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อารดา มหามิตร 
 บรรณาธิการบริหาร

ทานทราบหรือไมวาปริมาณการ 

ขนสงสินคาทางถนนมีประมาณ 535 ลานตัน 

หรือคิดเปนสัดส วนประมาณรอยละ 

86-88 ของการขนสงสินคาในประเทศ 

ทั้งหมด และเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 

2.26 ตอป นับตั้งแตป พ.ศ. 2547 

เปนตนมา ฉบับนี้จึงไดหยิบยกประเด็น 

โลจิสติกสมาเปน Special Report ใน 

เลมเพื่อใหนักธุรกิจไทยไดทราบเสนทาง 

ใหม ท ี ่จะเก ิดข ึ ้นและประโยชน จาก 

เครือขายเสนทางการขนสงประเทศใน 

อาเซียนและเสนทางคมนาคมนี้อาจจะไม

ใชเพียงแตโอกาสในการขนสง แตกลับ 

เปนโจทยทางการแขงขันใหมที่จะเพิ่มขึ้น

เมื่อเปดตลาดประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 

2558

ฉบับนี้ Leaders’ Note เร่ิมตน 

ดวยแนวคิดการบริหารจัดการหวงโซอุปทาน 

เม่ือเผชิญภาวะวิกฤต เร่ือง Supply Chain 

Resilience โดยรองศาสตราจารย ดร. 

เสาวณีย ไทยรุงโรจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย ซึ่งกลาวถึงการเตรียมตัว 

เพื่อลดระดับความเสี่ยง และการสราง 

ความยืดหยุนในการบริหารเมื่อเกิดวิกฤติ 

และตอดวย 6 กลยุทธสรางองคกรที่มี 

ความเปนเลิศ โดย รองศาสตราจารย 

ดร. สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา และฉบับนี้ 

คอลัมนใหม Analysis & Opinion ขอ 

นำเสนออีกหน่ึงประเด็นสำคัญในของธุรกิจ 

บรอดแคสซ่ึงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจและ 

สังคมไทย เรื่อง Digital Agenda 

Thailand “ความคิดเห็นเกี่ยวกับราง 

แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการ 

โทรทัศน” โดย ดร.ภูษณ ปรียมาโนช 

และรองศาสตราจารยสุธรรม อยูในธรรม 

และตอดวยคอลัมน People กับบท 

สัมภาษณโปรดิวเซอรชั้นนำของโลก Mr. 

Tom Nunan ผูที่สรางความสำเร็จโดย 

Make a Fun, Make a Difference และ 

Make a Fortune และ ในสวน 

Economic Review เสนอเรื่อง กรอบ 

เปาหมายเงินเฟอ ของธนาคารแหง 

ประเทศไทยในป พ.ศ. 2555 โดย ดร. 

อาชว ปวีณวัฒน อาจารยประจำคณะ 

เศรษฐศาสตรและผูเชี่ยวชาญสถาบันวิจัย

เพื่อการออกแบบและประเมินนโยบาย 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

สวนของ The Globe เร่ิมดวยการ 

ขับเคลื่อนของประเทศไทยสู AEC ดวย 

บทวิเคราะหศักยภาพอุตสาหกรรมไทย

หลับปรับลดภาษีศุลกากรภายใต AEC 

โดยศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และเพื่อรู 

และเขาใจตลาดเครื ่องดื ่มในเวียดนาม 

กอนเขาตลาด ธนาคารเพื่อการสงออก 

และนำเขาแหงประเทศไทย ไดรวมนำเสนอ 

เรื่อง ตลาดเครื่องดื่มเวียดนาม: สินคา 

เพื่อสุขภาพกำลังมาแรง และสำนักงาน 

สงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมือง 

มุมไบ รวมเสนอเร่ือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ประเทศอินเดีย ตอน เปาหมาย SEZ 

อินเดียยัง...อีกไกล และ ดร. ไพจิตร 

วิบูลยธนสาร ขอเสนอเรื่อง การลงทุนใน 

ตางประเทศขอจีน ตอนพัฒนาการของ 

นโยบายการลงทุนในตางประเทศ 

สวน Strategy เสนอบทวิเคราะห 

พฤติกรรมของผูบริโภคและกฎหมายการ

จัดสรรความถี่ เริ่มดวย ดร. โรจนศักดิ์ 

โฉมวิไลลักษณ เสนอเรื่อง วิกฤตน้ำทวม 

กับพฤติกรรมผูบริโภค และตอดวยเน้ือหา 

นาสนใจเรื่องหลักกฎหมายการหามโอน

คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรคมนาคม โดย ดร.ปยะบุตร 

บุญอรามเรือง และ ปดทายเลม Work & 

Life ดวยสบายๆ จากอาจารยโศภชา 

เอี่ยมโอภาส เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ 

..ใสใจ..ในทุกวัย

การเปดตลาดประชาคมอาเซียนใน

อีก 3 ปขางหนา ASEAN Road Network 

น้ันจะเปนโจทยของผูประกอบการ ไทยวา 

ทานเตรียมความพรอมเขาสู สนามการ 

แขงขันใหม AEC นี้หรือยัง และนิตยสาร 

Thailand Economic & Business 

Review จะเปนสื่อกลางที่พรอมนำเสนอ 

แนวทาง แนวคิด บทวิเคราะห และขอมูล 

ดานเศรษฐกิจและธุรกิจ เพื่อที่จะนำพา 

องคกรไทยเขาสูสนามแขงขัน AEC

เชื่อมโยงการคากับประเทศ
ในภูมิภาคโดย ASEAN Road Network
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- ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ 
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ฉบับนี้มีรายงานพิเศษเรื่อง ASEAN Road 

Network ซึ่งไดนำเสนอถึงโครงการทางหลวงตางๆ ที่ 

กำลังขยายเสนทางเพื่อรองรับการขนสงที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต ไมวาจะเปนโครงการทางหลวงเอเชีย โครงการ 

ทางหลวงอาเซียน กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุม 

แมน้ำโขง และ กรอบความรวมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย–ไทย แตในการพัฒนาเสนทางนี้ 

สิ่งที่ตองคำนึงถึงคงไมใชเพียงแตโอกาสที่จะเกิดขึ้นใน 

การขยับขยายและเพิ่มปริมาณการขนสง แตผูบริหาร 

ยุคใหมตองคำนึงถึง‘ความเสี่ยง’ อันจะเกิดขึ้นในภาวะ 

ความไมแนนอนจากเหตุการณไมคาดคิดทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศดวย ที่จะทำใหหวงโซอุปทานตอง 

หยุดชะงัก (Supply Chain Disruption) ลาสุด 

ประเทศไทยตองเผชิญกับมหาอุทกภัยป พ.ศ. 2554 ที่ 

ผานมา แสดงใหเห็นถึงระดับความรุนแรง ความ 

เสียหายที่กระทบกับระบบการขนสงเกือบทั้งระบบ 

หวงโซอุปทานตองหยุดชะงัก และสินคาขาดแคลน 

ทั้งในตลาดในประเทศและตางประเทศ ไมวาจะเปน 

สินคาประเภทอุปกรณประกอบรถยนต อุปกรณ 

อิเล็คทรอนิคส และสินคาบริโภคที่ขาดตลาดชวงเวลา 

หนึ่ง และอื่นๆ และมากกวานั้นพบวาระบบหวงโซ 

อุปทานในองคกรของไทยยังขาดยุทธศาสตรและแผน 

สำรองในการรับมือกับความเสี่ยง

Prof. Yossi Sheffi, จากมหาวิทยาลัย MIT 

ไดเขียนยกตัวอยางกรณีศึกษาขององคกรท่ีเผชิญปญหา 

ไมวาจะแผนดินไหว โรคระบาด ฯลฯ ไวหลายๆ กรณี 

ในการรับมือเมื่อเผชิญกับวิกฤตไวในหนังสือ The 

Resilient Enterprise: Overcoming Vulnerability 

for Competitive Advantage ซึ่งภายในเลมได 

กลาวถึงการวิธีประเมินคาความเสียหายที่เกิดขึ้นไว 

หลายๆแบบ ขึ้นอยูกับเหตุการณและความเสียหายที่ 

เกิดขึ้น แตหัวใจหลักของการบริหารองคกรเมื่อเผชญิ 
กับภาวะวิกฤต คือ การลดความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้น 
(Mitigating Risk) และการสรางความยืดหยุนใน 
ระบบ (Building Flexibility) ปจจุบันนี้กลยุทธและ 

นวัตกรรมของการบริหารหวงโซอุปทานนั้นสรางความ 

รวดเร็วในการขนสง อีกทางหนึ่งบริษัทตองพัฒนา 

กลยุทธและความสามารถในการควบคุมความเสียหาย

ของระบบดวย ซึ่งแนนอนปจจัยที่คำนึงถึงนั้นไมใชแค 

บริษัทใดบริษัทหนึ่ง แตนักบริหารตองคำนึงถึงระบบ 

ที่เช่ือมโยงทั้งหมด นั่นคือตั้งแตตนน้ำยันปลายน้ำ และ 

บทสรุปของ Prof. Sheffi กลาววา “Preparation 
and Flexibility not only improve the odds of 
an enterprise's survival, but may also become 
a decisive competitive advantage when 
disruptions adversely affect rival enterprises” 

และขอฝากมุมมองการบริหารหวงโซอุปทานในภาวะ 

ความวิกฤตใหแกทานไวแคนี้
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องคกร (Spirit)
ระบบการทำงานครอบคลุมถึง มิติทางกายภาพ  

อาทิ  กลยุทธทางธุรกิจ  ระบบการทำงาน  วิธีการ 
ทำงาน

ในขณะท่ีความศรัทธาขององคกรจะรวมถึงความ 
คิดสรางสรรค  ความเสียสละ  ความรูสึกเปนเจาของ 
รวมของพนักงาน ซึ่งเปนมิติทางอารมณ

เมื่อนำองคประกอบดานกายภาพ และอารมณ 
มาใชรวมกันจะเปนตัวขับเคลื่อนใหองคกรธุรกิจนั้นๆ 
เขาสูการเปนองคกรช้ันเลิศได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีทาทายย่ิงสำหรับ 
ผูบริหารทุกทาน

2. Superperformers  super perform overtime
องคกรชั้นเลิศจะเปนองคกรที่มีการดำเนินการ

ที่ดี มีผลประกอบการชั้นเยี่ยมตอเนื่องกันเปนระยะ 
เวลานาน หรือ เปนผูนำอันดับ 1 หรือ 2 ใน 
อุตสาหกรรมนั้นๆ  องคกรเหลานี้ จะไดรับความพึง 
พอใจจากลูกคาในระดับสูงอยางตอเนื่อง พนักงาน 
ท ุ มเทและเส ียสละให ก ับองค กรมากกว าค ู แข ง  
เมื่อเปรียบเทียบแลว องคกรเหลานี้จะมีสัดสวนราคา 
ตอผลกำไร (P/E  ratio) ที่สูงกวาคูแขงเปนระยะเวลา 
นาน

เมื่อทำการเปรียบเทียบระหวางองคกรชั้นเลิศ 
และองคกรปกติทั่วไป จะเห็นความแตกตางดังแสดงใน 
รูปที่ 1

จากรูปที่ 1 จะเห็นวา เมื่อทำการลงทุน 25,000 
เหรียญสหรัฐ แตละบริษัท เมื่อในป ค.ศ. 1985 
องคกรธุรกิจช้ันเลิศ จะใหผลตอบแทนกลับคืนมา 1,400,000 

ลานเหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2005 หรือในระยะเวลา 
20 ป คิดเปนผลตอบแทน 22% ตอป หรือ 5,000 % 
ในรอบ 20 ป ในขณะที่องคกรธุรกิจทั่วไปจะสามารถ 
สรางผลตอบแทนไดเพียง 288,000 เหรียญสหรัฐ ใน 
ระยะเวลาเดียวกัน

3. The paradigm shift of super performance 
is from machine to organism

ในขอนี้ หมายถึง องคกรธุรกิจชั้นเลิศ จะตอง 
มีชีวิตมีสีสัน มีความรูสึก มีความซับซอน สามารถ 
ปรับตัวกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงได เชน สิ่งมีชีวิต 
อื่นๆ ตองมีวิวัฒนาการ มีจินตนาการ และพัฒนา 
อยางตอเนื่อง จึงจะทำใหองคการสามารถอยูรอดได

องคกรที่มีลักษณะเปนเครื่องจักร จะปรับตัว 
ตอสิ่งแวดลอมไดไมดี ขาดสีสัน ขาดจิตวิญญาณในการ 
ทำงาน  การติดตอประสานงาน เนนไปในรูปแบบที่เปน 
ทางการมาก จนปรับกระบวนการยาก

4. Superperformance is produced by 
supermanagement and superleadership

องคกรชั้นเลิศตองมีการจัดการเปนเลิศ และมี 
ภาวะผูนำที่เปนเลิศ การจัดการที่เปนเลิศเกี่ยวของกับ 
การวางระบบ ระเบียบปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการมีระบบ 
ติดตามตรวจสอบที่ดี มีมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีเลิศ  
สามารถหาสาเหตุของขอผิดพลาดได และมีการนำเสนอ 
กระบวนการแกไขอยางเปนระบบได

ภาวะผูนำที่เปนเลิศ จะเกี่ยวของกับการกำหนด 
วิสัยทัศน  การสรางขวัญและกำลังใจ  การสรางแรง 

องคกรธุรกิจตางๆ ที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ 
จะเริ่มจากองคกรธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ผูประกอบการขนาดเล็ก 
ซึ่งตอมาไดมีการเจริญเติบโตตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
ความนิยมของผูบริโภคและยอดขาย จนกระทั่งจุดหนึ่ง 
จะกลายเปนองคกรที่มีความเขมแข็งพอสมควร
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จูงใจในการทุมเทใหกับองคกร  ซึ่งจะเปนการทำงานที่ 
เกี่ยวของกับความรูสึกและสภาพจิตใจของพนักงาน.

5. Super performance is transformed 
process flow

องคกรธุรกิจชั้นเลิศ จะตองมีการไหลเวียนของ 
ขอมูลที่ดี มีความสำคัญเชนเดียวกับการไหลเวียนของ 
โลหิตในรางกายมนุษย

การไหลเวียนของขอมูลที่ดี จะยิ่งทำใหสุขภาพ 
ขององคกรดีข้ึน เกิดจากความเขาใจกันระหวางหนวยงาน 
ตางๆ และสามารถกำหนดเปาหมายรวมกันขององคกร 
ได

นอกจากนี้ขอมูลที่สำคัญตองสามารถสื่อสารให
ทั่วถึงภายในองคกรทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับบนลง 
สูระดับลาง และระดับลางไปสูระดับบน   รวมทั้งการ 
สื่อสารภายในระนาบเดียวกันอีกดวย.

6. Super performance require metamorphosis
องคกรธุรกิจชั้นเลิศจะตองมีการเปลี่ยนแปลง 

และมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง เปรียบเสมือนกับดักแด 
ที่กลายรางมาเปนผีเสื้อ  เมื่อดำเนินธุรกิจมาถึงจุดหนึ่ง 
แลว  การสรางนวัตกรรมใหมมีผลิตภัณฑใหม  กระบวนการ 
ใหม เขามาทดแทน วิธีการทำงานแบบเดิมที่มีอยู เปน 
สิ่งที่ผูบริหารในองคกรจะตองนำไปวางแผน

องคกรธุรกิจช้ันเลิศ จะไมใชองคกรธรรมดา และ 
จะมีคุณลักษณะท่ีแตกตางจากองคกรท่ัวไป ตามประเด็น 
ท่ีกลาวมาขางตน  ดังน้ันในฐานะท่ีทานเปนผูบริหารองคกร 
ธุรกิจ  สิ่งตางๆ เหลานี้ จะเปนความทาทายที่จะ 
ผลักดันใหองคกรของทาน กลายเปนองคกรแหงความ 
เปนเลิศตอไป

ที่มา: บทความเรื่อง Superperformance: A new 
theory for optimization ในวารสาร Performance 
Improvement ฉบับที่ 47 เลมที่ 5 เดือน May/June 
ป 2008 หนา 8- 14  โดย  Dave Guerra
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การจัดทำแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและ 
กิจการโทรทัศน ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ 
กสทช. กำลังดำเนินการอยูในขณะนี้มีความสำคัญมาก 
ตอประเทศไทย เพราะแผนแมบทฯ นี้เปนตัวกำหนด 
ทิศทางการใชกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศไทย และ 
เมื่อบังคับใชแลวก็จะมีผลอยางที่ไมอาจยอนหรือถอย 
หลังได

กสทช. ถือกำเนิดมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
ไทย พ.ศ. 2550 จึงมีความสำคัญมากท่ีจะตองดำเนินการ 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะเกี่ยวกับคลื่นความถี่ การสง 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและโทรคมนาคม ตาม 
มาตรา 47 วรรค 3 วาดวย “การดำเนินการตาม 
วรรคสองต องคำนึงถ ึงผลประโยชนส ูงส ุดของ 
ประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดาน 
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน 
สาธารณะอื่น และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการ 
ดำเนินการสื ่อมวลชนสาธารณะ” ประกอบกับ 
รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว ยังไดบัญญัติแนวนโยบายดาน 
ความมั่นคงของรัฐ ไวในมาตรา 77 อีกดวยวา รัฐ 
มีหนาที่จะตอง พิทักษรักษา..ผลประโยชนแหงชาติ...

Analysis & Opinion : ประเด็นความม่ันคงแหงรัฐ
กสทช. ไดจัดทำรางแผนแมบทฯ ฉบับนี้โดยอาศัย 

อำนาจตามความในมาตรา 27 และ 49 แหง 
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซ่ึงลอตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แตสำคัญมากคือ 
มิไดใหความสำคัญในสาระเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อ 
ใหเกิดความมั่นคงของรัฐแตอยางใด ในทางกลับกัน 
วิสัยทัศนของรางแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ 
(พ.ศ. 2555) กลับมีขอความ “ความมั่นคงแหงรัฐ” 
ปรากฏอยางชัดเจน จึงนับเปนความไมสมบูรณที่ตอง 
ปรับปรุงแกไข ท้ังน้ีเปนท่ีทราบดีวาการดำเนินการตางๆ 
ในกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ 
กิจการโทรคมนาคมนั้นลวนแลวแตมีความสำคัญตอ
ประเทศชาติ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ประเทศจะเจริญกาวหนาและประชาชนมีการดำเนิน

ชีวิตอยางสงบสุขเพียงไรนั้นก็ขึ้นอยูกับการใชงาน 
กิจการเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพเพียงใด การกำกับ 
ดูแลกิจการเหลาน้ีจึงตองยึดหลักการสรางความม่ันคง 
และประโยชนแกประเทศชาติในทุกดานดวย ฉะนั้น 
การเพิ่มขอความ “เพื่อความมั่นคงแหงรัฐ” ควรระบุ 
ทั้งในหลักการพื้นฐานฯ วิสัยทัศน และ พันธกิจ

ความมั่นคงของรัฐและผลประโยชนแหงชาติวา 
ดวยการประกอบกิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
ในปจจุบัน ไมจำเปนจะตองเปนหนวยงานทางความ 
ม่ันคงทางดานการทหารเทาน้ัน แตจากแนวโนมในหลาย 
ประเทศที่เปนคูคาของไทย ไดยอมรับเรื่องความมั่นคง 
ในการเศรษฐกิจ การกอการราย การตอตานยาเสพติด 
การตอตานการคามนุษย การติดตอสื่อสารถึงกันโดย 
ปจเจกชน (เชน กรณี Google incident) วาเปน 
เรื่องที่มิอาจละเลยและทิ้งไวใหตลาดแขงขัน หรือ 
องคกรกำกับดูแลเพียงผู เดียวที ่จะวางกฎเกณฑ 
แตกิจกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับหลายกิจการที่อยู 
ภายใตการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐฯ อาทิ 
อสมท. ซ่ึงนอกจากมีฐานะเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจแลว 
ยังมีฐานะเปนบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกระทรวงการคลัง 
และธนาคารออมสินเปนผูถือหุนใหญ รวมทั้งมีผูถือหุน 
รายยอยอีกหลายพันราย ซึ่งที่ผานมา อสมท. มีผล 
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ความคิดเห็น
เกี่ยวกับราง
แผนแมบท
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน
โดย:
ดร. ภูษณ ปรียมาโนช
ประธานสถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ(ISEP)
รองศาสตราจารย สุธรรม อยูในธรรม
คณบดีคณะนิติศาสตรและประธานสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจ
และการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย



ประกอบการที่ดี มีกำไร และสามารถนำสงรายไดเขา 
รัฐฯ เปนจำนวนมากในแตละป รัฐก็นำรายไดไปใชใน 
การพัฒนาประเทศตอไป นอกจากผลประโยชนดาน 
รายไดแลว การที่ อสมท. เปนองคกรของรัฐที่ทำหนาที่ 
บริการสาธารณะแบบครอบคลุมสื ่อหลายประเภท 
ที่เขาถึงผูชมผูฟงไดอยางกวางขวาง และยังเปนกลไก 
สำคัญของรัฐในการจัดการดานขอมูลขาวสารของชาติ 
เพื ่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดผานสื่อที่หลากหลาย 
การดำเนินกิจการดานการกระจายเสียง และกิจการ 
โทรทัศนของ อสมท. น้ัน นาจะสอดคลองกับเจตนารมณ 
ของรัฐธรรมนูญเปนอยางยิ่ง รวมทั้งประเด็นดานความ 
มั่นคงของรัฐและผลประโยชนแหงชาติไมยิ่งหยอนไป 
กวาหนวยงานอื่นที่ใหบริการและเนื้อหาเหมือนกันและ
ทดแทนกันได

Analysis & Opinion: ผลประโยชนแหงชาติ
การดำเนินการตามกฎหมายของ กสทช. ไมวา 

ในเรื่องการจัดทำแผนแมบทฯ หรือการพิจารณาออก 
หลักเกณฑใดๆ สืบเนื่องจากแผนแมบทฯ ก็ตาม ควร 
คำนึงถึงกิจการของรัฐอยางเชน อสมท. ดวยวาจะ 
ดำเนินการอยางไรเพื ่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
สืบเน่ืองตอไป ไมกระทบกระเทือนตอผลประโยชนของ 
รัฐและประชาชน นักลงทุน ผูถือหุนรายยอย ทั้งนี้ 
การวางแผนลวงหนาเพื่อลดผลกระทบตามขอเสนอ 
แนะนี้จะสามารถหลีกเลี่ยงปญหาการฟองรองแกศาล 
ปกครองที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต เพราะ กสทช. ไมได 
วางกฎเกณฑท่ีจะกำหนดวาผูใหบริการรายใดเขาลักษณะ 
หรือเกณฑที่จะไดรับใบอนุญาตประเภทความมั่นคง ซึ่ง 
จะทำใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานตามเปา 
ประสงคของ กสทช. และทำใหการพัฒนากิจการกระจาย 
เสียงของประเทศลาหลังอีกดวย ดังจะเห็นตัวอยางมา 
แลวในการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท 
เคลื่อนที่ระบบ 3G ที่ผานมา ดังนั้น กสทช. ควร 
ปรับรายละเอียดใน “วัตถุประสงค” และ “แนวทาง” 
เกี่ยวกับการอนุญาตใดๆ ตองคำนึงถึงผลกระทบตอ 
หนวยงานของรัฐ ความม่ันคงแหงรัฐและผลประโยชน 

แหงชาติใหชัดเจน แนนอน และไมเลือกปฏิบัติ 
ระหวางผูใหบริการภาครัฐดวยกัน โดยไมมีเหตุอันจะ 
อางไดตามกฎหมาย เพราะมิฉะนั้นแลว หนวยงาน 
ของรัฐที่ถูกกำหนดวาเปนสถานีเพื่อความมั่นคง จะ 
ครองสิทธิในคลื่นความถี่และกิจการสถานีวิทยุโดย 
มิตองเขารวมประมูล

การดำเนินการใหใบอนุญาตอยางเสรีโดยวิธีการ 
ประมูลจำเปนตองมีการวางแผนกฎเกณฑอยางระมัด 
ระวัง การประมูลใบอนุญาตโดยใชวิธีการแขงขันกัน 
ใหราคาสูงไมสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการดำเนิน
งานได และมีโอกาสสรางความเสียหายใหแกประเทศ 
ชาติ โดยกิจการฯ อาจตกไปอยูในความครอบครอง 
ของตางชาติโดยทางออม หรือกลุมทุนที่มุงเนนแต 
การดำเนินงานในเชิงผลประโยชนทางธุรกิจเปนหลัก ซ่ึง 
นอกจากจะมีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐแลว ยัง 
ทำใหเสียประโยชนแหงชาติในเชิงเศรษฐกิจดวย และ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูประกอบการรายเล็ก รายยอย ที่ 
มีสัญชาติไทย ซึ่งควรจะเปนผูที่ไดรับประโยชนอยาง 
เต็มที่จากการเปดเสรี ดังนั้น การกำหนดกรอบของ 
กฎเกณฑที่สรางและรักษาประโยชนของคนในชาติ จึง 
เปนเรื่องที่ กสทช. จะปลอยปละละเลยไมได จึงควร 
มีกฎเกณฑการอนุญาตอยางรอบคอบเพื ่อปองกัน 
ปญหาและผลกระทบดังกลาว

Analysis & Opinion: การอนุญาตและการประมูล
หากจะมีการประมูลเพ่ือขอใบอนุญาต การประมูล 

จะตองไมมุงแขงขันเฉพาะราคาหรือคาตอบแทนเพียง 
อยางเดียว ควรใชวิธีการแบบผสม หรือ Hybrid 
auction ซึ่งคำนึงถึงเนื้อหา กิจการ และ ภารกิจ 
ของผูเขาประมูลดวยวาเปนไปเพื่อความมั่นคงแหง 
รัฐ เพ่ือผลประโยชนแหงชาติ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม ตลอดจนวัฒนธรรมดวย

แผนแมบทไมไดกำหนดยุทธศาสตรในการสราง 
คน สรางงาน รักษาและสงเสริมภาวะการสรางสรรค 
และนวัตกรรม อันเปนสวนสำคัญของ creative 
economy ซ่ึงคนไทย และผูประกอบการไทยมีศักยภาพ 
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มาก ไวใหกับผูประกอบการไทยซึ่งเปนผูที่มีสิทธิอัน 
ชอบธรรมที่จะไดรับประโยชนจากการมีกฎหมาย และ 
การเปดเสรี

การเปล่ียนผานไปสูการรับสัญญาณฯ ในระบบดิจิตอล
โทรทัศนระบบดิจิตอลเปนเทคโนโลยีที่ถูกใชงาน

แลวทั่วโลกแมแตหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียก็เริ่ม 
ใชงานแลวเชนเดียวกัน เหลือเพียงประเทศไทยเทานั้น 
ที่ยังไมไดเริ่มติดตั้งใชงาน อยางไรก็ตาม ภายในหาป 
ตอจากนี้เทคโนโลยีโทรทัศนระบบดิจิตอลจะตองเขามา
มีบทบาทตอประเทศไทย โดยจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
และพัฒนาอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียงวิทยุและ 
โทรทัศนเปนอยางมาก หากมองในแงดี ความลาชาใน 
การเปลี่ยนผานการสงสัญญาณโทรทัศนแบบดิจิตอล
ของไทยก็ยังถือเปนโอกาสดีของประเทศ ที่จะไดมี 
โอกาสศึกษา ทดลอง เพื่อคัดเลือกระบบมาตรฐาน 
โทรทัศนดิจิตอลท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดแกประเทศไทย 
ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ ท่ีไดเร่ิมการออกอากาศดวยระบบ 
ดิจิตอลไปแลวก็ยังประสบปญหาการดำเนินงานไม 
สัมฤทธิ์ผล แตเมื่อลงทุนไปแลวจะเปลี่ยนมาตรฐานใหม 
ก็ลำบากมาก หาก กสทช. ตั้งใจดำเนินการศึกษาเพื่อ 
ตัดสินใจอยางรอบคอบก็จะเปนประโยชนสูงสุดแก 
ประเทศและประชาชน ปจจุบันนี้มีมาตรฐานที่ดีที่สุด 
ของโลกเพิ่มเปน 3 มาตรฐาน  ไดแก DVB-T ของ 
ยุโรป ซึ่งไดรับความนิยมมากอนคายอื่นๆ แตระบบ 
DVB-T2 ก็ยังถือวาเปนระบบใหม ยังมีผูใชงานนอย 
เมื่อเทียบกับมาตรฐาน ISDB-T ของญี่ปุน และ DTMB 
/CMMB ของจีน 

โทรทัศนระบบดิจิตอลแบบภาคพื้นดิน แบงออก 
เปน 2 ประเภท คือ โทรทัศนระบบดิจิตอลแบบ 
ภาคพื้น (Terrestrial) คือทีวีจอใหญ มีการรับชม 
แบบนั่งชมอยูกับที่ที่บาน และโทรทัศนระบบดิจิตอล 
แบบพกพา (Mobile Digital TV) คอืทีวีพกพา 
คลายกับการใชงานโทรศัพทมือถือ มีจอรับชมขนาดเล็ก 
ทำใหสามารถแพรภาพไดจำนวนชองทีวีมากกวาแบบ 
จอใหญหลายเทาและมีเทคนิคพิเศษทำใหเครื่องรับ 

โทรทัศนแบบพกพาใชพลังงานจากแบตเตอรี่อยางมี 
ประสิทธิภาพอีกดวย ทั้งสองประเภทนี้เปนการแพร 
สัญญาณผานอากาศโดยที่เสาสงสัญญาณออกอากาศ 
และอุปกรณเครื่องรับโทรทัศนอยูบนภาคพื้นดินทั้งคู 
โดยใชคลื่นแมเหล็กไฟฟายาน Ultra High Frequency 
(UHF) ที่ใชกันอยูแลวในการออกอากาศโทรทัศนระบบ 
อนาล็อก เพียงแตมีการปรับปรุงเทคนิคการผสมสัญญาณ 
(Modulation) โทรทัศนใหเปนแบบดิจิตอลเพื่อให 
สัญญาณมีความทนทานมากขึ้นตอสัญญาณรบกวน 
จากสภาพแวดลอม ทำใหเราสามารถรับชมรายการ 
โทรทัศนไดแมในขณะที่เครื่องรับโทรทัศนกำลังเคลื่อน
ที่อยูในยานพาหนะ

การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนสามารถรับ 
สัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนระบบดิจิตอล 
ไดอยางทั่วถึง ตามยุทธศาสตรที่ 6 ของแผนแมบทฯ 
เปนสิ่งจำเปนมาก แตมีขอสังเกตวาหากกำหนดใหใช 
เทคโนโลยีโทรทัศนในระบบดิจิตอลเพียงมาตรฐาน 
เดียวจะเสี่ยงตอการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
เพราะเทคโนโลยีดานนี้ในปจจุบันกำลังมีการพัฒนา 
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศน 
ระบบดิจิตอลหรือ Set-top-box คือประตูดานสำคัญ 
ที่จะใหประชาชนสามารถเขาถึงโทรทัศนระบบดิจิตอล 
ไดอยางทั่วถึงหรือไม ปจจัยความแพรหลายและความ 
นิยมของเทคโนโลยีมาตรฐานตางๆ เปนตัวกำหนดราคา 
ของอุปกรณ จึงตองถูกศึกษาและพิจารณาอยางละเอียด 
ถี่ถวน 

เทคโนโลยีมาตรฐาน DVB-T ของกลุมประเทศ 
ยุโรปที่เคยมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากวาสิบปที่
แลวเพราะในขณะนั้นยังไมมีเทคโนโลยีมาตรฐานอื่นๆ 
ใหเลือก และปจจุบันกำลังถูกทาทายและถูกกดดันใน 
เรื่องการแขงขันและสมรรถนะจากมาตรฐานระบบของ
ประเทศในเอเชีย เชน จีนและญี่ปุน ซึ่งไดรับการรับรอง 
เปนมาตรฐานโลกโดยสหภาพโทรคมนาคมระหวาง 
ประเทศ (ITU) แลวเชนกัน และกำลังกาวขึ้นมีบทบาท 
ในระดบัโลกมากขึ้น โดยคาดวาจะมีความเปลี่ยนแปลง 
อยางมีนัยสำคัญในเรื่องมาตรฐานเทคโนโลยีที่สำคัญ 
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ของโลกในระยะเวลาอันใกล ดังจะเห็นวาปจจุบัน เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ISDB-T และ DTMB/CMMB ของญี่ปุนและ 
จีนตามลำดับมีจำนวนผูใชงานมากกวาระบบ DVB-T2 
ซึ่งยังถือวาเปนระบบใหมในปจจุบัน ประเทศตางๆ ใน 
ยุโรปที่ใช DVB-T ยังไมไดเปลี่ยนมาใชระบบ DVB-T2 
อยางแพรหลายหากประเทศไทยมุงผูกมัดตนเองกับ 
เทคโนโลยียุโรปแลว และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยีที่จะไดรับความนิยมในอนาคต จะนำ 
มาซึ่งความเสียหายตอประเทศชาติเปนอยางมาก 
ประชาชนจะไดรับผลกระทบอยางแรงเพราะตอง 
ลงทุนซื้ออุปกรณรับสัญญาณที่มีราคาไมเหมาะสม 
กับรายไดเฉลี่ยของคนไทย ในที่สุด จะผลกระทบตอ 
เปาหมายในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน 
สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
ระบบดิจิตอลไดอยางทั่วถึง

ปจจุบัน เทคโนโลยีโทรทัศนระบบดิจิตอลแบบ 
พกพา (Mobile digital TV)) หรือดิจิตอลทีวีแบบ 
พกพา กำลังไดรับความนิยมเปนอยางมากในกลุมประเทศ 
ในเอเชีย เชน ในประเทศญี่ปุนและจีน แมวาระบบ 
ดังกลาวนี ้ประสบความลมเหลวอยางสิ ้นเชิงในการ 
ดำเนินงานในยุโรป อยางไรก็ตาม ระบบดิจิตอลทีวี 
แบบพกพามีประโยชนมากและเหมาะสำหรับการใช 

งานในพื้นที่เมือง โดยที่ประชาชนสวนใหญใชเวลาอยู 
ตามพื้นที่สาธารณะและในพาหนะมากกวาอยูที่บาน 
บุคคลเหลานี้จึงไมคอยมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสาร 
อยางสม่ำเสมอผานโทรทัศนแบบประจำที่อยูที ่บาน 
ดิจิตอลทีวีแบบพกพาจึงสามารถเขามาชวยสงเสริม 
และสนับสนุนใหประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุ 
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศนระบบดิจิตอลไดอยางทั่วถึง 
และอยางแทจริง ดวยเอกลักษณของระบบที่เหมาะสม 
สำหรับการใชงานในพื้นที่เมือง กสทช. จึงไมควรนำ 
ระบบดิจิตอลทีวีแบบพกพาไปผูกติดกับการอนุญาต
การดำเนินกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอลแบบภาค 
พื้นดิน (Terrestrial) ซึ่งเนนการใหการรับชมแบบ 
จอใหญและอยูกับที่ภายในบาน เพราะวัตถุประสงค 
การใชงานระบบไมเหมือนกัน

Analysis & Opinion: เทคโนโลยีโทรทัศนในระบบ 
ดิจิตอล

การกำหนดมาตรฐานตองไมกำหนดใหใช proprietary 
standard แตควรกำหนดตาม ITU ที่กำหนดรองรับ 
มาตรฐานทกุระบบ เปนระบบเปด และไมควรจะ 
เปนการเลือกของรัฐหรือองคกรกำกับดูแล มาตรฐานที่ 
เครงครัดเกินไปเปนการมอบอำนาจผูกขาดใหแก 
บุคคลบางคนที่มีอำนาจเหนือตลาด ดังนั้น อยางนอย 
นาจะอนุญาตในเบื้องตนไมนอยกวา 2 ระบบ ซึ่ง 
เปนระบบที่มีการยอมรับในองคกรระหวางประเทศ 
เพื่อเปนระบบดิจิตอลหลักและระบบดิจิตอลรอง ใน 
กรณีท่ีระบบตามมาตรฐานใดลมเหลวในการดำเนินงาน 
กิจการกระจายเสียงของประเทศก็จะไมไดรับผล 
กระทบใหเริ ่มดำเนินกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอล 
แบบพกพาไดพรอมกันกับระบบภาคพื้นดิน โดยใหมี 
ผูประกอบการไดหลายรายเพื่อใหเกิดการแขงขันและ
ใหกลไกตลาดเปนตัวตัดสิน ไมจำเปนตองผูกติดกับ 
การดำเนินงานของกิจการโทรทัศนในระบบดิจิตอล 
แบบภาคพื้นดิน

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 
ไทย พ.ศ. 2550 ตองการใหมีองคกรหนึ่งทำหนาที่ 
กำกับดแูลทั้งกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจาย 
เสียงฯ ดวยแนวโนมวาทั้งสองกิจการนี้จะหลอมรวมเขา 
ดวยกัน การรวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของคณะกรรมการ 
กสทช. คงเปนโจทยในการดำเนินการของ กสทช. 
ตอไป

Analysis & Opinion: Digital Agenda Thailand
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ชวงเดือนมีนาคมที่ผานมา มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทยไดรับเกียรติจากคนดังระดับโปรดิวเซอร 

ภาพยนตรรางวัลออสการ เขาคือ Mr. Tom 

Nunan อดีตประธานบริหารบริษัทผูผลิตรายการ 

โทรทัศนและภาพยนตรชั้นนำของอเมริกา ไดแก 

United Paramount Network (UPN), NBC 

Studios และ Fox Broadcasting และเขาเปน 

ที่รูจักดีในวงการฮอลลีวูดในฐานะผูกอตั้งและหุน 

สวนของบริษัท Bull’s Eye Entertainment 

(B.E.E) มาเปน Keynote Speaker ในงาน The 

Red Carpet Dinner Talk: Entertainment 

Business “Fun, Fortune, & Future” เมื่อคน 

ด ังระด ับแนวหน าฮอลล ีว ู  ดมาประเทศไทย 

ทีมบรรณาธิการ Thailand Economic and 

Business Review จึงไมพลาดที่จะขอสัมภาษณ 

หนทางสูความสำเร็จของเขา

อะไร คือ คำจำกัดความของคุณ

หลายๆ คนรูจักผมในฐานะโปรดิวเซอร และ 

ผูสรางและผูผลิตรายการโทรทัศนและซีรียหนัง 

จากหลายๆ เรื่อง ไมวาจะเปน ภาพยนตรเรื่อง 

“Crash” ที่ไดรับรางวัลภาพยนตรยอดเยี่ยมจาก 

เวทีออสการ อคาเดมี่ อวอรด และภาพยนตรอื่นๆ 

เชน “The Illustionist” “Thumbsucker” และ 

“Employee of The Month” และซีรีสที่ฮิต 

ในสหรัฐฯเรื่อง “Angela’s Eyes” และคอมมีดี้ 

ซีรีสของซีบีเอส เรื่อง “All Grown Up” และ 

“The Papdits” ซึ่งแตเดิมตอนที่ผมอยู Fox 

Broadcasting ผมไดบริหารแผนกคอมมีดี้จน 

ประสบผลสำเร็จ ไมวาจะเปน “The Ben Stiller 

Show” “Martin” “Living Single” “In Living 

Color” “Mad TV” “Flying Blind” และอื่นๆ 

ผมเริ่มตนการทำงานจากผูบริหารแผนก ผมถือวา 

ผมเปนนักบริหาร ผมทำงานตั้งแตพัฒนาโปรแกรม 

จัดตาราง ทำการตลาด กิจการทางธุรกิจ ควบคุม 

ดูแลบริษัทในเครือและการขายอยางใกลชิด ให 

คำปรกึษา จากประสบการณการบริหารงานบริษัท 

Bull’s Eye Entertainment, United Paramount 

Network (UPN), NBC Studios และ Fox 

Broadcasting  ผมอาจจะเปนท่ีรูจักในนามวา Brand 

Builder ผูสรางแบรนดใหแกบริษัทและองคกรตางๆ 

และผูผลิตสื่อสรางสรรคใหมๆ ใหแกวงการบันเทิง 

นอกจากการทำธุรกิจเขายังมีบทบาทของ Contributor 

หรือ ผูให ซึ่งปจจุบัน Tom Nunan ยังเปน 

อาจารยพิเศษที่มหาวิทยาลัย UCLA คณะ School 

of Theater, Film and Television   เขาสอนและ 

ฝกอบรมนักศึกษาใหคิดและสรางสรรคงานบันเทิง

พรอมไปกับความสนุกและรักในงาน และ อีกทั้ง 

Tom Nunan ยังเปนผูรวมกอตั้งมูลนิธิ ที่ชื่อวา 

ช
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Joyful Heart Foundation กอตั้งโดยมาริสา 

ฮารกิเทย นักแสดงหญิงผูไดรับรางวัลลูกโลกทองคำ 

มุมมองตอธุรกิจบันเทิงไทย

Tom Nunan แสดงความเห็นวาพื้นฐาน 

คนไทยเปนคนนารัก อารมณดี สนุกสนาน 

ไลฟสไตลของคนไทยที่รักความสนุกสนาน เปนสิ่ง 

ท่ีเขาชอบและมองวาเปนโอกาสท่ีจะสรางสรรคงาน 

ถึงแมวาเทคโนโลยีในประเทศอื่นๆ อาจจะมีความ 

กาวหนามากกวาประเทศไทย แตในมุมมองของ 

การสรางสรรคงานบันเทิง ความสำคัญไมไดอยูที่ 

เทคโนโลยี สิ่งสำคัญอยูที่คือ Content เนื้อหา 

สาระที่ชัดเจน นาสนใจ และนำเสนอในรูปแบบ 

ที่แตกตางจากเดิม โดยมีดาราเปนผูนำเสนอ และ 

เทคโนโลยีเปนสวนประกอบในการนำเสนอและ 

เปนชองทางในการนำเสนอ ขณะนี้ตลาดของ 

ผูผลิตและผูสรางภาพยนตรและรายการโทรทัศนมี 

2 ทางเลือก คือ สรางผลงานที่เจาะตลาด เจาะ 

กลุมที่เฉพาะเจาะจง และตองรูลึก รูจริง ตองมี 

เอกลักษณและแบรนดที่จะสื่อถึงกลุมเปาหมาย 

เฉพาะ  กับอีกทางเลือกคือ ตลาดคอมเมอรเชียล 

ที่จะตองรูตลาดและมีความเปนแมส และเขาถึง 

ตลาดแมส และประเทศไทยถือเปนประเทศที่มี 

ความนาสนใจในกลุม 10 ประเทศอาเซียนมากที่สุด 

ในความพรอมดานตางๆ บวกกับวัฒนธรรมและ 

ไลฟสไตลของคนที่นาสนใจ

Tom Nunan…เคล็ดลับสูความสำเร็จ

Tom Nunan เปดเผยถึงเคล็ดลับที่ทำใหเขา 

ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงจนถึงวันนี้วา 

เปนผลสืบเน่ืองมาจากความมุงม่ันและความเช่ือม่ัน 

ในตนเองตั้งแตเยาววัย และเมื่อเขาคิดริเริ ่มทำ 

โครงการใดก็ตามเขาจะตองรูถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้น

ตั้งแตเริ่มตน และในทุกๆวันของการทำงานของเขา 

นั ้นตองตอบโจทยตอเปาหมายในชีวิตและการ 

ทำงานของเขาทั้งระยะสั้นและระยะยาว  และการ 

ทำงานนี้ตองเกิดความสุขและความสนุกไปพรอม 

กับความสำเร็จดวย  

Tom Nunan บอกวาคนเคยถามเขาวา “คุณ 

ทำอยางไรถึงเปนประธานบริษัทชั้นนำในฮอลลีวูด” 

เขาถามกลับวา “แลวคุณอยากทำงานอะไร” เขา 

ตอบวา “ผมอยากทำงานในบริษัทผลิตรายการ 

โทรทัศนชั้นนำ” เขาตอบกลับวา “ในบริษัทมีหลาย 

ตำแหนงตั้งแตประธานบริษัทไปจนเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัย คุณอยากทำงานอะไร คุณชวยระบุ 

รายละเอียดวาทำอะไรดานไหนและเปาหมายคุณ 

คืออะไร และคุณตองหาทาง วางขั้นตอน และวิธีที่ 

นำพาคุณไปสูเปาหมายและเดินทางสูความสำเร็จ 

ใหได” และสุดทาย Tom Nunan ปดทายวา 

ความสำเร็จไมใชเร่ืองยาก ทุกคนสรางและทำสำเร็จ 

ได แตคุณตองถามตัวเองวา “คุณรูหรือยังวาคุณจะ 

ตองการอะไร เมื่อรูแลวคุณตองใสความพากเพียร 

พยายามและวางแผนกับมันจนไปสูเปาหมาย”
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มุมมองของการสรางสรรคงานบันเทิง ความสำคัญไมไดอยูที่เทคโนโลยี สิ่งสำคัญอยูที่คือ 
Content เนื้อหาสาระที่ชัดเจน นาสนใจ และนำเสนอในรูปแบบที่แตกตางจากเดิม



THE RED CARPET DINNER TALK:
ENTERTAINMENT BUSINESS
“FUN, FORTUNE, & FUTURE” 

The Red Carpet Dinner Talk: Entertainment Business “Fun, 
Fortune, & Future” เกิดขึ้นโดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยและสมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ โดยภายในงาน 
ประกอบดวยการเสวนาในหัวขอ Entertainment Business Landscape in 
the Convergence Era ผูรวมเสวนาไดแก คุณพันธุธัมม ทองสังข  
กรรมการบริหารสมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาติ คุณวิบูลย ลีรัตนขจร 
ผูอำนวยการบริหาร บริษัท เซิรช เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด ดร. ณัฐ 
รองสวัสดิ์ กรรมการและประธานฝายพัฒนาบุคลากร สภาวิชาชีพกิจการ 
การแพรภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) และ ดร. เอกชัย 
อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดชี้ให 
เห็นวาอุตสาหกรรมบันเทิงในยุคของ Convergence นั้น อุตสาหกรรม 
ตองปรับตัว และการปรับตัวนี้ไมใชเพียงแตชอง หรือ ผูผลิตรายการ แต 
หมายถึงผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมทุกคน และดวยแนวโนมการเติบโต 
ของธุรกิจเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีทิศทางเปนบวก ตลาดมีแนวโนม 
ขยายตัวมากขึ้น และ ผูประกอบการมีโอกาสในการเติบโต ในขณะเดียวกัน 
การแขงขันในตลาดจะมีความรุนแรงมากขึ้น ผูที่ไดเปรียบก็คงไมพนเรื่องของ 
คุณภาพของงาน และราคาการผลิตงาน อยางไรก็ตาม สิ่งที่พูดถึงและเปน 
ประเด็นคือ การสรางคน คนที่มีคุณภาพ คนที่มีความคิดสรางสรรค เพื่อ 
ปอนสูตลาด 

รศ.ดร.เสาวณีย ไทยรุงโรจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
เปดเผยวา “มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดเปดหลักสูตร ระดับปริญญาโท 
CEO MBA สาขา Entertainment Business Management 
ขึ้นในปนี้เปนปแรก เนื่องจากธุรกิจบันเทิงกำลังเขาไปสอดแทรกอยูในธุรกิจ 
อื่นๆ ในหลายๆรูปแบบ ผูที่เรียนในหลักสูตรนี้ จะมีแนวคิดในเชิงผสมผสาน 
ระหวางธุรกิจทั่วไปกับรูปแบบบันเทิง เพื่อใหเกิดเปนธุรกิจในรูปแบบใหมที่ 
สนุก มีสาระ และสรางรายไดมากขึ้น”
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ในฉบับท่ีแลว ผมไดเขียนเก่ียวกับกรอบ 
เปาหมายเงินเฟอสำหรับป พ.ศ. 2555 ที่ 
ทางธนาคารแหงประเทศไทยไดเสนอเพื่อ
หารือรวมกับ รมว.คลัง โดยมีการเปล่ียนแปลง 
หลักๆ 3 ดาน คือ

(1) เปลี่ยนดัชนีเปาหมายจากอัตรา 
เงินเฟอพื้นฐาน (Core Inflation) มา 
เปนอัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline 
Inflation)

(2) ขยายระยะเวลาของเปาหมาย 
จากเดิมที่ใชคาเฉลี่ยรายไตรมาส เปลี่ยน 
มาใชคาเฉลี่ยรายป และ

(3) กำหนดคาเปาหมายกลางท่ีชัดเจน 
ตางจากเดิมที่กำหนดเปนชวง ซึ่งผมได 
เขียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในขอ (1) ไป 
บางสวนในฉบับที่แลว ในฉบับนี้ ผม 
จะเขียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในขอ (1) 
ในสวนที ่เหลือ และเขียนเกี ่ยวกับการ 

เปลี่ยนแปลงในขอ (2) และ (3) ในตอน 
ทายนะครับ

การแยกออกจากกันระหวาง “อัตราเงินเฟอ 
ทั่วไป” และ “อัตราเงินเฟอพื้นฐาน”

แนวคิดท่ีสนับสนุนการใชอัตราเงินเฟอ 
พื้นฐานเปนดัชนีเปาหมายในการดำเนิน 
นโยบายการเงินตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วา 
ผลกระทบภายนอกที่มีตอราคาสินคาใน 
หมวดอาหารสดและพลังงานซึ่งไมถูกรวม
อยูในการคำนวณอัตราเงินเฟอพื้นฐานนั้น 
เนื ่องดวยเปนเพียงผลกระทบชั ่วคราว 
(Temporary Shock) เชน หากในปหนึ่ง 
เกิดปญหาฝนแลง สงผลใหผลผลิตของสินคา 
เกษตรลดลงและราคาอาหารสดเพิ่มสูงขึ้น 
เร็วกวาราคาสินคาอื่นโดยเฉลี่ยอัตราเงิน 
เฟอทั ่วไปจะมีคาสูงกวาอัตราเงินเฟอ 
พื ้นฐาน อยางไรก็ตาม หากในปถัดมา 

ไมเกิดผลกระทบตออุปทานของอาหารสด 
อีกครั ้ง ราคาอาหารสดจะกลับลงมาสู 
แนวโนมปกติและอัตราเงินเฟอทั่วไปจะ 
ขยับกลับเขาสูระดับอัตราเงินเฟอพื้นฐาน
อีกครั้ง

ในทางกลับกัน สมมุติวาราคาเช้ือเพลิง 
เพิ่มสูงขึ้นเร็วกวาราคาสินคาอื่นโดยเฉลี่ย 
โดยมีสาเหตุมาจากอุปสงคที่เพิ่มขึ้นในกลุม
ประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง 
เชน จีนและอินเดีย และหากเศรษฐกิจของ 
ประเทศกลุ มดังกลาวยังขยายตัวอยาง 
ตอเนื่อง ราคาเชื้อเพลิงก็มีแนวโนมที่จะ 
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน ซึ่งอาจทำให 
อัตราเงินเฟอทั่วไปมีระดับสูงกวาอัตราเงิน 
เฟอพื้นฐานเปนระยะเวลานานได

Mishkin (ค.ศ. 2007) ไดใหความเห็น 
วาหากอัตราเงินเฟอพื้นฐานและอัตราเงิน
เฟ อท ั ่วไปน ั ้นม ีการแยกออกจากก ัน 
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กรอบเปาหมายเงินเฟอ
ของ

ธนาคารแหงประเทศไทย
ในปพ.ศ. 2555 (ตอนจบ)



เงินเฟอพื้นฐานเปนเปาหมายวาเนื่องจาก
อัตราเงินเฟอพ้ืนฐานมีความผันผวนต่ำกวา 
อัตราเงินเฟอทั่วไป และคาเฉลี่ยของอัตรา 
เงินเฟอทั้งสองนั้นมีคาใกลเคียงกัน โดยคา 
เฉลี่ย 10 ปยอนหลังเทากับ 4.8% ตอป 
สำหรับอัตราเงินเฟอทั่วไป และ 4.9% ตอป 
สำหรับอัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน (ท่ีมา: ธนาคาร 
แหงประเทศไทย รายงานแนวโนมเงินเฟอ 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2543)

อยางไรก็ตาม ตั้งแตชวงครึ่งหลังของ 
ป พ.ศ. 2545 ราคาสินคาหมวดอาหารสด 
และพลังงานไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวา 
ราคาสินค าและบริการในหมวดอื ่นๆ 
ทำใหดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปแยกออกจาก 
ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐานอยางตอเนื่อง 
(แผนภูมิที่ 1) โดยอัตราเงินเฟอทั่วไปตั้งแต 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 จนถึงเดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีคาเฉล่ียอยูท่ีประมาณ 
3.0% ตอป สวนอัตราเงินเฟอพื้นฐานมี 
คาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 1.3% ตอปเทานั้น 
แนวโนมดังกลาวจึงเปนเครื่องสนับสนุน 
การตัดสินใจของธนาคารแหงประเทศไทย
ในการเปลี่ยนดัชนีเปาหมายจากอัตราเงิน
เฟอพื้นฐานมาเปนอัตราเงินเฟอทั่วไป

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
Aoki (ค.ศ. 2001) และ Mankiw and 

Reis (ค.ศ. 2003) ไดเสนอแบบจำลอง 
ที่ธนาคารกลางดำเนินนโยบายการเงินแบบ 
Inflation Targeting โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ 
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือการลด
ความผันผวนของชองว างของการผลิต 
(Output Gap)  ซึ่งในแบบจำลองดังกลาว 
สามารถแบงภาคการผลิตออกเปน 2 กลุม 

(Divergence) เปนระยะเวลานาน อาจ 
กอใหเกิดปญหาในการใชอัตราเงินเฟอ 
พื้นฐานเปนเปาหมาย แนนอนวาหากการ 
แยกจากกันน ั ้นเป นไปอยางสม ่ำเสมอ 
ธนาคารกลางสามารถนำแนวโนมดังกลาว 
มาใชในการกำหนดนโยบายทางการเงินได 
โดยไมยากนัก แตถึงกระนั้น อาจกอใหเกิด 
ความยุงยากในการสื่อสารระหวางธนาคาร
กลางกับสาธารณะ1  ซึ่งความโปรงใสในการ 
ดำเนินนโยบายทางการเงินนั ้นเปนสวน 
สำคัญของการดำเน ินนโยบายการเง ิน 
ภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอ

สำหรับประเทศไทยนั้น เมื่อธนาคาร 
แหงประเทศไทยไดเปลี ่ยนการดำเนิน 
นโยบายการเง ินมาเป นการกำหนด 
เปาหมายเงินเฟอในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2543 ไดใหเหตุผลถึงการเลือกใชอัตรา 

1 ´Ù Reddy and Derby (2011) à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒ¶ŒÍÂ¤Óã¹¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ¡ÑºÊÒ¸ÒÃ³Ð¢Í§ Governor Ben S. Bernanke »ÃÐ¸Ò¹¸¹Ò¤ÒÃ¡ÅÒ§¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò à»š¹μŒ¹

ที่มา: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย และ ธนาคารแหงประเทศไทย; คำนวณโดยผูเขียน

แผนภูมิที ่ 1 – ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปและดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน (ปรับฐานเดือนมกราคม พ.ศ. 2528 = 1.0)
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ใหญๆ คือ กลุมที่ราคาสินคาสามารถปรับ 
ตัวตอสภาวะเศรษฐกิจไดเร็ว (Flexible 
Price) และกลุมท่ีราคาสินคามีความลาชา 
ในการปรับตัว (Sluggish Price) โดย 
Aoki (ค.ศ. 2001) และ Mankiw and Reis 
(ค.ศ. 2003) พบวาธนาคารกลางควรที่จะ 
ใชการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินคาใน
กลุม Sluggish Price เปนเปาหมายใน 
การดำเนินนโยบายการเงินแทนที่จะใชการ 
เปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินคาโดยรวม 
นอกจากนี้ Mankiw and Reis (ค.ศ. 2003) 
ยังไดทำการปรับเทียบ (Calibrate) แบบ 
จำลองโดยใช ข อม ูลของประเทศสหรัฐ 
อเมริกาและสรุปวาถาหากเปาหมายหลัก 
ของธนาคารกลางคือการรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจ ธนาคารกลางควรจะใชดัชนี 
ราคาที่ใหน้ำหนักมากแกคาจางที่เปนตัวเงิน 
(Nominal Wage) ในการกำหนดเปาหมาย 
เงินเฟอ

การใชอัตราเงินเฟอเฉลี่ย ‘รายป’ แทน 
‘รายไตรมาส’

เนื่องจากอัตราเงินเฟอทั่วไปมีความ 
ผันผวนสูงกวาอัตราเงินเฟอพื้นฐาน ตามที่ 
ปรากฏในแผนภูมิที่ 2 ดังนั้นหากธนาคาร 
แหงประเทศไทยเปลี่ยนมาใชอัตราเงินเฟอ
ทั่วไปเปนดัชนีชี้วัดในการดำเนินนโยบาย 

การเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยควรที่จะ 
ขยายชวงเวลาในการคำนวณอัตราเงินเฟอ 
จากเดิมที่ระยะ 3 เดือนมาเปนที่ระยะ 1 ป 
เพื ่อมิใหการดำเนินนโยบายการเงินถูก 
กระทบจากแรงกระทบชั่วคราวและมีความ
ผันผวนมากจนเกินไป

การกำหนดคาเปาหมายกลางที่ชัดเจน
ดังที ่กลาวถึงในฉบับที ่แลวว าการ 

สื่อสารกับสาธารณะและความโปรงใสใน 
การดำเนินนโยบายการเงินเปนสวนสำคัญ 
ของการดำเนินนโยบายการเงินภายใตกรอบ 
เปาหมายเงินเฟอ และในป พ.ศ. 2555 นี้ 
ธนาคารแหงประเทศไทยเลือกที่จะเปลี่ยน 
การกำหนดคาเปาหมายโดยใชคาเปาหมาย
กลางที่ชัดเจน จากเดิมที่กำหนดเปนชวง 
เนื ่องจากเชื ่อวาการกำหนดคาเปาหมาย 
กลางที่ชัดเจนจะชวยในการตรึงอัตราเงิน 
เฟอคาดการณไดดีขึ้น

 อยางไรก็ตาม Mishkin and 
Westelius (ค.ศ. 2008) ไดศึกษาแบบ 
จำลองของการดำเนินนโยบายการเงินโดย 
การกำหนดเปาหมายเฟอ ภายใตแบบจำลอง 
น้ี ผูกำหนดนโยบายการเงินตองพบกับปญหา 
ความไมคงเสนคงวาของการตัดสินใจในแต
ละชวงเวลา (Time Inconsistency Problem) 
ในบริบทของ Barro and Gordon (ค.ศ. 

1983) ที่ผูดำเนินนโยบายการเงินจะตอง 
เลือกระหวางการเพิ่มอัตราการจางงานใน 
ระยะส้ันและการรักษาเสถียรภาพของระดับ 
ราคาในระยะยาว Mishkin and Westelius 
(ค.ศ. 2008) พบวาการกำหนดกรอบเปาหมาย 
เงินเฟอเปนชวงและกำหนดความรับผิดชอบ 
(Accountability) ของผูดำเนินนโยบาย 
การเงินหากอัตราเงินเฟอหลุดจากชวง 
เปาหมายที่กำหนดไว สามารถแกปญหา 
ความไมคงเสนคงวาของการตัดสินใจใน 
แตละชวงเวลาได

หากธนาคารแหงประเทศไทยเลือกที่ 
จะใชการกำหนดคาเปาหมายกลางแทนการ
กำหนดคาเปาหมายเปนชวงแลว คำถาม 
หนึ่งที่สำคัญคือ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
ของธนาคารแหงประเทศไทยจะเปนอยางไร 
โดยในปจจุบันน้ัน ทางคณะกรรมการนโยบาย 
การเงิน (กนง.) ไดมีขอตกลงรวมกับ 
กระทรวงการคลัง โดยกำหนดไววา

“กรณ ีท ี ่ อ ัตราเง ินเฟ อพ ื ้นฐาน 
เคลื่อนไหวออกนอกชวงเปาหมาย ตามที่ 
ไดตกลงรวมกันไว ให กนง. ชี้แจงสาเหตุ 
แนวทางแกไข และระยะเวลาที่คาดวา 
อัตราเงินเฟอพื้นฐานจะกลับเขาสูชวงที่ 
กำหนดไวโดยเร็ว รวมทั้งใหรายงานความ 
คืบหนาของการแกไขปญหาเปนระยะ 
ตามสมควร” - ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
(www.bot.or.th)

“Aoki (ค.ศ. 2001) และ Mankiw and Reis (ค.ศ. 2003) 
ไดเสนอแบบจำลองที่ธนาคารกลางดำเนินนโยบายการเงินแบบ 
Inflation Targeting โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจหรือการลดความผันผวนของชองวางของการผลิต 
(Output Gap)”
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ซ่ึงหากธนาคารแหงประเทศไทยเปล่ียน 
ไปใชคาเปาหมายกลางแลว ธนาคารแหง 
ประเทศไทยจะกำหนดขอบเขตความ 
รับผิดชอบอยางไร นั่นคือ อัตราเงินเฟอ 
จะสามารถขยับออกหางจากเปาหมาย 
กลางเทาใดโดยที่ทางธนาคารแหงประเทศ 
ไทยยังไมจำเปนตองชี้แจงตอสาธารณะ
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มีการขยายตัวมากขึ้น โดยในป พ.ศ. 
2553 และ พ.ศ. 2554 มูลคาการสงออก 
ขยายตัวถึงรอยละ 28.85 และ 16.611  
ตามลำดับ และการนำเขาในป พ.ศ. 2553 
และ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นรอยละ 14.30 
และ 15.84 ตาม ลำดับ

อยางไรก็ตามการเปดเสรีทางการคา 
อาเซียนแมจะสงผลดีตอเศรษฐกิจไทยใน 
หลายๆ ดาน แตก็อาจสงผลกระทบในทางลบ 
ตอประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
ภายในประเทศที่มีความออนแอ ไมสามารถ 
แขงขันได หรืออุตสาหกรรมท่ียังปรับตัวไมทัน 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาและประเมิน
ศักยภาพหรือความสามารถในการแขงขัน 
ของอุตสาหกรรมตางๆ2 ของไทยเพ่ือพิจารณา 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ และทำเขตการคา 
เสรีกับประเทศคูคาตางๆ โดยเฉพาะเขต 
การคาเสรีอาเซียน ซ่ึงเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2553 ที่ผานมา ไทยและประเทศ 
สมาชิกอาเซียนลดภาษีนำเขาเหลือ รอยละ 0 
ซ่ึงสงผลใหประเทศไทยไดรับ สิทธิประโยชน 
มากมายจากการทำเขต การคาเสรีอาเซียน 
(AFTA) เชน ประเทศไทยจะสามารถนำเขา 
วัตถุดิบและสินคาจากประเทศในอาเซียนได
ในราคาท่ีต่ำ และสามารถสงออกไปยังประเทศ 
ในอาเซียน โดยปราศจากมาตรการทางภาษี 
ซึ่งเห็นไดวาภายหลังจากเปดตลาดเสรี 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 นั้น 
การคาของไทยกับกลุมอาเซียน (AFTA) 

อดีตที่ผานมาหลายๆ ประเทศในโลก 
มีการกำหนดมาตรการกีดกันทางการคา 
ตางๆ ทั้งมาตรการทางภาษี และมิใชภาษี 
เพ่ือปกปองสินคาภายในประเทศของตนเอง 
ซึ ่งมาตรการเหลานี ้เปนอุปสรรคสำคัญ 
ทำใหการเติบโตของการคาระหวางประเทศ 
เปนไปอยางจำกัด

ดังน้ันหลาย  ๆ ประเทศจึงพยายามปรับลด 
มาตรการกีดกันดังกลาว โดยผานสิทธิพิเศษ 
ทางการคา และการรวมกลุมเศรษฐกิจ เชน 
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการ 
ทั่วไป (GSP) ระบบสิทธิพิเศษทางภาษี 
ศุลกากรเปนการทั่วไปภายใตเขตการคาเสรี
อาเซียน (CEPT/AFTA) และความตกลงเขต 
การคาเสรีตางๆ เปนตน 

1ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¢ÂÒÂμÑÇã¹Ê¡ØÅà§Ô¹ºÒ·
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ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย
หลังปรับลดภาษีศุลกากรภายใต AEC

ภาพแนวนอน

โดย: ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย



การเปล่ียนแปลงของศักยภาพในการแขงขัน 
หลังปรับลดภาษี รวมถึงอุตสาหกรรมที่มี 
ปญหาหลังการปรับลดภาษีภายใตเขต 
การคาเสรีอาเซียน ใน 4 ตลาดท่ีเปนประเทศ 
คูคาท่ีสำคัญของไทย ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย 
ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย สำหรับแนวคิด 
เงื่อนไขและขอมูลที่นำมาชี้วัดการเปลี่ยน 
แปลงศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรม 
ไทยหลังปรับลดภาษี ผูศึกษาไดใชแนวคิด 
เมตริกซความเจริญเติบโต-สวนครอง 
ตลาด (Boston Consulting Group 
Matrix: BCG Matrix)3  การศึกษาดัชนี 
ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 
(Revealed Comparative Advantage 
: RCA)4 การเปล่ียนแปลงของลำดับการสงออก 
และการเปลี ่ยนแปลงของสวนแบงตลาด 
มาเปนเกณฑการตัดสิน ทั้งนี้ผูศึกษาไดแบง 
ประเภทอุตสาหกรรมเปน 2 สวน คือ 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแขงขัน 
เพิ่มขึ้น และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน 
การแขงขันลดลง ซึ่งอุตสาหกรรมแตละ 
ประเภทตองผานเงื่อนไขการคัดเลือกตางๆ 
ดังนี้

1) อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน 
เพิ่มขึ้น ตองผานเงื่อนไขตางๆ อยางนอย 3 
เงื่อนไข5 จากทั้งหมด 4 เงื่อนไข และ 
ตองไม ม ี เง ื ่อนไขใดที ่ม ีศ ักยภาพลดลง 
โดยเงื่อนไขทั้ง 4 เงื่อนไขมีดังนี้

เง่ือนไขท่ี 1 ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 
ตองเพิ่มขึ้น
เงื่อนไขที่ 2 ตำแหนงทางการตลาดมีสถานะ 
ดีขึ้น
เง่ือนไขท่ี 3 ลำดับการสงออกสินคาอุตสาหกรรม 
มีลำดับดีขึ้น
เง่ือนไขท่ี 4 สวนแบงตลาดสินคาอุตสาหกรรม 
ตองเพิ่มขึ้น

2) อุตสาหกรรมท่ีคาดวามีศักยภาพในการ 
แขงขันลดลง ตองผานเงื่อนไขตางๆ อยาง 
นอย 3 เงื่อนไข6 จากทั้งหมด 4 เงื่อนไข 
และตองไมมีเงือนไขไหนที่ศักยภาพเพิ่มขึ้น 
โดยเงื่อนไขทั้ง 4 เงื่อนไขมีดังนี้

เง่ือนไขท่ี 1 ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ 
ตองลดลง
เงื่อนไขที่ 2 ตำแหนงทางการตลาดมีสถานะ 
แยลง
เง่ือนไขท่ี 3 ลำดับการสงออกสินคาอุตสาหกรรม 
มีลำดับแยลง
เง่ือนไขท่ี 4  สวนแบงตลาดสินคาอุตสาหกรรม 
ตองลดลง

2ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·Õ่·Ó¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÁÕ 15 ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ä´Œá¡‹ 1.ÍÒËÒÃ à¤Ã×่Í§´×่ÁáÅÐÂÒÊÙº 2.ÊÔ่§·ÍáÅÐà¤Ã×่Í§¹Ø‹§Ë‹Á 3.¼ÅÔμÀÑ³±�à¤Ã×่Í§Ë¹Ñ§ 
4.¼ÅÔμÀÑ³±�äÁŒ 5.¼ÅÔμÀÑ³±�¡ÃÐ´ÒÉáÅÐÊÔ่§¾ÔÁ¾ � 6.¼ÅÔμÀÑ³±�»�âμÃàÅÕÂÁáÅÐ¶‹Ò¹ËÔ¹ 7.à¤ÁÕÀÑ³±� 8.ÂÒ§ 9.¾ÅÒÊμÔ¡ 
10.¼ÅÔμÀÑ³±�ÍâÅËÐ 11.¼ÅÔμÀÑ³±�âÅËÐ 12.¼ÅÔμÀÑ³±�·Õ่·Ó¨Ò¡âÅËÐ 13.ÂÒ¹Â¹μ� ªÔ้¹Ê‹Ç¹ áÅÐÍØ»¡Ã³�¢¹Ê‹§Í×่¹æ 14.à¤Ã×่Í§ Ñ̈¡Ã 
à¤Ã×่Í§ãªŒä¿¿‡Ò áÅÐÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� áÅÐ 15.ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÍ×่¹æ
3BCG à»š¹àÁμÃÔ¡«�·Õ่áÊ´§°Ò¹Ð¢Í§Ë¹‹ÇÂ¸ØÃ¡Ô¨ã¹àªÔ§à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÑºμÅÒ´ÊÔ¹¤ŒÒ·Õ่Ë¹‹ÇÂ¸ØÃ¡Ô¨¹Ñ้¹ÁÕ¼ÅÔμÀÑ³±�ÍÂÙ‹ â´Â¡ÒÃ 
à»ÃÕÂºà·ÕÂº¨ÐãªŒà¡³±�ËÅÑ¡æ 2 ´ŒÒ¹ ¤×Í Ê‹Ç¹áº‹§μÅÒ´àªÔ§à»ÃÕÂºà·ÕÂº (Relative Market Share) 
áÅÐÍÑμÃÒ¡ÒÃàμÔºâμ¢Í§μÅÒ´ÊÔ¹¤ŒÒ¹Ñ้¹æ (Market Growth Rate)
4´Ñª¹Õ RCA à»š¹μÑÇªÕ้ÇÑ´·Õ่ãªŒ´ÙÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ã¹μÅÒ´âÅ¡¢Í§»ÃÐà·È¼ÙŒÊ‹§ÍÍ¡à·ÕÂº¡ÑºÈÑ¡ÂÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§âÅ¡ã¹ÊÔ¹¤ŒÒáμ‹ÅÐ 
ª¹Ô´ ¡ÒÃÇÑ´¤ÇÒÁä Œ́à»ÃÕÂºâ´Âà»ÃÕÂºà·ÕÂº·Õ่»ÃÒ¡¯ ÁÒ¨Ò¡á¹Ç¤Ô´¾×้¹°Ò¹·Õ่Ç‹Ò»ÃÐà·È¨ÐÊ‹§ÍÍ¡ÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§·Õ่μ¹àÍ§ÁÕ¤ÇÒÁä Œ́à»ÃÕÂº 
â´Âà»ÃÕÂºà·ÕÂº ´Ñ§¹Ñ้¹¶ŒÒμŒÍ§¡ÒÃÇÑ´¤ÇÒÁä´Œà»ÃÕÂºâ´Âà»ÃÕÂºà·ÕÂºã¹¡ÒÃ¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒã´æ ¨Ö§ãªŒÍÑμÃÒÊ‹§ÍÍ¡ÊÔ¹¤ŒÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇ 
¢Í§âÅ¡à»š¹μÑÇªÕ้ãËŒàË็¹¶Ö§¤ÇÒÁä´Œà»ÃÕÂºâ´Âà»ÃÕÂºà·ÕÂºä´Œ
5ã¹¡Ã³Õ·Õ่¼‹Ò¹à§×่Í¹ä¢à¾ÕÂ§ 2 à§×่Í¹ä¢ ¨Ò¡ 4 à§×่Í¹ä¢ áÅÐμŒÍ§äÁ‹ÁÕà§×่Í¹ä¢äË¹·Õ่ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾Å´Å§ ãËŒ¶×ÍÇ‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕâÍ¡ÒÊ·Õ่ 
ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾à¾Ô่Á¢Ö้¹
6ã¹¡Ã³Õ·Õ่¼‹Ò¹à§×่Í¹ä¢à¾ÕÂ§ 2 à§×่Í¹ä¢ ¨Ò¡ 4 à§×่Í¹ä¢ áÅÐμŒÍ§äÁ‹ÁÕà§×่Í¹ä¢äË¹·Õ่ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾à¾Ô่Á¢Ö้¹ ãËŒ¶×ÍÇ‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕâÍ¡ÒÊ·Õ่ 
ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾Å´Å§

ภายหลังจากเปดตลาดเสรีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 นั้น
การคาของไทยกับกลุมอาเซียน (AFTA)มีการขยายตัวมากขึ้น 
โดยในป พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 มูลคาการสงออกขยายตัว
ถึงรอยละ28.85 และ 16.61  ตามลำดับ และการนำเขาในป พ.ศ. 
2553 และ พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นรอยละ 14.30 และ 15.84 ตามลำดบั
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สำหรับรายละเอียดการวิเคราะหการ 
เปลี ่ยนแปลงของศักยภาพอุตสาหกรรม 
ไทยในตลาดอาเซียน และตลาดสงออกที่ 
สำคัญ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย 
และฟลิปปนส หลังการปรับลดภาษีศุลกากร 
เปน 0 % มีรายละเอียดดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงของศักยภาพในการ 
แขงขันสินคาอุตสาหกรรมไทยในตลาด 
อาเซียน

จากเง่ือนไขตางๆ ท่ีถูกนำมาใชคัดเลือก 
สินคาอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียนที่มี
ศักยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ ้นหลังมีการ 

ปรับลดภาษี โดยจากการศึกษาพบวาสินคา 
อุตสาหกรรมที่ผานเงื่อนไขอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ้น ไดแก 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุงหม ผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหิน พลาสติก และ 
ผลิตภัณฑท่ีทำจากโลหะ เน่ืองจากอุตสาหกรรม 
เหลานี้มีคาดัชนี RCA ที่เพิ่มขึ้น สวนแบง 
ตลาดมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น ลำดับการสงออก 
เพิ่มขึ้น และตำแหนงทางการตลาดอยูใน 
สถานะท่ีดีข้ึน สำหรับอุตสาหกรรมท่ีมีโอกาส 
ที่ศักยภาพจะเพิ่มขึ้น ไดแก ผลิตภัณฑไม 
สวนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการแขงขัน
ลดลง ไดแก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ 

กระดาษและสิ่งพิมพ ผลิตภัณฑอโลหะ 
สุดทายอุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่ศักยภาพ
การแขงขันลดลง ไดแก เคมีภัณฑ และ 
ยาง ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

2. การเปลี่ยนแปลงของศักยภาพในการ 
แขงขันสินคาอุตสาหกรรมไทยในตลาด 
สำคัญในอาเซียน

ผลการศึกษาในสวนน้ีเปนการวิเคราะห 
การเปลี ่ยนแปลงศักยภาพในการแขงขัน 
ของสินคาอุตสาหกรรมไทยในตลาดสงออก 
ท่ีสำคัญ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย 
และฟลิปปนส เพื่อพิจารณาวาอุตสาหกรรม 
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ใดบาง ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นหรือลดลงใน 
แตละตลาด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ตลาดมาเลเซีย
จากการวิเคราะหการเปลี ่ยนแปลง 

ของศักยภาพในการแขงขันสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยในตลาดมาเลเซีย พบวาสินคาอุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ้น ไดแก 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ และเคร่ืองนุงหม ผลิตภัณฑ 
เครื่องหนัง พลาสติก และผลิตภัณฑที่ทำ 
จากโลหะ เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลานี้มี 
คาดัชนี RCA ที่เพิ่มขึ้น สวนแบงตลาดมี 
ทิศทางที่เพิ่มขึ้น ลำดับการสงออกเพิ่มขึ้น 
และตำแหนงทางการตลาดอยูในสถานะที่ดี
ข้ึน สำหรับอุตสาหกรรมท่ีมีโอกาสท่ีศักยภาพ 
จะสูงขึ้นไดแก ผลิตภัณฑปโตรเลียมและ 
ถานหิน สวนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
การแขงขันลดลง ไดแก อุตสาหกรรมยาง 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอโลหะและสุดทาย 
อุตสาหกรรมท่ีมีโอกาสท่ีศักยภาพจะลดลง 
ไดแก เคมีภัณฑ และผลิตภัณฑจากโลหะ

2.2 ตลาดสิงคโปร
จากการวิเคราะหสินคาอุตสาหกรรม 

ไทยท่ีมีศักยภาพการแขงขันในตลาดสิงคโปร 
พบวาสินคาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน 
การแขงขันเพิ่มขึ้น ไดแก อุตสาหกรรม 
สิ่งทอ และเครื่องนุงหม ผลิตภัณฑ 
ปโตรเลียมและถานหิน ยาง ผลิตภัณฑ 
ที่ทำจากโลหะ และยานยนตและชิ้นสวน 
และอุปกรณขนสงอ่ืนๆ เน่ืองจากอุตสาหกรรม 
เหลานี้มีคาดัชนี RCA ที่เพิ่มขึ้น สวนแบง 
ตลาดมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น ลำดับการสงออก 
เพิ่มขึ้น และตำแหนงทางการตลาดอยูใน 
สถานะที่ดีขึ้น สวนอุตสาหกรรมที่มีโอกาส 
ที่ศักยภาพจะเพิ่มขึ้น ไดแก ผลิตภัณฑไม 
และผลิตภัณฑโลหะ สำหรับอุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพในการแขงขันที่ลดลง ไดแก 
อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ 
และอุตสาหกรรมเคมภีัณฑ และสุดทาย 
อุตสาหกรรมท่ีมีโอกาสท่ีศักยภาพจะลดลง 
ไดแก ผลิตภัณฑกระดาษและสิ่งพิมพ

จากการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงศักยภาพในการแขงขัน
สินคาของอุตสาหกรรมตางๆ ในตลาดอาเซียน หลังจากมีการ 
ปรับลดภาษีเปนศูนย พบวาสินคาอุตสาหกรรมของไทยไมไดมีความ 
สามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้นในทุกๆ อุตสาหกรรม โดยบาง 
อุตสาหกรรมอาจมีศักยภาพเพิ่มขึ้นหลังปรับลดภาษี
แตบางอุตสาหกรรมอาจมีศักยภาพที่ลดลงหลังปรับลดภาษี

2.3 ตลาดอินโดนีเซีย
เมื่อทำการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง

ของศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรม 
ไทยในตลาดอินโดนีเซียนั้น ไมพบสินคา 
อุตสาหกรรมที่ผานเงื่อนไขอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพการแขงขันเพิ ่มขึ ้นในตลาด 
อินโดนีเซีย แตกลับพบวาอุตสาหกรรม 
สวนใหญอยูในเงื ่อนไขอุตสาหกรรมที่มี 
ศักยภาพในการแขงขันลดลง โดยเฉพาะ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑไม อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑอโลหะ เนื่องจากอุตสาหกรรม 
เหลานี้มีคาของดัชนี RCA สวนแบงตลาด 
ลำดับการสงออก และตำแหนงทางการตลาด 
ที่ลดลง
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2.4 ตลาดฟลิปปนส
เมื ่อทำการศึกษาการเปลี ่ยนแปลง 

ศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรม 
ไทยในตลาดฟลิปปนส พบวาสินคาอุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ้น ไดแก 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑปโตรเลียมและ 
ถานหิน เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลานี้มีคา 
ดัชนี RCA ที่เพิ่มขึ้น สวนแบงตลาดมี 
ทิศทางที่เพิ่มขึ้น ลำดับการสงออกเพิ่มขึ้น 
และตำแหนงทางการตลาดอยูในสถานะที่ดี
ขึ ้น สำหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
ในการแขงขันลดลง ไดแก อุตสาหกรรม 
เคมีภัณฑ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑที่ทำจากโลหะ อุตสาหกรรม 
เคร่ืองจักร เคร่ืองใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
และอุตสาหกรรมอื่นๆ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมเหลานี้มีคาของ 
ดัชนี RCA สวนแบงตลาด ลำดับการสงออก 

และตำแหนงทางการตลาดที่ลดลง สุดทาย 
อุตสาหกรรมที ่มีโอกาสที ่จะมีศักยภาพ 
ลดลง ไดแก ผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง ผลิตภัณฑ 
กระดาษและสิ ่งพิมพ ยานยนตและ 
ชิ้นสวน และอุปกรณขนสงอื่นๆ 

จากการศึกษาและติดตามการเปลี่ยน
แปลงศักยภาพในการแขงขันสินคาของ 
อุตสาหกรรมตางๆ ในตลาดอาเซียน หลังจาก 
มีการปรับลดภาษีเปนศูนย พบวาสินคา 
อุตสาหกรรมของไทยไมไดมีความสามารถ 
ในการแขงขันเพิ่มขึ้นในทุกๆ อุตสาหกรรม 
โดยบางอุตสาหกรรมอาจมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
หลังปรับลดภาษี แตบางอุตสาหกรรมอาจ 
มีศักยภาพลดลงหลังปรับลดภาษี  รวมถึง 
บางอุตสาหกรรมอาจมีศักยภาพเพิ่มขึ้นใน 
บางตลาด แตก็อาจมีศักยภาพที่ลดลงใน 
บางตลาด ดังเห็นไดจากอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 
ผลิตภัณฑไม ยาง ผลิตภัณฑโลหะ ผลิตภัณฑ 
ที่ทำจากโลหะ และยานยนตและชิ้นสวน 

และอุปกรณขนสงอื่นๆ ที่มีศักยภาพเพิ่ม 
ขึ้น หรือมีโอกาสที่ศักยภาพจะเพิ่มขึ้นใน 
บางตลาด แตในบางตลาดกลับมีศักยภาพท่ี 
ลดลงหรือมีโอกาสที่ศักยภาพจะลดลง

ดังนั้นถาตองการใหอุตสาหกรรมไทย
สามารถแขงข ันในเวทีอาเซียนไดอยาง 
เขมแข็ง ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ควรใชแผนงานหรือมาตรการที ่ตรงกับ 
ความตองการของอุตสาหกรรม เชน การ 
วางแนวทางในการสงเสริมดานการตลาด 
และการสงออก  สำหรับอุตสาหกรรมที่มี 
ศักยภาพเพิ่มขึ้น การวางแนวทางในการ 
เพิ่มความสามารถในการแขงขันสำหรับ 
อุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่ศักยภาพจะเพิ่ม
ขึ้น รวมถึงเตรียมแผนปองกัน และ 
บรรเทาผลกระทบท ี ่ อาจจะเก ิดก ับ 
อุตสาหกรรมที ่ม ีศ ักยภาพลดลงหรือมี 
โอกาสที่ศักยภาพจะลดลง เปนตน โดย 
รายละเอียดดังตารางที่ 2
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เวียดนาม เปนหนึ่งในประเทศสมาชิก 
อาเซียนที่ผู สงออกหลายประเทศใหความ 
สนใจ เพราะนอกจากเปนตลาดขนาดใหญ 
ดวยจำนวนประชากรมากถึงราว 89 ลาน 
คน (มากเปนอันดับ 13 ของโลก) ขณะ 
เดียวกันรายไดตอหัวของประชากรยังเพ่ิมข้ึน 
อย  างต อ เน ื ่ อ งตามการขยายต ั วทาง 
เศรษฐกิจท่ีเติบโตอยางรวดเร็ว เปนท่ีนาสังเกต 
วาแมเวียดนามเปนคูแขงสำคัญของไทยใน 
การสงออกสินคาหลายรายการ ท้ังขาว อาหาร 
ทะเล เสื้อผาสำเร็จรูป รองเทา และ 
เฟอรนิเจอรไม แตขณะเดียวกันเวียดนามก็ 
เปนตลาดสงออกสำคัญของผูสงออกไทย 
เชนกัน อาทิ ผาผืนและดาย รถจักรยานยนต 
และสวนประกอบ และผลไม (โดยเฉพาะ 
มังคุด) รวมถึงเครื่องดื่ม ซึ่งเปนสินคาที่มี 
แนวโนมขยายตัวอยางนาสนใจในเวียดนาม

ปจจุบันเวียดนามเปนตลาดสงออก 
เคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล (ไมรวมน้ำผลไม) 
ที่สำคัญอันดับ 2 ของไทย ทั้งนี้ มูลคา 
สงออกในชวง 2-3 ปที่ผานมาเพิ่มแบบกาว 
กระโดดจากเพียง 18 ลานดอลลารสหรัฐใน 
ป 2551 เปน 99.27 ลานดอลลารสหรัฐ 
ในชวง 11 เดือนแรกของป พ.ศ. 2554 
โดยเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอลเกือบท้ังหมด 
ที่ไทยสงออกไปเวียดนาม คือ เครื่องดื่ม 
ชูกำลัง สวนเครื่องดื่มอื่นๆ อาทิ น้ำผลไม 
น้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่ปรุงรสหวานอื่นๆ 
มีมูลคาสงออกรวมกันเพียง 1.4 ลานดอลลาร 
สหรัฐ

สำหรับขอมูลที ่นาสนใจและขอสังเกต 
เกี่ยวกับตลาดเครื่องดื่มในเวียดนาม มี 
ดังนี้

• มูลคาตลาดเคร่ืองด่ืมในเวียดนาม 
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น Euromonitor คาดวา 
มูลคาตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลของ
เวียดนามจะขยายตัวในอัตราเฉลี่ย (CAGR) 
รอยละ 14.4 ตอป จาก 21 ลานลานดอง 
(ราว 1,180 ลานดอลลารสหรัฐ) ในป พ.ศ. 
2552 เปน 41 ลานลานดอง (ราว 1,799 
ลานดอลลารสหรัฐ) ในป พ.ศ. 2557 หรือ 
ปริมาณจำหนายเครื ่องดื ่มขยายตัวจาก 
1,264 ลานลิตรในป พ.ศ. 2552 เปน 2,217 
ลานลิตรในป พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ คาดวา 
มูลคานำเขาเครื่องดื่มของเวียดนามจะเพิ่ม
ขึ้นตอเนื่อง เพราะความตองการบริโภคยัง 
มีอยูสูง ขณะที่กำลังการผลิตเครื่องดื่มของ 
เวียดนามยังไมสามารถรองรับความตองการ 
ทั้งหมดได

• ชาวเว ียดนามน ิยมเล ือกซ ื ้อ 
เครื่องดื่มที่ดีตอสุขภาพมากขึ้น เนื่องจาก 
ปญหาโรคอวนและปญหาสุขภาพฟนที่พบ 
มากขึ้นในชวงหลัง ทำใหชาวเวียดนามใสใจ 
กับการเลอืกซื้อเครื่องดื่มมากขึ้น โดยหันมา 
เลือกซื ้อเครื ่องดื ่มที ่ม ีแคลอรี ่ต ่ำและมี 
ประโยชนตอสุขภาพ อาทิ น้ำชาพรอมดื่ม 
น้ำผัก-ผลไม และน้ำดื่มบรรจุขวด แทนการ 
บริโภคน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง 
สังเกตไดจากปริมาณจำหนายน้ำอัดลมท่ีลดลง 
อยางตอเน่ือง และสัดสวนปริมาณจำหนาย 

น้ำอัดลมตอปริมาณจำหนายเครื่องดื่มที่ไม
มีแอลกอฮอลของเวียดนามลดลงจากรอยละ 
28.1 ในป พ.ศ. 2547 เหลือเพียงรอยละ 
10.9 ในป พ.ศ. 2552

• เครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมสูงสุด 
ในเวียดนาม คือ น้ำชาพรอมด่ืม โดยเฉพาะ 
ชาเขียว ที่เริ่มไดรับความนิยมมากขึ้นตั้งแต 
ป พ.ศ. 2549 เน่ืองจากมีการรุกประชาสัมพันธ 
เพื่อสรางภาพลักษณของชาเขียวและทำให
ผูบริโภคทราบถึงประโยชนของการดื่มชา 
เขียว ทั้งนี้ ชาเขียวที่ไดรับความนิยมมาก 
คือ ชาเขียวกลิ่นมะลิ และชาเขียวผสมน้ำผึ้ง 
มะนาว นอกจากนี้ ยังมีผูผลิตบางรายวาง 
จำหนายชาเขียวผสมสมุนไพรโดยชูจุดเดน 
วาเปนเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เย็นบรรเทาอาการ
รอนใน ซ่ึงไดรับความนิยมมากในกลุมพนักงาน 
บริษัทที่ทำงานในอาคาร 

สำหรับผูประกอบการไทยที่สนใจเขา 
ไปทำตลาดน้ำชาพรอมดื่มในเวียดนามควร 
ใหความสำคัญกับคุณภาพสินคาเพื่อเจาะ 
ตลาดระดับบนเปนหลัก เพราะแมตลาด 
น้ำชาพรอมดื่มในเวียดนามยังเปดกวางให 
เขาไปไดอีกมาก แตการแขงขันกับผูประกอบการ 
ของเวียดนามในตลาดระดับกลางและลาง 
น้ันทำไดคอนขางยาก โดยเฉพาะการแขงขัน 
ดานราคา เนื่องจากผูผลิตชาพรอมดื่มของ 
เวียดนามมีศักยภาพในการผลิตดวยตนทุน
ต่ำ 

• รูปแบบการจำหนายเครื่องดื่มใน 
เวียดนาม แบงเปนการจำหนายแบบ On 

Disclaimer:

32

ตลาดเครื่องดื่มในเวียดนาม :
สินคาเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง

โดย: ฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย

THE GLOBE



ใหญจำหนายผานรานคาปลีก ท้ังรานคาปลีก 
สมัยใหมอยางหางสรรพสินคา และซูเปอร 
มารเก็ต รวมถึงรานสะดวกซื้อ และรานคา 
ปล ีกแบบดั ้งเด ิมอย างร านขายของชำ 
รานคาในทองถิ่น หรือแผงคาในตลาด มี 
เพียงสวนนอยที่จำหนายผานชองทางอื่น 
อาทิ ตูหยอดเหรียญ หรือการขายตรง

ทั้งนี้ ปจจุบันชองทางการจัดจำหนาย 
แบบ Off-trade ที่เขาถึงผูบริโภคไดมาก 
ที่สุด (ราวรอยละ 60-70 ของเครื่องดื่มที่ 
จำหนายผานรานคา) คือรานคาขนาดเล็ก 
ในทองถิ่น เนื่องจากมีอยูทั่วไปในทุกพื้นที่ 
อีกทั้งเจาของรานมักเปนคนในทองถิ่นจึงมี
ความสนิทสนมคุนเคยกับลูกคา และรูความ 
ตองการของลูกคามากกวารานคาปลีกสมัย
ใหม

• อัตราภาษีที ่เวียดนามเรียกเก็บ 
จากเคร่ืองด่ืม เวียดนามเรียกเก็บภาษีนำเขา 
เครื ่องดื ่มที ่ไมมีแอลกอฮอลจากประเทศ 
สมาชิกอาเซียน รวมถึงไทย ในอัตรารอยละ 
5 ซ่ึงต่ำกวาอัตราภาษีนำเขาตามปกติ (Most 
Favored Nation Treatment : MFN) 
ที่เรียกเก็บที่รอยละ 27-40 และต่ำกวาที่ 
เรียกเก็บจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีทำขอตกลงเขต 
การเสรีกับเวียดนาม อาทิ จีนและเกาหลีใต 
ในอัตรารอยละ 25 ญี่ปุนรอยละ 33-41 
และอินเดียรอยละ 37.5-47.5 จึงเปน 
โอกาสดีของผูสงออกไทยที่จะขยายตลาด 
เครื่องดื่มในเวียดนามโดยอาศัยขอไดเปรียบ

-trade คือการจำหนายเครื ่องดื ่มใหผู 
บริโภคนั่งดื่มในราน และการจำหนายแบบ 
Off-trade คือการจำหนายเครื่องดื่มแบบ 
ใหผูบริโภคซื้อกลับไปดื่มที่บาน ซึ่งทั้งสอง 
ชองทางมีปริมาณจำหนายใกลเคียงกัน แต 
ในแงมูลคาพบวาเครื่องดื่มที่จำหนายแบบ 
On-trade มีมูลคาสูงถึงรอยละ 63 ของ 
มูลคาตลาดเครื่องดื่มทั้งหมดในเวียดนาม

ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวาน้ำอัดลมและ 
น้ำดื่มบรรจุขวดจำหนายแบบ On-trade 
ไดดีกวาแบบ Off-trade ทั้งที่น้ำอัดลมที่ 
วางจำหนายในราน Fast Food มีราคาสูง 
กวาที่วางจำหนายในรานคาปลีกมากก็ตาม 
สวนหนึ่งเนื่องจากกลุมวัยรุนของเวียดนาม
นิยมพบปะสังสรรคกันหลังเลิกเรียนที่ราน 
Fast Food พรอมสั่งน้ำอัดลมมาดื่ม ขณะที่ 
น้ำผลไม น้ำชา-กาแฟพรอมดื่ม เครื่องดื่ม 
ประเภท Functional Drinks (เครื่องดื่ม 
ที่ใหประโยชนเฉพาะอยาง อาทิ ผิวสวย 
บำรุงสมอง) และเคร่ืองด่ืมสไตลเอเชีย (Asian 
Speciality Drink) อาทิ น้ำเฉากวย นม 
ถั่วเหลือง เครื่องดื่มรังนก จำหนายแบบ Off 
-trade ไดดีกวา

• ชองทางการจัดจำหนายเคร่ืองด่ืมใน 
เวียดนาม

- การจำหนายแบบ On-trade นิยม 
จำหนายผานรานอาหาร ภัตตาคาร และ 
โรงแรม

- การจำหนายแบบ Off-trade สวน 
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ดานภาษีนำเขาท่ีมีเหนือคูแขงหลายประเทศ 
อยางไรก็ตาม เครื่องดื่มทุกชนิดที่จำหนาย 
ในเวียดนามตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมอีกรอยละ 
10

• ปจจัยแหงความสำเร็จ (Key Success 
Factors) ของการทำตลาดเครื่องดื่มใน 
เวียดนาม คือการเขาถึงชองทางการจัด 
จำหนายที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูผลิต 
เคร่ืองด่ืมแตละรายตางก็เรงพัฒนาเทคโนโลยี 
การผลิต เพิ่มรูปแบบของบรรจุภัณฑ หรือ 
เพ่ิมรสชาติใหมๆ เพ่ือตอบสนองความตองการ 
ของผูบริโภค สงผลใหสินคาที่วางจำหนาย 
ไมแตกตางกันมากนัก อีกทั้งผูบริโภคใน 
เวียดนามไมคอยใหความสำคัญกับแบรนด 
แตจะเลือกเครื่องดื่มที่หาซื้อไดสะดวกเปน
หลัก ดังนั้น ความสามารถในการกระจาย 
สินคาใหเขาถึงผูบริโภคในวงกวางจึงเปน 
ปจจัยสำคัญในการทำตลาดเครื ่องดื ่มใน 
เวียดนาม ทั้งนี้ เพื่อใหการขยายตลาด 
เครื่องดื่มในเวียดนาม ประสบความสำเร็จ 
ผู ประกอบการไทยควรเลือกผู นำเขา/ผู  
กระจายสินคาที ่มีเครือขายการกระจาย 
สินคาที่เขาถึงรานคาปลีกไดทุกระดับตั้งแต
หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต รานสะดวกซ้ือ 
รานขายของชำในแตละชุมชน ไปจนถึง 
แผงคาในทองถิ่น
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ตอนที่แลว ไดกลาวถึงความเปนมา 
ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : 
Special Economic Zones) ซ่ึงเดิมทีแนวคิด 
นี้เกิดตั้งแตป พ.ศ. 2508 ที่พยายามจะจัด 
ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก หรือ 
EPZ : Exporting Processing Zone ซึ่ง 
ถือเปนประเทศแรกในเอเชียที ่มองเห็น 
ความสำคัญของการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม 
เชนนี้ เนื่องจากวารัฐบาลอินเดียเชื่อวาจะ 
เปนกลไกสำคัญในการสงเสริมการสงออก 
ของประเทศใหเติบโตไดอยางตอเนื่อง แต 
ปรากฏวาการดำเนินการในการจัดตั้งเขต
นิคมอุตสาหกรรมดังกลาวไมไดบรรลุผล 
ตามเปาหมายที่ตั ้งไว คือไมไดชวยให 
การสงออกของอินเดียดีขึ้นและไมไดชวย 
ใหมีการจางงานเพิ่มขึ ้นตามที่คาดหวัง 
รวมทั้งไมเปนไปตามเปาหมายอื่นๆที่ตั้งไว
ดวย

ร ั ฐบาลอ ิ น เด ี ย ได  เร ี ยนร ู  จ าก 
ประสบการณความลมเหลวในการจัดตั้ง 
เขตนิคมอุตสาหกรรมประเภทตางๆของ 
ตนเองมาหลายป และไดเห็นความสำเร็จ 
ในการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมขนาด 
ใหญครบวงจรที่เรียกวา “เขตเศรษฐกิจ 

พิเศษ (SEZ : Special Economic 
Zones)” ในตางประเทศหลายประเทศท่ีเนน 
สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยการ 
ลงทุนโดยภาคเอกชน (Private Investment 
-Led Economic Growth) ก็ไดขอสรุปวา 
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนาจะเปน 
ทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำใหอินเดียประสบ
ความสำเร็จทั้งดานการคาและการลงทุน 
ตลอดจนการสรางงานและการแกปญหา 
สังคมดานอื่นๆ ดวย

ป   พ .ศ .  2549 ได ม ีการออกกฎ  
กระทรวงว าด วยเขตเศรษฐก ิจพ ิ เศษ 
(Special Economic Zones Rule 2006) 
โดยกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม 
อินเดีย พระราชบัญญัติฯ ดังกลาวมีวัตถุประสงค 
ดังนี้

1. เพ ื ่อเป นการเพ ิ ่มก ิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจใหมากขึ้น

2. เพื ่อเปนการสงเสริมการสงออก 
สินคาและบริการของอินเดีย

3. เพื่อเปนการสงเสริมการลงทุน ทั้ง 
จากภายในประเทศและตางประเทศ

4. เพ ื ่อเป นการสร างงานภายใน 
ประเทศ

5. เพ ื ่อให ม ีการพัฒนาโครงสร าง 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ

และในตอนที่แลวไดกลาวถึงขั้นตอน 
ในการขออนุญาตจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในอินเดียและสถานการณของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (Special Economic Zones) ของ 
อินเดียในปจจุบัน ในตอนน้ีจึงขอเลาถึงเปาหมาย 
เขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย และจะเปน 
ประโยชนอยางไรแกภาคเอกชนไทย

เขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดีย : เปาหมาย 
ยัง....อีกไกล

แมวาจะมีการผลักดันอยางมากทั ้ง 
จากรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐตางๆ 
ในอินเดียที่พยายามสงเสริมใหมีการจัดตั้ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อใหเปนกลไกขับ 
เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดานการลงทุน
จากตางประเทศและการสงออกสินคาและ
บริการ แตดูเหมือนวาความพยายามตางๆ 
ที่ทุมเทลงไปของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ยังไมคืบหนาไปมากเหมือนอยางที่คาดหวัง  
โดยเฉพาะเมื่อทำการวิเคราะหตนทุน-ผล 
ประโยชน (Cost-Benefit Analysis) แลว 
นักวิเคราะหสวนใหญเห็นวาการลงทุน 
ของรัฐบาลอินเดีย ทั้งรัฐบาลกลางและ 
รัฐบาลของรัฐตางๆ ยังไมคุมคา โดย 
พิจารณาจากปจจัยตางๆ ดังนี้

1. การส งออกจากเขตเศรษฐก ิจ 
พิเศษ รัฐบาลมีเปาหมายท่ีจะใหเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษเปนกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการเพิ่ม
การสงออกของประเทศใหมากขึ้นเพื่อชวย 
เพิ ่มสวนแบงตลาดของสินคาอินเดียใน 
ตลาดโลก แตจากสถิติการสงออกของอินเดีย 
พบวาตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา แมวา 
ม ูลค าการส งออกของอ ินเด ียจากเขต 
เศรษฐกิจพิเศษจะมีอัตราการเจริญเติบโต 

แมวาจะมีการผลักดันอยางมากทั้งจากรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลของรัฐตางๆในอินเดียที่พยายามสงเสริมใหมี
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อใหเปนกลไกขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจของประเทศดานการลงทุนจากตางประเทศและ
การสงออกสินคาและบริการ แตดูเหมือนวาความพยายาม 
ตางๆที่ทุมเทลงไปของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของยังไมคืบหนา
ไปมากเหมือนอยางที่คาดหวงั
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เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ : Special Economic Zones) ประเทศอินเดีย

ตอน เปาหมาย SEZ อินเดียยัง…อีกไกล
โดย: สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองมุมไบ
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2. การลงทุนจากตางประเทศในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ การลงทุนจากตางประเทศ 
ที ่ร ัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐตางๆ 
คาดหว ังว าจะไหลเข าไปลงท ุนในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษจำนวนมหาศาลนั้นก็ไมได 
เปนไปตามที่คาดหวัง จากสถิติลาสุด ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มีปริมาณ 
เงินลงทุนจากตางประเทศเขาไปลงทุนใน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพียง 40.94 พันลาน 
เหรียญสหรัฐฯ เทานั้น ซึ่งต่ำกวาที่คาด 
ไว มาก ทั ้งน ี ้ เป นเพราะคุณภาพของ 
บริการในเขตเศรษฐกิจพิเศษในอินเดียยัง
ไมดีพอ ประกอบกับพ้ืนท่ีของเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษในอินเดียมีขนาดเล็กเกินไป อันเปน 

อยูในระดับสูงอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
แตก็ไมไดชวยใหสวนแบงตลาดของสินคา
อินเดียในตลาดโลกเพิ ่มขึ ้นแตอยางใด 
เพราะจนถึงสิ้นป พ.ศ. 2553 สวนแบง 
ตลาดของสินคาอินเดียในตลาดโลกก็ยัง 
คงอยูที่ 1.4% เหมือนเดิม ทั้งนี้ สืบเนื่อง 
จากสัดสวนการสงออกสินคาจากเขต 
เศรษฐกิจพิเศษของอินเดียคิดเปนเพียง 
16% ของมูลคาการสงออกรวมเทานั้น 
เปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกสินคาจาก 
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยและ 
อินโดนีเซียซึ่งมีสัดสวนสูงกวา 50% ของ 
มูลคาการสงออกรวมของประเทศ หรือแม 
แตของประเทศจีนก็ยังมีสัดสวนสูงถึง 23%

ผลมาจากปญหาท่ีโครงการตางๆ ถูกตอตาน 
จากเกษตรกร ทำใหขนาดพื้นที่เฉลี่ยของ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษแตละแหงในประเทศ 
อินเดียทั้งประเทศอยูที่ประมาณ 700 กวา 
ไรเทานั้นเอง ซึ่งถือวาเปนเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษที่มีขนาดเล็กมากเมื ่อเทียบกับเขต 
เศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญของประเทศตางๆ  
เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษ Kaliningrad ของ 
ประเทศรัสเซียที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกมี 
พื้นที่ 9.38 ลานไร เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
Howard ของประเทศปานามา มีพื้นที่ 
937,500 ไร หรือแมแตเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
Singapore ซึ่งเปนประเทศที่มีขนาดเล็ก 
กวาประเทศอินเดียหลายเทาก็ยังมีขนาด 
ใหญถึง 433,125 ไร จำนวนเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษท่ีมีอยูมากมายในอินเดียจึงไมสามารถ 
ดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศไดมาก 
เหมือนที่คาดหวัง

3. การจางงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การจางงานเปนอีกเปาหมายหนึ่งที่สำคัญ 
มากของรัฐบาลอินเดีย เนื่องจากประเทศ 
อินเดียเปนประเทศที่มีประชากรมากเปน 
อันดับสองของโลกรองจากประเทศจีน โดย 
มีประชากรท้ังส้ิน 1,210 ลานคน (1 มีนาคม 
พ.ศ. 2554) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จึงเปนความคาดหวังของรัฐบาลที่จะใหมี 
การจางงานเพิ่มขึ้น แตจากสถิติลาสุด ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ปรากฏ 
วาการจางงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษมี 
จำนวนเพียง 714,412 คนเทานั้นเอง ท้ังน้ี 
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Chile (Iquique)

Russian Federation (Kaliningrad)
รไนาล 83.9/.มก.รต 000,51

Macau รไนาล 526,51/.มก.รต 52

Malaysia (Labuan)
รไนาล 005,75/.มก.รต 29

Philippines (Subic Bay)
รไนาล 005,781/.มก.รต 003

China (Shenzhen)
รไนาล 573,402/.มก.รต 723

Jordan (Aqaba)
รไนาล 573,432/.มก.รต 573

Gibraltar
รไนาล 5.260,4/.มก.รต5.6

China (Hong Kong)
รไนาล 052,156/.มก.รต 240,1

Singapore รไนาล 521,334/.มก.รต 396
Indonesia (Batam)

รไนาล 000,062/.มก.รต 614รไนาล 005,1/.มก.รต 4.2

Panama (Howard)
รไนาล 005,739/.มก.รต 005,1

      
   เขต

เศรษฐกิ
จพเิศษ (SEZs) ขนาดใหญในประเทศตางๆ
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∆%

FY 2545 91.90 n.a.

FY 2546 100.57 +9.4

FY 2547 138.54 +37.8

FY 2548 183.14 +32.2

FY 2549 228.40 +24.7

FY 2550 346.15 +51.6

FY 2551 666.38 +92.5

FY 2552 996.89 +49.6

FY 2553 2,207.11 +121.4

FY 2554 3,158.67 +43.1



เปนผลมาจากการลงทุนจากตางประเทศ 
ที่ไมไดเขาไปมากอยางที่คาดหมาย การ 
จางงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงไมไดเพิ่ม
ขึ้นมาก นอกจากนั้น คุณภาพและผลิตภาพ 
ของแรงงานอินเดียก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที ่ 
ทำใหการลงทุนจากตางชาติไมเขาไปมาก 
เพราะในชวง 10 ปที่ผานมา ผลิตภาพของ 
แรงงานอินเดีย (Labor Productivity) เพิ่ม 
ขึ้นเพียง 5% เปรียบเทียบกับผลิตภาพของ 
แรงงานจีนที่เพิ่มขึ้นถึง 12% ในชวงเวลา 
เดียวกัน

4. รายไดจากภาษีที่รัฐสูญเสียไปจาก 
การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากประโยชน 
(Benefits) ที่รัฐบาลอินเดียตั้งความหวังไว 
จะไมสามารถบรรลุไดแลว เมื่อมาพิจารณา 
ถึงตนทุน (Costs) ที่รัฐตองสูญเสียไปจาก 
การใหสิทธิพิเศษแกนักลงทุนตางชาติที่เขา 
ไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็พบวา 
รัฐบาลอินเดียตองสูญเสียรายไดจากภาษี
ตางๆ (ที่รัฐบาลควรจะไดรับ) ทั้งภาษีทาง 
ตรงและภาษีทางออมเปนจำนวนเง ิน 
มหาศาล ทั ้งน ี ้ ตั ้งแต ป  พ .ศ .  2550 
เปนตนมารวมระยะเวลา 5 ป รัฐบาล 
อินเดียตองสูญเสียรายไดจากภาษีที ่ได 
ยกเวนใหแกนักลงทุนตางชาติเปนจำนวน
ถึง 428,257 ลานรูป โดยประโยชนที่ 
ไดรับจากการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกลาว 
ยังไมคุ มคากับเงินรายไดจากภาษีที ่ตอง 
สูญเสียไป

บทสรุปสำหรับภาคเอกชนไทย
แมจะดูวาการดำเนินการตามนโยบาย 

จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของอินเดียจะยัง
หางไกลจากเปาหมายที่รัฐบาลคาดหวังไว
ก็ตาม แตภายใตวิกฤติก็ยังมีโอกาสสำหรับ 
ภาคเอกชนไทยในสองดาน คือ
1. โอกาสในการเขาไปรวมทุนกับบริษัท 
อินเดียเพื่อเปนผูจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Developer) หรือเขาไปรับงานดานการ 
บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีบริษัทไทยที่ 
มีความสามารถและประสบการณระดับโลก
ในการบริหารนิคมอุตสาหกรรมอยู แลว 
นาจะสามารถเขาไปในตลาดสวนนี้ได

2. โอกาสในการเขาไปลงทุนผลิตสินคา 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อจำหนายในตลาด
อินเดียซ่ึงนาจะเปนรูปแบบธุรกิจ (Business 
Model) ที่เหมาะสมกวารูปแบบในการทำ 
การสงออก (Export) แตเพียงอยางเดียว 
เพราะ

1) บริษัทสามารถไดประโยชนจากสิทธิ 
พิเศษตางๆ โดยเฉพาะดานภาษีทั้งทางตรง 
และทางออมซึ่งจะทำใหเกิดความไดเปรียบ
เชิงแขงขัน (Competitive Advantage) 
สามารถแขงขันในตลาดอินเดียซึ่งผูบริโภค 
ใหความสำคัญกับราคามาก (Price-Conscious 
Consumers) ได

2) เขตเศรษฐกิจพิเศษในรัฐตางๆ ยัง 
ตองการนักลงทุนตางชาติอีกมาก ดังนั้น นัก 
ธุรกิจไทยยอมจะไดร ับการตอนรับเปน 
อยางดี

ขนาดพื้นที่เฉลีย่ของเขต 
เศรษฐกิจพิเศษแตละแหงใน
ประเทศอินเดียทั้งประเทศอยูที่
ประมาณ 700 กวาไรเทานั้นเอง
ซึ่งถือวาเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่มีขนาดเล็กมากเมื่อ
เทียบกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ขนาดใหญของประเทศตางๆ  

3) บริษัทจะอยูใกลกับผูบริโภคจำนวน 
มหาศาล สามารถทำการตลาดไดเต็มรูปแบบ 
อยางครบวงจรและสามารถแกไขปญหาได
ทันที

4) บริษัทสามารถบริหารจัดการหวง 
โซอุปทานไดครบวงจร (Integrated Supply 
Chain Management) โดยไมตองกังวลวา 
สินคาจะขาดตลาดและไมตองพึ่งผูนำเขา 
แตเพียงฝายเดียว

5) สามารถแกไขปญหาเรื่องการนำเขา 
ในปริมาณไมมากในการนำเขาแตละครั ้ง 
ของผูนำเขาอินเดียและปญหาดานพิธีการ 
ศุลกากรที่ยังลาชาและเปนอุปสรรคอยาง 
มากได

สิ่งที่ภาคเอกชนไทยพึงระวังในการเขาไป
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของอินเดีย 
คือ

แมจะอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษแลว 
แตคาดวาระบบบริหารจัดการตางๆ ของ 
อินเดียก็ยังคงไมไดมาตรฐานโลก รวมทั้ง 
คุณภาพและผลิตภาพของแรงงานอินเดียก็
ยังต่ำกวาแรงงานไทย บริษัทไทยจะตอง 
เตรียมตัวและปรับตัวใหเขากับสถานการณ
นี้ดวย และควรศึกษาวัฒนธรรมการทำงาน 
ของคนอินเดียอยางจริงจัง รวมทั ้งตอง 
เปดใจและพรอมจะเรียนรูเพ่ือความสำเร็จใน 
อนาคต
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ยุคที่ 3 (ป พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2541) 
ถือเปน “ชวงเวลาของความสำเร็จและ 
ความผิดหวัง” ของการออกไปลงทุนใน 
ตางประเทศทามกลางความรุดหนาของการ
ปฏิรูปดานเศรษฐกิจของจีน ในยุคนี้ การ 
ลงทุน ที่มีมูลคามากกวา 1 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ จะตองไดรับอนุมัติจากสวนกลาง 
การลงทุนในตางประเทศมีมูลคาเพิ่มขึ้นอีก 
1,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเฉพาะใน 
เอเซีย แตในชวงหลัง การลงทุน ประสบ 
ปญหาขาดทุนอันเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ 
เอเซีย

ยุคที่ 4 ถือเปน “ยุคเตรียมความ 
พรอม” (ป พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2548) จีน 
ยังคงเดินหนาผอนคลายกฎระเบียบเก่ียวกับ 
การลงทุน โดยเฉพาะในระหวางป พ.ศ. 
2542 - พ.ศ. 2545 ที่เขาสูชวงของการเปด 
เสรีดานเศรษฐกิจของจีน 

ตอมาในป พ.ศ. 2546 รัฐบาลจีนได 
เร่ิมกำหนดนโยบาย “บุกโลก” (Go-Global 
Policy) อันนำไปสูมาตรการสนับสนุนสงเสริม 

ที่ผานมา เรามักไดยินแตขาวเกี่ยวกับ 
การดึงดูดการลงทุนโดยตรงของตางประเทศ 
(Foreign Direct Investment: FDI) เขา 
สูจีนกันไมเวนแตละวัน แตดูเหมือนขาวการ 
ลงทุนในตางประเทศ (Outbound Direct 
Investment: ODI) ของจีนไดรับความ 
สนใจเพ่ิมข้ึนอยางมากในระยะหลัง แมกระท่ัง 
ไทยเองก็เปนหนึ่งในประเทศเปาหมายของ
กิจการจีนที่ตองการออกไปปกธงดานการ 
ลงทุนในอนาคต จีนมีนโยบายและมาตรการ 
สนับสนุนสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ 
หรือไม อยางไร โครงสรางการลงทุนฯ ของ 
จีนเปนเชนไร มีทิศทางและแนวโนมอยางไร 
และคาดวาจะสงผลกระทบอยางไรตอการคา
และเศรษฐกิจของโลก จีน และไทยในอนาคต

พัฒนาการของนโยบายและการลงทุนใน 
ตางประเทศของจีน

ในระยะแรก (ป พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2528) 
ภายหลังการเปดประเทศสูภายนอกในยุค 
ใหม (ระหวางป พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2526) 

จีนมี ‘นโยบายจำกัดการลงทุนในตางประเทศ’ 
ผาน ‘มาตรการคุมเขม’ การแลกเปลี่ยน 
เงินตราตางประเทศ โครงการลงทุนในตาง 
ประเทศตองผานการพิจารณาเปนกรณีๆ 
ไป โดยในทางปฏิบัติก็ถูกคุมเขม และจำกัด 
อยูเฉพาะรัฐวิสาหกิจเทานั้นที่ไดรับอนุมัติ 
ใหออกไปลงทุนในตางประเทศ ดังน้ัน มูลคา 
การลงทุน จึงคอนขางนอย โดยมีมูลคา 
รวมต่ำกวา 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ

อยางไรก็ดี ในยุคที่ 2 (ป พ.ศ. 2529 - 
พ.ศ. 2534) เปน “ชวงของการปรับระบบ” 
รัฐบาลจีนไดทบทวนนโยบายการลงทุนใน
ตางประเทศ โดยเริ่มผอนคลายมาตรการ 
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
และจัดตั ้งกองทุนสนับสนุนการลงทุน 
โดยมีการจัดระบบการพิจารณาอนุมัติโครง
การลงทุน ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน การ 
ลงทุน ของจีนในจีนจึงเริ่มขยายตัวในชวง 
นั้น โดยในป พ.ศ. 2533 การลงทุน มีมูลคา 
900 ลานเหรียญสหรัฐฯ และขึ้นแตะหลัก 
1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในปตอมา
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การลงทุน ในตางประเทศของจีน
ตอน พัฒนาการของนโยบายการลงทุนในตางประเทศ

Contributor
ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร 
ผูอำนวยการสำนักงานพาณิชยในตางประเทศ 
ณ กรุงปกกิ่ง
ปริญญาเอก D.B.A. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
Nova University (2537)
มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ การคาระหวางประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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การลงทุน มากมาย อาทิ การกำหนดให 
โครงการลงทุนในตางประเทศที่มีมูลคาต่ำ 
กวา 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ สามารถยื่น 
ขอรับอนุมัติจากรัฐบาลระดับมณฑลได 
การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลและจัดการ 
ทรัพยสินของรัฐ (State-owned Assets 
Supervision and Administration 
Commission: SASAC) และการมอบหมาย 
ใหสถาบันการเงินอยาง Bank of China 
และ Chinese Bank of Development 
ปลอยสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเปนระยะเวลา
ถึง 10 ปแกกิจการช้ันนำของจีน (National 
Champions) ซึ่งมจีำนวนกวา 160 ราย 
ที่ประสงคจะออกไปลงทุนในตางประเทศ 

มาตรการสงเสริมดังกลาวสงผลใหการ
ลงทุน เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยขยาย 
ตัวจาก 2,850 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 
พ.ศ. 2546 เปน 6,920 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ในป   พ .ศ .  2548 ท ั ้ งน ี ้  การลงท ุน  
ในชวงเวลาดังกลาวยังคงเนนหนักไปที ่ 
ประเทศในภูมิภาคเอเซีย (รอยละ 60 ของ 
ทั้งหมด) โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศกลุม 
อาเซียน และมุงเนนการลงทุนดานทรัพยากร 

และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยสวนใหญกระจุกตัวอยูในธุรกิจดานการ
ผลิตพลังงาน แรธรรมชาติ และเทคโนโลยี 
สารสนเทศขณะที่การลงทุนในโรงงานผลิต
ขนาดเล็กที่ใชแรงงานเขมขนมีคอนขางนอย

ระยะที่ 5 ยุคพุงทะยานตามแผน 
พัฒนา 5 ป ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 
2553) จีนกำหนดนโยบายและออกมาตรการ 
สำคญัที่เปนรูปธรรมออกมามากมาย โดย 
เฉพาะการผอนคลายการควบคุมเม็ดเงิน 
และการไหลเขาออกของเม็ดเงินลงทุนฯ ใน 
อีกระดับหน่ึง เพ่ือสนับสนุนการออกไปลงทุน 
ในตางประเทศอยางชัดเจน อันสงผลใหการ 
ลงทุน ของจีนระลอกใหมเติบโตอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในชวงแรกของยุค และสยาย 
ปกไปในหลายภูมิภาค ท้ังน้ี ในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2549 รัฐบาลจีนไดประกาศยกเลิก 
การกำหนดโควตาแลกเปลี ่ยนเง ินตรา 
ตางประเทศ ในป พ.ศ. 2549 เงนิลงทุน 
มีมูลคา 16,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 
กวา 5.5 เทาเมื่อเทียบกับของในชวง 3 ป 
ท่ีผานมา ทำใหเงินลงทุนสะสมข้ึนแตะ 73,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ กาวขึ้นเปนอันดับ 13 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 จีนจัดตั้ง “กองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ” 
(Sovereign Wealth Fund) และในป พ.ศ. 2551 กิจการของจีนออก 
ไปลงทุนคิดเปนมูลคารวม 55,910 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกวา 1 
เทาจากปที่ผานมา และเพิ่มขึ้นอีก 56,530 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 
พ.ศ. 2552 ขยายตัวกวา 3.5 เทาในชวง 3 ป สงผลใหเงินลงทุน 
สะสมฯ (รวมฮองกง และ มาเกา) กาวขึ้นไปเปนอันดับที่ 5 ของโลก 
และทำใหจีนเปนประเทศกำลังพัฒนาที่ออกไปลงทุนในตางประเทศ 
มากที่สุดอันดับแรกของโลก

ของโลก
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 จีนจัด 

ต้ัง “กองทุนความม่ังค่ังแหงชาติ” (Sovereign 
Wealth Fund) และในป พ.ศ. 2551 
กิจการของจีนออกไปลงทุนคิดเปนมูลคา 
รวม 55,910 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 
กวา 1 เทาจากปที่ผานมา และเพิ่มขึ้นอีก 
56,530 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 
2552 ขยายตัวกวา 3.5 เทาในชวง 3 ป สงผล 
ใหเงินลงทุนสะสมฯ (รวมฮองกงและมาเกา) 
กาวขึ้นไปเปนอันดับที่ 5 ของโลก และทำให 
จีนเปนประเทศกำลังพัฒนาท่ีออกไปลงทุน 
ในตางประเทศมากท่ีสุดอันดับแรกของโลก  
แตก็ยังมีสัดสวนคิดเปนเพียงรอยละ 6 ของ 
การลงทุนโดยรวมของโลก

ทั้งนี้ World Investment Report 
ระบุวา ในป พ.ศ. 2553 การลงทุน ของ 
จีนท่ีไมนับรวมภาคการเงิน (Non-Financial 
Sector) มีมูลคา 68,810 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และกาวแซงญี่ปุนและสหราชอาณาจักรขึ้น
เปนประเทศที่มีการลงทุนในตางประเทศ 
มากเปนอันดับที่ 5 ของโลก รองจาก 
สหรัฐฯ เยอรมัน ฝรั่งเศส และฮองกง 
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การลงทุนในระยะหลังนี้กระจายตัวไปใน 
หลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะฮองกง 
ละตินอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศ 
ในกลุมอาเซียน จากขอมูลของกระทรวง 
พาณิชยจีนระบุวา ณ สิ้นป พ.ศ. 2553 
มีกิจการของจีนไปจดทะเบียนนิติบุคคลใน
ตางประเทศจำนวนรวม 16,000 ราย ใน 
178 ประเทศ ครอบคลุมสาขาธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
มากมาย โดยเฉพาะธุรกิจบริการ การธนาคาร 
การคาสง-ปลีก เหมืองแร การผลิต และ 
การขนสง

การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางการลงทุน
ของจีนในตางประเทศ 

ในชวง 33 ปที่ผานมา การลงทุน 
เฉลี่ยของจีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในแตละป 
โดยขยายตัวจากเฉลี่ยราว 2,000 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ตอปในชวงทศวรรษ 1990 
เปนเฉลี่ยกวา 24,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ตอปในชวงทศวรรษ 2000  

ในเชิงโครงสราง การลงทุน โดยรวม 
ได  เปล ี ่ยนแปลงไปในหลายมิต ิ เช นก ัน 
กลาวคือ ในเชิง “นโยบาย” การลงทุน 

ของภาครัฐไดปรับเปลี่ยนจากลักษณะของ 
“การคุมเขม” ไปเปน “การสงเสริม” มาก 
ขึ้นโดยลำดับ ทั้งนี้ นอกจากมาตรการ 
ผอนคลายการลงทุน ตาง ๆ แลว ยังพบ 
วาจีนไดจัดตั้งกลไกการปลอยสินเชื่อและ 
แหลงเงินทุนที่หลากหลาย จากชองทางเดิม 
อยาง Asian Development Bank (ADB) 
และธนาคารพาณิชย ซ่ึงลวนเปนรัฐวิสาหกิจ 
ก็ขยายไปยังกองทุนความมั่งคั ่งแหงชาติ 
(Sovereign Wealth Fund) และกองทุน 
เอกชน “China-ASEAN Fund” (CAF) 
โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื ่อการ 
สงออกและนำเขาของจีนขึ้นเมื่อป พ.ศ. 
2552 เพื่อออกไปลงทุนในตางประเทศ ซึ่ง 
มุงเนนการลงทุนในโครงการดานโครงสราง
พ้ืนฐาน พลังงาน และแรธรรมชาติเปนสำคัญ

นอกจากนี้ ยังพบวาองคกรที่ออกไป 
ลงทุนในตางประเทศของจีนที่เคยจำกัดอยู 
เฉพาะ“รัฐวิสาหกิจ” ในยุคแรกไดกระจาย 
สัดสวนไปยัง “กิจการเอกชน” มากขึ้นโดย 
ลำดับ (แตในป พ.ศ. 2554 กิจการเอกชน 
ของจีนยังมีสัดสวนการลงทุน เพียงรอยละ 
6 ของการลงทุน โดยรวมของจีน) ขณะ 

เดียวกัน แหลงรองรับการลงทุน ไดขยาย 
จากภูมิภาค “เอเซีย” ไปสูหลากหลายประเทศ 
“ทั่วโลก” มากขึ้น อยางไรก็ดี การลงทุน 
ยังมีลักษณะกระจุกตัวอยูในฮองกง ซึ่งมี 
สัดสวนสูงถึงราวรอยละ 67 และในประเทศ 
ที่เปน “สวรรคของนักลงทุน” (Tax 
Heavens) อีกรอยละ 12 ของการลงทุน 
ทั้งหมด วางาย ๆ ประมาณรอยละ 80 
ของการลงทุน ของจีนกระจุกตัวอยูใน 2 
กลุมเศรษฐกิจดังกลาวเลยทีเดียว

แนวโนมการลงทุน ภายใตแผนพัฒนา 
5 ป ฉบับที่ 12 จะเปนเชนไร ... ติดตาม 
ไดในฉบับหนา 
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การขนสงรูปแบบอื่นๆ ในแงของการเปน 
การขนสงรูปแบบเดี่ยว (Single Mode) ที่ 
สามารถเขาถึงแหลงผลิตและแหลงบริโภค 
ไดโดยตรง ทำใหสามารถใหบริการรวบรวม 
และกระจายสินคาไดดีเมื่อเปรียบเทียบกับ
การขนสงรูปแบบอื่น ๆ โครงขายทางหลวง 
ของประเทศไทยจากขอมูลกรมทางหลวงมี
ความยาวทางหลวงที่อยูในความรับผิดชอบ
ประมาณ 51,777 กิโลเมตร  ดังแสดงในรูป 
ที่ 1

นอกจากนี ้ประเทศไทยมีโครงการ 
และกรอบความรวมมือที่เกี่ยวของกับการ
ขนสงทางถนนหลายโครงการ โดยมีโครงการ 
ที่สำคัญไดแก โครงการทางหลวงเอเชีย 
โครงการทางหลวงอาเซียน กรอบความ 
รวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง และ กรอบ 
ความรวมมือสามเหล่ียมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
-มาเลเซีย–ไทย นอกเหนือจากความรวมมือ 

การขนสงสินคาทางถนนเปนรูปแบบการ 
ขนสงท่ีไดรับความนิยมใชในการขนสงสินคาภายใน 
ประเทศมากที่สุด ป พ.ศ. 2547 - 2554 ของ 
กระทรวงคมนาคม พบวาปริมาณการขนสงสินคา 
ที่ใชการขนสงทางถนนมีประมาณ 535 ลานตัน 
หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 86 - 88 ของ 
การขนสงสินคาในประเทศทั้งหมด และเพิ่มขึ้นใน 
อัตราเฉลี่ยรอยละ 2.26 ตอป นับตั้งแตป พ.ศ. 
2547 เปนตนมา

 

ทั้งนี้สาเหตุที่การขนสงสินคาทางถนน
ไดรับความนิยมมากเนื่องจากมีขอไดเปรียบ
เมื่อเปรียบเทียบกับการขนสงรูปแบบอื่น ๆ 
คือความสามารถในการเขาถึงแหลงผลิต 
และแหลงบริโภคไดโดยตรง (door-to-door) 
เนื่องจากมีโครงขายถนนที่เชื่อมตอภูมิภาค
ตาง ๆ ครอบคลุมท่ัวประเทศ มีหนวยบรรทุก 
(unit load) ขนาดเล็ก และสามารถจัดหา 
พาหนะไดสะดวก ทำใหสามารถขนสงสินคา 
ไปยังจุดหมายปลายทางที่แตกตางกันได 
สะดวก ในทางตรงกันขามการขนสงรูปแบบ 
อื่น ๆ มีขอจำกัดดานโครงสรางพื้นฐานที่ไม 
สามารถรองรับความตองการขนสงสินคาได
อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และไม 
สามารถใหบริการขนสงจากแหลงผลิตถึง 
แหลงบริโภคไดโดยตรง และจำเปนตองใช 
การขนสงทางถนนเปน Feeder ดังนั้นโดย 
รวมแลวการขนสงสินคาทางถนนจึงไดเปรียบ 

ASEAN
Road Network

Contributor
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วันชัย รัตนวงษ์ 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
และผูอำนวยการศูนยวิจัยโลจิสติกส 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
Ph.D. (Manufacturing Engineering)
Swinburne University of Technology,
Melbourne, Australia
เชี่ยวชาญ Supply Chain and Logistics 
Management์
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รอยละ 20 ของเสนทางท้ังหมดในอนุภูมิภาค 
นี้ ทางหลวงเอเชียชวงที่ผานประเทศไทย 
ประกอบดวย 9 สาย ดังแสดงในรูปที่ 2 
ไดแก AH-1, AH-2, AH-3, AH-12, AH-13, 
AH-15, AH16, AH-18 และ AH19 โดยมี 
AH-1 และ AH-2 ที่เปนเสนทางหลักที่ผาน 
มากกวาหนึ่งอนุภูมิภาค1 

2 โครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN 
Highway)

โครงการทางหลวงอาเซียนเปนโครงการ 
พัฒนาทางหลวงระหวางประเทศที่สำคัญ 
อีกโครงการหน่ึง ซ่ึงไดริเร่ิมเม่ือป พ.ศ. 2540 
จากการประชุมรัฐมนตรีขนสงของอาเซียน
ครั้งที่ 2 โครงการทางหลวงอาเซียนมี 
วัตถุประสงคเพื่อเชื่อมโยงเสนทางระหวาง
พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงของประเทศสมาชิก 

ระดับพหุภาคีดังกลาว ประเทศไทยยังมี 
ความรวมมือระดับทวิภาคีในการดำเนินการ 
เช่ือมโยงเสนทางคมนาคมขนสงกับประเทศ 
เพื่อนบานตาง ๆ ไดแกความรวมมือกับ 
ประเทศลาว พมา กัมพูชา และมาเลเซีย

1 โครงการทางหลวงเอเชีย (Asian Highway)
โครงขายทางหลวงเอเชียเปนโครงการ

ที ่ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะ 
กรรมาธิการ เศรษฐกิจและสังคมแหงเอเชีย 
และแปซิฟก (Economic and Social 
Commission for Asia and Pacific, 
ESCAP) โดยเปนเสนทางท่ีเช่ือมโยงอนุภูมิภาค 
ตางๆ ในทวีปเอเชีย ทั้งนี้ การคัดเลือก 
เสนทางตั้งอยูบนพื้นฐานที่จะใชโครงสราง 
พื้นฐานที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด 
เสนทางในโครงการจะเชื่อมตอเมืองหลวง 

ของแตละประเทศ ศูนยกลางอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรม ทาเรือหลัก ทาอากาศยาน 
หลัก ศูนยขนถายสินคา และเมืองทองเที่ยว 
ที่สำคัญของแตละประเทศเขาดวยกัน ใน 
ปจจุบันโครงการทางหลวงเอเชีย เชื่อมตอ 
ประเทศตาง ๆ ทั้งสิ้น 52 ประเทศ รวม 
เปนระยะทางถึง 140,000 กิโลเมตร ดัง 
รูปที่ 2 แสดงโครงขายทางหลวงเอเชียใน 
ปจจุบัน โดยมีจุดเริ ่มตนจากทวีปยุโรป 
เชื่อมโยงผานประเทศอิหราน และเชื่อมโยง 
ตอไปยังประเทศเวียดนามและฟลิปปนส 
ทางตะวันออก ประเทศอินโดนีเซียทางดาน 
ตะวันออกเฉียงใต และประเทศศรีลังกาทาง 
ดานใต ในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
มีโครงขายทางหลวงเอเชียทั้งสิ้น 23,548 
กิโลเมตร และเปนโครงขายท่ีอยูในประเทศไทย 
ประมาณ 5,000 กิโลเมตร ซึ่งคิดเปนกวา 

รูปที่ 2 โครงขายทางหลวงเอเชีย
ที่มา: United Nations Economic and Social Commission for Asian and the 
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รูปที่ 3 โครงขายทางหลวงเอเชียในประเทศไทย
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อาเซียน  และมีเปาหมายท้ังส้ิน 23 เสนทาง 
คิดเปนระยะทางกวา 36,600 กิโลเมตร 
โดยภายในป พ.ศ. 2563  โครงการมีเปาหมาย 
ใหทางหลวงที ่กำหนดเปนเสนทางขนสง 
ระหวางประเทศเปนถนนมาตรฐานช้ัน 1 ดัง 
รูปที่ 3 นอกจากนี้ยังไดมีการกำหนดแผน 
ปฏิบัติการดานการขนสงของอาเซียน (ASEAN 
Transport Action Plan 2005 - 2010) 
โดยแผนดังกลาวจะชวยเพิ่มความเขมแข็ง 
ใหกับโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงและ 
ระบบโลจิสติกสของประเทศสมาชิก และยัง 
มุ งเนนใหเกิดระบบโครงขายในลักษณะ 
บูรณาการ ซ่ึงนับวาเปนการเตรียมความพรอม 
ในการรวมเขตเศรษฐกิจและการคาใน 10 
ประเทศอาเซียน ซึ่งมีประชากรรวมกวา 
500 ลานคนอีกดวย

3 กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ำ 
โขง (Greater Mekong Subregion 
Cooperation)

กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ำ
โขงเปนโครงการที่ไดรับความชวยเหลือจาก
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 
Bank, ADB) โดยประกอบดวยกลุ ม 
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ไดแก ประเทศ 
ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พมา 
จีนตอนใต (มณฑลยูนนาน) ในสวนของ 
การคมนาคมทางถนน มีการกำหนดเสนทาง 
ทั้งหมด 10 เสนทาง โดยแบงออกเปน 3 
เขตเศรษฐกิจหลัก (Economic Corridor) 
ไดแกเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต เขตเศรษฐกิจ 
ตะวันออก-ตะวันตก และเขตเศรษฐกิจ 
ดานใต ดังแสดงในรูปที่ 4

สำหรับประเทศไทยแลว มีเสนทางที่ 
เก่ียวของภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค 
ลุมแมน้ำโขง 3 เสนทาง ดังแสดงใน 
ตารางท่ี 1 โดยสามารถเช่ือมตอกับประเทศ 
กัมพูชาและเวียดนามผานทางเสนทาง R1 
และ R3 ในขณะที่การเดินทางไปยังประเทศ 
จีนตอนใตก็สามารถกระทำได 2 เสนทาง 

ดวยกัน คือผานทางประเทศลาว (จาก 
เชียงราย-เชียงของ เขาสูประเทศลาวที่แขวง 
บอแกว-หลวงน้ำทา-บอเต็น และเขาสูประเทศ 
จีนที่บอหาน-เชียงรุง-คุนหมิง : R3A ) หรือ 
ผานทางประเทศพมา (จากเชียงราย เขาสู 
ประเทศพมาที่ทาขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา 
และเขาสูประเทศจีนท่ีตาล่ัว-เชียงรุง-คุนหมิง) 
โดยในปจจุบันเสนทางที่ผานทางประเทศ 
พมาคือ R3B

4 กรอบความรวมมือสามเหล่ียมเศรษฐกิจ 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย -ไทย (IMT- GT)

กรอบความรวมมือสามเหล่ียมเศรษฐกิจ 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทยมุงเนนใหมีการ 
พัฒนาการเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐาน 
โดยเฉพาะโครงขายคมนาคมขนสงและระบบ 
สาธารณูปโภคระหวางประเทศ โครงการที่ 
เกี ่ยวของกับการขนสงทางถนนสำหรับ 
ประเทศไทย ไดแกเสนทางเช่ือมโยง จังหวัด 
สตูล–รัฐเปอรลิส ของมาเลเซีย คิดเปน 
ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ซึ่ง 
รับผิดชอบโดยกรมทางหลวง และกรม 
ทางหลวงไดเสนอโครงขายเชื่อมโยงกับ 
มาเลเซียอีก 2 เสนทาง คือ เสนทาง นาทวี 
– บานประกอบ – อลอสตาร และเสนทาง 
ยะลา – เบตง – ปนัง รูปที่ 5 แสดง 
โครงการตาง ๆ ภายใตกรอบความรวมมือ 
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนิเซีย-มาเลเซีย 
–ไทย ซึ่งนอกจากจะเปนความรวมมือดาน 
การขนสงทางถนนแลว การขนสงทางรถไฟ 
ทางน้ำและทางอากาศก็นับวาเปนรูปแบบ 
การเดินทางท่ีสำคัญภายใตกรอบความรวมมือ 
นี้ดวยเชนกัน

การเปดตลาดประชาคมอาเซียน ป พ.ศ. 
2558 เปนโจทยที่ผูประกอบการไทยตอง 
เตรียมพรอมกับการแขงขันใหม อยางไรก็ 
ตามโลจิสติกสเปนเรื่องของการลดตนทุนใน
การบริหารจัดการ ดังนั้น ผูเขียนจึงหวังวา 
เสนทางคมนาคม ASEAN Road Network 
จะเปนประโยชนแกผูอานทุกทาน 
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อื่น ๆ จะเปนอยางไร
หากอธิบายดวยทฤษฎีอรรถประโยชน 

ที่คาดหวัง (Expected utility model) 
กลาวคือผูบริโภคจะประเมินความนาจะ 
เปนที่จะเกิดเหตุการณซึ่งทำใหเกิดการ 
สูญเสียในอรรถประโยชนจากการบริโภค
สินคาและบริการเหลานั้น ตัวอยางเชน 
หากบริเวณที่ตั้งโครงการบานจัดสรรอยูบน
ถนนพ้ืนท่ีเส่ียง อาทิ บริเวณถนนรามอินทรา 
ซึ่งมีความนาจะเปนสูงที่จะไดรับผลกระทบ
จากน้ำทวมที่กำลังจะเกิดขึ้น และผูบริโภค 
ประเมินวาเมื่อเกิดปญหาน้ำทวม (จนมิด 
หลังคาหรือชั้นหนึ่ง) จะทำใหเกิดความ 
เสียหายอะไรบาง และหากตีเปนมูลคาไดวา 
เทาไร ผูบริโภคยอมจะพิจารณาตัดสินใจวา 

ที ่ เคยเก ิดข ึ ้นเม ื ่อว ิกฤต ิคร ั ้ งท ี ่ผ านมา 
คำถามที ่น าสนใจคือประชาชนทั ่วไปใน 
ฐานะผู บริโภคจะมีพฤติกรรมอยางไรกับ 
การบริโภคสินคาและบริการ และบริษัท 
ผูผลิต หรือผูใหบริการ รวมไปถึงภาครัฐ 
หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการกำหนด 
นโยบาย หรือกฎระเบียบตาง ๆ ควรจะ 
ดำเนินการอยางไรกับสถานการณดังกลาว

ยกตัวอยางกันตรง ๆ เลย คือหาก 
มีแนวโนมวาจะเกิดน้ำทวมในพื ้นที ่ถนน 
วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง ลามไปถึงพหลโยธิน 
รามอินทรา และลาดพราว พฤติกรรมของ 
ผูบริโภค โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในตลาดธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย เชน บานจัดสรร หรือ 
คอนโดมิเนียม หรือที่พักอาศัยในรูปแบบ 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมไดรับขาวจากสื่อวิทยุ 
และ สิ่งพิมพหลายฉบับ ที่ทำใหตองกังวล… 
เนื่องจากเริ ่มมีการกลาวถึงมาตรการการ 
เตรียมตัวรับวิกฤตการณน้ำทวมกันอีกแลว 
และมีผู บริหารในฟากรัฐบาลออกมาให 
สัมภาษณโดยใชคำซึ่งเปนที่นิยมกันในหมู 
ผูรับผิดชอบการแกปญหาน้ำทวมครั้งที่ผาน
มา…‘เอาอยู เอาอยู’… ผมไดยินคำนี้ทีไร 
ทำใหนึกถึงภาพดอนเมืองกลางทะเลสาบ 
ทุกทีไป สรุปวา เรื่องการแกปญหาหรือการ 
ปองกันน้ำทวมก็ปลอยใหเปนหนาที่ของผูที่
เกี่ยวของโดยตรงไปก็แลวกันนะครับ

อยางไรก็ตาม หากมีโอกาสหรือความ 
เปนไปไดที่จะเกิดน้ำทวมขึ้นอีกครั้งในปนี้ 
หรือปถัด ๆ ไปในกรุงเทพฯ หรือพื้นที่เดิม 
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วิกฤติน้ำทวมกับพฤติกรรมผูบริโภค

ภาพแนวนอน

Contributor
ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ 
อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประวัติการศึกษา PhD จาก Faculty of Commerce,
Charles Sturt University, Australia



โครงการบานจัดสรรดังกลาวจะยังคงอยูใน
รายชื่อโครงการที่จะพิจารณาอีกตอไปหรือ
ไม 

หากมีการประเมินวาความนาจะเปน 
ที่จะเกิดวิกฤติน้ำทวมและความเสียหายที่ 
จากปญหาดังกลาวมีสูง มีความเปนไปไดที่ 
ผูบริโภคจะตัดสินใจไมพิจารณาโครงการที่
อยูในพื้นที่หรือบนถนนนั้น ๆ ดังนั้น โดย 
ธรรมชาติของความสัมพันธระหวางอุปทาน
และอุปสงค ราคาบานที่จัดสรรในโครงการ 
ดังกลาวยอมจะมีราคาต่ำลง หรือถูกชดเชย 
ดวยคุณลักษณะหรือคุณประโยชนอ่ืน ๆ  เพ่ิม 
ขึ้นมา เพื่อทดแทนอรรถประโยชนที่สูญเสีย 
ไป

อยางไรก็ตาม เปนไปไดที่ผูบริโภค 
อาจจะยังไมตัดโครงการน้ัน ๆ หรือโครงการ 
ที่ตั้งอยูบนถนนนั้น ๆ ทิ้งไปจากรายชื่อ 
โครงการที่จะพิจารณา (Evoke set) 
เน่ืองจากผูบริโภคอาจประเมินวาตนพรอม 
ที่จะเสี่ยงหรือรับกับสภาพวิกฤตการณที่ 
อาจเกิดขึ้น แตจะพิจารณาปจจัยชดเชย 
ตาง ๆ เชน ราคา กลาวคือราคาของ 
หมูบานจัดสรรในโครงการนั้น ๆ ซึ่งอยูใน 
พื้นที่เสี่ยงควรมีราคาลดลง หรือมีคุณสมบัติ 
อ่ืน ๆ ท่ีโดดเดนหรือเทียบคากันไดมาชดเชย

ปญหาคือขอมูลขาวสารเรื ่องพื ้นที ่ 
เสี่ยง และความรุนแรงจากวิกฤติในพื้นที่ 
เสี่ยง เมื่อไดรับผลกระทบจะเปนอยางไร 
ควรหรือไมที่รัฐหรือหนวยงานอื่นใดจะทำ 
หนาท่ีในการประเมินและส่ือสารใหผูบริโภค 
กลุ มเปาหมายไดรับขอมูลอยางถูกตอง 
แมนยำและชัดเจน เพื่อประโยชนในการ 
ตัดสินใจ รวมไปถึงเพื่อเปนประโยชนของ 
ผูประกอบการเองในการกำหนดราคาหรือ
หาคุณสมบัติใดมาชดเชยอรรถประโยชนที่ 
สูญเสียไปของผูบริโภค  หรือยิ่งไปกวานั้น 
คือการกำหนดพื้นที่เสี่ยงที่ผู ประกอบการ 
ก็ควรจะหลีกเลี ่ยงแตแรกกอนการจัดตั ้ง 
โครงการ 

รัฐอาจใชขอมูลทางวิทยาศาสตรแขนง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ดาราศาสตร 
อุทกศาสตร ภูมิศาสตร จลศาสตร ฯลฯ 
เพ่ือท่ีจะวิเคราะหและประเมินความเปนไปได 
ที่แตละพื้นที่จะเกิดวิกฤตการณธรรมชาติ 
เชน น้ำทวม แผนดินไหว สึนามิ ฯลฯ 
โดยรัฐอาจกำหนดเปนพื้นที่สีแดง สีเหลือง 
และสีเขียว สำหรับกำหนดระดับการเตือน 
ภัยวาพื้นที่ดังกลาวมีความเสี ่ยงที่จะเกิด 
ปญหาน้ำทวมสูง กลาง และต่ำอยางไรตาม 
ลำดับ เปนตน ทำใหผูบริโภคสามารถใช 

ขอมูลดังกลาวประกอบการตัดสินใจวา 
จะยังคงเก็บพื้นที่ดังกลาวไวในรายชื่อพื้นที่
ที่จะซื้อที่อยูอาศัยหรือไม 

หากยังคงสนใจพื้นที่ดังกลาว ผูบริโภค 
อาจจะมีมุมมองที่ชัดเจนวาโครงการบาน 
จัดสรรในพื้นที ่ดังกลาวควรมีราคาอยู ใน 
ระดับใด และควรจะใชเงื่อนไขหรือปจจัยใด 
ในการเจรจาตกลงก ับผ ู ประกอบการ 
เพื่อหาเงื่อนไขการชดเชยที่เหมาะสม เพื่อ 
การตัดสินใจซื้อและบริโภคตอไป 

หากขอมูลจากรัฐหรือผู ที ่เกี ่ยวของ 
บอกแต ‘เอาอยู เอาอยู’ แตขอเท็จจริงคือ 
เอาไมอยู คงตองกลับมาพิจารณาวารัฐจะ 
ชดเชยผูบริโภคในฐานะประชาชนอยางไร 
กับขอมูลหรือความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีให
แกผูท่ีเก่ียวของจากภาครัฐ ซ่ึงไดใหขอมูล 
ที่ไมมีคุณภาพ และอาจนำไปสูการตัดสินใจ 
ที่ผิดพลาดของประชาชน หรือภาครัฐอาจ 
เลือกแนวทางการตัดปญหาทิ้งไปงาย ๆ คือ 
ไมใหขอมูลดังกลาวจะดีกวา จะไดไมตอง 
เสี่ยงเสียคะแนน เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 
อุทกภัยครั้งที่ผานมา ซึ่งกลิ่นอายโคลนและ 
ความเหม็นเนาของขยะที ่มากับน้ำทวม 
ยังไมทันจางหาย…แตแวว ๆ วา น้ำทวม 
รอบใหมมาจออยูหนาประตูบานอีกแลว

ปญหาคือขอมูลขาวสารเรื่องพื้นที่เสี่ยง และความรุนแรงจากวิกฤติ ในพื้นที่เสี่ยง 
เมื่อไดรับผลกระทบจะเปนอยางไร ควรหรือไมที่รัฐหรือหนวยงานอื่นใด 
จะทำหนาที่ในการประเมินและสื่อสารใหผูบริโภคกลุมเปาหมายไดรับขอมูล
อยางถูกตองแมนยำและชัดเจน เพื่อประโยชนในการตัดสินใจ
รวมไปถึงเพื่อเปนประโยชนของผูประกอบการเองในการกำหนดราคาหรือหา
คุณสมบัติใดมาชดเชยอรรถประโยชนที่สูญเสียไปของผูบริโภค
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(1) คลื่นความถี่ประเภทที่ตองใหใบ 
อนุญาต (licensed) เปนการเฉพาะซึ่งยัง 
สามารถแบงออกเปน

a. การอนุญาตใหใชคลื ่นความถี ่ 
เปนการเฉพาะ (exclusive license) 
เป นคล ื ่นความถ ี ่ตามแบบดั ้งเด ิมท ี ่ ไม  
อนุญาตใหผูอื่นมารวมใช เชน การอนุญาต 
ใหใชคลื่นความถี่ 3G เปนตน ใบอนุญาต 
ประเภทนี้จะมีเงื่อนไขการใหอนุญาตหลาย
ประการ เชน เงื่อนไขความเปนคนชาติ 
(nationality), ขอจำกัดเชิงพื้นที่การใชงาน, 
ขอจำกัดเชิงระยะเวลาการใชงาน, ขอจำกัด 
การรบกวนการใชงาน (interference para 
meters) เปนตน

b. การอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ีเปน 
กลุม (private commons) เปนกรณีที่ 
ผูรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สามารถนำไป
บริหารจัดการใหอนุญาตผูใชบริการใชคลื่น
ความถี่ตออีกทอดหนึ่งซึ่งแตเดิมเปนการใช
งานกล ุ มหร ือการให  เช าช วงเป นหล ัก 
ปจจุบันไดมีแนวทางที่จะสงเสริมการเขาถึง
คลื่นความถี่มากยิ่งขึ้น โดยอนุญาตใหบุคคล 
อื่นสามารถเขาใชคลื่นความถี่ไดในลักษณะ 
เปนกลุมโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงภายใตหลัก 
เกณฑที่กำหนด โดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบ 
peer-to-peer ซึ่งจะไมกระทบตอการใช 
งานความถี่หลักแบบ end-to-end3

(2) ประเภทที่ไมตองออกใบอนุญาต 
(l icense-exempt) หร ือท ี ่ เร ียกว า 
(public commons) สวนใหญแลวเปน 
การอนุญาตสำหรับการใชงานคลื่นความถี่ 
กำลังต่ำ (low power) และใชงานระยะสั้น 
(short range) ซึ่งทำใหผูใชงานสาธารณะ 

ทั้งหลายสามารถใชงานรวมกันไดอยางดี

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื ่น 
ความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 มาตรา 43 วรรค 2 และมาตรา 46 
วรรค 2 เปนประเด็นสำคัญที ่ส ุดในที ่น ี ้ 
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงเนื้อหาอยาง 
สำคัญแตกตางจากมาตรา 28 และมาตรา
53 ในพระราชบัญญัติฉบับป พ.ศ. 2543 
ดังแสดงในตารางหนา 51

จะเห็นไดวาเนื้อหาสำคัญที่วา “ผูได 
รับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการ 
โทรคมนาคมตองประกอบกิจการดวยตนเอง 
จะมอบการบริหารจัดการทั ้งหมดหรือ 
บางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปนผูมี 
อำนาจประกอบกิจการแทนมิได” มีใจความ 
ที่แสดงเจตนารมณการหามไมใหโอนคลื่น 
ความถี่อยางเครงครัด เมื่อเปรียบเทียบกับ 
บทบัญญัติเดิม โดยเฉพาะการกำหนดถึง 
การบริหารจัดการหรือการยินยอมใหบุคคล
อื่นเปนผูมีอำนาจประกอบกิจการนี้ แสดง 
อยางชัดเจนถึง “อำนาจควบคุมกิจการตาม 
ที่เปนจริง” (de facto control)

หลักการทำนองเดียวกันนี้ไดเคยกลาว
ถึงมาแลวในตอนที่ 5 และตอนที่ 6 ที่ 
กลาวถึงหลักเกณฑการถือหุนของคนตางดาว 
แต ในกรณีน ี ้นำมาปร ับใช ในเร ื ่องการ 
อนุญาตใหใชคลื ่นความถี ่เปนการเฉพาะ 
ปญหาเดียวกันที่เกิดขึ้นกับกรณีของคนตาง
ดาวซึ่งก็คือการกำหนดสัดสวนความเปน 
เจาของตามกฎหมาย (de jure ownership) 

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื ่น 
ความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2553 กำหนดหลักเกณฑที ่สำคัญที ่สุด 
ประการหนึ่งในยุคนี้ก็คือ “หลักการหาม 
โอนคล่ืนความถี่” ซึ่งปรากฏในมาตรา 43 
ของกิจการกระจายเสียง (Broadcasting) 
และมาตรา 46 ของกิจการโทรคมนาคม 
(Telecommunications) โดยกำหนดไว 
อยางชัดเจนใหคลื่นความถี่เปนสิทธิเฉพาะ 
ตัวของผูไดรับใบอนุญาตจะโอนแกกันมิได

ที่จริงแลวหลักการนี้ไมใชหลักการ 
ใหมแตมีอยูมาตั้งแตพระราชบัญญัติฉบับ 
เดิมในป พ.ศ. 2543 เมื่อพิจารณาทั้งใน 
บทบัญญัติป พ.ศ. 2543 ประกอบกับ 
พ.ศ. 2553 และทั้งบทบัญญัติสำหรับการ 
ใช คล ื ่นความถี ่ ในก ิจการกระจายเส ียง 
ประกอบกับกิจการโทรคมนาคม ดังสรุปไว 
ในตารางหนา 50

อยางไรก็ดีไดเกิดเปนประเด็นปญหา 
ทางกฎหมายวา การขายตอบริการ (resale) 
หรือการเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
แบบเสม ือนหร ือท ี ่ เร ียกว า MVNO 
(Mobile Virtual Network Operators) 
ที่ บมจ. ทีโอที (TOT) ไดทำความตกลง 
กับบริษัทเอกชนอื่นๆ ไดแก i-Mobile, 
i-Kool, 365 Communications, MOJO 
และ IEC1 เปนการโอนคลื่นความถี่ที่ตอง 
หามตามความหมายนี้หรือไม

โดยทั่วไปการใหอนุญาตใชคลื่นความ
ถี่อาจจำแนกไดตามรูปภาพที่ 1 หนา 512
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           ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
   และใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมเปนสิทธิเฉพาะตัวของ

มาตรา 53 มาตรา 46

          ผูไดรับใบอนุญาต จะโอนแกกันมิได 
       เวนแตกรณีจำเปนและเหมาะสม กทช. 
    อาจอนุญาตเปนหนังสือใหมีการโอน
  ใบอนุญาตดังกลาวก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่ กทช. กำหนด

   ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
 สำหรับกิจการโทรคมนาคมจะ
ตองดำเนินกิจการดวยตนเอง 
การใหผูอื่นรวมใชคลื่นความถี่
ที่ไดรับอนุญาตใหกระทำได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
กทช. กำหนด

ใบอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
เปนสิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับ
ใบอนุญาต จะโอนแกกันมิได ผูไดรับ
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการ
โทรคมนาคม ตองประกอบกิจการดวยตนเอง
จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางสวน
หรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปนผูมีอำนาจประกอบ
                กิจการแทนมิได

กิจการโทรคมนาคม

STRATEGY

50

พ.ศ.2553
ผูไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจาย
   เสียงหรือกิจการโทรทัศนตองประกอบกิจการดวย
             ตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมด
                  หรือบางสวนหรือยินยอมใหบุคคลอื่น
                     เปนผูมีอำนาจประกอบกิจการแทน
                     มิได 
                   แตการใหบุคคลอื่นเชาเวลาดำเนิน
 รายการบางชวงเวลาอาจกระทำไดตามหลักเกณฑ 
 วิธีการและเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด 

ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการ กระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนเปน สิทธิเฉพาะตัวของผูไดรับ
ใบอนุญาตจะ โอนแกกันมิได

มาตรา ๔๓ มาตรา ๒๘       
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนสิทธิ
เฉพาะ ตัวของผูไดรับใบอนุญาตจะโอนแกกัน มิได 
ผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สำหรับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
และวิทยุโทรทัศนจะตองประกอบ 
กิจการดวยตนเอง การแบงเวลา
ใหผูอื่นดำเนินรายการให กระทำ
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
กสช. กำหนด 

กิจการกระจายเสียง
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ยอมตองพิจารณาอำนาจควบคุมกิจการ 
ตามที่เปนจริง (de facto control) 
ควบคูกันไปดวยตามหลักการหามโอนคลื่น
ความถี่ แตเพราะเราไมเคยกำกับอำนาจ 
ควบคุมกิจการตามท่ีเปนจริง แมบรรทัดฐาน 
ในเรื่องนี้จะเขียนไวชัดเจนในกฎหมายดังได
กล าวมาแลวว าม ีเจตนารมณจะกำกับ 
อำนาจควบคุมที ่แทจริงดวย แตในทาง 
ปฏิบัติก็ยังมีขอพิจารณาวาจะดำเนินการ 
อยางไรตอไปซึ ่งจะสงผลตอเนื ่องไปอีก 
หลายกรณี

ความขอนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนเมื่อ 
พิจารณาวาผูประกอบการอาจพิจารณาไม 
เขาเปนผูรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดย
ตรง แตสงตัวแทนที่ตนเองสามารถควบคุม 
ไดเขาเปนผูรับใบอนุญาต ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเล่ียง 
และลดเงื่อนไขการไดรับอนุญาตใหใชคลื่น 
ความถี่ใหนอยที่สุด ตัวอยางเงื่อนไขการรับ 
ใบอนุญาตใหใชคลื ่นความถี ่ม ีอยู หลาย 
ประการ ซึ่งอยางนอยประกอบไปดวย
- เงื่อนไขความเปนคนชาติ (Nationality)
- ขอจำกัดเชิงพื้นที่ (Geography) 
- ขอจำกัดเชิงระยะเวลา (Temporal)
- ขอจำกัดการรบกวนการใชงานคลื ่น 
ความถี่ (Interference Parameters)
- เง ื ่ อนไขการให บร ิการอย างท ั ่ วถ ึ ง 
(Universal Services Obligations)
- ค  าธรรมเน ียมการใช คล ื ่ นความถ ี ่ 
(Spectrum License Fee)
- ค าธรรมเน ียมการประกอบก ิจการ 
(Business License Fee)

รูปภาพที่ 2 หนา 51 เปนตัวอยางการ 
จัดโครงสรางของบริษัท A เพื่อสงตัวแทน B 
เขาเปนผูรับใบอนุญาตเพ่ือหลีกเล่ียงเง่ือนไข 
การรับใบอนุญาต

เนื่องจากการจัดโครงสรางมีไดหลาย 
รูปแบบ เนื้อหาสำคัญที่วา “ผูไดรับใบ 
อนุญาตให ใช คล ื ่นความถ ี ่ เพ ื ่อก ิจการ 
โทรคมนาคมตองประกอบกิจการด วย 
ตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมด 
หรือบางสวน หรือยินยอมใหบุคคลอื่นเปน 
ผูมีอำนาจประกอบกิจการแทนมิได” จึง 
แสดงเจตนารมณการหามไมใหโอนคลื ่น 
ความถี ่อยางเครงครัดโดยพิจารณาจาก 
“อำนาจควบคุมกิจการตามที ่เปนจริง”  
(de facto control) ไมจำกัดตามรูปแบบ 
ของการดำเนินการ

รูปแบบที่มีความเปนหวงมากที่สุดก็ 
คือการเปนผูประกอบกิจการขายตอบริการ 
(resale) ในทางนิตินัย (de jure) กลาวคือ 
ไมไดเปนผูรับใบอนุญาตใชคลื่นความถี่โดย
ตรงซึ่งมีขอกำหนดและเงื่อนไขคอนขางมาก 
แตในทางพฤตินัย (de facto) กลับเปน 
ผูมีอำนาจควบคุมผูรับใบอนุญาตโดยตรง 
ในแงนี ้หลักการหามโอนคลื่นความถี่ตาม 
มาตรา 43 และ 46 จึงมีขึ้นเพื่อหามการ 
กระทำดังกลาว เหตุผลสำคัญที่สุดแต 
เรียบงายท่ีสุดก็คือการปองกันไมใหหลีกเล่ียง 
เงื ่อนไขการรับใบอนุญาตที่มีตอผูรับใบ 
อนุญาตโดยตรง

คำถามกระสวนกฎหมายในที่นี้ก็คือ 
แมเราจะมีบรรทัดฐานท่ีชัดเจนตามกฎหมาย 
วาตองการกำกับดูแลอำนาจควบคุมกิจการ
ตามที่เปนจริง (de facto) แตในเมื่อเรา 
ไม เคยบังค ับใช ตามแนวทางนี ้มาก อน 
บรรทัดฐานที่มีอยูชัดเจนจะสามารถนำมา 
บังคับใชไดเพียงใด นำมาสูปญหากระสวน 
ระดับที่สองวาผู ที ่มีบทบาทในการบังคับ 
ใชกฎหมายนี้จะสามารถดำเนินการใหเกิด 
ผลในทางปฏิบัติไดหรือไม หากผลปรากฏ 

วาไมสามารถดำเนินการใดๆ ได ก็จะทำให 
เรายังคงยึดถือตามสัดสวนความเปนเจาของ 
ตามกฎหมาย (de jure ownership) ตอไป 
แต หากสามารถดำเน ินการให  เก ิดผล 
ทางปฏิบัติได ก็จะไมเพียงแตสามารถกำกับ 
ดูแลอำนาจควบคุมกิจการตามที่เปนจริง 
(de facto control) ในประเด็นการ 
กำกับดูแลคลื่นความถี่ในที่นี้เทานั้น แตยัง 
อาจสามารถอางอิงเปนโมเมนตัมกลับไป 
ทำใหสามารถกำกับดูแลอำนาจควบคุม 
กิจการตามที่เปนจริง (de facto control) 
ในเรื่องอื่นๆไดซึ่งรวมถึง “ธุรกิจของคนตาง 
ดาว” ดวยในแงนี้จึงเปนเรื่องที่ตองติดตาม 
กันอยางนาตื่นเตน

ซึ่งลาสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 
2555 ท่ีประชุมกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
(กทค.) มีมติเห็นพองกับขอสรุปการตีความ 
การใหบริการแบบ MVNO ตามกรอบของ 
มาตรา 46 ท่ีคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย 
ไดเสนอวาการใหบริการแบบ MVNO หาก 
ไมใชเปนการใหบริการแบบเต็มรูปแบบ 
(Full MVNO) ที่มีอำนาจเขาไปควบคุมการ 
ใชงานคลื่นความถี่ที ่ไดเชาใชจากเจาของ 
โครงขายก็จะสามารถดำเนินการไดโดยไม 
ขัดกับมาตรา 46 ดังนั้นผูไดรับใบอนุญาต 
MVNO จาก กสทช. ทั้ง 5 ราย ที่ไดทำ 
บันทึกความตกลงกับ บมจ.ทีโอที เพื่อให 
บริการ TOT3G ทั้งหมด สามารถดำเนิน 
การตอไดโดยไมผิดกฎหมาย

ในแง น ี ้จ ึงเป นการให  เหต ุผลทาง 
เทคนิคมากกวาที่จะอธิบายอำนาจควบคุม
ตามกฎหมาย เพราะไมแนเสมอไปวา Full 
MVNO ตามรูปแบบทางเทคนิคจะไมมี 
อำนาจควบคุมตามที่เปนจริงในกิจการที่ได
รับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่โดยตรง

1 ÃÐàºÔ´ÈÖ¡ TOT 3G 4 áºÃ¹´ � MVNO ªÔ§ÅÙ¡¤ŒÒ, ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ 360 ÃÒÂÊÑ»´ÒË�, 2554, http://www.manager.co.th/ mgrweekly/viewnews.aspx?newsID=9540000074187 (last 
visited ÁÕ¤ 5, 2012). // 2 Martin Cave, New Spectrum-using Technologies and the Future of Spectrum Management: a European Policy Perspective, OFCOM May 2006.  
// 3 47 CFR § 1.9003, see also FCC, In the Matter of Promoting Efficient Use of Spectrum Through Elimination of Barrier to the Development of Secondary Markets, 
Secondary Report and Order, Order on Reconsideration, and Second Further Notice of Proposed Rulemaking, WT Docket No. 00-230, FCC 04-167 (September 2, 2004). 
// 4 Í¸ÔºÒÂÍÂ‹Ò§ÃÇºÃÑ´·Õ่ÊØ´ Full MVNO ¡็¤×Í ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Õ่¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃàª‹ÒãªŒºÃÔ¡ÒÃ·Ø¡ÍÂ‹Ò§¨Ò¡¼ÙŒÍ×่¹à·ÕÂºä´Œà·‹Ò¡Ñº¡ÒÃà»š¹μÑÇá·¹¢ÒÂºÃÔ¡ÒÃãËŒà·‹Ò¹Ñ้¹ áμ¡μ‹Ò§¨Ò¡ Thin MVNO 
·Õ่¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ¨Ð¨Ñ´ãËŒÁÕÍØ»¡Ã³�áÅÐâ¤Ã§¢‹ÒÂ·Ø¡ÍÂ‹Ò§à»š¹¢Í§μ¹àÍ§Â¡àÇŒ¹à©¾ÒÐÊ‹Ç¹·Õ่μŒÍ§ãªŒ¤Å×่¹¤ÇÒÁ¶Õ่à·‹Ò¹Ñ้¹·Õ่μŒÍ§àª‹ÒãªŒºÃÔ¡ÒÃÍÕ¡·Í´Ë¹Ö่§ // 5 “¡Ê·ª.”ä¿à¢ÕÂÇ MVNO “3G·ÕâÍ·Õ”·Ó¸ØÃ¡Ô¨μ‹Íä´Œ, 
MONEY CHANNEL (2012), http://www.moneychannel.co.th/Menu6/Moneylinenews/tabid/89/newsid491/167688/Default.aspx (last visited ÁÕ¤ 5, 2012).
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คำถามกระสวนกฎหมายในที่นี้ก็คือ “แมเราจะมีบรรทัดฐานท่ีชัดเจน 
ตามกฎหมายวาตองการกำกับดูแลอำนาจควบคุมกิจการตามที่ 
เปนจริง (de facto) แตในเมื่อเราไมเคยบังคับใชตามแนวทางนี้ 
มากอน บรรทัดฐานที่มีอยูชัดเจนจะสามารถนำมาบังคับใช 
ไดเพียงใด” นำมาสูปญหากระสวนระดับที่สองวา “ผูที่มี 
บทบาทในการบังคับใชกฎหมายนี้จะสามารถดำเนินการใหเกิดผล 
ในทางปฏิบัติไดหรือไม หากผลปรากฏวาไมสามารถดำเนินการ 
ใดๆได ก็จะทำใหเรายังคงยึดถือตามสัดสวนความเปนเจาของ 
ตามกฎหมาย (de jure ownership) ตอไป แตหากสามารถ 
ดำเนินการใหเกิดผลทางปฏิบัติได ก็จะไมเพียงแตสามารถ 
กำกับดูแลอำนาจควบคุมกิจการตามที่เปนจริง (de facto control) 
ในประเด็นการกำกับดูแลคลื่นความถี่ในที่นี้เทานั้น แตยังอาจ 
สามารถอางอิงเปนโมเมนตัมกลับไป ทำใหสามารถกำกับดูแล 
อำนาจควบคุมกิจการตามที่เปนจริง (de facto control) ในเรื่อง 
อื่นๆ ไดซึ่งรวมถึง “ธุรกิจของคนตางดาว” ดวย 
ในแงนี้จึงเปนเรื่องที่ตองติดตามกันอยางนาตื่นเตน 

Business Law

53



จะมีสักกี่คนที่จะคิดวาทุกเวลาที่เรา 
รับประทานอาหารในแตละมื้อนั้น เราจะได 
รับคุณประโยชนหรือโทษมากนอยหรือไม 
อยางไรจากสิ่งที ่เรารับประทานเขาไปใน 
รางกายเพราะโดยสวนใหญแลวก็มักจะ 
เพียงนึกวาในเวลา เชา กลางวัน และเย็น 
เราควรรับประทานอาหารใหครบทั้ง 5 หมู 
เพื ่อใหรางกายไดสารอาหารอยางเต็มที ่ 
แตอาจจะหลงลืมไปวาแลวในอาหารแตละ
ชนิดที ่ร ับประทานเขาไปนั ้นเหมาะสม 
หรือไมกับสุขภาพและวัยของเรา

แนนอนวาอาหารหลัก 5 หมูยังคงเปน 
สิ่งสำคัญในเวลาที่เรารับประทานอาหาร 
เพราะไมวาจะเปนคารโบไฮเดรต โปรตีน 
วิตามิน แรธาตุ หรือไขมัน ก็เปนสวนที่ 
ชวยเสริมสรางรางกายใหมีความแข็งแรงทั้ง
ส้ิน แตส่ิงท่ีสำคัญย่ิงไปกวาการรับประทาน 
อาหารใหครบทั้ง 5 หมูก็คือเราควรจะรู 
ว  าอาหารแต ละหม ู  ก ็ ม ี ค ุณค  าและ 
คุณประโยชนสำหรับคนในแตละวัยแตก 
ตางกันไป

ชวงวัยรุน ตั้งแตวัยรุนตอนตนไปจน 
ถึงวัยรุนตอนปลาย หรือเปนชวงอายุที่อยู 
ระหวาง 10-22 ปโดยประมาณนั้น เปนชวง 
วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายอยูอยาง
ตอเน่ือง ไมวาจะเปนเร่ืองของสภาพรางกาย 
จิตใจ อารมณ สติปญญา ความตองการทาง 
สังคม รวมไปถึงดานอื่นๆ ซึ่งเปนสวนที่ทำ 
ใหเห็นถึงพัฒนาการในดานตางๆ อาหารที่ 
เหมาะสมสำหรับวัยรุ นจึงยังคงที ่จะเนน 
อาหารที่ใหทั้งพลังงาน โปรตีน เกลือแร 
วิตามิน และน้ำ ซึ่งนั่นก็หมายความวา 

ความตองการในการบริโภคขาว เนื้อ นม ไข 
ผัก และผลไม ในปริมาณที่เทาๆ กันและ 
เพียงพอตอความตองการแกรางกายเพื่อ 
ไปเสริมสรางสุขภาพไดอยางเต็มที่

ชวงวัยผูใหญตอนตน หรือวัยเริ่มเขา 
สูการทำงาน คือตั้งแตอายุ ระหวาง 20-40 
ป เปนชวงของการใชสมาธิ และสติปญญา 
เพื่อสรางสรรคผลงานตางๆ และเปนวัยที่ 
กำลังตองการแรงผลักดันจากภายในของ 
รางกายคอนขางมาก เพราะตองใชพละกำลัง 
ในการตอสูกับสภาพแวดลอมที่มีอยูทั่วไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่ตองใชพลังงาน 
เพ่ือประกอบกิจวัตรประจำวันหรือการทำงาน 
ตางๆ ก็ยิ่งมีความจำเปนที่จะตองไดรับสาร 
อาหารประเภทตางๆ อยางครบถวน อาหาร 
ที่เหมาะสำหรับคนวัยนี้จึงควรที่จะเนนมาก
เปนพิเศษเก่ียวกับอาหารท่ีใหคารโบไฮเดรต 
และโปรตีน ไมวาจะเปนขาว ถั่ว เนื้อสัตว 
ตางๆ โดยเฉพาะเน้ือปลาเพ่ือบำรุงสมอง 
สวนประเภทอาหารที ่รองลงมาก็ค ือผัก 
ใบเขียวที่ใหทั้งวิตามิน แรธาตุ และ 
ใยอาหาร เชน ผักคะนา ผักกระเฉด ผักบุง 
เปนตน และสวนเสริม ท่ีดีก็คือควรรับประทาน 
ผลไมที่มีวิตามินเอและซีสูง เพราะมีทั้งสาร 
อนุมูลอิสระและยังชวยในการขับถายไมทำ 
ใหรางกายอึดอัด

ชวงวัยผูใหญตอนปลาย ไดแก คนที่ 
มีอายุระหวาง 40-60 ปขึ้นไป 
เปนชวงอายุของคนที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ทางรางกายอีกคร้ังหน่ึง แตท้ังน้ีการเปล่ียนแปลง 
ของผู ใหญตอนปลายนั ้นไมได เป นการ 
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เพราะจะเปนการ 

เปลี่ยนแปลงไปในสภาพที่ทรุดโทรม หรือ 
อาจกล าวได ว  าระบบการทำงานของ 
รางกายทั้งภายในและภายนอกเริ ่มเสื ่อม 
สภาพลงไปมาก ดังนั้นคนที่อยูในวัยนี้ จึง 
ควรที ่จะเนนการบริโภคอาหารที ่ใหสาร 
อาหารที่มีแคลเซียมมากขึ้น และยอยงาย 
เน่ืองจากเปนอาหารท่ีสามารถชวยซอมแซม 
สวนที่สึกหรอใหแกรางกายไดมากกวาวัย 
อื่นๆ เชน การรับประทานผักและผลไมที่มี 
สีเขียว สม เพราะมีเสนใยหรือกากอาหารสูง 
ซึ่งจะชวยใหการขับถายดีขึ้น และเนื้อสัตวที่ 
ดีที่สุดสำหรับคนวัยนี้ก็คือเนื้อปลา เพราะ 
ยอยงายและมีแคลเซียมสูง

จะเห็นไดวาอาหารประเภทตางๆ 
นั้นก็ใหคุณประโยชนแตกตางกันไปตาม 
แตละวัย ดังนั้นเราจึงไมควรละเลยหรือ 
มองขามว ิธ ีการร ับประทานอาหารที ่ 
เหมาะสมกับสภาพรางกายและวัยของเรา 
เพราะเมื ่อเราใสใจและรู จ ักที ่จะเลือก 
อาหารใหเหมาะสมไดแลว ก็จะทำให 
รางกายมีความแข็งแรง อีกทั้งยังเปนสวน 
ชวยทำใหเรามีอายุขัยที่ยืนยาวไดอีกใน 
ทางหนึ่งนอกจากนั้นก็อยาลืมดวยวาเมื่อมี
อาหารท่ีดีแลว ก็ควรจะมีการพักผอนท่ีเพียงพอ 
ทำจิตใจใหเบิกบาน รูจักออกกำลังกายอยาง 
สม่ำเสมอ และหมั่นตรวจสุขภาพอยูเปนนิจ 
ทั ้งหมดนี ้ก ็จะยิ ่งทำใหร างกายของเรา 
แข็งแรงและพรอมที ่ร ับมือกับสิ ่งต างๆ 
ที่จะผานเขามาไดอยางราบรื่นมากขึ้น อยา 
ลืมดูแลสุขภาพของเราในทุกๆ วัน เพื่อชีวิต 
ที่ดีและยั่งยืนตอไป

Disclaimer:
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค 
การคาและบริการ (Trade and Services 
Sentiment Index : TSSI) จัดทำขึ้นโดย 
ความรวมมือระหวางสำนักดัชนีเศรษฐกิจ 
การคา กระทรวงพาณิชย หอการคาไทย 
และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการภาค
การคาและบริการ TSSI ของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม : SMEs

ดัชนีความเช่ือม่ันภาคการคาและบริการ 

ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยู ณ ระดับ 
52.2 ปรับตัวลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนธันวาคมซ่ึงมีคาดัชนีอยูท่ีระดับ 
53.1 โดยเมื่อพิจารณาแยกตามประเภท 
ของกิจการ กิจการภาคการคาสงและคาปลีก 
มีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันอยู ที ่ 
ระดับ 52.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนธันวาคมที่มีคา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 52.0 ในขณะที่กิจการ 
ภาคบริการมีค าด ัชนีความเชื ่อม ั ่นใน 
ปจจุบันอยูที่ระดับ 52.1 ปรับตัวลดลงเมื่อ 

เทียบกับคาดัชนีในเดือนธันวาคมที่มีคา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 54.9 จากคาดัชนีความ 
เชื ่อมั ่นในปจจุบันสามารถพิจารณาไดวา 
ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคามีความเชื ่อมั ่นใน 
ปจจุบันปรับตัวเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีภาคบริการ 
มีความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวลดลงเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา อยางไร 
ก็ตามผูประกอบการมีความเช่ือม่ันในปจจุบัน 
อยูในระดับท่ีดี เน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ัน 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 แทบทุกประเภท 
กิจการ 

สำหรับคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 

จากคาดัชนีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 พิจารณาไดวา 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการมีความเชื่อมั่น 
ตอเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันปรับตัวในทิศทางที่ลดลง ในขณะที่มีความเชื่อมั่นตอ 
เศรษฐกิจของประเทศคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนที่ผานมา
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 
โดย: สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย, หอการคาไทย, ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เรียบเรียงโดย: นายสุวิสุทธิ ศิริวัฒนกุล นักวิจัยประจำศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย



3 เดือนขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ
บริการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 คา 
ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยู ณ ระดับ 52.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนธันวาคมซึ่งมีคา 
ดัชนีอยูที่ระดับ 48.6 โดยเมื่อพิจารณา 
แยกตามประเภทของกิจการ กิจการภาค 
การคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั่น
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยู ณ ระดับ 
52.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนธันวาคม ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 49.1 
เชนเดียวกับกิจการภาคบริการมีคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 

อยูที่ระดับ 54.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ 
กับคาดัชนีในเดือนธันวาคมที่มีคาดัชนีอยูที่
ระดับ 47.8 จากคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 
3 เดือนขางหนาสามารถพิจารณาไดวา 
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและภาคบริการมี 
คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผานมา อีกทั้ง 
ผูประกอบการมีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาอยูในระดับท่ีคอนขางดี เน่ือง 
จากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่เกิน
กวา 50 ในทุกประเภทกิจการ

เม ื ่อพิจารณาถึงความเชื ่อม ั ่นของ 

ผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย อมท ี ่ม ีต อภาวะเศรษฐก ิจของ 
ประเทศในปจจุบันของเดือนมกราคม พ.ศ. 
2555 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 57.8 
ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับคาดัชนีในปจจุบัน 
ของเดือนธันวาคมท่ีคาดัชนีอยูท่ีระดับ 62.7 
ขณะที่คาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
คาดัชนีอยูที่ระดับ 55.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ของเดือนธันวาคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 46.5 
จากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการ 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 พิจารณา 
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3 เดือนขางหนาเดือนที่สำรวจ



ไดวาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศใน
ปจจุบันปรับตัวในทิศทางที่ลดลง ในขณะ 
ที่มีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจของประเทศ
คาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวใน 
ทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีใน 
เดือนที่ผานมาโดยผูประกอบการมีความ 
เช่ือม่ันตอเศรษฐกิจของประเทศท้ังในปจจุบัน 
และคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูในระดับ 
ท่ีดีเน่ืองจากคาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับ 
ที่เกินกวา 50 

 เมื่อพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่สงผล 
กระทบตอผู ประกอบการวิสาหกิจขนาด 
กลางและขนาดยอมโดยรวมภาคการคา 
และบริการทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 
เดือนขางหนาของเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 

ผูประกอบการสวนใหญมองวาปจจัยที่สง
ผลกระทบตอกิจการในระดับสูงท่ีสุด ไดแก 
ผลกระทบจากการแขงขันในตลาด รองลง 
มา ไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
ของประเทศและอำนาจซื้อของประชาชน 
ผลกระทบจากราคาตนทุนสินคาและคา 
แรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบจากระดับ 
ราคาน้ำมันและคาขนสง และผลกระทบ 
จากการหดตัวของความตองการสินคา 
และบริการ ในขณะท่ีผลกระทบจากสถานการณ 
ความขัดแยงทางการเมืองตอกิจการ ผูประกอบ 
การมองวาสงผลกระทบตอกิจการในระดับ
ที่ไมมากนัก และสงผลกระทบในระดับที่ 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา และใน 
สวนของมาตรการกระตุ นเศรษฐกิจของ 
ภาครัฐ ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบ 
ดานบวกตอกิจการในระดับที่ไมมากนักและ

สงผลกระทบตอกิจการในระดับที่เพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเกี่ยวกับคาดัชนีความ 
เช่ือม่ันผูประกอบการภาคการคาและบริการ 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความ 
เชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวในทิศทางที่ลดลง 
เล็กนอย ในขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน
และคาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือนที่ 
ผานมา ซึ่งการปรับตัวลดลงและเพิ่มขึ้นของ 
คาดัชนีความเช่ือม่ันท้ังในปจจุบัน และคาดการณ 
3 เดือนขางหนาเปนผลจากการปรับตัว 
ลดลงและเพิ่มขึ้นของคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในองคประกอบดานยอดจำหนายและกำไร 
ที่คาดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงและเพิ่ม
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สถานการณด านการบร ิโภคในระยะนี ้ 
สอดคลองกับมูลคาการจัดเก็บภาษีมูลคา 
เพิ่มในเดือนมกราคมที่ปรับตัวลดลงรอยละ 
5.12 จากเดือนธันวาคม นอกจากน้ีสถานการณ 
ดานคาครองชีพที ่ปรับตัวเพิ ่มขึ ้นยังเปน 
ปจจัยบ่ันทอนการบริโภคในระยะน้ีคอนขาง 
มาก โดยพิจารณาไดจากดัชนีราคาผูบริโภค 
ในเดือนมกราคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
3.38 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผาน 
มา ซึ่งปจจัยตางๆ ดังกลาวสงผลใหคา 
ดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันของเดือน 
มกราคมปรับตัวในทิศทางที่ลดลงลดลง 
แตอยางไรก็ตามการปรับตัวลดลงของคา 
ดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันเปนการปรับตัว
ลดลงของคาด ัชนีในระดับทีไม มากนัก 
อีกทั้งผูประกอบการยังคงมีความเชื่อมั่นใน
ปจจุบันอยูในระดับที่คอนขางดีเนื่องจากคา

ขึ้นคอนขางมากเมื่อเทียบกับคาดัชนีความ 
เช่ือมั่นในองคประกอบอื่นๆ เปนหลัก โดย 
สาเหตุที่คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบัน 
ปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเปนผลมาในชวง
เวลาที ่ดำเนินการสำรวจคาดัชนีความ 
เชื่อมั่นในเดือนมกราคมเปนชวงที่ผานพน
ชวงเทศกาลปใหม สงผลใหผูประกอบการ 
มีความเห็นวาการใชจายของประชาชน 
จะชะลอตัวลงหลังจากมีการเรงการใช 
จายไปมากในชวงเทศกาลปใหม กอรปกับ 
ประชาชนจำนวนมากมีภาระดานการ 
ปรับปรุงบานเรือนของตนที่ไดรับความ 
เสียหายจากสถานการณน้ำทวม รวมถึง 
สถานการณการจางงานที ่ย ังไมกลับสู  
ภาวะปกติจากการที่โรงงานอุตสาหกรรม 
สวนหนึ่งที่ยังไมสามารถกลับมาเดินเครื่อง 
ผล ิตส ินค  า ได ซ ึ ่ งจะส  งผลกระทบต อ 

ดัชนีความเช่ือม่ันในปจจุบันยังคงอยูในระดับ 
ที่เกินกวาคาฐานที่ 50 สาเหตุที่ทำใหดัชนี 
ความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
ปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจาก
ผูประกอบการสวนใหญมีความเชื่อมั่นวา 
ในชวงเวลาดังกลาวกิจการตางๆ ที่ไดรับ 
ผลกระทบจากสถานการณน้ำทวมนาจะ 
สามารถกลับมาฟ นตัวสู ภาวะปกติได 
ท้ังหมด นอกจากน้ีการใชมาตรการกระตุน 
เศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ ของรัฐบาล ทั้ง 
ในสวนของการปรับเพิ่มคาจางขั้นต่ำ และ 
เงินเดือนขาราชการ การลดหยอนภาษี 
บานหลังแรก และการคืนเงินกูแกผูซื้อ 
รถยนตคันแรก เปนตน รวมถึงงบลงทุนใน 
การฟ นฟูทรัพยสินราชการที ่ไดรับความ 
เสียหาย และงบลงทุนในการปองกันสถานการณ 
น้ำทวมที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต ซึ่งการเรง 
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การใชจายดานการลงทุนดังกลาวของรัฐบาล 
จะมีสวนในการชวยกระตุนเศรษฐกิจของ 
ประเทศอยางมากในระยะตอไป นอกจากนี้ 
ภาวะเศรษฐกิจในดานตางๆ ยังคงมี 
สัญญาณการปรับตัวในทิศทางที่ดี โดยใน 
สวนของภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวดี
ขึ้น โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในเดือน 
มกราคมปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 12.74 
เมื่อเทียบกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมใน 
เดือนที่ผานมา ซึ่งถือเปนการปรับตัวเพิ่ม 
ขึ้นของคาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมใน 

สาเหตุที่ทำใหดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น 
เปนผลมาจากผูประกอบการสวนใหญมีความเชื่อมั่นวาในชวงเวลาดังกลาวกิจการตางๆ ที่ 
ไดรับผลกระทบจากสถานการณน้ำทวมนาจะสามารถกลับมาฟื้นตัวสูภาวะปกติไดทั้งหมด 
นอกจากนี้การใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในรูปแบบตางๆ ของรัฐบาล ทั้งในสวนของ 
การปรับเพิ่มคาจางขั้นต่ำ และเงินเดือนขาราชการ การลดหยอนภาษีบานหลังแรก และ 
การคืนเงินกูแกผูซื้อรถยนตคันแรก
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ระดับสูง 2 เดือนตอเนื่อง จากในเดือน 
ธันวาคมที่คาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 45.40 เมื่อเทียบกับ 
เดือนกอนหนา เชนเดียวกับการใชกำลังการ 
ผลิตในเดือนมกราคมท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 
6.5 หลังจากที่ในเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่ม 
ขึ้นรอยละ 31.75 เมื่อเทียบกับเดือนกอน 
หนา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสถานการณภาค 
อุตสาหกรรมที่เริ ่มฟนตัวขึ้นจากในชวงที่ 
ผานมา ในสวนของสถานการณการลงทุน 
ในชวงเดือนมกราคมการลงทุนในตลาด 

หลักทรัพยปรับตัวเพิ่มขึ้น 49.39 จุดจาก 
เดือนธันวาคม โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ 
สิ้นเดือนมกราคมอยูที่ 1,074.71 จุด โดย 
เป นการซื ้อส ุทธ ิของนักลงทุนตางชาติ 
2,974.44 ลานบาท แสดงใหเห็นถึงความ 
เชื่อมั่นของนักลงทุนวาเศรษฐกิจไทยยังคงมี
ความเขมแข็ง ซึ่งปจจัยตางๆ ดังกลาวลวน 
สงผลใหคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 
เดือนขางหนาในเดือนนี้ปรับตัวในทิศทางที่ 
เพิ่มขึ้น
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Economic Index : Trade Watch

1. Export Composite Leading Index 
(Export CLI)

Export CLI เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 
อยูที่ระดับ 97.9 ลดลงต่ำกวาเสนมาตรฐาน 
ตอเนื่องเปนเดือนที่ 5 สงสัญญาณหดตัว แสดง 
ถึงแนวโนมการหดตัวของการสงออกในเดือน 
มีนาคม ทั้งนี้พบวาตัวแปรองคประกอบภายใน 
ประเทศยังสงสัญญาณดานลบ โดยดัชนีผลผลิต 
อุตสาหกรรม อัตราการใชกำลังการผลิต ดัชนี 
ช้ีนำวัฏจักรธุรกิจระยะส้ัน สงสัญญาณการหดตัว 
ตอเนื่อง ในขณะที่ดัชนีตลาดหลกัทรัพย สง 
สัญญาณชะลอตัว ดานปจจัยตางประเทศพบวา 
การผลิตโลกสงสัญญาณการฟนตัว

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

สัญญาณเตือนถึงภาวการณสงออกที่ซบเซาใน 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 คาดวาการสงออกจะ 
หดตัวตอเนื่อง โดยตัวแปรชี้นำการสงออกใน 
ภาพรวมยังสงสัญญาณดานลบ ในสวนของปจจัย 
ในประเทศพบวาอัตราการใชกำลังการผลิต การ 
นำเขาสินคาวัตถุดิบ ยังคงหดตัวตอเนื่อง โดย 
หดตัวรอยละ -16.1 และ -8.4  ตามลำดับ 
อยางไรก็ตามพบวาการนำเขาสินคาทุนปรับตัว 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 17.1 ในสวนของปจจัยตางประเทศ 
สถานการณการผลิตโลกปรับตัวดีขึ้นในรอบ 4 
เดือน โดย PMI อยูที่ระดับ 50.8 ในเดือน 
ธันวาคม จาก 49.7 ในเดือนกอนหนา

การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 มีแนวโนมหดตัวตอเนื่อง โดยตัวแปรชี้นำการสงออกในประเทศสวนใหญยังสงสัญญาณ 
หดตัว ทั้งในดานการผลิตและการนำเขาสินคาวัตถุดิบ ในสวนของดานการผลิตเกิดจากการหดตัวของการผลิตเพื่อการสงออกเปน 
สำคัญ (ผลิตเพื่อการสงออกสูงกวารอยละ 60) ดานปจจัยตางประเทศพบวาการผลิตโลกในภาพรวมเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น โดย Global 
Manufacturing PMI เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน โดยมีสหรัฐฯ เปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ในภาพรวม 
ผลผลิตและคำสั่งซื้อใหมยังคงชะลอตัว ในสวนของการจางงานในภาคการผลิตโลกเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ เชน สหรัฐฯ ญี่ปุน เยอรมัน 
ฝรั่งเศส ออสเตรีย และแคนาดา เปนตน

ผลจากระบบเตือนภัยภาคการสงออก Export Composite Leading Index (Export CLI) และ Export Warning System 
(EXWA) สงสัญญาณสอดคลองกันวาการสงออกในเดือนมีนาคมมีแนวโนมหดตัว ดังนี้

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

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

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