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บทคัดยอ

                   การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงนโยบาย และการดําเนินงานประชาสัมพันธ
การใชส่ือ  ปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการจัดทําเขต
การคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ซ่ึงงานวิจัยนี้มีขอบเขตในการศึกษาโดย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก หรือศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ   และวิจัย
เชิงเอกสารหรือศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ

ผลการวิจัยพบวา  นโยบายการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยโดยกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ  เปนนโยบายยุทธศาสตรเชิงรุกของรัฐบาลท่ีตองทําเพื่อสรางพันธมิตร
ทางการเพ่ิมโอกาสในการขยายการคา และการลงทุน รวมท้ังใหประเทศคูเจรจาเปนประตูการคาเขา
สูประเทศตางๆ เพื่อเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนในภูมิภาคเอเซีย ซ่ึงการเจรจาทําใหเกิดผล
กระทบกับฝายตางๆ ท้ังในดานบวกและดานลบ จึงตองประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย ใหทุกภาคสวนไดรับทราบ มีความรูความเขาใจ พรอมท้ังการ 
ปรับตัวทางดานการดําเนินงานประชาสัมพันธ กรมเจรจาฯ มีข้ันตอนในการดําเนินงานประชา
สัมพันธ คือ การรับฟงความคิดเห็น การวางแผนและการตัดสินใจ การส่ือสารประชาสัมพันธการ
ติดตามและประเมินผล การใชส่ือกรมเจรจาฯ ใชส่ือผสมผสานท่ีหลากหลายในการประชาสัมพันธ 
ท้ังส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส

ปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ กรมเจรจาฯ มีปญหาดานขอมูล เนื้อหา 
ภาษาท่ีใชปญหาดานการบริหารจัดการ  ปญหาดานการส่ือสาร  ปญหาดานการใชส่ือปญหาในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ  ปญหาทางดานการเมือง  ปญหาทางดานขอขัดแยง

ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย พบวา มีปญหาในระดับหนวย
งานท่ีรับผิดชอบ ปญหาในระดับเจาหนาท่ีหรือคนดําเนินงาน ปญหาดานการเมืองและขาดสวนรวม
จากภาคประชาชน ปญหาดานความพรอมทางองคความรู  การบริหารจัดการ เทคโนโลยีทุนปญหา
ดานวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต ความเช่ือ คานิยม ปญหาขาดการศึกษาขอมูลอยางรอบดาน
ปญหาดานความต่ืนตัวในการรับทราบขอมูลขาวสารของประชาชน
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ABSTRACT

The purpose of  this research was to investigate the policy and the public relations 
planning including media using, problems and obstacles in public relations of The Trade 
Negotiations Department for Thai free trade area. This qualitative research was carried out by 
means of in – depth interview or the primary data and reviews of literature with the secondary 
data.

The research finding revealed that public relationship policy of  The Trade 
Negotiations Department for Thai free trade area was the strategy of the government for creation 
the good opportunity. At the same time this move will increase investment and trading between 
the partners. The department of  foreign trade wants to make Thailand the financial hub of a 
growing economic Asia. The search for a better idia for all of the partners that consultation and 
discussion art at the very heart of the alliance. It was when we fail to negotiate properly and act 
together, that we find ourselves at odds. Public relationship, foreign policy and economic policy 
have become inseparable. To accept, to lay plan with a good decision, to follow up and evaluation 
are the procedure of The Trade Negotiations Department with the mass communication. Data 
issue, content, language, management, communication, media using, public relations planning 
and the conflit of government policy were the problems and  obstacles of the public relationship. 
From the responsibility of many unit, an agent, politicals and loss to discuss from people, 
population, cooperation technology knowledgement, management  were the problems and 
obstacles of Thai free trade area.
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กิตติกรรมประกาศ

                    วิทยานิพนธเร่ือง “ การประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ ”  ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตา กรุณา จาก อาจารย อรุณ งามดี
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา  ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ  ดวยดีมาตลอด  
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ ท่ีนี้   ขอกราบขอบพระคุณ รองศาตรา-จารย ดร. อุษา 
บ้ิกกิ้นส  ท่ีกรุณาเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย 
สุกัญญา สุดบรรทัด  ผูชวยศาตราจารย ดร. อัศวิน เนตรโพธ์ิแกว  ท่ีกรุณาเปนกรรมการสอบวิทยา
นิพนธ  พรอมท้ังใหคําแนะนําทางวิชาการ  ตรวจแกไขอันมีผลใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งข้ึน

       ขอกราบขอบพระคุณ และสํานึกในบุญคุณอันสูงยิ่ง ตอ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
และคณะกรรมการพิจารณาทุนทุกทานของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีใหโอกาสโดยมอบทุนใน
การศึกษาคร้ังนี้
                    ขอขอบพระคุณ คุณอัญชนา วิทยาธรรมธัช  คุณชไมพร เจือเจริญ  คุณภัทริน โหลสกุล
ดร.นิสสุวรรณ ลีลารัศมี   คุณทรงพล  สองแสง  คุณเอกพล พลางกูร  คุณนวพล  พัฒนรัตน 
คุณคัธรินทร รุงพนารัตน   คุณสมยศ สินถาวร  คุณกรรณิการ  กิจติเวชกุล  คุณศจินทร  ประชาสันต์ิ  
คุณชวนทัศน ประไพพิศ   คุณสมเกียรติ สุพรรณชนะบุรี คุณธีระพัฒน โกเมศ  ดร.นฤพนธ 
พงษเจริญ   ดร.ปยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา  คุณกรกฎ  ผดุงจิตต  และ คุณวิศิษฏ ล้ิมประนะ  ท่ีกรุณา
สละเวลาอันมีคา ในการใหสัมภาษณคร้ังนี้  รวมท้ังนองเจ (คุณนวพล  วิริยะกุลกิจ)
                    ขอขอบคุณ นองกรีน (พรวลัย ออนสุวรรณ) ในการชวยคนหาหนังสือ เกี่ยวกับทฤษฎี
ตางๆ และวิทยานิพนธอ่ืนๆ เพื่อมาประกอบในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้  แนะนําการทําวิทยานิพนธ 
ตลอดจนคอยกระตุน เตือน แจงขาวคราวระยะเวลาในการสอบเปดเลม ปดเลม ของทาง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ขอขอบคุณพี่เล็ก (ศักดิ์ชัย  หาญอาษา) นองโด (กฤษฎา สุริยวงค) นอง
ลิลล่ี สํานักขาว ITV ท่ีใหคําแนะนํา ในการทําวิทยานิพนธ พี่จิ๋ม(รุงรวีวรรณ อุทัศน) เพื่อนๆ   พี่ๆ 
นองๆ ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ท่ีสนับสนุนในการศึกษาคร้ังนี้
                    ขอกราบและสํานึกในบุญคุณอยางสูงยิ่งตอ นายเยื้อน-นางแพรว โกเมศ ซ่ึงเปนบิดา
มารดาท่ีใหการศึกษา   ขอขอบคุณครอบครัว คือ คุณสมพัน กล่ันดีมา  เด็กหญิงกชกร และเด็กหญิง
กรรณิกา กล่ันดีมา  ท่ีเปนกําลังใจดวยดีตลอดมา

                                                                                                                     อาทิตยา  กล่ันดีมา
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บทที่ 1
บทนํา

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
                    กรมเจรจาการคาระหวางประเทศเปล่ียนช่ือมาจาก  กรมเศรษฐกิจการพาณิชย เม่ือ พ.ศ. 
2545  (พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545) เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการเจรจาการคา
โดยการเสนอนโยบายกําหนดทาที กลยุทธ และเจรจาการคาระหวางประเทศ เพื่อดํารงไวและใหได
มาซ่ึงผลประโยชนสูงสุดของประเทศ โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี

1. วิเคราะห  เสนอแนะนโยบายและทาทีกลยุทธรวมท้ังประสานนโยบายดานการ
เจรจาการคาระหวางประเทศ

2. ประชุมเจรจาการคาในระดับพหุภาคี  รวมท้ังองคการระหวางประเทศอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ

3. ประชุมเจรจาการคาในระดับทวิภาคี  และประชุมเจรจาการคาภายใตกรอบความ
รวมมือทางเศรษฐกิจการคา ภูมิภาค อนุภูมิภาค

4. ประชุมเจรจาการคาบริการ  และประชุมเจรจาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในเวที
ระหวางประเทศ

5. ประชุมเจรจาจัดทําเขตการคาเสรี
6. ศึกษา วิเคราะห นโยบายมาตรการทางเศรษฐกิจการคาของประเทศคูคาและผล

กระทบของการเจรจาการคาตอไทย เสริมสรางและเผยแพร ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับผลการ
เจรจาการคา รวมท้ังเสนอแนะนโยบายแนวทางปรับตัว และขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจตางๆ

7. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการเจรจาการคาระหวางประเทศ
8. ปฎิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐ

มนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
              (แนะนํากรม,   2549, 27 กันยายน, จาก http://www.dtn.moc.go.th/)

ในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย หลังจากไดมีการจัดต้ังองคการสห
ประชาชาติ (United Nations) ข้ึนในป พ.ศ. 2485 แลว ไดมีความพยายามท่ีจะต้ังองคการการคา
ระหวางประเทศ (International Trade Organization : ITO) เพื่อจัดระเบียบการคาของโลก จึงไดมี     
การรางความตกลงเพ่ือจัดต้ังองคการดังกลาวข้ึน รวมอยูในกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) ซ่ึง
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เปนสนธิสัญญาท่ีรวมท้ังเร่ืองกฎระเบียบทางการคาเสรีระหวางประเทศและองคการการคาระหวาง
ประเทศไวดวยกัน  การกอต้ัง ITO ไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา
ไมยอมท่ีจะใหมีการใหสัตยาบันในนามของสหรัฐอเมริกา จึงสงผลใหกฎบัตรฮาวานาขาดรัฐ
มหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาเขาเปนภาคีสมาชิก เปนเหตุใหประเทศอ่ืนๆ ไมเขาเปนภาคีสมาชิก
ไปดวย ดังนั้นการคาระหวางประเทศจึงยังไมมีองคการการคาระหวางประเทศมารองรับในรูปของ
องคกร  คงมีแตการจัดทําขอตกลงช่ัวคราวข้ึนมาใชไปพลางกอน ซ่ึงก็คือ ขอตกลงท่ัวไปวาดวย
พิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการคา ค.ศ. 1947 (General Agreement on Tariffs and Trade) หรือ 
แกตต (GATT)  ซ่ึงมีผลบังคับใชมาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491)

ในชวงระหวางป ค.ศ. 1947-1993 (พ.ศ. 2490-2536) แกตตไดจัดใหมีการเจรจาการคา
หลายฝายในรูปพหุภาคี เพื่อลดขอจํากัดท่ีเปนอุปสรรคทางการคาไปแลว รวม 8 รอบ รอบท่ี 8 ซ่ึง
เปนรอบสุดทายไดจัดใหมีการเจรจา ณ เมืองปุนตา เดล เอสเต ประเทศอุรุกวัย (Uruguay Round 
:1986-1993) (เจรจาสวนใหญท่ีนครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเจรจา
ลดภาษีศุลกากรระหวางกัน และเจรจาเกี่ยวกับมาตรการท่ีมิใชภาษี มีประเทศท่ีเขารวมเจรจา  125  
ประเทศ

การเจรจารอบอุรุกวัย ถือเปนการเจรจารอบสําคัญท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอกฎ
เกณฑการคาโลกมากท่ีสุด เพราะนอกจากจะมีการเจรจาลดภาษี และอุปสรรคทางการคา เชนเดียว
กับการเจรจารอบอ่ืน ๆ ท่ีผาน ประเทศสมาชิกแกตตจํานวนกวา 120 ประเทศ ท่ีเขารวมเจรจาใน
รอบอุรุกวัย ไดตกลงท่ีจะยกฐานะแกตตซ่ึงเปนเพียงสัญญาการคาระหวางประเทศใหมีฐานะเปน
องคกรระหวางประเทศ โดยจัดต้ังเปนองคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) 
ข้ึนมา (สหประชาชาติ, สืบคนเม่ือ 5 กันยายน 2549, จาก http://www/google.co.th.)

องคการการคาโลกจัดต้ังข้ึนอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 1 มกราคม  2538  ปจจุบันมี
สมาชิก 150 ประเทศ (ณ เดือน มกราคม 2549) มีสํานักงานใหญตั้งอยู  ณ นครเวนีวา  ประเทศสวิต
เซอรแลนด  ประเทศไทยเขาเปนสมาชิก WTO เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2538 เปนสมาชิกลําดับท่ี 59 
มีสถานะเปนสมาชิกกอต้ัง  (วิวัฒนาการ WTO,  2549,  10 ธันวาคม 2549, จาก 
http:/www.moc.go.th/)

เนื่องจากสมาชิก WTO มีจํานวนมาก และ WTO ใชหลักฉันทามติในการเจรจา 
กลาวคือทุกประเทศตองเห็นพองเหมือนกันหมด การเจรจานั้นถึงจะผาน ดังนั้นการเปดเสรีการคา
ในกรอบ WTO จึงมีความลาชา  หลาย ๆ ประเทศ จึงหันมาใช FTA หรือเขตการคาเสรี เนื่องจาก 
FTA การเจรจาตกลงงายกวา WTO เพราะเปนขอตกลงระหวางประเทศ 2 ประเทศหรือกลุมประเทศ 
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( FTA FACT BOOK : น. 4)  ประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียนจึงไดจัดทําขอตกลงการคา
เสรีระหวางกัน

1การคาเสรีก็เปนหนึ่งในกิจกรรมท่ีสงผลใหเศรษฐกิจเสรีในยุคโลกไรพรมแดน เกิดการ
แขงขันข้ึนอยางรุนแรงในเวทีการคาโลก เพื่อรักษาสถานภาพและศักยภาพในการสงออกของไทย 
โดยการขยายโอกาสในการสงออก และเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานราคาของสินคาไทย 
ท้ังในตลาดสําคัญของปจจุบัน เชน สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน ยุโรป และอาเซียน หรือตลาดใหม ๆ ท่ีมี
ศักยภาพ เชน จีน และ อินเดีย การจัดทําเขตการคาเสรี (Free Trade Area) หรือท่ีนิยมเรียกส้ัน ๆวา 
FTA ซ่ึงเปนเคร่ืองมือการคาสําคัญท่ีประเทศตาง ๆ ใชเพื่อขยายโอกาสในการคาดวยการสรางพันธ
มิตรทางเศรษฐกิจไปพรอม ๆ กับ  การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานราคาใหแกสินคาของ
ตนเอง  จึงเปนส่ิงท่ีมีผลกระทบตอนโยบายและการตัดสินใจของประเทศไทยวาพรอมจะรับโอกาส
ท่ีมาพรอมกับการแขงขันนั้นหรือไม

เนื่องจากเขตการคาเสรี (Free Trade Area or Free Trade Agreement or FTA)  เปนความ
ตกลงระหวางประเทศ  จะเปน 2 ประเทศหรือมากกวาก็ได มีวัตถุประสงคเพื่อลดอุปสรรคทางการ
คาระหวางกันใหเหลือนอยท่ีสุด เพื่อใหเกิด Free Trade Area ระหวางประเทศคูสัญญา ถือเปนการ
รวมกลุมเศรษฐกิจโดยมีเปาหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหวางกันภายในกลุมท่ีทําขอตกลงใหเหลือ
นอยท่ีสุด และใชอัตราภาษีปกติท่ีสูงกวากับประเทศนอกกลุมหรือประเทศท่ีไมไดทําเขตการคาเสรี
ระหวางกัน  การทําเขตการคาเสรีในอดีตมุงในดานการเปดเสรีดานสินคา (Goods)   โดยการลดภาษี
และอุปสรรคตางๆ ท่ีนอกเหนือจากภาษี แตเขตการคาเสรีในระยะหลังๆ นั้น รวมไปถึงการเปดเสรี
ดานบริการ (Service) และการลงทุนดวย  ถือเปนความตกลงระหวางประเทศ ซ่ึงเปนรูปแบบ
พื้นฐานของการจับคูหรือรวมกลุมเศรษฐกิจโดยคาดหวังวาประโยชนจากการคาระหวางประเทศจะ
เกิดข้ึนสูงสุดเม่ือประเทศตางๆ  ไดผลิตสินคาท่ีมีตนทุนในการผลิตตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ  แลวนําสินคาเหลานั้นมาคาขายแลกเปล่ียนกัน  แตประโยชนสูงสุดดังกลาวจะไมสามารถเกิด
ข้ึนไดหากประเทศตาง ๆ ยังมีการเก็บภาษีขาเขา  และมีการใชมาตรการตาง ๆ ในการกีดกันทางการ
คาหรือใหเงิน

                                                       
1 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย.  FTA FACT BOOK.  หนา 2.
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สนับสนุนการผลิตในประเทศของตนเอง อันอาจจะสงผลใหเกิดการบิดเบือนราคาท่ีแทจริงของ
สินคา และทําใหการคาขายไมเปนไปอยางเสรีหรืออาจขาดประสิทธิภาพ   FTA จึงถูกนํามาใชเพื่อ
มุงหวังใหลดการบิดเบือนดานราคาอันเกิดจากภาษีศุลกากร ชวยลดอุปสรรคการคาท่ีไมใชภาษี  
สงผลใหมีการคาขายแลกเปล่ียนกันอยางเสรี  และดวยมาตรการท่ีไมมีกําแพงภาษีระหวางกันนี้เอง 
ประเทศตางๆ จึงหันมาใหความสําคัญกับการจัดทําเขตการคาเสรีมากข้ึน  แตจากการแขงขันท่ีรุน
แรงในตลาดโลก ประกอบกับความไมคืบหนาของการเจรจาการคารอบซีแอตเติลขององคการการ
คาโลก (World Trade Organization : WTO)  เม่ือป ค.ศ.1999 และท่ีแคนคูนประเทศเม็กซิโกในป 
2003 ทําใหการเปดเจรจาการคารอบใหมของ WTO ลาชา  ประเทศตาง ๆ จึงหันมาจัดทําเขตการคา
เสรีมากข้ึน  เพื่อใหมีผลคืบหนาในการเปดเสรีทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วกวาเปดเสรีในกรอบ WTO 
และท่ีสําคัญการท่ีประเทศจีนไดเขาเปนสมาชิกของ WTO ทําใหประเทศตาง ๆ เกิดความหวั่นเกรง
ตอศักยภาพดานการแขงขันของจีน  เนื่องจากจีนเปนประเทศใหญท่ีจะสามารถขยายบทบาท  
อํานาจทางเศรษฐกิจไดมาก  ตลอดจนความไดเปรียบของตลาดภายในท่ีมีขนาดใหญ  ประชากร 
จํานวนมหาศาลและแรงงานราคาถูก  จึงสามารถรองรับการผลิตและการบริโภคไดมาก  รวมท้ังมี
ศักยภาพในการสงออกสูง อีกท้ังเม่ือไดเขาเปนสมาชิก WTO  จีนก็จะไดรับสิทธิเทาเทียมกับ
ประเทศอ่ืน ๆ  ดวยเหตุนี้ ประเทศ ตาง ๆ ท้ังประเทศท่ีพัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา จึงตอง
ปรับนโยบายและกลยุทธทางเศรษฐกิจ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  การทําเขตการคา
เสรีจึงเปนการใหแตมตอ หรือใหสิทธิพิเศษทางการคาและการลงทุนแกประเทศคูเจรจา  โดยไมขัด
กับกรอบของ WTO ซ่ึงหลายประเทศไดใช   การจัดทําเขตการคาเสรี  เปนยุทธวิธีในการสราง
พันธมิตรดานเศรษฐกิจและการเมือง รวมท้ังเปนการสรางฐานในการขยายการคาและการลงทุนกับ
ประเทศหรือกลุมประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ  ท่ีอยูหางไกลออกไป ซ่ึงจะทําใหมีการขยายการคาและ
การลงทุนกับประเทศนอกกลุมไดมากข้ึน  ประเทศท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็กแตมีระบบเศรษฐกิจท่ีเปดเสรี
เต็มท่ีอยูแลว เชน สิงคโปร และชิลี ไดใชยุทธวิธีนี้อยางแข็งขัน เนื่องจากมีระดับการเปดเสรีสูง จึงมี
โอกาสที่จะไดประโยชนจากการเปดตลาดของประเทศท่ีรวมทําเขตการคาเสรีไดมาก

2สําหรับประเทศไทย เขตการคาเสรี  (Free Trade Area : FTA) หรือขอตกลงเขตการคา
เสรี (Free Trade Agreement) อาจจะดูเปนส่ิงใหม แตในความเปนจริงแลว เขตการคาเสรี หรือ FTA 
นั้น เปนส่ิงท่ีอยูคูกับคนไทยมานานกวา 12 ป แลว FTA ฉบับแรกท่ีไทยจัดทําข้ึน คือ ขอตกลงเขต
การคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือท่ีเรียกวา  AFTA  ซ่ึงมีผลบังคับใชมาต้ังแตป 
2535 อยางไรก็ตาม FTA ก็ยังเปนเหมือนกลองปริศนาสําหรับใครหลายคน และจากการที่ประเทศ

                                                       
2 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย.แหลงเดิม.  หนา 1, 21-22.
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ใหมๆ  เขาเปนสมาชิกของ WTO มากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะประเทศจีน  หากไทยอยูนิ่งเฉยก็เหมือน
กับเปนการลดความสามารถในดานการแขงขันของตนเอง  อาจสงผลใหสวนแบงในตลาดของ
ประเทศคูคาตาง ๆ ลดนอยลง  เนื่องจากประเทศตาง ๆ ไดหันมาจับมือกันทําการคาเสรีเพื่อสิทธิ
ประโยชนทางการคาและลดภาษีระหวางกันใหเหลือนอยท่ีสุด สงผลใหประเทศไทยตองไหลไป
ตามอิทธิพลของการจัดทําเขตการคาเสรี  ซ่ึงขณะนี้ประเทศไทยก็ไดดําเนินนโยบายเปดเสรีการคา
ในรูปแบบทวิภาคีกับคูคาในหลายประเทศ โดยมีความคืบหนาเจรจา FTA ดังนี้

-  เขตการคาเสรี ไทย-ออสเตรเลีย  เร่ิมเจรจา  26 สิงหาคม 2545 มีผลบังคับใช 1 
มกราคม 2548

-  เขตการคาเสรี ไทย- นิวซีแลนด เร่ิมเจรจา 15 มิถุนายน 2547 มีผลบังคับใช 1 
กรกฎาคม 2548

-  เขตการคาเสรี ไทย- สหรัฐฯ เร่ิมเจรจา 28 มิถุนายน 2547 มีผลบังคับใช  ภายในป 
2550 ขณะนี้อยูระหวางการเจรจา

-    เขตการคาเสรี ไทย- จีน เร่ิมเจรจา 26 เมษายน 2545 มีผลบังคับใช 1 ตุลาคม 2546
-   เขตการคาเสรี ไทย- อินเดีย  เร่ิมเจรจา 9 เมษายน 2547 มีผลบังคับใช 1 กันยายน 

2547
-    เขตการคาเสรี ไทย- เปรู เร่ิมเจรจา 29 มกราคม 2547 มีผลบังคับใชภายในป  2548
-  เขตการคาเสรี ไทย- บาหเรน / กลุมสหพันธรัฐอาวอาหรับ  เร่ิมเจรจา 7 มิถุนายน 

2545 มีผลบังคับใช ภายในป 2550

ผลกระทบจากการทํา FTA  ของไทยกลับไมไดออกมาสวยหรูเหมือนอยางประเทศสิงค
โปรหรือชิลี  ท้ังนี้สืบเนื่องจากความไมพรอมของไทยในการเจรจา รวมท้ังความไมพรอมของผู
ประกอบการในประเทศท่ีจะแขงขันกับผูผลิตจากตางชาติท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีสูงกวา       
ทําใหผูประกอบการบางกลุมตองประสบกับปญหา  กลาว คือ หลังจากท่ีไทยไดทํา FTA กับ
ประเทศจีน ในภาคการเกษตรของไทยกลับไดรับผลกระทบอยางรุนแรง  ชาวไรผูปลูก หอม 
กระเทียม ไมสามารถแขงขันกับหอม กระเทียม จากจีนได  มีผลใหสินคาเกษตรภายในประเทศมี
ราคาตกตํ่าลง  เนื่องจากถูกกระเทียมนําเขาจากประเทศจีน  ซ่ึงมีราคาถูกกวาเขามาตีตลาดจนทําให
เกษตรกรตองหันไปประกอบอาชีพอ่ืน  นอกจากนี้ก็ยังมีพืชผลการเกษตรอื่น ๆ อีกจํานวนมาก ท่ีได
รับผลกระทบจากการทําขอตกลงเขตการคาเสรี ของไทย –จีน เชน ล้ินจี่ มังคุด ทุเรียน เปนตน  ใน
ขณะเดียวกัน  ผลไมไทยท่ีสงออกไปจีนยังประสบกับปญหาความยุงยากในกระบวนการนําเขา 
นอกเหนือจากเร่ืองภาษี มีผลทําใหผลไมเสียหาย เปนตน
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นอกจากนี้ยังเกิดความกังวลของนักวิชาการ รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของท่ีมีมากท่ีสุด เห็นจะ
เปนการเจรจาทวิภาคีกับสหรัฐ ท่ีมีหลายประเด็นท่ีเกรงวาไทยจะเสียเปรียบ เชน เร่ืองทรัพยสินทาง
ปญญาเร่ืองผลกระทบตอราคายา เร่ืองพืชพันธสมุนไพร ฯลฯ เปนตน
 ในขณะเดียวกันถาลองหันกลับมามองประเทศคูคาสําคัญท่ีสุดของไทยอยางสหรัฐ
อเมริกา ซ่ึงปจจุบันประเทศสหรัฐฯ ไดพยายามทํา FTA กับประเทศตางๆมากมาย นั่นหมายถึงมีการ
ลดอัตราภาษีนําเขากับประเทศคูเจรจาตางๆท่ีทํากับประเทศสหรัฐอเมริกา ถาหากประเทศไทยยืน
ยันท่ีจะไมขอทํา FTA กับประเทศสหรัฐอเมริกา สินคาตางๆของไทยก็จะมีภาระภาษีมาก สงผลให
ตนทุนการผลิตสูง ราคาขายก็ยอมสูงตามไปดวย ในท่ีสุดก็ไมสามารถสูการแขงขันกับประเทศอ่ืนท่ี
ไดทํา FTA กับประเทศสหรัฐอเมริกา ความท่ีประเทศสหรัฐฯเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญท่ีสุดของไทย 
ประเทศไทยไดดุลจากประเทศสหรัฐฯ ปหนึ่งๆมากมายมหาศาล ดังนั้นเม่ือสหรัฐฯหันมาขอทํา
FTA กับไทยแลวประเทศไทยควรจะวางตัวอยางไร ท่ีสําคัญคือ ปญหาการเจรจาไดบานปลายจน
เปนสาเหตุใหบุคคลท่ีคาดวาจะไดผลกระทบจากขอตกลงใน FTA ตองรวมตัวกันออกมาประทวง 
ซ่ึงสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความไมชัดเจนของการเจรจา และขาดการประชาสัมพันธท่ีเหมาะสม 
จึงเปนหนาท่ีของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ท่ีจะตองทําความเขาใจใหขอมูลอยางเพียงพอ 
เพื่อใหผูประกอบการของไทยในสวนภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และบุคคลท่ีเกี่ยวของ ได
ทราบขอมูลท่ีจําเปน รวมท้ังมาตรการชวยเหลือจากรัฐบาลอยางเปนรูปธรรมในกรณีท่ีผูประกอบ
การไดรับผลกระทบจาก FTA เพื่อใหสามารถใชประโยชนและอยูรวมกับ FTA ไดอยางเต็มท่ี

ปญหาและอุปสรรคในการเจรจาการคาระหวางประเทศ  ในการจัดทําเขตการคาเสรี
ของไทย  ผูวิจัยเช่ือวาการประชาสัมพันธนาจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหผูท่ีเกี่ยวของและประชาชนได
เขาใจ และใหความรวมมือโดยเฉพาะในเร่ืองการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย   แตกรณีการตอบขอ
สัมภาษณของคุณ ชไมพร เจือเจริญ  วา การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย
ประชาชนยังมองวาการประชาสัมพันธคอนขางออน และมักเปนเร่ืองในเชิงลบมากกวาเชิงบวก เสีย
เปนสวนใหญ  ดังคําใหสัมภาษณของคุณชไมพร เจือเจริญ ซ่ึงไดกลาวไววา  “ ซ่ึงเดิมเขาบอกวา 
FTA ประชาสัมพันธคอนขางออน ประชาชนไมรูเร่ืองเลยวา FTA  คือ อะไร เปนอยางไร อยู ๆ ก็จะ
มีการลดภาษีการประชาสัมพันธถาเปนในแงลบมันจะดลใจมากกวาเปนบวก เพราะถาบวกปบ 
ประชาชนจะไมคอยสนใจ อยางกรณีการประชาสัมพันธท่ีเปนลบ  เชน มีหนวยงานท่ีตอตานข้ึนมา
กลาววา  FTA  เอ้ือประโยชนอะไรบางอยางใหกับนายทุน เพราะการเจรจาสวนใหญสินคาท่ีได
ประโยชนจะเปนสินคาอุตสาหกรรม  ทางภาครัฐหรือกรมเจรจาการคาระหวางประเทศก็ประชา
สัมพันธมาตลอด เพียงแตไมคอยเขาจุดเทาไร”    (ชไมพร เจือเจริญ,  สัมภาษณ,  9 มีนาคม 2549).
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ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษา นโยบาย การดําเนินงานการประชาสัมพันธ ตลอด
จนการใชส่ือ ในการประชาสัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศในการจัดทําเขตการคา
เสรีของไทย รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ  และปญหา อุปสรรคในการจัดทํา
เขตการคาเสรีของไทย

1.2  ปญหานําวิจัย
        1.2.1 นโยบายและการดําเนินงานประชาสัมพันธในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ มีลักษณะเปนอยางไร
        1.2.2 การใชส่ือ ในการประชาสัมพันธ  การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการ
คาระหวางประเทศ  มีลักษณะเปนอยางไร
       1.2.3 ปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  โดยกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ  รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย มี
ลักษณะเปนอยางไร

1.3  วัตถุประสงคในการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษานโยบาย และการดําเนินงานประชาสัมพันธในการจัดทําเขตการคาเสรีของ

ไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
1.3.2 เพื่อศึกษาการใชส่ือ ในการประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรม

เจรจาการคาระหวางประเทศ
1.3.3 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  

โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการจัดทําเขตการคาเสรีของ
ไทย

1.4  ขอบเขตการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย เร่ือง การประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของ

ไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษาโดยใชวิธี
ดังตอไปนี้
        1.4.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) หรือ ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาการจัดทําเขตการคาเสรี  นโยบายและการดําเนินงานประชา
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สัมพันธการใชส่ือ ในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ
        1.4.2  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) หรือ ศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
โดยทําการสัมภาษณเชิงลึก หัวหนากลุมงานส่ือประชาสัมพันธ นักวิชาการพาณิชย 9 ชช. ของกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ เพื่อศึกษา นโยบายและการดําเนินงานประชาสัมพันธ  การใชส่ือใน
การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  สัมภาษณหัวหนากลุมงานส่ือประชาสัมพันธ นักวิชาการพาณิชย 
9 ชช. นักประชาสัมพันธ   เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรี
ของไทย   โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  ตลอดจนทําการสัมภาษณ  สมาคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ผูประกอบการ  เจาหนาท่ีศุลกากร  กลุมศึกษา FTA ภาคประชาชน 
เจาหนาท่ีภาครัฐ  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อศึกษาถึงปญหา อุปสรรค ในการจัดทําเขตการคา
เสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสัมภาษณกลุมผูประกอบ
การ  เพื่อตองการทราบวา กลุมผูประกอบการมีประโยชน หรือไดรับผลกระทบจากการจัดทําเขต
การคาเสรีของไทยอยางไรบาง     ท้ังนี้ผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 10 
เดือน (มีนาคม 2549 ถึง ธันวาคม 2549)

1.5  นิยามศัพท
1.5.1 การประชาสัมพันธ  หมายถึง  การวางแผน แนวทาง วิธีการ ท่ีไดมีการกําหนดอยางเปน

ระเบียบและมีแบบแผนที่ชัดเจน ของหนวยงาน หรือองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐหรือเอกชน ในท่ีนี้ คือ   
การประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

1.5.2 ส่ือประชาสัมพันธ หมายถึง ส่ือประเภทตาง ๆ   ไดแก   ส่ืออิเล็กทรอนิกส  เชน  วิทยุ
โทรทัศน  วิทยุกระจายเสียง   อินเตอรเน็ต   ส่ือส่ิงพิมพ   ไดแก   หนังสือพิมพ  นิตยสาร  วารสาร     
และส่ือบุคคล  ไดแก  การแถลงขาว  ฯลฯ  ท่ีเผยแพรความรู ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําเขต
การคาเสรีของไทย ไปยังกลุมเปาหมาย   ซ่ึงไดแก    กลุมผูประกอบการ  กลุมองคกรภาครัฐ    ภาค
เอกชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ประชาชนท่ัวไป โดยการประชาสัมพันธของกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ

1.5.3 นโยบาย หมายถึง   หลักและวิธีปฏิบัติซ่ึงถือเปนแนวดําเนินการ ดานการประชา
สัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  ในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย

1.5.4 การดําเนินงาน หมายถึง การปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ ของกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ รวมท้ังความพยายามในการกระทําอยางตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร
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         1.5.5 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (Department of Trade Negotiations) หมายถึง หนวย
งานหนึ่งท่ีสังกัดกระทรวงพาณิชย มีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวกับการเจรจาการคาโดยการเสนอนโยบาย 
กําหนดทาที กลยุทธ และเจรจาการคาระหวางประเทศเพื่อดํารงไวและใหไดมาซ่ึงผลประโยชน
สูงสุด ในงานวิจัยนี้ ไดกําหนดขอบเขตเฉพาะการประชาสัมพันธในการจัดทําเขตการคาเสรีของ
ไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศเทานั้น
         1.5.6 เขตการคาเสรีไทย (Thai Free Trade Area or Thai Free Trade Agreement : FTA) 
หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศ จะเปน 2 ประเทศ หรือมากกวาก็ได ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อลด
อุปสรรคทางการคาระหวางกันใหเหลือนอยท่ีสุด เพื่อใหเกิด Free Trade หรือการคาเสรีระหวาง
ประเทศคูสัญญา ในการวิจัยนี้กําหนดขอบเขตเฉพาะการคาเสรีของไทยกับประเทศคูสัญญาโดย
ศึกษาในภาพรวมเทานั้น
         1.5.7 ปญหา และ อุปสรรค หมายถึง ปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขต
การคาเสรีของไทย  โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการจัดทํา
เขตการคาเสรีของไทย

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย
        1.6.1 ทําใหทราบเก่ียวกับนโยบาย และการดําเนินงานประชาสัมพันธในการจัดทําเขตการคา
เสรีของไทยโดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
        1.6.2 ทําใหทราบประเภทของส่ือตาง ๆ ท่ีใชในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําเขตการ
คาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ตลอดจนทราบถึงส่ือหลักท่ีใชในการประชา
สัมพันธ
        1.6.3 ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ  การจัดทําเขตการคาเสรีของ
ไทย รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาเร่ือง การประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการ
คาระหวางประเทศ (PUBLIC RELATIONS  OF THE TRADE  NEGOTIATIONS
DEPARTMENT FOR THAI FREE TRADE AREA)
มีแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่นํามาใชเปนกรอบในการศึกษา ดังนี้

2.1  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสาร
2.2  แนวคิดและหลักการประชาสัมพันธ
2.3  แนวคิดการใชส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ
2.4  ทฤษฎีวาดวยการจูงใจ การโนมนาวใจ
2.5  ทฤษฏีนายทวารขาวสาร
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

2.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการส่ือสาร
        ความหมายของการส่ือสาร

3 ในพจนานุกรม Webster’s New World Dictionary,1994 ไดใหความหมายของการส่ือ
สาร (Communication) ไววาเปนกระบวนการถายทอดขาวสาร อันมีการรับสารและการสงสารเกิด
ข้ึน เพื่อใหหรือแลกเปล่ียนขาวสาร สัญญาณ หรือขอความจากท่ีหนึ่งไปสูอีกท่ีหนึ่ง เชน การพูด 
การแสดงทาทาง หรือการเขียน เปนตน

สมิธ (Smith) ใหความหมายของ  4การส่ือสารของมนุษย (Human Communication)  
วาเปนกลุมของขบวนการท่ีลึกซ้ึงและแยบยล การส่ือสารประกอบดวยสวนประกอบปลีกยอย
มากมาย   เชน สัญญาณตาง ๆ รหัส  ความหมาย ฯลฯ ไมวาสารท่ีถายทอดตอกันจะเรียบงายเพียงใด 
นอกจากนี้ การส่ือสารของมนุษยเปนกลุมของกระบวนการท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงอาจจะใชวิธีการ

                                                       
3 โสรัตยา  เปยมใจ.(2545). การประชาสัมพันธเพ่ืออนุรักษปาไมและสัตวปาของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการนิทานบอกเลาเกาสิบ โครงการที่ 1. หนา 11.
4 พัชนี เชยจรรยา.(2541). แนวคิดหลักนิเทศศาสตร. หนา 5.  อางถึงใน (โสรัตยา เปยมใจ, 2545 : 11 )
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ส่ือสารอยางหนึ่งอยางใดจากวิธีการตาง ๆ จํานวนนับรอย อาจจะใชคําพูดหรือทาทาง อาจใชการ
สนทนาอยางสนิทชิดเช้ือ หรือการติดตอผานส่ือมวลชนถึงผูรับท่ัวโลก ฉะนั้นเม่ือใดก็ตามท่ีมนุษย
มีปฏิสัมพันธตอกัน มนุษยก็กําลังส่ือสารกันอยู เม่ือมนุษยมีการควบคุมซ่ึงกันและกัน มนุษยก็ทํา
เชนนั้นไดโดยผานการส่ือสาร เปนตน

อาจกลาวไดวา การส่ือสาร คือ พฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับขาวสาร เปนกระบวนการท่ีเกิด
ข้ึนเพื่อกอใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกันระหวางผูสงสาร และผูรับสาร ซ่ึงกระบวนการนั้นเกิดข้ึน
ภายใตเง่ือนไขของปจจัยตาง ๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของ การใหความหมายของสารท่ีไดรับจึงแตกตางกัน
ออกไป ตามแตปจจัยท่ีเกี่ยวของท้ังปจจัยภายใน เชน บุคลิกภาพ ประสบการณ ทัศนคติ ฯลฯ และ
ปจจัยภายนอก อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เปนตน

ดังนั้นพอจะสรุปความหมายรวมกันของคําวา 5“การส่ือสาร ” ไดประการหน่ึงวา การ
ส่ือสารเปนการส่ือความหมายในทางหนึ่งทางใด และมีลักษณะของการสงและรับสาร (ไมวาจะเปน
ภายในตัวเอง ระหวางผูหนึ่งกับผูหนึ่ง หรือระหวางกลุมกับกลุม) ภายในบริบทหรือสภาพแวดลอม  
หนึ่ง ๆ การส่ือสารจึงต้ังอยูบนหลักแหงความสัมพันธนี้เสมอ

องคประกอบของการส่ือสาร
6จากความหมายของการสื่อสาร จะเห็นไดวาการส่ือสารมีองคประกอบพื้นฐานอยู 4 

ประการ คือ
1. ผูสงสาร (Source) หรือ ตนตอ คือ ผูท่ีเร่ิมตนในกระบวนการส่ือสาร อาจจะเปน

บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีตองการจะทําการส่ือสาร ความคิด ความรูสึก ความตองการขาวสารและ
วัตถุประสงคของตน  ผูสงสารจึงอาจเปนคนคนเดียวหรือหลายคน เชน  นาย ก.  นาย ข.  กลุมนัก
เรียน สถาบันพรรคการเมือง หนวยราชการ บริการ สถาบันส่ือสารมวลชน  เปนตน คําวาผูสงสาร
ในภาษาอังกฤษ มีคําท่ีใชอยูหลายคํา เชน Source, Communicator,Sender เปนตน สําหรับการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ คําวา ผูสงสาร หมายถึง องคการหรือสถาบันท่ีทําหนาท่ีเผยแพรขาวสาร 
โดยนักประชาสัมพันธหรือฝายประชาสัมพันธ  ซ่ึงการปฏิบัติงานของนักประชาสัมพันธจะตองให
ไดประสิทธิภาพสูงสุด อยางไรก็ตามการท่ีจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดน้ันก็ข้ึนอยูกับความ
เขาใจและการใหความสําคัญตองานประชาสัมพันธของผูบริหารองคกรนั้น ๆ รวมท้ังความรู ความ
สามารถและประสบการณของ นักประชาสัมพันธขององคการนั้น ๆ อีกดวย

                                                       
5 พัชนี  ชยจรรยา. แหลงเดิม. หนา 12.
6 ลักษณา  สตะเวทิน. (2542). หลักการประชาสัมพันธ. หนา 154-155.

DPU



12

2. สาร (Message)  คือ ผลผลิตของผูสงสารท่ีถายทอดออกมาดวยความคิดเห็น  
ความรูสึก ความตองการของผูสงสารใหปรากฎ นั่นก็คือ ขาวสารหรือเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเปนเนื้อหา
สาระท่ีองคกรตองการเผยแพรเพื่อการประชาสัมพันธไปยังประชาชน เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความรู เขาใจในส่ิงท่ีองคการตองการส่ือสาร
                3. ชองทางหรือส่ือในการส่ือสาร (Channel, Medium)  คือ  พาหะหรือชองทางหรือส่ิง
ท่ีนําหรือถายทอดสารของผูสงสารไปยังผูรับสาร  คําวาส่ือนี้ในภาษาอังกฤษ มีคําใชอยูอีกคําหนึ่ง 
คือ Medium (เม่ือเปนเอกพจน) และ Media (เม่ือเปนพหูพจน) ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ   
ส่ือ หมายถึง ชองทางที่นําขาวสารนั้นไปสูผูรับสาร เชน หนังสือพิมพ  วิทยุโทรทัศน  วิทยุกระจาย
เสียง นิตยสาร ภาพยนตร ส่ิงพิมพภายในองคกร จดหมาย สไลด เปนตน

4. ผูรับสาร (Receiver)  คือ  บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีรับสารของผูสงสาร อาจจะเปน
คน ๆ เดียวหรือหลายคนก็ได เชนเดียวกับผูสงสาร คําวาผูรับสารในภาษาอังกฤษ ใชอยูหลายคํา เชน
Receiver, Communicatee, Destination, Audience เปนตน  คําวา ผูรับสาร ในการดําเนินงานประชา
สัมพันธ หมายถึง กลุมประชาชนท่ีเปนเปาหมายภายในองคกร หรือกลุมประชาชนเปาหมายท่ีอยู
ภายนอกองคกร หรืออาจจะเปนประชาชนท้ังสองกลุมท่ีองคกรตองการเผยแพรขาวสารพรอม ๆ 
กันในเวลาเดียวกันได

การสื่อสารนอกจากจะมีองคประกอบพื้นฐาน 4 ประการดังกลาวแลว ในหนังสือช่ือวา 
Communicate! โดย Rudolph F. Venderber   ยังไดกลาวถึงเร่ืองขององคประกอบของการส่ือสารไว
อีกดังนี้

7ในกระบวนการส่ือสารนั้น  มี องคประกอบหลายสวนดวยกัน คือ        
1. บริบท (Context) หมายถึง สภาพแวดลอมตาง ๆ ในขณะท่ีทําการส่ือสาร ท่ีมีผลตอ

การส่ือสารนั้น ๆ ซ่ึงบริบทสามารถแบงออกเปนประเภทไดดังนี้
                           1.1 บริบททางกายภาพ (Physical Context)  อยางเชน  สภาพอากาศในขณะท่ีทํา
การส่ือสาร  ระยะหางในการนั่งของผูส่ือสารและผูรับสาร  เวลาท่ีทําการส่ือสาร เปนตน

 1.2 บริบททางสังคม (Social Context) คือ สภาพสังคมท่ีรอบลอมในขณะท่ีทําการ
ส่ือสาร เชน สังคมครอบครัว  สังคมเพื่อน  สังคมการทํางานหรือกับคนแปลกหนา บริบททางสังคม
ท่ีแตกตางกัน ยอมทําใหรูปแบบการส่ือสารแตกตางกันดวย

                                                       
7 Verderber, Rudolph F., (1995). Communicate. pp. 7-13.  อางถึงใน ( โสรัตยา เปยมใจ, 2545 :13).
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1.3 บริบทเชิงประวัติศาสตร (Historical Context) หมายถึง เร่ืองราวหรือเหตุการณ
ท่ีผูส่ือสารเคยประสบพบเจอมาในอดีต  และนําความหมายจากส่ิงท่ีประสบในอดีตนั้นมาอางอิงการ
ส่ือสารคร้ังนี้ ซ่ึงผูสงสารและผูรับสารจะตองมีประสบการณรวมในเร่ืองดังกลาวกันมากอนบาง 
จึงจะสามารถส่ือสารใหเขาใจตรงกันได
 1.4 บริบททางจิตวิทยา (Psychological Context) หมายรวมถึง อารมณและความรู
สึกของผูท่ีทําการส่ือสารในเวลาท่ีทําการส่ือสารนั้นๆ

1.5 บริบททางวัฒนธรรม (Cultural context) หมายถึงลักษณะทางวัฒนธรรมใน
สถานท่ีท่ีทําการส่ือสารนั้น ๆ   วัฒนธรรมหรือส่ิงท่ีเปนประเพณีปฏิบัติ หรือขอบังคับทางสังคม 
ตลอดจนความเช่ือของคนในสังคม จะเปนกรอบท่ีคอยควบคุมการสื่อสารใหออกมาในรูปแบบท่ี
สังคมยอมรับ

2. ผูรวมทําการส่ือสาร (Participants) หมายถึง ผูท่ีเขารวมการส่ือสาร ซ่ึงมีความ
หมายครอบคลุมท้ังผูสงสารและผูรับสาร  โดยผูสงสารจะจัดเตรียมวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระ
ในการส่ือสาร จากนั้นจึงสงผานทางวัจนะหรืออวัจนะภาษา  สวนผูรับสารก็จะรับและตีความหมาย
จากสารนั้น  จากน้ันอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองผานทางวัจนะภาษาหรืออวัจนะภาษาก็ได  อยางไรก็
ตามการแปลความหมายใน  การส่ือสารระหวางผูสงสารและผูรับสารแตละคนยอมแตกตางกันไป 
ถึงแมวาจะเปนเน้ือหาสาระเดียวกันก็ตาม  สาเหตุเกิดจากบุคคลแตละคนจะตีความหมายตอส่ิงเดียว
กันแตกตางกันไปตามปจจัย ตาง ๆ หลายประการ เชน ประสบการณ  ความรูสึก  แนวคิด อารมณ  
อาชีพ  ศาสนา และวัฒนธรรม เปนตน

3. สาร (Messages)  สารมีองคประกอบสําคัญประกอบไปดวย
                          3.1 ความหมายและสัญลักษณ (meaning and symbols) ในสวนของความหมายนั้น 
ประกอบข้ึนจากแนวคิด (ideas) และอารมณ (feelings) ของผูสงสาร ซ่ึงการสงความคิดและอารมณ
ไปยังผูรับสารสามารถทําไดโดยส่ือสารผานทางวัจนะภาษาและอวัจนะภาษา สวนสัญลักษณ คือ คํา 
เสียง และการแสดงออกอ่ืน ๆ ท่ีสามารถส่ือความหมายท่ีตองการออกมา เชน ในการพูด ผูสงสาร
ตองเลือกสรรคําท่ีเปนตัวแทนของความหมายที่ตองการส่ือ ขณะเดียวกันก็มีสัญลักษณอ่ืนท่ีเปน
สวนประกอบสําคัญท่ีจะชวยใหส่ือความหมายไดตรงตามแนวคิดและอารมณไดตามตองการ เชน     
การใชสายตา  การแตงกาย  การใชระดับเสียง เปนตน
                          3.2 การเขารหัสและการถอดรหัส  (encoding and decoding) กระบวนการส่ือความ
คิดและความรูสึกที่ผูสงสารตองการสื่อ  ผานสัญลักษณและออกมาในรูปแบบของสารเรียกวา   การ
เขารหัส สวนกระบวนการถอดรหัสความคิดและความรูสึกจากสารที่ผูสงสารสงมาเรียกวา        
การถอดรหัสในการส่ือสารนั้น
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                          3.3 รูปแบบ (form or organization) ในสวนส่ือสาร  นอกจากจะตองมีความหมาย
ท่ีตองการส่ือชัดเจนแลว  การออกแบบและจัดรูปแบบสารใหเหมาะสมกับการสื่อสารแตละแบบก็
เปนส่ิงสําคัญตอประสิทธิผลของการส่ือสารเชนกัน
 4. ชองทางการส่ือสาร (Channels) หมายถึง  ตัวกลางท่ีชวยนําสารจากผูสงสารไปยังผู
รับสาร ชองตัวกลางท่ีชวยนําสงสารจากผูสงไปยังผูรับสาร เชน ในกระบวนการส่ือสารระหวาง
บุคคลนั้น  อากาศจะเปนตัวกลางท่ีนําคล่ืนเสียงไปสูประสาทรับรูของเรา  ซ่ึงสามารถรับรูผานชอง
ทางของประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ การไดเห็น  การไดล้ิมรส  การไดกล่ิน  การไดยิน  การสัมผัส  
เปนตน
 5. ส่ิงรบกวนการสื่อสาร (Noise)  คือ  ส่ิงเราไมวาจะเปนภายในหรือภายนอก  ซ่ึง
จํากัดประสิทธิภาพของการส่ือสาร  ทําใหไมบรรลุผลสําเร็จเทาท่ีควร  สามารถแบงส่ิงรบกวนออก
เปนประเภทไดดังนี้
                          5.1 ส่ิงรบกวนภายนอก (External Noise)  หมายถึง  ส่ิงรบกวนท่ีเกิดข้ึนนอกตัว         
ผูส่ือสาร คือ เกิดจากส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว นั่นเอง เชน เสียงดังของรถยนต เสียงดังของผูคนท่ี
แออัด   เปนตน
                     5.2 ส่ิงรบกวนภายใน (Internal Noise) หมายถึง ส่ิงรบกวนท่ีเกิดข้ึนจากภายใน
ความคิด ความรูสึก หรือจิตใจของผูส่ือสารเอง เชน อารมณไมดี  มีอคติตอเร่ืองท่ีกําลังพูด  เหลานี้
ลวนมีผลตอการส่ือสารทําใหไมมีสมาธิในการส่ือสาร
                       5.3 ส่ิงรบกวนท่ีเกิดจากภาษา (Semantic Noise) หมายถึง ส่ิงรบกวนท่ีทําใหการตี
ความหมายของสารผิดไป เพราะการใหความหมายไมตรงกันระหวางรหัสของผูสงสารและการ
แปลรหัสของผูรับสาร แมวาจะเปนรหัสเดียวกันก็ตาม  จึงทําใหส่ือสารกันไมเขาใจ

6. ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feedback)  หมายถึง  สารอันเปนปฏิกิริยาโตตอบจากผูรับ
สารหลังจากไดรับสารจากผูสงสารแลว  ปฏิกิริยาตอบสนองจะเปนขอสังเกตใหแกผูสงสารไดวา ผู
รับสารตีความหมายของสารน้ันตรงตามท่ีผูสงสารตองการหรือไม  ซ่ึงมีประโยชนแกผูสงสารท่ีจะ
สามารถนําไปปรับปรุงสารคร้ังตอไป  เพื่อใหผูรับสารเขาใจตรงตามท่ีตองการมากท่ีสุด

รศ. ดร. เสรี  วงษมณฑา8  อธิบายถึงองคประกอบของการส่ือสาร (Communication 
component)  ไววามีจุดเร่ิมตนท่ีผูสงขาวสาร (Sender) ออกแบบขาวสาร (Message) แลวสงขาวสาร
ผานชองทาง (Channel) หรือ ส่ือ (Media)  โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดผล (Effect) คือ  ผูรับขาวสาร 
(Receiver) เกิดความรู ความเขาใจ เกิดความรูสึกท่ีดี หรือเกิดพฤติกรรมท่ีตองการ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
                                                       

8 เสรี  วงษมณฑา.(2542). การประชาสัมพันธ.  หนา 156-164.
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การใส

ภาพท่ี 2.1  แสดงสวนประกอบในกระบวนการติดตอส่ือสาร
      (Elements in the communication process)

ผูสงขาวสารหรือแหลงขาวสาร
ผูสงขาวสาร (Senders) : หรือแหลงขาวสาร (Sources) เปนบุคคลท่ีสงขาวสารทั้งทาง

ตรง (ใชคน) และทางออม (ใชส่ือ)  ผูสงขาวสารผานส่ืออาจจะเปน (1) ผูแสดง   (2) การใชบุคคลรับ
รอง   ในกรณีนี้ไมจําเปนตองเปนผูใชสินคา  (3) การใชบุคคลท่ีใชสินคารับรอง  (4)  ผูเช่ียวชาญ  
(5) ผูมีช่ือเสียง  (6) บุคคลท่ัวไป (7) พิธีกร (8) ผูพูด

ผูสงขาวสาร
หรือแหลงขาวสาร

(Source)

การใสรหัส
(Encoding)

ขาวสาร
(Message)

ชองทางขาวสาร
(Message channel)
หรือส่ือ (Media)

การถอดรหัส
(Decoding)

ผูรับ
(Receiver)

การถอดรหัส
(Decoding)

การตอบสนอง
(Response)

การปอนกลับ
(Feedback)
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ลักษณะของผูสงขาวสารที่ดี (Sender characteristic) มี  6  ลักษณะ ดังนี้
1. ความนาเช่ือถือ (Credibility)  การสรางความนาเช่ือถือจะใชผูสงขาวสารที่เปนผู

เช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ เปนตน  ถาผูสงขาวสารเปนผูพูดตองมีความชํานาญในการพูด ไมพูด ติดขัด 
หรือตะกุกตะกักไมตอเนื่อง

2. บุคลิกภาพชวนมอง (Attractivity) เปนการใชผูสงขาวสารที่สามารถทําใหผูรับขาว
สารเกิดความสนใจและเกิดแรงจูงใจในขาวสาร เชน ใชบุคคลท่ีมีช่ือเสียง นักกีฬา นักธุรกิจ และ
บุคคลท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมเปาหมาย

3. การใชบุคคลท่ีกําลังเปนท่ีช่ืนชอบ (Likability) เปนคนท่ีคนอ่ืนชอบ มีความเปน
มิตร นาช่ืนชม นิสัยดี มีเสนห โอบออมอารี พูดตรงไปตรงมา

4. การใชบุคคลท่ีเปนท่ีไววางใจ (Trustworthy)  เปนการใชผูสงขาวสารที่มีลักษณะ
ซ่ือสัตย ซ่ือตรง และสามารถสรางความนาเช่ือถือแกกลุมผูรับขาวสารได

5. บุคคลท่ีมีความเท่ียงธรรมและเปนกลาง (Objectivity)  ในกรณีนี้ผูสงขาวสารมี
ลักษณะเปนกลางเท่ียงธรรม เชน นักวิชาการท่ีมีความเปนกลางจะไดรับความเช่ือถือจากประชาชน 
ตัวอยาง ถารัฐบาลตองการจูงใจประชาชนใหมีความคิดคลอยตามในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจะตองใหนัก
วิชาการท่ีประชาชนเช่ือวามีความเปนกลางพูดจึงสัมฤทธ์ิผล

6. บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญ (Expertise) ในกรณีนี้ผูสงขาวสารมีลักษณะเปนนักวิชา
การ เปนมืออาชีพหรือมีทักษะดานใดดานหนึ่ง  ตลอดจนเปนผูท่ีมีความรอบรูในเร่ืองตาง ๆ หรือ
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางมีหลักการและมีเหตุผลในทางวิชาการ

ทักษะของผูสงขาวสาร (Sender skills) ในกรณีท่ีเปนการส่ือสารโดยตรง (โดยใชคําพูด) 
ประกอบดวย

1. ทักษะในการใชถอยคําหรือวจนะ (Verbal skill) เปนสวนท่ีเปนคําพูด ตลอดจนมี
ความสามารถในการใชถอยคํา  มีวาทะท่ีดี

2. ทักษะในการแสดงออก (Expressive skill)  มีทักษะในการนําเสนอ ชอบการแสดง
ความคิดเห็น ชอบการวิพากษวิจารณ สามารถแสดงสีหนาและทาทางไดเปนอยางดี คนบางคนไม
สามารถเปนนักส่ือสารท่ีดี (Good sender) ได  เนื่องจากไมสามารถแสดงความคิดเห็น หรือบอก
เหตุผลในเร่ืองท่ีส่ือมวลชนหรือผูอ่ืนซักถามไดวาเปนอยางไร  บุคคลท่ีสามารถตอบขอซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น  โดยแบงออกเปนประเด็นตาง ๆ ได เรียกวาเปนบุคคลท่ีมีทักษะในการ
แสดงออก (Various expressive) สวนบางคนนั้นจะไมมีทักษะในการแสดงออก (Nonexpressive 
skill)
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                 3. ทักษะในการส่ือสาร (Communication skill) มีความสามารถในการส่ือสาร เปลง
เสียงไดชัดเจน มีเสียงสูงและเสียงตํ่าในการพูด เปนคนท่ีนาสนทนาดวย เนื่องจากเปนคนที่มี
อัธยาศัยดี
                 4. ทักษะในสวนท่ีเปนสัญลักษณหรืออวัจนะ (Nonverbal skill) ทักษะในส่ิงท่ีเปน
อวัจนภาษาประกอบดวย
                       4.1 การแสดงออกทางสีหนา (Facial expression) บางคนมีการพูดท่ีดี แตแสดง
สีหนา   ไมเปน  ทําใหขณะท่ีพูดมีใบหนาเฉยเมยตอผูฟง  ในขณะที่พูดจะตองมีการแสดงออกทาง
สีหนา ไดแก  การยิ้ม  การขมวดค้ิว การแสดงความตกใจ การยักค้ิว ฯลฯ ประกอบเน้ือหาที่พูดดวย  
บุคคลบางคนกลายเปนนักส่ือสารท่ีนาเบ่ือในสายตาของผูฟง เพราะแสดงสีหนาไมเหมาะสมกับส่ิง
ท่ีพูด
                       4.2 การสบตาผูฟง (Eye  contact) ตองกลาสบตาผูอ่ืน กวาดสายตามองหนาคนฟง 
กวาดสายตาไปยังผูฟงท่ีอยูรอบ ๆ มีการสบตาผูฟง เพื่อแสดงความจริงจังและความจริงใจในส่ิงท่ี
พูดตอผูฟง
                       4.3 กิริยาทาทาง (Gestures) เชน การใชมือ การพยักหนา การขยิบตา การขยับ
อวัยวะตางๆ ของรางกาย บางทีตองพูดในท่ีสาธารณะจะเกิดอาการเกร็งไมรูวาจะวางมือไวตรงสวน
ไหน คือ แสดงทาทางเดิมซํ้าซาก พูดประเด็นในเร่ืองตางๆ หลายประเด็นแลว แตยังแสดงทาของมือ
เหมือนเดิม เรียกวา เปนกิริยาทาทางท่ีไมดี (Bad gestures) ซ่ึงจะทําใหดึงความสนใจของผูฟง จาก
เร่ืองท่ีกําลังพูดมาเปนการแสดงกิริยาทาทางของผูพูด เชน ผูฟงอาจจะนับวาผูพูดแสดงทาทางอยาง
นั้นท้ังหมดกี่คร้ัง
                      กิริยาทาทาง (Gestures) มีไวสําหรับแสดงภาพ (Picture) แทนคําพูด โดยการใชทา
ทางประกอบกับการพูด ตัวอยาง ยกมือข้ึนมาสูง ๆ ประกอบกับคําพูดท่ีวาเขาเปนคนท่ีมีความ
สูงมาก การกางมือออกไปทางดานขางแสดงความกวาง การหันฝามือเขาหากันจนเกือบติดกันแสดง
ความเล็กหรือความแคบ ผูท่ีมีการแสดงกิริยาทาทางประกอบคําพูดไดดี จะทําใหดูเปนธรรมชาติ
และผูฟงไมรูสึกรําคาญ
                      4.4 การแสดงทาทางการนั่งและการยืน (Postures)  เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหมองดูแลว
มีเสนห เชน การท้ิงน้ําหนักขาในขณะท่ียืนใหพอดี ไมยืนเก ๆ กัง ๆ แสดงความไมม่ันใจ  การนั่งท่ี
แสดงถึงความเต็มใจท่ีจะคุยดวย ไมควรนั่งตามสบายเกินไป ควรนั่งหลังตรงจะทําใหดูสงาผาเผย 
ผูท่ีจะเปนนักส่ือสารท่ีดีจะตองฝกการนั่งและการยืนใหเหมาะสม
                      4.5 เวลา (Timing) คือ การตรงตอเวลา การพูดในเวลาท่ีกําหนด นักส่ือสารบางคน
ใชเวลาในการพูดมากเกินไป จนทําใหผูฟงไมสนใจฟง เนื่องจากผานจุดสนใจใน (Attention stand)
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ของผูฟง ไปแลว   ตัวอยาง ผูฟงมีจุดสนใจอยูประมาณ 30 นาที หรือไมเกิน50 นาที แตผูพูดใชเวลา
ในการพูดประมาณ 1 ช่ัวโมงครึ่ง  นอกจากวาผูพูดจะมีความสามารถในการทําใหผูฟงสนใจในส่ิงท่ี
พูดไดเปนเวลานาน ดังนั้นนักส่ือสารท่ีดีจึงตองทราบถึงจุดสนใจของผูฟงดวยวามีมากนอยเพียงใด
                      4.6 การแตงกาย (Clothing)  จะตองคํานึงดวยวามีความเหมาะสมหรือไมกับสถาน
ท่ีนั้น ตัวอยาง การแตงกายดวยชุดมอฮอม ทําใหดูเปนคนสมถะ มีชีวิตที่เรียบงาย เกิดทัศนคติท่ีดีตอ
ผูพบเห็นทั่วไป
                      4.7 อุปกรณเคร่ืองใช (Artifacts) นอกจากการแตงกายแลว ไดแก ส่ิงของตาง ๆ 
เชน    แกวน้ํา ปากกา  ดินสอ ฯลฯ นักส่ือสารบางคนสวมเคร่ืองประดับท่ีไมเหมาะสม อาจทําใหผู
รับขาวสารเกิดความไมเช่ือถือได

4.8 ความใกลชิดหรือระยะทาง (Distance)ในเร่ืองของระยะทาง (ระยะหาง) 
ระหวางผูพูดกับผูฟงตองใหเหมาะสม

4.9 การสัมผัส (Touching) นักส่ือสารจะตองรูเลยวาสมควรท่ีจะสัมผัสใครบาง 
และควรสัมผัสมากนอยเพียงใด เชน การแตะ การจับ เปนตน
                      4.10 ส่ิงท่ีเกี่ยวกับภาษา (Paralanguage) ไดแก ความดังของเสียง ความชัดเจนของ
คําพูด การเปล่ียนระดับเสียง จังหวะของการพูด ความไพเราะของนํ้าเสียง การเนนนํ้าหนักของคําท่ี
พูด เปนตน นักส่ือสารบางคนมีความรูในเร่ืองท่ีจะนําเสนอเปนอยางดี แตอาจมีขอบกพรองในการ
นําเสนอ จึงทําใหไมสามารถเปนนักส่ือสารท่ีดีได เชน เสียงท่ีพูดคอยเกินไป พูดดวยความเร็วมาก
หรือชามากเกินไป พูดดวยน้ําเสียงระดับเดียวกันตลอดท้ังเร่ือง  ไมมีการเปล่ียนระดับเสียงใหเปน
เสียงสูงและเสียงตํ่า เสียงพูดไมชัดเจนทําใหสําเนียงที่พูดฟงแลวไมคอยมีอํานาจตอผูฟง เปนตน
                      4.11ความสามารถในการแสดงออก (Showmanship) เปนส่ิงท่ีสําคัญมาก นักแสดง
ท่ีดีคือ ผูท่ีสามารถแสดงอารมณในน้ําเสียง แสดงสีหนาและสามารถใชอวัยวะของรางกายประกอบ
กับเร่ืองท่ีพูดไดอยางเหมาะสม เชน เวลาแสดงความดีใจก็จะมีรอยยิ้มท้ังท่ีปาก สีหนาและแววตา

                  ขาวสาร
                   ขาวสาร (Message) จะตองพิจารณาถึงโครงสรางขาวสารและการจูงใจในขาวสาร การ
ใหขาวสารที่ดี ประกอบดวย
                   1. เนื้อหาขาวสาร (Content) การส่ือสารท่ีดี คือ การใหสาระท่ีดี โดยคํานึงถึงวัตถุ
ประสงคในการส่ือสารผูรับขาวสาร เวลา สถานท่ี และสถานการณ การใหเนื้อหาขาวสารตองเหมาะ
สมกับกลุมเปาหมาย เชน การโฆษณาบานบนทางดวนตองคํานึงถึงกลุมท่ีสัญจรผานไปมาวาจะตอง
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เปนกลุมเปาหมายท่ีจะซ้ือบาน ขนาดปายและตัวอักษรตองมองเห็นชัดเจน สะดุดตา ขอความไมยาว
จนเกินไป เนื้อหาขาวสารที่ดีควรพิจารณาจาก 3 ประการ คือ (1) วัตถุประสงค (2) ผูฟง (3) เวลา
                 การใชภาษาตองใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ตัวอยางเชน เคยมีประกาศของทางราช
การใหผูขับข่ีรถยนตทุกคนตองมีสําเนาทะเบียนรถติดตัวไวทุกคร้ังท่ีขับข่ีรถยนต โดยไดประกาศ
เปนขาวใหทราบทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 2 สถานี ผูประกาศขาวของทางราชการสถานีแรกแจง
ใหทราบวา ตอไปนี้ผูขับข่ียานพาหนะท่ีขับเคล่ือนดวยเคร่ืองยนต ตั้งแต 2 ลอข้ึนไป ตองถือสําเนา
คูฉบับเพื่อแสดงกรรมสิทธ์ิความเปนเจาของรถยนตเก็๋บไวในรถดวย สวนอีกสถานีหนึ่งแจงให
ทราบวา ทางราชการไดเร่ิมกวดขันอยางจริงจังแลว สําหรับผูขับข่ีรถมอเตอรไซด รถสามลอ 
(ตุกตุก) รถแท็กซ่ี หรือรถยนตสวนบุคคล ใหนําสําเนาทะเบียนรถไปถายเอกสารไวท้ังดานหนาและ
ดานหลัง จะไดรูวาเราเปน  เจาของรถ  คนฟงจะเขาใจการแจงขาวของทางสถานีหลังมากกวา บาง
คร้ังการใชภาษาท่ีเปนทางการเกินไปโดยไมคํานึงถึงกลุมเปาหมาย จะกลายเปนการใหสาระท่ีผิดวิธี 
(Bad Content)

 2. สวนประกอบของขาวสาร (Organization) ตองมีการเรียบเรียงท่ีดี ไมสับสนสามารถ
ดึงดูดความสนใจของคนไดตั้งแตตนจนจบ จะตองมีการเนนประเด็นสําคัญ และเอาผลประโยชน
ของผูรับขาวสารข้ึนตนเสมอ

 3. การเลือกใชคํา (Diction) ควรใชคําใหเหมาะสมกับผูรับขาวสาร บางคนแสดง
ปฏิกิริยาตาง ๆ มากเกินไป (Over react) หรือมีความไวตอความรูสึกของตัวเองมากเกินไป (Over 
Sensitive) คือ รูสึกวาคําพูดของคนอ่ืนท่ีไมดีเพียงคําเดียว จะกอใหเกิดความเสียหายอยางมาก

4. อารมณในการแสดงขอความ (Mood) ไดแก อารมณออน  อารมณบีบบังคับ  อารมณ
โกรธ อารมณจริงจัง  อารมณเลน หรืออารมณตลกตาง ๆ ตัวอยาง นักการเมืองจะสามารถสราง
อารมณ (Mood) ไดดีกวาขาราชการท่ีมีเพียงอารมณขรึมเทานั้น แตนักการเมืองจะมีท้ังอารมณรุน
แรง อารมณโกรธ และอารมณขัน

 5. ลีลา (Tone)  เปนการนําเสียงโดยการใชเสียงสูง เสียงตํ่า เสียงออดออน เสียงดุ 
เปนตน

6. การใชจุดจับใจหรือจุดเวาวอน (Appeal) เปนการใชจุดจับใจ หรือจุดเวาวอนเพื่อให
สามารถเขาถึงความรูสึกของผูฟงได

7. มีหลักฐานสนับสนุน (Support) ควรมีหลักฐานสนับสนุนเนื้อหาสาระ เพื่อใหเกิด
ความนาเช่ือถือ เชน การใชผลงานหรือการใชบุคคลท่ีมีช่ือเสียงรับรอง

8. การใชตรรกวิทยา (Logic) เปนการใชหลักเหตุผลในการใหขาวสาร
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                  9. กลยุทธการนําเสนอ (Approach) มีหลายวิธีและหลายประเภท เชน จะตลกหรือขรึม      
จะใชเหตุผลหรือใชอารมณเพื่อใหเกิดความรูสึกตาง ๆ บางคร้ังสามารถพูดเร่ืองเครียดใหกลายเปน
เร่ืองตลกได ซ่ึงจะมีหลักการในการเลือกวาจะพูดอยางไร โดยมีทางเลือกดังนี้

  9.1 เลือกการพูดแบบตลกหรือการพูดแบบจริงจัง ถาผูพูดไมม่ันใจวาส่ิงท่ีพูดนั้น
จะตลกหรือทําใหผูฟงรูสึกจําได ควรเลือกพูดแบบจริงจังดีกวา  ท้ังนี้ยึดหลักวาการพูดแบบจริงจัง
ทําใหผูฟงไมสนุกยังดีกวาการพูดแบบตลกแลวผูฟงไมรูสึกตลกดวย

9.2 เลือกการพูดแบบใชเหตุผล (Reason) หรือ การพูดแบบใชอารมณ (Emotion)  
ข้ึนอยูกับวาเร่ืองท่ีพูดนั้นเกี่ยวของกับทางดานจิตใจของผูฟงมากนอยเพียงใด ถาเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของ
กับจิตใจใหพูดแบบใชอารมณ แตถาเปนเร่ืองท่ีตองอาศัยความรูความเขาใจควรพูดแบบใชเหตุผล

9.3 การพูดแบบยกยองตนเองหรือการพูดแบบถอมตน การท่ีจะพูดแบบใดนั้นข้ึน
อยูกับผูฟงและสถานการณ ท้ังนี้ไมวาจะเลือกวิธีใดก็ตาม จะตองถือหลักความเปนจริงและไมพูด
เกินจริง

9.4 การนําเสนอในลักษณะพูดขอดีเพียงอยางเดียว (One sided)  หรือ การนําเสนอ
ในลักษณะพูดท้ังขอดีและขอบกพรอง (Two sided) ทางเลือกท้ังสองนี้ข้ึนอยูกับประเด็นของขาว
สารและผูรับฟง

9.5 การสรุปหรือไมสรุปเร่ืองท่ีพูด ในการจูงใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไมจําเปนท่ีจะตอง
สรุปเร่ืองท่ีพูดทุกคร้ังซ่ึงมีหลักในการพิจารณา ดังนี้

(1) ถาผูรับขาวสารเปนคนฉลาดไมควรสรุปใหเขาสรุปเอง
 (2) ถาเร่ืองท่ีพูดเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งไมควรสรุป เพราะจะทําใหความ
นาเช่ือถือลดลง

(3) ถากลาวถึงไปในทางบวกไมตองสรุป

                   ชองทางการส่ือสาร
                   ชองทางการส่ือสาร (channel) เปนเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีใชสงขาวสารไปยังผูรับขาวสาร
ประกอบดวย 6 ชองทาง ดังนี้

1. การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal) เปนชองทางตรงท่ีติดตอส่ือสารแบบ
เผชิญหนาระหวางบุคคล เชน การประชุม การใหสัมภาษณ ฯลฯ

2. การส่ือสารโดยใชส่ือมวลชน (Mass media) เปนชองทางการส่ือสารท่ีสําคัญท่ีสุด
ของการส่ือสาร เนื่องจากเปนเร่ืองท่ีตองเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก จึงมีผูนิยมใชการส่ือสารโดย
ผานส่ือมวลชนกันมากท่ีสุด ไดแก วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน

DPU



21

3. การส่ือสารแบบสองข้ัน (Two step flow model of communication) หรือ การส่ือ
สารแบบหลายข้ันตอน (Multi step  flow model of communication) เปนการส่ือสารท่ีใชท้ังบุคคล 
(ผูนําความคิด) และส่ือรวมกัน ทําใหเกิดการเดินทางของขาวสารหลายขั้นตอน ซ่ึงชวยใหสามารถ
กระจายขาวสารไปไดอยางกวางขวาง ดังนั้นจึงตองใชผูนําความคิดท่ีมีความนาเช่ือถือชวย
สนับสนุนในการกระจายขาวสารอีกตอหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับการบอกตอ

4. การจัดกิจกรรมพิเศษ (Events) เปนชองทางในการส่ือสารอีกวิธีหนึ่งท่ีชวยกระจาย
ขาวสารไดดีมาก เชน กองทัพบกจัดงานตลาดนัดสัญจร กระทรวงมหาดไทยจัดงานขายสินคาราคา
ถูก การจัดแขงขัน การจัดประกวด การจัดงานมหกรรม การจัดงานตาง ๆ เหลานี้ถือวาเปนการจัด
กิจกรรมพิเศษ (Events) ซ่ึงในแตละกิจกรรมจะมีขาวสาร (Message)  แฝงอยูดวยวากิจกรรมนี้
ตองการส่ือวาอยางไร กิจกรรมนี้ตองการส่ืออะไรใหคนทราบ  ตัวอยางการส่ือใหคนท่ัวไปท้ังใน
ประเทศและตางประเทศไดทราบเก่ียวกับเร่ืองการจัดงาน “Amazing Bangkok”  ท่ีจัดข้ึนท่ีทอง
สนามหลวง ดังนั้น การส่ือสารโดยการใชการจัดกิจกรรมพิเศษ (events) มักจะเกิดการขยายผลของ
การส่ือสารดวยส่ือมวลชน(Mass Media Communication) ตามมา แตในบางกรณีก็ไมสามารถเร่ิม
ตนการส่ือสารท่ีส่ือมวลชน (Mass media) ได เพราะยังไมมีประเด็น (Point) หรือยังไมมีคุณคาพอท่ี
จะเปนขาวได
                    5. ส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) เปนชองทางการส่ือสารท่ีใหมและทันสมัย
มากท่ีสุดท่ีนักส่ือสารกําลังนิยมใชอยูในปจจุบัน เชน อินเตอรเน็ต (Internet) เคร่ืองโทรสาร (Fax 
mail) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  เคร่ืองบันทึกเสียง (Voice mail) ฯลฯ ตัวอยาง การท่ีหนวย
งานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย นําเร่ืองของประเทศไทยเขาสูระบบอินเตอรเน็ต ถือวาเปนการ
ลงทุนท่ีคุมคา เนื่องจากตองการดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 
แตบางเร่ืองก็ไมควรทําถากลุมเปาหมาย (Target group) เปนเพียงกลุมคนไทยเทานั้น เพราะการซ้ือ
เคร่ืองใชไฟฟาและเครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกสของคนไทยจะเรียงลําดับจากโทรทัศน เคร่ือง
เลนวิดีโอ เคร่ืองเลนคาราโอเกะ และคอมพิวเตอร แตสําหรับในตางประเทศจะเร่ิมจากการซ้ือโทร
ทัศนแลวตามดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงแตกตางจากคนไทย ทําใหการส่ือสารผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส 
(Electronic media) ยังไมเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางของคนท่ัวไป
                    6. เอกสารตาง ๆ (Publication) ไดแก จดหมายขาว (New letter) วารสาร แผนพับ 
(Brochure) ใบปลิว เปนตน จากการสังเกตเอกสารตาง ๆ ของทางหนวยงานราชการท่ีไดจัดทําข้ึน
มาเพ่ือเผยแพรขาวสารนั้น สวนใหญมักจะไมดึงดูดความสนใจของคนท่ัวไป ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุ
มาจาก  การจัดวางรูปแบบ (Lay out) และคุณภาพของหนังสือไมเหมาะสม เนื่องจากทางหนวยงาน
ราชการยังไมยอมรับท่ีจะใหผูท่ีมีความชํานาญระดับมืออาชีพ (Professional) เปนคนทํา แตให
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ขาราชการท่ีประจํากองสารสนเทศ หรือกองประชาสัมพันธซ่ึงดํารงตําแหนงตามตําแหนงท่ีวางเปน
คนทํา ขาราชการเหลานี้สวนใหญไมไดจบการศึกษาทางดานส่ือสารมวลชน ดานวารสารศาสตร
หรือดานนิเทศศาสตรมาโดยตรง ทําใหผลงานที่ไดไมมีคุณภาพเทาท่ีควร ดังนั้นการส่ือสารดวย
เอกสารตาง ๆ (Publication) จึงตองมีการแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน

ผูรับขาวสาร
                   ผูรับขาวสาร (Receiver) เปนกลุมผูรับขาวสารที่เปนเปาหมาย ซ่ึงมีหลักในการพิจารณา
ลักษณะตาง ๆ ของผูรับขาวสาร ดังนี้

1. ทะเบียนภูมิหลัง (Demographics) ลักษณะคลายกับทะเบียนบานซ่ึงจะบอก
รายละเอียดเก่ียวกับเพศ  ศาสนา สถานภาพสมรส อายุ และการศึกษา สาเหตุท่ีทําใหตองศึกษา
เพราะเช่ือวาลักษณะทางทะเบียนภูมิหลังเหลานี้จะมีผลตอจิตใจของคน เพศหญิง – ชาย การเรียน
นอย – การเรียนมาก สถานภาพโสด – สมรสแลว และการนับถือศาสนาพุทธ – ศาสนาอ่ืน  จะทําให
คนมีความคิดท่ีไมเหมือนกัน การท่ีผูพูดเขาใจในส่ิงเหลานี้ จะทําใหสามารถเรียบเรียงขาวสาร 
(message) ไดอยางถูกตอง เพื่อท่ีจะเลือกใชจุดจับใจหรือจุดเวาวอน (Appeal) ไดถูกตอง

2. สภาพจิตวิทยา (Psychographics) เปนลักษณะความตองการดานจิตใจ (ความ
ตองการภายใน) ของผูรับขาวสาร เชน ความตองการและแรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู ทัศนคติ 
เปนตน ตัวอยางเชน ในขณะท่ีประชาชนกําลังประสบสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าและมีสภาพจิตใจท่ีหด
หูเศราซึม รัฐบาลไดประกาศไมใหมีการมอบของขวัญและจัดงานเล้ียงฉลองในเทศกาลตาง ๆ ถือวา
เปนการสงขาวสารที่ถูกตอง (The right message) ในทางตรงขามถารัฐบาลจัดงานเล้ียงฉลองหรือ
หนวยงานเอกชนประกาศไดรับโบนัส ถือวาเปนการสงขาวสารท่ีไมถูกตองเพราะกระทบตอจิตใจ
ของประชาชนท่ัวไป หรือการท่ีรัฐบาลประกาศข้ึนคาโดยสารรถประจําทาง ทําใหประชาชนเกิด
ความรูสึกเสียใจและไมพอใจ รัฐบาลควรกลาวขอโทษและอธิบายสาเหตุท่ีตองข้ึนคาโดยสารรถ
ประจําทางใหประชาชนเขาใจดวยความออนนอม ไมควรพูดดวยความแข็งกราว หรือยืนยันวาส่ิงท่ี
ทํานั้นถูกตองท่ีสุดแลว ดังนั้น   การท่ีจะพูดส่ิงใดจะตองพิจารณาถึงอารมณ (Mood) ของผูฟงดวย

3. คานิยม (Values) ผูส่ือสารตองศึกษาคานิยมของผูรับขาวสาร ตัวอยาง คานิยมของ
นักศึกษา คือ การตอตานสถาบัน จึงไมควรพูดเกี่ยวกับเร่ืองของสถาบัน แตควรจะพูดในส่ิงท่ีแปลก
ใหม หรือ การปราบปรามยาเสพติดในสวนของนักศึกษาในปจจุบันเปนเร่ืองคอนขางยุงยาก เพราะ
นักศึกษาจะมีคานิยมในการเลียนแบบดารา ถาดาราประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีไมดี และไมไดรับ
การลงโทษ นักศึกษาก็จะนําไปเปนแบบอยางได

4. รูปแบบของการดําเนินชีวิต (Life style) เปนการศึกษาลักษณะรูปแบบการดํารง
ชีวิตของผูรับขาวสาร ตัวอยาง การติดปายหามวา “เฉพาะผูโดยสารเทานั้น” ท่ีภายในสนามบิน
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ดอนเมือง ซ่ึงคนไทยสวนใหญไมปฏิบัติตามเน่ืองจากตองการสงและอําลาญาติพี่นองของตนให
เรียบรอยกอนท่ีเคร่ืองบินจะออกตามเท่ียวบินท่ีกําหนด  การที่จะส่ือสารกับคนท่ัวไปจะตอง
พิจารณารูปแบบการดําเนินชีวิตของคนนั้นวาเปนอยางไร และคําพูดของเราจะขัดแยงกับรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของเขาหรือไม ดังนั้นจึงไมควรพูดในส่ิงท่ีขัดแยงกับการดําเนินชีวิตของคน ๆ นั้น 
เพราะจะเปนการยากที่จะทําใหเขาเปล่ียนใจ ควรใหอยูภายในกรอบของการดําเนินชีวิตของเขาจึง
จะสามารถทําใหเกิดการยอมรับได รวมท้ังการออกกฎหมายตาง ๆ ดวย

5. ส่ิงท่ีสะสมอยูในสมองหรือความคิดของผูฟงกอนท่ีจะรับฟงขาวสารจากเรา 
(Predispositon)  ส่ิงท่ีสะสมอยูในสมองหรือความคิดนั้นไดแก ความรู ความเช่ือ ทัศนคติ และความ
คิดเห็น  มนุษยเรามีทัศนคติมากอนแลววาชอบหรือไมชอบในส่ิงไหน มีความคิดเห็นมากอนแลววา 
ส่ิงใดสมควรส่ิงใดไมสมควร ส่ิงใดเหมาะสมส่ิงใดไมเหมาะสม จึงไมใชเร่ืองงายในการที่จะทําใหผู
ฟงยอมรับในส่ิงท่ีเราพูด ถาส่ิงท่ีพูดมีความสอดคลองกลมกลืนกับส่ิงท่ีอยูในสมองหรือความคิด
ของผูฟง ก็จะทําใหการพูดในคร้ังนั้นประสบผลสําเร็จ

6. สังคมของกลุมคนท่ีเราจะเขาไปเกี่ยวของนั้นมีลักษณะอยางไร (Social setting) เปน
ลักษณะของกลุมสังคมท่ีจะเขาไปเกี่ยวของ เชน สังคมของกลุมเกษตร สังคมของกลุมชาวสลัม 
สังคมของกลุมเศรษฐี บางชุมชนอาจจะมีความสามัคคีกันมาก แตบางชุมชนอาจจะไมมีความ
สามัคคีกันเลยก็ได

7. วัฒนธรรม (Culture) นักส่ือสารจะตองปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน 
เชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีวัฒนธรรมการผูกขอมือ การคาดผาขาวมา ภาคเหนือมีวัฒนธรรม
การคลองพวงมาลัยมะลิ  ภาคใตมีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารเจ ดังนั้น การท่ีจะส่ือสารเร่ือง
ใดออกไปจึงตองคํานึงถึงวัฒนธรรมตาง ๆ เหลานี้ดวย

                      ผลท่ีตองการ
                      ผลท่ีตองการ (Effects) มีวัตถุประสงคในการส่ือสาร มีดวยกัน 3 ดาน คือ (1) ดาน
ความรูความเขาใจ (Cognitive) (2) ดานความรูสึก (Affective)  (3) ดานพฤติกรรม (Behavioral) ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้

1. ดานความรูความเขาใจ (Cognitive) เปนแนวทางของการใหขอมูล (information) 
เพื่อแจงใหคนท่ัวไปไดรับรูในเร่ืองตาง ๆ เชน การข้ึนราคาน้ํามันเนื่องจากน้ํามันดิบมีราคาสูงข้ึน
การชี้ใหเห็นวิกฤตการณทางเศรษฐกิจซ่ึงคนไทยทุกคนตองรวมใจกันประหยัด

2. ดานความรูสึก (Affective) เปนการส่ือสารท่ีตองการผลดานความรูสึกของผูรับขาว
สาร เชน ตองการใหชอบ (รับ) เกลียด (ปฏิเสธ) การประเมินผลดานความรูสึกเปนส่ิงท่ียาก เพราะ
คนจะมีจุดยืนท่ีตางกันเร่ืองของการจูงใจ (Persuasion) เปนข้ันตอนท่ียากท่ีสุด เพราะการท่ีจะเปล่ียน
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ความรูสึกของคนจากชอบเปนไมชอบ หรือจากไมชอบใหเปนชอบ ตองใชจุดเวาวอนหรือจุดจับใจ 
(Appeal)  ใหเหมาะกับแตละคน เชน จะใชจุดจับใจหรือจุดเวาวอนใดในการท่ีจะทําใหคนเลิกดื่ม
สุราตางประเทศและเลิกดื่มเพื่ออะไร การจูงใจใหคนเลิกสูบบุหร่ีและเลิกสูบเพื่ออะไร การจูงใจให
ผูปกครองนําบุตรหลานท่ีกําลังศึกษาอยูตางประเทศกลับมาศึกษาตอในประเทศไทย ตัวอยาง การ
ใหจุดเวาวอนวา “ทรมานกอนตาย ” สําหรับคนท่ีสูบบุหร่ี การใชจุดเวาวอนวา “ลูกมากจะยากจน” 
เพื่อไมใหมีลูกมากโดยการคุมกําเนิด สําหรับประเทศปากีสถานจะใชวา “ถาใหภรรยามีลูกมากจะ
ไมมีคนชวยทํางาน”  ถาจูงใจดวยจุดจับใจหรือจุดเวาวอนท่ีผิดจุด (Wrong appeal) จะทําใหการจูงใจ
นั้นไมประสบผลสําเร็จ ตัวอยาง การจูงใจผูท่ีมีฐานะรํ่ารวยวาไมใหซ้ือของจากตางประเทศเน่ือง
จากเปนการฟุมเฟอย จะไมไดผล เพราะคนเหลานั้นมีทัศนคติวาเปนเงินของตนเองและมีเปน
จํานวนมากจึงไมกลัวความจน ถาประเทศชาติลมละลายก็จะมีบานพักสํารองอยูท่ีตางประเทศแลว 
นอกจากนี้ยังสงผลใหใชมาตรการในการประเมินส่ิงเดียวกันยากตามไปดวย บางกรณีสามารถ
ประเมินไดดวยเหตุผลประการหนึ่ง แตใชเหตุผลอีกประการหน่ึงไมได

3. ดานพฤติกรรม (Behavioral) คือ ตองการใหคนประพฤติ ปฏิบัติโดยเนนหนักท่ีการ
ใหคําแนะนําหรือคําสอน (Instruction) วาใหทําอะไร เพียงไหน ตลอดจนใสส่ิงจูงใจ (Intensive) 
เพื่อลอใจใหคนปฏิบัติ เชน ส่ิงตอบแทนหรือรางวัล เปนตน

ในการส่ือสารจะตองรูวาตองการใหไดข้ันตอนไหน ซ่ึงอาจจะเปนท้ัง 3 ข้ันตอนก็ได 
แตคนไทยสวนใหญมักจะทําไดแคข้ันท่ี 1

                      9เอฟเวอรเรท เอ็ม.โรเจอร ไดพัฒนาแบบจําลองของการส่ือสารไว ดังนี้

JM??

                                                                                                                      Effect
                                                            Feedback
ภาพท่ี 2.2 แบบจําลองการส่ือสารของ Everett M. Rogers Environment of situation

                                                       
9 โสรัตยา  เปยมใจ. เลมเดิม. หนา 26.
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แหลงสาร   หมายถึง  บุคคลใด กลุมคน หนวยงานหรือสถาบันใด ๆ ก็ตาม ซ่ึงมีความ
คิดความตองการ หรือความต้ังใจท่ีจะสงความคิดนั้นใหแกคนอ่ืนๆ ไดรับรูไว โดยมีวัตถุประสงค
ของ   การสงขาวสาร เชน ตองการกระตุน เราใจ เพื่อเลาแจงใหไดรับรู หรือเพ่ือจะใหผูรับขาวสาร
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะหน่ึงลักษณะใด

การเขารหัส หมายถึง กระบวนการถายทอดความคิดใหปรากฏเปนตัวตน โดยเลือก
สัญลักษณตาง ๆ มาใชประกอบกัน เพื่อแสดงความหมายของความคิดตามความคิดท่ีจะถายทอด
ออกไป

สาร หมายถึง เนื้อหาสาระ หรือสัญลักษณ ภาษา สัญญาณตาง ๆ ท่ีสามารถส่ือความ
หมายหรือแปลความหมายอันเปนท่ีเขาใจกันได เชน ตัวหนังสือ รูปภาพ เคร่ืองหมาย เปนตน 
โดยสารแบงออกเปนสารท่ีเปนคํา หรือ สารวัจนะ (Verbal message) และสารท่ีไมเปนคํา หรือ 
สารอวัจนะ   (Non – verbal message)

ชองทาง / ส่ือ หมายถึง วิถีทางท่ีขาวสารจะถูกสงผานไปยังผูรับท่ีคาดหมายเอาไว  ส่ือมี
หนาท่ีนําพาขาวสารไปในทัศนะตางๆ ตามท่ีผูสงสารจะกําหนด ตลอดจนถึงการพิจารณาเลือกส่ือ
ตาง ๆ ซ่ึงจะมีสวนชวยใหขาวสารเขาถึงตัวผูรับท่ีตองการไดดียิ่งข้ึน

ผูรับสาร เปนจุดหมายปลายทางของขาวสาร ซ่ึงผูรับสารอาจเปนบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ทําหนาท่ีเปนผูรับฟง ผูชม ผูอาน หรืออาจจะเปนกลุมบุคคลท่ีมาชุมนุมกันเพื่อแลกเปล่ียนความคิด
เห็นหรือรับฟงการบรรยาย

การแปลรหัสหรือถอดรหัส หมายถึง การถายทอด แปลงขาวสารที่ไดรับมาในรูป
สัญลักษณ ภาษา สัญญาณตาง ๆ ใหกลับมาเปนความคิดของผูรับสารเอง ซ่ึงตองอาศัยความรู ทัศนค
ติ ประสบการณและทักษะในการส่ือสารของผูรับสาร

ผลท่ีเกิดขึ้นจากการส่ือสาร หมายถึง การเปล่ียนแปลง หรือขอแตกตาง ซ่ึงเกิดข้ึนกับ
บุคคลหรือกลุมบุคคล อันเนื่องมาจากขาวสารท่ีไดรับ ผลการส่ือสารมักจะปรากฏในรูปของ             
การเปล่ียนแปลงระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรับสารเกี่ยวกับประเด็นหัวขอหรือ
ปญหาอยางใดอยางหน่ึง

ปฏิกิริยาตอบสนองหรือผลยอนกลับ เปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการส่ือสารท่ี
แสดงใหผูสงขาวสารไดรูวาขาวสารที่จัดสงออกไปนั้น ถึงผูรับตามท่ีคาดหมายหรือไม ในลักษณะ
อยางไร และผูรับสารแสดงปฏิกิริยาอยางไรบาง เม่ือไดรับขาวสารนั้นไปแลว ขอมูลยอนกลับจากผู
รับสารจะชวยใหผูสงขาวสารสามารถประเมินผลของการส่ือสารวาไดบรรลุจุดมุงหมายเพียงใด
หรือไม และเปนแนวทางการดําเนินการแกจุดบกพรองและสามารถควบคุมการสื่อสารใหเปนไป
ตามแนวทางท่ีตองการไดดียิ่งข้ึน รวมท้ังการสงขาวสารผานส่ือชนิดตาง ๆ ไปถึงผูรับสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงคของการส่ือสาร
10ในการส่ือสารท้ังผูสงสารและผูรับสารจะตองมีวัตถุประสงคในการส่ือสารรวมกัน

โดยท่ัวไป วัตถุประสงคของการส่ือสารควรมีดังนี้
1. วัตถุประสงคของผูสงสาร

1.1 เพื่อบอกกลาวหรือแจงใหทราบ (to inform) หมายความวา ในการทําการ
ส่ือสาร  ผูสงสารมีความตองการที่จะบอกหรือแจงขาวสาร เหตุการณ ขอมูลหรือส่ิงอ่ืนใดใหผูรับ
สารทราบหรือเกิดความเขาใจ
                         1.2 เพื่อสอนหรือใหการศึกษา (to educate) หมายความวา ผูสงสารมีความ
ตองการใหการศึกษา มีลักษณะเปนวิชาการเพื่อใหผูรับสารมีความรูเพิ่มข้ึน
                          1.3 เพื่อสรางความพอใจหรือใหความบันเทิง (to please or to entertain)  หมาย
ความวาในการสื่อสาร ผูสงสารมีความตองการที่จะทําใหผูรับสารไดรับความบันเทิงจากสารท่ีสง
ออกไป ไมวาจะเปนการพูด เขียน หรือการแสดงกิริยาทาทาง
                          1.4 เพื่อชักจูงใจ (to persuade) หมายความวา ผูสงสารไดเสนอแนะส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ตอผูรับสารและมีความตองการที่จะชักจูงใจใหเกิดการคลอยตามหรือปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

2. วัตถุประสงคของผูรับสาร
2.1 เพื่อทราบ (to understand) หมายความวา ผูรับสารมีความตองการที่จะทราบ

เร่ืองราว เหตุการณ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีผูสงสารไดแจงใหทราบ หากเปนขาวสารใหมผูรับสารก็จะได
รับทราบส่ิงใหมเพิ่มเติม และถาเปนส่ิงท่ีเคยทราบมากอนแลวก็จะเปนการยืนยันความถูกตองของ
สารอันจะเปนการสรางความเขาใจท่ีถูกตองในขาวสารนั้น
                            2.2 เพื่อศึกษา (to learn) หมายความวา การแสวงหาความรูจากขาวสารจะเกิด
เปนวิชาความรูเพิ่มเติม เปนการทําความเขาใจกับเนื้อหาสาระในการสอนหรือใหการศึกษาของผูสง
สาร

 2.3 เพื่อหาความพอใจ (to enjoy) หมายความวา นอกจากผูรับสารจะแสวงหา
ขาวสารและความรูเพิ่มเติมแลว คนเรายังตองการความบันเทิงการพักผอนหยอนใจ โดยผูรับสารจะ
แสวงหาจากส่ิงท่ีเปนความบันเทิงและความเพลิดเพลินใหกับตนเอง

                                                       
10 ลักษณา สตะเวทิน.เลมเดิม. หนา 155-157.
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                            2.4 เพื่อการกระทําหรือการตัดสินใจ (to dispose or to decide) หมายความวา ใน
การดําเนินชีวิตประจําวันของคนเรามักจะไดรับการเสนอแนะหรือชักจูงใจเพื่อกระทําการใด ๆ ท่ีทํา
ใหมีการตัดสินใจ และการเลือกในการตัดสินใจน้ันข้ึนอยูกับความนาเช่ือถือของขอเสนอแนะท่ีได
รับซ่ึงเปนขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีผูรับสารไดสะสมมาเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจ

ในการส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธในฐานะผูสงสารจะทํา      
การส่ือสารไปยังประชาชนกลุมเปาหมายซ่ึงเปนผูรับสารโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบอกกลาวช้ีแจงให
ความรูความเขาใจ ชักชวนใหเห็นดวยและคลอยตาม และพยายามสรางความพอใจใหเกิดการยอม
รับและใหการสนับสนุนจากประชาชนกลุมเปาหมาย จากวัตถุประสงคของการส่ือสารนี้ การส่ือ
สารจะเกิดประสิทธิผลก็ตอเม่ือผูรับสารเปาหมายมีวัตถุประสงครวมกันกับผูสงสาร คือ ไดรับ
ความรู มีความเขาใจจากขาวสารที่ผูสงสารบอกกลาวช้ีแจง เกิดความพอใจ ยอมรับและกระทําตาม
จากการส่ือสารนั้น

อุปสรรคของการติดตอส่ือสาร
                11อุปสรรคและความเขาใจผิดในขาวสารยอมเกิดข้ึนไดท้ังผูสงและผูรับ บุคคลในแตละ
สังคมยอมมีประสบการณ ความสามารถในการเรียนรูแตกตางกัน อุปสรรคท้ังหลายนั้นมาจากหลาย
ส่ิงหลายอยางดวยกัน เชน เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา เช้ือชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ผิวพรรณ ภาษา 
ชนช้ันวรรณะ ฯลฯ

จากผลของการศึกษาวิจัยพบวา เหตุผลสําคัญท่ีทําใหกระบวนการติดตอส่ือสารลมเหลว
คือ

1. มีประชาชนบางกลุมไมยอมรับรูอะไรเลย เนื่องจากทัศนคติเกา ๆ กับความรูใหมไม
สอดคลองตองกัน

2. มวลชนสวนใหญบางกลุมยอมรับวาเขาไมสนใจกับเนื้อหาของขาวสารท่ีไดรับ 
หรือจะรูบางก็แตเพียงเล็กนอย

3. มวลชนจะสนใจเฉพาะขาวสารที่เกี่ยวของกับตน และสมาชิกในกลุมเทานั้น
4. เนื่องจากความสามารถของการรับสาร ในแตละบุคคลมีไมเทากัน
5. หลังจากกลุมประชาชนเปาหมายไดรับสารนั้นแลว จะเกิดปฏิกิริยาโตตอบแตกตาง

กันออกไป ข้ึนอยูกับประสบการณ ระดับของความรู รสนิยมและความเชื่อถือดั้งเดิมของแตละ
บุคคล

                                                       
11 วัฒนา พุทธางกูรานนท.(2531). การประชาสัมพันธเบ้ืองตน. หนา 162-164.
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จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหการสงขาวสาร แนวความคิดไปยังประชาชนนั้นไมได
รับความสําเร็จสมบูรณ นักประชาสัมพันธควรตระหนักถึงส่ิงแวดลอม สถานการณตาง ๆ ท่ีไดวาง
รากฐานของความคิด ความเชื่อ ความพอใจ หรือมีผลกระทบตอจิตใตสํานึก ตลอดจนจินตภาพของ
เขาท่ีมีตอโลกภายนอก

อุปสรรคท่ีนักประชาสัมพันธไดพบเห็นเสมอ ๆ ก็คือ การเช่ือถือโชคลาง ความลําเอียง
การไมชอบสุงสิงกับใคร หรือบุคคลท่ีมองอะไรในแงรายอยูเสมอ เปนตน

นักประชาสัมพันธผูดําเนินการส่ือสารจึงมีหนาท่ีคลายชางตัดเส้ือ ตองวางแผนออก
แบบเส้ือใหเขากับเวลา สถานท่ี สถานการณ และเหมาะสมกับตัวของผูสวมใส ซ่ึงหมายถึง ผูสงสาร 
จะตองเลือกส่ือใหเขากับสถานการณดังกลาว แตถาเปรียบกับชางตัดเส้ือแลว หมายถึง การเลือก
ชนิดของผา ออกแบบใหเหมาะกับสมัยนิยม ชางตองรูจักดัดแปลงเส้ือผาใหเขากับรสนิยมของผู
สวมใสและทันสมัย ถาหากวาเจาของเส้ือเหลานั้นใชแลวไมชอบใจ ไมตองกับรสนิยม ยอมช้ีให
เห็นวาเส้ือผาเหลานั้นลาสมัยไปเสียแลว

การติดตอส่ือสารใหไดรับผลสําเร็จก็เชนเดียวกัน ตองรูจักปรับปรุง ดัดแปลงขาวสาร
ใหนาสนใจ เขากับเวลา สถานท่ี สถานการณและใหเขากับทัศนคติของผูรับสาร

2.2 แนวคิดและหลักการประชาสัมพันธ
ความหมายของการประชาสัมพันธ (Public Relations)

12เอ็ดวารด แอล เบอรเนยส (Edward L. Berneys:1952:3) บุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเปน
ผูบุกเบิกงานดานการประชาสัมพันธของประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหทัศนะวา “ การประชา
สัมพันธ”  มีความหมาย 3 ประการ คือ

1. เปนการเผยแพรขาวสารความรูไปใหประชาชนทราบ
2. ชักชวนใหประชาชนใหการสนับสนุนและเห็นชอบดวยกับความมุงหมายและ

การดําเนินงานของสถาบัน
3. เพื่อปรับแนวความคิดของประชาชนและสถาบันใหมีสวนประสานและสอด

คลองไปในทิศทางเดียวกัน

                                                       
12 ลักษณา สตะเวทิน. เลมเดิม. หนา 3.
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13อรุณ งามดี (2527 : 3-4)  กลาววา  การประชาสัมพันธ   เปนเร่ืองของ
1. ความสัมพันธระหวางสถาบันกับกลุมประชาชน และระหวางกลุมประชาชนดวย

กัน
2. วิธีการหรือการใชเคร่ืองมือเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกัน
3. สภาพและคุณภาพของความสัมพันธระหวางหนวยงานกับประชาชน
4. ตรวจสอบและแกความเขาใจผิดท่ีมีตอสถาบัน
5. การอธิบายช้ีแจงใหประชาชนเขาใจเกี่ยวกับสถาบัน
6. การปรับปรุงสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางกัน
7. การติดตอส่ือสารสองทาง เพื่อทราบความตองการ ทัศนะทาทีของกันและกัน
8. การเอาชนะจิตใจหรือประชามติเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

14อาจารย เกษม จันทรนอย (2537:12) ใหความหมายของคําวา  การประชาสัมพันธ 
(Public Relations หรือ PR) มาจาก คําวา “ประชา” คือ กลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของ กับ คําวา 
“สัมพันธ” คือ ความเกี่ยวของท้ังสองทาง  ดังนั้น การประชาสัมพันธ เปนกระบวนการขององคกรท่ี
มีแผนการกระทําอยางตอเนื่อง ยังใหเกิดความสัมพันธอันดีของบุคคลภายในและภายนอก เพื่อให
เกิดความรูความเขาใจรวมมือสนับสนุนซ่ึงยังประโยชนแกองคกรสมความมุงหมายโดยมีประชามติ
เปนบรรทัดฐานเดียวกัน

15อาจารยสะอาด ตัณศุภผล ใหคําจํากัดความวา  การประชาสัมพันธ คือ วิธีการของ
สถาบันอันมีแผนการและการกระทําท่ีตอเนื่องกันในอันท่ีจะสรางหรือยังใหเกิดความสัมพันธอันดี
กับกลุมประชาชน เพื่อใหสถาบันและกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ และใหความ
สนับสนุนรวมมือซ่ึงกันและกัน อันจะเปนประโยชนใหสถาบันนั้น ๆ ดําเนินงานไปไดผลดีสม
ความมุงหมาย โดยมีประชาชนเปนแนวบรรทัดฐานสําคัญดวย
 16ลักษณา สตะเวทิน(2542:8)  ไดสรุปวางานประชาสัมพันธ หรือ นักประชาสัมพันธมี
หนาท่ีอยู 3 ประการ คือ

                                                       
13 อรุณ งามดี. (2527). การประชาสัมพันธ.  หนา 3-4.
14 เกษม จันทรนอย.(2537). สื่อประชาสัมพันธ.  หนา 12.
15 วิรัช  ลภิรัตนกุล.(2538). การประชาสัมพันธ . หนา 18.
16 ลักษณา สตะเวทิน. เลมเดิม. หนา 8.
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1. ตรวจสอบและประเมินประชามติท่ีมีตอสถาบันของตน ท้ังนี้เพื่อใหทราบถึงความรู
สึกของประชาชนท่ีมีตอสถาบันนั้น

2. ใหคําปรึกษาแกผูบริหารเกี่ยวกับวิธีการท่ีจะดําเนินการประชาสัมพันธ
3. ใชการส่ือสารในอันท่ีจะมีอิทธิพลโนมนาวประชามติ หรือกลาวอีกประการหนึ่ง 

คือ นักประชาสัมพันธ ก็คือ คนกลางในระบบการติดตอส่ือสารระหวางองคการกับประชาชนท่ี
ดําเนินอยูอยาง  ตอเนื่อง

17วิรัช ลภิรัตนกุล (2538:21) การประชาสัมพันธ(Public Relations) หมายถึง การเสริม
สรางความสัมพันธและความเขาใจอันดี (Good Relationship) ระหวางองคการสถาบันกับกลุม
ประชาชนท่ีเกี่ยวของ เพื่อหวังผลในความรวมมือและสนับสนุนจากประชาชน

จากความหมายท่ีผูเช่ียวชาญไดใหไว  พอสรุปไดวา
การประชาสัมพันธ หมายถึง การส่ือสารขององคกร สถาบัน ท่ีมีวัตถุประสงคอยาง

ชัดเจนในการดําเนินงานอยางมีแผนงาน  เพื่อถายทอดความรู ความเขาใจ ตลอดจนขาวสาร ขอมูล
ไปสูประชาชน กลุมเปาหมาย ในลักษณะของการชักชวน หรือโนมนาวใจใหบุคคลเช่ือหรือกระทํา
ในส่ิงท่ีสถาบันหรือ   องคกรตองการ  เปนการตรวจสอบและแกความเขาใจผิดตอสถาบัน  อันจะ
นํามาซ่ึงความเขาใจอันดี และกอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน

ดังนั้น  การประชาสัมพันธจะเปนไปในลักษณะการติดตอส่ือสารแบบสองทาง (Two 
way Communication) ท้ังนี้เพราะการประชาสัมพันธตองอาศัยความรวมมือรวมใจตลอดจนการ
สนับสนุนจากประชาชน และการท่ีประชาชนจะใหความรวมมือสนับสนุนเพียงใดนั้น ก็ข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการดําเนินการประชาสัมพันธของสถาบัน หรือองคกรท่ีจะสรางความสัมพันธอัน
ดีกับประชาชนกลุมเปาหมายเหลานั้น

18หลักการประชาสัมพันธ  (วิรัช  ลภิรัตนกุล, 2538 :  145-148)
การประชาสัมพันธในปจจุบันมีหลักใหญๆ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ
1. การบอกกลาวหรือชี้แจงเผยแพรใหทราบ การบอกกลาวหรือช้ีแจงเผยแพรใหทราบ 

คือ การบอกกลาวใหประชาชนทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค การดําเนินงาน และผลงานหรือกิจ
กรรมตางๆ ตลอดจนขาวคราวความเคล่ือนไหวขององคการสถาบันใหประชาชนท่ีเกี่ยวของได

                                                       
17 วิรัช ลภิรัตนกุล. เลมเดิม. หนา 21.
18 แหลงเดิม. หนา 145-148.
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ทราบและรูเห็นถึงส่ิงดังกลาว ซ่ึงนับวาเปนการปูพื้นฐานแหงความเขาใจในตัวองคกรสถาบัน ทําให
สถาบันเปนท่ีรูจัก เขาใจและเล่ือมใส ตลอดจนทําใหประชาชนเกิดความรูสึกท่ีเปนไปในทางท่ีดีตอ
องคการ  สถาบันการบอกกลาวหรือช้ีแจงเผยแพรเพื่อการประชาสัมพันธนี้มีจุดมุงหมายไปในดาน
การแจงใหทราบ  (to inform) และในดานการใหขาวสารความรู (to educate) แกประชาชนรวมท้ัง
การเรียกรองความสนันสนุนรวมมือจากประชาชน  การประชาสัมพันธจึงไมใชการโฆษณา 
(advertising) หรือโฆษณาชวนเช่ือ (propaganda) ดังท่ีมีผูเขาใจผิดอยูไมนอยในปจจุบัน
 การบอกกลาวช้ีแจงใหประชาชนไดทราบและเขาใจในตัวองคการสถาบัน ยอมเปนส่ิง
ท่ีเอ้ืออํานวยประโยชนตอสถาบัน ในดานการไดรับความสนับสนุนรวมมือจากประชาชน เพราะ
เม่ือเขาใจโดยถองแทแลว ประชาชนยอมเล่ือมใส ศรัทธา และใหความรวมมือดวย

2. การปองกันและการแกไขความเขาใจผิด  การปองกันการเขาใจผิด ถือเปนการ
ประชาสัมพันธเพื่อปองกัน (Preventive Public Relations) ซ่ึงมีความสําคัญมากเพราะการปองกันไว
กอนยอมมีผลดีกวาท่ีจะตองมาทําการแกไขภายหลัง ฉะนั้นการปองกันความเขาใจผิดจึงเปนการ
กระทําท่ีปองกันมิใหกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของกับสถาบันเกิดความเขาใจผิดในตัวสถาบันได  ความ
เขาใจผิดอาจเกิดข้ึนไดเสมอ และเกิดข้ึนไดในหลายกรณี เชน ความเขาใจผิดในนโยบาย วัตถุ
ประสงค หรือการดําเนินงานของสถาบัน การปองกันความเขาใจผิดจึงเปนงานในหนาท่ีของฝาย
ประชาสัมพันธ  นักประชาสัมพันธจะตองพยายามคนหาถึงสาเหตุท่ีอาจกอใหประชาชนเกิดความ
เขาใจผิดในตัวสถาบัน เพื่อจะไดหาลูทางปองกันไวเสียกอน กอนท่ีจะมีความเขาใจผิดนั้น ๆ เกิดข้ึน 
นักประชาสัมพันธและผูท่ีทํางานทางดานนี้ทุกคนจึงควรยึดหลัก ปองกันความเขาใจผิดท่ีจะเกิดข้ึน
ไวกอน ดีกวาจะตองคอยตามแกไขในภายหลัง

3. การสํารวจประชามติ  หลักท่ีสําคัญของการประชาสัมพันธอีกประการหนึ่ง  คือ 
จะตองมีการสํารวจวิจัยประชามติ เพระองคการสถาบันจะดําเนินการประชาสัมพันธไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะตองรูซ้ึงถึงความรูสึกนึกคิดของประชาชน หรือทีเรียกวาประชามติ (Public 
Opinion) จะตองทราบวาประชาชนตองการอะไร ไมตองการอะไร  ชอบหรือไมชอบในส่ิงใหน 
ตลอดจนทาทีตางๆท่ีประชาชนมีตอองคการสถาบัน  ซ่ึงจะทราบไดจากการสํารวจวิจัยประชามติ  
เพื่อองคการสถาบันจะสามารถตอบสนองส่ิงตางๆ ใหสอดคลองกับความรูสึกนึกคิดและความ
ตองการของประชาชน

การสํารวจวิจัยประชามติจึงเปนส่ิงจําเปนคูกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ หาก
หนวยงานใดทําการประชาสัมพันธโดยปราศจากการพิจารณาถึงประชามติแลว หนวยงานนั้นอาจ
จะตองประสบกับความลมเหลว และส้ินเปลืองงบประมาณ เวลาไปโดยเปลาประโยชน
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19หลักสําคัญในการประชาสัมพันธ 10 ประการ
การประชาสัมพันธมีหลักสําคัญท่ีพึงจะยึดถือและปฏิบัติดังตอไปนี้
1. ตองมุงประโยชนสวนรวมเปนใหญ ขอนี้เปนของยากมาก เพราะประโยชนของคน

กลุมตาง ๆ มักจะขัดกัน การแกไขขอขัดแยงใหเปนเร่ืองสมานฉันทจึงเปนเร่ืองท่ีตองอาศัยเวลา และ
การใหการศึกษาดวยการมีศิลปะและช้ันเชิงจึงจะสัมฤทธิผล แตก็เปนเปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดของ
การประชาสัมพันธ

2. ตองรูจิตใจของคนกลุมตาง ๆ ความรูในทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาจะชวยไดมาก
ในเร่ืองนี้ ท่ีตองรูจิตใจก็เพราะวาเพื่อประสานประโยชนของกลุมตาง ๆ ไดถูก ถาไมรูจิตใจแลวก็ไม
สามารถจะปรับความเขาใจหรือประสานประโยชนใหเขากันได ดังนั้น ปญหาการประชาสัมพันธ
จะตองรูและเขาใจในวิธีการศึกษาเร่ืองคน บุคลิกของคน รวมท้ังอุปนิสัยใจคอของบุคคลท่ีเกี่ยวของ
ดวยวา ชอบหรือไมชอบอะไร การรูจักการประนีประนอมและดึงใหเขาสูจุดหมายรวมกัน จึงเปน
เร่ืองสําคัญอีกเร่ืองหนึ่ง

3. ตองรูนโยบายของรัฐบาลหรือองคการ เพราะถาไมรูนโยบายอยางแทจริง คือ 
รูอยางผิวเผินแลว การท่ีจะดําเนินการประชาสัมพันธก็อาจจะเปนผลรายมากกวาดี  นโยบายของรัฐ
บาล แมในหลักใหญ ๆ  จะเปนตามท่ีแถลงตอสภา  แตในการปฏิบัตินั้นอาจจะเนนหนักไปใน
ทางไหน ในกรณีใด และจะปฏิบัติในส่ิงใดกอนส่ิงใดหลัง ซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงไปไดตาม
กาลเทศะ เพราะฉะนั้นก็เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีประชาสัมพันธท่ีจะตองติดตามโดยใกลชิดวา ใน
ขณะนี้รัฐบาลเนนอะไร แลวปฏิบัติงานประชาสัมพันธใหสอดคลองตาม

4. ตองรูเทคนิคของเคร่ืองมือส่ือสัมพันธตางๆ  คือ ปาฐกถา หนังสือพิมพ เอกสาร 
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน ภาพยนตร ฯลฯ  คือ  ตองทราบวาเคร่ืองมือส่ือสัมพันธเหลานี้ แตละ
อยางมีประโยชนอยางไร  อยางใดเหมาะแกงานใด

5. ตองยึดหลักความจริงและความสัตยสุจริตเปนหลัก เพื่อใหคนท้ังหลายไววางใจ ขอ
นี้ถือเปนหลักสําคัญมาก สมมติวาประเทศเราออนแอจะใชการประชาสัมพันธเพื่อปกปดความออน
แอนั้นไมได  ประเทศตองมีความแข็งแรงจริง ๆ เสียกอน จึงจะทําการประชาสัมพันธเพื่อใหประชา
ชนเขาใจซาบซ้ึงวา เรามีความแข็งแรงจริง

                                                       
19 วิรัช ลภิรัตนกุล. แหลงเดิม. หนา 148-150.
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6. ตองปฏิบัติงานโดยติดตอกันและโดยสมํ่าเสมอจึงจะตรึงใจคน ดังนั้น การทํางานจึง
ตองมีแผนงาน และควรหาโอกาสรับทราบนโยบาย จากผูมีอํานาจกําหนดนโยบายเพื่อนําไปจัดทํา
โครงการท่ีตอเนื่องและมีความสัมพันธกัน

7. ตองเปดเผย ไมมีเงื่อนงํา
 8. งานประชาสัมพันธ รวมท้ังบุคคล อุปกรณประชาสัมพันธจะตองมีคุณภาพสูง

9. การประชาสัมพันธ ตองมุงใหเขาถึงผูมีอิทธิพลในสังคมเปนประการแรก  และโดย
ผาน ผูมีอิทธิพลในสังคมไปถึงประชาชนท่ัวไป ผูมีอิทธิพลในท่ีนี้ หมายถึง ผูท่ีมีความคิด ความอาน 
หรือการกระทําของเขาเปนท่ีเช่ือถือของคนหมูมาก หรือเปนผูท่ีสามารถเปล่ียนแปลงความคิดเห็น
ของคนหมูมากได เชน นักประพันธท่ีมีช่ือเสียง สมาชิกสภาผูแทน ขาราชการชั้นสูง พอคาใหญ 
เปนตน

10. การประชาสัมพันธ  เฉพาะอยางยิ่งการประชาสัมพันธกับตางประเทศตองใชควบคู
ไปกับการทูต เพราะการทูตอยูในวงของนักการทูตหรือรัฐบาลเทานั้น แตการประชาสัมพันธสงผล
ถึงพลเมืองทุกกลุมของประเทศดวย เฉพาะอยางยิ่งกลุมผูมีอิทธิพลท่ีจะเปนผูปนมติมหาชน หรือ
เปล่ียนแปลงนโยบายของประเทศได

20วัตถุประสงคท่ัวไปของการประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธโดยท่ัวไป มีวัตถุประสงคและความมุงหมายท่ีสําคัญ พอสรุปได 3 

ประการดังตอไปนี้
 1. เพื่อสรางความนิยมใหเกิดข้ึนในหมูประชาชน (Positive steps to achieve good 
will) ความนิยม (Goodwill) จากประชาชนเปนส่ิงสําคัญซ่ึงจะชวยสงเสริม สนับสนุนการดําเนิน
งานและความอยูรอดขององคการสถาบัน  การประชาสัมพันธ จึงมุงสรางความนิยมใหเกิดข้ึนใน
หมูประชาชนหรือกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของ

วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธขอนี้ จึงประกอบไปดวย การปลุกกระตุน 
(arousing) เพื่อสรางและธํารงไวซ่ึงความนิยม เช่ือถือ ศรัทธา จากประชาชน ใหประชาชนเกิดความ
นิยม เล่ือมใส ศรัทธา ในนโยบายและการดําเนินกิจการตาง ๆ ของสถาบัน รวมท้ังผลงานตาง ๆ ท่ี
ไดกระทํามาแลว  ทําใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปดวยความสะดวก ราบร่ืน และบรรลุวัตถุ
ประสงคตามเปาหมายของสถาบัน

2. เพื่อปกปองและรักษาช่ือเสียงสถาบันมิใหเส่ือมเสีย (Action to safeguard 
reputation) ช่ือเสียงขององคการสถาบันนับวาเปนส่ิงสําคัญมาก หนวยงานสถาบันบางแหงถึงกับ

                                                       
20 วิรัช ลภิรัตนกุล. แหลงเดิม. หนา 152-154.
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ยอมเสียสละผลประโยชนสําคัญตาง ๆ บางประการไป เพื่อแลกกับการรักษาช่ือเสียงของสถาบัน 
ท้ังนี้เพราะช่ือเสียงของสถาบันมีสวนเชื่อมโยงไปถึงภาพลักษณ (image) ขององคการสถาบันดวย  
หากองคการสถาบันมีช่ือเสียงท่ีเปนไปในทางลบหรือเส่ือมเสีย ภาพลักษณท่ีประชาชนมีตอสถาบัน
แหงนั้นยอมเปนไปในทางลบหรือทางไมดีเชนกัน ประชาชนอาจมีความรังเกียจ ชิงชัง ไมอยากคบ
คาสมาคมดวย หรืออาจไมใหความรวมมือแกองคการสถาบันแหงนั้นได เพราะมีความไมไววางใจ
หรือเคลือบแคลงระแวงสงสัยในช่ือเสียง พฤติกรรมขององคการสถาบันแหงนั้น

องคการสถาบันทุกแหงพยายามปกปองและรักษาชื่อเสียงไวใหดีเสมอ จะตองมีการ
ดําเนินงานท่ีซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา และมีการประพฤติปฏิบัติดี ไมมีเลศนัย เพื่อสรางและ
รักษาช่ือเสียงท่ีดีขององคการสถาบันไว รวมท้ังการแสดงออกถึงความมีสวนรวมรับผิดชอบตอ
สังคมสวนรวม และการเปนพลเมืองท่ีดี (good citizen) มีการบริจาคเงินชวยเหลือสาธารณกุศลเปน
คร้ังคราวการเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคมตาง ๆ การใหบริการผลประโยชนแกสังคม
สวนรวม เปนตน ส่ิงเหลานี้นับเปนสวนหน่ึงท่ีองคการสถาบันกระทําข้ึนเพื่อ ช่ือเสียง เกียรติคุณ 
และภาพลักษณแหงสถาบันของตน

3. เพื่อสรางความสัมพันธภายใน (Internal Relationship)  ในท่ีนี้ หมายถึง ความ
สัมพันธของกลุมประชาชนภายในหนวยงาน หรือบุคลากรขององคการสถาบัน นั่นเอง โดยท่ัวไป
การประชาสัมพันธอาจแบงตามลักษณะงานกวาง ๆได 2 ประเภทคือ

(1) การประชาสัมพันธภายใน (Internal Public Relations) คือ การสรางความเขา
ใจและความสัมพันธอันดีกับกลุมบุคคลภายในสถาบันเอง อันไดแก กลุมเจาหนาท่ี เสมียน 
พนักงาน ลูกจาง ตลอดถึง นักการ ภารโรง คนขับรถ ภายในองคการสถาบัน ใหเกิดมีความรักใคร 
กลมเกลียว สามัคคีกันในหมูเพื่อนรวมงาน รวมท้ังดานการเสริมสรางขวัญ และความรักใคร ผูกพัน 
จงรักภักดี (loyalty) ตอหนวยงาน

การประชาสัมพันธภายในสําคัญมาก  การประชาสัมพันธภายนอกองคการ
สถาบันจะดีไปไมไดเลย หากการประชาสัมพันธภายในองคการสถาบันยังไรประสิทธิภาพเพราะ
ความสัมพันธอันดีภายในหนวยงาน จะมีผลสะทอนไปกับการสรางความสัมพันธภายนอกดวย และ
การสรางความสัมพันธอันดีภายในหนวยงานยังเอ้ืออํานวยใหการบริหารและการดําเนินงานของ
องคการสถาบันเปนไปดวยความราบร่ืน คลองตัว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการท่ีพนักงาน 
ลูกจางภายในสถาบันมีความเขาใจในนโยบายและการดําเนินงานของสถาบันเปนอยางดี ก็จะเปน
กําลังสําคัญในการสรางประสิทธิภาพแกการประชาสัมพันธภายนอกดวย
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สําหรับส่ือและเคร่ืองมือท่ีใชในการประชาสัมพันธภายในน้ัน อาจใชการติด
ตอส่ือสารดวยวาจา แบบซ่ึงหนา (face to face) หรืออาจใชส่ิงพิมพภายในองคการ (House Journal) 
ชวย เชน หนังสือเวียน จดหมายขาวภายใน วารสารภายใน เปนตน
 (2) การประชาสัมพันธภายนอก (External Public Relations) คือ การสรางความ
เขาใจและความสัมพันธอันดีกับประชาชนภายนอกกลุมตาง ๆ อันไดแก ประชาชนทั่วไป และ
ประชาชนท่ีองคการสถาบันเกี่ยวของ เชน ผูนําความคิดเห็น ผูนําในทองถ่ิน ลูกคา ผูบริโภค รวมท้ัง
ชุมชนละแวกใกลเคียง ฯลฯ เพื่อใหกลุมประชาชนเหลานี้เกิดความรู ความเขาใจในตัวสถาบัน และ
ใหความรวมมือแกสถาบัน ดวยดี การประชาสัมพันธภายนอกตองเกี่ยวของกับประชาชนที่มีกลุม
ขนาดใหญ จึงอาจใชเคร่ืองมือส่ือสารตาง ๆ เขามาชวยเผยแพร กระจายขาวสูสาธารณชนดวย ไดแก 
ส่ือมวลชน (mass media) เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร เปนตน

21การดําเนินงานดานการประชาสัมพันธขององคการสถาบัน มีแนวทางหรือหลักการ
พื้นฐาน  4 ขั้น โดยสังเขปดังตอไปนี้

1. การวิจัยและรับฟงความคิดเห็น (Research-Listening)  เปนข้ันตอนแรกของการ
ดําเนินงานการประชาสัมพันธ เปนการคนควาหาขอเท็จจริง ขอมูลตาง ๆ ท่ีไดมาจากการวิจัย และ
รับฟงความคิดเห็น ซ่ึงเปนการสํารวจตรวจสอบประชามติ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนปฏิกิริยา
ของประชาชนท่ีเกี่ยวของตอการดําเนินงานหรือตอนโยบายขององคการสถาบัน  สรุปแลว งานใน
ข้ันนี้คือ การถามตนเองวา  องคการของเรามีปญหาอะไรบาง
 2. การวางแผนและการตัดสินใจ (Planning-Decision making) เปนการดําเนินงานตอ
จากข้ันแรก  เปนการนําเอาทัศนคติ ความคิดเห็นและปฏิกิริยาตาง ๆท่ีคนควารวบรวมมาไดนั้นมา
พิจารณาประกอบการวางแผนกําหนดนโยบายและโครงการขององคการ ซ่ึงจะชวยใหองคการ
สามารถกําหนดนโยบายและโครงการท่ีมีประโยชนแกผูเกี่ยวของทุกฝาย สรุปแลว งานในข้ันนี้ คือ 
การถามตัวเราเองวา เราจะทําอะไรลงไปไดบาง

3. การติดตอส่ือสาร-การปฏิบัติ (Communication-Action) การดําเนินงานในข้ันนี้ คือ
การปฏิบัติการส่ือสารกับกลุมประชาชนท่ีเกี่ยวของ โดยดําเนินงานตามแผนหรือโครงการท่ีกําหนด
ไว งานในข้ันนี้ จึงเปนการถามตัวเองวา เราไดกระทําอะไรลงไปและกระทําไปทําไม

                                                       
21 วิรัช ลภิรัตนกุล. แหลงเดิม. หนา 216-217.
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4. การประเมินผล (Evaluation) เปนข้ันตอนสุดทาย  เปนการวัดผลวาการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธของเราท่ีทําไปแลวท้ังหมดนั้น ไดผลตามวัตถุประสงคท่ีวางแผนไวหรือไม ประสบ
ผลสําเร็จหรือลมเหลว เปนการถามตัวเองวา เราทําลงไปแลวไดรับผลอยางไรบาง

การดําเนินงานประชาสัมพันธท้ัง 4 ข้ันตอนนี้ สําคัญเทาเทียมกัน จะละเลยตอข้ันใดข้ัน
หนึ่งมิได เพราะงานท้ัง 4 ข้ันตอนนี้เปนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกันเปนลูกโซ

2.3 แนวคิดการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ
22เคร่ืองมือและสื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธ
ในการดําเนินงานประชาสัมพันธขององคการสถาบันหรือหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง

ส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกระทํา คือ การบอกกลาวช้ีแจงใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
หนวยงานหรือองคกร สถาบัน อยางถูกตอง

ดังนั้นในการติดตอส่ือสารประชาสัมพันธกับกลุมประชาชนกลุมตางๆ จึงอาจกระทําได
ในหลายวิธี วิธีหนึ่ง คือ การใชเคร่ืองมือส่ือสารตางๆ มาชวยเสริมใหการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ขององคกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน  พรอมท้ังแพรกระจายขาวสารไปยังประชาชนจํานวนมากมาย 
ท้ังในชุมชน ทองถ่ินตาง ๆ และประชาชนท่ัวประเทศ ทําใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุ
ประสงคตามความตองการ ไดสะดวก ประหยัดและรวดเร็ว

ประเภทของเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีใชในการดําเนินงานประชาสัมพันธ มีดังนี้ เชน
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร แผนปลิวและใบแทรก 

โปสเตอรและแผนประกาศ จุลสาร แผนพับ อนุสาร คัทเอาท อินเตอรเน็ต ฯลฯ
จึงกลาวไดวา การดําเนินการประชาสัมพันธจําเปนตองอาศัยการเผยแพรติดตอส่ือสาร 

และองคประกอบของการส่ือสาร ไดแก ผูสงสาร สาร ส่ือ และผูรับสาร การประชาสัมพันธจะไดรับ
ความสําเร็จหรือมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง โดย
ปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดอยางหน่ึง ก็คือ “ส่ือ” เพราะส่ือท่ีใชในการประชาสัมพันธนั้นมีจุดมุง
หมายใหวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธบรรลุผล คือ

1. ใชส่ือเพ่ือเปนเคร่ืองมือชวยในการเผยแพร (Publicity) ดวยการเสนอขาว (News) 
ประกาศ (Declaration) แจงขาวคราว (To inform)ใหความรู (Knowledge) ใหความเขาใจ 

                                                       
22 วรพักตร วรรักษ. (2548). การประชาสัมพันธการจัดงานอนุสรณดอนเจดียประจําป 2547. หนา 31-

32.

DPU



37

(Understanding) ฯลฯ ท่ีดีและถูกตองแกประชาชน เพื่อจูงใจใหเกิดการรวมมือและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของสถาบันฯ มากยิ่งข้ึน

2. ใชส่ือเพ่ือการส่ือสาร การฟงหรือหาขาวการสะทอนกลับ (Feedback) ของประชา
ชนในรูปของประชามติเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันฯ และในเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงแกไข
ดําเนินการ
ใชส่ือเพ่ือใหเกิดความสัมพันธ สรางเสริมความรู ความเขาใจใหเกิดมีข้ึน

3. ใชการพูด การเขียน เพื่อกระตุนใหเกิดความเช่ือถือ และมุงหวังท่ีจะใหมีหรือเกิด
การกระทํา (เสรี วงษมณฑา,2544:28-30)

การประชาสัมพันธเปนหนาท่ีในการบริหารอยางหนึ่ง ท่ีตองเกี่ยวของและติดตอส่ือสาร
กับประชาชน ซ่ึงชวยใหการสนับสนุนการผลิต การขาย การตลาด การโฆษณา หรือการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  นอกจากนี้การประชาสัมพันธยังชวยใหบรรลุปรัชญา วัตถุประสงค รูวิธีการปรับ
ปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง ตลอดจนชวยกําหนดวิธีการตอสูกับคูแขงขัน
ดวย  เพราะการประชาสัมพันธจะชวยติดตามความคิดเห็นและความสนใจของสาธารณชน ชวย
พยากรณการมีปฏิกิริยาโตตอบจากสาธารณชนอันจะชวยส่ือสารการตัดสินใจขององคกรไปยังสา
ธารณชนได

23แนวคิดท่ีวาดวย “ส่ือ” (MEDIA)
ในกระบวนการส่ือสารท่ีประกอบไปดวยผูสงสาร (Source)  สาร (Message) ส่ือ

(Media) และผูรับสาร(Receiver) นั้น ส่ือ (Media) นับวาเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง 
ในการที่จะเปนตัวกําหนดความสําเร็จของการส่ือสารท่ีจะทําใหผูรับสารเกิดความรู ความเขาใจ มี
ทัศนคติ มีพฤติกรรมไปในแนวทางท่ีผูสงปรารถนา (Everett M.Rogers,1969:32)

ฮาโรลด ดี ลาสเวลส (Harold D. Lasswell,1948:37-51) ไดกลาวไววา ส่ือเปนตัวนําขาว
สารไปสูผูรับ เชน การพูด ทาทาง การใชสายตา การสัมผัส การเขียนหรืออาจจะเปนส่ือส่ิงพิมพ 
(Print Media) และส่ือท่ีใชไฟฟา (Electronic Media) กลาวโดยสรุปก็คือ เปนส่ือประเภทตาง ๆ ท่ีจะ
นําขาวสารไปสูกลุมเปาหมายตามทิศทางท่ีผูสงสารกําหนดไว

ส่ือ (Media) หมายถึง พาหนะท่ีนําพาขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร (เสถียร
ไชยประทับ,2528 : 32) ส่ือแบงออกเปน 2 ประเภท คือ

                                                       
23 วรพักตร วรรักษ. แหลงเดิม. หนา 39-41.
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1. ส่ือมวลชน (Mass Media)  หมายถึง  ส่ือท่ีทําใหผูสงสาร ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลคน
เดียว หรือกลุมบุคคลสามารถสงขาวสารไปยังผูรับสารกลุมเปาหมายจํานวนมากและอยูกันอยาง
กระจัดกระจายไดในเวลาอันรวดเร็ว  ส่ือมวลชนท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร เปนตน

อาจกลาวไดวา ส่ือมวลชนเปนผลที่เกิดจากความพยายามของมนุษยในอันท่ีจะรวบรวม 
และแลกเปล่ียนขาวสารตาง ๆ ระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงมีลักษณะท่ัวไปท่ีแตกตาง
ไปจากการส่ือสารในรูปแบบอ่ืน 2 ประการ คือ

1. กลุมผูรับสารจะตองเปนกลุมชนขนาดใหญ ซ่ึงไมใชผูท่ีอยูในสังคมหรือมีประสบ
การณรวมกัน แตเปนกลุมชนท่ีมีความหลากหลาย และมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป ไมจําเปน
ตองเคยรูจักหรือมีประสบการณคลายคลึงกันมากอน

2. ส่ือท่ีใชในการส่ือสารมวลชนจะเปนประเภทส่ือสัมผัสหรือรับไดดวยการมองเห็น 
(Visual Transmittre หรือ Visual Media)  ส่ือสัมผัสหรือรับไดดวยการฟง (Audio Transmitter หรือ 
Audio Media) และส่ือท่ีสัมผัสหรือรับไดดวยการฟงและมองเห็น (Audio-Visual Transmittre หรือ 
Audio-Visual Media)

- ส่ือท่ีสัมผัสหรือรับไดดวยการมองเห็น (Visual Media) ไดแก หนังสือพิมพ 
นิตยสาร วารสาร หนังสือรวมเลมตาง ๆ ภาพถายและภาพวาด เปนตน  ส่ือเหลานี้ผูรับสารรับได
ดวยการอาน  การมองเห็น เชน หนังสือพิมพเปนส่ือสําหรับผูท่ีมีการศึกษาท่ีอยางนอยตองอาน
หนังสือออกในสังคมเมืองและในประเทศพัฒนาแลว  หนังสือพิมพเปนส่ือท่ีมีอิทธิพลอยางมาก  
เพราะเปนส่ือท่ีใหขอมูลไดละเอียดถ่ีถวนและหลากหลายกวาส่ืออ่ืน  ซ่ึงรายการวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศนทําไดนอยกวา  สวนหนังสือและนิตยสารเปนแหลงความรู สาระบันเทิงและการบริการ
ทางการศึกษา โดยมีคุณสมบัติท่ีสําคัญ 2 ประการ   คือ ความคงทนถาวร และความหลากหลายของ
เนื้อหา บทบาทและหนาท่ีสามารถครอบคลุมไปทุกวงการอาชีพ เปนตน

- ส่ือท่ีสัมผัสหรือไดรับการฟง (Audio Media) ไดแก วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือท่ีไมมี
ภาพหรือการมองเห็นใด ๆ การส่ือสารจึงตองใชการพูดอธิบายเพื่อเกิดภาพในสมองของผูรับฟง ซ่ึง
นับวาเปนขอไดเปรียบ คือ ทําใหมีความสดและมีชีวิตชีวา ผูรับสารสามารถจินตนาการไดกวางไกล
ตามแตประสบการณของตน

ในแงของการหมุนเวียนของขาวสารพบวา วิทยุกระจายเสียงเปนส่ือท่ีเขาถึงประชาชน
ไดมากท่ีสุด  เนื่องจากปจจุบันเคร่ืองรับวิทยุมีราคาถูกลง และกลายเปนส่ือประจําบาน นอกจากนี้ยัง
มีความรวดเร็วในการเสนอขาวสาร แตมีขอเสียเปรียบ เม่ือเปรียบเทียบกับส่ือส่ิงพิมพ คือ รายการ
วิทยุนั้นจะมีกําหนดเวลาการออกอากาศ
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- ส่ือท่ีสัมผัส หรือรับไดดวยการฟงและการมองเห็น (Audio-Visual Media) ไดแก 
โทรทัศน ภาพยนตร ผูรับสารสามารถรับสารไดโดยการมองเห็นและไดยินเสียงไปพรอม ๆ กัน ซ่ึง
จะไดเปรียบในแงของความเขาใจสารงายกวาส่ือท่ีสัมผัสหรือไดรับดวยการฟงหรือมองเห็นเพียง
อยางใดอยางหนึ่ง แตโทรทัศนก็เปนส่ือประเภทท่ีมีกําหนดเวลา เชนเดียวกับวิทยุกระจายเสียง ผูรับ
ตองดูตามเวลาท่ีเสนอ ไมมีโอกาสเปรียบเทียบและไมมีโอกาสกลับมาดูขาวสารท่ีเสนอไปแลวได
ใหม ยกเวนจะมีการบันทึกเทปไว ส่ือชนิดนี้ตองการความสนใจจากผูรับสารมาก

2. ส่ือบุคคล (Personal  Media)  หมายถึง ตัวบุคคลผูท่ีนําพาขาวสารจากบุคคลหนึ่งไป
ยังอีกบุคคลหน่ึง โดยอาศัยการติดตอส่ือสารแบบตัวตอตัว ระหวางบุคคล 2 คน หรือมากกวา 2 คน 
ข้ึนไป ส่ือบุคคลในการวิจัยคร้ังนี้  หมายถึง  ญาติพี่นอง เพื่อนรวมงาน (Relative & Colleagues) เจา
หนาท่ีสงเสริมการทองเท่ียวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย หรือหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
(Tourism Authority staff of Thailand or other Government Agencies) และเจาหนาท่ีหนวยงานภาค
เอกชนท่ีเกี่ยวของกับ  การทองเท่ียว (Private Enterprise Agencies Concerning Tourism)  เกี่ยวกับ
ส่ือบุคคลนี้ โรเจอร (Evertt M. Roger, 1973:295)  กลาววา  ส่ือบุคคลจะเปนตัวสําคัญในการโนม
นาวใจ และมีประสิทธิภาพใน  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติมากกวาส่ือมวลชน  ท้ังนี้ เพราะส่ือมวลชน
นั้นจะเปนเพียงตัวเสริมความรูเบ้ืองตนแกผูรับสารเทานั้น และส่ือบุคคลยังมีความสามารถในการ
เลือกผูรับสารและยังจะทําใหเกิด การยอมรับท่ีจะรวมมือปฏิบัติมากท่ีสุด (Rogersand Svenning, 
1969 : 125)

24ส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ  สามารถแยกออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังตอไปนี้
1. ประเภทท่ีบังคับได  หมายถึง ส่ือท่ีนักประชาสัมพันธสามารถกําหนดส่ือไดอยาง

อิสระ และควบคุมได
2. ประเภทส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือท่ีไมสามารถบังคับได เพราะเปนส่ือท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของนักประชาสัมพันธ ดังนั้นจึงดําเนินการดวยกรรมวิธีส่ือมวลชนสัมพันธ
ส่ือมวลชนท่ีจัดเปนประเภทส่ือบังคับไมได มีอยู 5 ประเภท ดังนี้ คือ
(1) หนังสือพิมพ

   (2) นิตยสาร
(3) วิทยุกระจายเสียง
(4) วิทยุโทรทัศน
(5) สํานักขาว

                                                       
24 เกษม จันทรนอย. เลมเดิม. หนา 18-20.
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ส่ือท่ีกลาวมาท้ัง 5 ประเภทนี้มีคุณลักษณะท่ีแตกตางกันตามการใชงานท่ีข้ึนกับขอบเขต
ของส่ือ ท่ีจะไปยังกลุมเปาหมาย โดยการใชชองทางการส่ือสารท่ีปรับแตงเปนส่ือ ใชสายตา ใชหู 
หรือกลาวงาย ๆ วา ปากพูดใหเขาหูคน ฟงเสียงพูด เม่ือพูดแลวไมถึงเปาหมายใหใชภาษาเขียนจึงมี
ส่ิงพิมพข้ึน หรือใชท้ังภาพและเสียง อยางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน เปนตน

ในยุคไฮเทคปจจุบัน เทคโนโลยีเจริญกาวหนารวดเร็วมาก มีดาวเทียม คอมพิวเตอร 
เขามาเกี่ยวของ ทําใหส่ือสามารถส่ือสารไปยังกลุมเปาหมายไดรวดเร็วยิ่งข้ึนหลายเทา จนสามารถ
นําส่ือเหลานี้มาประกอบกันเปนระบบสังคมขาวสาร หรือสังคมสารนิเทศในยุคนี้

ส่ือท่ีเปนชองทางในการส่ือสาร
สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. ส่ือคําพูด
2. ส่ือส่ิงพิมพ

 3. ส่ือภาพและเสียง
ส่ือคําพูด หมายถึง  ใชการวัดดวยการพูดท่ีสามารถแบงออกเปนหลายรูปแบบ คือ 

บุคคลการพบปะสังสรรค โทรศัพทสนทนา การสัมมนา การอภิปราย การประชุม การไตสวน และ
การปาฐกถา

ส่ือส่ิงพิมพ หมายถึง  จดหมาย ใบปลิว แผนปลิว คูมือ หนังสือ วารสาร ปฏิทิน บัตร
อวยพร รูปลอก คัทเอาท หุนจําลอง นิตยสาร ของท่ีระลึกท่ีพิมพสัญลักษณงานหรือช่ือสถาบันทุก
รูปแบบ ภาชนะ และโทรสาร
 ส่ือภาพและเสียง หมายถึง  การใชอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในการทํางาน คือ ภาพถาย 
สไลด แผนโปรงใส วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิดีโอ สไลดมัลติวิช่ัน ฟลม เทปเสียง ภาพ
ยนตร คอมพิวเตอร เกมสกด และตูเลนเกมส

25การเลือกส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ

ส่ือทางการประชาสัมพันธท่ีมีใชอยูในปจจุบัน สามารถใชงานไดตามกลุมเปาหมายที่      
พึงประสงค แตดวยการดําเนินงาน จําเปนตองเลือกใชเพื่อความเหมาะสมกับงาน นักประชา
สัมพันธจําเปนตองพิจารณาดูวาส่ือใดท่ีเหมาะสมกับงานท่ีจะตองทํา เปรียบเสมือนการปรุงอาหารท่ี
ตองเลือกวาจะทําอะไรใหคนประเภทใดรับประทานจึงจะเหมาะสมและบริโภคแลวถูกอกถูกใจ 

                                                       
25 เกษม จันทรนอย. แหลงเดิม. หนา 36.
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หรือผูบริโภคสามารถที่จะเลือกเมนูอาหารเพื่อส่ังในส่ิงท่ีตนชอบใจได ดังนั้นการเลือกใชส่ือท่ีแตก
ตางนั้น แบงออกเปน 3 ทาง คือ

1. คุณสมบัติ ขอดี ขอเสีย เปนรายส่ือ
2. การเปรียบเทียบส่ือเพ่ือการตัดสินใจ
3. หลักเกณฑอ่ืน ๆ

1. คุณสมบัติ ขอดี ขอเสีย เปนรายส่ือ
นายจอหน อี.มารสตัน ใหขอเปรียบเทียบไวดังตอไปนี้

ส่ือ                                           ขอด ี                                                      ขอเสีย
หนังสือพิมพ                   เขาถึงไดบอยมากครั้ง รวดเร็ว             ถาขาวยาวซับซอนจะไดรับ
                                        สงขาวทางส่ืออ่ืน ๆ ได                       ความสนใจนอย
                                        ราคาไมแพง                                        สวนใหญไมอานท้ังฉบับ
                                        คงทนใหรายละเอียดได                      ขาวจึงไมอาจถึงเปาหมาย
                                        สรางความนาเช่ือถือได
แถลงขาว                        สรางความสัมพันธสวนตัวได             เสียเวลาจัดเตรียมใหพรอม
                                       งายตอการถาม-ตอบ
                                       ใหขาวไดท้ังหมด
                                        มีเอกสารคูมือขาว

ส่ือ                                           ขอดี                                                       ขอเสีย
ภาพถาย                          นาสนใจ ใหภาพพจน
นิตยสาร                         นาสนใจ นาอาน เลือกเปาหมายได
วิทยุกระจายเสียง            นาสนใจกวาหนังสือพิมพ                    ไมสามารถเลือกฟงได
                                       รวดเร็วกวา
                                       ถายทอดสดเหตุการณได
โทรทัศน                        มีภาพ เสียง เคล่ือนไหว                        มีเวลาจํากัด
                                       นาสนใจ มีรายการหลายรูปแบบ          เวลาเสนอขาวมีนอย
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26อาจารย วิรัช ลภิรัตนกุล เสนอความเห็นวา
ส่ือ                                           ขอดี                                                       ขอเสีย
คําพูด                             ส้ินเปลืองคาใชจายนอย                        ขาดความคงทนถาวร
                                       ประทับใจ โตตอบได                           ไมเขาใจ ผลสําเร็จต่ํา
                                       ปรับเนื้อหาได
วิทยุกระจายเสียง            แพรหลายรวดเร็ว เราอารมณ               เสนอรายละเอียดไดนอย
                                       นาเช่ือถือ เขาถึงทุกแหง                       ตองเลือกเวลาท่ีเหมาะสม
                                       เสนอเหตุการณทันใจ                           ไมคงทน ทบทวนไมได
                                      ใกลชิดคนฟง ราคาถูก                           ไมเห็นภาพพจน
โทรทัศน                        รวมส่ือ เราใจ ประทับใจรวดเร็ว          ราคาไมแพง ไมคงทน คล่ืนสง
                                       คนไมรูหนังสือเขาใจไดงาย                 รัศมีเฉพาะท่ี ตองมีสมาธิ
                                                                                                    และออกอากาศเปนเวลา
ภาพยนตร                      สี แสง เสียง อธิบายไดดี เราใจ             ราคาแพงตองมีคุณภาพ
                                       มีระเบียบและสรางเหตุการณได
                                       แทนสายตานําอดีตมาเสนอได
                                       ขยายภาพโตข้ึนได นาเช่ือถือ
                                       และแทรกความคิด

ส่ือ                                           ขอดี                                                       ขอเสีย
ภาพนิ่ง                           ดึงดูด บรรยายไดดีกวาการพูด               ไมเคล่ือนไหว ไมมีชีวิตชีวา
                                      สะดวก ประหยัด หยุดภาพได
ฟลมสตริป                     เขาใจไดเอง งาย สะดวกและ                  ภาพนิ่งไมดึงดูดและเราใจ
                                       ประหยัด
หนังสือพิมพ                  คงทนอานยอนหลังได ราคาถูก              เขาไมถึงถ่ินทุรกันดาร อายุส้ัน
                                       เขาถึงทุกกลุมเปาหมาย                           อานแลวตองท้ิง อานเฉพาะเร่ือง
                                       สมํ่าเสมอในการเสนอขาว                      ท่ีสนใจ
                                       มีภาพประกอบ
วารสาร                           เขาถึงกลุมท่ีตองการ ดึงดูด                     ยกเลิกไดงาย ขาดงบประมาณ
                                       ย้ําความทรงจํา มีเนื้อท่ีมาก                      คุณภาพไมดี ขาดประโยชน
                                       สูญเปลานอย เปล่ียนแปลง
                                       ยืดหยุนไดงาย คาสงตํ่า

                                                       
26 เกษม จันทรนอย. แหลงเดิม. หนา 38-39.
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ส่ือ                                           ขอดี                                                       ขอเสีย
นิตยสาร                         รูปเลมสวยงาม เนื้อหาลึกซ้ึง                   ทุนสูง ไมทันเหตุการณ
                                       เขาถึงเปาหมาย ทบทวนได                      และจํานวนไมมาก
                                       เปล่ียนทัศนะได
จดหมาย                         ราคาถูก เจาะจงเฉพาะกลุม                      ไมถึงมือคนรับหากสง
ถอยแถลง                       ประทับใจ สะดวกรวดเร็ว เอาใจใส         ไมดี
แผนปลิว ใบแทรก         เขาถึงกวางขวาง ประหยัด ไมยุงยาก
                                       ในการจาหนาซอง
โปสเตอร แผนพับ          สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ

2. การเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ
  ควรใชหลักการพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ ดูลักษณะการส่ือสาร ความ
รวดเร็ว ความถูกตอง ความสามารถของผูรับสาร ความสามารถในการเลือกรับ ปริมาณความคิดเห็น
และผลที่ไดรับมักจะเลือกท่ีความเร็ว ชา สูง ต่ํา  การเปล่ียนแปลงทางทัศนะคติเปนตัววัดในการให
ขอเท็จจริง การแสดงภาพพจน แนวคิด กฎเกณฑ ลําดับ ข้ันตอน แสดงทัศนคติ แรงจูงใจ สูง กลาง 
ต่ํา พิจารณาตั้งแตส่ือการผลิต การแพรกระจาย ขอมูลสะทอนกลับ การเลือกส่ือ เลือกขาวสาร การ
สนับสนุน

3. หลักเกณฑอ่ืน ๆ
อาศัยจากการวิจัยคนควาท่ีมีผูทําการวิจัยสํารวจดูเปอรเซ็นต เชน  การสํารวจเร่ือง

ขาวสาร รวดเร็ว เท่ียงตรง ชัดเจน ครอบคลุมการเลือก ท่ีวัดต้ังออกมาเปนผลได เปนตน สํารวจวา
คนอานหนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุ ส่ือใดมากท่ีสุด หรือ นอยท่ีสุด

การเลือกส่ือ จึงเนนท่ีความตองการของผูดําเนินการจะหาทางออกท่ีเหมาะสมใน
การลงทุน และเลือกท่ีองคกรมีทรัพยากรท่ีจะสนับสนุนไดดีท่ีสุด ดวยการอาศัยปจจัยตาง ๆ ขางตน
2.4 ทฤษฎีวาดวยการจูงใจ การโนมนาวใจ

 27ทฤษฎีวาดวยการชักจูงใจ การโนมนาวใจ (Theory of persuasion) เปนทฤษฎีหนึ่ง
ท่ีอยูในกลุมทฤษฎีโครงสรางในสมอง ทฤษฎีนี้มีความเช่ือวา การท่ีจะชักจูงใจบุคคลใดบุคคลหน่ึง
นั้นเหมือนกับการกระตุน (Stimulate) บุคคลนั้น เพื่อใหเกิดการตอบสนอง (Response) ในส่ิงท่ีเรา
ตองการใหเปน และในกระบวนการส่ือสารจะมีชองวางหรือตัวกลางระหวางการกระตุนและการ

                                                       
27 เสรี วงษมณฑา.เลมเดิม. หนา 67-70.
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ตอบสนอง ซ่ึงเรียกวา พื้นเพเดิมของบุคคล (Predesposition) ซ่ึงถือวาเปนตัวกลางท่ีสําคัญมากใน
การส่ือสาร  ดังนั้นในการจูงใจบุคคลหรือการส่ือสารส่ิงใดนั้น เราจะตองศึกษาถึงพื้นเพเดิมของ
บุคคลนั้นกอน นั่นคือ ศึกษาถึงองคประกอบตาง ๆ ของบุคคล ๆ นั้น เชน ทัศนคติ คานิยม 
ความเช่ือ ระดับการศึกษา  ความแนนแฟนของครอบครัว เปนตน แลวจึงพยายามออกแบบสาระท่ี
สอดคลองกับพื้นเพของบุคคลนั้น ทฤษฎีนี้จะสามารถทําใหเราออกแบบขอมูลขาวสารไดอยาง
เหมาะสม และเลือกเวลาในการทําประชาสัมพันธไดถูกตอง โดยทฤษฏีนี้แบงคนออกเปน 4 
ลักษณะ ดังนี้

1. กลุมเช่ือ (Believer) เปนกลุมท่ีงายท่ีสุดในการจะทําการประชาสัมพันธหรือชักจูง
ใหปฏิบัติตามท่ีผูทําการประชาสัมพันธตองการ เพราะเปนกลุมท่ีไดรับทัศนคติ ความรู ประสบ
การณ ขอมูลตาง ๆ เปนแนวทางเดียวกันกับผูทําการประชาสัมพันธ จึงเช่ือและเห็นดวยในส่ิงท่ีผูทํา           
การประชาสัมพันธไดประชาสัมพันธออกไป ดังนั้นในการทําการประชาสัมพันธจึงควรเร่ิมตนจาก
คนกลุมนี้กอน โดยการบอกวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการกระทําใหเขาทราบวาควรจะทําอยางไรไดเลย 
โดยท่ีไมตองหาเหตุผล ขอดี ขอเสียของเร่ืองนั้น ๆ มาอธิบายอีก เพราะคนกลุมนี้มีความเห็นตรงกับ
ผูสงขาวสารอยูแลว จึงชักจูงเขามาเปนแนวรวมเพื่อใหมีการเคล่ือนไหวไดเลย

2. กลุมสงสัย (Skeptic) เปนกลุมท่ีไดรับขอมูล ความรู ประสบการณ ขอมูลตาง ๆ 
เกี่ยวกับส่ิงท่ีจะส่ือสารหรือประชาสัมพันธท้ังในดานบวกและดานลบ คนกลุมนี้จึงเกิดความสงสัย
ในเร่ืองนั้น ๆ ขอสงสัยจะทําใหคนกลุมนี้ตัดสินใจไมไดวาระหวางประโยชนและโทษนั้นส่ิงใดมี
มากกวากัน เขาจึงยังไมตกลงใจเช่ือวาส่ิงท่ีกําลังจะทําเปนส่ิงท่ีดี ดังนั้นในการทําการประชา
สัมพันธกับคนกลุมนี้จึงตองเร่ิมพูดเร่ืองท่ีกลุมเปาหมายน้ีสงสัยใหเขาหายสงสัยกอน คือ การตอบ
คําถามท่ีกลุมเปาหมายสงสัยใหหมดกอนแลวจึงบอกเหตุผลท่ีควรกระทํา (ขอดี) จนเขากลายเปน
กลุมเช่ือ แลวจึงจะบอกวิธีการกระทํา
แตถาเราใหเหตุผลเลยโดยท่ีไมตอบปญหาส่ิงท่ีเขาสงสัยกอน เขาก็จะคิดวนอยูในเร่ืองท่ีเขาสงสัย 
เราจะใหขอมูลอะไรเขาก็จะไมไดรับฟง แลวการกระทําตามก็จะไมเกิดข้ึน

3. กลุมเฉ่ือย (Apthetic) เปนกลุมท่ีไมสนใจ  ไมโตตอบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับเร่ืองท่ีประชาสัมพันธเนื่องจากรูสึกวาเปนเร่ืองท่ีไมเกี่ยวของกับตนเอง ตนเองไมไดรับผล
ประโยชนหรือผลเสียอะไร ดังนั้นหลักในการทําการประชาสัมพันธกับกลุมเฉ่ือย จึงตองพยายาม
ดึงเร่ืองใหใกลตัว คือ ใหเขามีความรูสึกวา เขาไมควรนิ่งเฉย เร่ืองท่ีเขานิ่งเฉยนั้นเปนเร่ืองท่ีเกี่ยว
ของกับเขาโดยตรงและสงผลกระทบตอเขาโดยตรง และเขามีความจําเปนท่ีจะตองทําตาม นั่นคือ 
การทําใหเขาเปล่ียนจากกลุมเฉ่ือย มาเปนกลุมเช่ือ (Believer) หรือกลุมผูสงสัย (Skeptic) กอน จาก
นั้นเราจึงบอกวิธีการกระทํา
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 4. กลุมปรปกษ (Hotile)  กลุมนี้เปนกลุมท่ียากท่ีสุดในการทําประชาสัมพันธ เพราะ
เปนกลุมท่ีไมเห็นดวยกับส่ิงท่ีเราตองการจะส่ือสารและพยายามตอตาน ในการทําการประชา
สัมพันธกับคนกลุมนี้จึงตองทําใหเขาเกิดความปนปวนในแงของความคิดหรือเกิดความไมสมดุล 
ไมกลมกลืนทางความคิด (Dissonance) เสียกอนโดยอาจจะใหคนท่ีเขานับถือเปนผูชักจูง นั่นคือ ให
เขาเปล่ียนจากกลุมปรปกษ (Hotile) มาเปนกลุมสงสัย (Skeptic) กอนและในชวงท่ีเขาเกิดความปน
ปวนทางความคิด สมองของมนุษยก็จะเร่ิมเปดรับขอมูลตาง ๆ เสาะหาขอมูลเพื่อเปนการลดสภาพ
ของความไมกลมกลืน (Dissonance) ใหอยูในสภาพของความกลมกลืน (Consonance) เราจึงเร่ิมให
การประชาสัมพันธใน  ชวงนี้โดยใหขอมูลท่ีดี เปนประโยชนตอการประชาสัมพันธนั้น จนเขา
กลายเปนกลุมเช่ือ (Believer) จากน้ันเราจึงบอกวิธีการปฏิบัติแกเขาเปนข้ันตอนสุดทาย

บุคคลท้ัง 4 กลุม  จะเปนกลุมท่ีทําการประชาสัมพันธจากยากท่ีสุดถึงงายท่ีสุด ซ่ึงแตละ
กลุมจะมีวิธีการทําการประชาสัมพันธท่ีแตกตางกันไปเพื่อใหเปล่ียนลักษณะมาเปนกลุมท่ีทําการ
ประชาสัมพันธไดงายข้ึน กลุมปรปกษ (Hotile) กลุมเฉ่ือย (Apathetic) และกลุมสงสัย (Skeptic) จะ
ตองมีการเปล่ียนลักษณะมาจนกระท่ังกลายเปนกลุมเช่ือกอน จึงจะถึงข้ันบอกวิธีการปฏิบัติ และใน
การเปล่ียนลักษณะความคิดของท้ัง 3 กลุม ไมจําเปนตองเปล่ียนลักษณะตามลําดับข้ัน คือ จาก
กลุมปรปกษมาเปนกลุมเฉ่ือย กลุมสงสัย แลวจึงเปนกลุมเช่ือ แตสามารถเปล่ียนมาเปนกลุมเช่ือได 
โดยท่ีไมตองเปนกลุมเฉ่ือยก็ได

ในการประชาสัมพันธทุกคร้ัง ผูทําการประชาสัมพันธควรจะเลือกกลุมท่ีประชา
สัมพันธไดงายท่ีสุดกอน คือ จากกลุมเช่ือ (Believer) กอนเพราะเปนกลุมท่ีชักจูงไดงายท่ีสุด เพื่อมา
เปนแนวรวมและออกมาแสดงความเคล่ือนไหว แตถาไมสามารถหากลุมเช่ือ (Believer) ได ก็เลือก
กลุมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดแทน และใชกลยุทธการประชาสัมพันธใหสอดคลองกับคนกลุมนั้น ๆใน
การชักจูงใจคน เราจะไมพยายามชักจูงกลุมคนท่ีมีลักษณะพ้ืนเพตาง ๆ กันพรอม ๆ กันในเวลาเดียว
กัน แตจะพยายามเลือกชักจูงทีละกลุม โดยออกแบบสาระเพื่อการจูงใจเพื่อกลุมใดกลุมหนึ่งโดย
เฉพาะ เพ่ือใหสาระขาวสารนั้นมีความชัดเจนไมสับสน (Single-minded) จึงทําใหแผนงานการ
ประชาสัมพันธจะถูกแบงออกเปนชวงเพื่อใหเหมาะกับแตละกลุมผูรับสาร โดยเนนเนื้อหาสาระท่ี
ตางกันและเลือกใชกลยุทธการชักจูงที่สอดคลองกับพื้นเพของแตละกลุมผูรับสาร โดยเนนเนื้อหา
สาระท่ีตางกัน และเลือกใชกลยุทธการชักจูงท่ีสอดคลองกับพื้นเพของแตละกลุม สงไปยังกลุมพื้น
เพท่ีตางกันในเวลาท่ีแตกตางหรือไลเล่ียกัน ดังนั้นอาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา ในการชักจูงสาธารณะ
ชนหรือกลุมผูรับสารอาจตองใชแผนการรณรงคหลายแผน (หลาย Campaign) เพราะกลุมผูรับสาร
มีลักษณะพื้นเพทางความคิดตอเร่ืองท่ีเราจะชักจูงตางกัน เชน เห็นดวย สงสัย  เฉ่ือย  ปรปกษ ขาว
สารสาระในแผนการรณรงคจึงจําเปนตองตางกันไปดวย และอาจจะเร่ิมชักจูงในเวลาท่ีแตกตางกัน
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ออกไปตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพื่อใหกลุมเปาหมายทั้งหมดที่มีพื้นเพท่ีตางกัน จบลงท่ีสุดของการ
กระทํา (Action) ตามท่ีแผนงานประชาสัมพันธนั้น ๆ ถูกวางเปาประสงคไว

กระบวนการท่ีเกิดขึ้นซ่ึงแสดงวาบุคคลไดถูกชักจูงโดยการส่ือสาร
จากการศึกษาของ Hovland28   นี้ไดระบุถึงกระบวนการ 4 อยาง ซ่ึงเปนตัวกําหนดหรือ

แสดงวาบุคคลไดถูกชักจูงโดยการส่ือสาร (Communication)  คือ
 1. การใสใจ (Attention)

2. ความเขาใจ (Comprehension)
3. การยอมรับ (Acceptance)
4. ความคงอยู (Retention)
1. ความใสใจ (Attention) ถาบุคคลไมใหความใสใจ ความสนใจ หรือต้ังใจท่ีจะรับฟง

ขาวสาร ก็จะไมสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคลนั้นได ขาวสารนั้นจะสามารถจูงใจ จัด
ไวอยางเปนระบบระเบียบหรือมีเหตุผล ส่ิงแรกท่ีมีความสําคัญในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม คือ 
บุคคลนั้นจะตองใหความสนใจ ตั้งใจฟงขาวสารที่ผูสงออกไป การสรางใหเกิดความสนใจ เกิด
ความต้ังใจท่ีจะรับฟงขาวสารนั้น ๆ เปนจุดเร่ิมตนของการชักจูงใจใหคนเปล่ียนแปลงทัศนคติ หรือ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ถากระบวนการข้ันแรกดังกลาวนี้ไมเกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงทัศนคติก็ยอม
ไมเกิดข้ึน

2. ความเขาใจ (Comprehension)  กระบวนการชั้นท่ี 2   ท่ีควรจะเกิดตามมาของการ
ใสใจ   คือ ความเขาใจ   ถึงแมผูฟงจะใหความสนใจกับขาวสารนั้น   แตถาไมเขาใจขาวสาร  ก็จะไม
เกิดการเปล่ียนแปลงในตัวบุคคลนั้น
 3. การยอมรับ (Acceptance)  การยอมรับขาวสาร แนวคิดขอโตแยง และขอสรุปของ
ขาวสารนั้นจะเปนส่ิงท่ีทําใหกระบวนการเปล่ียนแปลงทัศนคติสมบูรณได เชน ในการโฆษณายาสี
ฟนที่เนน “ ชีวิตรักท่ีดีข้ึน” ระหวางหนุมสาว ถาแนวคิดนี้ผูฟงยอมรับหรือเห็นดวย การท่ีเขาจะตัด
สินใจทําส่ิงใด ๆ ก็ยอมจะมีแนวโนมมากข้ึน แตถาผูฟงไมยอมรับ ก็ยากตอการเปล่ียนแปลง ทัศนค
ติหรือชักจูงใหกระทําส่ิงนั้น

4. ความคงอยู (Retention)  ประสิทธิภาพของขาวสารจะสมบูรณหรือไมข้ึนอยูกับ
ความ   คงอยูของขาวสารนั้น หรือการจําไดของบุคคลน่ันเอง ขาวสารนั้นจะตองมีพลังในการคงอยู 
(Staying power) กับบุคคลนั้นเพื่อจะไดเกิดผลในเวลาตอมา คําขวัญ การใชขอความส้ัน ๆ แตนาสน
ใจ ตัวอยางท่ีแปลก ๆ เหลานี้ เปนส่ิงท่ีจะชวยใหขาวสารนั้น ๆ คงอยูกับบุคคลหรือทําใหจําได

                                                       
28 โสรัตยา เปยมใจ.เลมเดิม. หนา 39.
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2.5  ทฤษฏีนายทวารขาวสาร (GATEKEEPER)
 29นายทวารขาวสาร คือ บุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนคนกลางในชองทางการส่ือสาร เปนผู
ตัดสินใจวาขาวสารที่ตนไดรับมานั้นจะสงไปยังมวลชนหรือไม จะสงไปอยางไร บุคคลผูทําหนาท่ี
นี้มักไดแก บรรณาธิการ หัวหนาขาว นักขาว ซ่ึงตองใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกและเสนอ
ขาวสารไปยังประชาชน

ชแรมม (Schramm) กลาววา gatekeeper เปนผูมีสิทธิในการเปดเผยหรือปดบังขาวสารที่
จะสงผานไปยังประชาชน เปนเหมือนเสมือนนายทวารของการรับขาวสารของประชาชน

เคิรท เลวิน (Kurt Lewin) นักสังคมวิทยาเปนคนแรกท่ีนําศัพทคํานี้มาใชอธิบายทางส่ือ
สารมวลชน โดยอธิบายวา ในกระบวนการส่ือสารนั้นจะตองมีการสงขาวสารผานชองทางการ
ส่ือสาร และในชองทางนี้จะตองมีผูหนึ่งท่ีทําหนาท่ีในการกล่ันกรองขาวสารและผูกล่ันกรองนี้ก็คือ 
gatekeeper

นายทวารขาวสารเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งของการส่ือสารในสังคมปจจุบันเพราะ
มีหนาท่ีสําคัญในการตรวจสอบ และเฝาสังเกตความเปนไปของสภาพแวดลอมในสังคม และดวย
เหตุนี้นักวิจัยส่ือสารมวลชนจึงมีแนวโนมท่ีจะใหความสนใจตอการศึกษาเร่ืองนายทวารขาวสาร ท้ัง
ในชองทางการส่ือสารท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ

สําหรับการส่ือสารท่ีไมเปนทางการ นายทวารขาวสารคือ ศูนยรวมของขาวลือและเปน
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการสรางเครือขายของการส่ือสารในสังคม  ในชองทางการส่ือสารแบบเปน
ทางการ  นายทวารขาวสารก็คือ บรรดานักขาว บรรณาธิการขาว ท้ังหนังสือพิมพ วิทยุ และโทร
ทัศน ซ่ึงทําหนาท่ีตรวจสอบ คัดเลือก เรียบเรียงขาวสาร เพื่อเสนอใหประชาชนรับรู ท้ังบรรณาธิการ
และนักขาวจึงอยูในฐานะท่ีจะ “ ควบคุม ”  ขาวสารตาง ๆ ท่ีจะผานไปยังประชาชนท่ัวไป โดยอาศัย
วิธีการคัดเลือกและเรียบเรียงขาวตลอดจนการตกแตง การจัดหนาหนังสือพิมพ รวมท้ังการกําหนด
เวลาเสนอขาวสารและการลําดับความสําคัญของขาวดวย

30คําวา “นายทวารขาวสาร” (Gatekeeper)  ถูกนํามาใชาทางดานส่ือสารมวลชนเปนคร้ัง
แรกในป 1947 โดย เคิรท ลูวิน (Kurt Lewin,1974) นักจิตวิทยาสังคมชาวเยอรมัน ซ่ึงใหขอสังเกตวา
ขาวสารจะเคล่ือนไหวตามทางติดตอตางๆ อยูเสมอ  ซ่ึงทางติดตอเหลานี้จะประกอบไปดวย 

                                                       
29 พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท อนวัชศิริวงศ.(2541). แนวคิดหลักนิเทศศาสตร

หนา 171-172.
30 ดวงพร จิตรเพ่ิมพูนผล.(2546). บทบาทในการนําเสนอขาวสารของหนังสือพิมพไทยรัฐ กรณีทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ กับความตองการรับรูขาวสารของประชาชนโดยรอบพื้นท่ี . หนา 27.
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“บริเวณตาง ๆ ท่ีเปนประตู” อันเปนท่ีท่ีเกิดการตัดสินใจข้ึนวา  จะยอมใหขาวสารเคลื่อนตอไปตาม
ทางติดตอนั้นหรือไม ซ่ึงการตัดสินใจดังกลาวจะกระทําไปตามกฎเกณฑอันตรงไปตรงมา หรือ
กระทําไปตามความรูสึกสวนตัวของ “ผูเฝาประตู” (Gatekeeper) ก็ได

แนวคิดนี้ไดถูกนํามาประยุกตโดย เดวิด แมนนิ่ง ไวท (David Manning White:1950) 
ในการศึกษาบทบาทของบรรณาธิการขาวโทรพิมพของหนังสือพิมพทองถ่ินอเมริกาฉบับหนึ่ง ซ่ึง
การตัดสินใจเลือกขาวเพื่อตีพิมพในหนังสือพิมพทองถ่ินดังกลาวของบรรณาธิการผูนี้ มีสวนคลาย
ผูเฝาประตูขาวสาร เนื่องจากแตละวันมีขาวสารจํานวนมากมายท่ีสงมาทางโทรพิมพ บรรณาธิการ
ขาวจะตองคัดขาวบางเร่ืองท้ิง และคัดเลือกขาวเพียงบางเร่ืองท่ีมีความเหมาะสมมาลงตีพิมพ โดยมี
กระบวนการตามแบบจําลอง ดังนี้

แบบจําลองนายทวารขาวสารของไวท

                                  n1
                                  n2                                                                                n2  1
                                  n3                                                                               n3  1
                                  n4

                                               n1
                                                           n4

N                                =  แหลงของขาวสารตาง ๆ
n1, n2, n3, n4         =  ขาวแตละชิ้น
n2  1, n3  1              =  ขาวท่ีถูกเลือก
M                              =  ผูรับสาร
n1, n4                      =  ขาวท่ีไมถูกเลือก

จากแบบจําลองแสดงใหเห็นวา แหลงขาวจะมีขาวสารมากมาย คือ ขาว 1  ขาว 2   ขาว 
3  และขาว 4 สงมายังส่ือมวลชน อันจะเปนหนังสือพิมพ วิทยุ หรือโทรทัศน จากนั้นส่ือมวลชนจะ
ทําหนาท่ีคัดเลือกขาวสารเพียงบางช้ิน เพื่อตีพิมพหรือ ออกอากาศ ซ่ึงหมายถึง ขาว 2 และขาว 3 

  N
M
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สวนขาวหลายช้ินจะถูกตัดท้ิงไป คือ ขาว 1 และ ขาว 4 ขาวช้ินท่ีถูกคัดเลือกไวจะผานกระบวนการ
ผลิตหรือตกแตงใหเหมาะสมกับเวลา เนื้อท่ีหรือลักษณะของส่ือ เพื่อสงไปยังผูรับสารตอไป

ไวทยังพบอีกวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการคัดเลือกขาวของผูเฝาประตู ไดแก
1. ทัศนคติของบรรณาธิการท่ีมีตอขาว
2. ความเรงรีบของเวลาท่ีมีตอขาว
3. คุณคาของขาว
4. คุณภาพของการเขียนขาว
5. หลักท่ียึดถือในการบริหาร
6. การสนองความตองการของผูอาน
7. การแขงขันระหวางส่ือ

ดวยบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชน ในการทําหนาท่ีเปนนายทวารขาวสาร ซ่ึงหมายถึง
บุคคลท่ีทําหนาท่ีกล่ันกรอง เลือกสรรขาวสารเพื่อเสนอตอไปยังสาธารณชน ผูเฝาประตูจึงอยูใน
ฐานะท่ีควบคุมขาวสารตาง ๆ  ท่ีจะผานไปยังประชาชน  เปนผูตัดสินใจวาขาวอะไรควรจะสงออก
ไป  และขาวสารอะไรควรจะตัดออกไป  โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกและเรียบเรียงขาวสาร  ตลอดจน
กําหนดเวลาและจัดลําดับความสําคัญของขาวสารนั้น ๆ

ขาวตาง ๆ ท่ีปรากฏในหนาหนังสือพิมพ เปนผลมาจากการตัดสินใจของบุคคลหลาย
ฝายในกองบรรณาธิการ เชน ผูส่ือขาว บรรณาธิการขาว หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการคัดเลือกขาวคน
อ่ืน  ซ่ึงลวนตองใชดุลยพินิจของตนในการวินิจฉัยวาขาวใดมีคุณคา ควรแกการนําเสนอตอผูอาน  
ซ่ึงคุณคาของขาวก็ข้ึนอยูกับองคประกอบท่ีสําคัญดังตอไปนี้ (ฉอาน วุฑฒิกรรมรักษา :2525)

1. ความรวดเร็ว (Immediacy) นับไดวาเปนหัวใจสําคัญของการเสนอขาว เพราะผูอาน
มักใหความสนใจเหตุการณท่ีเกิดข้ึนรวดเร็วทันควัน ดังคําขวัญท่ีวา “ ขาวตองสดเหมือนปลา ”

2. ความใกลชิด (Proximity of Nesmess) หมายถึง ความใกลชิดของเหตุการณท่ีเกิด
ข้ึนตอผูอาน

3. ความเดน หรือความสําคัญของเร่ือง (Prominence) หมายถึง บุคคล สถานท่ี วัตถุ 
หรือสถานการณตาง ๆ

4. ความแปลกประหลาด (Oddity /Unusualness) เม่ือมีเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางผิด
ปกติ หรือผิดวิสัยในสังคม  เหตุการณนั้นยอมกอใหเกิดความสนใจและมีคุณคาของขาวสูง

5. ผลกระทบกระเทือน (Condequence) หมายถึง เหตุการณของขาวนั้นมีผลกระทบ
กระเทือนตอคนในสังคมมากนอยเพียงไร  ขาวท่ีมีผลกระทบตอประชาชนจํานวนมากมักจะไดรับ
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การพิจารณาที่จะเสนอเปนขาวมากกวาขาวท่ีมีผลกระทบตอประชาชนสวนนอย ผลกระทบ
กระเทือนท่ีวานี้  อาจเปนผลกระทบกระเทือนทางดานเศรษกิจ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ
 6. ความขัดแยง (Conflict) ความขัดแยงยอมเปนท่ีสนใจของมนุษยโดยท่ัวไป ความขัด
แยงทางดานชูสาวหรือครอบครัวของบุคคลสําคัญหรือดาราภาพยนต  ซ่ึงมักจะถูกนํามาวิพากษ
วิจารณกันอยางกวางขวาง  นอกเหนือไปจากความขัดแยงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

7. ความมีเง่ือนงํา (Suspense /Mystery) บางคร้ังเหตุการณท่ีเกิดขึ้นอาจมีเบ้ืองหลังลึก
ลับซับซอน  หนังสือพิมพมักใหความสนใจขุดคุยและนํามาตีแผเสนอเปนขาวติดตอกันเปนหลาย ๆ  
วัน เรียกกันวา Scoop หรือ Exclusive  ซ่ึงขาวประเภทนี้มักไดรับความสนใจจากผูอานอยางกวาง
ขวางมากเชนกัน

8. ความสนใจของมนุษย (Human Interest) เม่ือมีเหตุการณเกิดข้ึนแลว ทําใหผูอาน
เกิดความรูสึกสะเทือนอารมณ (Emotion) ตอเหตุการณหรือมีความรูสึกรวมทางอารมณกับบุคคลใน
ขาวดวย

9. เพศ (Sex)  ธรรมชาติของมนุษยมักจะสนใจเร่ืองเกี่ยวกับเพศ ท้ังโดยเปดเผยและไม
เปดเผย

10. ความขบขัน (Amusement) ในชวงเวลาท่ีบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมือง
กําลังเครงเครียด หนังสือพิมพอาจนําเสนอขาวขบขัน เพื่อผอนคลายบรรยากาศไดบางช่ัวขณะหน่ึง  
ขาวความขบขันนี้อาจเกิดข้ึนจากการกระทําของดาวตลกหรืออาจเกิดจากการประชดประชันสังคมก็
ได

11. ความเปล่ียนแปลง (Change) ในสังคมมนุษยยอมมีการเปล่ียนแปลงเสมอ  ซ่ึงอาจ
เปนการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีหรือทางท่ีไมดีก็ได มนุษยซ่ึงเปนหนวยหนึ่งในสังคมก็จําเปน
ตองใหความสนใจในการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ดวย

12. ความกาวหนา (Progress) มนุษยมีความพยายามดิ้นรนท่ีจะเอาชนะธรรมชาติอยู
เสมอ จึงไดคนควาทดลองหาวิธีการใหม ๆ เพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงบางคร้ังทําให
ประชาชน  ท่ัวโลกสนใจมากเหมือนกัน จึงถือไดวามีคุณคาของขาวสูง

ในกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกขาวสารสวนหนึ่งจะไดรับอิทธิพลจากสถานภาพและ
บทบาทของผูมีอํานาจหนาท่ีในการคัดเลือกขาว หรือผูเฝาประตูขาวในหนังสือพิมพ แตละฉบับ 
และข้ึนอยูกับระดับท่ีจะตัดสินใจไดของผูเฝาประตูขาวดวย  และในบรรดาปจจัยในองคการท่ีมีอิทธิ
พลตอกระบวนการคัดเลือกขาวมากที่สุด คือ ปจจัยตาง ๆ ภายในองคการของหนังสือพิมพแตละ
ฉบับ (มณฑิณี ยงวิกุล, 2542 :28) ไดแก
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1. นโยบาย (Policy)  คือ นโยบายท่ีหนังสือพิมพแตละฉบับมีกําหนดไวเกี่ยวกับการที่
จะลงขาวบางขาว  และงดเวนไมลงพิมพขาวบางขาว  นโยบายท่ีสําคัญ คือ นโยบายเกี่ยวกับทาง
ธุรกิจ (Business Policy)  เชน กรณีเนื้อหาขาวช้ินใดหากนําลงพิมพแลวจะทําใหเกิดผลกระทบท้ัง
ทางบวกหรือลบของธุรกิจในเครือของตน  นโยบายการเมือง (Political Policy)  และนโยบายสวน
บุคคล (Personal Policy)  ความเกี่ยวพันกับเนื้อขาวเปนการสวนตัว เปนตน

2. ผูนําทางความคิด (Opinion Leader)  หมายถึง อิทธิพลท่ีเกิดจากผูนําทางความคิดใน
กระบวนการคัดเลือกขาว  ซ่ึงอาจไดแก ผูท่ีมีความรู   ความสามารถในขาวบางประเภท  หรือแมแต
ผูท่ีเสาะหารวบรวมขาวบางขาวมาโดยตรง กลุมอางอิง (Reference Group) ภายในกองบรรณาธิการ
และผูนําทางความคิดในบรรดาผูส่ือขาวเอง เปนตน

3. ความคิดเห็นรวมกันของคณะบรรณาธิการ (Consensus of Editorial Staff) ไดแก
การประชุมโตะขาวประจําวันในระหวางบุคคลในกองบรรณาธิการ เพื่อตัดสินใจคัดเลือกขาว
ประจําวันตลอดจนความทันทวงทีของขาวท่ีจะนําเสนอ

4. การเสนอขาวของหนังสือพิมพ หรือ ส่ือมวลชนประเภทอ่ืนๆ มีอยูไมนอยท่ีบรรดา
ผูมีอํานาจตัดสินใจคัดเลือกขาวจะอานขาวจากหนังสือพิมพฉบับอ่ืน และฟงรายการวิทยุ ดูโทรทัศน
รายการอ่ืนดวย เพื่อศึกษาแนวโนมของส่ือมวลชนประเภทอ่ืนในการเสนอขาวท่ีคาดวาผูอานนาจะ
สนใจ

31กลาวโดยสรุป นายทวารขาวสาร คือ บุคคลท่ีมีความสําคัญและมีหนาท่ีตองตัดสินใจ
เลือกขาวสารที่จะเผยแพรไปสูประชาชน วาขาวสารอยางไรไมควรสงไปและขาวสารอยางไรควร
สงไป จะสงไปในทันใดหรือสงไปชา ๆ และดวยคุณสมบัติดังกลาว นายทวารขาวสารจึงมักเปนผู
ไดรับความเช่ือถือมากกวาคนอ่ืน ๆ

การวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหพฤติกรรมของ gatekeeper สวนมากเนนท่ีการเลือก
และตัดทอนขาวสาร ผลการวิจัยท่ีสําคัญหลายงาน พบวาบรรณาธิการและนักขาวท่ัวไปเลือกเสนอ
ขาวสาร โดยไมไดคํานึงถึงประชาชนผูรับขาวสารเทาใดนัก แมจะไดตระหนักถึงความตองการและ
ความสนใจของผูอานหรือผูฟงบาง  แตก็ยังมีความเขาใจคลาดเคล่ือนอยูมาก การเลือกเสนอขาวสาร
ทางหนาหนังสือพิมพ หรือวิทยุ โทรทัศนจึงข้ึนอยูกับการตัดสินใจของบรรณาธิการและนักขาววา
ขาวสารนั้นมีความเหมาะสมเพียงใด และจะเปนท่ีสนใจแกประชาชนหรือไม  ซ่ึงท่ีจริงแลวขาวสาร
ท่ีประชาชนตองการหรือสนใจจริงนั้น  อาจไมมีโอกาสปรากฏบนหนาหนังสือพิมพ  วิทยุ โทรทัศน 
เลยก็ได  จึงมักมีคํากลาววา “ ขาว ”  ก็คือ ส่ิงท่ีบรรณาธิการหรือนักขาวสรางข้ึนและเผยแพรทางส่ือ
มวลชน (D.M. White : 1950)

                                                       
31 พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท อนวัชศิริวงศ. เลมเดิม. หนา 172-173.
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2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

32โสรัตยา เปยมใจ (2545) ศึกษาเร่ือง การประชาสัมพันธเพื่ออนุรักษปาไมและสัตวปา
ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการนิทานบอกเลาเกาสิบ  โครงการที่ 1

ผลการวิจัย พบวา
วัตถุประสงคหลักของการประชาสัมพันธ คือ เผยแพรประวัติชีวิต ผลงาน และเจตนา

รมณของสืบ นาคะเสถียร เปนการปลูกฝงจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติใหคนไทย เพื่อสงเสริมการ
ดําเนินงานดานการอนุรักษธรรมชาติ ตลอดจนระดมทุนจากสังคม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมูล
นิธิฯ และเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเร่ืองการอนุรักษใหกับประชาชนอันนําไปสูการมีสวน
รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของประชาชนในประเทศ

สวนส่ือหรือชองทางการประชาสัมพันธ  มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเลือกใชส่ือผสมผสาน
กันหลากหลาย ไดแก ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเคล่ือนท่ี ส่ือโสตทัศนูกรณ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ส่ือกิจกรรม ส่ือพิเศษ โดยมีกลุมเปาหมายของการประชาสัมพันธแบงออกชัดเจน 
เปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมเปาหมายท่ีอาศัยอยูในชุมชนรอบปาตะวันตก และกลุมเปาหมายใน
วงกวาง คือ ประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยูนอกปาตะวันตก

33วาทินี  เหมทานนท (2548) ศึกษาเร่ือง “การประชาสัมพันธโครงการ หนึ่งอําเภอ หนึ่ง
โรงเรียนในฝน”

ผลการวิจัยพบวา
1. วิธีการประชาสัมพันธโครงการฯ ใชส่ือมวลชนประเภทหนังสือพิมพเพื่อการ

ประชาสัมพันธเปนกลยุทธหลัก ไดแก เดลินิวส มติชน และผูจัดการ  โดยมีวัตถุประสงคในการใช
ส่ือเพ่ือจูงใจผูรับสารท่ีจะรวมเปนผูอุปถัมภโรงเรียนในฝนใหเกิดเปนกลุมภาคีเครือขายอุปถัมภ  ซ่ึง
เปนตัวชวยสําคัญในการท่ีจะทําใหโรงเรียนในฝนเปนไปตามนโยบายท่ีวางไว

2. ผลการวิเคราะหเนื้อหาของส่ือหนังสือพิมพเดลินิวส มติชน และผูจัดการพบวาการ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับ ภาพลักษณโครงการดังกลาว มีความแตกตางกันใน แต ละช่ือฉบับ ไดแก
ภาพลักษณของโครงการฯ   กลุมภาคีเครือขายอุปถัมภ และโรงเรียนในฝน ซ่ึงนับไดวา การประชา
สัมพันธผานส่ือหนังสือพิมพสามารถสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกโครงการฯ

                                                       
32 โสรัตยา เปยมใจ. เลมเดิม. บทคัดยอ
33 31 วาทินี เหมทานนท. (2548). การประชาสัมพันธโครงการ หน่ึงอําเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝน. บทคัดยอ.
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3. ผลการสัมภาษณเชิงลึก พบวา การดําเนินงานโดยรัฐบาลเพียงลําพังนั้นยากท่ีจะ
สําเร็จ เพราะปจจัยหลักในการดําเนินงาน คืองบประมาณ ผูอุปถัมภจึงเปนตัวชวยสําคัญท่ีจะทําให
โครงการฯสําเร็จ

34สุเทพ วงษบุญธรรม (2539)  ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะหสถานภาพการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณทางธุรกิจของการส่ือสารแหงประเทศไทย”  ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและกลยุทธการดําเนินงานประชา
สัมพันธ เพื่อสรางภาพลักษณทางธุรกิจ ไดแก การเมือง การเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และ
สังคม ภาพลักษณทางธุรกิจท่ีตองการใหเกิดข้ึน คือ การเปนผูนําการใหบริการโทรคมนาคมของ
ประเทศ และ
เปนศูนยกลางการใหบริการในประเทศยานอินโดจีน รวมท้ังการใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย และสามารถสนองตอความตองการของผูใชบริการ ปจจุบันภาพลักษณของ กสท.อยูใน
ข้ันดี

รูปแบบในการติดตอส่ือสารเพ่ือท่ีจะชวยลดปญหาความขัดแยงท่ีเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานเปนนัยสําคัญ คือ ใหมีการสัมมนาระหวางผูบริหารกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเพ่ือหาแนว
ทางในการแกไขปญหา อุปสรรค และการดําเนินงานเพื่อสรางภาพลักษณทางธุรกิจของ กสท.ตอไป

35สุชาวดี   สุภโตษะ (2524) ศึกษาเร่ือง “การประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ”
ผลการวิจัยพบวา

1. โครงสรางการจัดการประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดสายงาน
อยางมีรูปแบบ แตไมชัดเจน มีการกําหนดตําแหนงหนาท่ี ความรับผิดชอบชัดเจนพอสมควร

2. ผูบริหารระดับกรม และระดับกองสวนใหญไดรับความรู และประสบการณดาน 
การประชาสัมพันธจากการอานตํารา เอกสาร  การสอบถามจากผูรูโดยตนเอง

3. มีกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ อยูในเกณฑนอย แตผูบริหารเห็นสอด
คลองกันวา การประชาสัมพันธจําเปนตอการบริหารงาน

                                                       
34 สุเทพ วงษบุญธรรม. (2539). การวิเคราะหสถานภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธเพ่ือสราง

ภาพลักษณทางธุรกิจของการสื่อสารแหงประเทศไทย. บทคัดยอ.
35 จรีพร แสงจันทร.(2545).  การศึกษาเปรียบเทียบการประชาสัมพันธของการจัดการแขงขันกีฬาเอ

เชี่ยนเกมส คร้ังท่ี 13 และเฟสปกเกมส  คร้ังท่ี 7. หนา 50
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4. มีกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ อยูในเกณฑนอย แตผูบริหารเห็นปญหา
และอุปสรรคดานการประชาสัมพันธ ผูบริหารเห็นวาอยูในเกณฑนอย ยกเวนการขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถดานการประชาสัมพันธ และวัสดุอุปกรณในการจัดการ  ประชาสัมพันธมีไม
เพียงพอ

36อรอุบล  ภูบัวเผื่อน (2533) ศึกษาเร่ือง “การวางแผนการประชาสัมพันธและสถานภาพ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงานธุรกิจในกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัยพบวา

1. ธุรกิจทุกประเภทมีการจัดฝายประชาสัมพันธเปนหนวยงานอิสระ ข้ึนตรงกับผู
บริหารกิจการ และมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ฝายประชาสัมพันธมีสวนกําหนดนโยบาย
ดานการประชาสัมพันธ และสวนใหญไมมีการแบงการทํางานเปนสวนอยางเดนชัด เจาหนาท่ี
ประชาสัมพันธสามารถทํางานไดทุกหนาท่ี

2. นโยบายและการวางแผนงานประชาสัมพันธ มีวัตถุประสงคสอดคลองกัน คือ เพื่อ
สรางภาพลักษณท่ีดีของหนวยงาน มีการกําหนดนโยบายเปนลายลักษณอักษรโดยผูบริหาร ปจจัย
ควบคุม  การวางแผนงานประชาสัมพันธสวนใหญ คือ นโยบายและเปาหมายของหนวยงาน

3. ปญหาและอุปสรรคของงานประชาสัมพันธ คือ ปญหาการขาดบุคลากรดานการ
ประชาสัมพันธ ปญหาผูบริหารกิจการไมใหความสําคัญ และปญหางบประมาณไมเพียงพอ

37โสภิตา แจงชัด (2547) ศึกษาเร่ือง การศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานประชาสัมพันธ
โครงการ ประชาสัมพันธการสรางรายไดและการแกปญหาความยากจน กองทุนหมูบาน 1 ลานบาท 
ของกรมประชาสัมพันธ  ผลการวิจัย พบวา

วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงาน และกลยุทธท่ีใชในการประชาสัมพันธไดกําหนดข้ึน
อยางสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณและการดําเนินงานประชาสัมพันธในแตละชวงปงบ
ประมาณ

โครงการประชาสัมพันธการสรางรายไดและแกไขปญหาความยากจน “กองทุนหมูบาน
1 ลานบาท” ของกรมประชาสัมพันธชวงปงบประมาณ 2544 มีวัตถุประสงคเพื่อใชส่ือทางราชการ
ท้ังโทรทัศน วิทยุ ส่ือบุคคล ส่ิงพิมพ และอินเทอรเน็ต ขยายผลการประชาสัมพันธในเชิงรุก ชวงป 
2545 มีวัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมความถ่ีขอมูลประชาสัมพันธโดยเนนส่ือบุคคลสําหรับการเผยแพรและ

                                                       
36 จรีพร แสงจันทร. เลมเดิม.  หนา 50
37 โสภิตา แจงชัด.(2547). การศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการประชาสัมพันธการ

สรางรายไดและการแกไขปญหาความยากจน “กองทุนหมูบาน 1 ลานบาท” . บทคัดยอ.
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ใชส่ือมวลชนสนับสนุนการส่ือสารในแนวกวางตอไป และชวงป 2546 มีวัตถุประสงคเพื่อใชส่ือ
บุคคล รวมถึง วิทยุ โทรทัศน และส่ือมวลชนทองถ่ินรวมกันเพิ่มความถ่ีและเผยแพรกระบวนการ
เรียนรูใหกับหมูบาน/ชุมชน ดวย การจัดเวทีประชาคมกองทุนและสมาชิกตัวอยาง

วิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธ  ชวงป 2544 คือ การเผยแพรขอมูลขาวสารของ
กองทุนหมูบาน เนนความชัดเจนและถูกตองใหถึงประชาชนกลุมเปาหมาย โดยใชส่ือผสมผสานท้ัง
วิทยุ โทรทัศน ส่ิงพิมพ และส่ือบุคคล พรอมเปดรับขอมูลยอนกลับจากประชาชน  ชวงป 2545 มีวิธี
ดําเนินงาน คือ ทําคูมือการดําเนินงานประชาสัมพันธสําหรับหนวยปฏิบัติ 150 ชุด และประชา
สัมพันธจังหวัด 75 จังหวัด จัดเวทีตําบล พรอมทําการประเมินผลโดยรวบรวมความคิดเห็นจากเวที
ตําบล และชวงป 2546 มีวิธีการดําเนินงานประชาสัมพันธ คือ ประชาสัมพันธจังหวัดเปนหนวยงาน
หลักในการจัด

เวทีประชาคมกองทุนและสมาชิกตัวอยาง พรอมทําการประเมินผลโดยเก็บขอมูลจาก
เวทีประชาคมกองทุนและสมาชิกตัวอยาง และเผยแพรการดําเนินงานกองทุนตัวอยาง ทางส่ือวิทยุ 
โทรทัศน สํานักขาวและส่ือมวลชนทองถ่ิน

กลยุทธท่ีใชในการประชาสัมพันธท้ัง 3 ชวงเวลา พบวา กรมประชาสัมพันธใช  2  กล
ยุทธ หลัก คือ

1. กลยุทธการเลือกใชส่ือในการประชาสัมพันธ ประกอบดวย การใชส่ือบุคคล ไดแก 
ประชาสัมพันธจังหวัด 75 จังหวัด อาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบาน และเครือขายตาง ๆ 
การใชส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจรวมกัน ไดแก การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีตําบล และเวทีประชา
คมกองทุนและสมาชิกตัวอยาง รวมท้ังการใชส่ือวงกวาง ไดแก โทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ และส่ือ
อ่ืน ๆ

2. กลยุทธการนําเสนอขอมูลขาวสารในการประชาสัมพันธ ซ่ึงแบงไดเปน 3 ชวงเวลา
ตามปงบประมาณ คือ ปงบประมาณ 2544 เนนการใชส่ือวงกวางเปนส่ือหลักและใชส่ือบุคคลเปน
ส่ือสนับสนุน โดยเนนการสงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกองทุนหมูบาน 1 ลานบาท โดยเนนความชัด
เจนและถูกตองใหถึง 8 หมื่นหมูบาน/ชุมชน  ปงบประมาณ 2545 เนนการใชส่ือบุคคลเปนส่ือหลัก
ควบคูไปกับการจัดกิจกรรมเฉพาะกิจ คือ การจัดเวทีตําบล การใชส่ือวงกวางเปนส่ือสนับสนุน โดย
เนนการเผยแพรงานหมูบานท่ีเปนแบบอยาง การบริหารจัดการเงินกองทุน แนวทางการดําเนินการ 
รวมถึงปญหาอุปสรรค ป 2546 เนนการใชส่ือผสมผสานทุกแขนงท้ังส่ือบุคคลและส่ือวงกวาง รวม
ถึงส่ือกิจกรรมเฉพาะกิจ  คือ การจัดเวทีประชาคมกองทุนและสมาชิกตัวอยาง โดยเนนการยกตัว
อยางของกองทุนหมูบานท่ีประสบความสําเร็จมาขยายผล เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบ
การณซ่ึงกันและกัน รวมถึงเร่ืองการบริหารเงินกองทุนโดยเนนเร่ืองการชําระเงินคืน
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานประชาสัมพันธของโครงการประชาสัมพันธการ
สรางรายไดและแกไขปญหาความยากจน “กองทุนหมูบาน 1 ลานบาท” ของกรมประชาสัมพันธ มี
6  ปญหาหลัก คือ ปญหาดานนโยบาย การบริหารจัดการ งบประมาณ ขอมูล บุคลากร และการ
ส่ือสารDPU
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

3.1  วิธีการวิจัย
          การวิจัยเร่ือง การประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศใน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยโดยเก็บขอ
มูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ และใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีการนําแนวคิดดาน
การส่ือสารและประชาสัมพันธมาประเมินวากรมเจรจาการคาระหวางประเทศมีนโยบายและการ
ดําเนินงานในการประชาสัมพันธ  ตลอดจนการใชส่ือในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําเขต
การคาเสรีของไทย อีกท้ังปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของ
ไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการจัดทําเขตการคาเสรี
ของไทย

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. ใชวิธีการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ หรือท่ีเรียกวา วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร

(Documentary Research) เปนการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เพื่อศึกษาถึงนโยบาย 
และการดําเนินงานประชาสัมพันธ การใชส่ือในการประชาสัมพันธ  ของกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ ในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ มาประกอบ
การวิเคราะห และตอบปญหาการวิจัย โดยจําแนกเปน เอกสารท่ีเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรี
ของไทย ตลอดจนเอกสารดานการประชาสัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศเอกสารการ
ประชาสัมพันธเผยแพรผลการเจรจาของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  การใชส่ือในการประชา
สัมพันธ

2. ใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In-depth  Interview) เปนการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) เพื่อศึกษาถึงนโยบายและการดําเนินงานประชาสัมพันธการใชส่ือ รวมท้ังปญหา 
อุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  โดยกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ ซ่ึงไดทําการสัมภาษณนักวิชาการพาณิชย 9 ชช. หัวหนากลุมงานส่ือประชาสัมพันธ  
นักประชาสัมพันธ 3 ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  ดังตอไปนี้
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2.1 นางอัญชนา  วิทยาธรรมธัช  นักวิชาการพาณิชย 9 ชช. (ชช.หมายถึงผูเช่ียว
ชาญ)  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  กระทรวงพาณิชย

2.2 นางชไมพร  เจือเจริญ หัวหนากลุมงานส่ือประชาสัมพันธ   กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ

2.3 นางสาว ภัทริน  โหลสกุล  นักประชาสัมพันธ 3 กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสัมภาษณกลุมผูประกอบการ  เพื่อตองการทราบวา กลุมผูประกอบ
การมีประโยชน หรือไดรับผลกระทบจากการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยอยางไรบาง โดยทําการ
สัมภาษณ บุคคลดังตอไปนี้

2.4 ดร. นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี  เจาของบริษัทถวยทองโอสถ จํากัด
2.5 นายทรงพล  สองแสง  ท่ีปรึกษาทางดานธุรกิจ  บริษัท จรัญ อิมปอรต เอ็กซ

ปอรต จํากัด
2.6 นายเอกพล  พลางกูร   หัวหนาสวนงานติดตอราชการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทร

นิคส จํากัด (มหาชน)
2.7 นายนวพล  พัฒนรัตน  ผูจัดการการตลาดตางประเทศ บริษัท บางกอกอินเตอร

ฟูดส จํากัด
2.8 นางสาวคัธรินทร รุงพนารัตน  ตําแหนง Assistant General Manager   บริษัท

เท็กซเคมแพค (ไทยแลนด) จํากัด และผูวิจัยยังไดศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดทําเขต
การคาเสรีของไทย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย ไม
ประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร โดยการสัมภาษณกลุมเปาหมาย ซ่ึงมีท้ัง กลุมหนวยงานภาครัฐ หนวย
งานภาคเอกชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย ดังนี้

2.9 สัมภาษณ น.ส.กรรณิการ  กิจติเวชกุล  กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาค
ประชาชน

2.10 สัมภาษณ  น.ส.ศจินทร ประชาสันต์ิ  กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาค
ประชาชน

2.11 สัมภาษณ นายสมยศ  สินถาวร ตําแหนง สารวัตรศุลกากร 7 หัวหนาฝาย
บริการเขตปลอดอากรท่ี 2 สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร กรมศุลกากร

2.12 สัมภาษณ นายสมเกียรติ  สุพรรณชนะบุรี  ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักวิเทศ
สัมพันธการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
                    2.13 สัมภาษณ นางชวนทัศน  ประไพพิศ  ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักบริการ
เบ็ดเสร็จครบวงจร  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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                   2.14 สัมภาษณ ดร.นฤพนธ  พงษเจริญ ตําแหนง  Managing Director  บริษัท 
TMBP จํากัด
                       2.15 สัมภาษณ ดร. ปยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา ตําแหนง กรรมการสภาอุตสาห
กรรมแหงประเทศไทย
                  2.16 สัมภาษณ นายกรกฎ  ผดุงจิตต ตําแหนง  กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
                   2.17 สัมภาษณ นายวิศิษฎ  ล้ิมประนะ  ตําแหนง รองประธานกลุมอาหารสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
                   2.18 สัมภาษณ นายธีระพัฒน  โกเมศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ 7 
สํานักงบประมาณ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ในเบ้ืองตนผูวิจัยไดทําการลงภาคสนาม โดยไปท่ีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2549 โดยทําการสัมภาษณคุณชไมพร เจือเจริญ หัวหนากลุม
งานส่ือประชาสัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  ไดสัมภาษณเกี่ยวกับการประชา
สัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  และไดขอเอกสารดานการประชาสัมพันธของกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ   เอกสารการประชาสัมพันธเผยแพรผลการเจรจาของกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ  ซ่ึงก็ไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากน้ันไดขอเอกสารเผยแพรตาง ๆ เกี่ยวกับ 
FTA และทําการสังเกตการณในเบ้ืองตน เพื่อมากําหนดเปนแนวทาง เพื่อขอทําการสัมภาษณในคร้ัง
ตอไป

ระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมด ใชเวลาประมาณ 10 เดือน (มีนาคม2549-ธันวาคม 2549)

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดตรวจสอบ
ความเท่ียง (Validity) ของแนวคําถาม (Question Guideline) ท่ีใชในการสัมภาษณกลุมเปาหมาย 
ท้ังในดานความถูกตองของภาษา และความครอบคลุมประเด็นคําถามดวยการนําไปใหผูเช่ียวชาญ 
ไดแก อาจารยท่ีปรึกษา เปนผูพิจารณาตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอนท่ีผูวิจัยจะนํา
ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ตัวผูวิจัยเอง  เปนเคร่ืองมือสําคัญในการวิจัยคร้ังนี้  เพราะตองใชการสัมภาษณ เชิงลึก 

การจดบันทึก และอาศัยอุปกรณในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
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- เคร่ืองบันทึกเทปและกลองถายภาพ  โทรศัพทมือถือ
- กระดาษจดบันทึก  กรรไกร โทรสาร
- ดินสอ ยางลบ
- เตรียมประเด็นคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ
เนื่องจากการสัมภาษณท่ีผูวิจัยเลือกใช เปนการสัมภาษณแบบเชิงลึก แบบสัมภาษณท่ีผู

วิจัยใชจึงเลือกใชแบบมีโครงสรางแบบปานกลาง คือ มีการเตรียมประเด็นคําถามไปถามสวนหนึ่ง
อีกสวนหนึ่งไปต้ังแนวการถามตอจากการตอบของกลุมเปาหมาย โดยผูสัมภาษณสามารถถามได
หลายลักษณะ ท้ังลักษณะเจาะจงเฉพาะจุด ถามแบบเจาะลึก ถามแบบกวาง ถามแบบตรงไปตรงมา
หรือถามแบบออมก็ได ผูสัมภาษณมีอิสระในการดัดแปลงหรือปรับเปล่ียนการซักถามใหเหมาะสม
กับผูใหสัมภาษณใน    แตละกลุมเปาหมายได

โดยมีกรอบแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ ดังนี้
1. การสัมภาษณ นักวิชาการพาณิชย 9 ชช.(ชช.หมายถึงผูเช่ียวชาญ)    หัวหนากลุม

งานส่ือประชาสัมพันธ  นักประชาสัมพันธ 3 ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  โดยต้ังคําถาม
เกี่ยวกับนโยบาย และการดําเนินงานประชาสัมพันธ  การใชส่ือในการประชาสัมพันธ  ปญหาและ
อุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยโดยกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ ท่ีนําเสนอผานส่ือ สูสาธารณชน

2. การสัมภาษณกลุมผูประกอบการเพื่อทราบถึง ประโยชนท่ีไดรับและผลกระทบ 
จากการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยโดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

3. สัมภาษณเจาหนาท่ีกลุมหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
เกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย เพื่อทราบถึงปญหาอุปสรรค ในการจัดทําเขตการคาเสรี
ตลอดจนการประชาสัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศมีสวนชวยในการแกปญหา 
อุปสรรคอยางไร

การวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมเปาหมาย

และ  โดยใชการตีความ แยกประเด็น จัดกลุมขอมูล บรรยายหรือแยกแยะสารขอความท่ีศึกษา และ
นํามาประมวลผล

3.3  การนําเสนอขอมูล
ผลการวิจัยคร้ังนี้ไดมีการเรียบเรียงขอมูลท้ังหมด และนําเสนอในลักษณะของการ

วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซ่ึงเปนการอธิบายเชิงวิเคราะหภายใตกรอบแนวคิด
ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยการเขียนพรรณนาและบรรยายถึงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย
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เนื่องจากการเก็บขอมูลของผูวิจัย  มีท้ังแบบศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิหรือศึกษาจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวของของงานประชาสัมพันธ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศแลว ยังไดศึกษาจาก
ขอมูลปฐมภูมิโดยทําการสัมภาษณเชิงลึกกลุมเปาหมาย  จึงขอเสนอขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ ดัง
ตอไปนี้

3.4  ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ
1)  กลุมเจาหนาท่ีของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ     ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงใน

การประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย มีรายช่ือดังนี้

                1.1 นางอัญชนา  วิทยาธรรมธัช  อายุ 54 ป การศึกษาปริญญาโทการจัดการภาครัฐและ
เอกชน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพาณิชย 9 ชช.
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
รับผิดชอบในดานการเจรจา FTA และการประชาสัมพันธ
สรางความรู ความเขาใจดานการคาระหวางประเทศ

                1.2 นางชไมพร  เจือเจริญ  อายุ  52  ป  การศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตรบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนากลุมงานส่ือประชาสัมพันธ
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  กระทรวงพาณิชย
รับผิดชอบงานในดานส่ือประชาสัมพันธท้ังหมดของกรมเจรจาฯ

                1.3 นางสาว ภัทริน  โหลสกุล  อายุ  30  ป  การศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปจจุบันดํารงตําแหนง  นักประชาสัมพันธ 3
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  กระทรวงพาณิชย
รับผิดชอบงานในดานส่ือประชาสัมพันธท้ังหมดของกรมเจรจาฯ

2)  กลุมผูประกอบการ  ผูวิจัยใชเกณฑในการคัดเลือกตัวอยาง  คือ เลือกผูประกอบการหรือบริษัทท่ี
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการนําเขา และสงออก โดยใชความหลากหลายในการประกอบกิจการ เพื่อ
ตองการทราบถึงความเท่ียงตรงของขอมูล
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2.1 ดร. นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี  อายุ 50  ป การศึกษาปริญญาเอก
ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาของบริษัท ถวยทองโอสถ จํากัด
ประกอบกิจการผลิตยาหมองตราถวยทอง ขายในประเทศ และสงออก
นอกจากนั้นยังดํารงตําแหนง ในสภาอุตสาหกรรม คือ เลขาธิการประธาน
คณะกรรมการวาดวย แหลงกําเนิดสินคา  และมาตรการกีดกันทางการคาท่ี
ไมใชภาษี   และเปนตัวแทนของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในกลุม
อุตสาหกรรมยารักษาโรค

ผูวิจัยเลือกบุคคลทานนี้เปนกลุมตัวอยางเน่ืองจากไดรับคําแนะนําจาก
คุณกรกฏ  ผดุงจิตต ตําแหนง กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย    ซ่ึงไดบอกกลาววาควรจะสัมภาษณ  ดร. นิลสุวรรณ ฯ  
เพราะวาเร่ืองเขตการคาเสรีของไทย รวมทั้งการประชาสัมพันธเขตการคา
เสรีของไทย  ดร. นิลสุวรรณฯ  ถือวาทานเปนมือหนึ่งของประเทศไทย  
สัมภาษณทานเพียงทานเดียวก็สามารถไดเนื้อหาครอบคลุมครบถวน อีกท้ัง
ทานยังเปนผูประกอบการ คือ เจาของบริษัท ถวยทองโอสถ  จํากัด   เปน
บุคคลท่ีเขาไปรวมการเจรจา เขาไปใหการ SUPPORT ขอมูลในภาคเอกชน 
ทําใหทานทราบขอมูลท่ีลึก  ทานยังไดเขารวมประชุมสัมมนาของกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ  ท้ังในฐานะผูเขาฟง (ผูประกอบการ) และเปน
วิทยากรใหความรูดวย

2.2 นายทรงพล  สองแสง  อายุ  40 ป  การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอแบค   ตําแหนง ท่ีปรึกษาทางดานธุรกิจ
บริษัท จรัญ อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด  เขตอุตสาหกรรมสงออก
สํานักงานต้ังอยูท่ี  เลขท่ี 289 หมูท่ี 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมประเภท    ซอมแซมและปรับปรุง
สภาพยานยนต รถยนตท่ีใชในการกอสรางและการเกษตร ซ่ึงเปน
รถยนตเกานําเขาจากตางประเทศ   เพื่อมาปรับสภาพใหใชได แลวสงออก
ตางประเทศ
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ผูวิจัยเลือกบุคคลทานนี้เปนกลุมตัวอยางเน่ืองจากทานเปนท่ีปรึกษาดาน
ธุรกิจ ของบริษัทท่ีดําเนินกิจการเก่ียวกับการนําเขา – สงออก เปนกิจการ
เกี่ยวกับรถยนต เพื่อความหลากหลายในการประกอบกิจการ อีกท้ังผูวิจัยได
สอบถามไปยังเจาหนาท่ีของบริษัทดังกลาว ก็ไดรับการยืนยันวาถาเปนเร่ือง
เกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีเห็นควรใหทําการสัมภาษณบุคคลทานนี้
อีกทั้งทานเปนบุคคลท่ีติดตามขาวการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคา
เสรีของไทยของกรมเจรจาฯ มาโดยตลอด

2.3 นายเอกพล  พลางกูร  อายุ  45 ป  การศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร
ตําแหนง หัวหนาสวนงานติดตอราชการ
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) เขตอุตสาหกรรมสงออก
ตั้งอยูท่ี  เลขท่ี 125-125/1.1 หมูท่ี 4 ถนนฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   ประกอบกิจการ ผลิตแผนพิมพแผงวงจร
ไฟฟา (Printed Circuit Board) เพื่อการสงออก
ผูวิจัยเลือกบุคคลทานนี้เปนกลุมตัวอยางเน่ืองจากทานเปนบุคคลท่ีติดตอหนวย
งานของรัฐบาล เชน กระทรวงพาณิชย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
กระทรวงตางประเทศ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เพื่อขอขอมูลและดําเนิน
การเกี่ยวกับการนําเขา – สงออก ประกอบกับบริษัทท่ีทานทํางานอยูนั้นก็ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการนําเขา – สงออก และทานก็เคยเขารวมการประชุม สัมมนา จาก
การประชาสัมพันธของกรมเจรจาฯ

2.4 นายนวพล  พัฒนรัตน  อายุ 44 ป การศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูจัดการการตลาดตางประเทศ
ฝายการตลาดตางประเทศ บริษัท บางกอกอินเตอรฟูดส จํากัด
ประกอบกิจการผลิตแปงขาวเหนียว แปงขาวเจา  สงออกประมาณ 60%

ผูวิจัยเลือกบุคคลทานนี้เปนกลุมตัวอยางเน่ืองจากผูวิจัยไดติดตอสอบถาม
ไปยังบริษัทฯ ก็ไดรับการยืนยันจากพนักงานของบริษัทวาถาเปน
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยใหติดตอทานนี้
เนื่องจากทานเปนผูจัดการการตลาดตางประเทศ และทานก็ติดตาม
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การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยโดยตลอด 
เพื่อสามารถนํามาปรับใชใหสอดคลองกับกิจการของบริษัท

2.5 นางสาวคัธรินทร รุงพนารัตน  อายุ 45 ป การศึกษาปริญญาโทวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยและแรงงานสัมพันธ
ปจจุบันดํารงตําแหนง Assistant General Manager
รับผิดชอบงานดาน Finance & Account, HR & Admin,
Procurement & Logistic
บริษัท เท็กซเคม-แพค (ไทยแลนด) จํากัด
ประกอบกิจการ บรรจุภัณฑพลาสติก (Plastic Packaging) เพื่อการสงออก
ผูวิจัยเลือกบุคคลทานนี้เปนกลุมตัวอยางเน่ืองจากผูวิจัยไดติดตอสอบถาม
ไปยังบริษัทฯ ก็ไดรับการยืนยันจากพนักงานของบริษัทวาถาเปน
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยใหติดตอทานนี้
และทานไดรับผิดชอบในสวนงาน Procurement & Logistic ซ่ึงเนื้อหาดาน
Logistic ก็เปนหัวขอหนึ่งท่ีรวมอยูในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยท่ี
กรมเจรจาทําการประชาสัมพันธ

3) กลุมเจาหนาท่ีภาครัฐ  ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

3.1 นางสาวกรรณิการ  กิจติเวชกุล  อายุ 34 ป การศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และปริญญาโทมหาวิทยาลัย วูลองกอง
สาขา Social Change and Development  ประเทศออสเตรเลีย
ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีรณรงค  การเขาถึงการรักษาของ
องคการหมอไรพรมแดน(MSF) ซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีให
การปองกันและรักษา รวมถึงสนับสนุนการเขาถึงการรักษาโรค
เอชไอวี/เอดสในประเทศไทยมาต้ังแตป 2538
เปนบุคคลท่ีสนใจในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย และเปนสมาชิก
กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอว็อทช)
ดังนั้นจึงเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคา
เสรีของไทย เพราะตองคอยติดตามขาวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของ
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กรมเจรจาฯ วาขณะนี้ ไทยทําเขตการคาเสรีกับใคร มีผลคืบหนาเปนอยางไร
มีผลดี  ผลเสีย ผลกระทบกับประเทศไทย เปนอยางไร

3.2 นางสาวศจินทร  ประชาสันต์ิ  อายุ  27ป  การศึกษาปริญญาโท
โปรแกรม Politics of International Resources and Development
มหาวิทยาลัย Leeds ประเทศอังกฤษ
ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิจัยโครงการศึกษาและปฏิบัติการ
งานพัฒนา (โฟกัส) ซ่ึงเปนองคกรพัฒนาเอกชนติดตามนโยบายการคา
ระหวางประเทศ    เปนบุคคลท่ีสนใจในการจัดทําเขตการคาเสรีของ
ไทย และเปนสมาชิกกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน
(เอฟทีเอว็อทช)
เปนบุคคลท่ีสนใจในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย และเปนสมาชิก
กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอว็อทช)
ดังนั้นจึงเปนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคา
เสรีของไทย เพราะตองคอยติดตามขาวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของ
กรมเจรจาฯ วาขณะนี้ ไทยทําเขตการคาเสรีกับใคร มีผลคืบหนาเปนอยางไร
มีผลดี  ผลเสีย ผลกระทบกับประเทศไทย เปนอยางไร

3.3 นายสมยศ  สินถาวร อายุ 45 ป  การศึกษาปริญญาโทนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ปจจุบันดํารง ตําแหนง สารวัตรศุลกากร 7 หัวหนาฝายบริการเขตปลอด
อากรท่ี 2 สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร  กรมศุลกากรรับผิดชอบ
ในการใหบริการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการนําของเขา- สงออก  
ตลอดจนพิจารณาการใหสิทธิประโยชนดานภาษีอากรในการนําของเขา -สงออก
เปนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคา
เสรีของไทย เพราะตองคอยติดตามขาวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธของ
ไทยวาขณะนี้ ไทยทําเขตการคาเสรีกับใคร มีผลคืบหนาเปนอยางไร
เพื่อจะไดนํามาปฏิบัติใหสอดคลองกับพิธีการทางศุลกากร ในการเรียกเก็บ
ภาษีอากรขาเขา
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3.4 นายสมเกียรติ  สุพรรณชนะบุรี  อายุ  51  ป  การศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตร
(สาขาการตางประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปจจุบันดํารงตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ
รับผิดชอบงานทางดานกิจการตางประเทศของ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

3.5 นางชวนทัศน  ประไพพิศ  อายุ  52 ป  การศึกษาปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)
รับผิดชอบกําหนดแผนงาน แนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับนโยบายและยุทธศาสตรของ กนอ. ทางดานการประกอบกิจการ
ตลอดจนการขอรับสิทธิประโยชนของผูประกอบการ เชน สิทธิประโยชน
ทางดานภาษี  ดังนั้นจึงเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธการจัดทําเขต
การคาเสรีของไทย วาขณะนี้ไทยทําเขตการคาเสรีกับประเทศใด  ในกลุม

สินคาอะไรบาง  การเก็บภาษีอากรขาเขาเปนอยางไร เพื่อสามารถตอบ
ปญหาผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และเปนบุคคลท่ีเขารวมประชุม
สัมมนา ในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยเปนประจํา

3.6 ดร. นฤพนธ  พงษเจริญ   อายุ 49 ป  การศึกษาปริญญาเอก DBA
(Director of Business Administration) จาก University of South Australia
ปจจุบันดํารงตําแหนง  Managing Director บริษัท ทีเอ็มบีพี จํากัด
ซ่ึงเปนบริษัทผลิตช้ินสวนยานยนต ตั้งอยู ถนนบางนา- ตราด  กม.25
เปนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรี
ของไทย เนื่องจากจัดอยูในกลุมของภาคเอกชนท่ีตองทราบขาวสาร
การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย

3.7 ดร. ปยะนุช  มาลากุล ณ อยุธยา  อายุ 45 ป การศึกษาปริญญาเอกดานความ
สัมพันธ
ระหวางประเทศ ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  รับผิดชอบงานทางดานการคาระหวางประเทศ  เปนบุคคลท่ี
เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย คอย
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ติดตามขาวคราววาไทยทําเขตการคาเสรีกับใคร มีผลคืบหนาเปนอยางไร 
และจะไดนําขอมูลเหลานั้นมาบอกกลาวใหกับผูประกอบการหรือบริษัทท่ี
เปนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ และสภาหอการคาใหมีการปรับตัว

3.8 นายกรกฏ  ผดุงจิตต อายุ  40 ป การศึกษาปริญญาโท การจัดการภาครัฐและธุรกิจ
จากมหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
รับผิดชอบงานสายการเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เปนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ การประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของ
ไทย เนื่องจากเปนคณะเจรจาการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยภาคเอกชน
เปนผูบรรยายในหัวขอการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย และกฎระเบียบ
การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาผูสงออกของกรมสงเสริม
การสงออก จึงตองคอยติดตามขาวคราวเก่ียวกับการประชาสัมพันธ
การจัดทําเขตการคาเสรีของไทยวาเปนไปตามท่ีไดเจรจาหรือไม

3.9 นายวิศิษฎ  ล้ิมประนะ  อายุ 49 ป การศึกษาปริญญาโทเศรษฐศาสตรการเมือง
ปจจุบันดํารงตําแหนง รองประธานกลุมอาหารสภาอุตสาหกรรมแหง-
ประเทศไทย
รับผิดชอบงานทางดาน ประธาน FTA ไทย-ญ่ีปุน-จีน
เปนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ การประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของ
ไทย คอยติดตามขาวคราว วาไทยทําเขตการคาเสรีกับใคร มีผลคืบหนาเปน
อยางไร และจะไดนําขอมูลเหลานั้นมาบอกกลาวใหกับผูประกอบการหรือ
บริษัทท่ีเปนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยใหมีการปรับตัว

3.10นายธีระพัฒน  โกเมศ  อายุ 51 ป การศึกษาปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ 7
สํานักงบประมาณ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี    เปนบุคคลท่ีสนใจ
และติดตามขาวสารการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยมาโดยตลอด
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คําถามท่ีใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ

สัมภาษณ  คุณอัญชนา วิทยาธรรมธัช นักวิชาการพาณิชย 9 ชช.  ,คุณชไมพร เจือเจริญ  
หัวหนากลุมงานส่ือประชาสัมพันธ, คุณภัทริน  โหลสกุล นักประชาสัมพันธ 3  กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยมีคําถาม ดังตอไปนี้

1. การประชาสัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศเกี่ยวกับการจัดทําเขตการ
คาเสรีของไทยมีนโยบาย  วัตถุประสงค  และการแผนการดําเนินงานอยางไร

2. มีการวางแผนการใชส่ือประชาสัมพันธยางไร
3. ส่ือใดท่ีประชาสัมพันธแลวไดผลมากท่ีสุด   นอยท่ีสุด  เพราะอะไร
4. ในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย มีปญหาอะไรบาง

ท่ีพบเจอ และทางกรมเจรจามีวิธีการท่ีจะชวยแกไขในปญหานี้ไดอยางไร
5. ส่ือท่ีเลือกใชในการประชาสัมพันมีคุณสมบัติอยางไร และเหมาะในการทําการ

ประชาสัมพันธ FTA อยางไร
6. การประชาสัมพันธคิดวาเขาถึงเปาหมายมากนอยเพียงใด
7. ทางกรมเจรจาฯ มีแผนพัฒนาส่ือการประชาสัมพันธหรือไม อยางไร
8. มีหนวยงานอ่ืนใดบางท่ีรับผิดชอบ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธเกี่ยว FTA
9. ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหการวางแผนการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีวางไว
10. มีผลสะทอนกลับอยางไรบางจากการประชาสัมพันธ  FTA
11. ปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยโดย

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มีอะไรบาง และกรมเจรจาฯ มีวิธีการแกไขปญหาอุปสรรค 
อยางไร

คําถามท่ีใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ

สัมภาษณกลุมผูประกอบการ  โดยมีคําถาม ดังตอไปนี้
1. คุณทราบขาวการประชาสัมพันธเร่ือง การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย หรือ FTA 

ของกรมเจรจาฯ จากแหลงขาวใด  และทานทราบจากแหลงขาวใดมากท่ีสุด
2. คุณเคยเขารวมประชุม สัมมนา เร่ืองเขตการคาเสรีของไทย ท่ีจัดโดยกรมเจรจาหรือ

ไม  ถาเคย  เคยรวมประชุมในหัวขออะไรบาง   ถาไมเขารวมประชุม เพราะอะไรถึงไมเขารวม
ประชุม
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3. ขาวการประชาสัมพันธเขตการคาเสรีของไทย ท่ีเผยแพรโดยกรมเจรจาฯ  ทําใหคุณ
ไดรับประโยชน หรือไม  ในแงใด

4. ขาวการประชาสัมพันธเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาฯ ทําใหคุณไดรับ
ประโยชน หรือเสียประโยชนทางการคาของคุณอยางไร และควรปรับตัวอยางไร  มีมาตรการอะไร
มารองรับบาง  และรองรับอยางไร

5. กรมเจรจาฯ ไดสงเอกสารประชาสัมพันธมาใหบริษัทคุณบางหรือไม
6. การประชาสัมพันธของกรมเจรจาฯ เปนอยางไร ภาษาท่ีใชเปนอยางไร  เขาใจดี

หรือไม
7. กรมเจรจาฯ ไดเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นหรือไม  ในหัวขอใดบาง เวลา

ท่ีใชใน การรวมแสดงความคิดเห็นเปนอยางไร
8. ทานมีขอเสนอแนะในการประชาสัมพันธของกรมเจรจา อยางไร
9. นโยบาย แนวคิด ในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยเปนอยางไร  ทําไมตองมีการ

ประชาสัมพันธ เพราะอะไร

คําถามท่ีใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ

สัมภาษณ  กลุมเจาหนาท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  โดยมีคําถาม
ดังตอไปนี้

1. การประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ มีลักษณะเปนอยางไร

2. ทานรับขาวสารการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย จากส่ือใดบาง
3. ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย มีอะไรบาง เพราะ

อะไร
4. ผลกระทบจากการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย มีอะไรบาง
5. กรมฯ เจรจา  ไดเปดใหสาธารณชนมีสวนรวมในการเจรจา หรือไม อยางไรพรอม

ยกตัวอยาง
6. เวลาท่ีใชในการประชาสัมพันธ ทานคิดวาเหมาะสมหรือไม อยางไร
7. ภาษาท่ีใชในการประชาสัมพันธเปนอยางไร ยากหรืองาย สําหรับผูรับสาร  อยางไร
8. ทานเขารวมประชุมFTA ทุกคร้ังท่ีกรมเจรจาฯ  เชิญหรือไม  ถาไมไปทุกคร้ังเพราะ

อะไร
9. ทานมีขอเสนอแนะอะไรบาง

DPU



70

DPU



71

บทที่ 4
ผลการวิจัย

การวิจัยเร่ือง การประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยโดยเก็บขอมูล
จากเอกสารท่ีเกี่ยวของ และใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูวิจัยทําการเก็บขอมูล
เพื่อมาตอบปญหานําวิจัยดังตอไปนี้

1. นโยบายและการดําเนินงานประชาสัมพันธในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดย
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มีลักษณะเปนอยางไร

2. การใชส่ือ ในการประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ มีลักษณะเปนอยางไร

3. ปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  โดย
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  มี

ลักษณะเปนอยางไร

งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิหรือศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวกับงานประชา
สัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศและศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิโดยทําการสัมภาษณกลุม
เปาหมาย  ไดแก กลุมบุคคลท่ีเปนขาราชการกรมเจรจาการคาระหวางประเทศกลุมศึกษาขอตกลง
เขตการคาเสรีภาคประชาชน  เจาหนาท่ีกรมศุลกากร เจาหนาท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย เจาหนาท่ีสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ผูประกอบการหรือบริษัทเอกชน ดังรายช่ือท่ี
กลาวมาแลวในบทที่ 3 จากการสัมภาษณสามารถแบงประเด็นคําตอบ  เพื่อตอบปญหานําวิจัย
ออกเปน  3  ตอน ดังตอไปนี้

ตอนท่ี 1 นโยบายและการดําเนินงานประชาสัมพันธในการจัดทําเขตการคาเสรีของ
ไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ตอนท่ี 2 การใชส่ือ ในการประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ
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ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย 
โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการจัดทําเขตการคาเสรีของ

ไทย

4.1 ผลการวิจัยตอนท่ี 1
จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และสัมภาษณ   

คุณอัญชนา  วิทยาธรรมธัช  นักวิชาการพาณิชย 9 ชช.(ผู เ ช่ียวชาญ) และ คุณชไมพร 
เจือเจริญ หัวหนากลุมงานประชาสัมพันธกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  สามารถประมวล
นโยบาย การดําเนินงานประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  โดยกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศไดดังตอไปนี้

จากการสัมภาษณคุณ อัญชนา วิทยาธรรมธัช นักวิชาการพาณิชย 9 ชช. กรมเจรจาการ
คาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2549 ไดรับการช้ีแจงวา  นโยบายการ
ประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยนั้น  รัฐบาลสมัย พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร  เปน
นายกรัฐมนตรี  ไดกําหนดใหเปนนโยบายเชิงรุก  เปนเร่ืองท่ีตองทํา เพื่อเพ่ิมโอกาสในการขยายการ
คา  การลงทุน การบริการ และความรวมมือกับประเทศคูเจรจา  โดยการบอกกลาวใหผูเกี่ยวของรู
และเขาใจ โดยพยายามเผยแพรใหทุกกลุมเปาหมายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุมนักวิชาการ 
เกษตรกรและประชาชนทุกภาคสวนใหทราบและเขาใจ

ตอมาในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2549  คุณอัญชนา  ไดสงโทรสารใหรายละเอียดเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับ นโยบายและการดําเนินงานประชาสัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศวารัฐบาล
กําหนดใหการประชาสัมพันธ  การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  เปนนโยบายยุทธศาสตรเชิงรุกทาง
การคาตางประเทศ  เพื่อสรางพันธมิตรทางการคา  เพิ่มโอกาสในการขยายการคาและการลงทุน  
รวมท้ังใหประเทศคูเจรจาเปนประตูการคาเขาสูประเทศตาง ๆ เพ่ือเปนศูนยกลางการคาและการ
ลงทุนในภูมิภาคเอเซีย

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  ในฐานะผูรับผิดชอบในการประสานงานการเจรจา
เขตการคาเสรีกับประเทศคูคาตางๆ ไดมองเห็นความจําเปนท่ีตองสรางประชาสัมพันธใหผู
เกี่ยวของทุกฝายมีความรู และเขาใจ โดยเนนการประชาสัมพันธเชิงรุกใหผูประกอบการ และ
สาธารณชนไดรับทราบ และสามารถปรับตัว  รองรับโอกาส  และปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันทวงที
รวมท้ังสามารถเขามาใชประโยชนจากความตกลงอันเนื่องมาจากการเจรจาเขตการคาเสรีดวย

ในการดําเนินงานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเจรจาเขตการคาเสรีของไทยกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศมีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้
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1. การรับฟงความคิดเห็น  จากผูประกอบการ และผูท่ีเกี่ยวของ ผานทางการประชุม 
หรือสัมมนา

2. นําขอมูลท่ีไดรับฟงจากความคิดเห็นจากท่ีประชุม  สัมมนา  มาพิจารณาประกอบ
การวางแผนการประชาสัมพันธ

3. การดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธท่ีกําหนดไว
4. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ ตามแผนขางตน

จากการสัมภาษณคุณ ชไมพร เจือเจริญ  หัวหนากลุมงานส่ือประชาสัมพันธ กรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2549 คุณชไมพร ไดให
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนโยบายในการประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทยวา  
ผูบริหารตองการใหการประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมายมากท่ีสุด  ท้ังผูประกอบการนําเขา
สงออก  เกษตรกร  ประชาชน นิสิต  นักศึกษา  เพื่อเผยแพรใหรับรูประโยชนของการจัดทําเขต
การคาเสรีท่ีไทยจะไดรับ  แตเนื่องจากการจัดทําขอตกลงระหวางประเทศในรูปของพหุภาคีท่ีหลาย
ประเทศเกี่ยวของยืดเยื้อและเสียเวลามาก  หลายประเทศจึงหันมาทําการเจรจาการคาในลักษณะของ
ทวิภาคี  ระหวาง  2  ประเทศคูคา  ซ่ึงทําใหตกลงกันไดเร็วข้ึน อยางไรก็ดีในการประชาสัมพันธผาน
ส่ือทุกชนิดนั้น  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ   มีเปาหมายท่ีจะใหมีการประชาสัมพันธถึงกลุม
รากหญา คือ  เกษตรกรมากท่ีสุด  แตขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผูประกอบการนําเขา  สงออก ซ่ึงจะได
ผลประโยชนหรือเสียประโยชนในการปรับลดราคาของสินคา  ในการนี้กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ  ตองพยายามช้ีแจงในภาพรวมใหเห็นวาประเทศไทยไดประโยชน  ผูประกอบการและ
เกษตรกรไดประโยชนอยางไรบาง
 ในสมัยรัฐบาลรักษาการ  ซ่ึงมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ  เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย  มีนโยบายใหหลีกเล่ียงการพูดถึงการจัดทําเขตการคาเสรี แตเนนเร่ืองความรวมมือตามขอ
ตกลงเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement)  เปนการตกลงดานความรวม
มือมากกวา  และไมเนนดานการเจรจา  การลงนาม    แตพูดถึงสินคาท่ีประเทศไทยมีศักยภาพและ
ไดเปรียบกวา จึงทําการประชาสัมพันธใหตางประเทศหรือคูคาทราบ  เชน กรณีขอตกลงไทย – 
อินเดีย    ท่ีจะลดภาษีสินคา  82  รายการ  ใหเหลือ  0  นั้น ไทยไดเปรียบในการสงสินคาออก  จึงได
มีการประชาสัมพันธอยางเต็มที่  เชนเดียวกับกรณี ไทย – นิวซีแลนด  แมวาตัวเลขการขยายตัวจะ
ลดลงแตมูลคายังสูงอยู  และไทยยังไดเปรียบ ก็ใหมีการประชาสัมพันธบอกกลาวใหผูประกอบการ
และผูเกี่ยวของในประเทศไดทราบ
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นอกจากนี้ผูวิจัยไดสัมภาษณ ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2549 
ทานไดกลาวถึง แนวคิดและนโยบายในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย ไววา

แนวคิดในการประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย หรือ FTA เพื่อตองการ
สรางความเขาใจใหกับประชาชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ  ไมวาจะเปนผูประกอบการนําเขา สงออก  
เกษตรกร  ประชาชน นิสิต  นักศึกษา ไดเขาใจวา ทําเขตการคาเสรีแลว ดี ทําใหประเทศชาติเจริญ  
มีเงินหล่ังไหลเขามาสูประเทศชาติมากข้ึน  ประชาชนในประเทศ มีงานทํากันมากข้ึน ลดปญหา
การวางงานภายในประเทศ เปนตน ซ่ึงการประชาสัมพันธจะเปนไปในเชิงบวก และไมเนนลงลึก
การประชาสัมพันธหวังเพียงแตทําใหเกิดความเขาใจเทานั้น

ดานนโยบายในการประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  เนื่องจากการจัด
ทําเขตการคาเสรี หรือ FTA ของไทยท้ังหมดในภาพรวม ประชาชนทุกภาคสวนยังไมเขาใจ ดังนั้น
จึงตองสรางความเขาใจวา FTA  คือ อะไร แลว FTA สามารถชวยประเทศชาติไดอยางไร หรือ FTA
จะทําลายประเทศชาติ หรือไม อยางไร  ขอมูลเหลานี้จึงตองประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจ 
เพราะเขาจะไดมีสวนในการตัดสินใจหรือเลือกทางเดินไดวา ไทยทําเขตการคาเสรีกับ จีน แลวดี 
หรือไมดี เห็นดวยหรือไม อยางไร  ทํา FTA ไทย-อเมริกา ดี หรือไมดี เห็นดวยหรือไม อยางไร 
เปนตน  ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะสะทอนออกมาผานส่ือตาง ๆ เชน ส่ือหนังสือพิมพ โดยจะบอกผานทาง
ออมวาเสียงสวนใหญเห็นดวยหรือไมกับรัฐบาลในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย ถามีเสียงทวง
ติงมากก็แสดงวา ประชาชนไมเห็นดวยกับรัฐบาล ไมเห็นดวยกับนโยบายในการประชาสัมพันธการ
จัดทําเขตการคาเสรี

ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ยังไดกลาวตอถึงนโยบายในการประชาสัมพันธการจัดทําเขต
การคาเสรีของไทยวายังไมดี  เพราะวาไทยทําเขตการคาเสรีกับใคร ไมมีการเตรียมไวกอน ยังไมมี   
การอธิบายท่ีชัดเจน เพราะการประชาสัมพันธท่ีดีนั้นตองมีท้ังการประชาสัมพันธกอนเจรจาประชา
สัมพันธระหวางเจรจา  และประชาสัมพันธหลังจากเจรจาเสร็จแลว จนถึงข้ันตอนการตกลงในการ
ลงนามรวมกัน เชน การคาเสรีไทย - จีน ,ไทย-อินเดีย เปนตน  ไมมีการประชาสัมพันธบอกกลาวไว
ลวงหนา  ไดทราบตอนท่ีมีขาวมาบอกวา ไทยจะทําเขตการคาเสรี กับประเทศนั้น กับประเทศน้ี จน
ส่ือบอกวา ประเทศไหนท่ีนายกทักษิณบินไป  ประเทศนั้นทํา FTA กับไทย นั่นคือ ส่ือตอวา นายก
ทักษิณ วาใชตั๋วเคร่ืองบินเปนตัวตัดสินในการกําหนดชะตากรรมของประเทศ โดยไมไดใชหัวคิด
ในการไตรตรองไวกอน  ดังนั้นเม่ือผลสะทอนกลับออกมาอยางนี้ ทางรัฐบาลจึงตองทําการประชา
สัมพันธ
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นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และพบวา 
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศมีวัตถุประสงคในการประชาสัมพันธ ดังตอไปนี้

1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร ความเคล่ือนไหวของไทยเกี่ยวกับการ
จัดทําเขตการคาเสรีกับประเทศคูคา (ท่ีมา : เอกสารกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ)

2. เพื่อสรางความพอใจ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทัศนคติใหกลุมเปาหมาย เพื่อ
เตรียมพรอมกับสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน (ท่ีมา : เอกสารกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ)

3. เพื่อกระตุนใหผูประกอบการ เกษตรกรไดมีการปรับตัว และใชประโยชนจากความ
ตกลงและความรวมมือทางการคาระหวางประเทศ (ท่ีมา : เอกสารกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ)

4. เพื่อเปดใหสาธารณชนเขามามีสวนรวมในการเจรจามากที่สุด และจะทําใหการ
เจรจาตอบสนองความตองการของทุกฝายได (ท่ีมา : เอกสารกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ)

จากวัตถุประสงคดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุมผูประกอบการ เพื่อ
ศึกษาถึงการเตรียมความพรอม  การไดรับประโยชน หรือเสียประโยชนในการประกอบธุรกิจ  จาก
การไดรับขาวประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยโดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ บุคคลดังตอไปนี้

1. ดร. นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี  อายุ 50  ป  ตําแหนง เจาของบริษัท ถวยทองโอสถ จํากัด
ประกอบกิจการผลิตยาหมองตราถวยทอง ขายในประเทศ  และสงออก  นอกจากนั้นยังดํารง
ตําแหนง ในสภาอุตสาหกรรม คือ เลขาธิการประธานคณะกรรมการวาดวย แหลงกําเนิดสินคา  และ
มาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี   และเปนตัวแทนของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยใน
กลุมอุตสาหกรรมยารักษาโรค

2. นายทรงพล  สองแสง  อายุ  40 ป  ตําแหนง ท่ีปรึกษาทางดานธุรกิจ  บริษัท จรัญ 
อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด  ซ่ึงประกอบกิจการนําเขารถยนตเกาจากตางประเทศ เพื่อมาปรับสภาพ
ใหใชได แลวสงออก

3. นายเอกพล  พลางกูร  อายุ  45 ป  ตําแหนง หัวหนาสวนงานติดตอราชการ บริษัท 
เคซีอี อีเลคโทร-นิคส จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ ผลิตแผนพิมพแผงวงจรไฟฟา (Printed 
Circuit Board)  เพื่อ   การสงออก
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4. นายนวพล  พัฒนรัตน  อายุ 44 ป ตําแหนง ผูจัดการการตลาดตางประเทศ   ฝายการ
ตลาดตางประเทศ บริษัท บางกอกอินเตอรฟูดส จํากัด  ประกอบกิจการผลิตแปงขาวเหนียว แปงขาว
เจา  สงออกประมาณ 60%

5. นางสาวคัธรินทร รุงพนารัตน อายุ  45  ป  ตําแหนง  Assistant General Manager
รับผิดชอบงานดาน Finance & Account, HR & Admin, Procurement & Logistic บริษัท เท็กซเคม-
แพค (ไทยแลนด) จํากัด   ( Texchem-Pack (Thailand) Co., Ltd. )  ประกอบกิจการ บรรจุภัณฑ
พลาสติก (Plastic Packaging) เพื่อการสงออก

สัมภาษณ  ดร. นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี  อายุ 50  ป  ตําแหนง เจาของบริษัท ถวยทองโอสถ 
จํากัด  ประกอบกิจการผลิตยาหมองตราถวยทอง ขายในประเทศ  และสงออก  นอกจากนั้นยังดํารง
ตําแหนง ในสภาอุตสาหกรรม คือ เลขาธิการประธานคณะกรรมการวาดวย แหลงกําเนิดสินคา  และ
มาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี   และเปนตัวแทนของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยใน
กลุมอุตสาหกรรมยารักษาโรค   เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2549 โดย ดร. นิลสุวรรณฯ  ไดกลาววา

การเจรจาการคาเสรี  ข้ึนอยูกับรัฐบาลต้ังหนวยงานใดข้ึนเปนหวัหนาในการเจรจา เชน  
ไทย- ญ่ีปุน ทีมหัวหนา คือ กระทรวง ตางประเทศ โดยมีรองปลัดกระทรวงตางประเทศ เปน
ประธาน ดังนั้นกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เปนเพียงหนวยงานชวย หรือ  Support เพราะวา 
หนวยงานท่ีทําประชาสัมพันธตองเปนกระทรวงตางประเทศ ไมใชกรมเจรจาฯ  แตงานวิจัยนี้เปน
การประชาสัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  ดังนั้นกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
มีสวนรับผิดชอบใน   การประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรี ดังนี้

1. ไทย- ออสเตรเลีย
2. ไทย – นิวซีแลนด
3. ไทย – จีน หรือ ASEAN – จีน
ถาเปนรัฐบาล ดร. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี กรมเจรจา ฯ รับผิดชอบเพียงแค

นี้ นอกจากนั้นกรมเจรจาฯ เปนหนวยงานชวยในภาพรวมท้ังหมดของ ทุก ๆ FTA   กรมเจรจาฯ เปน
ผูทําการประชาสัมพันธ  แตไมไดไปทําการเจรจา  เพราะฉะนั้นถาจะประชาสัมพันธในเชิงลึก 
กรมเจรจาฯ จะประชาสัมพันธไดเฉพาะในสวนท่ีรับผิดชอบ คือ ไทย – ออสเตรเลีย, ไทย – 
นิวซีแลนด, ไทย – จีน ,อาเซียน – จีน  กรมเจรจาฯ จะไมสามารถประชาสัมพันธการคาเสรีไทยกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ในเชิงลึกได เชน ไทย-ญ่ีปุน เปนตน แตจะประชาสัมพันธไดในภาพรวมเทานั้นนอก
จากนั้นหัวขอท่ีกรมเจรจาฯ จะประชาสัมพันธในเชิงลึกได คือการลดภาษีอากรขาเขา  สวนหัวขอ
อ่ืน ๆ อาจทราบมากบาง นอยบาง และมีหนวยงานอ่ืนมารองรับ  เชน
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- เร่ืองแหลงกําเนิดสินคา มีศุลกากร มารองรับ
- ปญหาอุปสรรคทางการคา  เปนของกรมการคาตางประเทศ
- การออกใบรับรองแหลงกําเนิดสินคา เปนของกรมการคาตางประเทศ
- การลงทุน เปนหนวยงานของกรมตาง ๆ เชน กรมการคาภายใน มารองรับ
ปจจุบันนี้  กรมเจรจาฯ ไดเขามารับผิดชอบในสวนของ ASEAN ดวย เชน อาเซียน- 

เกาหลี, อาเซียน- ญ่ีปุน, อาเซียน – อินเดีย, อาเซียน-จีน
FTA มี 2 ประเภท
1. FTA ท่ีเปน 2 ประเทศ เชน ไทย-ออสเตรเลีย, ไทย-จีน, ไทย-นิวซีแลนด เปนตน
2. FTA ท่ีเปนกลุมประเทศ เชน กลุมอาเซียน

นอกจากนั้น ดร.นิลสุวรรณ  ไดกลาววา  ทานเปนท้ังผูประกอบการและเปนท้ังบุคคล
ท่ีเขาไปรวมการเจรจา  เขาไปใหการ SUPPORT ขอมูลในภาคเอกชน ทําใหทานทราบขอมูลที่ลึก 
และมีฐานะเปนผูรับท่ีมีความเขาใจ โดยไมตองประชาสัมพันธ ในฐานะท่ีทานเปนผูประกอบการ 
ทานรับทราบขาวประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยจากเว็ปไซตของกรมเจรจาฯ  มาก
ท่ีสุด  ซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับเง่ือนไข ความตกลงในการจัดทําเขตการคาเสรี ความคืบหนาของ FTA 
และทานจะเขารวมประชุมสัมมนาของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศเกือบทุกคร้ัง  ท้ังในฐานะผู
เขาฟง และเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเร่ืองตาง ๆ  เชน การลดภาษี  แหลงกําเนิดสินคา 
เง่ือนไขอุปสรรคทางการคาท่ีไมใชภาษี  การลงทุน การบริการ การบรรยายมีการแบงเปนรายหมวด
สินคา เชน สินคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรม สินคาประมง  เปนตน ในรายละเอียดไดบอกใหทราบ
ถึงการทํา FTA วาเราจะไดอะไร เสียอะไร จะเกิดอะไรขึ้น ใครจะได ใครจะเสีย และบอกผูเขารวม
ประชุม สัมมนา ดวยวาตองเตรียมตัวอะไร อยางไร   เพื่อใหเขาเขาใจวาเม่ือประชุมหรือฟงสัมมนา
เสร็จแลว เขาตองไปเตรียมความพรอมอะไรบาง กลาวคือเขาตองรูวาสินคาท่ีเขาสงออก จะเปน
อยางไร เชน  ถาเปน FTA ไทย-ออสเตรเลีย   เราจะขายสินคาใหออสเตรเลีย ภาษีท่ีเจรจากันคร้ัง
สุดทายเปนกี่เปอรเซ็น  และจะเร่ิมลดภาษีกันในปไหน  ตองเปรียบเทียบดวยวาสินคาของไทยถาเขา
ไปขายในออสเตรเลียผูประกอบการนําเขาของออสเตรเลียตองเสียภาษีขาเขาใหรัฐบาลออสเตรเลีย
กี่เปอรเซ็น สินคาคูแขงของไทยตองเสียภาษีขาเขาในออสเตรเลียกี่เปอรเซ็น  ราคาสุดทายท่ี
ประเทศออสเตรเลียตางกันเทาไร  เม่ือลดภาษีแลวสินคาไทยจะถูกกวาคูแขงหรือเปลา และถูกกวา
กันเทาไรจะทําใหสินคาไทยขายดีข้ึนหรือไม  ถาขายดีข้ึน ทานในฐานะผูผลิตจะตองเพ่ิมกําลัง  
การผลิตและเพ่ิมข้ึนกี่เปอรเซ็นนั้นตองสามารถคํานวณได กลาวคือตองบรรยายใหเห็นภาพ  
มิฉะนั้นคนฟงจะไมเขาใจ  พูดงาย ๆ คือ ทํา FTA คุณจะไดตังคเพิ่มข้ึน  ทุกคนฟงแลวก็ตองบอก
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วาชอบ  แตขอเสียก็มี ถาเราไมทํา เขาก็มาแยงสตังคของเราในประเทศไทย คือเขาสงสินคาเขามา
ขายในประเทศของไทย

การประชาสัมพันธของกรมเจรจา ฯ เปรียบเทียบจากอดีตถึงปจจุบัน ในอดีตการประชา
สัมพันธยังไมดี  แตไดมีการพัฒนาข้ึนมาเร่ือย ๆ จาก ไมดี เปนใชได  ดังนั้นในสมัยใหมบงบอกเดน
ชัดแลววา ดี   สวนคนฟงจะรูเร่ืองหรือไมนั้นเปนอีกเร่ืองหนึ่ง  คือ ผลสําเร็จของการประชาสัมพันธ
ก็อีกเร่ืองหนึ่ง การประชาสัมพันธถาใชภาษาราชการมากเกินไป คนฟงก็จะไมเขาใจ  ดร.นิลสุวรรณ  
กลาววา  ในฐานะท่ีทานเปนผูประกอบการ  สามารถตอบไดวา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
ไมไดสงเอกสารอะไรมาใหดูเลย  แตถาตอบในฐานะท่ีทานเปนผูรวมประชุม ในฐานะนักเจรจา 
และในนามของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตอบไดวาทานไดเอกสารมาเปนจํานวนมาก  
ตองการเอกสารอะไรก็ขอเอกสารจากกรมเจรจาฯ  แลวเอาไปแจกจายใหแกสมาชิกของสภา
อุตสาหกรรม  กลาวคือ ตองไปรับเอกสารมาเอง กรมเจรจาฯ จะไมจัดสงเอกสารมาให

ภาษาท่ีใชในการประชาสัมพันธของกรมเจรจาฯ  มีความเขาใจปานกลาง คือเขาใจบาง 
ไมเขาใจบาง  มีศัพทเทคนิค  เปนภาษาราชการ  คนฟงท่ัวไปท่ีทราบวามี FTA บางคร้ังไมทราบวา 
FTA   ยอมาจากอะไร  การใชภาษาไมถูกตอง เชน การลดภาษี ตามหลักการวิชาการถือวาเรียกผิด
ท่ีถูกตองควรเรียกวา  “การลดอากรขาเขา”  แตถาเรียกวาการลดอากรขาเขาประชาชนก็ไมเขาใจ
ดังนั้นการใชภาษา กับความเขาใจของประชาชนจึงเปนคนละประเด็นกัน การประชาสัมพันธ
มุงหวังใหประชาชนเขาใจ  จึงตองใชภาษาท่ีประชาชนเขาใจ   ดังนั้นจึงตองใชคําวา   “การลดภาษี”  
แทนคําวา  “ การลดอากรขาเขา”
 การใชคําในการประชาสัมพันธ ยังไมถูกตอง  บางทานพูดวาภาษีสงออกเปน 0 ซ่ึงเปน
ความเขาใจท่ีผิด  เพราะวาการสงออกจะไมมีภาษีสงออก  เชน เราสงสินคาไปขายมาเลเซีย  เรา
ไมตองเสียภาษี เพราะวาไมมีภาษีสงออก  และ  ไมมีคําวาภาษีเปน 0 ดวย เม่ือสินคาถึงประเทศมาเล
เซีย มาเลเซียจะเก็บภาษีขาเขา  ตรงจุดนี้ผูนําเขาของประเทศมาเลเซียตองจายอากรขาเขาใหรัฐบาล
มาเลเซีย  ประเทศไทยซ่ึงเปนผูสงออกก็จะไมเกี่ยวกับอากรนี้  ในทํานองเดียวกันการคาจะเปน 2 มิติ 
กลาวคือ เม่ือประเทศมาเลเซียสงสินคามาขายในประเทศไทยไทย คนไทยท่ีนําสินคาเขามาก็ตองเสีย
อากรขาเขาใหกับรัฐบาลไทย เม่ือมี FTA  อากรขาเขาจะคอย ๆ ลดลง  สินคาบางชนิดสามารถลดลง
เปน 0 ทันที ดังนั้นคนไทยท่ีนําเขาก็ดีใจ  เพราะวาตนทุนในสินคาถูกลง  แตถาสินคานําเขาชนิดนี้  
มีผลิตในประเทศไทยดวย สินคานําเขาชนิดนี้ก็จะมาแยงตลาดภายในประเทศ  คนท่ีผลิตในประเทศ
ไทยก็จะไดรับผลกระทบในดานการเสียผลประโยชน  เนื่องจากมีคูแขงเพิ่มมากข้ึน ตลอดจนตองมี
การปรับราคาใหสอดคลองกับคูแขงซ่ึงบางคร้ังตนทุนอาจสูงกวา แตจะขายสินคาสูงกวาคูแขงก็ไม
ไดเกรงวาจะสูญเสียลูกคา  เพราะวาการคาจะอยูรอดและแขงขันได ตลาดในประเทศตองเปนของ
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เรากอน คือ เราตองขายสินคาชนิดนั้นใหโดงดังมีช่ือเสียงในประเทศ แลวคอยสงออก สินคา OTOP 
ก็ปฏิบัติกันเชนนี้ ดังนั้นสินคาของเขาก็อยาเพิ่งใหเขามา  มิฉะนั้นเราจะสงออกไมได  นี่คือส่ิงท่ีตอง
ระวังอยางยิ่งในการเจรจา  เชน สินคา หอม กระเทียม นําเขาจากจีน อากรขาเขาเปน 0 สินคานี้ก็มา
แยงตลาด   หอม  กระเทียมของไทย ทําให หอม กระเทียมของไทยขายไดนอยลง  ถากระเทียมไทย
ไมสงออกดวย เกษตรกรไทยก็จะเสียประโยชน  เพราะสูราคาของจีนซ่ึงตํ่ากวาไมได
 การประชาสัมพันธท่ีกรมเจรจาฯ  จัดข้ึนในดานการสัมมนา   ไดเปดโอกาสใหผูฟงรวม
แสดงความคิดเห็นตอวิทยากร หลังจากนั้นกรมเจรจาฯ ก็เก็บขอมูลเหลานี้ไป  หัวขอท่ีใหรวมแสดง
ความคิดเห็น จะเปนหัวขอท่ีวิทยากรพูด เชน การลดภาษี    แหลงกําเนิดสินคา  จุดดี จุดเสีย ในการ
ทํา FTA  เปนตน  เวลาท่ีใชในการสัมมนาประมาณ  3 ช่ัวโมง เชน เปดสัมมนา 9.00 น. เลิกสัมมนา
ประมาณ  12.00 น

ประโยชนจากการประชาสัมพันธของกรมเจรจาฯ ในแงของส่ือวา
1. เกิดความเขาใจวาจะมีอะไรใหมเกิดข้ึนภายใต FTA

              2. ความเขาใจในสวนของประโยชนท่ีไดจาก FTA ถือวาพอใชได  แตถาวัดจากกรม
เจรจาฯ ยังไมชัดเจน เพราะทุกคร้ังท่ีกรมเจรจาฯ ประชาสัมพันธจะแถลงขาวแตภาพรวม ซ่ึงภาพ
รวมมิไดบอกส่ิงท่ีประเทศไทยไดรับประโยชนท่ีชัดเจน ยกตัวอยางเชน ประเทศไทยตองการได
ปลาทูนาในอาเซียน กรมเจรจาฯ ก็จะประชาสัมพันธวา ตองการใหอาเซียนลดภาษีปลาทูนา
กระปอง แตไมไดบอกวาลดภาษีมาเหลือกี่ เปอรเซ็น  เม่ือลดแลวการสงออกปลาทูนาจะเพิ่มข้ึนเทา
ไร  บอกเพียงวาจะใหลดภาษี  แลวจะสงออกได  ไมมีอะไรที่จะบอกใหชัดกวานี้  ขอมูลแคนี้อาจจะ
เพียงพอสําหรับคนฟงท่ัวไป แตคนท่ีเปนเจาของสินคาทูนา ขอมูลแคนี้ไมพอ สวนประเด็นการเปด
ตลาดซ่ึงจะมีเร่ืองท่ีเกี่ยวของ เชน  การลดภาษี   เร่ืองแหลงกําเนิดสินคา  เร่ืองแหลงอํานวยความ
สะดวกในการเอาสินคาเขาดานศุลกากร  แตกรมเจรจาฯ  จะประชาสัมพันธหลัก ๆ ในเร่ืองลดภาษี 
หรือลดอากรขาเขาอยางเดียว ไมไดประชาสัมพันธท้ัง 3 เร่ือง  และไมไดเนนท่ีประเด็นสําคัญ ๆ 
ดังนั้นการประชาสัมพันธยังถือวานอยไปในดานของเนื้อหาและรายละเอียด 
                   ในการประชาสัมพันธไดบอกวา การจัดทําเขตการคาเสรีหรือ FTA ไดมีปญหาอุปสรรค
ในการกีดกันทางการคาของประเทศคูเจรจา  เชน ดานคุณภาพของสินคาซ่ึงบางคร้ังมีสารเคมีตกคาง
มากเกินไป  มีเชื้อรา  มีหนอน  โรคไขหวัดนก เปนตน โดยประเทศคูเจรจาจะยกมาแอบอางเพื่อกีด
กันสินคาของเราไมใหไปขายในประเทศของเขา  ดังนั้นในทางปฏิบัติ กอนท่ีจะสงสินคาไปขายใน
ประเทศใด  จึงตองศึกษากฎระเบียบของประเทศคูคา  ศึกษาเง่ือนไขวาเขาตองการสินคาของเราเปน
อยางไร  ตองการใหเราทําอยางไร  ถาเราทําไดตามเง่ือนไขของเขา เชน สินคาของเราไดมาตรฐาน 
ISO 9000  หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ  ท่ีเขากําหนด  เขาก็จะกีดกันสินคาของเราไมได  แตท่ีมีปญหากันก็
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คือ  การแกลงกันทางการคา เชน เขากําหนดมาวาสินคายาตองตรวจกอนท่ีจะเขาประเทศของเขา
ดังนั้นทุกบริษัทท่ีสงยาออกไปก็ตองตรวจเหมือนกันหมด แตถาเขาจะแกลง  เชน  เอายาของเราไป
เก็บดองไว 30 ป  แลวคอยมาตรวจ อยางนี้เขาเรียกวา กล่ันแกลงทางการคา  และการกําหนดมาตร
ฐานสูงเกินจริงในตัวสินคา  ก็ถือเปนการแกลงกันทางการคาเชนเดียวกัน

ดร. นิลสุวรรณ ไดใหขอเสนอแนะวา  ตองการใหการประชาสัมพันธของกรมเจรจาฯ มี
ความโปรงใสมากข้ึน  มีความถ่ีมากข้ึน ใชภาษาท่ีประชาชนเขาใจงาย  และอธิบายผลกระทบใหชัด
เจนมากกวานี้  เชน เม่ือ NGO มารองเรียน ก็สามารถอธิบายได ถึงแมวาผลลัพธจะประสบความ
ลมเหลว แตกรมเจรจาฯ ก็ตองพูด ตองอธิบายใหเขาเขาใจ สวนท่ีเขาไมชอบก็อีกประเด็นหนึ่ง  
เพราะวาเราไมสามารถใหเขามาเปนพวกเดียวกับเราได   แตเราสามารถบอกใหเขาเขาใจได  นี่คือ  
หัวใจของการประชาสัมพันธ

   ดร.นิลสุวรรณ กลาววา  การประชาสัมพันธ ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
ทําใหผูประกอบการไดประโยชน และเสียประโยชน  ดังตอไปนี้
1.  ไดประโยชน  กลาวคือ ผูประกอบการมีความรู ความเขาใจ ทราบวาจะมี FTA และสามารถจะสง
ออกสินคาไปขายประเทศตางๆ ไดมากข้ึน เชนสงออกไป เวียดนาม อินเดีย ยุโรป อเมริกา  เปนตน 
เม่ือรัฐบาลประชาสัมพันธวาจะทํา FTA กับประเทศอะไร  ผูประกอบการอาจใหความสนใจมายัง
ประเทศนั้น (ซ่ึงเดิมไมใหความสนใจ) ดวยการไปหา PARTNER หรือหาหุนสวนทางเศรษฐกิจ ท่ี
ประเทศนั้นเพื่อมาเปนมิตรกันกอน เม่ือได PARTNER แลว ก็ทําการซ้ือขายกันกอนท่ีจะเปด FTA 
เพราะการคาถาลูกคาสนใจในสินคาก็ไมตองมารอกติกา สามารถทําการคาขายกันกอนได  และเม่ือ
เปด FTA ระหวางกันแลว  ภาษีเปน 0  (หรืออาจจะไม 0 ทันที แตคอย ๆ ลดภาษีลง)  นี่คือ การ
เตรียมความพรอม   เชน  กรณีเจรจา ไทย-อินเดีย เพียงแคการเจรจา ยังไมไดตกลงทํา FTA ระหวาง
กันเลย  สินคาของไทยสามารถขายไดเพิ่มข้ึนถึง 100%  ผลิตภัณฑของผมก็ขายไดดวย (ทาน
ดร.นิลสุวรรณฯ กลาว)  แตสินคาของทานเปนหมวดยารักษาโรค  จะเห็นวาการคาขายไมเคยหยุด
นิ่ง   ไมใชวาตองรอใหมี FTA แลวคอยขายถึงไมมี FTA  ก็ซ้ือขายกันอยูแลว  เพียงแตวาเม่ือมี FTA 
แลวทําใหเรามีโอกาสเลือกประเทศท่ีจะทําการคาขาย  เชน ทานดร.นิลสุวรรณฯไมเคยสงออกสินคา
ไปขายท่ีประเทศอินเดีย  เม่ือไดขาวประชาสัมพันธวารัฐบาลจะไปเจรจา ทานก็ไปหา PARTNER 
หรือหุนสวนทางเศรษฐกิจท่ีอินเดียเตรียมไวกอน เม่ือ PARTNER ขอซ้ือสินคาทานก็ทําการขายสิน
คาไดทันที โดยที่ผูนําเขาของประเทศอินเดียยอมเสียภาษีไปกอน เม่ือลงนามทํา FTA ระหวางกัน
เสร็จ   การซ้ือขายสินคาใน LOT ตอไป ผูนําเขาทางอินเดียก็ไมตองเสียภาษีใหกับทางรัฐบาลอินเดีย
แลว  เพราะการคาขายเขาตองการทําตลาด ไมตองมานั่งรอกติกาวาใหลดภาษีแลวคอยขาย ปกติไมมี  
FTA เราก็สงออกอยูแลว เพียงแตเราสงออกไปในแนวทางท่ีเราคิดวาเราควรจะทํา เม่ือกอนเราไมรู
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วาอินเดียเปนเปาหมายของรัฐบาล เพราะฉะน้ันเม่ือกอนเราก็สงออกไปจีน อเมริกา นอรเวย สวีเดน 
แตไมเคยสนใจอินเดีย เหตุท่ีไมสนใจเพราะวาตัวเลขหรือขอมูลบอกวาอินเดียซ้ือขายไมได และ
กอนท่ีจะมี FTA เราไปหาเขา เขาก็ไมสนใจเหมือนกัน ดังนั้นพอมีประชาสัมพันธ FTA ก็ชวยได
มาก  จากเม่ือกอนเขาไมสนใจซ้ือขายสินคากับเรา เขาก็มาใหความสนใจ  นี่คือประโยชน

2. เสียประโยชน  หรือกลุมท่ีไมไดประโยชน  กลุมเสียประโยชนจะเปนกลุมท่ีขาย
สินคาในประเทศ และมีสินคานําเขาชนิดเดียวกันเขามาตีตลาดในประเทศ โดยมีราคาตํ่ากวา เพราะ
วานําเขามาภาษีนําเขาเปน 0 ตนทุนจึงตํ่า และมาเปนคูแขงกับสินคาชนิดเดียวกันท่ีผลิตในประเทศ 
ทําใหผูประกอบการ หรือผูผลิตท่ีผลิตสินคาชนิดเดียวกันนี้ไดรับผลกระทบกระเทือน  ยกตัวอยาง
เชน สินคา หอม กระเทียม ผัก ผลไม นําเขาจากจีน ภาษีนําเขาเปน 0  ก็มาแยงตลาด หอม กระเทียม  
ผัก ผลไมของไทย ทําใหหอม กระเทียม ผัก ผลไมไทยขายไดนอยลง  และถาสินคาไทยไมสงออก
ดวย แลวเกษตรกรไทยก็จะไดรับผลกระทบและสูญเสียผลประโยชนอยางมาก  เพราะสูราคาของ
จีนซ่ึงตํ่ากวาไมได

อนึ่ง  การเสียประโยชนจะตกอยูกับธุรกิจท่ีมีความพรอมและเข็มแข็ง แตรัฐบาลไมได
ไปตกลงเจรจาในธุรกิจนั้น  เชน   การจัดทํา FTA ไทย-ออสเตรเลีย  เม่ือเจรจาเสร็จ  รัฐบาลไมเคย
ประชาสัมพันธเลยวา สินคายาในออสเตรเลีย จะขายได   ถารัฐบาลบอกวา รถยนตจะขายดี อาหาร
จะขายดี  ดังนั้นธุรกิจยาก็จะไมไดประโยชนอะไรจากการประชาสัมพันธนี้  เพราะวาผูประกอบ
ธุรกิจยาจะทราบไดอยางไรวายาจะขายดีในออสเตรเลีย   แตทานดร.นิลสุวรรณฯ ทราบวายาในออส
เตรเลียเปนอยางไรนั้นเพราะวา ทานเปนนักเจรจา  FTA ดวย  ทานถึงไดทราบกอน แตถาพูดถึงผู
ประกอบการท่ัวไป เขาก็จะไมทราบวายาในออสเตรเลียขายดี หรือไมดี  สินคาตาง ๆ ของตนจะขาย
ดีในออสเตรเลียไดมากนอยแคไหน  รวมท้ังขายดีในประเทศคูเจรจาอ่ืน ๆไดมากนอยแคไหน เชน 
นิวซีแลนด  จีน  เปนตน  ดังนั้นกรมเจรจาฯ จึงควรจะมีจดหมาย หรือมีเร่ืองไปสงสมาคมยา หรือสง
สมาคมธุรกิจนั้น ๆ ใหเขาทราบวา ในออสเตรเลียยานาจะขายไดดี  สินคาชนิดนั้น ชนิดนี้ นาจะขาย
ไดดี  แลวสมาคมยา หรือสมาคมธุรกิจนั้น ๆ ก็จะไปทําเอกสารเผยแพรใหกับสมาชิก เพราะวาถา
หากจะใหผูประกอบการไปถามออสเตรเลียเอง บางคร้ังก็อาจไดขอมูลท่ีผิดบาง ถูกบาง

การปรับตัว   จากการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  ทําใหผูประกอบ
การมีการปรับตัวเพื่อใหธุรกิจสงออกมีความคลองตัว รวดเร็วและถูกตอง ท้ังนี้เพราะประเทศคู
เจรจามีความตางกันท้ังในดานของภาษา หนาตา วัฒนธรรม สภาพแวดลอม เปนตน ผูประกอบการ
จึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในลูกคา  และทําการปรับตัวในเชิงการคา ดังน้ี
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1. การใชคอมพิวเตอรสงขอมูลในอินเตอรเน็ต  คือ ตองมีความรูทางดานคอมพิวเตอร
ใชในการขายสินคา E-commerce ใชในการสงเอกสารขอมูลตาง ๆ ใหกับผูซ้ือหรือลูกคาในตาง
ประเทศ เชน ประเทศออสเตรเลีย   ซ่ึงการสงขอมูลทางอินเตอรเน็ตเหลานี้ ถาไมมีความรู  ความ
ชํานาญก็ตองเรียนรู และฝกฝนใหสามารถปฏิบัติงานได และเกิดความชํานาญ รวมทั้งตองจาง
พนักงานที่มีความรูในภาษาอังกฤษเปนอยางดี มาทํางานให
       2. ตองศึกษาขอมูลของลูกคา ตองศึกษาและมีความรูวาลูกคามีการใชเงินตอวันเปน
อยางไร  เชน ลูกคาในออสเตรเลีย มีการปวยหรือไมในสาขายาชนิดนั้น  ปริมาณคนปวยมีจํานวน
มากนอยแคไหน  เขาตองการใชยาชนิดนั้นมากนอยแคไหน  ลักษณะการใชยาตอปของเขาเปนอยาง
ไร เขามีเงินซ้ือหรือไม  ภาษีนําเขายาในออสเตรเลียเปนเทาไร ขอมูลเหลานี้ผูประกอบการตองปรับ
ตัวเอง ดวยการไปหาขอมูล ซ่ึงขอมูลเหลานี้กรมเจรจาฯใหผูประกอบการดวยเชนกัน แตเปนขอมูล
ท่ีนอย ไมเพียงพอ ดังนั้นจึงตองไปหาขอมูลเหลานี้  จากหนังสือตาง ๆ

การมีมาตรการมารองรับ  จากการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดย
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ดร. นิลสุวรรณ   กลาววา  การประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดย
กรมเจรจา ฯ นั้น ทําใหธุรกิจของทานไดรับผลประโยชน  ดังนั้นทานจึงตองมีมาตรการตาง ๆ มา
รองรับ   การขยายตัวในธุรกิจของทาน  โดยการเปดโรงงานใหมใหญกวาเดิมถึง 5 เทา  ตั้งหนวยท่ีดู
แลเร่ือง   การสงออก มีการเพิ่มคนโดยรับสมัครพนักงานเขามาใหม  เกิดการจางแรงงาน ซ่ึงก็เปน
ผลดีตอประเทศชาติในการลดปญหาการวางงานไดในระดับหนึ่ง

บทสรุป  จากการสัมภาษณ ดร.นิลสุวรรณ สามารถสรุปไดวา  การประชาสัมพันธของ
กรมเจรจาฯ ไดพัฒนาข้ึนมาเร่ือย ๆ จากเดิมซ่ึงถือวายังไมดี  มาจนถึงข้ันใชได  และถึงข้ันท่ีดีใน
ปจจุบัน  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศจะทําการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย
เปนภาพกวางๆ ในภาพรวมท้ังหมด  ไมเนนลงลึก  แตจะสามารถลงลึกไดในสวนท่ีตัวเองรับผิด
ชอบเทานั้น คือ  ไทย – ออสเตรเลีย  ไทย – นิวซีแลนด    ไทย – จีน   อาเซียน – จีน  หัวขอท่ีกรม
เจรจาฯ สามารถทํา  การประชาสัมพันธในเชิงลึกไดคือหัวขอการลดภาษี หรือ ลดอากรขาเขา ท่ีอยู
ในความรับผิดชอบ สวนในหัวขออ่ืน ๆ เชน เร่ืองแหลงกําเนิดสินคา การออกใบรับรองแหลงกําเนิด
สินคา  เร่ืองแหลงอํานวยความสะดวกในการนําสินคาเขาดานศุลกากร  ปญหาอุปสรรคทางการคา  
การลงทุน  เปนตน  การประชาสัมพันธจะไมเนนลงลึก   ความเขาใจในสวนของประโยชนท่ีไดจาก
การประชาสัมพันธ FTA ถือวาพอใชได  แตถาวัดจากกรมเจรจาฯไมชัดเจน กลาวคือทุกคร้ังท่ีกรม
เจรจามาแถลงขาว จะแถลงแตภาพรวม ซ่ึงภาพรวมมิไดบอกส่ิงท่ีประเทศไทยไดรับประโยชนท่ีชัด
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เจน  ภาษาท่ีใชในการประชาสัมพันธของกรมเจรจาฯ  มีความเขาใจ    ปานกลาง คือเขาใจบาง ไม
เขาใจบาง  ภาษามีศัพทเทคนิค  เปนภาษาราชการ  การใชภาษาในบางคําไมถูกตอง

อยางไรก็ตามการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศไดกอใหเกิดผลกระทบกับผูประกอบการท้ังในสวนของผูท่ีไดรับประโยชน และผู
ท่ีเสียประโยชน  ดังนี้

ผูท่ีไดรับผลประโยชน จะมีการเตรียมความพรอมโดยไปหาหุนสวนทางเศรษฐกิจ 
(Partner) กับประเทศคูเจรจา  กอใหเกิดการปรับตัวในการประกอบกิจการ เชน  ใชคอมพิวเตอรใน
การสงขอมูลทางอินเตอรเน็ต  เพื่อใชขายสินคาในระบบ E – commerce   พัฒนาการใชภาษาอังกฤษ   
มีการศึกษาหาขอมูลของลูกคาวาเขาตองการใชสินคาท่ีเราสงออกหรือไม  ตองการมากนอยแคไหน
เพื่อมาปรับฐานการผลิต  รวมท้ังเตรียมมาตรการตาง ๆ มารองรับเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณท่ี
เปล่ียนไป เชน  การเพิ่มคนในการทํางาน  การเพิ่มกําลังการผลิต  การสรางโรงงานใหม เปนตน

ดานเสียประโยชน   หรือกลุมท่ีไมไดประโยชนจะเปนกลุมท่ีขายสินคาในประเทศ และ
มีสินคานําเขาชนิดเดียวกันเขามาตีตลาดในประเทศ โดยมีราคาตํ่ากวา  เชน สินคา หอม กระเทียม 
ผัก ผลไม นําเขาจากจีน มาแยงตลาด หอม กระเทียม  ผัก ผลไมของไทย ทําใหสินคาไทยขายได
นอยลง  และราคาตกต่ํา  อีกอยางหน่ึงข้ึนอยูกับกลุมธุรกิจท่ีทางรัฐบาลไปตกลงกับประเทศคูคาดวย  
เชน ไปตกลงในกลุมธุรกิจรถยนต อาหาร   ดังนั้นกลุมธุรกิจยา หรือกลุมธุรกิจอ่ืนท่ีมีความพรอม
และเข็มแข็ง  ก็จะไมไดรับประโยชนในสวนนี้  ซ่ึงในกลุมท่ีเสียประโยชนนี้ก็ยังไมมีมาตรการอะไร
มารองรับ

(นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี , เจาของบริษัท ถวยทองโอสถ จํากัด และ เลขาธิการประธาน
คณะกรรมการวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  มาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี  สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศ-ไทย, สัมภาษณ, 15 พฤศจิกายน 2549)

สัมภาษณ  นายเอกพล  พลางกูร  อายุ 45  ป  ตําแหนง หัวหนาสวนงานติดตอราชการ  
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทประกอบกิจการผลิตแผนพิมพแผงวงจรไฟ
ฟา (Printed Circuit Board)  เพื่อการสงออก ทําการสัมภาษณเม่ือวันท่ี  2  พฤศจิกายน 2549   ซ่ึงคุณ
เอกพลฯ  ไดกลาววา

ไดรับทราบขาวการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยจากการมี
หนังสือของกรมเจรจาฯ เชิญเขารวมประชุม สัมมนา  ไดรับเชิญประมาณ 4 คร้ัง เกี่ยวกับการจัดทํา
เขตการคาเสรีหรือ FTA  แตจําหัวขอเร่ืองไมได  เคยเขารวมประชุม 1 คร้ัง  เนื่องจากบางคร้ังไม
สามารถไปไดเพราะวาติดภาระกิจอ่ืน  นอกจากนั้นก็จะทราบขาวจากส่ือหนังสือพิมพเศรษฐกิจ เชน 
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กรุงเทพธุรกิจ   รับจากส่ือวิทยุโทรทัศน ในชวงท่ีเปนขาว  รับจากส่ือวิทยุกระจายเสียงของ อสมท. 
100.5 แตจําช่ือรายการไมได

เนื้อหาในการประชาสัมพันธ  กรมเจรจาฯ จะพูดเร่ืองเดียว คือเร่ือง FTA หรือการจัดทํา
เขตการคาเสรี จะแถลงวา  ทํา FTA มีผลดีอยางไรบาง  สวนใหญก็จะพูดแตภาพบวก  กรมเจรจาฯ 
ไดเปดใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดวย  เชน จัดสัมมนาบาย 3- 4 โมง ก็จะใหแสดงความ
คิดเห็นประมาณ 1 ช่ัวโมง บางคร้ังก็เลยเวลาท่ีเขากําหนดไว เพราะวากลุมผูประกอบการที่ไดรับผล
กระทบจะซักถามโดยใชเวลามาก  สวนกลุมใดท่ีไดรับผลกระทบนั้นไมสามารถจดจําได
 คุณเอกพล  กลาววา บริษัทท่ีเขาทํางานอยูไมไดรับผลกระทบ เพราะวาเปนบริษัทท่ีผลิต
เพื่อการสงออก ดังนั้นภาษีสงออกไมมี  แตเขาไดใหขอคิดเห็นวา  กอนเจรจารัฐบาล หรือหนวยงาน
ของรัฐท่ีเกี่ยวของ นาจะเปดโอกาสใหผูไดรับผลกระทบทราบรายละเอียดกอน วาจะไปเจรจามีเนื้อ
หาอะไรบาง ใหทําการสอบถามเขากอนวาใครไดรับผลกระทบ อยางไรบาง ไมใชปดบังไว   เม่ือถึง
เวลาก็บอกวาทํา FTA เสร็จแลว อยางนี้ผูประกอบการก็จะเสียประโยชน ไดรับความเดือดรอน  เชน 
ธุรกิจโคเนื้อ โคนม  เนื้อวัวจากออสเตรเลียเขามา  ผูบริโภคไดบริโภคเนื้อราคาถูก  แตผูประกอบ
การในประเทศท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับโคนม   โคเน้ือ  ก็จะไดรับความเดือดรอน เพราะวามีสินคา
จากตางประเทศมาเปนคูแขง หรือกรณีผูประกอบการที่นําเขาวัตถุดิบมาผลิตภายในประเทศ  ก็ตอง
เสียภาษี หรือ อากรขาเขา เม่ือผลิตเปนผลิตภัณฑหรือตัวสินคาแลวก็ตองมีตนทุน  แตเม่ือเปด FTA 
ตัวสินคาชนิดเดียวกันท่ีนําเขามาในรูปของผลิตภัณฑ  อากรขาเขาเปน 0 หรือภาษีต่ํามาก ผูประกอบ
การในประเทศก็เดือดรอนและเสียประโยชน  เพราะวาเม่ือซ้ือวัตถุดิบมาผลิตตองเสียอากรขาเขา แต
ถาบริษัทในประเทศท่ีนําเขามาในรูปของผลิตภัณฑหรือตัวสินคา อากรขาเขาเปน 0 ยกตัวอยางเชน 
บริษัทในประเทศท่ีผลิตเคร่ืองปรับอากาศ  มีการซ้ือช้ินสวนบางอยางจากตางประเทศมาเพื่อ
ประกอบเปนเคร่ืองปรับอากาศ ขณะท่ีซ้ือช้ินสวนก็มีการจายภาษีนําเขา  หรือ อากรขาเขา  ภาระ
ภาษีนี้ก็จะไปรวมเปนตนทุนในตัวสินคา  ในขณะเดียวกันบริษัทในประเทศท่ีนําเขาหรือซ้ือเคร่ือง
ปรับอากาศจากตางประเทศมาเพ่ือขายในประเทศ เม่ือทํา  FTA แลว บอกวา อากรขาเขาเปน 0  ดัง
นั้นจะเห็นไดวา ราคาเคร่ืองปรับอากาศท่ีซ้ือจากตางประเทศ  ราคาจะถูกกวาเคร่ืองปรับอากาศท่ี
ผลิตในประเทศ เพราะท่ีผลิตในประเทศเรามีภาระภาษีตอนนําเขาวัตถุดิบหรือช้ินสวน  ดังนั้นผูผลิต
ในประเทศก็จะเสียประโยชน และเดือดรอน  จะขายแขงกับเขาไมได  ทําใหเสียเปรียบ   ก็มีหลาย
บริษัทท่ีตองปดกิจการไป  บางบริษัทยายไมมาเลเซีย  บางบริษัทยายไปเวียดนาม  ดังนั้นกฏหมาย 
วิธีการตาง ๆ จึงตองศึกษาใหดีกอน เพราะยังไมมีมาตรการอะไรมารองรับ เพราะเม่ือเขาไปแลวจะ
เรียกใหเขากลับมาใหมเขาก็ไมกลับแลว จึงขอใหมีการประชาสัมพันธมากกวานี้ ในดานการให
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอตกลงท้ังหลาย
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บทสรุป จากการสัมภาษณ นายเอกพล  พลางกูร  สามารถสรุปประเด็นไดวา  ทราบขาว
การประชาสัมพันธจากการเขารวมประชุมสัมมนาของกรมเจรจาฯ  หนังสือพิมพเศรษฐกิจ วิทยุโทร
ทัศน   วิทยุกระจายเสียง   การประชาสัมพันธ ของกรมเจรจาฯ สวนใหญจะเนนแตภาพบวกมีการ
เปดใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจากการจัดประชุมสัมมนาคร้ังละประมาณ 1 ช่ัวโมง ใน
สวนของบริษัทนั้นไมไดรับผลกระทบ เนื่องจากเปนบริษัทท่ีผลิตเพื่อการสงออก ไมมีภาษีสงออก  
สวนธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบจะเปนกลุมท่ีขายสินคาในประเทศ และมีสินคานําเขาชนิดเดียวกันเขา
มาตีตลาดในประเทศ โดยมีราคาตํ่ากวา  เชน ธุรกิจโคนม โคเน้ือ เม่ือเปดเสรีแลว จะทําใหเนื้อวัว
จากออสเตรเลีย เขามามากผูประกอบการในประเทศที่ประกอบธุรกิจชนิดเดียวกันก็จะไดรับผล
กระทบอยางมาก  นอกจากนี้ยังไมมีมาตรการใด ๆ มารองรับบุคคลเหลานี้
( เอกพล  พลางกูร, หัวหนาสวนงานติดตอราชการ, สัมภาษณ,  2  พฤศจิกายน 2549)

สัมภาษณ  นายทรงพล  สองแสง  อายุ 40  ป  ตําแหนง ท่ีปรึกษาทางดานธุรกิจ บริษัท 
จรัญ  อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด ประกอบกิจการนําเขารถยนตเกาจากตางประเทศ  มาซอมแซม 
ปรับสภาพใหใชงานได และสงออกตางประเทศ   ทําการสัมภาษณเม่ือวันท่ี 27  ตุลาคม 2549   ซ่ึง
คุณทรงพลฯ ไดกลาววา

ไดรับทราบขาวการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ จากส่ือหนังสือพิมพเศรษฐกิจ เชน กรุงเทพธุรกิจ   ฐานเศรษฐกิจ  จาก
ส่ือวิทยุโทรทัศน  ส่ือวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ  ในดานการประชาสัมพันธ  การจัด
ทําเขตการคาเสรีของไทย ไมไดมีผลกระทบในสวนของภาษีเกี่ยวกับบริษัท เพราะวาบริษัท
ประกอบกิจการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงออก  จึงไมมีภาษีสงออก  และโดยเฉพาะอยางยิ่งถา
เปนรถยนตเกานําเขาจากตางประเทศ กระทรวงพาณิชยมีกฎระเบียบไววา หามนําเขามาขายใน
ประเทศโดยเด็ดขาด ใหนําเขามาไดแตตองอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออกของการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยหรืออยูในเขตปลอดอากรของ กรมศุลกากร เม่ือปรับสภาพจนใชไดแลว ตองสง
ออกอยางเดียว และตองสงออกภายใน 1 ป นับแตวันนําเขา อาจขยายระยะเวลาใหอีก 6 เดือน ท้ังนี้
พิจารณาตามความเหมาะสม  ดังนั้นทางบริษัทก็จะไมไดรับผลกระทบอะไรทางดานภาษีนําเขา และ 
สงออก  ภาษีนําเขาก็เปน 0 ภาษีสงออกก็ไมมี  แตบริษัทจะไดรับผลกระทบทางดานปจจัยอ่ืนนอก
เหนือจากทางดานภาษี  ซ่ึงก็คือ มาตรการที่ไมใชภาษี  เปนผลทําใหยอดขายของบริษัทลดลง สาเหตุ
มาจากการเปด ปด ชายแดน  ของประเทศลูกคา ซ่ึงไดแก ลาว  พมา  กัมพูชา  การเปด- ปดชายแดน
ของประเทศเหลานี้อาจมาจากปญหาการเมืองภายในประเทศของเขา  แตก็ทําใหยอดขายของบริษัท 
จรัญ อิมปอรต เอ็กซปอรต จํากัด ลดลง ดานชายแดนท่ีบริษัทสงสินคาไปลาวจะสงไปท่ีดาน
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ศุลกากรหนองคาย   ขายพมาก็จะสงไปท่ีดานศุลกากรทาข้ีเหล็ก  ขายกัมพูชา ก็จะสงไปท่ีดาน
ศุลกากรอรัญประเทศ ดานเหลานี้เปนดานไทย เราเปดดาน   แตของเขาปดดาน เราก็สงใหลูกคาซ่ึง
อยูในประเทศเหลานี้ไมได   ตอนนี้ทางบริษัทก็พยายามปรับทิศทางการสงออกอยู  แตไมสามารถ
บอกได เพราะวาถาบริษัทสงออกไมได ก็จะมีปญหาทําใหรถคางสตอกอยูท่ีบริษัทเปนจํานวนมาก 
และถาคางอยูเกิน 1 ปคร่ึง ก็จะถูกปรับจากกระทรวงพาณิชย      ซ่ึงก็เปนปญหาใหกับทางบริษัท

บทสรุป  จากการสัมภาษณ  นายทรงพล  สองแสง  สามารถสรุปประเด็นไดวา  ทราบ
ขาวการประชาสัมพันธจากส่ือหนังสือพิมพเศรษฐกิจ วิทยุโทรทัศน  วิทยุกระจายเสียง  บริษัทไมได
รับผลกระทบทางดานภาษีในการจัดทําเขตการคาเสรีเนื่องจากเปนบริษัทท่ีผลิตเพื่อการสงออก ภาษี
สงออกไมมี  แตบริษัทไดรับผลกระทบในรูปแบบของมาตรการท่ีไมใชภาษี เชน ปญหาเร่ืองการ
เปดปดดานชายแดน  ปญหาทางการเมืองของประเทศคูคา ซ่ึงทําใหกระทบยอดขายของบริษัท รวม
ท้ังปญหาเร่ืองกฎ ระเบียบ ของหนวยงานภาครัฐภายในประเทศซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการสงออก
ของบริษัท

(ทรงพล  สองแสง, ท่ีปรึกษาทางดานธุรกิจ, สัมภาษณ, 27  ตุลาคม 2549)

สัมภาษณ นายนวพล พัฒนรัตน  อายุ  44  ป  ตําแหนง ผูจัดการการตลาดตางประเทศ  
ฝายการตลาดตางประเทศ  บริษัท บางกอกอินเตอรฟูดส จํากัด  ประกอบกิจการผลิตแปงขาวเหนียว 
แปงขาวเจา  สงออกประมาณ 60% สงออกไปประเทศ ญ่ีปุน อเมริกา ฮองกง ไตหวัน มาเลเซีย สิงค
โปรทําการสัมภาษณเม่ือวันท่ี 25  ตุลาคม 2549     ซ่ึงคุณนวพล  ไดกลาววา

ไดรับทราบขาวการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ จาก Fax  และ e-mail  เพราะวาบริษัทเปนสมาชิกของกรมสงเสริมการ
สงออก   และเปนสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยดวย ดังนั้นถามีขาวอะไร เชน การ
จัดทําเขตการคาเสรีของไทย  หนวยงานเหลานี้ก็จะสง Fax หรือ e-mail มาใหทราบ  และบางคร้ัง
กรมเจรจาฯ  ไดมีการสงแผนพับ ใบปลิว ตารางสัมมนา มาใหทราบ นอกจากนั้นไดทราบขาวจาก
การอานหนังสือพิมพ
 คุณนวพล เคยเขารวมประชุมสัมมนากับทางกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
หลายคร้ัง  หัวขอท่ีเขารวมสัมมนา เชน ประโยชนจาก FTA ไทย-จีน   ผลกระทบไทย-ออสเตรเลีย 
หัวขอท่ีจัดกรมเจรจาฯ  เปนผูกําหนดในฐานะผูฟงเพื่อตองการทราบวา  มีผลกระทบอะไรบาง  มี
ประโยชนตอธุรกิจมากนอยแคไหน ถากรมเจรจาฯ  จัดหัวขอซํ้า ๆ กัน ในคราวตอไปก็จะไมเขา
รวมประชุม  เพราะวาเคยเขารวมประชุมมาแลว

DPU



87

การไดรับทราบขาวการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดย
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศนั้น ปรากฎวายังไมมีประโยชนอะไรกับทางบริษัท  เพราะสินคา
จําพวกแปง ขาว  ยังไมมีการลดอากรขาเขาระหวางประเทศคูคา  กลาวคือ  เราสงออกไมตองเสีย
ภาษี คือไมมีภาษีสงออก แตเม่ือสินคาไปถึงประเทศคูคาในตางประเทศ บริษัทผูนําเขาในตาง
ประเทศตองเสียอากรขาเขาใหกับรัฐบาลในประเทศของเขา  ภาระภาษีไปเพิ่มทําใหตนทุนสูงเม่ือ
ตนทุนสูงก็สงผลใหราคาขายสูงตามไปดวย  เขาก็จะซ้ือสินคาของเรานอย เพราะวาตนทุนสูง 
ซ้ือมากก็ไปขายแขงกับเขาไมได  ดังนั้นประโยชนในสวนนี้ทางบริษัทยังไมไดรับ  ไดเขารวมรับฟง
ในการสัมมนา  เพื่อตองการรับรู  เชน ตอนนี้ญ่ีปุนยังไมเปดเสรีใหขาวไทยเขาไปขายในประเทศ
ของเขาใหเขาไปขายไดเชนกันแตตองอยูในโควตาท่ีจํากัด  และตองเสียภาษีสูง  ทางดานของภาษา
ท่ีใชในการสัมมนาก็ไมมีปญหาอะไร

การสัมมนาไดเปดโอกาสใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  ใหมีการซักถามทุกคร้ัง 
เวลาท่ีใชในการรวมแสดงความคิดเห็นก็มีใหเพียงพอ เชน ½- 1 ช่ัวโมง  บางคร้ังก็ใหซักถามเลยใน
ระหวางการสัมมนา กลาวคือ เม่ือวิทยากรพูดจบก็ถามไดเลย ไมตองรอจนวิทยากรพูดจบทุกทาน

คุณนวพล  ยังกลาวอีกวา  การอานจากหนังสือพิมพ  รายละเอียดจะไมคอยครบ  ใน
สวนของการสัมมนาบางคร้ังก็บอกไมหมด  โดยวิทยากรจะบอกวาเขาตองเก็บขอมูลไวพูดในคราว
ตอไป   ดังน้ันจะเห็นวาประเทศไทย ทํา FTA  กับหลายประเทศ แตไมไดบอกวาทํา PRODUCT ตัว
ไหนบาง  มารูอีกคร้ังก็เจรจาเสร็จแลว ยกตัวอยางเชน ไทย –จีนผูสงออกพืชผักของไทย  ยังไมได
ประโยชน เพราะพืชผักเมืองจีนสงเขามาขายในประเทศไทยเปนจํานวนมาก สวนสินคาของไทยท่ี
สงไปขายในประเทศจีนยังมีในปริมาณนอย

บทสรุป  จากการสัมภาษณ  นายนวพล พัฒนรัตน  สามารถสรุปประเด็นไดวา  ทราบ
ขาวการประชาสัมพันธจากส่ือ โทรสารหรือFax e-mail  แผนพับ ใบปลิว หนังสือพิมพ  การเขารวม
สัมมนาของกรมเจรจาฯ บริษัทไมไดรับผลกระทบทางดานภาษีในการจัดทําเขตการคาเสรีเนื่องจาก
เปนบริษัทท่ีผลิตเพื่อการสงออก ภาษีสงออกไมมี  และบริษัทก็ยังไมไดรับผลประโยชนอะไร
สืบเนื่องจากสินคาขาวของบริษัท  รัฐบาลยังไมมีการเปดเสรี ดังนั้นการสงออกขาวจึงยังอยูในโคว
ตาการนําเขาของประเทศคูคา และประเทศคูคายังไมสามารถนําเขาไดในปริมาณท่ีมากเพราะวา
อากรขาขายังสูงอยู สงผลใหตนทุนสูง  ราคาสูงขายแขงขันกับเขาไมได

(นวพล พัฒนรัตน, ผูจัดการการตลาดตางประเทศ, สัมภาษณ, 25  ตุลาคม 2549)
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สัมภาษณ นางสาวคัธรินทร รุงพนารัตน อายุ  45  ป  ตําแหนง  Assistant General
Manager

รับผิดชอบงานดาน Finance & Account, HR & Admin, Procurement & Logistic
บริษัท  เท็กซเคม-แพค (ไทยแลนด) จํากัด    Texchem-Pack (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทประกอบกิจการ บรรจุภัณฑพลาสติก (Plastic Packaging)
ทําการสัมภาษณเม่ือวันท่ี 23  ตุลาคม 2549     ซ่ึงคุณคัธรินทรฯ ไดกลาววา
ไดรับทราบขาวการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรม

เจรจาการคาระหวางประเทศ ทางส่ือหนังสือพิมพ ส่ือวิทยุกระจายเสียง และส่ือวิทยุโทรทัศน คิดวา
ส่ือท่ีเขาถึงประชาชนมากท่ีสุดนาจะเปนส่ือวิทยุโทรทัศน  การประชาสัมพันธโดยกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศไมไดทําอยางชัดเจนเทาท่ีควร ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากขาดเอกภาพในการทํางาน  โดย
ทางรัฐบาลนําไปจัดทําเปนแผนการปฏิบัติงานในระดับคณะรัฐบาลเอง ซ่ึงมีรัฐบาลทําตัวเปนเจา
ภาพจัดการเอง   เวลาท่ีใชในการประชาสัมพันธเทาท่ีผานมาเปนการทําแบบรวบรัดและไมไดเปด
กวางแตเปนรูปแบบเชิญนักวิชาการมาสรุปเหตุและผล  โดยเปนนักวิชาการกลุมท่ีสนับสนุน FTA
เปนผูเสนอความคิดเห็นตอรัฐบาลเพ่ือนําไปพิจารณาตัดสินใจ  โดยไมไดมีการใหโอกาสสาธารณ
ชนไดซักถามถึงผลกระทบโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคการเกษตรซ่ึงอาจไดรับผลกระทบโดยตรงหากไม
ศึกษาใหละเอียดรอบครอบ

ภาษาท่ีใชในการประชาสัมพันธสวนใหญใชศัพทเปนภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนการยากท่ีจะ
ทําใหประชาชนทั่ว ๆ ไป เขาใจ แมลาสุดระดับอดีตผูนําประเทศไทย (พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตร) ก็
ยังออกมายอมรับวาเหตุผลท่ีไมไดนําเร่ือง FTAเขาสภาเพราะไมมีใครรูเร่ืองเทากับเปนการยอมรับ
วา FTA คอนขางเปนศัพทดานเทคนิคซ่ึงอาจเขาใจไดยากจึงไมไดนําเขาสูการพิจารณาจากรัฐสภา

ในสวนธุรกิจของบริษัทซ่ึงเปนผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับอุสาหกรรม Hard 
Disk Drive and Electronic การจัดทําเขตการคาเสรีไมสงผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท 
เนื่องจากบริษัทเปนผูผลิตเพื่อการสงออก ดังนั้นจึงอยูในลักษณะโครงขายท่ีไดรับสิทธิพิเศษทาง
ภาษีและไดรับการสงเสริมการสงออกอยูแลว  ทางบริษัทจึงไมไดมีการปรับตัวใหสอดคลองกับ  
การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย   ผลกระทบอ่ืนมีบางซ่ึงเปนไปในดาน อุปสงคหรือความตองการ
ในตลาดโลกและนโยบายการสงเสริมการสงออกของรัฐสําหรับอุตสาหกรรม Hard Disk Drive 
และ Electronic
 คุณคัธรินทร ยังกลาวอีกวา ไมเคยเขารวมประชุมสัมมนา FTA ของกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ  จึงไมทราบวาทางกรมเจรจา ฯ ไดมีการเปดโอกาสใหสาธารณชนมีสวนเขารวม
แสดงความคิดเห็นในการเจรจาหรือไม  แตจากการติดตามการประชาสัมพันธโดยเคราๆทราบวาลา
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สุดการตกลงเจรจา FTA กับประเทศสหรัฐอเมริกา กอใหเกิดปญหากับสาธารณชนในเร่ืองของการ
ไมเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นของประชาชนถึงผลกระทบรอบดานอยางท่ัวถึง แตเปนการแตงตั้ง
ท่ีปรึกษาตางประเทศและนักวิชาการกลุมท่ีสนับสนุน FTA เปนผูเสนอความคิดเห็นตอรัฐบาลเพ่ือ
นําไปพิจารณาตัดสินใจ

บทสรุป  จากการสัมภาษณ    นางสาวคัธรินทร รุงพนารัตน สามารถสรุปประเด็นไดวา  
ทราบขาวการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยจากส่ือหนังสือพิมพ ส่ือวิทยุกระจาย
เสียง และส่ือวิทยุโทรทัศน ในสวนธุรกิจของบริษัท การประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีไม
สงผลกระทบโดยตรง  เนื่องจากบริษัท เปนผูผลิตเพื่อการสงออก ดังนั้นจึงอยูในลักษณะโครงขายท่ี
ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีและไดรับการสงเสริมการสงออกอยูแลว  ทางบริษัทจึงไมไดมีการปรับตัว
ใหสอดคลองกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย   ผลกระทบอ่ืนมีบางซ่ึงเปนไปในดาน อุปสงค
หรือความตองการในตลาดโลกและนโยบายการสงเสริมการสงออกของรัฐสําหรับอุตสาหกรรม 
Hard Disk Drive และ Electronic
(คัธรินทร รุงพนารัตน, Assistant General Manager, สัมภาษณ, 23  ตุลาคม 2549)

บทสรุปในภาพรวม  จากการสัมภาษณกลุมผูประกอบการจํานวน  5 ทาน ดังกลาว
ขางตน  กลาวไดวา  กลุมผูประกอบทราบขาวการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย 
โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  จากส่ือ  หนังสือพิมพเศรษฐกิจ   วิทยุโทรทัศน  วิทยุกระจาย
เสียง เว็ปไซตของกรมเจรจาฯ  โทรสารหรือFax e-Mail  แผนพับ ใบปลิว  ส่ือบุคคลจากการเขารวม
ประชุมสัมมนาของกรมเจรจาฯ  ซ่ึงมีการเปดใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นจากการจัด
ประชุมสัมมนาคร้ังละประมาณ 1 ช่ัวโมง  การประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดย
กรมเจรจาฯ ไดพัฒนาข้ึนมาตามลําดับ จากเดิมซ่ึงถือวายังไมดี  มาจนถึงข้ันใชได  และถึงข้ันท่ีดี  ใน
ปจจุบันกรมเจรจาฯ จะทําการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยโดยเนนภาพในเชิง
บวก  จะประชาสัมพันธในภาพกวาง เปนภาพรวมท้ังหมด  ไมเนนลงลึก  แตจะสามารถลงลึกไดใน
สวนท่ีตัวเองรับผิดชอบเทานั้น คือ ไทย – ออสเตรเลีย, ไทย – นิวซีแลนด,  ไทย – จีน , อาเซียน –
จีน  หัวขอท่ีกรมเจรจาฯ สามารถทําการประชาสัมพันธในเชิงลึกไดคือหัวขอการลดอากรขาเขา ท่ี
อยูในความรับผิดชอบ สวนในหัวขออ่ืน ๆ เชน เร่ืองแหลงกําเนิดสินคา   การออกใบรับรองแหลง
กําเนิดสินคา  เร่ืองแหลงอํานวยความสะดวกในการนําสินคาผานดานศุลกากร  ปญหาอุปสรรคทาง
การคา  การลงทุน  การบริการ  เปนตน  ความเขาใจในสวนของประโยชนท่ีไดจากการประชา
สัมพันธ FTA ถือวาพอใชได  แตถาวัดจากกรมเจรจาฯไมชัดเจน กลาวคือทุกคร้ังท่ีกรมเจรจามา
แถลงขาว จะแถลงแตภาพรวม ซ่ึงภาพรวมมิไดบอกส่ิงท่ีประเทศไทยไดรับประโยชนที่ชัดเจน  
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ภาษาท่ีใชในการประชาสัมพันธ เปนภาษาราชการ มีศัพทเทคนิค การใชคําบางคํายังไมถูกตอง  
ภาษาท่ีใชมีความเขาใจปานกลาง คือ เขาใจบาง ไมเขาใจบาง

อยางไรก็ตามการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศไดกอใหเกิดผลกระทบกับผูประกอบการท้ังในสวนของผูท่ีไดรับประโยชน และผู
ท่ีเสียประโยชน ผูท่ีไดรับผลประโยชนจากการประชาสัมพันธ คือมีการสงออกเพิ่มมากข้ึนมีการ
เตรียมความพรอมโดยไปหาหุนสวนทางเศรษฐกิจ (Partner) กับประเทศคูเจรจา  กอใหเกิดการ
ปรับตัวในการประกอบกิจการ เชน  ใชคอมพิวเตอรในการสงขอมูลทางอินเตอรเน็ต  เพื่อใชขายสิน
คาในระบบ  E – commerce   พัฒนาการใชภาษาอังกฤษ   มีการศึกษาหาขอมูลของลูกคาวาตองการ
ใชผลิตภัณฑของเราหรือไม  ตองการมากนอยแคไหนเพื่อนํามาปรับฐานการผลิต นอกจากนั้นยังได
เตรียมมาตรการตาง ๆ มารองรับเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนไป เชน  เพิ่มคนในการ
ทํางาน  การเพิ่มกําลังการผลิต  สรางโรงงานใหม เปนตน

กลุมผูประกอบการที่ประกอบกิจการเพ่ือการสงออก  จะไมไดรับผลกระทบทางดาน
ภาษีเพราะวาไมมีภาษีสงออก และไดรับการสงเสริมการสงออก  แตท่ีไดรับผลกระทบจะเปนไปใน
สวนของมาตรการท่ีไมใชภาษี  เชน ดานคุณภาพของสินคาซ่ึงบางคร้ังมีสารเคมีตกคางมากเกินไป  
มีเช้ือรา  มีหนอน  โรคไขหวัดนก ปญหาเร่ืองการเปดปดดานชายแดน ปญหาทางการเมืองของ
ประเทศคูคา ซ่ึงทําใหกระทบยอดขายของบริษัท  ปญหาเร่ืองกฎ ระเบียบ ของหนวยงานภาครัฐภาย
ในประเทศซ่ึงสงผลกระทบตอการสงออกของบริษัท  ปญหาทางดานนโยบายการสงเสริม การ
สงออกของรัฐสําหรับอุตสาหกรรมแตละประเภท ผลกระทบทางดานอุปสงคหรือความตองการใน
ตลาดโลกของสินคา

ดานเสียประโยชน   หรือกลุมท่ีไมไดประโยชนจะเปนกลุมที่ขายสินคาในประเทศ และ
มีสินคานําเขาชนิดเดียวกันเขามาตีตลาดในประเทศ โดยมีราคาตํ่ากวา  เชน สินคา หอม กระเทียม 
ผัก ผลไม นําเขาจากจีน มาแยงตลาด หอม กระเทียม  ผัก ผลไมของไทย ธุรกิจโคนม โคเน้ือ ของ
ไทยท่ีไดรับผลกระทบจากการนําเขานม เนื้อวัว จากออสเตรเลีย  ทําใหสินคาไทยขายไดนอยลงและ
ราคาตกตํ่า  อีกอยางหน่ึงข้ึนอยูกับกลุมธุรกิจที่ทางรัฐบาลไปตกลงกับประเทศคูคาดวย  เชน ไป
ตกลงในกลุมธุรกิจรถยนต อาหาร เปนตน  ดังน้ันกลุมธุรกิจยา ธุรกิจคาขาว  และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมี
ความพรอมก็จะไมไดรับประโยชนในสวนนี้ ซ่ึงในกลุมท่ีเสียประโยชนและไมไดรับประโยชนก็ยัง
ไมมีมาตรการอะไรมารองรับ
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4.2 ผลการวิจัยตอนท่ี  2
การใชส่ือ ในการประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคา

ระหวางประเทศ
การประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศนั้น มีการใชส่ือผสมผสานท่ีหลากหลาย ท้ังส่ือบุคคลในการจัดประชุมสัมมนาท้ังใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด ส่ือมวลชน เชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร 
ส่ือส่ิงพิมพ เชน นิตยสาร  วารสาร แผนพับ ใบปลิว  โปสเตอร หนังสือ FTA FACT BOOK 
หนังสือ FTA ในภาพรวม และแยกเปนรายประเทศ ส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน เว็ปไซตwww.dtn.go.th  
และ www.thaifta.com  ซีดี  วิดิทัศน  เปนตน  ส่ือเคล่ือนท่ีเชน นิทรรศการซ่ึงจะจัดควบคูไปกับการ
สัมมนา  แตสวนใหญกรมเจรจาฯ จะใชส่ือมวลชนมากกวา เพราะวาเขาสามารถลงขาวใหได

ในการสัมภาษณคุณ อัญชนา วิทยาธรรมธัช นักวิชาการพาณิชย 9 ชช. กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2549  ผูวิจัยไดรับทราบวา กอนการ
เจรจาทางการคาระหวางประเทศในเร่ืองอะไร  จะไปเจรจาเม่ือไร ระหวางเจรจามีความคืบหนา
อยางไร จนกระท่ังหลังการเจรจาแลวไดผลตกลงเปนอยางไร  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศได
มีการประชาสัมพันธผานส่ือทุกประเภท  ท้ังนี้เพื่อใหทุกฝายไดมีสวนรวม  รับรูอยางโปรงใสตาม
หลักการใหขาวของทางราชการ  และตามแผนรวมท้ังนโยบาย  นับต้ังแตการไปช้ีแจงคณะกรรมาธิ
การรัฐสภาทุกคร้ังท่ีเชิญ กรณีการเจรจาระหวางไทย – ออสเตรเลีย  ก็มีการวางแผนไวลวงหนา
กําหนดจะพบกับใคร  เร่ืองอะไร  เม่ือไร  มีการทําเอกสาร  วิดิทัศน และใชส่ือหนังสือพิมพ  โดย
ซ้ือหนาสีรายงานความคืบหนาในการเจรจาทางการคาเร่ืองใดบาง  ผลเปนอยางไร  ขณะเดียวกันก็มี
รายการโทรทัศนในรูปของสปอต  โดยมุงเปาหมายไปท่ีประชาชนท่ัวประเทศ  ควบคูไปกับสปอต
วิทยุและรายการวิทยุ  ใหความรูเร่ืองเขตการคาเสรี  รวมท้ังการไปพูดในท่ีประชุม โดยคุณอัญชนา 
เองในฐานะนักวิชาการพาณิชย  พรอมกับแจกส่ิงพิมพ ช่ือ FTA FACT BOOK   นอกจากนี้ยังมี
เว็ปไซต  ซีดี ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน

การใชส่ือในการประชาสัมพันธ คุณอัญชนา  กลาววาจะพิจารณาเลือกส่ือท่ีเหมาะสม 
เขาถึงและตรงกับกลุมเปาหมายนั้นๆ ใหมากท่ีสุด  โดยเนนการประชาสัมพันธท่ีประชาชนตองการ
รูมากท่ีสุด แผนประชาสัมพันธท่ีทางกรมเจรจาฯ กําลังดําเนินการ จะเปนการประชาสัมพันธผาน
ทางส่ือทุกชองทาง เชน วิทยุกระจายเสียง A.M./F.M. วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร  นิตยสาร
แผนพับ  หนังสือ FTA FACT BOOK  โปสเตอร  การสัมมนา/ประชุม  นิทรรศการ  website ของ
กรมเจรจาฯ ซ่ึงส่ือเหลานี้จะเผยแพรครอบคลุมท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ท้ังนี้ทางกรมเจรจาฯ
จะจางหนวยงานท่ีมีความชํานาญ เช่ียวชาญในการประชาสัมพันธแตละดานมาดําเนินการ
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นอกจากนี้คุณอัญชนา  ยังไดกลาวตออีกวา  ทางกรมเจรจาการคาระหวางประเทศยังมี
แผนพัฒนาส่ือการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ไมเฉพาะเร่ือง การประชา
สัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย หรือ FTA เทานั้น แตยังครอบคลุมไปถึงการจัดทําเขตการ
คาเสรีในกรอบ ของ WTO  APEC  ASEAN  เปนตน

ดานปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการวางแผนการใชส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ ก็คือ งบ
ประมาณ  เพราะปจจุบันส่ือแตละประเภทมีการซ้ือขายกันในราคาสูง  โดยเฉพาะส่ือวิทยุโทรทัศน  
ส่ือส่ิงพิมพ  ในขณะท่ีงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมามีนอย  ดังนั้นจึงทําใหการประชาสัมพันธใน
บางคร้ังไมท่ัวถึง   หรืออาจทําไดไมถ่ีพอ

การใชส่ือในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีนั้น มีบางทาน บางหนวยงาน
ไมพอใจ  เกรงวาประเทศไทยจะสูญเสียผลประโยชน ดังนั้นอธิบดี ผูบริหารของกรมเจรจาฯ ก็จะ
เชิญหนวยงานท่ีตอตานรวมทั้งองคกรอิสระ NGO ท้ังหมดมาบอกกลาวใหเขาเกิดความรูความเขา
ใจเม่ือฟงแลวเขาก็บอกวาเขาทราบดีวา  FTA ดีในภาพรวม แตวาสินคาบางชนิดยังเปดเสรีไมได 
เชน   ยาตานเอดส เพราะราคาจะสูงมาก  เขาเกรงวารัฐบาลจะเปด กรมเจรจาฯ ก็ไดช้ีแจงไปวายังไม
เปดเสรีเปนเพียงเจรจากันเทานั้น เพราะถาเปดเสรีแลวผูปวยตองมาซ้ือยาในราคาแพงรัฐก็จะไมเปด
การเปดเสรีทางการคา หรือ FTA นั้น จะเปดเฉพาะสินคาท่ีมีศักยภาพเทานั้นท่ีสูกับคูแขงในตาง
ประเทศได ถาสูไมไดรัฐก็จะไมเปดเสรี แตจะบอกกลาวใหผูประกอบการคอยพัฒนาปรับปรุงสินคา
นั้นใหมีศักยภาพจนแขงขันได  ดังนั้นในการเปดเสรีจะไมมีมีสินคาท่ี Sensitive หรือสินคาออนไหว 
เชน สินคาเสียงาย ประชาชนยังปรับตัวไมไดและยังไมมีความพรอมในการสงออก สวนสินคาเรง
ลด หรือ Harvest  เชน พวกอุตสาหกรรมส่ิงทอ  ก็สามารถเปดเสรีได เพราะวาสินคาชนิดนี้เม่ือเปด
เสรีแลวสามารถคาขายแขงขันกับตางประเทศได เปนสินคาท่ีมีความพรอม

ธุรกิจ โคนม โคเน้ือก็เชนเดียวกัน ไดออกมาประทวงเม่ือทราบการประชาสัมพันธผาน
ส่ือวาจะมีการจัดทําเขตการคาเสรี  เพราะเกรงวาจะมีเนื้อวัว และนม จากออสเตรเลียเขามาตีตลาด
ภายในประเทศ   ซ่ึงในความเปนจริง โคเน้ือ  ยังไมมีการเปดเสรีทางการคา  และนมท่ีนําเขามาก็เปน
ไปตามโควตาท่ีกาํหนด ซ่ึงในแตละป เราไมเคยนําเขาเกินโควตาสักคร้ัง ดังนั้นอากรขาเขาก็เปน 0 
อยูแลว แมวายังไมเปดเสรี เพราะวาไดใชสิทธิโควตาในการนําเขา

คุณชไมพร  ไดกลาววา ขณะน้ี การจัดทําเขตการคาเสรีของไทยท่ีทําเสร็จโดยมีการ
เจรจา และลงนามระหวางกัน คือ ไทย-ออสเตรเลีย  ไทย-นิวซีแลนด  ไทย-อินเดีย ทําเสร็จเฉพาะ
สินคา 82 รายการ   สวนไทย-จีน ทําเสร็จเฉพาะผัก ผลไม ในพิกัดศุลกากร 07, 08 เทานั้น

ในการเจรจาการจัดทําเขตการคาเสรี คําวา  ลงนามก็คือ  ลงนามท่ีจะทํา FTA ระหวาง
กัน ลงนามภายในกรอบวาไทยทํา FTA กับประเทศอะไร แตข้ึนอยูกับการเจรจาดวยวาจะยอมเสร็จ
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เม่ือไร และยังไมมีการลดอากรขาเขาทันที  เม่ือลงนามแลวก็ยังมีการเจรจาไปเร่ือย ๆ บางทานเขาใจ
ผิดคิดวา เม่ือลงนามเสร็จแลว  อากรขาเขาจะเปน 0 ทันที  ในทางเปนจริงแลวไมไดเปนเชนนี้กลาว
คือ อากรขาเขาอาจลดเปน 0 ทันที หรือจะคอย ๆ ลด  แลวอาจเปน 0 ภายใน 3 ป หรือ 5 ป หรือ  10 
ป เปนตน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความพรอมและการปรับตัวในสินคาชนิดนั้น ๆ ดวยวามีความแขงแกร็ง
สามารถขายแขงขันในตางประเทศได

การใชส่ือบุคคล  การประชาสัมพันธเปนลักษณะเชิญชวนเขาประชุมเพื่อรับฟงการ
สัมมนาโดยกรมเจรจาฯ จะมีสํานักหนึ่งท่ีจัดการเผยแพรโดยตรง คือ สํานักวิชาการและเผยแพร 
ตอนนี้เปล่ียนช่ือเปน สํานักวิชาการดานวิเคราะหและประเมินผลการเจรจา สํานักนี้จะมีหนวยงาน
ทําการเผยแพรประชาสัมพันธ  เผยแพรผลการสัมมนา  เผยแพรความรู  ตาง ๆ เชน  จัดสัมมนาเพ่ือ
เผยแพร เร่ืองเปดตลาดการคาบริการขนสงและโลจิสติกส  เขาก็จะไปจัดและเชิญวิทยากรเขามาเปน
ผูบรรยาย  ในสวนของการประชาสัมพันธ จะแจงส่ือวา เรามีการประชาสัมพันธ เรามีการจัด
สัมมนาใน Line สินคาชนิดนี้ เชน การคาบริการขนสงและโลจิสติกส  และเชิญส่ือมาทําขาว เพื่อให 
Public ไดรู  นอกจากน้ัน ถาครบปจะมีการจัดสัมมนา ไทย - อาเซียน – จีน  ไทย-ออสเตรเลีย  และ
เชิญคนในหนวยงานตาง ๆ เขารวมรับฟง เพื่อให Public ไดรับรูแตก็ยังมีบางทานบอกวากรมเจรจา
ฯ ปดกั้น เม่ือสัมมนาเสร็จทางกรมเจรจาฯ จะมีแบบสอบถามใหผูเขารวมประชุมสัมมนากรอกเพ่ือ
แสดงความคิดเห็น  ผลสะทอนกลับหรือFeedback  จากการประชาสัมพันธ  สวนใหญจะเขียนในแง
ดีวา ทําใหเขาไดรับความรูเพิ่มข้ึน ไดทราบวา FTA ดีอยางไร นอกจากนั้นกรมเจรจาฯ มีการจูงใจ
โดยใหผูท่ีสนใจเขียนประเด็นคําถามเขามาและจะมีของท่ีระลึกให เชน เปนเส้ือ FTA  ซ่ึงก็ถือวา
เปนส่ือชนิดหนึ่ง

ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ คุณชไมพร เจือเจริญ หัวหนากลุมงานประชาสัมพันธ  กรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ  เพิ่มเติม เม่ือวันท่ี  20 มิถุนายน 2549 ซ่ึงไดทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม
วาการใชส่ือของกรมเจรจาฯ จะใชวิธีการจางบริษัท ซ่ึงขณะนี้เพิ่งจัดจางไป โดยจางสถาบันของ
ธรรมศาสตร สถาบันท่ีปรึกษา  เพื่อใหเขามาชวยวางแผนวาขณะนี้ ควรประชาสัมพันธในเร่ืองไหน  
ใชส่ืออะไรบาง เชน FTA ไทย-อินเดีย จะเกิดข้ึนแลว  จะมีการลงนาม จะมีการใชสิทธินี้ภายใน 1 
กันยายน 2549 และใหเขามาวางแผนวา ควรจะบอกประชาชนและผูเกี่ยวของอยางไรเก่ียวกับการใช
สิทธินี้ เชน ผานส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือหนังสือพิมพ ส่ือวิทยุโทรทัศน

                  นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาจากเอกสารของการเจรจาการคาระหวางประเทศ เปนการ
ประชาสัมพันธเผยแพรผลการเจรจาในปงบประมาณ 2548 มีการใชส่ือเพ่ือทําการประชาสัมพันธ
การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย ดังนี้
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1. การแถลงขาว  การสัมมนา/ประชุม เปนอีกเวทีหนึ่งท่ีทางกรมเจรจาฯ เลือกใช 
ประชาสัมพันธ FTA เนื่องจาก จะไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ กอนและหลังการเจรจาแลว 
ยังเปนเวทีท่ีใชวัดความเขาใจตอการประชาสัมพันธเร่ือง FTA ไดอีกชองทางหนึ่งสวนใหญทําการ
แถลงขาว ณ หองประชุม 1 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ซ่ึงการแถลงขาว ไดแบงตามประเด็น
เนื้อหาดังตอไปนี้
    1.1 ประเด็นเศรษฐกิจ  และการเปดเสรีการคาอาเซียน  ประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจของอาเซียน  ซ่ึงประเทศไทยก็เปนสมาชิกของอาเซียน    มีการแถลงขาว  7   คร้ัง ดังน้ี
        1. “การเจรจาฯ เปดโผ 3 ประเด็นเศรษฐกิจสําคัญ เตรียมโตบนเวทีสุดยอด
อาเซียน คร้ังท่ี 10”  เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2547
        2. “ผลการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) คร้ังท่ี 1/36 
และการประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ภายใต SEOM ระหวางวันที่ 13-19 มกราคม 2548” เมื่อวันท่ี 
21 มกราคม 2548
        3. สัมมนาเร่ือง “1 กรกฎา : เปดเสรีการคาอาเซียน - จีน”  วันท่ี 25 มกราคม 
2548 ณโรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2548

4. “การจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศอาเซียนกับออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด”  เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2548

5. “อาเซียน-เกาหลี  บรรลุขอตกลงเขตการคาเสรี”  เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2548
6. “เจรจาการคาเสรีอาเซียน-นิวซีแลนด คร้ังท่ี 1”  เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2548
7. “อาเซียนประชุมระดับอาวุโสพิจารณาภาษีและหารือคูเจรจา”  เม่ือวันท่ี 1 

เมษายน 2548

      1.2 ประเด็นการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยกับประเทศตาง ๆ  เชน เขตการคาเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย  การคาเสรีภายใตกรอบ BIMSTEC  การคาเสรีไทย-นิวซีแลนด  โดยมีการแถลง
ขาว   3   คร้ัง ดังน้ี

1. “การมีผลใชบังคับของความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย” เม่ือวันท่ี 21
มกราคม 2548

2. “ความคืบหนาการคาเสรีภายใตกรอบ BIMSTEC” เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 
2548

3. “สัมมนาขยายผลการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด” 
เม่ือวันท่ี  14  มีนาคม 2548
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      1.3 ประเด็นการเจรจาในกลุมธุรกิจท่ีไทยเปดการคาเสรี  เชน การคาบริการสาขา
ขนสงและลอจิสติกส  สินคาอลูมิเนียม  กลุมสาขาการทองเท่ียวและการบิน  ธุรกิจบริการ  สินคา
เกษตรมีการแถลงขาว  6 คร้ัง ดังน้ี

1. สัมมนาเร่ือง “การเจรจาเปดตลาดการคาบริการสาขาขนสงและลอจิสติกส” 
วันท่ี 27 มกราคม 2548

2. “การแกปญหาการนําเขาสินคาอลูมิเนียมภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-
ออสเตรเลีย”  เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2548

3. “การประชุมหารือการดําเนินตามแผนงานการรวมกลุมสาขาการทองเท่ียว
และการบินของอาเซียน”  เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2548

4. “กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  รับฟงความคิดเห็นการเจรจา FTA 
ไทย-สหรัฐฯ  เร่ือง ธุรกิจบริการ”   เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2548

5. สัมมนา “การเจรจาสินคาเกษตรภายใต WTO และ FTA”  เม่ือวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2548
         6. “อนาคตขาวไทยในเกาหลี”  เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2548

      1.4 ประเด็นอ่ืน ๆ เชน แผนการเจรจา FTA ป 2548 FTA ความรูสูภูมิภาค การ
ขยายสมาชิก EU  การเคล่ือนยายบุคคลระหวางประเทศ  มีการแถลงขาว  4 คร้ัง ดังน้ี
         1. “แผนการเจรจา FTA ป 2548”  เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2548
         2. “การสัมมนา FTA : ความรูสูภูมิภาค”   เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2548

3. “การขอชดเชยผลกระทบจากการขยายสมาชิก EU”  เม่ือวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2548
         4. “การเคล่ือนยายบุคคลระหวางประเทศภายใตกรอบ FTA”  เม่ือวันท่ี 25 
กุมภาพันธ 2548

ในการแถลงขาว   สวนใหญจะเปนขาว Hot โดยจะเชิญอธิบดีของกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ มาเปนผูใหขาวเพื่อใหขาวสารนั้นมีความนาเช่ือถือมากข้ึน  ท้ังนี้เพื่อเพ่ิมน้ําหนัก
ในเนื้อหาของขาว  โดยแถลงขาวผานทางส่ือวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  หนังสือพิมพ   ดังคํา
กลาวของคุณ ชไมพร เจือเจริญ ซ่ึงไดกลาวไววา

“ ขาว Hot มาก ๆ บางทีตองเปดแถลงขาว  แลวตองลง  ขาว Hot มากๆ  ก็ตองเตรียมตัว
นะ หรือวาขาวท่ีไทยกําลังเสียเปรียบ ก็จะใชวิธีการแถลงขาว ออกท้ังทีวี วิทยุ หนังสือพิมพก็จะเชิญ
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ผูส่ือขาวสายเศรษฐกิจท่ีประจําท่ีกระทรวงพาณิชย แลวใหอธิบดีของกรมเจรจาฯ เปนผูใหขาว  ขาว
มันก็จะมีน้ําหนักมากกวา”

(ชไมพร เจือเจริญ , หัวหนางานส่ือประชาสัมพันธ, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2549)

2. ส่ือวิทยุกระจายเสียง
ส่ือวิทยุกระจายเสียง  คุณชไมพร  ไดกลาววา กรมเจรจาฯ ไดซ้ือส่ือวิทยุกระจายเสียง

ของกรมประชาสัมพันธ คล่ืนท่ัวประเทศไทย  สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท้ังนี้เห็น
วาเปนส่ือท่ีประชาชนรับฟงท่ัวประเทศ  สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีนิยมการฟงมากกวาการอาน 
โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีเปนภาคเกษตรกร จะนิยมฟงวิทยุฯ  การเผยแพรขาว FTA เปนชวงหลัง
ขาวภาคเชา กลาวคือ  เม่ือพูดขาวภาคเชาเสร็จ ก็ตามดวยขาวของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
วาวันนี้ขาวการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยเปนอยางไรบาง  เพียงแตเวลาท่ีใชในการเผยแพรมี
จํากัดบางคร้ังไดพูดเพียง   2-3 นาทีเทานั้นแทนท่ีจะไดสัก 5 นาที

กรมเจรจาฯ ไดมีการวางแผนจางกรมประชาสัมพันธ  เพื่อใหทําการประชาสัมพันธการ
จัดทําเขตการคาเสรีของไทย หรือ FTA ไดจางผานหนวยงานโดยตรง แตกรมประชาสัมพันธบอกวา
จางตรงไมได ตองจางผานตัวกลาง คือ ใหผานบริษัทหนึ่งซ่ึงจะเปนคนดําเนินการประชาสัมพันธ
ทางดานวิทยุกระจายเสียงให   ซ่ึงราคาก็ไมไดแพงมาก ประมาณ 1 ลานเศษ ในชวงเวลาประมาณ 10 
เดือน ท้ังนี้เพราะส่ือวิทยุฯ กรมประชาสัมพันธมีเครือขายท่ัวประเทศ ท้ัง 72 จังหวัด  สามารถเปด
ขาวภาคเชา  เผยแพรเกี่ยวกับเร่ืองใหความรูวาสินคาตัวไหนบางท่ีเปดทําการคาเสรี  ประชาชนจะได
รับทราบเพราะชวงเชาเวลาประมาณ 7.00 น ทุกคนจะเปดฟงขาวหรือฟงอยูในรถสวนตัวภาษาท่ีใช
กรมเจรจาฯ วางแผนดานการใชภาษาเปน 4 ภาษา คือ ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาใต ภาษาอีสาน  
เพื่อใหเหมาะสมกับคนในทองถ่ินของแตละภาค โดยทางมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตรเขาจะมีเครือ
ขาย 4 ภาค จะออกเปน สปอต FTA  ความยาว 2 นาที จะใชภาษาทองถ่ิน เชน ภาคเหนือ เขาก็จะพูด 
FTA ดวยภาษาภาคเหนือ เปนตน

ส่ือวิทยุกระจายเสียง มีขอเสีย คือ บางชวงเวลาคนฟงไมไดอยูในขณะที่มีขาว จึงไม
สามารถยอนกลับมาฟงใหมได การเลือกจังหวะเวลาจึงตองพิจารณาดวยวากลุมเปาหมายใน
ขณะนั้นอยูในท่ีใด สามารถเปดรับฟงไดหรือไม เชน บางทานอาจจะขับรถอยู  ก็จะฟงขาวนี้ในรถ
ยนตสวนตัว เปนตน สวนขาวสําหรับนักธุรกิจ เปนขาวชวงเวลาประมาณ 10.00 น. เชน  รายการ
ปวงประชา ชวงเวลานี้ก็จะมีคนฟงเร่ืองตลาดหุน กรมเจรจาฯ ก็จะสอดแทรกขาวเศรษฐกิจลงไป  
แมแตรายการกรองสถานการณ  ซ่ึงเปนรายการที่คอนขางเปนท่ีนิยมมาก ก็จะมีคนอีกกลุมหนึ่งท่ี
คอย
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กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ไดดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานเก่ียวกับ   
การจัดทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ ทางส่ือวิทยุกระจายเสียง  ในรูปแบบของสปอต     
สารคดีและสัมภาษณผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ จํานวน 144 ผลงาน รวมออกอากาศท้ังส้ิน 5,230 
คร้ัง  ตามสถานีวิทยุ กระจายเสียงA.M. และ F.M. ดังนี้
       2.1 ส่ือวิทยุกระจายเสียง  ประชาสัมพันธเผยแพรในรูปแบบของสปอต มีการ
ดําเนินงานดังตอไปนี้
                       2.1.1 ประชาสัมพันธเผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียง Radio Thailand 
ภาคภาษาอังกฤษทาง A.M. 918, F.M. 105, 95.5, 107 และ 101 INN NEWS ตั้งแตเดือน มีนาคม – 
พฤษภาคม 2548

2.1.2 ประชาสัมพันธเผยแพรหลังรายการขาวตนช่ัวโมง ทาง F.M. 90.0, 98.0 
และ A.M. 999, 1350, 1422 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองพลท่ี 1 รักษาพระองค เดือน เมษายน 
2548
                2.1.3 ประชาสัมพันธเผยแพรในรายการ “เจาะลึกท่ัวไทย”  ทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียง F.M. 94.0 ,รายการ “101 องศาขาว”  ทางสถานี F.M. 101 ตั้งแตเดือน มิถุนายน – 
กันยายน 2548
                2.1.4 การดําเนินงานประชาสัมพันธมีการใชภาษาทองถ่ิน 4  ภาษา (ภาค
กลาง ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใตหมุนเวียนออกอากาศท่ัวประเทศทาง  A.M. 
1107, 1269, 612 และ 1314 KHM  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตเดือน มิถุนายน – กันยายน 
2548

2.2 ส่ือวิทยุกระจายเสียงประชาสัมพันธเผยแพรในรูปแบบของสารคดี
ผลิตสารคดีส้ันจํานวน 15 ตอน  ความยาว 2 นาที (ภาษาอังกฤษ) เผยแพรทาง A.M.91.8, F.M.95.5,
F.M.105, F.M.107 ตั้งแตเดือน มีนาคม-เมษายน 2548

2.3 ส่ือวิทยุกระจายเสียงประชาสัมพันธเผยแพรในรูปแบบของการสัมภาษณ  ผู
บริหารและผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูประกอบการ ท่ีไดประโยชนจาก FTA มีการสงสินคาออกไปขายตาง
ประเทศอยางผัก ผลไม ท่ีเขาบอกวาขาดทุน ๆ จริง ๆ สินคาท่ีเขาเปด FTA แลว เขาบอกวาเขาไมได
ขาดทุน เขามีกําไร เขาก็จะมาพูดใหฟงเกี่ยวกับธุรกิจวาเปนอยางไร

โดยผูบริหารของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และผูท่ีเกี่ยวของ ใหสัมภาษณ
ผานทางส่ือวิทยุกระจายเสียง ในรายการตาง ๆดังนี้
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- รายการ “เจรจาการคาพัฒนาประเทศไทย”  A.M.1107 และเครือขายท่ัวประเทศของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

- รายการ “เจาะลึกท่ัวไทย”  สถานีวิทยุกระจายเสียง F.M. 94.0
- รายการ “ทิศทางเศรษฐกิจ” และ “ 101 องศาขาว”  สถานีวิทยุกระจายเสียง F.M. 101

3. ส่ือวิทยุโทรทัศน
คุณอัญชนา วิทยาธรรมธัช นักวิชาการพาณิชย 9 ชช. ของกรมเจรจาฯ ไดใหสัมภาษณ

เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2549 ไดกลาววาส่ือท่ีทําการประชาสัมพันธไปแลวและเขาถึงประชาชนมาก
ท่ีสุด  คือ  ส่ือวิทยุโทรทัศน  แตก็ไมสามารถดําเนินการใชส่ือนี้ไดมากนัก  เนื่องจากมีราคาแพง

ขอดีของส่ือนี้ คือ เปนส่ือท่ีมีคุณสมบัติเขาถึงประชาชนไดในวงกวาง ทุกสาขาอาชีพ 
ทุกเพศ ทุกวัยและทุกครัวเรือน เพราะปจจุบัน เกือบทุกบานจะมีโทรทัศน เปนส่ือท่ีสามารถกระตุน
คนไดเปนอยางดี  ดังนั้นกรมเจรจาฯ จะเลือกเวลาในการประชาสัมพันธ ท่ีคาดวาเปนเวลาท่ีกลุมเปา
หมายดูโทรทัศน  เชน กรมเจรจาฯ เคยออกสปอตรายการสรยุทธ  เพราะเห็นวาเปนสปอตของคนดัง 
ก็จะสามารถกระตุนใหคนมาน่ังฟง นั่งดูรายการ ในชวงเวลาประมาณ 22.00 น.ราคา ของสปอต  
100,000 บาท  ใชเวลา 30 นาที ในขณะเดียวกันการใชส่ือชนิดนี้บางคร้ังก็มีผลกระทบเชนเดียวกัน  
เพราะวาส่ือวิทยุโทรทัศน  เมื่อพูดอะไรไปแลว จะมาแกไขทีหลังคอนขางยาก  เพราะวาสปอตมี
ราคาแพง  ดังน้ันในการออกสปอตเพียงคร้ังเดียว หรือสองคร้ังก็ไมมีงบประมาณแลว  อีกอยางหนึ่ง  
ดวยสปอตท่ีมีราคาแพง เวลาท่ีใชส่ือจึงมีจํากัด  ดังนั้นปญหาหรือขอเสียก็คือจะไมไดรับในราย
ละเอียดตางๆ ของขาว แมวาผลดีจะมีคนรับฟงมากก็ตาม 

การออกสปอตในรายการของสรยุทธ  คุณชไมพร กลาววา กรมเจรจาฯ จะเนนประชา
สัมพันธในภาพบวกวาทําเขตการคาเสรีแลวทําใหประเทศชาติไดดุลทางการคา  ดังน้ันผลสะทอน
กลับ (Feedback)  ก็เขามาถูกโจมตีจากภาครัฐ คือ ของ  สส. หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  บอกวา
ทําไมออกขาวในดานของผลดีอยางเดียว  ทําไมไมออกขาวทางดานผลเสียบาง  หลังจากนั้นกรม
เจรจาฯ ก็ปรับการออก สปอต  โดยปรับไปในแนวกลางๆ วาการทําเขตการคาเสรีของไทยมีท้ังผลดี
และผลเสีย คือ อาจไดดุลทางการคาในสินคาบางชนิด  แตเม่ือเปรียบเทียบมูลคาการนําเขา - สงออก
ในภาพรวมท้ังหมด แลว เราอาจขาดดุลทางการคาก็ได  เชน ไทย-ออสเตรเลีย  จะมีสินคาทองคํากับ
น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีประเทศไทยนําเขามา  สินคา 2  ชนิดนี้ยังไมเปด FTA    ดังน้ัน แมวาเราจะไดดุล
ในสินคาชนิดอ่ืน เชน สินคาเกษตร แตเม่ือเอาสินคา 2 ชนิดนี้มารวมคํานวณดวยแลว กลายเปนวา
ไทยขาดดุล  แตในความเปนจริงสินคาท่ีไทยทํา FTA เราจะไดดุล   เชน สินคาเกษตร  เพราะวาเรา
สงออกมาก แตราคาไมสูงมากนัก เม่ือเปรียบเทียบกับสินคานําเขา ท่ีมีราคาแพง เชน ทองคํา น้ํามัน
เช้ือเพลิง เม่ือนํามารวมคํานวณแลวจึงทําใหไทยขาดดุลทางการคา
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“ การเลือกส่ือข้ึนอยูกับความเหมาะสมของเน้ือขาว  ดวย  เชน เหตุการณดวน ๆ ก็จะ
ออกวิทยุโทรทัศน บอกใหรูวาตอนนี้ ขณะน้ี ประเทศไทย กําลังทําอะไรหรือเกิดอะไรขึ้น  ขอดีคือ 
คนดูไดภาพ จะรูทันที เขาถึงเร็วกวา  วิทยุกระจายเสียง ” 

(ชไมพร เจือเจริญ , หัวหนางานส่ือประชาสัมพันธ, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2549)

นอกจากนั้นผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารการประชาสัมพันธเผยแพรผลการเจรจาปงบ
ประมาณ 2548 ของกรมเจรจาฯ พบวากรมเจรจาฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานและ
สาระความรูตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ ทางสถานีวิทยุโทร
ทัศนชอง 3, 7, 9,11, ITV และ  TTV2  ในรูปแบบของสปอต  สารคดี และสัมภาษณผูบริหารจํานวน
41  ผลงาน ออกอากาศในรายการตาง ๆ จํานวน 41 คร้ัง  ดังน้ี

3.1 ส่ือวิทยุโทรทัศนประชาสัมพันธเผยแพรในรูปแบบของสารคดี ในรายการ
ตาง ๆดังตอไปนี้
               3.1.1 รายการ “หลังขาวภาคเชาและคํ่า” สถานีวิทยุโทรทัศน ITV ตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม 2548
               3.1.2 รายการ “ ขาวกาววันใหม” ทางสถานีวิทยุโทรทัศนโมเดิรนไนน ชอง 9 
ทุกวันจันทร – ศุกร ตั้งแตเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2548
               3.1.3 รายการ “FTA เปดเสรีการคา” ทางสถานีวิทยุโทรทัศนสี ชอง 3 ทุก
วันพุธ ตั้งแตเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2548
               3.1.4 รายการ “ กรองสถานการณ ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
ชอง 11  ทุกวันจันทร – ศุกร ตั้งแตเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2548
               3.1.5 รายการ “7 หมายเลข 1” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน กองทัพบกชอง 7 
ทุกวันจันทร-อังคาร เดือน กันยายน 2548

3.2 ส่ือวิทยุโทรทัศนประชาสัมพันธเผยแพรในรูปแบบของการสัมภาษณผูบริหาร  
ในรายการตางๆ ดังตอไปนี้      
              3.2.1 รายการ “ทิศทางเศรษฐกิจ ” , “ กรองสถานการณ ” และ “ ตลาด
เศรษฐกิจ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11
              3.2.2 รายการ “ รูทันขาว ”  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน ITV 2
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4. ส่ือส่ิงพิมพ
    ในเร่ืองของส่ือส่ิงพิมพ  เชน หนังสือพิมพ  หนังสือ นิตยสาร วารสาร แผนพับ/ 
Booklet ใบปลิว เปนตน  คุณอัญชนา และคุณชไมพร ไดใหความเห็นสอดคลองกันวา ส่ือส่ิงพิมพ
อ่ืน ๆ ยกเวนหนังสือพิมพ  สวนใหญจะแจกในงานสัมมนาท่ัวไป ก็มีสวนหนึ่งท่ีโทรมาขอ เชนภาค
เอกชน บริษัท สภาอุตสาหกรรมฯ จะขอใหกับสมาชิก นอกจากนั้นก็มีสภาหอการคา  หางราน นิสิต 
นักศึกษา กรมเจรจาจะแจกหมด   หนังสือพิมพท่ีมีแจกในงานสัมมนา  เชน ประชาชาติธุรกิจ  การ
สัมมนาจะจัดข้ึนท่ีโรงแรม เชน ท่ีโรงแรมมิราเคิล  โรงแรมโฟซีซ่ัน  โรงแรมคอนราด โรงแรมดิเอ็ม
เมอรัล และลาสุดท่ีโรงแรมสวิส โฮเต็ล  ขอดีของส่ือส่ิงพิมพคือ เปนเอกสารท่ีเก็บไวไดนานเอาไว
ใชในการวิจัยหรือเอาไวดู เพราะวากรมเจรจาฯ จัดทํา FTA  ท้ังภาพรวม และแยกรายประเทศ 
ถาใครตองการทราบรายละเอียด  ก็สามารถมาเปดดูได  ขอเสีย จะเกี่ยวกับสถานท่ีเก็บ  และบางคร้ัง
คนท่ีรับส่ือนี้ไปก็ไมใหความสนใจในเนื้อหา

เนื้อหาท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ จะพูดถึง FTA เกี่ยวกับสินคา เชน พริก หอม กระเทียม วา
ควรจะปลูกอะไร จะปรับปรุงอยางไร คือพยายามใหถึงรากหญา  และการประเมินของกรมเจรจาฯ 
ผลออกมาวา ดี ป 2549  กรมเจรจาจึงไดดําเนินการตอโดยจางบริษัทท่ีปรึกษามาทําการวางแผน  
การใชส่ือ  เลือกส่ือ เสนอการใชส่ือท้ังหมด แลวกรมเจรจาฯ ก็ทําการซ้ือส่ือเอง

มีหนังสือรายงานสรุปผลการเจรจาไทย – ออสเตรเลีย  มีรายละเอียดการลดอากรสินคา  
ตลาดและโอกาสของสินคาไทยในตางประเทศ  เอกสารส่ิงพิมพในรูปของหนังสือ กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ  จัดพิมพเปนจํานวนมากเพื่อแจกจายใหผูท่ีสนใจมาขอไปแจกในการประชุม หรือ
ศึกษาประกอบการทําธุรกิจระหวางประเทศ

ถาเปนส่ือส่ิงพิมพอยากเขียนอะไรก็เขียนไดมาก  มีบทวิเคราะห โดยทางกรมเจรจาฯ  
จะจางในการวิจัย แลวใหเขาวิเคราะห เอาผลการวิเคราะหงานวิจัยนั้นออกมา  ท้ังนี้กรมเจรจาฯ จะมี
เร่ืองเลาตลอดวา  วันน้ีตกลงทําเขตการคาเสรีกับใครบาง  ทํากันในเร่ืองอะไร ในสินคากลุมใด  
ผลจากการวิเคราะหนี้ เปนสินคาอะไรท่ีไมไดประโยชน  ก็จะใหเขาทําการวิเคราะห  แลวเอาผลการ
วิเคราะหนั้นออกมา

4. 1 ส่ือหนังสือพิมพ
คุณอัญชนา  และคุณชไมพร  ไดใหความเห็นสอดคลองกันวา การใชส่ือ

หนังสือพิมพ ทําการประชาสัมพันธนั้น เนื่องจากส่ือนี้ เหมาะกับกลุมเปาหมายท่ีรักการอานและ
สามารถเขาถึงไดเกือบทุกระดับ ถากลุมเปาหมายท่ีเปนผูประกอบการ นักธุรกิจ กรมเจรจาฯ ก็จะ
เลือกลงส่ือหนังสือพิมพเศรษฐกิจ เพราะวาขาวสวนใหญจะเปนขาวเศรษฐกิจ  ถากลุมเปาหมายเปน
บุคคลท่ัวๆ ไป  ก็จะลงขาวในส่ือหนังสือพิมพเดลินิวส ไทยรัฐ เพราะวาราคาก็ไมแตกตางกันมาก
นัก
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ขอดีของส่ือหนังสือพิมพ คือ  กลุมเปาหมายหลากหลาย ท้ังนักธุรกิจ ประชาชนท่ัวๆ 
ไปท่ีสนใจในขาวสารนั้น สามารถเปดอานไดหลายคร้ัง  การประชาสัมพันธสามารถไดบอกในส่ิงท่ี
ตองการจะบอก  สามารถเขียนอะไรไดมากข้ึน แตบางคร้ังคนท่ัว ๆ ไป ก็ไมสนใจจะอานท้ังนี้เพราะ
เนื้อหาจะเนนหนักไปทางวิชาการ กรมเจรจาฯ ไดพยายามทําใหเปนวิชาการนอยลง  โดยการจาง
บริษัทเอกชนมาชวยเขียน  ซ่ึงกรมเจรจาฯ จะใหเนื้อหาไป  แลวใหเขาไปดําเนินการเขียนเอง  ผลท่ี
ไดรับไมคอยไดผลเทาท่ีควร นอกจากนั้นกรมเจรจาฯ ยังไดจางคอลัมนิสตเขียน โดยบอกขอดี 
ขอเสีย ใหเขาทราบ หลังจากนั้นเขาจะไปทําการเขียนเอง หรืออาจจะไมเขียนก็ได  เพราะวาคอลัม
นิสตจะไปบังคับใหเขาเขียนตามเราไมได  เพราะเขาจะคิดวาเขามี Value หรือคุณคาในตัวเขาเอง

ขาวหนังสือพิมพจะเปนขาววันตอวัน  ถาตองไปเปดอานยอนหลังคนก็จะไมคอยสนใจ
ดังนั้นขาวท่ีเปนประเด็นรอน หรือ Hot มากๆ  ขาวหนังสือพิมพตองเร็ว เชน ขาวท่ีไทยตองเสีย
เปรียบในการจัดทําเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ก็จะเปดการแถลงขาวโดยใหอธิบดีของกรม
เจรจาฯ เปนผูใหขาว  เพื่อเปนการเพ่ิมน้ําหนักในเนื้อหาของขาวใหคนเกิดความสนใจและเช่ือถือใน
ขาวนั้น หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ก็จะนําขาวนั้นไปลงในส่ือของตน กรณี
หนังสือพิมพ  กรมเจรจาฯ  จะเชิญผูส่ือขาวสายเศรษฐกิจท่ีประจํากระทรวงพาณิชย ซ่ึงเขาจะรูงาน
ของกระทรวงพาณิชยเปนอยางดี มาทําขาวและนําไปเขียนขาวในส่ือหนังสือพิมพ
    คุณชไมพร  กลาววา  เม่ือป 2548 กรมเจรจาฯ ไดจางใหบริษัทมาทําการประชาสัมพันธ 
และใหเขาดําเนินการซ้ือส่ือตาง ๆ รวมท้ังส่ือหนังสือพิมพดวย เม่ือเปรียบเทียบแลวราคาคอนขาง
แพง  ป 2549 กรมเจรจาจึงดําเนินการซ้ือส่ือเอง  ไดซ้ือส่ือหนังสือพิมพท้ังหมด  6  ฉบับ  เพราะถา
ภาครัฐซ้ือเขาจะใหสวนลด 40-60% ตอคอลัมนนิ้ว  ตนทุนก็ถูกลง ประหยัดดวยท้ังยังมีของแถม
ก็จะเปนสวนท่ีเพิ่มเติมหนา add ท่ีเราซ้ือไว บางคร้ังจะไดผูเขียนเพ่ิมข้ึนซ่ึงเปนผูส่ือขาวของหนังสือ
พิมพท่ีซ้ือสวนใหญจะซ้ือหนังสือพิมพสายเศรษฐกิจ

หนังสือพิมพ  เปนส่ือท่ีกรมเจรจาฯ ใชมากท่ีสุดในการประชาสัมพันธ โดยวิธีซ้ือหนา 
add และจัดแถลงขาวดวย เปนการเผยแพรความรูใหกับหนวยงาน  สวนการประชาสัมพันธรองลง
มา ก็คือวิทยุกระจายเสียง   วิทยุโทรทัศน และส่ือส่ิงพิมพ

นอกจากนั้นผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารการประชาสัมพันธเผยแพรผลการเจรจาปงบ
ประมาณ 2548 ของกรมเจรจาฯ พบวากรมเจรจาฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรขาวแจก 
บทความ  บทวิเคราะห ผานส่ือหนังสือพิมพรวม 216 เร่ือง  เผยแพรทางหนังสือพิมพตางๆ เชน 
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพโพสตทูเดย หนังสือพิมพมติชน หนังสือพิมพคมชัดลึก 
หนังสือพิมพไทยโพสต ฯลฯ เปนตน
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ในการนี้ผูวิจัยยังไดรับทราบอีกวา  การประชาสัมพันธเผยแพรผลการเจรจาปงบ
ประมาณ 2548 ของกรมเจรจาฯ  นั้น ไดดําเนินการประชาสัมพันธโดยการจัดพิมพหนังสือ นิตยสาร 
วารสาร และแผนพับ เพ่ือเผยแพรไปยังหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา หองสมุด 
สมาคม ตลอดจนประชาชนท่ัวไปและส่ือมวลชน โดยแยกตามประเภทไดดังตอไปนี้

       4.2 หนังสือ  ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรในหนังสือดังตอไปนี้
               1. หนังสือความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย “โอกาสสงออกของไทย ”
               2. หนังสือความตกลงการคาเสรีไทย- นิวซีแลนด
               3. หนังสือความตกลงการคาเสรีไทย-อินเดีย “กาวแรกของการเปดการคา 
เสรี : สินคาเรงลดภาษีกลุมแรก  82 รายการ ”

4. หนังสือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสทางการคาและการลงทุนของ
ไทย
               5. หนังสือเปดประตูมังกร เขตการคาเสรีอาเซียน – จีน
               6. หนังสือการตูน เขตการคาเสรี (เอฟทีเอ) ฉบับประชาชน
               7. หนังสือการตูน เขตการคาเสรี (เอฟทีเอ) ฉบับเกษตรกร
               8. หนังสือ FTA FACT BOOK เขตการคาเสรีไทย (ภาพรวม)
              9. หนังสือ FTA FACT BOOK เขตการคาเสรีไทย – อินเดีย
               10. หนังสือ FTA FACT BOOK เขตการคาเสรีไทย - ออสเตรเลีย
               11. หนังสือ FTA FACT BOOK เขตการคาเสรีไทย - สหรัฐอเมริกา
               12. หนังสือ FTA FACT BOOK เขตการคาเสรีอาเซียน – จีน

หนังสือ FTA FACT BOOK รูปเลม หนาปกสวย  ใชเวลาอานไมนานแตคนก็ไม
คอยสนใจ เพราะไมมีอะไรที่จะดึงดูด ดังนั้นวิธีหนึ่งก็คือ ตองคุยกัน ตองคนท่ีมีประโยชนจริงๆ 
เขาถึงจะคุยกับเรา พูดถึงเร่ืองการประชาสัมพันธเร่ือง FTA บางคนบอกวาฉันไมเกี่ยว ซ่ึงคุณ
อัญชนา เองก็ยอมรับวาการประชาสัมพันธตองใหกับ คนท่ีไดรับประโยชนรับทราบวาประโยชน
ของทานอยูท่ีไหน  นั่นคือวิธีการใหส่ือ คนท่ีไดรับประโยชนก็คือ ผูประกอบการ  เม่ือทราบวามีการ
ลดอากรแลวก็สามารถเอาไปใชประโยชน  เชน โดยการไปขอแบบฟอรมเพื่อนําสินคาเขามาและได
ลดอากรขาเขา  0%  นี่คือ  เขาไดประโยชน
               สวนคนเสียประโยชน ถาไมมีการพัฒนาศักยภาพในตัวสินคาแลว ก็ไมสามารถขาย
แขงขันกับคูแขงในตลาดการคาเสรีได  แลวเขาก็จะออกมารองโวยวายวาเสียเปรียบ  นี่คือประเด็น
ปญหาของการประชาสัมพันธ   ดังนั้นในการประชาสัมพันธมีการพูดถึงเร่ืองส่ือแลวบางคร้ังก็ตอง
พูดเร่ืองการเมืองผสมไปดวย
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       4.3 นิตยสาร  ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรในนิตยสาร เทคโนโลยีชาวบาน  
คูสรางคูสม และโลกเกษตรและอุตสาหกรรม
 คุณชไมพร  ไดกลาววาการใชส่ือข้ึนอยูกับชวงจังหวะและเวลาที่ตองการจะประชา
สัมพันธเม่ือกอนไดซ้ือนิตยสารคูสรางคูสม  เพราะมุงประเด็นไปยังกลุมเปาหมาย คือ แมบาน 
ประชาชนท่ัวๆ ไป เม่ือไปตลาด แวะไปทําผมรานเสริมสวย อาจจะหยิบนิตยสาร คูสราง คูสมข้ึนมา
อาน  กรมเจรจาฯ ก็จะซ้ือหนา ลงขาวไปชวงหนึ่ง ก็มีรีแอ็ค (react) ผลตอบกลับออกมาวาเขาไดรับรู
ขาวการจัดทําเขตการคาเสรี  โดยรายละเอียดเนื้อขาวท่ีลงนั้น กรมเจรจาฯ ไดบอกใหทราบวา การคา
เสรีทําใหมีพอครัว แมครัวไทยท่ีตองเดินทางไปตางประเทศ หรือเปนกิจการโรงแรม ท่ีตองมีบุคคล
เหลานี้

       4.4 วารสาร  ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรในวารสารการคาโลกรายไตรมาส 
จํานวน 4 เลม

       4.5 แผนพับ  / Booklet เปนส่ือท่ีเล็ก บาง พกพางาย เหมาะกับการเผยแพรขอมูลท่ี
มีไมมาก เปนขอมูลท่ีส้ัน กระชับ เขาใจงาย ซ่ึงทางกรมเจรจาฯ ก็ไดจัดทํา Booklet ในช่ือ FTA 
FACT BOOK เปนรายประเทศ  ท่ีไดมีการเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี ดวยดําเนินการ
ประชาสัมพันธเผยแพร ดังตอไปนี้

- WTO องคการการคาโลก
- ความตกลงวาดวยการเกษตรภายใตองคการการคาโลก
- ประชาชนไดอะไรจากการทําเขตการคาเสรี FTA
- ประชาชนไดอะไรจากความตกลงการคาเสรีไทย-อินเดีย
- ประชาชนไดอะไรจากการทําเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
- ประชาชนไดอะไรจากความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย
- เปด FTA ประตูสูโอกาสใหม ไทย-นิวซีแลนด
- 0% พลาด.. ไมได  ไมวาคุณเปนใครก็ไดประโยชนจาก FTA
- เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน รุก-รับ-ปรับ-สู เปดประตูอาเซียน-จีน
- ความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด เปดตลาดเชิงรุก ปลุกกระแส FTA

ไทย-นิวซีแลนด

5. นิทรรศการ เปนส่ือเคล่ือนท่ีท่ีสามารถนําไปเผยแพรตามสถานท่ีตางๆ ไดเปนอยาง
ดี ทางกรมเจรจาฯ ก็ไดจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ FTA หลายคร้ัง ซ่ึงบางคร้ังก็จัดควบคูไปกับการ
สัมมนาเร่ือง FTA
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6. Website เปนส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก และทางกรม
เจรจาฯ ก็ได ประชาสัมพันธ  เร่ือง FTA ผานทาง Website ของกรมเจรจา ฯ คือ 
http://www.dtn.go.th/  และ http://www.thaifta.com /

ท่ีมา : สืบคนวันท่ี  7  มิถุนายน  2550, จาก  http://www.dtn.go.th/
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ท่ีมา : สืบคนวันท่ี  7  มิถุนายน  2550, จาก http://www.dtn.go.th/,
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4.3 ผลการวิจัยตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของ
ไทยโดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการจัดทําเขต
การคาเสรีของไทย  มีลักษณะเปนอยางไร

โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ เจาหนาท่ีของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ดังตอไป
นี้

1. สัมภาษณ  คุณอัญชนา วิทยาธรรมธัช  นักวิชาการพาณิชย 9 ชช. กรมเจรจาการคา-
ระหวางประเทศ เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2549 และรับโทรสารเพิ่มเติมเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม  2549

2.  สัมภาษณ คุณชไมพร เจือเจริญ หัวหนากลุมงานส่ือประชาสัมพันธ กรมเจรจาการ
คา-ระหวางประเทศ เม่ือวันท่ี  9 มีนาคม 2549, 20 มิถุนายน 2549  และจากโทรสารเพ่ิมเติมเม่ือ วัน
ท่ี 5 ตุลาคม 2549

3. สัมภาษณ คุณภัทริน โหลสกุล นักประชาสัมพันธ 3 กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ  เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2549

ผลการวิจัย   ปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย 
โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  ผูวิจัยไดประมวลผลดังตอไปนี้

1.  ปญหาดานขอมูล เนื้อหา  และภาษาท่ีใช
การประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรี โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  

เนื่องดวยเนื้อหาเร่ืองเขตการคาเสรีเปนเร่ืองเชิงวิชาการ ขอมูล เนื้อหา คอนขางเขาใจยาก และเปน
เชิงสถิติตัวเลขทําใหยากตอการเขาใจ  รวมทั้งบางประเด็นเปนเร่ืองท่ีมีความออนไหว หรือเปนทาที  
คือ มีท้ังผูท่ีไดประโยชน และเสียประโยชน มีท้ังผูท่ีเห็นดวย และไมเห็นดวย การประชาสัมพันธใน
การเจรจาจึงทําใหไมสามารถเปดเผยได  ดังนั้นในการเผยแพรจึงพยายามนําเสนอในรูปแบบของ
บทความ เพื่อสามารถอธิบายขอมูลและสรางความเขาใจแกผูอานใหมากข้ึน และนําเสนอในรูป
แบบสารคดีวิทยุกระจายเสียงท่ีเสนอขอมูลและความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรี
เปนตอนๆ
              นอกจากนี้ภาษาท่ีใชจะเปนวิชาการ เปนคําศัพทเทคนิค คําศัพทท่ีเปนศัพทเฉพาะของ
การเจรจา เชน FTA , ASEAN, WTO, RULE OF ORIGIN (กฎแหลงกําเนิดสินคา ซ่ึงเปนเร่ืองท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการจัดทําเขตการคาเสรี)  เปนตน  ดังนั้นประชาชนท่ัว ๆ ไป อานแลวฟงแลวไมเขาใจ  
เกิดความสับสน  วาคืออะไร  ตางกันอยางไร  ก็มีวิธีแกปญหาโดยจางหนวยงานท่ีชํานาญดานการ
ประชาสัมพันธมาดําเนินการประชาสัมพันธ  ซ่ึงทางกรมเจรจา การคาระหวางประเทศจะเปนฝาย
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ใหขอมูล และผูรับจางก็นําไปเขียน ไปแปล เปนภาษาท่ีอานแลวเขาใจงาย เชน ทําเปนหนังสือ
การตูนเขตการคาเสรี  เอฟทีเอ  FTA  ฉบับประชาชน  และกรมเจรจาการคาระหวางประเทศยังได
จัดทําหนังสือ คํายอ คําศัพททางเศรษฐกิจ แจกแกผูอาน เพื่อศึกษาถึงคํายอ คําศัพท ทางเศรษฐกิจ วา
แตละคํามีความหมายวาอยางไร เหมาะสําหรับผูอานท่ีตองการศึกษาหาความรู

“ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ทํางานดานวิชาการคอนขางมาก และเนื้อหาการจัด
ทําเขตการคาเสรีของไทยก็เปนในเชิงวิชาการ ภาษาท่ีใชจึงเปนวิชาการ ภาษาท่ีเปนคําศัพทเทคนิค 
คําศัพทท่ีเปนศัพทเฉพาะของการ ดังนั้นประชาชนอานแลวฟงแลวไมเขาใจ  ”
          (อัญชนา วิทยาธรรมธัช ,นักวิชาการพาณิชย 9 ชช. , สัมภาษณ , 19 กรกฎาคม 2549)

“ขอมูลดานการจัดทําเขตการคาเสรี บางประเด็นเปนเร่ืองท่ีมีความออนไหว คือ มีท้ังผูท่ี
ไดประโยชน และเสียประโยชน มีท้ังผูท่ีเห็นดวย และไมเห็นดวย ดังนั้นขอมูลบางอยางจึงยังไม
สามารถเปดเผยไดทันที ”
               (ชไมพร เจือเจริญ , หัวหนาสวนงานส่ือประชาสัมพันธ, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2549)

“ ดวยเนื้อหาเร่ืองเขตการคาเสรีเปนเร่ืองเชิงวิชาการ ขอมูลคอนขางเขาใจยาก และเปน
เชิงสถิติตัวเลขทําใหยากตอการเขาใจ ”
               (ภัทริน โหลสกุล , นักประชาสัมพันธ 3, สัมภาษณ, 9 ตุลาคม 2549)

2.  ปญหาดานนโยบาย
การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย หรือ FTA เปนนโยบายเชิงรุกดานการคาตางประเทศ

ของรัฐบาลสมัย พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี เพื่อตองการสรางพันธมิตรทางการ
คา เพิ่มโอกาสในการขยายการคา การลงทุน  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศในฐานะเปนหนวย
งานท่ีไดรับมอบหมายใหทําการประชาสัมพันธเขตการคาเสรีของไทย หรือ FTA จึงตองทําการเผย
แพรประชาสัมพันธงานของรัฐ ตองทําตามนโยบายของรัฐบาล ทําใหบางคร้ังการเผยแพรไมคลอง
ตัว เนื่องจากการจัดทําเขตการคาเสรีเปนเร่ืองท่ีอยูในกระแสสังคม เปนประเด็นท่ีออนไหว มีท้ังผูท่ี
ไดรับผลประโยชน และเสียประโยชน  ดังนั้นการเผยแพรขาวจึงตองใชความระมัดระวัง ตองดู
นโยบายของผูใหญ ของรัฐดวยวา ตองการใหเผยแพรขอมูลไดแคไหน เพราะขอมูลบางอยางยังเปน
ความลับก็ไมสามารถเผยแพรได   การประชาสัมพันธจึงขึ้นอยูกับสถานการณในขณะนั้นดวยวา
เปนอยางไร เชน เปนการประชาสัมพันธในลักษณะการใหความรูและสรางความเขาใจในเรื่องสิน
คาตางๆ ท่ีมีการลดอากรเพ่ือเตรียมการปรับตัว
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“บางคร้ังการเผยแพรไมคลองตัว เนื่องจากการจัดทําเขตการคาเสรีเปนเร่ืองท่ีอยูใน
กระแสสังคม เปนประเด็นท่ีออนไหว  การเผยแพรขาวจึงตองดูนโยบายของผูใหญ ของรัฐดวยวา 
ตองการใหเผยแพรขอมูลไดแคไหน ”
                (ชไมพร เจือเจริญ , หัวหนาสวนงานส่ือประชาสัมพันธ, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2549)

3.  ปญหาดานการบริหารจัดการ
ปญหาดานการบริหารจัดการ ในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย 

ไดเผยแพรผานส่ือตางๆ  ท่ีผานมาพบปญหาไมสามารถดําเนินการประชาสัมพันธใหเปนไปตาม
กําหนดเวลาได บางชวงเวลาไมเหมาะท่ีจะทําประชาสัมพันธ เพราะมีปญหาทางการเมืองจึงตองทํา
การหยุดการประชาสัมพันธช่ัวคราว  เชน  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศวางแผนไววาเดือนนี้จะ
ทําการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับ ผลกระทบตอกลุมธุรกิจส่ิงทอ  กลุมธุรกิจเหล็ก ในการจัดทําเขต
การคาเสรีแตเม่ือเกิดปญหาทางการเมืองข้ึน การบริหารจัดการจึงตองหยุดไปหรือเล่ือนกําหนดเวลา
ใหม  คือ สถานการณบานเมืองในขณะน้ัน ไมสามารถออกอากาศ  หรือไมสามารถจัดการสัมมนา
ไมสามารถเผยแพรการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ไดในเวลาท่ีกําหนดไว  การบริหารจัดการไม
เปนไปตามแผนการท่ีวางไว  ดังนั้นวิธีการแกไขในการประชาสัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ จึงตองคัดเลือกและปรับเปล่ียนรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสมกับชวงเวลา

“บางชวงเวลาไมเหมาะท่ีจะทําการประชาสัมพันธ เชน ปญหาดานการเมือง การบริการ
จัดการจึงไมเปนไปตามแผนการท่ีวางไว ”
                (ชไมพร เจือเจริญ , หัวหนาสวนงานส่ือประชาสัมพันธ, โทรสาร, 5 ตุลาคม 2549)

“เชน เราวางแผนไววาจะประชาสัมพันธเร่ืองนี้ ๆ เกี่ยวกับFTA  ก็ตองหยุดชะงักไป
เพราะปญหาทางการเมือง  จึงตองเล่ือนการออกอากาศ ”
                (ภัทริน โหลสกุล , นักประชาสัมพันธ 3, สัมภาษณ, 9 ตุลาคม 2549)

4.  ปญหาดานบุคลากร 
บุคลากรท่ีทําหนาท่ีประชาสัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ บางทานมา

จากสายวิชาการ ซ่ึงไมไดจบดานนิเทศศาสตรมาโดยตรง ดังนั้นกรมเจรจาการคาระหวางประเทศจึง
จําเปนตองมีการฝกอบรมบุคลากรใหเกิดความเช่ียวชาญในการเขียนขาว สอนวิธีการเขียน นอกจาก
นี้ยังตองเรียนหาขาว วิธีการเขาหาส่ือ  ท้ังนี้โดยการเชิญหนวยงานขางนอกมาใหความรู เชน เชิญ
บรรณาธิการจากหนังสือพิมพมาชวยอบรมในการเขียนขาว หรือบางคร้ังท่ีมีการจัดอบรมของหนวย
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งานขางนอก เกี่ยวกับการเขียนขาว  กรมเจรจาฯ ก็จะสงเจาหนาท่ีเขารวมอบรม ในการเขียนขาว
หาขาว

“บุคลากรบางคน ไมไดจบสายนิเทศศาสตรมา ก็จะไมมีความรูในการเขียนขาว 
หาขาว ”
                (ภัทริน โหลสกุล , นักประชาสัมพันธ 3, สัมภาษณ, 9 ตุลาคม 2549)

5.  ปญหาดานการส่ือสาร
ขอมูลเร่ืองการจัดทําเขตการคาเสรีเปนเร่ืองท่ีคอนขางยาก เนื่องจากเปนขอมูลเชิงวิชา

การ ดังนั้นการส่ือสารกับคนแตละระดับจึงตองปรับรูปแบบใหเหมาะสม ท่ีผานมาแมจะมีการ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องแตการรับรูขอมูลขาวสารในเร่ืองดังกลาว ก็ยังมีหลายคนท่ียังไมเขาใจ
ดังนั้นในการสรางการรับรูและความเขาใจตองอาศัยเวลาและความตอเนื่องในการประชาสัมพันธ
ตอไป

6.  ปญหาและอุปสรรคดานการใชส่ือ  
ปญหาทางดานการใชส่ือบุคคล  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศมีการประชาสัมพันธ

การจัดทําเขตการคาเสรี ในการใชส่ือบุคคลโดยการใชวิทยากรใหความรู ความเขาใจ มีการจัด
สัมมนามาก ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  สัมมนาทําเปนสาขาสินคา เชน สินคาในสาขาส่ิงทอ  
กรมเจรจาฯ ก็จะเชิญกลุมส่ิงทอมาฟง  นอกจากนี้ยังไดจัดสัมมนาตางจังหวัดดวย เชน ไปภาคเหนือ 
ก็ไปจัดท่ีเชียงใหม  เชียงราย ไปภาคใต  โดยใหพาณิชยจังหวัด หนวยงานตาง ๆ ผูประกอบการ 
ตางๆ  ท่ีอยูในพื้นท่ีโดยรอบมาฟง  มีส่ือส่ิงพิมพไปแจก พอเสร็จจากการสัมมนาเจาหนาท่ีของกรม
เจรจาฯ ก็จะมีกระดาษใหเขาแสดงความคิดเห็นวาเขารวมฟงสัมมนาแลวมีความรูเพิ่มข้ึนหรือไม ใน
ระดับใด เชน ดีมาก ดี ปานกลาง ทราบเพียงเล็กนอย และไมทราบเลย เปนตน  แตสวนใหญจะบอก
วา ดี  มีบางทานท่ีมีปญหา ซ่ึงบางคร้ังไมใชปญหา FTA แตเขาก็เอามาพูด ซ่ึงเจาหนาท่ีกรมเจรจาฯ 
ก็บอกกลาววาปญหาไมใชเร่ืองท่ีเขายกมาพูด   แตทางกรมเจรจาฯ  ก็พยายามเขาใจเพราะวาบางคร้ัง
ระยะเวลาท่ีไปจัดสัมมนามีนอย  ร้ังคนท่ีมารวมฟงก็ยังไมคอยเขาใจ
                    นอกจากนี้ ในการจัดประชุม สัมมนา เร่ืองการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย บางคร้ัง
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศไดเชิญภาคเอกชน หรือผูประกอบการมาพูด  พูดในเร่ืองการจัดทํา
เขตการคาเสรีของไทยซ่ึงมีสวนกระทบในธุรกิจของเขา  เขาก็จะพูดในส่ิงท่ีเขาพอใจ พูดไปโดยท่ี
ขอเท็จจริงถูกบาง ผิดบาง  บางคร้ังก็จะพูดแตขอเสีย วาทําเขตการคาเสรีแลวมีผลกระทบอยางนั้น 
อยางนี้ บอกวาทําเขตการคาเสรีแลวมีปญหามากมาย และรัฐบาลเองก็ไมไดมาคุย มาทําความเขาใจ
กับเขา  แตถาเปนขอดี เขาเงียบ ทางกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  ก็ไมสามารถไปควบคุมในจุด
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นี้ได ก็ตองปลอยใหเขาพูดในส่ิงท่ีเขาคิด  นี่คือขอเสียอยางหนึ่งของการพูด  ในขณะเดียวกันภาครัฐ
หรือกรมเจรจาการคาระหวางประเทศก็ไมจําเปนตองเช่ือคนท่ีมาพูดทุกอยาง เพราะยังมีกลุมธุรกิจท่ี
ไดประโยชน เขาก็จะสนับสนุนในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย เชน สนับสนุนใหมีการลดอากร
ขาเขา แตกลุมธุรกิจท่ีไมไดรับผลประโยชน เขาก็จะไมสนับสนุน  จะเห็นวา สองฝายความคิดนั้น
ตางกัน  ดังนั้น  การประชาสัมพันธจึงขึ้นอยูกับความรูของคนๆ นั้นดวยวาเขามีความรูดานการจัด
ทําเขตการคาเสรีมากนอยแคไหน   เชน ถาคนไมรูก็จะบอกวา ทําไมตองไปทํา เขตการคาเสรี หรือ 
FTA หาเร่ืองเดือดรอน อยูเฉยๆ ดีกวา โดยหลักการแลวการทํา FTA  เปนเร่ืองสําคัญ เปนการคาขาย
ระหวางประเทศ ถาเราไมทํา FTA  เหมือนเราอยูเฉยๆ  ไมไดคิดอะไรใหมๆ ไมไดเรียนรูอะไรเลย ก็
จะไมมีการปรับตัว  คุณภาพสินคาก็เปนแบบเดิม ๆ ไปแขงขันกับใครก็สูเขาไมได เม่ือสงออกไป
ก็จะมีปญหาในขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ เดินไปขางหนา

“ บางคร้ังกรมเจรจาฯ เชิญภาคเอกชน หรือผูประกอบการมาพูด   เขาก็จะพูดในส่ิงท่ีเขา
พอใจ พูดไปโดยท่ีขอเท็จจริงถูกบาง ผิดบาง  บางคร้ังก็จะพูดแตขอเสีย สวนขอดีเขาเงียบ ”
                     (อัญชนา วิทยาธรรมธัช ,นักวิชาการพาณิชย 9 ชช. , สัมภาษณ , 19 กรกฎาคม 2549)

7.  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานประชาสัมพันธ  
ในการดําเนินงานประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย จะมีมุมมองหนึ่งของ

นักวิชาการท่ีตอตานการจัดทําเขตการคาเสรี เขาจะไมเห็นดวยในการจัดทําเขตการคาเสรี ซ่ึงกลุมนี้  
ช่ือวา FTA WATCH  หรือกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน  เขาจะติดตามขาวการ
ประชาสัมพันธเร่ืองเขตการคาเสรีหรือ FTA มาโดยตลอด เขาจะตอตานมาก โดยมองวา การทําเขต
การคาเสรีหรือ FTA  เอ้ือประโยชนบางอยางใหกับนายทุน เพราะการเจรจาสวนใหญ  สินคาท่ีได
ประโยชนจะเปนสินคาอุตสาหกรรม ไมใชสินคาเกษตร  ดังนั้นเม่ือไทยทําเขตการคาเสรีกับจีน  ทํา
ใหผัก ผลไมของจีนทะลักเขามาประเทศไทยเปนจํานวนมาก  ทําใหเกษตรกรไทยขาดทุน หรือขาย
สินคาของตัวเองไมได  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศก็พยายามทําประชาสัมพันธมาโดยตลอด  
โดยช้ีแจงใหทราบวา การทํา FTA หรือเขตการคาเสรี  มีท้ังผลไดและผลกระทบ  ผลได คือ 
ผูบริโภคไดบริโภคสินคาถูกลง  เพราะมีการแขงขันกันมากข้ึน เนื่องจากปริมาณสินคามีมากข้ึน 
ผูบริโภคมีโอกาสในการเลือกซ้ือเลือกตัดสินใจไดมากข้ึน  กลาวคือ ตลาดเปนของผูซ้ือ  พรอมกันนี้
ผูประกอบการ ไมวาจะเปนภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเกษตรก็ตองมีการปรับตัวในการพัฒนา
คุณภาพสินคาเพื่อใหสูกับคูแขงขันได
                นอกจากนี้ยังมีหนวยงานท่ีตอตานการดําเนินงานการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคา
เสรีของไทย หรือ FTA เชน NGO หรือ องคกรอิสระ เชน สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ  คณะกรรมาธิการ
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สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซ่ึงเปนกลุมผูนําทางความคิด  เขาจะไมเห็นดวยในการทํา FTA  เชน กรณี
ไทย-สหรัฐฯ เขาจะมองวาสหรัฐอเมริกา เปนประเทศใหญ  เขามีอิทธิพลมากกวา เขาตองมากอบ
โกยผลประโยชนจากประเทศไทย ถาหากวาไทยทําไปแลว เราจะเสียผลประโยชน เชน ซ้ือยาแพง 
เพราะยาน้ันมีการจดสิทธิบัตรยาข้ึนมา  ทําใหราคาสูง  กลุมคนเหลานี้ก็เลยตอตาน  แตทางกรม
เจรจาฯ ก็พยายามเขาหา NGO และกลุมเหลานี้เพื่อคุยและอธิบายใหเขาเขาใจวา ตอนนี้ยังไมไดตก
ลงอะไรเปนเพียงหารือกันเทานั้น

“การดําเนินงานประชาสัมพันธ จะมีมุมมองหนึ่งของนักวิชาการท่ีตอตานการจัดทําเขต
การคาเสรี เขาจะไมเห็นดวย ซ่ึงกลุมนี้  ช่ือวา FTA WATCH  หรือกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรี
ภาคประชาชน  เขาจะติดตามขาวการประชาสัมพันธเร่ืองนี้ มาตลอด เขาจะตอตานมาก โดยมองวา
การทําเขตการคาเสรีหรือ FTA  เอ้ือประโยชนบางอยางใหกับนายทุน เพราะการเจรจาสวนใหญ  
สินคาท่ีไดประโยชนจะเปนสินคาอุตสาหกรรม ไมใชสินคาเกษตร  ”

(ชไมพร เจือเจริญ , หัวหนาสวนงานส่ือประชาสัมพันธ, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2549)

“มีหนวยงานท่ีตอตานการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรี เชน NGO หรือ
องคกรอิสระซ่ึงมี สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน เปนกลุมผูนําทางความ
คิด  เขาจะไมเห็นดวยในการทํา FTA  เชน กรณีไทย-สหรัฐอเมริกา เขาจะมองวา ตองมากอบโกยผล
ประโยชนจากประเทศไทย ถาหากวาเราทําไปแลว เราจะเสียผลประโยชน เชน ซ้ือยาแพง เพราะยา
นั้นมีการจดสิทธิบัตรยา แตทางกรมเจรจาฯ ก็พยายามเขาหา NGO และกลุมเหลานี้เพื่อคุยและ
อธิบายใหเขาเขาใจวา ตอนนี้ยังไมไดตกลงอะไรกันเลย เพียงแตหารือกัน”
                     (อัญชนา วิทยาธรรมธัช ,นักวิชาการพาณิชย 9 ชช. , สัมภาษณ , 19 กรกฎาคม 2549)

8.  ปญหาทางดานการเมือง
                ขณะนี้ทางกรมเจรจาฯ ไดประชาสัมพันธเร่ือง FTA ผานทางส่ือ  ก็มีถูกโจมตี  ท้ังนี้ข้ึน
อยูกับการเมือง  การหาเสียง เพราะรัฐบาลอดีตนายกทักษิณ ชินวัตร ชูนโยบายการคาเสรี แตเม่ือ
เปล่ียนรัฐบาลแลว  FTA จะเขามามีบทบาทอยูหรือไม แตกรมเจรจาการคาระหวางประเทศในฐานะ
เปนหนวยงานภาครัฐเปนขาราชการประจํา ก็จําเปนตองทํา   เดินตามนโยบายของรัฐบาล  ดังน้ันจะ
เห็นวาปญหาทางดานการเมืองมีผลกระทบตอการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย

“ขณะน้ีทางกรมเจรจาฯ ไดประชาสัมพันธเร่ือง FTA ผานทางส่ือ  ก็มีถูกโจมตีเหมือน
กัน แตตอนน้ีเบาลง  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการเมือง  การหาเสียง เพราะรัฐบาลอดีตนายกทักษิณ ชินวัตรฯ
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ชูนโยบายการคาเสรี ตอไปเม่ือเปล่ียนรัฐบาลแลว  FTA จะเขามามีบทบาทอยูหรือไม กรมเจรจาฯ 
ในฐานะเปนหนวยงานเปนขาราชการประจํา ก็ตองทํา เดินตามนโยบายของรัฐบาล ”

(ชไมพร เจือเจริญ , หัวหนาสวนงานส่ือประชาสัมพันธ, สัมภาษณ, 20 มิถุนายน 2549)

9.  ปญหาทางดานขอขัดแยง
คุณชไมพร ไดกลาววา  ในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยมีปญหา 

อุปสรรค สวนหนึ่งมาจากขอขัดแยง เชนในเร่ืองโทรคมนาคม  จะมีขอขัดแยงเขามาแบบรอนมาก   
เพราะวาเกี่ยวของกับธุรกิจทานนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร กรมเจรจาฯก็พยายามอธิบายวารัฐ
บาลยังไมไดเปดเขตการคาเสรีระหวางกันในดานธุรกิจโทรคมนาคม  เปนเพียงไปเจรจาคุยกัน

ไทยเรงรีบในการจัดทํา FTA ไทย-จีน และชวงเปด FTA ไทย-จีน เปนชวงหนาหนาว 
คือ เดือน ตุลาคม โดยเปด FTA  ในสินคา ผัก ผลไม (พิกัด 07,08) ผลไมเมืองจีนสุกกอน ก็ทะลัก
เขามามาก เชน สม แอปเปล  เปนตน ทําใหกระทบตอผัก ผลไม ในประเทศ ท่ีตองเจอคูแขง  
เกษตรกรไมพอใจเกิดขอขัดแยงกันข้ึนมา

ในขณะเดียวกัน ไทยก็สงผลไมไทยไปจีน เชน มังคุด ซ่ึงคนจีนนิยมรับประทานมาก 
ราคาก็แพง  นอกจากนั้นก็ยังมีทุเรียน  เปนตน   แตประเทศจีนแตละรัฐแตละมณฑลมีกฎ ระเบียบ
ไมเหมือนกัน  คือ สินคาบางคร้ังเจอหนอน  เจอสารตกคางบาง เขาก็ไมใหเขา คอนขางกีดกัน  ไทย
ก็พยายามเจรจาเปดตลาดกับจีน ในขณะเดียวกันสินคาของจีนหล่ังไหลเขามายังประเทศไทยเปน
จํานวนมากมาย  ซ่ึงบางคร้ังคุณภาพก็ไมไดมาตรฐาน เชน เคร่ืองใชไฟฟาของจีน  ราคาถูก แตนํามา
ใชเพียง  1- 2  สัปดาห ก็พังแลว  แตไทยก็ยังใหเขาเขามาเปดตลาดได

ขอจํากัดปญหาอุปสรรค
1. ดานงบประมาณ   ซ่ึงคุณอัญชนา  ไดโทรสารขอมูลมาใหเม่ือวันท่ี   20 กรกฎาคม 

2549  ไดใหรายละเอียดวา ปจจัยท่ีสําคัญตอการประชาสัมพันธมากท่ีสุด นาจะเปนงบประมาณ 
เพราะปจจุบันส่ือแตละประเภทจะมีการช้ือขายในราคาสูง โดยเฉพาะส่ือวิทยุโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ 
ในขณะท่ีงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมามีจํานวนนอยมากทําใหบางคร้ังการประชาสัมพันธ อาจไม
ท่ัวถึง หรืออาจทําไดไมถ่ีพอ
 นอกจากนี้คุณชไมพร เจือเจริญ  ไดใหสัมภาษณเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2549 ไดใหราย
ละเอียดวา เดิมเขาบอกวา FTA ประชาสัมพันธคอนขางออน ประชาชนไมรูเร่ืองเลยวา FTA คือ 
อะไร เปนอยางไร อยู ๆ ก็จะมีการลดภาษี  การประชาสัมพันธถาเปนในแงลบ จะดลใจมากกวาบวก  
ถาบวกปบเขาจะไมคอยสนใจ  แตมีหนวยท่ีตอตานดวยวา FTA มันเอ้ือประโยชนอะไรบางอยางให
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กับนายทุน เพราะการเจรจาสวนใหญ สินคาท่ีไดประโยชนจะเปนสินคาอุตสาหกรรม ไมใชสินคา
เกษตร สินคาเกษตร เชน ผัก ผลไม จะทะลักเขามาเปนจํานวนมาก  มาแยงตลาดในประเทศไทย 
ทําใหเกษตรกรขาดทุน หรือขายสินคาของตัวเองไมได ภาครัฐจึงเห็นวาการประชาสัมพันธเปนส่ิงท่ี
จําเปน และกรมเจรจาฯ ก็ประชาสัมพันธมาตลอด เพียงแตไมคอยเขาจุดเทาไร สืบเนื่องจากงบ
ประมาณดวย เพราะส่ือดานประชาสัมพันธคอนขางสูง ในการทําแตละตัว เชน สปอตวิทยุ ทางกรม
เจรจาฯ ก็พยายามทําใหประชาชนทราบวา การทํา FTA  มีท้ังผลไดและผลกระทบผลไดคือ  
ผูบริโภคไดบริโภคสินคาถูกลง เพราะมีการแขงขันกันมากข้ึน และเกษตรกรเองก็ตองปรับตัวดวย  
ผูประกอบการก็ตองปรับตัวดวย เพ่ือใหสินคาแขงขันกับตางประเทศได มีสินคาใหเลือกซ้ือยาง
มากมาย

ทางกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ แกปญหาโดยพยายามช้ีแจงขอเท็จจริง ใหเขา
ทราบวาพรอมท้ังจัดสงเอกสารตางๆ ไปใหเขาไดอาน ไดศึกษา วาการทํา FTA หรือเขตการคาเสรี 
จริงๆ แลวมันเกิดอะไรข้ึน และขณะน้ีการเจรจาไปถึงไหนแลว เปนตน

2. ดานเวลา   ซ่ึงคุณอัญชนา  ไดกลาวไวในหัวขอ ปญหาและอุปสรรคดานการใชส่ือ
ดังท่ีไดกลาวไวแลวขางตนวา  การใชส่ือบุคคล มีการจัดสัมมนาท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  
บางคร้ังระยะเวลาท่ีไชในการสัมมนามีนอย  คนท่ีเขารวมฟง ฟงแลว   ก็ยังไมคอยเขาใจ

3. ดานบุคคลท่ีมาฟง เชน กลุมผูประกอบการ บางคร้ังไมไดเขารวมประชุมสัมมนา 
แตไดสงธุรการ หรือใครก็ไมทราบ  มาเขารวมรับฟงการสัมมนา  เมื่อฟงแลวเขาก็ไมไดรายงาน 
หรือนํากลับไปบอกหัวหนาของเขาวา ขณะน้ีสินคาชนิดนั้น ชนิดนี้ มีการลดอากรขาเขาแลวหรือไม 
รวมท้ังธุรกิจของบริษัทไดประโยชนจากการเขารวมรับฟงสัมมนา มากนอยแคไหน  นอกจากนั้นมี
หนวยราชการบางหนวยงานมารวมประชุมสัมมนาแลวก็รีบกลับไป  ดังนั้นการจัดประชุมสัมมนา
ในบางคร้ังจึงไมไดผลตามเปาหมายท่ีวางไว

นอกจากน้ีผูวิจัย ยังไดทราบวา การประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย มี
ประชาชนหลายภาคสวนท่ียังไมเขาใจ  และการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย มีท้ังฝายท่ีได
ประโยชน และฝายท่ีไดรับผลกระทบ การประชาสัมพันธจึงไมไดผลเทาท่ีควร ท้ังนี้สืบเนื่องมาจาก
หลายฝายมองวาการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย ยังมีปญหา อุปสรรค  โดยผูวิจัยไดทําการ
สัมภาษณกลุมผูรับสารดังตอไปนี้

1. สัมภาษณ น.ส.กรรณิการ  กิจติเวชกุล  กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาค
ประชาชน
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2. สัมภาษณ น.ส.ศจินทร  ประชาสันติ์  กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาค
ประชาชน

3. สัมภาษณ นายสมยศ  สินถาวร ตําแหนง สารวัตรศุลกากร 7 หัวหนาฝายบริการเขต
ปลอดอากรท่ี 2 สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร กรมศุลกากร
              4. สัมภาษณ นายสมเกียรติ  สุพรรณชนะบุรี  ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักวิเทศ
สัมพันธ   การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
              5. สัมภาษณ นางชวนทัศน  ประไพพิศ  ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักบริการเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
              6. สัมภาษณ ดร.นฤพนธ  พงษเจริญ ตําแหนง  Managing Director  บริษัท TMBP 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทผลิตช้ินสวนรถยนตเพื่อการสงออก
    7. สัมภาษณ  ดร. ปยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา ตําแหนง กรรมการสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
    8. สัมภาษณ นายกรกฎ  ผดุงจิตต ตําแหนง  กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย
             9. สัมภาษณ นายวิศิษฎ  ล้ิมประนะ  ตําแหนง  รองประธานกลุมอาหารสภาอุตสาห
กรรมแหงประเทศไทย
             10. สัมภาษณ นายธีระพัฒน  โกเมศ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ 7 สํานัก
งบประมาณ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี

จากการสัมภาษณบุคคลดังกลาวขางตน  ทําใหผูวิจัยไดทราบวา ปญหา และอุปสรรคใน
การจัดทําเขตการคาเสรี มีดังตอไปนี้

1. ปญหาในระดับของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ จากการสัมภาษณ คุณชวนทัศน  
ประไพพิศ เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2549  และสัมภาษณ ดร. ปยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2549  ท้ังสองทานใหความเห็นสอดคลอง
กันวา  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยนั้นมีหลากหลาย  คือ หนวยงาน
ไหนรับผิดชอบดานไหน ก็เปนคนเจรจาดานนั้น  เชน ดานการบริการ จะเปนของกระทรวงพาณิชย   
เร่ืองการลดอากรขาเขา หรือลดภาษีสินคา เปนของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ   สินคาเกษตร 
รวมท้ัง เร่ืองมาตรการสุขอนามัย   เชน เม่ือสงสินคา  สงผลไมไป มีสารตกคาง  มีแมลง ก็จะเปน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรเขามารับผิดชอบ  กระทรวงการคลังดูแลแนวทางการ
ลดภาษี สวนกระทรวงอุตสาหกรรมจะรับผิดชอบในเร่ืองการลดอากรสินคาอุตสาหกรรมและการ
ปรับตัว  เร่ืองทรัพยสินทางปญญา อยูในความรับผิดชอบของกรมทรัพยสินทางปญญา  เร่ือง การจัด
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ซ้ือจัดจาง จะเปนของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ถาเปดเสรีทางโทรคมนาคม จะเปนของ
กระทรวง ไอซีที  สวน Banking ธนาคารก็จะมีสมาคมธนาคารไทยเขามารับผิดชอบ ดังนั้น  จะเห็น
วาแตละหนวยงาน ใครมีหนาท่ีอะไรก็รับผิดชอบในสวนนั้น  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทํา
เขตการคาเสรีของไทยนั้นมีหลากหลายและไมมีการบูรณาการเขาหากัน  ตางคนตางทํา  ขาดการมี
สวนรวมระหวางหนวยงาน ทําใหเกิดความสับสนแกประชาชนและบุคคคลท่ีเกี่ยวของวาการจัดทํา
เขตการคาเสรี ในหลักความเปนจริงแลวเปนของหนวยงานใด เม่ือมีปญหาเกิดข้ึนควรจะไปพึ่ง
หนวยงานใด  จึงกอใหเกิดความไมนาเช่ือถือในพันธกิจขององคกร แมวาเบ้ืองหลังจะบอกวาได
ประชุมกับหนวยงานตางๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของ เชน ประชุมกับสภาหอการคา สภาอุตสาหรรม แตก็
เปนการประชุมเฉพาะกิจคือมีการเรียกถามเพียงสามส่ีคํา แตไมไดเปนการประชุมในลักษณะท่ีรวม
หัวชนทายกัน เพราะฉะนั้นคนท่ีเขามารวมประชุมถึงแมจะเปนเอกชน ประชุมเสร็จ กลับไป ก็จะมี
ความรูเพียงผิวเผินเปรียบเหมือนจิกซอไมเต็มรูป  ไมไดมีอะไรท่ีเปนแบบบูรณาการ คําถามตองการ
คําตอบวา YES OR NO ซ่ึงในความเปนจริงจะทําแบบนั้นไมได ดังนั้นจึงไมเกิดการท่ีจะผนึกกําลัง
กันท่ีจะตอสูในนามของประเทศชาติ  เพราะหนวยราชการเองก็ไมไดผนึกกําลังกัน ขาดการมีสวน
รวม  ทุกหนวยงานตางรับผิดชอบเฉพาะในสวนท่ีตัวเองมีความชํานาญ  และไมมีเจาภาพใหญท่ีจะ
ดึงทุกหนวยงานเขามาได

2. ปญหาในระดับของเจาหนาท่ีหรือคนดําเนินงาน
ในระดับเจาหนาท่ีใชขาราชการเปนตัวนําในการเจรจา ซ่ึงขาราชการก็ไมไดมีความ

ชํานาญในการที่จะไปเจรจาตอรอง ไมมีความชํานาญในการทําธุรกิจ ไมทราบเลหเหล่ียมหรือ
เทคนิคทางการคาท่ีดีพอ เพราะฉะนั้นเม่ือไปประชุม เจรจากับเขา  จะเปนลักษณะการต้ังรับตลอด
เวลา อีกอยางหนึ่งเราอาจมีความรูท่ีดอยกวา  ภาษาท่ีใชในการเจรจาก็เปนภาษาอังกฤษ  ดังน้ันการ
เจรจาคอนขางจะเปนปญหา  เจาหนาท่ีกระทรวงพาณิชยเองก็ไมเคยคาขาย  อาจจะเกงในเชิงทฤษฎี  
แตในเชิงปฏิบัติยังไมมีความชํานาญเพียงพอ นอกจากนี้การจัดทําเขตการคเสรีของไทย มีการ
เปล่ียนชุดเจรจาบอยไมมีการตอเนื่องในแงของนักเจรจา   จึงไมไดนักเจรจาท่ีเกง   ซ่ึงถาหากใชทีม
เจรจาชุดเดิม เขาก็สามารถทราบไดวา  Positionหรือตําแหนงของประเทศไทยเปนอยางไร  สามารถ
จะตอเกมสไดสนิท ไมวาจะทํา FTA กับประเทศใหญ ๆ อยางสหรัฐอเมริกา ก็ตาม  ก็จะไมยาก

“ในระดับเจาหนาท่ีใชขาราชการเปนตัวนําในการเจรจา ซ่ึงขาราชการกเ็ปนขาราชการ
ตลอดชีวิต เขาไมไดมีความชํานาญในการที่จะไปเจรจาตอรอง เขาไมมีความชํานาญในการทําธุรกิจ 
ไมมีลูกลอลูกชน เพราะฉะน้ันเวลาไปประชุมกับเขาหรือไปเจรจาจะเปนลักษณะการตั้งรับตลอด
เวลา”
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  (ชวนทัศน ประไพพิศ , ผูอํานวยการสํานักบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร, สัมภาษณ, 25 
กรกฎาคม 2549)

“การจัดทําเขตการคาเสรีตอนแรก รัฐบาลประกาศชัดเจนเลยวา การทํา จะใช
ออสเตรเลียเปนเหมือนโรงเรียนฝกขาราชการไทยใหเปนนักเจรจาท่ีเกง แตพอถึงเวลาแลวก็
เปล่ียนหมด เม่ือทํา FTA ไทย-ออสเตรเลียเสร็จ นักเจรจาชุดไทย-ออสเตรเลีย ไปไหนก็ไมทราบ 
พอทํา FTA ไทย - จีน ก็เปล่ียนชุดเจรจาอีก เปนคนใหม ตองฝกใหมอีก ในวงการสภาอุตสาหกรรม
เลยแซวกันในวงการวา ซอมชกไปเร่ือย พอซอมเสร็จก็ไลลงเวทีไมใหไปตอย ก็ไมเกง ซักที ตอนนี้
ก็เปล่ียนมาทุกชุด ”

(กรกฎ  ผดุงจิตต,  กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย,สัมภาษณ, 11 
สิงหาคม 2549 )

3. ปญหาทางดานการเมือง  และขาดสวนรวมจากภาคประชาชน
ซ่ึงรัฐบาลยุค พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร   ถูกมองวาการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย 

หรือ FTA  รัฐบาลไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีสวนรวมใน
การนําเสนอขอมูล มีสวนรวมในการตัดสินใจ  นั่นคือไมไดนําวาระในการจัดทําเขตการคาเสรีของ
ไทย เขาสูการพิจารณาของรัฐสภา  ขอมูลตาง ๆ เปนความลับ   จึงทําใหเกิดขอเคลือบแคลงสงสัย
ของประชาชน  ปญหาตางๆ จึงไดเกิดข้ึนมา

“ประชาชนเกิดขอเคลือบแคลงสงสัยวารัฐบาลทําไมไมนําเขารัฐสภา  เพราะเร่ืองนี้เปน
เร่ืองใหญ  ตองใหสาธารณชนไดรับทราบ  การประชาสัมพันธไมคอยเปดเผยใหสาธารณชน แต
ตอนนี้มันกระทบประชาชน ก็มาบอกหนอย ๆ แตก็ไมชัดเจน  เหมือนเปนการแกเกี้ยวเพื่อลด
กระแสการตอตานจากประชาชน ”

(สมยศ สินถาวร, กรมศุลกากร,สัมภาษณ, 25 พฤษภาคม 2549)
     “ทําใหรูสึกวาการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย เหมือนถูกหลอก ท่ีสําคัญคือ มันผิดรัฐ
ธรรมนูญ  ละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา 224 ท่ีการเจรจาขอตกลงเหลานี้  ไมไดเขากระบวนการของรัฐ
สภา ไมไดผานการตัดสินใจของรัฐสภา   ซ่ึงนั่นหมายถึงไมเปดโอกาสใหมี  การถกเถียง อยาง
รอบดานไมเปดโอกาสใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็น ”

(กรรณิการ กิจติเวชกุล และคุณศจินทร  ประชาสันต์ิ, กลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรี
ภาคประชาชน,สัมภาษณ,5 พฤษภาคม 2549 )
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“ส่ิงท่ีจะแกตรงนี้ไดก็ตองนําออกมาสู เวทีสาธารณะอยางโปรงใส วาประเทศไทยจะได
ประโยชนอะไร จะเสียประโยชนอะไร การจะทําเขตการคาเสรี ตองอยูบนพื้นฐานของความ
โปรงใส  เอาขอเท็จจริงมาพูดกัน ”
                    (ดร. นฤพนธ พงษเจริญ, สัมภาษณ,  25 กรกฎาคม )

4. ปญหาทางดานความพรอม  การจัดทําเขตการคาเสรีของไทยหรือ FTA ไดกอให
เกิดปญหาตาง ๆ สวนหนึ่งเกิดจากความพรอม  ซ่ึงประเทศไทยไมพรอมในหลาย ๆ ดาน เชน ดาน
องคความรู  ดานการบริหารจัดการองคกร  ดานเทคโนโลยี  ดานเงินทุน ซ่ึงส่ิงเหลานี้ เราดอยกวา
ท้ังนั้น จึงเปนเหตุใหเราเสียเปรียบในการไปเจรจาจัดทําเขตการคาเสรีของไทย แมวาทุนรายใหญใน
ประเทศไทยก็มีอยู  แตเรามีในปริมาณท่ีนอย  ซ่ึงเม่ือเทียบกับผูประกอบรายยอย  จํานวนท่ีเขายังไม
มีความพรอมมีอยูมาก  อีกท้ังผูประกอบการรายยอยของไทยไมไดรวมตัวกันอยางจริงจัง จึงไมมี
อํานาจในการตอรอง  เมื่อเปดเขตการคาเสรีปญหาตาง ๆ จึงตามมา

จากการสัมภาษณคุณธีระพัฒน  โกเมศ  เม่ือวันท่ี 24  กรกฎาคม 2549 คุณธีระพัฒน
ไดใหรายละเอียดวา ปญหาในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย เกิดจากปญหาความไมเทาเทียมกัน 
ไมเสมอภาคกัน   ประเทศท่ีรวยก็สามารถสรางโอกาส เพราะวาเขามีเงินทุน  มีเทคโนโลยี มีวิธีการ
ท่ีดีกวา  ถาพูดถึงความพรอมของผูประกอบการในภาคเกษตร  คือ ถาเปนทุนรายใหญก็มีความ
พรอม เชน ซีพี สหฟารม  แตถาเปนผูประกอบการรายยอย เขาไมมีความพรอม เพราะวาองคความรู
ท่ีเขามีท่ีจะใชในเชิงการผลิต องคความรูของเขาไมชัดเจน ความรูในการบริหารจัดการ หลังจาก
กระบวนการผลิตเสร็จแลว เขายังไมทราบเลยวาเขาจะผลิตไปขายใคร  เพราะฉะน้ันในเชิงการ
บริหารจัดการ จะตองกําหนดเปาหมาย  วัตถุประสงค วิธีการ ข้ันตอน งบประมาณ บุคคล สถานท่ี 
แตผูประกอบการรายยอยของไทยยังไมมีความรูเกี่ยวกับการบริหาร ท่ีเพียงพอ

นอกจากนี้คาเฉล่ียของคนในประเทศไทยอยูในภาคเกษตร  ไมคอยหาความรู ไมคอย
พัฒนาความรูในสวนนี้  ดังนั้นเม่ือไมมีความรูในดานผลิต  ไมมีความรูในดานบริหารจัดการจึงทํา
ใหความรูในเร่ืองตลาดก็ยิ่งหางไกล  นี่ก็คือ ปญหา เพราะวาไมไดมีการวางแผนการผลิตวาผลิตไป
ขายใคร ขายท่ีไหน  ขายเม่ือใด ขายอยางไร  เราไมไดกําหนดสวนนี้  ผลิตเพียงเพ่ือสงพอคาคน
กลาง

จากการสัมภาษณ ดร. นฤพนธ พงษเจริญ  เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2549 ไดกลาววา 
การคาเสรีในเมื่อเล่ียงไมได ก็ตองเปด แตเปดในส่ิงท่ีจะแขงขันได  โดยท่ีส่ิงไหนจําเปนตองแลก รัฐ
บาลก็ตองกลับมาสรางความเขมแข็งใหยืนได หรือเปล่ียนไปทําจุดแข็ง  ส่ิงไหนท่ีเปนจุดออนก็เลิก
ไปเลย โดย ดร.นฤพนธเห็นดวยในการจัดทําเขตการคาเสรี  เพียงแตตองเลือกในส่ิงท่ีประเทศไทยมี
ความพรอม และระยะเวลามีความเหมาะสม เพราะฉะนั้นเขตการคาเสรีจะเกิดไดก็ตองมีการศึกษา
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กอน  ใหพรอมวา เรามีจุดแข็งอะไร  เราจะเปดเสรีในสินคาชนิดไหน แลวมีผลกระทบ 3 ป  5 ป 
เปนอยางไร จะสรางองคกรของประเทศไทยมารองรับอยางไร คอยๆ เปด อยางไรก็ตามประเทศ
ไทยยังไมแข็งแกรงพอท่ีจะไปเสรีกับประเทศใด ๆ  ในทุก ๆ ดาน

                   “เราจําเปนตองทํา ถาไมทําความสามารถในการแขงขันจะไมมี ชาวบานเขาทํากันหมด 
เราไมทํา เราก็ไมได  ทําแลวเราก็ไดประโยชนในดานการคาขาย  แตวาตองทําดวยความระมัดระวัง  
ดวยความพรอมของประเทศดวย ”

(สมเกียรติ สุพรรณชนะบุรี , ผูอํานวยการสํานักวิเทศสัมพันธ,สัมภาษณ,18 กรกฎาคม )
“ในการทํา FTA ทําอะไรก็ตามมัน Zero Sum Game คือ ไดอยางเสียอยาง มันเปนไปไม

ไดหรอกที่คุณจะไดอยางเดียว  แลวเขาก็ไมคบคุณ หรือคุณเสียอยางเดียวแลวคุณก็ไมคบเขา ดังนั้น
เหมือนจิ๊กซอไมสมบูรณ  เพราะมันขาดการจัดการท่ีดี เพราะจ๊ิกซอของเราเปนจิ๊กซอคนละกลอง 
อันนี้น้ําตก อันนี้รถแขง เราเลยเดาไมไดวาตอแลวภาพจะออกมาอยางไร  เราสนับสนุนใหทํา FTA 
แตการจัดการของเรายังไมสมบูรณ”
  (กรกฎ ผดุงจิตต , กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย,สัมภาษณ,11 
สิงหาคม2549 )

“ทีนี้ความพรอมของประเทศไทยและความพรอมของอุตสาหกรรมมันไมเทาเทียมกัน”
(ดร.ปยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา ,กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ, สัมภาษณ, 11 สิงหาคม2549 )

  5. ปญหาดานวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต  ความเชื่อ และคานิยมโดยปกติคนไทย
จะคุนเคยกับวิถีการดําเนินชีวิตแบบเดิม ๆ ท่ีไมตองดิ้นรน ปรับตัวอะไรมากมาย  เคยชินกับวิถีชีวิต
แบบนี้  วัฒนธรรมในดานการรับรูขาวสารของเราก็มีนอย สวนใหญไมคอยแสวงหาความรูกัน  
ดังนั้นเม่ือมีการจัดทําเขตการคาเสรีเราจะอยูนิ่ง ดูดายไมได  ถาไมแสวงหาความรู ผลผลิตของเราก็
สูเขาไมได เนื่องจากไมมีการพัฒนาคุณภาพ  อีกอยางหน่ึงเรามีความเชื่อ มีคานิยมวาเหอของนอก  
คือถาเปนของนอกแลวจะดี  ปญหาตางๆ จึงไดเกิดตามมา

จากการสัมภาษณคุณธีระพัฒน โกเมศ ทานไดกลาววา  โดยวัฒนธรรมของคนไทย ใน
การรับรูขอมูลขาวสาร  ไมคอยแสวงหาความรู แตถาถามวาคนแสวงหาความรูมีหรือไม  ตอบได
เลยวามี เชน คนท่ีทําสวนสมโอ แถวนครชัยศรี สมุทรสาคร  เขาก็พยายามพัฒนาผลไมของเขา แต
ในท่ีนี้หมายถึง คาเฉล่ียของคนในประเทศท่ีอยูในภาคเกษตร  ไมคอยหาความรู ไมคอยพัฒนา
ความรูในสวนนี้ ดังนั้นเม่ือไมมีความรูในดานผลิต ไมมีความรูในดานบริหารจัดการความรูในเร่ือง
ตลาดก็ยิ่งหางไกล  ในสวนวัฒนธรรมการผลิตของคนไทยก็ปฏิบัติกันมาโดยไมมีการพัฒนา  เพราะ
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ฉะนั้นเม่ือคนไมพัฒนา  คนไมมีความรู  ผลผลิตท่ีออกมายอมมีปญหาแนนอน  เม่ือสงออกไปขาย
ตางประเทศก็เปนสินคาท่ีไมไดมาตรฐาน ไมเปนท่ีตองการของตลาด  ยอมจะเสียเปรียบ

นอกจากนั้น คุณชวนทัศน ประไพพิศ ยังไดกลาววา  วิถีชีวิตเกษตรกรของไทยไมใช
เกษตรกรในเชิงธุรกิจ เราเปนแบบชาวนา ชาวสวน ชาวไร  การเล้ียงโคของเราเปนการเล้ียงเพื่อใช
บริโภค  ขณะท่ีของออสเตรเลีย คือ อุตสาหกรรม  ดังน้ันพอถึงเวลาบังคับใชการจัดทําเขตการคา
เสรีระหวางกันวา เนื้อ นม ของออสเตรเลีย ก็จะทะลักเขามาขายในประเทศไทย  เกษตรกรไทย  ก็สู
ไมได  เนื้อวัวของ ไทยก็สูไมได  ถามวา วัวของไทย ผอม ๆ แกรน ๆ จะสงเนื้อวัวเขาไปตีตลาด เนื้อ
วัวของออสเตรเลีย   ก็ไมได  นมของเราจะสงไปขายออสเตรเลีย ก็ไมได  เพราะคุณภาพของเราสู
เขาไมได  รัฐบาลไมไดมาเรงรัดอะไรเลย เพื่อท่ีจะใหชาวไร ชาวสวน ของเรามีเทคโนโลยีหรือให
เกษตรกรของเราในภาคนี้เติบโตเพ่ือสงขายออสเตรเลีย  เม่ือขอตกลงมีผลบังคับใช ท้ังเนื้อ ท้ังนม ก็
หล่ังไหลเขามา เกษตรกรไทยก็ตายดานเดียว ถามวาแลวประโยชน คือ อะไร จะทําไปเพื่ออะไร
กลาวคือ คนเจรจาก็เดินหนาเจรจา  แตคนท่ีตามหลังมา ท่ีคุณจะตองไปเรงรัด ไปใหขอมูลขาวสาร 
ตองไปใหความรูกับเกษตรกร  เพื่อใหคุณเขมแข็งตอสูได กลไกตรงนั้นไมทํางานเลย ทุกอยาง
เหมือนเดิม  เปนการสรางข้ึนมาเพื่อใชจายในประเทศเพื่อบริโภคภายในประเทศ  ไมไดสรางข้ึนมา
เพื่อสงออกไปขาย

6. ปญหาดานขาดการศึกษาขอมูลอยางรอบดานกอนจัดทําเขตการคาเสรี จึงทําใหเรา
เสียเปรียบ  เปรียบเสมือนไมรูเขารูเรา อยางฝร่ังกอนเขาจะมาทําเขตการคาเสรีเขาไดศึกษาขอมูล
อยางรอบดาน จัดประชุมสัมมนาในหมูของภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐเปนรอยๆ คร้ัง  แตของ
ประเทศไทยเราเรงเจรจาเกินไป ขอมูลตาง ๆ เราไมชัดเจน เชน เร่ืองมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไม
ใชภาษีของประเทศคูเจรจา (Non Tariff Barrier) เชน โรคไขหวัดนก สารตกคางในพืชผลการ
เกษตร คุณภาพไมไดมาตรฐานตามท่ีเขาตองการเปนตน ท่ีเขาสามารถยกมาแอบอางไดเพื่อไมให
สินคาประเทศเราเขาไปคาขายในประเทศของเขา เราก็ไมไดศึกษาขอมูลใหครบถวน ชัดเจนกอนที่
จะไปตกลงเจรจา  ปญหาตางๆ ถึงไดตามมา

จากการสัมภาษณ คุณสมเกียติ สุพรรณชนะบุรี เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2549  
คุณสมเกียรติฯ ไดกลาววา ในประเทศสหรัฐอเมริกา กอนจะทําเขตการคาเสรี เขาจะมีการประชุม 
สัมมนาในหมูของภาคเอกชนกับหนวยงานภาครัฐเปนรอยๆ คร้ัง กอนท่ีจะกําหนดเปนนโยบาย
ออกมา แตของประเทศไทยเรามีปฏิบัติในสวนนี้นอยมาก  ปญหาตางๆ จึงเกิดข้ึนมา ยกตัวอยาง 
เชน เร่ือง NTB หรือ  Non Tariff Barrier หรือ มาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษี  นี่แหละ
ตัวใหญมีบทบาทสําคัญ  เพราะปกติภาษีก็ลดไดเหมือนกันหมด เชน ลดลง 5%  10%  แต NTB เปน 
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Non Tax  เชน กรณีไขหวัดนก  เราสงไปขาย เขาตีกลับ ซ่ึงอาจจะจริงหรือไมจริงก็ได  อยางกรณีกุง  
ซ่ึงเปน Food Processing  มีสารตกคางอยูในตัวกุง  นี่คือ Non Tax  เวลาเขาไปเขาก็จะสง Test ตัว
อยางในหองแลป  ผลไม ก็มีการ test  วามีเช้ือราไหม  มะมวงมีราดําไหม  มีสารพิษตกคางอยูหรือ
ไม  นี่เปน NTB หมด มัน ทุกอยางข้ึนอยูกับวาเขาพอใจแคไหน  ดังนั้นถาเราไมไดศึกษาขอมูลเหลา
นี้ การคาขายเราก็จะเสียเปรียบ  เคยคุยกับภาคเอกชนวาเวลาไปเมืองนอก ขนาดผลไมยังเปนขนาด
เปนเบอรท่ีใกลเคียง แตของไทยเราผลิตเปน Mass หรือขนาดท่ีหลากหลาย เวลาจะเขาตลาดเขาก็เขา
ไมได หรือแมแตสารตกคางในสินคา เราไมคิด เราคิดเพียงวาเราทําสงขายได  ก็เลยถูกตีกลับ  เร่ือง
รสนิยม เร่ืองมาตรฐานดานคุณภาพ เร่ืองคุณภาพของสินคาก็ยังไมได แตภาครัฐบอกวาได ๆ  เรายัง
สูฟลิปปนสไมได ฟลิปปนสเวลาเขาผลิตผลไมออกมา แมแตกลวยยังมีขนาดใกลเคียงกัน เวลาเขา
แพ็คแลวจะดูสวย  แตขนาดของเราไมไดมาตรฐาน ลูกเล็ก ลูกใหญ  และสมของเรา  ก็มีสารตกคาง 
สุดทายก็ถูกตีกลับเพราะโดนดานชีวอนามัย  เร่ืองรสนิยม เร่ืองมาตรฐานทางดานคุณภาพ  เร่ืองคุณ
ภาพของสินคาก็ยังไมไดมาตรฐาน  แตรัฐบาลบอกวา ได

“เชนเราสงกุงไปยุโรปก็เจอปญหาสารตกคาง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เราตกลงไปแลว
แตลึกๆ เราไมรู เพราะวาเร่ิมตนเราไมไดทําการบานจาก Sector จริงๆ จากภาคเอกชน  แตฝร่ังเขาจะ
ทําหมด”

(สมเกียรติ สุพรรณชนะบุรี , สัมภาษณ,18 กรกฎาคม 2549)

7. ปญหาดานความตื่นตัวในการรับทราบขอมูลขาวสารของประชาชน  ซ่ึงข้ึนอยูกับ
ผลกระทบท่ีเขาไดรับ ซ่ึงคุณ กรกฎ  ผดุงจิตต ไดกลาวไววา คนท่ีตื่นตัวแยกเปนกลุมๆ
                   กลุมแรก  คือ กลุมท่ีตื่นตัวแบบกระตือรือรน หรือ Activity สวนใหญเปนกลุมท่ีไดรับ
ผลกระทบเยอะไมวาจะเชิงบวกหรือเชิงลบ กลุมนี้ก็จะ แอคทีฟใน Product หรือผลิตภัณฑคอนขาง
มาก

กลุมท่ีสอง  กลุมท่ีไดรับผลกระทบแตไมมาก  ซ่ึงตลาดหลักของเขาคือ ตลาดใน
ประเทศอยูแลว ดังนั้นผลกระทบไมวาจะเชิงบวกหรือลบ เขาก็จะมาบางไมมาบางในการรับทราบ
ขอมูลขาวสาร

กลุมท่ีสาม  คือ กลุมท่ีคิดวาฉันไมไดรับผลกระทบ และคิดวาฉันไมไดอะไร  เขาก็จะ
ไมตอบ ไมมา ซ่ึงมันก็เปนธรรมชาติของมนุษย
 กลุมสุดทาย  คือ กลุมไมรู  และฉันก็ไมสนใจ
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ผลกระทบท่ีไดรับจากการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย
เนื่องจาก รัฐบาลเรงรัดเกินไปในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยไมไดศึกษาให

ละเอียดกอนทําความตกลง  จึงทําใหประชาชนบางกลุมไดรับผลกระทบ หรือปรับตัวไมทัน ซ่ึงผล
กระทบปรากฎดังตอไปนี้

ดานเศรษฐกิจภายในครัวเรือน
การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจภายในครัวเรือน 

อยางเชน กรณี การจัดทําเขตการคาเสรีไทย-จีน ซ่ึงทําให ผัก ผลไมจากประเทศจีนทะลักเขาสู
ประเทศไทยเปนอยางมาก ทําใหกระทบตอเกษตรกรของไทย พืชผลภาคการเกษตรของไทย ราคา
ตกตํ่า เพราะวามีปริมาณ พืชผล ใหเลือกซ้ือมาก ในขณะท่ี ความตองเทาเดิม หรือนอยลง เม่ือพืชผล
ทางดานการเกษตรราคาลดลง  สงผลใหรายไดในครัวเรือนลดลง เปนภาระใหกับประชาชนท่ีตอง
ปรับตัวกับเศรษฐกิจในครัวเรือน  เนื่องจากรายไดลดลง  แตคาใชจายตาง ๆ ก็ยังคงตองจาย เชน     
คาเลาเรียนบุตร  เด็ก ๆ  ซ่ึงเคย ไดคาขนมกินอ่ิมทอง ก็ตองไดนอยลง หรืออุปกรณตาง  ๆ เปนตน    
ดังคํากลาวของคุณธีระพัฒน โกเมศ ซ่ึงไดกลาวไววา

“ผลไมจีนเขามามาก และราคาถูก ทําใหกระทบผลไมไทย เม่ือผลไมมีมากหลากหลาย
ชนิด  คนก็เลือกซ้ือ ทําใหการบริโภคผลไมไทยลดนอยลง  เพราะวาความตองการหรือ Demand  
นอย ในขณะท่ี Supply หรือปริมาณสินคานั้นมีคงเดิมหรือเพ่ิมข้ึน  ราคาสินคาก็ตองลดลง  เม่ือราคา
สินคาลดลงก็ไปกระทบรายไดของครัวเรือน  สงผลไปท่ีรายไดใหลูกไปโรงเรียน  กระทบคาครอง
ชีพและเศรษฐกิจในครัวเรือน ”
 (ธีระพัฒน โกเมศ , สัมภาษณ, 24 กรกฎาคม 2549 )

ดานการประกอบอาชีพ   การลมสลายของอาชีพเดิม และเกิดการอพยพแรงงานเพื่อหา
อาชีพ เนื่องจากประชาชนมีรายไดลดนอยลงจากการประกอบอาชีพเดิม โดยเฉพาะเกษตรกรซ่ึงบาง
คร้ังอาจไมพอใชจายกับคาครองชีพท่ีเกิดข้ึน  จนกระท่ังตองลมเลิกอาชีพเดิม  และตองไปหาอาชีพ
ใหมท่ีมีรายไดดีกวาเดิม จึงอาจตองมีการอพยพยายถ่ินฐานท่ีอยูเพื่อไปหาอาชีพใหม เชน ทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน และอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดการแตกแยกในครอบครัว สุดทาย
ปญหาก็จะตกอยูกับเด็ก ๆ และคนแกชรา ท่ีตองอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเดิม เพราะคนวัยทํางานตองอพยพ
แรงงานไปทํางานท่ีอ่ืน
                    ซ่ึงคุณกรกฏ ผดุงจิตต ไดกลาววา  การประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย 
รัฐบาลใหแตภาพบวกมาตลอด ซ่ึงกรณีนี้ตองหันไปมองคนท่ีไดรับผลกระทบวารัฐบาลไดทําอะไร
เพ่ือรองรับบุคคลเหลานี้หรือยัง  ยกตัวอยางเชน กระเทียมไทยกับจีน ตอนเร่ิมเปดเสรีไทย-จีน 
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รัฐบาลบอกวาเราปลูกแขงไมได เราก็ซ้ือกระเทียมจีนกินเพราะวา กระเทียมจีนถูกกวา หัวใหญกวา  
ปจจุบันนี้กระเทียมไทยหัวเล็ก  ไมมีคนปลูกแลว เพราะราคาสูเขาไมได เม่ือไมมีคนปลูก ตอนนี้
กระเทียมจีนราคาแพงแลวเพราะไมมีคูแขง   และเกษตรกรไทยท่ีปลูกกระเทียมอยูเดิมก็ตองหันไป
ประกอบอาชีพอ่ืน ซ่ึงรัฐบาลก็ยังไมมีมาตรการอะไรมารองรับตรงนี้  นอกจากนี้ยังมีสินคาเกษตร
อ่ืนท่ีไดรับผลกระทบ เชน  พวกโคนม โคเน้ือ ผลิตภัณฑนม ผัก ผลไม บางชนิด  อยางกรณีผักผล
ไม จากจีนก็ทะลักเขามาสูประเทศไทยเยอะ ทําใหผลไมภายในประเทศราคาตกตํ่า เพราะมีคูแขง
และถาไทยเราไมสงออกผัก ผลไมของเราดวย เกษตรกรก็จะแย”

นอกจากนั้นคุณสมยศ สินถาวร ยังไดกลาววา คิดในเชิงรัฐบาลบอกวาประชาชนได
ประโยชนในการจัดทําเขตการคาเสรี  แตในขณะเดียวกันผูประกอบการก็เสียผลประโยชน เชน
ธุรกิจเส้ือผา ไดรับผลกระทบจากเส้ือผาจีน  เพราะเส้ือผาจีนราคาถูก ทะลักเขามาในประเทศไทย
จํานวนมาก นี่คือผลกระทบท่ีเราเปดเสรีทางการคาและการทํา เอฟทีเอ ไทย – ออสเตรเลีย  นม
ออสเตรเลียเขามา รถยนตเขามา ธุรกิจรถยนตบานเราก็จะกระทบ  คนเล้ียงโคผลิตนมบานเราก็
กระทบ  คนท่ีไดรับผลกระทบก็ลม  ก็จะมีกลุมหนึ่งได  กลุมหนึ่งลม  คนกลุมท่ีเสียประโยชนไดรับ
การแกไขหรือเปลา  การประชาสัมพันธตรงนี้ ไมมี  กรมเจรจาฯ ก็ไมไดประชาสัมพันธวาวิธีการ 
แกไขของคนท่ีไดรับผลกระทบตองทําอยางไร

เกิดสมองไหลไปทํางานในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น
คุณศจินทร ประชาสันติ์ ไดใหสัมภาษณไวเม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2549 วาการท่ีรัฐบาล

ไทยรีบเรงเกินไป ในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยโดยอนุญาตใหคนไขญ่ีปุนเขามารับการรักษา
ในประเทศไทยได โดยท่ีญ่ีปุนสามารถไปเบิกประกันสุขภาพในประเทศเขาไดนั้น ทําใหคนไข
ญ่ีปุนทะลักเขามารักษาในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น เพราะวาราคาถูกกวาประเทศเขา และสามารถนํา
ไปเบิกคาประกันสุขภาพในประเทศเขาได  ทําใหประเทศไทยซ่ึงมีบุคคลากรดานนี้นอยอยูแลว ตอง
รีบผลิตบุคคลากรดานนี้ และท่ีมีอยูแลวก็จะยายไปโรงพยาบาลเอกชนกันหมด เนื่องจากไดรับเงิน
เดือนมากกวาหลายเทา และไมตองมารับภาระการจัดการบริหารในโรงพยาบาลของรัฐ

นอกจากนี้  คุณ กรรณิการ กิจติเวชกุล ยังไดกลาวเสริมวา   เวลาพูดถึง FTA ไทย-ญ่ีปุน 
ก็บอกวา ไทยจะไดขายของมากข้ึน รักษาตลาดญ่ีปุนไว  ญ่ีปุนจะมาลงทุนในประเทศไทยดวย  แต
ไมไดคิดเร่ืองหมอ พยาบาล เพราะ ตอนนี้ หมอ พยาบาล สมองไหลไปโรงพยาบาลเอกชนเปน
จํานวน  เพราะในขณะท่ีไดเงินเดือนมากกวาหลายเทา  และไมตองรับภาระการจัดการบริหาร  หรือ 
อาจารยหมอ ซ่ึงเปนอาจารยผลิตหมออีกทีหนึ่ง ก็ทยอยออกเหมือนกัน เพราะวาคนไขตางชาติเขาก็
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ตองการไดรับบริการท่ีดี  เขามีปญญาจายใหอาจารยเหลานี้   ซ่ึงเงินเดือนแพงมาก  ปญหาจึงตกกับ
คนไทย  และหัวหนาคณะเจรจาไทย-ญ่ีปุน ก็ไมเคยอธิบายไหมตรงนี้เลย ”

การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย ไดกอใหเกิดปญหา อุปสรรคตาง ๆ และผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากการจัดทําเขตการคาเสรี   และการใชการประชาสัมพันธในการแกปญหา อุปสรรค โดย
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศมีลักษณะเปนอยางไร  ซ่ีงผลจากการสัมภาษณเปนดังตอไปนี้

ดร.นฤพนธ พงษเจริญ  ไดกลาววา  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ   ก็พยายามทําการ
ประชาสัมพันธ มีการจัดสัมมนาอยูบอย ๆ ท้ังนี้เพื่อแกปญหาความเคลือบแคลงใจของคน  แตกรม
เจรจาฯ มีการประชาสัมพันธเชิงรุกคอนขางนอย  ขาวท่ีไดสวนใหญ มาจาก ส่ือวิทยุ  กระจายเสียง 
หนังสือพิมพ  จากการวิเคราะหวิจารณของคอลัมนิสต  ไมไดรับขอมูลขาวสารที่ออกมาจากหนวย
งานประชาสัมพันธของภาครัฐโดยตรง หรือจากคณะผูเจรจา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยตรง  
และกรมเจรจาฯ เองก็ไมสามารถชี้ใหเห็นวา ในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  ประเทศชาติได
อะไร  ทาทีท่ีชัดเจนของไทย คือ อะไร ทําไมเราตองเจรจาเร่ืองน้ัน เร่ืองนี้  ดังนั้นจะเห็นวา โดย
หลักการแลวกรมเจรจาฯ เปนเพียงกลไกของรัฐ  ทําตามหนาท่ีตาม นโยบายหรือคําส่ังของรัฐบาล  
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศไมสามารถชวยแกปญหาได

“จริงๆ เจาหนาท่ีของกรมเจรจาฯ ถูก Order จากรัฐบาล  และบางคร้ังก็ตองเจรจาไปตาม 
Order จากรัฐบาลในระดับสูงจริงๆ   และระดับสูงจริง ๆ มองเห็นประโยชนโดยรวมของประเทศ
หรือเปลา  ถาเห็นแกประโยชนจริงๆ ก็ตองทําการบานกันบาง ”
 (สมเกียรติ สุพรรณชนะบุรี ,สัมภาษณ, 18 กรกฎาคม 2549 )

“กรมเจรจาฯ ไมสามารถชวยแกปญหาไดหรอก  เพราะวาทางกรมเจรจาฯ เองก็ยากท่ีจะ
ประชาสัมพันธ เพราะวามันไมสามารถแกปญหาความเคลือบแคลงใจของคนได  เพราะกรมเจรจาฯ 
เองก็ไมไดช้ีใหเห็นวาประเทศชาติไดอะไร ทาทีท่ีชัดเจนของไทย คืออะไร  ทําไมเราตองเจรจาเร่ือง
นั้น เร่ืองนี้”

(ชวนทัศน ประไพพิศ , สัมภาษณ, 25 กรกฎาคม 2549 )

สรุปวาการประชาสัมพันธในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ ถูกมองวาไมสามารถชวยแกปญหาอะไรไดเนื่องจากเปนกลไกของรัฐ ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามคําส่ังของรัฐเทานั้น  ดังผลการสัมภาษณท่ีกลาวไวขางตน นอกจากนี้ผูวิจัยยังได
ทราบวา ในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยมีท้ังฝายท่ีเห็นดวย และไมเห็นดวย
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กลุมท่ีเห็นดวยท่ีมีการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดย ดร.นฤพนธ พงษเจริญ ใหเหตุ
ผลวา การคาเสรี เปนเร่ืองขอตกลงระหวางประเทศ ดังนั้นไมชาหรือเร็วก็ตองมา  การคาเสรีในเม่ือ
เราเล่ียงไมได ก็ตองเปด แตเปดในส่ิงท่ีเราจะแข็งขันได  ตองเลือกในส่ิงท่ีเรามีความพรอมใหเหมาะ
สม ฉะนั้นก็ตองมีการศึกษากอน ใหพรอมวา เรามีจุดแข็งอะไร เราจะเปดเสรีตัวนั้น ผลกระทบ 3 ป 
5 ป เปนอยางไร เราจะสรางองคกรของประเทศมารองรับไดอยางไร

นอกจากนี้คุณสมเกียรติ สุพรรณชนะบุรี ไดใหเหตุผลท่ีเห็นดวยในการจัดทําเขตการคา
เสรีของไทยวา เปนการกระตุนใหผูประกอบการรูวา มีการแขงขันการคาเสรี เราตองปรับปรุง 
คุณภาพ ลดตนทุน กอนอ่ืนเราตองศึกษามากอน นั่นคือ ทําการคาเสรีบนพื้นฐานของการทําการบาน
จริงๆ ทําใหเรารูวา ไดเปรียบอะไร เสียเปรียบอะไร    ปจจุบันมันไมมี Zero Sum Game คือ ไมมีใคร
ได 100 และเสีย 100  การคาเสรีเราไดบางอยางแตเสียบางอยาง  แตควรอยูบนพื้นฐานท่ีใหเสียนอย
ท่ีสุด

ดร. ปยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา ใหเหตุผลวา สนับสนุนใหทําเขตการคาเสรีเพราะมัน
ขยายตลาดได แตตองมีการศึกษามากอน โดยสนับสนุนการคาเสรีในกรอบของ WTO หรือใน
กรอบขององคการการคาโลก คือ เราใหอะไรก็ใหเหมือนกันหมด การเจรจาแบบพหุภาคีในกรอบ
องคการการคาโลก ประเทศเล็กมีสิทธ์ิมีเสียงเหมือนประเทศใหญ ถามติใดมีเพียงประเทศเดียวไม
เห็นดวย มตินั้นก็จะตกไป เหมือนกับเสียงสวนนอยเปนใหญ

กลุมท่ีไมเห็นดวยในการจัดทําเขตการคาเสรี  ตามเหตุผลของคุณธีระพัฒน โกเมศ  ซ่ึง
ไดกลาวไววา ความรูของผูประกอบการสวนใหญของไทยยังนอยเม่ือเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
เราดอยกวาหรือไมพรอมในหลาย ๆ ดาน ท้ังดานองคความรู การบริหารจัดการ ทุน เทคโนโลยี 
ประกอบกับวัฒนธรรมและคานิยมของคนไทยก็ไมพรอมท่ีจะเปนอุตสาหกรรม  ซ่ึงเขากลาววาอุต
สาหกรรมท่ีเปนเลิศของไทยก็มี  แตสวนนอย  ท่ีแยๆ จะมีมาก จึงยังไมเห็นดวยท่ีไทยทําเขตการคา
เสรี

ในมุมมองของคุณชวนทัศน ประไพพิศ ซ่ึงไมเห็นดวยในการจัดทําเขตการคาเสรี 
เชนกัน ไดกลาวไววา  ท่ีไมเห็นดวยเพราะวายังเคลือบแคลงสัย ในขอมูลท่ีไมชัดเจนวา ทําไปแลว
ใครไดผลประโยชน เจรจาแลวผลประโยชนไปตกอยูกับใคร
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย  และอภิปรายผล
การวิจัยเร่ือง การประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคา

ระหวางประเทศใน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยโดยเก็บ 
ขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ และใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูวิจัยไดทําการ
สัมภาษณ เชิงลึกกลุมเปาหมายท้ังหมด 18 คน ซ่ึงไดกลาวไวแลวในบทท่ี 3 โดยแยกเปน 3 กลุม 
ดังนี้

1. กลุมเจาหนาท่ีของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงในการ
ประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย จํานวน 3 คน

2. กลุมกลุมผูประกอบการ จํานวน 5 คน
3. กลุมเจาหนาที่ภาครัฐ  ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน 10 คน

  โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการวิจัย  3 ขอ ดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษานโยบาย และการดําเนินงานประชาสัมพันธในการจัดทําเขตการคาเสรี

ของไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
2. เพื่อศึกษาการใชส่ือในการประชาสัมพันธ ในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดย

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของ

ไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการจัดทําเขตการคาเสรี
ของไทย

ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัย  และอภิปรายผลโดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปน้ี
ตอนท่ี 1  นโยบายและการดําเนินงานประชาสัมพันธในการจัดทําเขตการคาเสรีของ

ไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
ตอนท่ี 2  การใชส่ือ ในการประชาสัมพันธ ในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดย

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
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ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย 
โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการจัดทําเขตการคาเสรีของ
ไทย

5.1  สรุปผลการวิจัย  และอภิปรายผล
ตอนท่ี 1 นโยบายและการดําเนินงานประชาสัมพันธในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรม

เจรจาการคาระหวางประเทศ มีลักษณะเปนอยางไร
นโยบายในการประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทยโดยกรมเจรจาการคา

ระหวางประเทศ ผลการวิจัยพบวา เปนนโยบายยุทธศาสตรเชิงรุกของรัฐบาลท่ีตองทํา เพื่อสราง
พันธมิตรทาง  เพิ่มโอกาสในการขยายการคาและการลงทุน รวมท้ังใหประเทศคูเจรจาเปนประตูการ
คาเขาสูประเทศตาง ๆ  เพื่อเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนในภูมิภาคเอเซีย ซ่ึงในการเจรจาอาจ
ทําใหเกิดผลกระทบกับฝายตาง ๆ เชน ผูประกอบการนําเขา/สงออก ผูประกอบการภายในประเทศ 
เกษตร และประชาชนท่ัวไป ดังนั้น ผูบริหารจึงตองการใหการประชาสัมพันธเขาถึงกลุมเปาหมาย
มากท่ีสุด  เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีหรือ FTA ใหกับกลุมเปาหมายดัง
กลาวไดรับทราบมีความรูความเขาใจ  ไดรูถึงผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ พรอมท้ังการปรับตัว 
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณท่ีแปรเปล่ียนไปในโลกของโลกาภิวัฒน  ซ่ึงไดสอดคลองกันกับ
หลักสําคัญใน การประชาสัมพันธ (วิรัช ลภิรัตนกุล,  2538 : 148-150) วา การประชาสัมพันธตองรู
นโยบายของรัฐบาลและองคกร เพราะถาไมรูนโยบายอยางแทจริงการดําเนินการประชาสัมพันธจะ
เปนผลรายมากกวาดี นอกจากนั้นการประชาสัมพันธตองเปดเผย ไมเง่ือนงํา  การมีสวนรวม ความ
โปรงใส  ซ่ึงงานวิจัยการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยโดยกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศนั้น ทําการเผยแพรประชาสัมพันธงานของรัฐ ตองทําตามนโยบายของรัฐบาล ทํา
ใหบางคร้ังการเผยแพรไมคลองตัว เนื่องจากการจัดทําเขตการคาเสรีเปนเร่ืองท่ีอยูในกระแสสังคม 
เปนประเด็นท่ีออนไหว มีท้ังผูท่ีไดรับผลประโยชน และเสียประโยชน  การเผยแพรขาวจึงตองใช
ความระมัดระวัง  ตองดูนโยบายของผูใหญ ของรัฐดวยวา ตองการใหเผยแพรขอมูลไดแคไหน 
เพราะขอมูลบางอยางยังเปนความลับก็ไมสามารถเผยแพรไดการประชาสัมพันธจึงข้ึนอยูกับ
สถานการณในขณะนั้นดวยวาเปนอยางไร

วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ  มีดังนี้

1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร ความเคล่ือนไหวของไทยเกี่ยวกับการ
จัดทําเขตการคาเสรีกับประเทศคูคา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของโสรัตยา  เปยมใจ (2545) ศึกษา
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เร่ืองการอนุรักษปาไมและสัตวของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ศึกษากรณีโครงการนิทานบอกเลาเกาสิบ 
โครงการท่ี 1  ผลการวิจัยพบวา วัตถุประสงคหลักของการประชาสัมพันธ คือ เผยแพรประวัติ ชีวิต 
ผลงาน และเจตนารมณ ของสืบ นาคะเสถียร เปนการปลูกจิตสํานึกและเสริมสรางความรูความเขา
ใจในเร่ืองการอนุรักษธรรมชาติใหกับประชาชนไดทราบและนําไปสูการมีสวนรวม

2. เพื่อสรางความพอใจ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทัศนคติใหกลุมเปาหมาย เพื่อ
เตรียมพรอมกับสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน

บริษัทท่ีไดรับประโยชนจากการจัดทําเขตการคาเสรีก็มีมาตรการมารองรับ เชน บริษัท
เปดโรงงานใหมท่ีมีขนาดใหญกวาเดิม  ตั้งหนวยท่ีดูแลดานการสงออก โดยการเพ่ิมคน เพิ่มกําลัง
การผลิตเม่ือทราบขาวประชาสัมพันธวา FTA ดี เพื่อเตรียมความพรอมในการสงออก นั่นหมายถึง
การประชาสัมพันธ  การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  โดยกรมเจรจาฯ  สวนหนึ่งไดสอดคลองกับ
วัตถุประสงค เนื่องจากเปนการสรางความพอใจใหกับผูประกอบการท่ีไดรับผลประโยชน จนเกิด
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อเตรียมความพรอมกับสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน  เปดโรงงาน
ใหม ตั้งหนวยท่ีดูแลดานการสงออก  เพิ่มคน เพิ่มกําลังผลิต เปนตน  ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน ท้ังนี้
เปนไปตามวัตถุประสงคของการส่ือสารในสวนของวัตถุประสงคของผูสงสาร (ลักษณา สตะเวทิน, 
2542 :  155-157)  คือเพ่ือสรางความพอใจ (to please) หมายความวาในการสื่อสาร ผูสงสารมีความ
ตองการท่ีจะทําใหผูรับสารไดรับความพอใจจากสารท่ีสงออกไป ไมวาจะเปนการพูด เขียน หรือ
การแสดงกิริยาทาทาง
ในขณะเดียวกันบางบริษัทยังไมมีมาตรการอะไรมารองรับหรือกําลังศึกษหาลูทางอยูวาจะหาอะไร
มารองรับเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณท่ีแปรเปล่ียนจากการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย

ในการประชาสัมพันธบอกวา  มีอุปสรรคกีดกันทางการคา  เชน ดานคุณภาพ ,มีสารเคมี
ตกคาง เปนตน  แตในทางปฏิบัติถาทําไดตามเง่ือนไขท่ีเขากําหนด  เม่ือเราทําไดแลวสงสินคาไป
ขาย  เขาก็กีดกันเราไมได  แตท่ีมีปญหากันอยู  คือ การ แกลงกันทางการคา เชน เขาบอกวาสินคายา
ตองตรวจกอน  ทุกบริษัทก็ตองตรวจเหมือนกันหมด ถาสินคาเราเปนไปตามมาตรฐานท่ีเขากําหนด
ก็ผาน  แตถาเขาจะแกลงเขาก็อาจเอายาเราไปดองไว 30 ป แลวคอยมาตรวจ อยางนี้ เขาเรียกวา 
การกล่ันแกลงกันทางการคา  ถาเขาไมแกลง แลวเราทําตามกติกา สินคาเราก็ขายได ดังนั้นเม่ือ
ประชาสัมพันธใหกลุมผูประกอบการไดรับทราบถึงการแกลงกันทางการคา เขาก็สามารถปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมในการผลิตสินคาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และเปนไปตามมาตรฐานตางๆ ท่ีเขา
กําหนด
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3. เพื่อกระตุนใหผูประกอบการ เกษตรกรไดมีการปรับตัว และใชประโยชนจากความ
ตกลงและความรวมมือทางการคาระหวางประเทศ จากการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบเฉพาะผู
ประกอบการ  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการ มีการปรับตัวไดในระดับหนึ่ง  นอกจากนี้การ
ประชาสัมพันธ ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ทําใหผูประกอบการไดประโยชน และเสีย
ประโยชนทางการคา พอสรุปไดดังตอไปนี้
                  3.1 ไดประโยชน ในแงการสงออก  โดยปกติ ผูประกอบการ หรือ บริษัทท่ีผลิต
เพื่อการสงออกจะไมมีภาษีสงออก และเม่ือไทยเปดเสรีทางการคากับประเทศตางๆ ผูประกอบก็จะ
มีความรู ความเขาใจ ทราบวาไทยจะเปด FTA กับประเทศใดบาง เพื่อเตรียมตัวในการท่ีจะสงออก
สินคาไปขายประเทศตางๆ ไดมากข้ึน เชนสงออกไป เวียดนาม อินเดีย ยุโรป อเมริกา  เปนตน เม่ือผู
ประกอบการทราบวามี FTA เกิดข้ึนระหวางประเทศ   เขาก็จะไปหา PARTNER หรือหาหุนสวน
ทางเศรษฐกิจที่ประเทศเหลานั้นกอน เปนการเตรียมความพรอมวาประเทศไทยจะเปด FTA 
ระหวางกัน เม่ือได PARTNER แลวและตางฝายพอใจในสินคาก็อาจซ้ือขายระหวางกันกอนโดยเสีย
ภาษีนําเขาเพราะ  การคาขายไมตองมานั่งรอกติกา เม่ือประเทศคูคาเปดเสรีระหวางกันภาษีนําเขาก็
จะเปน 0  หรือภาษีลดลงเร่ือยๆ  จนเปน 0 ในท่ีสุด  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระยะเวลาท่ีกําหนดวา จะใหภาษี
เปน 0ภายใน 3 ป 5 ป หรือ 10 ป เปนตน  นอกจากนี้การประชาสัมพันธยังชวยไดมาก เชนบาง
ประเทศซ่ึงปกติไมเคยสนใจสินคาไทยเลย แตเม่ือไทยไปเปดเสรีทางการคาระหวางกันทําใหเขาสน
ใจสินคาไทยเพ่ิมข้ึน  ในขณะเดียวกัน ทําใหผูประกอบการของไทยหันมาใหความสนใจท่ีจะทําการ
คากับประเทศท่ีทํา FTA ระหวางกันมากข้ึน ซ่ึงเทากับเปนการขยายตลาดตางประเทศใหกับผู
ประกอบการของไทยดวย  ยกตัวอยางเชน เดิมผูประกอบการของไทยสงออกไปประเทศตาง ๆ เชน 
จีน อเมริกา นอรเวย สวีเดน เปนตน โดยไมไดใสใจประเทศอินเดียเลย แตเม่ือทราบวาไทยไดเปด
เสรีทางการคากับอินเดีย ผูประกอบการของไทยก็ใหความสนใจที่จะคาขายกับอินเดียดวย เปนตัน

ดังนั้นจะเห็นวาบริษัทท่ีประกอบกิจการเพ่ือการสงออก  จะไมไดรับผลกระทบทางดาน
ภาษี  เพราะวาการสงออกไมมีการเก็บภาษีสงออก สวนบริษัทหรือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบ
จะเปนเร่ืองของมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมเกี่ยวกับภาษีซ่ึงประเทศคูคาจะยกมาแอบอางเพื่อไม
ใหสินคาของเราเขาไปขายในประเทศของเขา เชน ปญหาทางดานชายแดน  ปญหาไขหวัดนก   สาร
พิษตกคางในพืชผัก ผลไม   การกําหนดคุณภาพมาตรฐานของสินคา เปนตน

3.2 ดานเสียประโยชน  หรือกลุมท่ีไมไดประโยชนอะไร  กลุมเสียประโยชนจะ
เปนกลุมท่ีขายสินคาในประเทศ และมีสินคานําเขาชนิดเดียวกันเขามาตีตลาดในประเทศ โดยมีราคา
ต่ํากวา เพราะวาเม่ือเปด FTA ระหวางกันแลว การนําเขาภาษีนําเขาเปน 0 ตนทุนจึงตํ่า และมาเปนคู
แขงกับสินคาชนิดเดียวกันท่ีผลิตในประเทศ ทําใหผูประกอบการ หรือผูผลิตท่ีผลิตสินคาชนิดเดียว
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กันนี้ไดรับผลกระทบกระเทือน  ยกตัวอยางเชน สินคา หอม กระเทียม ผัก ผลไม นําเขาจากจีน ภาษี
นําเขาเปน 0  ก็มาแยงตลาด หอม กระเทียม  ผัก ผลไมของไทย ทําใหหอม กระเทียม ผัก ผลไมไทย
ขายไดนอยลง  ถาสินคาไทยไมสงออกดวย เกษตรกรไทยก็แย  เพราะสูราคาของจีนซ่ึงตํ่ากวาไมได  
นอกจากนี้ผูประกอบการโคนม โคเน้ือในประเทศ  จะไดรับความเดือดรอน ถาเราเปดเสรีใหนําเขา
โคนม โคเน้ือจากตางประเทศ
                 อนึ่งการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย ในดานการไมไดรับประโยชนยังข้ึนอยูกับ 
กลุมธุรกิจท่ีทางรัฐบาลไปตกลงกับประเทศคูคาดวยวาเปนสินคาอะไรบางท่ียอมทํา FTA สวนสิน
คาท่ีรัฐยังไมทําFTA กับประเทศคูคา และบริษัทนั้นมีความพรอม  เขาก็จะไมไดรับประโยชนอยาง
เต็มท่ี เชน การจัดทํา FTA ไทย-ออสเตรเลีย  เจรจาเสร็จแลว ประชาสัมพันธออกมาวา รถยนตจะ
ขายดี อาหารจะขายดี  ดังนั้นธุรกิจอ่ืนก็จะไมไดประโยชนจากการประชาสัมพันธนี้ เชน ธุรกิจยา 
เปนตน  กรมเจรจาฯ จึงควรมีจดหมายแจงใหสมาคมธุรกิจนั้น ๆ ไดทราบ  เชน ใหสมาคมธุรกิจยา
ทราบวาในออสเตรเลียยานาจะขายไดดีเพื่อใหผูประกอบการไดรับทราบขอมูล  แลวสมาคมยาก็จะ
ไปวิ่งเตนเอง ทําเอกสารเผยแพรใหกับสมาชิก ซ่ึงถากรมเจรจาฯไมบอกโดยใหผูประกอบการไป
ถามออสเตรเลียเอง บางคร้ังก็อาจไดขอมูลผิดๆ ถูกๆ  สวนในกลุมธุรกิจอ่ืนๆ  ก็ทํานองเดียวกัน
               3.3 ดานการปรับตัว   ส่ิงท่ีผูประกอบการตองปรับตัวจากการประชาสัมพันธการ
จัดทําเขตการคาเสรีของไทย  คือ

3.3.1 การใชคอมพิวเตอรสงขอมูลในอินเตอรเน็ต  คือ ใชคอมพิวเตอรให
เปนในการขายของE-commerce ใชในการสงเอกสารขอมูลตาง ๆ ใหกับผูซ้ือ การสงขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต และจางพนักงานท่ีรูเร่ืองภาษาอังกฤษ มาทํางานให

3.1.2 ตองรูจักขอมูลวาลูกคามีความสนใจในสินคาท่ีทําFTA ระหวางกันมาก
นอยแคไหน เชน ถาจะขายยาในออสเตรเลีย  ก็ตองรูวาคนออสเตรเลียใชเงินอยางไรตอวัน มีการ
ปวยไหมในสาขายา เขาปวยเยอะแคไหน เขาตองการใชยาของเราหรือเปลา ลักษณะการใชยาตอป
ของเขาเปนอยางไร เขามีเงินซ้ือไหม  ภาษีนําเขาในออสเตรเลียเทาไร ขอมูลเหลานี้เราตองปรับตัว
เอง ดวยการไปหาขอมูล ซ่ึงขอมูลเหลานี้กรมเจรจาฯใหผูประกอบการนอยมาก ดังนั้นผูประกอบ
การจึงตองไปหาขอมูลเหลานี้เอง จากหนังสือตาง ๆ

4. เพื่อเปดใหสาธารณชนเขามามีสวนรวมในการเจรจามากที่สุด และจะทําใหการ
เจรจาตอบสนองความตองการของทุกฝายได

ในการจัดสัมมนา กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ไดจัดสัมมนาเชน ในหัวขอเร่ือง 
การลดภาษี   หัวขอแหลงกําเนิดสินคา   หัวขอจุดดี จุดเสีย ในการทํา FTA เปนตน  ทุกคร้ังไดเปด
ใหผูท่ีเขาฟงมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นดวย จะใหแสดงความคิดเห็นประมาณ 1 ช่ัวโมง 
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บางคร้ังก็ใหซักถามเลยในระหวางการสัมมนา คือ เม่ือวิทยากรพูดจบก็ถามไดเลย ไมจําเปนตองรอ
จนวิทยากรพูดจบทุกคน เพราะบางคร้ังกลุมผูประกอบการท่ีไดรับผลกระทบจะซักถาม  แตทาน
วิทยากรก็บอกไมหมด โดยอางวาตองเก็บขอมูลไวพูดในคราวตอไป

นอกจากนี้ทางดานผูประกอบการยังไดใหขอคิดเห็นวา กอนท่ีรัฐบาลจะเจรจาการคา
เสรีกับประเทศใด ก็นาจะเปดโอกาสใหผูท่ีไดรับผลกระทบทราบรายละเอียดกอน วาจะไปเจรจามี
เนื้อหาอะไรบาง  ไมใชอุบไว พอถึงเวลาก็บอกวาทํา FTA เสร็จแลว  ผูประกอบการก็แย เชน ผู
ประกอบการท่ีทําธุรกิจโคนม โคเนื้อ  เม่ือเจอเนื้อวัวนําเขาจากออสเตรเลียซ่ึงราคาถูกกวาเขามาแยง
ตลาดในประเทศ เปนตน

ดังนั้นในสวนท่ีเปดใหสาธารณชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นนั้น กรมเจรจาฯ 
สามารถทําไดในระดับหนึ่งเทานั้น บางอยางก็ยังไมโปรงใส ยังเปนความลับอยู ท้ังนี้อาจเนื่องมา
จากนโยบายของรัฐดวยวาตองการใหเปดเผยขอมูลไดแคไหน เนื่องจากการจัดทําเขตการคาเสรีของ
ไทยเปนเร่ืองท่ีออนไหวตอกระแสสังคม เพราะวามีท้ังผูท่ีไดประโยชน เชน ผูบริโภคท่ีสามารถ
เลือกซ้ือของไดมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็มีผูท่ีเสียประโยชน เชน กลุมผูประกอบการบางกลุม  ซ่ึง
อาจนํามาซ่ึงขอขัดแยงท่ีรุนแรง

ดานการดําเนินงานการประชาสัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ   ซ่ึงกรม
เจรจาฯ มีข้ันตอนการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธสอดคลองกับแนวทางหรือหลักการพื้น
ฐาน 4 ข้ัน โดยสังเขปดังนี้  (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2538 : 216-217)

1. การรับฟงความคิดเห็น  จะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ี
ทางกรมเจรจาฯ จะไปเจรจา  รวมทั้งเร่ืองท่ีทางกรมเจรจาฯ ดําเนินการไปแลว นํามาบอกกลาว ผาน
ทางการประชุม สัมมนา

2. การวางแผนและการตัดสินใจ  เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็น  
ซ่ึงอาจจะมาจากเวที การประชุม สัมมนา ทําใหทราบวาประชาชนยังไมทราบเร่ืองอะไร  และ
ตองการใหประชาสัมพันธเร่ืองอะไร  ซ่ึงจะทําใหทางกรมเจรจาฯ ทราบแนวทางและชองทางการ
ส่ือประชาสัมพันธ

3. การส่ือสารประชาสัมพันธ เปนการดําเนินการตามแผนงานท่ีทางกรมเจรจาฯ 
กําหนดเอาไว

4. การติดตามและประเมินผล  ซ่ึงจะเปนการติดตามงานประชาสัมพันธ ท่ีทางกรม
เจรจาฯ ไดเผยแพรออกไป วาเปนผลอยางไรบาง มีผลสะทอนกลับในแงบวก และแงลบอยางไร
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และผลการวิจัยยังพบอีกวา หลังจากท่ีประเทศไทยไดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับ
ประเทศตางๆ แลว ก็มีผลสะทอนกลับมาท้ังในแงดีและแงลบ  ซ่ึงคนท่ีไดรับประโยชนจากการจัด
ทําเขตการคาเสรีก็จะบอกวา ดี  สวนคนท่ีเสียประโยชนก็จะบอกวาไมดี  เปนไปตามทฤษฏี Zero 
Sum Game  ซ่ึงเปนเร่ืองธรรมดาของการเจรจาท่ีตองมีท้ังการไดเปรียบและเสียเปรียบตอคูเจรจา ถา
หากเราเจรจาหรือทําการคากับประเทศใด ๆ ก็ตามเราเปนฝายไดประโยชนอยางเดียวก็จะไมมีใคร
ยอมเจรจาหรือคาขายกับเรา ในขณะเดียวกันถาเราเสียประโยชนอยางเดียว เราก็ไมยอมคาขายกับ
เขาเชนกัน ดังนั้นจึงไมมีใครไดรอย และเสียรอย

นอกจากนี้งานวิจัยเร่ือง การประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ  ใชองคประกอบของการส่ือสารครบถวน การส่ือสารมีองคประกอบ
พื้นฐาน 4 ประการ (ลักษณา สตะเวทิน, 2542 : 154-155) คือ
                1. ผูสงสาร (Source) ซ่ึงในท่ีนี้ หมายถึง องคกรหรือสถาบัน คือ กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ สังกัดกระทรวงพาณิชย ท่ีทําหนาท่ีเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคา
เสรีของไทย โดยนักประชาสัมพันธหรือฝายประชาสัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
                2. สาร( Message) คือ ขาวสารหรือเร่ืองราวเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยท่ี
เปนเนื้อหาสาระ ท่ีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศตองการเผยแพรเพี่อการประชาสัมพันธไปยัง
ประชาชน หรือกลุมเปาหมายใหไดรับความรู เขาใจในส่ิงท่ีกรมเจรจาฯหรือองคกรตองการส่ือสาร
                3. ชองทางหรือส่ือในการส่ือสาร (Channel, Medium) คือ พาหะหรือชองทางหรือส่ิง
ท่ีนําหรือถายทอดสารของผูสงสารไปยังผูรับสาร เชน หนังสือพิมพ วิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง 
นิตยสาร ส่ิงพิมพภายในองคกร ส่ือบุคคล เปนตน
                4. ผูรับสาร (Receiver) คือ ประชาชนท่ีเปนเปาหมาย ในท่ีนี้หมายถึง ผูประกอบการ 
เจาหนาท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลท่ีเกี่ยวของ

ในดานการใชชองทางการส่ือสาร (Channel) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือหรือส่ือท่ีใชสงขาวสาร
ไปยังผูรับขาวสาร ประกอบดวย  6 ชองทาง (เสรี วงษมณฑา, 2542 : 156-164) แตงานวิจัยนี้ใชชอง
ทางการส่ือสาร  5 ชองทาง  สวนท่ีไมไดใช คือ ชองทางการจัดกิจกรรมพิเศษ (Events) ซ่ึงอาจมา
จากงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด และการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย เนื้อหาจะเปนไปในเชิงวิชา
การ มีศัพทเทคนิคท่ียากในการเขาใจของประชาชนท่ัวไป  ซ่ึงถาจัดแลวอาจไมไดรับความสนใจเทา
ท่ีควร สวนชองทางการส่ือสารท่ีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศใชในการประชาสัมพันธการจัด
ทําเขตการคาเสรีของไทย มี 5 ชองทาง ดังตอไปนี้

1. การส่ือสารระหวางบุคคล (Interpersonal) ซ่ึงเปนชองทางตรงท่ีติดตอส่ือสารแบบ
เผชิญหนาระหวางบุคคล นั่นคือ มีการประชุม จัดสัมมนา โดยเชิญวิทยากรมาใหคําบรรยาย  การ
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แถลงขาว  การใหสัมภาษณของผูบริหารเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  ถาไมเขาใจก็มี
การตั้งประเด็นถามตอบ

2. การส่ือสารโดยใชส่ือมวลชน (Mass media) ซ่ึงทางกรมเจรจาฯ ไดใชชองทางนี้ใน
การส่ือสารมาก เพราะตองการใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจในการจัดทําเขตการคาเสรีของ
ไทย  เชน ส่ือสารผานส่ือ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ  นิตยสาร เปนตน

3. การส่ือสารแบบสองข้ัน (Two step flow  model of communication) หรือการส่ือ
สารแบบหลายข้ันตอน  (Multi step flow model of communication) เปนการส่ือสารท่ีใชท้ังบุคคล 
(ผูนําความคิด) และส่ือรวมกันทําใหเกิดการเดินทางของขาวสารหลายข้ันตอน เชน ในการจัด
สัมมนาของกรมเจรจา ฯ ทางกรมเจรจาฯ ก็จะเชิญหนวยงานภาครัฐ  เชน กรมศุลกากร การนิคมอุต
สาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  เปนตน ภาคเอกชน เชน 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา ตัวแทนบริษัทตาง ๆ  ตัวแทนภาคการเกษตร
ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของและสนใจ  เม่ือบุคคลเหลานี้ไดรับทราบเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรี
ของไทย ก็จะไปแพรกระจายขาวสารนี้ใหกับสมาชิกไดรับทราบ เชน กรมศุลกากรก็จะไปบอกเจา
หนาท่ีทีเกี่ยวของในหนวยงานวา ตอนน้ีสินคาตัวนี้ ภาษีนําเขาลดเปน 0 แลวนะ ก็จะไดปฏิบัติเปน
ไปในทางเดียวกัน ทําใหการทํางานมีระบบ มีมาตรฐาน  หรือ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และสมาคมหอการคาไปบอกบริษัทสมาชิกวา ขณะน้ี  ไทยทํา FTA กับประเทศอะไรบาง มีสินคา
อะไรบางท่ีไทยเราทําความตกลงไปแลว เพื่อท่ีจะใหบริษัทท่ีทําการคาขายกับประเทศท่ีประเทศไทย
ไปทําความตกลงเขตการคาเสรีนั้น ไดทําการปรับตัว เตรียมพรอมกับสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลง 
หรือตัวแทนภาคการเกษตรเขาไปฟง เชน ตอนนี้ ไทยทําความตกลงเขตการคาเสรีไทย-จีน ทําใหผัก
ผลไมจากเมืองจีนทะลักเขามาประเทศไทย จํานวนมาก เกษตรกรควรทําอยางไร เชน ตองปรับปรุง
คุณภาพของเราใหสูเขาได และสงขายตางประเทศ ซ่ึงเขาจะปรับปรุงคุณภาพไดก็ตองมีความรู
หลายๆ อยาง ซ่ึงก็ตองเกี่ยวพันกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตรท่ีตองใหความ
ชวยเหลือ เปนตน  การใชตัวแทนหรือผูนําทางความคิดก็ชวยใหสามารถกระจายขาวสารไปไดอยาง
กวางขวาง ยิ่งผูนําความคิดท่ีมีความนาเช่ือถือ เชน ผูอํานวยการในหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวมรับ
ฟงการสัมมนาและนําไปบอกตอสมาชิก ก็จะทําใหการกระจายขาวสารนั้นมีความนาเช่ือถือมาก
ยิ่งข้ึน  มีลักษณะเหมือนการบอกตอ

4. การส่ือสารโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) เชน อินเตอรเน็ต 
(Internet), จัดสงขอมูลขาวสารทางอีเมล (E-mail) เนื่องจากกลุมเปาหมายท่ีเปนภาคเอกชนจะได
สืบคนขอมูลได เพราะบริษัทตาง ๆ ก็จะมีท้ังนักลงทุนท่ีเปนคนไทยและตางชาติ  ตลอดจนหนวย
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งานภาครัฐท่ีเกี่ยวของท่ีตองการขอมูลไปในหนวยงานของตน และบุคคลท่ีสนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดทําเขตการคาเสรี

5. การส่ือสารโดยใชเอกสารตาง ๆ เชน วารสาร แผนพับ (Brochure) ใบปลิว  ปฏิทิน
ตั้งโตะ และแบบแขวนกําแพง  และชนิดพกกระเปา  สมุดโนต ไดอาร่ีแจก โดยสอดแทรกเน้ือหา
เกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย เพราะส่ือเหลานี้เปนส่ือเล็กพกพางาย สะดวก เหมาะกับ
ประชาชนโดยท่ัวไป

หากพิจารณาจากทฤษฎีนายทวารขาวสาร (Gatekeeper) ชแรมม (Schramm)( อางถึงใน
พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล และถิรนันท อนวัชศิริวงศ, 2541 : 171-172)  กลาววา 
gatekeeper เปนผูมีสิทธิใน  การเปดเผยหรือปดบังขาวสารที่จะสงผานไปยังประชาชน เปนเสมือน
นายทวารของการรับขาวสารของประชาชน สอดคลองกับผลงานวิจัย   การประชาสัมพันธ  การจัด
ทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กลาวคือ  หัวหนากลุมงานส่ือ
ประชาสัมพันธกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ทําหนาท่ีเสมือนนายทวารประตูขาวสาร ซ่ึงความ
หมายของนายทวารขาวสาร คือ บุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนคนกลางในชองทางการส่ือสาร เปนผูตัดสิน
ใจวาขาวท่ีตนไดรับมานั้นจะสงไปยังมวลชนหรือไม จะสงไปอยางไร จะสงไปทันใดหรือจะสงไป
ชาๆ  และขาวอยางไรไมควรสงไป  โดยหัวหนากลุมงานส่ือประชาสัมพันธกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศและกลุมงาน ก็ทําหนาท่ีเปนคนกลาง เปนผูตัดสินใจวา ขาวเกี่ยวกับการจัดทําเขต
การคาเสรีของไทยนั้น ควรจะเสนอขาวไปยังประชาชนอยางไร ซ่ึงก็จะมองท่ีกลุมเปาหมาย เชน ถา
ผูประกอบการ  หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ ก็มีการจัดสัมมนา โดยเชิญเขารวมสัมมนา 
และมีวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาใหบรรยายเก่ียวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย 
เปนตน นอกจากนั้นก็อาจมีการนําเสนอผานส่ือมวลชน เชน หนังสือพิมพธุรกิจ ซ่ึงนักธุรกิจก็จะ
อานและนักวิชาการท่ีสนใจ และบุคคลท่ีสนใจเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  ลงขาววิทยุ
กระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน นิตยสาร เปนตน ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับกลุมเปาหมายแตละกลุมท่ีทางหัวหนา
กลุมงานส่ือประชาสัมพันธกรมเจรจาฯ ตองการจะเผยแพรขอมูล ขาวสารออกไป

ในกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกขาวสารสวนหนึ่งจะไดรับอิทธิพลจากสถานภาพและ
บทบาทของผูมีอํานาจหนาท่ีในการคัดเลือกขาว  และในบรรดาปจจัยในองคกรท่ีมีอิทธิพลตอ
กระบวนการคัดเลือกขาวมากที่สุด คือ ปจจัยตาง ๆ ภายในองคกร (มณฑินี ยงวิกุล,2542 : 28)
ไดแก

1. นโยบาย (Policy) คือ นโยบายท่ีทางกรมเจรจาการคาระหวางประเทศมีกําหนดไว
เกี่ยวกับการที่จะลงขาวเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย เพราะขาวนี้เปนขาวเกี่ยวกับธุรกิจ 
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เนื้อขาวท่ีลงแลวจะมีผลกระทบท้ังทางบวกและลบตอธุรกิจของประเทศ อีกท้ังเปนนโยบายทาง
การเมือง (Political Policy)

2. ผูนําทางความคิด (Opinion Leader)  หมายถึง อิทธิพลท่ีเกิดจากผูนําทางความคิดใน
กระบวนการคัดเลือกขาว ซ่ึงอาจไดแก ผูท่ีมีความรู ความสามารถในขาวเกี่ยวกับการจัดทําเขตการ
คาเสรี ก็จะมีอิทธิพลในการคัดเลือกขาว วาจะนําขาวนี้ไปลงส่ือใดหรือผานชองทางใดบางในการ
เผยแพรขาวสารสูประชาชน

3. ความคิดเห็นรวมกันของคณะบรรณาธิการ (Consensus of Editorial Staff)  ซ่ึงในท่ี
นี้หมายถึง มีการประชุมความเห็นรวมกันของผูมีความรู ความสามารถในการจัดทําเขตการคาเสรี ผู
บริหาร กับกลุมงานส่ือประชาสัมพันธของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ เพื่อตัดสินใจคัดเลือก
ขาว เชน  ขาวไหนที่เปนขาวรอน (Hot) ก็จะเชิญทานอธิบดีกรมเจรจราฯ แถลงขาว ซ่ึงกอนแถลง
ขาวก็ตองมีการประชุมกัน เชน ชวงนี้ขาวเขตการคาเสรีไทยจีนมาแรง ประชาชนสับสนเร่ืองผล
กระทบวาทําแลวดีไมดีอยางไร ก็จะเชิญใหทานอธิบดีแถลงขาวเขตการคาเสรีไทย-จีน ดานผูมี
ความรู ความสามารถก็ตองหาขอมูลมาเพ่ือ Support หรือเสนอตอทานอธิบดี สวนกลุมงานส่ือ
ประชาสัมพันธก็ตองดําเนินงานเก่ียวกับหาสถานท่ีจะแถลงขาว เชน หองประชุม 1 กรมเจรจาการ
คาระหวางประเทศ และจะใหทานอธิบดีแถลงขาวผานส่ือใดบาง เชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทร
ทัศน เปนตน

5.2 สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
ตอนท่ี 2 การใชส่ือ ในการประชาสัมพันธ ในการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรมเจรจา

การคาระหวางประเทศ มีลักษณะเปนอยางไร
จากผลการวิจัยพบวา  การใชส่ือประชาสัมพันธ กรมเจรจาฯ มีการใชส่ือท่ีหลากหลาย 

โดยจะพิจารณาเลือกส่ือใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายนั้น ๆ รวมท้ังเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับเนื้อ
หาของขาว เชน ถาเปนขาว Hot หรือขาวรอนมาก ๆ ก็อาจใชวิธีแถลงขาว ก็จะเชิญ อธิบดีหรือผู
บริหารมาใหขาว เพื่อเพ่ิมน้ําหนักในเนื้อหาของขาว  กลุมผูประกอบการก็อาจจะเนนหนังสือพิมพ 
พวกเศรษฐกิจ  การจัดสัมมนา  โดยส่ือหนังสือพิมพเปนส่ือท่ีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศใช
มากท่ีสุดในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย  วิทยุก็อาจเปนกลุมเปาหมายท่ีชอบ
ฟงมากกวาการอาน หรืออาจเปนกลุมท่ีขับรถไปทํางานแลวฟงวิทยุในรถ พวกแมบาน ชาวบาน 
ประชาชนท่ัวไป ก็อาจลงในนิตยสาร เชน นิตยสารคูสรางคูสม เวลาแมบานไปทําผมแลวอานเจอ  
ทีวีก็จะไดกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายและเขาถึงมากท่ีสุด เชน ออกสปอตในรายการของสรยุทธ  
ซ่ึงเปนรายการท่ีคนฟงมาก  แตมีปญหาดานราคาซ่ึงแพง ดวยงบประมาณท่ีมีจํากัด  เปนตน การ
ประชาสัมพันธเนนใหประชาชนไดรับความรูมากท่ีสุด แผนประชาสัมพันธท่ีทางกรมเจรจาฯ กําลัง
ดําเนินการ จะเปนการประชาสัมพันธผานทางส่ือทุกชองทาง  เชน วิทยุ A.M./F.M., โทรทัศน, 
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หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร แผนพับ หนังสือ FTA FACT BOOK โปสเตอร การสัมมนา/ 
ประชุม นิทรรศการ website ของกรมเจรจาฯ ซ่ึงส่ือเหลานี้จะเผยแพรครอบคลุมท้ังในกรุงเทพฯ 
และตางจังหวัด นอกจากนี้ทางกรมเจรจาฯ ยังไดจางหนวยงานท่ีมีความชํานาญ เช่ียวชาญในการ
ประชาสัมพันธแตละดานมาดําเนินการอีกดวย  เชน จางสถาบันราชฎัฏสวนดุสิตใหมาวางแผนการ
ใชส่ือตลอดจนติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย

จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิหรือศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของของกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ  และขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณเจาหนาท่ีของกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ จํานวน  3  ทาน เกี่ยวกับการใชส่ือในการประชาสัมพันธ การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย 
โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ผลการวิจัยพบวา กรมเจรจา ฯ มีการใชส่ือท่ีหลากหลาย ใช
ส่ือเยอะมาก ท้ังส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดสอดคลองกับงานวิจัย
ของ โสรัตยา  เปยมใจ (2545) ศึกษาเร่ืองการประชาสัมพันธเพื่ออนุรักษปาไมและสัตวปาของ
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการนิทานบอกเลาเกาสิบ โครงการท่ี 1 ซ่ึงผลการวิจัย
พบวา มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเลือกใชส่ือผสมผสานกันหลากหลาย ไดแก ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือ
ส่ิงพิมพ  ส่ือเคล่ือนท่ี ส่ือโสตทัศนูปกรณ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือกิจกรรม ส่ือพิเศษ
  การวางแผนการใชส่ือแตละประเภทกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มองท่ีกลุม
เปาหมาย  เปนหลัก และเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับเนื้อหาของขาว ส่ือท่ีกรมเจรจาฯใชมากท่ีสุด คือ 
ส่ือหนังสือพิมพ  สวนส่ือท่ีเขาถึงประชาชนมากท่ีสุด คือ ส่ือโทรทัศน  นอกจากนี้กรมเจรจาฯ ยังใช
วิธีจางบริษัท หรือ สถาบันเกี่ยวกับดานการประชาสัมพันธเขามาชวยดูใหวา ขณะน้ีควรประชา
สัมพันธในเร่ืองไหน ใหเขามาวางแผนวาควรประชาสัมพันธผานส่ือใดบาง

นอกจากนี้ตองทราบวาเคร่ืองมือส่ือสัมพันธแตละอยางวามีประโยชนอยางไร ส่ือใด
เหมาะแกงานใด เชน ตามคํากลาวของคุณอัญชนาฯ ซ่ึงกลาววา 1)  ส่ือวิทยุกระจายเสียง  เหมาะกับ
กลุมเปาหมายท่ีนิยมการฟงมากกวา การอาน  โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีเปนภาคเกษตรกร  ท่ีนิยม
ฟงวิทยุ  การประชาสัมพันธ FTA จะเลือกสถานีวิทยุท่ีเขาถึง เชน สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธท่ีมี
เครือขายครอบคลุมท้ังประเทศ สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2)  ส่ือหนังสือพิมพ  
เหมาะกับกลุมเปาหมายที่รักการอานและสามารถเขาถึงไดเกือบทุกระดับ ดังนั้นการเลือกประชา
สัมพันธ ทางหนังสือพิมพ จะเลือกฉบับท่ีส่ือถึงกลุมเปาหมายท่ีเปนผูประกอบการ นักธุรกิจ  3) ส่ือ
วิทยุโทรทัศน  เปนส่ือท่ีมีคุณสมบัติท่ีเขาถึงประชาชนไดในวงกวาง  ทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย 
และทุกครัวเรือน เพราะปจจุบันเกือบทุกบานจะมีโทรทัศน  โดยทางกรมเจรจาฯ จะเลือกเวลาใน
การประชาสัมพันธ  ท่ีคาดวาเปนเวลาท่ีกลุมเปาหมายดูโทรทัศน เปนตน  4) ส่ือส่ิงพิมพ  เชน แผน
พับ ใบปลิว  เปนเอกสารท่ีเก็บไวไดนาน
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5.3  สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลตอนท่ี 3
ปญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย โดยกรม

เจรจาการคาระหวางประเทศ มีลักษณะเปนอยางไร

1. ปญหาดานขอมูล เนื้อหา  และภาษาท่ีใช
           ปญหาดานภาษาท่ีใช  ไดสอดคลองกับแนวคิดของ วัฒนา พุทธางกูรานนท  (2531) 
น.162-164 ซ่ึงกลาวไววา อุปสรรคของการติดตอส่ือสาร และความเขาใจผิดในขาวสารยอมเกิดข้ึน
ไดท้ังผูสงและผูรับ อุปสรรคนั้นมาจากหลายส่ิงหลายอยางดวยกัน เชน ภาษา

2. ปญหาดานนโยบาย
             ปญหาดานนโยบายนี้ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ โสภิตา แจงชัด (2547) ศึกษา
เร่ือง การศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการ ประชาสัมพันธการสรางรายได 
และการแกปญหาความยากจน กองทุนหมูบาน 1 ลานบาทของกรมประชาสัมพันธ ซ่ึงผลการวิจัย
พบวา ปญหาอุปสรรคในการประชาสัมพันธโครงการฯ สวนหนึ่งมาจากปญหาทางดานนโยบาย

3. ปญหาดานการบริหารจัดการ
             ปญหาดานการบริหารจัดการ  ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ โสภิตา แจงชัด (2547) 
ศึกษาเร่ือง การศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการ ประชาสัมพันธการสราง
รายได และการแกปญหาความยากจน กองทุนหมูบาน 1 ลานบาทของกรมประชาสัมพันธ ซ่ึงผล
การวิจัยพบวา ปญหาอุปสรรคในการประชาสัมพันธโครงการฯ สวนหน่ึงมาจากการบริหารจัดการ

4. ปญหาดานบุคลากร
ปญหาดานบุคลากรนี้ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอุบล  ภูบัวเผ่ือน (2533) 

ศึกษาเร่ืองการวางแผนการประชาสัมพันธและสถานภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวย
งานธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคของงานประชาสัมพันธ คือ 
ปญหาการขาดบุคลากรดานการประชาสัมพันธ

5. ปญหาดานการส่ือสาร
ปญหาดานการส่ือสาร ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ โสภิตา แจงชัด (2547) ศึกษา

เร่ืองการศึกษาวิเคราะห การดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการ ประชาสัมพันธการสรางรายได 
และการแกปญหาความยากจน กองทุนหมูบาน 1 ลานบาทของกรมประชาสัมพันธ ซ่ึงผลการวิจัย
พบวา ปญหาอุปสรรคในการประชาสัมพันธโครงการฯ สวนหนึ่งมาจากการส่ือสาร

6. ปญหาและอุปสรรคดานการใชส่ือ
7. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
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8. ปญหาทางดานการเมือง
             ปญหาทางดานการเมือง   ไดสอดคลองกับแนวคิดของ วัฒนา พุทธางกูรานนท
(2531) น.162-164 ซ่ึงกลาวไววา อุปสรรคของการติดตอส่ือสาร และความเขาใจผิดในขาวสารยอม
เกิดข้ึนไดท้ังผูสงและผูรับ อุปสรรคนั้นมาจากหลายส่ิงหลายอยางดวยกัน เชน การเมือง

9. ปญหาทางดานขอขัดแยง

ขอจํากัดปญหาอุปสรรค
1. ดานงบประมาณ   ปจจัยท่ีสําคัญตอการประชาสัมพันธมากท่ีสุด นาจะเปนงบ

ประมาณ เพราะปจจุบันส่ือแตละประเภทจะมีการช้ือขายในราคาสูง โดยเฉพาะส่ือวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ ในขณะท่ีงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมามีจํานวนนอยมากทําใหบางคร้ัง
การประชาสัมพันธ อาจไมท่ัวถึง หรืออาจทําไดไมถ่ีพอ    ซ่ึงไดสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอุบล  
ภูบัวเผ่ือน (2533) ศึกษาเร่ือง การวางแผน   การประชาสัมพันธและสถานภาพการดําเนินงานประชา
สัมพันธของหนวยงานธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ขอจํากัดปญหาและอุปสรรค
ของงานประชาสัมพันธ คือ ปญหาทางดานงบประมาณไมเพียงพอ

2. ดานเวลาจากหัวขอปญหาและอุปสรรคดานการใชส่ือ ดังท่ีไดกลาวไวแลวขางตนวา
การใชส่ือบุคคล มีการจัดสัมมนาท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดบางคร้ังระยะเวลาท่ีไชในการ
สัมมนามีนอย  คนฟง ฟงแลวในชวงเวลาส้ัน ๆ ก็ยังไมคอยเขาใจ

3. ดานบุคคลท่ีมาฟง  กรณีกลุมผูประกอบการ บางคร้ังไมมา หรือใหธุรการ หรือใคร
ก็ไมทราบมา  มาฟงแลวก็ไมกลับไปบอกหัวหนาวาจะมีการลดภาษีกันแลว หนวยราชการมาแลวก็
รีบกลับไป  บางคร้ังในการจัดสัมมนาจึงไมไดตามเปาหมายที่วางไว  ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ 
โสภิตา แจงชัด (2547) ศึกษาเร่ือง การศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานประชาสัมพันธโครงการ 
ประชาสัมพันธการสรางรายได และการแกปญหาความยากจน กองทุนหมูบาน 1 ลานบาทของกรม
ประชาสัมพันธ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ปญหาอุปสรรคในการประชาสัมพันธโครงการฯ สวนหนึ่งมา
จากบุคลากร

นอกจากนี้ผูวิจัย ยังไดทราบวา การประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย มี
ประชาชนหลายภาคสวนท่ียังไมเขาใจ และการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย มีท้ังฝายท่ีไดประโยชน 
และฝายท่ีไดรับผลกระทบ การทําการประชาสัมพันธจึงไมไดผลเทาท่ีควร ท้ังนี้สืบเนื่องมาจาก
หลายฝายมองวาการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย ยังมีปญหา อุปสรรค ซ่ึงสามารถสรุปไดดังตอ
ไปนี้
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1. ปญหาในระดับของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ      
               2. ปญหาในระดับของเจาหนาท่ีหรือคนดําเนินงาน
               3. ปญหาทางดานการเมือง  และขาดสวนรวมจากภาคประชาชน
               4. ปญหาทางดานความพรอม  ดานองคความรู  การบริหารจัดการองคกร  เทคโนโลยี
ทุน
               5. ปญหาดานวัฒนธรรม วิถีการดําเนินชีวิต  ความเช่ือ และคานิยม
               6. ปญหาดานขาดการศึกษาขอมูลอยางรอบดานกอนจัดทําเขตการคาเสรี
               7. ปญหาดานความต่ืนตัวในการรับทราบขอมูลขาวสารของประชาชน  ซ่ึงข้ึนอยูกับ
ผลกระทบท่ีประชาชนไดรับ  โดยแยกเปนกลุม ๆ ดังนี้
                   กลุมแรก  คือ กลุมท่ีตื่นตัวแบบกระตือรือรน หรือ Activity สวนใหญเปนกลุมท่ีไดรับ
ผลกระทบเยอะไมวาจะเชิงบวกหรือเชิงลบ กลุมนี้ก็จะ แอคทีฟใน Product หรือผลิตภัณฑคอนขาง
มาก
                   กลุมท่ีสอง  กลุมท่ีไดรับผลกระทบแตไมมาก  ซ่ึงตลาดหลักของเขาคือ ตลาดใน
ประเทศ โดยไมมีคูแขง หรือมีคูแขงนอย ดังนั้นผลกระทบไมวาจะเชิงบวกหรือลบ เขาก็จะมาบาง
ไมมาบางในการรับทราบขอมูลขาวสาร

กลุมท่ีสาม  คือ กลุมท่ีคิดวาไมไดรับผลกระทบ และคิดวาตัวเองไมไดอะไรจากการ
จัดทําเขตการคาเสรีของไทย  เขาก็จะไมตอบ ไมมารวมในการประชุมสัมมนา ซ่ึงมันก็เปนธรรม
ชาติของมนุษย
    กลุมสุดทาย  คือ กลุมไมรู  และก็ไมสนใจ

ปญหาดานความตื่นตัวในการรับทราบขอมูลขาวสารของประชาชน  นี้ไดสอดคลองกับ
ทฤษฎีวาดวยการจูงใจ การโนมนาวใจ (Theory of persuasion) (อางถึงใน เสรี  วงษมณฑา, 2542: 
67-70)  ทฤษฎีนี้ แบงกลุมเปาหมายเปน 4 ลักษณะ  คือ กลุมเช่ือ (Believer)  กลุมสงสัย (Skeptic)   
กลุมเฉ่ือย (Apthetic)  กลุมปรปกษ (Hotile)

ในการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรี กลุมเช่ือ คือ กลุมแรกท่ีตื่นตัวแบบ
กระตือรือรนท่ีไดรับผลกระทบมากไมวาในเชิงบวกหรือลบอยางใดอยางหนึ่ง  เชน ผูประกอบการ
ในกลุมท่ีธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบในเชิงบวกเขาก็จะพยายามติดตามขาวคราวตลอดเวลาวาเขาจะ
ขยายธุรกิจของเขาออกไป อยางไร หาตลาดเพ่ิมข้ึนอยางไร สวนกลุมธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบในเชิง
ลบ เขาก็จะเช่ือและติดตามขาวสารการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยอยูตลอดเวลาเชนกันวามีผล
กระทบ ดานลบในธุรกิจ ของเขาอยางไร และเขาควรปรับตัวอยางไร ใหธุรกิจเขา อยูรอด หรือควร
จะเปล่ียนทิศทางไปประกอบกิจการอ่ืน เปนตน
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กลุมสงสัย (Skeptic)  หรือกลุมท่ีสอง เปนกลุมท่ีไดรับขอมูล ความรูท้ังในดานบวกและ
ดานลบ เขายังไมปกใจเช่ือวาส่ิงท่ีกําลังทําหรือประชาสัมพันธอยูเปนส่ิงท่ีดี อยางกรณีการจัดทําเขต
การคาเสรี กลุมผูประกอบการแบบนี้จะมีลักษณะเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบแตไมมาก เชน เขาอาจ
จะมีตลาดหลักท่ีเปนตลาดภายในประเทศ  และธุรกิจของเขามีคูแขงนอย หรือกลุมบริษัทท่ีมีวัตถุ
ประสงคผลิตสินคาเพื่อสงออก และเขามีตลาดหลัก ๆ ในตางประเทศอยูแลว รวมท้ังธุรกิจของเขามี
คูแขงนอย  กําลังการผลิตมีจํากัดยังไมพรอมท่ีจะแสวงหาตลาดใหม ๆ    เขาก็จะไมคอยสนใจมาก
นัก ดังนั้นเวลาเชิญประชุมในการจัดสัมมนา เขาก็จะมาบางไมมาบางในการรับทราบขอมูลขาวสาร

กลุมเฉ่ือย (Apthetic) หรือกลุมท่ีสาม เปนกลุมท่ีไมสนใจ ไมโตตอบหรือหรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรี เขาคิดวาเขาไมกระทบ และคิดวาเขาไมไดอะไร เขาก็
จะไมตอบ ไมมา หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกรณีท่ีกรมเจรจาฯ มีหนังสือเชิญประชุม
เขารวมสัมมนา การจัดทําเขตการคาเสรีของไทย ถาเขาคิดวาเขาไมเกี่ยวเขาก็จะไมเขารวมรับฟงการ
สัมมนาดังกลาว หรือประชาชนโดยท่ัว ๆ ไป ซ่ึงเปนกลุมท่ีไมรู และก็ไมสนใจ

กลุมปรปกษ (Hotile) หรือกลุมท่ีส่ีกลุมนี้ยากท่ีสุดในการทําประชาสัมพันธ เพราะเปน
กลุมท่ีไมเห็นดวยและพยายามตอตานส่ิงท่ีตองการส่ือสาร กรณีการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย ก็
จะมีกลุมหนึ่งท่ีเขาเห็นวาไ ทยทําเขตการคาเสรีแลวไมดี เชน ทําเขตการคาเสรีไทย-จีนแลว ทําไม
สินคาจีนถึงไดทะลักเขามาประเทศไทยจํานวนมาก เชน ผัก ผลไม เส้ือผา เคร่ืองใชไฟฟา เปนตน 
ราคาก็ถูกทําใหคนในประเทศไทยหันไปซ้ือของถูกสงผลกระทบตอ การประกอบอาชีพในภาค
เกษตร และอุตสาหกรรมบางกลุม เพราะของท่ีเคยขายไดในราคาสูงตองมาเจอคูแขง ตองลดราคาลง 
ซ่ึงบางอยางตองลดมาก เชน ผัก ผลไม ไทยราคาตกตํ่ามาก จนบางคร้ังไมแนใจวาไดทุนคืนหรือ
เปลา  กลุมนี้ก็จะไมชอบการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย และพยายามตอตาน เพราะเขาคิดวาคน
ไทยเสียเปรียบ และอาจมีกลุมผูท่ีมีความรูมาศึกษาดานนี้แลวเห็นถึงความเสียเปรียบของคนไทยเปน
อยางไร เขาก็จะตอตาน เชน กลุมศึกษาเขตการคาเสรีภาคประชาชน หรือ FTA WATCH   NGO  
องคกรอิสระ เปนตน

5.4  ขอจํากัดการวิจัย
การวิจัยเร่ืองการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยโดยกรมเจรจาการคา

ระหวางประเทศ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณกลุมเปาหมายท่ีเปนเจาหนาท่ีของกรม
เจรจาการคาระหวางประเทศ  เจาหนาท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุมประชาชนท่ัวไป มีขอจํากัดดาน
เวลาภารกิจและหนาท่ี  เนื่องจากบางทานไดติดตอไปแลว ดวยภารกิจและหนาท่ีไมสามารถให
สัมภาษณ ไดเชน ติดประชุม และเวลาไมวางเลย บางทานก็ตองเดินทางไปตางประเทศบอย กรณี
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บางทานท่ีใหสัมภาษณไดก็ตองจํากัดดวยเวลา เพราะมีภารกิจอ่ืนรออยู  ดังนั้นการสัมภาษณจึงตอง
รีบในบางเวลา

5.5  ขอเสนอแนะจากการวิจัย
5.4.1 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ควรเพิ่มงบประมาณดานการใชส่ือโทรทัศน

ใหมากข้ึน เพราะจากการวิจัยส่ือท่ีเขาถึงประชาชนมากท่ีสุด คือ ส่ือโทรทัศน  และกลุมผูรับสารก็มี
หลากหลาย ท่ัว ๆ ไป  และอาจไปลดการใชส่ืออ่ืนในการทําการประชาสัมพันธก็ได ถางบประมาณ
มีจํากัด  เพราะส่ือที่เปนวิชาการมาก ๆ คนรับไปก็ไมอาน

5.4.2 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศควรมีการประชาสัมพันธองคกรดวย เพราะ
คนสวนใหญไมคอยรูจัก จะรูจักการจัดทําเขตการคาเสรีของไทยในนามของกระทรวงพาณิชยมาก
กวา

5.6  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย

โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ โดยศึกษาการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย
ในภาพรวม จึงขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้

5.5.1 ควรมีการศึกษา เกี่ยวกับการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย 
โดยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ โดยแยกศึกษาเปนรายประเทศ เชน  เขตการคาเสรีไทย-จีน
ไทย-ญ่ีปุน ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-อินเดีย  ไทย-สหรัฐอเมริกา  เปนตน เพราะจะไดทราบวาการ
ประชาสัมพันธเม่ือแยกเปนรายประเทศแลวเปนอยางไร ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากการประชา
สัมพันธแยกรายประเทศเปนอยางไร พบเจอปญหาอุปสรรค และผลกระทบอะไรบาง เพื่อเปนแนว
ทางในการแกปญหา และเปนแนวทางในการท่ีประเทศไทยจะทําเขตการคาเสรีกับประเทศอ่ืนๆ อีก
ตอไป

5.5.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการประชาสัมพันธการจัดทําเขตการคาเสรีของไทย 
โดยหนวยงานอ่ืนบาง เชน  กระทรวงตางประเทศ  กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนตน
โดยจะศึกษาในภาพรวม หรือจะแยกศึกษาเปนรายประเทศก็ได
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ผูบริหารกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

1. นางอภิรดี  ตันตราภรณ อธิบดี
2. นางศรีวิชชา  รักจํารูญ รองอธิบดี
3. นายวินิจฉัย  แจมแจง รองอธิบดี
4. นายชนะ  คณารัตนดิลก รองอธิบดี
5. นายภาษิต  พุมชูศรี นักวิชาการพาณิชย 9 ชช.
6. นางอัญชนา  วิทยาธรรมทัช นักวิชาการพาณิชย 9 ชช.
7. นายฉัตรชัย  เล่ือมประเสริฐ เลขานุการกรม
8. นางสาวพูลศรี  คุลีเมฆิน ผูอํานวยการสํานักเอเชียตะวันออก
9. นายวิชัย  มณีสุวรรณสิน ผูอํานวยการสํานักยุโรป เอเชียใต ตะวันออก

กลาง และแอฟริกา
10. นางนิศา  ศรีสุวรนันท ผูอํานวยการสํานักเจรจาการคาบริการ

(ท่ีมา :  แนะนํากรม รายช่ือผูบริหาร. สืบคนเม่ือ 27 กันยายน 2549, จาก
             http://www.dtn.moc.go.th/).
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โครงสรางกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

          (ท่ีมา : แนะนํากรม โครงสราง : สืบคน 27 กันยายน 2549, จาก http://www.dtn.moc.go.th/).
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อํานาจหนาท่ีของสวนราชการ สังกัดกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
ในกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ใหมีกลุมผูปฏิบัติงานดานวิชาการ เพื่อปฏิบัติ

หนาท่ีหลักในการดําเนินงานดานวิชาการเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการเจรจาดานตางๆ โดยรับผิด
ชอบงานข้ึนตรงตออธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ดังตอไปนี้

(1) ฝายวิชาการดานวิเคราะหประเมินผลการเจรจา มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะหผลกระทบของการเจรจาการคาระหวางประเทศ และความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจตางๆ ท้ังท่ีไทยเปนสมาชิกและไมไดเปนสมาชิก รวมทั้งเสนอแนะนโยบายทางการ
ปรับตัวและขยายความรวมมือทางการคาระหวางประเทศ

(ข) เสริมสราง  และเผยแพรความรูความเขาใจในการเจรจาการคาระหวางประเทศ
และผลกระทบของการเจรจา รวมท้ังจัดทําขอมูลสําหรับคําบรรยายสุนทรพจนการแถลงขาว    และ
คําช้ีแจงตอบกระทูสมาชิกรัฐสภาในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการเจรจาการคาระหวางประเทศ

(ค) ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอเสนอ และขอเรียกรองสําหรับการเจรจาภาษีและ
มาตรการมิใชภาษีในทุกเวทีการคาระหวางประเทศ

(ง) จัดทําประเด็นเพื่อนําไปผลักดันในเวทีการเจรจา

(2) ฝายวิชาการดานสารสนเทศการเจรจา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(ก) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานการเจรจาการคาระหวางประเทศ
(ข) พัฒนาระบบการเผยแพรขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(ค) พัฒนาโปรแกรมตางๆ ในระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชกับงานเจรจาการคา

ระหวางประเทศสวนราชการกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
สวนราชการกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(1) สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
(ค) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณของกรม
(ง) ดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะของกรม
(จ) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธและงานพิธีการตอนรับคณะผูแทนของ

กรม
(ช) ประชาสัมพันธการปฏิบัติราชการของกรม

DPU



149

(ซ) เสนอแนะและประสานแผนจัดทํางานโครงการของกรม รวมท้ังติดตาม
ประเมินผล

(ฌ) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใดของ
กรม

(ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย

(2) สํานักเจรจาการคาบริการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี
(ก) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ทาที กลยุทธ และประชุมเจรจาการคา

บริการภายใตองคการการคาโลก และเวทีระหวางประเทศอ่ืนๆ
(ข) ติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณีและขอผูกพันดานการคาบริการของฝาย

ไทยและประเทศสมาชิก
(ค) เปนศูนยตอบขอซักถาม และเผยแพรขอมูลตอประเทศสมาชิกองคการการคา

โลกเกี่ยวกับมาตรการดานการคาบริการ รวมท้ังการแจงตอองคการการคาโลกเกี่ยวกับการแก
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีมีผลตอการคาบริการ
 (ง) เสนอแนะนโยบาย กลยุทธ และประชุมเจรจาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายใตเวที
การคาระหวางประเทศ

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย

(3) สํานักเจรจาการคาพหุภาคี  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ทาที กลยุทธ และประชุมเจรจาการคาใน

ระดับพหุภาคีภายใตองคการการคาโลก และองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ
 (ข) ดําเนินการพิทักษผลประโยชนของไทยในกระบวนการระงับขอพิพาท
 (ค) ติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณีและขอผูกพันของฝายไทยและประเทศ
สมาชิก

(ง) ใหคําปรึกษาแนะนําการใชสิทธิ และปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยภายใตองค
การการคาโลก และองคการระหวางประเทศอ่ืน ๆ แกหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย
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(4) สํานักยุโรป เอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้
 (ก) ศึกษา วิเคราะห นโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจการคาของประเทศในภูมิภาค
ยุโรป เอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย ทาที กลยุทธ และประชุม
เจรจาแกไขปญหาการคา
 (ข) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ทาที กลยุทธ และประชุมเจรจาความรวม
มือทางเศรษฐกิจการคา และดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือเอเชีย-ยุ
โรป ความรวมมือทางเศรษฐกิจบังคลาเทศ-อินเดีย-พมา-ศรีลังกา-ไทย และความรวมือทางเศรษฐกิจ
การคาภูมิภาค อนุภูมิภาค รวมท้ังองคการระหวางประเทศอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ
 (ค) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ทาที กลยุทธ และประชุมเจรจา จัดทําเขต
การคาเสรี ท้ังในระดับทิวภาคี ภูมิภาค และอนุภูมิภาค

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย

(5) สํานักอเมริกาและแปซิฟก มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห นโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจการคาของประเทศ ในภูมิภาค

อเมริกาและแปซิฟก รวมท้ังเสนอแนะนโยบาย ทาที กลยุทธ และประชุมเจรจาแกไขปญหาการคา
(ข) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ทาที กลยุทธ และประชุมเจรจาความรวม

มือทางเศรษฐกิจการคา และดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก และความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาภูมิภาค อนุภูมิภาค รวมทั้งองคการ
ระหวางประเทศอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ(ค) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ทาที กลยุทธ และประชุม
เจรจาจัดทําเขตการคาเสรี ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และอนุภูมิภาค

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย

(6) สํานักเอเชียตะวันออก มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห นโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจการคาของประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออก รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย ทาที กลยุทธ และประชุมเจรจาแกไขปญหาการคา
(ข) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ทาที กลยุทธ และประชุมเจรจาความรวม

มือทางเศรษฐกิจการคา และดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือทาง
เศรษฐกิจการคาอาเซียน และความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาภูมิภาค อนุภูมิภาค รวมท้ังองคการ
ระหวางประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ
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(ค) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะนโยบาย ทาที กลยุทธ และประชุมเจรจาจัดทําเขต
การคาเสรี ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และอนุภูมิภาค

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย

(ท่ีมา : แนะนํากรม  บทบาทหนาท่ี : สืบคน 27 ตุลาคม 2549, จาก
http://www.dtn.moc.go.th/)

โครงสรางประชาสัมพันธกรมเจรจา  สํานักงานเลขานุการกรมDPU
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หนาท่ีความรับผิดชอบของกลุมงานประชาสัมพันธและหองสมุด

งานประชาสัมพันธ
- รวบรวมขอมูล/ผลงานของกรมฯ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ เชน ส่ือ

ส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน เอกสารเผยแพรประกอบการเผยแพร
- จัดทําแผน โครงการประชาสัมพันธตามส่ือตางๆ
- ผลิตและเผยแพร ส่ือประชาสัมพันธผลงานของกรม
- ประสาน ติดตาม จัดทําขาว (Press Release) ผลการประชุม สัมมนา และงานตางๆ 

ของกรม
- ประสาน กํากับดูแล ส่ือมวลชน เพื่อจัดทําขาวการประชุม สัมมนาตางๆ ท่ัวไปและ

ตางประเทศ

งานหองสมุด
- ศึกษา วิเคราะห และคัดเลือก/จัดสรร/สรรหา ขอมูลดานการเจรจาการคาและท่ี 

เกี่ยวของกับการเจรจาการคา นํามาบรรจุในหองสมุด รวมท้ังจัดทําสรุปสาระสําคัญของขอมูลและ
เอกสารท่ีเผยแพรในหองสมุด เพื่ออํานวยความสะดวกตอการคนหาของขาราชการและประชาชน

- ใหคําปรึกษา แนะนํา ดานการคนควาของผูมารับบริการ ไดแก ภาคเอกชน ผู
ประกอบการ สถานทูต หนวยราชการ นักศึกษา และอ่ืนๆ

- จัดทําระบบดัชนีเอกสาร ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
สืบคน

- จัดระบบหมวดหมูเอกสารของศูนยขอมูลการเจรจาการคาระหวางประเทศ และ
ปรับปรุงใหทันสมัยอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหการแนะนําและบริการการคนควา

งานโสตทัศนูปกรณ
- ดําเนินการผลิตส่ือ ไดแก
- ถายภาพนิ่ง, วีดีโอ

    - ออกแบบส่ือส่ิงพิมพตางๆ ของกรม เชน แผนพับ, แผนปลิว, จัดทําภาพประชุมวาร
สาร, ส่ิงพิมพตางๆ ของกรมฯ

- ออกแบบ/ผลิต/ควบคุมการผลิตส่ือประชาสัมพันธตางๆ เชน วีดีโอ, พรีเซนเตช่ัน, 
ส่ือนิทรรศการ
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- ประมวลภาพ, ส่ือตางๆ เพื่อจัดทํา ส่ือความรู (Knowledge Management :KM)
อํานวยความสะดวกและใหบริการส่ือ
    - ติดต้ังและอํานวยความสะดวกในการใชส่ือโสตทัศนในกิจกรรมตางๆ เชน งาน
ประชุม, สัมมนา, ฝกอบรบ เปนตน

(ท่ีมา : ชไมพร เจือเจริญ, หัวหนากลุมงานส่ือประชาสัมพันธกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ,e-mail, พฤศจิกายน 2549)DPU
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การประชาสัมพันธเผยแพรผลการเจรจา

ในปงบประมาณ 2548 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ไดดําเนินการประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ผานส่ือมวลชนแขนงตาง ๆ ดังนี้

การแถลงขาว
                    ณ หองประชุม 1 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

1. “การเจรจาฯ เปดโผ 3 ประเด็นเศรษฐกิจสําคัญ เตรียมโตบนเวทีสุดยอดอาเซียน 
คร้ังท่ี 10”  เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2547

2. “ผลการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) คร้ังท่ี 1/36 และการ
ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ภายใต SEOM ระหวางวันท่ี 13-19 มกราคม 2548” เม่ือวันท่ี 21 
มกราคม 2548

3. “การมีผลใชบังคับของความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย” เม่ือวันท่ี 21
มกราคม 2548

4. “แผนการเจรจา FTA ป 2548”  เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2548
5. สัมมนาเร่ือง “1 กรกฎา : เปดเสรีการคาอาเซียน - จีน”  วันท่ี 25 มกราคม 2548 

ณโรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2548
6. สัมมนาเร่ือง “การเจรจาเปดตลาดการคาบริการสาขาขนสงและลอจิสติกส” วันท่ี 

27 มกราคม 2548 เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2548
7. “การจัดทําความตกลงการคาเสรีระหวางประเทศอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซี

แลนด” เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2548
8. “การเคล่ือนยายบุคคลระหวางประเทศภายใตกรอบ FTA”  เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 

2548
9. “การสัมมนา FTA : ความรูสูภูมิภาค”   เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2548
10. “อาเซียน-เกาหลี  บรรลุขอตกลงเขตการคาเสรี”  เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2548
11. “สัมมนาขยายผลการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด” เม่ือวันท่ี

14 มีนาคม 2548
12. “ความคืบหนาการคาเสรีภายใตกรอบ BIMSTEC” เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2548
13. “เจรจาการคาเสรีอาเซียน-นิวซีแลนด คร้ังท่ี 1”  เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2548
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14. “การแกปญหาการนําเขาสินคาอลูมิเนียมภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออส
เตรเลีย” เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2548

15. “อาเซียนประชุมระดับอาวุโสพิจารณาภาษีและหารือคูเจรจา”  เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 
2548

16. “การประชุมหารือการดําเนินตามแผนงานการรวมกลุมสาขาการทองเท่ียวและการ
บินของอาเซียน”  เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2548

17. “กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  รับฟงความคิดเห็นการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ 
เร่ือง ธุรกิจบริการ”   เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2548

18. สัมมนา “การเจรจาสินคาเกษตรภายใต WTO และ FTA”  เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2548

19. “อนาคตขาวไทยในเกาหลี”  เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2548
20. “การขอชดเชยผลกระทบจากการขยายสมาชิก EU”  เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2548

ส่ือวิทยุ
                 กรมเจรจาฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานเก่ียวกับการจัดทําความตกลง
การคาเสรีกับประเทศตาง ๆ ในรูปแบบของสปอต สารคดีและสัมภาษณผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ 
จํานวน 144 ผลงาน รวมออกอากาศท้ังส้ิน 5,230 คร้ัง  ตามสถานีวิทยุ A.M. และ F.M. ดังนี้

สปอต
1. ภาษาทองถ่ิน 4  ภาษา (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต) หมุนเวียนออกอากาศท่ัวประเทศทาง  A.M. 1107, 1269, 612 และ 1314 KHM ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตเดือน มิถุนายน – กันยายน 2548
                      2. หลังรายการขาวตนช่ัวโมง ทาง F.M. 90.0, 98.0 และ A.M. 999, 1350, 1422 
ของสถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค เดือน เมษายน 2548
                      3. สถานีวิทยุ Radio Thailand ภาคภาษาอังกฤษทาง A.M. 918, F.M. 105, 95.5, 
107 และ 101 INN NEWS ตั้งแตเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2548
                4. รายการ “เจาะลึกท่ัวไทย”  ทางสถานี F.M. 94.0 ตั้งแตเดือน มิถุนายน –
กันยายน 2548

5. รายการ “101 องศาขาว”  ทางสถานี F.M. 101 ตั้งแตเดือนมิถุนายน – กันยายน 
2548
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สารคดี
ผลิตสารคดีส้ันจํานวน 15 ตอน  ความยาว 2 นาที (ภาษาอังกฤษ) เผยแพรทาง 

A.M.91.8, F.M.95.5, F.M.105, F.M.107 ตั้งแตเดือน มีนาคม-เมษายน 2548

สัมภาษณ
ผูบริหารของกรมเจรจาฯ และผูท่ีเกี่ยวของ ใหสัมภาษณผานทางส่ือวิทยุ ในรายการ

ตางๆ ดังนี้
1. รายการ “เจรจาการคาพัฒนาประเทศไทย”  A.M.1107 และเครือขายท่ัว

ประเทศของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. รายการ “เจาะลึกท่ัวไทย”  สถานีวิทยุ F.M. 94.0
3. รายการ “ทิศทางเศรษฐกิจ”  สถานีวิทยุ F.M. 101
4. รายการ “ 101 องศาขาว”  สถานีวิทยุ F.M. 101

ส่ือโทรทัศน
กรมเจรจาฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานและสาระความรูตาง ๆ เกี่ยว

กับการจัดทําความตกลงการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ ทางสถานีโทรทัศนชอง 3, 7, 9,11, ITV และ  
TTV2  ในรูปแบบของสปอต  สารคดี และสัมภาษณผูบริหารจํานวน 41 ผลงาน ออกอากาศในราย
การตางๆ จํานวน 41 คร้ัง  ดังน้ี

สารคดี
         1. รายการ “หลังขาวภาคเชาและคํ่า” สถานีโทรทัศน ITV ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-
มีนาคม 2548

2. รายการ “7 หมายเลข 1” ทางสถานีโทรทัศน กองทัพบกชอง 7 ทุกวันจันทร-
อังคาร เดือน กันยายน 2548
         3. รายการ “ ขาวกาววันใหม” ทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ชอง 9 ทุกวัน
จันทร – ศุกร ตั้งแตเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2548
         4. รายการ “FTA เปดเสรีการคา” ทางสถานีโทรทัศนสี ชอง 3 ทุกวันพุธ ตั้งแต
เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2548
         5. รายการ “ กรองสถานการณ ” ทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย ชอง 11  ทุกวัน
จันทร – ศุกร ตั้งแตเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2548
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สัมภาษณ
         1. รายการ “ทิศทางเศรษฐกิจ ”  ทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย ชอง 11
         2. รายการ “ กรองสถานการณ ”  ทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย ชอง 11
         3. รายการ “ รูทันขาว ”  ทางสถานีโทรทัศน ITV 2
         4. รายการ “ ตลาดเศรษฐกิจ ”  ทางสถานีวิทยุแหงประเทศไทย ชอง 11

ส่ือหนังสือพิมพ
         ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพร ขาวแจก บทความ บทวิเคราะห ผานส่ือหนังสือพิมพ
รวม 216 เร่ือง  ไดรับการเผยแพรทางหนังสือพิมพตาง ๆ เชน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือ
พิมพโพสตทูเดย หนังสือพิมพมติชน หนังสือพิมพคมชัดลึก หนังสือพิมพไทยโพสต ฯลฯ เปนตน

ส่ือส่ิงพิมพ
ดําเนินการจัดพิมพหนังสือ นิตยสาร วารสาร และแผนพับ เพื่อเผยแพรไปยังหนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา หองสมุด สมาคม ตลอดจนประชาชนท่ัวไปและส่ือมวลชน แยก
ตามประเภทไดดังนี้

หนังสือ
         1. หนังสือความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย “โอกาสสงออกของไทย ”
         2. หนังสือความตกลงการคาเสรีไทย- นิวซีแลนด
         3. หนังสือความตกลงการคาเสรีไทย-อินเดีย “ กาวแรกของการเปดการคาเสรี : 
สินคาเรงลดภาษีกลุมแรก  82 รายการ ”
         4. หนังสือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสทางการคาและการลงทุนของไทย
         5. หนังสือเปดประตูมังกร เขตการคาเสรีอาเซียน – จีน
         6. หนังสือการตูน เขตการคาเสรี (เอฟทีเอ) ฉบับประชาชน
         7. หนังสือการตูน เขตการคาเสรี (เอฟทีเอ) ฉบับเกษตรกร
         8. หนังสือ FTA FACT BOOK เขตการคาเสรีไทย (ภาพรวม)
         9. หนังสือ FTA FACT BOOK เขตการคาเสรีไทย – อินเดีย
         10. หนังสือ FTA FACT BOOK เขตการคาเสรีไทย - ออสเตรเลีย
         11. หนังสือ FTA FACT BOOK เขตการคาเสรีไทย - สหรัฐอเมริกา
         12. หนังสือ FTA FACT BOOK เขตการคาเสรีอาเซียน – จีน
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นิตยสาร
- เทคโนโลยีชาวบาน
- คูสรางคูสม
- โลกเกษตรและอุตสาหกรรม

วารสาร
- วารสารการคาโลกรายไตรมาส จํานวน 4 เลม

แผนพับ
- WTO องคการการคาโลก
- ความตกลงวาดวยการเกษตรภายใตองคการการคาโลก
- ประชาชนไดอะไรจากการทําเขตการคาเสรี FTA
- ประชาชนไดอะไรจากความตกลงการคาเสรีไทย-อินเดีย
- ประชาชนไดอะไรจากการทําเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน
- ประชาชนไดอะไรจากความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย
- เปด FTA ประตูสูโอกาสใหม ไทย-นิวซีแลนด
- 0% พลาด.. ไมได  ไมวาคุณเปนใครก็ไดประโยชนจาก FTA
- เขตการคาเสรีอาเซียน-จีน รุก-รับ-ปรับ-สู เปดประตูอาเซียน-จีน
- ความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด เปดตลาดเชิงรุก ปลุกกระแส FTA

ไทย-นิวซีแลนด
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โครงการเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําเขตการคาเสรี
ประจําปงบประมาณ  2548

------------------------------------------

1.   หลักการและเหตุผล
      1.1 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหการจัดทําเขตการคาเสรีเปนยุทธศาสตรเชิงรุกของการ
คาตางประเทศ  เพื่อสรางพันธมิตรทางการคา  เพิ่มโอกาสในการขยายการคาและการลงทุน  รวมท้ัง
ใหประเทศคูเจรจาเปนประตูการคาเขาสูประเทศตาง ๆ เพื่อเปนศูนยกลางการคา และการลงทุนใน
ภูมิภาคเอเชีย และขยายการสงออกไปสูตลาดใหมท่ีมีศักยภาพ

1.2 ไทยไดเจรจาจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศคูคาตางๆ  ซ่ึงออสเตรเลีย
ไดมีการลงนามความตกลงการคาเสรีไปแลว  เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2547 และจะเร่ิมมีผลบังคับใช
วันท่ี 1 มกราคม 2548 และอินเดียไดลงนามในพิธีสารแกไขกรอบความตกลง  เม่ือวันท่ี 30 
สิงหาคม 2547 มีผลบังคับใชวันท่ี 1 กันยายน 2547  ซ่ึงการจัดทําเขตการคาเสรีจะนําไปสูความรวม
มือทางเศรษฐกิจในสาขาตาง ๆ ท่ีมีความสนใจรวมกัน  เพื่อเปนการเพ่ิมโอกาสทางดานการคา  การ
ลงทุน ตลอดจนกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศใหใกลชิดยิ่งข้ึน

1.3 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบประสานงาน
การเจรจาเขตการคาเสรีกับประเทศคูคาตาง ๆ ซ่ึงในการเจรจาอาจทําใหเกิดผลกระทบกับฝายตาง ๆ 
ไดแกผูประกอบการนําเขา/สงออก  ผูประกอบการในประเทศ  เกษตรกร และประชาชน ซ่ึงจะตอง
มีการปรับตัวใหทันกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลง  และในขณะเดียวกันตองสรางความรู
ความเขาใจในการจัดทําเขตการคาเสรีสูสาธารณชน จึงจําเปนตองมีประชาสัมพันธเชิงรุกในการเผย
แพรขอมูลขาวสาร ใหกับผูประกอบการ และสาธารณชนไดรับทราบ และสามารถเตรียมความ
พรอมในการปรับตัว รองรับ โอกาส และปญหาท่ีเกิดข้ึน ไดทันทวงที

2.   วัตถุประสงค
2.1 เพื่อกําหนดแผนการประชาสัมพันธ ตลอดจนการเลือกใชส่ือท่ีเหมาะสมกับกลุม

เปาหมายไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
2.2 เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร ขอมูล ขาวสาร ความเคล่ือนไหวของไทยในการจัดทํา

เขตการคาเสรีกับประเทศคูคาตาง ๆ
2.3 เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหแกกลุมบุคคลท่ีจะไดรับผลกระทบท้ังทางบวกและ

ทางลบ และกลุมผูนําทางความคิด เชน นักวิชาการ ส่ือมวลชน ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ FTA ของ
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ไทย  รวมถึงเพื่อเปนการกระตุนเตือนใหมีการเตรียมปรับตัว รองรับ โอกาส และปญหาท่ีเกิดข้ึนได
ทันทวงที

3.   ขอบเขตและแนวทาง
      กําหนดแผนและผลิตส่ือประชาสัมพันธ และการเลือกใชส่ือเพ่ือเผยแพร ขอมูล ขาวสาร 
ความเคล่ือนไหวเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีท่ีไทยทํากับประเทศตางๆ ในลักษณะของบทความ 
บทวิเคราะห  สารคดี  สปอตวิทยุ/โทรทัศน เปนตน เพื่อนําออกเผยแพรผานทางส่ือวิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ และส่ืออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม

4.   วิธีการดําเนินงาน
จัดจางหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและชํานาญดานการวางแผนและผลิตส่ือประชา

สัมพันธ เพื่อนําออกเผยแพรผานทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และส่ืออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อให
การประชาสัมพันธเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5.   ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม – เมษายน  2548

6.   งบประมาณคาใชจาย
8,000,000  บาท (แปดลานบาทถวน)

7.   รายละเอียดคาใชจาย
7.1 เผยแพรทางหนังสือพิมพ

- ตีพิมพขาว / บทความ /บทวิเคราะห ทางหนังสือพิมพ ประมาณ 4-5 ฉบับ
ประกอบดวย กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ โพสตทูเดย ไทยโพสต สยามธุรกิจ 
ผูจัดการรายวัน มติชน

- ตีพิมพบทความ /บทวิเคราะห ขนาด 6x10 นิ้ว
- เผยแพร เดือนละ 4 คร้ัง (4 x 7 เดือน  =   28 คร้ัง)

7.2 เผยแพรประชาสัมพันธทางโทรทัศน
- สกูป /สปอต ความยาวประมาณ 1 – 2 นาที
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- เผยแพรวันละ 3 – 5 คร้ัง ทางสถานีโทรทัศน เชน ชอง 3 / 5 / 7 / 9 / 11 /ITV
- สัมภาษณสดออกอากาศในรายการ เชน กรองสถานการณ / เชาวันนี้ / หมาย

เหตุประเทศไทย / ทิศทางเศรษฐกิจ / รูทันขาว / ตลาดเศรษฐกิจ /ภาษา
เศรษฐกิจ

- เผยแพรเดือนละ 2 คร้ัง (2 x 7 คร้ัง =  14  คร้ัง)

7.3 เผยแพรประชาสัมพันธทางวิทยุ
- สปอตวิทยุภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว 30 – 60 วินาที
- สัมภาษณสดออกอากาศภาคภาษาไทยหรืออังกฤษ ความยาว 10 – 15 นาที
- ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยและเครือขาย /สถานี

วิทยุ F.M. 97 / F.M. 95.5 / F.M. 105 / F.M. 96.5 และอ่ืน ๆ

7.4 เอกสารเผยแพร
- โปสเตอร
- คูมือการสรางความรูความเขาใจเร่ือง FTA (รายประเทศ)

* คาใชจายถัวเฉล่ียทุกรายการ

8.   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
กลุมงานประชาสัมพันธและหองสมุด สํานักงานเลขานุการกรม

9.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหกับผูประกอบการและสาธารณชน ท่ีจะไดรับผลกระทบ

ท้ังทางบวกและทางลบ รวมถึงการกระตุนเตือน  ใหมีการเตรียมปรับตัว เพื่อรองรับ โอกาส และ
ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนไดทันทวงที รวมถึงเพื่อความเขาใจท่ีถูกตองในการจัดทําเขตการคาเสรี และให
การสนับสนุนมากข้ึน

-------------------------------------------------
กลุมงานประชาสัมพันธและหองสมุด

                                                                                                             สํานักเลขานุการกรม
                กันยายน 2547

โครงการ 10 ลาน  ป 48 /Mydoc/ang
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โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําเขตการคาเสรีผานส่ือวิทยุ
------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
     1.1 การเปดเสรีทางการคาเปนเคร่ืองมือในการขยายการสงออก  โดยเฉพาะการจัดทํา
เขตการคาเสรี  จะทําใหไทยสามารถขยายตลาดการคาสินคาและบริการใหกวางขวางย่ิงข้ึน  และ
สามารถปรับตัวใหเขากับกระแสโลกไดอยางทันทวงที
     1.2 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  ไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงานการเจรจา 
การจัดทําเขตการคาเสรี  ซ่ึงเปนยุทธศาตรเชิงรุกสําคัญในการคาระหวางประเทศ และมีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจไทยอยางมาก
     1.3 ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการจัดทําเขตการคาเสรี  จึงควรท่ีมีการสรางความเขาใจ
เร่ือง เขตการคาเสรีตอภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ นักวิชาการ นักการเมือง องคกรอิสระ ประชา
ชนโดยท่ัวไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตร ไดแก  เกษตรกร ผูผลิตสินคาเกษตร ผูประกอบ
การท่ีเกี่ยวของกับสินคาเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน  ตลอดจนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ในประเทศ (SMEs) และประชาชนในสวนภูมิภาค ไดทราบถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจากการจัดทําเขต
การคาเสรี  เพื่อจะไดมีการปรับเปล่ียนการใชชีวิตหรือการงานใหสอดคลองกับโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน  
จึงจําเปนตองมีการประชาสัมพันธสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีผานทางส่ือวิทยุ

2.  วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร  ความเคล่ือนไหวของไทยเกี่ยวกับการ

จัดทําเขตการคาเสรีกับประเทศคูคา
     2.2 เพื่อสรางความเขาใจ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทัศนคติใหกับกลุมเปาหมาย เพื่อ
เตรียมพรอมกับสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน

3.  วิธีการดําเนินงาน
จัดจางสถานีวิทยุจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ท่ีมีประสบการณดานการเผยแพร

ขอมูล ขาวสารเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณชุมชน  มาดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการจัดทําเขตการคาเสรีในรูปสปอตวิทยุ
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4.  ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ – พฤศจิกายน 2549 (รวม 10 เดือน)

5.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
กลุมงานประชาสัมพันธและหองสมุด  สํานักงานเลขานุการกรม

6.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
6.1 กลุมเปาหมายมีแนวทางท่ีชัดเจนรวมกันในการรับรูขอมูล ขาวสาร เร่ืองการจัดทํา

เขตการคาเสรีไดอยางถูกตอง
6.2 การกระตุนเตือนใหกลุมเปาหมาย เตรียมรับเพ่ือปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ี

กําลังเปล่ียนไปไดทันทวงที  และใชประโยชนจากการจัดทําความตกลงการคาเสรีไดอยางเต็มท่ี

7.  งบประมาณคาใชจาย
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)

8.  รายละเอียดคาใชจาย
คาผลิตและเผยแพรออกอากาศสปอตวิทยุ 1,000,000  บาท

          ผลิตสปอตวิทยุอยางนอย  4 ตอน  ความยาว 60 วินาที  โดยใชภาษาทองถ่ิน  ออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ  หมุนเวียนกันออกอากาศท่ัวประเทศ  ทางคล่ืน ภาคกลาง AM 1107 KHM, ภาคใต 
AM 1269 KHM, ภาคเหนือ AM 612 KHM,  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 1314 KHM  ใน
ชวงเวลาดีและเหมาะสม
          - จํานวนออกอากาศอยางนอยวันละ 20 คร้ัง  หรือสัปดาหละ 100 คร้ัง หรือ 400 คร้ัง
ตอเดือน
          - คาใชจายคร้ังละ250 บาท เปนเงิน 100,000 บาท  (100,000 x10 = 1,000,000  บาท)

หมายเหตุ  คาใชจายถ่ัวเฉล่ียทุกรายการ
--------------------------------

                                                                                       กลุมงานประชาสัมพันธและหองสมุด
                                                                                                    สํานักเลขานุการกรม
                                                                                                       พฤศจิกายน 2548
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ตัวอยางส่ือประชาสัมพันธ

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

DPU



165

ประวัติผูเขียน

ช่ือ-นามสกุล นางอาทิตยา   กล่ันดีมา
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตย (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2529
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน  ตําแหนง วิทยากร 7

กองสิทธิประโยชน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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