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ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกจาก 3 เสาหลักอยางสหรัฐอเมริกา ยุโรป 

และญี่ปุน ที่จะสงผานตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ถือเปน 

ปจจัยสำคัญตอการตัดสินใจของนโยบายตางๆ ของไทยในหลายมิติ  

ภาพรวมเศรษฐกจิโลกมีผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยอยางหลกีเลีย่งไมได 

ประกอบกับในประเทศไดรับผลกระทบจากภาวะน้ำทวม แตยังเชื่อวา 

ภายใตพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกรง หากไมมีผลกระทบจากความเสี่ยง

จากภาวะปจจัยภายนอกที่รุนแรง สถานการณโดยท่ัวไป ไมนาจะ

เปลี่ยนแปลงมากนัก 

จะเหน็ไดวาขณะนี ้ ความเสีย่งจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิตางประเทศ

สูงขึ้น โดยกอนหนานี้ไดใหน้ำหนักท่ีอัตราเงินเฟอ และแมเงินเฟอจาก

อุปทาน ไดลดแรงกดดันลงตามราคาน้ำมันและสินคาโภคภัณฑ แตก็ยังมี

แรงกดดนัจากอปุสงค และคาดการณวาจะมภีาวะเงนิเฟอ ซึง่ตอไปนีก้ารวาง

นโยบายของรัฐและเอกชนคงจะตองศึกษาถึงความสมดุลระหวางความเสี่ยง

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟอคูกันไปดวย  

มาถึงเรื่องใกลตัวบางคะ ขอเรียนใหทานผูอานทราบวา งานใหญของ

บีโอไอ คือ งานบีโอไอแฟร 2011 ใกลเขามาถึงอีกเดือนหน่ึงแลว ในฉบับ 

มีบทความท่ีรวบรวมใหเห็นถึงภาพรวมของงาน ที่นับวานาสนใจมาก 

เปดอานกันเลยนะคะ 
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2554 ท่ีอิมแพ็ค เมืองทองธานี วา บีโอไอ 

ไดรวมมือกบัสำนักงานสงเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ หรือ สสปน . ซึ่งเปน

หนวยงานหลักและมีบทบาทสำคัญใน 

การสงเสริมและสนับสนุนการจัดประชุม

นานาชาติในประเทศไทย รวมกันจัดการ

ประชมุสุดยอดผูนำภาคธรุกิจ (CEO Forum) 

ขึ้นในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเปน

วนัแรกของการจดังานบีโอไอแฟร 2011 และ

คาดวาจะมีผูเขารวมประชุมกวา 300 ทาน 

 การประชุมสุดยอดผูนำภาค

ธุรกิจจากทั่วโลกในครั้งนี้ ถือเปน

กิจกรรมที่สำคัญยิ่งในงานบีโอไอ

แฟร 2011 เพราะนอกจากจะเปน

นางอรรชกา สีบญุเรอืง เลขาธกิารคณะ-

กรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ 

เปดเผยถงึการจดังานนิทรรศการบโีอไอแฟร 

2011 “โลกสดใส ไทยย่ังยนื” หรือ “Going 

Green for the Future” ซึ่งจะจัดขึ้น

ระหวางวันท่ี 10 - 25 

พฤศจิกายน 

โอกาสอันดีท่ีภาครัฐจะไดประชาสัมพันธ

ภาพลักษณของประเทศดานการลงทุน ยัง

เปนโอกาสในการเสริมสรางความเชื่อมั่น

แกนักลงทุนทั้งไทยและตางชาติ ตลอดจน

การชกัชวนใหเขามาลงทุนในประเทศไทยดวย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการลงทุนที่จะนำไปสู

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ในงาน CEO Forum นี ้จะมีองคปาฐกที่

เปนผูนำองคกรระหวางประเทศและผูบรหิาร

ระดับสงูจากบริษัทขามชาติชัน้นำและบริษัท

ยกัษใหญของไทย อาท ิดร.ศภุชยั พานิชภักดิ ์

เลขาธิการอังคถัด (Uni ted Nat ions 

Conference on Trade and Development-

UNCTAD) ผูบริหารระดับสูงจากกลุม 
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Minebea จากญี่ปุนและบริษัท Dow 

Chemical จากสหรัฐฯ รวมทั้งคุณกานต 

ตระกูลฮุน กรรมการผูจัดการใหญเครือ 

ซิเมนตไทย 

การประชุมคร้ังนี ้นอกเหนือจากผูบรหิาร

ระดับสูงจากบรรษัทขามชาติชั้นนำที่มีการ

ลงทุนจำนวนมากในประเทศไทยแลว ยัง

จะมีผูบริหารระดับสูงจากบริษัทขนาดใหญ

ของไทย และธนาคารดังอีกหลายแหง 

เขารวมดวย 

โดยนายอรรคพล สรสุชาต ิผูอำนวยการ 

สำนักงานสง เสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน) กลาววา 

การรวมมือกับบีโอไอ ในการจัดงาน HIA 

Meeting และ CEO Forum นับเปนหน่ึง

ในพนัธกจิทีจ่ะสงเสริมหนวยงานราชการไทย

ในการเปนเจาภาพการจัดงานไมซระดับ

นานาชาติ และยังเปนหนึ่งในเปาหมาย

การดำเนินการท่ีสำคัญภายใตโครงการ 

“Believe in Thailand มั่นใจเมืองไทย

พรอม” ซึ่ง สสปน. เริ่มดำเนินการมาต้ังแต

ปที่แลว โดยการเปนเจาภาพรวมกับบีโอไอ 

ในการจัดประชุมท่ีเปนเวทีที่ผูบริหารระดับ

สูงของบริษัทชั้นนำของโลก และนักลงทุน

ชาวตางประเทศไดพบปะกับผูนำภาครัฐ

และภาคเอกชนของประเทศไทยน้ัน นอกจาก

จะเปนการสงเสริมการลงทุนแลวยังเปน

โอกาสสำคัญท่ีประเทศไทยจะตอกย้ำความ

เชื่อมั่นและแสดงศักยภาพของประเทศใน

ฐานะจุดหมายปลายทางที่มีความพรอม

สำหรับการจดังานการประชมุและนทิรรศการ

หรือไมซ (Meeting Incentive Convention 

and Exhibition : MICE) ระดับโลกสู

สายตาผูบริหารระดับสูงจากนานาประเทศ 

ประเทศไทยมีความสำคัญในฐานะ 

จดุหมายปลายทางท่ีสำคญัของอุตสาหกรรม

ไมซ 4 ประการ 

1) บริการอยางมืออาชีพสำหรับการ

จัดงานเชิงธุรกิจสำหรับผูเดินทางกลุมไมซ 

2) โครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอำนวย

ความสะดวกระดับโลก 

3) ความหลากหลายของสถานท่ี

จัดการประชุมที่ตั้งอยูตามหัวเมืองใหญ 

ซึ่งพรอมสรรพดวยสิ่งอำนวยความสะดวก 

เชน กรุงเทพฯ เชยีงใหม ภเูกต็ พทัยา ชะอำ 

รวมถึงอีก 4 สถานที่สำคัญไดแก เขาใหญ 

หาดใหญ สมุย และกาญจนบุรี 

4) โอกาสทางธุรกจิจำนวนมากท่ีจะเปน 

การตอยอดนำไปสูการคาและการลงทุน 

รวมถงึการสรางรายไดใหกบัภาคอตุสาหกรรม

ตางๆ  

ในฐานะเจาภาพรวมในการจัดงาน 

HIA Meeting และ CEO Forum สสปน. 

สนับสนุนดานงบประมาณสำหรับการจัด

ประชมุ และยงัดำเนินงานในการจดักิจกรรม

หลักๆ ทั้งการเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน 

การเล้ียงรับรองอาหารค่ำแกผูบริหารระดับ

สูง และนักลงทุนทั้งไทยและตางประเทศ

กวา 300 ทาน การสนับสนุนคาใชจายของ

วทิยากร และ สสปน. ยังมแีผนการดำเนินงาน

ดานการตลาดอยางตอเนื่องกับกลุม CEO 

และนกัลงทนุทีเ่ขารวมงานสมัมนา โดยเนน

กลยุทธการตลาดแบบเจาะกลุมเปาหมาย 

สรางโอกาสในการนำเสนอประเทศไทยแก

กลุม CEO ผานกิจกรรมสงเสริมการตลาด 

อาทิ โรดโชว / Familiarization trip ซึ่งจะ

ดำเนินการในป 2555 เปนตนไป 

นายอรรคพล กลาวตอไปวา ไฮไลท

การเขารวมงานบีโอไอแฟร 2011 ของ สสปน. 

คือ การเปดตัว EXPO 2020 พาวิลเลียน 

เพื่อนำเสนอโครงการเสนอใหประเทศไทย

เปนเจาภาพจัดงานเวิลด เอ็กซโป 2020 

อยางเต็มรปูแบบตอประชาชน ภายใตแนวคิด

การจัดงาน “นิยามใหมของโลกาภิวัตน-

วิถีที่ยั่งยืน เพื่อโลกที่สมดุล” (“Redefine 

Globalisation-Balance Life, Sustainable

Living”) โดยใชพืน้ทีจ่ำนวน 2,000 ตารางเมตร 
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นำเสนอภาพรวมของงานเวิลด เอ็กซโป 

ประเทศไทยกับเวิลด เอ็กซโป และเวิลด 

เอ็กซโป 2020 อยุธยา โดยในชวงกลางคืน

จะมกีารแสดงไนทโชว พรอม Special effect 

ตระการตา โดยการแสดงไนทโชวนี้จะจัด

ใหมีขึ้นทุกคืน สสปน. ตั้งเปาหมายไววา 

จะมีผูเขาชมพาวิลเลียน กวา 107,000 คน 

ตลอดระยะเวลา 16 วัน 

ระดับสูงขององคกรและบริษัทชั้นนำที่เปน

สมาชิกของสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตอดวย

การเชญินายวินเซนต ทำพธีิเปด EXPO 2020 

พาวิลเลียน อยางเปนทางการ และในวันท่ี 

10 พฤศจิกายน 2554 สสปน. ยังไดจัด 

ทริปพิเศษนำนายวินเซนตเดินทางไปยัง

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยารวมงานลอยกระทง 

ใหสัมผัสถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทย

เพื่อเปนการประชาสัมพันธความพรอมของ

จังหวัดในการจัดงาน World Expo 2020 

นอกจากนี้นายวินเซนตยังมีภารกิจเขาพบ

กับคณะรัฐมนตรีอีกดวย 

“EXPO 2020 พาวิลเลียน จะเปนจุด

เริม่ตนท่ีเหมาะสมในการประกาศความพรอม

ของไทยในการเสนอตวัเปนเจาภาพงานเวิลด 

เอ็กซโป 2020 แกผูบริหารระดับสูงทั้งไทย

และนานาประเทศ ตลอดจนสรางใหการ

ยื่นประมูลสิทธิ์ครั้งนี้เปนวาระแหงชาติของ

คนไทยทุกคนอยางแทจริง และ ณ วันนี้

ประเทศไทยมีโอกาสคอนขางสูงในการเปน

เจาภาพจัดงานโดยเฉพาะอยางย่ิงการ

สนับสนุนอยางเขมแข็งจากรัฐบาลและนับ

ไดวาเปนประเทศที่มีความคืบหนาในการ

เสนอตัวเปนเจาภาพมากท่ีสุดประเทศหนึ่ง

ในบรรดาประเทศท่ีแสดงความจำนง  

นายอรรคพล กลาวทิ้งทาย 

สำหรับการจัดงานบีโอไอแฟรจะจัด

ใหมีขึ้นระหวางวันท่ี 10 - 25 พฤศจิกายน 

2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงาน 

CEO Forum จะจัดใหมีขึ้นในวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2554 ณ หองแกรนดไดมอนด

บอลรูม ฮอลล 9 สำหรับ EXPO 2020  

พาวิลเลียน จะใชพื้นที่บริเวณริมทะเลสาบ 

บนพืน้ท่ีหมายเลข P 71-74 นอกเหนือจากนี ้

สสปน. ยังไดรวมจัดแสดงนิทรรศการบน

พื้นท่ี 500 ตารางเมตร บริเวณพื้นท่ีดานใน

อาคารเพือ่แนะนำ สสปน. และอุตสาหกรรม

ไมซ ตลอดจนโครงการเดนสำคัญท้ังการ

ประชุมในประเทศไทย (D - MICE) การ 

จัดประชุมดวยความคิดสรางสรรค รวมถึง

การบรกิารอยางครบวงจรท่ี สสปน. สนับสนุน

อุตสาหกรรมไมซในประเทศไทย โดยจะ

จัดขึ้นภายในอาคารชาเลนเจอร 2 

นอกจาก น้ี สสปน . ยั ง ได เ ชิญ  

นายวินเซนต กอนซาเลซ ลอสเซอทาเลซ 

เลขาธิการสำนักงานมหกรรมโลก ซึ่งเปน 

ผูดแูลกระบวนการนำเสนอและการตดัสินใจ

เลือกเจาภาพการจัดงาน ณ สำนักงาน BIE 

กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส รวมภารกิจ

ในงาน CEO Forum และบีโอไอแฟร 2011 

โดยเริ่มจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ที่จะ 

เดินทางเขารวมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ 

พรอมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Innovation 

Economic Impact and Investment form 

the World Expo” แกผูบริหารระดับสูงที่

รวมงาน CEO Forum พรอมกลุมผูบริหาร
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคสฯ เร่ิมเปด

ดำเนินกิจการมาตั้งแตป 2525 และไดรับ

การสงเสริมฯ จากบีโอไอมาโดยตลอด 

จากบริษัทที่เริ่มตนดวยทุนจดทะเบียนเพียง

12 ลานบาท ในป 2531 หรือ 6 ปตอมา 

สามารถนำกิจการเขาจดทะเบียนในตลาด 

หลักทรัพยแห งประเทศไทยไดสำเ ร็จ 

ปจจุบันมีบริษัทในเครือรวม 6 บริษัท มี

การรวมลงทุนในตางประเทศคือ สหรัฐฯ 

และสิงคโปร รวมมูลคาการจดทะเบียนนับ

พันลานบาท มีการสงออกผลิตภัณฑไปยัง

ตางประเทศกวารอยละ 95 ของปริมาณ

การผลิต มีมูลคายอดขายกวา 7,000 ลาน

บาทตอป1  

ปจจบุนับรษิทัฯ และบริษทัในเครือไดรับ

การสงเสรมิฯ จากบโีอไอ ท้ังหมด 18 โครงการ 

และในอนาคตอนัใกลนีก้ม็แีผนทีจ่ะกอสราง

โรงงานใหม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งก็

จะขอรบัการสงเสริมฯ จากบโีอไอดวยเชนกนั  

ซับซอน เปนเรื่องงายๆ ที่ใครสามารถ 

ทำตามและลอกเลียนแบบได จึงคิดอยาก

จะเปลี่ยนไปทำธุรกิจใหมๆ  

คุณบัญชาจึงเริ่มจากธุรกิจการสั่ ง 

ชิ้นสวนคอมพิวเตอรเขามาประกอบเพียง

อยางเดียวกอน โดยมองวาตลาดนาจะใหญ

เพราะเปนยุคแรกๆ ของพีซี คอมพิวเตอร 

เนื่องจากคุณบัญชารูจักบริษัท ซินแคลร 

คอมพิวเตอร ในประเทศอังกฤษ จึงสั่ง 

¨Ò¡¤Ç§à¨ÃÔÞ ÊÙ‹ à¤«ÕÍÕ 
¨Ò¡¡Ô̈ ¡ÒÃàÅç¡æ ÊÙ‹ºÃÔÉÑ·ÁËÒª¹ 

บริษัทฯ ชื่อเดิมคือบริษัท ควงเจริญ 

อีเลคโทรนิคส จำกัด ตั้งขึ้นในป 2525 

โดยมีทุนจดทะเบียน 12 ลานบาท สำหรับ

ที่มาของช่ือ “ควงเจริญ” นั้นคุณบัญชา 

องคโฆษิต ประธานกรรมการและกรรมการ 

ผูจดัการ เปดเผยวา มาจากบดิาท่ีชือ่ “ควง” 

ซึ่งกอตั้งกิจการในรูปหางหุนสวนจำกัด  

ชือ่ ควงเจริญ ผลติและสงออกเคร่ืองประดบั

ทีท่ำดวยเงิน เมือ่แปรสภาพเปนบรษิทัมหาชน

ในป 2535 กไ็ดเปล่ียนชือ่เปน เคซอี ีอีเลค-

โทรนิคส โดยเคซีอี ยอมาจาก “Kuang 

Charoen Electronics” นั่นเอง 

ควงเจริญ อีเลคโทรนิคส เกิดขึ้นจาก

ความคดิของคณุบญัชาซึง่มพ้ืีนฐานการศกึษา 

ที่ไมไดเกี่ยวของกับเร่ืองอิเล็กทรอนิกสเลย

โดยเรยีนจบดานกราฟฟค ดไีซน จากองักฤษ 

เร่ิมงานเปนอารตไดเร็คเตอรระยะหน่ึงกอน

ที่จะมารับชวงกิจการของบิดา ซึ่งขณะน้ัน

ยังคงผลิตเครื่องประดับอยู หลังจากทำได

ประมาณ 3 - 4 ป คณุบญัชาเห็นวา กจิการ

เครื่องประดับที่ทำอยูมีคูแขงมาก เพราะ

ลักษณะธุรกิจ และผลิตภัณฑ ไมมีอะไร

1 ยอดขายในป 2553 ของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 

คุณบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจัดการบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส 
จำกัด (มหาชน) 
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ชิ้นสวนคอมพิวเตอรจากบริษัทนี้ เขามา

ประกอบ แตหาแผนวงจรพิมพหรือ PCB 

เพื่อมาประกอบเปนคอมพิวเตอรไมได 

เพราะชิ้นสวนอื่นสามารถสั่งซ้ือไดแตแผน 

PCB ตองสั่งทำโดยเฉพาะ และจากจุดนี้

เองที่ทำใหมองเห็นวา การผลิต PCB เปน

อตุสาหกรรมท่ีนาสนใจเปนอยางยิง่ เนือ่งจาก

เปนชิ้ นส วนพื้ นฐานที่ สำคัญ ท่ีสุดของ

คอมพิวเตอร และยังไมมีการผลิตใน

ประเทศไทย  

และการสรางผลิตภัณฑ ใหเปนท่ียอมรับ

ไปทั่วโลก ผลิตภัณฑของบริษัทๆ ไดรับ

การยอมรับวา มีคุณภาพเทียบเทาหรือ 

ดีกวาผลิตภัณฑที่ผลิตในสหรัฐฯ หรือยุโรป 

ปจจุบันบริษัทฯ มีสวนแบงตลาดในยุโรป

สูงมาก โดยเฉพาะในเยอรมนี และกำลัง

ขยายธุรกิจเขาไปสูตลาดในญ่ีปุน 

PCB ที่ผลิตโดยบริษัทฯ ไดรับการ

ยอมรับจากสถาบัน และบริษัทชั้นนำที่

มีชื่อเสียงในวงการอิเล็กทรอนิกสของโลก 

ไมวาจะเปนสำนักงานมาตรฐานสินคาแหง

สหรัฐอเมริกา (UNDERWRITERS LABORA-

TORIES OF USA) บรษิทั บริตชิ เทเลคอม ซ่ึง

เปนผูควบคมุวงการโทรคมนาคมของอังกฤษ 

บริษทั ไอบีเอม็ บรษิทั แอปเปล คอมพิวเตอร 

บริษัท ฮิวเล็ต แพ็คการด บริษัท อิริคสัน 

และบริษัท ซีเมนส เปนตน 

รางวัลและมาตรฐานจำนวนมากท่ี

บริษทัฯ ไดรบั นบัเปนการรับรองความสำเร็จ

ไดเปนอยางดี เชน Texas Instruments 

Supplier Award (ป 2538), Continental 

Temic Supplier of the Year (ป 2545), 

Sony Green Partner (ป 2546), ISO 

14001:2004 (ป 2548) และ ISO/TS 

16949:2009 (ป 2553) เปนตน 

¼ÅÔμÀÑ³± �·Õèâ´´à ‹́¹ 
ในระยะแรก PCB สวนมากจะเปนชนิด 

Single - Sided Board เพื่อใชกับสัญญาณ

แบบอะนาลอ็ก แตคณุบญัชาเลอืกทีจ่ะผลติ 

Double - Sided Board เพือ่รองรับสญัญาณ

แบบดิจิทัล ซึ่งเปนเทคโนโลยีแหงอนาคต 

โดยตวัอยางการใชเทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่หน็ชัด

ในปจจุบันคือ การประยุกตใชงานใน

เครื่องคอมพิวเตอร บริษัทฯ ไดพัฒนา

ผลติภัณฑอยางตอเน่ือง ท้ังในดานกายภาพ

ทีม่ลีายเสนวงจรท่ีบาง มคีวามหนาแนนของ

วงจรสงู และมีช้ันของวงจร (Layer) หลายชัน้ 

ทำใหสามารถบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกสที่มี

ความซับซอนมากๆ ไดอยางดีบน PCB 

แผนเดียว  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเปนผูนำดาน

เทคโนโลยีการผลิต โดยเริ่มใช Laser Drill 

คุณบัญชาจึงไดศึกษาการผลิต PCB 

ทีส่งิคโปรและไตหวนั ซึง่เปนแหลงผลติฝมอื

ระดับโลกในขณะน้ัน หลังจากศึกษาอยู 9 

เดอืน จงึตดัสนิใจลงทนุ โดยใชเวลาลองผิด

ลองถูกอยูเกือบ 2 ป จึงสามารถผลิตเพ่ือ

สงออกไปขายยังตางประเทศไดในป 2527 

คุณบญัชากลาวถึงแรงจูงใจในการลงทุน

ผลติ PCB วา “ทีเ่ปดโรงงานตอนแรกเพราะ

อยากทำ และตองการพิสูจนอะไรบางอยาง 

อาจเปนเพราะตอนน้ันเราเปนคนหนุมกเ็ปนได 

มนัตองพสิจูนวาทำไดหรอืไมได จรงิๆ แลว 

ตลาดหลักทรัพยฯ ไมใชเปนสวนท่ีพิสูจน

วาเราทำไดหรือไมได แตงานจรงิๆ ตางหาก

ที่เปนตัวพิสูจน” 

คุณบัญชาบอกวานิสัยสวนตัวนั้น ชอบ

ทำงานที่มีความยาก ทาทายความสามารถ 

รูสึกสนุกและต่ืนเตนกับการไดทำงานนั้น 

อยางเชน การสรางบริษัทอิเล็กทรอนิกส 

Semi - Flex PCB พัฒนาโดย KCE Electronics 

10



ในการผลิตจริงในป 2541 ซึ่งในขณะน้ัน 

ยังไมมีบริษัทอื่นทำสำเร็จ 

ในป 2546 บริษัทฯ ไดผลิต PCB โดย

ใช เทคโนโลยี V ia- In-Pad ซึ่ ง เปน

เทคโนโลยีอันทันสมัยที่บริษัท อินเทลฯ 

เปนผูพฒันาข้ึน โดยในปจจบุนัมีเพยีงบริษทั

จากประเทศญี่ปุนไม ก่ีแหง และบริษัท  

เคซีอีฯ เทานั้น ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ

ดวยเทคโนโลยีนี้ได บริษัทฯ จึงไดรับความ

ไววางใจจากบริษัท ฟูจิสึ เพื่อผลิต PCB 

ของ Server Board ดวยเทคโนโลยีนี้ 

ในป 2552 บริษัทฯ ไดผลิต Semi - 

F lex PCB ซึ่ ง เปนผลิตภัณฑที่บริษัทฯ 

พฒันาขึน้เอง โดยมลีกัษณะพิเศษทีส่ามารถ

พับแผน PCB เขา - ออกจากกันได จึง

ประยกุตใชงานไดในผลติภัณฑอเิลก็ทรอนิกส

ที่มีพื้นที่จำกัด หรือพื้นที่ที่ไมสามารถวาง 

PCB ใหเปนเสนตรงได 

¼ÙŒ¼ÅÔμ PCB ÊÓËÃÑºÂÒ¹Â¹μ� 
ÍÑ¹ Ñ́ºÊÒÁ¢Í§âÅ¡ 

หากถามวา จุดยืนในการหาลูกคา 

ของบริษัทฯ คืออะไร คำตอบที่ไดรับจาก

คุณบัญชาโดยไมลังเลคือ การหาลูกคาท่ี

ตองการ PCB “ที่ผลิตไดยาก” ยกตัวอยาง

คือ เม่ือ 20 ปกอนบริษัทฯ เคยผลิต PCB 

สำหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งถือวา “ยาก” 

ในสมัยน้ัน แตในปจจุบัน บริษัทฯ ไมได

ผลิตแลว เน่ืองจากไมตองการแขงกับ PCB 

จากประเทศจีนทีม่ตีนทนุตำ่กวา แตตองการ

ยกระดับการผลิตของบริษัทฯ เพื่อไปสราง 

PCB สำหรับผลิตภัณฑอื่นท่ียากและใหม

กวานั้น 

บริษัทฯ ไมเนนการผลิต PCB สำหรับ

คอนซูมเมอร โปรดักส เพราะแมจะเปน

ตลาดท่ีใหญ แตมีการเปลี่ยนแปลงรุนของ

ผลิตภัณฑทุก 3 - 6 เดือน ดังนั้น PCB 

ของผลิตภัณฑประเภทน้ี ไมจำเปนตองมี

ความเที่ยงตรง หรือ Reliability ที่สูง ซึ่ง

บรษิทัฯ เนนการผลติ PCB สำหรับผลติภัณฑ

ทีต่องการความเทีย่งตรงสงู เชน PCB สำหรับ 

Server ซึ่งบริษัทฯ ผลิตใหบริษัท ฟูจิสึ  

ในปจจุบัน และ PCB สำหรับยานยนต 

โดยลูกคาหลักคือ ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต

รายใหญทั่วโลก เชน Bosch, Continental, 

Delphi (บริษัทในกลุมของ GM), Magneti 

Marelli (บริษัทในกลุมของ Fiat) และ 

Visteon (บริษัทในกลุมของ Ford) เปนตน 

อุตสาหกรรมผลิตรถยนตเปนอุตสาห-

กรรมที่มีการเรียกคืนสินคาท่ีไมไดคุณภาพ 

(Recall) ดังนั้นถาสินคาไมดีจะมีผลเสีย

ตอบริษัทผูผลิตรถยนตสูงมาก ทั้งในแง

ของชื่อเสียงและคาใชจายที่เกิดขึ้น จาก

การเรยีกคืนและซอมแซมสินคา PCB สำหรบั

รถยนตจึงตองมีคุณภาพท่ีสมบูรณแบบ  

“PCB สำหรับยานยนต ตองมี Relia-

bility สูง เพราะรถยนตแตละคันใชงาน

ยาวนานนับสิบป จึงตองมีความปลอดภัย

ตัวอยาง PCB ของบริษัทฯ ซึ่งแบงเปนช้ินงานยอยได 20 ชิ้น 

ปจจบุนั บรษิทัฯ ผลติ PCB ชนิด Multi 

- layer Board โดยสามารถผลิตไดถึง  

18 Layer หรือ 18 ชั้นในแผนวงจรพิมพ

แผนเดียว โดยใชเทคโนโลยีการผลิต HDI 

(High Density Interconnection) Type III 

with Stack Via (CO2 Laser) ซึ่งเปน

เทคโนโลยีท่ีเทียบเทากับบริษัทผูผลิตชั้นนำ

ในประเทศญี่ปุน  
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ที่สูง เพราะเก่ียวกับชีวิตมนุษย ดังนั้น

วงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใชในรถยนตตองมี 

Failure Rate ที่ต่ำ และทนตอการใชงาน

ในสภาวะท่ีย่ำแย เชน ฝนตก หิมะตก  

น้ำทวม หรือรอนอบอาวกลางทะเลทราย 

ซึ่ง PCB ของบริษัทฯ สามารถตอบสนอง

ความตองการน้ีได” คุณบัญชา กลาว  

ปจจุบนับรษิทัฯ เปนผูผลติ PCB สำหรับ

ยานยนตอันดับสามของโลก ดวยยอดขาย

ปละประมาณ 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย

อันดับหนึ่ง คือ บริษัท CMK ประเทศญี่ปุน

ซึ่งเปนซัพพลายเออรของโตโยตา และเปน

บริษัทขนาดใหญกวาบริษัทฯ ถึง 5 เทา 

และอันดับสองคือ บริษัท Via Systems 

ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมียอดขายปละประมาณ 

600 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

R & D ËÑÇã¨¢Í§¡ÒÃ·Ó Ø̧Ã¡Ô̈  
นอกจากบุคลิกสวนตัวที่ชอบความ

ทาทายในการสรางสรรคผลิตภัณฑแลว 

ความตองการของลูกคาก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่

ผลกัดนัใหคณุบญัชาพฒันา PCB ทีม่คีณุภาพ

ทุกแผน เชน ในอดีต โมโตโรลาเคยวาจาง 

บริษัทฯ ใหผลิต PCB สำหรับโทรศัพท

เคลื่อนที่ โดยมีเง่ือนไขวาใหมีชิ้นงานที่เสีย

ไดแค 500 PPM (Parts per Million) โดย

ถาเกิน 500 PPM จะถกูปรับ และถามช้ิีนงาน

เสียเกิน 2,000 PPM จะถูก Disqualified 

และตองผานขัน้ตอนการตรวจสอบ (Qualifi-

cation Process) เพื่อจะกลับมาผลิตใหม

อีกครั้ง ซ่ึงเปนงานท่ี “หิน” แตบริษัทฯ ก็

สามารถผานงานน้ีมาได  

สำหรับความทาทายในปจจุบันคือ 

ความตองการของ Bosch ซึ่งเปนหน่ึงใน

ลูกคาหลัก ที่กำหนดเงื่อนไขจำนวนชิ้นงาน

ที่เสียใหมีเพียง 10 PPM โดยในปจจุบัน 

บริษัทฯ ทำได 12 PPM ซึ่งนับวาหาคูแขง

ไดยากแลว แตยังมีแรงกระตุนที่จะทำให

ไดตามความตองการของ Bosch และย้ำ

เตือนจุดเดนของผลิตภัณฑที่จะตอง “ดี 

ไมมีที่ติ” 

คณุบญัชายอมรับวา งานวิจยัและพัฒนา 

หรอื R&D เปนหัวใจของการทำธุรกจิ แมวา

บริษัทฯ จะไมมีการตั้งแผนก R&D อยาง

ชัดเจน แต R&D ก็แทรกอยูในบริษัทฯ 

โดยมีหองทดลองท่ีทันสมัย เพื่อทำการ

ทดลองและสรางงานตนแบบดวยตนเอง 

โดยเนนการประชุมระหวางผูบริหารและทีม

วิศวกร ซึ่งนับวาเปนทีมวิจัยของคนไทย

แทๆ 

ทุกคร้ังที่ทำวิจัยก็เรียนรูไปเร่ือย จนมี 

Know Now ที่สูงมาก ซึ่งบริษัทฯ นับวา

โชคดีที่เขาสูวงการผลิต PCB ตั้งแตแรกเริ่ม 

จึงรูจักผลิตภัณฑทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับ

การผลิต PCB  

บริษัทฯ ใหความสำคัญกับ R&D โดย

ลงทุนสูงถึงปละประมาณ 400 ลานบาท 

สำหรับซ้ือเคร่ืองจักรและวัตถุดิบสำหรับ

งานทดลอง แมการวิจัยจะเปนไปตามความ

ตองการของลูกคา แตบอยครัง้ทีผ่ลลัพธออก

มาเหนือกวาทีล่กูคาคาดหวังและเปนประโยชน

ตอลูกคา เชน บริษัทฯ สามารถบอกลูกคา

ไดวา วัตถุดิบบางอยางที่ลูกคาจะใชในการ

ผลิตน้ัน จะมีผลอยางไรตอผลิตภัณฑ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเคล็ดลับที่

ชอบวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

หรือวัตถุดิบตางๆ ที่ใชในการผลิต เพื่อให

ไดผลลัพธที่ดีกวา เชน เมื่อซื้อน้ำยาเคมีที่

ใชในการผลิตจากตัวแทนจำหนายแลว 

ทีมวิศวกรของบริษัทฯ จะทำการทดลอง

แปลงน้ำยาเคมีที่ใชในการผลิต โดยเติม

สารบางอยางลงไปเพื่อใหไดคุณสมบัติที่ดี

กวาเดิม เปนตน 

ผลจากการวจัิยและพฒันาอยางตอเนือ่ง 

ทำใหบรษิทัฯ ไดรบัความไววางใจจากลกูคา

ที่ผลิตสินคาระดับไฮเทคจากท่ัวโลก 

“Continental เปนลูกคาใหญ และ

ชื่นชมบริษัทฯ มาก เพราะสามารถพัฒนา 

PCB ตามแบบท่ีเขาตองการไดในราคาถูก 

ทีส่รางผลกำไรใหกับลกูคามาก” คณุบญัชา

กลาว 

ขณะนี้กำลังวางแผนที่จะสรางโรงงาน

ใหม และจะขอรับการสงเสรมิฯ โดยโรงงานน้ี

จะมยีอดผลิต PCB สงูถงึ 1,200,000 ตารางฟุต

ตอเดือน ดวยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย

ไมแพใครในปจจุบัน เพื่อพิสูจนวา บริษัท 

เคซีอี อีเลคโทรนิคสฯ ยังคงเดินหนาคิดคน 

PCB คุณภาพของคนไทย เพ่ือปอนสูตลาด

โลกอยางเต็มภาคภูมิ 
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แผนวงจรพิมพ หรอื PRINTED CIRCUIT 

BOARD : PCB เปนแผนวงจร (นิยมใช 

EPOXY GLASS) ที่มีสื่อนำไฟฟา เชน 

ทองแดง ทอง เงิน และดีบุก เปนตน 

เคลือบและเดินเสนเปนลายวงจร ทำ

หนาที่ เปนแผนใหชิ้นสวนหรืออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส เชน Capasior, Diode, 

Resistor , Trass i tor และ IC เปนตน  

เกาะยึดและเช่ือมโยงเขาหากันเพื่อให

กระแสไฟฟาไหลผาน และเกิดเปนวงจร 

ที่มีคุณสมบัติตางๆ ตามที่ตองการ โดย

แผน PCB ที่มีการประกอบชิ้นสวนหรือ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส จะเรียกวาแผน

วงจรอิเล็กทรอนิกส หรือ PCBA  

PCB และ PCBA เปนชิ้นสวนสำคัญ

ขั้นพื้นฐานในการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและ

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากเปน

วงจรอิเล็กทรอนิกสที่ทำหนาที่ตางๆ เพื่อ

ใหผลิตภัณฑนั้นสามารถใชงานได จึงเปน

วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑหลายชนิด 

เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องมือสื่อสาร 

โทรศัพทเคลือ่นท่ี โทรทศัน และกลองดจิิทลั 

เปนตน  

PCB แบงเปนหลายประเภท ตาม

จำนวนช้ันของลายวงจร และเทคโนโลยีท่ี

PCBA ซึง่เกดิจากการประกอบช้ินสวนอเิลก็ทรอ- 
นิกสบน PCB 

ใชในการผลิต โดยท่ัวไปแบงเปนประเภท

ตางๆ ไดดังน้ี  

1. Single - Sided Board เปนแผน

วงจรพมิพชนิดมลีายวงจรหนาเดยีว เปนชนิด

ที่นิยมใชกันท่ัวไป มีความหนาแนนของ

วงจรในแผนไมมากนัก สวนมากจะใชกับ

เครื่องใชไฟฟาท่ีมีวงจรไมสลับซับซอน เชน

พัดลม หรือหมอหุงขาวไฟฟา เปนตน 

2. Double - Sided Board เปนแผน

วงจรพิมพชนิดมีลายวงจรสองดาน ประกอบ

ไปดวยชั้นของแผนตัวนำสองดาน คือ 

ดานบนและดานลาง แผนวงจรน้ีเหมาะ

สำหรับงานท่ีมีลายวงจรที่มีความหนาแนน 

และใชกับวงจรที่มีความถี่ปานกลางถึง

ความถี่สูง  

3. Multi - layer Board เปนแผน

วงจรพิมพชนิดหลายช้ัน ประกอบไปดวย 

ชัน้ของแผนตัวนำมากกวาสองชัน้ขึน้ไป โดย

การอัดชั้นตางๆ เขาหากันดวยความรอน

และเครื่องอัดแรงดันสูง เหมาะสำหรับงาน

ที่ตองการความหนาแนนของลายวงจรสูง

ถึงสูงมาก ใชงานกับวงจรอิเล็กทรอนิกสที่

มีความสลับซับซอน เชน วงจรของชุมสาย

โทรศัพท เปนตน 

 PCB ซึ่งเปนแผนพิมพที่มีลายวงจร  

4. Flexible Circuit PCB เปนแผน

วงจรพิมพชนิดออน มักใชในงานท่ี PCB 

ทั่วไปไมสามารถติดตั้งได อาจเพราะถูก

กำจัดดวยพื้นที่ในการติดตั้ง หรือการใช

งานจะตองมีการเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา 

ตัวอยางเชน แผนพิมพที่ใชในการเช่ือมตอ

วงจรของ Hard Disk Drive ทีม่กีารเคลือ่นไหว

อยูตลอดเวลา เปนตน 

สำหรับการสงออก PCB และ PCBA 

ของประเทศไทยในป 2553 มีมูลคาสูงถึง

ประมาณ 954.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมี

การสงออกไปยังสหภาพยุโรป มากที่สุด 

ลำดับท่ีสองคือ ประเทศจนี และลำดบัท่ีสาม

คือ อาเซียน  

PCB 

VS 

PCBA 

ÅÒÂÇ§¨Ã ªÔé¹Ê‹Ç¹ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� 
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บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จำกัด 

(มหาชน) เปนบริษัทแมในกลุมบริษัท KCE 

GROUP ประกอบกิจการผลิต Printed 

Circuit Board (PCB) มาประมาณ 29 ป 

และเปนผูผลิตรายใหญท่ีสุดของประเทศ

ไทย โดย KCE GROUP ประกอบดวย

บริษัท ดังนี้ 

1. บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จำกัด 

(มหาชน) กอสรางขึ้นเปนบริษัทแรกและ

เปนบริษัทแมของกลุม มีโรงงานผลิต PCB 

ขนาด 500,000 ตารางฟุตตอเดือน ตั้งอยู

ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

จดทะเบยีนกอตัง้บริษทัเมือ่ป 2525 โดยไดรบั

การสงเสรมิฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เมือ่ป 2531 และแปรสภาพ

เปนบรษิทัมหาชนในป 2535 มทีนุจดทะเบียน 

500 ลานบาท เรียกชำระแลว 471,067,269

บาท 

2. บริษัท เคซีอี อินเตอรเนชั่นแนล 

จำกัด มีโรงงานผลิต PCB ขนาด 450,000 

ตารางฟตุตอเดอืน ตัง้อยูทีน่คิมอุตสาหกรรม

บางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยไดรับการ

สงเสริมฯ มีบริษัทแมถือหุนรอยละ 99.99 

มีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท 

3. บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟค-

เจอเรอร จำกัด มีโรงงานผลิต Prepreg 

(Pre Impregnated Fiber Glass) และ 

Copper Clad Laminate ซึ่งเปนวัตถุดิบ

สำคัญของการผลิต PCB โดยไดรับการ 

ส ง เส ริมฯ ตั้ งอยู ที่ นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยบริษัทแมถือหุน

รอยละ 99.99 มีทุนจดทะเบียน 250  

ลานบาท 

4. บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด มี

โรงงานผลิต PCB ขนาด 785,000 ตาราง

ฟุตตอเดือน ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมบาน

หวา (ไฮเทค) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ไดรับการสงเสริมฯ โดยบริษัทแมถือหุน

รอยละ 100 มทีนุจดทะเบียน 1,400 ลานบาท 

5. บริษัท เคซีอี (ประเทศไทย) จำกัด 

ดำเนินธุรกิจเปนตัวแทนขายในประเทศให

กับบริษัทในเครือ โดย KCE ถือหุนรอยละ 

60 มีทุนจดทะเบียน 3.6 ลานบาท 

6. บรษิทั ไทย บิสซเินส โซลชูัน่ จำกดั 

ดำเนนิธรุกจิเปนผูใหบรกิารในการวางระบบ

และใหการสนับสนุนดานคอมพิวเตอร โดย

บริษัทแมถือหุนรอยละ 49 มีทุนจดทะเบียน

3 ลานบาท 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทรวมทุน

2 บริษัท ตั้งอยูในประเทศสหรัฐฯ และ

ประเทศสงิคโปร ทำหนาทีเ่ปนสำนักงานขาย 

และไดจัดตั้งสำนักงานขาย ที่ประเทศญี่ปุน

ในป 2553 ทั้งนี้กลุม KCE สงสินคาไปขาย

ตางประเทศมากกวารอยละ 95 ของผลผลิต

และจัดจำหนายใหแกบริษัทภายในประเทศ

เพื่อการสงออกอีกประมาณรอยละ 5 
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การชักจู งการลงทุนจาก 
ตางประเทศ เปนหนาท่ีหลักของ 
บีโอไอ ไมเพียงแตกอใหเกิดการ
จางงานในประเทศ การใชชิ้นสวน
ในประ เทศเพื่อผลักดันพัฒนา 
ผูประกอบการไทย ให เติบโตไป
พรอมกับการลงทุนจากตางประเทศ 
จนสามารถเติมเต็มซัพพลายเชน 
ในประเทศไทย ทำใหสามารถเปน
ฐานการผลิตเพ่ือสงออกสินคาที่
สำคญั ไมวาจะเปนในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและยานยนต 

โดยบริษัท บางชันเจนเนอรัล แอสแซมบี 

จำกัด ตอมาในป 2535 ไดจัดตั้งโรงงาน

ผลิตรถยนตที่โรงงานมีนบุรี ซึ่งมีกำลังการ

ผลิต 60 คันตอวัน  

ดวยสภาวะทางการตลาดท่ีมีความ

ตองการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ประกอบกับ

พื้นท่ีของโรงงานมีนบุรีไมสามารถขยายตัว

ไปได ดังนั้นในป 2539 จึงไดยายโรงงาน

ไปยังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และถือวาโรงงานน้ีเปน

ฐานการผลิตท่ี 4 ของบริษัท ฮอนดา 

มอเตอร ประเทศญ่ีปุน 

ที่สำคัญการลงทุนจากตางประเทศ 

ยั งก อ ให เกิดการถ ายทอดเทคโนโล ยี 

(Technology Transfer) ซึง่มคีวามสำคญัมาก 

เนื่องจากจะชวยใหประเทศไทยยกระดับ

จากการเปนแหลงลงทุนสำหรับโครงการท่ี

ตองการลดตนทุน ขึ้นมาเปนแหลงลงทุน

สำหรับโครงการที่ตองการแรงงานฝมือ 

โดยเฉพาะโครงการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 

ซึ่งจะชวยพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว  

บรษิทั ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

จำกัด นับเปนหน่ึงในตัวอยางของบริษัท

ตางชาตทิีป่ระสบความสำเรจ็จากการลงทนุ

ในประเทศไทย ซึ่งไมเพียงแตเขามาลงทุน

เพือ่ผลติรถยนตเทาน้ัน แตยงัใชประเทศไทย

เปนฐานในการทำวิจัยและพัฒนา โดยได

รับการสงเสริมการลงทุนในกิจการดังกลาว

จากบีโอไอแลวถึง 3 โครงการ คือ การวิจัย

และพัฒนารถจักรยานยนต เครื่องยนต

อเนกประสงค และเคร่ืองยนตสำหรับรถ

จักรยานยนต 

25 »‚ ¢Í§¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ä·Â  
จากโรงงานประกอบสู อาร แอนด ดี  

นับตั้งแตป 2526 บริษัทฯ ไดกอตั้ง

กิจการจำหนายรถยนตในชื่อ ฮอนดา คาร 

(ประเทศไทย) จำกัด และในป 2527 จึง

ไดเริ่มทำการผลิตแบบรับเหมาประกอบ 

ในป 2537 บริษัทฯ ไดลงทุนใน

โครงการผลิตรถยนตขนาดเล็กราคายอมเยา 

โดยการโอนถายเทคโนโลยีการผลิตรถยนต

รุนซิตี้ รุนด้ังเดิมจากประเทศญ่ีปุน ซึ่งเปน

รถขนาดกะทัดรัดลักษณะ 3 ประตูแบบมี
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ประตูทาย (HATCHBACK) ซึ่งเปดตัวใน

ประเทศญ่ีปุนเม่ือป 2524 และหยุดการ

ผลติในป 2536 มาทำการตอยอดและพัฒนา

เพื่อตลาดในประเทศไทย  

การลงทุนคร้ังนี้ถือเปนการถายทอด

เทคโนโลยีคร้ังใหญ จากอุตสาหกรรม 

ยานยนตของประเทศญ่ีปุนมาสูประเทศไทย 

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเพิ่มความแข็งแกรงทาง

ดานการจัดการ จนมีความเหมาะสมท่ีจะ

ทำหนาท่ีในฐานะเปนโรงงานแม ในการผลิต

รถยนตฮอนดารุนซิต้ี และในป 2540 จึงได

เริ่มสงออกรถยนตรุนซิตี้ ออกไปยังประเทศ

สงิคโปรเปนประเทศแรก ปจจุบนัฮอนดาซิตี ้

มีจำหนายในกวา 30 ประเทศและจะขยาย

เครือขายการจำหนายใหมากขึ้นไปอีก 

ในเดือนธันวาคม 2548 ไดมีการกอตั้ง

บริษทั ฮอนดา อาร แอนด ด ีเอเชีย แปซฟิค 

จำกัดข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วของตลาดในเอเชีย 

โอเชียเนีย ปจจุบัน บริษัทฯ ยังรักษาความ

สมัพนัธอยางใกลชิดกบัเครือขายฮอนดาอาร 

แอนด ดี ในประเทศญี่ปุน รวมถึงความ

รวมมือกนัในการวางแผนผลิตภัณฑ การวจิยั 

การถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา 

ชิน้สวนทีจ่ดัหาไดจากภายในประเทศ ซึง่การ

ที่ฮอนดาจะสามารถยืนหยัดไดดวยตัวเอง

ในประเทศไทย พนักงานคนไทยมีความ

จำเปนที่จะตองมีสวนรวมในการวางแผน 

ตั้งแตระดับแรกสุดของการวิจัยพัฒนา 

เนือ่งจากมีความเขาใจตลาดในประเทศไทย

ไดดีกวา ทำใหบริษัทฯ เกิดวัฒนธรรมการ

ทำงานแบบรวมพลังกัน 

ในป 2551 บริษทัฯ เปดตวัสายการผลติ

ที่ 2 ในประเทศไทย โดยไดนำเทคโนโลยี

การผลิตจากประเทศญ่ีปุนมาท้ังระบบ มี

การริเริ่มใชระบบสายการลำเลียงชิ้นงานใน

โรงงานท้ังหมดแทนแรงงานคน นอกจากน้ัน

ยังมีการออกแบบการทำงานของ Elevation 

Friction Conveyor บนสายพาน ซ่ึงสามารถ

ยกชิ้นงานขึ้นและลง ตามลักษณะการ

ทำงานในข้ันตอนการประกอบ เพื่อชวยลด

ความเม่ือยลาของพนักงาน อีกท้ังเพ่ิม

ประสทิธิภาพและคุณภาพในการผลิต สามารถ

ลดเวลาในการประกอบและตรวจสอบรถยนต

ไดถึงรอยละ 25 ของการทำงานปกติ 

¡ÒÃ¹Óà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¾‹¹ÊÕÃÍ§¾×é¹
ÁÒãªŒà»š¹¤ÃÑé§áÃ¡¹Í¡»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ 

ในขั้นตอนการพนสีรองพื้นของรถยนต

นั้น จะตองพนสีรองพื้น (Surfacer) สามสี 

ดวยกันคือ สีดำ ขาว และเทา แตเดิมจะ

พนสีโดยการใชการพนทีละสี ทำใหเสีย

เวลาในการพนสีและการลางหัวฉีด ฮอนดา

จึงทำการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีการพนสี

จาก Reciprocate Type (3 Colors Change) 

มาเปนการใชหุนยนตพนสีแบบ Mult i 

Robot (2 Colors Mix) โดยเครือ่งจะทำงาน

โดยการพนสีขาวและสีดำ แบบพรอมกัน

สองสี เพื่อใหเปนสีเทา จากนวัตกรรมน้ีจะ

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเกาะติดของ

สีถึงรอยละ 70 จากเดิมรอยละ 42 ของ

ปริมาณสีที่ใชพน และเนื่องจากการพนสี

เปนการผสมสีที่ปลายหัวพน จึงไมจำเปน

ตองลางหัวพนดวยสารละลาย เมื่อมีการ

เปล่ียนสี ซึ่งชวยลดการใชสารเคมีและนับ

ไดวาเปนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

เมื่อวิกฤติการณตมยำกุงในป 2540 

ฮอนดาเล็งเห็นโอกาสจากวิกฤติดังกลาวใน

การตักตวงเทคโนโลยี จึงไดสงพนักงาน

ประมาณ 250 คน ท่ีเก่ียวของกับการผลิต

ไปรบัการฝกอบรมทีโ่รงงาน Suzuka Saitama 

Kumamoto และอีกหลายแหงในประเทศ

ญี่ปุน พนักงานเหลานี้ ไม เพียงกลับมา

พรอมกับความรูทางดานเทคนิค แตยังได

มีโอกาสซึมซับวัฒนธรรมการทำงานใน

แบบฮอนดากลับสูประเทศไทยอีกดวย 

นอกจากนั้น การไดเรียนรูภาษาญ่ีปุนทำให

สามารถสื่อสารกับพนักงานญี่ปุน ที่ถูก

สงตัวมาประจำในประเทศไทยไดดีข้ึน ซึ่ง

ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยแหงความสำเร็จ 

Elevation Friction Conveyor (Lower) Elevation Friction Conveyor (Upper) 
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นอกจากน้ันบรษัิท ฮอนดา ประเทศไทย 

ยังนำวิธีการพับขอบโลหะ ดวยวิธ ี Roller 

Hem สำหรับชิน้สวนประต ูฝากระโปรงหนา 

และฝากระโปรงทายมาใช ซึ่งสามารถ 

ลดตนทุนแมพิมพและพื้นที่การจัดเก็บได

มากกวารอยละ 50 เปนการเพิ่มศักยภาพ

ในการผลิตที่มีตนทุนที่ต่ำเพียบพรอมดวย

คุณภาพที่เปนมาตรฐานสากล 

¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¡ÒÃ¼ÅÔμÃ¶Â¹μ�
ÃØ‹¹ãËÁ‹ 

ในการผลติรถยนตรุนใหมทัง้ Full Model 

Change (FMC), Year (Minor) Model 

Change (MMC) บรษัิท ฮอนดา ประเทศไทย 

จำเปนตองพึง่พาเจาหนาทีญ่ีปุ่นจำนวนมาก 

เพื่อทำโครงการจนกวาจะแลวเสร็จ ดังน้ัน

จงึไดมกีารจดัตัง้โครงการโอนถายเทคโนโลยี

เพื่อดำเนินการผลิตรถยนตรุนใหมดวย 

ตัวเองโดยพึ่งพาคนญี่ปุนใหนอยท่ีสุด โดย

มีเปาหมายเพ่ือใหพนักงานในประเทศไทย

เขาใจการผลิตรถรุนใหมท้ังระบบไดดวย

ตนเอง และสามารถถายโอนเทคโนโลยีตอไป 

เพื่อสรางพ้ืนฐานความแข็งแกรงใหฐาน 

การผลิตของไทย และพัฒนาเช่ือมโยงกับ

ฐานการผลิตแตละภูมิภาค รวมท้ัง เอเชีย 

โอเชียเนีย ในฐานะโรงงานตนแบบ  

¡ÒÃÍºÃÁàÃ×èÍ§ 
Honda Quality Standard  

วตัถปุระสงคเพ่ือ Update Technology 

ในการผลิตใหมั่นใจไดวาคุณภาพของ 

รถฮอนดาเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันใน

ทกุฐานการผลติ (Honda Quality Standard) 

โดยมหัีวหนางานการผลิต ISO และ Quality 

เขารวม 6 คน ใชเวลาในการอบรม 3 สปัดาห  

การฝกอบรมจะมุงเนนการทำ Depart-

ment Manual (D Manual) เพื่อเปนการ

สรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปน

ปจจุบัน เริ่มจากการวิเคราะหและปรับปรุง 

Quality Standard โดยการรวบรวมเอกสาร

หลักฐานท่ีเกี่ยวของ เชน รายละเอียดหรือ

คำอธิบายจาก Drawing ดึงออกมาโดยใช 

Tooling “Manufacturing Quality Standard” 

(MQS) จากนั้นสะทอนเขาสูกระบวนการ 

Process Assurance Capability-Verification 

(PAC-V : การปองกันการเกิดซ้ำ) และ 

จะถูกบรรจุเขาสู Work Instruction (WI) 

โดยใชระบบ ISO ควบคุมพนักงานในสาย

Reciprocate Painting Machine Multi Robot Painting 

Color Change Color Mixing 

Roller Hem Roller Hem (Image) 

Roller Hem (Operation) 
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การผลิต ซึ่งจะไดรับการถายทอดและ 

ฝกอบรมใหปฏิบัติอยางเครงครัด 

ทั้งนี้ผูฝกสอนชาวญ่ีปุนจะเดินทางเขา

มาตรวจสอบ และประเมินผลทุก 6 เดือน 

ทัง้ในสวนของเอกสารและการปฏิบัตงิานจรงิ 

เพื่อใหแนใจวาพนักงานทุกระดับมีความรู

ครบถวน และสามารถปฏิบัติไดจริงตาม 

Honda Quality Standard ทั้งนี้ เพื่อ

เปนการยกระดับการรับประกันคุณภาพให

เกิดประสิทธิผลเพ่ิมระดับใหสูงขึ้นและเปน

ปจจุบันอยูเสมอ 

¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº
¨Ò¡ PAC-V à»š¹ GPAC-V  

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพเปน 

Global Process Assurance Capability-

Verif ication (GPAC-V) โดยการนำ 

เอาปญหาท่ี เคยเกิดขึ้นมาปรับปรุงใน

กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพ่ือใหมั่นใจ

วาจะไมเกิดปญหาซ้ำและอีกมุมมองหน่ึง

คือ การคาดการณปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นใน

อนาคตโดยใช Tooling ท่ีเรียกวา “Failed 

Mode and Effect Analysis” (FMEA)  

ในการเก็บรวบรวมขอมูลความผิดพลาด 

ทั้งจากชิ้นสวนและพนักงานเปนลักษณะ 

Bottom up นำมาประเมินผลกระทบ แลว

จึงนำมาปรับปรุงใหเขาสายการผลิต 

จะเห็นไดวา ความสำเร็จของฮอนดา 

ไมเปนเพียงตัวอยางที่ตอกย้ำความมั่นใจ

ใหกบันกัลงทุนรายอ่ืนๆ ทีส่นใจจะมาลงทุน

ในประเทศไทยเทานั้น แตความเช่ือม่ันใน

ประเทศไทยและพนักงานไทยของฮอนดา 

ยังทำใหบริษัทฯ มีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน ใหสามารถผลิต

รถยนตไดทัดเทียมกับพนักงานในประเทศ

ญีปุ่น และบริษทัฯ ยงัไดลงทุนโครงการวจัิย

และพฒันาเพือ่ใหเกดิการถายทอดเทคโนโลยี 

ซึ่งถือเปนสินทรัพยที่ไมสามารถประเมินคา

ได และเปนปจจัยสำคัญท่ีจะผลักดันให

ประเทศไทยกลายเปนฐานการผลิต สำหรับ

โครงการท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงตอไป 
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ซึ่งจะเปนการยากท่ีจะปฏิเสธไดวา 

บรษิทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด 

ผูผลติรถยนตกวา 630,000 คนัในปทีผ่านมา 

เปนหน่ึงในผูผลิตรถยนตคายใหญและเปน

กำลังสำคัญที่มีสวนชวยในการผลักดันการ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตของ

ประเทศไทยในปจจุบัน  

และบานโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา กำลัง

การผลิตรถยนตรวมกวา 6 แสนคัน มีการ

จางงานรวมกวา 15,000 คน มีตัวแทน

จำหนาย 121 ราย และหองแสดงสินคา 

329 แหง  

ปจจุบันโตโยตาผลิตรถยนต 7 รุนใน

ประเทศไทย ไดแก ไฮลักซ ฟอรจูนเนอร 

วีออส ยาริส โคโรลลา อัลติส คัมรี่ และ

พรอีสุ ไฮบริด โดยเปนการผลติเพ่ือจำหนาย

ในประเทศประมาณรอยละ 53 และสงออก

ไปยังตางประเทศประมาณรอยละ 47  

กลุมบริษัทโตโยตามีประวัติศาสตรที่

ยาวนานกวา 50 ป ในการเขามาลงทุนใน

ประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแตป 2499 ซึ่งมี

การจดัตัง้บรษัิท โตโยตา มอเตอรเซลส จำกดั 

กอนที่จะมาจัดตั้ ง เปนบริษัท โตโยตา 

มอเตอร ประเทศไทย จำกัด ในป 2505 

ซึ่งถือเปนผูผลิตรถยนตรายแรกท่ีเลือก

ประเทศไทยเปนฐานการผลิต ถือไดวาเปน

จุดเริ่มตนของอุตสาหกรรมยานยนตไทย 

บริษทัฯ มกีารลงทนุสรางโรงงานผลติรถยนต

ในประเทศไทยอยางตอเน่ือง  

ปจจบุนักลุมบริษทัโตโยตาใชประเทศไทย

เปนฐานการผลิตหลักสำหรับรถปกอัพ มี

โรงงานประกอบรถยนต 3 แหง ที่ประกอบ

ทั้งรถยนตนั่งและรถปกอัพ ในพื้นท่ีตางๆ 

ไดแก โรงงานผลิตรถยนตที่สำโรง จังหวัด

สมทุรปราการ นคิมอตุสาหกรรมเกตเวย ซติี ้

มร.เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผูจัดการใหญ 
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รุนท่ีไดรับความนิยมมากที่สุด คือ  

รถปกอัพไฮลักซ วีโก ซึ่งโตโยตาไดใช

ประเทศไทยเปนฐานการผลิต เพื่อจำหนาย

ในประเทศและสงออก  

สำหรบัรถยนตรุนลาสดุ พรอีสุ ไฮบรดิ 

ที่ออกสูตลาดในประเทศไทยเม่ือปลายป 

2553 ซึ่งประเทศไทยเปน 1 ใน 3 ประเทศ

ที่ผลิตรถยนตรุนยอดนิยมนี้ โดยผลิตข้ึน 

ที่โรงงานประกอบรถยนตเกตเวย จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

เพื่อเปนการตอบสนองความตองการ

ของลูกคาที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โตโยตา

จะมีการปรับเวลาการผลิตรถท่ีออกจาก

สายพานการผลิต (Take Time) ในโรงงาน

ทั้งสามแหงใหเร็วขึ้น โดยปจจุบันโรงงาน

ผลิตรถยนตโตโยตาท่ีสำโรง สามารถทำ

สถติดิทีีส่ดุในกลุมโรงงานของโตโยตาท่ัวโลก

ดวยเวลา 56 วินาทีตอ 1 คัน นอกจากน้ี

จะมกีารขยายกำลงัการผลติท่ีโรงงานบานโพธ์ิ

จาก 140,000 คัน เปน 220,000 คัน ตั้งแต

เดือนกันยายนน้ีเปนตนไป 

ตลอดเกือบคร่ึงศตวรรษที่ผานมา  

โตโยตานับวาเปนผูบุกเบิกและเปนกรณี

ตัวอยางใหรถยนตคายอื่นตามเขามาลงทุน

ในประเทศไทย ใหตางชาติมีความเช่ือมั่น

ในศักยภาพ ทักษะ และขีดความสามารถ

ของแรงงานไทย หากทางบริษทัฯ มนีโยบาย

ขยายธุรกิจเพ่ิมขึ้น ในอนาคตเราอาจจะ

เห็นรถยนตที่ทั้ งออกแบบและผลิตใน

ประเทศไทย  
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ป 2499 - บริษัท โตโยตา มอเตอรเซลส 

จำกัด ไดรับการกอตั้งขึ้น ซึ่ง

เปนบริษัทของโตโยตาแหงแรก

ที่อยูนอกประเทศญี่ปุน ที่นำเขา

รถยนตโดยสารและรถปกอัพ

ประกอบสำเร็จ 

ป 2505 - บริษัท โตโยต า มอเตอร 

ประเทศไทย จำกัด ไดรับการ

กอตั้งข้ึน 

ป 2507 - เปดโรงงานประกอบรถยนต 

แหงแรก ท่ีโรงงานสำโรง  

ป 2518 - เปดโรงงานประกอบรถยนต 

แหงท่ีสอง 

ป 2521 - กอตัง้ บรษิทั โตโยตา ออโต บอดี ้

ประเทศไทย จำกัด เพื่อผลิต

อปุกรณสวนประกอบตัวถังรถยนต

และรถบรรทุก 

ป 2527 - ผลิตรถยนตครบ 2 แสนคัน 

ป 2530 - รวมทุนกอตั้ ง บริษัท สยาม 

โตโยตาอตุสาหกรรม จำกดั ผลติ

เครื่องยนตสำหรับใชในประเทศ

และสงออก 

ป 2532 - กอตั้งสำนักงานใหญแหงใหม 

ที่สำโรงคอมเพล็กซ 

ป 2534 - เปดศูนยอะไหลโตโยตาบางพลี 

และเปดโรงงานพนสตีวัถงัรถยนต 

ป 2535 - ฉลองครบรอบ 30 ป พรอมการ

ผลิตรถยนตครบ 5 แสนคัน 

ป 2536 - เปดศูนยบริการซอมตัวถังและสี 

บริษัท โตโยตา บอด้ี เซอรวิส 

จำกดั และกอต้ัง บรษิทั โตโยตา 

ลสิซิง่ (ประเทศไทย) จำกัด เพ่ือ

บริการเชาซ้ือรถยนตโตโยตา 

ป 2537 - กอตั้ง บริษัท โตโยตา ทราน-

สปอรต (ประเทศไทย) จำกัด 

เพื่อจัดสงรถใหมไปยังผูแทน

จำหนายโตโยตาทั่วประเทศ 

ป 2539 - กอตั้งโรงงานประกอบรถยนต

โตโยตาเกตเวย กอตั้งศูนยการ

ศึกษาและฝกอบรมโตโยตา 

และฉลองการผลิตรถยนตครบ 

1 ลานคัน 

ป 2540 - ไดการรบัรองมาตรฐาน ISO 9002 

ป 2541 - ไดการรบัรองมาตรฐาน ISO 14001  

ป 2544 - ไดการรบัรองมาตรฐาน TIS 18001 

ป 2547 - เ ริ่ มการผลิตรถยนตภายใต

โครงการ IMV และผลิตรถยนต

ครบ 2 ลานคัน พรอมกอต้ัง  

 โตโยตาชวัร เพือ่จำหนายรถยนต

ใชแลว 

ป 2548 - ขยายกำลังการผลิตโรงงานท่ี 

เกตเวย และผลิตรถยนต Hilux 

VIGO Prerunner 

ป 2549 - ผลิตรถยนต Yaris และ Camry 

รุนใหม 

ป 2550 - กอตั้งโรงงานโตโยตาบานโพธิ์ 

ผลิตรถยนต Vios รุนใหม และ

ผลิตรถยนตครบ 3 ลานคัน 

ป 2551 - ผลิตรถยนต Coro l la A l t i s  

เจเนอเรชัน่ที ่10 และกอตัง้บรษัิท 

โตโยตา มอเตอร เอเซยี แปซฟิก 

เอ็นจิเนียร่ิง แอนด แมนูแฟค-

เจอริ่ง จำกัด และศูนยอะไหล

โตโยตา เอเซีย แปซิฟก  

ป 2552 - แนะนำผลิตภัณฑที่ใชพลังงาน

ทางเลือก รุน Corolla CNG 

และ Camry Hybrid ครั้งแรก

ในประเทศไทย 

ป 2553 - สงออกรถยนตภายใตโครงการ 

IMV ครบ 1 ลานคัน และฉลอง

การผลิตรถยนตในประเทศไทย

ครบ 5 ลานคัน 
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• การลงทุนที่ ขอรับการส ง เสริม 

การลงทุน ในชวง 7 เดือนแรกของ

ป 2554 มีมูลคาประมาณ 300,000 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของป 2553 รอยละ 46 สวนจำนวน

โครงการที่ยื่นขอรับการสงเสริมฯ 

โครงการตอเดือน เพิ่มขึ้นมากเม่ือ

เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของ 

ป 2552 ซึ่งอยูที่ระดับเฉลี่ย 107 

โครงการตอเดือน โดยสวนใหญ

เปนการลงทุนในโครงการขนาด

กลางและขนาดเล็ก ในกิจการผลิต

ผลติภัณฑจากยางธรรมชาติ กจิการ

ผลิตช้ินสวนยานพาหนะ กิจการ

ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และ

กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก

หรือเคลือบดวยพลาสติก เปนตน 

เพิม่ขึน้รอยละ 38 จาก 747 โครงการ 

เปน 1,039 โครงการ จะเกิดการ

จางงาน 108,314 คน 

• จำนวนโครงการท่ียื่นคำขอรับการ

สงเสริมฯ ในชวง 7 เดือนแรกของ

ป 2554 อยูที่ ระดับเฉล่ีย 147 

จำนวนโครงการ เงินลงทุน 
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- โครงการผลิตเคร่ืองยนตเบนซิน 

2,302 ลานบาท  

- โครงการผลิตเสนลวดเหล็ก

สำหรับยางรถยนต (Steel Tire 

Cord) 2,194 ลานบาท  

- โครงการผลิตโคมไฟรถยนต 

1,119 ลานบาท  

• หมวดบริการและสาธารณูปโภค มี

ความสนใจลงทุนมากเปนอันดับ 2 

โดยมีจำนวนเงินลงทุนรวม 61,500 

ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกัน

ของป 2553 รอยละ 32 โดยมี

โครงการขนาดใหญ คือ  

- การผลิตไฟฟาจากน้ำ Black 

Liquor ซึ่งเปนของเสียจากการ

ผลิตเย่ือกระดาษ เงินลงทุน  

6,800 ลานบาท  

- โครงการพัฒนาพื้นท่ีสำหรับ

อุตสาหกรรม 3 โครงการ เงิน

ลงทุนรวม 2,927 ลานบาท 

- โครงการผลิตไฟฟาพลังงาน

แสงอาทิตย 6 โครงการ เงิน

ลงทุนรวม 7,119 ลานบาท  

- โครงการโรงแรมท่ีจังหวัดภูเก็ต 

2 โครงการ เงินลงทุนรวม 

3,040 ลานบาท  

- โครงการผลิตไฟฟาจากขยะ

เงินลงทุน 1,661 ลานบาท 

• หมวดป โตรเคมี กระดาษและ

พลาสติก มีความสนใจลงทุนมาก

เปนอันดับ 3 จำนวนเงินลงทุนรวม 

49,900 ลานบาท เพิ่มขึ้นมากถึง

รอยละ 208 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ชวงเดียวกันของป 2553 ท่ีมีมูลคา

การลงทุนเพียง 9,700 ลานบาท 

โดยมีโครงการขนาดใหญลงทุนใน

กจิการปโตรเคมีจำนวน 5 โครงการ 

เงนิลงทุนรวมกวา 21,000 ลานบาท 

เปนการผลิต Su l fate (AMS) 

Succinate (PBS) Polyacetal 

Resin, Paraxylene, Benzene, 

Solution Styrene Butadiene 

Rubber, Styrene Monomer  

  นอกจากนี้ ยังมีกิจการผลิต

เยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑจาก

เยื่อหรือกระดาษรวม 5 โครงการ 

เงินลงทุนรวม 6,248 ลานบาท 

• หมวดอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใช-

ไฟฟา มีความสนใจลงทุนมากเปน

อนัดบั 4 มมีลูคาการลงทุนรวมกวา 

46,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นมากถึง

รอยละ 225 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ชวงเดียวกันของป 2553 ซ่ึงมมีลูคา

การลงทุนเพียง 13,600 ลานบาท 

โครงการสำคัญ ไดแก  

- กิจการผลิตและทดสอบวงจร

รวม 3 โครงการ เงินลงทุนรวม 

11,017 ลานบาท  

- โครงการผลิตชิ้นสวน Suspen-

sion สำหรับ HDD เงินลงทุน 

2,318 ลานบาท  

- กิจการผลิตเคร่ืองคิดเลขและ

เครื่องพริ้นเตอร เงินลงทุน 

1,992 ลานบาท  

ËÁÇ´ÂÒ¹Â¹μ�áÅÐªÔé¹Ê‹Ç¹ 
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• หมวดอุตสาหกรรมโลหะ เครือ่งจักร 

และอุปกรณขนสง มีการขอรับการ 

สงเสริมฯ มากที่สุด โดยมีมูลคา

การลงทุนรวมกวา 83,100 ลานบาท 

เพิม่ข้ึนจากชวงเดยีวกนัของป 2553 

ถึงรอยละ 212 โดยมีโครงการ

ขนาดใหญ คือ  

- โครงการผลิตยางยานพาหนะ

สำหรับยานยนต 2 โครงการ 

ลงทุนรวม 19,532 ลานบาท  

- โครงการผลิตรถแทรกเตอร 

4,373 ลานบาท  

- โครงการผลิตรถบรรทุกและ

อุปกรณสำหรับทำเหมืองแร 

3,191 ลานบาท  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
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-	 โครงการผลติเครือ่งเสยีงรถยนต์

เงินลงทุน 1,230 ล้านบาท  

-	 โครงการผลติคอมเพรสเซอรแ์อร	์

เงินลงทุน 2,415 ล้านบาท 

•	หมวดอุตสาหกรรมเกษตร มีความ

สนใจลงทุนมากเป็นอันดับ 5 มี

มลูคา่การลงทนุรวม 35,700 ลา้นบาท	

เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัของป ี2553 

รอ้ยละ 38 มโีครงการลงทนุทีส่ำคญั	

ได้แก่  

- กิจการผลิต Fiber Board เงิน

ลงทุน 2,450 ล้านบาท  

-	 กจิการเลีย้งไก ่เงนิลงทนุ 2,062	

ล้านบาท  

- กิจการผลิตยางสังเคราะห์ STR  

เงินลงทุน 2,096 ล้านบาท  

- กจิการผลติแผน่ปารต์เิกิล้บอรด์ 	

เงินลงทุน 1,250 ล้านบาท 

-	 กจิการอาหารสตัวน์ำ้ เงนิลงทนุ	

840 ล้านบาท  

•	หมวดเหมืองแร่ เซรามิกส์ และ

โลหะมูลฐาน มูลค่าลงทุนรวม 

12,200 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55 

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปี 2553 โดยมีโครงการขนาด

ใหญ่ ได้แก่  

- โครงการผลิตเหล็กแท่งยาว 

(Billet) เงินลงทุน 1,650 ล้าน

บาท 

-	 โครงการผลติขวดแกว้ เงนิลงทนุ	

1,400 ล้านบาท 

- โครงการผลิตกระจกรถยนต์ 

เงินลงทุน 659 ล้านบาท	

สัดส่วนการกระจายขนาดเงินลงทุนสัดส่วนการกระจายขนาดเงินลงทุน
เปรียบเทียบช่วง7เดือนแรกของปี2553และปี2554เปรียบเทียบช่วง7เดือนแรกของปี2553และปี2554

ขนาดเงินลงทุน
จำนวน(โครงการ) เงินลงทุน(พันล้านบาท)

ปี 2553 ปี 2554 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) ปี 2553 ปี 2554 เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)
ไม่เกิน 20 ล้านบาท  212  269  26.9  2  2.4  20.0 

มากกว่า 20 - 200 ล้านบาท  360  474   31.7  27.9  36.8  31.9 

มากกว่า 200 - 500 ล้านบาท  107  167  56.1  35.1  57.3  63.2 

มากกว่า 500 - 1,000 ล้านบาท  35  66  88.6  24.7  46.6  88.7 

มากกว่า 1,000 ล้านบาท  33  54  63.6  116.1  156.4  34.7 

รวม  747  1,030  37.9  205.8  299.5  45.5 

คำขอรับการส่งเสริมฯจำแนกตามประเภทกิจการคำขอรับการส่งเสริมฯจำแนกตามประเภทกิจการ
เปรียบเทียบช่วง7เดือนแรกของปี2553และปี2554เปรียบเทียบช่วง7เดือนแรกของปี2553และปี2554

หมวดประเภทกิจการ
จำนวน(โครงการ) เงินลงทุน(พันล้านบาท)

ปี 2553 ปี 2554 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ) ปี 2553 ปี 2554 เปลี่ยนแปลง

(ร้อยละ)
เกษตรกรรม และผลิตผลการเกษตร  131  153  16.8  26  36  38.4 

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน  19  31  63.2  27  12  -54.5 

อุตสาหกรรมเบา  39  72  84.6  6  11  75.0 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง  140  265  89.3  27  83  212.4 

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า  111  146  31.5  14  46  238.2 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก  93  141  51.6  16  50  208.0 

บริการ และสาธารณูปโภค  214  222  3.7  91  62  -32.0 

รวม  747  1,030  37.9  207  300  45.5 

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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การกระจายขนาดการลงทุน

•	การลงทนุขนาดไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท 

มีจำนวน 743 โครงการ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 72 ของจำนวน

โครงการทั้งหมด แต่หากพิจารณา

มูลค่าลงทุน 39,200 ล้านบาท  	

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของ

มูลค่าลงทุนทั้งหมด  

•	การลงทุนขนาดเกิน 200 - 1,000 

ล้านบาท มีจำนวน 233 โครงการ 

เงินลงทุน 103,900 ล้านบาท  	

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของ

โครงการทั้งหมด และร้อยละ 34 

ของมูลค่าลงทุนทั้งหมด 

•	การลงทุนขนาดใหญ่เกิน 1,000 

ล้านบาท มีจำนวน 54 โครงการ 

ลงทุนรวมกว่า 156,400 ล้านบาท 

แม้คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 5 

ของโครงการทั้งหมด แต่คิดเป็น

เงินลงทุนมากถึงร้อยละ 52 ของ

มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น  

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น

•	 โครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มี

จำนวน 267 โครงการ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 36.8 ของจำนวน

โครงการที่ขอรับการส่ง เสริมฯ 

ส่วนเงินลงทุนมีมูลค่า 58,900 

ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

28.4 ของเงินลงทุนทั้งสิ้น 

•	 โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น มี

จำนวน 270 โครงการ คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 37.2 ของจำนวน

โครงการที่ขอรับการส่ง เสริมฯ 

ส่วนเงินลงทุนมีมูลค่า 102,400 

ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 

49.3 ของเงินลงทุนทั้งสิ้น 

	

การลงทุนในเขตต่างๆ

• การลงทุนของโครงการที่ตั้งสถาน

ประกอบการในเขต 2 มีสัดส่วนสูง

ทีส่ดุ โดยมมีลูคา่การลงทนุ 191,900	

ลา้นบาท คดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ 64	

ของการลงทุนทั้งสิ้น ส่วนใหญ่เป็น 	

การลงทุนในจังหวัดระยอง สระบุรี	

ฉะเชงิเทรา และพระนครศรอียธุยา	

เป็นต้นว่า  

- โครงการผลิตเหล็กแท่งยาว 

(Billet) โครงการผลติยางรถยนต	์

และโครงการรถขุด รถตักดิน 

ที่จังหวัดระยอง  

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น
การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น



เปรียบเทียบช่วง
7
เดือนแรกของปี
2553
และปี
2554
เปรียบเทียบช่วง
7
เดือนแรกของปี
2553
และปี
2554


การกระจายผู้ถือหุ้น จำนวน(โครงการ) เงินลงทุน(พันล้านบาท)

ปี2553 ปี2554 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ปี2553 ปี2554 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

หุ้นไทยทั้งสิ้น  297  389  31.0   97.6  83.1  -14.9 

หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น  278  382  37.4  66.7  130.8  96.1 

ร่วมทุนไทย 

และต่างชาติ 

 172  259  50.6  41.6  85.6  105.8 

รวม  747  1,030  37.9  205.9  299.5  45.5 

	

ปี
2553
 ปี
2554


- โครงการผลิตขวดแก้วที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

- โครงการนิคมอุตสาหกรรมที่

จังหวัดชลบุรี  

- โครงการผลิต IC ที่จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  
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• ขณะท่ีเขต 3 เปนเขตท่ีมีจำนวน

เงินลงทุนสูงเปนลำดับถัดมา โดย

มมีลูคาเงนิลงทนุ 73,300 ลานบาท

คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 ของการ

ลงทุนทั้งสิ้น โดยมีโครงการขนาด

ใหญในกิจการผลิตอาหารสัตวน้ำ

ที่จังหวัดสงขลา โรงไฟฟาจาก

พลั งงานแสงอาทิตย ท่ี จั งหวัด

เชียงราย การผลิตไฟฟาจากน้ำ 

Black Liquor ที่จังหวัดปราจีนบุรี 

กิจการผลิตแผน Particle Board 

ที่จังหวัดตรัง  

ป 2553 ป 2554 

เขต 3 
25% 

เขต 1 
11% 

เขต 2 
60% 

เขต 2 
64% 

เขต 1 
14% 

เขต 3 
26% 

ÞÕè»Ø†¹Å§·Ø¹¤ÃÖè§Ë¹Öè§¢Í§¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È  

• สหรัฐฯ แมมีตัวเลขลงทุนเพียง 

4,254 ลานบาท แตหากรวมตวัเลข

การลงทนุในโครงการผลิตเครือ่งจกัร

และอุปกรณในการทำเหมืองแร ที่

มีการลงทุน 3,191 ลานบาท และ

โครงการผลิตรถขุดและรถตักดิน 

ที่มีมูลคาลงทุน 4,372 ลานบาท 

ที่บริษัทสหรัฐฯ ลงทุนผานสิงคโปร

แลว จะมมีลูคาเงนิลงทุนเพิม่ข้ึนเปน 

11,817 ลานบาท นับวาลงทุนมาก

เปนอันดับ 3 

• ฮองกง มีมูลคาการลงทุนรวม 

10,850 ลานบาท คิดเปนสัดสวน

รอยละ 6 ของมูลคาลงทุนจาก

ตางประเทศท้ังสิ้น โครงการสำคัญ 

ไดแก โครงการผลิตไฟฟาจากน้ำ 

Black Liquor โครงการสวนสนุก 

และโครงการโรงแรม  

• สิงคโปร มีมูลคาลงทุนกวา 9,846 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 

ของมูลคาลงทุนจากตางประเทศ

ทั้ งสิ้น โครงการสำคัญ ไดแก 

โครงการผลิตวงจรรวม โครงการ

ผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ  
• ญีปุ่น เปนประเทศท่ีลงทนุมากทีส่ดุ

ทั้งจำนวนโครงการและเงินลงทุน 

โดยในชวง 7 เดอืนแรกของป 2554 

มีจำนวน 312 โครงการ คิดเปน

สัดสวนรอยละ 52 ของจำนวน

โครงการลงทุนจากตางประเทศ 

ทั้งสิ้น และมูลคาลงทุนรวมกวา 

97,338 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

มูลคาในชวงเดียวกันของป 2553 

รอยละ 126 และคิดเปนสัดสวน

รอยละ 47 ของมูลคาลงทุนจาก

ตางชาติท้ังสิ้น 205,196 ลานบาท 

โดยสวนมากเปนการลงทุนในกิจการ

ผลิตช้ินสวนยานยนตและช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส 

• จีน มีการลงทุนสูงลำดับรองลงมา 

โดยมีมูลคาลงทุนกวา 24,310 

ลานบาท คิดเปนสดัสวนรอยละ 12 

ของมูลคาลงทุนจากตางประเทศ

ทั้ งสิ้น โครงการสำคัญ ไดแก 

โครงการผลิตยางรถยนตลงทุน

กวา 19,000 ลานบาท 
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โครงการลงทุนตามนโยบาย SMEs ไทย มากขึ้น 

•	 ในช่วงต้นปี	2553	 คณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทนุ	ไดม้มีตใิหป้รบัปรงุ

นโยบายสง่เสรมิการลงทนุแก	่SMEs 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับ	 SMEs	 ของ

ประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล

มากขึ้น	โดยให้เพิ่มประเภทกิจการ

• จากการปรับปรุงมาตรการดังกล่าว 

ผลปรากฏว่าในช่วง	7	เดือนแรกปี	

2554	 มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ

ตามมาตรการ	SMEs	จำนวน	142	

โครงการ	 เงินลงทุนรวม	 4,459	

ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของป	ี2553	ทีม่จีำนวน	33	โครงการ 

เงินลงทุน	477	ล้านบาท	ส่วนใหญ่

เป็ นการลงทุน ในกิ จการผลิต	

ถนอมอาหาร	 สิ่งปรุงแต่งอาหาร

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 กิจการ

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วน

โลหะ	 กิจการผลิตเครื่องจักรและ

อปุกรณ	์และกจิการผลติผลติภณัฑ์

พลาสตกิ	หรอืเคลอืบดว้ยพลาสตกิ 

ที่ให้การส่งเสริมฯ	 ตามมาตรการนี ้

จากเดิม	 10	 ประเภท	 เป็น	 57	

ประเภท	และในช่วงปลายปี	2553	

ไดข้ยายขนาดการลงทนุของโครงการ 

SMEs	 จาก	20	ล้านบาท	 เป็น	80	

ล้านบาท	

ญี่ปุ่นลงทุนมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 47 ของมูลค่า FDI ทั้งสิ้น 

0.71.3

300
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40
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0

7 เดือน ปี 2553 
7 เดือน ปี 2554 

+90%

เงินลงทุน 
(พันล้านบาท) 

TotalFDI

+126%

+243%

+25% +266%

Japan China USA Singapore HongKong India

108

205

43

97

7

24

11 8 10

3

11

1.5

* รวมตัวเลขการลงทุนในดครงการที่บริษัทสหรัฐฯ ลงทุนผ่านสิงคโปร์ 

คำขอรับการส่งเสริมฯ ตามนโยบาย SMEs เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด คำขอรับการส่งเสริมฯ ตามนโยบาย SMEs เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด   
ภายหลังออกประกาศปรับปรุงนโยบาย SMEs เมื่อต้นปี 2553ภายหลังออกประกาศปรับปรุงนโยบาย SMEs เมื่อต้นปี 2553  

จำนวน (โครงการ) เงินลงทุน(ล้านบาท)

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2553 
(7เดือน)

ปี 2554 
(7เดือน)

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2553 
(7เดือน)

ปี 2554 
(7เดือน)

11	 147	 33	 142	 616	 2,592	 477	 4,459 

•	ในช่วงต้นปี	2553	คณะกรรมการฯ	ได้ออกประกาศปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่	SMEs	

โดยเพิ่มประเภทกิจการ	จากเดิม	10	ประเภท	เป็น	57	ประเภท	และปรับปรุงเงื่อนไขกิจการที่

ให้การส่งเสริมฯ	

•	ในช่วงปลายปี	2553	ได้ขยายการลงทุนโครงการ	SMEs	จาก	20	ล้านบาท	เป็น	80	ล้านบาท	

คำขอรับการส่งเสริมฯ ตามนโยบาย SMEs คำขอรับการส่งเสริมฯ ตามนโยบาย SMEs 
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ธนาคารขาวของ IRRI ทีเ่กบ็รวบรวมมาตัง้แต

ทศวรรษที่ 1960 มากกวา 750 สายพันธุ 

ใหแกกัมพูชา  

รัฐบาลกัมพูชาเปดใหตางประเทศเขา

มาลงทุนในภาคเกษตรกรรม ในกรณีที่ใช

ที่ดินโดยไมเกิน 1,000 เฮกตาร สามารถ

ขออนุญาตไดที่จังหวัด แตหากเปนพื้นที่

มากกวา 1,000 เฮกตาร ตองขอรบัสัมปทาน

จากคณะกรรมการเกษตร  

สำหรับการลงทุนในภาคเกษตรกรรม

ทีน่าสนใจ และนาจะเปนโอกาสของนักลงทุน

ไทย ไดแก การลงทุนสรางโรงสขีาว ไซโลอบ

พืชเกษตร การพัฒนาเมล็ดพันธุพืชเกษตร 

อาทิ ขาว ขาวโพด ถ่ัวเหลือง และถั่วเขียว 

เปนตน รวมทั้งการลงทุนปลูกพืชเศรษฐกิจ

ที่เปนที่ตองการของตลาดโลก ไดแก ปาลม

น้ำมัน ยางพารา ฯลฯ  

¢ŒÒÇËÍÁÁÐÅÔ¾Ñ¹ Ø̧�´Õ 
áμ‹¢Ò´á¤Å¹âÃ§ÊÕ¢ŒÒÇ 

รฐับาลออสเตรเลยีไดใหความชวยเหลอื

กัมพูชา ในการปรับปรุงการเพาะปลูกขาว

ผานสถาบันวิจัยขาวระหวางประเทศ (IRRI) 

ซึ่งตั้งอยูที่ประเทศฟลิปปนส ตั้งแตป 2530 

ทั้งนี้ IRRI ไดแจกจายพันธุขาวทองถิ่นจาก

กมัพชูามีพันธุขาวคุณภาพสงู มกีลิน่หอม

คลายกับขาวหอมมะลิ โดยใชชื่อวา “เนียม

มะลิ” และ “ผกามะลิ” แตจุดออนสำคัญ

ของขาวกัมพูชา คือ ขั้นตอนภายหลังการ

เก็บเกี่ยว ที่ทำใหขาวมีคุณภาพต่ำ รัฐบาล

กัมพูชาจึงไดพยายามใหมีการลงทุนเพ่ือตั้ง

โรงสีขาวที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีสูง  

การผลิตขาวของกัมพูชาเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็ว หลังจากเร่ิมผลิตขาวเพียงพอกับ
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ความตองการบริโภคภายในประเทศนับ 

ตั้งแตป 2543 และเปล่ียนจากการเปน

ประเทศนำเขาขาว มาเปนผูสงออกขาว 

โดยในป 2553 มีการผลิตขาว 7.9 ลานตัน

ขาวเปลือก และสงออกขาวมากถึง 3.5 

ลานตันขาวเปลือก ซึ่งสวนใหญสงออก

ผานชายแดนเวียดนาม  

กัมพูชาเริ่มสงขาวไปจำหนายในยุโรป

หลายประเทศ ท้ังยโุรปตะวนัตก ตะวนัออก 

รวมทั้งรัสเซียดวย โดยเฉพาะการสงออก

ไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งประกาศไมเก็บภาษี

นำเขาสินคาจากกัมพูชา ภายใตโครงการ 

“ทุกอยางนอกจากอาวุธ” (Everything But 

Arms) โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 

เปนตนมา โครงการน้ีกอต้ังขึน้เพือ่ชวยเหลือ

เฉพาะประเทศยากจน โดยไทยและ

เวียดนามซึ่ ง เปนประเทศคูแขงสำคัญ 

ในตลาดสงออกขาว ไมไดรับสิทธิและ

ประโยชนนี้ 

ปญหาสำคัญของกัมพชูา คอื โรงสขีาว

มีกำลังการผลิตเพียงรอยละ 20 - 30 ของ

ผลผลิตข าว เปลือก ท้ังหมด ซึ่ งขนส ง 

ขาวเปลือกมาสีในประเทศไทยไมได แมจะ

ลดภาษีขาวตามความตกลงเปดเขตการคา

เสรอีาเซียนแลวก็ตาม เนือ่งจากตดิกฎหมาย

พระราชบญัญัตคิุมครองพนัธุพชื พ.ศ. 2542 

รัฐบาลกัมพูชาจึงตองการใหนำเทคโนโลยี

การสีขาวที่กาวหนาของไทยไปลงทุนใน

ประเทศ เพื่อใหเพียงพอกับปริมาณผลผลิต

ในปจจุบัน  

กระทรวงพาณิชยของประเทศกัมพูชา

ไดหารือกับสมาคมโรงสีขาวไทยเมื่อปลาย

ป 2553 เพื่อเชิญชวนใหผูประกอบการ 

โรงสีของไทยเดินทางไปลงทุนตั้งโรงสีขาว

ในกัมพูชา โดยเบื้องตนเสนอใหเลือกที่ตั้ง

โรงสีในทำเลใกลกับพื้นที่ปลูกขาวสำคัญ 

อาท ิพระตะบอง โดยรัฐบาลกมัพูชามีนโยบาย

ที่จะใหการสนับสนุนเอกชนไทยเต็มท่ี ท้ัง

อนุญาตรวมทุนกับกัมพูชา หรือใหสามารถ

ถือหุนทั้งสิ้นได และใหการสนับสนุนการ

ลงทุนทั้งลดอากรขาเขาเครื่องจักรสีขาว

ตางๆ 
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ขาวโพดของกัมพูชาปลูกในพ้ืนดินซึ่ง

มีสภาพความอุดมสมบูรณสูง มีความช้ืน

ต่ำ เมล็ดใหญสวย คุณภาพดี จึงสามารถ

จำหนายไดในราคาแพงกวาขาวโพดของไทย 

ที่ปลูกมานาน ทำใหดินไมดี ตองใสปุย

บำรุง จึงทำใหตนทุนสูงขึ้น  

เครือเจริญโภคภัณฑของไทยไดเขาไป

สงเสริมเกษตรกรกัมพูชาปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตวมาต้ังแตป 2539 โดยนำเมล็ด

พันธุที่วิจัยและพัฒนาจากประเทศไทย

เขาไปสงเสริม เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ

กัมพูชาใกลเคียงกับไทย จึงไมจำเปนตอง

ไปตั้งสถานีวิจัยเมล็ดพันธุที่กัมพูชา  

ปจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑมีพื้นที่ 

สงเสริมปลูกขาวโพดในกัมพูชารวมทั้งส้ิน

ประมาณ 400,000 ไร สามารถปลูกไดทั้ง

ฤดูฝนและฤดูแลง ผลผลิตเฉลี่ยอยูที่ 600 - 

650 กิโลกรัมตอไร และมีเปาหมายขยาย

พื้นท่ีอีก 1 ลานไร  

สำหรับลักษณะของการสงเสริมใน

กัมพูชาเหมือนกับท่ีดำเนินการในประเทศ

ไทย กลาวคือ นำเมล็ดพันธุจำหนายผาน

ตัวแทนจำหนาย (เอเยนต) ซึ่งเวลานี้ที่

กัมพูชามีประมาณ 40 ราย มีเจาหนาที่

ของบริษัทถายทอดความรูวิชาการ และให

เกษตรกรเรียนรูจากเกษตรกรดวยกัน ซึ่ง

เปนเกษตรกรท่ีประสบความสำเร็จจาก

การปลูก เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตบริษัทจะ 

รับซื้อคืน สวนหน่ึงปอนโรงงานอาหารสัตว

ของเจรญิโภคภัณฑในกัมพชูา และสวนหน่ึง

สงออกมายังประเทศไทย  

ตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน 

ไทยมีขอผูกพันที่จะยกเลิกการเก็บอากร 
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ขาเขาสนิคาตางๆ จากประเทศกลุมอาเซยีน

นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนมา 

รวมถึงขาวโพดเลี้ยงสัตว แตการนำเขา

ขาวโพดจากกัมพูชา ซึ่งออกผลในชวงตน

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคมของทุกป  

ตรงกับชวงท่ีขาวโพดไทยใหผลผลิต สงผล

กระทบทำใหราคาขาวโพดในจังหวัดจนัทบุรี

ของไทยตกต่ำลง เพราะขาวโพดจาก

กัมพูชามีราคาถูกกวา  

คณะรัฐมนตรี จึงมีมติ เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2554 เห็นชอบกับขอเสนอของ

กระทรวงพาณิชยที่จะออกประกาศกำหนด

ใหขาวโพดที่นำเขามาในราชอาณาจักร

ตามความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนในป 

2554 ตองนำเขาในชวงเดือนมีนาคม - 

มิถุนายน 

มติคณะรัฐมนตรีน้ี สงผลกระทบตอ

เกษตรกรปลูกขาวโพดของกัมพูชาอยาง

มาก เนื่องจากฤดูเก็บเกี่ยวขาวโพดของ

ไทยและกัมพูชาตรงกัน และกัมพูชาไมมี

อุปกรณคลังสินคาที่ทันสมัยเพ่ือเก็บรักษา

ขาวโพด เพื่อสงออกมายังประเทศไทยใน

ชวงอนุญาตใหนำเขาดังกลาว ทุกคร้ังที่มี

การเจรจาระหวางหนวยราชการไทยและ

กัมพูชา ฝายกัมพูชามักจะหยิบยกเรื่องนี้

มาหารือ 

¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§ä·Â 
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• น้ำตาลขอนแกนสรางโรงงานที่เกาะกง 

กัมพูชามีประชากรประมาณ 14 ลาน

คน มคีวามตองการบรโิภคนำ้ตาลประมาณ 

80,000 ตันตอป เดิมกัมพูชาไมมีโรงงาน

น้ำตาล จึงจำเปนตองพ่ึงพาการนำเขา

น้ำตาลจากตางประเทศ ซึ่งไดแก ไทย

และเ วียดนาม แตหากป ใดเ วียดนาม

ประสบปญหาขาดแคลนน้ำตาล กัมพูชา

ตองนำเขาน้ำตาลจากไทยเพื่อสงตอไป

เวียดนามอีกดวย  

โครงการลงทุนกอสรางโรงงานน้ำตาล

แหงแรกของกัมพูชา คือ โครงการโรงงาน

น้ำตาลของบริษัท เกาะกง ชูการ อินดัสตรี ้

(Koh Kong Sugar Industry) ที่อำเภอ 

สะแรอัมเบิล (Srae Ambel) จงัหวดัเกาะกง 

ซึ่งอยูใกลแมน้ำ สามารถขนสงน้ำตาลโดย

ใชเรือทองแบนมายังทาเรือแหลมฉบังของ

ไทย เพ่ือสงตอออกไปยังตางประเทศ ชวย

ลดตนทุนในดานโลจิสติกสเปนอยางมาก 

ทั้งนี้ ตนทุนขนสงน้ำตาลจากโรงงานแหงนี้

ไปยังทาเรือแหลมฉบังต่ำกวาตนทุนขนสง

จากโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยไปยัง

ทาเรือแหลมฉบังดวยซ้ำ 

กัมพูชาจัดอยูในสมาชิกอาเซียนที่เขา

ใหม จึงไมตองปรับภาษีนำเขาสินคาตางๆ 

รวมทั้งน้ำตาลลงเหลือรอยละ 0 นับตั้งแต

วันที่ 1 มกราคม 2553 เหมือนประเทศใน

กลุมประเทศสมาชกิอาเซียนเดิม โดยปจจุบนั

กัมพูชาเก็บอากรขาเขาน้ำตาลทรายดิบ

และน้ำตาลทรายขาวในอัตรารอยละ 7 

ของราคา FOB 

สำหรับรูปแบบอุตสาหกรรมออยและ

น้ำตาลของกัมพูชาแตกตางจากไทย โดย

ไมมีการควบคุมราคาน้ำตาล ปลอยให

ราคาเคลื่อนไหวเสรีตามกลไกของตลาด 

ไมมกีารกำหนดราคาขายสง/ขายปลกี หรอื

การใหเงินอุดหนุนคาออยขั้นต่ำ ฯลฯ 
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บรษิทัมทีนุจดทะเบยีน 24 ลานเหรยีญ

สหรัฐฯ เปนการรวมลงทุนระหวางบริษัท 

นำ้ตาลขอนแกน จำกดั (มหาชน) ในมูลคา

โครงการ 3,500 ลานบาท ถือหุนในสัดสวน

รอยละ 50 บริษัท วีวอง (Ve Wong Cor-

poration) ของไตหวันรอยละ 30 และ

นายหลี ยงพัด (Ly Yong Phat) หรือ  

“พดั สภุาพา” วฒุสิมาชิกของกมัพชูารอยละ 

20 มีกำลังผลิตน้ำตาล 70,000-80,000 

ตันตอป หรือประมาณ 700,000-800,000 

ตันออยตอป  

เพื่อเปนหลักประกันวา จะมีปริมาณ

ออยปอนโรงงานน้ำตาลอยางเพียงพอ บริษทั

เกาะกง ชูการ อินดัสตรีส ไดทำโครงการ

ปลูกออยบนพื้นที่สัมปทาน 18,057 เฮกตาร 

ที่จังหวัดเกาะกง ตั้งแตป 2551 เปนเวลา 

2 ปกอนเปดโรงงานน้ำตาล ซ่ึงดำเนินการ

โดยบรษิทั เกาะกง แพลนเทช่ัน (Koh Kong 

Plan-tation) โดยไดรับสัมปทานเปนเวลา 

90 ป จากกระทรวงเกษตร ปาไม และ

ประมงของกัมพูชา ในชวง 5 ปแรกไมตอง

จายคาสัมปทาน จากนั้นคาธรรมเนียมจะ

เพิ่มขึ้นจาก 1 เหรียญสหรัฐฯ ตอเฮกตาร 

จนถึง 4 เหรียญสหรัฐฯ ตอเฮกตาร โดย

ในระยะยาว ออยสวนใหญทีจ่ะมาปอนโรงงาน

น้ำตาล มาจากชาวไรออยรอยละ 70 และ

อีกรอยละ 30 มาจากไรออยของบริษัทฯ  

โรงงานน้ำตาลนี ้ ไดรบัยกเวนภาษเีงนิได

นติบิคุคล 9 ปแรก (3+3+3 ป) จากนัน้จะเสีย

ภาษเีงนิไดนติบิคุคลปกตใินอัตรารอยละ 20 

โรงงานไดทำพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อ

วันที่ 25 มกราคม 2553 โดยนายกรัฐมนตรี

กัมพูชา สมเด็จฮุนเซน เร่ิมหีบออยในวันท่ี 

1 กุมภาพันธ 2553 ปจจุบันมีพนักงาน 140 

คน เปนคนไทย 20 คน และหากเดินเครือ่ง

ในชวงฤดูหีบออย จะจางพนักงานช่ัวคราว

อีก 100 คน โดยกอนเปดโรงงานไดสง

พนักงานกัมพูชาไปอบรมที่โรงงานน้ำตาล

ที่จังหวัดชลบุรี  

ปจจุบัน แมมีขอขัดแยงระหวางไทย

และกัมพูชา แตโรงงานไมมีปญหากับ

ประชาชนในทองถ่ินแตอยางใด เนื่องจาก

อยูหางจากพื้นท่ีพิพาทระหวางไทยและ

กัมพูชามากถึง 400 - 500 กิโลเมตร แต

อาจมีผลกระทบตอขวัญและกำลังใจของ

พนักงานท่ีเปนคนไทยในโรงงานอยูบาง 

ในฤดกูารผลิต 2553 ถงึ 2554 โรงงาน

หีบออยไดประมาณ 240,000 ตันออย  

คิดเปนปริมาณน้ำตาล 24,000 ตัน ต่ำกวา

เปาหมายท่ีกำหนด 400,000 ตันออย และ

น้ำตาล 40,000 ตัน ทำใหในป 2553 มีผล

ขาดทุน 84 ลานบาท เนื่องจากการสงเสริม

ใหเกษตรกรกมัพชูาปลกูออยตำ่กวาเปาหมาย 

ขณะเดียวกัน เกษตรกรมีฐานะยากจนมาก 

โรงงานจำเปนตองใหความชวยเหลือใน

ดานตางๆ อยางครบวงจร แตกตางจาก

เกษตรกรไทยที่มีความสามารถชวยเหลือ

ตนเองไดระดับหน่ึง 

สำหรับในฤดูกาลผลิตป 2554 ถึง 

2555 คาดวาจะมีออยเขาหีบเพิ่มขึ้นเปน 

400,000 - 500,000 ตัน และมีผลผลิต

น้ำตาล 40,000 - 50,000 ตัน โดยบริษัทฯ 

คาดวากิจการจะเริ่มมีกำไรในป 2555 

เปนตนไป 

น้ำตาลทรายดิบท่ีผลิตไดสามารถ 

สงออกไปยงัสหภาพยโุรป ภายใตสทิธพิิเศษ

ทางการคา ดังนั้น น้ำตาลทั้งหมดที่ผลิต

ได ในป 2553 ไดสงออกไปยังสหราช

อาณาจักร สำหรับแผนในอนาคต จะลงทุน

เพิ่มเติมอีกประมาณ 200 - 300 ลานบาท 

ในการซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ือแปรรูปน้ำตาลดิบ

เปนน้ำตาลทรายขาว 

• กลุม TCC และมิตรผลชะลอการ

กอสราง 

สวนโครงการผลิตออยและน้ำตาล

ของกลุมบริษัท TCC ไดแก บริษัท MRT-

TCC Sugar Investment ซึ่งไดรับอนุมัติ

จากทางการของกัมพชูาเม่ือเดือนกุมภาพันธ 

2551 เพ่ือลงทุน 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่

จงัหวัดเกาะกง โดยรวมกับกลุมมงฤทธีกรุป 

(Mong Reththy Group) ซึ่งเปนกลุม

ธุรกิจของออกญามงฤทธี มีสายสัมพันธ

ใกลชิดกับรัฐบาลของนายฮุนเซน โดย 

ฝายไทยถือหุนในบริษัทรวมทุนรอยละ 49 

และฝายกัมพูชาถืออีกรอยละ 51 อยางไร

ก็ตาม โครงการนี้ไดชะลอการลงทุนออก

ไปกอน 

สำหรบัโครงการของกลุมบรษิทัน้ำตาล

มิตรผล ไดสัมปทานเชาพื้นท่ี 123,350 ไร 

จากรัฐบาลกัมพูชา ระยะเวลา 90 ป ใน

พื้นท่ี 3 แปลง ในเขตจังหวัดอุดรเมียนจัย 

(อุดรมีชัย) ซึ่งหางจากชายแดนไทยทาง

ดานโอสะเม็ด-ชองจอม จังหวัดสุรินทร 
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ประมาณ 20 กิโลเมตร เพื่อปลูกออยและ

สรางโรงงานน้ำตาล โดยโครงการปลูกออย

ดำเนนิการในนามบริษทั Tonle Sugar Cane 

บรษิทัฯ เริม่ทดลองปลูกออยในพ้ีนทีส่มัปทาน

แลวตัง้แตป 2552 เพือ่หาพนัธุออยทีเ่หมาะสม

โดยหากปลูกเต็มโครงการจะไดผลผลิต

ประมาณ 3 ลานตันออยตอป  

เกาะกง ดำเนินการในรูปแบบของการขอ

สัมปทานพื้นที่เพาะปลูก โดยในอนาคตมี

เปาหมายเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกเปน 195,000 

ไร และกอสรางโรงกล่ันน้ำมันปาลม  

สวนเครือซิเมนตไทย มีธุรกิจปลูก 

ยคูาลปิตัส เพือ่เปนวตัถดิุบในการทำกระดาษ 

ดำเนินการในนามบริษัท CPAC Agro 

Industry โดยกมัพชูายงัไมอนญุาตใหสงออก

ไมยูคาลิปตัสทอน โดยตองแปรรูปกอน 

สงออก เชน แปรรูปเปนชิ้นไมสับ 

Ṏ¹Å§·Ø¹»ÅÙ¡ÂÒ§¾ÒÃÒ 
กมัพชูาไดเริม่ปลูกยางต้ังแตทศวรรษท่ี 

1920 สมัยที่ยังเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส 

แตการปลูกยางพาราประสบปญหาในชวง

ทศวรรษท่ี 1970 เม่ือเกดิสงครามกลางเมอืง 

โดยจากขอมูลของกรมการปลูกยางพารา

ของกัมพูชา กัมพูชามีพื้นที่เหมาะสมใน

การปลูกยางพาราประมาณ 1.9 ลานไร 

แตปจจุบันปลูกยางพาราประมาณ 1.5 

ลานไร จึงยังมีศักยภาพในการเพ่ิมพื้นที่

ปลูกยางพารา โดยในป 2554 ตั้งเปาหมาย

ขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราอีกประมาณ 

190,000 - 250,000 ไร และตั้งเปาหมาย

เพิ่มผลผลิตยางพาราในป 2563 ประมาณ 

353,000 ตัน  

สำหรับนักลงทุนรายใหญในธุรกิจ 

ยางพาราของกัมพูชา คือ จีน เนื่องจาก

เปนประเทศที่ใชยางพารามากที่สุดในโลก

นับตั้งแตป 2544 เปนตนมา แตปจจุบัน

จีนมีพื้นที่เพียง 3.75 ลานไรที่เหมาะสม

สำหรับปลูกยางพารา ซึ่งสวนใหญอยูใน

มณฑลไหหนาน (ไหหลำ) มณฑลหยนุหนาน 

และบางสวนในมณฑลกวางตง (กวางตุง) 

ทางภาคใตของจีน เพราะเปนพื้นที่ที่มีฝน

ตกชุก รัฐบาลจีนจึงพยายามสง เสริม 

ภาคเอกชนใหไปลงทุนปลูกยางพาราใน

ตางประเทศ ทั้งในทวีปแอฟริกา และ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งยังคงมี

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 

บริษัท Hainan Natural Rubber 

Industry Group Corp ของจีน และบริษัท 

Suigang Investment Development 

ของกัมพูชา ไดลงนามในสัญญาที่จะรวม

ลงทุนปลูกยางพาราในพ้ืนที ่62,659 เฮกตาร 

หรือประมาณ 392,000 ไร เม่ือวันที่ 31 

มีนาคม 2549 นอกจากน้ี บริษัท Hainan 

Natural Rubber Industry Group Corp 

ยังมีแผนกอสรางโรงงานแปรรูปยางพารา 

มูลคาการลงทุน 1.3 พันลานหยวน (162.5 

ลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยมีกำลังผลิตใน

การแปรรูปยางพารา 300,000 ตันตอป 

«Õ¾ÕáÅÐàº·Òâ¡ÃÃØ¡ Ø̧Ã¡Ô¨
ÍÒËÒÃÊÑμÇ � 

เครอืเจรญิโภคภณัฑไดเขามาต้ังโรงงาน

ผลิตอาหารสัตวที่กัมพูชา ตั้งแตป 2538 

โดยลงทุนคร้ังแรก 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

กำลังผลิต 10,000 ตันตอเดือน และตอมา

ไดลงทุนเพิ่มเติมอีก 2.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพื่อขยายกำลังผลิตอาหารสัตวเปน 15,000 

ตันตอเดือน แบงเปนอาหารสุกรสัดสวน

รอยละ 70 อาหารไกรอยละ 20 และ

อาหารเปดรอยละ 10  

แตโครงการกอสรางโรงงานน้ำตาล

ของกลุมมิตรผล ซึ่งดำเนินการในนาม

บริษัท Angkor Sugar ไดชะลอออกไป 

เน่ืองจากสถานการณความไมสงบบริเวณ

ชายแดนไทยและกัมพูชา สงผลใหบริษัทฯ 

ชะลอแผนการลงทุนต้ังโรงงานน้ำตาล

ทรายในกัมพูชา โดยสั่งการใหเจาหนาท่ีซึ่ง

เปนคนไทย เดินทางกลับประเทศเพ่ือ

ความปลอดภัย เหลือเฉพาะลูกจางรายวัน

ชาวกัมพูชาดูแลพ้ืนที่ 

ขณะเดียวกันตองเผชิญกับคูแขงจาก

ประเทศอื่น โดยบริษัท Kamadhenu 

Ventures (Cambodia) ของอินเดียไดเร่ิม

กอสรางโรงงานน้ำตาลแหงท่ีสองของกัมพชูา

ที่อำเภอ Sambo ในจังหวัดกระแจะ เม่ือ

เดือนมกราคม 2554 มีกำลังผลิตน้ำตาล 

100,000 ตันตอป ไฟฟา 26 เมกะวัตต 

และเอทานอล 35,000 ลิตรตอวัน  

â¤Ã§¡ÒÃ»ÒÅ�Á¹éÓÁÑ¹áÅÐ»ÅÙ¡»†Ò  
บริษัทเทอราโกร ซ่ึงเปนบริษัทที่ลงทุน

ทางดานการเกษตรจากท่ีดินในเครือทีซีซ ี

แลนดท้ังในและนอกประเทศไทย ไดจัดตั้ง

บริษัทปาลมมิลล เพื่อทำธุรกิจสวนปาลม

น้ำมันเนื้อที่ประมาณ 5,200 ไร ที่จังหวัด
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สวนบริษัทเบทาโกรไดเขาไปดำเนิน

ธรุกจิอาหารสตัวในกมัพูชา โดยในชวงตนป 

2554 ไดนำเขาอาหารสัตวไปจำหนายยัง

กัมพูชา 3,500 ตันตอเดือน และในอนาคต

มีแผนจะกอสรางโรงงานผลิตอาหารสัตว

ขนาดกำลังผลิต 15,000 ตันตอเดือน 

ขณะที่การเลี้ยงสัตวบก ปจจุบันมี 

กฎระเบียบหามการลงทุนตางชาติเฉพาะ

การเลี้ยงสัตวพื้นเมือง คือ การเลี้ยงไก 

พืน้เมอืง โคและกระบอืพ้ืนเมอืง เปดพ้ืนเมือง 

โดยเครือเจริญโภคภัณฑไดสงเสริมใหเกษตรกร 

กัมพูชาเลี้ยงสัตว แตปจจุบันยังไมไดรับซื้อ

คืน เพราะความตองการของผูบริโภคใน

ทองถิ่นยังสูงอยู อยางไรก็ตาม ในอนาคต

หากมีปริมาณการผลิตเพียงพอกับการ

บริโภคในทองถิ่น มีแผนจะกอสรางโรงงาน

ชำแหละในกัมพูชา 

สำหรับเครือเบทาโกร ไดกอสรางฟารม

แมพันธุสุกร 1,200 แมพันธุ ในกัมพูชา 

โดยลูกสุกรที่ผลิตไดเลี้ยงเองรอยละ 70 

และไปสูโครงการจางเล้ียงอีกรอยละ 30  

âÍ¡ÒÊ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ Ø̧Ã¡Ô¨ 
ÊÑμÇ �¹éÓ 

กัมพูชาเปนแหลงประมงน้ำจืดใหญ

เปนอันดับ 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย 

และบังกลาเทศ เนื่องจากมีทะเลสาบช่ือ

โตนเลสาบ ซึ่งเปนทะเลสาบธรรมชาติ

ขนาดใหญเน้ือที่ 3,000 ตารางกิโลเมตร 

และมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ ทำใหมี

สัตวน้ำจำนวนมาก มีผลผลิตประมงน้ำจืด

กวา 400,000 ตันตอป ซึ่งเปนผลผลิตของ

โตนเลสาบ 230,000 ตนัตอป หรอืประมาณ

รอยละ 60 ของผลผลิตประมงน้ำจืดของ

ทั้งประเทศ  

กัมพูชาหามการลงทุนของตางชาติใน

ธรุกจิจบัปลาน้ำจืด ปลาเหลือง ปลาดุกยกัษ 

จระเข ปลายี่สก ฯลฯ โดยกำหนดใหเปน

ธุรกิจสงวนสำหรับผูประกอบการรายยอย

ภายในประเทศ 

สำหรับโอกาสของนักลงทุนไทย ไดแก 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เชน ปลาน้ำจืด 

จระเข เพื่อการสงออก และอุตสาหกรรมท่ี

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมประมง เชน 

อุตสาหกรรมหอง เย็น อุตสาหกรรม

โรงน้ำแข็ง อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ำ 

33



ในปจจุบัน กระแสสินคาที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมหรือ Eco 
Product กำลงัเปนกระแสท่ีรอนแรง
และไดรับความสนใจจากทั่วโลก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหภาพยุโรป
ที่สินคาเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
มีอัตราการขยายตัวในชวง 10 ป
ที่ผานมาเกินกวา 400 เทา เพราะ
ผลิตภัณฑดังกลาวนอกจากจะ
ตอบสนองความตองการดาน
ประโยชนใชสอยแลว ยังชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  

การพัฒนาตลาดสินคา ท่ี เปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม สวนหนึ่งมาจากการสราง

แนวคิดใหมๆ ไมวาจะเปนการพัฒนา 

รูปแบบผลิตภัณฑ การลดการใชสารเคมีใน

กระบวนการผลิต การลดการใชทรัพยากร 

ธรรมชาตใินทุกขัน้ตอนของธรุกิจ การลงทุน

ใชเทคโนโลยีทีช่วยประหยัดพลังงาน รวมท้ัง 

การออกตราสัญลักษณ/ฉลากเพ่ือรับรอง

สินคา Eco Product โดยแนวคิดตางๆ 

เหลานี้ ถือเปนแรงผลักดันสำคัญท่ีจะรักษา

สิ่งแวดลอมและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

การบริโภคผลิตภัณฑที่ เปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม มีแนวโนมในการเจริญเติบโต 

แมขณะน้ีสดัสวนเทียบกับการบริโภคท้ังหมด

ของประเทศท่ีพฒันาแลวยังอยูทีร่อยละ 3-4 

กต็าม แตในบางประเทศเชน สหรฐัอเมรกิา 

หรืออิตาล ีมแีนวโนมการบริโภคผลติภัณฑที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

ปจจบุนั สนิคาทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม

ที่พบเห็นไดมาก ไดแก สินคาประเภท

เครื่องใชไฟฟาภายในบาน เครื่องสำอาง 

เฟอรนิเจอรและของตกแตง เปนตน รวมทัง้

นักออกแบบรุนใหมหันมาออกแบบสินคา

แนว Eco Friendly กันมากข้ึน 

Leaf Phone ¾ÅÑ§§Ò¹ÊÐÍÒ´ 
อุปกรณพกพาสุดฮิตของคนรุนใหมใน

ทุกวันนี้ คงหนีไมพน สินคาตระกูลไอ (i) 

ตางๆ ไมวาจะเปน iPod, iPhone หรอื iPad 

แตถาเราจะใชอุปกรณพกพาที่ทันสมัย

ใชพลังงานสะอาด แถมยังสามารถนำมา

เปนเครื่องประดับท่ีทันสมัยไดดวย ปจจุบัน

ไดมีการผลิตผลิตภัณฑแบบน้ีออกมาแลว 

ในชื่อวา Leaf Phone หรือโทรศัพทใบไม  

Leaf Phone ออกแบบโดย Seungkyn

Woo และ Junyi Heo นกัออกแบบชาวเกาหล ี

ความพิเศษของตัวเครื่องคือ สามารถดัด

ตวัเครือ่งใหโคงงอ จนสามารถนำมาสวมใส

ที่ขอมือได คลายกับนาฬกาขอมือ (Wrist 

Watch) เปนการดไีซนทีเ่รยีบงาย แตทนัสมยั

และสวยงาม สะดวกแกการพกพา แมวา

ตวัเครือ่งจะไมมคีวามสามารถมากเทยีบเทา

โทรศัพทจากคายดังอื่นๆ เชน การเลนเกม

ดาวนโหลดเพลง รบัอเีมล หรอือานหนงัสอื-

พิมพออนไลน แตอยางนอย Leaf Phone 

ก็รับและสงขอความได โดยแผงโซลาร 

ที่อยูใตปุมกดจะสามารถรับแสงอาทิตย

เพื่อเปลี่ยนเปนพลังงาน เหมือนกับการ 

ชารตแบตเตอร่ีโทรศพัท ดวยพลังงานไฟฟา 

เชนในโทรศัพทที่ใชกันอยูปกติ  
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สำหรับการชารตโทรศัพทมือถือดวย

พลังงานแสงอาทิตยนั้น เปนทางเลือกหน่ึง 

ในการใชพลังงานทางเลอืก แตนัน่กไ็มสำคญั

เทากบัวา โทรศพัทมอืถอืเครือ่งนี ้ถกูออกแบบ

มาดวยจดุประสงคท่ีวา “สรางจิตสำนกึของ

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลด

การใชพลังงานท่ีสิ้นเปลือง” 

e-Cart Ã¶à¢ç¹¾ÅÑ§§Ò¹¨Å¹� 
การใชชวีติประจำวันของคนเมืองทกุวนัน้ี 

มักจะจับจายซ้ือของในซูเปอรมารเก็ต โดย

พบขอมูลทีน่าตกใจคือ ระยะทางในการเข็น

รถเข็นในซูเปอรมารเก็ตท่ีเราเขาแตละคร้ัง 

จะมีระยะทางไกลคร้ังละ 2 - 3 กิโลเมตร

เลยทีเดียว 

นักออกแบบอุตสาหกรรมที่ ชื่ อว า 

Kitae Pak และ Inyong Jung ซึ่งทั้งสอง

เปนชาวเกาหลี ไดสังเกตและเก็บขอมูล

การใชงานรถเข็น และมแีนวคดิการออกแบบ

นำพลังงานจลนที่ใชในการเคลื่อนที่ของ 

รถเข็นนำมาผลิตไฟฟาได 

รถเข็นที่ใชในซูเปอรมารเก็ตที่ Kitae 

Pak และ Inyong Jung รวมกนัออกแบบน้ัน 

สามารถใสสินคาท่ีคุณตองการจะซ้ือและ

ยังผลิตพลังงานไฟฟาหมุนเวียนโดยการใช

พลังงานจลนได เรียกวา e-Cart หรือ รถ

เข็นพลังงานจลน 

สาเหตุท่ีเรียกวา รถเข็นพลังงานจลน

นั้น เพราะมีการออกแบบใหลอรถเข็น มี

คุณสมบัติพิเศษท่ีจะแปลงพลังงานจลนเปน

กระแสไฟฟาในเวลาลอหมุน ซึ่งจะถูกจัด

เก็บไวในแบตเตอรี่แบบ on board  

เมื่อใดก็ตามท่ีรถเข็นผานไปยังแทนที่

เก็บพลังงาน ก็จะมีการปลอยพลังงานที่

ผลิตขึ้น ไปยังหนวยเก็บพลังงานหลัก  

นับเปนแนวคิดที่นาสนใจ และหวังวาจะ

สามารถเกิดขึ้นจริงไดในอนาคต เพราะ

อตัราการใชรถเข็นตอวันนัน้ กน็าจะสามารถ

สรางพลังงานไดจำนวนมากเลยทีเดียว 
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หนาตาคลายกบักระถางตนไมทัว่ๆ ไป แตที่

แตกตางก็คือ กระถางเล็กๆ นี้ สามารถ

นำไปวางไวตรงไหนก็ได แลวยังสามารถ

ใหสารอาหารท่ีจะทำใหพืชที่เราปลูกน้ัน

เติบโต แข็งแรง และมีรสชาติดีอีกดวย 

ดวยโครงสรางท่ีเรียบงาย “Jarst” มี

ประกอบเพียง 3 ชิ้นสวน ไดแก ตัวถัง

สำหรับใสเศษอาหารในการหมัก แผนกั้น

ดานในซึ่งจะปลอยปุยหมักท่ีไดสูดิน และ

ฝาครอบ  

ซึ่งทั้งหมดนี้ประกอบติดกับกระถาง

ตนไม เพยีงนำเศษอาหารท่ีเหลอืๆ จากการ

รับประทาน ไมวาจะเปนเศษผัก ผลไม 

หรือเศษอาหารอ่ืนๆ ใสลงไปในถังหมัก 

ปดฝาทิ้งไว จากนั้นก็ปลอยใหกระบวนการ

ของธรรมชาติในการยอยสลาย ซึ่งโดย

ทั่วไปจะใชระยะเวลาประมาณ 5 - 6 เดือน 

ก็จะไดปุยหมักออกมา แผนกั้นดานในก็จะ

ปลอยสารอาหารลงสูดินในกระถาง เปน

ปุยบำรุงช้ันดีแกตนไมตอไป 

à»Åà´ç¡ËÑÇã¨ Eco 
เปล เ ด็ก เ ล็กพ ลั งงานโซลาร จ าก 

Greenglo Plus เปนอุปกรณสำหรับเด็ก  

ที่ไดรับความนิยมมากในสหรัฐฯ ในวันนี้  

เปลนีจ้ะเสรมิแผงโซลารเซลลเกบ็พลังงาน

แสงอาทติยมาใชในการอำนวยความสะดวก

เลก็ๆ นอยๆ ได เชน ใชตอกบัอุปกรณเสรมิ

เพื่ออุนนม อุนอาหารบด ใหมีอุณหภูมิที่

เหมาะสม หรือใหพลังงานกับกลองดนตรี

เพื่อกลอมในยามหลับ โดยไมตองเปลือง

พลังงานจากไฟฟา หรือแบตเตอรี่ 

วิธีการใชงานก็แสนงาย เพียงแค 

นำเปลออกไปรับแสงแดดยามเชา จากน้ัน

ก็แคประกอบแผงโซลารเซลลเขาไปกับ 

ตัวเปลดวยเทานั้น ก็จะไดพลังงานไวใช 

ปจจุบัน เปลน้ีมีขายแลวท่ีสหรัฐฯ ใน

ราคา 149.95 เหรียญสหรัฐฯ หรอืประมาณ 

4,500 บาท  

¡ÃÐ¶Ò§μŒ¹äÁŒãÊ‹»Ø‰Â 
การทำปุยหมักจากเศษอาหารกำลัง

ไดรับความนิยม เนื่องจากเปนการกำจัด

ของเสียภายในครัวเรือนที่แทบจะไมตอง

ลงทุนอะไรเลย แถมยังไดปุยอินทรียไรสาร

เคมีมาใชอีกตางหาก แตบางคนอาจจะ

ไมมีเวลาหาถังหมัก หรือตองการความ

สะดวกในการนำปุยไปใสตนไม นกัออกแบบ

จึงไดออกแบบกระถางตนไมที่เปนถังหมัก

ปุยไปในตัว ตอบรับชีวิตคนเมือง 

Leonardo Fortino และ Andrea 

Bartolucci ไดออกแบบ “Jarst” ซึ่งรูปราง
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à¤Ã×èÍ§ÃÐºÒÂÍÒ¡ÒÈã¹Ã¶Â¹μ� 
¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ� 
(Solar Power Auto Cooler)  

หองโดยสารมากๆ จะสงผลเสียหายตอ

แผงควบคุมหรือพวงมาลัย นอกจากนี้

ความรอนยังกอใหเกิดความเสียหายตอ 

ชิ้นสวนอุปกรณ ภายในหองโดยสาร เชน 

เคร่ืองหนังของเบาะซ่ึงจะทำใหอายุการ 

ใชงานส้ันลง 

ตวัระบายความรอนจะใชแผงโซลารเซลล

ในการผลิตไฟฟา เพื่อสงตอไปยังมอเตอร 

ใชในการหมุนใบพดัลม โดยพดัลมจะชวยดูด

อากาศรอนในหองโดยสารไปปลอยนอกรถ 

และยังปองกันไมใหความรอนในรถเพ่ิมขึ้น 

เคร่ืองน้ีออกแบบมาใหสามารถติดตั้งไวท่ี

หนาตางดานขาง ดวยการแขวนไวบนขอบ

หนาตาง  

เครื่องระบายอากาศน้ี จะทำงานไดใน

วนัทีม่แีสงแดดซึง่มโีอกาสทีร่ถจะรอนมากขึน้ 

แตหากเปนวันที่ไมมีแสงแดดหรือชวงเวลา

กลางคืน เครื่องจะไมทำงาน ผูใชรถหลาย

คนยังมีความกังวลวาเครื่องดังกลาวจะ

ชวยลดความรอนภายในรถไดจริงหรือไม 

แตที่แนๆ อยางนอยเครื่องน้ีก็นาจะชวย

ลดกลิ่นไมพึงประสงคท่ีอยูในตัวรถได 

¹ÇÑμ¡ÃÃÁÊÕà¢ÕÂÇ ½‚Á×Í¤¹ä·Â 
เหน็ผลติภณัฑทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม

ของตางประเทศมาแลว มาดูสนิคาทีเ่ปนการ 

ออกแบบเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอ 

สิ่งแวดลอมของคนไทยกันบางวามีรูปราง

หนาตาอยางไร และมีการใชงานแบบไหน 

ซึ่งผลิตภัณฑ Greenovation ที่นำมา

เสนอน้ี เปนผลิตภัณฑที่ผานการประกวด

ออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิ เวศเศรษฐกิจ 

แหงประเทศไทยมาแลว 

ªØ´ªÑé¹ã¹à ḉ¡¨Ò¡àÊŒ¹ãÂä¼‹ 
บรษิทั ซาบนีา ฟารอสีท จำกดั ไดสง 

ผลงานชุดชั้นในเด็กผลิตจากเสนใยไผ  

เขาประกวดในงานประกวดออกแบบผลติภัณฑ

เชิงนิเวศเศรษฐกิจแหงประเทศไทย ซึ่ง

ผานเขารอบในประเภทภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

Solar Power Auto Cooler เปนเคร่ือง

ระบายอากาศท่ีจะชวยใหรถมีความเย็นข้ึน 

แมในวนัทีม่อีากาศรอน เคร่ืองระบายอากาศ

ชนิดนี้ถูกออกแบบมาใหสามารถติดไว 

ดานบนสุดของกระจกดานขางรถ ซึ่งเครื่อง

จะทำการดดูลมรอนจากภายในหองโดยสาร

ไปปลอยท่ีดานนอกตัวรถ ชวยใหอากาศ

ภายในหองโดยสารมีความเย็นไดระดับหนึ่ง 

เคร่ืองดังกลาวถูกออกแบบใหชวยลด

ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากความรอนที่อยู

ในหองโดยสาร โดยรถที่มีความรอนภายใน

ชุดชั้นในเด็กท่ีผลิตจากเสนใยไผ ซึ่ง

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมน้ี ผลิตดวยระบบ

การผลิตแบบ Lean ชวยในการบริหารเวลา

และการทำงานเพือ่กำจดัความสูญเปลา และ

นำระบบ Evaporative Cooling Pads System 

หรอื EVAP มาใชแทนเครือ่งปรบัอากาศดวย  

เสนใยไผธรรมชาติ มคีณุสมบัติ สามารถ

ดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด และปลอย

ออกซิเจนกลับคืนสูสิ่งแวดลอมไดสูงกวา

เสนใยจากพืชชนิดอื่นถึงรอยละ 30 อีกทั้ง

ยังเลือกใชวิธีการทำเสนใยไมไผ ที่ไดรับ

การรับรองวาปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม เชน 

วิธีไลโอเซลล (Lyocell Process) 
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ดวยคุณสมบัติพิเศษของตนไผขางตน 

เมื่อนำมาผลิตเปนเสนใยธรรมชาติ จึงไม

เกิดการระคายเคืองผิวหนังตอผูสวมใส 

เนื่องจากเสนใยไผจะเรียบล่ืน และไม

ระคายเคืองสำหรับผูที่มีผิวหนังแพงาย  

อีกทั้ง ยังใหสัมผัสท่ีนุมสบายกวาผาที่ผลิต

จากเสนใยฝายดวย 

นอกจากน้ัน ในดานการผลิตยังสามารถ

ชวยลดขัน้ตอนของกระบวนการ และประหยัด

พลังงานไฟฟาได สวนกระบวนการตัดเย็บ 

ซึง่เปนกระบวนการทีม่สีวนสญูเสยีมากทีส่ดุ

ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องนุงหม บริษัทฯ 

ไดมกีารนำเทคโนโลยีมาใชในการวาง Mark 

เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากวัตถุดิบได

มากที่สุดหรือตัดแลวมีเศษเหลือนอยท่ีสุด

ดวย  

¡ÃÐ¶Ò§Â‹ÍÂÊÅÒÂä´Œ¨Ò¡ 
´ÑºàºÔéÅ àÍ 

กระถางยอยสลายไดจากดับเบ้ิล เอ 

ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด Eco 

Design 2009 ในโครงการประกวดออกแบบ

ผลติภัณฑเชิงนเิวศเศรษฐกิจแหงประเทศไทย 

ครัง้ที ่2 ประจำป 2552 “2nd Thailand Eco 

Design Award 2009” ในหวัขอ “ลดโลกรอน 

ดวยการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ 

“Reduce Global Warming with Eco 

Design” ที่จัดขึ้นโดยศูนยเทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

กระทรวงอุตสาหกรรมประเภทภาคเอกชน  

“กระถางยอยสลายได” เปนผลงานท่ี

ผานการทำวิจัยและออกแบบรวมกันระหวาง 

ดร.ชินรัฐ บุญชู ดร.เฉิดฉิน ปุกหุต บริษัท 

ดี เอ รีเซิรช เซ็นเตอร จำกัด ดร.สกุณณี 

บวรสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

บริษัท ดับเบ้ิล เอ จำกัด 

แนวคิดในการนำกระถางยอยสลายได 

สำหรับบรรจุกลาตนกระดาษดับเบ้ิล เอ 

เพื่อใชแทนหลอดพลาสติกที่ยอยสลายได

ยาก ซึง่การใชกระถางท่ีสามารถยอยสลายได 

นับเปนการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น รวมถึง

ลดปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑประเภท

พลาสติกไดอีกดวย ซึ่งจะมีสวนชวยในการ

ลดการสูญเสียจากการขนสงตนกลาออก

จากหลอดปลูก สามารถปลูกไดท้ังกระถาง 

นอกจากน้ี กระถางยังสามารถยอยสลาย

ไดตามธรรมชาติดวยจุลินทรียในดิน โดย

ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาใสปุยที่เปน

ประโยชนลงในกระถางดวย 

ขั้นตอนการทำกระถางยอยสลายได

คือ การนำน้ำเสียจากโรงงานกระดาษที่มี

ปริมาณเซลลูโลสเหลืออยูมาเปนวัตถุดิบ 

และใชจุลินทรียอะซีโตแบคเตอรไซลินัม 

เปลี่ ยนน้ำ เสียให เปนฟลม ซึ่ งวิ ธีการ 

ดังกลาว เปนวิธีการเดียวกันกับที่ใชผลิต

วุนมะพราวจากน้ำมะพราว ซึ่งทีมวิจัยได

ออกแบบใหแบคทีเรียผลิตฟลม เพื่อขึ้นรูป

เปนกระถางได โดยไมตองผานกระบวนการ
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ใหความรอนทีส่ิน้เปลืองพลังงานและสามารถ

ยอยสลายไดตามธรรมชาติภายหลังการ

ปลูกตนกลาลงดิน 

ปจจุบัน ดับเบิ้ล เอ จำหนายและ

แจกจายตนกลา (ตนกระดาษดับเบิ้ล เอ) 

ใหกับเกษตรกรประมาณ 120 ลานตนตอป 

ซึ่งหากมีการนำกระถางยอยสลายไดมาใช

แทนหลอดพลาสติก ที่ผานการแปรรูป

หลายข้ันตอนจากปโตรเลียม จะทำให

สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกไดถึง 120 

ลานชิ้นตอป 

นอกจากกระถางยอยสลายแลว ดบัเบ้ิล 

เอ ยงัมแีนวคิดในการพฒันาซองบรรจุภณัฑ

กระดาษดับเบิ้ล เอ ซึ่งเปนหอบรรจุภัณฑ

ที่ไมใชแลว มาดัดแปลงใหลูกคาสามารถ

ประกอบเปนซองใสเอกสาร หรือถุงหิ้วได 

เพราะกระดาษของดับเบ้ิล เอ มคีวามเหนียว

พอทีจ่ะใชงานไดอกีหลายคร้ังกอนจะเปนขยะ 

Eco Shop by Top - Pipat 
นักออกแบบและนักธุรกิจรุนใหมท่ีนา

ชื่นชม นายพิพัฒน อภิรักษธนากร เปน

เจาของกจิการรานจำหนายสนิคาทีเ่ปนมติร

กับสิ่งแวดลอม แหงแรกของประเทศไทย 

ที่มีชื่อวา ECO SHOP by Top - Pipat 

สินคาทุกชิ้นในรานนี้จะถูกออกแบบ

ภายใตแนวคิดเพื่อสิ่งแวดลอม โดยมีทั้ง

ผลิตภัณฑที่ออกแบบใหมจากวัสดุใหม 

และผลิตภัณฑที่ออกแบบดวยการนำวัสดุ

สิ่งของเหลือใช มาประดิษฐดวยงานดีไซน

ที่แตกตาง และสามารถนำไปใชประโยชน

ไดจริง ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหลูกคาที่มาเลือก

ซื้อสินคาภายในราน ไดมีสวนรวมคำนึงถึง

สิง่แวดลอมและภาวะโลกรอนท่ีกำลงัเกิดขึน้

และสงผลกระทบตอคนบนโลกในปจจุบัน 

สินคาท่ีวางจำหนายจะแบงออกเปน

หมวดตางๆ รวมกวา 100 รายการ อาทิ 

เครื่องประดับ ของใชภายในบาน กระเปา 

ของขวัญ ของตกแตงบาน เชน โคมไฟ 

ดินสอ สมุดโนต เปนตน โดยเบ้ืองตน

สินคาที่วางจำหนายจะมีทั้งสินคานำเขา

จากตางประเทศ อาทิ ญี่ปุน ยุโรป ฯลฯ 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 และสินคาที่ผลิต

ในประเทศ โดยนักออกแบบคนไทยรอยละ 40  

ในอนาคตทาง ร าน เป ดกว า ง ให 

นักออกแบบคนไทย สามารถผลิตและนำ

สินคามาวางจำหนายได สงผลใหสินคาที่

เกดิจากการผลติในประเทศ โดยนกัออกแบบ

คนไทยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 80 สวนที่เหลือ

จะเปนสินคาท่ีนำเขาจากตางประเทศ เพ่ือ

เปนการสรางแรงบันดาลใจท่ีแตกตางออกไป 

สำหรบัตวัอยางผลงานทีจ่ะนำมาเสนอ

จากการออกแบบของท็อป พิพัฒน เปน

โคมไฟติด - แขวนผนัง ซึ่งมีแนวคิดการ

ออกแบบคือ ความตองการจากโรงงานท่ี

ตองการนำเศษดายท่ีเหลอืใชจากการผลิตตู 

Switch Board มาใชใหเกิดประโยชนแทน

การนำไปช่ังกิโลขาย และดวยขอจำกัด

ของฝายผลิตในโรงงานท่ีถนดัในการตดั พบั 

เจาะ เทานั้น ดังนั้นการออกแบบผลงาน

ชิ้นนี้ตองงายในการผลิต แตตองเต็มไป

ดวยรายละเอียดของความคิดสรางสรรค 

เชน การเลือกสีภายในโคมไฟ หรือการติด

ขอความสำคัญโดยใชแมเหล็ก รวมท้ังการ

ใชงานท่ีสามารถถอดประกอบและซอนทับ

กัน เพื่อประหยัดพ้ืนท่ีในการขนสง ทำให

สามารถลดมลพิษในอากาศจากจำนวนครั้ง

ในการขนสงท่ีลดลง และเมือ่ไมตองกรดีผนัง

เพื่อผังสายไฟก็เปนการชวยลดปริมาณขยะ

ที่จะเกิดข้ึนตามมาดวย 

¼ŒÒÁ‹Ò¹»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ 
ดวยพลังความคิดสรางสรรค ที่ไมเคย

หยุดนิ่งของ Pasaya ไดมีการออกแบบและ

พัฒนาผามานประหยัดพลังงาน ที่ปองกัน

ความรอนและรงัสี UV โดยใชหลักการสะทอน

คลื่นแมเหล็กไฟฟาชวงความยาวคล่ืนตั้งแต 

Infrared ถึง UV สามารถลดอุณหภูมิ

ภายในบานได 2 - 4 องศา  

จุดเร่ิมตนของความคิดในการสราง 

ผามานประหยัดพลังงาน มาจากแนวคิด

ในการสรางสรรคผลิตภัณฑของ Pasaya 

ตลอดมาคือ การผลิตสินคาที่มีคุณคาใน

ดานประโยชนใชสอย และโดดเดนในดาน

เอกลักษณงานดีไซน อีกทั้งคำนึงถึงสุขภาพ

ของลกูคา รวมไปถงึการรักษาสิง่แวดลอมดวย  

ดงันัน้ ในยคุทีท่ัง้โลกกำลังตระหนกัถึง

ปญหาภาวะโลกรอน และการอนรัุกษพลังงาน 

Pasaya ก็คำนึงถึงปญหาน้ีเชนกัน โดยเริ่ม

คิดผลิตภัณฑของ Pasaya ที่สามารถชวย

ลดภาวะโลกรอนได 

อยางไรก็ตาม ในชวงแรก Pasaya มี

ความคิดทีจ่ะผลิตผามานท่ียอยสลายไดกอน 

ซึ่งตองใชวัตถุดิบที่ผลิตจากไฟเบอร แต 

Pasaya เปนกจิการโรงทอผา ดงันัน้การผลิต

ผามานจากไฟเบอรจึงไมใชแนวทาง และ

คิดวาผามานที่ออกแบบอยางสวยงาม 

นาจะเปนของท่ีใชไดคงทนมากกวา  

Pasaya จึงคดิถงึผามานทีก่นัความรอน 

โดยใชหลักการของการสะทอนแสง ซึ่งใช

เวลาในการพัฒนากวา 1 ป ใชผาในการ

ทดลองนับหม่ืนเมตร กวาจะไดผามาน
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ประหยัดพลังงานท่ีเปนความภูมิใจของ 

Pasaya ในวันน้ี  

ผลิตภัณฑ Pasaya ไดมีการทดสอบ

ประสิทธิภาพของผามานประหยัดพลังงาน 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของผามาน

ประหยัดพลังงาน โดยการใชกลองทดสอบ 

3 ชุด เปรียบเสมือนหอง 3 หอง หองหนึ่ง

ติดต้ังผามานประหยัดพลังงาน อีกหอง 

ติดตั้งผามานทั่วไป และหองสุดทายไมติด

ผามาน ภายในติดตั้งเทอรโมมิเตอรที่แสดง

อณุหภมูแิสดงบนจอ LCD จากน้ันใชสปอรต-

ไลท 3 ดวง สองไฟซึง่เปรยีบเสมือนแสงแดด

เขาไปทีห่องทัง้สามในระยะหางท่ีเทากนัเปน

เวลาประมาณ 10 นาที 

ผลปรากฏวา จากอุณหภูมิเร่ิมตนการ

ทดลองท่ี 26 องศาเซลเซียส เม่ือเวลาผาน

ไปประมาณ 10 นาที หองท่ีติดตั้งผามาน

ประหยดัพลังงานมอุีณหภูม ิ29 องศาเซลเซียล 

สวนหองที่ติดตั้งผามานทั่วไป มีอุณหภูมิสูง

ขึ้นเปน 31 องศาเซลเซียล และหองที่ไมติด

ผามานมีอุณหภูมิสูงถึง 33 องศาเซลเซียล 

ซึ่งขอมูลจากสำนักงานนโยบายและแผน

พลังงาน กระทรวงพลังงานกลาววา ทุก 1 

องศา ที่อุณหภูมิลดลงจะชวยประหยัด 

คาไฟฟาจากเครื่องปรับอากาศไดรอยละ 

10 โดยขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม นอกจาก

นี้ ผามานประหยัดพลังงาน Pasaya ยัง

ผานการทดสอบและรับรองจากสถาบัน 

SGS ว าสามารถปอง กันรั งสีอั ลตร า

ไวโอเล็ตในระดับเทียบเทา SPF 50+ อีก

ดวย 

¤Ø³ÊÁºÑμÔÍÑ¹â´´à ‹́¹¢Í§ 
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- สะทอนแสงแดด ความรอน และ

รังสี UV 

- ประหยดัคาไฟของเครือ่งปรบัอากาศ 

- ประหยัดคาใชจายในการทำผามาน

กวารอยละ 50 เพราะไมตองทำ

ผามานกันแสงอีก 1 ชั้น 

- ออกแบบไดสวยงาม ทันสมัย ดวย

เอกลักษณผาทอลายในตัว 

- ปราศจากสารระเหยและสารกอ

มะเร็ง (Formaldehyde Free) 

- ปองกันโรคภูมิแพ เพราะเน้ือผา

ไมกักเก็บฝุน 

ทั้งหมดนี้ เปนตัวอยางหนึ่งของสินคา

ที่เรียกวา Greenovation ซึ่งประเทศไทย

ของเราก็มีความสามารถในการออกแบบ

และผลิตผลิตภัณฑเหลานี้ได 

ผามานของ Pasaya ที่พิสูจนแลววาสามารถ
ประหยัดพลังงานจริง 

 

ทำไมตองเลือกใชสนิคาและบริการทีเ่ปน

มติรตอสิง่แวดลอม คำถามนีห้ลายคนท่ีไดยนิ

ไดฟงอาจตองนำมาคิด และหันกลับมา

มองดตูวัเราเองวา ทกุวนัน้ีสนิคาและบริการ

ที่เราซื้อมาใชในชีวิตประจำวันประกอบดวย

อะไรบาง สินคาและบริการเหลาน้ันกอให

เกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวเรา

อยางไร และจะมีวิธีการแกไขปญหาที่เกิด

ขึ้นไดอยางไรบาง  

ปจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากร การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ และการขยายตวั

ของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และกอให

เกิดมลพิษมากมาย เชน กอใหเกิดน้ำเสีย 

อากาศเปนพิษ ปญหาขยะลนเมือง  

วิธีหนึ่งที่จะสามารถชวยแกปญหา 

สิ่งแวดลอมไดก็คือ การสงเสริมใหผูผลิต

เปลี่ยนมาผลิตสินคา และบริการท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม โดยใชกระบวนการ

ทางเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือในการจัดการ

ทรัพยากร และกระบวนการผลิตอยางมี

ประสิท ธิภาพ ลดการปลอยสาร เคมี 

ประหยัดพลังงาน การเลือกใชหีบหอและ

บรรจุภัณฑ รวมถึงการใหความสำคัญใน

การรับคืนซากของผลิตภัณฑหลังใชเพื่อ 

นำไปกำจัดอยางถูกวิธี 

นอกจากตัวของผูผลิตที่ตองหันมา

ใสใจตอสิ่งแวดลอมแลว ปจจุบันผูบริโภค

สวนใหญก็มคีวามต่ืนตวัในเร่ืองน้ีเชนเดียวกัน 

ทำใหพฤติกรรมของผูบริโภคในปจจุบันมี

การเปลี่ยนแปลง โดยหันมาเลือกซื้อเลือก

ใชสนิคาและบริการทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม 

หรือสินคาสีเขียวกันมากขึ้น เชน เครื่องใช

ไฟฟาประหยดัพลังงาน สินคาฉลากเขียวของ

พืช ผัก ผลไมปลอดสารพิษ ในทองตลาด

เวลาน้ีจึงมีสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมวางจำหนาย เพื่อเปนทางเลือก

สำหรับผูบริโภคที่ใหความสำคัญกับการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง และเปนสวนหนึ่ง

ในการชวยรักษาส่ิงแวดลอมกันมากขึ้น 

สินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม คือ 

สนิคาทีผ่ลติจากกระบวนการและเทคโนโลยี

ที่ใสใจกับผลกระทบท่ีจะเกิดกับส่ิงแวดลอม 

โดยเริ่มตนตั้ งแตการคัดเลือกวัตถุดิบ 

จนกระทั่งสินคานั้นถูกจัดจำหนายไปยัง 
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ผูบรโิภค สวนบรกิารทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม 

คือ บริการตางๆ ที่อำนวยความสะดวกใน

ชีวิตประจำวัน เชน โรงแรม โรงพยาบาล 

รานอาหาร เปนตน ธุรกิจเหลานี้สามารถ

ใสใจตอสิ่งแวดลอมไดโดยการเลือกใช

อุปกรณประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ 

ขยะจำพวกเศษอาหารสามารถนำไปทำปุย

ชีวภาพใชรดน้ำตนไมได เปนตน 

จะรูไดอยางไรวา สินคาและบริการใด

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ผูบริโภคสามารถ

สังเกตไดจากสัญลักษณบนกลองหรือหีบหอ

หรือบนตัวสินคา ไดแก สญัลกัษณฉลากเขียว 

สัญลักษณประหยัดไฟเบอร 5 สัญลักษณ

มาตรฐานผลิตภัณฑคุณภาพ หากเปนบรกิาร

ตางๆ ผูบริโภคเพียงมองหาสัญลักษณ 

การรับรอง ไดแก สัญลักษณรูปใบไมเขียว

สำหรับบริการโรงแรม เปนตน ดงันัน้ทุกครัง้

ที่ตองการซื้อหรือใชบริการตางๆ จงเตือน

ตัวเองเสมอวา ใหมองหาสัญลักษณของ

สินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เพราะนอกจากจะไดใชสินคาและบริการท่ี

เปนไปตามความตองการของตนเองแลว 

ยังจะไดมีสวนรวมในการรักษาส่ิงแวดลอม

ไดอีกทางหนึ่งดวย  

 

แหลงที่มา : กรมสงเสริมคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  

 

เช่ือแนวาในแตละป เราคงมีโอกาส

เขารวมงานประชมุสัมมนาทีจ่ดัขึน้ทัง้ภายใน

และภายนอกองคกรหลายตอหลายคร้ัง 

แตจะมีกี่คนที่เคยมองยอนไปวา ถึงวันนี้ 

เราไดรบัของทีร่ะลกึจากงานประชุม สมัมนา

รวมทั้งหมดกี่ชิ้น และสามารถนำไปใช

ประโยชนไดจริงเทาใด และมีที่ถูกวางทิ้ง

ไวจนลืมไปวาไดมาตั้งแตเม่ือไหร 

การใหความสำคัญกับเรื่องเล็กนอย

อยางการเลือกของที่ระลึกในงานประชุม

สัมมนา ก็เปนอีกหนึ่งวิธีที่สามารถชวยลด

โลกรอนได และยังเปนหนึ่งในแปดแนวทาง 

Green Meetings ที่สำนักงานสงเสริมการ

จัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ได

นำเสนอไวผาน Green Meetings Guideline 

ซึ่งยังสามารถนำไปปรับใชไดกับการเลือก

ของทีร่ะลึกในงานสำคัญตางๆ ไมวาจะเปน 

งานแตงงาน งานวันเกิด หรืองานเลี้ยงรุน 

เพื่อใหมั่นใจวาของท่ีระลึกท่ีเราจะ

มอบใหผูรบันัน้ชวยลดปรมิาณขยะ และชวย

อนุรักษสิ่งแวดลอม ผูจัดงานควรพิจารณา

วาของที่ระลึกนั้นมีคุณสมบัติเหลาน้ีหรือไม 

1. ผลิตจากวัสดุที่สามารถหาไดงาย

ในทองถิ่น ประหยัดพลังงานในการขนสง 

เชน ผลไมสดปลอดสารพิษ ใบชาเลิศรส 

เมลด็พนัธุพชืผกัสวนครวั ไมดอก ไมประดับ 

พรอมดินและกระถาง 

2. ลดการใชบรรจุภัณฑสำหรับของที่

ระลึก ไมตองหอกระดาษหลายช้ัน หรือจะ

เปลี่ยนมาใชกระดาษหอของขวัญแบบ

รี ไซเ คิลก็ เหมาะสมตามแบบ Green 

Meetings 

3. มี ก า รออกแบบ ท่ี เ ป น มิต รต อ 

สิ่ งแวดลอม (Eco-Des ign) เลือกใช

ผลติภณัฑหรอืบรรจภัุณฑทำจากวสัดุรไีซเคลิ

หรือวัสดุที่ผานการใชงานแลว เชน ถุงผา

ลดโลกรอนจากวัสดุธรรมชาติ ดอกไมใน

กระปองรีไซเคิล 

4. ใชวิธีการจัดซ้ือสีเขียว (Green 

procu rement ) สั ง เกตหาสินค าที่ มี 

ฉลากเขียว รักษสิ่งแวดลอม 

5. ไมมีสวนประกอบของพืชท่ีหายาก

ใกลสูญพันธุหรือสัตวปา 

6. สามารถนำมาใชประโยชนไดจริง 

เชน Thumb Drive แกวน้ำลวดลายสะดุดตา

ทีใ่สนำ้ด่ืมในงานประชุมสัมมนาและสามารถ

นำกลับไปใชตอไดที่บานหรือที่ออฟฟศ 

ถึ ง แม ก า ร ให ของที่ ร ะลึ กจะ เป น

ธรรมเนียมปฏิบัติที่เราคุนเคยเมื่อไปงาน

ตางๆ อยางไรก็ดี ในบางครั้งของที่ระลึก 

ก็อาจไมมีความจำเปน เพียงแครูปภาพ 

สักใบจากงานก็นาจะเปนสิ่งชวยเตือน

ความประทับใจไดอยางดีที่สุด และยังเปน 

การชวยลดการสรางขยะที่ดีวิธีหนึ่งดวย 

สอดคลองกับการจัดงานในรูปแบบ Green 

Meetings และแสดงใหเห็นวาผูจัดงานได

จัดงานอยางมีสติ และความคิดท่ีจะแสดง

ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

ขอขอบคุณขอมูลจาก : สำนักงาน 

สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(สสปน.) 
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ทุก วันนี้ Eco Des ign หรือการ

ออกแบบบานทีป่ระหยดัพลังงาน เปนแนวคดิ

ที่สถาปนิกและนักออกแบบใหความสำคัญ

มากขึ้น การออกแบบใหไดคุณลักษณะที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ก็มิไดยึดติดอยูกับ

เทคโนโลยีอยางเกินความจริง แตกลับ 

สัมฤทธิ์ผลไดดวยความคิดที่แยบยลบน

เทคนคิหรือเทคโนโลยท่ีีธรรมดา ใชประโยชน

ไดจริง ราคาสมเหตุสมผล นอกจากน้ีวัสดุ

และเทคโนโลยีท่ีแสนแพงในอดีต กม็แีนวโนม

วาจะมีราคาท่ีถูกลง  

บานพักอาศัยท่ีสรางดวยเทคโนโลยี

แบบเกา สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเปน

อยางมาก เนื่องจากวัสดุกอสรางที่กอให

เกิดมลพิษ สูญเสียพลังงานในการผลิตสูง 

เปนภัยตอสิ่งแวดลอม รวมทั้ง หากมีการ

ออกแบบท่ีไมเหมาะสม ผูอยูอาศัยจะตอง

มีการใชเคร่ืองปรับอากาศไมวาจะเปน

เครื่องทำความเย็น (บานในแถบรอน) หรือ

เครื่องทำความรอน (บานในแถบหนาว) 

อยูตลอดเวลา ทำใหเกิดความสิ้นเปลือง 

และทำใหความรอนถูกปลอยออกมาในอากาศ

เปนจำนวนมากดวย 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสถิติการใช

ไฟฟาในอาคารโดยเฉล่ียแลวคิดเปนรอยละ 68 

ของการใชไฟฟาท้ังหมด ในขณะท่ีประเทศไทย

คาดวามีปริมาณการใชไฟฟาในครัวเรือน

ประมาณรอยละ 50 ของปริมาณการใช

ไฟฟาทั้งหมด 

บานประหยัดพลังงาน คือ บานท่ีมี

การออกแบบและสรางดวยวัสดุท่ีเหมาะสม 

มตีำแหนงการวางของบานทีด่ ี มกีารตกแตง

ภายในและใชเฟอรนิเจอรที่เหมาะสม ไม

ทำใหเกิดมลพิษและมลภาวะตอผูอยูอาศัย

และสิ่งแวดลอม 

ดังนั้น ผูที่อยูอาศัยในบานประหยัด

พลงังาน จะสามารถประหยดัคาใชจายดาน

สาธารณูปโภคและคาบำรุงรักษา ไมเปน

อันตรายตอผูอยูอาศัยและบานขางเคียง  

ยอนหลังกลับไปสัก 5 - 10 ปที่แลว 

ภาพของบานประหยัดพลงังาน ในความรูสกึ

ของคนทั่วไป มีราคาแพง เพราะตองใช

เทคนิคการกอสรางท่ีมีลักษณะเฉพาะ ใช

วัสดุกอสรางจากตางประเทศ มีตนทุนใน

การดแูลบำรุงรกัษาสูง ไมคุมกบัสิง่ทีไ่ดจาก

การประหยัดพลังงาน ซึ่งเปนความรูสึกที่

ไมผิดไปจากความเปนจริงนัก แตปจจุบัน

คาใชจายในการสรางบานประหยัดพลังงาน

ใกลเคียงกับบานพักอาศัยทั่วไป เนื่องจาก
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วสัดทุีใ่ชเ้กอืบทัง้หมดเปน็วสัดทุีส่ามารถผลติ

ไดภ้ายในประเทศแลว้ ดงันัน้ การสรา้งบา้น

ประหยัดพลังงานจึงมีความคุ้มค่ากับการ

ลงทุน เพราะมีค่าบำรุงรักษาต่ำ ประหยัด

พลังงาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  

Eco House เริ่มจาก  
Eco Design  

Eco Design เปน็ชือ่ยอ่ โดยมชีือ่เตม็วา่ 

Ecological Design ซึ่ง Eco Design เป็น  

การออกแบบที่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ 

โดยที่การใช้นั้นทำให้เกิดมลภาวะกลับเข้าสู่

ระบบนิเวศน้อยที่สุด และหากทรัพยากรที่

ถกูใชแ้ลว้นัน้ สามารถยอ่ยสลายโดยธรรมชาติ

เช่นเดียวกับวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย

ไดเ้ปน็สิง่ทีด่ทีีส่ดุ หรอืสามารถนำทรพัยากร

เหลา่นัน้กลบัมาใชซ้ำ้ใหมไ่ดบ้า้ง ยอ่ยสลาย

ตามธรรมชาติได้บ้าง ก็ถือว่าได้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของ Eco Design แล้ว  

Eco Design แล้ว การลดมลภาวะที่เกิด

จากการก่อสร้างหรือการใช้สอยอาคาร

บ้านเรือนลงทีละน้อย ก็ถือว่ามีความ  

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว และหาก

อาคารบา้นเรอืนนัน้ๆ เอือ้อำนวยใหผู้ใ้ชส้อย

อาคารปรับลดการใช้ชีวิตที่สร้างมลภาวะ

ลงได้ ผลงานออกแบบนั้นนับได้ว่าบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของ Eco Design 

แล้วเช่นกัน  

แนวทางการออกแบบ Eco Design มี

หลักการที่สำคัญ ดังนี้ 

1. ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง 

2. ลดการใช้พลั งงานที่ก่อให้ เกิด

มลภาวะ  

3. เหมาะสมกับภูมิอากาศ  

4. ใช้วัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้

น้อยที่สุด  

5. คงความมีประโยชน์แต่ประหยัด  

6. ส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

Eco House มีความเหมาะสมกับ  

ยุคสมัยที่พวกเรากำลังวิตกเกี่ยวกับปัญหา

เรื่องโลกร้อนด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 

1.	 เปน็ทางเลอืกใหม ่เนือ่งจากผูบ้รโิภค

ในปจัจบุนัไดม้กีารรบัรูข้า่วสารอยูต่ลอดเวลา 

ดังนั้น จึงมีการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่จะบริโภค

มากขึน้ มกีารศกึษาเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยี

ของผลิตภัณฑ์ที่มีในตลาดโดยใช้เหตุผล

ประกอบในการตัดสินใจอย่างมีระบบ   

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อย่างบ้านพักอาศัยที่

ผู้บริโภคจะต้องใช้ทรัพย์สินจำนวนมาก 

นอกจากนั้น ยังมีอีกคำพูดหนึ่งคือ 

Sustainability หรือการออกแบบอย่าง 

“พอเพียง” ซึ่งคำนึงถึงการใช้ประโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาตใิหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุ 

หรืออีกนัยหนึ่งคือ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้น้อยที่สุด โดยให้ได้ประโยชน์เท่าเทียม

กับที่เคยใช้ ซึ่งเป็นปรัชญาที่เน้นให้มีการ

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง “พอเพียง” 

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีอยู่ต่อเนื่อง

ยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน  

สำหรับนักรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม  

ที่ เคร่งครัดแล้ว การทำให้เกิดมลภาวะ

แม้แต่น้อยเป็นสิ่งต้องห้าม แต่สำหรับ

สถาปนิกและนักออกแบบที่ยึดแนวทาง 

แนวโน้มดังกล่าวทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณประโยชน์ และตอบสนองความต้องการ

พืน้ฐานอยา่งเดยีว เปน็คณุสมบตัทิีไ่มเ่พยีงพอ

สำหรับการตัดสินใจเลือกบริโภคอีกต่อไป 

ผลิตภัณฑ์นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติ  

ดังกล่าวแล้ว ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ยังต้องมี

ปรัชญาสอดคล้องกับแนวทางการใช้ชีวิต

ประจำวนัของผูบ้รโิภครายนัน้อกีดว้ย ดงันัน้

การเลือกสร้างบ้านในแนว Eco House จึง
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เกิดจากสำนึกที่ดีของผู้บริโภค ที่เข้าใจถึง

ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยที่ผู้บริโภคเองก็เข้าใจลึกซึ้งเพียงพอว่า 

หากสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพที่ดีย่อมจะส่งผล

ดีต่อตัวผู้บริโภคในที่สุด  

2.	 ตอบรบักระแสทีป่ฏเิสธไมไ่ด	้สงัคม

ในปัจจุบัน กำลังสร้างความคิดให้ทุกหน่วย

ในสงัคมมคีวามสำนกึตอ่สิง่แวดลอ้มมากขึน้ 

ดังนั้น แนวทางการประหยัดพลังงาน การ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นกระแสที่

ถูกสร้างจากสำนึกรับผิดชอบต่อโลก และ

ผลักดันให้ทุกหน่วยในสังคม ต้องปฏิรูป 

เปลีย่นแปลงวธิคีดิ วธิใีชช้วีติ เพือ่ใหส้ามารถ

อยูใ่นสภาวะเศรษฐกจิทีท่รพัยากรธรรมชาติ

โดยเฉพาะพลังงานที่มีมูลค่าสูงขึ้น  

ด้วยเหตุผลข้างต้น Eco House จึง

เป็นแนวทางที่ เหมาะสมและสอดคล้อง  

กับโลกทัศน์ และการใช้ชีวิตประจำวันของ

คนรุ่นใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน  

หลกัการออกแบบ และกอ่สรา้ง
บา้นประหยดัพลงังาน 

การออกแบบและก่อสร้าง Eco House 

ต้องมีการออกแบบและก่อสร้างพื้นฐาน 5 

ประการ ดังนี้ 

1.	การจัดการกับแสงอาทิตย์ แสง-

อาทิตย์มีอิทธิพลกับมนุษย์ในโลกเสมอ   

เราได้รับแสงอาทิตย์กว่าครึ่งหนึ่งของชีวิต 

โดยเฉพาะประเทศไทยซึง่อยูใ่กลเ้สน้ศนูยส์ตูร 

ทำให้ได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าส่วนอื่นๆ 

ของโลก การออกแบบบา้นประหยดัพลงังาน 

จึงต้องคำนึงถึงทิศทางของแดดเป็นหลัก  

การสะสมความรอ้นจากแดด รวมไปถงึ

การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง

บ้าน ที่สะสมความร้อนในตอนกลางวันและ

คายความร้อนในตอนกลางคืน รวมทั้งการ

วางตำแหน่งของห้องต่างๆ ภายในบ้าน ก็

มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

เกี่ยวข้องกับการรับแสงแดดในแต่ละช่วง

ของวัน 

ลอยตวัขึน้ จงึถกูสะสมและกกัเกบ็ไวท้ีช่ัน้บน 

การออกแบบบ้านที่ชาญฉลาดจะทำให ้ 

มีการไหลเวียนของอากาศอย่างต่อเนื่อง 

และทำให้ความร้อนไม่สะสมอยู่ภายในบ้าน

มากเกินไป  

4.	 การแบง่พืน้ทีข่องบา้น การแบง่พืน้ที่

ภายในบ้านตามการใช้งาน สามารถช่วย

ประหยัดพลังงานได้ เช่น ห้องนอนควรมี

อุณหภูมิที่ลดลงในเวลากลางคืน สำหรับ

ห้องนั่งเล่นควรจะมีอากาศเย็นในตอน

กลางวัน ส่วนห้องรับประทานอาหารควร

จะเย็นสบายในตอนเช้าและเย็น  

การแบง่พืน้ทีอ่ยา่งเหมาะสม ทำใหเ้รา

ทราบว่าห้องแต่ละห้องควรอยู่ในทิศใดหรือ

ชั้นใดของบ้าน ซึ่งทำให้ประหยัดค่าแอร์

และค่าไฟฟ้า  

5.	 ความรบัผดิชอบทางดา้นพลงังานตอ่

โลก ในการสรา้งบา้นประหยดัพลงังานยงัตอ้ง

นอกจากนี้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ 

ทิศทางของลมที่เปลี่ยนไปในแต่ละเดือน 

และฤดูกาล ทำให้บ้านได้รับผลกระทบที่

แตกต่างกันอยู่เสมอ ดังนั้นการใช้วัสดุที่

เหมาะสม จะช่วยลดอุณหภูมิและป้องกัน

ความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้  

2.	การสะสมความร้อน บ้านจะมีการ

สะสมความร้อนในตอนกลางวัน และคาย

ความร้อนในเวลากลางคืน บ้านที่ดีต้องมี

การสะสมและปล่อยความร้อนอย่างสมดุล

เพือ่การอยูอ่าศยัทีส่บายและลดการสิน้เปลอืง

พลังงานในการทำความเย็นให้น้อยลง  

การสะสมและคายความร้อนของบ้าน

ขึน้อยูก่บัวสัดทุีใ่ช ้รวมถงึการตกแตง่ภายใน

และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ การลดอุณหภูมิของ

บา้นในตอนกลางคนื เพือ่เตรยีมพรอ้มสำหรบั

การสะสมความร้อนในตอนกลางวัน เป็น

สิง่สำคญัสำหรบัประเทศในเขตรอ้น การนำ

พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการทำน้ำร้อน 

ช่วยให้บ้านไม่ร้อนเกินไปในตอนกลางวัน 

และการระบายลมร้อนออกจากบ้านใน

ตอนกลางคืน ทำให้เกิดสมดุลของการ

สะสมและคายความร้อนของบ้าน  

3.	การถ่ายเทความร้อนจากชั้นล่างสู่

ชั้นบน โดยธรรมชาติแล้วอากาศร้อนจะ

ลอยตัวสูงขึ้น อากาศร้อนจากชั้นล่างจะ
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คำนึงถึงการเลือกวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะต้อง

ไม่เป็นวัสดุที่สิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต 

เชน่ ในการผลติเหลก็กลา้ 1 ลกูบาศกเ์มตร 

ต้องสูญเสียพลังงานมากกว่าการผลิต

คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวนเท่ากันถึง 50 

เท่า แต่การผลิตคอนกรีตเสริมเหล็ก 1   

ลูกบาศก์เมตร ก็ยังใช้พลังงานมากกว่า

การผลิตไม้ในจำนวนเท่ากันถึง 5 เท่า 

อย่างไรก็ตาม การตัดไม้ทำลายป่าก็ส่ง  

ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม  

การเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสม จึง

ควรเป็นวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือ

นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพราะช่วยลดมลพิษ

และเป็นการรับผิดชอบทางด้านพลังงาน

ของโลกร่วมกัน  

โครงการบ้านอยู่สบายประหยัด
พลังงาน

สำนักส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน ไดจ้ดัทำ 

“โครงการบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน”  

ซึง่เปน็โครงการออกแบบบา้นตน้แบบ สำหรบั

ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางหรือ

หมู่บ้านจัดสรร โดยเป็นบ้านที่ เน้นการ

ออกแบบให้มีความเย็นและอยู่สบาย โดย

วถิทีางธรรมชาต ิชว่ยลดภาระการทำความเยน็

ของเครื่องปรับอากาศในบ้านพักอาศัย  

วิธีการที่ทาง พพ. มุ่งเน้น คือ การ

ออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่ เหมาะสม   

รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการป้องกัน

ความร้อนเข้าสู่อาคาร ซึ่งประกอบด้วย

แบบบ้าน 3 แบบคือ  

แบบที ่1 บา้นเดีย่วชัน้เดยีว 2 หอ้งนอน 

1 ห้องน้ำ  

แบบที่ 2 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 

2 ห้องน้ำ  

แบบที่ 3 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 

4 ห้องน้ำ 

บ้านที่ออกแบบทั้ง 3 แบบนี้ เป็นบ้าน

ที่ เน้นให้บ้านมีความเย็นและอยู่สบาย  

โดยวิถีทางธรรมชาติ (Passive Cooling) 

เป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ยอมรับเรื่องการ

ออกแบบ และมีการเตรียมการสำหรับการ

ทำให้เกิดความเย็น ด้วยวิธีกลไกและพึ่งพา

เทคโนโลย ี(Active Cooling) อนัสอดคลอ้ง

กับวิถีชีวิตในปัจจุบัน เพื่อเป็นส่วนประกอบ

ลกัษณะผสมผสานกนั โดยกอ่ใหเ้กดิทางเลอืก

ในการประหยัดพลังงานต่อภาระการทำ  

ความเย็นของเครื่องปรับอากาศในบ้านพัก

อาศัย อย่างน้อยที่สุดให้มีการลดชั่วโมง

ของการทำงานในส่วนเครื่องปรับอากาศลง 

ซึ่งวิธีการที่มุ่งเน้น คือ การออกแบบและ

เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ซึ่งรวมไปถึงการ

ให้ความสำคัญกับการป้องกันความร้อน

เข้าสู่อาคาร  

แนวความคิดและหลักการออกแบบ

บ้านอยู่ สบายประหยัดพลั งงานทั้ ง 3   

รปูแบบนัน้ เปน็การประยกุตว์ธิกีารประหยดั

พลังงานผ่านแนวความคิดในการออกแบบ 

ไปสูก่ระบวนการออกแบบทางสถาปตัยกรรม 

โดยมีผลปรากฏเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถ

สรุปผลการออกแบบได้ตามปัจจัยที่ต้อง

คำนึงด้านการประหยัดพลังงาน ได้ดังนี้ 

คือ 

1. การจัดวางตำแหน่งพื้นที่ใช้สอยให้

เหมาะสมในที่ดินขนาดเล็ก และคำนึงถึง

การได้รับประโยชน์จากการระบายอากาศ

ตามธรรมชาติ 

2. การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อลด

การนำความร้อน โดยพิจารณาเลือกใช้

วัสดุที่แตกต่างกันในส่วนของพื้นที่ที่ปรับ

อากาศและไม่ปรับอากาศ 

อาคารที่พักหรืออาศัยแล้ว มีความสุขสบายใจ 
มีการระมัดระวังการใช้จ่ายในด้านพลังงานให้พอควรแก่ฐานะ 

เปิดเครื่องปรับอากาศ 
โดยใช้เท่าที่จำเป็น 

มีการเปิดหน้าต่างเป็นส่วนใหญ่ 
และใช้พัดลมเป็นหลัก 

ความเย็นสบาย 
ด้วยการใช้กลไก 
(Active Cooling) 

ความเย็นสบาย 
จากการพึ่งพาธรรมชาติ 

(Passive Cooling) 

ติดระบบปรับอากาศ ไม่ติดระบบปรับอากาศ 

เปิดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ 
ไม่ค่อยเปิดหน้าต่าง 

เปิดหน้าต่างเป็นส่วนใหญ่ 
และใช้พัดลมเป็นหลัก 
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3. การออกแบบร้ัวโปรง เพือ่การระบาย

อากาศท่ีดีและการจัดเตรียมท่ีเก็บขยะท่ี

ถูกสุขลักษณะ 

และบัลลาสตกำลังสูญเสียต่ำ (Low Loss 

Ballast) สามารถชวยใหบานอยูสบายประหยัด

พลังงานท้ัง 3 รูปแบบ มีคาไฟฟาลดลงได

ประมาณ 5,000 - 9,350 บาทตอปตอหลัง  

นอกจากน้ียงัไดมกีารเตรียมการในเร่ือง

ความปลอดภัย ไดแก การกำหนดใหมี

การติดตั้งตำแหนงไฟฟาสองสวางที่รั้วบาน

ในยามค่ำคืน รวมไปถึงการติดตั้งไฟฟา

ฉุกเฉิน กรณีไฟฟาเกิดดับกะทันหัน 

ในขณะน้ีทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนรัุกษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน

ไดประสานความรวมมือกับกรุงเทพฯ เพื่อ

อำนวยความสะดวกใหกับผูที่ประสงคจะ

กอสรางบานอยูสบายประหยัดพลังงาน  

ผูทีส่นใจสามารถตดิตอฝายโยธา สำนักงาน-

เขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ เพื่อขอรับ

แบบบานอยูสบายประหยัดพลังงานไดทั้ง 

3 แบบ 

รวมทั้ง พพ. ยังไดจัดทำโครงการบาน

เอื้ออาทรอนุรักษพลังงาน ซึ่งจากการ

ตรวจสอบแบบบานเอื้ออาทร พบวาแบบที่

ใชในการกอสรางน้ัน ยังมิไดมีการคำนึงถึง

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง

ความรอนสามารถเขาสูตัวบานไดงาย ซึ่ง

จะทำใหผูอยูภายในบานโดยเฉพาะชวงเวลา

กลางวันน้ันรูสึกไมมีความสบายเทาที่ควร  

นอกจากนั้นโครงสรางและวัสดุที่นำ

มาใชสรางบานนี้ จะดูดความรอนไวสูงและ

คายความรอนออกในชวงเวลาหัวค่ำและ

กลางคนืในปริมาณมาก จึงสงผลใหผูอยูอาศยั

จำเปนตองหาเคร่ืองปรับอากาศมาติดตั้ง 

เพื่อบรรเทาความรอน 

พพ. จึงเห็นวาการปรับปรุงวัสดุและ

อุปกรณไฟฟาตางๆ ที่ใชในโครงการบาน

เอ้ืออาทร ใหมคีวามเหมาะสม โดยคำนึงถงึ

ประสทิธิภาพการใชพลังงาน ซึง่นอกจากจะ

เปนการชวยเหลอืในการลดภาระคาใชไฟฟา

ตอผูอยูอาศัยในอนาคตแลว ยังเปนการ 

ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาล ในการ

ใชพลงังานอยางประหยดัและมีประสทิธิภาพ 

ซึง่จะเปนผลดีตอประเทศชาตโิดยรวมตอไป 

โดยจะเปนการเสนอแนวทางวิธีการ

ปรบัปรงุ บานเอือ้อาทรของการเคหะแหงชาติ

ที่ ออกแบบไวแลวและอยู ระหวางการ

ดำเนินการกอสราง ใหเปนบานเอื้ออาทร

ประหยัดพลังงาน โดยจะเปนการวิเคราะห

ความเปนไปได หรอืศกัยภาพในการปรับปรุง

เพื่อการประหยัดพลังงาน หรือเพิ่มคุณภาพ

ชีวิต ซึ่งจะนำเสนอออกเปน 2 มาตรการ

ดวยกนัคือ การปรับปรงุประสิทธิภาพ “บาน

เอื้ออาทร” โดยไมปรับเปล่ียนรูปแบบทาง

สถาปตยกรรม และการปรบัปรงุประสิทธิภาพ 

“บานเอ้ืออาทร” โดยปรับเปล่ียนรูปแบบ

ทางสถาปตยกรรม  

สำหรบัภาคเอกชน ไดมผีูประกอบการ

อสงัหาริมทรพัยหลายราย เร่ิมใหความสนใจ

เกี่ยวกับแนวความคิดในการออกแบบบาน

เพื่อการอนุรักษพลังงาน เชน บานในเครือ

พฤกษา ไดนำแนวคิดนี้มาประยุกตใชใน

การออกแบบอาคารชุดพักอาศัย เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในเรื่องการใชทรัพยากร เชน 

พลงังานน้ำ และวัสดุอปุกรณตางๆ ท่ีนำมา

ใชทดแทน รวมถงึการใชนวตักรรมวสัดุใหม 

เชน นวัตกรรมใหมของโคมไฟ และหลอด

ไฟฟาที่มีความปลอดภัยและประหยัด

พลังงานไฟฟา โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย 

ที่จะใชแผง Solar Cell เพื่อรับพลังงาน

แสงอาทิตย แลวแปลงเปนพลังงานไฟฟา 

หลอดไฟฟา LED ที่มีคุณสมบัติในการ

4. การออกแบบโดยใชประโยชนจาก

สภาพแวดลอม 

5. การปองกันความรอนเขาสูอาคาร 

6. การออกแบบใหมีชองระบายความ

รอนใตหลังคา 

7. ระบบไฟฟาและแสงสวางสำหรับ

อาคาร ซึง่นอกจากการใชหลักการออกแบบ

ทางสถาปตยกรรมท่ีจะชวยลดการใชพลังงาน

ในอาคารและสรางความอยูสบายแลวน้ัน 

การเลอืกใชวสัดทุีเ่ปนฉนวนใหกบัอาคาร การ

เลือกใชเครื่องใชไฟฟาประหยัดไฟเบอร 5 

หรืออุปกรณไฟฟาประสิทธิภาพสูง เชน 

หลอดประหยัดไฟประเภทหลอดฟลูออ-

เรสเซนต หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 
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ปลอ่ยความรอ้นออกมานอ้ย ทำใหป้ระหยดั

พลงังานไฟฟา้ คา่ไฟ และยดือายกุารใชง้าน

ของเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

ในอนาคตคาดว่า อาจจะมีสถาบัน

การเงินเริ่มให้สินเชื่อ เพื่อปรับปรุงบ้าน 

เพื่อให้ประหยัดพลังงานอีกด้วย รวมทั้ง

ภาครัฐอาจมีนโยบายส่งเสริมการออกแบบ

และก่อสร้างอาคารสีเขียว เช่น มีการแบ่ง

ประเภทบา้นประหยดัพลงังานออกเปน็ระดบั 

เช่น บ้านเบอร์ 5 เพื่อเป็นส่วนลดด้านภาษี 

เป็นต้น 

วธิกีารทำใหบ้า้นประหยดัพลงังาน
นอกเหนือจากการออกแบบสร้างบ้าน

ที่ใช้หลักการ Eco Design เพื่อให้เป็นบ้าน

ประหยัดพลังงาน หรือ “Eco House” แล้ว 

ยังมีวิธีการง่ายๆ ที่ทำให้บ้านของคุณเป็น

บ้านประหยัดพลังงานได้แบบง่ายๆ คือ 

1. เปิดพื้นที่บ้านให้โล่งเพื่อลมพัดผ่าน 

เลี่ยงการกั้นห้องแยกทึบ เพราะการกั้นห้อง

ดังกล่าว จะทำให้ห้องอึดอัด และยังปิดบัง

การหมุนเวียนของลมธรรมชาติในบ้าน ถ้า

เป็นไปได้ควรดูทิศทางของลมและแสงก่อน

ตกแต่ง เพื่อหลบแดดร้อนในทิศตะวันตก

และรับเหนือลมใต้ โดยไม่ต้องเปิดไฟหรือ

เครื่องปรับอากาศทั้งวัน 

2. ติดม่านกันความร้อน นอกจาก

จะช่วยป้องกันแสงแดดและความร้อนที่

ส่องเข้ามาโดยตรงแล้ว ยังมีนวัตกรรมใหม่

ของผ้าม่านประหยัดพลังงานด้วย  

3. ติดตั้งหลอดประหยัดไฟ ทั้งหลอด

ฟลูออเรสเซนต์ ที่มีสารเคลือบภายในที่มี

ประสิทธิภาพสูง ให้แสงสว่างมากแต่กิน  

ไฟน้อย รวมทั้งมีอายุการใช้งานนานกว่า

หลอดไสป้ระมาณ 6,000 ชัว่โมง และหลอด 

LED ซึ่งใช้กระแสตรงทำให้ตัวหลอดไม่ร้อน 

4. ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ช่วย

ป้องกันความร้อนส่วนฝ้า เพดาน ผนัง 

สามารถช่วยประหยัดไฟได้ถึงร้อยละ 47 

ป้องกันความร้อนได้ถึง 7 เท่า และสะท้อน

ความร้อนร้อยละ 95 

5. ตดิตัง้สขุภณัฑป์ระหยดันำ้ ควรเลอืก

ใชส้ขุภณัฑท์ีเ่นน้การใชง้านแบบประหยดันำ้ 

ทั้งตัวโถที่ใช้ปริมาณน้ำ 3 - 6 ลิตร ก็อกน้ำ

ที่ควบคุมการไหลและหยุดน้ำ หรือใช้ตู้

อาบน้ำแทนอ่างอาบน้ำ 

6. เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 หาก

ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นเก่าที่กินไฟมาก ควร

เปลี่ยนไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ติด

ฉลากเบอร์ 5  

7. ใช้ผ้ าปูที่ นอนที่ทำจากผ้ าฝ้ าย 

เพราะผ้าฝ้ายเป็นวัสดุธรรมชาติ ช่วย

ระบายอากาศได้ดีกว่าเส้นใยสังเคราะห์ 

จึงช่วยในการประหยัดพลังงานได้ 

8. ใช้ไม้ฝาแทนไม้จริง ไม้ฝาผลิตจาก

ปนูซเีมนต ์ทราย และเสน้ใยธรรมชาต ิจงึไม่

หดตัว ไม่งอ สามารถทนแรงกระแทกได้ดี 

และที่สำคัญใช้ทดแทนไม้จริง จึงเป็นการ

ช่วยลดโลกร้อนได้ 

9. แต่งบ้านด้วยสีสว่างและไม่เป็นพิษ 

เพราะโทนสีสว่างของบ้านจะช่วยประหยัด

การเปิดไฟในเวลากลางวันได้เป็นอย่างดี 

รวมทั้งสีโทนสว่างจะไม่ดูดซับความร้อน

ระหว่างวันด้วย 

วิธีการทั้ง 9 ข้อข้างต้นนี้ เป็นวิธีการ

แบบง่ายๆ ที่จะทำให้บ้านของคุณเป็นบ้าน

ประหยัดพลังงาน และที่สำคัญวัสดุที่ใช ้ 

ทั้ง 9 ข้อนี้ เป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

ในประเทศไทยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผ้าม่าน

ประหยดัพลงังาน หลอดไฟประหยดัพลงังาน 

นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ 

กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น 

กระแสของ Eco House หรือ บ้าน

ประหยดัพลงังาน กำลงัถกูจบัตามองมากขึน้ 

หลังจากกระแสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นทั่วโลก 

กลายเปน็ปญัหาทีส่งัคมยงัคงเปน็หว่ง เพราะ

หมายถึงมนุษย์กำลั งได้ รับผลกระทบ

โดยตรง บ้านประหยัดพลังงานกำลังเป็น

แนวโน้ม การสร้างบ้านในอนาคตอันใกล้นี้ 

เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำลงและที่สำคัญวัสดุ 

Eco Material เพือ่ใชใ้นการสรา้งบา้นประหยดั

พลังงานมีผลิตในประเทศไทยแล้วเกือบ

ทั้งหมด  
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บริการกอสราง เปนตน โดยมีตัวอยาง

กิจการในตางประเทศท่ีทุนจีนออกไปซ้ือ

และลงทุนเปนมูลคามหาศาล เชน กลุม 

Geely จากมณฑลเจอเจียงไปซ้ือกิจการ

วอลโว เปนตน 

รปูแบบการออกไปลงทนุในตางประเทศ

ของทนุจีนสวนใหญนยิมออกไป “ซือ้กจิการ

ในตางประเทศ” โดยในป 2553 มีมูลคา

ของการออกไปซื้อกิจการในตางประเทศสูง

ถึง 23.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน

สัดสวนรอยละ 40.3 ของมูลคาการลงทุน

ในตางประเทศท้ังหมดของจีน (ทั้งนี้ ในป 

2552 มีมูลคาการลงทุนผานการซื้อกิจการ

ในตางประเทศเพียง 19.2 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ สัดสวนรอยละ 34) 

สำหรับประเภทกิจการหรือธุรกิจที่ทุน

จีนนิยมออกไปซื้อกิจการในตางประเทศ

สวนใหญเปนกิจการเหมืองแร การแปรรูป 

การผลิต การแสวงหาแหลงพลังงาน การ
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สำหรับประเทศเป้าหมายการลงทุน

ของกลุ่มทุนจีน ในปี 2553 จีนได้ออกไป

ลงทุนในต่างประเทศและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษตามลำดับ ดังนี้ ฮ่องกง , Cayman 

Islands, British Virgin Islands ออสเตรเลีย 

สหรัฐฯ สวีเดน แคนาดา สิงคโปร์ รัสเซีย 

และบราซิล เป็นต้น  

ในป ี2553 ทนุจนีเขา้ไปลงทนุในฮอ่งกง

มลูคา่ 33.77 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้

รอ้ยละ 20.1 จากป ี2552 และประเทศสำคญั

อืน่ๆ ทีท่นุจนีหลัง่ไหลออกไปลงทนุ รวมทัง้

อาเซียน สรุปในตาราง ดังนี้ 

สำหรับมณฑลสำคัญของจีนที่นิยม

ออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ได้แก่ 

มณฑลเจอ้เจยีง มณฑลเหลยีวหนงิ มณฑล

การเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศของจีนปี 2553การเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศของจีนปี 2553  

บริษัท บริษัทประเทศที่ถูกซื้อกิจการ มูลค่าการลงทุน
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

Sinopec Group (HK) ซื้อหุ้นร้อยละ 40 ของ Repsol Brasil 7.139 

Petrol China and Shell 

Energy Holdings 

เข้าซื้อกิจการ Arrow Energy ของ

ออสเตรเลีย 

2.371 

Zhejiang Geely Holding 

Group 

เข้าซื้อกิจการหุ้นทั้งหมดของ Volvo 

Car Corp. สวีเดน 

1.788 

State Grid Corp. เข้าซื้อกิจการ Power Transmission 

7 แห่งในบราซิล และซื้อสิทธิ์ในการ

ส่งพลังงาน Power Transmission 

นาน 30 ปี 

0.989 

แหล่งเป้าหมายของการลงทุน แหล่งเป้าหมายของการลงทุน 
ในต่างประเทศของจีน ปี 2553 ในต่างประเทศของจีน ปี 2553 

ประเทศหรือภูมิภาค
ที่จีนออกไปลงทุน

มูลค่าการลงทุน
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ปี2553
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ฮ่องกง  33.77  20.1 

ออสเตรเลีย  2.93  20.5 

อาเซียน  2.57  12 

สหภาพยุโรป (ไม่รวมลักเซมเบิร์ก)  2.13  297 

สหรัฐอเมริกา  1.393  81.4 

ญี่ปุ่น  0.207  120 

ซานตง มหานครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู 

มณฑลกวางตุง้ มณฑลอนัฮยุ และมหานคร

ปักกิ่ง  

ที่มา China’s MOFCOM, Jan 2011ที่มา China’s MOFCOM, Jan 2011  

ที่มา China’s MOFCOM, Jan 2011 ที่มา China’s MOFCOM, Jan 2011 
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โครงการทำสัญญากับต่างประเทศ (Foreign Contracted Projects : FCP) 

ประเภท กิจการ / ธุรกิจที่ทุนจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศ ปี 2553 ประเภท กิจการ / ธุรกิจที่ทุนจีนออกไปลงทุนในต่างประเทศ ปี 2553 

กิจการ/ธุรกิจ มูลค่าการลงทุน
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

การบริการทางธุรกิจ 27,900  47.3

เหมืองแร่ 11,910  20.2

การผลิต 6,030  10.2

การค้าปลีกและค้าส่ง 5,500  9.3

การขนส่ง 2,470  4.2

อสังหาริมทรัพย์ 1,250  2.1

การก่อสร้าง 970  1.6

พลังงานไฟฟ้าก๊าซและประปา 890  1.5

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์/บริการทางเทคนิคและการสำรวจทางธรณีวิทยา 550  0.9

การเกษตรป่าไม้ปศุสัตว์และการประมง 510  0.9

ด้านบริการคอมพิวเตอร์และInformationTransmissionและซอฟต์แวร์ 420  0.7

ด้านบริการที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 260  0.4

ด้านบันเทิงวัฒนธรรมและกีฬา 180  0.3

ด้านโรงแรมที่พักและอาหาร 100  0.2

อุตสาหกรรมอื่นๆ 60  0.2

ที่มา China’s MOFCOM, Jan 2011 ที่มา China’s MOFCOM, Jan 2011 

เพิ่มขึ้นร้อยละ6.5 โดยมีรูปแบบข้อตกลง

เช่นการทำBOTและการทำPPPเป็นต้น

นอกจากนี้ในปี2553จนีมกีารลงนาม

การลงทุนโครงการใหม่488โครงการเป็น

โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าในโครงการ

ไม่ต่ำกว่า50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น

ร้อยละ79.5 ของโครงการที่ลงนามใหม่

และมี 261 โครงการใหม่ที่มีมูลค่าต่อ

โครงการมากกว่า100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ซึ่งเพิ่มขึ้น21โครงการจากปี2552

การลงทุนในต่างประเทศของจีนในปี 2553 แยกตามภูมิภาค การลงทุนในต่างประเทศของจีนในปี 2553 แยกตามภูมิภาค 

ทวีป มูลค่าการลงทุน
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ปี2553สัดส่วน
(ร้อยละ)

ปี2553เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)

เอเชีย  42.66  46.3  7.2

แอฟริกา  35.83  38.9  27.5

ลาตินอเมริกา  6.3  6.8  72.2

ยุโรป  4.99  5.4  57.1

ที่มา China’s MOFCOM, Jan 2011 ที่มา China’s MOFCOM, Jan 2011 

ในปี2553โครงการลงทนุในตา่งประเทศ

แบบForeignContractedProjects:FCP

ของจีนได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น

ร้อยละ18.7จากปี2552โดยมีมูลค่าของ

โครงการลงทุนในต่างประเทศแบบFCPที่

ลงนามใหม่134.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
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ในแง่ของแหล่งหรือประเทศที่จีนออก

ไปลงทุนใหม่ๆ พบว่า ในปี 2553 ทุนจีนได้

มกีารกระจายการลงทนุโครงการใหม ่ ไปยงั

ประเทศต่างๆ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย 

ซาอุดีอาระเบีย เวเนซูเอลา แอลจีเรีย 

เวียดนาม ไนจีเรีย เติร์กเมนิสถาน ซูดาน 

และแองโกลา ซึ่งประเทศเหล่านี้มีมูลค่า

โครงการที่จีนไปลงทุนใหม่รวม 54.87 พัน

ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 40.8 

ของมูลค่าการลงทุนในโครงการลงนามใหม่

ทั้งหมดของจีน 

ในแง่กิจการที่มีการลงนามในโครงการ 

FCP ใหม่ มีมูลค่า 29.08 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.6 โดย

แบ่งเป็นกิจการประเภทต่างๆ ดังนี้ 

ทุนจีนในอาเซียน
หลังจากที่จีนและอาเซียนได้เริ่มเจรจา

ตกลงทำความตกลง ASEAN-China FTA 

ซึ่งเสนอและริเริ่มครั้งแรกโดยอดีตนายก

รัฐมนตรีของจีน นายจูหรงจี ตั้งแต่ปี 2543 

และมีพัฒนาการในความร่วมมือทางการ

ค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน - จีนมา

โดยตลอด ส่งผลให้ทุนจีนได้สนใจออกมา

ประเภทธุรกิจ ปี 2553 มูลค่าการลงทุน 
(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สัดส่วน 
(ร้อยละ)

การขนส่ง  29.08  21.6 

การก่อสร้างที่อยู่อาศัย  28.08  20.9 

พลังงานไฟฟ้า  27.98  20.8 

ปิโตรเคมี  16.04  11.9 

การสื่อสารโทรคมนาคม  11.26  8.4 

ลงทุนในประเทศอาเซียนมากขึ้น จากเดิม

ที่จีนและอาเซียนต่างแข่งขันกันเองในการ

ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 

จากรายงานในชว่งป ี2546 - 2552 การ

ลงทุนของจีนในภูมิภาคอาเซียนได้ขยายตัว

เพิ่มขึ้นถึง 13 เท่าตัว โดยมีมูลค่าการออก

ไปลงทุนโดยตรงในอาเซียนของทุนจีน   

(ไม่รวมการลงทุนด้านการเงิน) ในปี 2546 

มีมูลค่าเพียง 230 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ล่าสุดในปี 2553 ได้เพิ่มเป็น 2,570 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 12 ในปี 

2553 จากช่วงเดียวกันของปี 2552  

อาเซยีนยงัไดก้ลายเปน็แหลง่เปา้หมาย

การลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มทุนจีน

เปน็อนัดบั 3 รองจากฮอ่งกงและออสเตรเลยี 

โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอินโดจีนที่

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

และแหลง่พลงังาน ทนุจนีไดข้ยายการลงทนุ

อย่างรวดเร็ว จนในขณะนี้ จีนได้ขยับขึ้น

เป็นผู้ลงทุนมากอันดับ 1 ทั้งในกัมพูชา 

พม่า และลาว 

* มูลค่าการลงทุนตั้งแต่ 6 - 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่าน้อยตามสัดส่วน * มูลค่าการลงทุนตั้งแต่ 6 - 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่าน้อยตามสัดส่วน 

ที่มา China’s MOFCOM, Jan 2011 ที่มา China’s MOFCOM, Jan 2011 
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สำหรับการขยายตัวของทุนจีนในไทย

ก็เป็นไปอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็ว โดย

มีทั้งกิจการด้านการผลิต การตั้งโรงงาน 

การตั้งบริษัทการค้า (ซื้อมา-ขายไป) รวม

ไปถึงธุรกิจบริการ เช่น ธนาคาร Bank of 

China และธนาคาร ICBC จากจีน และ

ธุรกิจด้านโทรคมนาคมของกลุ่ม Huawei 

เป็นต้น  

ทุนจีนในไทยด้านการผลิตและเป็น

กจิการขนาดใหญ ่ ทีม่กีารขอรบัการสง่เสรมิ

การลงทุนจากบีโอไอ ก็ได้มีการขยายตัว

มากขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

กว่า 10,000 ล้านบาท ดังสรุปในตาราง 

ได้ดังนี้ 

การลงทุนของจีนในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV ในอาเซียน) การลงทุนของจีนในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV ในอาเซียน) 

ประเทศ ช่วงเวลา
(ปี)

มูลค่าtotalFDI
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

China’sFDI
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สัดส่วนการลงทุน
China’sFDIเทยีบกบั
TotalFDIในประเทศ
ที่กำลังพิจารณา

(ร้อยละ)

สัดส่วนการลงทุน
TotalFDIของประเทศ

ที่กำลังพิจารณา
เทยีบกบัChina’sFDI
ในภูมิภาคอินโดจีน

ทั้งหมด
(ร้อยละ)

กัมพูชา 2543 - 2549  4,871.87  1,397.99  28.7  32.34 

ลาว 2544 - 2549  5,490.27  705.4  12.85  15.29 

พม่า 2543 - 2550  7,449.62  443.52  5.95  9.99 

เวียดนาม 2545 - 2550  166,331.65  4,480.93  2.69  42.37 

ที่มา UN Comtrade (อ้างใน Yin 2008) ที่มา UN Comtrade (อ้างใน Yin 2008) 

เหตุที่จีนต้องไปลงทุน


ในต่างประเทศ


กระแสการออกไปลงทนุในตา่งประเทศ

ของทุนจีน ทั้งในภูมิภาคอินโดจีน ภูมิภาค

อาเซียน และการออกไปลงทุนในประเทศ

อืน่ๆ ทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ มทีัง้ปจัจยัผลกั 

และปจัจยัดงึดดูใหท้นุจนีตอ้ง “กา้วออกไป” 

สรุปได้ดังนี้  

(1) ความต้องการเข้าถึงวัตถุดิบและ

ทรัพยากร รวมทั้งพลังงาน ส่งผลให้ทุนจีน

ออกไปลงทุนในหลายประเทศ โดยเฉพาะ

ในแอฟริกา เพื่อเข้าถึงแหล่งน้ำมัน หรือ

แม้กระทั่งในออสเตรเลีย เพื่อเข้าถึงแหล่ง

แร่เหล็ก เป็นต้น 

(2) ความต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีที่

ทันสมัย ส่งผลให้ทุนจีนออกไปลงทุนใน

ประเทศชั้นนำทางเทคโนโลยี เช่น เยอรมนี 

แม้ว่าจะมีต้นทุนสูงในการออกไปลงทุนและ

ตั้งกิจการในประเทศชั้นนำและพัฒนาแล้ว

เหล่านั้น  

(3) ความต้องการเข้าถึงแหล่งตลาด

ขนาดใหญ ่เชน่ การออกไปลงทนุในโปแลนด ์

เพื่อใช้เป็นประตูเชื่อมสู่ตลาดของสหภาพ

ยุโรปทั้ง 27 ประเทศ เป็นต้น 

(4) ด้านอื่นๆ เช่น ความต้องการ

หลีกเลี่ยงมาตรการกีดกันการค้า เป็น

การลงทุนของจีนในประเทศไทย การลงทุนของจีนในประเทศไทย 

ปี จำนวน
(โครงการ)

มูลค่าลงทุนที่
ได้รับอนุม ัติ
ส่งเสริมการ
ลงทุนจาก
บีโอไอ

(ล้านบาท)

2552 15 7,009 

2553 28 17,312 

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่มา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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ปจจยัใหกจิการของจีนออกไปลงทุนต้ังโรงงาน

ผลิตในหลายประเทศที่เปนตลาดสำคัญ

ของจีน เชน สหรัฐฯ เปนตน 

สำหรับปจจัยสำคัญที่ทำใหทุนจีน

ออกไปลงทุนในตางประเทศ ไดแก แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

11 ของจีน (ป 2549 - 2553) โดยรฐับาลจีน

ไดหนัมาสงเสริมและสนับสนุนใหรัฐวสิาหกิจ

และบรษัิทของจีน ออกไปลงทนุในตางประเทศ 

(Overseas Direct Investment: ODI) 

มากขึ้น ภายใตยุทธศาสตร “กาวออกไป” 

(Zou Chu Qu ในภาษาจนีกลาง หรือ Going 

Global Pol icy) ซึ่งนับตั้ งแตป 2543 

รฐับาลจีนมีนโยบายสงเสริม มาตรการจูงใจ 

และปจจัยเอื้อตางๆ รวมท้ังเงินหยวนท่ี

แข็งคามากขึ้น สงผลใหทุนจีนสนใจออก

ไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศมากขึ้น

อยางเห็นไดชัด 

ในขณะเดียวกัน มาตรการท่ีเขมงวด

ของรฐับาลจีนตอโรงงานการผลิต การรกัษา

สิ่งแวดลอม กฎระเบียบดานการลดมลพิษ 

และคาจางแรงงานท่ีสงูขึน้ รวมทัง้กฎหมาย

แรงงานฉบับใหมของจีนท่ีตองใหสวัสดิการ

ที่ดีตอลูกจางจีนมากข้ึน เปนตน สิ่งเหลา

นี้ลวนเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหตนทุนการ

ประกอบกิจการและการลงทุนในประเทศ

จีนของกลุมทุนจีนตองเพิ่มสูงขึ้นมาก จน

กจิการของจนีบางสวนทีต่องประสบกับปญหา

ในการทำธรุกิจในประเทศของตนเอง ไดเริม่

สนใจท่ีจะออกไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบาน 

ในภูมิภาคอินโดจีน และภูมิภาคอาเซียน 

โดยเฉพาะในประเทศท่ีมี รั ฐบาลหรือ

นักการเมืองท่ีเอื้อตอการเขาไปของทุนจีน

เหลานั้นโดยใชสายสัมพันธ จึงไมตอง

สงสัยวา ทำไมทุนจีนเหลาน้ีจึงไดสนใจ

และเริ่มหล่ังไหลออกไปลงทุนในประเทศ

ไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 
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การลงทุนจากตางประเทศ เปนปจจัย

สำคญัในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

การเจรจาเขตการคาเสรีในปจจุบันก็ไดมี

การพิจารณาการลงทุนจากตางประเทศ 

ในแตละสาขาการผลิต ไทยเองเปนประเทศ

ที่อยูในระยะพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ที่ตอง

พึ่งพาเงินลงทุนจากตางประเทศอยางมาก 

ประโยชนท่ีไดรับ นอกจากการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตและความรูของบริษัท

ขามชาติแลว ยังรวมไปถึงการชวยเหลือ

ทางดานการเงินและขอมูลขาวสารตางๆ 

การลงทุนจากตางประเทศ ไมใชแคเพียง

แตจะชวยเพ่ิมการจางงานในประเทศท่ี

รองรับการลงทุนเทาน้ัน 

ดงันัน้การรอรับการลงทุนจากตางประเทศ

ของไทย ตองเปนการพัฒนาการชักจูงการ

ลงทุน เพื่อการทำตลาดในเชิงรุก ในชวงท่ี

ประเทศจีนมีนโยบายสงเสริมการลงทุนใน

ตางประเทศ และขณะเดียวกัน ควรตอง

ใหความสำคัญกับการลงทุนในตางประเทศ

ของไทย เพื่อการแสวงหาแหลงทรัพยากร 

และโอกาสทางการตลาด เชนเดียวกันกับ

การรอรับการลงทุนจากตางประเทศ 

โดยการเปดเสรีทางดานการลงทุน จึง

เปนสิ่งสำคัญ ที่ควรจะพิจารณาทั้งผลได

และผลเสยี โดยจำเปนท่ีจะตองเลือกกำหนด

ยทุธศาสตรทีเ่หมาะสม เพือ่ท่ีจะใหประเทศ

ไดรับผลประโยชนสุทธิจากการลงทุนจาก

ตางประเทศมากท่ีสุด 

กิจการของทุนจีนในลาว พมา และกัมพูชา 

»ÃÐà·È Œ́Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹ ´ŒÒ¹àËÁ×Í§áÃ‹áÅÐ
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔ 

´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉμÃ Œ́Ò¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ/
¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒ 

´ŒÒ¹¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§
ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤/

¤Á¹Ò¤Á 

´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃ 

ลาว พลังงานน้ำ - บริษัทเหมืองแรใหญ

อันดับ 2 ของรัฐบาลจีน 

ซือ้กจิการเหมืองทองและ

ทองแดงใหญท่ีสดุในลาว 

ซึ่งเดิมเปนกิจการลงทุน

จากออสเตรเลีย 

- สัมปทานผลิตแรอะ-

ลูมินา (Alumina) ที่ใช

ผลติอะลมิูเนยีม ในแขวง 

จำปาสัก และเซกอง 

- สัมปทานสิทธิใน

การเชาที่ดินจาก

รั ฐ บ า ล ล า ว ใ น

โครงการ เกษตร

พันธะสัญญาปลูก

ยางพารา ขาวโพด 

ออย มันสำปะหลัง 

และชา 

โรงงานใบยาสูบ - ลงนาม MOU 

สรางรถไฟความเร็วสูง 

ความยาวประมาณ 

500 กิโลเมตร 

- บริษัท Ch ina 

CAMC Engineering 

Co. ของจีน ลงทุน

ขยายสนามบินนานา-

ชาติหลวงพระบาง 

- โรงแรมกาสิโนใน

เมืองบอเต็น 

- แ ห ล ง บั น เ ทิ ง 

กาสิโน โครงการ 

Kings Romans ใน

เ ข ต เ มื อ ง ต น ผึ้ ง 

แขวงบอแกว บรเิวณ

ใกลเขตสามเหล่ียม

ทองคำ 
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´ŒÒ¹¡ÒÃà¡ÉμÃ Œ́Ò¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ/
¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒ 
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¤Á¹Ò¤Á 

´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃ 

พมา - การสรางเขื่อน

ไฟฟาพลังงานน้ำ 

- สัมปทานแหลง

กาซธรรมชาติ 

- ขุดเจาะเหมืองแร - โครงการเกษตร

พันธะสัญญา เพื่อ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ

หลายชนิดในพมา 

เชน ยางพารา เพื่อ

ทดแทนการปลูก

ฝนหรือพืชที่ผลิต

ยาเสพติดประเภท

ตางๆ 

โ ร ง ง า น ผ ลิ ต ย า ง

รถยนต โดยบริษัท 

MESNAC Co. จาก

มณฑล Shandong 

และมหาวิ ทยา ลัย

Qingdao Science 

and Technology 

University ตกลงท่ีจะ

ชวยพมาผลิตวิศวกร

โรงงานดานยางพารา 

ทั้งในระดับปริญญา

โทและปริญญาเอก 

โ ค ร ง ก า ร ที่ เ มื อ ง 

เจียวเพียว (จาวผิ่ว) 

- สรางทาเรือน้ำลึก 

และคลังน้ำมันดิบ 

- สรางทอขนสงกาซ

ธรรมชาติ 

- สรางทอสงน้ำมัน

ดิบ 

- ส ร า ง เ ส น ท า ง

รถไฟเช่ือมจากเมือง

เจียวเพียว ไปเมือง

ชายแดนมูเซ ติดกับ

เมืองรุยล่ีในมณฑล

ยูนนาน 

n.a. 

กัมพูชา - ส ร า ง โ ร ง ง า น

ไฟฟาพลังถานหิน 

บรเิวณเมอืงสหีนวุลิล 

โดยบรษัิท อนิเนอร 

มองโกเลยี เออรดอส 

ฮองจุน อิสเวสต-

เมนต ของจีน 

- สรางเข่ือนไฟฟา

พลั ง น้ำ 2 แห ง 

ทางภาคตะวันตก

ของกัมพูชา รวมทัง้

การกอสรางสายสง

ไฟฟาแรงสูงจาก

เขื่ อนทั้ ง 2 แห ง 

รวม ท้ังการสร า ง

โรงไฟฟาถานหินที่

เมืองสีหนุวิลล โดย

บริษัทจากยูนนาน 

- สรางอุตสาหกรรม

แปรรูปอะลูมิเนียมโดย

บริษัท อินเนอร มอง-

โกเลีย เออรดอส ฮอง

จุน อิสเวสตเมนต 

- สรางโรงสีขาวใน

กัมพูชา ในจังหวัด

กำปงชนงั โดยบรษัิท 

Guangxi Guoh-

ong Development 

จากกวางสี 

- ผลิตเสื้อผา โดย 

บรษิทั GOLDEN TIME 

CAMBODIA MANU-

FACTURING และ 

Sheng Shui Rong 

- ผลิตสิ่ งทอ โดย

บริษัท NATURAL 

( C A M B O D I A ) 

GARMENT MANU-

FACTURING 

- ผลิตหมวก โดย

บริษัท GUAN DA 

CAMBODIA CO., 

LTD. 

- สรางถนนสาย 4 

ระยะทาง 300 กิโล-

เมตรในจงัหวัดกำปอต 

- ขดุคลองชลประทาน  

และการสรางสะพาน

แ ห ง ที่ ส อ ง เ ชื่ อ ม

ระหว างแมน้ ำ โขง 

กับทะเลสาบ 

- โครงการ New 

City of the East 

ในเขต Boeng Kak 

ซึ่ ง เ ป น แ ห ล ง 

เ สื่ อ ม โ ท ร ม ข อ ง 

กรุงพนมเปญ เพื่อ

เปลี่ยนใหเปนศูนย

ก ารพั กผ อนและ

การทองเที่ยวและ

ศูนยการคา 

- สร า ง โ ร งแรม  

รีสอรต ริมหาด  

สีหนุวิลล 
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ดวยคุณสมบัติดังกลาว พีวีซีจึงถูกนำ

มาใชผลติเปนวสัดกุอสราง เชน กรอบประตู

หนาตาง ฝาผนังบาน ฝาเพดาน แผนปูพื้น

วอลลเปเปอร กระเบื้องยาง แผนลอนใส

มุงหลังคา รางน้ำฝน ทอแข็งและขอตอ 

ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑ ชุดรับแขก โซฟา 

ฯลฯ และเนื่องจากพีวีซีมีคาความตานทาน

ไฟฟาสูง ไมกอใหเกิดการลุกลามของไฟ 

จึงใชประโยชนกับงานดานที่เกี่ยวกับไฟฟา

ไดดวย คือ ทำฉนวนและปลอกนอกหุม

สายไฟฟาชนิดตางๆ ทอรอยสายไฟฟา

และโทรศัพท ฉนวนหุมสายโทรศัพท และ

ปลั๊กเสียบสายไฟฟา  

มีการประเมินวา มากกวารอยละ 50 

ของพีวีซีที่ผลิตไดท่ัวโลก ถูกใชในอุตสาห-

กรรมวัสดุกอสราง โดยใชแทนไม คอนกรีต

และดิน ผลิตภัณฑพลาสติกพีวีซีจึ ง มี

บทบาทสำคัญในการทดแทนการตัดไม

ทำลายปา การรักษาระบบนิเวศ ซึ่งถือวา

พีวีซีมีสวนชวยในการรักษาส่ิงแวดลอมไม

นอยทีเดียว 

อยางไรกต็าม ยงัมกีารถกเถยีงในกลุม

นกัวชิาการสวนหน่ึงวา กระบวนการผลติพีวซีี

สงผลในดานลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

ของมนุษยอยู รวมทั้ง การที่ผลิตภัณฑพีวีซี

มีอายุการใชงานที่ยาว จึงมีผูวิตกกังวลวา 

พีวีซีที่ไมใชงานแลวหรือขยะพีวีซี จะมีวิธี

การกำจัดและปองกันไมใหสารเติมแตงใน

พีวีซีหลุดออกมาปนเปอนในส่ิงแวดลอมได

อยางไร ซึ่งปญหาน้ีไดมีการพูดถึงกันมา

มากกวา 10 ป แลว แตยังคงไมมีขอสรุป 

ä·Â¼ÙŒ¼ÅÔμ¾ÕÇÕ«ÕÍÑ¹ Ñ́ºË¹Öè§ã¹
ÍÒà«ÕÂ¹  

ในกลุมประเทศอาเซียน มีผูผลิตพีวีซี

เกือบทุกประเทศ ยกเวนสิงคโปร สำหรับ

ประเทศไทยมีผูผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี 

รวม 4 ราย มีกำลังผลิตรวมประมาณ 1 

ลานตันตอป ซึ่งมากที่สุดในกลุมประเทศ

อาเซียน รองลงมาคือ อินโดนีเซีย มีกำลัง

ผลติประมาณ 7 แสนตนั ในขณะทีม่าเลเซยี

และเวียดนาม มีกำลังผลิตประมาณ 3 

แสนตัน สวนฟลิปปนส มกีำลงัผลติประมาณ 

2 แสนตัน  

 สำหรับประเทศผูผลิตอื่นๆ ในเอเชีย 

พบวา จีนเปนผูผลิตรายใหญท่ีสุด มีกำลัง
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ผลติประมาณ 11 ลานตนั รองลงมาคอื ญีปุ่น 

มกีำลงัผลติประมาณ 2.2 ลานตนั ไตหวันมี

กำลงัผลติ 1.8 ลานตนั สวนเกาหลแีละอินเดยี

มีกำลังผลิตใกลเคียงกันคือ 1.5 ลานตัน  

ประเทศในกลุมเอเชีย จึงเปนกลุม

ประเทศท่ีเปนผูผลิตพีวีซีรายใหญที่สุด 

ในโลก มีกำลังผลิตรวมกันประมาณ 28 

ลานตัน และคาดวาจะเพิ่มเปน 38 ลานตัน 

ในป 2556 จากการประกาศเพ่ิมกำลังผลิต

พีวีซีของโรงงานในประเทศจีน 

หากรวมกำลังผลิตพีวีซีของทั้งโลก 

จะพบวา ปจจุบันมีกำลังผลิตประมาณ 50 

ลานตัน และมีแนวโนมที่จะมีกำลังผลิตท่ี

สูงขึ้นอีกในอนาคต 

ÍÑ¹μÃÒÂá½§ã¹¾ÕÇÕ«Õ  
แมพวีซีจีะมปีระโยชนในดานท่ีสามารถ

ใชทดแทนวัสดุธรรมชาติไดเปนอยางดี แต 

พีวีซีก็มีองคประกอบที่เปนสารเคมีท่ีเปน

อันตรายตอรางกาย และสภาพแวดลอม  

เนื่องจากพีวีซีมีคุณสมบัติไมคงตัว 

เมื่อถูกรังสีอุลตราไวโอเล็ตจากแสงแดด 

ทำใหการใชพีวีซีเปนวัสดุในการผลิตวัสดุ

กอสรางท่ีตองโดนแสงแดด เชน กรอบประต ู

บานหนาตาง ตองเติมสารเพิ่มความคงตัว 

(Stabi l isers) ซึ่งสวนใหญมีโลหะหนัก

แคดเมียมเปนสวนผสม 

ป 2533 ในเยอรมนี มีการใชสารเพ่ิม

ความคงตัวท่ีมแีคดเมียมเปนสวนผสมมากถึง 

1.5 ลานตัน เพื่อทำพลาสติกองคประกอบ

หนาตาง  
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ส่วนพีวีซีที่ถูกนำไปผลิตเป็นวัสดุปูพื้น 

โดยเฉพาะพื้นในครัว ห้องน้ำ และอาคาร

สาธารณะ ผนังพลาสติก (Wallpapers) มี

การใช้สารเติมแต่งปริมาณมหาศาล โดย

เฉพาะการเติมสาร Plasticisers 

ปัญหาคือสาร Plasticisers เหล่านี้ไม่

ได้เป็นเนื้อเดียวกับผลิตภัณฑ์ และสามารถ

ระเหยออกสู่อากาศได้ ทำให้เกิดปัญหา

ตามมามากมาย เช่น พื้นพีวีซีจะปล่อยสาร 

Plasticisers ความเขม้ขน้สงูออกมาสูอ่ากาศ 

ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า “Sick Building 

Syndrome” ซึ่งมักจะเกิดกับผู้ทำงานใน

สำนักงานสมัยใหม่ ในสวีเดนมีการศึกษา

เกีย่วกบัโรคนี ้24 กรณ ีในจำนวนนี ้8 ราย มี

การตรวจพบว่าสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับพื้นพีวีซ ี

เนื่องจากตรวจพบว่าอากาศในห้องทำงาน

มีปริมาณสารเติมแต่งอยู่ในระดับสูง 

สารเคมีชนิด Plasticizer ที่เรียกพลาสติก

ชนิดนี้ว่า UPVC หรือ Unplasticized Poly 

Vinyl Chloride เป็น PVC ประเภทที่ไม่ใส่ 

Plasticizer ซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติก

อ่อนตัวจึงมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เมือ่นำ UPVC มาขึน้รปูและเตมิสารเตมิแตง่

ที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เพิ่มขึ้น ทำให้ 

UPVC นี้มีคุณสมบัติดีเยี่ยม เหมาะสำหรับ

นำมาประกอบประต ูหนา้ตา่ง ซึง่เปน็ทีน่ยิม

มากในทวีปยุโรป  

ในช่วงที่ผ่านมา ยุโรปมีการรีไซเคิล 

UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) 

ที่ ผ่ านการใช้ งานในปริมาณมากกว่ า 

250,000 ตัน ผ่านโครงการ Recovinyl ซึ่ง

เปน็โครงการรไีซเคลิ PVC ของกลุม่อตุสาห-

กรรม โดยทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับปี 

2553 และสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่

ประสบความสำเรจ็อยา่งสงู โดยมกีารรไีซเคลิ 

PVC ที่ผ่านการใช้งานถึง 49,343 ตัน ซึ่ง

คิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณการรีไซเคิล 

PVC ในยุโรป วัสดุที่ถูกรีไซเคิลมีทั้งกรอบ

หนา้ตา่ง ทอ่ สายไฟ PVC ชนดินิม่และแขง็  

ในอุตสาหกรรมยานยนต์พบปัญหา

จากพีวีซีเช่นกัน ส่วนใหญ่อุตสาหกรรมนี้

จะใช้พลาสติกพีวีซีสำหรับงานตกแต่ง

ภายใน งานปดิกนัรัว่ ปญัหาสำคญัเกดิจาก

ส่วนผสมคลอรีนที่จะออกมาหากมีการ

ทำลายยานยนต์หลั งหมดอายุ ใช้ งาน   

ชิ้นส่วนเศษโลหะ มักจะมีพีวีซีอยู่ด้วย จึง

เป็นการยากที่จะแยกพีวีซีทิ้งไป ทำให้เมื่อ

นำโลหะจากซากรถยนตท์ีถ่กูทำลายไปหลอม

ใชใ้หมจ่ะปนเปือ้นพวีซีไีปดว้ย โดยทีก่ระบวน  

การผลิตในโรงงานเหล็ก มีขั้นตอนเหมือน

เตาเผาขยะคอื ไมส่ามารถปอ้งกนัผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากของเสียที่ปล่อยออกมาได้ 

การใช้พีวีซีใน White Goods อย่าง  

ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ก็ก่อปัญหาในลักษณะ

เดียวกัน โดยปกติสินค้าเหล่านี้มักจะถูก

นำไปบีบอัดพร้อมกับรถและผลิตภัณฑ์ที่

สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้  

Recovinyl โครงการรีไซเคิล
พีวีซีในยุโรป  

ในแต่ละปี ผู้ผลิตพีวีซีทั่วโลกผลิตพีวีซี

ออกมาสู่ตลาดเกือบ 50 ล้านตัน หากนำ

มากองรวมกันอาจได้ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก

อย่างยอดเขาเอเวอร์เรสต์มากกว่า 10 ลูก 

และเนื่องจากพีวีซีเป็นพลาสติกที่นิยมนำ

มาใช้งานมากที่สุด มีอายุที่ยืนยาวและใช้

เวลาในการย่อยสลายนาน 

ดังนั้น หากไม่มีวิธีการนำพีวีซีกลับมา

ใช้ใหม่ที่ดี จะเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ในอนาคต จงึมกีารแกป้ญัหา โดยการไมเ่ตมิ

มีงานวิเคราะห์ที่ระบุว่า ผลิตภัณฑ์

เหลา่นีจ้ะเปน็อนัตรายมากหากเกดิเพลงิไหม ้

เพราะจะปลอ่ยควนัพษิจากไฮโดรเจนคลอไรด์

ออกมา และถงึแมจ้ะอยูใ่นสภาพปกตกิย็งัมี

อันตรายที่เกิดจากสารพิษอย่างไดออกซิน

และฟูราน  

กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงาน

สิ่งแวดล้อมของเยอรมนี ได้เสนอให้มีการ

เลิกใช้พีวีซีในบริเวณที่ เสี่ยงต่อการเกิด

เพลิงไหม้ 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์พีวีซีมีความคงทน 

จงึมปีญัหาการฝงักลบในหลายชมุชน แมว้า่

จะมีการแยกฝังกลบขยะเหล่านี้ต่างหาก 

แต่ขยะเครื่องเรือนเหล่านี้มักจะหลุดรอด 

ปะปนไปกับขยะทั่วไป ทำให้สารเติมแต่ง

ในพีวีซีหลุดออกมาปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 

57



เดวิด ไวลส์ และเจน การ์ดเนอร์   

ทีป่รกึษาของ Axion หนึง่ในบรษิทัทีเ่ขา้รว่ม

โครงการ Recovinyl ในสหราชอาณาจักร 

กล่าวว่าจากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ที่ต้องการเปิดตลาดพลาสติกรีไซเคิลจาก 

PVC ที่ผ่านการใช้งานในสหราชอาณาจักร

และส่งเสริมการเก็บรวบรวม การรีไซเคิล

และการใช้ซ้ำ ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจาก

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

อตุสาหกรรม PVC รว่มกบัการประสานงาน

ของ British Plastics Federation (BPF) 

การรีไซเคิล PVC ของบริษัท Axion มีทั้ง

การนำ PVC ชนิดแข็งและนิ่มไปใช้ซ้ำใน

งานขั้นสูง เช่น วัสดุเคลือบและแนวหลังคา  

ความสำเร็จของโครงการ Recovinyl 

ไดน้ำไปสูอ่กีหนึง่โครงการทีจ่ดัการโดยบรษิทั 

Axion คือ โครงการ Recofloor ซึ่งเป็น

โครงการรีไซเคิลวัสดุปูพื้นไวนิลที่ไม่ใช้งาน

แล้ว ก่อตั้งโดยบริษัท Altro และบริษัท 

Polyflor ผู้ผลิตวัสดุปูพื้นชั้นนำ โครงการ

ทั้ งสองก่อให้ เกิดประโยชน์อย่ างมาก

สำหรับผู้ผลิตที่ต้องการผลิตสินค้าใหม่ๆ 

จากวัตถุดิบที่สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด 

โครงการ Recovinyl เป็นการส่งเสริม

การใช้ UPVC อย่างยั่งยืน ซึ่ง UPVC 

สามารถนำไปรีไซเคิลได้หลายครั้งโดย

คุณสมบัติไม่เสียไป การสนับสนุนให้มีการ

รีไซเคิลมากกว่าการทิ้งขยะลงในบ่อฝังกลบ

ถอืเปน็การดทีัง้ตอ่เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม 

วัสดุก่อสร้างที่ทำจาก UPVC 100% ถือเป็น

ตวัอยา่งในการใชว้สัดทุีย่ัง่ยนืในอตุสาหกรรม

ก่อสร้างของสหราชอาณาจักร  

โครงการ Recovinyl ก่อตั้งขึ้นใน 16 

ประเทศทั่วยุโรป รวมถึงโรมาเนีย โปแลนด์ 

และสาธารณรัฐเชก ในสหราชอาณาจักรมี

บริษัทรีไซเคิลเข้าร่วมโครงการ 30 แห่ง 

โดยตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2548 ได้มีการ

รีไซเคิล PVC ที่ผ่านการใช้งานแล้วเฉพาะ

ในสหราชอาณาจักรถึง 117,000 ตัน  

สมาคมอตุสาหกรรม PVC ในกลุม่ยโุรป

ได้ประกาศแผนการรีไซเคิลสำหรับอีก 10 

ปีข้างหน้า รวมทั้งความสำเร็จของโครงการ 

Recovinyl ในงานประชุม PVC 2011 เมื่อ

วนัที ่12 เมษายน 2554 ทีผ่า่นมา ซึง่คาดวา่

จะสามารถนำพีวีซีกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น 

และลดปญัหาเรือ่งขยะพวีซีลีงไปไดส้ว่นหนึง่  

อาเซียนร่วมผลักดันพีวีซีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ผู้ผลิตอุตสาหกรรมพีวีซีอาเซียนหรือ

สมาคมอาเซียน ไวนิล เคาน์ซิล (ASEAN 

Vinyl Council: AVC) ได้ประกาศความ

ร่วมมือในการผลิตสินค้าที่ เป็นมิตรต่อ  

สิ่งแวดล้อม และผลักดันให้พีวีซีเป็นตัวนำ

ในการลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

และตั้งเป้าให้ได้มาตรฐาน “ยูโรโซน”  

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพีวีซี 12 

บริษัทจาก 5 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์   

และเวียดนาม ได้ลงนามในกฎบัตร AVC 

เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์พีวีซีเป็นทางออก

ในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และใช้เวที 

AVC ผลกัดนัผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม

ไวนิลอาเซียน ให้ผลิตสินค้าที่มีความ  

รบัผดิชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

มากขึ้น  

ภายใตก้ฎบตัร AVC ทีม่สีมาชกิเขา้รว่ม

ลงนามแล้ว 12 บริษัทจาก 14 บริษัทใน

อาเซียน มีกำลังการผลิตพีวีซี 1.7 ล้านตัน 

จากปรมิาณการผลติของอาเซยีนทีม่ปีรมิาณ 

2.1 ล้านตัน ซึ่งความร่วมมือภายใต้กฎ  

บตัรดงักลา่ว สมาคมตอ้งการใหก้ระบวนการ

ผลิตภัณฑ์พีวีซีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ

เปน็ทีย่อมรบัของชมุชน ซึง่สาเหตกุารจดัตัง้

สมาคมนี้ มีที่มาจากปัญหาการลงทุนที่

มาบตาพุดในประเทศไทย  

เศษ UPVC ที่กองเป็นขยะในยุโรป เศษ UPVC ที่กองเป็นขยะในยุโรป 

กระบวนการรีไซเคิล PVC ในโครงการ Recovinyl กระบวนการรีไซเคิล PVC ในโครงการ Recovinyl 
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สิ่งแวดล้อม เพราะการผลิตพีวีซีนั้น มีการ

ใชพ้ลงังานและทรพัยากรทีน่อ้ยกวา่การผลติ

เม็ดพลาสติกชนิดอื่น รวมทั้ง การผลิตพีวีซี

ยังมีการปล่อยมลสารทางอากาศที่มีผลต่อ

สุขภาพของมนุษย์ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนได-

ออกไซด์ 1.45 กิโลกรัม ก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจน (NOx) 2.43 กรัม และก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 2.17 กรัม ต่อ 

1 กิโลกรัมพีวีซี ซึ่งน้อยกว่าการผลิตเม็ด

พลาสติกชนิดอื่นๆ หลายเท่า 

นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาการนำ  

พีวีซีกลับมาใช้ใหม่ โดยผู้วิจัยตั้งเป้าหมาย

ว่า เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังอยู่ในการวิจัยนี้ 

จะสามารถนำพีวีซีกลับมาใช้ใหม่ได้มาก

กว่าร้อยละ 50 ซึ่งคาดว่าจะสามารถวิจัย

และนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อีกประมาณ 

2 ปี ข้างหน้า 

Vinyl Environment Council ยังได้มี

การศกึษาไปถงึการนำพวีซีทีีผ่า่นกระบวนการ

รไีซเคลิแลว้ ไปใชใ้นการผลติผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 

ที่ไม่ใช่การผลิตสินค้าเกรดบีเหมือนในอดีต 

เพือ่เพิม่มลูคา่ของพวีซีรีไีซเคลิ ไมว่า่จะเปน็ 

อปุกรณก์อ่สรา้งทีต่อ้งทนรบันำ้หนกั อปุกรณ์

สนามเด็กเล่น รวมถึง การร่วมมือกับ  

นักออกแบบเพื่อนำไปผลิตสินค้ากลุ่ม

แฟชั่นด้วย  

ในอนาคตอกี 5 - 10 ปขีา้งหนา้ ผูบ้รโิภค

จะตื่นตัวในการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ผลิตต้องตื่นตัวตาม 

ขณะที่การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ในปี 2558 เป็นแรงผลักดัน

ที่ทำให้ต้องเตรียมตัวพัฒนาผลิตภัณฑ์  

ให้เป็นที่ยอมรับของโลก ขณะที่ผลิตภัณฑ์

พีวีซีจะสนองตอบความต้องการตรงนี้ได้ 

โดยเฉพาะอาเซียนที่มีการบริโภคพีวีซีเพียง 

2.53 กิโลกรัมต่อคน เทียบกับสหรัฐฯ และ

ยุโรปที่มีการบริโภคในอัตรา 6 - 7 กิโลกรัม

ต่อคน 

การลงนามของกลุ่มผู้ผลิต PVC อาเซียน  การลงนามของกลุ่มผู้ผลิต PVC อาเซียน  
ในนาม AVC ที่ต้องการแก้ไขปัญหาขยะพีวีซี ในนาม AVC ที่ต้องการแก้ไขปัญหาขยะพีวีซี 

ญีปุ่น่ รายงานการศกึษา PVC 
Sustainable Development 

จากการประชุมสัมมนาประจำปี ของ

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในเอเชีย คือ 

Asia Petrochemical Industry Conference 

2011 หรือ APIC 2011 ที่เมือง Fukuoka 

ประเทศญีปุ่น่ เมือ่วนัที ่26 - 27 พฤษภาคม 

2553 ได้มีการนำเสนอรายงานการศึกษา

ของ Vinyl Environment Council เรื่อง 

PVC Sustainable Development 

ในรายงานดังกล่าว ได้มีการสรุป  

และยืนยันว่า พลาสติกพีวีซีเป็นมิตรต่อ  
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จากทั้งหมดนี้ เราคงอาจจะยังสรุป  

ไม่ได้ว่า พีวีซี เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 

อยา่งไรกต็าม หากมองในแงก่ารใชพ้ลงังาน

และทรัพยากรที่น้อยในการผลิต รวมทั้ง 

จดุเดน่ของพวีซีทีีม่อีายกุารใชง้านทีย่าวนาน 

เหล่านี้อาจจะเป็นข้อยืนยันถึงข้อดีของ  

พีวีซีได้มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการผลิต

สินค้าต่างๆ เพราะจะมีต้นทุนการผลิตที่

ต่ำและใช้พลังงานน้อย รวมถึงรายงานการ

ศึกษาที่ยืนยันด้วยว่า มีการปล่อยมลสาร

น้อยกว่าพลาสติกชนิดอื่น 

ขณะเดยีวกนัไดม้คีวามรว่มมอื รวมถงึ

การศกึษาอยา่งจรงิจงั ทีจ่ะลดการใชพ้ลงังาน

และทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ

ศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีที่จะนำพีวีซีกลับ

มาใช้ใหม่ให้มากขึ้น และนำไปใช้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งแตกต่างจาก

อดีตที่นำมาใช้ผลิตสินค้าเกรดบีเท่านั้น 

ดงันัน้ ในอนาคตอนัใกลน้ี ้หากการวจิยั

ทั้งหลายที่มีในขณะนี้ประสบความสำเร็จ 

เราจะพดูไดอ้ยา่งเตม็ทีว่า่ “พวีซีเีปน็พลาสตกิ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

การนำพีวีซีรีไซเคิลไปใช้ในงานต่างๆ การนำพีวีซีรีไซเคิลไปใช้ในงานต่างๆ 

ภาพในงาน Eco Product Exhibition ในญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภาพในงาน Eco Product Exhibition ในญี่ปุ่น ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 
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ประกอบดวย 3 หนวยงานมาใหบริการ

รวมกัน ไดแก  

• กลุมผูชำนาญการตางประเทศ 

สังกัดศูนยบริการลงทุน บีโอไอ 

• กองกำกบัการ 3 สงักดักองบงัคับการ

ตรวจคนเขาเมือง 1 สำนกังานตรวจ

คนเขาเมือง 

• สำนกับริหารแรงงานตางดาว สงักดั

กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

ã¤Ãà»š¹¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ 
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน 

ใหบริการเฉพาะชางฝมือหรือผูชำนาญการ

ตางชาติบางกลุมเทาน้ัน ตามขอ 3 แหง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ

จัดตั้งศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน

(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2547 ประกอบดวย 10 กลุม 

ตอไปนี้  

(1) คนตางดาวทีเ่ปนนักลงทุน ผูบรหิาร 

หรือผูชำนาญการ รวมถึงบิดา มารดา  

คูสมรส หรือบุตรในอุปการะ และเปนสวน

แหงครัวเรือน 

(2) คนตางดาวทีป่ระจำสำนกังานผูแทน

ของนิติบุคคลตางประเทศ หรือสำนักงาน

ภูมิภาคของบริษัทขามชาติ รวมถึงบิดา 

มารดา คูสมรส หรือบุตรในอุปการะ และ

เปนสวนแหงครัวเรือน 

·ÕèÁÒ¢Í§ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÇÕ«‹ÒáÅÐ 
ãºÍ¹ØÞÒμ·Ó§Ò¹ 

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน 

กอตั้ งขึ้ นภายใต ระ เ บียบสำนักนายก

รฐัมนตรีวาดวยการจัดตัง้ศนูยบรกิารวีซาและ

ใบอนญุาตทำงาน พ.ศ. 2540 เพือ่การบริการ 

และอำนวยความสะดวกใหผูยืน่คำขออนุญาต

ตามกฎหมายคนเขาเมือง และกฎหมาย

การทำงานของคนตางดาว โดยหากคำขอฯ

ถกูตอง และครบถวน เจาหนาท่ีจะดำเนนิการ

ใหแลวเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง นับแตไดรับ 

คำขอฯ ซึ่งหากเจาหนาที่เห็นวา คำขอฯ 

ไมถูกตอง หรือไมครบถวน ก็จะคืนคำขอฯ

พรอมแจงเหตุผลภายใน 1 ชั่วโมง นับแต

ไดรับคำขอ ตามขอ 9 แหงระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดตั้งศูนยบริการ

วีซาและใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2540 โดย

เปนศนูยรวมเบด็เสรจ็ในการใหบรกิารชางฝมอื

หรือผูชำนาญการตางชาติ เพื่อการทำงาน

อยูในราชอาณาจักรท่ีชอบดวยกฎหมาย 
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(3) คนตางดาวทีเ่ปนผูบรหิาร ผูชำนาญ-

การ หรือผูเช่ียวชาญ ซึ่งไดรับสิทธิพิเศษ

ตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม กฎหมาย

วาดวยการสงเสริมการลงทุน และกฎหมาย

วาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

รวมถึงคูสมรส หรือบุคคลในอุปการะ 

(4) คนตางดาวที่เปนสื่อมวลชน ซ่ึง

ไดรับอนุญาตจากทางราชการ รวมถึงบิดา 

มารดา คูสมรส หรือบุตรในอุปการะ และ

เปนสวนแหงครัวเรือน 

(5) คนตางดาวท่ีเปนนักวิจัย และ

พัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รวมถึงบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรใน

อุปการะ และเปนสวนแหงครัวเรือน 

(6) คนตางดาวที่เปนเจาหนาที่ของ

สาขาธนาคารตางประเทศ สำนักงาน 

วิเทศธนกิจของธนาคารตางประเทศ และ

สำนักงานผูแทนของธนาคารตางประเทศ 

ซึ่งธนาคารแหงประเทศไทยรับรอง รวมถึง

บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรในอุปการะ 

และเปนสวนแหงครัวเรือน  

(7) คนตางดาวท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบิดา มารดา 

คูสมรส หรือบุตรในอุปการะ และเปนสวน

แหงครัวเรือน  

(8) คนตางดาวที่ประจำสำนักงาน

ปฏิบัติการภูมิภาค รวมถึงบิดา มารดา  

คูสมรส หรือบุตรในอุปการะ และเปนสวน

แหงครัวเรือน  

(9) คนตางดาวที่ เขามาปฏิบัติงาน

ตามพันธกรณีที่รัฐบาลทำไวกับรัฐบาล 

ตางประเทศ และ 

(10) คนตางดาวท่ีคณะรฐัมนตรกีำหนด 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ª¹Ố ¢Í§ºÃÔ¡ÒÃáμ‹ÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹ 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน (บีโอไอ) 

กลุมผูชำนาญการตางประเทศ ให

บริการครอบคลุมท้ังในกรณีท่ีอยู และไม

อยูในกระบวนการพิจารณาใหสงเสริมการ

ลงทุนจากบีโอไอ รวมท้ังกรณีกิจการ 

ที่ไดรับบัตรสงเสริมฯ แลว และหอการคา 

ตางประเทศ ตามมาตรา 24 แหงพระราช

บญัญติัสงเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึง่เปน 

กรณียังไมมีบัตรสงเสริมฯ และมาตรา 25 

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 

2520 ซึง่เปนกรณีทีไ่ดรบับัตรสงเสริมฯ แลว 

จำแนกเปน 

กรณีอยูหรือไมอยู ในกระบวนการ

พิจารณาใหการสงเสริมการลงทุน สำหรับ 

คนตางดาวที่เขามาเพ่ือศึกษาลูทางการ

ลงทุน เพื่อกระทำการที่เปนประโยชนตอ

การลงทุน เพ่ือปฏิบัติงานในกิจการท่ีอยู

ระหวางการพิจารณาใหการสงเสริมฯ หรือ

อยูระหวางรอรับบัตรสงเสริมฯ การขอ

ประทับตรา เปล่ียนประเภทวีซาใหคน

ตางดาว และการอยูในราชอาณาจักรตาม

สิทธิ์เดิมของคนตางดาว  

กรณีหอการคาตางประเทศ สำหรับ

การอนุญาตใหคนตางดาวอยูปฏิบัติงานท่ี

หอการคาตางประเทศ และการอนุญาตให

คนตางดาวทีป่ฏบิตังิานหลักอยูแลวทีก่จิการ

บีโอไอ ไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่หอการคา

ตางประเทศ 

กรณีกิจการไดรับบัตรสงเสริมฯ แลว 

สำหรับ 

• การอนุมัติตำแหนงหนาท่ีของคน

ตางดาว  

• การบรรจุคนตางดาวในตำแหนง 

ที่ไดรับอนุมัติ  

• การอนุญาตครอบครัวของคน

ตางดาวเขามาในราชอาณาจักร  

• การอนุญาตใหคนตางดาวบุคคล

ใหมมาปฏิบัติงานแทนบุคคลเดิม  

• การอนุญาตใหคนตางดาวหรือ

ครอบครัวอยูในราชอาณาจักรตาม

สิทธิ์เดิม  

• การอนุญาตใหคนต างด าวมา

ปฏิบัติงานเปนการช่ัวคราว  

• การอนุญาตใหคนตางดาวทำงาน

ชั่วคราวเปนการเรงดวน (บริการ

แลวเสร็จใน 3 ชั่วโมง)  

• การอนุญาตใหคนต างด าวไป

ปฏิบัติงานเพิ่มเติมท่ีบริษัทในเครือ  

• การขยาย เวลาการอ ยู ในราช

อาณาจกัรของคนตางดาว 
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• การอนุญาตใหคนตางดาวนำของใช

สวนตัวเขามาในราชอาณาจักร  

• การเพ่ิม/ยายทองท่ีทำงานของคน

ตางดาว  

• การประทับตราวีซา หรือเปลี่ยน

ประเภทวีซาใหคนตางดาว  

• การเปลี่ยนสัญชาติของคนตางดาว 

• การพนจากตำแหนงหนาท่ีของ 

คนตางดาว (บริการแลวเสร็จใน 3 

ชั่วโมง)  

• การเพิม่ลกัษณะงานของคนตางดาว  

• การเปล่ียนตำแหนงหนาที่ของคน

ตางดาว  

• การยกเลิกตำแหนงหนาที่ของคน

ตางดาว  

• การยกเลิกคนตางดาวไปปฏิบตังิาน

เพิ่มเติมท่ีบริษัทในเครือ  

• การเปลี่ยนชื่อบริษัทในฐานขอมูล

งานชางฝมือ  

• กรณีอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹μÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ 
กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจ

คนเขาเมือง สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

หรือกองกำกับการ 3 บก.ตม.1 มีหนาที่ 

รับผิดชอบเก่ียวกับงานบริการคนตางดาว

ขออยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตาม

กฎหมายคนเขาเมือง กฎหมายปโตรเลียม 

กฎหมายสงเสริมการลงทุน กฎหมายการ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ รวมถึงงานอ่ืนที่ได

รับมอบหมาย การใหบริการไดกำหนดไวท่ี

จะใหแลวเสร็จภายใน 3 ชั่วโมงในทุกชนิด

บริการ สำหรับ 

• การขออยูในราชอาณาจักรเปน 

การชัว่คราวของคนตางดาวทีน่ำเงนิ

เขามาลงทนุไมตำ่กวา 2 ลานบาท/

ไมต่ำกวา 10 ลานบาท/ผูบริหาร

หรือผูชำนาญการท่ีปฏิบัติงานใน

นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระ

เต็มมูลคาหรือทุนดำเนินการไมต่ำ

กวา 30 ลานบาท  

• การขออยูในราชอาณาจักรเปน 

การชั่วคราวของคนตางดาวซึ่งมา

ประจำที่ สำนักงานผู แทนของ

นิติบุคคลตางประเทศ/สำนักงาน

ภูมิภาคของบริษัทขามชาติ  

• การขออยูในราชอาณาจักรเปน 

การช่ัวคราวของคนตางดาวซ่ึง 

เปนผูบริหาร ผูชำนาญการ หรือ 

ผูเชี่ยวชาญ ที่ไดรับสิทธิพิเศษตาม

กฎหมายปโตรเลียม กฎหมาย 

สงเสรมิการลงทุน กฎหมายการนคิม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

• การขออยูในราชอาณาจักรเปน 

การชั่ วคราวของคนตางดาวที่

ปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชนที่ ไดรับ

อนุญาตจากทางราชการ  

• การขออยูในราชอาณาจักรเปน 

การชั่วคราวของคนตางดาวที่เปน

นกัวจิยั และพัฒนาทางวทิยาศาสตร 

และเทคโนโลยี  

• การขออยูในราชอาณาจักรเปน 

การชั่วคราวของคนตางดาวที่เปน

เ จ า หน าที่ ข อ งสาขาธนาคา ร 

ตางประเทศ/สำนักงานวิเทศธน

กิจของธนาคารต างประเทศ /

สำนักงานผู แทนของธนาคาร 

ตางประเทศท่ีไดรับการรับรอง 

จากธนาคารแหงประเทศไทย  

• การขออยูในราชอาณาจักรเปน 

การชั่วคราวของคนตางดาวที่เปน

ผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

• การขออยูในราชอาณาจักรเปน 

การชั่วคราวของคนตางดาวที่มา

ประจำสำนักงานปฏิบตักิารภมูภิาค  

• การขออยูในราชอาณาจักรเปน 

การชั่วคราวของคนตางดาวที่มา

ทำงานตามพันธกรณีที่รัฐบาลทำ

ไวกับรัฐบาลตางประเทศ หรือ

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

• บิดา มารดา คูสมรส บุตรใน

อปุการะ และเปนสวนแหงครวัเรอืน

ของคนตางดาวขางตน  

• การขอรับตรวจลงตรา ขอเปล่ียน

ประเภทการตรวจลงตราในประเภท

คนอยูชั่วคราว  

• การอนุญาตเดินทางกลับเขามาใน

ราชอาณาจักรอีก  

• การแกไขตราประทับของสำนักงาน

ตรวจคนเขาเมืองของคนตางดาว  

• การแจงที่พักอาศัยของคนตางดาว

ซึ่ ง ได รั บอ นุญาตให อยู ในราช

อาณาจักรเปนการช่ัวคราวในกรณี

อยูในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

ของคนตางดาว  

• การเปรียบเทียบปรับผูกระทำผิด

กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองของ

คนตางดาว  

• การเพิกถอนการอนุญาตใหอยูใน

ราชอาณาจักรของคนตางดาว  
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• งานดำเนินการตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดตั้ง

ศนูยบรกิารวซีาและใบอนญุาตทำงาน  

• งานอืน่ๆ ทีผู่บงัคบับญัชามอบหมาย 

¡ÃÁ¡ÒÃ Ñ̈´ËÒ§Ò¹ 
สำนักบริหารแรงงานตางดาว กรม

การจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ใหบริการ

แลวเสร็จภายใน 3 ชั่วโมงในบริการตางๆ 

ดังนี้ 

• การอนุญาตทำงานของคนตางดาว

ทีไ่ดรบัอนญุาตตามกฎหมายปโตร-

เลียม กฎหมายสงเสริมการลงทุน 

กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย  

• การอนุญาตทำงานของคนตางดาว

ที่นำเงินตราตางประเทศเขามา

ลงทุน จำนวนตั้งแต 2 ลานบาท

ขึ้นไป  

• การอนุญาตทำงานของคนตางดาว

ทีเ่ขามาทำงานในตำแหนงผูบริหาร 

หรือผูเชี่ยวชาญในกิจการท่ีมีทุน

ดำเนนิการ ไมตำ่กวา 30 ลานบาท  

• การอนุญาตทำงานของคนตางดาว

ที่เขามาทำงานในฐานะผูสื่อขาว

ตางประเทศ ซึง่สวนราชการรับรอง  

• การอนุญาตทำงานของคนตางดาว

ที่เขามาทำงานเปนนักวิจัย และ

พัฒนาทางวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี  

• การอนุญาตทำงานของคนตางดาว

ทีเ่ขามาทำงานในสำนักงานปฏิบัต-ิ

การภูมิภาค  

• การอนุญาตทำงานของคนตางดาว

ที่เขามาทำงานในสาขาธนาคาร

ตางประเทศ/สำนักงานวิเทศธนกิจ

ของธนาคารตางประเทศ/สำนักงาน

ผูแทนของธนาคารตางประเทศท่ี

ไดรับการรับรองจากธนาคารแหง

ประเทศไทย  

• การอนุญาตทำงานของคนตางดาว

ที่เขามาทำงานในสำนักงานผูแทน

ของนติบิคุคลตางประเทศ/สำนกังาน

ภูมิภาคของบริษัทขามชาติ  

• การดำเนนิคดคีนตางดาวท่ีไมปฏบิตัิ

ตามกฎหมายการทำงานของคน

ตางดาว  

• การตออายุใบอนุญาตทำงาน  

• การออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน  

• การเพ่ิมหรือเปล่ียนการทำงาน 

สถานท่ีทำงาน หรือทองท่ีในการ

ทำงาน  

• การอนุญาตอ่ืนๆ ตามกฎหมาย

การทำงานของคนตางดาว 

¡Ô¨¡ÒÃºÕâÍäÍáÅÐ·ÕèäÁ‹ãª‹ºÕâÍäÍ
ãªŒºÃÔ¡ÒÃä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 

กิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ หมายถึง 

กจิการทีม่บีตัรสงเสรมิฯ ของบีโอไอ สามารถ

ใชบริการที่ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาต

ทำงานไดทุกกิจการ และทุกชนิดบริการ 

ไมวาจะมทุีนจดทะเบียนจำนวนเทาไรกต็าม  

กิจการท่ีไมไดขอรับการสงเสริมฯ 

สามารถใชบริการท่ีศูนยบริการวีซาและ 

ใบอนุญาตทำงานได ตองเปนธุรกิจตามท่ี

ไดกลาวไวขางตน โดยหากเปนธุรกิจอื่น 

ตองมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลคา หรือ

ทุนดำเนินการไมต่ำกวา 30 ลานบาท 

การใหบริการมีความหลากหลายใน

หลายชนิดของธุรกจิ ทัง้ทีไ่ดรบัการสงเสริมฯ 

และไมไดรบัการสงเสริมฯ อกีท้ังชนดิบริการ

สวนใหญใหบรกิารแลวเสร็จไดภายใน 3 ช่ัวโมง 

ดวยบรกิารแบบครบวงจร โดยเฉพาะอยางย่ิง 

กจิการบีโอไอในทุกชนดิธรุกจิ และทุกขนาด

ของทุนจดทะเบียน ไดสิทธิพิเศษในการ 

ใชบริการทีศ่นูยบรกิารแหงน้ี ฉะนัน้ ชางฝมอื

หรือผูชำนาญการตางชาติในกิจการใดที่

เขาขายขางตน สามารถขอรับบริการไดที่ 

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน 

อาคารจตุัรสัจามจุร ีชัน้ 18 ปทมุวนั กรุงเทพฯ  

ทั้งนี้ กลุมผูชำนาญการตางประเทศ 

บีโอไอ จะเริ่มทดลองใชระบบออนไลน BOI 

E - Expert System ประมาณเดือนตุลาคม 

2554 และเร่ิมใชงานจริงตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 

2555 ในการย่ืนเรื่องชางฝมือทั้งระบบ ใน

ทกุประเภทกจิการ และทุกชนดิงานชางฝมอื

ที่ใหบริการของบีโอไอ บริษัทผูไดรับการ 

สงเสรมิการลงทนุจะรับผดิชอบรหสั Password 

และเอกสารที่แนบทั้งหมดของตนเอง ซึ่ง

จะลดขั้นตอน ลดปริมาณเอกสาร และ 

ลดการเดินทางมาติดตอย่ืนเรื่อง อันจะ

เปนการอำนวยความสะดวกใหผูใชบริการ

ไดมากย่ิงขึ้น 
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ËÅÑ¡à¡³±�´ŒÒ¹ª‹Ò§½‚Á×Í 
ã¹¡Ô¨¡ÒÃºÕâÍäÍ 

การนำเขาชางฝมือ ผูชำนาญการ 

ตางชาติในกิจการบีโอไอเปนไปตามมาตรา

24 25 และ 26 แหงพระราชบัญญัติ 

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  

โดยมาตรา 24 เปนกรณีการศึกษา

ลูทางการลงทุน หรือกระทำการอ่ืนใดที่เปน

นอกจากน้ัน ในกิจการบีโอไออาจมี

ชางฝมือ ผูชำนาญการตางชาติทั้งสองกลุม

คือ ทั้งที่ใชและไมใชสิทธิ์บีโอไอก็ได  

โดยกรณี ใช สิ ท ธ์ิ ของ ธุ ร กิจทั่ ว ไป 

สามารถดำเนินการย่ืนคำขอ ตอกรมการ

จัดหางานไดโดยตรง ไมตองเสนอคำขอ

ตอกลุมผูชำนาญการตางประเทศ บีโอไอ 

ซึ่งใหบริการรวมกับกองกำกับการ 3 กอง

บังคับการตรวจคนเขาเมือง 1 สำนักงาน

ตรวจคนเขาเมือง และสำนักบริหารแรงงาน

ตางดาว กรมการจัดหางาน ที่ศูนยบริการ

วีซาและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัส

จามจุรี ชั้น 18 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÍÂÙ‹» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹ 
ã¹ Ø̧Ã¡Ô¨·ÑèÇä» 

กรณธีรุกจิท่ัวไป หมายถงึ กรณีธรุกจิที่

ไมใชกิจการบีโอไอ หรือแมจะเปนกิจการ 

บโีอไอ ก็ไมใชสทิธ์ิดานชางฝมอื ผูชำนาญการ

ตางชาตขิองบีโอไอ คนตางดาวในธุรกจิท่ัวไป

ตองปฏิบตัติามเง่ือนไขของสำนักงานตำรวจ

แหงชาติ เพื่อการอยูในราชอาณาจักร และ

เงื่อนไขของกรมการจัดหางาน เพื่อการ

ทำงานในราชอาณาจักรดวย  

ประโยชนตอการลงทุน หรืออยูในขั้นตอน

การขอรับการสงเสริมฯ  

สำหรับมาตรา 25 และ 26 เปนกรณี

ที่ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนแลว จึงเปน 

การใหไดรับสิทธิและประโยชนในการอยู

และปฏิบัติงานในราชอาณาจักร  

ดวยระเบียบกฎหมายขางตน ทำให

ชางฝมือ ผูชำนาญการตางชาติท่ีเขามา

ปฏิบัติงานตามมาตรา 24 และในกิจการท่ี

ไดรับสงเสริมฯ ตองปฏิบัติงานและอยูใน

ราชอาณาจักรตามระเบียบหลักเกณฑที่ 

บีโอไอกำหนด  

¡Ô¨¡ÒÃºÕâÍäÍäÁ‹ãªŒÊÔ· Ô̧ì´ŒÒ¹ª‹Ò§
½‚Á×Íä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 

การไดรับการสงเสริมฯ จะไดรับสิทธิ

ประโยชนตามมาตรา 25 และ 26 เปน 

การท่ัวไป สำหรับการจะใชสิทธิ์หรือไมนั้น 

เปนการดำเนินการของแตละธุรกิจ 
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ระเบียบกรมการจัดหางานวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตการทำงาน

ของคนตางดาว พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 13 

สิงหาคม 2552 กำหนดหลักเกณฑไวทาย

ระเบียบ กรณีการทำงานกับนายจางซึ่ง 

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลในประเทศไทย 

กำหนดหลักเกณฑ เชน  

ธุ ร กิ จมี ขนาดกา รล ง ทุนจาก ทุน 

จดทะเบียนชำระแลวไมต่ำกวา 2 ลานบาท 

โดยใหมีคนตางดาวได 1 คน และใหเพิม่ขึน้ 

1 คนตอขนาดการลงทุน ทุกๆ 2 ลานบาท 

แตไมเกิน 10 คน ยกเวนกรณีคนตางดาว

มีคูสมรสเปนคนไทย ซึ่งจดทะเบียนสมรส 

และอยูกินฉันทสามีภรรยาโดยเปดเผย ให

ขนาดการลงทุนลดลงก่ึงหนึ่ง เปนตน 

ËÅÑ¡à¡³± �¡ÒÃ¾Ô̈ ÒÃ³ÒÍ¹ØÞÒμ
ª‹Ò§½‚Á×Íã¹¡Ô̈ ¡ÒÃºÕâÍäÍ 

หลกัเกณฑแรกในการย่ืนคำขออนุญาต

ตอกลุมผูชำนาญการตางประเทศ บีโอไอ 

คือ ตองเปนกิจการที่อยูในขั้นตอนขอรับ

การสงเสริมฯ หรือไดรับบัตรสงเสริมฯ แลว 

หรือกรณีอื่นตามมาตรา 24 ที่กลาวแลว

ขางตน 

หลักเกณฑตอมา คนตางดาวตอง

เปนชางฝมือ ผูชำนาญการตางชาติ อีกทั้ง

มี เหตุผล และความจำเปนในการจาง 

คนตางดาวจงึเขามาทำงานในกิจการบีโอไอ

ตามโครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ ซึ่ง 

ชางฝมือ ผูชำนาญการตางชาติน้ัน ตองได

รับการตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว 

ซึ่งคือ Non-B สำหรับธุรกิจ หรือ Non-IB 

สำหรับการลงทุนภายใตกฎหมายวาดวย

การสงเสริมลงทุน 

นอกจากน้ัน ยังมีหลักเกณฑสำคัญ

สำหรับชางฝมือ ผูชำนาญการตางชาติท่ี

ทำงานในกิจการบีโอไอ ซึ่งสามารถใชสิทธิ์

บีโอไอได โดยตองมีอายุ วุฒิการศึกษา 

และประสบการณในขอใดขอหน่ึงตอไปนี้ 

(1) ประสบการณอยางนอย 2 ป  

ในกรณีท่ีวุฒิการศึกษาตรงกับ

ตำแหนงงานในระดับท่ัวไป และ

มอีายไุมตำ่กวา 22 ป นบัถงึวนัที่

ยื่นบรรจุตัว 

(2) ประสบการณอยางนอย 5 ป ใน

กรณีที่วุฒิการศึกษาไมตรงกับ

ตำแหนงงาน หรือในกรณีที่มี

ตำแหนงในระดับผูจัดการและ

มอีายไุมตำ่กวา 27 ป นบัถงึวนัที่

ยื่นบรรจุตัว 

àÁ×èÍà»š¹ª‹Ò§½‚Á×Íμ‹Ò§ªÒμÔ 
ÀÒÂãμŒâ¤Ã§¡ÒÃºÕâÍäÍ 

มบีางกิจการทีม่คีณุสมบตัไิมเขาเงือ่นไข

ของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง และ/หรือ

กรมการจดัหางาน บโีอไอเปนอีกทางเลอืกหน่ึง

ทีธ่รุกจิอาจสามารถเขาหลกัเกณฑของบโีอไอ

ได อีกท้ังกิจการบีโอไอท่ีใชสิทธิ์บีโอไอ

คนตางดาว ตามมาตรา 4 แหง 

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 

และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญตักิารทำงาน

ของคนตางดาว พ.ศ. 2551 กำหนดให

หมายถึง บุคคลธรรมดาซึง่ไมมสีญัชาตไิทย  

คำสั่งสำนักงานตำรวจแหงชาติ ที่ 

777/2551 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 

กำหนดหลกัเกณฑกรณเีขามาในราชอาณาจกัร

ดวยเหตุจำเปนทางธุรกิจ เชน  

- คนตางดาวตองไดรับการตรวจลง

ตราประเภทอยูชั่วคราว  

- ตองมรีายไดขัน้ตำ่ระหวาง 25,000 - 

50,000 บาทตอเดือน (ขึ้นอยูกับ

สัญชาติของคนตางดาว)  

- ตองเปนธุรกิจท่ีมีทุนจดทะเบียน

ชำระแลวไมต่ำกวา 2 ลานบาท  

- ธุรกิจประกอบการจริงและตอเนื่อง  

- ธุรกิจจำเปนตองจางคนตางดาว 

และธุรกิจตองมีอัตราสวนระหวาง

จำนวนคนตางดาวกับพนักงาน 

คนไทยประจำ ในอัตราสวน 1 ตอ 4 

ยกเวนธุรกจิการคาระหวางประเทศ 

(สำนกังานผูแทน) สำนักงานภมิูภาค 

และบริษัทขามชาติ (สำนักสาขา) 

ใหผอนผันสัดสวนเปน 1 ตอ 1 ได 

เปนตน 

66



สำหรับชางฝมือ ผูชำนาญการตางชาติ  

ยังสามารถใชบริการที่ศูนยบริการวีซาและ

ใบอนุญาตทำงาน ไดอีกดวย  

นอกจากน้ัน การอยูปฏิบัติงานใน 

ราชอาณาจักรของชางฝมือ ผูชำนาญการ

ตางชาติ ดวยสิทธิ์ของบีโอไอ ก็จะเปนไป

ตามหลักเกณฑของบีโอไอดวย 

Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍÓ¹Ò¨ 
การย่ืนเรื่องขออนุญาตทุกเร่ืองตอกลุม

ผูชำนาญการตางประเทศ หากผูบริหาร

ระดับสูงที่เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนบริษัท ไมสามารถมาติดตอดวย

ตนเอง ตองมีหนังสือมอบอำนาจ หนังสือ

รับรองของบริษัท สำเนาบัตรประจำตัว

ของผูมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัว

ของผูรบัมอบอำนาจ อากรแสตมป 10 หรอื 

30 บาทตามแตกรณี (10 บาท จะใชได

หนึ่งครั้ง 30 บาท สำหรับกรณีใชเปนการ

ถาวร)  

ซึ่งตองย่ืนหนังสือมอบอำนาจตนฉบับ

ทั้งชุดในการติดตอกับกลุมผูชำนาญการ 

ตางประเทศคร้ังแรกเสมอ กรณีเปนคน 

ตางชาติ ใหแนบสำเนาหนาหนังสือเดินทาง

ที่มีรูปชางฝมือ และหนาการตรวจลงตรา 

(วีซา) ที่ยังมีอายุอยู 

หากผูบริหารระดับสูงที่เปนกรรมการ

ผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนบริษัท มาติดตอดวย

ตนเอง และเปนคนตางชาติ ใหแนบสำเนา

หนาหนังสือเดินทางท่ีมีรูปชางฝมือ และ

หนาการตรวจลงตรา (วซีา) ทีย่งัมอีายุอยู แต

ถาเปนคนไทย ใหแนบสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชน 

อำนาจที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ 

ควรครอบคลุมการยื่นคำขอ และเอกสาร

ตางๆ ท่ีเกีย่วของ รบัรอง และลงลายมือชือ่

ในเอกสารดังกลาว รวมถึงทำการแกไข 

เปลี่ยนแปลงขอมูล ชี้แจง ใหถอยคำใดๆ 

ทีเ่กีย่วของกับชางฝมอื ผูชำนาญการตางชาติ

ตอกลุมผูชำนาญการตางประเทศ บีโอไอ 

หนงัสือมอบอำนาจ และหนังสอืรบัรอง

ของบริษัท มอีายไุมเกนิ 6 เดอืน นับแตวันที่

ของหนังสือนั้น แตอาจนอยกวา 6 เดือน 

หากมีการเปล่ียนแปลง หรือแกไขอำนาจ 

หรือรายละเอียดในหนังสือน้ัน  

ฉะนั้น คนตางดาวอาจเขามาอยู และ

ปฏิบัติงานในราชอาณาจักร ดวยสิทธ์ิของ

ธุรกิจท่ัวไป หรือสิทธิ์ของกิจการที่ไดรับ

การสงเสริมการลงทุนก็ได ซึ่งเฉพาะกิจการ

บีโอไอเทาน้ัน ที่สามารถใชสิทธิ์บีโอไอได 

แตกิจการบีโอไออาจไมใชสิทธิ์ของบีโอไอ

ในการนำเขาคนตางดาวก็ได ไมวาจะเปน

ดวยเหตุที่ ไม เขาหลักเกณฑของบีโอไอ 

หรือไมประสงคที่จะใชสิทธิ์นั้นก็ได บีโอไอ

จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงสำหรับการนำเขา

คนตางดาวมาปฏิบัติงานในกิจการที่ไดรับ

สงเสริมการลงทุน 

เพือ่ใหการบริการแกชางฝมอืไดรบัความ

สะดวก และรวดเร็วยิง่ขึน้ กลุมผูชำนาญการ

ตางประเทศ บีโอไอ จึงจะทดลองใชระบบ

ออนไลน BOI E - Expert System ประมาณ

เดือนตุลาคม 2554 โดยจะใชงานจริงตั้งแต

วันที่ 1 มกราคม 2555 ในการยื่นเรื่อง 

ชางฝมือทัง้ระบบ ในทุกประเภทกจิการ และ

ทุกชนิดของงานชางฝมือ ที่ใหบริการของ 

บโีอไอ เม่ือเริม่ใชงานจริง ไมตองใชหนงัสือ

มอบอำนาจ บริษัทผูไดรับการสงเสริมฯ 

จะเปนผูรับผิดชอบรหัส Password และ

เอกสารที่แนบทั้งหมดของตนเอง ซึ่งจะ

ชวยลดขั้นตอนการดำเนินการลดปริมาณ

การยืน่เอกสาร และลดการเดินทางมาตดิตอ

กบัสวนราชการ อนัจะเปนการอำนวยความ

สะดวกใหผูใชบริการไดมากย่ิงขึ้น 
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จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ



(ราย)
(ราย)


โครงการคนไทยโครงการคนไทย
ถือหุ้นทั้งสิ้น
ถือหุ้นทั้งสิ้น


(ราย)
(ราย)


โครงการต่างชาติโครงการต่างชาติ
ถือหุ้นทั้งสิ้น
ถือหุ้นทั้งสิ้น


(ราย)
(ราย)


โครงการร่วมทุนโครงการร่วมทุน
ไทยและต่างชาติ
ไทยและต่างชาติ


(ราย)
(ราย)


เงินลงทุน
เงินลงทุน



(ล้านบาท)
(ล้านบาท)


ค่าเครื่องจักร
ค่าเครื่องจักร



และอุปกรณ์
(ล้านบาท)
และอุปกรณ์
(ล้านบาท)


จ้างงานไทย
(คน)
จ้างงานไทย
(คน)


จำนวนโครงการ
(ราย)
จำนวนโครงการ
(ราย)
 เงินลงทุน
(ล้านบาท)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)
 จำนวนโครงการ
(ราย)
จำนวนโครงการ
(ราย)
 เงินลงทุน
(ล้านบาท)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)


หน่วย
:
ล้านบาทหน่วย
:
ล้านบาท



25532553
ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

25532553
ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

25532553
ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

25532553
ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

25532553
ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

25532553
ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

25532553
ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

25532553
ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

25532553
ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

25532553
ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

25532553
ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

150,000

100,000

0

300,000

200,000

100,000

0

1,000

600

400

0

150,000

100,000

50,000

0

300,000

1,000

600

400

200

0

200,000

800

600

200

0

400

50,000

หมวดกิจการ
จำนวนโครงการ(ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนต่างชาติ จ้างแรงงาน(คน)
2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554

 ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.  ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.  ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.  ม.ค.-ก.ค.ม.ค.-ก.ค.  ม.ค.-ก.ค. ม.ค.-ก.ค.

เกษตรกรรมและผลติผลการเกษตร 183 90 112 50,196 24,847 36,549 5,317 1,670 3,917 2,238 943 255 28,411 14,743 11,093
เหมอืงแร่เซรามกิส์และโลหะขัน้มลูฐาน 31 14 16 36,761 6,340 14,940 1,317 658 211 3,220 1,299 1,335 4,291 2,299 1,779
อตุสาหกรรมเบา 73 45 64 10,809 5,933 7,789 603 409 361 771 519 1,001 25,129 8,629 12,852
ผลติภณัฑโ์ลหะเครือ่งจกัรและอปุกรณข์นสง่ 251 129 207 85,784 45,807 51,613 1,369 991 369 9,224 7,608 4,907 35,454 16,950 25,859
อเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งใชไ้ฟฟา้ 234 130 132 90,164 59,360 52,489 472 355 240 1,110 704 1,061 93,243 57,053 31,591
เคมภีณัฑ์กระดาษและพลาสตกิ 160 82 114 37,822 25,001 22,889 1,396 1,170 577 1,616 1,087 1,223 13,581 7,814 9,911
บรกิารและสาธารณปูโภค 406 217 220 176,452 101,665 81,670 12,362 6,905 11,221 3,082 1,677 1,564 13,543 6,945 6,750

รวม 1,338 707 865 487,989 268,952 267,939 22,835 12,156 16,896 21,261 13,837 11,346 213,652 114,433 99,835

50,000

200

150,000

200,000

1,200

800
250,000

350,000

1,000 250,000 300,000

800 250,000
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 2552 2553 2553
ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

2552 2553 2553
ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

 จำนวนโครงการ(ราย) ทุนจดทะเบียน(พันล้านบาท)

การขอรับการส่งเสริมฯสุทธิ 1,439 1,542 747 1,030 103.8 64.5 37.1 73.5
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     32.7 27.3 14.1 48.6
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 263 372 184 318 5.4 12.4 3.6 19.2
	 ยุโรป	 212 186 96 129 5.1 4.6 3.9 1.4
	 ไต้หวัน	 49 44 23 34 1.0 0.5 0.4 0.3
	 สหรัฐอเมริกา	 80 61 25 33 6.4 1.4 0.7 0.2
	 ฮ่องกง	 20 27 14 17 1.8 0.7 0.6 2.0
	 สิงคโปร์	 87 86 38 46 1.1 2.0 1.7 2.5
  เงินลงทุน(พันล้านบาท)
การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 440 466 237 304 79.2 48.5 29.0 34.2
  กรุงเทพมหานคร 193 224 108 143 15.4 10.2 5.9 8.1
  ปริมณฑล 247 242 129 161 63.8 38.4 23.2 26.1
 เขต2 492 605 300 468 303.6 227.7 123.5 191.9
  ระยอง 108 159 78 119 55.1 94.7 55.6 79.9
  ภูเก็ต 11 6 4 5 2.6 3.0 1.3 3.2
  อื่นๆ 373 440 218 344 245.9 129.9 66.5 108.8
 เขต3 504 469 210 257 238.9 140.4 53.3 73.3
  -36จังหวัด 423 402 185 219 197.2 125.3 48.6 64.4
  -23จังหวัด(เขต3พิเศษ) 81 67 25 38 41.7 15.1 4.7 8.9
  ภาคเหนือ 119 94 52 52 37.4 24.6 10.0 8.9
  ภาคกลาง 31 18 8 17 28.1 11.1 2.5 5.5
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 169 154 46 73 98.3 57.6 21.6 15.4
  ภาคตะวันออก 51 53 25 35 24.1 9.9 4.4 18.8
  ภาคตะวันตก 22 12 4 4 5.2 1.7 0.2 2.1
  ภาคใต้ 74 95 54 46 26.7 16.3 9.8 9.1
  อื่นๆ 38 43 21 30 19.0 19.4 4.8 13.5
  ไม่ระบุที่ตั้ง 3 2 - 1 0.1 - - -
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 2552 2553 2553
ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

2552 2553 2553
ม.ค.-ก.ค.

2554
ม.ค.-ก.ค.

 จำนวนโครงการ(ราย) ทุนจดทะเบียน(พันล้านบาท)

การอนมุ ัติให้การส่งเสริมฯทั้งสิ้น 1,003 1,566 799 972 41.4 49.2 30.7 42.2
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     16.5 21.5 12.7 22.9
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 249 368 183 281 3.6 6.2 3.4 13.6
	 ยุโรป	 159 186 110 99 2.6 4.6 3.8 0.8
	 ไต้หวัน	 33 42 20 25 0.6 0.3 0.2 0.6
	 สหรัฐอเมริกา	 41 55 28 25 5.7 0.7 0.6 2.0
	 ฮ่องกง	 14 31 16 9 0.1 0.2 0.1 0.3
	 สิงคโปร์	 65 79 44 53 0.3 2.2 2.0 3.8
  เงินลงทุน(พันล้านบาท)
การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 336 496 272 283 49.7 69.8 39.4 30.3
  กรุงเทพมหานคร 162 223 115 135 11.9 11.1 8.1 5.5
  ปริมณฑล 174 273 157 148 37.8 58.7 31.4 24.8
 เขต2 383 605 302 422 180.8 244.1 161.6 155.7
  ระยอง 96 152 73 103 42.7 84.2 64.5 71.0
  ภูเก็ต 11 9 5 4 1.7 3.0 1.7 4.9
  อื่นๆ 276 444 224 315 136.3 156.9 95.4 79.9
 เขต3 284 465 225 267 50.9 177.1 102.2 79.0
  -36จังหวัด 244 410 198 225 46.0 161.3 94.5 72.7
  -23จังหวัด(เขต3พิเศษ) 40 55 27 42 4.9 15.9 7.7 6.3
  ภาคเหนือ 61 96 49 55 5.9 24.1 13.8 19.3
  ภาคกลาง 10 29 17 14 1.3 24.3 15.9 4.8
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 132 67 99 11.3 67.5 31.2 17.5
  ภาคตะวันออก 40 44 12 33 7.1 23.3 17.1 11.9
  ภาคตะวันตก 13 15 10 6 1.3 3.1 1.8 1.5
  ภาคใต้ 62 102 46 35 11.3 22.3 12.8 7.5
  อื่นๆ 23 47 24 25 12.7 12.6 9.4 16.6
หมายเหตุเขต1 ได้แก่ กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครและสมุทรปราการ
 เขต2 ได้แก่ กาญจนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีนครนายกพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสระบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีอ่างทองระยองและภูเก็ต
 เขต3 ได้แก่ 58จังหวัด โดยแบ่งเป็นเขต3พิเศษจำนวน23จังหวัด ได้แก่ศรีสะเกษหนองบัวลำภูสุรินทร์ยโสธรมหาสารคามนครพนม

ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์สกลนครบุรีรัมย์อำนาจเจริญชัยภูมิหนองคายอุบลราชธานีอุดรธานีแพร่พะเยาน่านสตูลปัตตานียะลา
นราธิวาสและบึงกาฬและเขต3ใน36จังหวัดที่เหลือ

   สำหรับกิจการขนส่งทางเรือหรืออากาศได้รวมไว้ในเขต3
ข้อสังเกต1) ในแต่ละเดือนสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติ

สำนักงานฯจะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯภายในกำหนดเวลา15-90วันทำการ
 2) สถติไิมน่บัรวมโครงการซึง่ไมม่กีารลงทนุเพิม่ไดแ้ก่โยกยา้ยสถานประกอบการรบัโอนโครงการกจิการเดมิขอสทิธปิระโยชนไ์มเ่กีย่วกบัภาษอีากร
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

และกำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล


จากการเกษตร 

    

	1.	เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยน	แพคเกจจิ่ง	

แอนด์แคนนิ่ง	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อาหารสัตว์เลี้ยง	
(PET	FOOD)	
35,000	ตัน		

 1.6  135.00* 100 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	2.	เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์	จำกัด	

(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อาหารสัตว์	
330,000	ตัน		

 1.6  840.00** 412 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	3.	เฟรนด์ลี่	กรีน	เอ็นเนอร์ยี่	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำมันปาล์มดิบ	
3,046	ตัน		

 1.12  41.50* 19 จ.ราชบุรี	
(เขต	2)	

	4.	จันทร์เจริญฟาร์ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เลี้ยงไก่เนื้อ	
1,862,400	ตัน		

 1.5  72.00* 23 จ.สุพรรณบุรี	
(เขต	2)	

	5.	มารีน	ไบโอ	รีซอสเซส	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกกุ้ง	

เช่น	ไคตินและไคโตซาน	
360	ตัน	

 1.17  95.00* 26 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	6.	ไบโอ	คอนเซ็ปท์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ฟิลิปปินส์)	

เชื้อเพลิงอัดเม็ด	
(WOOD	PELLET)	
23,330	ตัน	

 1.17  9.90 42 จ.ยะลา	
(เขต	3)	

	7.	ศรีเจริญชัย	ฟาร์ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เลี้ยงไก่เนื้อ	
3,000,000	ตัว	

 1.5  75.00* 15 จ.บุรีรัมย์	
(เขต	3)	

	8.	ต้นกระดาษชัยนาท	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กล้าไม้ยูคาลิปตัส	

24,000,000	ต้น	

 1.1  71.00* 182 จ.ชัยนาท	
(เขต	3)	

	9.	สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม	บ่อไร่	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำมันปาล์มดิบ	
30,600	ตัน	
เมล็ดในปาล์มอบแห้ง	
9,000	ตัน	

 1.12  119.00* 100 จ.ตราด	
(เขต	3)	

	10.	เอ็กโซติค	ฟู้ด	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องดื่มจาก	พืช	ผัก	
ผลไม้บรรจุ	ภาชนะผนึก	

13,600	ตัน	
สิ่งปรุงแต่งอาหาร	
13,405	ตัน	
อาหารพร้อมรับประทาน	

1,405	ตัน	

 1.11  37.40 310 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

74



บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

และกำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	11.	โฮลซัม	ทรี	อินเตอร์เนชั่นแนล	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนมขบเคี้ยวจากธัญพืช	

360	ตัน		

 1.11  13.00 27 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	12.	สินรุ่งเรือง	ฟาร์ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

เลี้ยงไก่เนื้อ	
3,180,000	ตัว	

 1.5  72.00* 20 จ.บุรีรัมย์	
(เขต	3)	

	13.	นายชวลิต	พรหมแก้ว	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
เชน่	ทีน่อนและหมอน	เปน็ตน้
4,060	ตัน	

 1.16  95.00* 108 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	14.	ชัยโรจน์	ฟาร์ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เลี้ยงไก่เนื้อ	
2,570,000	ตัน		

 1.5  58.00* 15 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	 	รวม	    1,733.80 1,399 เขต	 1	 =	 2	
เขต	 2	 =	 5	
เขต	 3	 =	 7	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 2 
เหมืองแร่ เซรามิกส์ 

และโลหะขั้นมูลฐาน 

    

	1.	โซดิก	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์	ADVANCED	

CERAMIC	
12,000	ชิ้น	

 2.5  80.00* 40 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	2.	นวกาญจน์โลหะชลบุรี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	
2,300	ตัน		

 2.15  5.20 35 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	 	รวม	   	 85.20	 	 75	 เขต	 1	 =	 1	
เขต	 2	 =	 1	
เขต	 3	 =	 -	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา 




    

1.โอบริลแลนท์	เอเชียแปซิฟิก	จำกัด
(หุ้นโมร็อกโกทั้งสิ้น)	

เครื่องประดับและชิ้นส่วน	

200,000	ชิ้น		

 3.7  20.00 50 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	2.	เอเชีย	คอมโพสิต	แมททีเรียล	

(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)	

FIBERGLASS	CHOPPED	

STRAND	MAT	3,000	ตัน	

FIBERGLASS	WOVEN	

ROVING	1,300	ตัน	

 3.1  100.60* 41 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

75



บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

และกำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	3.	ซิมสตาร์	ดีไซน์	แอนด์	
แมนูแฟคเจอริ่ง	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์)	

เครื่องประดับและชิ้นส่วน	

2,664,000	ชิ้น		

 3.7  11.70 127 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	4.	กิโค	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ผลิตฟันปลอม	
24,300	ชิ้น		

 3.9  10.00 21 จ.สงขลา	
(เขต	3)	

	5.	คาร์เปท	เมกเกอร์	พี	2	ดับบลิว	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ผลิตพรม	
200,000	ตารางเมตร		

 3.1  18.70 388 จ.ขอนแก่น	
(เขต	3)	

	6.	ไซเบอร์เด็นทัลแลบ	จำกัด	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

ผลิตฟันปลอม	
75,000	ชิ้น		

 3.9  3.00 69 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)

	 	รวม	    164.00 696 เขต	 1	 =	 2	
เขต	 2	 =	 1	
เขต	 3	 =	 3	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 4 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 

และอุปกรณ์ขนส่ง 

    

	1.	ไทย	ทสึซูกิ	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเครื่องจักร	
380,400	ชิ้น	

 4.2  601.20** 113 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	2.	ฮิรูตะ	แอสเทียร์	ซัมมิท	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	
สำหรับยานพาหนะ	
12,000	ตัน		

 4.10  520.00** 270 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	3.	ยามาอิชิ	แมนูแฟคเจอริ่ง	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนญี่ปุ่น-มาเลเซีย)		

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยาน

พาหนะ	และเครื่องใช้ไฟฟ้า	

1,000	ตัน	

 4.3  27.00 25 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	4.	นายทรงกลด	แซ่ว่อง	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	เช่น	
ชิ้นส่วนประตู	และหน้าต่าง	

เป็นต้น	50	ตัน

 4.3  8.00 20 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	5.	เคียวคูโย	เท็กซ์ไทล์	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัย	

3,000,000	ชิ้น	
ชิ้นส่วนถุงลมนิรภัย	

2,500,000	ชิ้น	

 4.10  27.30 25 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	6.	คาโตเล็ค	เอ็นจิเนียริ่ง	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

STEEL	PALLET	
12,200	ชุด	

 4.3  76.10* 13 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

และกำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	7.	อินทิเกรเทดเมทัล	ฟินิชชิ่ง	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)		

การเคลือบผิว	
(SURFACE	TREATMENT)	

14,000	ตัน	

 4.4  30.00 39 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	8.	MR.YASUHISA	UMEZU	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อ

การอุตสาหกรรม	102	ชุด	

 4.2  11.00 10 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	9.	ดี-จิ๊ก	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อปุกรณจ์บัยดึ	(JIG&FIXTURE)
ทีม่กีารออกแบบทางวศิวกรรม

และชิ้นงาน	PROTOTYPE	

DESIGN	580	ชุด		

 4.2
และ	

 5.7

 13.20 19 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	10.	เอสดับบลิวเอส	มอเตอร์ส	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

และอปุกรณจ์บัยดึ	(100	ชดุ
การซ่อมแซมแม่พิมพ์	
400	ชุด	

 4.2  8.00 15 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	11.	อีเอส	ออฟชอร์และมารีน	
เอ็นจิเนียริ่ง	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)	

เรือเหล็ก	(63,000	ตัน	
และชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	
22,500	ตัน		

 4.3
และ	

 4.6

 60.00* 13 จ.ประจวบคีรีขันธ์	
(เขต	3)	

	12.	MR.SHIGEMI	KOMABA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	
450	ตัน	

 4.3  5.30 8 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	13.	จิบูฮิน	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

เฟืองล้อช่วยแรง	(DROVE	

PLATE)	สำหรับรถยนต์

ประหยัดพลังงานมาตรฐาน

สากล	127,420	ชิ้น	

 4.10  19.50 2 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	14.	สยาม	ฮิตาชิ	เอลลิเวเตอร์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์)	

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับลิฟต์	

214,000	ชิ้น		

 4.2  55.00* 20 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	15.	MR.HORIBE	MICHIRO	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องจักร	
เพื่อการอุตสาหกรรม	
150	เครื่อง	

 4.2  40.00* 70 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	16.	สยามแพนคอน	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-จีน)	

บรรจุภัณฑ์ทำจากโลหะ	

1,900	ตัน		

 4.3  15.00 28 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	17.	สยาม	ทากะ	พรีซิชั่น	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	
สำหรับยานพาหนะ	
WEAR	INDICATOR,	
COIL	SPRING	427	ตัน	

 4.3
และ		

 4.10

 72.00* 143 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	18.	เอ็นทีเอ็น	แมนูแฟคเจอริ่ง	
(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)		

ROCKER	ARM	BEARING	

และชิ้นส่วน	
6,000,000	ชุด	

 4.10  79.70* 36 จ.ระยอง	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

และกำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	19.	โรบอท	ซิสเต็ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรอุตสาหกรรม	
20	ชุด		

 4.2  7.10 12 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	20.	ศรีไทยโมลด์ส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์	200	ชุด		

 4.2  32.20 39 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	21.	ไทยฟูโกกุ	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับ	

ยานพาหนะ	3,000	ตัน	

 4.10  40.00* 49 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	22.	แซดเอฟ	เลมฟอร์เดอร์	
(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

SHOCK	ABSORBER	

ASSEMBLY	
6,000	ชุด	

 4.10  14.40 7 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

23.	บี.เอส.	คามิยะ	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

การเคลือบผิว	
(SIRFACE	TREATMENT)	
1,600	ตัน	

 4.4  20.00 39 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	24.	อุชิดะ-ซาโต	เทค	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

อุปกรณ์จับยึดแม่พิมพ์	
60	ชุด	
ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง		
4,000	ชิ้น	

 4.2
และ	

 4.3

 28.00 9 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	25.	MR.CHEN	CHIN	CHIH	
(ร่วมทุนไทย-ไต้หวัน)	

เตาไฟฟ้าสำหรับงาน

อุตสาหกรรม	20	ชุด	
เครื่องวัดอุณหภูมิ	
ระบบดิจิทัล	100	ชุด	

 4.2
และ	

 5.4

 15.00 49 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	26.	ทานากะ	พรีซิสชั่น	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนยานพาหนะ	

1,200,000	ชิ้น	

 4.10  65.40* 10 จ.ลำพูน	
(เขต	3)	

	27.	ควอลิเทค	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	

คอนสตรัคชั่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

อุปกรณ์สำหรับ	
งานอุตสาหกรรม		
และโครงสร้างโลหะ	
10,000	ตัน	

 4.19  12.70 194 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

28.ฮติาช	ิเมทลัส	์(ประเทศไทย)	จำกดั
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

CUTTING	TOOLS	
200,000	ชิ้น		

 4.2  97.00* 138 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	29.	โกรเวล	แอบเบรซีฟ	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

เม็ดเหล็ก	
18,000	ตัน		

 4.3  19.50 50 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	30.	มิโตโยะ	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนยานพาหนะ	
และชิ้นส่วน	ที่ใช้กับ	
เครื่องใช้ไฟฟ้า	
17,220,000	ชิ้น	

 4.10
และ	

 5.3

 87.50* 120 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

และกำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	31.	คาสิโอ	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	60	ชุด	

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์	1,200	ชิ้น	

 4.2  91.50* 20 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)

	 	รวม	   	 2,198.60	 1,605	 เขต	 1	 =	 9	
เขต	 2	 =	19	
เขต	 3	 =	 3	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า  

    

	1.	วันเน็ต	จำกัด	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.70 9 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	2.	MR.MARLON	GUY	McMARTIN	

(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  45.00* 43 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	3.	MS.SVEN	ERNST	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.60 10 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	4.	อีเลคโทรลักซ์ประเทศไทย	จำกัด	

(หุ้นสวีเดนทั้งสิ้น)	

เครื่องอบผ้า	
(DRYER	MACHINE)		
10,400	เครื่อง	

 5.2  38.40 20 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	5.	คิง	ลอง	อิเลคทริคอล	จำกัด	
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

POWER	CARD	
4,000,000	ชิ้น	

 5.3  30.00 26 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	6.	MR.JOERG	HEINE	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.00 37 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	7.	นายไพศาล	เติมสินวาณิช	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  3.10 17 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	8.	ไดได	อิเล็กทรอนิกส์	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

MAGNETIC	PRODUCTS	

14,940,000	ชิ้น	

 5.5  59.00* 24 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	9.	เอ็กซ์ตร้า	โซลูชั่น	เอ็นจิเนียริ่ง	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.50 9 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	10.	นางใจพิมพ์	อิวาโมโตะ	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.20 5 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	11.	MR.YAO	YAO	
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  5.10 18 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

79



บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์
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(เขต) 

	12.	เคียวเซร่า	คินเซคิ	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

OPTICAL	DEVICE	

7,204,800	ชิ้น		

 5.5  264.40* 45 จ.ลำพูน	
(เขต	3)	

	13.	ยามานาชิ	อิเล็กทรอนิกส์	
(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	

3,360,000	ชิ้น		

 5.5  70.00* 38 จ.ลำพูน	
(เขต	3)	

	 	รวม	    523.00	 301 เขต	 1	 =	 4	
เขต	 2	 =	 3	
เขต	 3	 =	 6	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 6 
เคมีภัณฑ์ กระดาษ 

และพลาสติก  

    

1.	พรีซิชั่น	พลาสติก	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ฝาขวดพลาสติก	
3,145	ตัน		

 6.12  127.00* 25 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	2.	ฮาคุซุย	เคมิคอล	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ZINC	OXIDE	
7,200	ตัน		

 6.2  450.00* 29 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

3.	ซี.แอล.โอ.ทู	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ซามัว)	

คลอรีนไดออกไซด์	
16,555	ตัน		

 6.1  290.40* 26 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

4.	พรีซิชั่น	พลาสติก	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป	

27,650	ตัน	

 6.12  508.00** 126 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	5.	ไทย	จีซีไอ	เรซิท็อป	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

PHENOLIC	RESIN	
2,000	ตัน		

 6.2  34.30 6 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

6.	มิซูโน	สยาม	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	
สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	
100	ตัน	

 6.12  18.20 20 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	7.	ไทย	โอ	พี	พี	จำกัด	(มหาชน)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ฟิล์มพลาสติก	
5,190	ตัน		

 6.12  84.30* 18 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	8.	ฟูคิอิ	คาเซอิ	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

PLASTIC	HOUSE		
1,200,000	ชิ้น	
PLASTIC	HOUSE	ASSEMBLY
7,300,000	ชิ้น	

 6.12  25.00 50 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	9.	ไทยแม็กซ์	พลาสติก	จำกัด	
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล	
2,370	ตัน		

 6.12  14.00 38 จ.ระยอง	
(เขต	2)	
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	10.	อดิตยา	เบอร์ล่า	เคมีคัลส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)	

SODIUM	METABISULPHITE	

12,000	ตัน	

 6.2  56.60* 102 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	11.	ทริพเปิล	ที	อินโนเวทิ้ง	โซลูชั่นส์	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	
สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	

60,000,000	เมตร	

 6.12  5.00 23 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	12.	ฟงชัน	พริ้นติ้ง	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ไต้หวัน)	

กล่องกระดาษ		
100,000,000	กล่อง	

 6.15  100.00* 150 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

13.	พลังงานบริสุทธิ	์จำกัด	(มหาชน)	
(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ)	

กลีเซอรีนบริสุทธิ์	99.5%	

124,800	ตัน	

 6.2  95.00* 16 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	14.	สยามเหรียญฮง	จำกัด	
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)	

COMPOUNDED	PLASTIC	

9,000	ตัน	

 6.12  29.00 21 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

15.	เอ็นจีเนียร์พลาสติก	โปรดักส์	
จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	
สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	
480	ตัน	

 6.12  10.00 119 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	16.	ศตวรรษพลาสติก	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์พลาสติกและ	
ชิ้นส่วนพลาสติก	สำหรับ

อุตสาหกรรม	4,800	ตัน	

 6.12  20.00 350 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	17.	บางนากระสอบ	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-จีน)	

กระสอบสานพลาสติก	

1,410	ตัน		

 6.12  6.50 90 จ.ชัยภูมิ	
(เขต	3)	

	18.	นายสุรเดช	ศิริวัจนางกูร	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขวดพลาสติกและ	
ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป	

1,815	ตัน	

 6.12  20.00 30 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	19.	ซันโอ	อินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ท่อโลหะเคลือบด้วย

พลาสติก	
12,000,000	เมตร	

 6.12  45.10* 17 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	20.	ไทย	ชีสเทค	เคียววา	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์พลาสติก	
หรือเคลือบด้วยพลาสติก	
2,000	ตัน	

 6.12  25.50 14 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	21.	เอส.แพ็ค	แอนด์	พริ้นท์	จำกัด	

(มหาชน)	
(ร่วมทุนญี่ปุ่น-ไทย)	

กล่องกระดาษ	
58,500	ตัน		

 6.15  97.30* 99 จ.สงขลา	
(เขต	3)	

	 	รวม	   	 2,061.20	 1,369 เขต	 1	 =	 4	
เขต	 2	 =	11	
เขต	 3	 =	 6	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	
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หมวด 7 
กิจการบริการ 

และสาธารณูปโภค 
 


    

	1.	เอราวัณ	เพาเวอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้า	9	เมกะวัตต์	
ไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล	

75	ตันต่อชั่วโมง	

 7.1  490.00* 41 จ.หนองบัวลำภู	
(เขต	3)	

	2.	แวนด้า	แฟคทอรี่	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล	

25	ตันต่อชั่วโมง		

 7.1  125.00* 13 จ.กาญจนบุรี	
(เขต	2)	

	3.	เวลล์	โคราช	เอ็นเนอร์ยี	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	

9.9	เมกะวัตต์	

 7.1  650.00** 37 จ.บุรีรัมย์	
(เขต	3)	

	4.	สยามไบโอไซเอนซ์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เทคโนโลยีชีวภาพ	
2,000	โดส	

 7.19  1,432.00** 65 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	

	5.	โทปุระ	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน	
และผลติภณัฑร์ะหวา่งประเทศ

 7.12  10.00 3 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	6.	สุโขทัย	เอ็น	จี	วี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	

สำหรับยานพาหนะ	
24,600	ตัน	

 7.2  39.00 21 จ.สุโขทัย	
(เขต	3)	

	7.	พริสรบูติคเอ็นจีวี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	

สำหรับยานพาหนะ	
21,000	ตัน	

 7.2  38.50 23 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	8.	ธรรมรัตน์	เอ็นเนอร์ยี่	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	

สำหรับยานพาหนะ	
27,400	ตัน	

 7.2  43.75* 14 จ.กำแพงเพชร	
(เขต	3)	

	9.	เอ็นเนอร์จี	พลัส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	
2.8	เมกะวัตต์		

 7.1  84.50* 13 จ.ร้อยเอ็ด	
(เขต	3)	

	10.	นิสสัน	เทคนิคอล	เซ็นเตอร์	
เซาท์	อีสต์	เอเชีย	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 7.13  2.50 52 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	11.	เก็นสเล่อร์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

สนบัสนนุการคา้และการลงทนุ 7.15  20.00 6 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	12.	แอสเซ้นท์	สยาม	จำกัด	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

โรงแรม	
111	ห้อง	

 7.4  1,255.10** 103 จ.ภูเก็ต	
(เขต	2)	

	13.	แพร่ธำรงค์วิทย์	เอ็น	จี	วี	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	

สำหรับยานพาหนะ	
12,700	ตัน	

 7.2  34.00 11 จ.น่าน	
(เขต	3)	
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หมายเหตุหมายเหตุ เขต	1	 ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	และสมุทรสาคร	

	 เขต	2	 ได้แก่	 กาญจนบุรี	 ฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 นครนายก	 พระนครศรีอยุธยา	 ราชบุรี	 สระบุรี	 สมุทรสงคราม	

สุพรรณบุรี	อ่างทอง	ระยอง	และภูเก็ต	

	 เขต	3	 ได้แก่	59	จังหวัดที่เหลือ	

**	หมายถึง	 โครงการขนาดใหญ่	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุน	ตั้งแต่	500	ล้านบาทขึ้นไป	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	
รวมทั้งสิ้น	7	ราย		เงินลงทุน	5,806.30	ล้านบาท		จ้างงานไทย	1,126	คน	
ตั้งในเขต	1	=	1	โครงการ		เขต	2	=	5	โครงการ		เขต	3	=	1	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	-	โครงการ	

*	หมายถึง	 โครงการขนาดกลาง	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุนระหว่าง	40-500	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	
รวมทั้งสิ้น	43	ราย		เงินลงทุน	4,495.75	ล้านบาท		จ้างงานไทย	2,084	คน	
ตั้งในเขต	1	=	6	โครงการ		เขต	2	=	20	โครงการ		เขต	3	=	17	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	-	โครงการ	

ที่เหลือเป็นโครงการขนาดเล็ก	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุนไม่เกิน	40	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	
รวมทั้งสิ้น	56	ราย	เงินลงทุน	923.66	ล้านบาท		จ้างงานไทย	2,715	คน	
ตั้งในเขต	1	=	21	โครงการ		เขต	2	=	21	โครงการ		เขต	3	=	14	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	โครงการ	

บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

และกำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	14.	MR.ULRICH	HADDING	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

สนบัสนนุการคา้และการลงทนุ 7.15  16.00 20 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	15.	เอสซีจี	เคมิคอลล์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

วิจัยและพัฒนา	  7.20  17.46 6 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	16.	เหมราช	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	อินดัส

เตรียล	เอสเตท	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)		

พัฒนาอาคาร	
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม	

 7.8  107.90* 15 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	17.	ธิสเซ่นครุปป์	เอลลิเวเตอร์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค	 7.13  12.00 2 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	18.	ทีน	ทอล์ก	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ให้บริการแก่ธุรกิจสร้าง

ภาพยนตร์	
(บริการทำเทคนิคด้านภาพ)	

26,280	ภาพ	

 7.6  42.20* 25 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	19.	โรงไฟฟ้าบ้านตาล	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	
1	เมกะวัตต์		

 7.1  40.00* 10 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	 	รวม	  	 4,459.91	 480 เขต	 1	 =	 6	
เขต	 2	 =	 6	
เขต	 3	 =	 7	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

	 	รวม 7	หมวดอุตสาหกรรม	  11,225.71	 5,925	 เขต	 1	=	28	
เขต	 2	=	46	
เขต	 3	=	32	
ไม่ระบุที่ตั้ง	 =	 -	
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ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน พรอมดวยเจาหนาที่ รวมทำบุญเลี้ยงพระ 

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาบีโอไอ 45 ป ณ อาคาร 

สำนักงานฯ เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2554 

 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน ประชุมเตรียมความพรอมดานการจราจรใน

งานบีโอไอแฟร 2011 ที่จะจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 10 - 25 

พฤศจกิายน 2554 ณ อมิแพค็ เมอืงทองธานี จงัหวดันนทบุรี 

ณ สำนักงานตำรวจแหงชาติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 

 

 

นายโชคดี แกวแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

เปนประธานเปดการสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพรอมเพ่ือกาวสู 

การลงทุนไทยใน AEC” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2554 
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กับความสำเร็จ
ของผู้ประกอบการ

บีโอไอ 

บีโอไอแฟร์ 2011 
10 - 25 พฤศจิกายน 2554 

10.00 - 22.00 น. 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
www.boifair2011.com 




