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ปจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรคลื่นความถี่

จากระบบสัมปทาน สูระบบการใหใบอนุญาต โดยวิธีการประมูล 

(Auction) ตามความในพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรฯ มาตรา 

41 วรรค 6 สำหรับกิจการวิทยุและกิจการโทรทัศนทางธุรกิจ 

และมาตรา 45 สำหรับกิจการโทรคมนาคม ดังนั้นการประมูล 

คลื่นความถี ่ 3 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ จึงถือเปนการ 

เปล่ียนแปลงคร้ังสำคัญ เพราะใชวิธีการประมูลท่ีมีความโปรงใส 

ชัดเจน และยุติธรรม ดังนั้น Thailand Economic and 

Business Review เลมนี้จึงขอนำประเด็นนี้มาเปน Special 

Report เพื่อใหผูอานไดเขาใจและเห็นภาพการเปลี่ยนแปลง 

และทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ เพราะสิ่งนี้ไมไดมี 

นัยสำคัญแคกิจการโทรคมนาคม แตมีนัยสำคัญถึงกิจการโทรทัศน 

และวิทยุ และการส่ือสารท้ังหมด และรวมไปถึงตลาดเงิน ตลาดทุน 

และถือเปนอุตสาหกรรมอันดับตนที ่จะขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ 

ไทย

นอกเหนือจากเรื่อง การประมูล 3 G แลว ฉบับนี้ยังเขมขนดวย 

เน้ือหาท้ังบทวิเคราะห งานวิจัยและวิชาการ เร่ิมตนดวยการนำเสนอ 

UTCC Business Poll ฉบับนี้ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ 

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดหยิบยกเรื่อง “ทัศนะ 
ประชาชนตอการเตรียมความพรอมรับมือสถานการณน้ำ” 
มาสำรวจกันวาปนี ้แตละครัวเร ือนมีทัศนะตอสถานการณ 

น้ำทวมอยางไร ตอมาในสวนของ Economic Review อ.ดร. 

บุญเลิศ จิตรมณีโรจน อาจารยประจำคณะเศรษฐศาสตร 

ไดรวมนำเสนอเรื่อง “การเงินเชิงพฤติกรรม: เกษียณเกษมสุข 
...ดวยการวางแผนทางการเงิน”

ในสวนของ The Globe ศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดนำเสนอบทวิเคราะห เร่ือง “จับตา 
สินคาอุตสาหกรรมไทยหลัง AEC” วาสินคาอุตสาหกรรมไทย 

กลุมใดอยูใน กลุมดาวคางฟา กลุมดาวรุง กลุมดาวเทียม หรือ 

กลุมดาวรวง และ เมื่อมองภาพขยายจากตลาดอาเซียน ฉบับนี้ 

China Focus ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร อัครราชทูต (ฝาย 

การพาณิชย) ณ กรุงปกกิ่ง ไดรวมนำเสนอเรื่อง “ยุโรป ... 
จุดหมายการลงทุนยอดนิยมของจีน” และอีกหนึ่งพันธมิตรที่ 

รวมนำเสนอเนื้อหาดานธุรกิจในตางประเทศ ธนาคารเพื่อการ 

สงออกและนำเขาแหงประเทศไทย ฉบับนี้ไดรวมนำเสนอเรื่อง 

“การเลือกซื ้อและบริโภคผลไมสดของผู บริโภคในอาเซียน 
และจีน”

และในสวนของ Strategy กลยุทธใหมๆ ที่นักธุรกิจไทยตอง 

เรียนรู ฉบับนี้เริ่มดวยความรูใหมๆ ทางเทคโนโลยีสมารทโฟน 

กับเรื่อง “สมารทโฟน (Smart Phone) ในปจจุบันและใน 
อนาคต....” โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. วรลักษณ วงศโดยหวัง 

ศิริเจริญ อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย ตอดวยมุมมองทางการตลาด เรื่อง “ความลับ… 
ที่ผูคาปลีกไมรู!” โดย ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ อาจารย 

ประจำคณะบริหารธุรกิจ และการสรางแบรนดของตลาดจีน 

“แบรนดตางชาติในใจคนจีน” และตอดวยกลยุทธ CSR เรื่อง 

“เตรียมพรอมองคกร รับมือ AEC ตอนที่ 4” โดย รอง 

ศาสตราจารย ทองทิพพา วิริยะพันธ อาจารยประจำคณะ 

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ และสุดทาย 

วิเคราะห Pattern of Law เรื่อง “ผูใชงานลิขสิทธิ์ vs. 
ผูถืองานลิขสิทธิ์” โดย อ.ดร ปยะบุตร บุญอรามเรือง อาจารย 

ประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และคุณ 

ตามตะวัน อรุณกมล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

และปดทายเลมดวย Work & Life เรื่องวัฒนธรรมนาฎศิลป 

ไทยที่อาจจะเลือนหายไปในปจจุบัน เรื่อง โขน....ศิลปะการ 
แสดงชั้นสูงของไทย โดยอาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส คณะ 

นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

คล่ืนความถ่ี มีความสำคัญอยางไร คล่ืนความถ่ี ถือเปนทรัพยากร 

สื่อสารของชาติ  และเพื่อประโยชนสาธารณะ ฉะนั้นการ 

ประมูลคลื่นความถี่ 3 G นี้จึงเปนเรื่องสำคัญที่มีผลตอเศรษฐกิจ 

และสังคมไทย นิตยสาร Thailand Economic & Business 

Review สื่อกลางการนำเสนอขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 

รวมเปนผูนำเสนอขอมูล ขอเท็จจริงชวยใหผูอานนำความรู 

เพื ่อนำไปปรับใชเปนประโยชนในการกำหนดทิศทางธุรกิจใน 

ยุคของการเขาสู AEC

อารดา มหามิตร

บรรณาธิการบริหาร

Editor's Memo
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เมื่อมีรัฐธรรมนูญ 2540 เกิดขึ้น 

เปนครั้งแรกในประเทศไทยหรืออาจจะ 

เปนครั้งแรกในโลกที่มีบทบัญญัติวาดวย การบริหารจัดการ 

คลื่นความถี่อยูใน รัฐธรรมนูญ ดังนั้นตั้งแตป 2540 

มีกฎหมายลูก 2543 พ.ร.บ. องคกร จัดสรรคลื่น ก็กำหนด 

ใหมีการจัดตั้ง องคกรอิสระ สองหนวยคือ กทช. และ กสช.  

Special Report :
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49

ในการควบคุมตนทุนอีกวิธีการหนึ่งที่ ผูประกอบการในยุค 

Smart SMEs สามารถทำได คือ การใหความสำคัญกับ 

กระบวนการออกแบบ (Product Concept & Design) 

ที่มุงเนนไปที่การใชงานพื้นฐาน เปนหลัก

CSR Strategy

27

สวนแบงตลาด พบวาอาเซียนมีการนำเขา จากสิงคโปรสูงสุด 

รอยละ 47.96 รองลงไปคือ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และ 

ฟลิปปนส เปนรอยละ 19.91 14.70 14.26 และ 3.17 

ตามลำดับ

The Globe
51

บรรทัดฐานงานลิขสิทธิ์ทางฟรีทีวีคืออะไรกันแน 

ระหวางใครจะใชงานลิขสิทธิ์ก็ได ตราบเทาที่ไมถูกหาม 

(บรรทัดฐานผูใชงานลิขสิทธิ์เปนใหญ หรือ user rule)

หรือ ใครจะใชงานลิขสิทธิ์ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตเทานั้น  

(บรรทัดฐานผูถืองาน ลิขสิทธิ์เปนใหญ หรือ holder rule)

Pattern of LAW

31

พบวา ราว 1 ใน 3 ของบริษัทจีนเชื่อวา 

โอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุดในชวง 3 

ปขางหนาจะอยูที่ยุโรปตะวันตกเปนสำคัญ 

ขณะที่ตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือได 

รับความนิยมถัดมา โดยอยูที่รอยละ 29 และรอยละ 22

ตามลำดับ 

China Focus

54

“โขน” ก็คงไมใชเพียงตำนานของนาฏศิลป

ไทยเทานั้น แตนับเปนศิลปะการแสดงชั้นสูง

ของไทยที่ยังคงขับขานและประจักษอยูคูกับ

วัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน  

Work & Life
45

ในจำนวน 10 ตราสินคายอดนิยมนั้น มีอยูถึง 7 แบรนด 

ที่สามารถ เขาไปครองใจชาวเอเชียและชาวจีนเหมือนกัน 

อันไดแก แอปเปล (Apple) เนสเล (Nestle) โซนี (Sony) 

ซัมซุง (Samsung) พานาโซนิค (Panasonic) ไนกี้ (Nike) 

และแคนนอน (Canon)  

Branding

Quote
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เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดเปดเผย 
ถึงผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,200 ตัวอยาง ระหวางวันที่ 19- 24 กันยายน 2555 
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เปนเพศชายรอยละ 50.2 และเพศหญิงรอยละ 49.8 โดยอยูในชวงอายุ 20-29 ป รอยละ 36.1 ชวงอายุ 30-39 ป 
รอยละ 21.9 ชวงอายุ 40-49 ป รอยละ 19.9 ชวงอายุ 50-59 ป รอยละ 10.1 และ 60 ปขึ้นไป รอยละ  12 
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ในช วงต นเด ือนต ุลาคมที ่ผ านมา 
ทานอาจมีญาติพี ่นองหรือคนรู จักที ่ตอง 
พนจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเมื ่อ
สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2555 บางทาน 
ก็เกษียณตามกำหนดเมื่ออายุครบ 60 ป 
บริบูรณทั้งๆ ที่อาจจะอยากทำงานตออีก 
สักระยะ เพราะไมม่ันใจวาเบ้ียนอยหอยนอย 
ท ี ่สะสมมาต ั ้ งแต  เร ิ ่ มทำงานจะเพ ียง 
พอสำหรับใชจายในวัยหลังเกษียณหรือไม 
แตบางทานก็เปนการเกษียณกอนกำหนด 
เพราะมั่นใจวาทองหยองที่เก็บหอมรอมริบ 
มาเกือบ 40 ปตลอดชวงวัยทำงานมี 
เหลือเฟอที ่จะใชหาความสุขในบั ้นปลาย 
ของชีวิต ผมเชื่อคนสวนใหญ (รวมทั้งตัว 
ผมเอง) ไมอยากทำงานจนกระทั่งครบอายุ 
เกษียณขององคกร แตสำหรับบางคนก็ 
จำเปนตองทนทำงานหนักจนหนาดำคร่ำ 
เครียดเพราะเกรงวาจะชวดผลประโยชน 
ที ่ควรจะไดรับถาเลือกที ่จะเกษียณกอน 
กำหนด แตอยางไรก็ตามการเกษียณกอน 
กำหนดไมใชเรื ่องยากเกินความสามารถ 
หากเรามีการเตรียมความพรอมเพื่อการ
เกษียณอายุมาอยางสม่ำเสมอ

สำหร ับแนวทางการเตร ียมความ 
พรอมเพื่อวัยเกษียณ บางทานอาจมีความ 
เช่ือวา “ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ” 
จึงพยายามดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรง
ดูดีมีออรา ในขณะที่บางทานอาจยึดมั่น 
กับความเชื่อที่วา “ความมีทรัพยเปนลาภ 
อันประเสริฐ” จึงกมหนากมตาทำงานอยาง 
หนักเพื ่อสะสมเงินทองไวใชยามแกเฒา 
จนในบางครั ้งอาจลืมเหลียวมองสุขภาพ 
ของตนเอง เงินทองที่อุตสาหสะสมไวก็ 
อาจไมเพียงพอที ่จะใชเยียวยารักษาโรค 
ภัยไขเจ็บตางๆ ที่จะตามมาเมื่ออายุมาก 
ขึ้น ดังนั้นการเตรียมความพรอมเพื่อการ 
เกษียณที ่ด ีจะตองเปนการเตรียมความ 
พรอมเชิงบูรณาการทั ้งทางดานสุขภาพ 
รางกายและจิตใจประกอบกับดานการเงิน
ใหสมดุล โดยยึดหลัก “มัชฌิมาปฏิปทา” 
หรือทางสายกลางตามหลักพระพุทธศาสนา 
นั่นเอง  สำหรับเนื้อหาที่ผมจะเลาสูกันฟง 
ในบทความฉบับน้ีจะกลาวถึงเพียงบางแงมุม 
ที่สำคัญๆ ของการวางแผนทางการเงิน 
เพื่อการเกษียณ เพื่อทุกทานจะไดเกษียณ 
เกษมสุขแบบไมตองปวดเศียรเพราะเกรง
วาเงินจะหมดกอนแก

เม ื ่อพูดถึงเร ื ่องการวางแผนทาง 
การเงินเพื่อเกษียณอายุ ขอมูลพื้นฐานที่ 
ใชสำหรับการวางแผนและเกี่ยวของกับ
อายุประกอบดวย อายุปจจุบัน อายุที่ 
ตองการเกษียณ และอายุขัย บางคนอาจ 
ถึงกับหนาบึ ้งและเปลี ่ยนบทสนทนาไป 
เร ื ่องอื ่นทันที เพราะเมื ่อไดย ินคนถาม 
เรื่องอายุทีไรก็แสลงใจไปซะทุกที พอใคร 
ถามเรื ่องอายุก็มักจะอิดออดไมยอมบอก 
อายุที่แทจริง หรือไมก็เลี่ยงตอบวาใหเดา 
จากรอบเอว แตถาจะใหเดาจากใบหนาก็ 
คงอายุนอยเกินจริง เพราะคนสมัยนี้นิยม 
สวยปงหลอเปะดวยแพทย ถาไมทราบ 
อายุท ี ่แทจร ิงแลวการวางแผนเพื ่อการ 
เกษียณอายุจะทำไดอยางถูกตองไดอยาง 
ไร??? นอกจากนี้แลวคนสวนใหญมักคิด 

วาการวางแผนทางการเง ินเพื ่อเกษียณ 
เปนเรื่องของอนาคตอันยาวไกลรอยลี้พันลี้ 
ที ่ย ังมาไม ถ ึงส ักท ี ดังน ั ้นคนเราจ ึงให  
ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน 
สำหรับเรื่องอื่นๆ ที่ใกลตัวกอนเสมอ เชน 
คนที่เพิ่งเริ ่มทำงานมักจะวางแผนเก็บเงิน 
เพื่อซื้อรถยนตมากกวาที่จะคิดถึงการออม
เงินเพื่อไวใชยามเกษียณในอีกราวๆ 40 ป 
ขางหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีนโยบาย 
รถยนตคันแรกเปนตัวกระตุนตอมอยากมี
รถทั ้งๆ ที ่อาจยังไมม ีความจำเปน จน 
กระทั ่งทางดวนเกือบจะกลายเปนลาน 
จอดรถในเวลาเรงดวน ถึงแมวาการใชจาย 
เงินเพื่อความสุขในปจจุบันจะมีความสำคัญ 
แตเราก็ตองไมลืมวาการวางแผนการเงิน 
เพื่อเกษียณอายุก็มีความสำคัญไมยิ่งหยอน 
ไปกวากัน ดังนั้นการวางแผนทางการเงิน 
ที ่ด ีจะตองเปนการวางแผนการเงินเพื ่อ 
วัตถุประสงคตางๆ ควบคูกันไปเสมอ ทาง 
ทฤษฎีดูเหมือนจะเปนเรื่องงาย แตในทาง 
ปฏิบัติแลวถือวาเปนเรื่องยากพอสมควรที่
คนเราจะวางแผนทางการเงินแบบองครวม 
โดยคำนึงถึงหลายๆ วัตถุประสงคในเวลา 
เดียวกัน เนื่องจากตามแนวคิดของการเงิน 
เชิงพฤติกรรมนั้น คนเรามีแนวโนมที่จะ 
วางแผนทางการเง ินสำหรับแตละว ัตถ ุ 
ประสงคแยกออกจากกันในลักษณะของ 
ระบบบัญชีสมอง (Mental Accounting) 
รวมทั ้งมองขามปฏิสัมพันธระหวางวัตถุ 
ประสงคตางๆ (Thaler, 1999)  ดังนั้นใน 
ข ั ้นตอนของการวางแผนทางการเง ิน 
ระบบบัญชีสมองจึงเปรียบเสมือนปศาจราย 
ที ่คอยสรางภาพลวงตาใหเราเห็นความ 
สำคัญของการใชจายเงินเพื ่อความสุขใน 
ป จจ ุบ ันมากกว  าความส ุข ในอนาคต 
แตถาเราสามารถกาวผานจากขั้นตอนของ
การวางแผนมาสู ข ั ้นตอนของการปฏิบัติ 
แลว ระบบบัญชีสมองก็ควรจะแปลงราง 
จากปศาจรายมาเปนเทวดาผู แสนดีที ่ 
คอยชวยอารักขาเงินออมในระบบบัญชี
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������ เชน บัญชีการซื้อรถยนต บัญชี 
การซื้อบาน และบัญชีการเกษียณ แต 
สำหรับบางคนที ่ปศาจรายตนนี ้คอนขาง 
จะเฮ้ียนสักหนอย มันก็อาจไมยอมแปลงกาย 
เปนเทวดาซ้ำร ายกลับมีคาถาอาคมแก 
กลามากขึ้น จนถึงขั้นสั่งใหเราเอาเงินที่กัน 
ไว สำหรับใช ยามเกษียณไปใชเพ ื ่อว ัตถ ุ 
ประสงคอื่นกอน

Tversky และ Kahneman (1981) 
ไดออกแบบคำถามเพื ่อใชตรวจจับอคติ 
(Bias) ในการตัดสินใจ หรือที่ผมเรียกวา 
ปศาจระบบบัญชีสมอง ทานผูอานอาจจะ 
ลองตอบคำถามทั้งสองดูก็ไดนะครับ แลว 
เราคอยมาดูกันวาทานเปนรางทรงของ 
ปศาจตนนี้หรือไม เพราะวันดีคืนดีปศาจ 
ตนนี้อาจเขาประทับรางของทานเปนราง
ทรง และทำใหทานตัดสินใจเกี่ยวกับการ 
วางแผนเพื่อการเกษียณผิดพลาดได
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(A) ทานยังคงยืนยันที่จะดูละครเวที 
โดยยอมจายเงิน $10 เพื่อซื้อตั๋วละครเวที

(B) ทานจะยกเลิกการดูละครเวที 
ถึงแมทานมีเงินในกระเปาเพียงพอที่จะจาย 
$10 เพื่อซื้อตั๋วละครเวที
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(C) ทานยังคงยืนยันที่จะดูละครเวที 
และยินยอมที่จายเงินอีก $10 เพื่อซื้อตั๋ว 
ละครเวทีใบใหม

(D) ทานจะยกเลิกการดูละครเวที เพราะ 
ไมอยากควักเงินอีก $10 ออกจากกระเปา 
เพื่อซื้อตั๋วละครเวทีใบใหม

จากผลการศึกษาของ Tversky และ 
Kahneman พบวา รอยละ 88 ของ 
ผูตอบคำถามขอที่ 1 เลือกตอบตัวเลือก 
(A) โดยยืนยันที่จะตองดูละครเวทีเรื่องนี้ 
ใหไดและยินยอมที่จะควักเงิน $10 เพื่อ 
ซื้อตั๋วละครเวที ถึงแมวาตนเองจะเพิ่งทำ 
เงิน $10 หลนหายไป ถาผูตอบคำถามเปน 
ผูมีเหตุผลและไมมีปศาจระบบบัญชีสมอง
แฝงอยูในราง ผูตอบคำถามสวนใหญก็ควร 
ที่จะตองเลือกตอบตัวเลือก (C) สำหรับ 
คำถามในขอที่ 2 แตจากผลการทดลอง 
แลวไมไดเปนเชนนั้น Tversky และ 
Kahneman พบวา รอยละ 54 ของ 
ผูตอบคำถามขอที่ 2 เลือกตัวเลือก (D) 
คือยกเลิกการดูละครเวที เพราะไมอยาก 
ควักเงินออกจากกระเปาอีก $10 เพื่อซื้อ 
ตั ๋วละครเวทีใบใหมแทนตั ๋วใบเดิมที ่ทำ 
หลนหาย แสดงวาคนสวนใหญคิดวาการ 
ที่ตนเองทำแบงค $10 หลนหายนั้นมี 
ความสูญเสียนอยกวาการที ่ตนเองทำตั ๋ว 
ละครเวทีราคา $10 หลนหาย ซึ่งในความ 
เปนจริงแลวทั้งแบงคและตั๋วละครก็มีมูลคา 
$10 เทากัน!!! ปรากฏการณเชนนี้ถือวา 
เปนเรื่องที่แปลกประหลาดไมใชนอยที่คน
เราจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน เนื่องจาก 
ปศาจรายไดแยก “ระบบบัญชีในสมองของ 
แบงค” ออกจาก “ระบบบัญชีในสมอง 
ของตั๋วละคร” หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
ปศาจระบบบัญชีสมองไดสรางภาพลวงตา
ทำใหคนสวนใหญคิดวาการดูละครเวที 
เรื ่องนี ้จะตองเสียเงินเพื ่อซื ้อตั ๋วที ่มีราคา 
สูงถึง $20 สำหรับสถานการณในขอ 2 
แตมีราคาเพียง $10 สำหรับสถานการณ 
ในขอ 1
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��1�!2  เชน บางทานอยากนั่งเครื่องบิน 
เพื ่อเดินทางทองเที ่ยวรอบโลกเพราะใน 
วัยทำงานไดแตนั ่งในรถยนตวันละ 4-5 
ชั ่วโมงเพื ่อเด ินทางระหวางบานและที ่ 
ทำงาน หรือบางทานอาจมีแนวคิดที่จะ 
ยายถิ ่นฐานไปประเทศที่มีคาครองชีพต่ำ 
ซึ ่งถาอยากจะใหทันสมัยหนอยก็อาจจะ 
เล ือกประเทศท ี ่ เป นสมาช ิกของ AEC 
เพราะจะทำใหทานดูอินเทรนดไมตกยุค 
เหมือนกับหลายๆ องคกรที่กำลังเดินหนา 
เต็มพิกัดสู AEC คนสวนใหญจะคาดการณ 
รายไดที่ตองการสำหรับวัยหลังเกษียณใน

รูปแบบของจำนวนเงิน เชน ทานตองการ 
รายไดในวัยเกษียณเดือนละ 30,000 บาท 
แตโดยหลักการแลว การคาดการณรายได 
ควรทำในรูปแบบของสัดสวนของรายไดที่
ตองการในวัยเกษียณเทียบกับรายไดในวัย
ทำงาน (Income Replacement Ratio) 
ซึ ่งสัดสวนนี้จะเปนที่ทราบกันดีในแวดวง 
ของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและมักจะ
กำหนดให Income Replacement 
Ratio มีคาเทากับ 0.7 (Ackert and 
Deaves, 2010) ซึ่งหมายความวา คน 
สวนใหญสามารถดำรงชีวิตอยูในวัยเกษียณ 
ดวยรายไดคิดเปนรอยละ 70 ของรายได 
ในวัยทำงาน สาเหตุที่การพยากรณรายได 
ที ่ตองการในวัยเกษียณควรทำในรูปแบบ 
ของสัดสวนมากกวาจำนวนเงิน เนื่องจาก 
บุคคลที ่มีระดับรายไดแตกตางกันยอมมี 
มาตรฐานของการครองชีพที ่แตกตางกัน 
ซึ ่งเปาหมายของการวางแผนทางการเงิน 
เพ ื ่อว ัยเกษียณอายุท ี ่ เหมาะสมคือการ 
พยายามรักษามาตรฐานของการครองชีพ 
ในวัยกอนและหลังเกษียณใหคงเดิม ยก 
ตัวอยางเชน ถา นาย ก มีรายไดในวัย 
ทำงานเดือนละ 70,000 บาท และนาย ข 
มีรายไดในวัยทำงานเดือนละ 200,000 
บาท โดยที่ นาย ก และ นาย ข มี 
รายไดหลังเกษียณเทากันเดือนละ 50,000 
บาท ซึ่งถาพิจารณาเพียงจำนวนเงินเดือน 
ละ 50,000 บาท อาจทำใหเขาใจผิดวา 
นาย ก และ นาย ข นาจะดำรงชีวิตได 
อยางสบายๆ ในวัยหลังเกษียณ แตเมื่อ 
พิจารณารายไดในวัยหลังเกษียณเทียบกับ
รายไดในวัยกอนเกษียณ พบวา นาย ข 
นาจะมีคุณภาพชีวิตที่แยกวานาย ก เพราะ 
นาย ข มี Income Replacement Ratio 
เพียง 25% ในขณะที่นาย ก มี Income 
Replacement Ratio สูงถึง 71% 
ดังนั้นขอควรระวังสำหรับการวางแผนการ
เงินเพ่ือวัยเกษียณคือ ทานจะตองไมพยายาม 
คิดวาถาคนอื ่นตองการเงินจำนวนหนึ ่ง 
เพื่อใชในวัยหลังเกษียณ เชน 50,000 
บาทตอเดือน แลวทานจะสามารถดำรง 
ช ีว ิตได ด วยเง ินจำนวนที ่ เท าก ันโดยที ่ 
มาตรฐานการครองช ีพของท านจะไม  
เปลี ่ยนแปลงไปจากชวงระยะเวลากอน 
การเกษียณ

เม่ือทานคาดการณแลววาทานตองการ 
มีรายไดเทาไรตอเดือนในชวงหลังเกษียณ 
ทานก็สามารถคำนวณจำนวนเงินกอนที ่ 
ทานตองการมี ณ วันเกษียณ เมื่อเอย 
ถ ึงเร ื ่องการคำนวณมูลคาเง ินตามเวลา 
บางทานอาจเกิดอาการตกใจจนลืมสูตร 
คำนวณที่เคยร่ำเรียนมา หรืออยากที่จะ 
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หยุด…หยุด….หยุดเรื ่องการวางแผนการ 
เงินเพื่อการเกษียณไวเพียงแคนี้ เพราะ 
เกรงวาจะปวดเศียรเวียนเกลาตั้งแตยังไม
ทันเกษียณ แตสมัยนี้ทานสามารถเรียกใช 
ตัวชวยในการคำนวณตามเว็บไซตตางๆ 
เชน เว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการ 
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
การออมและลงท ุนเพ ื ่อให ได  เง ินก อน 
ตามเปาหมาย ณ วันเกษียณ ก็เปรียบ 
เสม ือนการแข  งข ัน เด ินว ิ ่ งมาราธอน 
ผูแขงขันบางคนที่อยูในวัย 25 หยกๆ 26 
หยอนๆ ที่คลั่งไคลการเสี่ยงและผจญภัย 
ก็อาจชอบวิ ่งเร ็วแบบนักวิ ่งลมกรดรอย 
เมตรรวดเดียวจบ หรืออาจจะชอบวิ่งแบบ 
วิบากกระโดดขามรั ้วขามบอน้ำบอทราย 
แมจะเกิดพลาดทาหัวทิ่มแขนขาหัก ก็คง 
เขาเฝอกเพียงไมกี่เดือน กระดูกออนๆ ก็ 
สามารถเชื่อมติดกันและกลับมาลงแขงขัน
ไดใหม สวนผูแขงขันบางคนที่อายุอานาม 
ขึ้นเลขสี่หรือเลขหาที่ตองกินอาหารเสริม
แคลเซียมวันละเม็ด ก็อาจเลือกที่จะเดิน 
แบบคอยเปนคอยไป เขาทำนองขอเปน 
เตาดีกวากระตายและขอเพียงไปใหถ ึง 
เสนชัยแบบชัวรๆ ก็พอแลว เพราะถาหาก 
ฝนสังขารวิ่งผลัดแบบสี่คูณรอยเมตร แต 
เกิดโชครายสะดุดขาตัวเองจนลมลุกคลุก 
คลาน กระดูกกระเดี้ยวอาจหักเปนเสี่ยงๆ 
แบบเขาเฝอกเปนปก็ยังตอไมติด สวน 
ผูแขงขันที่อยูในวัยสามสิบกำลังแจวก็อาจ
ใชทั ้งการเดินและการวิ ่งผสมกันไปตาม 
ความเหมาะสม
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��!���  เชน การฝากเงินกับธนาคาร 
และการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งให 
อัตราผลตอบแทนที่ต่ำกวาหุนสามัญ สวน 
การเดินผสมกับการการวิ่งก็เปรียบเสมือน
การลงทุนในหลักทรัพยทั ้งที ่มีความเสี ่ยง 
สูงและต่ำผสมกันในสัดสวนที ่พอเหมาะ 
และอาจรวมถึงการลงทุนในหุนกูของภาค
เอกชนดวยก็ได ดังนั้นทานที่วางแผนการ 
เงินเพื่อการเกษียณจะตองเลือกออมและ
ลงท ุนในหล ักทร ัพย แต ละประเภทใน 
สัดสวนที่เหมาะสมกับชวงอายุของตนเอง
ตามทฤษฎีวัฏจักรชีวิต (Life-cycle Theory) 
กลาวคือ โดยปกติแลวคนอายุนอยจะ 

สามารถยอมรับความเสี่ยงไดมาก เพราะ 
ถาการลงทุนเกิดความเสียหายแบบเขา 
ทำนองทุนหายกำไรหด ก็ยังมีเวลาเหลือ 
อีกหลายปที่จะทำงานเก็บเงินและมีโอกาส 
แกตัวในการลงทุนครั้งใหม สวนคนที่อยูใน 
ว ัยใกลเกษียณจะยอมรับความเสี ่ยงได 
นอย เนื่องจากเวลาทำงานและเวลาแกไข 
ความผิดพลาดจากการลงทุนเหลือนอย 
เต็มที ดังนั้นสัดสวนของการลงทุนในหุน 
สามัญควรจะคอยๆ ลดลงตามอายุที่เพิ่ม 
ขึ้น แตทฤษฎีวัฏจักรชีวิตไมไดบอกแบบ 
ฟนธงชัดๆ วาสัดสวนการลงทุนในหุนสามัญ 
ที่เหมาะสมสำหรับคนแตละวัยเปนเทาไร 
หลักการงายๆ (Rule of Thumb) ที่ 
คนสวนใหญใชเปนแนวทางในการกำหนด
สัดสวนการลงทุนในหุนสามัญคือ (Shefrin, 
2008; Forbes, 2009; Ackert and 
Deaves, 2010)

#��#+����	�������4�(�#���% (%) = 
100 – ��!����/(���"�������

สุดทายนี้ ผมขอเปนกำลังใจใหกับ 
ทุกทานในการที ่จะเอาชนะปศาจระบบ 
บัญชีสมอง เพื่อทานจะไดเริ่มตนวางแผน 
ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณตั้งแตวันนี้ ถึง 
แมวาการวางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณ
จะเปรียบเทียบไดกับการแขงขันเดินวิ ่ง 
มาราธอน แตสองส่ิงน้ีก็ยังคงมีความแตกตาง 
กันในบางประเด็น การออมและลงทุนเพื่อ 
การเกษียณแตกตางจากการแขงเดินวิ ่ง 
มาราธอนตรงที่การออมไมมีการฟาวนใน
ชวงออกสตารท ทานไมตองรอเสียงปนดัง 
กอนแลวคอยออกตัวแบบการแขงขันเดิน
วิ่งมาราธอน ถาทานพรอมก็เริ่มตนออม 
และลงทุนไดทันที ผูเริ่มออมกอนยอมได 
เปรียบผูเริ ่มออมทีหลังเพราะเงินทองเติบ
โตตามระยะเวลาของการออม นอกจากนี้ 
แลว จำนวนผูชนะของการออมเพื่อการ 
เกษียณไมไดถูกจำกัดเพียงแค 3 คนแรก 
ที่จะไดเหรียญทอง เงิน และทองแดงแบบ 
การแขงขันเดินวิ่งมาราธอน ไมวาทานจะ 
เดินหรือจะวิ่ง ขอเพียงแคทานสามารถ 
ประคับประคองตนเองใหถึงเสนชัยภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด โดยใชการออมและ 
ลงทุนแบบผสมผสานระหวางหลักทรัพย 
ประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับวัยและความ 
เส ี ่ยงท ี ่ยอมร ับได จนกระทั ่งม ี เง ินตาม 
เปาหมายกอนเกษียณ เพียงแคนี้ทุกทานก็ 
มีโอกาสที ่จะเปนผู ชนะสำหรับการออม 
เพื่อการเกษียณไดแลวครับ

อางอิง:
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(http://capital.sec.or.th/webapp/fe
edback/section2.php)
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เมื่อวันศุกรที่ 21 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทยไดรวมกับคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม  วุฒิสภา และ 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) จัดงานสัมมนา 
Digital Agenda  Thailand ครั้งที่ 5 งานนี้ได 
เจาะลึกถึงประเด็น  “การประมูลคลื่นความถี่ 3G”  ซึ่งจะ 
มีการประมูลคลื่นความถี่ในยาน 2.1 GHz ในวันที่ 16 
ตุลาคม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ   (กสทช.) 
ไดดำเนินการใหมีการประมูลอยูในชวงระหวางวันที่ 16, 
17, 18  ที่จะมีการประมูลคลื่นความถี ่   

พันเอก ดร. เศรษฐพงษ มะลิสุวรรณ ประธาน 
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทค.)  กลาววา 
ขณะนี้ไดมีการเริ ่มดำเนินการและมีผู สนใจรับหลักเกณฑ 
ในการประมูลไป 16 รายแลวซึ่งในการดำเนินการนั้น วันที่ 
28 จะเปนวันสุดทายที่ปดรับผูที่สนใจในการประมูลคลื่น 
ความถี่ในครั้งนี้  เราจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่มี 
สิทธิ์เขาประมูลคลื่นความถี่  ในการดำเนินการทั้งหมดนั้น 
เราใชหลักของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ หรือ 
ที่เราเรียกวา International Telecommunication 
Union หรือ ITU  ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการ รวมทั้ง 
เราใชหลักวิชาการทางดานเศรษฐมิติในการคำนวณมูลคา 
คลื่นความถี่ 

วันสัมมนาในวันนี้ ไดมีการกลาวถึงอนาคตของการ 
บริหารงานคลื่นความถี่ของประเทศไทย  และไดนำบทเรียน 
จากอดีตมาบรรยายบนเวทีสัมมนา ซ่ึงศาสตราจารย เศรษฐพร 
คูศรีพิทักษ อดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กทช.) ไดใหเกียรติมาเลาประสบการณการจัดสรรคลื่น 
ความถ่ี  กระบวนการและข้ันตอนในอดีตวามีวิธีการจัดสรร 
เปนอยางไร  และมีปญหาอะไรบางที่เคยประสบที่นาจะ 
เปนบทเรียนใหแกประเทศไทย 

ในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทานทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกล จึงไดตั้งกรมขึ้นมา 2 
กรม  คือ กรมไปรษณียและกรมโทรเลข  ในวันที่ 4  
สิงหาคม 2426 หลังจากนั้น 15 ป สองกรมนั้นก็รวม 
เปนกรมไปรษณียและโทรเลข กิจการโทรคมนาคมใน 
ประเทศไทยมีกิจการโทรเลขมากอน  โทรศัพทตามมา  
กิจการที่เกี่ยวกับวิทยุเรามีกฎหมายที่เริ่มตน ป 2457  
เรียกวาพ.ร.บ.วิทยุโทรเลข และไดมีการแกไขปรับปรุงมา 
บางสวน  ตอมาก็มีกิจการที่เกี่ยวของกับวิทยุกระจายเสียง 
เขามาเกี่ยวของดวย  ก็มีกฎหมายออกมาเมื่อป 2478  
เปน พ.ร.บ. วิทยุสื่อสาร ซึ่งตอนนั้นในป 2477 มี พ.ร.บ. 
หนึ่ง คือ พ.ร.บ. โทรเลขและโทรศัพท  ซึ่งตาม พ.ร.บ. 
สองฉบับแยกก ิจการโทรคมนาคมออกเป นสองสาย  
สายหนึ่งวาดวย ‘คลื่น’  สายหนึ่งวาดวยทาง ‘สาย’  แต 
อยางไรก็ตาม พ.ร.บ. วิทยุสื่อสาร ใชมา 20 ป จนถึงป 
2498 ก็ไดมีการแกไขกฎหมายโดยแยกกฎหมายวาดวย 
วิทยุสื่อสารออกเปนสองสาย  สายหนึ่งคือ พ.ร.บ. วา 
ดวยวิทยุโทรคมนาคม 2498  ฉบับหนึ่ง  กับอีกอันเปน 
พ.ร.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 2498   

ซึ่งตรงนี้เปนจุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่
ทำใหแยกกิจการวิทยุคมนาคมหรือเนนทางดานโทรคมนาคม 
กับดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนออกจากกัน   
โดยกิจการวาดวยโทรคมนาคมหรือวิทยุโทรคมนาคมก็อยูที่ 
หนวยงานหลักคือ กรมไปรษณียและโทรเลข สวนกิจการวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนก็ไปอยูที่กรมประชาสัมพันธ  
โดยกรมประชาสัมพันธมีชื่อนี้เมื่อป 2495 แตกอนหนานี้ 
เม่ือป 2483 เรียกวา กรมโฆษณาการ และก็ต้ังเปนสำนักงาน 
โฆษณาการป 2476 เพราะฉะนั้นวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศนแยกกัน

เมื่อพูดถึงหนวยงานที่รับผิดชอบ เริ่มตนเมื่อป 2498 
ไดมีการแยกวิทยุโทรคมนาคมกับวิทยุกระจายเสียงออกจากกัน 
ตอนนั ้นวิทยุคมนาคมก็อยู ท ี ่กรมไปรษณียและโทรเลข 
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ทางดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนก็ไปอยูที่กรม 
ประชาสัมพันธ กฎหมายท่ีใชคือ พ.ร.บ. วิทยุและโทรคมนาคม 
2498 และพ.ร.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 2498 
ตอมาในป 2518 มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกมา 
2 ฉบับ ระเบียบฉบับแรกวาดวย กิจการวิทยุกระจายเสียง 
และโทรทัศน หรือที่มีชื่อวา กบว. มีการตั้งคณะกรรมการ 
ที่ชื่อวา กบว. ออกมาเพื่อดูแลกิจการกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน  สวนทางดานวิทยุโทรคมนาคม ก็มีระเบียบ 
วาดวย การประสานงานการบริหารวิทยุความถี่แหงชาติ มี 
คณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการประสานงาน 
การจัดและการบริหารงานความถี่วิทยุแหงชาติ หรือ กบถ.  
เพราะฉะนั้นสองหนวยนี้เปนหนวยที่กำหนดนโยบายและ 
ใหแนวทางกฎเกณฑกติกาในการจัดสรรคลื่น

พอป 2535 ก็มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การจัดสรรกิจการกระจายเสียงโทรทัศนออกมาใหม ชื่อก็ 
เปน กกช. ซึ่ง กกช.  กบถ.  ตอนหลังถูกยกเลิกไป เมื่อมี 
รัฐธรรมนูญ 2540 เกิดขึ้น เปนครั้งแรกในประเทศไทย 
หรืออาจจะเปนครั้งแรกในโลกที่มีบทบัญญัติวาดวย การ 
บริหารจัดการคลื่นความถี่อยูในรัฐธรรมนูญ ดังนั้นตั้งแต 
ป 2540 มีกฎหมายลูก 2543 พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่น 
ก็กำหนดใหมีการจัดตั้งองคกรอิสระ สองหนวยคือ กทช. 
และ กสช.   แตในทางปฏิบัติ กสช. ไมเกิด  กทช. ก็เกิดตั้ง 
ป 2547 ดังนั้นตรงนี้จึงเปนที่มาที่จะเรียนวาหนวยงานที่ 
บริหารจัดการคลื ่นความถี ่ว ิทยุเมื ่อกอนก็เปนไปตามที ่ 
หนวยงานที่ผมเรียนคือ หนวยงานหลักคือ กรมไปรษณีย 
และโทรเลข ทางดานโทรคมนาคม สวนทางดานวิทยุ 
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนอยูทางกรมประชาสัมพันธ 
และกกช.  กบว.  

วัตถุประสงคในการบริหารจัดการคลื ่นในอดีตกับ 
ปจจุบันอาจจะตางกันอยางนี้คือวา  ในอดีตคลื่นความถี่ 
ถือวาเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติ เนนเพื่อประโยชน 
ของรัฐ เนนเพื่อความมั่นคง แตในปจจุบันตางกันคือ 
เนนเพื่อประโยชนสาธารณะ เนนเรื่องความมั่นคง ทีนี้ 
เมื ่อเนนเพื ่อประโยชนของรัฐในอดีตก็ทำใหเกิดกรณีการ 
จัดสรรคล่ืนความถ่ีสำหรับประเทศไทยวา จะจัดสรรใหเฉพาะ 
หนวยงานของรัฐเทานั้น ไมไดจัดสรรใหเอกชน จริงๆ ตรงนี ้
กฎหมายไมไดหาม  เคยมีทานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
ทานก็ไปเขาใจผิดวา กฎหมายหามจัดสรรใหเอกชนแต 
ความจริงไมใช  เพียงแตวามีมติคณะรัฐมนตรีบอกวา คลื่น 
วิทยุท่ีจะจัดสรรให ใหจัดสรรเฉพาะหนวยงานของรัฐ ท้ังนี้ 
เพราะวา 1. กิจการโทรคมนาคมหรือกิจการกระจายเสียง 
โทรทัศนยังเปนกิจการท่ีผูกขาดอยู 2. มีปญหาเร่ืองผูกอการราย 
คอมมิวนิสต ดังนั้นจะเห็นไดวาในชวงเวลาที่ผานมามี 
การจัดสรรคล่ืนใหแกเฉพาะหนวยงานของรัฐเทานั้น ตรงน้ี 
เปนที่มาทำใหเกิดปญหาวา ภาคเอกชนไมมีโอกาสไดใชคลื่น 
ความถี่โดยตรง จึงจำเปนตองไปเชาชวงตอจากหนวยงาน 

ของรัฐ เชนทางดานวิทยุกระจายเสียงชัดเจนเลยวา หนวยงาน 
ของรัฐตั้งสถานีขึ้นมาชวงแรกมีการหามโฆษณา แตชวงหลัง 
ก็มีปญหาวาไปไมรอด ตอนหลังก็มีการขอใหมีโฆษณาเกิดข้ึน  
เมื่อมีโฆษณาก็มีการใหไปซื้อเวลาของสถานีของรัฐซึ่งเอกชน 
ซื้อไป แลวก็ไปขายตอใหคนที่จะมาจัดรายการ ตรงนี้ก็ 
ทำใหคนที่จะมีโอกาสจัดรายการตองเสียคาใชจายที่แพงมาก  
ดังนั้นทานจะเห็นวา ชวงที่ยังไมมี กสช. ยังไมมี กสทช. 
ทำใหเกิดวิทยุชุมชนที่เรียกกันแบบนี้ มากกวา 6-7 พัน 
สถานีข้ึนมา ตรงน้ีเปนเร่ืองท่ีเกิดจากวัตถุประสงคสมัยกอน 
ที่เนนเพื่อประโยชนของรัฐ เนนเพื่อความมั่นคง เนนเพื่อ 

เมื่อมีรัฐธรรมนูญ 2540 เกิดขึ้น 
เปนครั้งแรกในประเทศไทยหรืออาจจะ 
เปนครั้งแรกในโลกที่มีบทบัญญัติวาดวย 
การบริหารจัดการคลื่นความถี่อยู ใน 
รัฐธรรมนูญ ดังนั้นตั้งแตป 2540 
มีกฎหมายลูก 2543 พ.ร.บ. องคกร 
จัดสรรคลื่น ก็กำหนดใหมีการจัดตั้ง 
องคกรอิสระ สองหนวยคือ กทช. และ กสช.  

การควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย แตสมัยน้ีตรงกันขาม 
เนนเพื่อประโยชนสาธารณะและเนนใหมีการแขงขันที่เสรี 
และเปนธรรม

สำหรับกระบวนการและขั ้นตอนในการจัดสรรคลื ่น 
ความถี่ เมื่อกอนจะมีขั้นตอนดังนี้ คือ ทางกรมไปรษณียและ 
โทรเลขจะยกรางแผนและทำแผนความถี่วิทยุในแตละยาน 
ขึ้นมา พอทำขึ้นมาแลวก็นำเสนอกับ กบถ. เมื่อ กบถ. 
ใหความเห็นชอบแลวก็จะสงคืนไปที่กรมไปรษณียโทรเลข  
ตามกฎหมายเกาอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขมีอำนาจแต 
เพียงผูเดียวที่จะอนุญาตใหใชคลื่นความถี่หรือจัดสรรใหใช  
สวนคลื่นทางดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ทาง 
กรมไปรษณียโทรเลขก็เปนผูจัดทำแผนขึ้นมาไมวาจะเปน 
แผน AM FM เมื่อ กบถ. พิจารณาเห็นชอบแลว ทาง 
กรมไปรษณียโทรเลขจะสงไปใหที่กรมประชาสัมพันธ  ทาง 
กรมประชาสัมพันธจะนำเสนอคณะกรรมการ กบว. หรือ 
ตอนหลังที่เปนคณะกรรมการ กกช. คณะกรรมการ กบว. 
และคณะกรรมการ กกช. จะเปนผูอนุญาตหรือจัดสรรคลื่น 
ความถ่ีสำหรับการต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  
แตเมื่อไดรับใหดำเนินการแลวแตตอนตั้งสถานีตองมาขอ 
อนุญาตตามกฎหมายวิทยุโทรคมนาคมอีก เพราะฉะนั้นใน 
สมัยกอนก็จะมีหนวยงานที่ดูแลเรื่องนี้คอนขางยุงยากหนอย 
สำหรับผูที่จะขอรับใบอนุญาต ดังนั้นจะเห็นไดวาแตกตาง 
กับปจจุบันนี้ที่จะเห็นวา ทำแผนแมบท รับฟงความเห็น 
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สาธารณะ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลวก็มาทำแผน 
ความถี่แตละยาน รับฟงความคิดเห็นสาธารณะ ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ในนาม กสทช. ก็ไปจัดสรรตามที่มี 
แผนอยู อันนั้นเปนกระบวนการและขั้นตอน

สำหรับวิธีการในการจัดสรรคลื่นความถี่ตรงนี้ ในอดีต 
คลื่นความถี่ถือวาเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติและเนน 
เพื่อประโยชนของรัฐ ดังนั้นวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ 
ในสมัยกอนก็ใชวิธีที่จะจัดสรรใหเฉพาะหนวยงานของรัฐ  
ดังนั้นความตองการจริงๆจึงมีไมมาก ก็ใชวิธี ใครมากอน 
ไดกอน ตอนน้ันคนท่ีอยากไดคล่ืนความถ่ีวิทยุสามารถเดินมา 
ที่กรมไปรษณียโทรเลขและมาขอเลือกเอาเองเลยวาอยากได 
ตรงไหน แตภายหลังมีการเอาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
ไปโฆษณาได วิธีการในสมัยกอน คือใครมากอนไดกอน 
ก็ยากขึ้น ในปจจุบันกฎหมายกำหนดวา คลื่นความถี่ ถา 
เปนคลื่นความถี่เพื ่อธุรกิจตองใชวิธีการจัดสรรประมูล 
คลื่นความถี่เทานั้น ถาไมใชเพื่อการพาณิชยใหเปนไปตาม 
หลักเกณฑที่ กสทช. จะกำหนด เมื่อกอนนี้กรมไปรษณีย 
โทรเลขจัดสรรตามวิธีการที่กำหนดแตเนนวา จัดสรรให 
เฉพาะหนวยงานของรัฐ และใชวิธีการมากอนไดกอน

ยกตัวอยางปญหาที่เกิดขึ้นและไมอยากใหเกิดขึ้นอีก
คือวา เมื่อกอนนี้กฎหมายวาดวยวิทยุโทรคมนาคมกำหนด 
รายละเอียดไวมาก รีโมททั้งหลาย เครื่องบังคับวิทยุอะไร 
ท้ังหมดตองมาขออนุญาตท่ีกรมไปรษณียโทรเลข แตตอนหลัง 
เราแกไขไปวา ไมตองมาขอ ขอเฉพาะกรณีที่สำคัญ แตก็ 
ยังมีปญหาเกิดขึ้น ที่ผานมากฎหมายซึ่งเราก็รูวา 2498 
ไมทันสมัยและไมเหมาะกับเทคโนโลยีเทาไหร ดังน้ันตอนท่ีมี 
กฎหมายวิทยุโทรคมนาคม 2498 ก็เกิดปญหาคำจำกัดความ 
วิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง เพราะวาตอมาในป 

2535  ก็มีเคเบิลทีวีเกิดขึ้นก็มีการจะมาขออนุญาตวา แลว 
ทำเคเบิลทีวีไดไหม เพราะเคเบิลทีวีไมใชวิทยุโทรทัศน ไมตอง 
ใชคลื่น อันที่สองที่อยากจะเรียนวา ปญหาในเรื่องการ 
จัดสรรคลื่นความถี่ในอดีต มีอยูเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนซ้ำ 
คือ จากการที่เนนเรื่องการควบคุม แตปจจุบันเนนการ 
กำกับดูแล ตรงนี้อยากใหเขาใจใหชัดเจนวา กสทช. เปน 
หนวยงานกำกับดูแล การกำกับดูแลนี้ โดยหลักการที่ 
เหมาะสมตองไมใชหนวยควบคุม  หนวยกำกับดูแลตอง 
เปนหนวยที่ตองอำนวยความสะดวกในการที่จะใหกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน โทรคมนาคม พัฒนาไปได 
อยางราบรื่น กิจการในอดีตผูกขาด เจตนารมณรัฐธรรมนูญ 
2550  หรือ 2540 ก็ดี หรือที่ปรากฏใน พ.ร.บ. จัดสรรคลื่น 
ความถี่ 2543 2553 มุงเนนสงเสริมการแขงขันโดยเสรี 
อยางเปนธรรม ตรงนี้อยากทำใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง

เมื่อพิจารณาในกฎหมาย พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่น 
ความถี่ป 2553 ที่ใชบังคับในปจจุบัน มีจุดออนที่นาจะ 
ตองแกไขไมนอยกวา 30 จุด เชนที่บอกวา การจัดสรรคลื่น 
ความถี่ที่สำหรับการพาณิชยตองประมูล เพราะวาที่กฎหมาย 
ทางดานนี้บังคับฉบับลาสุด บอกวากิจการเพื่อการพาณิชย 
ที่มีทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น จะจัดสรร 
คลื่นไดก็ดวยวิธีการประมูลเทานั้น ตรงนี้ในระดับทองถิ่น 
วิทยุทองถิ่นซึ่งเรียกตนเองวา วิทยุชุมชน กรณีจะมีการ 
ประมูล ขอใหพิจารณาที่หนวยเล็กๆจะไมมีโอกาสไดรับการ 
จัดสรรคลื่นเพราะวา หนวยใหญในกรุงเทพก็ลงไปในพื้นที่ 
แลว ทางดานโทรคมนาคมก็เหมือนกัน กสทช. ตองดูแลใหด ี
วาจะมีกฎเกณฑกติกาอยางไรในการชวยพิทักษ ผูประกอบกิจการ 
รายเล็กรายนอย

วัตถุประสงค ในการบริหารจัดการคลื่นในอดีตกับปจจุบันอาจจะตางกันอยางนี้คือวา  
ในอดีตคลื่นความถี่ถือวาเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติ เนนเพื่อประโยชนของรัฐ 
เนนเพื่อความมั่นคง  แต ในปจจุบันตางกันคือ เนนเพื่อประโยชนสาธารณะ 
เนนเรื่องความมั่นคง 

สาธารณะ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลวก็มาทำแผน 
่ ็

2535  ก็มีเคเบิลทีวีเกิดขึ้นก็มีการจะมาขออนุญาตวา แลว
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และตองคำนึงถึงประโยชนของประเทศชาติ โดยที่จะตอง 
คำนึงถึงหลักการแขงขันโดยเสรีและเปนธรรม และฉบับ 
ปจจุบันก็คือ พ.ศ. 2553 ซึ่งในมาตรา 45 ของกฎหมาย 
บอกไววาการจัดสรร คือ ใหใชคลื่นความถี่ ที่จำเปนจะตอง 
ใชวิธีการประมูล
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เพราะฉะนั้นการจัดประมูล รากฐานทางกฎหมายตองมา 
สนับสนุนกับการดำเนินการ  ตอนนี้ไดทำแผนแมบทการ 
บริหารคลื่นความถี่หรือแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมและ 
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เพราะฉะนั้นพอเริ่มกระบวนการ มีกระบวนการ เอาขอมูล 
ตางๆข้ึนมาศึกษา มีการต้ังคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอม 
ตั้งคณะทำงานตางๆ จนกระทั่งเอามาดูวาสิ่งใดที่เปนจุดแข็ง 
สิ่งใดที่เปนจุดออนของตัวประกาศเดิม

	�����	
	���
ราคาประมูลนั้นตองแยกกัน 2 อยาง คือ มูลคาคลื่น 

กับ ราคาตั้งตนการประมูล มูลคาคลื่น หรือ Market 
Value ของ Spectrum จากศึกษาของอาจารยจุฬาฯ ราคา 
มูลคาคลื่น คือเอาราคาเฉลี่ยที่มีการประมูลไดมาบวกลบ 
ขึ้นมา โดยใชหลักทางเศรษฐมิติ ราคามูลคาคลื่นสำหรับ 
การประมูลที่เขาเคาะมาในครั้งนี้ คือ 6,440 ลานบาทตอ 5 
เมกกะเฮิรต 

สวนราคาตั้งตนการประมูล หรือ Research Price 
ควรจะไมสูงเกินไป ไมต่ำเกินไป มันควรจะตองต่ำกวา 
มูลคาคลื่น อันนี้คือเปนกติกาตามหลักสากล ซึ่งราคาจาก 
ที่ไดดูจากเฉลี่ย จากประเทศตางๆแลว ราคาตั้งตนการ 
ประมูลครั้งนี้ อาจารยจุฬาฯ บอกวาไมควรจะต่ำกวา 67% 
นั่นก็คือวาราคาตั้งตนการประมูล จะตองต่ำกวา 6,440 
ลานบาทตอ 5 เมกกะเฮิรต กสทช พิจาณาหลักการวา 
ราคาตั้งตนการประมูลควรจะเปนราคาที่ไมสูงเกินไป ไมต่ำ 
เกินไป จะตองคำนึงถึง 3 กลุม ไมวาจะเปนภาครัฐ 
ผลประโยชนภาครัฐ ภาคผูบริโภค และภาคผูประกอบการ 
รวมทั้งอัตราเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นดวย จึงกำหนดวาราคาที่ทาง 
อาจารยจุฬาฯเสนอ 67%ต่ำไป ราคาตั้งตนการประมูล 
กสทช โดยจริงๆแลวก็มีอนุกรรมการเตรียมความพรอมเสนอ 
มาวาควรจะเปน 70%

��	�$������	
	��� 
การประมูลครั้งนี้เปนครั้งแรกของประเทศไทย แตวา 

ไมใชเปนครั้งแรกของโลก เพราะฉะนั้นเรามีตัวอยาง ผลการ 
ดำเนินการตางๆ ตัวอยางที่ประสบความสำเร็จ เราก็ใชผู 
เชี่ยวชาญที่เขามีประสบการณ ใชตัวซอฟแวรที่เคยทำแลว 
ประสบความสำเร็จ แลวก็ใหผูเชี่ยวชาญมาดำเนินการ การ 
ดำเนินการน้ีทำดวยความรัดกุม ท้ังเร่ืองของมาตรการปองกัน 
การฮั้วก็ดี มาตรการที่จะกำหนดใหผูชนะการประมูลนั้น 
จะตองมีแผนการทำงานเพื่อประโยชนของสังคม จะตองมี 
มาตรการคุมครองผูบริโภค 
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คุณไพบูลย นลินทรางกูร ประธานกรรมการ 
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (สธท.) เลาถึงตลาดเงินและ 
ตลาดทุนตอนนี้วา เมื่อวิเคราะหวิกฤตในยุโรปและอเมริกา 
จึงถือเปนโอกาสทางเอเชีย เพราะ 2 ทวีป ใชวิธีแกปญหา 
โดยการฉีดสภาพคลองเขามา ในสวนของอุตสาหกรรม 
เทเลคอม 3G ถาดูในแงของกระแสเงินสดของบริษัท 
ในปจจุบันนี้ รายใหญมีกระแสเงินสดประมาณสัก 4หมื่น 
- 5หมื่นลานตอป กระแสเงินสดรายกลางก็สัก 3 หมื่น 
ลานตอป รายใหญสุดตอนนี้ไมมีหนี้ เรียกวาเปน Net 
Cash ถาพิจารณาดูจากทุน (Equity) ประมาณ 4หมื่นลาน 
อยางนอยกูไดอีก 3หมื่นลาน ฉะนั้นคา license สมมุติ 
วามันออกมาสัก 5พันลาน จะเทากับ 15,000 ลาน ตอ 
license ละยังมีงวดจายไมไดตองทันที เพราะฉะนั้นคา 
license ไมมีปญหา และเม็ดเงินก็ไมใชปญหาแนนอน

สวนรายเล็กอาจจะมีปญหามาแตดั้งเดิม ทำให 
ขลุกขลักบาง แตถาตอนนี้สรางความชัดเจนได และมี

Partner เขามาอยางชัดเจน ตลาดทุนพรอมจะใหเงิน 
ไมวาคุณจะมี Debt-Equity Ratio เทาไหร ถาคุณ 
ตองการจะเพิ่มทุน ตอนนี้เปนโอกาสที่ดีมากๆ ในการ 
เพิ่มทุน แตทั้งนี้ทั้งนั้นความมั่นใจจะตองมา

 
ในสวนของตลาดทุน เรื่อง 3G เรารอมาเปน 10 ป 

ไมใชแค 5 ป เพราะกอนหนานี้ คิดวาจะมีการเปลี่ยน 
สัมปทานเดิม นักวิเคราะหเองมองวาตรงนี้เปนภาพลบ 
ตอประเทศในแงการผลักดันนโยบายออกมา หรือเขา 
เรียกกันวา Policy Risk ซึ่งเปนเรื่องที่นักลงทุนตางชาติ 
เปนหวงมาก

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากราคาหุนที่ปรับขึ้นมา 
ปนี้ sector telecom ปรับขึ้นมา 60-70% ในแงของราคา 
หุนทั้ง sector ตลาดหุนไทยขึ้นประมาณสัก 25% ก็ถือวา 
outperform แสดงวา การประมูลรอบนี้ ทางตลาดทุน 
คาดการณแลววาตองสำเร็จแนนอน และปนี้เปนปที่ใคร 
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ลงทุนในหุน sector telecom ไดกำไรถวนหนา
 
แตที่นาเปนหวงกวานั้นก็คือ ปหนา 2013 

สัมปทานแรกจะหมดลง ซึ่งอาจจะกลับมาเรื่อง Policy 
Risk อีกหรือเปลา เพราะตอนนี้นักลงทุนในตางประเทศ 
เริ่มถามวา คุณจะจัดการกับความตองการอยางไร และคิด 
วาจะเรียบรอยไหม เพราะนาจะยุงพอสมควร ไมวาจะเปน 
การคืนคลื่นความถี่ และเมื่อคืนแลวไปไวที่ไหน ที่ กสทช. 
หรือวา CAT กับ TOT ที่บอกจะเก็บไวเอง ควรจะ 
ตามกฎหมายตองไปที่ กสทช. แตตอนนี้นักลงทุนก็เริ่ม 
สับสน

 
สวนของตลาดเทเลคอมปหนาโตแนนอนถาจัดการได

สำเร็จ และปนี้ถือเปนแคน้ำจิ้ม คือสราง benchmark 
ไววาเราสามารถทำได แลวก็มี benchmark การประมูล 
ทุกๆอยาง แตถาจะใหตลาดเทเลคอมเปน sector ที่นัก 
ลงทุนในตลาดทุนเชื่อมั่นมากๆ ตองทำปหนาใหสำเร็จดวย

 
และการเปด AEC อีก 3 ป ถาพวกเราพรอมและ 

สามารถจัดการปญหาภายในไดเรียบรอย Operator เรา 
เองก็พรอมที่จะลุกขึ้นมาแขงขัน ไมวาใครจะเขามาก็คง 
ไมกลา ไมวาจะ มาเลเซีย สิงคโปร และถาพิจารณาใน 
แงการบริหารจัดการของ Telecom Operator บานเรา 
ถือวาผลประกอบการดีมาก ตัวอยางบริษัทใหญสุดของ 
ประเทศ การบริหารจัดการถือวา Margin อยูในระดับ 
ที่สูงเมื่อเทียบกับ Regional Operator และระดับ ROE 
อยูในระดับที่เรียกวาไมตองใชหนี้เลย เปน net cash 
ฉะนั้นตลาดเทเลคอมถือเปน Success Story ที่ถาเรา 
สามารถทำได จะชวยเพิ่มขีดความสามารถใหแก Operator 
ดวย ดังนั้นไมวารุกเขาไปในอินโดจีนหรือที่ไหน ก็ตาม 
บานเราสามารถแขงขันได ตรงนี้เราตองชวยกันผลักดัน 
ใหเกิดและสำเร็จในปนี้

ในสวนของ Sector Entertainment หรือทาง 
โทรทัศน นักลงทุนตางประเทศมีความสนใจมากกวาดาน 
เทเลคอม เพราะมันเกี่ยวของโดยตรงกับการบริโภคใน 
ประเทศ อยางเทเลคอมยังมองวาเปนเหมือนเปนความ 
จำเปนที่จะตองมี และการเติบโตคงไมไดหวือหวามาก แต 
เปนการเติบโตอยางตอเนื่อง ในขณะที่ทาง entertainment 
หรือทางพวกมีเดีย โทรทัศน วิทยุเหลานี้ นักลงทุนมอง 
เปนการบริโภค เพราะตอนนี้ไลฟสไตลของผูบริโภคไทย 
เปลี่ยนแปลงไป และการจะเขาถึงสื่อพวกนี้จะตองมีการ 
ใชบริการมากขึ้น ฉะนั้นถาทำสำเร็จ เม็ดเงินในตลาดจะ 
เพิ่มปริมาณเยอะกวา เพราะตอนนี้เวลาเดินทางไปเมืองนอก 
ไปโรดโชวเร่ืองตลาดทุนของประเทศไทย นักลงทุนตางประเทศ 
จะถามถึงตลาดใหม และดูเหมือนนักลงทุนเริ่มมีความสนใจ 

อาจจะมากกวาหมวดพลังงานก็สามารถกลาวได

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย จิตรภาษนันท 
กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนแหงชาติ 
(กสท.) กลาววาเรามีแผนที่จะทำใหนักลงทุนเขาใจ และ 
ทาง regulator สามารถชวยลดความเสี่ยงได เพราะชวงนี้ 
เปนชวงเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาก โดยเฉพาะใน 1-2 ปนี้ 
ทีวีดิจิตอลจะเขามาและเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง นักลงทุน 
จำนวนมากก็เตรียมท่ีจะเขาตลาดน้ี พรอมกับระดมเม็ดเงิน 
เขามาทางอุตสาหกรรมบรอดแคส ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง 

แตที่นาเปนหวงกวานั้นก็คือ 
ปหนา 2013 
สัมปทานแรกจะหมดลง 
ซึ่งอาจจะกลับมา เรื่อง Policy 
Risk อีกหรือเปลา 

ที่สำคัญเกิดขึ้น ทั้งดาวเทียม เคเบิล การกระจายเสียง 
และภาพภาคพื้นดิน ซึ่งตรงนี้ถาเราทำใหมันมีเสถียรภาพ 
หมายความวา จะไมมีเหตุการณอะไรพลิกแพลงแบบที่เคย 
เกิดขึ้นและจะมีความชัดเจนใหกับนักลงทุน ผมวาจะเปน 
ตัวกระตุนเศรษฐกิจที่สำคัญมาก ในชวงนี้ โดยเฉพาะ 2-3 
ปนี้ที่จะถึงนี้

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทค.) กลาววานอกเหนือจาก 
ประเด็นทางกฎหมายแลว ก็ตองอาศัยความรวมมือรวมใจ 
เพื่อสรางความมั่นใจจากผูประกอบกิจการ เพราะเมื่อนับ 
ถอยหลังการประมูล 3 G สานฝนภารกิจเพื่อชาติ ไดมี 
สัญญาประชาคมอยู 2สวน สวนหนึ่งก็คือสัญญาวาจะ 
รวมมือในการที่จะผลักดัน 3G ในครั้งนี้ สัญญาในสวนที่ 2 
คือสัญญาวาถาเขารวมประมูลแลวจะดำเนินการดวยความ
โปรงใส 

ในเรื่องของความชัดเจน ประเด็นของการคืนคลื่น 
ที่สัญญาสัมปทานจะครบ ในสวนของคณะกรรมการกิจการ 
โทรคมนาคมนั้นมีความชัดเจนวา ถายึดตามเจตนารมณ 
ของกฎหมายคลื่นตองคืนมาที่ กสทช ใหมาจัดสรรตาม 
มาตรา 45 เพราะสิทธิที่ ณ ขณะนี้ ตามสัญญาสัมปทาน 
เปนสิทธิที่มีอยูโดยผลของบทเฉพาะการ บทสิทธิที่มีอยู 
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ตามโดยผลของบทเฉพาะการ มันไมไดเปนสิทธิ์ที่จะอยู 
ตลอดไป มันใหตามเงื่อนไขที่มีอยูก็คือตามสัญญาอายุของ 
สัมปทาน และสิ่งที่สับสนก็คือวา อายุสัมปทานในการที่ 
ใชคลื่น กับ อายุของใบอนุญาตประกอบกิจการ 

เพื่อความชัดเจน กสทช. ไดสงเรื่องไปใหกับคณะ 
อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของกสทช ชวยดู และ 
สงเรื่องใหกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางไร 
ก็ตาม ในสวนของการที่ทำงานรวมกันกับหนวยงานที่ 
เกี่ยวของไมวาจะเปน CATก็ดี TOT ก็ดี เรามีการประชุม 
กัน และการตั้งคณะทำงานเพื่อพูดคุยในประเด็นเรื่องนี้ 

ถากรณีที่จะตองมีการคืนคลื่น จำตองมีชวงการ 
เปล่ียนผาน และสวนของกฎหมายเกาถูกปรับมาโดยกฎหมาย 
ใหม พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 บอกวา 
เราจะดำเนินการอยางไรก็ตาม มันจะตองคำนึงถึงประโยชน 
สาธารณะ หลักการการคืนคลื่นตองทำตามเจตนารมณ 
ของกฎหมาย สวนของกระบวนการในการคืนคลื่นจะทำ 
อยางไร ขณะนี้ทางกสทชเองก็ตั้งอนุกรรมการขึ้น 2 ชุด 
ชุดหนึ่งก็คือ ชุดวางแผน เกี่ยวกับเรื่องของการคืนคลื่น 
จะดำเนินการอยางไร อีกชุดหนึ่งก็คือตรวจสอบเรื่องของ 
ความชอบดวนกฎหมายของสัญญาสัมปทานที่มีอยู ณ 
ขณะนี้แลวก็เสนอทางออก ผลจากการทำงานของคณะ 
อนุกรรมการทั้งสองชุด จะไดทางออกที่ทำใหนักลงทุน 
สบายใจแนนอน

ชวงนี้เปนชวงเปลี่ยนแปลง 
ที่สำคัญมาก โดยเฉพาะใน 1-2 
ปนี้ ทีวีดิจิตอลจะเขามาและ 
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
นักลงทุนจำนวนมากก็เตรียม 
ที่จะเขาตลาดนี้ พรอมกับ 
ระดมเม็ดเงินเขามาทาง 
อุตสาหกรรมบรอดแคส 
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¨ÑºμÒÊÔ¹¤ŒÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁä·ÂËÅÑ§ AEC
â´Â: ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

อาเซียนมีจุดมุ งหมายที่ตองการเปน 
ตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน สามารถ 
เคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน 
และแรงงานมีฝมืออยางเสรี โดยแตละประเทศ 
มีความตกลงรวมกัน ภายใตแผนประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community Blueprint)1 ซึ่งเปนแผนงาน 
บูรณาการการดำเนินงานดานเศรษฐกิจ 
โดยไดกำหนดเปาหมายเวลาอยางคอยเปน
คอยไป ในการลดหรือยกเลิกอุปสรรคระหวาง 
กันเปนระยะ

เปาหมายหนึ่งของการเปนตลาดและ
ฐานการผลิตรวมกัน คือการเคลื่อนยาย 
สินคาอยางเสรีของประเทศสมาชิก ภายใต 
เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area: AFTA) ประเทศสมาชิกอาเซียนเกา 
ซึ่งประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน และไทย จะตอง 
ลดภาษีสินคาทุกรายการที่มีการคาระหวาง 
ประเทศสมาชิกดวยกันเปนศูนย2 ในป 2553 
เปนตนมา สวนประเทศสมาชิกอาเซียนใหม 
หรือ CLMV ไดแก กัมพูชา ลาว พมา 
และเวียดนาม จะตองลดภาษีสินคาทุกรายการ 
เปนศูนยในป 2558

หลังจากที ่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
เกาไดเร่ิมมีการลดภาษีต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2553 เปนตนมา เปนท่ีนาสนใจวาศักยภาพ 
การสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทย 
เปลี่ยนแปลงไป หรือมีทิศทางอยางไรใน 
ตลาดอาเซียน หลังเปดการคาเสรีดังกลาว 
โดยบทความนี้ขอนำเสนอถึงการวิเคราะห
ถึงทิศทางการสงออกสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยในตลาดอาเซียน-5 (อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย) หลัง AEC 
ดังนี้

1. การคาของอาเซียน
ตลาดอาเซียนมีการนำเขาจากประเทศ 

สมาชิกอาเซียน-5 ในป 2554 มีมูลคา 
การนำเขารวม 230,699.39 ลานดอลลาร 
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 15.48 เมื่อเทียบ 
กับป 2553 โดยสินคาที่นำเขามากที่สุด คือ 
เช้ือเพลิงจากแร/น้ำมันแร เปนมูลคา 64,692.37 
ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 43.96 
เมื่อเทียบกับป 2553 และคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 28.04 เมื่อเทียบกับมูลคาการ 
นำเขาสินคารวมของอาเซียน รองลงมา 
ไดแก เครื่องจักรไฟฟา/อุปกรณไฟฟา  
เครื่องจักร/เครื่องกล/บอยเลอร  พลาสติก 
ยานยนตและสวนประกอบ คิดเปนรอยละ 

1 á¼¹»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Economic Community 
Blueprint) μŒÍ§¡ÒÃ·Õ่¨ÐÊ‹§àÊÃÔÁãËŒÍÒà«ÕÂ¹à»š¹μÅÒ´áÅÐ°Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔμà´ÕÂÇ ÁÕ¡ÒÃà¤Å×่Í¹ 
ÂŒÒÂÊÔ¹¤ŒÒ ºÃÔ¡ÒÃ ¡ÒÃÅ§·Ø¹ áÃ§§Ò¹½‚Á×ÍÍÂ‹Ò§àÊÃÕ 
áÅÐ¡ÒÃà¤Å×่Í¹ÂŒÒÂà§Ô¹·Ø¹·Õ่àÊÃÕÁÒ¡¢Ö้¹ Ê‹§àÊÃÔÁ 
¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹ Å´ª‹Í§Ç‹Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐËÇ‹Ò§ »ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ 
áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÃÇÁμÑÇà¢ŒÒ¡Ñº»ÃÐªÒ¤ÁâÅ¡¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹

2 Â¡àÇŒ¹ÊÔ¹¤ŒÒÍ‹Í¹äËÇ (Sensitive List) ÀÒÉÕμŒÍ§äÁ‹à¡Ô¹ 5% 
áÅÐÊÔ¹¤ŒÒÍ‹Í¹äËÇÊÙ§ (Highly Sensitive List) ãËŒ¡ÓË¹´ÀÒÉÕä´Œà»š¹¾ÔàÈÉ 

สวนแบงตลาด พบวาอาเซียนมีการนำเขา 
จากสิงคโปรสูงสุดรอยละ 47.96 
รองลงไปคือ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย 
และฟลิปปนส เปนรอยละ 19.91 14.70 
14.26 และ 3.17 ตามลำดับ

The Globe

27



22.25 14.17 4.12 และ 3.81 ตามลำดับ
เม่ือพิจารณาในสวนของ สวนแบงตลาด 

พบวาอาเซียนมีการนำเขาจากสิงคโปร 
สูงสุดรอยละ 47.96 รองลงไปคือ มาเลเซีย 
ไทย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส เปน 
รอยละ 19.91 14.70 14.26 และ 3.17 
ตามลำดับ (ภาพที่ 1)

2.  การคาไทยในตลาดอาเซียน
ไทยสงออกไปยังตลาดอาเซียน-5 ในป 

2554 มีมูลคาการสงออกรวม 33,923.84 
ลานดอลลารสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 18.79 
เมื่อเทียบกับป 2553 ทั้งนี้พบวาการ 
ส งออกไทยไปอาเซ ียนหดต ัวลงมากถ ึง 
รอยละ -22.78 ในป 2552 เนื่องจากเปน 
ชวงวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอร ซึ่งสง 
ผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก รวมถึงการ 
สงออกไทยทั้งภาพรวม และการสงออกไป 
อาเซียนใหหดตัวลงดังกลาว

ในส วนของส ินค าส งออกส ินค า 
อุตสาหกรรมที ่สำคัญของไทยในตลาด 
อาเซียน พบวาสินคาท่ีมีสัดสวนการสงออก 
ไปอาเซียนสูงสุดของไทยคือเชื้อเพลิงจาก 
แร/น้ำมันแร คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.65 
เม ื ่อเท ียบก ับม ูลค าการส งออกส ินค า 
อ ุตสาหกรรมรวมท ี ่ส  งไปย ังอาเซ ียน 
รองลงมาไดแก เคร่ืองจักร/เคร่ืองกล/บอยเลอร  
เครื่องจักรไฟฟา/อุปกรณไฟฟา  ยานยนต 
และสวนประกอบ  ผลิตภัณฑยาง  เปน 
สัดสวนรอยละ 17.09 14.37 12.43 และ 
7.73 ตามลำดับ

3. การวิเคราะหการสงออกสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยหลัง AEC

การว ิ เคราะห การส  งออกส ินค า 
อุตสาหกรรมไทยหลัง AEC ครั้งนี้เปนการ 
ประยุกตใชการวิเคราะหดัชนีความได 
เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed 
Comparative Advantage: RCA) ของ 
Balassa (1965) ซึ่งเปนดัชนีที่ใชเปรียบ 
เทียบความสามารถ หรือศักยภาพในการ 
แขงขันดานการสงออก โดยการหาคา RCA 
ของแตละสินคาอุตสาหกรรมไทย ตามพิกัด 
อัตราศุลกากรท่ีฮารโมไนซ 2 หลัก (Harmonized 
System Code 2 digit)  จำนวน 73 สินคา 
(HS 26-99) จากนั้นทำการเปรียบเทียบคา 
RCA กอน AEC คือ ชวงป 2544 ถึง 2552 
และหลัง AEC คือคา RCA ป 2553 และ 
RCA ป 2554 เพื่อวิเคราะหทิศทาง 
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ศักยภาพการสงออกสินคาอุตสาหกรรม 
ของไทยในชวงกอนเปด AEC และชวง 
หลังเปด AEC ปที่ 1 และ ปที่ 2 ซึ่ง 
สามารถแบงสินคาอุตสาหกรรมออกไดเปน 
12 กลุม (ตารางที่ 1) โดยกลุมที่นาสนใจ 
เปนพิเศษ มี 4 กลุมคือ

- ดาวคางฟา สินคาในกลุมนี้คือ 
สินคาที่มีศักยภาพดานการคากอน AEC 
และหลัง AEC มีแนวโนมของศักยภาพ 
ที่เพิ่มขึ้น

- ดาวเทียม  สินคาในกลุมน้ีคือสินคา 
มีศักยภาพกอน AEC แตหลัง AEC กลับ 
ไมมีศักยภาพ และมีแนวโนมแยลง

- ดาวรุง  สินคาในกลุมนี้คือสินคาที ่
ไมมีศักยภาพกอน AEC แตหลัง AEC กลับ 
มีศักยภาพและมีแนวโนมของศักยภาพที ่ 
เพิ่มขึ้น

- ดาวรวง  สินคาในกลุมนี้คือสินคา 
ที่ไมมีศักยภาพกอน AEC และหลัง AEC 
รวมทั้งมีแนวโนมแยลง

จากการศึกษาพบวาสินคาอุตสาหกรรม 
ของไทยที่อยูในกลุม ดาวคางฟา มีจำนวน 
7 สินคา คิดเปนรอยละ 11.85 ของมูลคา 
การสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทย 
กลุมดาวรุงประกอบดวย 1 สินคา คิดเปน 
รอยละ 0.06 กลุมดาวเทียมประกอบดวย 
4 สินคา คิดเปนรอยละ 0.09 และกลุม 
สินคาดาวรวงประกอบดวย 15 สินคา 
คิดเปนรอยละ 34.64  (ตารางที่ 2)

จากการศึกษาพบวาสินคาอุตสาหกรรม 
ของไทยที่อยู ในกลุม ดาวคางฟา มีจำนวน 
7 สินคา คิดเปนรอยละ 11.85 ของมูลคา 
การสงออกสินคาอุตสาหกรรมของไทย 
กลุมดาวรุงประกอบดวย 1 สินคา คิดเปน 
รอยละ 0.06 กลุมดาวเทียมประกอบดวย 4 
สินคา คิดเปนรอยละ 0.09 และกลุมสินคา 
ดาวรวงประกอบดวย 15 สินคา คิดเปน 
รอยละ 34.64  

The Globe

29



ซึ่งจากผลการศึกษา จะพบไดวาสินคา 
อ ุตสาหกรรมของไทยหลายสินคาอยู ใน 
กลุมดาวรวง คือเปนกลุมสินคาที่ไมมี 
ศักยภาพทั้งกอน AEC และหลัง AEC รวม 
ทั้งมีแนวโนมศักยภาพที่แยลง อยางไรก็ 
ตามบทความนี้เปนการนำเสนอใหเห็นถึง 
ทิศทางภาพรวมการสงออกสินคาอุตสาหกรรม 

ของไทยแตละสินคาหลัง AEC ซึ่งในการ 
วิเคราะหเชิงลึกควรมีการวิเคราะหลงลึก 
ในรายสินคายอยลงไป เชน HS-4 เพื่อให 
เห็นถึงปญหาหรือจุดออนที่แทจริงวาเกิด 
จากสินคายอยตัวใด รวมถึงวิเคราะหถึง 
สาเหตุของศักยภาพที่ลดลงดังกลาวตอไป
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หนังสือพิมพไชนา เดลี่ (China Daily) 
และโกลบอลไทมส (Global times) ตีพิมพ 
ขาวเกี่ยวกับการลงทุนของจีนในตางประเทศ 
ภายใตหัวขอเรื่อง “Europe still top 
destination” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 
มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้ 

การปรับทิศการลงทุนของจีน ... มุงเนน 
ดานเทคโนโลยี

แมกำลังเผชิญกับปญหาดานเศรษฐกิจ 
ที่หนักหนวง แตยุโรปก็ยังคงเปนจุดหมาย 
ยอดนิยมสำหรับนักลงทุนจีนที่กำลังเปลี่ยน 
ไปใหความสำคัญกับการลงทุนในตลาดการ 
เงินและเทคโนโลย ี แทนที่ดานพลังงาน 
และทรัพยากรดังแตเกากอน 

ท้ังน้ี จากการสำรวจของเอิรนแอนดยัง 
(Ernst & Young) บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ 
ของโลกที่สอบถามผูบริหารอาวุโสจำนวน 
617 คนจากบริษัทในเอเซีย โดยเฉพาะจีน 
สิงคโปร และไทย ในหลากหลายอุตสาหกรรม 
เมื่อราวเดือนมีนาคม-เมษายน ที่ผานมา 
พบวา ราว 1 ใน 3 ของบริษัทจีนเชื่อวา 
โอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุดในชวง 3 ป 
ขางหนาจะอยูที่ยุโรปตะวันตกเปนสำคัญ 
ขณะที่ตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือ 
ไดรับความนิยมถัดมา โดยอยูที่รอยละ 
29 และรอยละ 22ตามลำดับ 

โลเลตตา โชว (Loletta Chow) ซึ่ง 
เปนผูนำเครือขายการลงทุนของจีนในตาง
ประเทศ แหงเอิรนแอนดยัง กลาวในงาน 
แถลงขาว ณ กรุงปกกิ่งวา “ยุโรปตะวันตก 
ยังคงเปนแหลงที่นาสนใจสำหรับนักลงทุน
จีน เนื่องจากสภาพปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ 
ที ่เปดกวางสำหรับนักลงทุนตางชาติเมื ่อ 
เทียบกับของภูมิภาคอื่น และสินทรัพยที่มี 
ราคาต่ำกวาที่เปนจริง อันเนื่องมาจากวิกฤต 
เศรษฐกิจในสหภาพยุโรป อยางไรก็ดี รายงาน 
ดังกลาวยังเตือนวา นักลงทุนจีนควรปองกัน 
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพราะโครงการ 
ลงทุนจำนวนมากที่มีกองทุนการเงินเอกชน 
เปนเจาของมิไดมีความคุมครองแกผูลงทุน

รายงานยังระบุวา ในป 2554 การ 
ลงทุนของจีนในตางประเทศมีมูลคารวม 
73,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนมากกวา 

พบวา ราว 1 ใน 3 ของบริษัทจีนเชื่อวา 
โอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุดในชวง 3 
ปขางหนาจะอยูที่ยุโรปตะวันตกเปนสำคัญ 
ขณะที่ตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือได 
รับความนิยมถัดมา โดยอยูที่รอยละ 29 
และรอยละ 22ตามลำดับ 
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7 เทาเมื่อเทียบกับการลงทุนในป 2548 
โดยการลงทุนในดานพลังงานและเหมือง
แรมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 71 ของการ 
ลงทุนโดยรวมในระหวางป 2548-2555 
อยางไรก็ดี การลงทุนในดานพลังงานและ 
เหมืองแรลดลงเหลือรอยละ 60 เมื่อกลางป 
2555

การลงทุนในยุโรปและอเมริกาเหนือที่ 
เพิ่มขึ้นยังเกิดขึ้นควบคูกับระดับความสนใจ 
ในอุตสาหกรรมดานพลังงานและทรัพยากร 
ที่ลดลง นายจาง หยานเฉิง (Zhang 
Yancheng) เลขาธิการประจำคณะกรรมการ 
ว ิชาการแหงคณะกรรมการพัฒนาและ 
ปฏิรูปแหงชาติ (Academic Committee 
of the National Development and 
Reform Commission) กลาววา “ในชวง 
4-5 ปที่ผานมา บริษัทของจีนอัดฉีดเงิน 
ลงท ุนจำนวนมากในด านอ ุตสาหกรรม 
พลังงานและทรัพยากร แตไมไดรับผลกำไร 
เทาที่ควร”

ขณะเดียวกัน รายงานดังกลาวยังระบุ 
วา เทคโนโลยี การเกษตร และอสังหา 
ริมทรัพยกำลังไดร ับความสนใจเพิ ่มขึ ้น 
จากนักลงทุนจีน โดยการลงทุนในดานเทคโนโลยี 
และภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2 
เมื่อป 2552 เปนรอยละ 17 ในปจจุบัน 

นอกจากน้ี รายงานของกระทรวงพาณิชย 
ของจีนยังระบุวา ในป 2554 การลงทุน 
ในตางประเทศของจีนเติบโตในอัตราที่ลด
ลง โดยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.8 และมี 

มูลคาการลงทุนฯ อยูที่ราว 60,000 ลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอังคถัด (United 
Nations Conference on Trade and 
Development) จัดอันดับการลงทุนใน 
ตางประเทศของจีนอยูในอันดับที่ 9 ของ 
โลก

อยางไรก็ตาม กระทรวงพาณิชยได 
รายงานวา การเติบโตของการลงทุนฯ 
ของจีนที่ไมรวมภาคการเงินอยูที ่รอยละ 
48.2 เมื่อเทียบกับของปที่ผานมา โดย 
ประมาณ 1 ใน 3 อยูในรูปแบบของ 
การควบรวมและซื้อกิจการ (Merger & 
Acquisition)

อิเลียนอร วู (Eleanor Wu) หนึ่งใน 
เครือขายการลงทุนของจีนในตางประเทศ
กลาววา การลงทุนในรูปของการควบรวม 
และซื้อกิจการของนักลงทุนจีนเพิ่มขึ้นจาก 
1,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2547 เปน 
48,700 เหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 โดย 
“การลงทุนในเอเซียยังเปนทำเลเปาหมาย 
ท่ีใหญท่ีสุด ขณะท่ีการลงทุนในยุโรปเพ่ิมข้ึน 
อยางรวดเร็วแมวาจะกำลังเผชิญกับวิกฤต ิ
เศรษฐกิจอยูก็ตาม” 

ผลจากการวิจัยหนึ ่งของกลุ มธุรกิจ 
โรเดียม (Rhodium Group) ที่ปรึกษาดาน 
เศรษฐกิจและหุนสวนของ CICC ธนาคาร 
เพื่อการลงทุนของจีน ระบุวา การลงทุน 
ของจีนในยุโรปในป 2554 มีมูลคาถึง 
10,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึง 3 
เ ท  า เ ม ื ่ อ เ ท ี ยบก ั บของป  ท ี ่ ผ  า นมา 
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และประเมินวา การลงทุนในตางประเทศ 
ของจีนอาจมีมูลคารวมถึง 2 ลานลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2563 โดยในจำนวน 
นี้ ราวรอยละ 25 เปนเม็ดเงินลงทุนที่ 
จะเขาไปยังยุโรป หรือราว 250,000- 
500,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ

อนึ่ง รายงานการวิจัยดังกลาวยังระบุ 
วาในระหวางป 2547-2551 การลงทุนของ 
จีนในยุโรปมีมูลคาเฉลี่ยปละไมถึง 1,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ แตเพิ่มขึ้นเปน 3,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552-2553 และ 
ทะยานเปนเกือบ 10,000 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ในป 2554

ทิศทางการลงทุนของจีนในอนาคต
สถิติของเฮอรริเทจ ฟาวเดช่ัน (Heritage 

Foundation) ฐานขอมูลการติดตามการ 
ลงทุนของจีนทั่วโลก ระบุวา นับแตป 
2548 บริษัทจีนออกไปลงทุนในตางประเทศ 
เกือบ 500 โครงการ และแตละโครงการมี 
มูลคามากกวา 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยมีออสเตรเลีย สหรัฐฯ และบราซิล 

เปนจุดหมายในการลงทุน 3 อันดับแรก
ในเรื่องนี้ นายซิง โฮวหยวน (Xing 

Houyuan) ผูเชี่ยวชาญอาวุโสดานการ 
ลงทุนของจีนในตางประเทศ แหงสถาบัน 
การคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
ระหวางประเทศ (Chinese Academy of 
International Trade and Cooperation) 
กลาววา “การลงทุนในตลาดประเทศพัฒนา 
แลวสวนใหญตองการปรับปรุงการวิจ ัย 
การพัฒนา และเทคโนโลยีของตนเอง แต 
หนทางขางหนาสำหรับตลาดดังกลาวไม 
ราบรื่นนัก ... บริษัทของจีนไดใหความ 
สำคัญสูงสุดกับการลงทุนในประเทศเพื่อน
บานและตลาดเกิดใหม” 

ขณะเดียวกัน นายจางฯ แหงเอ็นดีอารซี 
กลาวเสริมไววา จีน “ควรใหความสำคัญ 

อังคถัด (United Nations Conference on 
Trade and Development) จัดอันดับการ 
ลงทุนในตางประเทศของจีนอยู ในอันดับที่ 9 
ของโลก 

The Globe : China Focus

33



กับการวิจ ัยและพัฒนาเปนอันดับแรก 
ดวยภาระตนทุนคาใชจายที่สูง มันจึงเปน 
การยากสำหรับบริษัทจีนในการลงทุน 
ด านการขายและการผล ิตในตลาดท ี ่ 
พัฒนาแลวในระยะสั้น ... แตทำไดในการ 
ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา”

เดเร็ค ซิสเซอรส (Derek Scissors) 
น ักว ิจ ัยอาว ุ โสของศ ูนย  เอ เช ียศ ึกษา 
(Asian Studies Center) แหงเฮอรริเทจ 
ฟาวเดชั่น ไดสงสัญญาณเตือนผานการ 
วิจัยออนไลนไววา “การลงทุนของจีนไมได 
ทำใหโลกเกิดความวุนวายทางการเงินและ
จะไมสงผลใด ๆ ในอนาคตอันใกลนี้... การ 
ลงทุนของจีนไมไดกอใหเกิดภัยคุกคามที ่ 
สำคัญไปยังสหรัฐฯ ท้ังในดานการซ้ือสินทรัพย 
ของสหรัฐฯ หรืออิทธิพลจากการขยายตัว 
ของจีนทั่วโลก”

มาถึงวันน้ี การลงทุนของจีนในตางประเทศ 
ที ่เพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องในชวงหลายปที ่ 

ผานมายังเปนเพียง “หนาแรก”  เทานั้น 
การลงทุนในดานพลังงานและเหมืองแรที่มี
สัดสวนลดลง จะยังคงมีบทบาทสำคัญ 
ท  ามกลางความจำ เป น ในการสรรหา 
ทร ัพยากรธรรมชาต ิ เพ ื ่ อการพ ัฒนา 
เศรษฐกิจของจีนในระยะ 2-3 ปขางหนา

แน นอนว  า เราย ั งจะได  เห ็นการ 
ขยายกิจการของจีนออกไปลงทุนในตาง
ประเทศอีกมากในอนาคต ... และยุโรป 
ตะวันตกจะยังเปนเปาหมายที่นาสนใจยิ่ง
สำหรับนักลงทุนจีน

นับแตป 2548 บริษัทจีนออกไปลงทุน 
ในตางประเทศเกือบ 500 โครงการ 
และแตละโครงการมีมูลคามากกวา 100 
ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีออสเตรเลีย 
สหรัฐฯ และบราซิลเปนจุดหมาย 
ในการลงทุน 3 อันดับแรก  

The Globe : China Focus
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ผลไมทั่วโลกใหความสนใจ เนื่องจาก

 

> ���@�!�"������
�����������4%+  

มีประชากรรวมกันราว 1,900 ลานคน 

หรือกวา 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรโลก

> ���+��$��(�/�0�(������@�!�"����� 

�!�!�����	���.#��+���� �����4��!
Ä  

ปจจุบันอาเซียนและจีนเปนตลาดสออก 

สำคัญของไทย ในป 2554 ไทยสงออกไป 

สองตลาดนี้รวมกันถึงรอยละ 36 ของมูลคา 

สงออกทั้งหมด ทั้งนี้อาเซียนและจีนเปน 

ตลาดสงออกหลักของสินคาหลายชนิดของ 

ไทย รวมถึง/�0�(#� ซึ่งในป 2554 ไทย 

สงออกผลไมสด ผลไมแชเย็น ผลไมแชแข็ง 

และผลไมแหงไปตลาดอาเซียนและจีน 

รวมกันสูงถึงรอยละ 63 ของมูลคาสงออก 

ผลไมสดแชเย็นแชแข็งและแหงทั ้งหมด 

ของไทย เปนที่นาสังเกตวาแมประเทศ 

เพื่อนบานในอาเซียนมีลักษณะภูมิอากาศ

ใกลเคียงกับไทยและสามารถเพาะปลูก 

ผลไมหลายชนิดไดเหมือนไทย แตดวย 

เทคโนโลยีการผลิต การดูแลรักษา รวมถึง 

การดูแลหลังการเก็บเกี่ยวของไทยที่เหนือ

กวา ทำใหผลไมไทยมีรสชาติดี มีสีสันและ 

รูปทรงสวยงามสมบูรณ รวมถึงสามารถให 

ผลผลิตนอกฤดู อันเปนจุดแข็งสำคัญที่ 

คูแขงยังไมสามารถพัฒนาได 

ทั้งนี้ คาดวาอาเซียนและจีนจะยัง 

คงเปนตลาดสงออกผลไมหลักของไทยที่มี

แนวโนมสดใส และเปนตลาดที่ผูสงออก 

โดยมูลคานำเขาผลไมสดของอาเซียนและ

จีนเพิ่มขึ้นจากราว 1.9 พันลานดอลลาร 

สหรัฐในป 2549 เปนเกือบ 6 พันลาน 

ดอลลารสหรัฐในป 2554 ท้ังน้ี อาเซียนนำ เขา 

ผลไมสดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (CAGR) รอยละ 21 

ระหวางป 2549-2554 ขณะที่จีนนำเขา 

ผลไมสดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (CAGR) รอยละ 33 

ในชวงเดียวกัน  

> 
	���2��	.	�*Å�/�0�(���/(.	�*Å� 

�����@�!�"������&�������  โดยเฉพาะอินโดนีเซีย 

ที ่ปร ิมาณการบริโภคผลไมเพิ ่มขึ ้นจาก 

เฉลี่ย 48 กิโลกรัมตอคนตอปในป 2545 

เปน 66 กิโลกรัมตอคนตอปในป 2550  

และจีนที่ปริมาณการบริโภคผลไมเพิ่มขึ้น

จากเฉลี่ย 48 กิโลกรัมตอคนตอป เปน 64 

กิโลกรัมตอคนตอปในชวงเดียวกัน

	#��!���	�����@� ��"��.	�*Å�/�0�( 

���/(.	�*Å������@�!�"�����

แมผลไมไทยจะไดรับการยอมรับจากผูบริโภค 

ในหลายประเทศแตรสนิยมในการเลือก 

ซื ้อและการบริโภคผลไมของผู บริโภคใน 
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ประเทศเหลานั้นอาจไมตรงกับความเคยชิน 

ของคนไทยทั้งหมด ดังนั้นการทำความ 

เขาใจกับรสนิยม ความชอบ และลักษณะ 

การเลือกซื้อผลไมของผูบริโภคในประเทศ

ปลายทางจะมีสวนชวยใหผู ประกอบการ 

ไทยสามารถวางแผนการผล ิตร วมก ับ 

เกษตรกรเพื ่อใหเก ็บเกี ่ยวผลไมในชวง 

เวลาที่เหมาะสม ตลอดจนเลือกใชวิธีการ 

ด ูแลก อนและหลังเก ็บเก ี ่ยวเพ ื ่อให ได  

ผลไมที่ตรงกับความตองการของผูบริโภค

ในแตละประเทศ ทั้งนี้รสนิยมการเลือก 

ซ ื ้อและบริโภคผลไมสดที ่น าสนใจของ 

ผู บริโภคในอาเซียนแตละประเทศและใน 

จีนมีดังนี้

อินโดนีเซีย

  

ชาวอินโดนีเซียนิยมรับประทานทุเรียนที่

คอนขางสุกงอม เนื้อหนา รสหวานและ 

ออกขมติดปลายลิ้น ทั้งนี้ ชาวอินโดนีเซีย 

นิยมรับประทานทุเรียนพันธุกานยาวของ 

ไทยเปนพิเศษ แตเนื่องจากผลผลิตมีจํากัด 

ทุเรียนที ่อ ินโดนีเซียนําเขาจากไทยมาก 

ที่สุดจึงเปนพันธุหมอนทอง

  

ชาวอินโดนีเซียนิยมซื้อลําไยที่ริดกิ่งกาน

ออกหมด  ตางจากคนไทยที่นิยมซื้อลําไย 

ที ่ม ัดเปนชอสวยงามและสะดวกตอการ 

หยิบจับ ทั้งนี้ เพราะชาวอินโดนีเซีย 

มองวากิ ่งกานของลําไยรับประทานไมได 

จึงไมควรนํามาชั่งนํ้าหนักรวมกับผลลําไย 

เพื่อจําหนาย ทั้งนี้ ชาวอินโดนีเซียไม 

พิถีพิถันหรือเจาะจงที ่จะตองซื ้อเฉพาะ 

ลำไยที่มีผลขนาดใหญ สีสวยเหมือนชาว 

จีน แตซื้อลำไยไดทุกสีและทุกขนาด

ชาวอินโดนีเซียใหการยอมรับ 

ผลไมไทยเปนอยางดี สังเกต 

ไดจากการที่ชาวอินโดนีเซีย 

นิยมเรียกผลไมที่มีคุณภาพดี 

ดวยการใชคําวา ‘Bangkok’ 

ตอทาย อาทิ ทุเรียน เรียกวา 

‘Durian Bangkok’ มะมวง 

เรียกวา ‘Mangga Bangkok’ 

และมะพราว เรียกวา ‘Kelapa 

Bangkok’

มาเลเซีย

  

ชาวมาเลเซียนิยมบริโภคผลไมสดที่มีรส

หวาน ไมชอบผลไมที่มีรสเปรี้ยว

รสน ิยมการบร ิ โภคท ุ เร ี ยนของชาว 

มาเลเซีย ชาวมาเลเซียคุนเคยกับทุเรียน 

ทองถิ่นที่มีผลกลม เม็ดใหญ เนื้อนอย สี 

เหลืองทอง รสหวานมัน และนิยมรับประทาน 

ทุเรียนที่สุกเต็มที่ ซึ่งมีรสหวานจัดออกขม 

เล็กนอย และมีเนื้อเละกวาทุเรียนที่คน 

ไทยนิยมบริโภค ชาวมาเลเซียจึงไมนิยม 

รับประทานทุเร ียนพันธุ หมอนทองของ 

ไทย แตกลับนิยมรับประทานทุเรียนพันธุ 

ชะนีซึ่งมีเนื้อสีเหลืองจัด และพันธุกาน 

ยาว สวนพันธุพวงมณีซึ่งมีเนื้อสีเหลือง 

ทองก็เริ ่มไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นในระยะ

หลัง นอกจากนี้ ชาวมาเลเซียไมนิยม 

รับประทานทุเรียนกับขาวเหนียว

เวียดนาม

ผลไมนำเขาที่ชาวเวียดนามนิยมมากที่สุด 

คือ องุน ซึ่งนำเขาจากสหรัฐอเมริกา 

รองลงมา คือ มะมวงเขียวเสวย มังคุด 

เงาะ และทุเรียน ซ่ึงนำเขาจากไทย นอกจาก 

นี้ ยังมีผลไมนำเขาจากไทยชนิดอื่นที่ได 

รับความนิยม อาทิ มะขามหวาน และ 

ลองกอง

  

ชาวเว ียดนามทางตอนเหนือน ิยมร ับ 

ประทานมะมวง โดยมะมวงที่เวียดนาม 

นำเขาจากไทยมี 2 พันธุ คือ เขียวเสวย 

และฟาลั่น ซึ่งเปนมะมวงมัน สวนมะมวง 

สุกของไทยอยางมะมวงน้ำดอกไมไมเปน

ท่ีนิยม เพราะชาวเวียดนามนิยมรับประทาน 

มะมวงพันธุโฮจิมินหที่ผลิตในเวียดนามใต

ชาวเวียดนามนิยมรับประทานทุเรียนแก

จัด ที่สุกคาตน หรือรวงจากตนแลว

รสนิยมการบริโภคมะขามหวานของชาว

เวียดนาม ชาวเวียดนามทางเหนือ เชน 

ฮานอย นิยมรับประทานมะขามหวาน 

พันธุศรีชมภู พันธุขันตี และพันธุอินทผาลัม 

ขณะที่ชาวเวียดนามใตแถบโฮจิมินหนิยม

รับประทานมะขามหวานพันธุสีทอง

ปจจุบันชาวเวียดนามบางสวน 

ไมมั่นใจที่จะบริโภคผลไมนำเขา

จากจีน เพราะเกรงวาอาจมี 

การใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอ 

สุขภาพ ขณะที่เชื่อวาผลไมจาก 

ไทยมีคุณภาพดีและไมมีสารเคมี

ตกคาง
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กัมพูชา

ชาวกัมพูชานิยมใชผลไมจำนวนมากใน 

งานมงคลและพิธีกรรมทางศาสนา อาทิ 

งานแตงงาน ชาวกัมพูชาจะซื้อผลไมจำนวน 

มาก (เปนหลักหมื่นหรือแสนบาท) เพื่อ 

ใชในขบวนแหขันหมากและแจกจายให 

แขกที่มารวมงานเพื่อความเปนสิริมงคล

ชาวก ัมพ ูชาชอบร ับประทานท ุ เร ียน 

ทุเรียนจากไทยที่ไดรับความนิยม คือ พันธุ 

หมอนทองและพันธุชะนี ทั้งนี้ ชาว 

กัมพูชานิยมรับประทานทุเรียนที ่ส ุกจน 

เนื้อนิ่ม รสหวาน และมีกลิ่นหอม

  

ชาวกัมพูชานิยมรับประทานลำไยพื ้น 

เมือง ซึ่งมีขนาดเล็ก น้ำเยอะ มีรสหวานจัด 

และมีกล่ินหอมน้ำดอกไม ไมนิยมรับประทาน 

ลำไยไทย เพราะชาวกัมพูชาเห็นวาเนื้อแหง 

เกินไปและมีรสจืด

เงาะที่ชาวกัมพูชานิยมรับประทานมาก

ท่ีสุด คือเงาะพันธุพ้ืนเมือง หรือ “เงาะลำไย” 

ซึ่งเปนเงาะที่มีเปลือกหนา ขนสั้นแข็ง มี 

กลิ่นและรสชาติหวานเหมือน ลำไย ทั้งนี้ 

เงาะพันธุพื้นเมืองของกัมพูชาจะมีผลผลิต 

ออกสูตลาดหลังเงาะของไทย ดังนั้นในชวง 

ที่เงาะพื้นเมืองยังไมออก ชาวกัมพูชาจะ 

รับประทานเงาะนำเขาจากไทยและเวียดนาม 

ซึ่งไดรับความนิยมใกลเคียงกัน

ชาวกัมพูชานิยมบริโภคผลไมสด 

ไมนิยมบริโภคผลไมแปรรูป 

เนื่องจากเชื่อวาผลไมที่ผานการ

แปรรูป เชน การอบแหง จะมี 

สารปนเปอนที่ไมปลอดภัย

จีน

ชาวจีนจะซื้อผลไมมากเปนพิเศษในชวง

เทศกาลตร ุ ษจ ี นและ เทศกาล ไหว  

พระจันทร โดยเฉพาะเทศกาลไหวพระจันทร 

ท ี ่ ผลไม  ไทยเก ือบท ุกชน ิดม ัก เป นท ี ่ 

ตองการอยางมาก

ชาวจีนนิยมบริโภคทุเรียนพันธุหมอนทอง 

ซึ่งมีจุดเดน คือขนาดผลใหญ เนื้อหนา 

ละเอียด สีเหลืองออน ไมเละหรือแฉะ 

ติดมือ เม็ดลีบ กลิ่นไมแรงนัก รสชาติ 

หวานมัน ทั้งนี้ ชาวจีนนิยมบริโภคทุเรียน 

หามเหมือนชาวไทย

  

ลำไยไทยเปนผลไมยอดนิยมของชาวจีน 

เนื่องจากมีผลโต รสหวาน เนื้อหนาเม็ด 

เล ็ก ขณะที ่ลำไยจากเว ียดนามมีเม ็ด 

ใหญกวา น้ำเยอะ เนื้อฟามบางและไม 

หวาน จึงมีราคาถูกกวาลำไยของไทยมาก 

ทั้งนี้ ชาวจีนนิยมเลือกซื้อลําไยที่มีผิวสวย 

ขนาดผลใหญเสมอกัน

  

กลวยไขเปนที่นิยมของผูบริโภคในแถบ

จีนตะวันตก โดยเฉพาะมณฑลเสฉวนและ 

เทศบาลนครฉงชิ่ง ซึ่งมีผูบริโภคระดับ 

กลางและระดับบนเพิ่มจำนวนขึ้นเรื ่อยๆ 

ท้ังน้ี กลวยไขไดรับการขนานนามวา “กลวย 

จักรพรรดิ” เน่ืองจากรูปรางและการเรียงตัว 

ของผลกลวยและมีสีเหลืองอรามเปนที ่ 

สะดุดตา ประกอบกับมีรสชาติหวานนุมลิ้น 

ทำใหเปนที่ชื่นชอบของผูบริโภคชาวจีน

รสนิยมการบริโภคมะขามหวานของชาว

จีน ชาวจีนนิยมรับประทานมะขามหวาน 

พันธุศรีชมภู และนิยมเลือกซื้อมะขาม 

หวานสดที่ไมผานการอบเพื ่อฆาเชื ้อและ 

แมลง เพราะมะขามสดจะมีสีน้ำตาลเนียน 

สวยตางจากมะขามอบที่มีสีดำกวา

ตลาดหลักของมะขามหวานสงออกของ 

ไทยไปจีนอยูที่ปกกิ่ง แตมีบางสวนสงออก 

ไปจำหนายทางตอนใตของคุนหมิง ทั้งนี้ 

แมคุนหมิงจะเปนเมืองที่เพาะปลูกมะขาม

หวานไดและมีมะขามเปนของฝากขึ้นชื ่อ 

แตผลผลิตมะขามของคุนหมิงมีไมมากนัก

ประกอบกับคุณภาพไมคงที่ จึงมีการนำเขา 

มะขามหวานจากไทยไปจำหนายเปนของฝาก 

ที่เมืองคุนหมิง

Disclaimer : ขอมูลตางๆ ที่ปรากฏ เปนขอมูล 

ที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และการเผย 

แพรข อมูลเปนไปเพื ่อว ัตถุประสงคในการให 

ขอมูลแกผูที่สนใจเทานั้น โดยธนาคารเพื่อการ 

สงออกและนำเขาแหงประเทศไทยจะไมรับผิดชอบ 

ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี 

บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด
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ÊÁÒÃ�·â¿¹ (Smart Phone)
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1. �	�!�����#�	.���,. (Web) �(�! 
Å�1���'����,�"�� (HTML) ��,�	
"..

สมารทโฟนมีคุณสมบัติที ่โดดเดน
คือใชเพื่อทองอินเทอรเน็ต สมารทโฟน 
ในปจจุบันมีการแสดงผลของเอกสาร 
เอชทีเอ็มแอล (HTML Web-based) ที่ 
สมบูรณมากขึ้น ชวยใหสามารถเรียกดู 
เว็บไซตไดเชนเดียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 
หรือแล็ปท็อป (Laptop) ซึ่งมีฟงกชั่น 
ที่แตกตางกัน สวนใหญทำไดงายดาย 
เพียงการรูดนิ้วของผูใชงานสมารทโฟน
ก ับหน าจอส ัมผ ัสและการคล ิกล ิงก  
(link) โดยการแตะที่ตัวอักษรเชื่อมโยง 
หลายมิติบนหนาเว็บไซตตางๆ เหมือน 
การใชงานคอมพิวเตอรทั่วไป
2. #�	����������*� (Streaming VDO)

สมารทโฟนในปจจุบันมีหนาจอ 
ขนาดใหญและมีความละเอียดที่เพิ่มขึ้น 
มาก สมารทโฟนรุนลาสุดจะสามารถ 
รับภาพวิดีโอเคลื่อนไหวไดดี  สามารถ 
ร ับภาพสตร ีมเน ื ้อหาว ิด ีโอออนไลน 
หรือวิดีโอที่ซื้อจากผูขายโดยดาวนโหลด 
จากอินเทอรเน็ต การแสดงภาพสามารถ 
ทำไดเร็วขึ้น เครือขายมือถือสมารทโฟน 
ที ่ม ีความสามารถในการสตรีมมิ ่งทั ้ง 
เอกสารที ่เปนภาพหรือขอความในรูป 
แบบของเอกสารเอชทีเอ็มแอล 5 และ 
วิดีโอแฟลช (VDO Flash) ชวยใหผูใช 
งานสมารทโฟนสามารถดูหนังส ั ้นใน 
เว็บไซต เชน ยูทูป Youtube.com และ 
ไวมีโอ Vimeo.com ไดอยางไมมีภาพ 

กระตุก นอกจากน้ีสมารทโฟน เชน ไอโฟน 
(iPhone) และสมารทโฟนอ่ืนๆ ท่ีใชระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) ชวยให 
สามารถอับโหลดวิดีโอจากคอมพิวเตอร 
โดยใชบลูทูธ (Bluetooth) วายฟาย 
(Wi-Fi:  wire less ¢delity) หรือสาย 
เชื่อมตอยูเอสบี (USB)
3. ��
�	29�$���4	��4�#������*�! 
�'(	�..�$4���$"4�+�.�*�� : ��&���# 
(GPS)

สมารทโฟนรุนลาสุดจะชวยใหผูใช 
งานสมารทโฟนสามารถระบุตำแหนง 
ของผู ใชงานสมารทโฟนบนแผนที ่ที ่มี 
เทคโนโลยีระบบกำหนดตำแหนงบนโลก 
[2] หรือ จีพีเอส (Global Positioning 
System : GPS) โดยใชโปรแกรมที่ติดตั้ง 
มากับสมารทโฟนหรือโปรแกรมจาก 
ผูพัฒนาซอฟตแวรอื่นๆ (Third-Party 
Applications) และทำใหสมารทโฟน 
ยังมีความสามารถในการคนหาสถานที่ 
ในแผนท ี ่ ของผ ู  ใช  งานสมาร ทโฟน 
ดวยการสัมผัสหนาจอที่แสดงตำแหนง 
สถานที่สำคัญ เชน ชื่อถนนและอาคาร 
ตางๆ  ในบางกรณีขึ้นอยูกับโปรแกรม 
หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ ที่ยังสามารถที่จะ 
แสดงสภาพการจราจร แสดงความแออัด 
ของจำนวนรถบนทองถนน ณ ขณะเวลา 
จริงออกมาเปนภาพ หรือขอมูลสรุปบน 
แผนท่ี ท้ังน้ีข้ึนอยูกับรุนและระบบปฏิบัติการ 
สมารทโฟนดวย ถามีความทันสมัยมาก 
ก็ยังสามารถอานทิศทางและนำทางใหกับ 
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ÀÒ¾
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ผูขับขี่ไปยังสถานที่ตางๆ ในขณะขับรถ 
ไดดวยเสียงหรือแผนที่นำทางอีกดวย
4. ��	
	�!���9�'(������*
	"�	� 
���/(&�Ê��@�Ë�9"�	9����:

ระบบปฏิบัติการท่ีมีช่ือเสียง 2 แบบ 
ที่มีการเติบโตเร็วที่สุดของสมารทโฟน 
ในปจจุบัน คือระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
(iOS) ของบริษัทแอปเปล และระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) ให 
ตลาดที ่กวางขวางสำหรับการซื ้อและ 
ดาวนโหลดโปรแกรมของบริษัทโปรแกรม 
จากผูพัฒนาซอฟแวรอ่ืนๆ ท่ีเรียกโปรแกรม 
เหลาน้ีวา "แอปพลิเคชัน (application)" 
โปรแกรมลักษณะแบบนี ้สามารถชวย 
ใหผูใชงานสมารทโฟนทำงานงายๆ เชน 
วิดีโอเกมบนมือถือกับการแปลภาษาได 
ทันที แมวาจะใชไมไดกับระบบปฏิบัติการ 
มือถือของทุกรุน ก็ยังมีระบบปฏิบัติการ 
ในมือถืออ่ืนๆ ท่ีอาจจะไมไดรับความนิยม 
เทากับไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด 
เชน ระบบปฏิบัติการแซมเบียน (Zambian)  
หรือ ระบบปฏิบัติการวินโดวโฟน (Window 
Phone) ซึ่งผูพัฒนาแอปพลิเคชันก็มีการ 
พัฒนาอยางตอเนื ่องเพื ่อใหผู ใชระบบ 
ปฏิบัติการทุกๆ แบบที่มีอยูในทองตลาด 
ไดใชแอปพลิเคชันอยางทั่วถึง

ลองจินตนาการตามท่ีศาสตราจารย 
แดน ซีวีโอเรค (Dan Siewiorek) [1] 
ศาสตราจารยประจำมหาวิทยาลัยเคแนลกี 
เมลลอน (Carnegie Mellon University: 
CMU) สหรัฐอเมริกา ปจจุบันทานเปน 
ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีแหงคุณภาพ 
ชีวิต (The Quality of Life Technology 
Center) ซ่ึงดำเนินการรวมกันกับมหาวิทยาลัย 
เคแนลกี เมลลอนและมหาวิทยาลัยพิตสเบิรก 
และได ร ับการสน ับสน ุนจากม ูลน ิธ ิ 
วิทยาศาสตรแหงชาติ ซึ่งเปนศูนยฝก 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตของการ 
เป นผ ู ฝ กเสม ือนสำหร ับสมาร ทโฟน 
(virtual-coaching applications for 
smart phones) หรืออาจจะเรียกวา 
เปน����	����(������	&�Ê��#��	9�*Ë� 
(precursors) ������Å�&����� � 
8�#�	���	!9"��0�(&!�!���)�.�! 
	 
"..��	�' (' �� �����������
Ä 
2020 �+�

มีคูบาวสาวคูหนึ่งกำลังจะมี “ลูก 
คนแรก” แลวใชสมารทโฟนเพื่อเลือก 
รถเข็นเด็กที่มีเทคโนโลยีลาสุด หลังจาก 
นำทารกมาจากโรงพยาบาล ทั้งสองได 
ดาวนโหลดโปรแกรมประยุกต เพ่ือปองกัน 
ทารกจากอาการเปนโรคเสียชีวิตอยาง 
กะทันหัน (sudden infant death 
syndrome : SIDS) โดยใชรวมกับอุปกรณ 
เสริม (accelerometers) ที่มีไมโครโฟน 
ในตัวและเซนเซอรอื่นๆ ติดตั้งกับ 
สมารทโฟนเพื่อตรวจสอบการเตนของ
ห ั ว ใ จ แ ล ะ ก า ร ห า ย ใ จ ข อ ง ท า ร ก 
โปรแกรมประยุกตอาจจะมีชื่อวา “Baby 
Position Application" ซึ่งติดตั้งใน 
สมารทโฟน และสามารถวิเคราะหวิดีโอ 
การเคลื่อนไหวของทารกอยางตอเนื่อง 
แบบเรียลไทม (real time) เพื่อให 
แนใจวาทารกไมพลิกตัวเองในขณะที ่ 
พอแมหลับ จนทำใหเกิดอันตราย สามารถ 
ทำใหเกิดภาวะ SIDS ตามที่วารสาร 
การแพทยรายงาน และท้ังสองสามีภรรยา 
ย ังสามารถใช สมาร ทโฟนเพื ่อค นหา 
บทเพลงเพื่อกลอมใหทารกหลับ ตาม 
การคนพบทางการแพทยลาสุดไดโดย 
อัตโนมัติอีกดวย

ในขณะท่ีเหตุการณท่ีกลาวมาขางตน 
ดูจะเหมือนนิยายวิทยาศาสตรในภาพยนตร 
แตทุกวันนี ้สามารถเกิดไดจริงในหอง 
ปฏิบัติการวิจัยหรือแมกระทั่งในรานคา 
ที ่ม ีโปรแกรมประยุกตตางๆจำหนาย 
จินตนาการเหลาน้ีอยูไมไกลเลย ��������� 
�(�!	�..��&���#�������������!+��#��	9�*Ë� 
����0
�!+"�(� �
��#+��4����������	5�� 
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ในอนาคต เชื่อไดวา#��	9�*Ë� 
����������,���4	����*
	"�	�
	�!���9 
����: �����!"��#���	�����
�	29 
�#	�� เชน เซ็นเซอรตางๆ เปนสวนหนึ่ง 
ของชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจจะถูกฝงรวม 
อยูในอุปกรณถักทอเปนเสื ้อผาและฝง 
ลงในอาคารสถานที่ตางๆ จนไมสามารถ 
มองออกวาเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือ 
สมารทโฟน

และเมื่อถึงวันนั้นมนุษยชาติอยาง 
เราๆ จะไดรับความสะดวกสบายในการ 
ใชชีวิตขนาดไหน แตตองไมลืมนึกถึง 
“ผลลบ” ท่ีจะตามมาดวย เพราะสัจธรรม 
อยางหนึ่งของสรรพสิ่งบนโลกนี้ คือของ 
บางสิ่งยอมมีทั้งคุณอนันตและโทษมหันต 
แอบแฝงอยูดวย ดังนั้นเราจึงตองรูจักใช 
อยางระมัดระวังและรูเทาทันสมารทโฟน 
(Smart Phone Literacy) เอาไวดวย
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ผมน่ังอานบทความในหนังสือเลมหน่ึง 

ท ี ่จ ัดอย ู  ในกลุ มส ังคมศาสตร  เร ื ่อง 

พฤติกรรมและจิตวิทยาผูบริโภค ซึ่ง 

เกี่ยวกับเรื่องตลาดคาปลีกและประเด็น

ตางๆ ที่นักวิจัยตลาดคาปลีกใหความ 

สนใจและช ี ้ ว  า เป นป ญหาสำค ัญใน 

ปจจุบัน กลาวคือ ผูคาปลีกไมทราบวา 

ใครเป นล ูกค าสำหร ับร านของตน… 

อานถึงตรงนี ้ ผมจำตองหยุดและรีบ 

เปดไปดานในของหนาปก เพื่อจะดูวา 

หนังสือเลมนี้ตีพิมพเมื่อไร ลาสมัยหรือ 

ไม แตกลับพบวาไดตีพิมพมาหลาย 

Editiion และลาสุดตีพิมพในป ค.ศ. 

2009 ซึ่งตองถือวา ‘ใหมพอควร’

ทำไมปญหาที่นักวิจัยชี้ สำหรับ 

คำถามที่วา ‘ใครเปนลูกคาของราน’ จึง 

ยังคงเปนปญหาหลักของผูคาปลีก ซึ่ง 

ดูเหมือนจะเปนคำถามงายๆ และผู  

คาปลีกท่ัวไปควรจะทราบต้ังแตกอนท่ีจะ 

เปดรานคาดวยซ้ำไป แตบทความดังกลาว 

นำเสนอผลการศึกษาที่นาสนใจ โดย 

เมื ่อโยนคำถามดังกลาวไปที ่ผ ู จ ัดการ 

รานคาปลีก กลับพบคำตอบวา ‘คนที่ 

เดินเขามาเดินเลือกหาสินคาในรานนั่น

แหละคือลูกคา’ และเมื่อนักวิจัยถาม 

คำถามที่ลึกลงไปกวาเดิมคือจากจำนวน 

ผูที่เขามาเดินในราน มีจำนวนเทาไรที่ 

ซื้อสินคาจริง หรือมี Conversion rate 

จากการเปน Shopper มาเปน buyer 

เทาไร…

อึ้ง! สิครับ ไมใชเฉพาะผูบริหาร 

รานคาปลีกตามขอมูลในกรณีศึกษานี ้ 

เทานั้นที่อึ้งและตอบนักวิจัยไมได ผม 

เองในฐานะนักวิชาการและนักวิจัยดาน

พฤติกรรมและจิตวิทยาผู บริโภคก็อึ ้ง 

ครับ…จริงสิครับ เพราะผมลืมนึกถึง 

ประเด็นนี้ไป เนื่องจาก โดยทั่วไปเรามัก 

จะมีขอสันนิษฐานอยู ว ายอดขายของ 

ร านค าปล ีกจะเปล ี ่ยนแปลงไปตาม 

จำนวนผูเขามาในราน ซึ่งก็ไมนาผิด ยิ่ง 

ไปกวานั้น ผูคาปลีกมักเขาใจวาผูซื้อ 

สินคาคือผู เขามาเดินเลือกหาสินคาใน 
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รานนั่นแหละ แตเอาเขาจริงๆ ทราบได 

อยางไรวาผูที ่เดินเขามาเลือกหาสินคา 

(Shoppers) จะกลายเปนผูซื้อ (Buyers) 

จริงๆ หรือไม อยางไรและเทาไร

บทความเดียวกัน ไดเปดเผยผลการ 

วิจัยเกี่ยวกับ Conversion rate อยู 

ที่รอยละ 48 ซึ่งหมายความวา ความ 

เชื่อเดิมของผูจัดการรานคาปลีกที่วามี 

Shoppers 100 คน จะกลายเปน 

ลูกคาหรือผูซื้อประมาณ 100 คนหรือ 

ไมมากไมนอยกวานี้มากนัก เปนความ 

เชื่อที่ไมจริงเสียแลว ในทางกลับกัน พบ 

วาใน Shoppers 100 คน เปนลูกคา 

ผูซื้อสินคาจริงๆ เพียง 48 คนเทานั้น … 

ดังนั้น ผูคาปลีกของไทย ทราบหรือไม 

วารานคาของตนมี Conversion rate 

เทาไร?

นอกจากปญหา Conversion rate 

ดังกลาว ผู จัดการรานคาปลีกทราบ 

หรือไมวาจำนวนชิ ้นหรือปริมาณของ 

สินคาที ่ลูกคาซื ้อในแตละครั ้งที ่เขามา 

ซื้อสินคาในราน (Volume unit per 

time) หรือมูลคาเปนยอดเงินที่ลูกคา 

ซื้อสินคาในราน (Money value per 

time) แต ละคร ั ้งแต ละรายนั ้นเป น 

จำนวนเทาไร นอกจากนั ้น ส ินค า 

ประเภทใด (Product category) ที่มี 

ยอดการซ ื ้ อมากหร ือน อยอย  าง ไร 

ผูจัดการรานคาปลีกทราบหรือไม

อยางไรก็ตาม แมบทความดังกลาว 

ยังไมไดกลาวถึงความสำคัญของขอมูล 

เร ื ่องมูลคาหรือจำนวนของสินคาที ่ม ี 

การซื้อในแตละครั้งของผูซื ้อแตละราย

จากจำนวนผูเขามาเดินเลือกหาสินคา 

ในรานทั้งหมด แตไดใหขอมูลเพิ่มเติม 

วารานคาที่ไดทำการศึกษาวิจัยดังกลาว 

ไดทำการปรับปรุงเร ื ่องการออกแบบ 

รานคา (Store Layout) รูปแบบการจัด 

วางและการนำเสนอสินคา (Display) 

การจัดหาซื้อสินคาและการจัดการเรื่อง

เจ  าหน าท ี ่ ด ูแลร  าน และพบว าม ี  

Conversion rate สูงข้ึนอยางมีนัยสำคัญ 

ด ั งน ั ้น ประเด ็นสำค ัญท ี ่น  าสนใจ 

โดยเฉพาะอยางย่ิง สำหรับผูประกอบการ 

รายยอยขนาดกลางและขนาดเล็กซึ ่ง 

ไม ม ีศ ักยภาพเพียงพอในการแขงข ัน 

ดานการเพิ่มจำนวนรานคาในพื้นที่ตางๆ 

กัน โดยเนนการเพิ่มรายไดจากการเพิ่ม 

จำนวนสาขา แตหันกลับมาใหความสำคัญ 

กับการบริหารจัดการรานคาเดี ่ยวให 

เกิดรายไดและกำไรสูงสุด โดยทำความ 

เขาใจและมีความรูเกี่ยวกับ Shoppers 

และ Buyers ใหมากที่สุดเทาที่จะทำได

เมื่อกลาวถึงความรูและความเขาใจ 

เก ี ่ยวก ับ Shopper และ Buyer 

ความจริงอาจตองวิเคราะหกลับไปถึง 

กลุมผูบริโภค (Consumer) ที่ยังไมได 

เขามาเลือกหาสินคาในราน (Shoppers) 

กลาวอีกนัยหนึ่ง กลุมที่อยูนอกราน ยัง 

ไมไดเปน Shopper ดวยซ้ำ … ทำ 

อยางไรใหกลุม Consumer เดินทาง 

มาที ่ร าน เข ามาเล ือกซื ้อหาส ินค า 

และซื้อสินคาจริงๆ

คำถามขางตนนี้ ผมวาเราอาจจะ 

แยกเปน 2 กรณี กรณีแรกคือการ 

พิจารณาถึงกิจกรรมทางการตลาดนอก

ราน (Out-store marketing offers) 

เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ 

การทำการสื่อสารทางตรง (Direct 

mail) ฯลฯ เพื่อดึงดูดใหตัดสินใจเดิน 

ทางมาที่รานคา … กรณีที่สองคือ 

กิจกรรมทางการตลาดในราน (In-store 

marketing offers) อาทิ การจัด 
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วางสินคา การจัดเสนทางเดินทางราน ฯลฯ 

ซึ่งผูจัดการรานคาปลีกตองพิจารณาวา 

ทำอยางไรให Shopper ที่เดินเลือกหา 

สินคาในรานเกิดการตัดสินใจซื ้อจริง 

กลาวคือ กลายเปน Buyer ในที่สุด

คิดไป เขียนไป ผมก็นึกๆ อยูวาถา 

ผมเปนผูจัดการรานคาปลีกเล็กๆ ราย 

ยอย ผมจะศึกษาเพ่ือรูและเขาใจผูบริโภค 

ไดอยางไร เพื่อรูและเขาใจผูเขามาเดิน 

เลือกหาสินคาไดอยางไร และสุดทาย 

เพื ่อรู และเขาใจผู ซ ื ้อสินคาของผมได 

อยางไร … หากผมไมใชนักวิจัย ไมใช 

นักวิชาการ ไมใชนักจิตวิทยา หรือนัก 

อะไรตอมิอะไร … แตอยางนอย ทานคง 

เห ็นดวยว าในฐานะผู จ ัดการร านคา 

ปลีก ผมควรจะร ู จ ักผ ู บร ิโภคซึ ่งจะ 

กลายมาเปนกลุ มที ่มีโอกาสเปนลูกคา 

หรือผู ซื ้อของรานคาปลีกที ่ผมดูแลให 

มากที่สุด นั่นสิ! ผมควรจะทำอยางไร

ปจจุบัน เทคโนโลยีการบันทึก 

ข อมูลมีให เล ือกใช ได มากมายหลาก 

หลายประเภทในสนนราคาที่เหมาะสม 

อาทิ กลองบันทึกภาพวิดีโอ โปรแกรม 

บันทึกยอดขาย (ซึ่งจะบันทึกประเภท 

ของสินคา ปริมาณและมูลคาของสินคา 

ที่ขายไดอยางมากมาย) โปรแกรม 

คอมพิวเตอรอ่ืนๆ ซ่ึงไมตองเปนโปรแกรม 

เฉพาะที่มีราคาแพงอะไร แตผูจัดการ 

รานคาปลีกตองมีความเขาใจและเห็น 

ความสำคัญของการเก็บขอมูลและการ

จดบันท ึกข อม ูลเก ี ่ยวก ับล ูกค าและ 

พฤติกรรมของลูกคาอยางมาก และ 

คอยๆ สะสมขอมูล เฝามองและ 

วิเคราะหพฤติกรรมของลูกคาในแงมุม

ตางๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจใหมากท่ีสุด 

และไมหยุดนิ่งในการทดลอง ปรับแตง 

แกไขทั้งกิจกรรมการตลาดภายในราน 

(In-store marketing offers) และ 

กิจกรรมการตลาดภายนอกราน (Out 

-store marketing offers) และมี 

การตรวจสอบผลล ัพธ ท ี ่ ได จากการ 

ปรับแตงดังกลาว อาทิ เชน ติดตั้งปาย 

หรือสัญลักษณแจงวาสินคาใดเปนสินคา 

ยอดนิยม และวางไวตรงตำแหนงใด 

และอาจนำสินคาที ่ไมไดรับความนิยม 

แตมีคุณคาหรือประโยชนในการใชสอย

เชื่อมโยงกับสินคาที่ไดรับความนิยม ไป 

วางไวในตำแหนงใกลๆ กับสินคาที่ได 

ร ับความนิยม จากนั ้น คอยสังเกต 

ผลลัพธ ต างๆ เช น ล ูกค าม ีการซ ื ้อ 

สินคาที่ไดรับความนิยมนั้นๆ มากขึ้น 

นอยลงอยางไร และมีการเดินหาสินคา 

นั ้นๆ ตามปายที ่แจงหรือไมอยางไร 

นอกจากนั้น สินคาที่ไมไดรับความนิยม 

มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือไมเมื ่อนำมาวาง 

ไวใกลกับสินคาที่ไดรับความนิยม โดย 

เฉพาะอยางยิ่ง ผูจัดการรานคาปลีก 

รายย อยอาจต องให ความสำค ัญก ับ 

กิจกรรมการตลาดภายในรานดังตัวอยาง 

ขางตนมากๆ เนื่องจากไมมีทรัพยากร 

เพียงพอที ่จะไปทำกิจกรรมการตลาด 

ภายนอกราน เชน การโฆษณามากนัก

คิดไป เขียนไป ก็เกิดคำถามขึ้นมา 

อีกมากมายครับวาผู ที ่เขามาเดินเลือก 

หาสินคาในรานนั้นๆ ทำไมเขาเหลานั้น 

ถึงซื้อหรือไมซื้อสินคา และสำหรับลูกคา 

ที่ซื้อสินคา เขาซื้อสินคาประเภทนั้นๆ 

ไปทำไม นำไปใชเองหรือใหใครใช เวลา 

ที่จะเลือกซื้อสินคาแตละประเภทแตละ

ชิ ้นนั ้นมีการเปรียบเทียบกับสินคาอื ่น 

หรือตรายี่หออื่นหรือไม อยางไร และ 

เวลาที ่ใช ในการพิจารณาเลือกหาซื ้อ 

สินคาแตละประเภทเทากันหรือตางกัน

อยางไร เพราะอะไร … ผมหยุดเขียน 

เทานี้กอนดีกวา เพราะมีคำถามเกิดขึ้น 

มากมายจนเต็มหัว หากไมหยุดเขียน 

คงมีแตคำวา ทำไม อยางไร เทาไร 

หรือไม ฯลฯ ดังนั้น คงสรุปไดวา 

ยังมีความลับดำมืดอีกมากมายที ่ผู คา 

ปลีกไมรู … จริงหรือไมครับ?
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เมื่อหลายวันกอน กระทรวงการคลัง 
ไดเปนเจาภาพในการจัดประชุมผู บริหาร 
ระดับสูงของหลายหนวยงานสายเศรษฐกิจ 
ของไทย โดยผูอำนวยการสำนักงานพาณิชย 
และสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศท่ี 
ชาวบานเรียกกันจนติดปากวา “��&�2�'!9”  
ของไทยที่ประจำในตางประเทศไดรับเชิญ 
ใหเขารวมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ 
ความเคลื่อนไหวดานเศรษฐกิจโลกที่มีตอ 
การสงออกของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
สถานการณเศรษฐกิจของตลาดยุโรปท่ีสอเคา 
วาจะ “@��!��” 

และประเด็นหนึ่งที ่ถูกหยิบยกขึ้นมา
พูดคุยกันก็คือ กระแสความนิยมในแบรนด 
ตางชาติของชาวจีนที่นำไปสูการซื้อหาสินคา 
แบรนดเนม โดยเฉพาะของยุโรป จนถึงขนาด 
วานักทองเที่ยวไทยที่เดินทางไปยุโรป จะ 
ถูกนักทองเที ่ยวจีนหรือนายหนาซักถาม 
อยู เสมอวาจะซื ้อสินคาแบรนดดังเหลานี ้ 
หรือไม และหากไม ก็จะขอใชโควตาของ 
นักทองเที่ยวไทยในการซื้อสินคาฟุมเฟอย 
แบรนดดังท่ีตองการ (นัยวาเพราะนักทองเท่ียว 
ตางชาติถูกหางรานท่ีจำหนายแบรนดหรูจำกัด 
จำนวนชิ้นในการซื้อเอาไว) 

ขณะที่นักทองเที่ยวตางชาติตางสนุก
กับการซื้อหา “����d���e�����fgg” จาก 
จีนกลับไปฝากเพื่อนฝูงที่ประเทศของตนเอง 

กัน ชาวจีนก็กำลังกวานซื้อ “����d�hij��hk�� 
fg
�l�l�m” กลับไปใชและฝากญาติพี่นอง 
กัน �������	�����������+�/(.	�*Å�'����� 
��".	��9��0	������� "��#�����	29 
���".	��9����
���'+�0	������	(#����� 
'����� …

".	��9!����!��� � *����'����� 
���!.��.���@�!

รายงาน “#��!�� 1,000 ".	��9��� 
'�����'�!” ประจำป 2555 ที่จัดทำขึ้นเปน 
ปที่ 9 โดยความรวมมือของนิตยสารดาน 
การคารายเดือน “"���
%���@�!-"
@�Ë7�” 
(Campaign Asia-Paci¢c) ท่ีจับมือกับบริษัท 
วิจัยชั้นนำของโลกอยาง���#�� (Nielson) มี 
สาระที่นาสนใจหลายประการ สรุปไดดังนี้

1. งานวิจัยนี้ประเมินจากความคิดเห็น 
ของผูบริโภคใน 12 พื้นที่สำคัญในภูมิภาค 
เอเซีย-แปซิฟก ที่มีตอ#���(�"��.	���	 
14 
	��Å�4��� 73 
	��Å�!+�!ที่ 
จำหนายหรือใหบริการอยูในทองตลาด

2. ในจำนวน 10 ตราสินคายอดนิยม 
น้ันมีอยูถึง 7 แบรนดท่ีสามารถเขาไปครองใจ 
ชาวเอเชียและชาวจีนเหมือนกัน อันไดแก 
"�
�
7Ð� (Apple) ��#��+ (Nestle) *@�� 
(Sony) @��@�� (Samsung) &���*@��� 
(Panasonic) 0���� (Nike) "��"����� 

ในจำนวน 10 ตราสินคายอดนิยมนั้น มีอยูถึง 7 แบรนดที่สามารถ 
เขาไปครองใจชาวเอเชียและชาวจีนเหมือนกัน อันไดแก แอปเปล 
(Apple) เนสเล (Nestle) โซนี (Sony) ซัมซุง (Samsung) พานาโซนิค 
(Panasonic) ไนกี้ (Nike) และแคนนอน (Canon)  
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(Canon) โดยกระจายอยูในกลุมตราสินคา 
ของสหรัฐฯ สวิตเซอรแลนด ญี่ปุน และ 
เกาหลีใตเปนสวนใหญ ซึ่งสะทอนวา กิจการ 
ที ่เปนเจาของแบรนดเหลานี ้ม ีโอกาสจะ 
สรางรายไดจากตลาดเอเซียและจีนที่กำลัง 
เติบโตไดอีกมากในอนาคต

3. อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาในเชิงลึก 
แลว พบวา ชาวเอเซียและชาวจีนยังมีระดับ 
ความนิยมในตราสินคาชั ้นนำดังกลาวที ่ 
แตกตางกันมาก กลาวคือ ขณะที่ชาวเอเซีย 
ใหแบรนด “*@���” มาเปนอันดับที่ 1 แต 
ชาวจีนใหแบรนดดังกลาวอยูในอันดับที่ 4 
ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาชาวจีนนิยมแบรนดของ 
ชาติตะวันตกมากกวาของเอเซียดวยกัน และ 
จัดอันดับของทุกแบรนดจากเอเซียต่ำกวา 
การจัดอันดับของชาวเอเซีย ในทางกลับกัน 
ชาวจีนใหแอปเปลเปนแบรนดในดวงใจ แต 
อยูถึงอันดับที่ 6 ในใจชาวเอเซีย นอกจากนี้ 
ยังนับเปนปแรกที ่แบรนดสินคาฟุ มเฟอย 
ชั้นนำอยาง'�"�� (Chanel) ไดเขาไป 
ติดอยูในกลุมตราสินคาชั้นนำ 10 อันดับแรก 
ในใจชาวจีนอีกดวย

4. ความมั่งคั ่งร่ำรวยและกำลังซื ้อที ่ 
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของชาวจีนนับเปนเหตุผล 
สำคัญท่ีทำใหสินคาหลายรายการกาวกระโดด 
ขึ้นมาในแถวหนาอยางรวดเร็ว ����4��� 
����	�#���(�'�"��"�(� ".	��9#���(� 
Ë�Ñ��ËÒ�!�!+����Ó''� (Gucci) ��	9���� 
(Armani) "��4��!#9 ����� (Louis 
Vuitton) �,�������.���#����������
Ä���

5. ".	��9�����4�������������.��� 
����!�� โดยเฉพาะอยางยิ่งในสายตาของ 
ผูบริโภคชาวจีน ซึ่งไมใชสัญญาณที่ดีสำหรับ 
รัฐบาลและผูประกอบการจีน  กลาวคือ 

• ในจำนวน 20 แบรนดชั้นนำใน 
สายตาผูบริโภคชาวจีน มีแบรนดจีนติดกลุม 

อยูเพียง 3 แบรนดเทานั้น ลดลงจากจำนวน 
8 แบรนดเมื่อปที่ผานมา โดยแบรนดจีน 
ชั้นนำในปนี้ไดแก ���4	����� (Tong Ren 
Tang) รานจำหนายยาจีนชั้นนำของปกกิ่ง 
ซึ่งอยูในอันดับที่ 11 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่หอ 
��#���	9�� (Master Kong) ซึ่งอยูใน 
อันดับท่ี 14 และตามมาดวยไฮเออร (Haier) 
แบรนดเครื่องใชไฟฟาภายในบานในอันดับ 
ที่ 15

• ขณะเดียวกันยังไมมีแบรนดของ 
จีนติดอันดับ 100 แบรนดยอดนิยมของ 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเลย ซึ่งในประเด็นนี้ 
*���� *���	�.� (Jolene Otremba) 
บรรณาธิการของแคมเปญเอเซีย-แปซิฟกให 
ความเห็นวา “น่ีเปนความทาทายของแบรนด 
จ ีนที ่ต องเผชิญหนาก ับการยอมรับของ 
ผูบริโภคทั่วโลกนอกเหนือจากตลาดของจีน 
แตเรื่องนี้ก็ไมไดสรางความประหลาดใจแต 
อยางใดแกชาวจีนท่ีนิยมใชสินคาตางประเทศ”

• ในจำนวนแบรนดจีนท่ีเคยติดอันดับ 
ยอดนิยม 10 แบรนดแรกนั้น มี 2 แบรนดที ่
อันดับตกลงอยางนาตกใจ ไดแก 0
Ñ�( (Baidu) 
“��	�������	�(�4�” (Search Engine) 
ชั้นนำของจีน และ�4���4��� (Mengniu 
Dairy) แบรนดผูผลิตนมรายใหญ ที่อันดับ 
หลนวูบไปอยูที่ 37 และ 89 ตามลำดับ 
โดยในรายแรกนาจะเกิดจากกรณีพิพาท 
ระหวางรัฐบาลจีนและ������ �2����	�!4��� 
�� ������+��
6%4���2Å�&���� �0� +0� ( 
���	5����'+��
Ä���/+���� ��/(
��	�� 
'�����#+���4%+�����@� ��4���/���� 
�+��'������4(��4���.	�*Å�����
��"�� 
"���������
���4��/�#$��%�+��$0��	� 
#���(���#��+����(���	�*���� ��0
�! +�� 
�����.��� 2 ��#�!�����'�����ในรายงาน 
ปนี้

แบรนดจีนดูเหมือนจะมีอันดับที่ถดถอยลง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสายตาของผูบริโภคชาวจีน 
ซึ่งไม ใชสัญญาณที่ดีสำหรับรัฐบาลและผูประกอบการจีน  
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�	�"#��������4,����/ (.	 �*Å� 
'�����

นายซง เหวินเจียน (Song Wenjian) 
อายุ 20 ป นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
เซ่ียงไฮ (Shanghai University) แฟนพันธุแท 
ของแบรนด"�
�
7Ð� ซึ่งปจจุบันเปนเจาของ 
สินคามากมายภายใตแบรนดน้ี นายซงเห็นวา 
“แนนอนวา เราอาจสามารถพูดไดวานาย 
*���)�� ��Ë (Jonathan Ive) นักออกแบบ 
ผลิตภัณฑของแอปเปล อาทิ เชน แม็คบุคโปร 
ไอแม็ค และแม็คบุคแอร คืออัจฉริยะอยาง 
แทจริง แตสิ่งที่นำไปสูความสำเร็จอยางมาก 
ของแอปเปลก็คือ บริษัทรูวาเมื่อไหรและ 
ที่ไหนที่จะสามารถลงทุน และพรอมยอมรับ 
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน 
ทุกสิ ่งเหลานี ้ล วนเปนสิ ่งที ่ต องการเพิ ่ม 
ประสบการณของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ 
ใหเกิดขึ้นสูงสุด”

หวง อิงเหวิน (Huang Yingwen) อายุ 
24 ป ผูเชี่ยวชาญดานประชาสัมพันธใน 
บริษัทพีอารแหงหนึ่งในปกกิ่ง ซึ่งขาวของ 
เครื่องแตงกายในตูเสื้อผาสวนใหญเปนของ 
แบรนดตะวันตก โดยเฉพาะอยางย่ิง��	9�.�! 
��	9�����.#9 (Marc by Marc Jacobs) 
ของสหรัฐฯ และ��'"���9��� (H&M) ของ 
สวีเดน ใหความเห็นเกี่ยวกับแบรนดจีนไววา 
“�����no
�m ����d�p�mo��q�������mrs������ 
�it���l� fu��
��'��',��
��,
& 
%�'���&�)�������%������� �1�'�� 
*����!�
�*,���
�%
�+��������7��
�2)”

“fg
�l�o������
rue��v�w�q�i��
�m 
p�me�
���xv d��e������ld����mm���l�� 
��s n�mo�ee�
p�lyz nm������lf������ 
�
d�m�

��p�mu���m fu���n�����ld�����{��� 

��e����e�g�
sn�mp�m�it��� �ie�����| }�� 
�������o�ys |�����d��� nx��upz |�w��
���~ 
�
������q�
q
s�x��u��t������sn�mo�e 
����e�m��wold���ip���”

“ตัวอยางเชน ความแตกตางระหวาง 
��		�.	(�'����2�+�����	�#���(� (ผลรวม 
ของประโยชนใชสอยจากการใชงานและ 
เชิงอารมณในสายตาของผูบริโภค) และ��	 
	�.	(�'��	��� (เม็ดเงินท่ีตองจายไปเพ่ือซ้ือหา 
แบรนดหนึ่งเมื่อเทียบกับแบรนดอื่น) เปน 
ส่ิงท่ีถูกสอนในทุกมหาวิทยาลัยในโลกตะวันตก 
ผลก็คือ ในทุกวันนี้บริษัทอยางเชน "�
�
7Ð� 
��#��+ &�"���9�� (P&G) และบริษัทที่ 
จำหนายสินคาฟุมเฟอยชั้นนำอื่นเดินหนา 
เต็มตัวกับการสรางแบรนดอยางเต็มรูปแบบ 
บริษัทเหลานี้ไดทุมทุนในดานการออกแบบ 
ผลิตภัณฑและนวัตกรรมมาอยางตอเน่ือง โดย 
ใชเวลาสวนใหญไปกับ “�
����
����7��
�” 
ที่ชวยสรางประสบการณและความรูสึกแก 
ผูบริโภคในการซื้อหาแบรนดมากกวาสินคา 
และราคา 

��."�+
Ä 2543 ".	��9���0�(&!�!�� 
�!+����,��������	&���ËÒÐ�#�����	29"�� 
4�����4(����#$��%�!+���	���������	#	(�� 
".	��9�+�����������(���!4��!�(�� 
�����+�� �&	��.	�1���������+���	�4��� 
���+���	��.����(����"��"�+�����(�� 
	��� /+����	/���#���(��$������ (Mass 
Production) 0�+�'+���������������� 
�+�0
 

f�d���sn��q
���n�
�o��q�� “��
�!���
 
%�+��” �pd���u�l��v�w� 10 ���l�gf
e 
p�mfg
�l���l����w�wo������y��f�� 
���o��e�����n� …

นับแตป 2543 แบรนดจีนไดพยายามอยางเต็มที่ ในการพลิกฟนสถานการณ 

และหันมาใหความสำคัญอยางจริงจังในการสรางแบรนดทามกลางความทาทาย 

หลายดานดังกลาว เพราะบริษัทของจีนตางตระหนักดีวาการควบคุมตนทุนและ 

แขงขันดานราคาผานการผลิตสินคาจำนวนมาก (Mass Production) ไม ใชทางออก 

ในอนาคตอีกตอไป 
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àμÃÕÂÁ¡ÅÂØ·¸�Í§¤�¡ÃÃÑºÁ×Í AEC (μÍ¹·Õè 4)
â´Â: ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�·Í§·Ô¾ÀÒ ÇÔÃÔÂÐ¾Ñ¹¸Ø� ¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

จากฉบับที ่แลวไดกลาวถึงการจัดทำ 
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธของธุรกิจวาเปน 
เรื่องสำคัญที่ผูประกอบการจะตองคำนึงถึง
เปนอยางมาก เพราะนอกจากจะทำใหการ 
บริหารกิจการเปนไปอยางเปนระบบ เพราะ 
มีการนำมาใชในการวางแผนเพื ่อกำหนด 
กระบวนการทางธ ุรก ิจท ี ่ เหมาะสมก ับ 
สภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว 
แลว ยังนำมาใชเปนเครื่องมือในการดำเนิน 
กิจกรรมตางๆ ของธุรกิจใหมีความตอเนื่อง 
เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะเปนผลดีตอการเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนา 
ธุรกิจใหเกิดความยั่งยืน

������� ����	����$��!��)9���)�	��� 
�&����4()�	����&����������#���	�����	 
"�+����������� /(
	���.��	���(������� 
�'(��!��)9� � ��$�4() �	� ��#���	�.		�� 
Å�	���"�������
	�#��90�(�!+��"�(�	�� 
เพราะกลยุทธท ี ่ เล ือกใชน ั ้นจะสงผลตอ 
นโยบายและทิศทางในการวางแผนและ 
ดำเนินงานของธุรกิจน้ันๆ อาทิ ผูประกอบการ 
ที ่ เล ือกใชกลยุทธการตอสู ด วยการขาย 
สินคา/บริการในราคาถูก ผูประกอบการจะ 
ตองมีนโยบายมุงเนนไปที่การควบคุมตนทุน 
สินคา/บริการใหสินคา/บริการมีตนทุนที ่ 
ต่ำกวาคูแขงขันใหมากที่สุด เพื่อใชตนทุนที่ 
ต่ำกวาน้ีเปนอาวุธหรือเคร่ืองมือในการแขงขัน 
หรือถาผูประกอบการเลือกใชกลยุทธการตอสู 
ดวยการขายความแตกตาง ผูประกอบการ 
จะตองมีนโยบายสรางความแตกตางของ 
สินคา/บริการดวยการสรางนวัตกรรมใหมๆ 
เปนตน

#$4	�.��!��)9��	�+�#(�(�!��	��! 
#���(�/.	���	��	��������� /(
	���.��	 
��!�� Smart SMEs #���	��$0�(4��! 
	
".. *�!��	�	����(������	��.����(���� 

�+�� ตัวอยางเชน ใหความสำคัญกับกระบวนการ 
ผลิต เพื่อใหมีวิธีการทำงานที่ถูกตองตั้งแต 
เริ่มแรก จะไดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สูงสุด ทำใหมีตนทุนการผลิตที่ลดต่ำลงแต 
ไดรับผลผลิตและคุณภาพที่เพิ ่มขึ้น *�! 
/(
	���.��	��	��+���(��4(�����+���	 
#%�#�!����#�!�
��8�!9 (Zero Defect) 
���0�+������#�!����	/���4	��.	���	 
�������	#+���.�4(��.���(� 	������#+��#	�� 
�4(���	�.����	/������0	(����#�! (Zero 
Waste) �&	�����$�4(
	�4!���	�&!��	 
����'(���	�.����	/��� ���0�+�+��4(���� 
��	�'(�	�&!��	�!+��#����
���� �$�4(0�+ 
��������#%�#�!4	������#%�
�+� จึง 
เปนวิธีการในการชวยลดตนทุนในการผลิต 
ไดเปนอยางดี และยังเปนโอกาสอันดีให 
ผูประกอบการไดสรางสินคา/บริการใหมๆ 
ในราคาประหยัดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการนำ 
กลับมาใชใหม (Reuse) หรือมีการลดปริมาณ 
การใช (Reduce) หรือมีการแปรสภาพ 
(Recycle) เพื่อใหนำกลับมาใชไดอีก ซึ่ง 
นอกจากจะเปนประโยชนต อส ังคมและ 
สิ่งแวดลอม เพราะไมสรางปริมาณขยะและ 
ไมสรางมลพิษใหแกตนเองและชุมชนใกลเคียง 
แลว ยังทำใหผูประกอบการมีสินคา/บริการ 
ดีๆ ประเภทตางๆ จำหนายเพิ่มเติมจากที่มี 
อยูเดิมได และผูประกอบการยังสามารถนำ 
ประเด็นนี้มาใชเปนจุดขาย (Selling Point) 
ในการโฆษณาเพื่อประโยชนทางการคาได 
อีกดวย เนื่องจากในปจจุบัน ลูกคาหรือ 
ผูบริโภคใหความสำคัญและสงเสริมสินคา/ 
บริการท่ีมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก ทำใหผูประกอบการ 
สามารถใชเปนโอกาสทางการตลาด (Marketing 
Opportunity) ที่ดีไดอีกประการหนึ่ง 

ท้ังน้ี ผูประกอบการอาจใชวิธีการประกวด 

สำหรับกลยุทธ
การตอสูดวย 
การขายสินคา/
บริการในราคา 
ถูกนั้น 
ผูประกอบการ 
ในยุค Smart 
SMEs 
สามารถทำได 
หลายรูปแบบ 
โดยควรเริ่มตน
ที่การควบคุม 
ตนทุนกอน

���1���������&�����
2� "�����
��,�&
������8%���9	������������ 
���$�����0
���� ���������������������
������������$���!"���&��:���;��;��� 
����������
¹ÔμÔÈÒÊμÃ�ºÑ³±Ôμ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�
Master of Management, UP .Philippines
àªÕ่ÂÇªÒÞ : àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§, ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨·Õ่ÂÑ่§Â×¹, 
CSR, Management Theories & Practices,
Communication 

CSR Strategy

48



แขงขันกันภายในหนวยงาน เพื่อใหพนักงาน 
นำเสนอความคิดเห็นในการสรางสินคา/ 
บริการใหมๆ จากกระบวนการผลิตท่ีคำนึงถึง 
สิ่งแวดลอมนี้ โดยใหพนักงานไดมีสวนรวม 
ในกระบวนการผลิตตั้งแตเริ่มแรก คือตั้งแต 
การคิด ประดิษฐ ออกแบบ และนำมาผลิต 
หรือดำเนินการ จนกระท่ังสามารถเพ่ิมรายได 
หรือลดตนทุนในการผลิต หรือลดคาใชจาย 
ใหกับกิจการไดจริง ซึ่งนอกจากจะเปนผลดี 
ตอการเพิ่มยอดขายของธุรกิจแลว ยังเปน 
ผลดีตอธุรกิจในดานการลดคาใชจาย ทำใหเปน 
การเพิ่มรายรับ สงผลใหธุรกิจมีกำไรเพิ่มขึ้น 
และยังสงผลดีตอพนักงาน ทำใหพนักงาน 
เกิดความภาคภูมิใจที ่ไดมีสวนรวมในการ 
สรางความสำเร็จใหแกกิจการ ซึ่งเปนการ 
สรางขวัญและกำลังใจใหกับพนักงานไปใน 
เวลาเดียวกันดวย

อนึ่ง  นอกจากการควบคุมตนทุนดาน 
การผลิตแลว ผูประกอบการจะตองควบคุม 
ตนทุนดานอื่นๆ ไมวาจะเปนตนทุนดาน 
การตลาด การบริหารจัดการ ฯลฯ ใหเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
ประหยัด เพื่อใหสามารถลดตนทุนใหต่ำลง 
ทั้งระบบ จะไดสามารถขายสินคา/บริการ 
ราคาถูกตามกลยุทธของธุรกิจได 

#$4	�.��!��)9��	�+�#(�(�!��	��! 
����"���+������ /(
	���.��	���(�� 
#	(������"���+�����#���(�/.	���	 �(�! 
��	#+��#	���4(�4,�����#$��%�����	 
����!+��#	(��#		�9��������� �����	���. 
��������	 เพื่อใหทุกคนในกิจการไดม ี
บทบาทในการสรางสรรคสิ่งที่ดีกวา หรือ 
สรางนวัตกรรมใหมๆ ที่เปนประโยชนตอ 
กิจการ ทั้งในดานกระบวนการดำเนินงาน 
กระบวนการผลิตสินคา/บริการ ทำใหทั่วทั้ง 
กิจการมีบรรยากาศของความคิดสรางสรรค 
เนื ่องจากทุกคนมีความกระตือรือรนที ่จะ 
นำเสนอความค ิดท ี ่แปลกใหม และเป น 
ประโยชนตอการพัฒนากิจการหรือพัฒนา 
สินคา/บริการใหมีคุณคา (Value) เพิ่มขึ้น 
ซึ ่งจะเปนผลดีและเปนประโยชนตอธุรกิจ 
สูงสุด

������� /(
	���.��	���������'(��!��)9 
��	� +�#  (� (�!��	��!����"��� +�� 
/ (
	���.��	���(��#+��#	���4(����	 
����!"��&�Ê�� (R&D) �!+���	����� �
�� 
	
)		� �&	����0�(�$���'(�4(�
��
	�*!'�9 
�����	�(�0�(�	�� นอกจากน้ัน ผูประกอบการ 
ควรสรางแรงบันดาลใจใหทุกคนไดชวยกัน 
สรางสรรคนวัตกรรม โดยใชวิธีการระดม 
ความคิดเห็น (Brainstorming) เพื่อสราง 
ผลงานใหม  ๆผานกระบวนการคิดอยางสรางสรรค 
เพื่อใหสมกับที่เปนยุคเศรษฐกิจสรางสรรค 
(Creative Economy) ทำใหธุรกิจมีจุดขาย 
ท่ีแตกตาง อันเปนผลมาจากการคิดท่ีแตกตาง 
ธุรกิจจะไดมีความโดดเดนไมเหมือนใคร 
เนื ่องจากมีเอกลักษณเฉพาะของตนเอง 
ซึ่งนอกจากจะทำใหผูประกอบการสามารถ 
เปนผูนำตลาด (Market Leader) แลว ยัง 
ทำใหคูแขงเลียนแบบไดยากดวย

ในการควบคุมตนทุนอีกวิธีการหนึ่งที่ 
ผูประกอบการในยุค Smart SMEs 
สามารถทำได คือการใหความสำคัญกับ 
กระบวนการออกแบบ (Product Concept 
& Design) ที่มุงเนนไปที่การใชงานพื้นฐาน 
เปนหลัก

���������� ����	��.����(������� 
��)���	4�������/(
	���.��	��!�� Smart 
SMEs #���	��$0�( �����	�4(���� 
#$��%��.�	�.����	���".. (Product 
Concept & Design) �����+���(�0
�����	 
�'(���&���5���
��4��� โดยมีความสวยงาม/ 
ความทันสมัยเปนสวนประกอบตามสมควร เพ่ือ 
จะไดมีตนทุนท่ีต่ำลง ทำใหสามารถจำหนาย 
ในราคาถูกได ซึ่งในประเด็นนี้ผูประกอบการ 
สามารถใชประโยชนจากการวิจัยและพัฒนา 
(Research & Development) เพื่อ 
ออกแบบใหสอดคลองกับความตองการของ 
ลูกคาในราคาที่เปนธรรม เพราะจะสราง 
ความพึงพอใจใหแกลูกคาไดเปนอยางมาก 
เชนกัน 
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¼ÙŒãªŒ§Ò¹ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ì vs. ¼ÙŒ¶×Í§Ò¹ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ì
àÃÕÂºàÃÕÂ§â´Â: Í.´Ã.»�ÂÐºØμÃ ºØÞÍÃ‹ÒÁàÃ×Í§ ¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â 
áÅÐμÒÁμÐÇÑ¹ ÍÃØ³¡ÁÅ ¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

ที่ผานมามีเสียงวิพากษวิจารณในกรณีการบังคับใช 
กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะจากตางประเทศ 
ที่มองวากฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยไมไดรับการบังคับ 
ใชอยางจริงจังและมีการละเมิดลิขสิทธิ์อยางแพรหลายจน
ติดอันดับโลก

เหตุผลเรียบงายแตสำคัญที่สุดก็คือ ลิขสิทธิ์สวนใหญ 
ที่ใชประโยชนกันอยางแพรหลายนั้นเปนของตางประเทศ 
แทบทั้งสิ้น พวกเขาเปนผูถืองานลิขสิทธิ์ และประเทศไทย 
ก็ตกเปนผูใชงานลิขสิทธิ์เปนหลัก ดังนั้นในฐานะผูถืองาน 
ลิขสิทธิ์ที่มีสิทธิเต็มที่เหนืองานลิขสิทธิ์ของเขา ใครจะใช 
ประโยชนจากงานนั ้นตองไดรับอนุญาตจากเขาเสียกอน 
ยอมไมพอใจเมื่อผูใชงานลิขสิทธิ์ใชงานของเขาโดยไมไดรับ
อนุญาต (ซึ่งจะอนุญาตก็ตอเมื่อเสียคาตอบแทน)

ประเด็นปญหาการบังคับใช “ลิขสิทธิ์” ในประเทศไทย 
นี้เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจมาโดยตลอด ทั้งโดยภาค 
รัฐเองที่พยายามเอาจริงเอาจัง ถึงขนาดที่มีการตรา พรบ. 
ภาพยนตรและวิดีทัศน พ.ศ.2551 ที่มีผลเปนการกำหนด 
โทษของผู ประกอบการที ่ละเมิดลิขสิทธิ ์ภาพยนตรและ 
วิดีทัศนใหสูงขึ ้นดังที ่ไดเห็นผลกระทบรุนแรงมาแลวจาก 
ตัวอยางกรณีการจับกุมพนักงานเก็บขยะที่ไดเก็บเอาแผน
ซีดีเพลงและภาพยนตรไปตั้งแผงจำหนาย ซึ่งศาลชั้นตน 
ไมอาจพิพากษาเปนอยางอื ่นตองปรับตามกฎหมายใหม 
เปนเงินจำนวน 2 แสนบาท และตอมาลดอัตราสวนโทษให 
คงปรับจำเลย 133,400 บาท1 จึงไมตองสงสัยเลยวาพนักงาน 
เก็บขยะไดรับความเห็นใจจากกระแสสังคมเปนอยางมาก 
หลายฝายจึงมองวากฎหมายลิขสิทธิ ์ไม เป นธรรมและ 
ไมสมเหตุสมผล กลายเปนวากฎหมายลิขสิทธิ์มีการบังคับ 
ใชที่รุนแรงเกินไป

เมื่อไมนานมานี้มี กรณี “ทีวีจอดำ” ของฟุตบอลยูโร 
2012 ซึ่งถูกนำไปเชื่อมโยงกับกฎหมายลิขสิทธิ์กลายเปน 
ประเด็นที่ถกเถียงกันจนเปนปญหาระดับชาติวา การที่ 
กสทช.จะออกมาตรการ Must Carry Rule บังคับ 

ผูใหบริการโทรทัศนตองถายทอดรายการที่สงตอมาจาก
ฟรีทีวี (ที่จริงคือ Free-to-air TV) ทุกกรณีโดย 
ไมมีขออางเรื่องลิขสิทธิ์วาจะทำไดหรือไม ทำใหหนวย 
งานภาครัฐโดยเฉพาะกรมทรัพยสินทางปญญาออกมา 
แสดงความเห็นคัดคานวาไม สอดคลองกับกฎหมาย 
ลิขสิทธิ์2 และภาคเอกชนที่เกี่ยวของรวมถึงประชาชนผูไดรับ 
ผลกระทบจากกรณีดังกลาวก็ออกมาใหความเห็น อยาง 
มากมายหลากหลายทั ้งท ี ่ เห ็นด วยและไมเห ็นด วยกับ 
มาตรการดังกลาว

ในที่นี ้ตองการจะชี้ใหเห็นประเด็นถกเถียงขอหนึ่งที่ 
คุยกันมากในครั้งกรณีทีวีจอดำ นั่นก็คือ ขอกลาวอางเรื่อง 
ลิขสิทธิ์ของ GMMZ ที่ระบุวาไมสามารถใหถายทอดผาน 
ทีวีดาวเทียมได เพราะติดขอสัญญาเรื่องลิขสิทธิ์กับทาง 
UEFA ทำใหหลายฝายออกมาทวงถามขอดูสัญญาโดยเรียกรอง 
ให GMMZ แสดงขอสัญญาดังกลาวออกมา 

GMMZ ก็เลี่ยงไปทำหนังสือสอบถามไปยัง UEFA 
และตอบกลับมาวาไมสามารถใหอนุญาตตอ (sublicensing) 
ได เปนผลใหหลายฝายยังคงไมพอใจตอคำอธิบายเพราะ 
ยังไมเห็นขอสัญญาชัดๆวาติดขัดลิขสิทธิ์อยางไร ถึงขนาด 
ที่หลายคนไมเชื่อวามีขอสัญญาดังกลาวอยูจริง

แนนอนวามีคำถามนาสนใจมากมายทั้งตอกรณีทาที
ของ GMMZ และฝายอื่นๆ แตในที่นี้จะเสนอขอสังเกต 
เฉพาะตอกรณีฟรีทีว ีในแงที ่ว าแมจะไมมีใครปฏิเสธวา 
รายการทางฟรีทีวีเปนงานมีลิขสิทธิ ์แตมีแนวคิดที่เห็นวา 
งานลิขสิทธิ ์ในฟรีทีว ีนั ้นใครจะเอาไปใชก็ไดทำใหผู ถ ือ 
ลิขสิทธิ์ไมสามารถปฏิเสธไดเองวาจะไมอนุญาตใหคนอื่น 
ใชสิทธิของตน แตตองแสดงใหเปนที่พอใจวาผูถือสิทธิไมมี 
สิทธิที่จะอนุญาตใหคนทั่วไปไดรับชม ดังเชนในกรณีนี้ ถา 
เปนเชนนี้แลวงานลิขสิทธิ์ในประเทศไทยนั้นมีบรรทัดฐาน
อยางไร หรือถามอีกอยางตามแนวที่ชุดบทความนี้พยายาม 
นำเสนอก็คือ
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บรรทัดฐานงานลิขสิทธิ์ทางฟรีทีวีคืออะไรกันแน 
ระหวางใครจะใชงานลิขสิทธิ์ก็ไดตราบเทาที่ไมถูก 

หาม 
(บรรทัดฐานผูใชงานลิขสิทธิ์เปนใหญ หรือ user 

rule)
หรือ ใครจะใชงานลิขสิทธิ์ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาต 

เทานั้น 
(บรรทัดฐานผูถืองานลิขสิทธิ์เปนใหญ หรือ 

holder rule)

ผูใชงานลิขสิทธิ์ หรือผูถืองานลิขสิทธิ์ เพราะปรกติ 
ชองทางเดียวที ่จะไมตองขออนุญาตก็คือขอยกเวนการ 
ละเมิดดังกลาว แตดูเหมือนวาขอยกเวนจะขยายมากขึ้น 
เรื่อยๆ จนเกิดปญหาตามมาอยางเดียวกันกับกรณียูโร 2012 
ที ่ผู ใชงานลิขสิทธิ ์ถามหาขอสัญญาที ่หามไมใหเผยแพร 
ผานทีวีดาวเทียม ทั้งๆที่ผูถือสิทธินั้นนาจะมีสิทธิอยางเต็ม 
ที่ที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได

อย างไรก ็ด ีในที ่น ี ้อยากจะแสดงใหผ ู อ านเห ็นว า 
เรื่องนี้ไมใชเรื่องใหมของไทย แตอาจเรียกไดวาเปนเรื่อง 
คลาสิกเรื่องหนึ่งเลยก็ได ซึ่งจะยกตัวอยางกรณีทำนอง 

บรรทัดฐานงานลิขสิทธิ์ทางฟรีทีวีคืออะไรกันแน ระหวางใครจะใชงานลิขสิทธิ์ก็ ได 
ตราบเทาที่ ไมถูกหาม (บรรทัดฐานผู ใชงานลิขสิทธิ์เปนใหญ หรือ user rule)
หรือ ใครจะใชงานลิขสิทธิ์ ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตเทานั้น  (บรรทัดฐานผูถืองาน 
ลิขสิทธิ์เปนใหญ หรือ holder rule)

เดียวกันที่เกิดขึ้นมาแลวอยางตอเนื่อง ไดแก

กรณี BBTV v. IPTV 
บริษัทกรุงเทพโทรทัศนและวิทยุจำกัด (ชอง 7) ได 

ดำเนินคดีกับบริษัท ไอพีทีวี คอรปอเรชั่น จำกัด และ 
กลุมบริษัทบีเคที ซึ่งเปนบริษัทในรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐ 
อเมริกา รวมทั้งผูบริหารของบริษัทดังกลาว ในขอหา 
รวมกันละเมิดลิขสิทธิ์ จงใจทำซ้ำ จำหนายและแพรเสียง 
แพรภาพซ้ำ ซ่ึงรายการโทรทัศนอันมีลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมาย 
การคาของชอง 7 ซึ่งมีการจดทะเบียนไวในสหรัฐอเมริกา 
โดยไมไดรับอนุญาต ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เว็บไซต 
www.thaitv.tv รายการเคเบิลทีวี และระบบจานดาวเทียม 
โดยคิดคาตอบแทนการบริการ รวมทั้งนำไปจำหนายในสื่อ 
รูปแบบอื่นในสหรัฐอเมริกา เชน ดีวีดี ผานรานคาของ 
ชาวไทยอยางผิดกฎหมาย โดยการพิจารณาคดีเมื่อเดือน 
พฤษภาคม 2553 ไดมีคำวินิจฉัยวาจำเลยทุกคนมีความ 
ผิดฐานจงใจละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคาของชอง 
7 และตองรับผิดชดใชคาเสียหายแกชอง 7 เปนจำนวนเงิน 
8,318,000 ดอลลารสหรัฐฯ หรือคิดเปนเงินไทย 265,760,100 
บาท รวมถึงมีคำสั่งหามจำเลยกระทำการใดๆ ไมวาโดย 
ทางตรง หรือทางออม อันถือไดวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 
ชอง 7 อีกโดยเด็ดขาด5 

ขอสังเกต - จะเห็นไดวากรณีนี้ IPTV มองวาตนเอง 
สามารถนำรายการของชอง 7 ไปเผยแพรตอไดโดยไมตอง 
ไดรับอนุญาต ในขณะที่ชอง 7 มองวาการเผยแพรจะทำได 
ก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตเสียกอน เรื่องเชนนี้จะไมมีทางเกิดขึ้น 

 คำถามนี้มีความสำคัญมาก
ก็เพราะหากเราใชบรรทัดฐานผูใชงานลิขสิทธิ์ ก็ 

หมายความวาเปนภาระของผูถืองานลิขสิทธิ์ที่เผยแพรทาง
ฟรีทีว ีจะตองแสดงใหเห็นชัดเจนวามีการหามไมใหใช 
หรือแสดงใหคนอื ่นใหว าเขาไมม ีส ิทธิจะอนุญาตใหใช  
ผู ใชงานลิขสิทธิ ์จ ึงมีความไดเปรียบและสามารถใชงาน 
ลิขสิทธิ์ไดดีกวา เวลามีเหตุฟองรองกัน ผูถืองานลิขสิทธิ์ 
มีหนาที่ตองพิสูจนวาไดหามเอาไวหรือตัวเองไมมีสิทธิจะ 
อนุญาตจริงๆหรือไม ซึ่งแนวทางนี้ไมใชแนวทางที่สากล 
ปฏิบัติ 

แตหากเราใชบรรทัดฐานผูถืองานลิขสิทธิ์ก็หมายความ 
วาเปนภาระของผู ใชงานลิขสิทธิ ์ท ี ่จะตองแสดงใหเห็น 
ช ัดเจนว าได ร ับอนุญาตมาอยางถ ูกต องแลวผ ู ถ ืองาน 
ลิขสิทธิ์จึงมีความไดเปรียบและสามารถควบคุมการใชงาน
ลิขสิทธิ์ไดดีกวาซึ่งแนวทางนี้เปนแนวทางตามแนวปฏิบัต ิ
สากล

กรณีเรียกดูสัญญาจาก GMMZ จึงแสดงใหเห็น 
บรรทัดฐานไปในทางที่ งานลิขสิทธิ์ทางฟรีทีวีนั้นจะใชได 
ตราบเทาที่ไมถูกหาม เพราะผูใชงานพยายามถามหาวามี 
ขอหามที่ไหนที่หามพวกเขาไมใหใชงานนั้น

หากจะลองอานตัวบทกฎหมายจริงๆก็จะเห็นว า 
คำสำคัญตามมาตรา 15

3 ก็คือ “การไดรับอนุญาต” เปน 
หลัก แตหากอานตัวบทกฎหมายตอไปเรื่องการละเมิดก็ 
จะเห็นวามีกำหนดขอยกเวนเอาไว กลาวคือ4 “บางกรณีไม 
ตองไดรับอนุญาตกอนก็ได” (ซึ่งก็ไมไดหมายความวาควร 
จะไมขออนุญาต)

จึงเกิดปญหาบรรทัดฐานวาใครมีสิทธิดีกวาระหวาง 
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เลยหากทุกฝายมองเห็นตรงกันวาจะตองขออนุญาตกอน 
เพื่อใชงานลิขสิทธิ์ และแนนอนวาบรรทัดฐานที่ตัดสินคดี 
นี้คือ บรรทัดฐานผูถืองานลิขสิทธิ์

กรณี www.me.in.th
โครงการ me เปนโครงการท่ีริเร่ิมโดยกระทรวงวัฒนธรรม 

เพื่อประเมินคุณภาพสื่อโทรทัศน (Media Evaluation 
System ) โดยไดถูกรองเรียนจากชอง 7 โดยมีกระทรวง 
วัฒนธรรมและคณะผูจัดทำเว็บเปนคูกรณี โดยกลาวหาวา 
ละเมิดลิขสิทธิ ์และหามไมใหเผยแพรรายการทีว ีผ าน 
เครือขาย me.in.th ทั้งแบบออนไลนและแบบยอนหลัง 
อีกตอไป เนื่องจากสถานีชอง 7 มีลิขสิทธิ์เผยแพรเฉพาะใน 
การออกอากาศทางดาวเทียมและโทรทัศนภาคพื ้นดิน 
เทานั้น ไมไดรวมถึงการเผยแพรในรูปแบบอื่นโดยเฉพาะ 
การเผยแพรผานเครือขายอินเตอรเน็ต หรือการดูยอนหลัง 
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ชอง 7 ยังไดซื้อ 
ลิขสิทธิ์รายการกีฬา ภาพยนตร และภาพยนตรชุดจาก 
ตางประเทศเปนจำนวนมากและมีหลากหลายคูสัญญาซึ่ง 
ไมไดรับอนุญาตใหเผยแพรในชองทางดังกลาว

สถานีไดทำหนังสือแจงเตือนไปยังเว็บ me.in.th หลาย 
ครั้ง ขอความรวมมือเพื่อควบคุมไมใหมีการเผยแพรสัญญาณ 
รายการของสถานีในสวนที่เปนรายการลิขสิทธิ์ตางประเทศ 
ใหแกเว็บไซตอื่นๆ แตก็ไมไดรับความรวมมือ ทำใหทาง 
สถานีชอง 7 ฟองรอง www.me.in.th เพื่อระงับ ไมให 
มีการเผยแพรสัญญาณทั้งหมดของสถานี ซึ่งขณะนี้อยูใน 
ระหวางรอพิจารณาคดีในชั้นศาล ปจจุบันชอง 7 สี ถอน 
ฟองกระทรวงวัฒนธรรมและใหเหลือแตการฟองรองคณะ
ผูพัฒนาระบบเทานั้น ซึ่งขอตอสูของผูพัฒนา ก็คือการทำ 

ตามขอยกเวนใน พรบ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 38(2) เพื่อการ 
วิจัยฯ

6

ขอสังเกต - จะเห็นไดวากรณีนี้ me.in.th มองวา 
ตนเองสามารถนำรายการของชอง 7 ไปเผยแพรและใช 
ประโยชนตอไดโดยไมตองไดรับอนุญาตกอน ในขณะที่ 
ชอง 7 มองวาการเผยแพรจะทำไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาต 
เสียกอน เรื่องเชนนี้จะไมมีทางเกิดขึ้นเลยหากทุกฝายมอง 
เห็นตรงกันวาจะตองขออนุญาตกอนเพื่อใชงานลิขสิทธิ์

กรณ ีCTH
ในชวงกอตั้งบริษัทใหมๆ CTH ประสบปญหาในการ 

นำรายการของชอง 7 มาแพรภาพผานทางเคเบิลทีวีของ 
ตน เนื่องจาก ชอง 7 เกรงวาเคเบิลทีวีจะนำไปทำซ้ำ 
ดัดแปลง รายการที่มีลิขสิทธิ์ของชอง 7 ดังนั้น ชอง7 จึง 
ไมอนุญาตใหนำไปแพรภาพในชวงแรก แตตอมาเมื่อทำ 
ความเขาใจกับชอง 7 วาเคเบิลทีวีจะแพรภาพรายการของ 
ชอง 7 แบบ pass through ชอง 7 เลยอนุญาตใหแพรภาพ 
ไดในปจจุบัน7

ขอสังเกต - จะเห็นไดวากรณีนี้ CTH และชอง 7 
เห็นตรงกันวาการเผยแพรจะทำไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาต 
เสียกอน

หากสังเกตจากตัวอยางดังกลาวก็จะเห็นไดวามี 
มุมมองที ่มองวารายการโทรทัศนนั ้นมีลิขสิทธิ ์แตเมื ่อ 
เผยแพรผานฟรีทีวีนั้นยอมสามารถนำไปใชตอไดโดยไม
ตองขออนุญาต เปนนัยวาเขากลุมขอยกเวนไมละเมิด 
ลิขสิทธิ์ ทั้งๆที่หลักพื้นฐานของการใชงานลิขสิทธิ์คือ 
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‘การไดรับอนุญาต’ (การจะเขาขอยกเวนหรือไมจึงเปนอีก 
ประเด็นหนึ่ง อยางนอยที่สุดหากเขาขอยกเวนก็ควรที่จะ 
แจงใหผูถืองานลิขสิทธิ์ทราบ แตกรณีนี้ยังเปนคำถามวา 
เขาขอยกเวนหรือไม)

จึงไมนาแปลกใจที่ในกรณียูโร 2012 จะมีการเรียกรอง 
ขอดูขอสัญญาของ UEFA นั้นเปนเพราะเมื่อเริ่มมองวาไม 
ตองขออนุญาต หากไมมีการหามไวอยางชัดเจน งาน 
ลิขสิทธิ์นั้นก็จะตองใชได จึงเปนที่มาใหถามหาขอสัญญา 
ดังกลาววามีที่ใดที่หามไมใหรับชมผานทีวีดาวเทียมหรือไม 
จนถึงขนาดที่สามารถพูดในทำนองวาเจาของลิขสิทธิ์ไมควร 
จำกัดสิทธิของประชาชน8 

ในทางกลับกัน หากเรามีบรรทัดฐานผูถืองานลิขสิทธิ์ 
(holder rule) กลาวคือ ใครจะรับชมยูโร 2012 จะ 
ตองไดรับอนุญาตเสียกอน ก็จะไมมีทางตั้งคำถามวา GMMZ 
ไปทำสัญญาอะไรไว เพราะถึงอยางไรก็ขึ้นอยูกับผูถือ 
ลิขสิทธิ์วาเขาจะอนุญาตใหชมหรือไม แม UEFA จะใหสิทธิ 
GMMZ มาทั้งหมดคือรวมถึงการเผยแพรผานทีวีดาวเทียม 
ดวย ก็ไมทำใหผูชมมีสิทธิรับชมไปไดโดยอัตโนมัติ เพราะ 
ขึ้นอยูกับวาผูถือสิทธิในขั้นนี้คือ GMMZ จะอนุญาตหรือไม 
(แตการกดดันใหอนุญาตนั้นก็เปนอีกประเด็นหนึ่ง)

ถึงตรงนี้ผูอานนาจะพอมองเห็นปญหาของบรรทัดฐาน 
ผู ใชงานลิขสิทธิ ์ที ่ค อนขางจะสวนกระแสหลักสากลพอ 
สมควร

ปจจุบันบรรทัดฐานผูใชงานลิขสิทธิ์นี้ไดกอตัวขึ้นและ
มีอยู อยางชัดเจนแลวในบริบทของฟรีทีวีเมื ่อมีประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการเผยแพรกิจการโทรทัศนที่ 
ใหบริการเปนการทั่วไป พ.ศ.2555 หรือ Must Carry 
Rule9 ที่รับรองสิทธิของผูชมวาจะไดรับชมงานลิขสิทธิ์ 
นั้นอยางแนนอนหากไดเผยแพรเปนการทั่วไป โดยไม 
คำนึงวาผู ใหบริการจะไดรับอนุญาตมาใหเผยแพรตอ 
หรือไม ทำให

- ผู ใหบริการที ่ตองการเผยแพรผานฟรีทีวีตองไป 
เจรจาเพิ่มเติมใหไดรับอนุญาตการเผยแพรในทุกชองทาง 
(กรณีมีแตผูใหบริการรายใหญเทานั้นที่จะทำได) หรือ

- ผู ใหบริการไมสามารถไดรับอนุญาตใหเผยแพร 
ชองทางใดไดเลย (กรณีไมมีใครสามารถใหผลตอบแทนแก 
ผูถือลิขสิทธิ์ใหเปนที่พอใจไดเลย)

ประเด็นสงทายในที่นี้ก็คือ แมเราอาจจะดีใจวา 
บรรทัดฐานผูใชงานลิขสิทธิ์นั ้นเปนประโยชนเพราะเรา 
เปนประเทศผูใชงานลิขสิทธิ์ แตนั่นยอมตองทำใหผูถือ 
งานลิขสิทธิ ์ตองดำเนินการอยางเขมงวดรัดกุมยิ ่งขึ ้น 
เขาไปอีก บังคับใชสิทธิและรักษาประโยชนของเขาอยาง 
เต็มที่ ทั้งนี้ก็เพราะมีสวนไดเสียมหาศาลเปนเดิมพัน

หากเราจะไดเห็นบทเรียนจาก พรบ.ภาพยนตรและ 
วีดิทัศน พ.ศ.2551 ที่เพิ่มโทษหนักมากตามตัวอยางที่กลาว 
มาแลว และหากเราจะไดเห็นบทเรียนจากมาตรการของ 

บริษัทยักษใหญในการตรวจจับบริษัทที ่ละเมิดลิขสิทธิ ์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ภาพยนตร และเพลงอยางมากมาย 
โดยสงเจาหนาที ่ เข าไปตรวจคนและนำสงฟองเปนคดี 
จนแทบจะเรียกไดวาเปนการบังคับใชกฎหมายลิขสิทธิ์โดย
เอกชนเองเปนหลัก เชนนี้แลวบรรทัดฐานผูใชงานลิขสิทธิ์ 
(user rule) อาจไมใชคำตอบที่ประเทศผูใชงานลิขสิทธิ์ 
อยางเราตองการก็ได
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ผู  ให บร ิการตามวรรคหนึ ่งจะเร ียกเก ็บคาบร ิการ 
คาตอบแทน คาดำเนินการ 
หรือคาใชจายอื่นใดจากประชาชนผูใชบริการไมได”
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การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนพฤศจิกายน 2555
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก
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