาหมายเปนหลัก

อัตราเงินเฟอทั ่วไปและอัตราเงินเฟอ 
พื้นฐานคืออะไร?

อัตราเงินเฟอทั่วไปแสดงถึงอัตราการ 
เปล่ียนแปลงของดัชนีราคาผูบริโภค (Consumer 
Price Index) ซึ่งสะทอนถึงราคาของสินคา 
และบริการที่ผูบริโภคทั่วไปตองจาย โดย 
หนึ ่งในเปาหมายหลักของธนาคารกลาง 
สวนใหญคือ การควบคุมระดับอัตราเงินเฟอ 
ทั่วไปไมใหสูงจนเกินไป เนื่องจากจะสงผล 
ตออำนาจการซ้ือของผูบริโภค อยางไรก็ตาม 
อัตราเง ินเฟอทั ่วไปอาจไมใช ต ัวชี ้ว ัดที ่ 
เหมาะสมสำหรับการดำเนินนโยบายทาง 
การเงินเนื่องจากราคาของสินคาบางหมวด
มีความผันผวนสูง ทำใหอัตราเงินเฟอทั่วไป 
เปนตัวชี้วัดของการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ราคาที่มีสัญญาณรบกวน (Noise) สูง

ด ังน ั ้นจ ึงได ม ีความพยายามที ่จะ 
คำนวณดัชนีราคาผู บริโภคที ่แสดงถึง 
แรงกดดันดานราคาท่ีแทจริง (Underlying 
Inflation) จึงเปนที่มาของการคำนวณ 
ระดับอัตราเงินเฟอพื้นฐาน ซึ่งโดยทั่วไป 
หมายถึงการเปลี ่ยนแปลงของดัชนีราคา 
ผู บริโภคที ่ไมรวมราคาของสินคาหมวด 
อาหารสดและเชื้อเพลิง1 เนื่องจากเชื่อกันวา 
ราคาของสินคาในสองหมวดน้ีมีความผันผวน 
สูง เมื่อเทียบกับราคาของสินคาและบริการ 
ในหมวดอื่นๆ

แผนภูมิที่ 1 แสดงเปรียบเทียบอัตรา 
เงินเฟอท่ัวไปและอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานระยะ 
สามเดือนของประเทศไทย โดยพบวาอัตรา 
เงินเฟอพื้นฐานมีความผันผวนต่ำกวาอัตรา 
เงินเฟอทั่วไป ตามที่ไดคาดไว นอกจากนั้น 
ความผันผวนของอัตราเงินเฟอพื้นฐานยัง 
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กรอบเปาหมายเงินเฟอ
ของ

ธนาคารแหงประเทศไทย
ในปพ.ศ. 2555 (ตอนที่ 1)



กำหนดเปาหมายทางการเงิน (Monetary 
Targeting) มาเปนการกำหนดเปาหมาย 
เงินเฟอ ซึ่งองคประกอบที่สำคัญของการ 
ดำเนินนโยบายการเงินโดยการกำหนด 
เปาหมายเงินเฟอมี 5 ขอหลัก ดังน้ี (Mishkin, 
2002)

ธนาคารแหงประเทศไทยไดเลือกใช 
การกำหนดเปาหมายเงินเฟอแบบยืดหยุน 
(Flexible Inflation Targeting) ซึ่ง 
หมายความวา ธนาคารแหงประเทศไทย 
ไมไดใหความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพ 
ของระดับราคาเพียงอยางเดียว แตยังให 
ความสำคัญกับการขยายตัวและเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจดวย แผนภูมิที่ 2 แสดง 
อัตราเงินเฟอพ้ืนฐานเฉล่ียรายปเปรียบเทียบ 
กับกรอบเปาหมายเงินเฟอที่ธนาคารแหง 
ประเทศไทยไดประกาศไว โดยจะพบวา 
ธนาคารแหงประเทศไทยสามารถรักษาระดับ 
อัตราเงินเฟอพื ้นฐานใหอยู ภายในกรอบ 

ลดลงอยางชัดเจนภายหลังจากที่ธนาคาร 
แหงประเทศไทยเปลี่ยนมาใชนโยบายการ 
เงินภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งอาจเปนตัวแสดง 
ถึงความสำเร็จของการกำหนดเปาหมายเงิน
เฟอในการตรึงอัตราเงินเฟอคาดการณ 
(Expected Inflation) ในตลาด

การกำหนดเปาหมายเงินเฟอ (Inflation 
Targeting)

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 
ธนาคารแหงประเทศไทยไดเปลี ่ยนการ 
ดำเนินนโยบายการเงินจากเดิมที่ใชการ 

ที่มา: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย; คำนวณโดยผูเขียน

แผนภูมิที ่ 1 – อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉลี่ยรายไตรมาส
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เปาหมายเงินเฟอที่ประกาศไวเปนสวนมาก 
นอกจากน้ียังพบวาระดับอัตราเงินเฟอภายใต 
การใชกรอบเปาหมายเงินเฟอน้ันมีคาต่ำกวา 
ระดับอัตราเงินเฟอในชวงเวลากอนหนา 
อยางชัดเจน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสำเร็จ 
ของการดำเนินนโยบายการเง ินภายใต 
กรอบเปาหมายเงินเฟอในการตรึงอัตราเงิน
เฟอคาดการณในอนาคต

ความสามารถในการทำนายอัตราเงินเฟอ
ในอนาคต

เหตุผลหนึ่งที่ผูสนับสนุนการใชอัตรา 
เงินเฟอพื้นฐานเปนเปาหมายมักนำมาใชก็ 
คือ อัตราเงินเฟอพื้นฐานสามารถทำนาย 
อัตราเงินเฟอทั่วไปในอนาคตไดดีกวาการใช
อัตราเงินเฟอท่ัวไป ซ่ึงผลของนโยบายการเงิน 

ตอระบบเศรษฐกิจโดยท่ัวไปจะมีความลาชา 
(Time Lag) ประมาณ 1–2 ป ดังนั้น 
การกำหนดนโยบายการเงินของธนาคาร 
กลางจำเปนตองมองไปขางหนา (Forward 
Looking) และอัตราเงินเฟอท่ีใชเปนเปาหมาย 
ควรที ่จะสามารถทำนายอัตราเงินเฟอ 
ท่ัวไปในอนาคตไดดี

อยางไรก็ตาม หลักฐานของขอสนับสนุน 
ดังกลาวยังไมชัดเจน โดย Blinder and 
Reis (2005) เปรียบเทียบความสามารถใน 
การทำนายอัตราเงินเฟอทั่วไปในอนาคตที่ 
ชวงเวลาตางๆ ตั้งแต 6 เดือนถึง 3 ป 
ของอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอ 
พื้นฐานในชวง 12 เดือนลาสุด โดยใชขอมูล 
ของสหรัฐอเมริกาตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2530 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 และ 
พบวาอัตราเงินเฟอพื้นฐานสามารถทำนาย
อัตราเงินเฟอทั่วไปในอนาคตไดดีกวา

ในทางกลับกัน Crone, Khettry, Mester, 
and Novak (2011) เปรียบเทียบความ 
สามารถในการทำนายอัตราเงินเฟอทั่วไป 
ในอนาคตของดัชนีราคาตางๆของสหรัฐ 
อเมริกา2 และพบวาในกรณีของ CPI นั้น 
อัตราเงินเฟอพื้นฐานสามารถทำนายอัตรา 
เงินเฟอทั่วไปไดดีกวาอัตราเงินเฟอทั่วไปที่ 
ระยะเวลา 2 ปขางหนาเทานั้น และในกรณี 

2 ´Ñª¹ÕÃÒ¤ÒÊÓËÃÑº¼ÙŒºÃÔâÀ¤·Õ่¶Ù¡à¼Âá¾Ã‹â´ÂÃÑ°ºÒÅÊËÃÑ°Ï¹Ñ้¹ÁÕ 2 ´Ñª¹ÕËÅÑ¡¤×Í Consumer Price Index (CPI) ·Õ่à¼Âá¾Ã‹â´Â Bureau of Labor Statistics (BLS) áÅÐ Price 
Index for Personal Consumption Expenditure (PCE) ·Õ่à¼Âá¾Ã‹â´Â Bureau of Economic Analysis (BEA)

แผนภูมิที ่ 2 – อัตราเงินเฟอพื้นฐานเฉลี่ยรายปและกรอบเปาหมายเงินเฟอ

ที่มา: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย; คำนวณโดยผูเขียน
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ของ PCE นั้นไมพบความแตกตางอยางมีนัย 
สำคัญของความสามารถในการทำนาย 
อัตราเงินเฟอในอนาคตระหวางการใชอัตรา 
เงินเฟอพื ้นฐานและการใชอัตราเงินเฟอ 
ทั่วไป

สำหร ับกรณีของประเทศไทยนั ้น 
McCauley (2006) ไดศึกษาความสามารถ 
ในการทำนายอัตราเงินเฟอทั่วไปในอนาคต
ของอัตราเงินเฟอพื้นฐานในปจจุบัน และ 
พบวาในชวงกอนที่ธนาคารแหงประเทศ 
ไทยจะเปลี่ยนมาใชการกำหนดเปาหมาย 
เงินเฟอ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2534 ถึง 
เดือนเมษายน ค.ศ. 2543) อัตราเงินเฟอ 
พื ้นฐานสามารถทำนายอัตราเง ินเฟอ 
ทั่วไปในอนาคตไดดี โดย McCauley พบ 

วาเม่ือใดท่ีเกิดความแตกตางระหวางอัตรา 
เงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานขึ้น 
อัตราเง ินเฟอทั ่วไปในชวงเวลาตอมามี 
แนวโนมที่จะปรับตัวกลับเขาสู ระดับของ 
อัตราเงินเฟอพื้นฐานในปจจุบัน และอัตรา 
เงินเฟอพื้นฐานในปจจุบันสามารถอธิบาย 
40% ของการเปล่ียนแปลงของอัตราเงินเฟอ 
ทั่วไปในชวง 2–3 ปขางหนา นอกจากนั้น 
McCauley ยังพบวาในชวงหลังจากท่ีธนาคาร 
แหงประเทศไทยไดเปลี่ยนมาใชการกำหนด
เปาหมายเงินเฟอ (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2543 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549) อัตรา 
เงินเฟอพื้นฐานในปจจุบันสามารถอธิบาย 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอทั่วไปใน
ชวง 2–3 ปขางหนาไดเพียง 2–3% เทานั้น

อยางไรก็ตาม McCauley มิไดเปรียบเทียบ 
ความสามารถในการทำนายอัตราเงินเฟอ 
ในอนาคตของอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตรา
เงินเฟอพื้นฐาน ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงได 
ทดสอบความสามารถในการทำนายอัตรา 
เงินเฟอในระยะเวลา 1 ปขางหนาโดยใช 
อัตราเงินเฟอท่ัวไปหรืออัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน 
ตัวใดตัวหน่ึง เปนตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียว3  
โดยใช Cochrane-Orcutt Regression ใน 
ชวงเวลาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2531 
จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 พบวา 
อัตราเงินเฟอท่ัวไปสามารถอธิบาย 20% ของ 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอทั่วไปใน
ระยะเวลา 1 ปขางหนา ในขณะท่ีอัตราเงินเฟอ 
พื้นฐานสามารถอธิบายไดเพียง 12% ของ 

แผนภูมิที ่ 3 – คาความคลาดเคลื่อนจากการใชอัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐานในการทำนายอัตรา
เงินเฟอในอนาคต

3 á¹‹¹Í¹Ç‹Òã¹·Ò§»¯ÔºÑμÔ ¸¹Ò¤ÒÃáË‹§»ÃÐà·Èä·ÂÂÑ§ãªŒ¢ŒÍÁÙÅÍ×่¹æ¹Í¡àË¹×Íä»¨Ò¡ÍÑμÃÒà§Ô¹à¿‡Í»˜¨ Ø̈ºÑ¹ ã¹¡ÒÃ·Ó¹ÒÂÍÑμÃÒÍÑμÃÒà§Ô¹à¿‡Íã¹Í¹Ò¤μ áμ‹¡ÒÃ·´ÊÍº¹Õ้ÁÕ¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂà¾×่ÍÇÑ´ 
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ·Ó¹ÒÂ¢Í§ÍÑμÃÒà§Ô¹à¿‡Íã¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹à·‹Ò¹Ñ้¹
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การเปลี่ยนแปลง และคาความคลาดเคลื่อน 
ของการทำนาย (Root Mean Square 
Error, RMSE) ที่ไดจากการใชอัตราเงินเฟอ 
ทั่วไปมีคาต่ำกวาคาที่ไดจากการใชอัตรา 
เงินเฟอพื้นฐาน นอกจากนี้ เมื่อใชทั้งอัตรา 
เงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐาน 
เปนตัวแปรอิสระ พบวาความสามารถใน 
การอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงิน
เฟอทั่วไปในระยะเวลา 1 ปขางหนานั้น 
ไมตางจากการใชอัตราเงินเฟอทั่วไปเพียง
ตัวเดียวและคาสัมประสิทธิ์ของอัตราเงิน 
เฟ อพ ื ้นฐานไม ม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิ 
ทั้งหมดนี้ชี ้วาอัตราเงินเฟอทั่วไปสามารถ 
ทำนายอัตราเงินเฟอในอนาคตไดดีกวาอัตรา 
เงินเฟอพื้นฐาน แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบ 
คาความเคลื่อนจากการทำนายโดยใชอัตรา 
เงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอพื้นฐาน

ในฉบับหนา ผมเขียนถึงการเปลี่ยน 
ดัชนีเปาหมายจากมุมมองอื่นๆ และการ 
เปลี่ยนกรอบเปาหมายเงินเฟอในขอที่ (2) 
และ (3) ของธนาคารแหงประเทศไทย 
แลวพบกันใหมครับ
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ตัวรอยละ 7.8 ในสวนของตลาดยุโรป   
คาดวาในป พ.ศ. 2555 ไทยจะประสบปญหา 
คอนขางมาก มีโอกาสที่การสงออกไปตลาด 
ยุโรปจะหดตัว ผูสงออกไทยจะประสบปญหา 
ทั ้งในดานกำลังซื ้อของผู บริโภคที ่ลดลง 
สงผลใหคูคาชะลอคำสั่งซื้อ รวมถึงคูคาอาจ 
มีการเลื่อนชำระเนื่องจากปญหาทางการ 
เงินที่รุนแรงขึ้น ดังนั้นผูสงออกไทยจำเปน 
ตองวางแผนรับมือรวมถึงขยายตลาดให 
กวางขึ้น โดยเฉพาะตลาดในเอเชีย

ในสวนสินคาสงออกในป พ.ศ. 2555 
คาดวาสวนใหญจะมีแนวโนมการสงออก 
ชะลอตัวลง แตกลุมสินคาที่มีตลาดสงออก 
หลักไปยังยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึงกลุม 
สินคาที่ใชแรงงานเปนหลักจะประสบปญหา
เรื่องตนรุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการ 
เพิ่มคาแรง จะไดรับผลกระทบหนักกวา คือ 
กลุมสินคาท่ีคาดวาจะไมสดใส ในขณะเดียวกัน 
ก็ยังมีบางกลุมสินคาที่พอมีโอกาส ซึ่งเปน 
กลุมสินคาที่มีตลาดสงออกหลักไปยังตลาด
รองและตลาดใหม รวมถึงกลุมสินคาเกษตร 
บางกลุ มที ่ป ญหาภัยธรรมชาติสงผลให 
แนวโนมราคาสูงขึ้น ดังนี้

ที่คาดวาไมสดใส มีแนวโนมซบเซาใน 
ป พ.ศ. 2555 คือกลุมสินคาท่ีมีตลาดสงออกหลัก 
ไปยังยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึงเปนกลุมสินคา 
ท่ีช้ันแรงงาน ซ่ึงจะประสบปญหาเร่ืองตนทุน 
แรงงานที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการเพิ่มคาแรง 
ในป พ.ศ. 2555 ไดแก

การสงออกไทยป พ.ศ. 2555 คาดวา 
ในชวงไตรมาสแรกของป การสงออกจะ 
หดตัวอยางรุนแรงจากปจจัยน้ำทวมใน 
ประเทศ ประกอบกับปญหาเศรษฐกิจยุโรป 
โดยไตรมาส 1/2555 คาดวาการสงออก 
หดตัวตอเนื่องจากไตรมาส 4/2554 โดย 
หดตัวรอยละ -11.2 ถึง -6.2 (ขยาย 
ตัวรอยละ -8.7 ท่ีคาความนาจะเปนสูงสุด) 
หรือเปนมูลคา 50,504-53,348 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ จากท่ีหดตัวประมาณรอยละ 
-6.81 ในไตรมาส 4/2554 ซ่ึงเปนการสงออก 
ที่หดตัวต่ำสุดในรอบ 10 ไตรมาส นับจาก 
ไตรมาส 4/52 หลังจากชวงวิกฤติแฮมเบอรเกอร 
อยางไรก็ตามหลังไตรมาส 2 การสงออกจะ 
เร ิ ่มฟ นตัวดีข ึ ้นจากการที ่ภาคการผลิต 
สามารถกลับมาผลิตไดเต็มท่ีรอยละ 90-100 

ป พ.ศ. 2555 คาดวาการสงออกจะ 
ชะลอตัวจากป พ.ศ. 2554 โดยขยายตัว 
รอยละ 6.8 – 13.7 มีมูลคา 243,842-259,477 
ลานเหรียญสหรัฐฯ จากท่ีขยายตัว 16.92  ใน 
ป พ.ศ. 2544 คาดการณภายใตสมมติฐาน 
เศรษฐกิจโลกขยายตัวรอยละ 3.38 (ตาราง 
ที่ 3) (แตทั้งนี้หากปญหาเศรษฐกิจยุโรปไม 
สามารถแกไขไดและลุกลามจนเปนวิกฤติ 
เศรษฐกิจโลกสงผลใหเศรษฐกิจโลกขยาย 
ตัวเพียง 0.78-1.38 จะสงผลกระทบอยาง 
รุนแรงตอการสงออกไทยถึงขั้นหดตัวอยูที่ 
รอยละ -3.13 – 4.28) การสงออกในป 
พ.ศ. 2555 ตลาดใหม เชน จีน อินเดยี 
อาเซียนใหม (กัมพูชา ลาว พมา และ 
เวียดนาม) อเมริกาใต จะเปนแรงขับ 
เคลื่อนสำคัญโดยขยายตัวรอยละ 14.4 ใน 
ขณะที่ตลาดเกาดั้งเดิมอยาง สหรัฐฯ และ 
ยุโรปที่ประสบปญหาเศรษฐกิจจะขยาย 

13,282-16,202

16.9
6.8-8.3

ผลกระทบน้ำทวมสงผลกระทบตอการ
สงออกป พ.ศ. 2554 มูลคา 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือทำใหมูลคา
การสงออกลดลงรอยละ

สงผลใหการสงออก
ป พ.ศ. 2554
ขยายตัวรอยละ

243,842-259,477

16.9

6.8-13.7

การสงออกป พ.ศ. 2555 ชะลอตัว
ตอเนื่องสองปซอน ขยายตัวรอยละ

มูลคา ลานเหรียญสหรัฐฯ 
จากที่ขยายตัว

ในป พ.ศ. 2554

50,504-53,348

31

ไตรมาส 1/2555 การสงออกหดตัวต่ำสุด
ในรอบ 10 ไตรมาส นับจากไตรมาส 
4/2552 คาดวาจะมีมูลคา

Export CLI เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554
สงสัญญาณหดตัว ลดลงต่ำกวาเสน
มาตรฐานตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 และลด
ต่ำสุดในรอบ

เดือน
นับตั้งแตเดือน
พฤษภาคม
พ.ศ. 2552 

ลานเหรียญสหรัฐฯ
ยังหดตัวตอเนื่อง
อยูในชวงรอยละ
-11.2 ถึง -6.2 

1»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¨Ò¡ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ 2 à´×Í¹áÃ¡¢Í§äμÃÁÒÊ 4/2554
2»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ¨Ò¡ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ 11 à´×Í¹áÃ¡¢Í§»‚ ¾.È. 2554
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การวิเคราะหทิศทาง ปญหา และความเสี่ยง
การสงออกของไทยป พ.ศ. 2555

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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ภาพ 1 การคาดการณมูลคาการสงออกป พ.ศ. 2555

ตาราง 1 การคาดการมูลคาการสงออกป พ.ศ. 2555 แยกตามตลาดสงออก

ภภภาาาพพพ 111 กกกาาารรรคคคาาาดดดกกกาาารรรณณณมมมูููลลลคคคาาากกกาาารรรสสสงงงออออออกกกปปป พพพ..ศศศ.. 222555555555

300,000
ลานเหรียญสหรัฐฯ

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 25532554*2555**
-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

6.8
16.9195,314

228,256
251,717

13.7

10.3 10.0

15.0

20.0

25.0

35.0

30.0

%

หมายเหตุ: * ประมาณการณ , ** คาดการณ

หมายเหตุ: * ประมาณการณ , ** คาดการณ

2553 2554* 2555** lower upper 2553 2554* 2555** lower upper
91,769 106,323 114,638 111,043 118,172 28.4 15.9 7.8 4.4 11.1
20,201 21,780 23,037 22,315 23,748 21.3 7.8 5.8 2.5 9.0

   20,413 24,450 28,325 27,436 29,198 29.8 19.8 15.8 12.2 19.4
19,217 21,194 21,207 20,542 21,860 19.7 10.3 0.1 -3.1 3.1
31,938 38,899 42,069 40,750 43,366 38.6 21.8 8.1 4.8 11.5

     129 131 131 127 135 9.6 1.7 0.1 -3.0 3.2
     7,347 9,959 10,513 10,183 10,837 57.4 35.6 5.6 2.3 8.8
     10,567 12,523 14,680 14,219 15,132 37.9 18.5 17.2 13.5 20.8
     4,886 4,695 5,144 4,983 5,303 61.7 -3.9 9.6 6.1 13.0
     9,010 11,592 11,602 11,238 11,960 19.0 28.7 0.1 -3.1 3.2

   13,132 15,735 16,846 16,318 17,366 38.5 19.8 7.1 3.7 10.4
   3,231 3,998 4,439 4,299 4,575 43.5 23.7 11.0 7.5 14.5
   3,610 4,635 5,119 4,959 5,277 28.1 28.4 10.4 7.0 13.9
   9,370 8,053 9,673 9,370 9,971 9.2 -14.1 20.1 16.4 23.8
   1,428 1,714 1,804 1,747 1,859 13.9 20.0 5.2 1.9 8.5

12,397 15,205 17,755 17,199 18,303 31.2 22.7 16.8 13.1 20.4
     2,342 2,645 2,975 2,881 3,066 48.2 13.0 12.4 8.9 15.9
     2,136 2,675 3,315 3,211 3,417 30.0 25.2 23.9 20.0 27.8
     2,073 2,810 3,297 3,193 3,398 34.2 35.6 17.3 13.6 20.9
     5,846 7,074 8,169 7,913 8,421 25.0 21.0 15.5 11.9 19.0

9,633 10,225 10,704 10,368 11,034 10.1 6.1 4.7 1.4 7.9
6,807 7,852 8,728 8,454 8,997 6.6 15.3 11.2 7.7 14.6
3,980 4,760 5,796 5,615 5,975 84.1 19.6 21.8 18.0 25.5
6,664 7,826 9,103 8,817 9,383 33.5 17.4 16.3 12.7 19.9
4,394 5,074 5,746 5,565 5,923 36.3 15.5 13.2 9.7 16.7
21,474 27,356 31,670 30,677 32,647 33.2 27.4 15.8 12.1 19.3
11,820 14,576 15,442 14,958 15,918 35.9 23.3 5.9 2.6 9.2
195,314 228,256 251,717 243,824 259,477 28.1 16.9 10.3 6.8 13.7

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ)

ตลาดหลัก
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
สหภาพยุโรป (15)
อาเซียน (เดิม)
บรูไนดารุสซาลาม
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟลิปปนส
สิงคโปร

30,771 34,134 37,881 36,693 39,048 26.2 10.9 11.0 7.5 14.4ตลาดรอง

60,954 73,223 83,757 81,130 86,339 27.4 20.1 14.4 10.8 17.9ตลาดใหม

ฮองกง
ไตหวัน
เกาหลีใต
ออสเตรเลีย
แคนาดา

อาเซียน (ใหม)
กัมพูชา
ลาว
พมา
เวียดนาม
ตลาดตะวันออกกลาง
ตลาดแอฟริกา
ตลาดอเมริกาใต
ตลาดเอเชียใต (มีอินเดีย)
อินเดีย
จีน
อื่นๆ
รวมสินคาออก

อัตราการขยายตัว (รอยละ)



ไมสดใส
(ชะลอลงมา

กถึงหดตัว)

คาดวามีโอกาส

(ขยายตัวได)

1. เครื่องใชไฟฟา และสวนประกอบ
2. อัญมณีและเครื่องประดับ
3. เครื่องนุงหม
4. เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน
5. รองเทาและชิ้นสวน

1. รถยนตอุปกรณ และสวนประกอบ
2. ยางพารา
3. เม็ดพลาสติก
4. เคมีภัณฑ
5. ขาว
6. อาหารกระปองและแปรรูป
7. มันสำปะหลัง
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ตาราง 2
การคาดการณกลุมสินคาสงออก
ในป พ.ศ. 2555

ตาราง 3
สมมติฐานการคาดการณ

หมายเหตุ: * ประมาณการณ , ** คาดการณ

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
สหภาพยุโรป (15) 
ออสเตรเลีย
แคนาดา
จีน
อินเดีย
ฮองกง
ไตหวัน
เกาหลีใต
ตลาดตะวันออกกลาง
ตลาดแอฟริกา
ตลาดอเมริกาใต
ตลาดเอเชียใต
บรูไนดารุสซาลาม
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟลิปปนส
สิงคโปร
กัมพูชา
ลาว
พมา
เวียดนาม
โลก

2552
-3.49
-6.28
-4.20
1.51
-2.77
9.21
6.97
-2.66
-1.93
0.32
2.63
-1.68
-1.75
7.17
-1.77
4.58
-1.64
1.15
-0.77
-1.96
7.59
5.14
5.32
-1.15

2553
3.03
4.06
1.81
2.49
3.22
10.40
9.95
6.97
10.88
6.16
4.41
2.84
6.08
9.46
2.60
6.10
7.19
7.63
14.47
6.02
7.93
5.45
6.78
4.97

2554*
1.72
-0.25
1.57
1.76
2.24
9.29
7.72
5.99
5.24
3.66
4.00
3.40
4.53
8.22
2.77
6.33
5.20
4.66
5.30
6.71
8.26
5.53
5.75
3.79

2555**
1.99
2.03
0.18
4.00
1.85
8.48
7.24
4.32
5.00
3.80
3.61
3.56
3.97
7.99
2.17
6.07
5.10
4.88
4.30
6.45
8.39
5.50
6.27
3.38



ปจจัยท่ีมีผลตอการสงออกไทยท่ีสำคัญ 
ในป พ.ศ. 2555

1) เศรษฐกิจโลกอยู ในภาวะเสี ่ยง 
จากปญหาวิกฤติหนี้สาธารณะในกลุมยูโร 
ซึ ่งขยายวงกวางและมีโอกาสเขาสู ภาวะ 
เศรษฐกิจถดถอย ซึ่งจะกระทบตอประเทศ 
ผูนำทางเศรษฐกิจและลุกลามใหเศรษฐกิจ 
โลกแยลงตามไปดวย

-1.2
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012**
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1.6
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4

6
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0.9
1.9

2.6
1.6

-2.0

-0.1

2.9

0.3
1.4 2.0

2.4

-1.2

-6.3

4.1

2.0

-7

-5

-3

-1

1

3

5

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012**

0.2

2.7

1.9
-0.3

2011*

 

4.1

2.5
3.7

4.5
4.4

4.8
4.1

1.1
1.7

2.5

3.5
3.1 2.7

1.9

-3.5

3.0
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1.7

-6
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4

6
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13.1

10.9 10.0
9.3

7.8
7.6

8.4
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9.6
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10.4

8.59.3
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เศรษฐกิจกลุมยูโร ชะลอลงมากเนื่องจากปญหา 
หนี้สาธารณะ และหากการแกปญหาไมมี 
ประสิทธิภาพ ก็มีโอกาสที่เศรษฐกิจจะลดต่ำลง 
กวา 0.2

เศรษฐกิจญี่ปุน ดีขึ้นหลังจากที่ไดรับผลกระทบ 
จาก สึนามิ ในป 2011 จนทำใหเศรษฐกิจหดตัว 
ลง -0.3

เศรษฐกิจสหรัฐฯ สามารถขยายตัว 2% ไดหาก 
มีการทำแผนการแกปญหาขาดดุลและปญหาหนี้

สินที่มีประสิทธิภาพและนาเชื่อถือ

เศรษฐกิจจีน ชะลอลงจากปญหาเศรษฐกิจโลก 
ที่กระทบตอการสงออกของจีน
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หมายเหตุ: OECD Economic Outlook, Volume 2011/2 
 * ประมาณการณ 
 ** คาดการณ



2) ตนทุนเพิ ่มขึ ้น ทั้งในสวนของ 
โลจิสติกส และตนทุนการผลิต โดยตนทุน 
โลจิสติกสเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันดิบโลกที่ 
มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น โดย U.S. Energy 
Information Administration (EIA) คาดวา 
ราคาน้ำมัน West Texas intermediate 
(WTI) ในป พ.ศ. 2555 จะปรับตัวสูงขึ้น 
รอยละ 3.4 อยูที่ระดับ 98.0 เหรียญสหรัฐฯ 
/บารเรล จากระดับ 94.8 เหรียญสหรัฐฯ 
/บารเรล ในป พ.ศ. 2554 ประกอบกับ 
นโยบายการปรับขึ ้นราคาพลังงานภาค 
ขนสงในป พ.ศ. 2555 ในขณะที่ตนทุน 
การผลิตเพิ่มขึ้นจากนโยบายขึ้นคาแรงของ 
รัฐบาล และนโยบายการปรับราคา LPG ใน 
ภาคอุตสาหกรรม

3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ภัย 
ธรรมชาติท ี ่ เพ ิ ่มมากขึ ้น เช น น้ำทวม 
แผนดินไหว ลวนแตเปนปจจัยเสี่ยงที่มีผล 
กระทบตอการสงออกไทยมากข้ึน และปญหา 
น้ำทวมกระทบตอความเช่ือม่ันของนักลงทุน

4) ความมั่นคงทางการเมือง

ดัชนีชี้นำการสงออก หดตัวต่ำกวา 
เสนมาตรฐาน คาดวาการสงออกในไตรมาส 
แรกของป พ.ศ. 2555 หดตัวตอเนื่อง

ดัชนีช้ีนำการสงออก (Export Composite 
Leading Index: Export CLI)1  

Export CLI เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 สงสัญญาณหดตัว ลดลงต่ำกวาเสน 
มาตรฐานตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 และลดต่ำ 
สุดในรอบ 31 เดือน นับต้ังแตเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2552 สงสัญญาณวาการสงออกไตรมาส 
1/2555 จะยังมีทิศทางหดตัว โดยลาสุด 
Export CLI อยูที่ระดับ 97.7 ลดลง 0.9 
จาก 98.6 ในเดือนกอนหนา โดยตัวแปร 
องคประกอบทุกตัวทั้งปจจัยภายในประเทศ
และตางประเทศสงสัญญาณดานลบ โดยดัชนี 
ช้ีนำวัฏจักรธุรกิจระยะส้ัน อัตราการใชกำลัง 
การผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และทิศทาง 
การผลิตโลกสงสัญญาณหดตัว ในขณะท่ีดัชนี 
ตลาดหลักทรัพยสงสัญญาณชะลอตัว 

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

West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil Price

+19.4%
79.40 dollars/barrel 94.82 dollars/barrel 98.00 dollar/barrel

+3.4%

dollars per barrel
Historical spot price
STEO price forecast
NYMEX futures price

95% NYMEX futures price upper confidence interval
95% NYMEX futures price lower confidence interval

Note: Confidence interval derived from options market information for the 5 trading days ending December 1,2011
Intervals not calculated for months with sparse trading in "near-the-money" options contracts
Source: Short-Term Energy Outlook, December 2011 
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ผลิตภัณฑเซรามิกอีก 2 ประเภทที่เหลือ 
เปนของประเทศคูแขงในอาเซียน แตเมื่อ 
ว ิ เคราะห ศ ักยภาพการส งออกของทั ้ง         
3 ผลิตภัณฑเซรามิกพบวาท้ังหมดมีศักยภาพ 
การสงออกที่ลดลง ประเทศที่มีศักยภาพ 
การสงออกเพิ่มขึ้นคือประเทศมาเลเซีย

กอนจบการเสวนาผมไดท้ิงทายใหผูเขา 
รวมเสวนาไดชวยกันคิดวาอยาคิดวา AEC 
คือการเปดเสรีเฉพาะธุรกิจที ่ทำการคา 
เทานั้น เราไมทำการคาเราก็โดนกระทบ 
เพราะประเทศไทยเปดใหสินคาคูแขงเขามา
ขาย แขงกับสินคาไทย เราจะรอดจาก AEC 
และมีโอกาสก็ตอเมื่อเราปรับตัว ผมเสนอ 
ใหมีการผลักดันตั ้ง “สถาบันเซรามิก” 
ภายใต การกำก ับของหน วยงานร ัฐฯ 
กลุมเซรามิกในสภาอุตสาหกรรมตองรีบ 
ตั้ง Intelligence Unit ของอุตสาหกรรม 
เซรามิกโดยดวน ซึ่งประกอบดวยขอมูล 
เกี ่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกทั้งของไทย 
และประเทศคูแขง ที่สำคัญก็คือตองตรวจ 
เช็กสุขภาพของอุตสาหกรรมหรือสถานะ 
แขงขันของไทยวาเปนอยางไร ผมคิดวา 
เรายังขาดขอมูลของกลุม SMEs ตองเตรียม 
ศึกษาและผลกระทบเพื่อการปรับตัวโดย 
ด  วน  และ  2 ประเด ็นท ี ่ สำค ัญค ือ  
ผู ประกอบการตองมีข อมูลการตลาด 
เชิงลึกในอาเซียน รวมถึงการฟนฟูภาษาอังกฤษ 
และภาษาของอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 
หากเราไมรีบทำก็ตองบอกวา “ตัวใครตัวมัน 
ละครับพี่นอง” 

ผมจึงขออนุญาตนำหัวขอดังกลาว 
มานำเสนอทานผูอานอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพูด 
อุตสาหกรรมเซรามิกไทยในชวง 10-15 ป 
ที่ผานมา ในอาเซียนเราถือไดวาเปนเบอร 
หนึ่งของอาเซียน ที่เราคุยเคยกันมากคือ 
คำวา “เมืองเซรามิกลำปาง (Lampang 
Ceramic City)” และมีการตั้งเปาหมาย 
วาไทยจะเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรม 
เซรามิกในภูมิภาคนี ้ แตเมื ่อมาถึงวันนี ้ 
สถานการณต างๆ ได แปรเปล ี ่ยนไป 
อุตสาหกรรมเซรามิกซึ่งรวมทั้งที่เปนกลุม 
วิสาหกิจชุมชน ทั้งกลุมเซรามิกลำปาง กลุม 
เซรามิกบานเชียง กลุมเซรามิกศิราดล และ 
กลุมเซรามิกดานเกวียน รวมไปถึงกลุมเซรามิก 
ที่เปน SMEs หมดทั้งประเทศกำลังอยูใน 
ชวงขาลง ทั้งนี้เพราะถูกแยงตลาดจาก 
ผู สงออกที ่สำคัญของโลกและในตลาด 
อาเซียนคือประเทศจีน รวมถึงตนทุนการ 
ผลิตทั้งคาจางตอวันและราคาพลังงานที่ 
ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ประเทศคูแขง 
ในอาเซียน ไดเบียดบังสวนแบงตลาดจาก 
ไทยไปทุกๆ วัน ทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และที่กำลังมาแรงก็คือเวียดนาม จาก 
ขอมูลท่ีผมมีอยู ผลิตภัณฑเซรามิกท่ีสงออก 
สำคัญของอาเซียนมี 3 สวนคือ สุขภัณฑ 
กระเบื้องปูพื้น และลูกถวยไฟฟา ตำแหนง 
ตลาดของอุตสาหกรรมเซรามิกไทยใน 
อาเซียนในชวงป พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 
พบวาสุขภัณฑของไทยยังคงรักษาแชมป 
ที่มีสวนแบงตลาดสูงสุดในอาเซียน แต 

ผลิตภัณฑเซรามิกที่
สงออกสำคัญของอาเซียน
มี 3 สวนคือ สุขภัณฑ 
กระเบื้องปูพื้น และลูกถวย
ไฟฟา ตำแหนงตลาดของ
อุตสาหกรรมเซรามิกไทย
ในอาเซียนในชวงป 
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553
พบวาสุขภัณฑของไทย
ยังคงรักษาแชมปที่มี
สวนแบงตลาด
สูงสุดในอาเซียน

Driving towards ASEAN+
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อุตสาหกรรมเซรามิกไทย
กับความทาทาย
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Contributor
ผศ.ดร. อัทธ พิศาลวานิช 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและผูอำนวยการ 
ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
การศึกษา
Ph.D (Agricultural Economics), 
University of Giessen, Germany. 
(ทุนรัฐบาลเยอรมัน)
ความเชี่ยวชาญ 
การคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ

เมื่อวันศุกรที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 ผมไดรับเชิญใหไปรวมเสวนา
ที่จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ ที่โรงแรม Grand Mercure Fortune
กรุงเทพฯ ภายใตหัวขอ “อุตสาหกรรมเซรามิกไทยกับความทาทายใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”



ตลอดหลายปที่ผานมา นอกจากตลาด 
โลกตองเผชิญกับการเปลี ่ยนแปลงของ 
โครงสรางประชากรคร้ังสำคัญ คือ การเขาสู 
สังคมผูสูงอายุ อัตราการเกิดที่ลดลง และ 
การเปนสังคมเมืองมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ 
มีหลายเหตุการณแทรกเขามา ท้ังปญหาความ 
ปลอดภัยดานอาหาร และภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน 
บอยครั้งในหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจน 
เศรษฐกิจโลกที่อยูในภาวะชะลอตัว สงผล 
ใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูบริโภค 
เร่ิมเปล่ียนไปจากเดิม ท้ังน้ีแมการเปล่ียนแปลง 
ดังกลาวจะมีลักษณะแบบคอยเปนคอยไป 
แตผูสงออกไทยก็ไมควรมองขามและควร 
ติดตามขอมูลดังกลาวอยางใกลชิด เพราะ 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนับเปนสัญญาณ 
หน่ึงท่ีเตือนใหผูสงออกทราบวาความตองการ 
สินคาอาหารในตลาดโลกกำลังจะเปลี่ยนไป
ในทิศทางใด หากผูสงออกสามารถจับทิศทาง 
และเริ่มตนเจาะตลาดกลุมเปาหมายไดกอน
ยอมมีความไดเปรียบในการแขงขันในระยะ
ยาว อีกท้ังยังสามารถรักษาหรือเพ่ิมสวนแบง 
ตลาดในอนาคตได

ในป พ.ศ. 2555 Innova Market 
Insights ซ่ึงเปนบริษัทวิจัยตลาดอาหารและ 
เครื่องดื่ม ไดระบุแนวโนมสินคาอาหาร 10 
ประเภทที่คาดวาจะไดรับความนิยม ดังนี้

1. Pure is the New Natural : 
อาหารสดจากธรรมชาติ หรือมีการปรุงแตง 
เพียงเล็กนอย และท่ีสำคัญคือตองปราศจาก 
สารเคมีปนเปอนจะไดรับความนิยมมาก จึง 
เปนที่คาดวานับจากนี้ไปผูประกอบการจะ 
นำคำวา pure หรือคำอื่นที่มีความหมาย 
ใกลเคียงมาติดบนสินคามากขึ้น

2. Green is a Given : อาหารที่ 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอน ตั้งแต 

วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนสง ตลอดจน 
วัสดุท่ีใช รวมถึงชวยลดการปลอยกาซคารบอนได 
ออกไซด

3. Location, Location, Location 
: อาหารท่ีสามารถระบุแหลงท่ีมาท่ีนาเช่ือถือ 
และตรวจสอบยอนกลับได เน่ืองจากผูบริโภค 
บางสวนมีแนวโนมสนใจถึงแหลงที่มาของ 
สินคาอาหารมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยใน 
การบริโภค ขณะที่ผูบริโภคบางกลุมจะหัน 
มาเลือกซ้ืออาหารท่ีมีแหลงกำเนิดจากภายใน 
ประเทศแทนการนำเขา เพื ่อชวยเหลือ 
ผูประกอบการทองถิ่น 

4. Premium Stands Out : อาหาร 
ระดับพรีเมียมยังคงไดรับความสนใจ แมอยู 
ในสถานการณที ่ผู บริโภคตองควบคุมคา 
ใชจายจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เพียง 
แตผูบริโภคจะเลือกซื้ออาหารพรีเมียมที่มี 
ราคาสมเหตุสมผล หรืออาหารพรีเมียมท่ีลด 
ราคาจำหนาย แทนการเลือกซ้ืออาหารพรีเมียม 
ราคาแพงเชนเดิม

5. Seniors Draw Attention : 
อาหารเพื่อผูสูงอายุ เนื่องจากเปนตลาดที่มี 
โอกาสขยายตัวสูงจากจำนวนประชากรใน 
กลุมนี้ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น และเปนกลุมที่มี 
กำลังซื้อคอนขางสูง

6. Forty is the New Twenty : 
อาหารท่ีชวยคืนความออนเยาว หรือเพ่ิมความ 
กระปรี้กระเปรา โดยเฉพาะกลุมผูบริโภคที่ 
มีอายุ 45-60 ป ซึ่งมักเลือกซื้ออาหารที่มี 
สวนผสมของวิตามินหรือสารอาหารตางๆ 
เพิ่มเติม อาทิ วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 Q10 
และโอเมกา 3

7. Grounded in Science : อาหาร 
ซ่ึงสามารถระบุขอมูลพิสูจนทางวิทยาศาสตร 
ที่ชัดเจน อาทิ หมากฝรั่งซึ่งประกอบไปดวย 
สารที่มีผลพิสูจนทางวิทยาศาสตรแลววาจะ
ชวยใหฟนขาวขึ้นอยางเปนธรรมชาติ

8. Regulators Force a Rethink 
: อาหารซึ่งผูผลิตแตละรายอาจตองปรับ 
กระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑบอย 
ครั้งขึ้นจากแนวโนมการกำหนดกฎระเบียบ
ของภาครัฐเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหาร 
ท่ีมีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการควบคุมสวนผสม หรือ 
สารในอาหาร อาทิ น้ำมันที่ใชทอด และ 
ไขมันแปรรูปชนิดไมอิ่มตัว (Transfat) 

9. Un-measurable Niches : อาหาร 
ที่พัฒนาขึ้นเปนพิเศษเพื่อลูกคาเฉพาะราย 
หรือเฉพาะลูกคาบางกลุม เชน อาหาร 
ปราศจากกลูเตนสำหรับผูที่แพโปรตีนจาก 
ธัญพืช ตลาดอาหารเฉพาะกลุมนี้นับเปน 
โอกาสของผู ประกอบการรายเล็กในการ 
เจาะตลาด เนื่องจากมีความคลองตัวในการ 
ปรับเปลี่ยนการผลิตไดตามความตองการ 
ของลูกคาเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุมมากกวา 
ผูประกอบการรายใหญ โดยคาดวาการส่ือสาร 
แบบ Social Network จะเปนเครื่องมือ 
สนับสนุนสำคัญของผูประกอบการรายเล็ก 
ในการเขาถึงกลุมลูกคา

10.  Boom for Protein : อาหารท่ีทำ 
จากโปรตีนจากพืช อาทิ ถั่วเหลือง ขาวสาลี 
มีแนวโนมไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก

Disclaimer:

จำนวนประชากรโลกแยกตามอายุ

ที่มา: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011): World Population 
Prospects: The 2010 Revision. New York
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อาหารที่ชวยลดความดันโลหิต เปนตน สวน 
ดานบรรจุภัณฑ ควรมีน้ำหนักเบา เปดใช 
ไดงาย ติดฉลากท่ีอานงายชัดเจน และไมควร 
ระบุบนฉลากวาเปน “อาหารสำหรับผูสูงอายุ” 
ซึ่งเปนประเด็นที่คอนขางออนไหว นอกจาก 
น้ี ในฐานะท่ีไทยเปนประเทศผูสงออกอาหาร 
รายสำคัญของโลกและมีระบบควบคุมมาตรฐาน 
ความปลอดภัยสินคาอาหารเปนที่ยอมรับ 
ในตลาดโลก โดยเฉพาะกุง ปลาบด และไก 
จึงนับเปนจุดแข็งสำคัญในการประชาสัมพันธ 
ผลิตภัณฑอาหารผูสูงอายุท่ีใชวัตถุดิบดังกลาว 
ไดเปนอยางดี

 
• ตลาดอาหารสำหรับเด็ก
แมจำนวนประชากรเด็กของโลกจะมี 

แนวโนมลดลงเน่ืองจากแตละครัวเรือนมีบุตร 
นอยลง แตเปนที่นาสังเกตวาคาใชจายเพื่อ 
ซื้ออาหารสำหรับเด็ก โดยเฉพาะในชวงแรก 
เกิดถึง 3 ป ของแตละครอบครัวกลับสูงขึ้น 
และมีแนวโนมเพิ่มอยางตอเนื่อง แมในชวง 
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจากพอแมซึ่ง 
เปนผูตัดสินใจเลือกซื้อสินคาอาหารใหลูก 
ยินดีจายเงินแพงข้ึน หากม่ันใจวาสินคาดังกลาว 
มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประโยชน อาหาร 
สำหรับเด็กจึงเปนอีกตลาดหนึ่งที่ผูสงออก 
สินคาอาหารของไทยไมควรมองขาม 

ในบรรดาตลาดสินคาอาหารสำหรับเด็ก 
บริษัทวิจัยดานการตลาดหลายแหงมีความ 
เห็นตรงกันวาตลาดจีนมีแนวโนมเติบโตอีก 
หลายเทาตัวในชวง 2-3 ปตอจากน้ี เน่ืองจาก 
มีการคาดการณวาในป พ.ศ. 2555 จะมี 
เด็กเกิดใหมจำนวนมหาศาลในจีน คิดเปน 
อัตราขยายตัวกวารอยละ 5 เมื่อเทียบกับ 
ปกอนหนา เน่ืองจากชาวจีนเช่ือวาเด็กท่ีเกิด 
ในป ม ั งกรทองจะนำความม ั ่ งค ั ่ งมาส ู  
ครอบครัว ประกอบกับรฐับาลจีนผอนคลาย 
นโยบายจำกัดจำนวนประชากร โดยอนุญาต 
ใหบางพื้นที่มีบุตรคนที่สองไดแลว สงผลให 
ความตองการสินคาสำหรับเด็ก รวมถึงอาหาร 
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีกหลายเทาตัว

ผูสูงอายุและเด็ก... ตลาดอาหารที่ไมควร 
มองขาม

จากทิศทางการบริโภคอาหารในป 
พ.ศ. 2555 ดังกลาวขางตนจะเห็นวา 
สวนใหญย ังคงเกาะกระแสร ักส ุขภาพ 
มุงเนนความปลอดภัยของอาหาร และเปน 
มิตรกับสิ่งแวดลอม เหมือนเชนในชวง 2-3 
ปท่ีผานมา ซ่ึงพบวาผูสงออกอาหารของไทย 
หลายรายไดปรับตัวเพ่ือรับกับกระแสดังกลาว 
บางแลว ทั้งการผลิตอาหารอินทรีย การนำ 
ระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) มา 
ใชกับสินคาอาหารสงออกหลายรายการ 
ท้ังสินคาปศุสัตว ผัก-ผลไม และอาหารทะเล 
รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการผลิตใหเปน
ไปตามระเบียบนำเขาตางๆ ท้ังท่ีกำหนดจาก 
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งระยะหลังเริ่มมี 
ระเบียบเกี ่ยวกับการรับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอมเพิ่มเติมเขามามากขึ้น

อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาสังเกตวาปจจุบัน 
ผูสงออกสินคาอาหารของไทยกลับใหความ
สำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสำหรับ 
ผูสูงอายุไมมากนัก เมื่อเทียบกับผูสงออก 
สินคาอาหารในตางประเทศที่ตื่นตัวในการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสำหรับ 
ผูสูงอายุ ทั้งที่ผูบริโภคกลุมนี้มีแนวโนมจะ 
กลายเปนกลุมผูบริโภคสำคัญและนาจับตา
มองมากที่สุดในอนาคต

• ตลาดอาหารสำหรับผูสูงอายุ
ผูสงออกที่ตองการเจาะตลาดผูสูงอายุ

ควรใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณสมบัติ
ของอาหาร รวมถึงบรรจุภัณฑอาหารให 
เหมาะกับความตองการของผูสูงอายุซึ่งมัก
มีขอจำกัดดานสุขภาพ และมีความตองการ 
ดานสารอาหารท่ีตางไปจากเดิม ท้ังน้ีลักษณะ 
ของผลิตภัณฑอาหารที่เหมาะกับผูสูงอายุ 
คืออาหารที่เคี ้ยวหรือกลืนงาย รสชาติดี 
ชวยรักษาและบำรุงสุขภาพ อาทิ อาหาร 
ที่มีน้ำตาลนอย อาหารที่มีแคลอรี่ต่ำ และ 

Disclaimer:Disclaimer: ¢ŒÍÁÙÅμ‹Ò§ æ ·Õ่»ÃÒ¡¯ à»š¹¢ŒÍÁÙÅ·Õ่ä´Œ¨Ò¡áËÅ‹§¢ŒÍÁÙÅ·Õ่ËÅÒ¡ËÅÒÂ áÅÐ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅà»š¹ä»à¾×่ÍÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ã¹¡ÒÃãËŒ¢ŒÍÁÙÅá¡‹¼ÙŒ·Õ่Ê¹ã¨à·‹Ò¹Ñ้¹ 
â´Â¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂã´ æ ·Õ่ÍÒ¨à¡Ô´¢Ö้¹¨Ò¡¡ÒÃ·Õ่ÁÕºØ¤¤Å¹Ó¢ŒÍÁÙÅ¹Õ้ä»ãªŒäÁ‹Ç‹Òâ´Â·Ò§ã´

ทั้งนี้ ผูสงออกพึงตระหนักวาการเจาะ 
ตลาดอาหารสำหรับเด็กควรเนนที่อาหารที่
มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน และมีผล 
ใหเด็กมีพัฒนาการท่ีดี แข็งแรง เพราะปจจัย 
เหลานี้นับเปนแรงจูงใจสำคัญในการเลือก 
ซื้อมากกวาปจจัยดานราคาอยางเห็นไดชัด 
แมในยามที ่เศรษฐกิจอยู ในภาวะซบเซา 
ผูสงออกจึงควรใหความสำคัญกับการพัฒนา 
อาหารสำหรับเด็ก ดวยการเพิ่มสารอาหาร 
อันเปนประโยชน อาทิ โปรตีน วิตามิน 
และเกลือแรตางๆ รวมถึงเนนการพัฒนา 
อาหารที่สะดวกตอการรับประทาน ซึ่งไดรับ 
ความนิยมจากกลุมคุณแมสมัยใหมท่ีปจจุบัน 
ทำงานนอกบานมากขึ้น จึงมีเวลานอยลงใน 
การจัดเตรียมอาหารใหลูก

จากรายงานขององคการ 
สหประชาชาติพบวา 
จำนวนประชากรผูสูงอายุ 
ของโลกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาก
ป พ.ศ. 2553
 ประชากรโลก 7,001 ลานคน 
อายุมากกวา 60 ป
865 ลานคน
(สัดสวนผูสูงวัยรอยละ 12.4)

ป พ.ศ. 2573
 ประชากรโลก 8,517 ลานคน 
อายุมากกวา 60 ป
1,574 ลานคน
(สัดสวนผูสูงวัยรอยละ 18.4)

ป พ.ศ. 2593
 ประชากรโลก 9,708 ลานคน 
อายุมากกวา 60 ป
2,433 ลานคน
(สัดสวนผูสูงวัยรอยละ 25.1)
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เศรษฐกิจพิเศษดังกลาวจะสามารถดึงดูด 
เงินลงทุนท้ังจากภายในประเทศและตางประเทศ 
ไดอยางมหาศาล โครงสรางพื้นฐานทาง 
เศรษฐกิจจะไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการทำงานของคนอินเดียจะไดรับการพัฒนา 
และมีการจางงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะ 
สงผลใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 
อันจะเปนผลทำใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของอินเดียเพิ่มขึ้นอยางยั่งยืน

ในสวนของกฎกระทรวงวาดวยเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ ป พ.ศ. 2549 (Special 
Economic Zone Rule 2006) มีไวเพื่อ 
กำหนดแนวทางในการดำเนินงานของเขต 
เศรษฐกิจพิเศษใหมีความคลองตัวมากย่ิงข้ึน 
โดยเฉพาะขั้นตอนตางๆ ในการพัฒนาการ 
บริหาร และการดูแลรักษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
รวมทั้งขั้นตอนในการจัดตั ้งบริษัทและ 
การดำเนินธุรกิจภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ได ม ีการปร ับให ง ายและสะดวกมาก 
ยิ่งขึ ้นดวยการลดขั้นตอนใหดำเนินการ 
เสร็จส้ินภายในจุดเดียว (Single Window)

ข้ันตอนการขออนุญาตจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษในอินเดีย

การขออนุญาตจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในอินเดียสามารถดำเนินการได 3 ชองทาง 
คือ

ชองทางที่ 1 บริษัทที่จะขอจัดตั้งเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ (Developer) จะตองย่ืนคำขอ 
(Proposal) ตอรัฐบาลของรัฐที่บริษัทสนใจ 
จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อรับคำขอ 
แลวรัฐบาลของรัฐน้ันๆ จะตองสงคำขอดังกลาว 
พรอมขอเสนอแนะไปยังคณะกรรมการ 
อนุมัติ (Board of Approval) ภายใน 45 
วันนับจากวันท่ีรับคำขอจากบริษัทผูย่ืนคำขอ 

ดวย รัฐบาลอินเดียจึงไดประกาศนโยบาย 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zone Policy) ในเดือนเมษายน ป พ.ศ. 
2543 ดวยความคาดหวังวาเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษจะเปนกลไกขับเคลื ่อนสำคัญที ่จะ 
ทำใหประเทศอินเดียมีการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยรัฐบาลจะเปน 
ผูสนับสนุนดานตางๆ ทั้งในระดับประเทศ 
และระดับรัฐ คือการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ (SEZ) อยางเปนรูปธรรมในประเทศ 
อินเดียจึงเร่ิมถือกำเนิดต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2543 เปนตนมา จนกระทั่งพระราช 
บัญญัติวาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ป พ.ศ. 
2548 (Special Economic Zone Act 
2005) ผานความเห็นชอบจากรัฐสภาในเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 และมีผลบังคับใช 
ตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549 
เปนตนมา รวมทั้งมีการออกกฎกระทรวง 
วาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ป พ.ศ. 2549 
(Special Economic Zone Rule 2006) 
โดยกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม 
อินเดียมารองรับอีกดวย ทำใหการจัดต้ังเขต 
เศรษฐกิจพิเศษของอินเดียมีกฎหมาย 
รองรับและดำเนินการอยางเปนระบบโดย
สมบูรณ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฯ ดังกลาว 
มีวัตถุประสงค ดังนี้

1. เพ ื ่อเป นการเพ ิ ่มก ิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจใหมากขึ้น

2. เพื ่อเปนการสงเสริมการสงออก 
สินคาและบริการของอินเดีย

3. เพื่อเปนการสงเสริมการลงทุนทั้ง 
จากภายในประเทศและตางประเทศ

4. เพ่ือเปนการสรางงานภายในประเทศ
5. เพ่ือใหมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ รัฐบาลมีความคาดหวังวาเขต 

อินเดียเปนประเทศแรกในทวีปเอเชีย
ท่ีมองเห็นความสำคัญของเขตนิคมอุตสาหกรรม 
เพื่อการสงออก (EPZ: Export Processing 
Zone) ในฐานะกลไกสำคัญท่ีจะชวยสงเสริม 
การสงออกของประเทศใหเติบโตไดอยาง 
ตอเน่ือง เขตนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก 
ของอินเดียจึงไดถูกสรางขึ้นเปนแหงแรกใน
ทวีปเอเชียที่เมืองกันดลา (Kandla) ในรัฐ 
คุชราต (Gujarat) ซึ่งตั้งอยูดานเหนือของรัฐ 
มหาราษฏระ (Maharashtra) ในป พ.ศ. 
2508 ตามมาดวยเขตนิคมอุตสาหกรรมใน 
ลักษณะท่ีคลายคลึงกันภายใตช่ือท่ีแตกตางกัน 
ไปอีกหลายแหง เชน Software Technology 
Park (STP), Export Oriented Unit 
(EOU) เปนตน แตปรากฏวาการดำเนินการ 
ในการจัดต้ังเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว 
ไมได บรรลุผลตามเป าหมายท ี ่ต ั ้ ง ไว  
คือไมไดชวยใหการสงออกของอินเดียดีข้ึน 
และไมไดชวยใหมีการจางงานเพิ ่มขึ ้น 
ตามท่ีคาดหวัง รวมท้ังไมเปนไปตามเปาหมาย 
อื่นๆที่ตั้งไวดวย

รัฐบาลอินเดียไดเรียนรูจากประสบการณ 
ความล มเหลวในการจ ัดต ั ้ ง เขตน ิคม 
อุตสาหกรรมประเภทตางๆ ของตนเองมา 
หลายป และไดเห็นความสำเร็จในการจัดต้ัง 
เขตนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญครบวงจร 
ที่เรียกวา “เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ: 
Special Economic Zone)” ในตางประเทศ 
หลายประเทศที่เนนสรางการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจดวยการลงทุนโดยภาคเอกชน 
(Private Investment-Led Economic 
Growth) ก็ไดขอสรุปวาการจัดตั้งเขต 
เศรษฐกิจพิเศษนาจะเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ที่จะทำใหอินเดียประสบความสำเร็จทั้ง 
ดานการคาและการลงทุน ตลอดจนการ 
สรางงานและการแกปญหาสังคมดานอ่ืนๆ 
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ “SEZ: Special Economic Zones”
ประเทศอินเดีย (ตอนที่ 1)
โดย สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองมุมไบ



คณะกรรมการอนุมัติจะใชเวลาพิจารณา 
อนุมัติภายใน 30 วัน กอนแจงผลใหรัฐบาล 
กลางทราบ โดยรัฐบาลกลางจะเปนผูออก 
หนังสืออนุมัติใหแกบริษัทผูยื่นคำขอ หลัง 
จากนั้นบริษัทผูยื่นคำขอจะตองแจงขอมูล 
รายละเอียดที่จำเปนแกรัฐบาลกลางกอนที่
รัฐบาลกลางจะประกาศ (Notification) ให 
พื้นที่ที่ยื่นขอไดรับสถานะเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

ชองทางที่ 2 บริษัทที่จะขอจัดตั้งเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ (Developer) สามารถยื่น 
คำขอ (Proposal) ผานคณะกรรมการ 
อนุมัติ (Board of Approval) ไดโดยตรง 
โดยคณะกรรมการฯ จะตองขอความเห็นชอบ 
จากรัฐบาลของรัฐนั้นๆกอนภายใน 6 เดือน 
นับจากวันที่รับคำขอจากบริษัทผูยื่นคำขอ 
หลังจากนั้นก็จะพิจารณาอนุมัติภายใน 30 
วัน ซึ่งเปนขั้นตอนเดียวกบัชองทางแรก

ชองทางท่ี 3 รัฐบาลกลางสามารถจัดต้ัง 
และประกาศใหพื้นที่ใดเปนเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษก็ไดแตจะตองหารือกับรัฐบาลของรัฐ
นั้นๆ เสียกอน

สำหรับคณะกรรมการอนุมัติ (Board 
of Approval) จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลกลางให 
มีอำนาจตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ป พ.ศ. 2548 มี 
องค ประกอบคณะจากกระทรวงและ 
หนวยงานที่เกี่ยวของจำนวน 19 คน โดยมี 
ปลัดกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม 
เปนประธาน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zone) ของอินเดียในปจจุบัน

ปจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2554) รัฐบาลอินเดียไดอนุมัติใหมีการจัด 
ต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแลว (Formal Approval 
SEZs) จำนวน 585 แหงทั่วประเทศ ซึ่ง 
จากจำนวนท่ีไดรับอนุมัติอยางเปนทางการ 
ทั้งหมด 585 แหงดังกลาว มีพื้นที่ที่ไดรับ 
การประกาศเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษแลว 

“รัฐบาลอินเดียจึงไดประกาศนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic Zone Policy) ในเดือนเมษายน 
ป พ.ศ. 2543 ดวยความคาดหวังวาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเปน 
กลไกขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำใหประเทศอินเดียมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยรัฐบาลจะเปนผูสนับสนุนดาน 
ตางๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับรัฐ คือ การจัดสราง 
โครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพระดับโลก (World-Class 
Infrastructure) การใหสิทธิพิเศษทางภาษีตางๆ รวมทั้งการ 
ลดขั้นตอนที่ยุงยากของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ…”
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ผูยื่นคำขอจัดสงขอมูลรายละเอียดใหแกรัฐบาลกลาง

แผนผังแสดงชองทางในการขออนุญาตจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยื่นคำขอตอรัฐบาลของรัฐ

(ภายใน 6 เดือน)
(ภายใน 6 เดือน)

     (ภายใน 30 วัน)

ยื่นคำขอตรงไปยังคณะ
กรรมการอนุมัติ

คณะกรรมการอนุมัติขอความ
เห็นชอบจากรัฐบาลของรัฐ

คณะกรรมการอนุมัติพิจารณาคำขอแลวแจงรัฐบาลกลาง

รัฐบาลกลางออกหนังสือแจงการอนุมัติแกผูยื่นคำขอ

รัฐบาลกลางออกประกาศพื้นที่ตามคำขอใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รัฐบาลกลางจัดตั้งและ 
ประกาศพื้นที่ใหเปน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษได 

เลยแตตองผานการหารือ
กับรัฐบาลของรัฐกอน

สถิติสำคัญในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของอินเดีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ที่มา: Special Economic Zones in India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ไดรับอนุมัติอยาง

เปนทางการ
585

67,066.0

37.42
1.49
2.03
40.94

433,876
67,186
213,350
714,412

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่ไดรับการประกาศแลว

381
45,897.0

37.42
1.16
1.59
40.18

433,876
54,718
91,114
579,708

จำนวน (แหง)
พื้นที่ (เฮกตาร)
เงินลงทุน (พันลานเหรียญสหรัฐฯ)
-- SEZs ที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. 2548
- SEZs ของรัฐ/เอกชนที่จัดตั้งกอนมี พ.ร.บ. 2548
- SEZs ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลกลาง
     รวม
การจางงาน (คน)
- SEZs ที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. 2548
- SEZs ของรัฐ/เอกชนที่จัดตั้งกอนมี พ.ร.บ. 2548
- SEZs ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลกลาง
     รวม



(Notified SEZs) จำนวน 381 แหง 
(รวมเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลกลาง 
7 แหงกับของรัฐ/เอกชน 12 แหง) แต 
เปดดำเนินการแลวเพียง 143 แหงเทานั้น 
คิดเปน 24.44% ของจำนวนเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษที่ไดรับการอนุมัติอยางเปนทางการ
จากรัฐบาลกลางซึ่งถือวายังอยูในสัดสวนที่
นอยมาก

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไดรับการอนุมัติ
อยางเปนทางการ (Formal Approval 
SEZs) มีพื้นที่ 67,066 เฮกตาร (ประมาณ 
419,162 ไร) เทากับใชพื้นที่เฉลี่ยแหงละ 
ประมาณ 717 ไร แตที่ไดรับการประกาศ 
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษแลว (Notified SEZs) 
มีพื ้นที ่ 45,897 เฮกตาร (ประมาณ 
286,856 ไร) ใชพื้นที่เฉลี่ยแหงละประมาณ 
753 ไร ในดานการจางงานคาดวาในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษที่ไดรับการอนุมัติอยางเปน
ทางการแลวจำนวน 585 แหงจะสามารถ 
จางแรงงานไดจำนวน 714,412 คน 
(รายละเอียดตามตารางประกอบขางลาง)

รัฐท่ีไดรับอนุมัติใหจัดต้ังเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษมากที่สุดคือรัฐ Andhra Pradesh 
จำนวน 109 แหง รองลงมาคือรัฐ 
Maharashtra จำนวน 105 แหง รัฐ 
Tamil Nadu จำนวน 71 แหง รัฐ 
Karnataka จำนวน 60 แหง และรัฐ 
Gujarat จำนวน 45 แหง อยางไรก็ตาม 
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีไดรับอนุมัติจากรัฐบาล 
กลางมีการเปดดำเนินการจริงนอยมากเมื่อ 
เทียบกับจำนวนที่ไดรับอนุมัติ โดยในรัฐ 
Andhra Pradesh มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ 
เปดดำเนินการจริงมากท่ีสุด จำนวน 36 แหง 
รองลงมาคือรัฐ Tamil Nadu จำนวน 28 
แหง รัฐ Karnataka จำนวน 20 แหง รัฐ 
Maharashtra จำนวน 18 แหง และรัฐ 
Gujarat จำนวน 13 แหง สาเหตุที่ทำให 

เขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดียเปดดำเนินการ 
จริงนอยกวาที่ไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล
กลางเนื่องจากโครงการเหลานี้ไดรับการ 
ตอตานอยางมากจากเกษตรกรอินเดีย  
ทำใหการรวบรวมที่ดินเพื่อนำมาจัดทำ 
เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษทำไดยากมาก

ในการขออนุญาตจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในประเทศอินเดีย ผูยื่นคำขอจะตอง 
ระบ ุให ช ัดเจนว าจะจ ัดต ั ้ งข ึ ้นสำหร ับ 
อุตสาหกรรมใด เน่ืองจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ของแตละอุตสาหกรรมจะมีเง่ือนไขท่ีแตกตาง 
กัน เชน ถาเปนอุตสาหกรรมสำหรับสินคา 
ทั่วไป (Multi Products) มีขอกำหนดวา 
ตองมีพ้ืนท่ีอยางต่ำ 1,000 เฮกตาร (ประมาณ 
6,250 ไร) แตถาเปนอุตสาหกรรมประเภท 
Electronics/Hardware/Software 
มีการกำหนดพื้นที่ขั้นต่ำเพียง 10 เฮกตาร 
(ประมาณ 62.5 ไร) แตมีขอกำหนดเพิ่มเติม 
วาตองมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับกอสราง 
อาคารไมต่ำกวา 1 แสนตารางเมตร เปนตน 

 ในฉบับน้ี ขอนำเสนอเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษของอินเดียใหทานผูอานไดรูถึงความ 
เปนมา นโยบายของรัฐบาลอินเดีย การดำเนินการ 
ขออนุญาต และจำนวนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่ไดรับการอนุมัติ พื้นที่ เงินลงทุน และการ 
จางงานที่เกิดขึ้น ในตอนหนาจะเปนการ 
เจาะลึกรายละเอียดเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 
แตละรัฐ และบทวิเคราะหผลการดำเนินงาน 
ไมวาจะเปนมูลคาการสงออก เงินลงทุนจาก 
ตางประเทศ การจางงาน และรายไดจาก 
ภาษีที ่ไดรับการยกเวน พรอมกับโอกาส 
ของผู ประกอบการไทยในการรวมทุนกับ 
บริษัทอินเดีย และการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ ฉบับหนาอยาลืมติดตาม เขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ (SEZ: Special Economic Zones) 
ในประเทศอินเดีย (ตอนจบ)

“ปจจุบัน (ณ วันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2554) 
รัฐบาลอินเดียไดอนุมัติให
มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษแลว (Formal 
Approval SEZs) จำนวน 
585 แหงทั่วประเทศ ซึ่ง 
จากจำนวนที่ไดรับอนุมัติ
อยางเปนทางการทั้งหมด 
585 แหงดังกลาว มีพื้นที่ 
ที่ไดรับการประกาศเปน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษแลว 
(Notified SEZs) จำนวน 
381 แหง (รวมเขต 
เศรษฐกิจพิเศษของ 
รัฐบาลกลาง 7 แหงกับ 
ของรัฐ/เอกชน 12 แหง) 
แตเปดดำเนินการแลว 
เพียง 143 แหงเทานั้น 
คิดเปน 24.44% ของ 
จำนวนเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษที่ไดรับการอนุมัติ 
อยางเปนทางการจาก 
รัฐบาลกลาง…”
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นักรอง/นักแสดงมากความสามารถที่ไดใจ 
วัยรุนจีนเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะจากละคร 
เรื่อง “ดอกรักริมทาง” ถึงขนาดยอมออกคา 
ใชจายสวนตัวตีตั๋วเครื่องบินไปชมคอนเสิรต 
และรวมงานวันเกิดถึงที่เมืองไทย 

อีกคนหน่ึงท่ีไลจ้ีตามมาติดๆ ก็คือ “ปอง” 
ณวัฒน ดารา-นายแบบไทยเช้ือสายจีน “ปอง” 
มีจุดเดนในเรื่องรูปรางที่สูงโปรงและรอยยิ้ม 
มุมปากที่ดูมีเลศนัย ยั่วยวนจิตใจสาวๆ อัน 
เปนเสนหมัดใจสาวๆ จีนจนอยูหมัด ยิ่งระยะ 
หลังมีหนวยงานของรัฐบาลไทยและคายละคร
ของตนเองชวยกันผลักดันใหมาปรากฏตัวใน 
เมืองใหญของจีนอยางตอเน่ืองก็ย่ิงทำใหมีแฟน
คลับในจีนคลั่งไคลหลงไหลเพิ่มขึ้นอีกมาก 

ดานดารานักแสดงนำฝายหญิงของไทย
ที่ไดรับกระแสตอบรับที่ดีในจีนก็มีหลายคน 
เชนกัน อาทิ “บี” น้ำทิพย จงรัชตวิบูลย 
“ออม” พิยดา อัครเศรณี “แปง” อรจิรา 
แหลมวิไล” และ “แอน” ทองประสม แต 
ตองยอมรับวาสำหรับตลาดจีนในปจจุบัน 
และอนาคตอันใกล ดาราหญิงของไทยคงตอง 
อาศัย “กระแสดาราชาย” เกาะติดไปดวยจะ 
ดีกวาเพราะกลุมแฟนคลับจีนสวนใหญเปน 
เพศหญิงอยางที่กลาวมาแลวนั่นเอง

ปใหมนี้ ขอเริ่มนำเสนอเรื่องราวสบายๆ 
แกผูอาน คิดวาเรื่องนี้หลายทานอาจแปลกใจ 
หรืออาจไมเชื่อเมื่อไดรับทราบขาววา ทุกวัน 
นี้กระแส “บันเทิงไทย” ของไทยมาแรงใน 
ตลาดจีน จนถึงขนาดวามีการจัดตั้งกลุมแฟน 
คลับดารา/นักแสดงไทยในดวงใจของวัยรุน 
หนุมสาวชาวจีนขึ้น ผมขอยืนยันในฐานะคน 
ท่ีเกาะติดสถานการณอยูในพ้ืนท่ีวา ขาวน้ีเปน 
ความจริงครับ ถึงขนาดวาหลายสื่อจีนไดจัด 
ใหมีการสอบถามความคิดเห็นของชาวจีนที่มี
ตอดารา/นักแสดงของไทยอยูเปนระยะ ขณะ 
ที่ผูอานหลายทานก็คงอยากทราบลึกลงไปวา 
ดารา/นักแสดงไทยคนไหนอยูในใจชาวจีนกัน
บางในปจจุบัน กลุมแฟนคลับชาวจีนเหลานี้มี 
ลักษณะเฉพาะอยางไร และรูสกึอยางไรกับ 
ประเทศ ละคร ดารา/นักแสดง รวมทั้ง 
สินคาและบริการของไทยกัน วันนี้ผมเลยขอ 
รวบรวมขอมูลดังกลาวมา “เลาสูกันฟง” ครับ

ดารา/นักแสดงไทย … ที่นิยมในจีน
เมื่อถามวาใครเปนดารา/นักแสดงไทย

ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบัน ก็ตอง 
ขอเรียนวาสื่อและผูวิจัยแตละแหลงจัดอันดับ
ไวแตกตางกันออกไปตามแตกลุมแฟนคลับ 
และวิธีลงคะแนน อาทิ การสำรวจความ 
นิยมผานเว็บไซต “ไปตู” baidu.com ที่ 
โดงดังของจีนเมื่อราวตนป พ.ศ. 2554 พบ 
วา “พิช” วิชญวิสิฐ หิรัญวงษกุล นักแสดง 
นำจากเรื่อง “รักแหงสยาม” และนักรองนำ 
วง “ออกัส” มาเปนอันดับที่ 1 ดวยคะแนน 
เสียง 5 ลานคะแนน ไลตามมาติดๆ ดวย 
นักรองนักแสดงท่ีมาแรงอยาง “บ้ี เดอะสตาร” 
ไดเสียงสนับสนุนจากชาวจีนถึงเกือบ 4 ลาน 
คะแนน โดยมี “มาริโอ” เมาเรอ และ 
“ปอง” ณวัฒน กุลรัตนรักษ ตามมาหางๆ 
ที่คะแนนโหวตคนละราว 2 ลานเสียง

ขณะที่อีกงานวิจัยหนึ่งที่ไปเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการสอบถามแฟนละครไทยเมื่อ 

เร็วๆ น้ีสรุปผลวา ชาวจีนยังคงลงคะแนนเสียง 
ให “ติ๊ก” เจษฎาภรณ ผลดี ไดรับความ 
นิยมมาเปนอันดับ 1 โดยมีเหตุผลสำคัญ ได 
แก หุนดีและหนาตาหลอจนเกินหามใจ โดย 
เฉพาะอยางย่ิงในเคร่ืองแบบทหารท่ีดูสงางาม
และภูม ิฐานที ่ว ัยร ุ นจ ีนซึมซับจากละคร 
“เลือดขัตติยา” แฟนคลับชาวจีนที่ไดสัมผัส 
กับตัวตนของ “ติ๊ก” ก็ยังเห็นวาดาราคนนี้มี 
อารมณขันเปนเสนหดึงดูดใจ นอกจากน้ี แฟน 
คลับชาวจีนบางสวนยังดูไกลไปถึงคุณแมของ 
“ติ๊ก” ซึ่งมีเชื้อสายจีนอีกดวย เหลานี้คงเปน 
เหตุผลสำคัญที่ทำให “ติ๊ก” เคยไดรับการลง 
คะแนนเสียงจากสาวๆ จีนใหเปนผูชายที่พวก 
เธอทั้งหลายอยากแตงงานดวยมากที่สุด

สวนอันดับที่ 2 ไดแก ดาราหนุมที่ 
ดังสุดในไทย “เคน” ธีรเดช วงคพัวพันธ 
เน่ืองจากเคนเปนนักแสดงท่ีมีฝมือดี เปนสุภาพบุรุษ 
รักครอบครัว เปนผูชายที่ดี และจริงใจ จุด 
แตกตางประการหนึ่งจากดารา/นักแสดงไทย
คนอื่นคือ “เคน” สามารถดึงดูดใจแฟนคลับ 
จีนที่ชอบที่ความเปนตัวตนของตนเอง มิใช 
เพียงเพราะหนาตาเพียงอยางเดียว ขณะที่ 
อันดับที่ 3 คือ “อั้ม” อธิชาติ ชุมนานนท 
ดาราผูซึ่งมีจุดขายที่หนาตาที่คมเขมและรูป 
รางที่ดี โดยแฟนคลับประทับใจเขาจากเรื่อง 
“จำเลยรัก” ที่มีฉากแสดงที่โลดโผนหลาก 
กิจกรรมทั้งวิ่ง วายน้ำ ขับรถ และขับเรือ 
สงสัยกลามทอง “ซิ๊กแพ็ค” ที่ขึ้นปกนิตยสาร 
จำนวนมากยังคงติดตรึงใจสาวๆ จีนเปนอยาง 
มาก ถึงขนาดมีวัยรุนจีนรวมตัวกันจัดตั้งกลุม 
แฟนคลับขนาดใหญขึ้นมาแลว

นอกจากน้ี งานวิจัยน้ียังระบุวา “มาริโอ” 
ลูกคร่ึงไทย-จีน-เยอรมันท่ีดังจากหนังรักวัยรุน 
“รักแหงสยาม” ก็ยังมาแรงในตลาดจีนอยูอยาง 
ตอเน่ือง และมีขาวคราวความเคล่ือนไหวผาน 
สื่ออยูตลอด สำหรับดาราวัยรุนที่ทำทาจะ 
แซงทางโคงรุนพี่หลายคนขึ้นมาอยูหัวแถวใน
อนาคตอันใกลก็ไดแก “บี้ เดอะสตาร” 
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ลักษณะพิเศษและพฤติกรรมการชมละคร
ของแฟนคลับ

จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลแฟน
คลับดารา/นักแสดงไทยในจีนพบวาแฟนคลับ
มีลักษณะที ่แตกตางกันออกไปสรุปไดว า 
ประการหนึ่ง ผูสนใจในละครไทยจะกระจาย 
ตัวอยูในหลายเมืองใหญทั่วประเทศจีน แตก็ 
มีระดับของการกระจุกตัวอยูในซีกตะวันออก
และภาคใตของจีนเปนสำคัญ เกือบทั้งหมด 
เปนเพศหญิงท่ีมีรายไดปานกลางและสวนใหญ 
มีการศึกษาดี (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) บางก็ 
จบดานบัญชี ดานการเงิน เรื่อยไปจนถึงดาน 
ออกแบบตกแตงภายใน บางคนจบจากตางประเทศ 
แถมบอกวาเริ ่มดูละครไทยและรูจักดารา/ 
นักแสดงไทยตั้งแตคราวอยูเมืองนอกแลว

อยางไรก็ดี บางแฟนคลับก็มีสมาชิกใน 
วัยท่ีคอนขางหลากหลาย และมีโครงสรางและ 
ลักษณะแตกตางกันออกไปในแตละแฟนคลั
บ เชน กลุมแฟนคลับของ “มาริโอ” สวนใหญ 
จะเปนกลุมวัยรุน (ระหวาง 18-25 ป) และ 
มีชวงอายุของกลุมแฟนคลับที่แคบกวาของ 
“อั้ม” (ระหวาง 18-40 ป) และของ “บี้” 
(ระหวาง 18-50 ป) ซึ่งปรากฏวาแมและ 
ลูกสาวตางชื่นชอบละครและดารา/นักแสดง 
ไทยคนเดียวกันเปนจำนวนมาก

จากขอมูลของกลุมแฟนคลับพบวา ชาว 
จีนสวนใหญจะชื่นชอบดารา/นักแสดงไทย 
มากกวาหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน จึงเลือกชม 
ละครไทยของทุกคายและไมจำกัดอยูเฉพาะ
ที่ดาราคนโปรดของตนเองแสดงเทานั้น ผม 
ประเมินวามีอยูเพียงราวรอยละ 10 ของ 
ท้ังหมดเทาน้ันท่ีเปนประเภทรักเดียวใจเดียว 
ดวยเหตุนี้ ผมจึงไดพยายามจัดงานพบปะ 
สังสรรคระหวางกลุมแฟนคลับในจีนเพ่ือรักษา
และขยายวงความนิยมของดารา/นักแสดงไทย
ใหกวางขวางมากขึ้น

ในเชิงพฤติกรรมการชมละครไทย แฟน 
คลับเกือบทั้งหมดชมละครและศึกษาเรียนรู 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยผานอินเตอรเน็ต ซึ่ง 
สอดคลองกับโครงสรางพลเมืองเน็ตของจีนที่
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงหลายปที่ผานมา

ขณะที่ขอมูลของ “Qiyi” ระบุวา แมวา 
แฟนคลับละครไทยสวนใหญนิยมชม “ละคร 
แนวรัก” แตกลุมผูชมที่ชื่นชอบ “ละครยอน 
ยุค” จะสนใจในวัฒนธรรมและความบันเทิง 
ควบคูกันไป การเสาะแสวงหา รานอาหาร 

ไทยและแหลงสินคา/บริการของไทยในจีน 
ท้ังเพ่ือบริโภคเองและเพ่ือประชาสัมพันธตอไป
ยังสมาชิก ดังนั้น เวลาเราพบปะกับแฟนคลับ 
เหลาน้ี จึงมักจัดเตรียมนามบัตรขอรานอาหาร 
ไทยชั้นนำในกรุงปกกิ่งไปแนะนำเปนระยะ 
นอกจากนี้ แฟนคลับกลุมนี้ยังหาเวลาเรียนรู 
วิธีการปรุงอาหารไทย แลวนำไปปรุงใหคน 
ในครอบครัวและญาติมิตรไดรับประทานกัน 
ซึ่งเปนการเผยแพรประชาสัมพันธใหคนจีนรู
จักอาหารไทยอยางเปนรูปธรรมไดเปนอยาง
ดี วันไหนจะสอนทำอาหารไทยกัน ก็จะชักชวน 
กันไปตลาดซานหยวนหลี่ (Yuan Li) ใน 
กรุงปกกิ่ง เพื่อหาซื้อเครื่องปรุงรสมาแสดง 
ฝมือกัน ไมแปลกใจเลยท่ีเห็นสมาชิกแฟนคลับ 
รูจักอาหารไทยหลายจานเปนอยางดี อาทิ 
สมตำ ตมยำกุง และมัสมั่น

ท้ังน้ี หลายคนบอกวาแตเดิมไมเคยสนใจ 
ละครหรือเพลงไทย และขาวคราวความ 
เคลื ่อนไหวเกี ่ยวกับประเทศไทยมากอน 
แตพอมาเริ่มดูละครไทยหรือไดรูจักดาราคน
โปรดของตนก็หลงรักจนถอนตัวไมขึ้น  จน 
ถึงขนาดบอกกับตัวเองวาดารา/นักแสดงคน
โปรดของตนไปที่ไหนในจีนก็จะไปตอนรับ 
เสมอ หลังจากนั้น คนเหลานี้ก็ขยายวงไป ดู 
ละคร บันเทิงไทย และขาวสารในดานอื่นๆ 
จนกลายเปนวาคนเหลานี้สนใจขาวสารเกี่ยว
กับประเทศไทยในวงกวางทุกดาน ทำนองวา 
บริโภคทุกขาวสารที่เกี ่ยวกับประเทศไทย 
ไมใชแตเฉพาะดานบันเทิงเทาน้ัน เพราะความ 
รักท่ีมีตอดารา/นักแสดงไทยจึงทำใหอยากรูจัก
ประเทศไทยและดาราคนอื่นๆ มากขึ้น

ความรู สึกของแฟนคลับจีนตอประเทศ 
ละคร และอื่นๆ ของไทย

สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุง 
ปกก่ิงตระหนักดีถึงศักยภาพของกลุมแฟนคลับ
จีนที่ชื่นชอบในละครไทย จึงไดพยายามชวย 
สนับสนุนและสงเสริมกลุมแฟนคลับของดารา
/นักรองของไทยในจีนใหเขมแข็งยิ่งขึ้น โดย 
มุงหวังที่จะใชกลุมแฟนคลับเหลานี้เปนสื่อ 
กลางในการแลกเปลี ่ยนขอมูลที ่เกี ่ยวของ 
และเปนฐานสำคัญที่จะสามารถใชประโยชน 
ในเชิงพาณิชยขยายตอไปยังสินคาและบริการ
ของไทยอื่นๆ ในอนาคต 

คำถามท่ีชวนสงสัยตามมาก็คือ แฟนคลับ 
เหลานี้รูสึกอยางไรกับประเทศ ละคร ดารา 

หลายคนบอกวา 
แตเดิมไมเคยสนใจ 
ละครหรือเพลงไทย 
และขาวคราว 
ความเคลื่อนไหว 
เกี่ยวกับประเทศไทย
มากอน แตพอมาเริ่ม 
ดูละครไทย 
หรือไดรูจัก 
ดาราคนโปรดของตน
ก็หลงรัก 
จนถอนตัวไมขึ้น  
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/นักแสดง สินคา/บริการ และอื่นๆ ของไทย 
ดังน้ันในชวงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 สพต. ณ กรุงปกกิ่งไดเชิญชวนขาใหญ 
และตัวแทนของกลุมแฟนคลับดารา/นักแสดง
ไทยอยางเชนของ “บ้ี เดอะสตาร” “มาริโอ” 
และ “อั้ม” อธิชาติมาพบปะพูดคุยกันหลาย 
ครั้ง ทั้งที่สำนักงานและรานอาหารไทยยอด 
นิยมใจกลางกรุงปกกิ่งอยาง “Lime Cafe” 
และ “Patara” เพ่ือถือโอกาสแนะนำประเทศ 
ไทย อาหารไทย และสอบถามถึงความรูสึก 
ลึก  ๆ หลายอยางท่ีแอบซอนอยูในใจของแฟนคลับ 
ทั้งสองกลุมที่เกี่ยวของ 

ผมขอบอกวาการพูดคุยแบบสบายๆ 
เกี่ยวกับประเทศ ละคร ดารา/นักแสดง และ 
อีกหลายเร่ืองเก่ียวกับประเทศไทยแกลมอาหาร
และขนมไทยในทุกคร้ังเต็มไปดวยรอยย้ิมและ 
เสียงหัวเราะ จนหลายคน “ลืมเวลา” นัดถัด 
ไปกันไปเลย มีหลายเร่ืองท่ีพบวานาสนใจมาก 
ขอมูลบางสวนยืนยันขอมูลที ่เคยไดรับมา 
บางสวนชวยสรางความเขาใจใหม และบาง 
สวนสรางความประหลาดใจเลยก็มี ผมขอสรุป 
สาระสำคัญมาใหอานเลยก็แลวกัน

• เสนหของดารา/นักแสดงไทย คำถาม 
แรกที่ผมสงสัยมากก็คือ คนเหลานี้ชอบอะไร 
ในตัวดารา/นักแสดงของไทยกันนะ จึงไดหลงไหล 
ไดปลื้มกันมากเชนนี้ ผมขอเริ่มจาก “บี้ เดอะ 
สตาร” ซ่ึงยังจำไดวา เพียงยังไมทันจะส้ินเสียง 
คำถาม ผมก็ไดรับคำตอบแรกดังข้ึนมาวา “เสียง” 
ตามมาดวยรอยยิ้ม กลาม และดวงตา พอ 
เอยถึงประเด็นหลังนี้ ก็มีหลายคนเสริมขึ้นมา 
วา “บี้” มี “นัยนตาพูดได” ที่สะทอนถึง 
ความจริงใจ ผมสงสัยตอวา “นัยนตาพูดได” 
มีความหมายอยางไร แตละคนก็จัดแจงเปด 
รูปถายของ “บี้” ในโทรศัพทมือถือของตนมา 
โชวและอธิบายประกอบคำกลาวน้ันกันยกใหญ 
ขณะที่บางคนที่ไดสัมผัส “บี้” อยางใกลชิดก็ 
บอกวานักรองเสียงดีคนน้ีมีนิสัยดี อยูใกลแลว 
รูสึกวาโลกนี้ชาง “สดใส” เสียนี่กระไร

ขณะท่ีกลุมแฟนคลับของ “อ้ัม” ใหความ 
เห็นวาเสนหของดาราหนุ มในดวงใจอยู ที ่ 
“ใบหนา”  โดยบางคนเจาะลึกลงไปถึงดวงตา 
และรอยยิ้มที่จริงใจ และ “บุคลิก” เมื่อยาม 
ที่ไดอยูใกลชิดก็รูสึก “เปนกันเอง” บางคน 
ตอบแบบเขินอายวา “หุน” ของอ้ัมก็เกินหาม 
ใจจริงๆ โดยเฉพาะกลามท่ีเปนมัดและดูสมสวน 
ทำใหเห็นปบก็หลงรักในเสนหของดาราคน 

โปรดคนนี้ขึ้นมาทันที ทำนอง “รักแรกพบ” 
ทีเดียว มาถึงตรงนี้สีหนาของหลายคนเริ่มมี 
เลือดฝาดขึ้นมาทันที เทานั้นยังไมพอ หัวหนา 
กลุมแฟนคลับและคณะก็จัดการเปดนิตยสาร
จีนที่เคยลงเรื่องราวและภาพถายของอั้มมา 
ประกอบคำอธิบายทันที แถมตามดวยเปด 
คอมพิวเตอรโชวเอ็มวีสุดสวยนานหลายนาที
ที่แฟนคลับจัดทำขึ้นโดยมีภาพถายและวีดิโอ
จากคราวเดินทางไปตอนรับหนุมอั้มที่นคร 
เซี่ยงไฮกอนหนานี้

เม่ือถามถึงภาพลักษณของดารา/นักแสดง 
ไทยในสายตาของชาวจีนก็พบวานอกเหนือ 
จากความหลอความสวยและความสามารถ 
ดานการแสดงท่ีมีสวนสำคัญอยางมากใหละคร 
ไทยนาติดตามยิ่งขึ้นแลว ดาราไทยยังสุภาพ 
ใหเกียรติกับแฟนคลับและสื่อมวลชน งาย 
ตอการเขาถึง และเปนกันเอง 

• จุดเดนของละครไทย กลุมคนเหลานี้ 
ยังใหความเห็นเก่ียวกับละครไทยวาละครไทย 
มีจุดเดนในเนื้อเรื่องที่แตกตางออกไปจาก 
ของจีนและเกาหลี บางคนเห็นวาละครไทย 
ใหความรูสึกที่อบอุน สนุกสนาน โรแมนติก 
และไมกาวราวรุนแรง รวมถึงตัวดารา/นักแสดง 
ของไทยเปนหนุมหลอสาวสวยที่เปนลูกครึ่ง 
ละครไทยสวนใหญไมคอยมีฉากการสูบบุหรี่
และด่ืมเหลา โดยเฉพาะในท่ีสาธารณะ เน้ือเร่ือง 
ที่สะทอนถึงประเพณีและวิถีชีวิตความเปน 
อยูของคนไทยก็นับเปนอีกจุดหน่ึงท่ีเรียกความ 
สนใจไดเปนอยางดี อาทิ การแตงกาย งาน 
แตงงาน และงานศพ จนมีหลายคนอยากหา 
ซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายแบบไทยๆ ที่ปรากฏ 
อยูในละครมาสวมใสดูบาง

ขณะที่เนื้อหาละครไทยจะแฝงไวดวย 
ความนารัก ฉากรักก็ไมมากเกินไป ทำให 
สามารถดูไดทั้งครอบครัว ละครหลายเรื่อง 
ยังมีคติสอนใจ ก็เลยเปนส่ือกลางในการส่ือสาร 
กับสมาชิกในครอบครัวไดเปนอยางดี หลาย 
คนยังชอบดนตรีประกอบและมุมกลองท่ีสราง
อารมณรวมไดดี นอกจากนี้ หลายๆ ประเด็น 
ก็สะทอนถึงสิ่งที่ผูชมชาวจีนคาดหวังในชีวิต 
อาทิ การชื่นชอบในฉากทะเลที่สวยงาม หรือ 
คนรวยที่อยูบานหลังใหญ โออาสวยงาม นั่ง 
รถหรู ดูแลวเหมือนเขาไปสูความฝนในชวง 
เวลาหนึ่ง

• ความประทับใจในคอนเสิรตบี้ เดอะ 
สตาร คำถามน้ีผมยิงตรงไปท่ีแฟนคลับของ “บ้ี” 

โดยตรง เพราะหลายคนไดมีโอกาสเดินทาง 
ไปชมคอนเสิรตท่ีเมืองไทยกอนหนาน้ันไมนาน 
ทุกคนตางก็พูดถึงความประทับใจกันเสียงดัง 
เซ็งแซจนผมฟงไมไดศัพทในชวงแรก แตสรุป 
ไดวาการแสดงและการรองเพลงของดาราคน
โปรดครั้งนั้นเยี่ยมยอดมาก และที่หลายคน 
ประทับใจมากที่สุดก็ไดแก ฉากที่ “บี้” โรย 
ตัวลงมาและบินไปมา ซ่ึงใกลมากจนเกือบสัมผัส 
ตัวได และฉากรักบนเตียงที่ “บี้” และดารา 
ฝายหญิงแสดงไดถึงบทบาทมาก บางคนบอก 
วายังดีนะที่นักแสดงฝายหญิงไมโดนเนื้อตัว 
ของ “บี้” ไมอยางนั้นคงทนไมไหว ... เอา 
กับเธอซิ นอกจากนี้ แฟนคลับในจีนยังฝาก 
ขอบคุณมายังแฟนคลับของ “บ้ี” ในไทยท่ีกรุณา 
เสียสละท่ีน่ังดีๆ ในคอนเสิรตคร้ังน้ันใหแกคณะ 
แฟนคลับเกือบ 400 ชีวิตจากจีนไดเขาไปมี 
ความสุขรวมกัน

• ความรูสึกท่ีมีตอสินคาไทยและโอกาส 
ทางธุรกิจ หลังจากสัมภาษณแฟนคลับเหลา 
นี้อยูนาน ผมก็เกิดคำถามสงสัยขึ้นมาวาคน 
เหลานี้รูจักและชื่นชอบสินคาและบริการของ
ไทยมากนอยเพียงใด ซึ่งก็ไดรับขอมูลสรุปได 
วาแฟนคลับเหลานี้มีประสบการณในสินคา 
และบริการของไทยแตกตางกันออกไป บาง 
คนยังไมเคยเดินทางไปเมืองไทยเลย แตกลับ 
สามารถบอกไดถึงสินคาหลายประเภทและ 
หลายยี่หอดังของไทย อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จ 
“มามา” โดยเฉพาะอยางย่ิงรสตมยำ กระเปา 
ผาไทยช่ือดัง “นารายา” และเคร่ืองด่ืมพลังงาน 
“กระทิงแดง” แฟนคลับเหลาน้ีลวนอยากเห็น 
ดารา/นักแสดงคนโปรดของตนเปนพรีเซ็นเตอร 
ใหกับสินคาชั้นนำของไทยที่เขามาทำตลาด 
ในจีน อยางเชน “กระทิงแดง” ทั้งนี้ ไมนับ 
รวมถึงของที่ระลึกจากดารา/นักแสดง สินคา 
ไทยท่ีปรากฏในละครและภาพยนตรไทย หรือ 
แมกระท่ังสินคาท่ัวไปของไทย ท่ีเม่ือแฟนคลับ 
ไดมาเม่ือไหร เปนอันตองเอามาโชวกันทุกคร้ัง 
ไป

คนเหลาน้ียังเล็งเห็นถึงโอกาสและสนใจ
จะทำธุรกิจท่ีเก่ียวของกันมากมาย อาทิ การจัด 
งานแสดงสินคาไทย ธุรกิจทองเท่ียว โฆษณา 
ไทย และธุรกิจสอนภาษาไทย บางรายถึงขนาด 
วางแผนจะเปด บริษัทนำเขาละครไทยมาสู 
ตลาดจีนกันอยางเปนเรื่องเปนราวเลย แฟน 
คลับเหลาน้ียังอยากใหนักธุรกิจไทยมาเปดราน
อาหารที่รสชาติเปนไทยแทและบริการนวด 
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แผนไทยกันในจีนมากขึ้น 
หลายคนอยากเห็นการจัดงานแสดง 

สินคาไทยในกรุงปกก่ิงและในเมืองใหญของจีน 
เพื ่อเปดโอกาสใหคนจีนไดรู จักและซื้อหา 
สินคาและบริการของไทยกันมากขึ้น เพราะ 
ระหวางที ่เด ินทางไปทองเที ่ยวเมืองไทย 
คนเหลานี้ก็สังเกตเห็นสินคาคุณภาพดีที ่มี 
ราคาไมแพงเปนจำนวนมาก ไลตั้งแตขาว 
หอมมะลิ ไปจนถึงขนมขบเคี้ยว โดยเฉพาะ 
ผลไมอบกรอบและขนมหวานไทย ขณะท่ีของขวัญ 
ของที่ระลึก ของตกแตงบาน เฟอรนิเจอร 
เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑสปา และเครื่อง 
ประดับก็ไดรับความสนใจอยางมาก แฟนคลับ 
บางทานท่ีเคยไปล้ิมรสขาวหอมมะลิไทยท่ีบา
นเรายังเกิดคำถามสงสัยข้ึนมาวาทำไมขาวหอ
มมะลิไทยที่ไปชิมที่เมืองไทยจึงหอมและอรอ
ยกวาที่รับประทานในเมืองจีน!

• ความรูสึกท่ีมีตออาหารและผลไมไทย 
กลุ มแฟนคลับสวนใหญเห็นวาอาหารไทย 

อรอยและดีตอสุขภาพมาก สวนใหญเคยลอง 
และติดใจในอาหารช่ือดังของไทยอยาง “สมตำ” 
และ “ตมยำกุง” เกือบทั้งสิ้น บางคนยัง 
ติดตามกระแส “อาหารไทย” อยางใกลชิด 
โดยบอกวา “แกงมัสมั่น” ของไทยกำลังมา 
แรง เมื่อถามวานึกถึงรสชาติอะไรของอาหาร 
ไทยก็ไดรับคำตอบวา “เผ็ด เปรี้ยว และ 
หวานที่ปะปนกันอยู” 

• คิดอยางไรกับสถานที่ทองเที่ยวไทย 
ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวและสถาปตย 
กรรมที่สวยงามมากมาย หลายคนติดใจใน 
สายลมและแสงแดด แมจะบนวารอน แตก็ 
บอกวามีลมออนๆ พัดโชยตลอด และไมแหง 
เหมือนของกรุงปกกิ่ง ขณะที่หลายคนชอบ 
ความวิจิตรบรรจงของวัดวาอารามของไทย 
โดยนอกเหนือจากกรุงเทพฯ แลว แหลง 
ทองเที่ยวที่ไดรับความสนใจในอันดับตนๆ 
ไดแก พัทยา ภูเก็ต สมุย เชียงใหม 
และกระบี่ โดยหลายคนตางจับจองที่จะชวน 
กันไปเลนน้ำทะเลและอาบแดดที่เกาะสมุย 
ขณะที่แฟนคลับอีกคนหนึ่งบอกวาสาเหตุที่ 
เธอหลงรักในจังหวัดเชียงใหมเพราะชอบฟง 
เพลงของเติ้ง ลี่จุน (Deng Lijun) มาตั้งแต 
เด็ก ครั้นพอทราบวานักรองหมวยเสียงดีคน 
นี้ไปใชเวลาในชวงบั้นปลายชีวิตที่เชียงใหมก็ 
เลยคิดตอวาเชียงใหมตองมีเสนหอะไรบาง 
อยางเปนแนจึงสามารถฉุดรั้งใหนักรองคน 
โปรดของเธออยูท่ีน่ันจนวาระสุดทายของชีวิต 
ก็เลยอดไมไดที่จะตองตามไปคนหาดวยตน 
เอง ซึ่งกลับมาพรอมกับความประทับใจจริงๆ

สำหรับคนท่ีเคยมีประสบการณไปเท่ียว 
เมืองไทย ทุกคนตางชื่นชอบใน “รอยยิ้ม” 
และ “ความเปนมิตร” ของคนไทย รวมทั้ง 
วิถีชีวิตที่ไมเรงรีบ ไมกดดัน ทำใหบรรยากาศ 
ดูเปนมิตรและสนุกสนาน (หลายคนเกิดและ 
อาศัยในเมืองใหญของจีนซึ่งชีวิตเต็มไปดวย 
การแขงขันและเรงรีบ) นอกจากนี้ จุดเดน 
ดานการทองเที่ยวของไทยอีกประการหนึ่งก็
คือ “ไมไกล ไปงาย ไมแพง” แฟนคลับ 
ทานหน่ึงเอยวาเพียงจัดทัวร “ตามรอยดารา” 
ก็เชื่อวาจะมีลูกคาแนนตลอดทั้งปเปนแนแท 
แตก็มีขอแนะนำสงผานไปถึงรัฐบาลไทยวา 
อยากใหปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของ
สถานที่ทองเที่ยวที่บริษัททัวรพาไปเยี่ยมชม 
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

• ดูละครไทยไดหลายอยางมากกวาที่ 
คิด ครั้งแรกที่ผมพบกับกลุมแฟนคลับเหลา 
นี้ก็ตกใจที่ทุกคน “ไหว” ไดอยางออนชอย 
สวยงามและกลาวคำ “สวัสดี” ไดอยางชัดเจน 
ผมยังสังเกตวาแฟนคลับเหลานี้สนใจภาษา 
ไทยเปนอยางมาก และสงสัยในที่มาที่ไป ซึ่ง 
ก็ไดรับทราบวาคนเหลานี้หวังวาจะไดพูดจา 
สื่อสารกับดารา/นักแสดงคนโปรดของตนเอง
ในอนาคต โดยเรียนภาษาไทยผานอินเตอรเน็ต 
และแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันเวลาพบ
กัน รวมทั้งซึมซับผานการดูละครไทย ผม 
สังเกตดูแฟนคลับสวนใหญสามารถพูดภาษา
ไทยคำงายๆ ไดหลายคำแลว

• ของฝากจากแฟนคลับ กลุมแฟนคลับ 
เหลาน้ียังฝากหลายอยางไปยังดารา/นักแสดงไ
ทย โดยเฉพาะอยางยิ่งคำภาษาจีนงายๆ ซึ่ง 
ถูกดึงมาจากคำพูดหวานๆ บาง ชื่อเพลงบาง 
หรือแมกระทั่งคำขวัญของการแขงขันกีฬา 
โอลิมปกที่ปกกิ่งเปนเจาภาพเมื่อหลายปกอน
บาง แตทั้งหมดลวนบงบอก ถึงความรักและ 
ความจริงใจที่แฟนคลับมีตอดารา/นักแสดง 
ไทย ผมขอยกตัวอยางบางคำ (ท่ีแปลเปนไทย) 
อาทิ “ฉันรักคุณ” “ปกกิ่งยินดีตอนรับคุณ” 
“คุณรูจักฉันไหม” “คุณตองจำชื่อฉันใหได 
นะ” และ “ฉันชอบพวกคุณ” หากดารา/ 
นักแสดงไทยคนใดฝกคำพูดเหลาน้ี (เปนภาษา 
จีน) ไวสักนิดกอนมาเยือนจีน ผมก็รับรองวา 
จะสรางความประทับใจและเสียงกรี๊ดจากคน
จีนเพิ่มขึ้นอีกเปนกองอยางแนนอน 

แฟนคลับยังอยากใหดารา/นักแสดงไทย 
มาจัดคอนเสิรตท่ีเมืองจีนบาง เดินทางมาจีน 
ใหบอยๆ และแสดงละครรวมกับดาราจีน 
แฟนคลับกลุมนี้ยังใหขอคิดวาในการเจาะเขา
สูตลาดจีน ดารา/นักแสดงไทยตองเนนในเร่ือง 
การแสดงภาพยนตรและละครมากกวาการ 
รองเพลง 

เกร็ดและมุมมองจากแฟนคลับดังกลาว
สะทอนถึงกระแสความนิยมและโอกาสของ 
ตลาดละครไทยในจีนที่นับวาจีนเปนตลาด 
บันเทิงขนาดใหญและยังมีศักยภาพที ่จะ 
เติบโตอีกสูงมาก แถมแฟนคลับจีนกม็ีเสนห 
และแฝงไวซึ่งพลังทางธุรกิจตอเนื่องอื่นๆ อีก 
มาก คำถามคือ เราจะทำอะไร อยางไร 
เพื่อใหละครไทยกาวไปอยูในใจคนจีนมาก 
ยิ่งขึ้นในอนาคต ... 

ดูละคร

กลุมแฟนคลับ

เท่ียวไทย

เศรษฐกิจดีข้ึน

ดูละคร

กลกลลลลุมแมแมแมแม ฟนฟนนคลคลับับบ

เทเทท่่่ี่ียวยวยยย ไทไทไทไ ยย
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“ยุคนี้ คือยุคของการสิ้นสุดธุรกิจกระจายเสียงวิทยุและ 
โทรทัศนที่แยกประเภทโดดเดี่ยว แบบ Vertical แตธุรกิจจะ 
หลอมหลวมกลายเปนแบบ Convergence ธุรกิจจะมีการ 
เติบโตและมีการแขงขันมากขึ้น สื่อเดิมจะถูกทาทายโดย 
สื่อใหมที่จะเขามาแยงชิงสวนแบงการตลาด” 

“หาก พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการ 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ 

โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช อาจจะตองมี 
“การลมกระดาน” และเริ่มการประมูลคลื่นกันใหม” 

รองศาสตราจารย ดร. เสาวณีย ไทยรุงโรจน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

ดร. ภูษณ ปรียมาโนช
ประธานสถาบันนโยบายสังคม

และเศรษฐกิจ (ISEP)

Organized by Main Sponsor

Sponsors

 

บริหารและ
จัดงานโดย
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Direction
of  Thai Broadcasting

Industry in 2012
ทิศทางและโอกาส

ของ
ธุรกิจวิทยุและโทรทัศนยุคใหม



พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน ประธาน 
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน กสทช. กลาววา องคกรกำกับ 
ดูแลจริงๆ เปนเหมือนบุคคลที่ทำหนาที่ให 
กระบวนการดำเนินไปไดและสนับสนุนทุก
ภาคสวนใหเกิดการเปลี่ยนภาพมีกติกามี 
สิ่งแวดลอมที่ดีใหเกิดขึ้น กสทช. มีการเรง 
ขั้นตอนบางอยางใหปรากฏขึ้นในปนี้ เพราะ 
ไมอยางนั้นจะชาเกินไปและตองการทิศทาง
ที่ชัดเจนและตองการใหทุกคนทราบวาทิศ 
ทางน้ีเปนทิศทางท่ีถูกตอง วิธีการท่ีจะ access 
เขาสูระบบเปนอยางไร และนอกจากนี้ควร 
จะมี road map ท่ีชัดเจนในการท่ีจะสงเสริม 
ทายที่สุดตองเปน digital ที่ไปไดทุกที่ทุก 
เวลาดวย

คุณ สุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการ 
ผูอำนวยการใหญ บริษัท อสมท. จำกัด 
(มหาชน) กลาววา อสมท. เปรียบไดกับ 
ยักษตัวหนึ่งที่จะหลับได เพราะอสมท. มี 
ชองและเคเบ้ิลทีวีท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย 
มีหนวยงาน ทีวีเน็ตเวิรคที่กวางขวางและ 
วิทยุอยูหลายคลื่น มีสำนักขาวไทยที่ลาสุด 
ไดรับรางวัลเทียบเทา CCTV กับ HHK เมื่อ 
ธันวาคมที่แลวของนานาชาติ ผูอำนวยการ 
สำนักงานขาวก็เปนประธานของ Asian 
Vision แต อสมท.กำลังถูกกฎหมายที่ 
กสทช. กำหนดวา ใหเราเปนเตาไปวิ่งแขง 
กับกระตายชอง 3, 7, 11 สิ่งที่นาหวงใน 
อนาคตคือเรื่อง Convergence กำลัง 
กลายเปนตัวที่กำหนด ซึ่ง Convergence 
ในที่นี้คือ เทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีไมใช 
เฉพาะการสื่อสารเทานั้น แตเทคโนโลยีที่ทำ 
ใหพฤติกรรมมนุษยเปลี่ยน อะไรก็แลวแตที่ 
ทำใหการเดินทางไมรถติด การเดินทางที่ 
กำหนดเวลาหรือประหยัดเวลาได หรือเทคโนโลยี 
ในการอาศัยการดำรงชีวิตเชน การตั้งเวลา 
หุงขาวหรือไมโครเวฟไดโดยไมตองหาฟน 
สิ่งนี้ทำใหพฤติกรรมมนุษยเปลี่ยน เชนเดียว 
กับการสื่อสารเชนกัน บริษัท อสมท. ตอง 
ยอมรับวาเปน Broadcaster ใหญ ที่ทำ 
แบบเดิมๆ และเปน Mass Broadcast 
วันนี้สัดสวนคนดูรายการทีวีที่บานมีมากก็ 
จริง แตตองแยกการดูทีวีเปนการรับรูขาวสาร 
หรือการดูเพ่ือความบันเทิง และ Broadcaster 
ก็ตองมองแลววา ส่ิงท่ีพฤติกรรมมนุษยเปล่ียน 

“กลุม Broadcasting เปนกลุมที่ลุมๆ 
ดอนๆ แตมีความนาสนใจ เพราะมี Market Value 
อยูประมาณแสนกวาลานบาท แตผมเชื่อวากลุม 
Broadcasting มีโอกาสในการเจริญเติบโต 
เพียงแตวาตอนนี้ตองมีความชัดเจนในการออก 
ใบอนุญาตและกำกับดูแล”
กลาวโดย คุณชนิตร ชาญชัยณรงค รองผูจัดการ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูจัดการ 
ตลาดหลักทรัพย MAI

 
เน่ืองดวยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการ 
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 จะมีผลบังคับใช 
และมีการแตงตั้งสำนักงานคณะกรรมการ 
กระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซึ่งอำนาจ 
หนาที่มิไดมีเพียงการจัดสรรคลื่นความถี่ 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือการ 
ประมูลคลื่นความถี่ 3G เทานั้น แตยังมี 
บทบาทสำคัญตอโครงสรางกิจการกระจาย 
เสียงและกิจการโทรทัศนท้ังระบบ โดยเฉพาะ 
หนวยงานรัฐบาลที่เปนผูประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่จะตอง
คืนคลื่นความถี่และสัญญาสัมปทานที่มีอยู 
เดิม 

ทั้งนี้ จึงเล็งเห็นวากฎหมายใหมของ 
กสทช. มีผลโดยตรงกับธุรกิจบอรดแคสและ 
การสื่อสาร ทั้งยังมีบทบาทตอสังคมไทย อัน 
จะสงผลกระทบตอการลงทุนคนของทั้งคน 
ไทยและชาวตางชาติ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
และสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ 
(ISEP) รวมกันเปนสื่อกลางภาคเอกชน 
หนวยงานอิสระ ตัวแทนนักวิชาการ และ 
สถาบันการศึกษารวมกัน จัดงานสัมมนา วา 
ดวยเร่ือง “ทิศทางและโอกาสของธุรกิจและ 
โทรทัศนยุคใหม” โดยการสนับสนุนหลักจาก 
สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการ 
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กสทช.) เพ่ือท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของจะไดทราบถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตนและเตรียม 
ความพรอมในการรับมือกับการเปล่ียนแปลง
ครั้งสำคัญ กอนที่กฎหมาย กสทช. จะมีผล 
บังคับใชอยางเต็มรูปแบบ

อุปสรรคและความทาทายของธุรกิจวิทยุ
และโทรทัศนประเทศไทย

ดร.ภูษณ ปรียมาโนช ประธาน 
สถาบันนโยบายเศรษฐกิจและสังคม พูด 
ถึง โอกาสคืออะไร ดูตัวอยางการเกิด Big 
bang สรรพสิ่งที่เกิดจาก Big bang การ
Transformation ในยุค Digital ที่เขามา 
เกิดการเปล่ียนจากหนามือเปนหลังมือ กสทช. 
กวาจะเกิดขึ้นมา ใชเวลา 20 ป ถาดูใน 
ดานของผูประกอบการ ถาเปนยักษก็อาจ 
จะหลับไดทันที ไมต่ืนเลยถาไมเตรียมตัว เชน 
กรณีของ kodak หรือกรณีของ IBM แขงกับ 
Microsoft เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ 
เราเห็นในการเปล่ียนแปลงในยุค Digital ของ 
ทีวีก ับวิทยุคือไมว าใครๆก็สามารถเปน 
ผูประกอบการได คำวา Content ไมได 
หมายความวาเปน Application อยางเดียว 
แตเปนขบวนวิธีการการประกอบกิจการ 
ดังน้ันถายักษปรับตัวไมทันอาจจะหลับสนิท
ไดเลย โดยภาพแลวจะเกิดขึ้นไดเมื่อไหร 
ทางผมคิดวากุญแจสำคัญอยูที่ทาง กสทช. 
ถาจะเปรียบก็ขอเปรียบวา กสทช. เปนสถาปนิก 
ถาสถาปนิกไมสามารถที่จะทำใหสิ ่งที ่เรา 
อยากเห็นใหปรากฏขึ้นมาได ก็ถือวาเปน 
การผิดหวังกับกสทช. แตตอนนี้ถือวายังไม 
ผิดหวัง แผนแมบทจะมีการดำเนินการอยางไร 
น้ันไมขอกาวลวงแต ในฐานะท่ีผมเปนตัวกลาง 
เม่ือกสทช.มีหนาท่ีกำกับดูแลและจัดสรรคล่ืน
ความถ่ี ตัวผมขออนุญาตเปนผูกำกับ กสทช. 
อีกทีหนึ่ง เพื่อใหแนใจวาทาง กสทช. จะทำ 
ในสิ่งเราอยากใหเห็นปรากฏขึ้นมาไดจริงๆ 
ผมเลยนึกถึงปรัชญาที่มีกันมานานแลวใน 
เรื่องการกำกับดูแล ในอเมริกามี FCC 
อังกฤษมี OFCOM และในอีกหลายๆ ประเทศ 
ที่เปนตนแบบ ซึ่งเคาจะมีหลักปรัชญา คือ 
1. การเขามาสูส่ือจากผูประกอบการหรือจาก 
ผูชมก็ดี อยากใหมีโอกาสที่เทากัน และขอ 
ใหมีวิธีการเขาที่ไมแบงพรรคแบงพวก หรือ 
Equal access Equal of Opportunity 2. 
คุณภาพในการบริการ บางคร้ังเราไมไดคำนึง 
ถึงคุณภาพมองแควาตองการราคาถูก ตอง 
พิจารณาใหดี อยาไปติดเร่ืองเทคโนโลยี ตอง 
ใหคนใชบริการไดประโยชนสูงสุด
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Broadcasting เปนกลุมที่ลุมๆ ดอนๆ 
แตมีความนาสนใจเพราะมี Market Value 
อยูประมาณแสนกวาลาน แตผมเช่ือวากลุม 
Broadcasting มีโอกาสในการเจริญเติบโต 
เพียงแตวาตอนน้ีตองต้ังจุดของทานใหชัดเจน 
การออกใบอนุญาตการกำกับดูแล จะใชวิธี 
ไหน ผมเคยพูดเสมอวาถาทานจะมีสัมปทาน 
หรือใบอนุญาตไมวา 7 ป หรือ 10 ป 
ตลาดหลักทรัพยเคยเสนอวา อีก 5 ป ตอง 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย กลไกของ 
ตลาดหลักทรัพยสามารถชี้ถึงความโปรงใส
ทานได ดวยหลักการเปดเผยขอมูล และใน 
การเปดเผยขอมูลจะเกิดอะไรขึ้น ทุกครั้งที่ 
มีการจายคา License ก็สามารถตรวจสอบ 
ได ซึ่งก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ทางตลาด 
หลักทรัพยเคยเสนอและยังเสนอตอ วันนี้ 
ทางผมก็ไดเสนอกับทาง Broadcasting อยู 
เสมอวาถาทานจะตอรองและไดสัญญายาว 
เพราะสัญญาปตอปมันทำมาหากินไมได 
แตถาสัญญา 15 ปทานก็สามารถลงทุนได 
เพราะมีความชัดเจนแตก็ตองแลกกับการ 
เปดเผยขอมูล 

ตลาดหลักทรัพยขอเสนอตัวเปนกลไก
ที่จะชวยทางกสทช.ในการควบคุมและดูแล
ใหทุกคนอยูในกฎเกณฑ เพราะเรากำลังพูด 
ถึง “ความเปนธรรม” และเราไมไดบอกวา 
ตองเขาตลาดทันที ทานมีเวลา 5 ปใน 
การปรับตัว แตถาพูดถึงโอกาสในการเขา 
ทำธุรกิจกลุม Broadcasting มีโอกาสใน 
การทำธุรกิจอีกเยอะ แตตองมีความแนนอน 
ชัดเจนจากใบอนุญาตหรือจากสัมปทาน 
หรืออะไรก็ตามท่ีจะไดเกิดข้ึน เพราะคนไทย 
มีความสามารถในการคิดสรางสรรค ใน 
การคิดขยาย และสุดทายมันก็จะกลับมาที่ 
ผูบริโภค เพราะทานรูวา What’s consumer 
want? ทานก็สามารถเขาหากลุมเปาหมายได

จากเทคโนโลยีการสื ่อสารการร ับร ู ส ื ่อ 
ส่ิงท่ีสำคัญ ณ ตอนน้ีคือ เม่ือรูถึงพฤติกรรม 
ของผูบริโภคแลว Broadcaster ก็ตอง 
ว่ิงเขาหากลุมคนท่ีตองการขาย Information 
เพื่อใหคนกลุมนั้นมาดูเรา เมื่อคนหนีไป 
อินเตอรเน็ต เราก็ตองตามไป 

คุณ จำนรรค ศิริตัน นายกสมาพันธ 
สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน กลาววา ภาคธุรกิจและภาคเอกชน 
ทุกคนสิ่งที่ตองเตรียมตัวคือ เงิน ที่ตองนำ 
ไปประมูล เตรียมคนเปนสิ่งสำคัญมาก คนที่ 
ชำนาญและตองมีความชำนาญกวางขวาง 
มากข้ึน ซ่ึงอาจตองมีการปรับเปล่ียนหลักสูตร 
ตองมีการเตรียม Content ตองดูวามี 
Content อะไรที่สามารถตอยอดออกไปได 
และออกไปเผยแพรไดหลาย Platform 
เรื่องของเงินไมใชเตรียมเพื่อไปประมูลอยาง
เดียวแตตองเตรียมสำหรับเพื่อการเปลี่ยน 
เคร่ืองมือดวย เพราะวาถาเปล่ียนจาก Analog 
เปน Digital ก็ตองใชเงินอีกเปนรอยๆ ลาน 
อยางคนท่ีมีสตูดิโอเอง ซ่ึงตองฝากทางกสทช. 
ชวยดูแลตรงนี้วาการสั่งเครื่องมือเขามาจะ 
ทำอยางไรใหมีความสะดวก รวดเร็ว ราคา 
ถูก หรือไดรับการผอนผันเร่ืองภาษี ลดหยอน 
เรื่องภาษี หรือ BOI และตองมองหาวาจะ 
ไปจับรวมมือกับใคร เพราะเปนการขยายตัว 
อยางรวดเร็ว ใครที่มี Platform ที่แข็งแรง 
ก็ไดเปรียบ ในทางเดียวกัน ผูนั้นก็จะขาด 
Content ไมได คนที่มี Content ก็จะ 
ไมมี Platform ก็ไมได เพราะฉะนั้นทั้ง 
รายใหญรายเล็กก็ตองทำการสำรวจวา 
ใครบางท่ีเปนคนพันธเดียวกันและสามารถ 
เปนพันธมิตรกันได ดังน้ันเราอยามาต้ังปอม 
กันวาคนนั้นเปนพวกคนนั้นคนนี้ ตองคิดวา 
ทุกคนสามารถมาผูกมิตรกันไดทั้งหมด และ 
ยิ่งมารวมตัวกันไดมากเทาไหร ก็อาจจะหา 
เจอคนท่ีมีความสามารถมากข้ึนได ตองเสาะ 
แสวงหาพันธมิตรถาอยูคนเดียวจะลำบาก

ดร. ภูษณ ปรียมาโนช กลาววา อยาก 
จะฝาก กสทช. วาไมคอยสบายใจกับคำวา 
“ประมูล” เพราะจะหมายความวา ถามีเงิน 
เยอะก็จะชนะ ถาเปนอยางน้ันก็จะไมใช Equal 
of Opportunity or Access มองวาสิ่ง 
ที่สำคัญที่สุดคือมี Beauty Contest หรือไม 
คนที่ทำใหสังคมโตไดถึงแมเปนคนตัวเล็กก็

ตองใหสามารถประมูลไดเทากับคนตัวใหญ 
เพราะจึงขอฝากวาเงินเปนสาระของทาง 
กสทช. และชวยไมให อสมท. ไมหลับไปจะ 
ดีมาก

คุณ สุระ เกนทะนะศิล ขอฝากดวยวา 
การประมูลนี้ ถามองในดานโทรคมนาคม 
มันเปนเชิงธุรกิจ เปนสื่อสองทาง แตอยาก 
ใหกสทช. มองวาในดาน Broadcaster หรือ 
content ของรายการเปนอาหารสมองเปน 
สาธารณูปโภคเชนเดียวกับไฟฟาหรือน้ำประปา 
เพราะดังนั้นราคาประมูลตองเปนอะไรที่ให
อาหารสมองของคน

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน ขอฝาก 
ขอมูลไวเบื้องตนวากฎหมายกำหนดใหการ 
ประกอบธุรกิจจะตองมีการประมูลซึ่งเปน 
ขอกำหนดของกฎหมาย แตวาไมไดหมายความ 
วาวิธีการเราจะทำอะไรท่ีใหเกิดความเปนธรรม 
ขึ้นไมได ตอไปอาจจะไมเกิดประโยชนถาจะ 
ใหชองรายการเด็กมาแขงกับชองรายการ 
บันเทิง ดังนั้นเราสามารถจัด Category ได 
และทาง อสมท. ผมก็คิดวาเปนหนวยงาน 
ของรัฐก็พยายามอยู แลวที ่จะสนับสนุน 
ดังนั้นทางอสมท.ก็ตองชวย กสทช. ในการ 
เปลี่ยนผานนี้ดวยเชนกัน

คุณ ชนิตร ชาญชัยณรงค รองผูจัดการ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผูจัดการ 
ตลาดหลักทรัพย MAI กลาววาในฐานะที่ 
ผมเคยทำธุรกิจบรอดแคสมากอน ผมอยูใน 
ชวงที่ยังไมมีการตั้ง กสช. หรือ กทช. ผม 
อยูในยุคเกา การประมูลนี้ไมวาคนประมูล 
สูงหรือประมูลต่ำ ก็ตองฝากทางกสทช.วา 
ในเวลาประมูลนั้นชวยดูงบดุลงบกำไรขาด 
ทุนดวยใหละเอียด เพราะพวกนี้สามารถ 
ตกแตงได ชวยน่ังดูสมมติฐาน ดู Summation 
ดู Cost ของแตละคน อยาดูแคตัวเลขใน 
ตอนจบวาจะทำกำไรกลับเขารัฐมากนอย 
แคไหน เพราะทุกตัวเลขเกี่ยวของกับการ 
ลงทุนหมด กลุมโทรคมนาคมมีการลงทุนสูง 
แตตั้งแตมี กทช. และความไมแนนอนของ 
คล่ืน 3G มูลคาการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 
ในกลุมนั้นหายไปหมด แตใน 3 ปนี้มีการ 
จายเงินปนผลออกมามากในกลุมนี้ เพราะ 
ดวยความท่ีไมแนนอนและไมเกิดการประมูล 
เกิดขึ้น ฉันใดก็ฉันนั้นก็จะเกิดขึ้นกับกลุม 
Broadcasting ดวยในอนาคต กลุม 
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ไมโครซอฟทตองการเทคโนโลยีที ่รองรับ 
ขอมูลไดเร็วและถูกตองตามโทรศัพทมือถือ 
ตามโทรทัศนและตามคอมพิวเตอร ถาเรา 
สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมสามจอไดก็ 
จะชวยเพิ่มคุณภาพของ New Media ใน 
แตละประเทศที่ทำธุรกิจดวย

คุณ ปราโมทย โชคศิริกุลชัย ที่ 
ปรึกษากรรมการผูจัดการ กลุม บีอีซี 
เวิลด 1 กลาววา Pattern ของการ 
เปลี่ยนถายนาจะเกิดขึ้นตั้งแต 10 ปที่แลว 
ในโลกของ Digital media และสิ่งซึ่งทุก 
คนทำอยูคือการทำ Content technology 
เปนสิ่งซึ่งเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว 
และตองยอมรับวาเราตามเทคโนโลยีที่ทั่ว 
โลกสรางขึ้นอยูแลว ไมวาเปลี่ยน Platform 
อยางไหนก็ตาม แตคนที่ทำ Content ถา 
มัวไปหลงติดกับตัวเองวา เปนคนทำ Content 
เพ่ือปอนโทรทัศนหรือเพ่ือปอน Google หรือ 
เพื่อปอน Platform ตางๆ แลวก็จำกัด 
ความเปนผูบริโภคของคนที่มาฟง มาชม แต 
ในโลกของ Digital Media ไมวาจะใน 
platform ไหนก็ตามถาคนคิดวาContent 

อินเตอรเน็ตมีบทบาทตอการปฎิวัติ 
ทางธุรกิจและสังคมในปจจุบัน ทุกคนสามารถ 
เผยแพร ข อม ูลได อย างง ายดายและม ี 
ประสิทธิภาพโดยไมตองลงทุนหรือมีคา 
ใชจายใดๆ การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลกระทบ 
ก ับการใช ส ื ่ อ ในร ูปแบบเด ิมหร ือ ไม  
รองศาสตราจารย สุธรรม อยูในธรรม 
คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ผูดำเนินรายการมีคำถามดังนี้ 

• ความทาทายและปญหาของสื่อใหม 
ที่จะเกิดขึ้นภายใตกฎหมายใหมของ กสทช. 

• แนวโนมของสื่อใหม ในกิจการวิทยุ 
และโทรทัศนของประเทศไทย 

• โมเดลรูปแบบใหม จะนำไปสูอุปสรรค 
หรือคุณคาทางการตลาด

• ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาธุรกิจ 
และสังคมผานทางนวัตกรรมทางสื ่อสาร 
ใหมไดอยางไร 

Ms. Ann Lavin, Head of Public 
& Government Relations, Google 

SEA พูดถึง Google คืออะไร... Google 
เปนหลายอยาง ส่ิงท่ีเห็นชัดเจนคือเปน Platform 
to Access เปนเหมือนเวทีที่ใหทุกคนมายืน 
บนเวทีเดียวกัน ใหคนนำ Content ของตน 
เองมาวางบนเวทีได และก็สรางโอกาสสราง 
มูลคาใหเพิ่มขึ้นได เมื่ออยูบนเวทีเดียวกันก็ 
สามารถติดตอถึงกันได สิ่งสำคัญคือเรื่อง 
การแบงปน Convergence เดี๋ยวนี้เร็วมาก 
เพราะเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น เปนการ 
เปดโอกาสใหคนใกลชิดกันมากขึ้น Google 
จะใหคนดูเลือก content ไมใชใหสื่อเลือก 
content มาใหคนดู

คุณ ภัทร ยงวณิชย ผูอำนวยการ 
ภาครัฐและภาคการศึกษา บริษัทไมโครซอฟท 
(ประเทศไทย) กลาววา บริษัทไมโครซอฟท 
มีเป าหมายให คนได ใช  เทคโนโลย ีและ 
อ ินเตอร  เน ็ตในการเพ ิ ่มค ุณภาพและ 
ประสิทธิภาพในการทำงานและชวยเพิ ่ม 
คุณภาพในการศึกษาดวย ถามองในแง New 
Media ไมโครซอฟทมองวามีเทรนดอันนึง 
ท่ีสำคัญมากคือ ใหมีอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยี 
อยูรอบตัวเรา 360 องศา ซึ่งลูกคาของ 
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กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร (1998) จำกัด 
(มหาชน) กลาววา สวนสำคัญในเรื่องของ 
Network คือตองมีการลอมรั้วกันนิดหนึ่ง 
ใหคนไดอยูในที่ๆควรอยูถาปลอยใหเสรีเกิน
ไป ก็เหมือนปลอยใหหมาปากับลูกแกะมา 
หากินในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้นเราตองหาวิธี 
การบางอยางมาชวยลูกแกะ Satellite TV
เปนเหมือนสื่อทางเลือกอีกทางหนึ่งโดยอาศั
ยที่มีชองทางในการ Broadcast ได ในการ 
มองสื่อเรามีการมองอยางไร สื่อที่พวกเรา 
ทำก็คือ Content Provider ดังนั้นจุดที่จะ 
มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ Content ไมควรจะ 
ถูกจำกัดใหอยู ที ่ชองทางใดชองทางหนึ่ง 
เชน ในจอทีวี Content ที่มีโอกาสที่ขยาย 
Content นั้นออกไปสูอีก 2 จอ และตอไป 
ควรจะมีการพัฒนาออกเปน 2 way 
communication ไมใชการรับขอมูลขาวสาร 
อยางเดียวแตสามารถตอบกลับออกมาไดไม
ทางใดก็ทางหนึ่ง สวนการกำกับดูแลของผู 
ใหบริการควรมีการเสวนาและจัดกฎระเบียบ 
ใหชัดเจนเพ่ือใหสามารถอยูดวยกันไดอยาง
ปกติสุข เพราะไมอยางนั้นก็จะมีคนที่ฉวย 
โอกาสไปทำความเดือดรอนแกบุคคลอื่น 
ซึ่งอาจเปนความรับผิดชองของทั้ง กสทช. 
และ สคบ.

คุณ เทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน 
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เมอริทซ 
พับบลิซิตี้ จำกัด กลาววา แนวโนมการเปด 
เสรีในอาเซียนการแขงขัน ผมเช่ือวาขีดความ 
สามารถมีความพรอม แตนโยบายของกสทช. 
ตองมีความชัดเจนไมเชนนั้นผูประกอบการ
ก็จะมีปญหา ถาในอนาคตเรามีเทคโนโลยี 
ท่ีดี เรานาจะมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
ได เพราะอีก 3 ป เรานาจะมีความพรอม 
และที่มี Social network ทำใหเราเห็น 
วาโลกแคบขึ้น และอยากเพิ่มวาการเมือง 
เปนเร่ืองสำคัญมาก เพราะมีผลตอเศรษฐกิจ 
ดังน้ันเราตองนำความเช่ือม่ันจากตางประเทศ
กลับคืนมาดวย Media มีผลกับการเมือง 
เพียงใด Media เปนเครื่องมือทางการตลาด 
ที่สำคัญที่สุดในทุกๆ ประเทศ ถาเพิ่มขีด 
ความสามารถของเราก็เหมือนเพิ่มขีดความ
สามารถของประเทศดวย ธุรกิจของเราก็จะ 
เจริญตามไปดวย

เปนสิ่งที่คุณเกงก็ตองทำงานมากขึ้นเรื่อง
ของการตลาด แตแทนที่ทำการตลาด 
อยางเดียวคุณก็ไมสามารถทำทุกอยางได 
แตโลกของ Digital จะเปนตัว Feedback 
การตลาดใหคุณ ชอง 3 ไมเคยรูเลยตัวเลข 
ที่แทจริงของผูชมไดพึ่งแตเรทติ้งที่คนอื่น 
ทำ แตถามีอินเตอรเน็ต มีมือถือ มี access 
ที่เปนดิจิตอลทีวีแลวคุณจะทราบวาใครดู 
คุณ ดูตอนไหนดูอะไร นั้นก็คือ Feedback 
ขอมูลที่การตลาดตองเขาไปเสริมเพื่อนำมา 
ใชเปนขอมูลใหมในการทำ content ซึ่ง 
Segmentation ถูกแบงมากขึ้น ตองทำ 
เหนื่อยขึ้น หาขอมูลทางการตลาดมากขึ้น 
แตสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นคือตองรายไดที่ 
เพิ่มขึ้นจากการที่ตองทำงานหนักขึ้นลงทุน
มากขึ้น จาก Digital platform แบบใหม 
ซึ่งก็คือ Application ที่แปลกใหมบนมือถือ 
บนอินเตอรเน็ตทีวีหรือ Mobile TV เคเบิ้ล 
หรือ Satellite TV สามารถคลิกบนจอแลว 
สามารถเลือกชุดที่นักแสดงใสอยูไดและสั่ง 
ซื้อไดเลย (Interactive) การที่จะใช Digital 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดคือมันมีความสวย 
ความคมชัด และสามารถทำสิ่งที่พิสดารได 
มากข้ึนจาก Analog ไมวาจะอยูบน platform 
ใดก็ตาม Content is the King แต 
Application ก็เปน Queen ทำใหธุรกิจ 
ใหญขึ้น และสามารถทำการตลาดของคุณ 
ไดทุก Platform 

คุณ กรัณยพล อัศวสุวรรณ 
กรรมการผูจัดการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคช่ัน 
จำกัด (มหาชน) กลาวถึง เทคโนโลยี 
ในแงของ Infrastructure ในประเทศไทย 
เปนอยางไรแลวนโยบายการลงทุนใน 
อนาคต เคเบิ้ลใยแกวสามารถสงสัญญาณ 
ทั้งโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศนดวย มี 
บทบาทเปนโครงสรางพื้นฐานในดานของ 
New Media เทคโนโลยีที่เปน IT ที่ 
หลอมรวมกัน เปนเร่ืองเดียวกันหมด ซิมโฟนี 
เปนโครงขายที่ครอบคลุมในกรุงเทพและ 
ปริมณฑลและเขาไปตามสำนักงานและกำลัง 
ขยายโครงขายออกไปในประเทศเพื่อนบาน 
ซ่ึงผูประกอบการสามารถมาขอเชาใชบริการ
จากซิมโฟนีไดเพราะเราเปนผูใหบริการที่มี
แนวธุรกิจท่ีเปนกลางเพราะเราใหบริการเร่ือง 
Infrastructure อยางเดียว ไมไดเขาไป 

ประกอบกิจการที่เปนลักษณะ Service 
ดังนั้นบริษัทซิมโฟนีเปนผูสนับสนุนใหเรงมี
การรองรับ New Media ใหเร็วขึ้น และ 
ซิมโฟนีเปน Platform กลางของท้ังโทรคมนาคม 
และของสื่อที่สนับสนุนใหเกิด new media
ท่ีรวดเร็วข้ึน การลงทุนในดาน Infrastructure 
มีมูลคาสูงมากถาจะใหเปนไปไดตองมีการ
กำกับดูแล มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน 
จากภาครัฐ มีการแบงแยกใบอนุญาตที่ชัด 
แจงตามบทบาทหนาท่ีวาถาทำ Infrastructure 
แลวจะถูกหามไมใหทำอยางอื่น และมีการ 
กำกับดูแลใกลชิดจากผูดู เชน เรื่องราคา 
คุณภาพ อาจมีการชวยเหลือจากรัฐบาล 
บางสวนเพื่อใหเขาถึงไดงายขึ้น 

คุณ วสันต ภัยหลีกล้ี รองผูอำนวยการ 
ทีวีไทย สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส กลาว 
วา เม่ือเรามีองคกรกำกับดูแลท่ีเกิดข้ึนชัดเจน 
มีแผนแมบทที่ชัดเจนขึ้น มีทิศทางที่ชัดเจน 
จะทำใหเราเดินไดเร็วขึ้น สิ่งที่เราตองดูคือ 
การแยกชั้นของธุรกิจ Network ออกจาก 
Content provider ตองมีความแตกตาง 
กัน เมื่อกอนเรามีผูกำกับดูแลที่เปนผูเลน 
เองดวย ทั้งกรมประชาสัมพันธหรือ TOT 
CAT แตกฎหมายใหม ผูกำกับก็ตองทำ 
หนาที่เปนผูกำกับ จะลงเลนเองไมได ตอง 
กำกับการแขงขันใหเปนไปโดยเสรีและ 
เปนธรรม ซึ่งคิดวาเปนหัวใจสำคัญ ใน 
ขณะที่ผูแขงขันก็ตองมีระดับในการแขง 
และกติกาที่ชัดเจน ทำใหมีการแขงขันที่ 
สูงขึ้น

ในเรื่องทีวี Digital เปนเรื่องที่เรารอ 
ความชัดเจนอยูวาจะใหใครทำและทำกัน 
อยางไร เราในฐานะท่ีเปน Content Provider 
เราจะทำ Network ไดหรือไม เราตองรอ 
คำตอบใหชัดเจนกอนกอนที่จะเกิดการทำ 
Network และกอนที่จะมีการจัดสรรคลื่น 
ความถี่ที่เปนโทรทัศนดิจิตอล ความเห็นผม 
ประเทศไทยไมควรมีเกิน 2-3 Networks 
ถามีคนคิดจะทำมากกวานี้เราก็คงไปหาม 
อะไรไมไดแตมันอยูที่ความคุมคาของการ 
ลงทุนและการใชทรัพยากรใหเกิดความคุม 
คามากที่สุด คือเราจะปลอยใหมีการแขงขัน 
และการผลิตท่ีซ้ำซอนกันก็ได แตถาทำอยาง 
นั้นประเทศไทยก็เสียประโยชน

คุณ อารักษ ราษฎรบริหาร 
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ถึง 50% จากรายไดโฆษณาทั้งประเทศ ใน 
ขณะท่ีเคเบิลทีวี และทีวีออนไลนยังมีสัดสวน 
นอยมาก แตนาจะมีสัดสวนมากข้ึนในอนาคต 

เร่ืองความไมแนนอน (Destabilization) 
ท่ีเกิดข้ึน เปนส่ิงท่ีท้ังนักลงทุนและบริษัทเปน 
กังวล แตผมไมเห็นดวย เพราะบริษัทยักษ 
ใหญตางๆ เหลาน้ีมีความสามารถท่ีจะลงทุน 
ไปยังสื่ออื่นๆ และทำใหธุรกิจมีการขยายตัว 
ได เร่ืองท่ีสำคัญคือกฎหมายและการควบคุม 
จากรัฐ ซึ่งจะตองมีสวนชวยสนับสนุนการ 
ลงทุนขามส่ือน้ี อีกท้ังยังตองมีความชัดเจน 
โดยขณะนี้ผมมองวาประเทศไทยยังขาด 
อยู จึงเปนเรื่องสำคัญที่กฎหมายใหมที่จะ 
ออกนี้ตองมีความเหมาะสม นอกจากนั้น 
ในมุมมองของผูบริโภค ปจจุบันผูบริโภคมี 
การเขาถึงเทคโนโลยีใหมๆ มากขึ้น เชน 
อินเตอรเน็ต โทรศัพทมือถือ ฉะนั้นบริษัท 
Broadcaster จะตองมีกรอบการลงทุนท่ีเหมาะสม 
และครอบคลุมไปถึงสื่อใหมๆ มากขึ้น แต 
อยางท่ีไดกลาวไปแลว น่ันคือบริษัทยักษใหญ 
ตางๆ มีความสามารถในการลงทุนอยูแลว

คุณ สุภิญญา กลางณรงค กรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ 
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กลาววา เมื่อ 
แผนแมบทผานและมีผลบังคับใชงานท่ีสังคม
จับตา 2 เร่ือง คือ การจัดการปฏิรูปปรับ 
โครงสรางเดิม และ การสงเสริมใหเกดิการ 
ออกใบอนุญาตใหมๆ แนนอนวาทุกคนมี 
ที่ยืนและตองปรับตัวเพื่อเปลี่ยนจากระบบ 

เนื่องดวยการเปลี่ยนอันจะเกิดขึ้นใน 
ธุรกิจวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทย 
แนนอนวาการแขงขันทางธุรกิจตองเปลี่ยน 
ไป และ ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
จะตองหากลยุทธในการแขงขันที่เหมาะสม 
เริ่มตนดวยการนำเสนอภาพรวมธุรกิจและ
การเติบโตของธุรกิจ โดย Mr. Karim P. 
Salamatian, CFA Credit Suisse 
Securities (Thailand) Ltd. ไดนำ 
เสนอวา

สภาพของธุรกิจบรอดแคสในประเทศ
ขอเรียกวา “Structural Nirvana” เนื่อง 
จากบริษัทตางๆ ในธุรกิจนี้แทบจะอยูใน 
สภาพท่ีสมบูรณแบบและส่ิงท่ีเห็นไดชัดเจน 
คือ ความสามารถในการทำกำไร โดย 
ธุรกิจสื่อวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทย 
ยกตัวอยางเชน บริษัท BEC world มี 
ทำผลกำไรผลตอบแทนโดยสัดสวนแลวได 
เปนอันดับสองของโลก สิ่งที่สองที่ผมอยาก 
จะพูดถึงคือวา สถานะของบริษัทในธุรกิจ 
นี้ขึ ้นอยูกับแนวโนมการโฆษณา โดยผม 
มองวาแนวโนมการโฆษณาในประเทศกำลัง
เปนบวก ซ่ึงจะชวยสงเสริมความเปน Structural 
Nirvana ไดมากขึ้น สิ่งที่สามที่ผมอยากจะ 
พูดถึงคือ เร่ืองความไมแนนอน (Destabilization) 
ท่ีเกิดข้ึน โดยแมวาคนสวนมากจะมองวาเปน 
ส่ิงที่ไมดี แตในที่นี้ผมจะสื่อถึงสิ่งที่เปนดาน 
ดีใหเห็น ผมมองวาบริษัทในธุรกิจนี้มีความ 
มั่นคงสูง และสามารถที่จะรับมือกับความ 

ไมแนนอน และทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีดีได และส่ิงสุดทายการกระจายส่ือ (Diversified 
Media Platform) ซึ่งผมมองวาเปนสิ่งที่ 
สำคัญมาก ท่ีผานมา บริษัทตางๆ ในประเทศ 
ที่พัฒนาแลวลวนแตมีการขยายการลงทุน 
ไปยังส่ืออ่ืนๆ ในสวนน้ีผมยังมองวาประเทศไทย 
ยังขาดอยู แตผมก็หวังวาประเทศไทยกำลัง 
มีการพัฒนาไปสูจุดนั้นในอนาคต 

ในสวนสภาพของธุรกิจ broadcast 
ในประเทศไทย ขณะนี้มีแคโทรทัศนเทานั้น 
ที่เปนสื่อใหญ (Mass medium) ซึ่งทำ 
รายไดโฆษณากวา 60% ในประเทศไทย 
ในขณะที่สื่อใหมๆ (non-traditional) 
เชน ส่ือโฆษณาออนไลน โฆษณาโรงภาพยนตร 
รวมกันไดเพียงแคราวๆ 15% ซึ่งจริงอยู 
วาตัวเลขจริงของรายไดโฆษณาสื่อใหมๆ 
เหลานี ้ค อนขางสูงเมื ่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศตางๆ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับ 
โลก อีกทั้งยังมีอัตราการขยายตัวที่สูง แต 
กระนั้นโทรทัศนก็ยังเปนสื่อใหญเพียงสื่อ 
เดียว และสื่อ วิทยุ หนังสือพิมพ ก็ยังมี 
บทบาทนอยในประเทศไทย สิ่งเหลานี้คงจะ 
ไมเปล่ียนแปลงในเร็ววัน แตผมก็เช่ือวาธุรกิจโฆษณา 
ในโทรทัศนจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก 
ในอนาคต ขณะนี้ธุรกิจโฆษณาในโทรทัศน 
ใหญเปนอันดับสามในทวีปเอเชีย (ถาไมนับ 
ญี่ปุน) โดยเนนไปที่โทรทัศนสาธารณะยักษ 
ใหญ BEC world, Modern Nine และชอง
7 ซ่ึงสามบริษัทน้ีมีสัดสวนรายไดจากโฆษณา 
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รูปแบบใหม
ของการแขงขันในธุรกิจวิทยุและโทรทัศนประเทศไทย…
ผูมีสวนไดสวนเสียตองปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการแขงขัน
อยางไร

กลยุทธ =

การแขงขัน =



การรวมตัวมากขึ้น เชนในกลุมของ C-Band 
การรวมตัวของ Big Four ซึ่งมีการแขงขัน 
กันรุนแรง สวน Operator คงมีการลด 
จำนวนลง ไมใชเพ่ิมข้ึน มีการรวม operator 
เปนหนึ่ง Network ชองตางๆ ก็เกิดขึ้นมาก 
อัตราการขยายตัวของจานดาวเทียมต้ังแต
ป พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2554 จาก 6 แสน 
กวาครัวเรือนเปน 8 แสนกวาครัวเรือน ซึ่ง 
มาจากหลายปจจัยทั้งการเมืองราคาของ 
จานถูกลง แตเคเบิ้ลทีวีลดลง ปที่ผานมา 
จำนวนของครัวเรือนที่ติดตั้งเคเบิ้ลทีวีลด
ลง จากปพ.ศ. 2553 ประมาณ 2,600,000 
เปน 2,300,000 

พ.ต.ท. อภิชาติ อภิชานนท รอง 
ผูกำกับการกลุมงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี 
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความ
ผ ิดเก ี ่ยวก ับอาชญากรรมเทคโนโลย ี 
(TCSD) ผมขอเนนการกระทำความผิดทาง 
อินเตอรเน็ต ปญหาเรื่องลิขสิทธิ์ คือ การ 
จัดการตนน้ำและกลางน้ำไมสามารถจัดการ
ได ทำใหปลายน้ำตองจัดการโดยใชวิธีถือไม 
กระบองไลจับชาวบาน เม่ือเปรียบเทียบญ่ีปุน 
จะมีการจัดการที่ดี กสทช.ตองมีการออกกฎ 
อะไรบางอยาง เชน ไปจัดการลิขสิทธิ์ใหดี 
เม่ือมีการเสียคาลิขสิทธ์ิท่ียุติธรรมคนก็อยาก
จะเสีย บานเราการพยายามออกกฎหมายที่ 
คุมครองงานที่อยู บนอินเตอรเน็ตอาจไม 
สอดคลองกับอาชญากรรมท่ีเกิดเพราะลักษณะ 
ของการกระทำความผิดเปน อาชญากรรม 
ไฮเทค (Hi-tech Crime) มันมีปญหาเรื่อง 
การบังคับใชกฎหมาย การสืบสวน พยาน 
หลักฐานและความรวมมือระหวางประเทศ 
ซึ่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ มันมีขอดีที่วาแม 
วาคุณจะกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร
คุณก็ตองรับผิดในราชอาณาจักร และพ.ร.บ. 
ลิขสิทธิ์คุณตองรองทุกขกอนไมงั้นตำรวจ
ก็ทำอะไรไมได แตถาเปน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร 
สามารถดำเนินการไดเลยถือเปนความผิด
ตอรัฐ ยกเวนบางความผิดเชน การตัดตอ 
ภาพ ผมเห็นวากฎหมายก็ตอง Convergence 
ดวยเชนกัน  

เดิมไปสูระบบใหม เงื่อนไขการเปลี่ยนผาน 
ทางเทคโนโลยีมีความสอดคลองกับแผนแม
บทพอดี ซ่ึงถาเราสามารถทำตามแผนแมบท 
ภายใน 3-4 ปนี้ก็สามารถยายชุมชนแออัด 
ขึ้นตึกไดหมด ซึ่งตามแผนแมบทจะตอบ 
โจทยไดบางเรื่องแตไมใชทุกเรื่อง เอาเรื่อง 
โจทยโครงสรางกอน ตองมีการวางโครงสราง 
ผังเมืองใหม และปองกันการผูกขาดทุกคน 
มีที่ยืนแตอาจจะเล็กหนอยตองมีการแขงขัน
กันมากขึ้น โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ 
ในการเปลี่ยนผานระบบสัมปทาน ระบบ 
อุปถัมภ ระบบที่ไมมีการแขงขันไปสูระบบ 
ใบอนุญาตเปนการเปดพื้นที่ใหกับทุกกลุม 
ซ่ึงภารกิจจะยังไมจบยังมีปญหาเร่ือง Content 
ปญหาเรื ่องผู บริโภคเพราะฉะนั้นก็ตองมี 
การไปดวยกันกับแผนรองรับของเทคโนโลยี
และภาคสังคมใหไปใหทันกัน โดยสรุปคือ 
ภายใน 5-6 ปของกสทช.ก็จะเปนกาวแรก 
ถาเราวางรากฐานที่ดีไดก็จะเปนประโยชน 
ตอชุดตอไป

คุณ นิพนธ นาคสมภพ นายกสมาคม 
โทรทัศนดาวเทียม (ประเทศไทย) กลาววา 
ผมคือเปนผูทำรายการโทรทัศน เรามี Pay 
TV อยู 60 ชอง มี Free TV อยู 260 ชอง 
มีสมาชิกชมรมอยู 83 ชอง คนที่จะเปน 
สมาชิกดวยตองผานการโหวต 2/3 ถึงจะ 
เขามาได ถามวา ณ วันนี้เรามีไทยคมอยู 
เจาเดียวและเต็มแลว ตอนน้ีคนก็ว่ิงไป NSS6 
ตอนนี้ก็ไป Asian Sat แลวตอนนี้มีอยู 16
ชอง แลวถามวาจะรับทั้ง 3 ดวงเลยหรือ 
เปลา เพิ่มอีก 3000 ก็รับไดทุกชอง ดังนั้น 
เรื ่องขอจำกัดทางเทคโนโลยีไมมีอีกแลว 
วันนี้ทีวีคืออะไร คงตอบไดวาเปนธุรกิจ 
ขายกลองและคงไมใชอยูเฉพาะบนดาว 
เทียมแตจะมีลักษณะเปนรังผึ้งวิ่งตามกัน 
ไมทัน ใน 440 ชองที่มีอยูในประเทศ แบง 
เปน TV network อยู 6 ชอง True อีก 
111 ชอง Pay TV 63 ชอง Free TV อีก 
260 ชอง มีดาวเทียมอีก 3 ดวง และ 
ตอนนี้มีธุรกิจ Content Provider ธุรกิจ 
Satellite TV ตีกันยุงอยู กสทช. ควรมา 
ดูแลในการจัดเรียงชองใหมีการรวมชอง 
ประเภทเดียวกันอยูชองใกลๆ กัน เพื่อ 
ประโยชนของผูบริโภค จะไดไมตองมาตีกัน 
วาใครจะอยูชอง เดี๋ยวนี้คนดูทีวี 4 ชม.ครึ่ง 

จาก 3 ชม. เพราะชองมีเยอะขึ้น คนดูชอง 
3, 5, 7, 9 ประมาณ 2 ชม.ครึ่ง ดู Satellite 
TV 2 ชม. คนดูทีวี Network จากเสา 54% 
จากเคเบิ้ลและ Satellite 25% แสดงวาคน 
ยังดูชอง 3, 5, 7, 9 อยู เพราะ Content is 
the King โทรทัศนดาวเทียมมีคนดู 21.57% 
ตอไปผูบริโภคจะไมสามารถหาซื้อเสากาง 
ปลาจากตลาดได ดังน้ันตอไปถาเสาลมก็ตอง 
ไปซื้อจานมาติด นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแลว และ 
ทำไมคนไทยถึงไดชอบดูทีวี ความจริงคนไทย 
ไมไดชอบดูทีวีแตคนไทยตองการหาอะไรที่
ถูกปดกั้นมานานตองการดูอะไรที่ไมเคยไดดู 
แลวตรงนี่มีเนื้อหาดีมีคุณภาพหรือไม ผมวา 
ตรงน้ีโจทยใหญมาก เพราะเน้ือหาดีตรงน้ีเปน 
One Voice in One World หรือ Many 
Voices in One World ซึ่งทางกสทช. ก็ 
จะมีการบานมาก ถามวาตอนน้ีเราไปถึงไหน 
แลวเมื่อ 2 วันเราประชุมกัน เสาดิจิตอลตั้ง 
แลวมีคนสงแลว คนดูไดไกลถึงอยุธยาราชบุรี 
แลว มีคนพรอมลงทุนแลว ตกลงกสทช. จะ 
ใหเราใชระบบอะไร ยุโรปหรือจีน กสทช. 
จะตานแรงกดดันทางการเมืองไดรึเปลา มัน 
เปนอนาคตและเปนโจทยที่ใหญมาก

คุณ อดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ 
กรรมการผูอำนวยการ บริษัท เนชั่น 
บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
กลาววา ตอนนี้ Landscape Media ของ 
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากและ 
เปนชวงสำคัญที่วามี กสทช. เกิดขึ้นมาซึ่ง 
เปนจังหวะพอดีๆ สื่อเองก็กำลังจะตองปรับ 
ตัวเยอะ พฤติกรรมของผูบริโภคมีการเปล่ียนแปลง 
ไปเยอะและรวดเร็วมาก ซึ่งมีผลคือ กสทช. 
จะตามทันไหม ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนคือ ผูประกอบ 
ที่มีอยูเยอะแยะมากมายปนี้คงเหลือตัวจริง 
ไมก่ีราย เพราะตลาดไมสามารถรับไดท้ังหมด 
และจะมีกฎเกณฑขึ้นใหมมากมาย ในสวน 
ของ Media Agency หร ือ Media 
Monitor ซึ่งผมยังมองไมเห็นวาทางกสทช. 
จะมีการกำกับดูแลอยางไร ทั้งในเรื่องการ 
โฆษณาหรือ เร่ืองลิขสิทธ์ิ ส่ิงท่ีพูดกันตลอด 
คือเร่ืองบริษัทเรทต้ิงของเนลสัน ก็เปนอุปสรรค 
อยางหนึ่งวาเราไมมีเครื่องมือที่มีมาตรฐาน 
เพียงพอหรือดีกวาเนลสัน สวน Content 
ยุคใหมคงตองมีการปรับตัวเยอะ เพราะ 
แขงขันกันเยอะ สวนเรื่อง Platform ก็มี 
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ความมั่นคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอื่น 
และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวม 
ในการดำเนินการสื ่อมวลชนสาธารณะ 
การกำกับการประกอบกิจการตามวรรค 
สองตองมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการ 
ควบรวมการครองสิทธิขามส่ือ หรือการครอบงำ 
ระหวางส่ือมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคล 
อื่นใด ซึ่งจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพใน 
การรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับ
ขอมูลขาวสารที่หลากหลายของประชาชน”

ซ่ึงท้ังหมดเปนการท่ีใหภาคเอกชนหรือ 
ประชาชนไดมีสวนรวมในการใชทรัพยากร 
ของชาติในการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
กระจายเสียงและโทรทัศนจะทำใหเปนการ
ดำเนินกิจการเพื ่อสวนรวมอยางแทจริง 
ซึ่งจากเดิมรัฐเปนคนดำเนินการอยูก็เปลี่ยน

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน ประธาน 
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน กสทช. พูดถึง การพัฒนากิจการ 
กระจายเสียง และ กิจการโทรทัศน วา 
องคกรกำกับดูแลวันนี้ตองวางตำแหนงใหดี
วาจะทำอยางไรการกำกับดูแลจะเพื่อการ 
สงเสริมใหเกิดสิทธิเสรีภาพและการประกอบ 
กิจการนี้ตองอยูในกรอบที่ถูกตอง ซึ่งจริงๆ 
แลวในการปฏิรปูหรือการนำวิธีคิดในการให
มีองคกรกำกับดูแลไดเกิดขึ้นทั่วโลก และ 
แนวความคิดเปลี่ยนไปเมื่อประมาณ 30-40 
ปท่ีแลวท่ีมองวากิจการกระจายเสียงโทรทัศน 
และการโทรคมนาคมเป นเหม ือนก ับ 
สาธารณูปโภคที่สำคัญ โทรคมนาคมเปน 
เคร่ืองมือขับเคล่ือนเศรษฐกิจในการนำขอมูล 
ขาวสารที่สำคัญไปสูทุกภาคสวน ในขณะที่ 
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศนมีผลตอ 

สังคม มีผลตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
มีผลตอศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซ่ึงหลังจากน้ัน 
ประเทศไทยก็ไดนำแนวความคิดนี ้มาสู  
กฎหมายไทยซึ่งฉบับแรกก็คือรัฐธรรมนูญป 
พ.ศ. 2540 มาตรา40 จนมาถึงรัฐธรรมนูญ 
ป พ.ศ. 2550 มาตรา47 ซึงกำหนดวา

“คล่ืนความถ่ีท่ีใชในการสงวิทยุกระจาย 
เสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคมเปน 
ทรัพยากรสื ่อสารของชาติเพื ่อประโยชน 
สาธารณะใหมีองคกรของรัฐที ่เปนอิสระ 
องคกรหนึ่งทำหนาที ่จัดสรรคลื ่นความถี ่ 
ตามวรรคหน่ึง และกำกับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ 
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
การดำเนินการตามวรรคสอง ตองคำนึงถึง 
ประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ
และระดับทองถ่ิน ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม 
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สิ่งที่แขงขันกันคือเนื้อหาที่อยูในชองเหลานั้น ใครจะชนะตองมีเนื้อหาที่ดี เปนประโยชนตอ 
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Changing
Thai Broadcasting Landscape

โดย พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน
เรียบเรียงโดย ทีมบรรณาธิการ จากงานสัมมนาทิศทางและโอกาสธุรกิจวิทยุและโทรทัศน



ได และโดยปกติระบบโทรทัศนดิจิตอลใน 
ระบบภาคพื้นดินก็จะสามารถเพิ่มจำนวน 
ชองไดเปนจำนวนมาก เม่ือเทียบกับโทรทัศน 
ระบบอนาล็อก มีชองที่เปนมาตรฐานปกติ 
หรือที่เปนมาตรฐานสูงเปน HD ซึ่งสามารถ 
ทำไดและตองทำโดยเร็ว ซึ่งตามแผนแมบท 
บริหารคล่ืนความถ่ีตองมีการเร่ิมตนสงสัญญาณ 
ในระบบดิจิตอลภายใน 4 ป แผนแมบท 
กระจายเสียงและโทรทัศนซึ่งตองสอดคลอง
กับแผนแมบทบริหารคลื่นความถี่บอกวา 
แผนจะตองเสร็จภายในปที่ 1 และจะตอง 
เริ่มการสงสัญญาณในระบบดิจิตอลภายใน 
ปที่ 2 แตจากการพูดคุยกับคณะกรรมการ 
บอรดกระจายเสียงหลายๆ ทานๆ แมวาใน 
แผนจะเปนอยางน้ัน แตอยากใหเร่ิมสงสัญญาณ 
โทรทัศนดิจิตอลภายในปน้ีใหได เพ่ือจะแสดง 
ใหทุกคนเห็นความสำคัญและเปนการเปล่ียน 
ผานไปสูอนาคต เราอยากเห็น Free TV 
มีเปน 50 ชอง 100 ชองในอนาคตอันไม 
นานนัก ใหทุกคนมีโอกาสเขาสูกระบวนการ 
มีชองมีเวลาเพียงพอแกทุกๆ คน ในการนำ 
เนื้อหาของตนเองมาใสในชองเหลานั้น สิ่ง 
ที่แขงขันกันคือเนื้อหาที่อยูในชองเหลานั้น 
ใครจะชนะตองมีเนื้อหาที่ดี เปนประโยชน 
ตอสวนรวมและประชาชนชอบเนื ้อหา 
เหลาน้ันไมใชเปนการก้ันโอกาส เพราะฉะน้ัน 
ส่ิงท่ีสำคัญก็คือ การจัดสรรคล่ืนความถ่ีดวย 
ความเทาเทียมและใหสวนหนึ่งคือภาค 
ประชาชนไดม ีโอกาสประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน ชวงเวลา 1-2 
ปจากนี้ไป จะเปนเหมือนชวงเวลาของการ 
เปลี่ยนผานเปนชวงเวลาของการที่จะบอก 
วากิจการกระจายเสียงและโทรทัศนเปน 
กิจการที่จะตองนำสิ่งที่ดีไปสูประชาชนจะ 
ตองประกอบกิจการโดยท่ีคำนึงถึงประโยชน
สาธารณะและท่ีสำคัญท่ีสุดคือจะเปล่ียนผาน
จากระบบหน่ึงไปสูระบบหน่ึงตามเจตนารมณ
ของกฎหมายที่เรายังไมมีโอกาสไดทำอยาง
จริงจังในชวง 14-15 ปที่ผานมา จึงเปนชวง 
เวลาท่ีต่ืนเตน ท่ีทุกคนควรตองติดตามเพราะ 
เปนการเปลี ่ยนผานเพื ่อประโยชนของ 
ประชาชนทุกคนอยางแทจริงไมใช เพื ่อ 
ประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผานมาระบบใหมใหทุกภาคสวนไดมีโอกาส
ไดดำเนินการโดยรัฐเปนผูกำกับดูแลแทนใน
การแขงขัน สงเสริมใหมีการลงทุนมากขึ้น 
และกระจายโอกาสและขอมูลใหกับประชาชน 
ทุกภาคสวน

ในประเทศไทยสิ ่งที ่เกิดขึ ้นคืออะไร 
แมวาเราจะมีแนวปฏิรูปตั้งแตป พ.ศ. 2540 
แตเรามีพ.ร.บ.ป พ.ศ. 2543 หลังจากนั้นอีก
8 ป มีองคกรกำกับดูแลองคกรหนึ่งขึ้นมา 
คือ กทช. แตวาสวนของกระจายเสียงและ 
โทรทัศนยังไมเกิดจนเปลี ่ยนรัฐธรรมนูญ 
เปลี่ยนพ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 
อีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งเมื่อตุลาคมที่ผานมา 
ก็เกิด กสทช. ซึ่ง กสทช. เปนองคกรเดียวแต 
มีคณะกรรมการสองชุดในองคกรนั้น สวน 
หนึ่งก็กำกับดูแลเกี่ยวกับโทรคมนาคมอีก 
สวนก็กำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและ 
โทรทัศน ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแนว 
ความคิดทั่วโลกเปลี่ยน กฎหมายจึงตองมี 
การเปล่ียนแปลงตามและทายท่ีสุดก็มีองคกร 
กำกับดูแลตามมา

ทุกคนคงหวังวาเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
จะทำใหมีการใชทรัพยากรและการประกอบ
กิจการ โอกาสมีอยางเทาเทียมกัน ใหทุกคน 
ไดรับขาวสารในวงกวาง ไดประกอบธุรกิจ 
ในลักษณะที่ไมใชการผูกขาด 

หลังจากที่มีกสทช. แลว ตอจากนี้จะ 
เปนอยางไร ชวง 14 ปที่ไมมีองคกรกำกับ 
ดูแลเกิดอะไรขึ้นบาง ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไมไดมี 
แตผลเสีย เพราะมีการตั้งวิทยุชุมชน เคเบิ้ล 
ทีวี และโทรทัศนดาวเทียม วิทยุชุมชนคือ 
วิทยุท่ียังไมไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
ตามกฎหมายมีถึง 6-7 พันสถานี เคเบิ้ล 
ทีวีและโทรทัศนดาวเทียมก็ยังไมไดรับอนุญาต
เปนสวนใหญ เปนสุญญากาศที่เกิดขึ้นและ 
ความลาชาในการกำกับดูแล ทำใหเบี่ยงเบน 
เจตนารมณของกฎหมายออกไป ตองโทษ 
ความลาชาในการมีองคกรกำกับดูแล นอก 
จากนี้ยังขาดความตอเนื ่องในการพัฒนา 
เทคโนโลยีอีกดวย ท้ังเร่ืองดิจิตอลทีวี ดิจิตอล 
เรดิโอ IP ทีวี อินเตอรเน็ตทีวีซึ่งสิ่งเหลานี้ 
ก็กำลังดำเนินการอยู แตยังไมมีกฎเกณฑ 
เขาไปกำกับใหอยูในกฎระเบียบที่ถูกตอง 

เมื่อมีองคกรกำกับดูแลวจะดำเนินการ
อยางไร องคกรกำกับดูแลไมควรเขาไปทำ 

ตัวเปนอุปสรรค แตควรมีบทบาทในการสง 
เสริม แตการใชทรัพยากรสาธารณะตองใช 
เพ่ือประโยชนสาธารณะจริงๆ การท่ีประกอบ 
กิจการตอนน้ีเรามีกรอบหรือแนวทางท่ีชัดเจน
หรือไม มีตามพ.ร.บ.การประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 
ดังนั้นกิจการกระจายเสียงและโทรทัศนตอง
มีการใชคลื่นความถี่ตองเขาสูกรอบการขอ 
ใบอนุญาตซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 
1) บริการชุมชน 2) บริการสาธารณะ และ
3) บริการธุรกิจ ซึ่งแตละบริการจะมีการ 
กำกับดูแลและหลักเกณฑแตกตางกันไป 
เพราะฉะนั้นกิจการวิทยุที่ยังไมเขาสูระบบก็
ตองเขาสูระบบและมีการแกไขปญหาทีละ 
สวน นอกจากนี้ตองมีการจัดสรรทรัพยากร 
เพิ่มเติมเพื่อที่จะใหทุกคนมีโอกาสเพิ่มขึ้น 
สวนกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ที่สำคัญคือ 
เคเบิ้ลทีวี และโทรทัศนดาวเทียม ปกติไม 
ตองมีการขอคลื่นความถี่จากองคกรกำกับ 
ดูแล ตองดูแลวาจะทำอยางไรใหไดใบอนุญาต 
เพื่อที่จะเขาสูการกำกับดูแลได การที่อยูใน 
การกำกับดูแลไมใชวาจะเปนอุปสรรค แต 
จะทำใหเกิดการสงเสริมการพัฒนาธุรกิจ 
ใหเคลื่อนไปไดอยางถูกตอง และไดรับการ 
สนับสนุน สามารถกูยืมเงิน และขยายโครงขาย 
ของตัวเองไดอยางมั่นใจ

การเปลี่ยนผานสูระบบดิจิตอล ซึ่งเปน 
สิ่งที ่มีความสำคัญมากเพราะกิจการวิทยุ 
โทรทัศนและกิจการวิทยุกระจายเสียง 
ซึ่งในสวนของกิจการวิทยุกระจายเสียงการ 
เปลี่ยนผานไปสูระบบดิจิตอลนั้นสามารถทำ
ได 2 รูปแบบคือ ใชคลื่นความถี่เดิม และ 
การใชคลื่นความถี่ใหม การที่เปลี่ยนผานสู 
ระบบดิจิตอลจะทำใหมีทรัพยากรในการ 
ประกอบกิจการมากขึ้น การแยงชิงลดลง 
โอกาสมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดคือทำอยางไร 
ใหคนมีโอกาสประกอบกิจการ คนที่อยูรอด 
คือคนที่มีความสามารถมากกวา และการ 
เปลี่ยนผานของกิจการวิทยุโทรทัศนมีความ
จำเปนเรงดวน เพราะถาชากวาน้ี Landscape 
ของประเทศนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกรูป
แบบหนึ่ง  โทรทัศนภาคพื้นดินของทั่วโลกมี 
และเปนโครงขายที ่มีความจำเปนและมี 
ความมั่นคงสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปสู 
การใชบนรถยนตได ไปสูมือถือ ไปสู Tablet 
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ประเด็นที่สำคัญรองลงมา คือ การ 
สรางคน คนในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและ 
โทรทัศน เมื่อเปดเสรี ชองเพิ่มขึ้น รายการ 
เพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือ การผลิตคนที่ 
มีค ุณภาพปอนสู ตลาดตองม ีจำนวนที ่ 
เพียงพอตอการขยายตัวทางการตลาด และ 
การใหการศึกษาตอบุคลากรในวิชาชีพนี้ 
นอกจากตองใหความรู ในการประกอบ 
อาชีพแลวยังตองใหการศึกษาในเรื่องของ 
เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงดวย อีกทั้งตอง 
เขาใจถึงการกำกับดูแลกิจการดวย 

การเขาสูเทคโนโลยีที่สำคัญอันหนึ่งคือ 
“เทคโนโลยีดิจิตอล” ซ่ึงจะทำใหเกิดบริการ 
ตอยอดอีกมากมายตามมา การส่ือสารตอไป 
ในอนาคตจะไดรับภาพคมชัด ขยายระยะทาง 
การในการส่ือสาร และกระจายท่ัวถึงในทุกๆ 
พ้ืนท่ี เพ่ิมความสะดวกสบายใหแกประชาชน 
ต อไปการประกาศเต ือนภ ัยพ ิบ ัต ิจะม ี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสื่อดิจิตอลจึงถือ 
เป นประตูส ู ส ังคมขอมูลขาวสารใหแก 
ประชาชน การนำเสนอรายการตางๆ จะ 
มีความหลากหลาย เพ่ิมชองทางใหแกผูบริโภค 
สื่อ ทายที่สุดนี้ สิ่งที่ทาง กสทช. ตองคำนึง 
คือ การจัดสรรสื่อที่มีคา และมีประโยชนตอ 
สังคม

หลายๆ ทานอาจจะกำลังรอดู แผน 
แมบท กสทช ที่กำลังจะออกมาวาจะ 
สามารถเปลี่ยนโฉมหนาธุรกิจและโทรทัศน
ประเทศไทยหรือไม และจะสรางประโยชน 
ใหแกกลุมธุรกิจวิทยุและโทรทัศนไดอยางไร 
ประเด็นที ่นาสนใจของการเปลี ่ยนแปลง 
ธุรกิจวิทยุและโทรทัศนในยุคของ กสทช.นี้ 
คงหนีไมพนเร่ืองความไดเปรียบและเสียเปรียบ 
ทางการแขงขันและภาคธุรกิจไทยจะตอง 
เตรียมตัวอยางไรกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 

ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนรูปแบบ
ของอุตสาหกรรมการกระจายเสียงวิทยุและ 
โทรทัศน จากการแยกออกจากกันโดดๆ 
กลายเปนการรวมธุรกิจตางๆ เปนเสมือน 
ภาคธุรกิจใหม ซึ่งอาจจะรวมถึงธุรกิจสื่อ 
สิ่งพิมพเขามาไวดวย และเปนที่ทราบกันดี 
วา พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ และ 
กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 มีผลบังคับใช และเมื่อแผนแมบท 
กสทช ออกมา กรณีตอไปอาจจะตองมี 
“การคืนคลื่น” และเริ่มการประมูลคลื่นกัน 
ใหม ซึ่งสงผลตอภาคธุรกิจไทยอยางชัดเจน 
อยางไรก็ตาม การดำเนินการนี้ยังคงอยูใน 
กรอบของความเปนธรรมในการจัดสรร 
และเนนถึงประชาชนในใชประโยชนเปน 
หลัก 

ผลท่ีตามมาจากการเปล่ียนแปลงธุรกิจ 
เขาไวดวยกัน ธุรกิจการกระจายเสียงจะมี 
การเต ิบโตและม ีการแข  งข ันมากข ึ ้น 
ผูประกอบการรายใหมๆ จะเผยแพรสื่อได 
ตรงกับกลุมเปาหมายมากขึ้นและสิ่งที่ตาม 
มามูลคาทางการตลาดจะขยายตัวขึ้น ใน 
ขณะเดียวกันบริษัทตางประเทศจะเขามา 
แขงกับธุรกิจภายในประเทศมากขึ ้นดวย 
ธุรกิจวิทยุและโทรทัศนภายในประเทศจะ 
ถูกกดดันดวยคูแขงจากตางประเทศ และ 
แนนอนวาการแขงขันนี้ แขงดวยคุณภาพ 
ของงาน และ ราคาการผลิตงาน ซึ่งธุรกิจใน 
ไทยสวนใหญจะเปนผูผลิตรายการ (Content 
Provider) ส่ิงท่ีนักธุรกิจตองเขาใจคือ แนวโนม 
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การ 
ผลิตรายการโทรทัศนอยางเดียว อาจจำ 
ตองเปลี่ยนใหมีพันธมิตรกับธุรกิจอื ่นๆ 
เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ เพราะธุรกิจ 
ในปจจุบันรวมกับ ธุรกิจดาวเทียม เคเบิล 
ทีวี โทรคมนาคม วิทยุ และอื่นๆ ที่ 
เก่ียวของ อีกท้ังเพ่ือสรางโอกาสในการแขงขัน 
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม การรวมตัว 
กันของธุรกิจจะชวยสรางความเขมแข็งให 
แกองคกร 
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โฉมหนาใหม…
ธุรกิจวิทยุและโทรทัศน ไทยในยุคของ กสทช.
สัมภาษณคุณจำนรรค ศิริตัน เรียบเรียงโดยทีมบรรณาธิการ



9 เทาเม่ือเทียบกับองคกรท่ีลงทุนในเทคโนโลยี 
ดังกลาวนอยที่สุดในชวง 3 ปที่ผานมา และ 
ประโยชนท่ีไดรับไมจำกัดอยูเฉพาะท่ี Google, 
Facebook และ Groupon เทานั้น 
องคกรธุรกิจแบบเดิมๆ ไดรับประโยชนทาง 
เศรษฐกิจ 75% จากอินเทอรเน็ต โดย 
สามารถเขาถึงลูกคา ซัพพลายเออร และ 
โซลูชั่นธุรกิจบนระบบคลาวดไดมากขึ้น 

ตัวอยางเชน ในประเทศไทย แมวา 
เราประสบมหาอุทุกภัยซ่ึงสงผลกระทบอยาง 
รุนแรงตอเศรษฐกิจ แตองคกรธุรกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมหลายแหงหันไปใช 
อินเทอรเน็ตเพื่อติดตอกับลูกคาและดำเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง 

การขยายเศรษฐกิจและการสรางงาน
นับเปนหนทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
การสรางและรักษาแรงสนับสนุนทางการเมือง 
และดวยเหตุน้ีผูนำรัฐบาลจึงควรใชประโยชน 
จากพลังทางเศรษฐกิจของอินเทอรเน็ต 
โดยมุงเนนการเติบโต การสรางสรรคนวัตกรรม 
และการเพ่ิมทางเลือกใหแกผูบริโภค แทนท่ี 
จะ “เลือกปฏิบัติ” (ซ่ึงไมใชแนวทางท่ีเหมาะสม 
สำหรับรัฐบาล) และจำกัดขอมูล นอกจาก 
นี้รัฐบาลควรจะลงทุนในการขยายขอบเขต
ของเครือขาย โครงสรางพื้นฐานความเร็วสูง 
และบริการอินเทอรเน็ตไรสายราคาประหยัด 
พลังทางเศรษฐกิจของอินเทอรเน็ตจะนำไป
สูการเติบโต การสรางสรรคนวัตกรรม และ 
เสถียรภาพทางการเมือง รัฐบาลไมควรละเลย 
เพิกเฉยตอกระแสดังกลาว และควรจะหัน 
มาใชพลังของอินเทอรเน็ตอยางเต็มศักยภาพ

ผูนำทางการเมืองและเจาหนาท่ีราชการ 
มีทัศนคติทั้งรักทั้งชังอินเทอรเน็ต กลาวคือ 
กลุมคนเหลาน้ีพอใจท่ีอินเทอรเน็ตชวยขยาย 
ชองทางในการเขาถึงผูสนับสนุนทางการเมือง 
ใหมๆ รวมท้ังกระตุนมวลชนเพ่ือรวมรณรงค 
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แตกลับไมชอบอินเทอรเน็ต 
ที่เปดโอกาสใหฝายตรงขามทางการเมืองทำ
อยางน้ันไดเชนกันบทบาทหลักของอินเทอรเน็ต 
ในกรณีน้ีก็คือการเผยแพรขอมูลขาวสารอยาง 
อิสระ แตสิ่งที่เรามองขามไปก็คือ บทบาท 
สำคัญของอินเทอรเน็ตในแงการเมืองเปน
เร่ืองของเศรษฐกิจ ไมใชเร่ืองการเมืองลวนๆ

อินเทอรเน็ตมีพลังอยางมากในการ 
กระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสราง
งานโดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรับองคกรธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึงเปนภาคสวน 
ท่ีมีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจและแนนอน 
วาประชาชนยอมจะช่ืนชอบผูนำทางการเมือง 
ที่สามารถขยายเศรษฐกิจใหเติบโตอยาง 
แข็งแกรง

ผลการศึกษาทางเศรษฐกิจหลายชิ้น
ชี ้ใหเห็นวาอินเทอรเน็ตสามารถสราง 
ประโยชนทางเศรษฐกิจ มากมายมหาศาล 
ใหแกประชาชนและองคกรธุรกิจ โดยเสีย 
คาใชจายเพียงเล็กนอย ดังนั้นเมื่อคุณปด 
อินเทอรเน็ต ก็เทากับวาคุณสูบเอาเงินออก 
จากกระเปาของประชาชนและองคกรธุรกิจ 
นั่นเอง
พลังที่แทจริงของอินเทอรเน็ต

เม่ือเดือนมกราคม ท่ีการประชุม World 
Economic Forum บริษัทแมคคินซีย 
(McKinsey) ไดเผยแพรรายงาน Online 
and upcoming: the Internet’s 
impact on aspiring countries โดย 
มีการสำรวจตรวจสอบประเทศกำลังพัฒนา 

30 ประเทศ “ที่มีขนาดและพลวัตในการ 
เปนผูเลนรายสำคัญในเวทีโลกในอนาคต 
อันใกล” รายงานดังกลาวประกอบดวย 
ขอมูลเชิงลึกสำหรับ 9 ประเทศ รวมถึง 
มาเลเซีย ไตหวัน และเวียดนาม เครื่องมือ 
ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพซึ่งชวยใหองคกร 
ธุรกิจทุกขนาดในทุกที ่ทั ่วโลกสามารถ 
เขาถึงลูก คาไดโดยตรงและลดตนทุนใน 
การดำเนินธุรกิจสามารถเขาถึงไดอยาง 
งายดายผานทางอินเทอรเน็ต (ดูขอมูลเพ่ิมเติม 
ไดท่ี http://www.valueoftheweb.com/)

รายงานดังกลาวระบุถึงกรณีท่ีนาสนใจ 
สำหรับประเทศกำลังพัฒนาท่ีอยูบนจุดสูงสุด 
ของกระแสการเติบโตอยางรวดเร็วของ 
อินเทอรเน็ต ซ่ึงจะผลักดันการพัฒนาประเทศ 
ใหกาวไกลเหมือนกับการกระโดดสกี ใน 30 
ประเทศท่ีมีการวิเคราะห พบวาอินเทอรเน็ต 
คิดเปนสัดสวนประมาณ 1.9% ของ GDP 
ความแพรหลายของอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้น 
25% ตอป ในชวง 5 ปที่ผานมาในประเทศ 
ท่ีมีศักยภาพ และจะยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
ในอัตราท่ีรวดเร็วมากข้ึน ศักยภาพการเติบโต 
ไมไดอยูที่ผูใชเทานั้น แตยังชวยขยายโอกาส 
สำหรับการสรางธุรกิจอีกดวย โดยมีการ 
เร่ิมตนธุรกิจท่ีเก่ียวกับอินเทอรเน็ต 143,000 
ธุรกิจในแตละปในประเทศเหลานี้

ธุรกิจใหมเหลานี้เปนธุรกิจขนาดเล็ก 
หรืออยางนอยก็เริ่มตนจากธุรกิจขนาดเล็ก 
ปจจุบันมีตำแหนงงาน 1.9 ลานตำแหนง 
ที่เกี่ยวของกับอินเทอรเน็ตใน 6 ประเทศ 
ที่กำลังพัฒนานี้ และแนวโนมการสรางงาน 
ทางออนไลนก็เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในประเทศ 
เหลาน้ี องคกรธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ที่ลงทุนในเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมากที่สุด
สามารถขยายกิจการให เติบโตไดรวดเร็วกวา 
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องคกรธุรกิจแบบเดิมๆ 
ไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจ 
75% จากอินเทอรเน็ต โดย 
สามารถเขาถึงลูกคา 
ซัพพลายเออร และ โซลูชั่น 
ธุรกิจบนระบบคลาวด 
ไดมากขึ้น 

45

เว็บ
เปนกลางดวยจรรยาบรรณ
เปยมดวยพลังทางการเมือง
พลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่นาทึ่ง
โดย นางแอน ลาวิน หัวหนาฝายนโยบายและความสัมพันธภาครัฐ Google เอเชียตะวันออกเฉียงใต



เรื่องดังกลาวเอาไว ดังนี้
“มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครอง 

ทรัพยสินของผูอื ่นไวโดยความสงบและ 
โดยเปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของ ถาเปน 
อสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกัน 
เปนเวลาสิบป… ทานวาบุคคลน้ันไดกรรมสิทธ์ิ” 

เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวาเจตนารมณ 
ของกฎหมายท่ีดินถือเอาเอาการครอบครอง 
และการทำประโยชนอยูจริงเปนเรื่องสำคัญ 
ดังนั้นแมเจาของที่ดินจะถือโฉนดที่ดินอยู 
แตก็อาจสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปได 
หากเจาของปลอยปละละเลยไมเอาใจใส 
ดูแลทรัพยสินของตน แลวมีบุคคลอื่นเขา 
ครอบครองปรปกษในท่ีดินน้ันจนไดกรรมสิทธ์ิ 
ไป ซึ่งบุคคลอื่นนั้นสามารถรองขอใหศาลมี 
คำส่ังวาไดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในสวนท่ีครอบครอง 
มาโดยการครอบครองปรปกษแลวนำคำสั่ง 
ศาลดังกลาวไปขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ ์ 
ประเภทได มาโดยการครอบครองต อ 

(ตัวอยางท่ี 2)} ไมเคยรับรูถึงพฤติกรรมดังกลาว 
เลยตลอดระยะเวลากวาสิบปท่ีนายปลาวาฬ 
และวัดเกาะเขาไปใชประโยชน นอกจากนี้ 
แมวาเจาของที่ดินดานทิศเหนือ {นายบี 
(ตัวอยางที่ 1) นายสอง (ตัวอยางที่ 2)} จะ 
มีการตกลงยกที่ดินดังกลาวให แตทั้งนาย 
ปลาวาฬและวัดเกาะตางก็ไมเคยดำเนินการ 
ใดๆ เพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ 
เลยจนกระทั่งลวงเลยเวลาไปกวาสิบปจน 
ทายาทของเจาของที่ดินดังกลาว {นางซี 
(ตัวอยางที่ 1) นางสาม (ตัวอยางที่ 2)} ได 
รับมรดกที่ดินไป

หลักกฎหมายสำคัญที่จำเปนตองนำ 
มาใชประกอบการพิจารณาขอพิพาทตาม 
ขอเท็จจริงในสองกรณีดังกลาวก็คือ หลัก 
กฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองปรปกษ 
ในอสังหาริมทรัพย (เชน ที่ดิน บานหรือ 
อาคารที่ติดกับที่ดิน เปนตน) ซึ่งประมวล 
กฎหมายแพงและพาณิชยวางหลักเกี่ยวกับ 

ในตอนที่ 1 ผูเขียนสมมติขอเท็จจริง 
ตามท่ีปรากฏในตัวอยางท่ี 1 และตัวอยางท่ี 2 
โดยตั ้งประเด ็นไว ว านายปลาวาฬและ 
วัดเกาะจะไดกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแปลงท่ีอยูติด 
กับท่ีดินของตนดานทิศเหนือและทิศตะวันตก 
หรือไม ทั้งนี้จากขอเท็จจริงตามตัวอยาง 
ท้ังนายปลาวาฬและวัดเกาะตางก็ไดเขาไป 
ครอบครองและใชประโยชนในที ่ดินทั ้ง 
สองแปลงดวยเจตนาเปนเจาของ (เชน นาย 
ปลาวาฬขุดบอเลี้ยงปลา ทำไรนา ปลอยวัว 
ควายใหเขาไปกินหญา สวนวัดเกาะก็เขาไป 
สรางกุฏิ ศาลา โรงทานและอาคารปฏิบัติธรรม) 
โดยเปนการครอบครองและใชประโยชน 
ในที่ดินดังกลาวโดยสงบและเปดเผยมา 
กวาสิบป

นอกจากนี้นายปลาวาฬและวัดเกาะ 
ยังลอมรั้วล้ำเขาไปในเขตที่ดินทั้งสองแปลง
อีกดวย โดยที่เจาของที่ดิน ดานทิศตะวันตก 
{นางสาวเอ (ตัวอยางที่ 1) นางสาวหนึ่ง 
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โดย อาจารยธิดาพร ศิริถาพร
 คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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กระสวนกฎหมาย
กับความอยุติธรรมลวงตา
(Illusion of Injustice): กรณีศึกษาคดี
อสังหาริมทรัพยที่ถูกแยงสิทธิ
การครอบครอง (ตอนที่ 2)

กรณีที่ 1: 
ความอยุติธรรมที่เกิดจาก 

“ความไมชัดเจน” 
ของกฎหมาย

(ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นจริง)

กรณีที่ 2: 
ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นจาก 

“ความไมเปนธรรม” 
ของกฎหมาย

(ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นจริง)

กรณีที่ 3: 
ความอยุติธรรมที่เกิดจาก 

“ความอคติ” 
ของผูไดรับผลกระทบ 
จากการใชกฎหมาย

(ความอยุติธรรม
ลวงตา - มายาคติ)



ในกรณีที่ 1 เรื่องของความชัดเจน 
ของกฎหมายและบุคคลผูใชกฎหมาย ทั้งนี้ 
หากไมรูวากฎหมายที่จะปรับใชแกกรณีคือ 
กฎหมายอะไร และไมรูวาใครเปนผูท่ีมีอำนาจ 
ใชกฎหมายหรือตีความกฎหมายยอมอาจ 
กอใหเกิดกรณีท่ีมีการใชกฎหมายท่ีไมสอดคลอง 
กับมาตรฐานแหงความยุติธรรมได เน่ืองจาก 
โดยหลักหากกลาวถึงความยุติธรรมในแง 
ของความยุติธรรมภายนอกหรือความยุติธรรม 
ตามแบบพิธ ี (distr ibutive justice; 
procedural justice; due process of 
law; fundamental justice) แลวจะพบ 
วากรณีของคดีซ่ึงมีขอเท็จจริงและประเด็น 
พิพาทเหมือนกัน ควรไดรับคำวินิจฉัยไป 
ในแนวทางเดียวกันจึงจะถือวาเปนกรณีที่
มีความยุติธรรมในความหมายของความ 
ยุติธรรมตามแบบพิธี กลาวคือ หากขอเท็จจริง 
และประเด็นพิพาทอยางเดียวกันกลับถูก 
ตัดสินดวยกฎหมายที่ตางกัน หรือ หาก 
ขอเท็จจริงและประเด็นพิพาทตางกันแต 
กลับถูกตัดสินดวยกฎหมายไปในแนวทาง
เดียวกัน ทั้งสองกรณียอมถือเปนเรื่องที่ 
กฎหมายไมชัดเจนและสรางความไมเปน 
ธรรมแกผูไดรับผลกระทบได

จากขอเท็จจริงในกรณีตัวอยางท่ียกมา 
เปนอุทาหรณน้ัน หากถามวาอะไรคือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัยคดีนี้ ก็จะเห็นได 
ชัดเจนวาทั้งตัวอยางที่ 1 และตัวอยางที่ 2 
ตางก็เปนเรื่องที่เกี ่ยวของกับการที่บุคคล 
หนึ่งเขาไปครอบครองปรปกษในที่ดินของ 
บุคคลอื่น ดังนั้นกฎหมายหลักที่ตองใชใน 
การวินิจฉัยท้ังสองตัวอยางยอมเปนกฎหมาย 
เก่ียวกับการครอบครองปรปกษในท่ีดินตาม 

มาตรา 1382 แหงประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชยดังที่ไดสรุปสาระสำคัญไปแลว
ขางตน

อยางไรก็ดีมีขอสังเกตที่สำคัญวากรณี
ของที่ดินแปลงทิศเหนือและทิศตะวันตกมี 
ขอเท็จจริงบางสวนแตกตางกัน กลาวคือ 
กรณีของที่ดินในแปลงดานทิศตะวันตกนั้น 
เจาของที่ดิน (นางสาวเอ, นางสาวหนึ่ง) ตาง 
ก็ไมรับรู และไมไดยินยอมใหบุคคลอ่ืน (นาย 
ปลาวาฬ, วัดเกาะ) เขาครอบครองที่ดินของ 
ตน ในขณะท่ีกรณีของท่ีดินในแปลงทิศเหนือ 
นั้นเจาของที่ดิน (นายบี, นายสอง) ไดตกลง 
ยกที่ดินใหแกผูครอบครอง (นายปลาวาฬ, 
วัดเกาะ) เพียงแตไมไดไปจดทะเบียนตอ 
พนักงานเจาหนาที่ และตอมาที่ดินในแปลง 
ทิศเหนือนั้นตกไปสูทายาทของเจาของที่ดิน
เดิม (นางซี, นางสาม) 

เมื ่อกรณีของที ่ดินแปลงทิศเหนือมี 
ขอเท็จจริงแตกตางไปจากขอเท็จจริงในท่ีดิน 
แปลงทิศตะวันตก ดังน้ันการวินิจฉัยขอเท็จจริง 
ตามกรณีที ่ด ินแปลงทิศเหนือจึงไมอาจ 
คำนึงถึงแตเพียงมาตรา 1382 อยางเดียวได 
แตจำเปนตองพิจารณาหลักกฎหมายเกี่ยว
กับการใหท่ีดิน (ประมวลกฎหมายแพงและ 
พาณิชย มาตรา 525) รวมท้ังตองพิจารณา 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการสิทธิในการยก 
ขอตอสูและการเรียกใหเพิกถอนการจด 
ทะเบียนของผู  ได มาซึ ่งกรรมสิทธ ิ ์ ใน 
อสังหาริมทรัพยโดยการครอบครองซึ ่ง 
เปนทางอื่นนอกจากนิติกรรมประกอบการ
วินิจฉัยดวย (ประมวลกฎหมายแพงและ 
พาณิชย มาตรา 1299-1300)

นอกจากนี้มีขอสังเกตวามีขอเท็จจริง

เจาพนกังานที่ดินได
การวินิจฉัยขอพิพาทเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิ 

ในที่ดินที่เกิดขึ้นนั้น ผลแหงการวินิจฉัยที่ 
เกิดข้ึนยอมมีโอกาสเปนไปไดใน 2 รูปแบบ 
กลาวคือ อาจเปนกรณีที่เจาของที่ดินถูก 
วินิจฉัยใหเสียกรรมสิทธ์ิในท่ีดินไปจากการ 
ถูกแยงการครอบครองโดยผูครอบครอง 
ปรปกษ หรืออาจเปนกรณีที่ผูครอบครอง 
ปรปกษ ซ ึ ่ ง เข าไปครอบครองและใช  
ประโยชนในที ่ดินโดยสงบและเปดเผย 
ตอเนื่องกันเปนระยะเวลานานถูกวินิจฉัย 
ใหไมไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งตนได 
เคยครอบครองมานานก็ได ทั้งนี้ไมวาผล 
แหงการวินิจฉัยจะออกมาในรูปแบบใด 
ก็ตาม บุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากคำวินิจฉัย 
ที่ทำใหตนเสียประโยชน ไมวาจะเปนฝาย 
เจาของที่ดินหรือฝายผูครอบครองปรปกษ 
ตางฝายตางก็มีโอกาสที่จะเกิดความรูสึกวา
ตนไดรับความอยุติธรรมไดไมแพกัน 

ซึ่งคำถามสำคัญที่ฝากทิ้งทายไว ใน 
บทความฉบับที่แลว คือความอยุติธรรมที่ 
บุคคลดังกลาวรูสึกวาตนไดรับนั้นถือเปน 
“ความอยุติธรรมที่เกิดขึ ้นจริง” (real 
injustice) หรือไม? หรือแทที่จริงแลว 
ความรู ส ึกอยุติธรรมดังกลาวกลับเปน 
“ความอยุติธรรมลวงตา” (illusion of 
injustice) (หรือที่บางทานนิยมใชคำวา 
“มายาคติ” กลาวคือ เปนเพียงความเชื่อ 
ที่ลวงความจริง หรือเปนแคเพียงความ 
รู สึกลวงตาลวงใจใหผู ไดรับผลกระทบ 
จากการใชกฎหมายรูสึกไปเอง)? ในเบ้ืองตน 
อาจพิจารณาถึงกรณีของความอยุติธรรมได 
3 ลักษณะ ดังตารางหนา 46

“มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพยสินของผูอื่นไว 
โดยความสงบและโดยเปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของ ถาเปน 
อสังหาริมทรัพยไดครอบครองติดตอกันเปนเวลาสิบป ทานวา 
บุคคลนั้นไดกรรมสิทธิ์”
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บางสวนที่แตกตางกันอยางชัดเจนระหวาง
กรณีตามตัวอยางที่ 1 และตัวอยางที่ 2 
กลาวคือตามตัวอยางที่ 1 บุคคลที่เขาไป 
ครอบครองท่ีดินของผูอ่ืนน้ันคือนายปลาวาฬ 
ซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา ในขณะท่ีตามตัวอยาง 
ที่ 2 นั้น บุคคลที่เขาไปครอบครองที่ดิน 
ของผูอ่ืนคือวัดเกาะซ่ึงมีฐานะเปน นิติบุคคล 
ตามกฎหมาย ดังนั้นจึงจำเปนตองคำนึงถึง 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิหนาที่และวัตถุ
ประสงค ของน ิต ิบ ุคคลประกอบการ 
พิจารณาเพิ่มเติมดวย (ประมวลกฎหมาย 
แพงและพาณิชย มาตรา 65-66, พระราช 
บัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 มาตรา 31)

จากหลักกฎหมายขางตนจะเห็นไดวา
กฎหมายที่จะนำมาปรับใชกับขอเท็จจริงที่ 
เกิดขึ้นตามตัวอยางที่ 1 และ 2 นั้นมี 
ความชัดเจนอยูพอสมควร อีกทั้งขอพิพาท 
ที่เกิดขึ ้นก็เปนที ่ประจักษวาศาลจะเปน 
ผูวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวของกับคดีดังกลาว 
เพราะโดยหลักในการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ 
ในที ่ดินโดยการครอบครองปรปกษนั ้น 
จำเปนตองอาศัยคำส่ังศาลเพ่ือไปจดทะเบียน 
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

นอกจากน้ีหากมีขอพิพาทวากรรมสิทธ์ิ 
เปนของบุคคลใดก็ตองนำคดีขึ้นสูศาลเพื่อ 
พิจารณา ท้ังน้ีศาลมีแนวทางแหงการวินิจฉัย 
ที่คอนขางชัดเจนและสอดคลองกันมาโดย 
ตลอด1 ดังน้ีหากพิจารณาขอเท็จจริงท่ียกมา 
เปนอุทาหรณประกอบกับหลักกฎหมายที่ 
กลาวอางถึงขางตนอาจสรุปในเบื้องตนได 
วา

- นายปลาวาฬยอมไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิ 
ในที่ดินแปลงทิศตะวันตกและทิศเหนือ 
โดยการครอบครองปรปกษตามมาตรา 
1382 เนื่องจากเปนกรณีที่นายปลาวาฬได 
ครอบครองที่ดินของนางสาวเอและนายบีไว
โดยความสงบ และโดยเปดเผยดวยเจตนา 
เปนเจาของติดตอกันเปนเวลากวาสิบป 
โดยตลอดระยะเวลาดังกลาวนางสาวเอ 
สามารถท่ีจะเขาไปดูแลท่ีดินไดแตกลับทอดท้ิง 
ละเลยไมเขามาดูแลทรัพยสินของตน สวน 
นางซีซึ่งเปนทายาทของนายบีนั้น มิไดเสีย 
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แผนประกอบ
ตัวอยางที่ 1

แผนประกอบ
ตัวอยางที่ 2



คาตอบแทนในการไดสิทธิ์มาเพราะเปนการ
ไดมาโดยมรดกจึงไมเขาหลักเกณฑตาม 
มาตรา 1299 วรรคสอง ดังนั้นนายปลาวาฬ 
จึงอาจอางการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
โดยการครอบครองปรปกษเปนขอตอสู  
และอาจเรียกใหเพิกถอนการจดทะเบียน 
การไดมาซึ่งที่ดินโดยการรับมรดกของนางซี
ได

- วัดเกาะก็ยอมไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินแปลงทิศเหนือโดยการครอบครอง
ปรปกษตามมาตรา 1382 ทั้งนี้สำหรับ 
ที่ดินแปลงทิศเหนือซึ่งนายสองยกใหแกวัด 
เกาะน้ัน โดยหลักแมการใหน้ันไมไดจดทะเบียน 
ตอพนักงานเจาหนาที่และสงผลใหการให 
ดังกลาวมีผลไมสมบูรณ แตเมื่อวัดไดเขา 
ครอบครองและใชประโยชนในที่ดินแปลง 
ดังกลาวโดยความสงบและโดยเปดเผยดวย 
เจตนาเปนเจาของติดตอกันเปนเวลากวา 
สิบป และนางสามซึ่งเปนทายาทของนาย 
สองมิไดเสียคาตอบแทนในการไดสิทธิมา 
เพราะเปนการไดมาโดยมรดกจึงไมเขา 
หลักเกณฑตามมาตรา 1299 วรรคสอง 
ดังน ั ้นว ัดเกาะจึงอาจอางการได มาซ ึ ่ง 
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินโดยการครอบครองปรปกษ 
เปนขอตอสูและอาจเรียกใหเพิกถอนการ 
จดทะเบียนการไดมาซึ ่งที ่ดินโดยการรับ 
มรดกของนางสามได 

- แมวัดเกาะจะครอบครองที ่ดิน 
แปลงตะวันตกของนายหน่ึงโดยความสงบ 
และเป ดเผยด วยเจตนาเป นเจ าของ 
ตอเนื่องยาวนานมากวาสิบปก็ตาม แตวัด 

เกาะก็ไมไดกรรมสิทธิ ์ในที ่ดินแปลงทิศ 
ตะวันตก เพราะจำเปนตองพิจารณากฎหมาย 
เก่ียวกับนิติบุคคลประกอบดวย ท้ังน้ีกฎหมาย 
กำหนดใหนิติบุคคลมีสิทธิและหนาที่ไดตาม
ขอบแหงหนาที ่หรือวัตถุประสงคตามที ่ 
กฎหมายกำหนด ซึ่งวัดในพุทธศาสนาที่เปน 
นิติบุคคลนั้นโดยหลักยอมไมมีวัตถุประสงค 
แหงนิติบุคคลในการท่ีจะเขาไปถือเอาทรัพย 
ของผูอื่นที่เขาไมไดใหการเขาไปครอบครอง 
ปรป กษ ย อมเป นการกระทำท ี ่ข ัดต อ 
วัตถุประสงคและอํานาจหนาที ่ของวัด 
แมจะเขาไปครอบครองที่ดินนานเพียงใด 
ก็ไมอาจไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิโดยการครอบครอง

โดยสรุปจากขอเท ็จจร ิงท ี ่ยกเป น 
อุทาหรณในตัวอยางที่ 1 และ 2 จะเห็น 
วากฎหมายที่เกี่ยวของมีความชัดเจนวา 
ตองปรับใชตัวบทกฎหมายใด ทั้งนี้ศาลซึ่ง 
เปนผูใชกฎหมายในกรณีนี้ก็ไดวินิจฉัยคดี 
ดังกลาวไวโดยมีแนวทางแหงการวินิจฉัยที่ 
ชัดเจนและสอดคลองกันมาโดยตลอด 

จะเห็นไดวาในบางกรณีอาจมีขอเท็จจริง 
ในคดีตางๆ  ท่ีดูเสมือนวาคลายกันแตรายละเอียด 
บางสวนของขอเท็จจริงในกรณีเหลาน้ันอาจ 
แตกตางกันไดและสงผลใหมีกฎหมายที ่ 
เก ี ่ยวข องก ับข อเท ็จจร ิงในแตละกรณี 
แตกตางกันไปดวย ดังนี้จะเห็นไดวาผลแหง 
การวินิจฉัยที่แตกตางกันดังกลาวมาแลว 
ตามกรณีขางตนนั้นไมใชกรณีที่เปนความ 
อยุติธรรมท่ีเกิดจาก “ความไมชัดเจน” ของ 
กฎหมาย เพราะกฎหมายที่นำมาปรับใชกับ 
ขอเท็จจริงตางๆ ลวนมีความชัดเจน ขอเท็จจริง 

ที ่เหมือนกันยอมตองใชหลักกฎหมายที ่ 
เหมือนกัน ในขณะที่ขอเท็จจริงที่ตางกันก็ 
สมควรใชหลักกฎหมายที่แตกตางกัน  

เปนความจริงที่วาแมกฎหมายที่นำมา
ปรับใชก ับขอเท็จจริงจะมีความชัดเจน 
แตก็มีความเปนไปไดวากฎหมายที่ชัดเจน 
เหลานั้นอาจมีลักษณะเปนกฎหมายที่ไม 
เปนธรรมและกอใหเกิดความอยุติธรรม 
ขึ้นจริง (กรณีที่ 2) กรณีนี ้จำเปนตอง 
วิเคราะหความเหมาะสมและความเปนธรรม 
ของกฎหมายโดยคำนึงถึงแนวคิดเบื้องหลัง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จารีต 
ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ

แตหลายกรณีการใชกฎหมายเปน 
กรณีท่ีมีกฎหมายปรับใชกับขอเท็จจริงชัดเจน 
และกฎหมายที่ถูกนำมาปรับใชมีลักษณะที่ 
เปนธรรมแลว แตผูไดรับผลกระทบจากการ 
ใชกฎหมายดังกลาวกลับรูสึกวาไมเปนธรรม
ไปเอง สาเหตุอาจเปนเพราะความไมรูไมเขาใจ 
ในกฎหมายและแนวคิดเบื ้องหลังอยาง 
ถองแท หรืออาจเปนเพราะความไมพอใจ 
ในผลที่ไดรับซึ่งไมใชความอยุติธรรมที่เกิด
ขึ้นจริง (กรณีที่ 3)

เรื่องนี้นาจะแสดงใหเห็นความสำคัญ
ที่สุดประการหนึ่งในการใชกฎหมายก็คือ 
กอนที่จะเปรียบเทียบขอเท็จจริงของกรณี 
2 กรณีที่ไดรับผลของกฎหมายเหมือนหรือ 
แตกตางกัน ตองใหแนใจเสียกอนวาขอเท็จจริง 
ทั้ง 2 กรณีเหมือนหรือตางกันจริงๆ มิฉะนั้น 
แลวก็เปนเพียงการกลาวอางความอยุติธรรม 
ที่เปนเรื่องลวงตาเทานั้น

“กฎหมายที่นำมาปรับใชกับขอเท็จจริงตางๆ ลวนมีความชัดเจน 
ขอเท็จจริงที่เหมือนกันยอมตองใชหลักกฎหมายที่เหมือนกัน ใน 
ขณะที่ขอเท็จจริงที่ตางกันก็สมควรใชหลักกฎหมายที่แตกตางกัน”
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ภาพยนตรไทยแนวสยองขวัญ ไดรับ 
ความนิยมจากผูชมชาวไทยเปนอยางมาก 
ดังจะเห็นจากกระแสการสรางภาพยนตรไทย 
แนวนี้มีเปนจำนวนมาก จากการสำรวจ 
ภาพยนตรไทยตั้งแต พ.ศ. 2542 เปนตนมา 
นับตั้งแตความสำเร็จเรื่องนางนาก จนถึง 
ปจจุบัน พบวามีปริมาณผลิตเพ่ิมข้ึนมากของ 
ภาพยนตรไทยท่ีผลิตข้ึนท้ังหมดเปรียบเทียบ 
กับการผลิตในอดีต ปรากฏการณนี้มิไดเปน 
เฉพาะสังคมไทย หากกลาวไดวาภาพยนตร 
แนวสยองขวัญไดรับความนิยมไปทั่วโลก 
ก็วาได เชนเดียวกับภาพยนตรแนวแฟนตาซี 
อยาง แฮรี่ พอตเตอร หรือ ลอรดออฟ 
เดอะริง

มุมมองทางสังคมศาสตรอาจบอกวา
นี่เปนปรากฏการณโหยหาอดีตที่เกิดขึ้น 
ไปทั่วโลก รวมถึงการเผชิญหนากับความ 
ทันสมัยที ่นับวันทำใหมนุษยมีบทบาท 
นอยลง หรือมีบทบาทดอยกวาเทคโนโลยี 
ที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น ทำใหมนุษยโหยหา 
อดีตท่ีเคยเปนมา ขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็น 
ความแปลกแยกจากความทันสมัยที่เกิดขึ้น
ดวย เชน ภาพยนตรผีของเกาหลีและญี่ปุน 
มักสรางใหผีซอนตัวอยูในสิ่งใกลตัว เชน 
แอร ภาพถาย รองเทา ตู โทรศัพทมือถือ 
ซึ ่งแสดงใหเห ็นถ ึงความแปลกแยกใน 
ครอบครัว ในยุคที่ความสัมพันธของมนุษย 
เริ่มมีปญหาตอกัน ทำใหเฟอรนิเจอรที่เปน 
สิ ่งคุ นเคยกลายเปนความไกลหาง ขณะ 
เดียวกันโทรศัพทมือถือ เครื่องซักผา เครื่อง 

ปรับอากาศคือเทคโนโลยีที่เราใชกันอยาง 
คุนเคยในชีวิตประจำวัน แตเอาเขาจริงเรา 
ไมไดรูจักมันจริงๆ ดวยซ้ำ เหมือนเราพก 
โทรศัพทมือถือติดตัวเราตลอดเวลา ใกลชิด 
ยิ่งกวาคนรักหรือญาติสนิท แตเรากลับรูจัก 
มันนอยมาก เทคโนโลยีเหลานี้ถูกสรางให 
เปน “ผี” สื่อนัยใหเห็นถึงความผิดแผก 
จากมนุษย และความไมรูจัก ไมเขาใจ 
และขาดความสัมพันธตอกัน ขณะเดียวกัน 
มันก็พยายามอยูใกลชิดเรา และพยายาม 
เอาชนะเราอยูตลอดเวลา

ภาพยนตรผีจึงมิใชความบันเทิงเพียง 
อยางเดียว หากแตสะทอนนัยอันซับซอน 
ของสังคมอีกดวย จนกลาวไดวาผีท่ีปรากฏ 
ในสื่อบันเทิงของแตละสังคมเปนอยางไร 
ก็สะทอนใหเห็นคนและปรากฏการณตางๆ 
ในสังคมนั้น

นับตั้งแตภาพยนตรเรื ่องนางนากได 
สรางความสำเร็จอยางใหญหลวงใหกับ 
“หนังผีไทย” ทั้งในแงรายไดและชื่อเสียง 
หากยังจำกันได ครั้งที่นางนากเขาฉายนั้น 
ไดประกบกับภาพยนตรดังอยางสตารวอรส 
และนางนากก็สามารถเอาชนะดานรายได 
มาอยางพลิกความคาดหมาย นับแตนั้นมามี 
ผูสรางหนังผีไทยใหโลดแลนในโลกภาพยนตร 
มากมายอีกหลายเรื่อง บางเรื่องไป “ขุด” 
เอาเรื่องเลาจากอดีตมาสราง รวมถึงการใช 
แนวคิดใหมๆ มาเสนอ ใหเปนหนังผียุคใหม 
ตอบสนองคอหนังวัยรุ นและคนรุ นใหม 
หลายเร ื ่องประสบความสำเร ็จในตลาด 
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ตางประเทศ อาทิ เด็กหอ ลองของ นางนาก 
คนเห็นผี ชัตเตอรกดติดวิญญาณ ฯลฯ

แตส่ิงท่ีนาสังเกตก็คือ “ผี” ในหนังไทย 
สวนใหญ มักเปนผีผูหญิงมากกวาผีผูชาย  
ในดานหนึ่ง สะทอนใหเห็นถึงผูหญิงใน 
สังคมไทย การกำหนดใหผูหญิงรับผิดชอบ 
งานบาน โดยเฉพาะดานปากทอง สวนผูชาย 
สามารถใกลชิดกับพระและมีบทบาทใน 
ทางศาสนา ผูหญิงกลับถูกเบียดขับใหไปมี 
บทบาทในโลกของภูตผีปศาจ การเซน 
บวงสรวง ดังที่มีการวิจัยพบวาผูหญิงมักมี 
บทบาทในดานพิธีกรรม สวนผูชายมีบทบาท 
ในทางศาสนา เจาแมมีมากกวาเจาพอ ผี 
ผูหญิงอยู ในความทรงจำมากกวาผีผู ชาย 
จำนวนรางทรงก็เปนผูหญิงมากกวาผูชาย 
ในจำนวนนี้รางทรงหญิงไดประทับทรงเทพ
หรือผีผูชายดวย

แตผีผูหญิงในหนังไทย มิไดมีอำนาจ 
ลนฟา หากแตสะทอนใหเห็นภาวะที่ถูก 
กดทับจากสังคมในดานตางๆ โดยเฉพาะ 
จากผูชาย หนังผีไทยจึงสะทอนเพศสภาพ 
ของผูหญิงในสังคมไทยวาดอยกวาผูชายอยู
เสมอๆ บางทีการเบียดขับใหผูหญิงตอง 
กลายเปน “ผี” คือการกีดกันใหผูหญิงพน 
จากวงจรมนุษย ซึ่งมักถูกกำหนดโดยผูชาย 
นั่นเอง ดังปรากฏในหนังผีไทยหลายเรื่อง 
ในที่นี้จะยกตัวอยางหนังผีไทย 4 เร่ืองคือ 
สาปเสือที่ลำน้ำกษัตริย ผีชองแอร บุปผา 
ราตรี และนางนาก 

ในเร่ืองสาปเสือท่ีลำน้ำกษัตริย กลาวถึง 
ตัวละครท่ีเปนพมา เขามาตามสามีท่ีถูกเกณฑ 
มารบกับกรุงศรีอยุธยา แตเกิดการปะทะกัน 
เสียกอนท่ีลำน้ำกษัตริย ในปพุทธศักราช 2309 

แตเธอยังไมทันไดพบสามีก็ถูกชายกลุมหนึ่ง 
ขมขืน ขณะที่กำลังจะตายนั้น วิญญาณของ 
เธอพุงเขาสูรางของเสือตัวหนึ่งที่กำลังจะ 
ตายเชนกัน ทำใหเธอกลายเปน “เสือสมิง” 
อยูในรางของเสือ และกลายรางเปนผูหญิง 
ได วิญญาณของเธอรอคอยสามีอยูที่ลำน้ำ 
กษัตริย เม่ือเธอไดพบสามีในชาติภพปจจุบัน 
เขาเปนพรานปาที่เพิ่งสึกจากเพศบรรพชิต 
เขากลับจำเธอไมได และขอใหเธอละความ 
พยาบาทเสีย จากเน้ือหาน้ีจะเห็นไดวาผูหญิง 
ในเรื่องนี้เปนตัวแทนของผูหญิงที่มั่นคงใน 
ความรัก ขณะเดียวกันก็สะทอนใหเห็นวา 
ผูชายมองผูหญิงเปนเพียงวัตถุทางเพศ มี 
หนาที่รองรับการระบายความใครเทานั้น 
ดังท่ีเธอตองจบชีวิตลงเพราะถูกผูชายกระทำ 
ตอเธอในฐานะวัตถุทางเพศ 

ผีผูหญิงในหนังไทยเรื่องนี้ สะทอนถึง 
ความเปน “ชายขอบ” เมื่อครั้งที่มีชีวิตอยู 
เธอก็อยูหางไกลจากศูนยกลางของอำนาจ 
เธอตองตกเปนมายต้ังแตยังสาว เม่ือเธอกลาย 
เปนเสือสมิง เธอก็ถูกทำใหเปนชายขอบ 
อยางแทจริง คือถูกสรางใหเปนสิ่งนากลัว 
ดุราย ปาเถื่อน นารังเกียจ เธอจึงถูกมอง 
จากสามี ผูที่เธอเฝาตามหามาหลายรอยป 
วาเปน “คนอื่น” ซึ่งต่ำตอยดอยคา เปนคน 
ละกลุมละพวกกับสามีผูเปนมนุษย ตัวละคร 
หญิงในเร่ืองน้ีท้ังในฐานะผูหญิงและในฐานะ 
เสือสมิง จึงถูกทำใหดอย เปนชาติพันธุที่อยู 
ชายขอบ เปนคนไรคา เปนเพียงวัตถุทาง 
เพศ และที่สำคัญคือไมเปนมนุษย

ในเรื่องผีชองแอร ตัวละครหญิงที่เปน 
ผี ตองหนีออกจากบานเม่ือมารดามีสามีใหม 
เธอกับนองสาวถูกสามีใหมของแมขมขืน 

เม่ือมาเผชิญชีวิตเพียงลำพัง จึงตองยึดอาชีพ 
เปนโสเภณีเพ่ือความอยูรอด แตโชคราย เธอ 
ถูกฆาเอาศพซอนไวในชองแอรของโรงแรม 
ราคาถูกในตางจังหวัด วิญญาณของเธอหา 
ทางสงขาวไปยังมารดา จึงหาวิธีบอกคนอื่น 
ใหชวยเหลือ ภาพของผีผูหญิงในเรื่องนี้จึง 
เปนผีท่ีถูกรังแก เอาเปรียบทางเพศ ไรอำนาจ 
ตอรอง ตกอยูในสภาพไมมีศักดิ์ศรีในสังคม 
เธอถูกทำใหดอยโดยผูชายมาท้ังชีวิต ท้ังจาก 
พอเลี้ยงที่ขมขืนเธอ ทั้งจากชายที่ซื้อบริการ 
ทางเพศ และท้ังจากสามีแมงดาท่ีหาผลประโยชน 
จากเรือนรางของเธอ ทำใหเธอไมมี “พื้นที่” 
อยูในสังคมเชนคนอื่น และถูกกดทับจาก 
สังคมใหเปนผูไมมีตัวตนอยูในสังคม การ 
ตองกลายเปนผีหัวขาด ตอง “ซอน” กาย 
และศีรษะของตนในชองแอร ซึ่งเปนพื้นที่ 
ที่ถูก “ซอน” อยูใตฝาเพดานเชนกัน จึงมี 
นัยทางสังคมถึงชะตากรรมของผูหญิงที่ 
ถูกเบียดขับจากผูชาย ซึ่งใชอำนาจและ 
ความรุนแรงทำรายเธอ จนไมมีพื้นที่อยูใน 
สังคม ทั้งในยามที่มีชีวิตอยูหรือเปนผี

ในเรื่องบุบผาราตรี ผีบุบผา ตกอยูใน 
ชะตากรรมเดียวกับผีชองแอร เธอถูกพอเล้ียง 
ขมขืนและหาความสุขจากเรือนกายมา 
ตั้งแตเด็ก แมเธอจะโชคดีเรียนหนังสือเกง 
สอบเรียนตอในคณะแพทยศาสตรได แต 
พอเลี ้ยงก็ยังแวะเวียนมาหาความสุขจาก 
เรือนกายของเธอเชนเคย ความทุกขที่ไดรับ 
ทำใหเธอกลายเปนคนเงียบขรึม ขัดกับเสนห 
ทางเพศที่ตองตาผูชาย ทำใหผูชายกลุมหนึ่ง 
ทาพนันกันวาใครไดหลับนอนกับเธอคนนั้น
จะไดเหลานอกเปนรางวัลหน่ึงขวด จนกระท่ัง 
เธอตั้งครรภ เขาก็หนีไปอยูตางประเทศ เธอ 
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ภาพยนตรผีจึงมิใชความบันเทิงเพียงอยางเดียว หากแต
สะทอนนัยอันซับซอนของสังคมอีกดวย จนกลาวไดวาผีที่
ปรากฏในสื่อบันเทิงของแตละสังคมเปนอยางไร ก็สะทอน
ใหเห็นคนและปรากฏการณตางๆ ในสังคมนั้น



รัฐสงมาปราบ ทานสะกดวิญญาณนางนาก 
ไวในหลุมฝงศพและนำกระดูกที่หนาผาก 
ของเธอไปเปนเครื่องรางของขลังดวย

ผีนางนากถูกตีตราวาเปนผีดุราย ไม 
สามารถอยูในพื้นที่เดียวกับมนุษยได เธอจึง 
ถูกขับไลออกจากชุมชน นางนากถูกทำให 
เปน “คนอื่น” ในชุมชน ดวยการเปน “ผี” 
เปนผูไมสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นได แม 
การแสดงอิทธิฤทธิ ์ของนางนากก็คือการ 
ปกปองสิทธิ์ของตน ทั้งในสิทธิ์แหงการอยู 
รวมกับบุคคลอ่ืน สิทธ์ิของเมียและแม แมแต 
พระสงฆ ผูควรเปนผูมีเมตตาตอเธอยังไมยอม 
ชวยเหลือ นางนากจึงตกเปนผูโดดเดี ่ยว 
ไรซ่ึงสิทธิอันควรไดรับ ท้ังจากสามี เพ่ือนบาน 
พระ และรัฐ อำนาจของสมเด็จพระพุฒาจารย 
ในภาพยนตรเร่ืองน้ีก็คือตัวแทนของพุทธศาสนา 
ที ่อยู ภายใตการปกครองของรัฐสยามใน 
ยุคนั้น ผีนางนากจึงเปนตัวแทนของผูหญิง 
ผูไมมีสิทธิ์ปกปองความรัก ครอบครัว และ 
แมกระท่ังเม่ือตายไปแลว เธอก็ยังไมสามารถ 
ปกปองรางกายของเธอ ตองยอมเสียสละ 
กระดูกหนาผากไปอีกดวย

จากตัวอยางที ่ยกมาเพียงไมกี ่เรื ่อง 
แสดงใหเห็นวาผีผ ู หญิงในหนังผีไทย 
สะทอนถึงภาวะของผูหญิงที่ถูกทำใหดอย
กวาชาย แมภาพยนตรจะสรางอิทธิฤทธิ์ 
ใดๆ ใหแกผีผูหญิง แตหนังผีเหลานี้ก็ 
เสนอใหเห ็นว าผ ีผ ู หญิงเหลานี ้ม ิ เคย 
ทำรายผูใดกอน หากแตอำนาจและความ 
นากลัวตางๆ ลวนเกิดขึ้นจากการตกเปน 
ผูถูกกระทำกอนทั้งสิ้น

หนังผีไทยจึงสะทอนโลกของผูหญิงได
อยางนาสนใจ และชวนใหหวนคะนึงวาใน 
โลกยุคใหมที่ผูหญิงหมายมาดวาตนมีศักดิ์ 
และสิทธิ์ทัดเทียมชายนั้น แทที่จริงแลวใน 
โลกแหงความเปนจริงยังถูกกดทับอยูเชน 
เดิม หากความดอยไดถูกมายาภาพตางๆ 
ลวงตาใหผูหญิงเขาใจเชนนั้น

โลกแหงความจริงถูกทำใหเปน 
มายา แตโลกแหงมายาในภาพยนตร อาจ 
กลายเปนความจริงที่ซอนอยูในมุมตางๆ 
ของสังคมไทยก็เปนได

ทำแทงจนตกเลือดเสียชีวิต เมื่อเปนผี เธอ 
จึงอาละวาดกับคนที่พูดปด ไมมีสัจจะ ผี 
บุบผาจึงเปนอีกผูหนึ่งที่ตกเปนเหยื่อทาง 
เพศของผูชาย ถูกลดคาจากผูหญิงและนักศึกษา 
แพทยใหเปนเพียง “เกมพนัน” ดวยเดิมพัน 
เพียงสุราตางประเทศหนึ่งขวด สะทอนให 
เห็นถึงสถานภาพของผูหญิงในสังคมที่ถูก 
มองวา “ดอย” กวาชาย การตั้งชื่อวาบุบผา 
ราตรี ซ่ึงมีความหมายวา “ดอกไมกลางคืน” 
จึงตอกย้ำความคิดเรื ่องผู หญิงคือดอกไม  
มีคุณคาเพียงเปนสิ ่งสวยงามประดับโลก 
เทานั้น และเปนเพียงดอกไมกลางคืนของ 
กลุมวัยรุ นชายผูใชชีวิตสำราญยามราตรี 
ดวยผูหญิงและสุราตางประเทศ

ตัวอยางของหนังผีไทยทั ้งสามเรื ่อง 
จึงแสดงใหเห็นภาพของผูหญิงในสังคมที่ 
ตกเปนเหยื่อทางเพศและเมื่อเปนผี เธอก็ 
ยังถูกทำรายจากมนุษยดวยวิธีการตางๆ 
ผีผูหญิงจึงสะทอนใหเห็นความเจ็บปวด 
ในชีวิตของผูหญิง

การถูกทำรายจากสังคมของผูหญิงยัง
ปรากฏในประเด็นอื่นๆ อีก ในที่นี ้จะยก 
ตัวอยางเรื่องนางนาก ซึ่งนำมาจากตำนาน 
เรื่องแมนาคพระโขนง ผีนางนากพยายาม 
คงรางกายของมนุษยไว เพ่ือรอคอยการกลับ 
มาของพอมากผูสามี เธอใชอิทธิฤทธิ์ของผี 
ทำใหสามีเชื่อวาเธอเปนมนุษยเชนเดียวกับ 
เขา แตชาวบานพยายามบอกความจริงแก 
พอมาก ครอบครัวของเธอถูกทำลาย นางนาก 
จึงแสดงอำนาจเพื่อปกปองครอบครัวและ 
ความรัก แมผูสรางภาพยนตรจะใหอำนาจ 
ของนางนากปรากฏในรูปของธรรมชาติ 
ที่เกิดแกดิน น้ำ ลม ไฟ สื่อนัยวาเปน 
อำนาจของความรัก อันเกิดจากธรรมชาติ 
ของมนุษยน่ันเอง ความปวดราวจากการท่ี 
พอมากรูความจริงและเช่ือตามท่ีชาวบานบอก 
นางนากจึงตองแสดงอำนาจมากขึ้น สราง 
ความหวาดกลัวใหแกคนในชุมชน แมแต 
พระสงฆที่สวดมนตขับไลเธอ ยังกลัวใน 
อำนาจและอิทธิฤทธ์ิของนางนาก แตสุดทาย 
ภาพยนตรก็ชี้ใหเห็นวาอำนาจของผี มิอาจ 
สูอำนาจของสมเด็จพระพุฒาจารย (โต) ที่ 
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ผีผูหญิงในหนังผีไทย
สะทอนถึงภาวะของผูหญิง
ที่ถูกทำใหดอยกวาชาย 
แมภาพยนตรจะสราง
อิทธิฤทธิ์ใดๆใหแกผีผูหญิง 
แตหนังผีเหลานี้
ก็เสนอใหเห็นวาผีผูหญิง
เหลานี้มิเคยทำรายผูใดกอน 
หากแตอำนาจ
และความนากลัวตางๆ 
ลวนเกิดขึ้นจากการ
ตกเปนผูถูกกระทำกอน
ทั้งสิ้น



มังสวิรัติ ในความหมายตรงตัวตาม 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2552 คือการงดเวนกินเนื้อสัตว หรือหาก 
จะแยกคำเพ่ือใหเขาใจความหมายก็สามารถ 
อธิบายไดจากคำสองคำซึ่งเปนคำสมาสคือ 
คำวา “มังสะ” ท่ีแปลวาเน้ือ และอีกคำหน่ึง 
ก็คือ “วิรัติ” ซึ่งแปลวาปราศจากความ 
ยินดีหรือการละเวน ทั้งนี ้ “มังสวิรัติ” 
นอกจากจะเปนการละเวนการกินเนื้อสัตว 
ซึ่งหากผูใดสามารถทำไดก็ถือไดวาเปนการ
รักษาศีลหาในขอที่หนึ่งไดเปนอยางดีแลว 
ก็ยังอาจจะเรียกไดวาเปนการรับประทาน 
อาหารที่มีสวนชวยรักษาหรือดูแลสุขภาพ 
ไปดวยไดเชนเดียวกัน

 
ความสำคัญของมังสวิรัติสามารถเห็น 

ไดจากการวิจัยหรือการศึกษาที่มีมากมาย 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ และผลการ 
วิจัยตางๆ ลวนทำใหเห็นทั ้งขอเดนและ 
ขอดอยที่แตกตางกันไป ดังเชนเมื่อไมกี่ปที่ 
ผานมาบีบีซีไดเผยแพรขาวผลการศึกษา 
ที ่น าสนใจและนับเป นผลการศ ึกษาที ่ 
เรียกไดวาเปนงานชิ้นเอกที่สำคัญชิ้นหนึ่ง 
ที่แสดงถึงผลดีของการทานมังสวิรัติ โดย 
ผลการศึกษาไดระบุในภาพรวมวาผู ที ่ 

รับประทานอาหารมังสวิรัติจะเปนโรค 
มะเร็งนอยกวาผูที่กินเนื้อสัตว ถึงแมจะไม 
ครอบคลุมโรคมะเร็งทุกประเภทก็ตาม

นอกจากนั้นสามารถกลาวสรุปขอมูล 
จากตัวอยางหนึ ่งของผลการศึกษาจาก 
มหาว ิทยาล ัยในประเทศอ ั งกฤษและ 
นิวซีแลนด ที่ไดตีพิมพลงในวารสารเกี่ยวกับ 
มะเร็งของอังกฤษ ที่ทำการศึกษาชายและ 
หญิงชาวอังกฤษกวาหกหมื่นคน ทั้งคนที่กิน 
เนื้อสัตว คนที่กินปลา(แตไมกินเนื้อสัตวอื่น) 
และคนที ่ไมกินทั ้งเนื ้อสัตวและปลาเลย 
พบวา โดยทั่วไปแลวคน 33 คนใน 100 
คนจะเปนโรคมะเร็งแตความเสี่ยงสำหรับ
คนที่ไมกินเนื้อสัตวเลยลดลงเหลือ 29 คน 
ใน 100 คน

แมวาการวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับ
อาหารมังสวิรัติจะยังไมเปนขอสรุปที่ชัดเจน
วาการรับประทานมังสวิรัตินั้นจะมีผลดีหรือ 
ผลเสียมากนอยอยางไร แตก็เชื่อแนวาการ 
รับประทานมังสวิรัติยอมกอใหเกิดประโยชน 
ตอรางกายไดในอีกทางหนึ่ง จึงไมนาแปลก 
ใจที่ในปจจุบันจะมีผูที่หันมาสนใจและเริ่ม 
รับประทานมังสวิรัติกันมากขึ้น

ในความเปนจริงนั้นการรับประทาน 
มังสวิรัติไมใชเรื ่องยากเลยสำหรับคนทุก 
เพศทุกวัย เพราะเพียงแคเราหลีกเลี่ยงที่จะ 
รับประทานเนื ้อสัตวในมื ้ออาหารตางๆ 
เทานี้ก็เทากับไดรับประทานมังสวิรัติกันได 
อยางเหมาะสมแลว ท่ีสำคัญการรับประทาน 
มังสวิรัตินั้นก็ไมไดเครงครัดเหมือนกับการ 
รับประทานอาหารเจแตอยางใด

การรับประทานมังสวิรัติ และการ 
รับประทานอาหารเจนั้น มีสิ่งที่เหมือนกัน 
อยูประเดน็หนึ่ง นั่นก็คือการที่เราจะไมไป 
เบียดเบียนชีวิตอื่น  แตสิ่งแตกตางกันมีอยู 
หลายประการดวยกัน กลาวคือ ประการ 
แรก การรับประทานเจนั้นโดยปกติจัดเปน 
พิธีกรรมของจีน ที่เนนใหกระทำเพื่อให 
กายและใจนั้นเกิดความบริสุทธิ์ โดยจะ 
กำหนดวันในเทศกาลกินเจไว 10 วันตาม 
ที่ถือปฏิบัติกันมาชานานแลว ซึ่งในระหวาง 
กินเจก็จะมีสิ่งตองหามสำหรับผูที่ถือศีลกิน 
เจในชวงเวลาน้ัน คือนอกจากหามรับประทาน 
เน้ือสัตวแลว ส่ิงท่ียังตองหามอีกก็ไดแก หาม 
รับประทานอาหารท่ีมีสวนผสมของกระเทียม 
ตนกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ 
ตนหอม และพืชผักอื่นๆ ที่มีกลิ่นฉุน
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มังสวิรัติ…
อาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ดีทั้งกายและใจ

เรียบเรียงโดย: อาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส

Work & Life



เกลือแรที่ไดจากผักและผลไมก็จะเปนสวน
ท่ีทำใหเกิดสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) 
ไดดีมากขึ ้นอีกทั ้งยังเปนการเสริมสราง 
ภูมิตานทานตางๆ ในรางกาย ทำใหมีผิวรรณ 
สดใสไดเปนอยางดี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับประทานผัก
ใบเขียว หรือการรับประทานเห็ดชนิดตางๆ 
ก็ทำใหรางกายไดรับทั้งโปรตีน ธาตุเหล็ก 
ฟอสฟอรัส แคลเซียม และวิตามินตางๆ ได 
เปนอยางมาก นอกจากน้ัน สำหรับผูท่ีตองการ 
เสริมแคลเซียมใหแกรางกาย ก็สามารถนำ 
งาดำมาเปนสวนปรุงแตงเพิ่มเติมในอาหาร
หลากหลายเมนูไดตามความชอบเชนเดียวกัน 

จากคุณประโยชนที่ไดรับจากพืชผัก 
และผลไมตางๆ ที่นำมาประกอบอาหาร 
มังสวิรัติ ทำใหเห็นไดวานอกจากจะสามารถ 
รักษาศีลขอหนึ่งในศีลหาไดแลว หากเรา 
รับประทานมังสวิรัติไดอยางเหมาะสมก็จะ
ทำใหรางกายไดรับสารอาหารท่ีมีประโยชน 
ตอรางกายอยางมากมาย

หากวันนี้ทานยังลังเลที่จะเริ่มตนทาน
มังสวิรัติ ก็ลองนึกถึงการรักษาศีลในขอที่ 
หนึ่งของศีลหา ที่ระบุไวชัดเจนวาละเวน 
จากการฆาสัตวตัดชีวิต ศีลขอนี้อาจจะเปน 
แรงบันดาลใจใหกับหลายๆ ทานในการเร่ิมตน 
รับประทานมังสวิรัติได และไมวาจะมีเวลา 
มากหรือนอย ก็ลองหาเวลาสักหนึ่งวันตอ 
สัปดาหเชน ในทุกวันพระ เปล่ียนจากอาหาร 
ม้ือประจำท่ีคุนเคย จากเน้ือสัตวมาทานอาหาร 

ในขณะท่ีอาหารมังสวิรัติไมมีกฎตายตัว 
ดังเชนการกินเจ เพราะการรับประทานอาหาร 
มังสวิรัตินั้นเพียงแตหามกินเนื้อสัตวเทานั้น 
แตพืชผักตางๆ สามารถรับประทานไดทั้งที่ 
มีกลิ่นฉุนหรือไมมีก็ตาม อาจกลาวไดวา 
การรับประทานมังสวิรัตินั้นมีหลากหลาย 
รูปแบบดวยกัน ทั้งนี้สามารถกลาวโดยสรุป 
ไดวา เราสามารถรับประทานมังสวิรัติใน 
แบบที่เรียกวา Pure Vegetarian หรือ 
Vegan ซึ่งหมายถึงผูที่จะเครงครดัในการ 
รับประทานอาหาร เพราะนอกจากจะไม 
ทานเนื้อสัตวชนิดตางๆ แลว ก็ยังไมทาน 
ผลผลิตตางๆ ที่มาจากสัตว เชน นม หรือ 
ไข อีกดวย แตในอีกรูปแบบหนึ่งที่ดูจะทำ 
ไดงายกวาสำหรับผู ที ่เริ ่มตนก็คือแบบที่ 
เรียกวา Lacto-ovo Vegetarian นั่น 
หมายถึงวาเปนกลุมท่ีแมจะไมทานเน้ือสัตว 
แตยังสามารถรับประทานผลผลิตบางอยาง 
ที ่มาจากสัตวได คือ สามารถทานไข 
ทานนม ในมื้ออาหารตางๆ ได

อาหารการกินในมื้อตางๆ ของการ 
รับประทานมังสวิรัติก็คงพอที่จะกำหนดกัน
ข้ึนมาไดโดยงาย ไมวาจะเปนการรับประทาน 
ขาวกลอง ที่ในปจจุบันก็นับเปนขาวที่ไดรับ 
ความนิยมมากขึ้น เนื่องจากเปนขาวที่มี 
คุณประโยชน และหากไดรับประทานรวม 
กับเตาหู ถ่ัวเหลือง ก็จะย่ิงเพ่ิมคุณประโยชน 
จากโปรตีนไดดีขึ้นดวยเมนูงายๆ ตอไปก็คือ 
การรับประทานผักสดหรือผลไมสดตางๆ 
โดยอาจจะนำมาทำเปนอาหารประเภทตม 
ผัด แกง หรือยำไดตามใจชอบ วิตามินและ 

มังสวิรัติกันดูสักครั้ง ก็อาจจะเปนอาหาร 
อีกอยางหนึ่งที่จะทำใหทานไดรูวาการทาน 
มังสวิรัติเพียงหน่ึงม้ือ สามารถ ทำใหทานรูสึก 
สดชื่น มีสุขภาพรางกายที่ดี และมีจิตใจที่ 
งดงามไดอยางแทจริง

รายการอางอิง
http://th.wikipedia.org
http://www.108acc.com/index.php?
mo=3&art=309783
http://women.thaiza.com
http://godsdirectcontact.us/com/thai/ 
quanyin.htm
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค 
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index: TSSI) ประจำเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จัดทำขึ้นโดย 
ความรวมมือระหวาง สำนักงานสงเสริม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สำนัก 
ดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจ 
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดย 
มีรายละเอียดดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม: SMEs

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการคาและบริการ 
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยู 
ณ ระดับ 48.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนตุลาคมซึ่งมีคา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 43.4 โดยเมื่อพิจารณา 
แยกตามประเภทของกิจการ กิจการภาค 
การคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเช่ือม่ัน 
ในปจจุบันอยูที่ระดับ 47.2 ปรับตัวเพิ่ม 
ขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนตุลาคมที่
มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 44.0 เชนเดียวกับ 
กิจการภาคบริการที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่น
ในปจจุบันอยูที่ระดับ 50.3 ปรับตัวเพิ่ม 

ขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนตุลาคมที่
มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 42.5 จากคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันสามารถพิจารณาได
วาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคา และภาคบริการมี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนท่ีผานมา แตอยางไร 
ก็ตามผูประกอบการมีความเช่ือม่ันในปจจุบัน 
อยูในระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 แทบทุก 
ประเภทกิจการ จะมีเพียงกิจการภาคบริการ 
ที่คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกินกวา 
50

ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนักเนื่อง
จากคาดัชนีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันยังคงอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดี 
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ 
โดย: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย, หอการคาไทย, ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เรียบเรียงโดย: นายสุวิสุธิ ศิริวัฒนกุล นักวิจัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย



สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 คา 
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 58.6 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนตุลาคมซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 57.8 
โดยเมื ่อพิจารณาแยกตามประเภทของ 
กิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีกมี 
คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยู ณ ระดับ 58.1 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนตุลาคม
ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 57.1 เชนเดียวกับ 

กิจการภาคบริการมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 59.3 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับคาดัชนี
ในเดือนตุลาคมที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 59.0 
จากคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาสามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค 
การคา และภาคบริการมีคาดัชนีความเช่ือม่ัน 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวใน 
ทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนที่ผาน โดยผูประกอบการมีความ 
เชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูใน 
ระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยู
ในระดับท่ีเกินกวา 50 ในทุกประเภทกิจการ

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมท่ีมีตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
ในปจจุบันของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
คาดัชนีในปจจบุันอยูที่ระดับ 28.9 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในปจจุบันของ 
เดือนตุลาคมท่ีคาดัชนีอยูท่ีระดับ 19.9 ขณะ 
ที่คาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนาคา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 66.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของเดือนตุลาคมที่คาดัชนีอยู ที ่ 
ระดับ 56.1 จากคาดัชนีความเชื่อมั่นตอ 
เศรษฐก ิจของประเทศผ ู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค 

เดือนที่สำรวจ 3 เดือนขางหนา
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ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผูประกอบการภาคการคาและบริการ (SMEs)

A



การคาและบริการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2554 พิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการมีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของ 
ประเทศทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 
อยางไรก็ตามผูประกอบการมีความเช่ือม่ัน 
ตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูใน
ระดับที ่ไมดีนักเนื ่องจากคาดัชนีความ 
เช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน 
ยังคงอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 ขณะที่มี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูในระดับที่ดี เนื่องจากคาดัชนีความ 
เช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่เกินกวา 50

เม่ือพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบ 
ตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอมโดยรวมภาคการคาและบริการ 
ท้ังในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ผูประกอบการ 
สวนใหญมองวาปจจัยที่สงผลกระทบตอ 
กิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก ผลกระทบ 
จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศและอำนาจ 
ซ้ือของประชาชน รองลงมาไดแก ผลกระทบ 
จากราคาตนทุนสินคาและคาแรงงานที่ 
เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบจากการแขงขันใน 
ตลาด ผลกระทบจากระดับราคาน้ำมันและ 
คาขนสง ผลกระทบจากการหดตัวของ 
ความตองการสินคาและบริการ และผลกระทบ 
จากสถานการณน้ำทวมใหญ ในขณะที่ 
ผลกระทบจากสถานการณความขัดแยง 
ทางการเมืองตอกิจการผูประกอบการมอง
วาสงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ไม 
มากน ักและส งผลกระทบในระด ับท ี ่ 

ใกลเคียงกับเดือนที่ผานมา สำหรับในสวน 
ของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 
ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบดานบวก
ตอกิจการในระดับที่ใกลเคียงกับเดือนที่ 
ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เช ื ่อม ั ่นผ ู ประกอบการภาคการคาและ 
บริการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมมีความเชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและ
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวใน 
ทิศทางที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาคาดัชนี 
ความเช่ือม่ันแยกพิจารณาในแตละองคประกอบ 
ท้ังในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
สามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ
บริการมีความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัว 
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ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผูประกอบการภาคการคาสงและคาปลีก (SMEs)

B

เดือนที่สำรวจ 3 เดือนขางหนา
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ในระดับที ่ไมมากนักในทุกองคประกอบ 
โดยสาเหตุที ่คาดัชนีความเชื ่อมั ่นทั ้งใน 
ปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจาก
คาดัชนีความเชื ่อมั ่นทั ้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือน 
ตุลาคมมีการปรับตัวลดลงมากจากการที่
ผูประกอบการและประชาชนตื่นตระหนก
กับสถานการณน้ำทวมครั้งใหญซึ่งแมวา 
ในเดือนพฤศจิกายนสถานการณน้ำทวม 
รุนแรงยังคงมีอยูในหลายพื้นที่ แตในหลาย 
พ้ืนท่ีสถานการณเร่ิมคล่ีคลายผูประกอบการ 
และประชาชนเริ ่มเขาไปทำความสะอาด 
บานเรือนและกิจการของตนได (ระยะเวลา 
ในการเก็บขอมูลสำรวจของเดือนพฤศจิกายน 
จะอยู  ในชวงส ัปดาหส ุดทายของเด ือน 
พฤศจิกายนตอเนื ่องชวงสัปดาหแรกของ 

เพิ ่มขึ ้นเปนผลจากการปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 
ของคาดัชนีความเช่ือม่ันในทุกองคประกอบ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคประกอบดานยอด 
จำหนาย และกำไรที่คาดัชนีความเชื่อมั่น 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นคอนขางมากเมื่อเทียบกับคา
ดัชนีความเชื่อมั่นในองคประกอบดังกลาว 
ในปจจุบันของเดือนที่ผานมา ในขณะที่การ 
ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นของคาดัชนีความเชื ่อมั ่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาเปนผลมาจาก 
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของคาดัชนีความเชื่อมั่น
ในแทบทุกองคประกอบจะมีเพียงความ 
เชื ่อมั ่นในองคประกอบดานการจางงาน 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาเทานั้นที่คาดัชนี 
ความเชื่อมั่นปรับตัวในทิศทางที่ลดลง แต 
อยางไรก็ตามคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาในแตละองคประกอบที่ 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

เดือนธันวาคม) รวมถึงในชวงกลางเดือน 
ตอเนื่องปลายเดือนพฤศจิกายนหลายฝาย 
ออกมาใหความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ 
น้ำทวมวาสถานการณภาพรวมทรงตัวน้ำจะ
ไมทวมเพิ ่มขึ ้นอีกและใหความมั ่นใจวา 
กรุงเทพมหานครช้ันในรอดพนจากสถานการณ 
น้ำทวมแลวในชวงเวลาดังกลาวสงผลใหทั้ง
ผูประกอบการและประชาชนเร่ิมคลายความ 
วิตกกังวลตอสถานการณดังกลาวลดบาง 
รวมทั้งภาครัฐมีแนวทางในการแกไขปญหา
ดังกลาว และมีมาตรการชวยเหลือเยียวยา 
จากหนวยงานตางๆ ทำใหผูประกอบการมี 
ความเช่ือม่ันเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังคณะกรรมการ 
นโยบายการเงิน (กนง.) ไดปรับลดอัตรา 
ดอกเบี้ยลง 0.25% จากระดับ 3.50% 
เหลือ 3.25% เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ 
หลังจากไดร ับผลกระทบจากทั ้งปญหา 
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ดัชนีความเชื่อมั่น
ของผูประกอบการภาคการบริการ (SMEs)

C

เดือนที่สำรวจ 3 เดือนขางหนา

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

ส.ค
.49
ต.ค

.49
ธ.ค

.49
ก.พ

.50
เม.
ย.5

0
มิ.ย

.50
ก.ย

.50
พ.ย

.50
ม.ค

.51
มี.ค

.51
พ.ค

.51
ก.ค

.51
ก.ย

.51
พ.ย

.51
ม.ค

.52
มี.ค

.52
พ.ค

.52
ก.ค

.52
ก.ย

.52

พ.ย
.-5

2

ม.ค
.-5

3

มี.ค
.-5

3

พ.ค
.-5

3
ก.ค

.-5
3
ก.ย

.53

ม.ค
.-5

4

มี.ค
.-5

4

พ.ค
.-5

4
ก.ค

.-5
4
ก.ย

.54

พ.ย
.-5

3

พ.ย
.-5

4



เศรษฐกิจโลก ปญหาน้ำทวม สำหรับดาน 
การลงทุนนักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นวา 
ประเทศไทยจะผานวิกฤติน้ำทวมใหญใน 
ครั ้งนี ้ไปไดโดยพิจารณาจากดัชนีตลาด 
หลักทรัพยในเดือนพฤศจิกายนปรับตัว 
เพิ่มขึ้น 20.58 จุด โดยปดตลาด ณ สิ้น 
เดือนพฤศจิกายนที่ระดับ 995.33 ซึ่ง 
ปจจัยเหลานี ้ลวนสงผลใหคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ โดยใน 
เดือนนี้คาดัชนีความเชื่อมั่นแยกพิจารณาใน
แตละองค ประกอบทั ้งในปจจ ุบ ันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับที่ดี 
เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ 
เกินกวา 50 ในแทบทุกองคประกอบ จะ 
มีเพียงองคประกอบดานตนทุนท้ังในปจจุบัน 
และคาดการณ 3 เดือนขางหนา และกำไร 

ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สงผลกระทบตอกิจการในระดับสูงที่สุด ไดแก 
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศและอำนาจซื้อของประชาชน
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ในปจจุบันท่ีมีคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับ 
ต่ำกวา 50 ในขณะการสงออกของไทยใน 
เดือนพฤศจิกายนยังคงมีการปรับตัวลดลง 
ตอเนื่องเปนเดือนที่ 2 ตอเนื่องจากเดือน 
ตุลาคมแมคาเงินบาทปรับตัวออนคาลง 
เล็กนอย โดย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายนอยู 
ที่ระดับ 30.96 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 
ออนคาลงจากสิ้นเดือนตุลาคมอยูที่ระดับ 
30.89 บาทตอดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งนาจะ 
สงผลดีตอการสงออกสินคาของไทย โดย 
สงออกในเด ือนพฤศจิกายนหดตัวลง 
รอยละ 12.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปที่ผานมา โดยมีมูลคาการสงออก 
ทั้งสิ้น 15,498.2 ลานดอลลารสหรัฐฯ 
เปนผลจากการสถานการณน้ำทวมใหญที่
เขาทวมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขนาด 
ใหญ 7 แหง ในพื้นที่จังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยา และปทุมธานี สงผลใหการ 
สงออกสินคาอุตสาหกรรมในภาพรวมหดตัว 
ลงถึงรอยละ 26.7 โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
อิเลคทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต อุปกรณ 
และสวนประกอบ และอุตสาหกรรมเครื่อง 
ใชไฟฟาที่ไดรับผลกระทบในระดับสูงจาก 
สถานการณน้ำทวมใหญ สงผลใหการสงออก 
ในหมวดดังกลาวหดตัวลงถึงรอยละ 47.4 
54.7 และ 21.9 ตามลำดับเมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกันปกอน ซึ่งในสวนนี้หนวยงาน 
ภาครัฐที ่เกี ่ยวของจะตองเรงเขาไปฟนฟู 
กิจการที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ 
น้ำทวมใหญอยางเรงดวนเพื ่อใหกิจการ 
สามารถเด ินเคร ื ่องผลิตส ินคาได อย าง 
ตอเนื่องและสงผลกระทบตอสถานการณ 
ดานการจางงานและการสงออกใหนอยที่ 
สุดเทาที่จะเปนไปได 
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1. Export Composite Leading Index 
(Export CLI)

Export CLI เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 สง 
สัญญาณหดตัว ลดลงต่ำกวาเสนมาตรฐานตอเนื่อง 
เปนเดือนที่ 3 และลดต่ำสุดในรอบ 31 เดือน นับ 
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 สงสัญญาณวาการ 
สงออกในเดือนกุมภาพันธ จะยังมีทิศทางหดตัว โดย 
ลาสุด Export CLI อยูที่ระดับ 97.7 ลดลง 0.9 จาก 
98.6 ในเดือนกอนหนา โดยตัวแปรองคประกอบ 
ทุกตัวทั ้งปจจัยภายในประเทศและตางประเทศ 
สงสัญญาณดานลบ ดัชนีชี้นำวัฎจักรธุรกิจระยะสั้น 
อัตราการใชกำลังการผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
และทิศทางการผลิตโลกสงสัญญาณหดตัว ในขณะที่ 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยสงสัญญาณชะลอตัวเนื่องจาก 
ปจจัยจากปญหาเศรษฐกิจยุโรป และอุทกภัยครั้งใหญ 
ภายในประเทศ อยางไรก็ตามในเดือนธันวาคม ดัชนี 
กอนปรับ (not adjust) เพิ่มขึ้นอยูที่ 1025 จาก 995 
ในเดือนพฤศจิกายน เน่ืองจากปจจัยบวกจากตางประเทศ 
ที่สรางความหวังในการแกปญหาเศรษฐกิจในยุโรป 
จากการเสริมสภาพคลองโดยการปลอยเงินกูใหกับ 
ธนาคารในยุโรป รวมถึงการคาดวาเศรษฐกิจไทยจะ 
เติบโตดีขึ้น จากมาตรการเยียวยาและฟนฟูหลังน้ำลด 
รวมถึงนโยบายประชานิยมที่กระตุนกำลังซื้อ

2. Export Warning System (EXWA) 
ทิศทางการสงออกของไทยในเดือนกุมภาพันธ 

พ.ศ. 2555 ยังไมฟนตัว ยังคงอยูในภาวะซบเซาตอเน่ือง 
โอกาสท่ีการสงออกจะยังคงหดตัวมีสูง เน่ืองจากตัวแปร 
ชี้นำการสงออกสวนใหญในเดือนพฤศจิกายน ทั้ง 
ในประเทศและตางประเทศสงสัญญาณแยลง โดย 
ดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นของไทย อัตราการใช 
กำลังการผลิต และการนำเขาสินคาวัตถุดิบ หดตัว 
ลงรอยละ -0.8, -36.9 และ -12.5 ในขณะที ่ 
การนำเขาสินคาทุนขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงมาก 
โดยขยายตัวรอยละ 1.0 ดานปจจัยตางประเทศ 
พบวาการผลิตโลก เมื่อพิจารณาจาก PMI อยูที่ระดับ 
49.7 ลดลงต่ำกวามาตรฐาน ตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 
สงสัญญาณเบื้องตนของสถานการณที่แยลง อยางไรก็ 
ตามลาสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 PMI เปลี่ยน 
ทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น อยูที่ระดับ 50.8 อยูเหนือ 
เสนมาตรฐานแสดงถึงสถานการณการผลิตโลกที่ดีขึ้น
จากชวงที่ผานมา เนื่องจากการผลิตและคำสั่งซื้อใหม 
ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีสหรัฐฯ เปนกำลังสำคัญในการขับเคล่ือน 
PMI เดือนธันวาคม

การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

ทิศทางการสงออกเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ยังมีแนวโนม 
หดตัวตอเนื่อง เพราะภาคการผลิตยังไมสามารถผลิตไดเต็มกำลัง 
จากปญหาอุทกภัยครั้งใหญของประเทศประกอบกับวิกฤติเศรษฐกิจ
ในกลุมประเทศยูโร โดยผลจากระบบเตือนภัยภาคการสงออก Export 
Composite Leading Index (Export CLI) และ Export 
Warning System (EXWA) สงสัญญาณสอดคลองกันวาการ 
สงออกในเดือนกุมภาพันธจะหดตัว

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

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

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