คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 4 สิงหาคม 2538

หนังสือพิมพกับนโยบายราคา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หนังสือพิมพในเมืองไทยพากันปรับราคาทีละฉบับสองฉบับ ลาสุดหนังสือพิมพ
มติชนและขาวสดมิอาจตรึงราคาเดิมไวได ตองปรับราคาจากฉบับละ 5 บาทเปนฉบับละ 7 บาท
นับตั้งแตเดือนสิงหาคม 2538
ราคากระดาษถีบตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตไตรมาสสุดทายของป 2537
เปนตนมา การถีบตัวของราคากระดาษเปนเพราะวัฏจักรราคากระดาษกําลังเปลี่ยนทิศ ภายหลัง
จากที่ราคาเยื่อกระดาษตกตํ่าลงตลอดชวงเวลา ระหวางป 2532-2536 ราคาเยื่อกระดาษเริ่มผงก
หัวพุงขึ้น และจะยังคงทะยานขึ้นตอไปจนถึงป 2539 เปนอยางนอย เมื่อราคาเยื่อกระดาษแพงขึ้น
ยอมเปนธรรมดาอยูเองที่ราคากระดาษตองถีบตัวตามขออางในการขึ้นราคาหนังสือพิมพจึงเปน
ขออางที่สมเหตุสมผลระดับหนึ่ง
ธุรกิจหนังสือพิมพสามารถเผชิญวิกฤติการณราคากระดาษไดอยางนอย 3 ยุทธ
วิธี คือ
ยุทธวิธีแรก ไดแก การลดตนทุนการผลิต ซึ่งทําไดดวยการลดขนาดและจํานวน
หนาลง รวมตลอดจนการลดจํ านวนนักขาวและบุคลากรอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็ตองปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานและการผลิตดวย
ยุทธวิธีที่สอง ไดแก การหารายไดจากการโฆษณาเพิ่มขึ้น ทั้งดวยการขยายพื้นที่
การโฆษณาและ/หรือการขึ้นคาโฆษณา
ยุทธวิธีที่สาม ไดแก การขึ้นราคาหนังสือพิมพ แตการขึ้นราคาอาจยังผลให
รายไดจากการขายตกตํ่าลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับฐานะของหนังสือพิมพในตลาด การขึ้นราคาอาจ
ทําใหคนจนเลิกซื้อหนังสือพิมพ แตผลกระทบที่มีตอชนชั้นกลางและชนชั้นสูงที่ตองการขาวสาร
ขอมูลอาจมีไมมากนัก นอกจากนี้การขึ้นราคายังตองคํานึงถึงปฏิกิริยาของคูแขงดวย
การที่โลกกาวเขาสูวัฏจักรราคากระดาษในชวงที่ราคาทะยานขึ้นนี้กอผลกระทบ
อยางมหาศาลตอธุรกิจหนังสือพิมพ แมแตนายทุนสื่อมวลชนรายสําคัญของโลกดังเชนนายรูเปรต

2
เมอรดอก (Rupert Murdoch) ซึ่งเปนเจาของหนังสือพิมพหลายฉบับในหลายประเทศยังตอง
สั่นสะทานจากผลกระทบครั้งนี้ ถึงกับตองตระเวนหาซื้อกระดาษเมื่อตนป 2538
หนังสือพิมพจําตองปรับตัวฝามรสุมราคากระดาษ สวนใหญเลือกใชวิธีลดขนาด
หนังสือพิมพ ดังเชน Daily Express และ Daily Mirror ในประเทศอังกฤษ บางฉบับเลือกวิธี
ลดจํานวนพนักงาน ดังเชน Los Angelis Times ในสหรัฐอเมริกา หนังสือพิมพจํานวนไมนอย
เลือกขึ้นราคา ดังเชน The Times และ The Sun ในสหราชอาณาจักร ในชวงที่ราคากระดาษ
ดิ่งหัวลงระหวางป 2532-2536 นายเมอรดอกเปดฉากทําสงครามราคาหนังสือพิมพ ดวยการ
สั่งลดราคาหนังสือพิมพในอังกฤษที่ตนเปนเจาของ เพื่อแกปญหายอดขายตกตํ่า บัดนี้ จําตอง
ขึ้นราคาสําหรับหนังสือพิมพบางฉบับ มรสุมราคากระดาษที่เกิดขึ้นครั้งนี้รุนแรงเกินกวาที่จะทาน
ได จึงตองเลิกกิจการ ดังเชน New York News Day ในสหรัฐอเมริกา
แมวาการขึ้นราคาหนังสือพิมพเปนหนทางหนึ่งของความอยูรอด แตการปรับ
ราคาจําตองคาดการณเกี่ยวกับปฏิกิริยาของหนังสือพิมพที่เปนคูแขงดวย หากคูแขงไมปรับราคา
ตามหนังสือพิมพที่ปรับราคาไปกอนยอมตองเผชิญกับปญหายอดขายตกตํ่า เพราะผูซื้อจะหัน
ไปซื้อหนังสือพิมพที่ยังมิไดขึ้นราคา ซึ่งสามารถทดแทนกันได ดวยเหตุดังนี้เองการปรับราคา
หนังสือพิมพจึงเปนพฤติกรรมเชิงยุทธศาสตร (strategic behaviour) เพราะตองคาดการณ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคูแขงจึงจะกําหนดนโยบายของตนเองได
แมวาจะมีหนังสือพิมพหลายฉบับวางขายในตลาด แตตลาดหนังสือพิมพก็เปน
ตลาดที่มีคูแขงนอยราย (oligopoly) หนังสือพิมพยักษใหญเพียง 3-4 ฉบับ สามารถกุมสวนแบง
ตลาดในสัดสวนสําคัญไวได ในอดีตที่เปนมา หนังสือพิมพ ไทยรัฐ และ เดลินิวส ทําหนาที่เปน
ผูนําราคา (price leader) หากปราศจากความเห็นชอบจากหนังสือพิมพยักษใหญสองฉบับนี้
ยอมยากที่จะปรับราคาได หนังสือพิมพฉบับอื่นมิหาญกลาที่จะปรับราคาแตโดยลําพัง เพราะ
ทราบแกใจดีวาจะตองเผชิญกับมรณกรรมไมแตกตางจากเขียด
เมื่อเกิดวิกฤติการณราคากระดาษครั้งนี้ ผูประกอบธุรกิจหนังสือพิมพไดพบปะ
เพื่อพิจารณาขึ้นราคาหนังสือพิมพ เดิมทีกําหนดขึ้นราคาในชวงปลายเดือนเมษายนหรือตนเดือน
พฤษภาคม แตแลว D-Day ก็ถูกเลื่อนกําหนดไปเรื่อยๆ จนทายที่สุด มติชน และ ขาวสด มิอาจ
ทนแบกภาระคากระดาษตอไปได
หนังสือพิมพ ไทยรัฐ และ เดลินิวส อยูในฐานะที่ไดเปรียบหนังสือพิมพฉบับอื่นๆ
เจาของหนังสือพิมพ เดลินิวส นั้นเปนยักษใหญในธุรกิจกระดาษ จึงมีสายปานยาว เพราะ
สามารถซื้อกระดาษในราคาถูกกวาหนังสือพิมพฉบับอื่นๆ สวนหนังสือพิมพ ไทยรัฐ นั้นเลา
แมจะไมปรากฏแนชัดวามีธุรกิจการคากระดาษดวยหรือไม แตในฐานะหนังสือพิมพยักษใหญ
ยอมตองตุนกระดาษจํ านวนมาก และสามารถแสวงหาแหลงกระดาษราคาถูกไดไมยากนัก
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ในประการสําคัญ หนังสือพิมพ ไทยรัฐ มีรายไดจากการโฆษณาจํานวนมหาศาล ซึ่งสามารถ
ชวยชดเชยตนทุนกระดาษที่เพิ่มขึ้นไดบางสวน
เมื่อวิกฤติการณราคากระดาษเริ่มปรากฏโฉมนั้นเปนชวงเวลาที่ ไทยรัฐ กําลัง
เผชิญมรสุมทางการเมือง เนื่องจาก ไทยรัฐ เปนหัวหอกในการเปดโปงกรณีการแจก สปก.4-01
อันอัปยศ ซึ่งสรางความไมพอใจแกรัฐบาลนายชวน หลีกภัยอยางยิ่ง ผูนําพรรคประชาธิปไตย
หลายตอหลายคนกลาวโจมตี ไทยรัฐ อีกทั้งมีการสรางกระแสตอตานไทยรัฐในภาคใต ปาย
ตอตาน ไทยรัฐ ปรากฏในหลายจังหวัดในภาคนั้น มรสุมทางการเมืองดังกลาวนี้ทําให ไทยรัฐ
จําตองระมัดระวังในการรักษาภาพลักษณของตนเอง การขึ้นราคาหนังสือพิมพในขณะนั้นจะเปน
การทําลายภาพลักษณของตนเอง และเกื้อกูลในปรปกษของไทยรัฐหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาโจมตี
ไทยรัฐ ไดโดยงาย ความพายแพของพรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2538
แมโดยพื้นฐานจะเปนการพายแพตนเอง แตก็มิอาจปฏิเสธไดวา สวนหนึ่งเปนการพายแพ
หนังสือพิมพ ไทยรัฐ
การที่ ไทยรัฐ ไมเรงรีบขึ้นราคา มิใชเปนเพราะเหตุผลทางการเมือง และมิใช
เปนเพราะมีสายปานยาวเทานั้น หากยังเปนเพราะเหตุผลทางธุรกิจอีกดวย ตลาดสวนใหญ
ของ ไทยรัฐ และ เดลินิวส อยูในระดับลาง การขึ้นราคายอมกระทบตอยอดขายอยางมิอาจ
หลีกเลี่ยงได อีกทั้งยังไมเปนที่แนชัดวาผลกระทบดังกลาวนี้จะมีมากนอยเพียงใด นอกจากนี้
การไมเรงรีบขึ้นราคายังเปนการทดสอบสายปานของ ขาวสด อีกดวย
ดังเปนที่ทราบกันดีวา หนังสือพิมพขาวสดตองการแยงชิงสวนแบงตลาดในระดับ
ลางจาก ไทยรัฐ และ เดลินิวส จึงเสนอขาวดวยยุทธิวิธีที่ไมแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เสนอขาวที่ตลาดระดับลางตองการและการพาดหัวขาวอยางหวือหวา ขาวสด สามารถแยงชิง
สวนแบงตลาดไดมากพอสมควรจากการขายขาวเกี่ยวกับยันตระอมโรภิกขุ นอกจากนี้ การ
กระทบกระทั่งระหวาง ไทยรัฐกับ ขาวสด ก็ปรากฏเปนครั้งคราวตลอดชวงเวลาสองปที่ผานมานี้
การไมเรงรีบขึ้นราคาของ ไทยรัฐ และ เดลินิวส ในขณะที่ ขาวสด จําตองขึ้นราคา เนื่องจาก
สายปานกําลังขาด ยอมทําให ขาวสด ตองสูญเสียสวนแบงตลาดแกหนังสือพิมพยักษใหญ
ทั้งสองโดยมิพักตองสงสัย
อยางไรก็ตาม ไทยรัฐ และ เดลินิวส คงไมสามารถตรึงราคาไวไดนาน เพราะวัฏจักรราคา
กระดาษแพงครั้งนี้ยืดเยื้อเกินกวาที่คาด สวนหนึ่งจะถูกซํ้าเติมดวยความตองการกระดาษที่มี
มากขึ้ น ในฤดู ก ารเลื อ กตั้ ง ประธานาธิ บ ดี อ เมริ กั น และกว า ที่ จ ะมี ก ารขยายกํ าลั ง การผลิ ต
กระดาษไดก็ตองรอคอยการสรางโรงงานกระดาษเพิ่มเติม ซึ่งกินเวลา 1-2 ป
แต ห นั ง สื อ พิ ม พ มิ ใ ช สิ น ค า ที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น ไปหมด (homogeneous
product) หากแตมีลักษณะอันหลากหลาย (differentiated product) ซึ่งทําใหตลาดหนังสือพิมพ
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เปนตลาดที่มีการแยกสวน (fragmented market) ผูประกอบการหนังสือพิมพจึงสามารถจัดทํา
หนังสือพิมพเพื่อจับตลาดเฉพาะสวนได ยิ่งการแยกสวนของตลาดมีมากเพียงใด การครอบงํา
ของยักษใหญในดานราคายิ่งมีนอยเพียงนั้น
เมื่อ Business Day ออกจําหนายในเดือนธันวาคม 2537 ก็เริ่มจําหนายในราคา
15 บาท แทนที่จะเปน 12 บาท ดุจดังหนังสือพิมพภาษาอังกฤษฉบับอื่นๆ ในเดือนกรกฎาคม
2538 Bangkok Post ปรับราคาเปน 15 บาทตาม ในขณะที่ The Nation ยังคงขายในราคา 12
บาท จวบจนตนเดือนสิงหาคม 2538 จึงปรับราคาเปนฉบับละ 15 บาท ตามการปรับราคาของ
มติชนและขาวสด
หนังสือพิมพสยามกีฬา ปรับราคาจาก 5 บาทเปน 7 บาทตั้งแตตนป 2538 ครั้น
ในเดือนเมษายน ศกเดียวกันหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ และวัฏจักร ก็จับมือกัน
ปรับราคาจาก 5 บาทเปน 10 บาท
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษก็ดี หนังสือพิมพที่มุงเสนอขาวกีฬาก็ดี และที่มุงเสนอ
ขาวธุรกิจและเศรษฐกิจก็ดี ลวนแลวแตเปนหนังสือพิมพที่มีตลาดเฉพาะ และขอสําคัญเปน
หนังสือพิมพสําหรับตลาดบน ซึ่งลูกคาสวนใหญมีฐานะตั้งแตชนชั้นกลางขึ้นไป การปรับราคา
จึงไมสูมีผลกระทบตอยอดขายมากนัก และสามารถกําหนดนโยบายราคาเปนเอกเทศตางหาก
ไปจากยักษใหญดังเชน ไทยรัฐ และ เดลินิวสได
แทที่จริงนั้น หนังสือพิมพสําหรับตลาดบน ดังเชน มติชน สยามโพสต และ
สยามรัฐ ก็อยูในฐานะที่มิจําตองตามการชี้นําดานราคาของ ไทยรัฐ และ เดลินิวส เพียงแตตอง
จูงมือหรือฮั้วกันขึ้นราคา (price collusion) เทานั้น หากไมมีขอตกลงดานราคา หนังสือพิมพที่ขึ้น
ราคาไปอยางโดดเดี่ยวก็ตองเจ็บตัว เมื่อเพื่อนไมขึ้นราคาตาม
มติชน อาจเบาใจลงไดบาง เพราะหลังจากขึ้นราคาแลว สยามโพสต ประกาศ
ขึ้นราคาตามในวันที่ 7 สิงหาคม 2538 ในขณะที่ สยามรัฐ ยังคงสงวนทาที เนื่องจากไมแนใจ
วา การขึ้นราคาจะกระทบตอฐานะการประกอบการมากนอยเพียงใด โดยที่ในปจจุบันก็งอนแงน
มากอยูแลว
แตหนังสือพิมพสําหรับตลาดระดับลาง ไทยรัฐ และ เดลินิวส มีอิทธิพลอยางสูง
ในการกํ าหนดราคา หนังสือพิมพฉบับอื่นๆในตลาดนี้ตองสูญเสียเสรีภาพในการกําหนดราคา
เพราะหากขึ้นราคาโดยเอกเทศ ก็ตองสูญเสียสวนแบงตลาดโดยมิพักตองสงสัย
การขึ้นราคา ขาวสด นับเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจ เนื่องเพราะ ไทยรัฐ และ
เดลินิวสยังคงขายในราคาเดิม หากหนังสือพิมพยักษใหญทั้งสองฉบับนี้สามารถคงราคาเดิมไวได
นานเพียงใด ขาวสด ก็ตองสูญเสียสวนแบงตลาดมากเพียงนั้น เวนแตความแตกตางในดาน
ความสามารถในการสนองความตองการของตลาดสามารถชดเชยความแตกตางดานราคา
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ในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ตลาดหนังสือพิมพไดแปรเปลี่ยนไปมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะการแยกสวนของตลาด (market fragmentation) มีมากขึ้น แมวา
ไทยรัฐ และ เดลินิวส ยังคงธํารงฐานะผูนําราคาในตลาดหนังสือพิมพระดับลางไวได แตก็ตอง
สูญเสียฐานะดังกลาวในตลาดระดับบนและตลาดหนังสือพิมพที่ขายขอมูลเฉพาะประเภท

