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โทร. 0 3849 1820-40 โทรสาร 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 5 (สงขลา) 
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Los Angeles, CA 90004, U.S.A. Tel: +1 (0) 323 960 1199 
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NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office 
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1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan 
Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394 E-mail: osaka@boi.go.th 

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office 
Ambassade Royale de Thailande 8, Rue Greuze, 75116, Paris, France 
Tel: +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax: +33 (0) 1 5690 2602 E-mail: par@boi.go.th 

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office 
#1804, 18th Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro 1- ga, 
Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea Tel: (822) 319 9998 Fax: (822) 319 9997 
E-mail: seoul@boi.go.th 

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office 
Royal Thai Consulate-General 15th Floor, Crystal Century Tower, 
567 Weihai Road, Shanghai, 200041, P.R.C. Tel: +86 21 6288 9728-9 
Fax: +86 21 6288 9730 E-mail: shanghai@boi.go.th 
 
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office 
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia 
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883 
E-mail: sydney@boi.go.th 

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office 
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden 
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5 
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th 

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office 
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin – Yi Road, 
Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663 
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th 

หากทานคิดจะลงทุน ไมวาอยูที่ไหน เปนกิจการประเภทใด ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ  
พรอมมอบสิทธิประโยชนดานภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ แกทาน พรอมคำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิจการลงทุน 

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน 
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199 
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th  

และ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน 
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 
E-mail : visawork@boi.go.th Website : www.boi.go.th  
อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

สมาคมสโมสรนักลงทุน 
อาคารทีพีแอนดที ช้ัน 16 เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0 2936 1429-40 ตอ 201-209 
โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th 
Website : www.ic.or.th 

หนวยงานบริการอื่นๆ 

สำนักงานในตางประเทศ 

สำนักงานในสวนภูมิภาค 

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office 
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan 

Tel: +81 (0) 3 3582 1806 Fax: +81 (0) 3 3589 5176 E-mail: tyo@boi.go.th เพื่อนักลงทุน 
รวมบริการของรัฐ... 
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ผานปใหมไปไดไมนาน เขาสูชวงคร่ึงหลังของปอีกแลว เวลาเปน

สิ่งสำคัญที่กำหนดเง่ือนไขในชีวิตหลายๆ อยาง เปนสิ่งท่ีผานแลวผานเลย 

ฉะน้ันจึงตองใชเวลาทุกนาทีอยางคุมคา  

ในฉบับนี้ จึงไดนำเสนอบริการเพื่อการลงทุนจากภาครัฐ เนื่องจาก

ที่ผานมาการติดตอกับหนวยงานตางๆ ตองเดินทางไปในหลายแหง  

ทำใหตองสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรอ่ืน จึงมีการรวบรวมหนวยงานที่

เปนศูนยรวมการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ที่แนนอนตองมีบีโอไอและ

หนวยงานอ่ืนที่เปดใหบริการอีก 20 หนวยงาน โดยเปนท่ีรวมหนวยงาน

ถึง 10 กระทรวง ในชื่อศูนยประสานการบริการเพื่อการลงทุน หรือ OSOS 

ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ตั้งอยูบริเวณส่ีแยกสามยาน  

นอกจากนี้ยังไดรวบรวมบริการจากภาครัฐ ที่นารู ไมวาจะเปน 

การนิคมฯ โลจสิตกิส การไฟฟาฯ การพลงังาน เปนตน เพือ่ใหขอมลูเบือ้งตน

แกผูประกอบการ และผูทีส่นใจไวในฉบับนีเ้ลมเดยีว ทำใหเปนทางเลอืกหน่ึง

ที่จะประหยัดเวลา ในการคนหา อยางที่กลาวมาแลววาเวลา...สำคัญ 
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 บก.แถลง 5

 à Œ̈Ò¢Í§ 
 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 ¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 

 ดร. อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการฯ 
 นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน 
 นางสาวอจัฉรินทร พฒันพนัธชยั รองเลขาธิการฯ 
 นายพสุ โลหารชุน รองเลขาธิการฯ 
 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร รองเลขาธิการฯ 
   และท่ีปรึกษาประจำ 
   กองบรรณาธิการ 
 ¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ 

 นางวราภรณ เฉยสอาด บรรณาธิการบริหาร 
 นางบุษยาพร วิริยะศิริ หัวหนากองบรรณาธิการ 
 ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ 
 นางนุชนารถ วงษเกษม 
 นางสาวสุนันทา อักขระกิจ 
 ¤³Ð·Ó§Ò¹ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

 นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 
 ดร.บงกช อนุโรจน 
 นางสาวพรรณี เช็งสุทธา 
 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล 
 นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร 
 นางสาววันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน 
 นางสาวทรงสิรินุช ตันติเวสส 
 นางสาวปยะวรรณ ขยันมาก 
 นายอิสระ อมรกิจบำรุง 
 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย 
 นางสาวศัลยา อักษรมัต 
 นายธรรมรัตน รัตนพันธ 
 นางสาวณภัทร ทัพพันธุ 
 นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธ์ิ 
 นางสาวชอแกว ประสงคสม 
 นางสาวอุทัยวรรณ เดชณรงค 
 นางสาววริสรา พึ่งทองหลอ 
 นางสาวธนาวดี คุวสานนท 
 นางสาวยอดกมล สุธีรพจน 
 นายธีระพงษ อติชาตนานนท 
 นางสาวสุวิดา ธัญวงศ 
 นายสถาปนา พรหมบุญ 
 นางสาววันทนา ทาตาล 
 นายรุงฤทธิ์ มณีไทย 
 นายวุฒิชัย ภิสชัเพ็ญ 
 นางสาวรัชนีกร ไพยชำนาญ 
 ¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

 ศูนยบริการลงทุน 
 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท : 0 2537 8111 ตอ 4990-1, 5521 
 โทรสาร : 0 2537 8177 
 E-mail : head@boi.go.th 
 Homepage : www.boi.go.th 
 ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾ �·Õè  

 บริษัท เกรย แมทเทอร จำกัด 
 21/61-62 RCA โซน C ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9  
 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
 กรกฎาคม 2553



ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน   
(One Start One Stop Investment Center: OSOS) 

เพ่ือใหนักธุรกิจสามารถเร่ิมตนประกอบธุรกิจไดเร็วขึ้น จึงไดมีนโยบาย

จากรัฐบาล เห็นควรจัดใหมีหนวยงานท่ีเปนศูนยกลางอำนวยความสะดวกแก 

นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานท่ีแหงเดียว ในลักษณะของศูนยบริการรวมของ

หลายกระทรวง หลายหนวยงานรัฐ ที่สามารถเชื่อมโยงการใหบริการและอำนวย

ความสะดวกแกนักลงทุน ทั้งท่ีไดรับและไมไดรับการสงเสริมการลงทุน อันจะ

เปนการเสริมสรางภาพลักษณและบรรยากาศการลงทุนที่ดีของประเทศไทย  

จึงไดมีการจัดตั้ง “ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน หรือ One Start

One Stop Investment Center: OSOS” ขึ้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการจัดตั้งศูนยประสานการบริการดานการลงทุน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 

กันยายน 2552 เริ่มเปดใหดำเนินการต้ังแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 โดยการ

บริหารงาน จัดการและดำเนินการภายใตหนวยงานของบีโอไอ 

¡ÒÃ¤Á¹Ò¤ÁÊÐ´Ç¡ 

OSOS ตั้งอยูใจกลางเมือง ศูนยกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ณ อาคารจัตุรัส

จามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน ทำใหการเดินทางมาที่ OSOS คอนขาง

ที่ผานมานักธุรกิจท้ังไทยและตางชาติจำเปนตองติดตอ ขอใบอนุญาตหรือใบรับรองตางๆ จากทางราชการ
หลายหนวยงาน กฎระเบียบและขั้นตอนคอนขางยุงยากซับซอน ทำใหไมไดรับความสะดวก มีตนทุนที่สูงข้ึน 
และมีบางกรณีที่มีผลทำใหการลงทุนลาชาไมเปนไปตามแผนงาน  

สะดวก ไมวาจะเดินทางดวยรถยนตสวนตัว 

รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟา BTS และ

รถไฟฟาใตดิน สำหรับรถไฟฟาใตดินใหลงท่ี

สถานีสามยาน หรือหากมาโดยรถไฟฟา BTS 

สามารถเปล่ียนเสนทางมาข้ึนรถไฟฟาใตดิน

ไดที่สถานีสุขุมวิท หรือสีลม  

จากความเห็นของนักลงทุนหลายๆ 

ทานแลว ถือวาสะดวกสบายเปนอยางมาก 

เนื่องจากหลายๆ บริษัทมีสำนักงานตั้งอยูใน

ยานน้ี หรือแมแตนักลงทุนจากตางประเทศท่ี

จะมาศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจ ก็มักจะ

เลือกพักในโรงแรมละแวกนี้ ซึ่งสามารถนั่ง

รถไฟฟาตรงมาไดเลย สำหรับตัวสถานที่นั้น

ก็มีความสวยงามทันสมัย สบายตาไมแออัด 

ไมมสีิง่รบกวน ชวยในการเสริมสรางบรรยากาศ

ในการหารือใหเปนไปอยางราบร่ืน  

6
กรองกนก มานะกิจจงกล บริการจากภาครัฐ…  เพื่อการลงทุน



ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน  

ãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Ø¡¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒ 

นักลงทุนทั้งไทยและตางชาติ ทั้งที่ไดและไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 

ไมวาจะเปนนกัลงทนุรายใหมหรือนกัลงทนุเดิมทีป่ระสงคจะขยายกจิการ สามารถ

ขอรับบริการจากศูนยประสานการบริการดานการลงทุนได 

ที่ผานมามีทั้งนักลงทุนที่นัดหมายมาลวงหนาผานทางอีเมล สามารถ 

สอบถามกับเจาหนาท่ีหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง ทำใหไดรับทราบขอมูลอยาง 

ครบถวน และหากเขามายัง OSOS โดยมิไดนัดหมาย จะมีเจาหนาที่ประสาน

เพื่อเชิญเจาหนาที่ใหคำปรึกษาตามความตองการ  

¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÃÑº¹Ñ¡Å§·Ø¹ 

พืน้ทีส่วนโถงกลาง ประกอบดวย สวนตอนรับและใหคำปรกึษา คลนีคิมาตรา 

67 (Clinic Section 67) ไดจัดนัดหมายใหคำปรึกษากับโครงการตางๆ และสวน 

PC Counter สำหรับใหนักลงทุนสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต ไดจัดเคร่ือง

คอมพิวเตอรไว 3 เคร่ือง ทั้งนี้ หากนำเครื่องคอมพิวเตอรมาเอง สามารถใช

บริการอินเทอรเน็ต WiFi ไดฟรีครั้งละ 2 ชั่วโมง  

นักลงทุนทั้งไทยและตางชาติ 
ทั้งที่ไดและไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 

สามารถขอรับบริการจาก 
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุนได 

อีกทั้งยังไดจัดเตรียมส่ิงพิมพเปน

ภาษาตางๆ เชน ทัง้ภาษาองักฤษ ภาษาญีปุ่น 

และภาษาจีน พรอมโทรทัศนไวสำหรับให 

นักลงทุนไดอานหรือรับชมระหวางที่ตองรอ

ติดตอกับเจาหนาที่อีกดวย 

สำหรับนักลงทุนที่มาเปนหมูคณะ มี

หองประชุมขนาด 12, 20 และ 50 ที่นั่งไว

บริการ  
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นอกจากน้ียังมีหองประชุมขนาด 4 - 6 ที่นั่ง ไวรองรับการใหบริการนัก

ลงทุนกลุมยอยอีกดวย 

¢Íºà¢μ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ 

หวัใจสำคญัของ OSOS กค็อื การบรกิาร ซ่ึงครอบคลมุต้ังแตการใหคำปรึกษา

เกีย่วกบัการดำเนินธุรกิจ การใหคำแนะนำเก่ียวกบัการขอใบอนญุาตตางๆ รวมถงึ

การรับเร่ืองการขอใบอนุญาตบางประเภท เชน การขอรับการสงเสริมการลงทุน 

การขอใบอนุญาตโรงงาน การขึน้ทะเบียนกองทุนประกนัสังคม ตลอดจนการอนุมติั

อนุญาตในเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว การขอมีเลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร การจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

และภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน  

การมาติดตอในเบื้องตนของการขอรับ

การสงเสริมการลงทุนกับทาง OSOS จะไดรบั

ความสะดวกมาก โดยนักลงทุนนอกจากจะ

ไดรบับริการจากเจาหนาท่ีของบโีอไอแลว ยงัมี

บริการอื่นจากเจาหนาที่ของ 20 หนวยงานใน

10 กระทรวงทีเ่กีย่วของกบัการลงทนุ ทีพ่รอม

ใหคำปรึกษาและบริการขอมูล ณ จุดเดียว  

ทัง้นีศ้นูยบรกิารวีซาและใบอนุญาตทำงาน 

ไดยายจากอาคารรสา ทาวเวอร 2 พหลโยธิน

มาใหบริการในช้ัน 18 ซึ่งเปนช้ันเดียวกัน 

ถือเปนการอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมให

กับนักลงทุน เวลาท่ีมีคำถามท่ีเก่ียวของกับ

หนวยงานดังกลาว สามารถพบกับหนวยงาน

ดังกลาว เพ่ือขอคำปรึกษาไดทันที  

นอกจากจะใหบริการเปนภาษาไทยแลว 

ยังจัดใหมีลามบริการภาษาอังกฤษ ญี่ปุนและ

จีนประจำอยูที่ OSOS ดวย ดังนั้นเวลาที่มี

คำถามจากนกัลงทุนสงมาทางอีเมลเปนภาษา

องักฤษ ญ่ีปุน หรอืจนี ลามกส็ามารถใหบรกิารได

เชนเดียวกัน โดยการใหบริการจะแปลคำถาม

ที่ไดรับเปนภาษาไทย และนำคำถามน้ันไปหา

คำตอบกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และนำมา

แปลกลับเปนภาษาตนเรื่อง สงตอบกลับไป

ทางอีเมลใหกับนักลงทุนไดดวย ซึ่งถือเปน

บริการที่คอนขางครบวงจร  

การมาติดตอจะไดรับความสะดวกมาก 
โดยนักลงทุนนอกจากจะไดรับบริการ 

จากเจาหนาท่ีของบีโอไอแลว  
ยังมีบริการอื่นจากเจาหนาท่ีของ 20 หนวยงาน 
ใน 10 กระทรวงท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน 

 
จองชื่อนิติบุคคลตรวจสอบ 

อนุมัติและแจงผลการจองช่ือ 

ใหทราบในระยะเวลาประมาณ 

1 ชั่วโมง 

- การขอใบอนุญาตการประกอบ

ธรุกจิของคนตางดาว ครอบคลุม

ถึงธุ รกิจใดตองขออนุญาต 

ในการประกอบธุรกิจของคน

ตางดาว (ตามบญัชีทาย พ.ร.บ. 

สำหรับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของจัดสงเจาหนาท่ีมารวมให

บริการรวม 21 หนวยงาน จาก 10 กระทรวง ไดแก 

1) ¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ�  
• กรมพัฒนาธุรกิจการคา  

- การจดทะเบยีนนิตบิคุคล ครอบคลุมการใหคำปรกึษาการจดทะเบียน

บริษัท ตั้งแตการจัดตั้ง แกไขเปลี่ยนแปลง เลิกกิจการ เฉพาะ

นิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญตั้งอยูในกรุงเทพฯ นอกจากน้ียังบริการ

ออกหนังสือรับรอง และสำเนาเอกสาร งบการเงิน บัญชีผูถือหุน 

บริการใหการรับคำขอตรวจและจองช่ือนิติบุคคล เพื่อสงตอใหฝาย
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คำขอรับใบอนุญาตเปนผูมี

สิทธิ์ทำรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6) ¡ÃÐ·ÃÇ§¾ÅÑ§§Ò¹ 
• กรมธุรกิจพลังงาน ใหบริการ

คำปรึกษาดานการขออนุญาต

จำหนายเช้ือเพลิง 

• กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให

บริการ คำปรึกษาในการยื่น 

ขอสัมปทานป โตรเ ลียมใน

ประเทศไทย การยื่นขอสิทธิ์ 

ใหผู เ ช่ียวชาญและชางฝ มือ 

ชาวตางประเทศเขามาปฏิบัตงิาน

ในกิจการปโตรเลียม 

7) ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢  
• สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ใหบริการคำปรึกษา

เรือ่งอาหารและยา การรับคำขอ

อนุญาตสถานที่ ยา อาหาร 

เคร่ืองมือแพทย 

8) ¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤Á  
• กรมการขนสงทางบก ใหบรกิาร 

คำปรึกษาแนะนำ เบื้ อ งตน 

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต

ประกอบการขนสง ทั้งการ

ขนส งภาย ในประ เทศและ

ขนสงระหวางประเทศ 

9) ¡ÃÐ·ÃÇ§·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐ¡ÕÌÒ  
• สำนักงานพัฒนาการทองเท่ียว 

ใหบริการ คำแนะนำเกี่ยวกับ

การยื่นคำขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจนำเท่ียว คำขอ

รับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก 

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542) และแนวทางการ 

ขออนุญาต 

2) ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§  
• กรมสรรพากร ใหบริการ การขอมีเลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 

การจดทะเบยีนภาษีมลูคาเพิม่ การจดทะเบยีนภาษีธรุกจิเฉพาะทาง 

• กรมศลุกากร ใหคำปรกึษา เกีย่วกับพธิกีารศุลกากร การจัดประเภท

พิกัดอัตราศุลกากร วีธีการประเมินภาษีของสินคาลวงหนากับ 

ผูประกอบการท่ีตองนำเขาสินคาหรือวัตถุดิบ 

• กรมสรรพสามิต ใหบริการ คำแนะนำเบื้องตนดานภาษีสรรพสามิต

ใหคำปรึกษาในการยื่นแบบจดทะเบียนสรรพสามิต 

3) ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹  
• กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหบริการ คำปรึกษาในการ

ปฏิบัติตามกฏหมายคุมครองแรงงาน 

• สำนักงานประกันสังคม ใหบริการ คำปรึกษาในเรื่องหนาที่และ

สทิธปิระโยชนของนายจาง ลกูจาง ผูประกนัตน รบัคำขอข้ึนทะเบยีน

กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน 

4) ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ¹Í¡¨Ò¡ºÕâÍäÍ «Öè§ÍÂÙ‹ã¹â«¹ 
Œ́Ò¹Ë¹ŒÒáÅŒÇ ÂÑ§ÁÕË¹‹ÇÂ§Ò¹Í×è¹æ ¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

ÁÒÃ‹ÇÁãËŒºÃÔ¡ÒÃÍÕ¡ 3 áË‹§ 
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม ใหบริการขอมูลและรับคำขอประกอบ

กิจการโรงงาน และคำขอขยายกิจการโรงงาน 

• กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ใหบริการคำปรึกษาใน

การย่ืนคำขอสิทธ์ิสำรวจและทำเหมืองแร การขอสิทธ์ิสำรวจและ

ทำเหมืองแร 

• การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหบริการขอมูลการลงทุน

ในนิคมอุตสาหกรรม การขอใชที่ดินในนิคมฯ สิทธิประโยชนทั้ง

ทางดานภาษีอากร และไมใชภาษีอากร รวมถึงการพิจารณาอนุญาต

นำชางฝมือ ผูชำนาญการตางดาว และครอบครัวเขามาและอยูใน

ราชอาณาจักรในกิจการที่ตั้งอยูในนิคมและเขตอุตสาหกรรม 

5) ¡ÃÐ·ÃÇ§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ใหบริการคำแนะนำในการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบ 

สิ่ งแวดลอมดานโครงการอุตสาหกรรม / นิคมอุตสาหกรรม 

ประเภทและขนาดโครงการที่ตองทำ EIA รับคำขอยื่นชำระคา
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• การประปาสวนภูมภิาค ใหบรกิาร

คำแนะนำ การขอติดตัง้น้ำประปา

ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ. 

(73 จังหวัด ยกเวน กรุงเทพฯ 

นนทบุรี และสมุทรปราการ) 

รับคำรองการขอใชบริการจาก

นักลงทุนและผูประกอบการ

โดยประสานงานใหในเบ้ืองตน 

เนื่องจากพ้ืนที่การใหบริการ

ของ กปภ. ครอบคลุมพ้ืนที่ 

73 จังหวัด (ยกเวน กรุงเทพฯ 

นนทบุรี และสมุทรปราการ) 

10) ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â  
• กรมโยธาธิการและผังเมือง ใหบริการคำปรึกษางานบริการดาน

ผังเมือง คำปรึกษาเก่ียวกับการขออนุญาตกอสรางอาคารใหเปน

ไปตามกฎกระทรวงตางๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

• กรมท่ีดิน ใหบริการคำปรึกษา การรับโอนท่ีดินและหองชุดของ

นิติบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน การถือครองท่ีดินและ 

หองชุดของคนตางดาว 

• การไฟฟาสวนภมูภิาค ใหบริการคำปรกึษาดานวศิวกรรม การเดินสาย

และติดตัง้อปุกรณไฟฟา อตัราคาบริการการใชไฟฟา อตัราคาไฟฟา 

รับเรื่องงานขยายเขตระบบจำหนาย 22 และ 33 เควี และระบบ 

115 เควี ใหกับผูใชไฟประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรม  

• การไฟฟานครหลวง ใหบรกิารคำปรึกษาขอใชไฟฟา อตัราคาบริการ

การใชไฟฟา อัตราคาไฟฟา รับเรื่องการขอใชไฟฟาและสงตอให 

ผูเกี่ยวของดำเนินการตอจนแลวเสร็จ 

¼ÅμÍºÃÑº 

นักลงทุนที่เขามาใชบริการท่ี OSOS 

มีความพึงพอใจ ที่มีหนวยงานหลายหนวย

มารวมใหบรกิารอยูทีเ่ดยีวกนั เหน็วา เปนศูนย

มีแนวคิดในการบูรณาการมาก ต้ังแตสถานท่ี

ไปจนถงึการดำเนินงาน ทำใหหนวยงานราชการ

ของไทยดเูขาถึงไดงายข้ึน ทำใหประหยดัเวลา

ในการเดินทาง แทนที่ตองเดินทางไปพบ 

เจาหนาท่ียังหนวยงานที่อยูในจุดตางๆ กัน 

และรวมไปถึงระบบการบริการ และสิ่งอำนวย

ความสะดวกท่ีทนัสมยั นักลงทนุสวนใหญรูสกึ

พอใจ ทำใหสะดวกในการติดตอประสานงาน 

ประหยัดเวลาและคาใชจาย 

นักลงทุน มีความพึงพอใจ และเห็นวา 
มีแนวคิดในการบูรณาการ  

ตั้งแตสถานท่ีไปจนถึงการดำเนินงาน  
ทำใหหนวยงานราชการของไทยดูเขาถึงไดงายข้ึน 
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ใบอนุญาตทำงานใบอนุญาตทำงาน
ศูนยบริการวีซาและศูนยบริการวีซาและ  

การจัดตั้งศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงานขึ้นนี้ ก็เพื่อรวมการ

อนุญาตวีซาเพื่ออยูในประเทศและการออกใบอนุญาตทำงานใหคนตางดาว

สามารถทำงานในประเทศ เขามาอยู ณ ที่เดียวกันและใหจัดเปนบริการแบบเบ็ด

เสร็จ (ONE STOP SERVICE) โดยการรวมการอนุญาตออกวีซาเพ่ืออยู 

ในประเทศ และออกใบอนุญาตทำงานสำหรับคนตางชาติ ใหสามารถย่ืนขอและ 

รับอนุญาต ณ จุดเดียวกันไมตองไปติดตอหลายแหง โดยมอบหมายใหบีโอไอ

เปนผูดำเนินการ 

พิธีเปดศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงานมีขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 

2540 ณ อาคารกลาสเฮาส ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก และเริ่มเปดใหบริการต้ังแต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เปนตนมา 

โดยในปจจบุนัศนูยบรกิารวซีาฯ ไดยายสถานทีท่ำการเปนอาคารจตัรุสัจามจรุ ี

ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0 2209 1100 

โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th 

จากการที่ผูนำรัฐบาลไดพบปะกับนักลงทุนทั่วโลก เพื่อที่จะคนหาวา
รัฐบาลไทยจะสามารถใหบริการแกนักลงทุนตางประเทศไดดีข้ึน
อยางไรบาง ประเด็นสำคัญที่ ไดถูกหารืออยางตอเนื่องก็คือ 
กระบวนการอันยืดเยื้อในการออกวีซา ใบอนุญาตทำงานและการ
ขออนุญาตกลับเขามาในราชอาณาจักร 

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน 
รวมการอนุญาตวีซาและการออกใบอนุญาตทำงาน 

มาอยู ณ ที่เดียวกัน 

¹âÂºÒÂà¾×èÍºÃÔ¡ÒÃ¹Ñ¡Å§·Ø¹ 

เพื่อใหการอนุญาตใหอยูในประเทศ

และออกใบอนุญาตทำงานแกคนตางดาว 

รวมกันอยู ณ จุดเดียวกันและตองใหเสร็จ

ภายใน 3 ชัว่โมง โดยมุงเนนการบริการเฉพาะ

นกัธุรกจิ นกัลงทนุ ผูชำนาญการหรือผูเชีย่วชาญ

รวมถึงนักวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เจาหนาที่สำนักงานผูแทน 

สำนักงานภูมิภาค และผูสื่อขาวตางประเทศ

และอ่ืนๆ ภายใตระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการจดัตัง้ศนูยบรกิารวซีาและใบอนญุาต

ทำงาน  
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÇÕ«‹ÒáÅÐãºÍ¹ØÞÒμ·Ó§Ò¹  

แบงสวนงานออกเปน 3 ฝาย คือ 

1. ฝายบีโอไอ 2. ฝายวีซา 3. ฝายใบอนุญาตทำงาน 

Ú Ú Ú 
ความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานในดานการ

อำนวยการตางๆ โดย 

เจาหนาที่จาก สำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน เปนผูปฏิบัติงาน 

ความรับผิดชอบ 

เกีย่วกับการอนุญาตใหอยู

ในประเทศและงานอื่นท่ี

เกี่ยวของโดยมีเจาหนาที่

จาก สำนักงานตรวจคน

เขาเมือง เปนผูปฏิบัตงิาน 

ใชชือ่วา กองกำกบัการ 3 

กองบังคับการกองตรวจ

คนเขาเมือง 1 

ความรับผิดชอบ 

ออกใบอนุญาตทำงาน

และงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

โ ด ยมี เ จ า หน า ที่ จ า ก 

กรมการจัดหางาน เปน

ผูปฏบิตังิานใชชือ่วา กลุม

งานพิจารณาอนุญาตการ

ทำงานของคนตางดาว

เพื่อสงเสริมการลงทุน 

 
คุณสมบัติของคนตางดาวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน คุณสมบัติของคนตางดาวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน 

ณ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน 

1. คนตางดาว ซึ่งเปนผูบริหาร ผูชำนาญการ หรือผูเชี่ยวชาญไดรับ

สทิธพิเิศษตามกฎหมายวาดวยปโตรเลยีม กฎหมายวาดวยการสงเสรมิการลงทุน 

และกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

2. คนตางดาว ซึ่งเปนผูบริหาร ผูชำนาญการ หรือผูเชี่ยวชาญและ 

ขออนุญาตทำงานกับสถานประกอบการ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมี

ทุนจดทะเบียนชำระแลว หรือทุนดำเนินการตั้งแต 30 ลานบาท ข้ึนไป 

3. คนตางดาว ซึ่งเขามาปฏิบัติหนาท่ีสื่อมวลชน ที่ไดรับอนุญาตจาก

ทางราชการ 

4. คนตางดาว ซึง่เปนนักวจิยั และพัฒนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาคเอกชน 

5. คนตางดาวที่เปนเจาหนาท่ีธนาคาร สำนักงานวิเทศธนกิจ หรือ

สำนักงานผูแทนของธนาคารตางประเทศ ซึ่งไดรับการรับรองจากธนาคาร 

แหงประเทศไทย 

6. คนตางดาวที่ทำงานในสำนักงานผูแทนนิติบุคคลตางประเทศธุรกิจ

การคาระหวางประเทศ หรือสำนักงานภมิูภาคของบรษิทัขามชาตติามพระราชบญัญัติ

การประกอบธุรกิจของตางดาว พ.ศ. 2542 

นอกจากนี ้ เพือ่เพิม่ความสะดวกรวดเรว็

ยิ่งขึ้น บีโอไอยังมีการปฏิบัติงานเสริมโดย 

กลุมผูชำนาญการตางประเทศ ศูนยบริการ

ลงทุน เพื่ออนุญาตใหผูไดรับการสงเสริม 

การลงทุนนำชางฝมือ ผูชำนาญการตางดาว

เขามาปฏิบัติในตำแหนงหนาที่ที่ไดรับอนุญาต 

7. คนตางดาวซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. คนตางดาวซ่ึงปฏิบัติงานประจำ

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 

9. คนตางดาวซึง่เขามาทำงานตาม

พันธกรณีท่ีรัฐบาลทำไวกับตางประเทศ  
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สถิติผูมาใชบริการ ณ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
ในรอบ 5 ป (2548 - 2552) 

ป 
ฝายวีซา 

(คน) 
ฝายใบอนุญาต
ทำงาน (คน) 

ฝายชางฝมือบีโอไอ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

2548 34,278 33,202 13,125 80,605 

2549 33,442 26,261 13,373 73,076 

2550 37,661 29,762 14,703 82,126 

2551 38,668 29,413 14,455 82,536 

2552 38,597 28,529 13,449 80,575 

สถิติการเก็บคาธรรมเนียมในการทำวีซาและใบอนุญาตทำงาน 
ในรอบ 5 ป (2548 – 2552 ) 

ป 
ฝายวีซา 
(บาท) 

ฝายใบอนุญาต
ทำงาน (บาท) 

รวม 
(บาท) 

2548 178,670,970 65,271,850 243,942,820 

2549 197,311,000 68,977,750 266,288,750 

2550 210,132,800 76,045,850 286,178,650 

2551 217,476,700 55,273,850 272,750,550 

2552 218,506,300 47,420,750 265,927,050 

¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ºÃÔ¡ÒÃ 

• ½†ÒÂÇÕ«‹Ò 

พ.ต.อ. โอฬาร พยัคฆาภรณ 

ผูกำกับการ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 1 สำนักงาน

ตรวจคนเขาเมือง 

“ปจจุบนั การใหบริการในสวนของ กอง

กำกบัการ 3 กองบงัคบัการตรวจคนเขาเมือง 1 

ณ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน ได

นำระบบบัตรคิวอัตโนมัติมาใช ซึ่งกอใหเกิด

ความสะดวก รวดเร็ว ความเปนระเบียบ

เรียบรอย ตลอดจนเปนวิธีการใหบริการที่มี

ความโปรงใส เปนธรรมกับผูมาใชบริการ ระบบ

บัตรคิวดังกลาวไดแยกประเภทการใหบริการ  

สำหรบัคนตางดาวซ่ึงไดรบัการสงเสริมฯ 

รวมทั้งคนตางดาวท่ีไดรับสิทธิ์ตามกฎหมาย

พิเศษไวตางหากจากกรณีการขออยูตอฯ เพือ่

ธรุกจิ ทางฝายฯ ไดกำหนดเจาหนาทีร่บัผิดชอบ

ไวเปนการเฉพาะ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน

การใหบริการ และไดมีแนวทางการลดจำนวน

เอกสารซึ่งใชประกอบในการยื่นคำขออนุญาต

ใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชัว่คราว เพ่ือให

เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย 

ประหยัดเวลาในการจัดเตรียม และเปน

มาตรการในการสงเสริมการลดภาวะโลกรอน

อีกทางหนึ่ง” 

ไดมีแนวทาง 
การลดจำนวนเอกสาร 
ซึ่งใชประกอบในการ 
ยื่นคำขออนุญาต  

เพื่อใหเกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด 
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• ½†ÒÂãºÍ¹ØÞÒμ·Ó§Ò¹ 

นายธวัชชัย เลขสัมฤทธ์ิ  

หัวหนากลุมพิจารณาอนุญาตการทำงานคนตางดาวเพ่ือสงเสริมการลงทุน 

กรมการจัดหางาน 

 “การใหบริการออกใบอนุญาตทำงานจะเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง 

เนื่องจากจำนวนผูรับบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น เดิมจะใหผูรับบริการเปนผูกดลำดับ

การรับบริการ แตเนื่องจากไดพบปญหาวามีผูรับบริการบางรายกดลำดับการรับ

บริการเกินความจำเปน เปนเหตุใหตองสูญเสียเวลาการเรียก และผูเขารับ

บริการท่ีกดรับบริการแลวไมเขารับบริการเปนจำนวนมาก ซึ่งทำใหเสียเวลากับ

ขั้นตอนดังกลาวไปวันละกวา 1 ชั่วโมงทำงาน  

จึงไดมีการปรับเปลี่ยนการใหบริการเปนการรอรับการบริการจากเจาหนาที่

โดยตรงเพื่อแกไขปญหาการสูญเสียเวลาดังกลาว โดยหากผูรับบริการรายใดไม

ไดรับความสะดวกสามารถแจงขอมูลโดยตรง ตอหัวหนากลุมพิจารณาอนุญาต 

การทำงานของคนตางดาวเพื่อสงเสริมการลงทุน หรือที่หมายเลขโทรศัพท  

0 2209 1100 ตอ 1186” 

• ½†ÒÂºÕâÍäÍ 

น.ส. อารีย งามศิริพัฒนกุล  

ผูอำนวยการกลุมผูชำนาญการตางประเทศ บีโอไอ 

เพ่ือปรับปรุงบริการผูมาติดตอใหรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะน้ีการนำชางฝมือ  

ผูชำนาญการเขามาในประเทศ ฝายบีโอไอจึงไดมีการลดระยะเวลาทำงานใน

หลายๆ เร่ือง เชน การอนุมัติตำแหนง การ

บรรจุบุคคล การขยายตำแหนงและตออายุ 

จากกำหนดเดิม 40 วันทำการ ลดลงเปน

อนุมัติตำแหนง 5 - 20 วัน ขึ้นอยูกับ

ตำแหนงท่ีขออนุมัติ การบรรจุบุคคล ลด

เวลาจาก 10 วันทำการเปน 5 วันทำการ  

การขยายตำแหนงและตออายุ ลดเวลาจาก 

40 วันทำการเปน 15 วันทำการ นอกจากนี้

ยังมีการปรับลดเอกสารท่ีตองยื่นในบางเร่ือง 

ซึ่งถือวามากเกินความจำเปน  

¡ÒÃà»�´ª‹Í§·Ò§¾ÔàÈÉÊÓËÃÑº 
¹Ñ¡Å§·Ø¹ªÒÇμ‹Ò§ªÒμÔ 

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน 

ไดรวมมือกับกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง

ทาอากาศยานแหงชาติ ในการเปดชองทาง

พเิศษเพือ่ตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง สำหรับ

ผูบรหิารระดบัสูงของบริษัททีไ่ดรบัการสงเสริมฯ 

โดยไดเปดใหบรกิารตัง้แตวนัที ่14 พฤษภาคม 

2551 เปนตนมา รวมจนถึงเดือนเมษายน 2553 

ผูใชสิทธิ์รวม 625 คน 

เพื่อปรับปรุงบริการ 
ผูมาติดตอใหรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ฝายบีโอไอจึงไดมีการลด 

ระยะเวลาทำงานในหลายๆ เรื่อง  
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นิคมอุตสาหกรรมไทย :  
หนทางสูการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอยางยั่งยืน 

ยอนกลับไปเม่ือป 2522 ไดมกีารออกพระราชบัญญตักิารนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย เพื่อทำการจัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ขึ้นเปน

ครั้งแรก โดยมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมภายใตชื่อยอ

วา “กนอ.”  

โดยมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังหลายประการ ตั้งแตการจัดหาท่ีดินที่

เหมาะสมเพื่อจัดต้ังหรือขยายนิคมอุตสาหกรรม หรือเพื่อดำเนินธุรกิจอื่นท่ีจะ

ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคท่ีขับเคล่ือนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ทั้งยังมีความสำคัญตอการ
จางงานในประเทศ เปรียบไดกับโซขอกลางของระบบเศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับภาคแรงงาน 
และภาคการสงออกอยางเหนียวแนน การกอตั้งหนวยงานเพ่ือทำหนาท่ีกำกับดูแลนโยบาย รวมถึงขับเคล่ือน
กลไกตางๆ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยใหเขมแข็งจึงสำคัญย่ิง 

เปนประโยชน ดำเนินการปรับปรุงที่ดินเพ่ือ

ใหบริการ ไปจนถึงการจัดสิ่งอำนวยความ

สะดวกในการดำเนินงานรวมท้ังสาธารณูปโภค

ตางๆ ใหแกผูประกอบกิจการอุตสาหกรรม

ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

จากจุดเร่ิมตนดังกลาว กนอ. ไดเขา

มามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและจัดต้ัง 

“นิคมอุตสาหกรรม” โดยเริ่มแรกมีนิคม

อุตสาหกรรมเพียง 1 แหงคือ นิคมฯ บางชัน 

ปจจุบัน กนอ. มีนิคมฯ ที่เปดดำเนินการแลว 

42 นิคมฯ ใน 15 จังหวัด ท่ัวประเทศ 

ประกอบดวย นิคมฯ ที่ กนอ. ดำเนินการเอง 

จำนวน 11 นคิมฯ และนคิมฯ ท่ีรวมดำเนินงาน

กับผูประกอบการเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย

จำนวน 31 นิคมฯ  

พื้นท่ีสำหรับประกอบอุตสาหกรรม

โดยรวม 102,839 ไร ประกอบดวยเขต
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การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) บริการจากภาครัฐ…  เพื่อการลงทุน



อุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) และเขตประกอบการเสรี  

(I-EA-T Free Zone) สถานประกอบการกวา 3,000 โรงงาน และมีการจางงาน 

กวา 430,000 คน  

¨Ò¡¡ŒÒÇáÃ¡ ÊÙ‹¡ŒÒÇãËÁ‹áË‹§¡ÒÃà»š¹àÁ×Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁàªÔ§¹ÔàÇÈ¹� 

ปจจุบันโลกไดกาวเขาสูสังคมการลดการผลิตสารคารบอนใหนอยท่ีสุด 

ซึ่งมีผลตอระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยางมาก เราพูดถึงวิถีชีวิตสมัยใหม

ทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอมกันมากข้ึน ทัง้ในนิคมฯ และเมอืงทีน่คิมฯ ตัง้อยู จนเกดิ

คำวา “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (Eco-industrial Town)” ขึ้น ซึ่งมีผูใหนิยาม

หรือความหมายของคำดังกลาว ไวอยางแพรหลายทั้งในและตางประเทศ  

กลาวโดยสรุปคือ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน มีลักษณะเปนระบบธุรกิจ

ที่มีการรวมตัวกัน มีแนวทางการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร

รวมกนั รวมถงึมกีารสรางโอกาสทีจ่ะนำเอาของเสียของอุตสาหกรรมหน่ึง มาใชเปน

วัตถุดิบในอีกอุตสาหกรรมหน่ึง เพื่อใหเกิดดุลยภาพในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม

และสังคม อันจะนำมาสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 

แนนอนวาแนวคิดดงักลาวสอดคลอง กบัแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ในประเทศไทยอยางยิ่ง แตการสรางนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนใหเกิดขึ้นไดใน

เมอืงไทยน้ัน จำเปนตองอาศยันโยบายภาครัฐ

และความรวมมือจากทุกฝาย  

นอกจากน้ียงัตองมีการศึกษา รวบรวม

ขอมูลและพัฒนาแนวคิด เพื่อการนำไปใช

งานจรงิ ซึง่ในสวนนี ้กนอ. ไดเขามามบีทบาท

ทั้งการริเริ่มวางแนวนโยบายการพัฒนาเมือง

อตุสาหกรรมเชิงนิเวศน โดยมุงเนนใหเกดิการ

ดแูลสิง่แวดลอมและสุขภาพชุมชน สวนรูปแบบ

การพัฒนาจะตองมีการกำหนดมาตรฐานการ

พัฒนา พรอมท้ังมุงเนนการสรางกระบวนการ

มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อจัดทำ

แผนแมบทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศนในแตละพ้ืนท่ี ใหสอดคลองกับ

ลักษณะและศักยภาพของพ้ืนที่นั้นๆ  

ทั้งนี้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

เชงินเิวศนตามแผนของ กนอ. จะกระจายไปสู

ทั้ง 42 นิคมฯ ทั่วประเทศ ใหแลวเสร็จภายใน

10 ป (2553-2562) โดยแบงเปนระยะที่ 1 

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนนำรอง

นคิมฯ 15 แหง ในป 2553 - 2557 ระยะที ่2 

การขยายและตอยอดพ้ืนที่ในการพัฒนา ป 

2558 - 2562 ทั้งนี้จะมีการพัฒนาพ้ืนที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุดเปนแหงแรก  

àÁ×Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁàªÔ§¹ÔàÇÈ¹�  
ÁÔμÔ·Ò§¡ÒÃÅ§·Ø¹  

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน เปน

เครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำใหเกิดการลงทุน

พัฒนานิ คมอุ ตส าหกรรมสมั ย ใหม ใ น 

ประเทศไทย เพื่อใหสอดรับกับการปรับตัวสู

ความพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 

ของโลก ซึ่งผลตอบแทนที่นักลงทุนหรือ 

ผูประกอบการจะไดรับนอกเหนือจากความ

กาวหนาอยางตอเน่ือง ของการพฒันาเทคโนโลยี

พรอมระบบการผลิตท่ีเปนมติรกับสิง่แวดลอม

แลว ผูประกอบการยังจะไดรับ “ตนทุนทาง

สังคม” เพิ่มขึ้น  

นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน  
มีลักษณะเปนระบบธุรกิจท่ีมีการรวมตัวกัน 

 มีแนวทางการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใชทรัพยากรรวมกัน 
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ซึ่งตนทุนตัวนี้จะทำหนาที่เปนเคร่ืองปองกันผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ

ทีเ่กดิจากความเปลีย่นแปลงทางสงัคม กฎหมาย และการบริหารงานภาครัฐ นำมา

ซึ่งความย่ังยืนในระยะยาวของธุรกิจ กนอ. จึงเรงผลักดันแนวคิดเก่ียวกับเมือง

อตุสาหกรรมเชงินิเวศนเพือ่เปนการเพ่ิมมลูคาการลงทนุของภาคอุตสาหกรรมไทย  

กนอ. เรงผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับ 
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน 
เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาการลงทุน 
ของภาคอุตสาหกรรมไทย 

โดย กนอ. มีความพรอมรองรับการ

ดำเนินการภายใตแนวคิดดังกลาว จากการท่ี

ไดมีการปรับรูปแบบการใหบริการ ขอกำหนด

รวมถึ งมี ก ารแก ไข เพิ่ ม เติมบทบัญญัติ 

บางประการของกฎหมาย และตราเปน 

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 เพื่อให

สอดคลองกับพันธกรณีวาดวย ความตกลง

ขององคการการคาโลก (World Trade 

Organization: WTO) เพิ่มเติม เพื่อให

กฎหมายดังกลาวเปนกลไกในการเพิ่มพูน

ศักยภาพ และสมรรถนะในการดำเนินธุรกิจ

ของนักลงทุน และผูประกอบการในนิคม

อุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ¢Í§ ¾.Ã.º. ¡¹Í. (©ºÑº·Õè 4) 
¾.È. 2550 

1. จำแนกนิคมอุตสาหกรรมออกเปน 2 เขต 

คือ เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป และ เขต

ประกอบการเสรี ซึ่งกำหนดขึ้นแทนที่ 

เขตอตุสาหกรรมสงออก โดยไมกำหนด

เงื่อนไขการสงออกในเขตประกอบการ

เสรี เพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีวา

ดวย ความตกลงขององคการการคาโลก  

2. กำหนดใหสามารถประกอบกจิการบริการ

ในเขตอตุสาหกรรมท่ัวไป และผูประกอบ

กิจการบริการมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินได 

3. ผูประกอบการในเขตประกอบการเสรี จะ

ไดรับสิทธิประโยชนทางอากรเพ่ิมเติม  

4. ปรบัปรงุขัน้ตอนเพือ่อำนวยความสะดวก

รวดเรว็ ในการประกอบการตางๆ ในเขต

ประกอบการเสรี 

5. ปรับปรุงข้ันตอนการจัดต้ังนิคมอุต- 

สาหกรรม และการจัดสรรทีด่นิใหเปนไป

อยางสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น 
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การลงทุนในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone) และ การลงทุนในเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free 

Zone) 

สิ่งสำคัญอีกประการที่ผูลงทุนหรือผูประกอบการตองตัดสินใจ นั่นคือ การเลือก “พื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม” สำหรับ

ประกอบการ อยางที่กลาวถึงในตอนตนวา พื้นท่ีในนิคมฯ นั้น ประกอบดวยสองลักษณะคือ เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General 

Industrial Zone) และเขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone) ซึ่งมีสิทธิประโยชนและโอกาสทางธุรกิจแตกตางกัน ดังนี้  

General Industrial Zone I-EA-T Free Zone 

• การประกอบกิจการบรกิารตางๆ จะสามารถ
ดำเนินการในเขตอุตสาหกรรมท่ัวไปได 
กนอ. ไดอำนวยความสะดวกแกผูประกอบ
อุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
โดยใหมีการบริการที่ครบวงจร และจำเปน
ตอการประกอบอุตสาหกรรม อาทิ การ
บริการดานขนสง คลังสินคาศูนยฝกอบรม 
สถานพยาบาล ฯลฯ โดยผูประกอบการจะ
สามารถถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดินในเขต
อุตสาหกรรมทั่วไปได 

• ผูประกอบการในเขตประกอบการเสรี จะไดรับสิทธิประโยชนโดยไมกำหนด
เงื่อนไขการสงออกสินคาออกไปนอกราชอาณาจักร และไดรับความสะดวก
มากขึ้นในการนำของหรือวัตถุดิบเขาไปในเขตประกอบการเสรี 

• ของที่นำเขาไปในเขตประกอบการเสรี จะไดรับสิทธิประโยชนทางอากร 
เพิ่มขึ้น 

• ลดภาระอากร สำหรับการนำผลิตภัณฑออกจากเขตประกอบการเสรี เพ่ือใช
หรือจำหนายในประเทศ โดยที่หากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑนั้น มี
สวนผสมหรือสวนประกอบของวัตถุดิบท่ีผลิตในประเทศ ซึ่งเดิมไมมีสิทธิ์ได
คืนหรือยกเวนอากร ก็จะไดรับยกเวนไมตองนำราคาวัตถุดิบนั้นๆ มาคำนวน 
ภาษีอากร 

สิทธิประโยชนทั่ วไป (Non Tax) สำหรับ 
ผูประกอบการในเขตอุตสาหกรรมท่ัวไป 

• สิทธิการถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดินในนิคม
อุตสาหกรรม 

• สิทธิ ในการนำชางฝมือตางชาติเขามา
ทำงาน พรอมนำคูสมรสและบุคคลใน
อุปการะเขามาอยูในประเทศ 

• สิทธิในการสงเงินตราตางประเทศออก
นอกประเทศ 

• ผูประกอบการในเขตประกอบการเสรี ไดรับสิทธิประโยชนตาม พ.ร.บ. กนอ. 
เชนเดิมดวย ดังน้ี 
 สิทธิประโยชนทางภาษีอากร อาทิ การยกเวนอากรขาเขา และสงออก 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ สวนประกอบ 
วัตถุดิบและของที่นำเขามาผลิตสินคา 
 สิทธิประโยชนที่มิใชภาษีอากร (Non Tax) ประกอบดวย สิทธิในการเปน
เจาของท่ีดิน การนำชางเทคนิค ผูชำนาญการเขามาทำงาน การนำครอบครัว
และผูอยูในอุปการะเขามาอยูในประเทศ และการโอนเงินตราตางประเทศ
ออกนอกประเทศ 

ความสะดวกในการประกอบการ 

• อำนวยความสะดวก ในการนำสินคาและวัตถุดิบเขามาในประเทศและเขาไป
ในเขตประกอบการเสรี เพื่อผลิตสินคาหรือเพื่อการคาหรือบริการ โดยไม
ตองระบุความเปนเจาของ 

• อำนวยความสะดวก ในการดำเนินการสงออกสินคาจากเขตประกอบการ 
เสรีไปตางประเทศ ดวยการกำหนดใหการนำของหรือวัตถุดิบเขาไปในเขต
ประกอบการเสรี เพื่อการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอ่ืนใด 
ไดรับความสะดวกมากข้ึน โดยมิตองขอหรือมีใบอนุญาตนำเขาและการ
ควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานตามกฎหมายอ่ืน ตลอดจนการประทับตรา 
หรือเครื่องหมายใดๆ ทั้งนี้ไมรวมถึงกฎหมายศุลกากร 
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พ.ร.บ. กนอ. ฉบับลาสุด ยังชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ใหสามารถจัดต้ังเขตประกอบการเสรีไดสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยออกเปนประกาศคณะกรรมการ กนอ. แทนการตราเปนพระ

ราชกฤษฎีกา ทั้งยังเอ้ือใหผูประกอบการสามารถปรับปรุงข้ันตอนการจัดสรร

ที่ดินใหดำเนินการไดรวดเร็วขึ้น อนุมัติโดยผูวาการ กนอ.ตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ กนอ. กำหนด 

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ à¾×èÍ·Ø¡¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹à»‚›ÂÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ 

จากยทุธศาสตรการพฒันาภายใตแผนวสิาหกิจ กนอ. ป 2553 - 2554 กนอ. 

ไดมีการพัฒนาการใหบริการในสวนงานสนับสนุนผูประกอบการจากระบบ OSS 

(One Stop Services Center) มาสูการใหบริการผานศูนย TSC (Total Solutions

Center) ในปจจบุนั โดยมกีารใหบรกิารแกผูประกอบการทีค่รบวงจรมากข้ึนทัง้กอน 

ระหวางและหลังการลงทุนในนิคมฯ อาทิ ครอบคลุมบริการการลงทุน การบริการ

ฝกอบรม การบริการอนุมัติอนุญาตครบวงจรที่เพิ่มทางเลือกใหผูประกอบการ

ดวยระบบ e-paperless ทางขั้นตอนพิธีการศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวก

อีกระดับแกผูประกอบการ  

ความรวมมือระหวางกรมศุลกากร และ กนอ. ในครั้งนี้ ถือเปนพัฒนาการ

การดำเนินงานและการสนับสนุนดานการบริการของหนวยงานภาครัฐครั้งสำคัญ 

ที่จะชวยใหผูประกอบการลดระยะเวลา และคาใชจายในการนำเขา-สงออกสินคา 

รวมทั้งชวยเสริมสรางขีดความสามารถใน

การประกอบการ และอำนวยความสะดวก

ทางการคาระหวางประเทศ 

ความสำเร็จในการเชื่อมโยงขอมูลทาง

อิเล็กทรอนิกสระหวาง กรมศุลกากร และ 

กนอ. จะชวยลดข้ันตอนการติดตอ ระหวาง

หนวยงานรัฐ และชวยยกระดับความสามารถ

ทางการแขงขันและระบบโลจิสติกสของ

ประเทศไทยใหสูงขึ้นได รวมท้ังพัฒนาไปสู

ระบบ National Single Window ใหสำเร็จ

ตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกำหนดไว พรอมนำ

ไปสูการอำนวยความสะดวกทางการคาแก

ภาคเอกชนในอนาคตอีกดวย หากตองการ

ทราบรายละเอียดการใหบริการของศูนย 

TSC สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

www.ieatsolution.com  

àË¹×Í¡Ç‹Ò Œ́ÇÂ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ ÊÙ‹ÃÒ¡°Ò¹
ÍÑ¹ÂÑè§Â×¹¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁä·Â 

จากพันธกิจหลักในการพัฒนา สงเสรมิ

สนบัสนนุ บรหิารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและ

ทาเรอือุตสาหกรรม เพือ่เปนฐานการผลิตและ

บรกิาร โดยจดัใหมสีาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเพียงพอ เพ่ือ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ 

ผูประกอบการ โดยเนนความสมดุลท้ังดาน

การเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกจิ ความผาสุก

ของสังคม  

คณุภาพชวิีตของชุมชน และสิง่แวดลอม

ของ กนอ. ทำใหทกุยางกาวของอุตสาหกรรม

ไทย ม ี“ความม่ันใจ” มากย่ิงขึน้ ภายใตกระแส

การแขงขันของเศรษฐกิจโลกท่ีรุนแรง การ

เรงสรางความพรอมท้ังดานทุน เทคโนโลยี 

บคุลากร ควบคูไปกับความใสใจในส่ิงแวดลอม

ดงัทศิทางท่ี กนอ. มุงมัน่ จงึเปนสวนสำคญัท่ี

จะสรางความยัง่ยนืใหแกอตุสาหกรรมของไทย

ไดอยางแทจริง 

พันธกิจหลักในการพัฒนา 
เนนความสมดุลท้ังดานการเจริญเติบโต 
ทางดานเศรษฐกิจ ความผาสุกของสังคม 

กนอ. ทำใหทุกยางกาวของอุตสาหกรรมไทย 
มี “ความม่ันใจ” มากย่ิงข้ึน 
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โลจิสติกสโลจิสติกส  
: ทาเรือของไทย 

ทาเรือแบงออกไดเปน 2 ประเภท ตามลักษณะท่ีตั้งทางภูมิศาสตร  

1. ทาเรือชายฝงทะเล (Sea Port) ตั้งอยูตามแนวชายฝงทะเลของไทย 

2. ทาเรือแมน้ำ (River Port) ตั้งอยูในแมน้ำ หรือปากแมน้ำท่ีมีความ

ปลอดภัยในการเดินเรือ 

·‹ÒàÃ×ÍªÒÂ½˜›§·ÐàÅ (Sea Port)  

ทาเรือพาณิชยชายฝงทะเลท่ีสำคัญ สวนมากต้ังอยูบริเวณชายทะเลฝง 

อาวไทย รองลงมาเปนชายทะเลฝงอันดามัน ทาเรือสำคัญและเปนทาเรือที่

ทาเรือเปรียบเสมือนจุดรวมการขนสงสินคาทั้งทางบกและทางน้ำ มีการบริหารจัดการคลังสินคา และเคลื่อน
ยายสินคาไปสูผูรับปลายทาง จึงเปนอุตสาหกรรมบริการท่ีมีความสำคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

บรหิารจัดการโดยรัฐ ไดแก  ทาเรอืแหลมฉบัง 

ทาเรือมาบตาพุด ทาเรือสงขลา ทาเรือภูเก็ต 

ทาเรอืระนอง รวมถงึท่ีจอดทอดสมอเรือ บรเิวณ

เกาะสีชัง สำหรับทาเรือชายฝงของเอกชน 

เชน ทาเรือประจวบ ทาเรือศรีราชาฮารเบอร 

ทาเรือเคอรี่สยามซีพอรต เปนตน  

• ·‹ÒàÃ×ÍáËÅÁ©ºÑ§ 

ทาเรือแหลมฉบังเปนทาเรือที่อยูใน

ความดูแลของการทาเรือแหงประเทศไทย 

ตัง้อยูทีต่ำบลทุงสขุลา อำเภอศรรีาชา จังหวดั

ชลบุรี เปนทาเรือน้ำลึกหลักที่ใชในการขนสง

สินคาระหวางประเทศของไทย และใชรองรับ

เรือขนาดใหญที่ไมสามารถเขาเทียบทาเรือ

กรุงเทพได  

มีความลึกรองน้ำประมาณ 14 เมตร 

จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประกอบดวย

ทาเรือรองรับสินคาตูคอนเทนเนอร สินคา 

20
ปยะ อุดมกานตรง บริการจากภาครัฐ…  เพื่อการลงทุน



โลจิสติกส 
เทกอง รถยนตเพื่อการสงออก สามารถรองรับเรือบรรทุกตูสินคาขนาดใหญ 

(Post Panamax) ที่สามารถบรรทุกตูสินคาไดตั้งแต 5,000 ทีอียู ขึ้นไป  

ทาเรือแหลมฉบัง มีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตั้งอยูบริเวณพื้นที่ 

หลังทา สามารถเขาถึงทาเรือไดทั้งทางถนนและรถไฟ แนวคิดในการพัฒนา

ทาเรือแหลมฉบัง จะพัฒนาใหเปนทาเรือระดับโลก (World Class Port) โดยจะ

จัดตั้งศูนยอำนวยความสะดวกดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย 

• ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center) 

• ศูนยตรวจสอบสินคากอนการขนสง (PDI: Pre-Delivery Inspection 

Center)  

• ศูนยกลางการซอมบำรุงตูสินคา (Hub of Container Care) 

• ระบบบำบัดของเสียจากเรือสินคา (Reception Facility)  

• ทาเทียบรถบรรทุก (Truck Terminal)  

• ทาเทียบเรือชายฝง 

• ·‹ÒàÃ×ÍÁÒºμÒ¾Ø´ 

เปนทาเรือในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ตั้งอยูที่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เปนทาเทียบเรือสินคา 

เทกองโดยเนนใหบริการสินคาเหลวเปนหลัก วัตถุประสงคเพื่อรองรับสินคาจาก

อุตสาหกรรมตางๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี

ปุย และอืน่ๆ มคีวามลกึรองนำ้ประมาณ 8 - 12.5 เมตร จากระดบันำ้ทะเลปานกลาง 

สามารถเขาถึงทาเรือไดโดยทางถนนเทานั้น  

การใหบรกิารออกเปน 2 ประเภท ตาม

ลักษณะการดำเนินงาน คือ  

1) ทาเรอืสาธารณะ  (Public Terminal) 

ประกอบดวยทาสำหรับเทียบ 

เรือสินคาท่ัวไป (General Cargo 

Berth) และทาเรือสินคาเหลว 

(Liquid Cargo Berth)  

2) ทาเรือเฉพาะกิจ (Dedicated 

Terminal) เปนทาเรือที่จำกัด 

ใหเฉพาะกลุมของผูประกอบการ

ตางๆ   

• ·‹ÒàÃ×ÍÊ§¢ÅÒ 

เปนทา เรือของกรมเจ าท า ซึ่ งได 

สงมอบใหกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

เปนหนวยงานดูแลจัดหาผลประโยชนใน 

การบริหารทาเรือ โดยบริษัท เจาพระยา

ทาเรือสากล จำกัด (CTIC) เปนผูไดรับ

สญัญาสัมปทาน ตัง้อยูทีบ่รเิวณปากทะเลสาบ

สงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา มีความลึกรองน้ำประมาณ 9 เมตร 

แนวคิดในการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง  
จะพัฒนาใหเปนทาเรือระดับโลก   

โดยจะจัดตั้งศูนยอำนวยความสะดวกดานตางๆ 
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จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถเขาถึงทาเรือดวยการขนสงทางถนนเทานั้น 

ขนาดจำกัดของเรือที่สามารถเขาเทียบได เปนเรือที่มีความยาวไมเกิน 173 เมตร

นำ้หนกับรรทกุไมเกนิ 12,000 เดทเวทตนั กนินำ้ลกึไมเกนิ  7 เมตร ประกอบดวย

ทาเทียบเรือสินคาตูคอนเทนเนอร จำนวน 1 ทา และทาเทียบเรือสินคาทั่วไป 

จำนวน 2 ทา สินคาขาเขาที่สำคัญ ไดแก ปลาแชแข็ง สินคาขาออกท่ีสำคัญ 

ไดแก ยางพารา  

·‹ÒàÃ×ÍáÁ‹¹éÓ (River Port) 

ทาเรอืแมนำ้ภายในประเทศมจีำนวนมาก สวนใหญต้ังอยูรมิแมนำ้เจาพระยา 

แมน้ำปาสัก แมน้ำบางปะกง แมน้ำทาจีน และแมน้ำแมกลอง นอกจากนี้ยังมี

ทาเรือท่ีเปนจุดเช่ือมโยงการขนสงสินคาในลำน้ำระหวางประเทศ 2 แหง คือ 

ทาเรือเชียงแสน และทาเรือเชียงของ ท่ีแมน้ำโขง จังหวัดเชียงราย 

• ·‹ÒàÃ×Í¡ÃØ§à·¾ 

ทาเรือกรุงเทพ หรือมีชื่อเรียกอยาง

ไมเปนทางการวา ทาเรอืคลองเตย ดำเนนิการ

และบริหารโดยการทาเรือแหงประเทศไทย 

อยูบนฝงซายของแมน้ำเจาพระยา หางจาก

ปากแมน้ำเจาพระยา 26 กิโลเมตร ใกลกับ

ศูนยกลางของกรุงเทพฯ  มีความลึกรองน้ำ

ประมาณ 8.5 - 11 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ปานกลาง มีการขนสงเช่ือมโยงเขาถึงทั้ง 

ทางถนน ทางรถไฟ และระบบทางดวน 

สามารถรับเรือขนาดสูงสุดท่ีความยาวไมเกิน 

172 เมตร น้ำหนักบรรทุกไมเกิน 12,000 

เดทเวทตัน กินน้ำลึกไมเกิน 8.2 เมตร  

ทาเรอืกรงุเทพ ประกอบดวยทาเทยีบเรือ

เขื่อนตะวันออก ทาเทียบเรือเขื่อนตะวันตก 

หลักผูกเรือกลางน้ำคลองเตย หลักผูกเรือ 

กลางน้ำบางหัวเสือ ทุนผูกเรือสาธุประดิษฐ 

โดยทาเทียบเรือเขื่อนตะวันออกใชสำหรับ 

ใหบริการตูสินคาเปนหลัก สวนทาเทียบเรือ

เขื่อนตะวันตก ใชสำหรับใหบริการสินคา

ทัว่ไป เก็บตูสนิคาเปลา บรรจุสนิคาเขาตู และ

เปดตูสินคาออกเพ่ือสงมอบ 

• ·‹ÒàÃ×ÍºÃÔàÇ³áÁ‹¹éÓ»†ÒÊÑ¡ 

แมน้ำปาสักมีทาเรือหนาแนนในเขต

อำเภอทาเรือ และอำเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

โดยทาเรือที่อำเภอทาเรือ จะเปนการ

กระจายสินคาทางน้ำ ของสินคาที่สงมาจาก

จังหวัดใกลเคียงรวมถึงท่ีหางออกไปจนถึง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายชนิด เชน หิน

กอสรางจากจังหวัดสระบรุสีงไปพืน้ทีภ่าคกลาง

ตอนลาง มันสำปะหลัง ขาวสาร ขาวโพด 

จากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสง 

ไปตางประเทศ สินคาขาข้ึนเปน อาหารสัตว 

ผลิตภัณฑปโตรเลียม สินคาเกษตร 
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สำหรับท่ีอำเภอนครหลวง มีสินคาท้ังขาข้ึนขาลอง สินคาขาข้ึนสวนใหญ

จะนำเขาจากตางประเทศ เชน ถานหนิ แรเหล็ก ปุย สำหรบัสินคาขาลอง สวนใหญ

เปนปูนซีเมนต ดินสำหรับถมที่ ขาวสารบรรจุถุง  

• ·‹Òà·ÕÂººÃÔàÇ³áÁ‹¹éÓà Œ̈Ò¾ÃÐÂÒ  

อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง เปนบริเวณท่ีมีการขนสง และถายสินคา

หนาแนนที่สุดทางตอนเหนือของแมน้ำเจาพระยา สินคาท่ีขนสงสวนใหญเปน

วัสดุกอสรางซึ่งเปนสินคาขาลอง นอกนั้นเปนผลิตภัณฑทางการเกษตรซึ่งมี

ปริมาณสินคาไมมาก  

สำหรับชวงกลางของแมน้ำเจาพระยา บริเวณอำเภอบางปะอิน - บางไทร 

จะเปนอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีการขนถายสินคาจำนวนมาก ไดแก ผลิตภัณฑทาง 

การเกษตร วัสดุกอสราง ขาว และสินคาเบ็ดเตล็ด ซึ่งเปนสินคาขาลอง โดยขาขึ้น

จะเปนสินคาที่นำเขาจากตางประเทศ ไดแก แรเหล็ก ปุย 

• ·‹ÒàÃ×ÍàªÕÂ§áÊ¹ 

ทาเรือเชียงแสนตั้งอยูริมฝงแมน้ำโขง 

จังหวัดเชียงราย เปดใหบริการเมื่อป 2546 

เพื่อรองรับการเปดเสรี และการขยายตัว

ทางการคาของประเทศในโครงการสี่เหลี่ยม

เศรษฐกิจระหวาง ไทย จีน ลาว และ 

พมา ชวยกระจายสินคาไปยังตอนใตของจีน 

(มณฑลยูนนาน) และประเทศเพื่อนบาน 

ความสามารถของทาเรือ รับเรือไดขนาด 

ไมเกนิ 200 ตนักรอส ยาวไมเกนิ 50 เมตร กิน 

น้ำลึก 2 เมตร สินคาที่สงออกไปประเทศจีน 

3 อันดับแรก คือ ลำไยอบแหง ยางรถยนต 

และผงชูรส สวนสินคาขาเขาเปนแอปเปลสด 

ไมแปรรูป สาลี่สด เมล็ดทานตะวัน และ 

กระเทียม 

การขนสงทางน้ำเปนรูปแบบการขนสง

ที่ประหยัดตนทุนที่สุด หากเปรียบเทียบกับ

การขนสงรูปแบบอื่นๆ ปจจุบันภาครัฐได

พยายามพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ทั้งนี้

เพราะการพัฒนาระบบขนสงทางน้ำรวมถึง

ทาเรือ จำเปนตองเกี่ยวของกับเครือขายอื่น

ในระบบ ไดแก กองเรือ อูเรือ รองน้ำ ความ

เชื่อมโยงของการขนสงทางน้ำ ทางถนน และ

ระบบราง ศูนยกระจายสินคา มีการบูรณการ

เชิงแนวคิดทุกภาคสวน รวมถึงปรับปรุงขอ

กฎหมาย ระเบียบตางๆ เพื่อใหเกิดผลใน

ทางปฏิบัติเร็วท่ีสุด  

ทาเรือเชียงแสน เชียงราย เปดใหบริการเม่ือป 2546  
เพื่อรองรับการเปดเสรี  

และการขยายตัวทางการคาของประเทศ 
ในโครงการส่ีเหลี่ยมเศรษฐกิจระหวาง  

ไทย จีน ลาว และพมา 
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โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการลงทุน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อให

เกดิการลงทนุเพ่ิมมากขึน้ รวมถึงการใหบริการอยางครบครัน เกีย่วกบัการดำเนนิ

ธุรกิจแกนักลงทุน และผูสนใจ นับตั้งแตใหคำแนะนำแกนักลงทุน ในข้ันตอน

ขอรบัการสงเสรมิฯ และขอใบอนุญาตตางๆ การหาผูรวมลงทนุ ตลอดจนชวยเหลือ

นักลงทุนไทยท่ีสนใจลงทุนในตางประเทศ 

ปจจุบันบีโอไอไดนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาชวย

สนับสนุนการใหบริการมากมาย อาทิ ระบบการยื่นคำขอออนไลน (Online 

Application) ระบบตรวจสอบสถานภาพเอกสาร (Document Tracking 

แผนสรางความตอเน่ืองใหกับธุรกิจ 
(Business Continuity Plan)(Business Continuity Plan)

บีโอไอเปนหนวยงานที่สงเสริมใหเกิดการลงทุนในประเทศไทย โดย
การใหสิทธิประโยชนตางๆ ทั้งในดานการยกเวนหรือลดหยอนภาษี
อากรและอ่ืนๆ การใหหลักประกันแกโครงการลงทุนตางๆ ที่มี
คุณสมบัติตามเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

System) ระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับงาน

สิทธิประโยชนดานเครื่องจักร (Electronic 

Machine Tracking System : eMT) ระบบ

อิเล็กทรอนิกส สำหรับงานสิทธิประโยชน

ดานวัตถุดิบ (Electronic Raw Materials 

Tracking System : eRT) ระบบรายงานผล

การดำเนินการประจำป ตามแบบ ตส.310 

(Project Monitoring System) เปนตน  

นอกจากน้ี บโีอไอยังไดดำเนนิการจัดทำ

และพัฒนาระบบบริหารการรักษาความม่ันคง

ปลอดภยัสารสนเทศ เพือ่ใหมัน่ใจวาการบริการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของบีโอไอ จะเปนไปอยางตอเนื่องและมี

เสถียรภาพ มั่นคง ปลอดภัย มีความเสี่ยง

จากภัยคุกคามที่กอใหเกิดความเสียหายแก

ขอมูลและทรัพยสินที่เกี่ยวของอยูในระดับที่

ยอมรับได ตลอดจนมีความสอดคลองและ

เปนไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005  

หนึง่ในการจดัทำและพฒันาระบบบรหิาร 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

คือ แผนสรางความตอเนื่องในการดำเนินงาน

(Business Continuity Plan) สำหรับระบบ

หนึ่งในการจัดทำ 
และพัฒนาระบบบริหาร  

การรักษาความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ คือ แผนสราง

ความตอเน่ืองในการดำเนินงาน 
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(Business Continuity Plan)

แผนการบริหารความตอเน่ืองใหกับธุรกิจนี้  
มีขอบเขตครอบคลุมการวางแผนรองรบัวกิฤติการณ 
หรือสถานการณฉุกเฉิน หรือเหตุการณฉุกเฉิน 

สารสนเทศหลักที่มีความสำคัญตอภารกิจ และการบริการของบีโอไอ เพื่อให

มั่นใจไดวาจะสามารถดำเนินงานไดอยางตอเน่ือง  

แผนการบริหารความตอเน่ืองใหกับธุรกิจ (Business Continuity Plan) 

ประกอบดวยการกำหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การบริหาร กำหนดและ 

มอบหมายหนาท่ีใหกับบุคคลตางๆ หากมีีเหตุการณฉุกเฉิน อาทิ ภัยพิบัติ 

วินาศกรรม และการประทวง ที่มีผลทำใหการดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก แผนนี้ชวย

ทำใหการใชเวลา และการกูระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

¢Íºà¢μ¡ÒÃãªŒá¼¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁμ‹Íà¹×èÍ§ãËŒ¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨ 

ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารความตอเน่ืองใหกับธุรกิจ บีโอไอไดวิเคราะห

และประเมินระบบสารสนเทศหลัก ที่มีความสำคัญตอภารกิจและการบริการ  

พบวาระบบสารสนเทศซ่ึงมีความสำคัญ และมีความจำเปนตองจัดทำแผนบริหาร

ความตอเน่ืองใหกับธุรกิจ ไดแก 

1) ระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับงานสิทธิประโยชนดานเคร่ืองจักร 

(Electronics Machine Tracking System : eMT) 

2) ระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับงานสิทธิประโยชนดานวัตถุดิบ 

(Electronic Raw Materials Tracking System : eRT) 

ระบบทั้งสองเปนระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ เรื่องการใช

สิทธิประโยชนตางๆ ดานวัตถุดิบ และดานเครื่องจักร ตามสิทธ์ิที่ไดรับจากการ

สงเสรมิฯ ของบีโอไอ โดยบรกิารใหผูไดรบัการสงเสริมฯ สามารถขออนุมตั ิอนญุาต

ผานระบบอินเทอรเน็ต ที่พัฒนาข้ึนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของ 

บีโอไอและเจาหนาที่ของสโมสรนักลงทุน ตลอดจนการใหบริการแกนักลงทุนใน

สวนของการใชสิทธิประโยชนดานวัตถุดิบและดานเครื่องจักร 

งานสิทธิประโยชน (eRT) อยางรุนแรง ซึ่ง

ทำใหไมสามารถใหบริการเปนระยะเวลาเกิน

กวา 24 ชั่วโมง 

แผนการบริหารความตอเน่ืองใหกับ

ธุรกิจนี้ มีขอบเขตครอบคลุมการวางแผน

รองรับวิกฤติการณหรือสถานการณฉุกเฉิน 

หรือเหตุการณฉุกเฉิน การวางแผนการกูคืน

ระบบการวางแผนการเริ่มดำเนินงานใหม 

สำหรับบริการหลักของระบบอิเล็กทรอนิกส 

สำหรับงานสิทธิประโยชนดานเคร่ืองจักร 

(eMT) และระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับงาน

สิทธิประโยชน (eRT) ที่สำคัญๆ 

แผนการบริหารความตอเน่ืองใหกับ

ธุรกิจ ตองไดรับการทบทวนเมื่อมีเง่ือนไข 

ดังตอไปนี้เกิดขึ้น 

- มกีารเปล่ียนแปลงในฟงกชัน่ทางธุรกิจ

และระบบสนับสนุนตางๆ 

- มีการเปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอม 

- มกีารเปลีย่นแปลงดานการควบคมุทาง

ดานเทคนิคและสภาพแวดลอม 

- มีการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากรและ

ตำแหนงความรับผิดชอบ 

- การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ซึ่งอาจทำให

เกิดผลกระทบตอการทำงานปกติของ

แผนการบริหารความตอเน่ืองใหกับ

ธุรกิจ 

โดยไดกำหนดขอบเขตการใชแผนการบรหิารความตอเนือ่งในการดำเนนิงาน

ของท้ัง 2 ระบบดังนี้ 

แผนการบริหารความตอเน่ืองใหกับธุรกิจ (Business Continuity Plan : 

BCP) จะถูกนำมาใชงานในกรณีที่เกิดวิกฤติการณหรือสถานการณฉุกเฉิน โดยสง

ผลใหมีการหยุดชะงักของกิจกรรม การใหบริการหลักของระบบอิเล็กทรอนิกส 

สำหรับงานสิทธิประโยชนดานเคร่ืองจักร (eMT) และระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับ
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ทีมงานที่เก่ียวของกับการรับมือ และการบริหารจัดการความตอเนื่อง ใน

การดำเนินงานของบริการระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับงานสิทธิประโยชนดาน

เครื่องจักร (eMT) และระบบอิเล็กทรอนิกส สำหรับงานสิทธิประโยชน (eRT) 

โดยมีผูบริหาร คือ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระดับสูง (CIO) 

และมีผูอำนวยการสำนักสารสนเทศการลงทุน เปนหัวหนาทีมรับมือวิกฤติการณ 

และประกอบไปดวยทีมงาน 3 ชุดหลัก ไดแก 

- ทีมรับมือวิกฤติการณ (Crisis Management Team : CMT) 

ประกอบดวย หัวหนากลุมนโยบายและแผนงานดานสารสนเทศ 

หัวหนากลุมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ หัวหนากลุมบริหารจัดการ

ระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย หัวหนากลุมบริหารจัดการฐาน

ขอมูลดานการลงทุน หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป ผูสังเกตการณ

และรายงานสถานการณ และผูดูแลระบบงาน 

- ทีมปฏิบัติการระบบโครงสรางพื้นฐาน (Computer Network Support

Team : CNT) ประกอบดวย กลุมบรหิารจัดการระบบงานคอมพวิเตอร

และเครือขาย 

- ทีมปฏิบัติการระบบสารสนเทศ (Information System Development

Team : IST) ประกอบดวย กลุมพัฒนาระบบงานสารสนเทศ กลุม

บริหารจัดการฐานขอมูลดานการลงทุน 

โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารความตอเน่ืองใหกับธุรกิจ

ของแตละทีม ดังนี้ 

ทีมรับมือวิกฤติการณ (Cr is is 

Management Team : CMT) 

1) รับผิดชอบในการกำหนดทิศทาง

ในการดำเนินการฟนฟูการปฏิบัติงาน เพื่อ

การบรกิารระบบ eMT/eRT โดยตองดำเนินการ

สรุประดับของความเสียหาย ประสานงาน

ติดตามการกูคืน ของทีมปฏิบัติการระบบ

โครงสรางพื้นฐาน และทีมปฏิบัติการระบบ

สารสนเทศ รวมถึงบริษัทผูรับจาง และ

จัดสรรทรัพยากร เพื่อใชในการกูคืนและ

ฟนฟูระบบที่ไดรับความเสียหาย นอกจากน้ัน

ทีมรับมือวิกฤติการณยังเปนจุดติดตอหลัก 

เพื่อทำการปรับปรุงสถานะใหกับผูที่เกี่ยวของ

ในหนวยงานตางๆ และมหีนาทีใ่นการสนับสนนุ

ขอมูลใหกับบีโอไอ สื่อสารและประชาสัมพันธ

กับสื่อตางๆ ตามความเหมาะสม 

2) รับผิดชอบในการสนับสนุนขอมูล

และรวมพิจารณากับบริษัทผูรับจาง เพ่ือ

ตัดสินใจวาสถานการณน้ันๆ จำเปนตองนำ

กระบวนการกูคืนจากภัยพิบัติมาใชหรือไม 

หากตัดสินใจวาจะตองใชกระบวนการกูคืน

จากภัยพิบัติ ทีมรับมือวิกฤติการณจะรวมกัน

ปฏิบัติงานและประสานงานกับทีมที่เกี่ยวของ 

ตลอดชวงระยะเวลาท่ีใชในการกูคืนจาก 

ภัยพิบัติ 

3) ตดิตามขอมูลขาวสาร และสถานการณ

ของวกิฤติการณหรอืสถานการณฉุกเฉิน โดย

กำหนดใหเจาหนาที่ของบริษัทผูรับจาง แจง

สถานการณของวิกฤติการณเปนระยะ เพ่ือ

รายงานสถานการณปจจุบัน 

ทีมปฏิบัติการระบบโครงสรางพื้นฐาน 

(Computer Network Support Team : 

CNT) 

1) รับผิดชอบในการประสานงานกับ

บริษัทผูรับจาง เพื่อกูคืนการทำงานของระบบ

คอมพวิเตอรและเครอืขาย และดำเนนิกจิกรรม
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ของหองคอมพิวเตอร เพื่อใหบริการอยางตอเนื่อง ตามกำหนดการในการกู

สำหรับระบบสำคัญ 

2) รับผิดชอบในการสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม (ทั้งสถานท่ีและ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) ของสถานท่ีที่ตองการจะฟนฟู และจัดต้ังการดำเนินการ

ใหบริการหองระบบคอมพิวเตอรแมขาย และระบบเครือขายขึ้นใหม รวมทั้งการ

จัดหาและการติดตั้งคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารตางๆ และรับผิดชอบตอ

สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป ซึ่งรวมถึงอาคารสถานท่ี บริการ และอุปกรณอื่นๆ ที่

จำเปนรวมกับทีมปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 

ทีมปฏิบัติการระบบสารสนเทศ (Information System Development 

Team : IST) 

1) รับผิดชอบในการประสานงานกับบริษัทผูรับจาง เพื่อการกูคืนขอมูล

สารสนเทศของระบบสารสนเทศท่ีสำคัญ ตามท่ีระบุไวในแผนการบริหารความ

ตอเนื่องใหกับธุรกิจ เพื่อใหสามารถใหบริการอยางตอเนื่อง 

2) รับผิดชอบในการกูคืนระบบสารสนเทศและตรวจสอบการทำงาน 

ของระบบ ใหสามารถใชงานไดตามท่ีระบุไวในแผนการบริหารความตอเน่ืองให

กับธุรกิจ เพ่ือใหสามารถใหบริการอยางตอเนื่อง 

¡ÒÃàÃÔèÁãªŒá¼¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁμ‹Íà¹×èÍ§ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ 

เมื่อเกิดวิกฤติการณหรือสถานการณฉุกเฉินข้ึน ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อ

ตอบสนองตอวิกฤติการณน้ันๆ มีดังนี้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองตอวิกฤติการณ 

1) เมื่อทีมรับมือวิกฤติการณไดรับ

แจงเหตุ (T0 : เวลาท่ีไดรับแจงเหตุการณ

วิกฤติ)  

- ตองพิจารณาตามระดับความ

รุนแรงของสถานการณเบ้ืองตน  

- แจง เตือนหนวยงานพยาบาล 

หนวยงานรักษาความปลอดภัย 

และหนวยงานฉุกเฉินตามความ

เหมาะสม  

- ตองรายงานขอมูลวิกฤติการณ

หรือสถานการณฉุกเฉิน ให 

ผูบังคับบัญชาไดรับทราบ ตาม

ลำดับชั้นการบังคับบัญชา 

2) ทีมรับมือวิกฤติการณ จะตอง

ทำการสอบสวน เพื่อตรวจสอบยืนยันความ

เชื่อถือไดของการแจงเหตุ หากการแจง 

ดังกลาวไดรับการยืนยันแลว หัวหนาทีม

รั บ มื อ วิ ก ฤติ ก า รณ จ ะ สั่ ง ใ ห ที ม รั บ มื อ

วิกฤติการณประเมินความเสียหาย 

3) ทีมรับมือวิกฤติการณ จะประเมิน

สถานการณเบ้ืองตน โดยจะตองเร่ิมการ

ประเมินความเสียหายภายใน 1 ชั่วโมง  

(T1: เวลาเริ่มประเมินความเสียหายของ

เหตุการณวิกฤติ) ภายหลังจากไดรับแจง 

และตองเสร็จสิ้นการประเมินความเสียหาย

ภายใน 1 ชั่วโมงถัดไป 

4) เม่ือไดรบัการยืนยัน วาเกิดภยัพบิตัิ

ขึ้นจริง หัวหนาทีมรับมือวิกฤติการณตอง

อธิบายลักษณะและระดับของสถานการณที่

เกิดข้ึนใหกับ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารระดับสูงของบีโอไอ (CIO) 

เพื่อใหประกาศภาวะภัยพิบัติ (T2: เวลาท่ี

ประกาศภาวะภัยพิบัติ) 

รับแจงเหตุ 

สอบสวนยืนยันเหตุการณ 

ประเมินระดับความลมเหลว 

ประกาศภาวะฉุกเฉิน 
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จากลำดับข้ันตอนของการสงตอและการเร่ิมใชแผนการบริหารความ 

ตอเน่ืองใหกับธุรกิจ สามารถแสดงภาพความสัมพันธของชวงระยะเวลาใน 

การตอบสนองตอวิกฤติการณไดดังภาพ  

ÀÒ¾ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃμÍºÊ¹Í§μ‹ÍÇÔ¡ÄμÔ¡ÒÃ³� 

เม่ือมีการประกาศภาวะภัยพิบัติ ทีมปฏิบัติการระบบโครงสรางพื้นฐาน 

และทีมปฏิบัติการระบบสารสนเทศ จะติดตอผูที่เกี่ยวของตามความรับผิดชอบ 

เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเร่ิมเขาปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความตอเน่ือง

ใหกับธุรกิจ 

¡ÒÃ·´ÊÍºá¼¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁμ‹Íà¹×èÍ§ãËŒ¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
¼Å¡ÒÃ·´ÊÍº áÅÐ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò»ÃÑº»ÃØ§ 

ทีมรับมือวิกฤติการณ ทีมปฏิบัติการระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และทีม

ปฏิบัติการระบบสารสนเทศ จะมีการซักซอมทดสอบแผนฯ อยางนอยปละ 

หนึ่งครั้ง เพื่อใหแนใจวาสิ่งที่ระบุภายในแผนฯ หรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมใหม

สามารถใชงานไดจริง ทั้งนี้ การทดสอบแผนฯ จะทำการประเมินผลการทดสอบ 

และพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ใหมทุกป 

ในการท่ีบีโอไอจัดใหมีแผนการบริหาร

ความตอเน่ืองใหกับธุรกิจดังกลาวนั้น ก็เพื่อ

ใหผูทีร่บับริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เปนไปอยางตอเนื่องและมี

เสถียรภาพ มั่นคง ปลอดภัย มีความเสี่ยง

จากภัยคุกความท่ีกอใหเกิดความเสียหายแก

ขอมูลและทรัพยสินที่เกี่ยวของอยูในระดับที่

ยอมรับได 

ทีมรับมือวิกฤติการณ  
ทีมปฏิบัติการระบบโครงสรางพื้นฐาน  
และทีมปฏิบัติการระบบสารสนเทศ  
จะมีการซักซอมทดสอบแผนฯ  

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  
เพื่อใหแนใจวาสามารถใชงานไดจริง 
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ธนาคารโลกไดทำการวิจัยในเรื่องความยากและงายในการเขาไปประกอบ

ธุรกิจในประเทศตางๆ หรือที่เรียกวา “ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease 

of Doing Business)” หรือเรียกส้ันๆ วา “Doing Business” เปนประจำทุกป 

โดยเริ่มมาตั้งแตป 2547 สำหรับประเทศไทยนั้น ธนาคารโลกเริ่มเขามาทำการ

ศึกษาตั้งแตป 2548 

Economy / Country 

ในการจัดอันดับสมาชิก ธนาคารโลกจะใชคำวา “Economy” แทนคำวา 

“Country” ในการเอยเรียกผูที่ถูกจัดอันดับ เนื่องจากผูที่ถูกจัดอันดับมีท้ัง

สมาชิกที่มีฐานะเปน “ประเทศ” อยางประเทศไทย สิงคโปร สหรัฐอเมริกา หรือ

มีฐานะเปน “เขตเศรษฐกิจ” อยาง ฮองกงและไตหวัน แตเพื่อใหงายในการ

กลาวถึง ตอไปจะใชคำวา “ประเทศ” ในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดอันดับ โดย

หมายความรวมทั้งประเทศและเขตเศรษฐกิจ 

การเลือกท่ีจะลงทุนในประเทศใด ยอมมีปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจหลายประการ สิ่งหนึ่งในอีกหลายๆ สิ่งที่นักลงทุนจำนวน
มากใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาวา ประเทศใดเปนประเทศที่นา
จะลงทุนน้ัน ก็คือ ผลการจัดอันดับ “ความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ” ของธนาคารโลกซึ่งตีพิมพและเผยแพรไปทั่วโลก 

จากมุมมองของตางชาติ  
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจในไทยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในไทย  

สิ่งที่ ใชเปนเกณฑในการพิจารณา 
ถึงความยากงาย 

ในการเขาไปประกอบธุรกิจ 
ในประเทศตางๆ มี 10 ประการ 

à¡³±�¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹
¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô¨ 

การจดัอันดบัความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจ ไดจากการวัดเทียบระเบียบกฎเกณฑ

ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจในประเทศ

ของสมาชิกธนาคารโลก  

เรื่องหลักๆ ที่ถูกนำมาใชพิจารณาวา

ประเทศใดมีความยากหรืองายในการเขาไป

ประกอบธุรกิจ และนำมาใหคะแนนเพื่อจัด

อันดับมี 10 ดาน ไดแก 

 1. การเริ่มตนธุรกิจ (Starting a 

Business) 

 2. การขออนุญาตกอสราง (Dealing 

with Construction Permits) 

 3. การจางงาน (Employing Workers) 

 4. การจดทะเบียนทรัพยสิน 

(Registering Property) 

 5. การไดรบัสนิเช่ือ (Getting Credit) 
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 6. การคุมครองนักลงทุน (Protecting Investors) 

 7. การชำระภาษี (Paying Taxes) 

 8. การคาระหวางประเทศ (Trading Across Borders) 

 9. การบังคับตามสัญญา (Enforcing Contracts) 

 10. การปดกิจการ (Closing a Business) 

ทั้ง 10 ดานนี้ จะมีการสำรวจและจัดอันดับในแตละดาน และสุดทายจะมา

ประมวลจดัอนัดบัวา ประเทศใดทีส่ะดวกตอการเขาไปทำธรุกจิมากทีส่ดุ เรยีงจาก

งายไปจนถึงประเทศท่ีมีอุปสรรคในการทำธุรกิจมากท่ีสุด ซึ่งก็จะอยูในอันดับ

ทายสุดของ Ease of Doing Business 

Doing Business 2010 

เม่ือเดือนกันยายน 2552 ธนาคารโลกไดประกาศผลการจัดอันดบัความสะดวก

ในการประกอบธุรกิจของประเทศสมาชิก จากผลการสำรวจต้ังแตเดือนมิถุนายน 

2551 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2552 ผลปรากฏวา ประเทศไทยอยูในอนัดบัที ่12 จาก 

183 ประเทศท่ัวโลก ซึง่ขยบัสงูขึน้จากป 2552 ทีอ่ยูในอนัดบั 13 จาก 181 ประเทศ 

โดยประเทศสิงคโปรยังอยูในอันดับท่ี 1 เปนปที่ 4 ติดตอกัน ในขณะท่ีมาเลเซีย

ลงจากอันดับที่ 20 มาอยูในอันดับท่ี 23 (ขอมูลจากเว็บไซต Doing Business : 

www.doingbusiness.org/ ของธนาคารโลก) 

ประเทศไทยมีความสะดวก 
ในการประกอบธุรกิจ 

เปนอันดับท่ี 12 ของโลก 2 ปซอน 

ตารางการจัดอันดับ 
แสดงเพียงบางสวนจากท้ังหมด 

183 เขตเศรษฐกิจ  

Economy 

อันดับความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ
ประจำป 2553 
(Ease of Doing 

Business Ranking 
2010) 

Singapore 1 

New Zealand 2 

Hong Kong, China 3 

United States 4 

United Kingdom 5 

Thailand 12 

Japan 15 

Korea, Rep. 19 

Bahrain 20 

Malaysia 23 

Taiwan, China 46 

China 89 

Vietnam 93 

Indonesia 122 

India 133 

Philippines 144 

Cambodia 145 
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อันดับของประเทศไทยในแตละป 

ป อันดับ จำนวนประเทศ 

2548 20 145 

2549 20 155 

2550 18 175 

2551 15 178 

2552 13 181 

2553 12 183 

ที่มา: สำนักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡.¾.Ã. ¡Ñº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ÍÑ¹ Ñ́º¢Í§ä·Â 

เมือ่ครัง้การประชุมในวันที ่9 กนัยายน 

2552 ที่ธนาคารโลกประจำประเทศไทย ซึ่ง

สำนักงาน ก.พ.ร. ไดรวมกับธนาคารโลก 

กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย 

จัดการประชุมเพื่อรับฟงการนำเสนอรายงาน

ผลการวิจัยการจัดอันดับความสะดวกใน 

การประกอบธุรกิจ ประจำป 2553 เลขาธิการ

ก .พ .ร . ไดกลาวถึงสิ่ งที่ ธนาคารโลกให 

ความสนใจท่ีสุดในการปรับปรุงตามตัวชี้วัด

ทั้ง 10 ดาน ก็คือ “การเอาจริงเอาจังกับการ

แกไขปรับปรุงเพ่ือใหเกิดความตอเน่ือง” 

ดวยเหตุน้ี สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได

พยายามประสานงานกับสวนราชการตางๆ 

ในการปรับปรงุงานบรกิารของภาคราชการไทย

เรื่อยมา เนื่องจากเปนท่ีทราบกันวาระเบียบ

ÍÑ¹ Ñ́º¢Í§ä·Âã¹»‚ 2552 áÅÐ 2553 

ขอมลูจากเว็บไซต Doing Business ของธนาคารโลก ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 

2553 ไดเปรียบเทียบผลการจัดอันดับตัวชี้วัด ที่เกี่ยวกับการเขามาประกอบธุรกิจ

ในประเทศไทยของป 2552 และ 2553 ดังนี้ 

อันดับความสะดวกในการประกอบธุรกิจของไทยในป 2552 ตามที่ปรากฏ

เปนขอมูลลาสุดนี้ (อันดับท่ี 12) เปนการเล่ือนข้ึนจากการประกาศคร้ังแรก 

เนื่องจากมีการคำนวณตามแนวทางใหมและมีสมาชิกใหมเกิดข้ึน 2 ราย 

เดมิท ีเมือ่เดอืนกนัยายน 2552 ผลการจดัอันดบัของธนาคารโลกปรากฏวา 

ประเทศไทยอยูในลำดับที่ 13 จาก 181 ประเทศ ซึ่งเปนการเลื่อนอันดับดีขึ้นจาก

ปกอน 2551 ซึ่งอยูในอันดับท่ี 12 อันเปนผลมาจากการที่หนวยงานภาครัฐตางๆ

ไดดำเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฏระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการ 

มีการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ ทำใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูประกอบการไดดีข้ึน 

ตวัอยางเร่ืองทีห่นวยงานตางๆ ไดดำเนนิการและสงผลใหอนัดบัความสะดวก

ในการประกอบธรุกิจในไทยดข้ึีน เปนตนวา การลดเวลาในข้ันตอนการจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัท ทำใหสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไดภายใน 1 วัน จากเดิม 9 วัน

การลดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนที่ดิน อาคาร หรืออาคาร

พรอมที่ดิน จากเดิมรอยละ 2 เหลือเพียงรอยละ 0.1 และการลดอัตราการ 

จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ จากเดิมรอยละ 3.3 เหลือเพียงรอยละ 0.11 เปนตน 

หัวขอที่เกี่ยวของกับความสะดวก 
ในการประกอบธุรกิจ 

อันดับของไทย 
2552 

อันดับของไทย 
2553 

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 12* 12 

การเริ่มตนธุรกิจ 46 55 

การขออนุญาตกอสราง 11 13 

การจางงาน 47 52 

การจดทะเบียนทรัพยสิน 5 6 

การไดรับสินเช่ือ 68 71 

การคุมครองนักลงทุน 11 12 

การชำระภาษี 82 88 

การคาระหวางประเทศ 10 12 

การบังคับตามสัญญา 24 24 

การปดกิจการ 48 48 

ระเบียบขั้นตอนของงาน 
ในภาคราชการไทยมีมาก  
และยังมีความไมชัดเจน 

ในหลายๆ เรื่อง 
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ขั้นตอนของภาคราชการไทยมีมาก อีกทั้งยังมีความไมชัดเจนในหลายๆ เรื่อง 

ทำใหผูใชบริการเกิดความสับสน 

หากทุกหนวยงานรวมกันพยายามปรับปรุงบริการของตนเอง เพื่ออำนวย

ความสะดวกใหกับนักลงทุนมากยิ่งๆ ขึ้น ก็มีความเปนไปไดที่ไทยจะกาวข้ึนไปสู

อันดับ Top Ten ของ Doing Business ในไมชา 

ปจจุบันนี้ ภาครัฐสวนใหญไดใชระบบอิเล็กทรอนิกสมาชวยในการบริหาร

จัดการงานและจัดเก็บขอมูล แตก็ยังพบวา มีงานหลายสวนท่ียังติดขัดหรือยัง

ตองพ่ึงพิง “ระบบ Manual” อยู กอใหเกิดความไมสะดวกแกนักลงทุนอยูบาง 

ขั้นตอนชัดเจน มีประมาณการระยะเวลาและ

คาใชจายในแตละข้ันตอน 

ตัวชี้วัดที่ 3 การจางงาน (Employing 

Workers) 

ในเร่ืองน้ีจะพิจารณากฎระเบียบท่ี

เกี่ยวของกับการจางงานที่มีผลตอการจาง

และการเลิกจาง รวมถงึชัว่โมงการทำงานดวย 

นอกจากน้ี ในป 2553 ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑบางประการในการ

พิจารณาดวย เชน เปลี่ยนแปลงขอสมมติ

ของกรณีศึกษาใหเปนธุรกิจขนาดกลาง มี

พนักงานประมาณ 60 คน จากเดิม 201 คน 

หรอืในประเทศทีก่ฎหมายระบใุหจายเงนิชดเชย

การเลิกจางงานเปนคาจาง 8 สัปดาหหรือ

นอยกวา แตไมมีการจัดสิทธิประโยชนและ

การคุมครองผูวางงาน จะไมไดรับคะแนนท่ีดี

กวาประเทศท่ีไมไดกำหนดเชนน้ี เปนตน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การจดทะเบียนทรัพยสิน 

(Registering Property) 

กระบวนการทีเ่กีย่วของทัง้หมดสำหรบั

การซื้ออสังหาริมทรัพยระหวางเอกชนและ

การโอนเปลี่ยนช่ือผูครอบครองกรรมสิทธ์ิ 

ในอสังหาริมทรัพยจะถูกนำมาพิจารณา โดย

เริ่มต้ังแตการจัดหาเอกสารสำคัญ ผูทำการ

วิจัยจะมีการกำหนดสมมติฐานตางๆ ไวเพื่อ

ใหขอมูลสามารถนำไปเปรียบเทียบระหวาง

ประเทศไทย 

ตวัชีว้ดัที ่5 การไดรบัสนิเช่ือ (Getting 

Credit) 

การวิจัยของ Doing Business ได

แบงการพิจารณาในประเดน็น้ีออกเปน 2 สวน 

ตัวชี้วัดสวนแรกจะเกี่ยวกับกฎหมาย

ลมละลายและกฎหมายวาดวยหลักทรัพย 

ค้ำประกันหนี้วาสามารถสนับสนุนการกูยืมได

อยางไร 

จนบางคร้ังอยากคิดออกมาดังๆ วา  
ประเทศไทยกำลังพัฒนาจริงๆ 
...แตก็ยังใหกำลังใจตัวเองวา  
ก็ยังดีกวาไมพัฒนาเลย... 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´μÑÇªÕéÇÑ´ 10 Œ́Ò¹ 

ในตอนตน ไดกลาวถึงเกณฑ 10 ดานที่ใชพิจารณาวาประเทศใดมีความ

ยากงายเพียงใดในการเขาไปประกอบธุรกิจ แตเพื่อใหมีความเขาใจมากขึ้นวาใน

แตละดานมีเร่ืองอะไรท่ีผูศึกษาวิจัยใหความสำคัญและนำมาพิจารณาใหคะแนน

จนออกมาเปนการจัดอันดับท้ัง 183 อันดับ เนื้อหาของเกณฑการวัดผลในแตละ

ตัวชี้วัดนั้นเปนอยางไรพอสังเขป 

ทุกตัวชี้วัด ผูทำการวิจัยจะมีการกำหนดสมมติฐานในการดำเนินการ เพื่อ

ใหขอมูลสามารถนำไปเปรียบเทียบระหวางประเทศได 

ตัวชี้วัดที่ 1 การเริ่มตนธุรกิจ (Starting a Business) 

การวจิยัของ Doing Business จะพจิารณากระบวนการจัดตัง้ธรุกจิท้ังหมด

ที่เปนทางการท่ีหนวยงานราชการกำหนดใหนักธุรกิจตองดำเนินการ เปนตนวา 

การขอใบอนุญาต การจดทะเบียนบริษัท และการจางงาน โดยศึกษาระเบียบ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และคาใชจาย โดยมีนักกฎหมายทองถิ่นมาชวยตรวจสอบ

ความถูกตองอีกครั้ง รวมถึงสอบถามผูเชี่ยวชาญในประเทศน้ันๆ จนไดขอมูลที่

สามารถนำมาเปรียบเทียบระหวางประเทศได 

ตวัชีว้ดัที ่2 การขออนญุาตกอสราง (Dealing with Construction Permits) 

ในเรือ่งนีจ้ะพจิารณาถงึกระบวนการทีบ่รษิทัจะตองจดัสงรายละเอยีดโครงการ 

เชน แผนการกอสราง ใหแกเจาหนาท่ี การขอใบอนุญาตตางๆ การดำเนินการ

ติดตั้งระบบไฟฟา ประปา สายโทรศัพท เปนตน โดยทุกกระบวนการจะแบงเปน 
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ตวัชีว้ดัสวนท่ีสองจะวดัความครอบคลุม ความนาเช่ือถอื และความสามารถ

ในการเขาถึงขอมูลเครดิตที่จัดเก็บโดยภาครัฐหรือเอกชนท่ีไดรับอนุญาต 

ตัวชี้วัดที่ 6 การคุมครองนักลงทุน (Protecting Investors) 

ตัวช้ีวัดการคุมครองนักลงทุนมี 3 มิติดวยกันคือ ความโปรงใสของการ

ทำธุรกรรม การชดใชคาเสียหายของผูบริหาร และความเปนไปไดท่ีนักลงทุนย่ืน

ฟองพนักงานและผูบริหารท่ีประพฤติตนในทำนองท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอ

ทรัพยสินของบริษัท โดยหาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญกฎหมายธุรกิจและกฎระเบียบ

ทางดานหลักทรัพย กฎหมายวาดวยบริษัทเอกชน และหลักฐานที่ปรากฏในศาล 

ตัวชี้วัดที่ 7 การชำระภาษี (Paying Taxes) 

ในเรื่องนี้จะพิจารณาภาษีและเงินสมทบทั้งหมดที่บริษัทเอกชนขนาดกลาง

ตองจายตามกฎหมายในแตละป และพิจารณาภาระทางธุรกรรมในการดำเนินการ

เสียภาษีและจายเงินสมทบ 

ตัวชี้วัดที่ 8 การคาระหวางประเทศ (Trading Across Borders) 

เรื่องนี้จะพิจารณากระบวนการท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการนำเขาและสงออก

สินคาปกติจำนวน 1 ตูสินคาโดยทางเรือ โดยเร่ิมต้ังแตการตกลงทำสัญญาใน

การสงสินคา การดำเนินการใหไดมาซึ่ง

เอกสารสำคัญท่ีจะเปนตองใชในการ 

สงออกหรือนำเขา และกระบวนการ 

สงออกสินคา แตไมนับระยะเวลาและ

คาขนสงทางเรือ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การบังคับตามสัญญา 

(Enforcing Contracts) 

ตวัชีว้ดัเรือ่งนีจ้ะพจิารณาถงึประสทิธภิาพ

ของระบบศาลในการแกไขขอพพิาททางการคา 

โดยขอมูลเก่ียวกับเร่ืองการบังคับใชสัญญา

จะพิจารณาทีละข้ันตอนของการเกิดขอพิพาท

ทางการคา กอนที่จะมีการฟองรองตอศาล 

ตัวชี้วัดที่ 10 การปดกิจการ (Closing 

a Business) 

ในเร่ืองนีจ้ะพจิารณาระยะเวลา คาใชจาย 

และผลลัพธของกระบวนการลมละลายของ

นติบิคุคลในประเทศ โดยเก็บขอมลูกระบวนการ

ตางๆ จากผลการสำรวจโดยสอบถามเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของและตรวจสอบความถูกตองดวย

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ รวมถึง

ขอมูลเก่ียวกับระบบการลมละลายท่ีเปดเผย

ตอสาธารณะ 

»ÃÐà·Èä·Âã¹ÊÒÂμÒ¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô̈ μ‹Ò§ªÒμÔ 

จากการเดินทางไปชักจูงการลงทุนใน

ประเทศญ่ีปุนเม่ือเดือนมีนาคมท่ีผานมา ได

สอบถามความเห็นของนักธุรกิจจากบริษัท

ชั้นนำของญ่ีปุน เกี่ยวกับการทำธุรกิจใน

ประเทศไทยวา มีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร

และขอดีที่ทำใหเลือกมาลงทุนในประเทศไทย

คืออะไร ซึ่งก็ไดรับขอมูลท่ีนาสนใจดังนี้ 

33

กรกฎาคม 2553



»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐ¡ÒÃãªŒªÕÇÔμ 

เริ่มจาก Hitachi สำนักงานใหญ 

ไดกลาวถงึจดุแขง็ของไทยท่ีมตีอการลงทุน

วา ประเทศไทยมีปจจัยพื้นฐานการผลิตท่ี

แข็งแกรงและมั่นคง เปนตนวา วิศวกรและคนงานที่มีความขยันขันแข็ง ระบบ 

โลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ นิคมอุตสาหกรรมที่ดีและมีหลายแหง รวมถึง

ปริมาณความตองการของตลาดในประเทศอยูในระดับที่นาสนใจ อีกทั้ง “มี

ความสะดวกในการลงทุนและการใชชีวิต” 

อนึง่ ในเรือ่งความสะดวกในการใชชวิีตนี ้ดร. กิรฎิา เภาพจิิตร นกัเศรษฐศาสตร

อาวุโส ธนาคารโลกประจำประเทศไทย เมื่อครั้งมาบรรยายที่บีโอไอก็เคยกลาวถึง

ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักลงทุนชาวญี่ปุน ซึ่งมีขอหนึ่งที่นักลงทุน 

ชาวญี่ปุนพูดเปนเสียงเดียวกันก็คือ มาทำงานที่ประเทศไทยแลวมีความสุข และ

ไดรับความสะดวกสบาย 

และมักไดยินนักลงทุนญ่ีปุนท่ีมาทำงานเมืองไทยพูดเสมอเวลาครบวาระ 

และตองจากประเทศไทยไปวา “ไมอยากกลับเลย อยูเมืองไทยแลวมีความสุข” 

ºÃÔÉÑ· HDD ¢Í§âÅ¡ Ö́§ Ù́´ Suppliers ãËŒÁÒμÑé§âÃ§§Ò¹ã¹ä·Â 

จากการพูดคุยกับผูบริหารของบริษัท Nippon Mektron ซึ่งเปนบริษัท

อันดับ 1 ของโลกสำหรับผลิตภัณฑ FPC (Flexible Printed Circuit) ซ่ึงเปนช้ิน

สวนของ Hard Disk Drive (HDD) และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ก็ได

ขอคิดที่นาสนใจวา 

ประเด็น “ที่ตั้งของลูกคา” เปนกลยุทธหลักของบริษัทฯ โดยมีนโยบายวา

ลูกคาตั้งโรงงานที่ไหน บริษัทฯ ก็จะไปลงทุนที่นั่น ดวยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงมาต้ัง

โรงงานในประเทศไทย เพ่ือผลิต FPC ปอนใหกับโรงงานผลิต HDD ซึ่งปจจุบัน

บรษิทัผูผลติรายใหญของโลก ไดเลอืกมาตัง้โรงงานผลติในประเทศไทยแลวท้ังนัน้ 

ดังนั้น สำหรับนักธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนสำหรับ HDD จึงเห็น

ประเทศไทยมจุีดแขง็ท่ีบริษทัผูผลติ HDD ของโลก ลวนมาตัง้โรงงานในประเทศไทย 

บีโอไอไดทราบถึงจุดนี้ จึงใชกลยุทธ 

“Cluster และ Value Chain” ในการดึงดูด

การลงทุนในอุตสาหกรรม HDD 

สำหรับขอเสียของไทยในความเห็น

ของผูบริหารจาก Nippon Mektron ก็คือ 

การประทวงของสหภาพแรงงานท่ีรุนแรงและ

ตอเนื่อง 

ในเร่ืองการประทวงของแรงงานน้ี นับ

เปนปญหาท่ีรัฐบาลใหความสำคัญและอยู

ระหวางการแกไข แตก็คงไมใชเรื่องงายที่จะ

แกไขใหสำเร็จไดอยางรวดเร็ว 

Ø̈´á¢ç§¢Í§¤¹ä·Â¤×Í¤ÇÒÁ¤Ô´
ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�áÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ 

ผูจัดการอาวุโสดานยุทธศาสตรของ 

Sony ใหความเห็นวา จุดแข็งของไทยท่ีมีผล

ตอการลงทุนก็คือ ความคิดสรางสรรคและ

ความสามารถของคนไทย ซึ่งเขาไดประสบ

ดวยตนเองระหวางการดูแลการผลิตโทรทัศน

ของ Sony ที่ประเทศไทย ทำใหเขายอมรับ

ความสามารถของคนไทย 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีตนทุน

การผลิตที่ต่ำซึ่งมีความสำคัญมากตอสินคา

ประเภท Consumer Product โดยเมื่อ

บีโอไอไดทราบถึงจุดนี้  
จึงใชกลยุทธ “Cluster และ Value Chain”  

ในการดึงดูดการลงทุน 
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เปรยีบเทียบตนทนุดานคาแรงกบัประเทศจนีแลว คาแรงของคนงานไทยเพิ่มขึ้นก็

จริงแตเปนแบบคอยเปนคอยไป ในขณะที่คาแรงของจีนเพิ่มขึ้นสูงอยางรวดเร็ว

ซึ่งสงผลกระทบตอการลงทุนเปนอยางมาก 

ÀÒÉÒμ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅÐ¾×é¹°Ò¹·Ò§ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤×Í¨Ø´Í‹Í¹¢Í§ä·Â 

ผูบริหารของ Kaga กลาวถึงจุดแข็งของไทยไวหลายขอดวยกัน เปนตน

วา ประเทศไทยมีสาธารณูปโภคท่ีเพียบพรอม ตลาดในประเทศดึงดูดนักลงทุน

เนื่องจากมีประชากรมาก คาแรงถูก มีแหลงวัตถุดิบเพียงพอ Supply Chain ดี 

สำหรับจุดออนของไทยในสายตาของบริษัทก็คือ “ภาษา” 

สำหรับประเด็นนี้ ผูเขียนเห็นวา คงตองขึ้นอยูกับวา บริษัทฯ พูดกับใคร 

หลายคร้ังที่พบบริษัทตางประเทศและคุยถึงเร่ืองการพูดภาษาตางประเทศของ

คนไทย ก็ไดรับขอมูลวา ทุกวันนี้คนไทยพูดภาษาอังกฤษไดดีข้ึน แมแตมีคนพูด

ภาษาญี่ปุนหรือภาษาอ่ืนๆ ไดมากขึ้น ก็คงเปนเพราะวา ระดับความรูทางภาษา

ของวิศวกรคนไทย หรือผูที่ทำงานในระดับกลางข้ึนไปดีข้ึน แตในระดับงานท่ัวไป 

แนนอนวาคงสูคนงานมาเลเซีย หรือฟลิปปนส ไมไดแนนอน 

นอกจากนี้ การขาดแคลนวิศวกรที่มีทักษะในสาขาที่นักลงทุนตองการ  

ก็เปนจุดออนของไทยดวย ในเรื่องนี้ก็มักไดยินเจาหนาที่บริษัทดาน HR  

(ฝายบุคคล) พูดเสมอวา 

“นักศึกษาจบใหมสาขาวิศวกรรมของไทยที่มาสมัคร สวนใหญแคพอรู 

แตพื้นฐานไมแนน ทำใหจะฝกตอก็ลำบาก ตองเร่ิมตนฝกใหมหมด ที่ดีก็อยู 

ไมนาน” 

เรื่องการขาดแคลนวิศวกรในสาขาที่

ตองการและมีพื้นฐานความรูที่แนนพอน้ี  

ในภาคการศึกษาก็เรงแกไขปญหากันอยู มี

การพัฒนาหลักสูตรและกลาผลิตวิศวกรใน

สาขาใหมๆ ที่ผลิตภัณฑอาจยังไมมีการผลิต

ทั่วไปในไทย หรือมีการเพิ่มหลักสูตรใหมๆ 

ที่ยังขาดแคลนวิศวกรในสาขาดังกลาว อยาง 

สาขาทำ Mold & Die เปนตน ซึ่งก็เช่ือวาใน

อนาคต ประเทศไทยคงจะมีวิศวกรจบใหมเกงๆ 

ทำงานในประเทศมากเพียงพอ 

¡ÒÃàÁ×Í§ä·Â¤×Í Ø̈´Í‹Í¹ã¹ÊÒÂμÒ 
¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÞÕè»Ø†¹ 

จุดออนของไทยก็คือ ปญหาการเมือง 

นักลงทุนญ่ีปุนทุกรายท่ีไดไปพบในคร้ังนั้น 

พูดเปนเสียงเดียวกันวา 

“การเมืองคือจุดออนของไทยในขณะน้ี 

ที่ผานมาเสถียรภาพทางการเมืองเปนจุดแข็ง

ของไทยเสียดวยซ้ำ แตนับจากเหตุการณปด

สนามบิน ทำใหบริษัทสวนใหญเปนกังวล 

คนไทยยังมีปญหาเรื่อง 
การสื่อสารดวยภาษาตางประเทศ 
ทำใหบริษัทตองพยายามส่ือสาร 

ดวยภาษาไทยจึงจะเขาใจ 

การขาดแคลนวิศวกรท่ีมีทักษะ 
ในสาขาที่นักลงทุนตองการ 
ก็เปนจุดออนของไทยดวย 

ในภาคการศึกษาก็เรงแกไขปญหาอยู 
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ภาคเอกชนดำเนินการไดดี หากภาครัฐไมแทรกแซง 
แตเอกชนก็ยังตองอยูใตกฎระเบียบของภาครัฐ 
เพื่อใหทุกฝายอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

แมบรษิทัจะไดรบัขอมลูขาวสารจากบรษิทัสาขาในเมอืงไทย ทีค่อยรายงาน

สถานการณใหทราบเปนระยะๆ พอคลายกังวลไดบาง แตก็ยังพบกับปญหาใหญ 

ซึ่งก็คือ การเจรจากับลูกคาท่ีเกิดความไมมั่นใจวา เมื่อสั่งซ้ือสินคาจากบริษัท

แลว โรงงานในประเทศไทยจะสามารถสงสินคาใหกับพวกเขาไดหรือไม” 

ทานรองนายกรัฐมนตรี ไดกลาวถึง

การใหอิสระภาคเอกชนในการดำเนินการ 

ทางธุรกิจ โดยเห็นวาภาคเอกชนสามารถ

ดำเนินการไดดีหากภาครัฐไมเขามาแทรกแซง

แตอยางไรก็ตาม ภาคเอกชนก็ยังตองอยูใต

กฎเกณฑกฎระเบียบของภาครัฐ เพ่ือให 

ทุกฝายอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

และระบบราชการ จะเปนกลไกสำคัญใน 

การผลักดันนโยบายของรัฐบาล  

ดังนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกฝาย

จึงตองรวมกันคนหาวิธีการในการปรับปรุง

แกไข การใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนอง

ความตองการของผูประกอบธุรกิจไดอยาง

แทจริง 

º·ÊÃØ» 

หากทุกหนวยงานท้ังภาครัฐและภาค

เอกชนรวมมือกันและมีความพยายามอยาง

ตั้งใจจริง ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพการ 

ใหบริการของตนเองอยางตอเนื่อง ก็จะชวย

ดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศใหมาลงทุน

ในประเทศไทย และเห็นประเทศไทยเปน 

Land of Investment ในอันดับตนๆ ตอไป 

»ÃÐªØÁàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊÙ‹ Doing Business 2011 

ลาสุด เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2553 สำนักงาน ก.พ.ร. ไดรวมกับ กระทรวง

พาณิชย กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สศช.) และธนาคารโลกประจำประเทศไทย จัดการประชุมเรื่อง 

“การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ” โดยมี 

รองนายกรัฐมนตรี นายไตรรงค สุวรรณคีรี เปนประธาน 
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การผลิตไฟฟาการผลิตไฟฟา  
ในประเทศไทย

และจากสถิติกำลังผลิตไฟฟาของประเทศเมื่อสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2552 

มจีำนวนรวมทัง้สิน้ 29,212 เมกะวตัต ประกอบดวย โรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย (กฟผ.) 14,328.1 เมกะวัตต (รอยละ 49.0) และการรับซ้ือไฟฟา

จากเอกชน 14,883.9 เมกะวัตต (รอยละ 51.0) ซึ่งประกอบดวย การรับซ้ือ

ไฟฟาจากเอกชนในประเทศ จำนวน 14,243.9 เมกะวัตต (รอยละ 48.8) และ 

รับซ้ือไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานจำนวน 640 เมกะวัตต (รอยละ 2.2)  

การผลิตไฟฟาของประเทศไทยที่ใชอยูในปจจุบัน สามารถแบงออกเปน  

2 ประเภท คือ 

1. »ÃÐàÀ·äÁ‹ãªŒàª×éÍà¾ÅÔ§  
1.1 โรงไฟฟาพลงันำ้จากนำ้ในอางเกบ็น้ำ หรอืจากลำหวยทีอ่ยูในระดบัสูงๆ  

1.2 โรงไฟฟาพลงังานธรรมชาติจากตนพลังงานทีไ่มหมดสิน้ เชน พลงังาน

แสงอาทิตย พลังงานลม และความรอนใตพิภพ เปนตน 

ในป 2552 พบวาความตองการการผลิตไฟฟาสุทธิสูงสุดของประเทศเปนวันที่ 24 เมษายน 2552 มีคา
เทากับ 22,315.4 เมกะวัตต ซึ่งสูงกวาป 2551 จำนวน 78.4 เมกะวัตต หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.35 

2. »ÃÐàÀ·ãªŒàª×éÍà¾ÅÔ§  
2.1 โรงไฟฟาพลงัไอน้ำ ใชกาซธรรมชาต ิ

ถานลิกไนต หรือน้ำมันเตา เปนเช้ือเพลิงให

ความรอนแกน้ำจนเดือดเปนไอน้ำ นำแรงดัน

จากไอน้ำมาใชในการผลิตไฟฟา  

2.2 โรงไฟฟาพลังความรอน ใชกาซ- 

ธรรมชาตหิรือนำ้มนัดเีซลมาสันดาป ทำใหเกิด

พลังงานกลตอไป โรงไฟฟาประเภทน้ีไดแก 

- โรงไฟฟากังหันกาซ ใชกาซ- 

ธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล  

- โรงไฟฟาพลังความรอนรวม ใช

กาซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล  

- โรงไฟฟาดีเซล ใชน้ำมันดีเซล 

การผลิตไฟฟาของประเทศไทย 
ที่ ใชอยู ในปจจุบัน แบงออกเปน 2 ประเภท  

คือ ใช และไมใชเชื้อเพลิง 
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¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§âÃ§ä¿¿‡Ò»ÃÐàÀ·μ‹Ò§æ 

âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§äÍ¹éÓ (Steam 
Power Plant) 

เปนการแปรสภาพพลังงานเชื้อเพลิง

ไปเปนพลังงานไฟฟาโดยใชไอน้ำเปนตัวกลาง 

ปจจุบันประเทศไทยใชน้ำมันเตา ถานลิกไนต 

และกาซธรรมชาติ เปนเชื้อเพลิง ซึ่งมีลำดับ

การทำงาน ดังน้ี  

- เผาไหม เ ช้ือเพลิง ทำให เกิด 

การเผาไหมทางเคมีไดพลังงาน

ความรอน  

- นำความรอนท่ีไดไปตมน้ำ เพ่ือ

ใหนำ้ระเหยกลายเปนไอ โดยตัง้ที่

อณุหภมิูและความดนัไอท่ีตองการ  

- สงไอน้ำเขาไปหมุนเคร่ืองกังหัน

ไอน้ำ ซึ่งมีเพลาตออยูกับเครื่อง

กำเนิดไฟฟา ทำใหโรเตอรหมุน

เกิดการเหนี่ยวนำขึ้นในเครื่อง

กำเนิดไฟฟา ไดพลังงานไฟฟา

ออกมาใชงาน  

สำหรับในตางประเทศมักใชเชื้อเพลิง

นวิเคลยีร ถานหนิคณุภาพด ีเชน แอนทราไซต 

และบิทูมินัส เปนตน âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§äÍ¹éÓ (Steam Power Plant) 
 

âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ (Hydro Power Plant)  

âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ (Hydro Power Plant)  
เปนการนำทรัพยากรน้ำมาใชใหเกิดประโยชนในการผลิตไฟฟาโดยอาศัย

ความเร็วและแรงดันสูงมาหมุนกังหันน้ำ มีขั้นตอนดังน้ี  

- น้ำในอางเก็บน้ำอยูในระดับสูงกวาโรงไฟฟาทำใหมีแรงดันน้ำสูง  

- ปลอยน้ำในปริมาณท่ีตองการเขามาตามทอสงน้ำ เพื่อสงไปยัง

อาคารโรงไฟฟาท่ีอยูต่ำกวา  

- น้ำในอางเก็บน้ำอยูในระดับสูงกวาโรงไฟฟาทำใหมีแรงดันน้ำสูง  

- เพลาของเคร่ืองกังหันน้ำตอกับเพลาของเคร่ืองกำเนิดไฟฟาทำให

โรเตอรหมุน เกิดการเหน่ียวนำข้ึนในเคร่ืองกำเนิดไฟฟา ไดพลังงาน

ไฟฟาออกมาใชงาน  
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âÃ§ä¿¿‡Ò¡Ñ§ËÑ¹¡�Ò« (Gas Turbine Power Plant)  
เครื่องกังหันกาซเปนเคร่ืองยนตสันดาปภายใน เปลี่ยนสภาพพลังงาน 

เช้ือเพลิงเปนพลังงานไฟฟา โดยมีข้ันตอนการทำงานดังน้ี  

- อัดอากาศใหมีความดันสูง 8 - 10 เทา  

- สงอากาศนี้เขาหองเผาไหม โดยมีเช้ือเพลิงทำการเผาไหม  

- อากาศในหองเผาไหมเกิดการขยายตัว ทำใหมีแรงดันและอุณหภูมิสูง  

- สงอากาศนี้ไปหมุนเคร่ืองกังหันกาซ  

- เพลาของเคร่ืองกังหันกาซจะตอผานชุดเกียร เพ่ือทดรอบกอนตอเขา

กบัเพลาของเครือ่งกงัหนัไฟฟา ทัง้นีเ้พือ่ใหความเรว็รอบของมอเตอร 

หมนุในพิกดัทีก่ำหนด เมือ่เครือ่งกำเนดิไฟฟาหมนุจงึเกดิการเหนีย่วนำ 

ผลิตแรงดันและกระแสไฟฟาออกมาใชงาน 

âÃ§ä¿¿‡ÒÃÐºº¤ÇÒÁÃŒÍ¹Ã‹ÇÁ 
(Combined Cycle Plant) 

เปนโรงไฟฟาทีป่ระกอบดวยโรงไฟฟา 2 

ระบบรวมกัน คือ โรงไฟฟากังหันกาซและ 

โรงไฟฟากังหันไอน้ำ โดยนำความรอนจาก

ไอเสยีทีอ่อกจากเครือ่งกงัหนักาซซึง่มอีณุหภมิู

สงูถงึประมาณ 550 องศาเซลเซียส มาใชแทน

เช้ือเพลงิในการตมนำ้ของโรงไฟฟากงัหันไอนำ้ 

เพื่อใชไอเสียใหเกิดประโยชน โดยมีหลักการ

ทำงานดังน้ี  

- นำไอเสียจากเคร่ืองกังหันกาซ

หลายๆ เครื่องมาใชตมน้ำใน 

โรงไฟฟากังหันไอน้ำ  

- ไอน้ำไดจากการตมน้ำและไปดัน

เครื่องกังหันไอน้ำ ทำใหเคร่ือง

กำเนิดไฟฟาหมุน ผลิตไฟฟาออก

มาไดเชนเดียวกับโรงไฟฟาพลัง

ความรอนรวมท่ัวไป  

- กำลงัผลติท่ีไดจากโรงไฟฟากงัหัน

ไอน้ำ จะเปนครึ่งหนึ่งของกำลัง

ผลิตรวมของโรงไฟฟากังหันกาซ

ที่เดินเคร่ืองอยู 

สวนประกอบที่สำคัญ 

โรงไฟฟาพลังความรอนรวมประกอบ

ดวย สวนสำคัญ 3 สวนคือ เครื่องกังหันกาซ 

หมอน้ำ (Waste Heat Boiler หรือ Heat 

Recovery Load Generator) และเครือ่งกงัหัน

ไอน้ำ โรงไฟฟาพลังความรอนรวม สามารถ

แยกประเภทตามลักษณะของหมอน้ำ ไดเปน

แบบ Unfired Type และ Fired Type ซึ่งยัง

แบงออกเปน Supplementary Fired และ 

Exhaust Fired  

âÃ§ä¿¿‡Ò¡Ñ§ËÑ¹¡�Ò« (Gas Turbine Power Plant)  

âÃ§ä¿¿‡ÒÃÐºº¤ÇÒÁÃŒÍ¹Ã‹ÇÁ (Combined Cycle Plant) 
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âÃ§ä¿¿‡Ò Ṍà«Å (Diesel Power Plant)  
เปนโรงไฟฟาพลังความรอนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งใชน้ำมันเปนเชื้อเพลิง มี

หลักการทำงานเหมือนกับเครื่องยนตในรถยนตท่ัวไป โดยอาศัยหลักการสันดาป

ของน้ำมันดีเซลท่ีถูกฉีดเขาไปในกระบอกสูบของเคร่ืองยนตที่ถูกอัดอากาศจนมี

อุณหภูมิสูง ซึ่งเรียกวาจังหวะอัด ในขณะเดียวกัน น้ำมันดีเซลท่ีถูกฉีดเขาไปจะ

เกิดการสันดาปกับความรอนและเกิดระเบิด ดันใหลูกสูบเคลื่อนท่ีลงไปหมุน

เพลาขอเหว่ียงซึ่งตอกับเพลาของเครื่องยนต ทำใหเพลาของเครื่องยนตหมุน 

เครื่องกำเนิดไฟฟาซึ่งเชื่อมตอกับเพลาของเคร่ืองยนตก็จะหมุนตาม  

ปจจัยในการพิจารณาเลือกใชเชื้อเพลิงของประเทศจะตองคำนึงถึงปจจัย

สำคัญๆ คอื การกระจายของแหลงเช้ือเพลงิ ราคา ตนทนุในการผลิต ความม่ันคง

ในการจดัหา ผลกระทบทีจ่ะมตีอสิง่แวดลอม และประสทิธภิาพในการใชทรัพยากร 

ประเทศไทยมีแหลงพลังงานของตนเองนอยมาก ตองพึ่งพาพลังงานจาก 

ตางประเทศถึงรอยละ 60 ของความตองการพลังงานพาณิชยทั้งหมด และ 

กาซธรรมชาติท่ีมีอยูในประเทศก็มีอยูไมเพียงพอกับความตองการใชภายใน

ประเทศในระยะยาว ดังนั้น การใชทรัพยากรพลังงานท่ีมีอยูอยางจำกัด ควรใหมี

การใชอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

หากพิจารณาปริมาณเช้ือเพลิงท่ีมีอยูทั่วโลก ถานหินเปนเช้ือเพลิงท่ีมี

ปริมาณสำรองมากกวากาซธรรมชาติและน้ำมัน กลาวคือ หากมีการใชถานหินใน

ปจจัยในการพิจารณาเลือกใชเชื้อเพลิงของประเทศ 
จะตองคำนึงถึงปจจัยสำคัญๆ คือ  
การกระจายของแหลงเชื้อเพลิง 

ราคา ตนทุนในการผลิต  
และประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร 

ระดับปจจุบันและไมมีการคนพบเพ่ิมเติม 

โลกเราสามารถใชถานหินตอไปไดอีกถึง 220 

ป ในขณะท่ีกาซธรรมชาติมีเหลือใชได 64 ป 

สวนน้ำมันนั้นมี เหลือใชอีกเพียง 42 ป 

เทานั้น ดังนั้นราคาถานหินจึงคอนขางต่ำและ

มีเสถียรภาพคอนขางมาก  

เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงาน

ไฟฟาและความเจรญิเติบโตใหแกอตุสาหกรรม

ภายในประเทศ บีโอไอไดมีประกาศคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 2/2553 เร่ือง 

การสงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน  

ลงวันท่ี 23 เมษายน 2553 โดยใหสิทธิและ

ประโยชนสูงสุดทุกเขต (ยกเวนกรุงเทพฯ) 

สำหรับกิจการผลิตไฟฟาหรือไอน้ำ กรณีใช

พลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานจากวัสดุ

ทางการเกษตร กาซชีวภาพ และพลังงานลม 

เปนตน ทั้งนี้จะตองย่ืนคำขอรับการสงเสริม

ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ในป 2552 บีโอไอไดใหการสงเสริม

การลงทุนในโครงการผลิตไฟฟารวมท้ังสิ้น

จำนวน 260 โครงการ กำลังการผลิตรวม 

ทั้งสิ้น 20,493.9 เมกะวัตต แบงออกเปน 

1. โครงการผลิตไฟฟาประเภท IPP 

(Independent Power Producers) จำนวน 

12 โครงการ กำลังผลิตไฟฟารวม 14,293.6 

เมกะวัตต มีรายละเอียดดังนี้ 

บโีอไอไดใหการสงเสรมิการลงทนุ 
ในโครงการผลิตไฟฟาทั้งสิ้น
จำนวน 260 โครงการ 
 กำลังการผลิตรวม 

20,493.9 เมกะวัตต 

âÃ§ä¿¿‡Ò Ṍà«Å (Diesel Power Plant)  
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บริษัท เชื้อเพลิง 
กำลังผลิต 
(เมกะวัตต) 

สถานที่ตั้ง 

1. กัลฟ เพาเวอร เจเนอเรชั่น จำกัด กาซธรรมชาติ 1,468.0 สระบุรี 
2. ผลิตไฟฟาราชบุรี จำกัด กาซธรรมชาติ 1,416.6 ราชบุรี 
3. ผลิตไฟฟาราชบุรี จำกัด กาซธรรมชาติ 2,130.0 ราชบุรี 
4. โกลว ไอพีพี จำกัด กาซธรรมชาติ 723.0 ชลบุรี 
5. ไตร เอนเนอจี้ จำกัด กาซธรรมชาติ 700.0 ราชบุรี 
6. ราชบุรีเพาเวอร จำกัด กาซธรรมชาติ 1,400.0 ราชบุรี 
7. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด กาซธรรมชาติ 700.0 ชลบุรี 
8. ผลิตไฟฟาขนอม จำกัด กาซธรรมชาติ 824.0 นครศรีธรรมราช 
9. ผลิตไฟฟาระยอง จำกัด กาซธรรมชาติ 1,232.0 ระยอง 
10. เพาเวอร เจเนอเรชั่น ซัพพลาย จำกัด กาซธรรมชาติ 1,600.0 สระบุรี 
11. เก็คโค-วัน จำกัด ถานหิน 700.0 ระยอง 
12. บีแอลซีพี เพาเวอร จำกัด ถานหิน 1,400.0 ระยอง 

2. โครงการผลิตไฟฟาประเภท SPP (Small Power Producers) จำนวน 248 โครงการ กำลังผลิตไฟฟารวม 6,200.3 

เมกะวัตต แยกตามรายการใชเชื้อเพลิงไดดังนี้ 

ชนิดเชื้อเพลิง 
จำนวน 

(โครงการ) 

กำลังผลิต 
(เมกะ
วัตต) 

จำนวนเชื้อเพลิงที่
ใชกรณีชีวมวล 
(ลานตันตอป) 

ปริมาณชีวมวล
ตามศักยภาพ 

(ลานตันตอป)1/ 

เปดดำเนินการ 
กำลังผลิตเปด
ดำเนินการ 
(เมกะวัตต) 

กาซธรรมชาติ 47  3,561.6 - - 23  1,979.9 
ถานหิน 11  990.0 - - 8  811.9 
เชื้อเพลิงชีวมวล 
- ใบ ยอดและกากออย 
- แกลบ 
- ฟางขาว 
- ไมยางพารา 
- ไมยูคาลิปตัส 
- กากปาลม กะลาปาลม และทะลายปาลม 
- ไมสับและไมกระถินยักษ 
- ใบและซังขาวโพด 
- กากและเหงามันสำปะหลัง 
- ขุยมะพราวและกากมะพราว 
รวม 

 
11 
31 
- 
5 
6 
8 
3 
1 
6 
1 

72 

  
 318.7 
 234.3 

- 
 45.3 
 243.5 
 46.5 
 20.4 
 0.2 
 40.0 
 6.0 
 954.8 

 
 3.7 
 2.5 
 - 
 0.7 
 1.1 
 0.6 
 0.2 
 0.002 
 0.28 
 0.09 
 9.2 

 
 27.7 
 2.8 
 3.4 
 10.1 
 1.4 
 3.3 
 N.A. 
 0.4 
 1.5 
 N.A. 
 50.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 228.3 

กาซชีวภาพ 84  318.2 - - 4  45.0 
น้ำมันดีเซล 1  6.0 - - - - 
พลังน้ำ 1  6.0 - - - - 
พลังงานแสงอาทิตย 17  35.4 - - - - 
พลังงานลม 5  229.1 - - - - 
ขยะมูลฝอย 7  25.2 - - - - 
ลมรอนจากกระบวนการผลิต (Waste Heat) 3  58.0 - - - - 
รวม 248  6,200.3   51  3,065.1 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

หมายเหตุ 1/ ที่มา : ประมาณศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยป 2550 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน 
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พลังงานนิวเคลียรผลิตไฟฟา 
เพื่อความมั่นคงดานพลังงานของไทย 

ดังนั้น กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองการจัดหา

พลงังาน จงึไดพยายามศึกษาคนควาเร่ืองพลงังานตางๆ ท่ีจะนำมาใชในอนาคต และ

คำตอบที่มักไดยินกันมากคือ การกระจายความเสี่ยงทางพลังงาน ซึ่งหมายถึง 

การไมพึ่งพาเชื้อเพลิงหรือพลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอยางเดียว แตปจจุบัน

ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติสูงถึงรอยละ 71 ของแหลงพลังงานอ่ืนๆ 

นายชวลิต พิชาลัย รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะรองผูอำนวยการสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร กลาววา กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอแผนการเตรียม 

ความพรอมในการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรขึ้นในประเทศไทย ตอที่ประชุม

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

ประมาณตนป 2554 

ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2573 

(PDP 2010) จะมีการกำหนดสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาจากนิวเคลียรไว

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีไมมีแหลงพลังงานเปนของตนเอง ตองนำเขาน้ำมัน โดยแหลงกาซธรรมชาติที่มีอยู
ก็ไมสามารถผลิตออกมาเพ่ือหลอเลี้ยงใหเพียงพอกับปริมาณการใชภายในประเทศ จึงตองนำเขาจากประเทศ
เพือ่นบาน ซึง่ในชวงทีผ่านมาประเทศไทยตองจายเงินเปนจำนวนหลายลานลานบาทในแตละป เพ่ือนำเขาเชือ้เพลงิ
จากตางประเทศ และนับวันจะเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง รวมทั้งราคาของเชื้อเพลิงยังมีการปรับตัวสูงขึ้น 

¹ÒÂªÇÅÔμ ¾ÔªÒÅÑÂ ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹¾ÅÑ§§Ò¹ 
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ประมาณรอยละ 10 การทีต่องกำหนดไวเชนนี ้เนือ่งจากสถานการณความตองการ

ใชไฟฟาของประเทศไทย จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสภาวะ

เศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศไทยไมมีแหลงพลังงานอ่ืน และยังตองนำเขาเช้ือเพลิง 

เชน นำ้มนั ถานหนิ ฯลฯ ในแตละปตองใชเงนิจำนวนมหาศาล โดยในชวงทีผ่านมา

ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาสูงถึงรอยละ 71 ซึ่งถือวาเปน

สดัสวนทีส่งูทีส่ดุในโลก ขณะท่ีทัว่โลกใชเพียง

รอยละ 20 เทานั้น 

อยางไรก็ตาม หากไทยยังคงใชกาซ

ธรรมชาติเพ่ือผลิตไฟฟาในระดับนี้ตอไป จะ

ทำใหกาซธรรมชาติหมดไปในเวลาประมาณ 

20 ปขางหนา จากปจจัยตางๆ เหลาน้ีทำให

กระทรวงพลังงานผูมีหนาท่ีหลักในการดูแล

และบริหารจัดการเรื่องดังกลาว ทำการคนหา

ศึกษาพลังงานทดแทนอ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพ่ือ

เปนทางเลือกสำหรับรองรับการใชพลังงาน

ในอนาคต และสรางความม่ันคงดานพลังงาน

ใหกับประเทศดวย 

โดยพลงังานชนดินัน้จะตองเปนพลงังาน

สะอาด ไมกอใหเกิดมลภาวะ เปนมิตรกับคน

และสิ่งแวดลอม ชวยลดภาวะโลกรอน ทั้งนี้

เมือ่เปรยีบเทยีบราคาตอหนวยกบัพลงังานอืน่ๆ 

ตองไมแพงกวา ประชาชนสามารถรับได 

รวมถึงตองสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟา

ไดอยางมีเสถียรภาพดวย เม่ือพิจารณาจาก

เหตผุลดังกลาวแลวพบวา “พลงังานนวิเคลยีร” 

เปนพลงังานทางเลอืกท่ีนาสนใจในอนัดบัตนๆ 

โดยเฉพาะอยาง ย่ิงตนทุนของโรงไฟฟา

นิวเคลียร จะมีราคาถูกกวาเช้ือเพลิงชนิด

อื่นๆ และยังมีประสิทธิภาพสูงกวาถานหิน 

ถึง 100,000 เทา 

สำหรับแผนการกอสรางโรงไฟฟาฯ 

ดงักลาวในประเทศไทยน้ัน ในเบือ้งตนกำหนด

สรางนำรอง 2 โรง โดยโรงแรกคาดวาจะสราง

แลวเสร็จในป 2563 หากเร่ิมดำเนินการ

กอสรางต้ังแตป 2557 และโรงท่ีสองในป 

2564 มีกำลังการผลิตประมาณ 1,000  

เมกะวัตต /โรง /ป ซึ่งแตละโรงจะมีราคา 

คากอสรางประมาณ 2.0 - 2.5 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ/เมกะวัตต และมีอายุการใชงานได

ประมาณ 60 ป 

ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติ 
ในการผลิตไฟฟาสูงถึงรอยละ 71 
ซึ่งถือวาเปนสัดสวนท่ีสูงที่สุดในโลก 

ขณะที่ทั่วโลกใชเพียงรอยละ 20 เทานั้น 

¡ÒÃãªŒàª×éÍà¾ÅÔ§¼ÅÔμä¿¿‡Ò¢Í§âÅ¡»‚ 2552 

¡ÒÃãªŒàª×éÍà¾ÅÔ§¼ÅÔμä¿¿‡Ò¢Í§»ÃÐà·Èä·Â»‚ 2552 
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ทั้งนี้ ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทย ที่อยูระหวาง

การศึกษาใหมีโรงไฟฟานิวเคลียร ไดแก เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และ

มาเลเซีย โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศเวียดนามนั้นมีความกาวหนาอยางมากท่ีจะ

สรางโรงไฟฟาดังกลาว ลาสุดไดกำหนดจะสรางในบริเวณตอนกลางของประเทศ 

ซึ่งอยูใกลกับจังหวัดอุบลราชธานีของไทย 

ปจจุบันทั่วโลกมีโรงไฟฟานิวเคลียรจำนวน 436 โรง โดยสหรัฐอเมริกามี

มากที่สุดจำนวน 104 โรง และเม่ือชวงตนป 2553 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา 

ไดประกาศแผนการกอสรางโรงไฟฟาฯ ดังกลาวเพ่ิมขึ้นอีก 100 โรง ทั้งนี้เพื่อ

ชวยบรรเทาภาวะโลกรอน และสรางความม่ันคงดานพลังงานใหกับประเทศ 

¤ÇÒÁμ‹Ò§âÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ�¡ÑºÃÐàºÔ´¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ� 

หลายคนเมื่อไดยินคำวานิวเคลียรก็จะเกิดอาการกลัวขึ้นมาทันที เนื่องจาก

ในชวงท่ีผานมามักจะไดรับขอมูลในดานลบเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวมาโดยตลอด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งอุบัติเหตุรายแรงเก่ียวกับนิวเคลียรที่ เกิดขึ้นถึง 2 ครั้ง  

ครั้งแรกเกิดขึ้นเม่ือป 2522 ที่โรงไฟฟานิวเคลียรทรีไมลไอสแลนดในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งไมมีรังสีรั่วไหล และไมมีผูใดเสียชีวิต รวมถึงไมไดรับการ 

บาดเจ็บใดๆ เนื่องจากระบบควบคุมความปลอดภัยอัตโนมัติสามารถทำงานได

ตามที่ไดมีการออกแบบไว 

สวนครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อป 2529 ที่

โรงไฟฟานิวเคลียรเชอรโนบิล ในรัฐยูเครน 

ของอดตีสหภาพโซเวียต (ปจจบุนัคอื ประเทศ

ยเูครน) คร้ังนัน้มรีงัสร่ัีวไหล มผีูเสยีชีวติ 31 คน 

บาดเจ็บ 203 คน และมีผลกระทบตอมาอีก

หลายป โดยสาเหตท่ีุเกดิขึน้เพราะการออกแบบ

ที่แตกตางจากโรงไฟฟาในสวนอ่ืนๆ ของโลก 

โดยเฉพาะในเรื่องของประสิทธิภาพการเพิ่ม

ปฏิกิริยานิวเคลียร และไมมีอาคารคลุมเตา

ปฏิกรณ นอกจากน้ียังมีสาเหตุสำคัญอีก

ประการหนึง่ทีท่ำใหเกดิอบัุตเิหตคุอื เจาหนาท่ี

ควบคุม ไดทำการปลดระบบควบคุมอัตโนมัติ

บางสวนออก 

ดังนั้น พลังงานนิวเคลียรอาจเปรียบ

เสมือนเหรียญที่มีสองดาน ดานแรกเปน 

ดานลบที่เกิดจากความวิตกกังวลวาโรงไฟฟา

นิวเคลียรจะมีความคลายคลึงกับระเบิด

นิวเคลียรที่มีประสิทธิภาพรายแรงหรือไม  

ซึ่งในความเปนจริงแลวสมรรถนะหรือความ

เขมขนของสารกัมมันตรังสี หรือยูเรเนียม 

235 ทีน่ำมาใชในโรงไฟฟาฯ จะมคีวามเขมขน

เพียงรอยละ 3 - 5 เทานั้น หากจะนำไปทำ

ระเบิดนิวเคลียรจะตองใชความเขมขนมาก

กวารอยละ 90 ขึ้นไป เพราะฉะน้ันหากมี 

การสรางโรงไฟฟาดังกลาว ประเด็นหรือ

ความกังวลเร่ืองการจะนำไปสูการทำระเบิด

นิวเคลียรจึงตัดท้ิงไปได 

สวนอีกดานท่ีเปนบวกน้ัน คือ การนำ

นิวเคลียรมาสรางเปนพลังงานที่ใหประโยชน 

วิธีการคือ ใชแรยูเรเนียม 235 เปนเช้ือเพลิง 

นำมาผานกระบวนการในเตาปฏิกรณ เพื่อ

ทำใหเกิดปฏิกิริยาทางฟสิกสออกมาเปน

พลังงานความรอน นำไปตมน้ำใหเกิดไอ 

เพื่อปนกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟา จึงเปนการ

ตอบโจทยประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมไดอยาง

พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานทางเลือก 
ที่นาสนใจในอันดับตนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ตนทุนของโรงไฟฟานิวเคลียร  
จะมีราคาถูกกวาเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ 

และยังมีประสิทธิภาพสูงกวาถานหินถึง 100,000 เทา 
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ชัดเจนวา เม่ือไมมีการเผาไหมในกระบวนการผลิต จึงไมมีการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด (CO2) ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และไนตรัสออกไซด 

(N2O) ซึ่งเปนกาซที่ทำใหเกิดปรากฏการณกาซเรือนกระจก (Greenhouse 

Gas) นำไปสูวิกฤติภาวะโลกรอน (Global Warming) ที่ทำใหเกิดผลกระทบตอ

มนุษยทั่วโลก ดังนั้น พลังงานนิวเคลียรจึงเปนรูปแบบหนึ่งของพลังงานท่ีสะอาด

และชวยลดปญหาโลกรอนไดเปนอยางดี 

สำหรับขอกังวลเรื่องความปลอดภัยวาจะมีการร่ัวไหลของรังสีจนกอให

เกิดเปนโรคมะเร็งหรือไม รวมทั้งจะเกิดการระเบิดเหมือนโรงไฟฟานิวเคลียร

เชอรโนบลิหรอืไมนัน้ รองชวลติ อธิบายวา ปจจบุนัการออกแบบและเทคโนโลยีของ

โรงไฟฟาดงักลาว เขาสูรุนที ่4 ถงึ 5 แลว ซึง่เนนใหความสำคญักบัความปลอดภัย

เปนเรื่องแรก และมีระบบการปองกันหลายขั้นตอน เพื่อไมใหสารกัมมันตรังสี 

รั่วไหลออกสูภายนอก  

“สิ่งปดกั้นมี 5 ชั้น เพื่อปองกันการปลอยสารกัมมันตรังสีจากเชื้อเพลิง

นิวเคลียรออกสูสิ่งแวดลอม เคร่ืองปฏิกรณนิวเคลียร ทอและปมตางๆ ทำจาก

โลหะสแตนเลสหนาประมาณ 150 - 220 มิลลิเมตร มีแผงคอนกรีตกำบังรังสี 

และดานสุดทายคือ อาคารคลุมปฏิกรณเปนผนัง 3 ชั้น หนาไมต่ำกวา 1.30 เมตร

ชั้นในเปนแผนเหล็กกลาหนาราว 6 มิลลิเมตร รวมท้ังยังสามารถตานทานพายุ 

เครื่องบินชนหรือตกใส หรือการโจมตีทางอากาศดวยระเบิดหรือขีปนาวุธ” 

นอกจากน้ี การเปลี่ยนเช้ือเพลิงในแตละคร้ังก็มีระบบความปลอดภัยท่ีดี

เชนกัน โดยการนำเช้ือเพลิงท่ีใชแลวไปแชน้ำซึ่งอยูภายในตัวโรงไฟฟา ไมไดมี

การนำออกมานอกตัวอาคาร กอนจะทำใหแหง จากนั้นจึงนำไปเก็บที่อาคารซ่ึง

อยูใกลโรงไฟฟา สวนการเก็บและกำจัดกากจะดำเนินการตามมาตรฐานของทบวง

พลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency - 

IAEA) อยางเครงครัด 

âÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ�μŒÍ§ÍÂÙ‹ã¹¡® 3S 

ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจดานความ

ปลอดภัยกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาฯ 

โดยท้ังหมดจะตองอยูในกฎเกณฑที่เรียกวา 

3S คือ 

1. ความปลอดภัยดานนิวเคลียร 

(Nuclear Safety) หมายถึง การเลือก 

สถานท่ีตั้ง ตองเหมาะสมตามหลักเกณฑ 

หลกีเลีย่งสถานทีเ่สีย่งภยัธรรมชาติ ทัง้นำ้ทวม 

ลมพายุ แผนดินไหว สึนามิ รวมถึงแหลง

ทองเที่ยว และแหลงที่มีชุมชนหนาแนน เพ่ือ

ใหเกิดอันตรายนอยที่สุด และการกอสราง

ตองใชมาตรฐานระดับสากลเทาน้ัน 

2. ความมัน่คงปลอดภยัดานนวิเคลยีร 

(Nuclear Security) ประเทศที่มีโรงไฟฟา

นวิเคลยีรจะตองยดึกฎเกณฑของ IAEA อยาง

เครงครัด และตองไมสะสมยูเรเนียมเกินกวา

ทีก่ำหนด เนือ่งจากเปนเร่ืองความม่ันคงระหวาง

ประเทศ 

3. การพิทักษความปลอดภัยดาน

นิวเคลียร (Nuclear Safeguards) ซึ่งจะมี

เจาหนาที่ของ IAEA มาตรวจสอบอยาง

สม่ำเสมอวาเ ช้ือเพลิงท่ียังไมไดใช และ 

เ ช้ือเพลิงที่ ใชแลวมีการจัดเก็บตรงตาม

มาตรฐานท่ีกำหนดไวหรือไม  

ปจจุบันการออกแบบ และเทคโนโลยี 
ของโรงไฟฟานิวเคลียร เขาสูรุนที่ 4 ถึง 5  

ซึ่งเนนใหความสำคัญกับ 
ความปลอดภัยเปนเร่ืองแรก  

และมีระบบปองกันหลายข้ันตอน  
เพือ่ไมใหสารกัมมันตรงัสีรัว่ไหลออกสูภายนอก 

ÍÒ¤ÒÃ¤ÅØÁ» Ô̄¡Ã³�¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ� 
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ส วน เห ตุก า รณ ที่ เ ค ย เ กิ ด ข้ึ นกั บ 

โรงไฟฟานิวเคลียรเชอรโนบิลนั้น เปนเรื่อง

เทคโนโลยีในยุคเร่ิมแรก และความผิดพลาด

จากการทดลอง ซึ่ งไมมี โอกาสท่ีการใช

เทคโนโลยีของโลกปจจุบันจะเกิดข้ึนไดอีก 

รวมถึงพลังงานนิวเคลียรยังเปนทางออกหนึ่ง

ที่จะชวยแกปญหาโลกรอน และสรางความ

มั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศ ที่ไมมี

แหลงพลังงานเปนของตนเองไดเปนอยางดี 

สำหรับประเด็นเร่ืองความปลอดภัย

ของโรงไฟฟาดังกลาว ที่ถือเปนประเด็นหลัก

ที่ผูคนสวนใหญยังวิตกกังวลอยูนั้น ดร.ปรีชา 

กลาววา การที่รัฐบาลมอบแนวนโยบายและ

มอบหมายใหสำนักพัฒนาฯ เปนผูดำเนินการ

และประสานงานศึกษาความพรอม และ

ความเปนไปได ตั้งแตเรื่องการคัดเลือก

เทคโนโลย ีการสรางทีเ่หมาะสม การจัดเตรียม

ดานบุคลากร การคัดเลือกพื้นที่ ซึ่งจะเปน

สถานที่ตั้ง การกำกับดูแลดานความปลอดภัย

การจดัการเชือ้เพลงิ/ของเสยี/กากกมัมนัตรงัส ี

การพัฒนางานดานกฎหมาย ระบบกำกับและ

ขอผูกพันระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับ 

การใชพลังงานนิวเคลียร เพื่อการผลิตไฟฟา 

หากประเทศไทยจะตองดำเนินการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรขึ้นมาจริงๆ 

จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองปฏิบัติตามสนธิสัญญา และขอผูกพันระหวาง

ประเทศ รวมถึงตองควบคุมการใชงานวาจะตองนำวัสดนิุวเคลียร โรงงานนิวเคลียร

ไปใชในทางสันติเทานั้น โดยมีองคกรกลางคือ IAEA ทำหนาที่ควบคุมดูแลและ

ใหเปนไปตามสนธิสัญญาและขอผูกพันที่ไดลงนามกันไว 

การกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 
เปนเรื่องท่ีทุกประเทศใหความสำคัญ 

โดยจะเห็นไดวาโรงไฟฟาดังกลาวทั่วโลก 
มีระบบมาตรฐานสากลเดียวกัน  

และไดพิสูจนแลววามีความปลอดภัยจริง 

ดงันัน้ การกอสรางโรงไฟฟานวิเคลียร เปนเร่ืองทีท่กุประเทศใหความสำคัญ

โดยจะเห็นไดวาโรงไฟฟาดังกลาวทั่วโลกมีระบบมาตรฐานสากลเดียวกัน และได

พิสูจนแลววามีความปลอดภัยจริง ซ่ึงเปนเหตุผลสำคัญอีกเหตุผลหน่ึงที่สามารถ

ใชเพื่อสนับสนุนการกอสรางได  

สำหรับประเทศตางๆ ที่กำลังมองหาแหลงพลังงานในอนาคต ซึ่ง 

ประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่ตองเรงหาพลังงานทดแทน แตโรงไฟฟา 

ดังกลาวจะเกิดขึ้นไดหรือไมน้ัน ขึ้นอยูกับวาภาครัฐจะใหความรูความเขาใจใน

เรื่องน้ีอยางถูกตองกับประชาชนอยางไร โดยเฉพาะอยางย่ิงกระทรวงพลังงาน

นับวามีบทบาทสำคัญ ที่จะตองทำความเขาใจอยางตอเนื่อง สวนการตัดสินใจ 

จะสรางหรือไมนั้น จะตองไดรับความเห็นชอบอยางรอบดาน และการยอมรับ

จากประชาชน 

ดร.ปรีชา การสุทธิ์ นายกสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย และที่ปรึกษา

ดานเทคนิคและความปลอดภัยนิวเคลียร สำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร กระทรวงพลังงาน ซึ่งทานเปนผูที่เชี่ยวชาญและมีความรูดานนิวเคลียร

มากที่สุดของประเทศไทย กลาววา พลังงานนิวเคลียรไมใชพลังงานที่นากลัว 

หากมีการจัดการท่ีเปนระบบ และการจัดการท่ีเปนระบบก็ไมไดใชมาตรฐานไทย

เปนตัวตัดสินอยางท่ีหลายคนกลัว แตเปนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกใหการยอมรับ 

´Ã.»ÃÕªÒ ¡ÒÃÊØ·¸Ôì ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤Á
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พลังงานนิวเคลียรเปนทางออกหน่ึง 
ที่จะชวยแกปญหาโลกรอน  

และสรางความมั่นคงทางดานพลังงาน 
ใหกับประเทศท่ีไมมีแหลงพลังงานเปนของตนเอง 
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โดยเร่ืองท่ีสำคัญท่ีสุดคือ การใหความรูความเขาใจกับประชาชนในเร่ือง

ของโรงไฟฟานิวเคลียร กอนที่จะจัดทำแผนสำรวจ วิจัยทัศนคติของประชาชน 

จากน้ันนำผลท่ีไดนำเสนอเปนรายงานตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน กอนที่จะนำเสนอเขาสูรัฐสภา เพ่ือพิจารณาวาจะ

ตัดสินใจสรางโรงไฟฟานิวเคลียรหรือไม 

ในแผน PDP 2010 ซึ่งเปนแผนระยะยาว 20 ป ตั้งเปาวาจะสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรจำนวน 11 โรง แตลาสุดไดมีการพิจารณาปรับลดลงเหลือจำนวน 5 โรง

หรอืประมาณ 5,000 เมกะวตัต โดยคาดวาโรงที ่1 จะเปดเดินเครือ่งไดในป 2563 

และโรงที่ 2 ในป 2564 ซึ่งแตละโรงมีกำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต 

ขณะนี้ไดมีการเตรียมโครงสรางพื้นฐานรองรับท้ังการวาจางที่ปรึกษา การ

คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมจากการเสนอรอบแรก 14 พื้นที่ จะคัดเหลือ 5 พื้นท่ีใน

ชวงกลางป 2554 หลังจากน้ันจะมีการศึกษาผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (EIA) 

และคัดใหเหลือ 3 พื้นท่ี เพื่อดูจุดท่ีเหมาะสม

ที่สุดในการกอสรางตอไป 

อยางไรก็ตาม ภายในป 2553 หลงัจาก

ที่สำนักพัฒนาฯ ไดรวมกับหนวยงานตางๆ 

จัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการ

กอสรางโรงไฟฟาฯ แลว จะตองมีขอสรุปที่

ชดัเจนวาควรมีการกอสรางโรงไฟฟานวิเคลียร

โรงแรกของประเทศไทยหรือไม 

นอกจากน้ี การพฒันาทรัพยากรมนษุย 

จึงเปนความจำเปนอยางเรงดวน โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการพัฒนาบุคลากรสำนักพัฒนาฯ 

ในทกุระดบั รวมถงึองคกรและหนวยงานอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความรูความเขาใจอยาง

แทจรงิเกีย่วกบัโรงไฟฟานวิเคลียร เทคโนโลย ี

ความปลอดภัย ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

และท่ีสำคัญคือ ความหวงใยของประชาชน

ตอการสรางโรงไฟฟาดังกลาว 

 

โครงการโรงไฟฟานิวเคลียรของไทย โครงการโรงไฟฟานิวเคลียรของไทย 
สำหรับประเทศไทยเร่ิมมีแนวคิดกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรมาต้ังแต 

ป 2509 โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดเปนผูนำเสนอ

รัฐบาลในสมัยนั้น ตอมาในป 2510 รัฐบาลไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการนิวเคลียร

เพือ่พจิารณาโครงการระหวางป 2510 - 2511 ซึง่ไดมกีารศกึษาถึงความเหมาะสม

ของโครงการ และเลือกสถานท่ีตั้ง  

ในป 2513 IAEA ใหความเห็นชอบสถานท่ีและเตรียมการกอสราง 

โรงไฟฟาฯ ดังกลาวที่บริเวณอาวไผ จังหวัดชลบุรี จากน้ันในป 2515 รัฐบาล

เห็นชอบโครงการฯ กำหนดใหใชเตาปฏิกรณแบบน้ำเดือด (BWR 600 MWe) 

ตอมาในป 2517 มีการส่ังจองแรยูเรเนียมจากประเทศผูจำหนาย  

ป 2518 IAEA จัดอบรมเร่ือง Nuclear Power Project Planning and 

Implementation ขึ้นเปนคร้ังแรกท่ี Karlsruhe Germany โดยมีผูแทนจาก 

กฟผ. และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เขารวมการอบรม ตอมาในป 2519 

ดำเนินการขออนุมัติเพื่อเปดประมูลโรงไฟฟานิวเคลียร แตเมื่อถึงป 2521 

รัฐบาลไดประกาศเล่ือนโครงการดังกลาวออกไปโดยไมมีกำหนด 

ตอมาในป 2525 - 2535 กรรมมาธิการ

พลังงานรัฐสภา ใหดำเนินการเลือกสถานที่

กอสรางโรงไฟฟาฯ รวมกับ Newjec โดย

เลือกไวทั้งหมดจำนวน 59 แหง แตที่มี

ความเหมาะสมมีเพียง 5 แหงเทาน้ัน และ

จะตองเลือกใหเหลือจำนวน 3 แหง  

จากน้ันในป 2527 - 2530 กรรมาธิการ

พลังงานรัฐสภาเห็นชอบใหศึกษาและเปน

ทางเลือก รวมทั้งศึกษาความเหมาะสม

ทางเศรษฐศาสตรของโครงการ และป 

2539 คณะรัฐมนตรีไดดำเนินการแตงตั้ง

กรรมการศกึษาความเปนไปไดในประเทศไทย 

และนำเสนอรายงานความเหมาะสมทาง

เศรษฐศาสตร และโครงสรางพื้นฐานใน 

ป 2541 

หลังจากที่สำนักพัฒนาฯ ไดรวมกับหนวยงานตางๆ  
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว 

จะตองมีขอสรุปที่ชัดเจนวา ควรมีการกอสราง 
โรงไฟฟานิวเคลียรโรงแรกของประเทศไทยหรือไม 
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·ÓäÁμŒÍ§à»š¹¾ÅÑ§§Ò¹¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ� 

นายกสมาคมฯ ไดกลาวถึงเหตุผลสำคัญของการคิดใชพลังงานนิวเคลียร

เพื่อผลิตกระแสไฟฟา ดังน้ี 

ประการแรก เพื่อสรางความม่ันคงทางดานพลังงาน เนื่องจากในปจจุบัน

ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติในอาวไทย และทะเลอันดามันเพ่ือการผลิตไฟฟา

มากถึงรอยละ 71 แตมีปริมาณสำรองอยูไมมากนัก (สามารถใชไดอีกประมาณ 

30 ป หรือนอยกวานั้น) จึงถือวามีความเสี่ยงสูงมากในดานของแหลงพลังงาน 

ประการท่ีสอง เกิดแรงกดดันจากภาวะโลกรอน หรือ Climate Change 

เนื่องจากในชวงที่ผานมาภาวะโลกรอนไดแสดงผลทาง Climate Change อยาง

ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃ¼ÅÔμä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ� 

ชัดเจนและรุนแรง จึงเกิดแรงกดดันจาก

ประเทศตางๆ ทั่วโลก ในการลดการปลอย

กาซเรือนกระจกอยางรวดเร็ว ซึ่งจะมีผล

ทำใหราคาพลังงานที่ใชเช้ือเพลิงจากฟอสซิล

เพิ่มขึ้นมาก 

ประการที่สาม เพื่อรักษาเสถียรภาพ

ราคาพลังงาน และสามารถแขงขันไดใน 

ระยะยาว ท้ังนี้ในชวง 5 - 6 ปที่ผานมา ราคา

ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ปรับตัวสูงข้ึน

อยางตอเนื่อง และผันผวนมาก ดังนั้นหาก

เลือกใชพลังงานท่ีไมมีเสถียรภาพดานราคา 

และปลอยกาซเรือนกระจก ในระยะเวลา 20 - 

30 ปขางหนา ราคาพลังงานอาจจะมีแนวโนม

ผันผวนและปรับสูงขึ้นมาก 

ประการที่สี่ ควรสงวนปริมาณกาซ

ธรรมชาติในอาวไทยไวสำหรับใชประโยชน 

ในดานอื่นๆ ที่มีคุณคาสูงกวา เชน การขนสง

และคมนาคม รวมถึงดานอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมี เปนตน 

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ¼ÅÔμä¿¿‡Ò¨Ò¡
¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ�¢Í§»ÃÐà·Èμ‹Ò§æ 

ในปจจุบันมีโรงไฟฟานิวเคลียรทั่วโลก

ที่เดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟาอยูจำนวน

416 โรง โดยมีประเทศตางๆ มากกวา 30 

ประเทศ ที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร

และในป 2553 อยูระหวางการกอสรางอีก

จำนวน 56 โรง  

สำหรับประเทศที่มีสัดสวนการผลิต

ไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรมากท่ีสุด คือ 

ฝรั่งเศส รอยละ 78 รองลงมาคือ เบลเยียม

รอยละ 54 สวติเซอรแลนด รอยละ 40 เกาหล ี

รอยละ 37 ญี่ปุน รอยละ 30 สหรัฐอเมริกา

รอยละ 19 รัสเซีย รอยละ 16 แอฟริกา  

รอยละ 4 และจีน รอยละ 2  

à»ÃÕÂºà·ÕÂºâÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¤ÇÒÁÃŒÍ¹Ã‹ÇÁ·ÑèÇä» 
¡ÑºâÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ� 
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ÅÑ¡É³ÐáÅÐÃÙ»áºº¢Í§âÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ�·Õè·ÑèÇâÅ¡¹ÔÂÁ 

โรงไฟฟานิวเคลียรเปนโรงไฟฟาพลังความรอนชนิดหนึ่ง โดยตนกำเนิด

พลังงานของโรงไฟฟาชนิดนี้เกิดจากปฏิกิริยาการแตกตัวของธาตุยูเรเนียม  

ซึ่งใหพลังงานความรอนมหาศาลเพ่ือผลิตไอน้ำไปหมุนเคร่ืองกำเนิดไฟฟา 

สำหรบัโรงไฟฟานวิเคลยีรโดยทัว่ไปประกอบดวย 3 สวนใหญๆ  คอื อาคาร

ปฏิกรณ อาคารกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟา และอาคารอุปกรณประกอบ ทั้งนี้

หากจำเปนตองมีการระบายความรอนใหมากยิง่ขึน้กจ็ะมหีอระบายความรอนดวย 

โรงไฟฟานวิเคลียรทีน่ยิมใชกนัอยางแพรหลายท่ัวโลกมี 3 แบบ ตามชนิด

ของเครื่องปฏิกรณ ซึ่งสวนใหญแบงตามชนิดของสารระบายความรอน และ 

สารหนวงนิวตรอน ดังนี้ 

1. ปฏิกรณ แบบ น้ ำความ ดัน สู ง 

(Pressurized Water Reactor : PWR) เปน

แบบที่ประเทศตางๆ ทั่วโลกกวารอยละ 60 

เลือกใช เปนการผลิตไอน้ำแบบ 2 วงจร โดย

ใชนำ้เปนตัวพาความรอน และตวัหนวงความเร็ว

นิวตรอน น้ำที่อยู ในปฏิกรณมีอุณหภู มิ

ประมาณ 320 องศาเซลเซียส และอยูใต

ความดันประมาณ 155 เทาของความดัน

บรรยากาศ เพื่อไมใหน้ำเดือดเปนไอ จากนั้น

น้ำรอนจะถูกสงไปยังเคร่ืองผลิตไอน้ำ เพื่อ

ทำใหน้ำในอีกวงจรหนึ่งเดือด และไอน้ำจะ

ถูกสงไปยังเค ร่ืองกัง หันเพื่ อผลิตไฟฟา 

รวมทัง้ใชเชือ้เพลงิยูเรเนยีมท่ีผานกระบวนการ

เสรมิสมรรถนะใหมคีวามเขมขนของยูเรเนียม 

235 ประมาณรอยละ 3 - 5 

2. ปฏิกรณแบบน้ำเดือด (Boiling 

Water Reactor : BWR) มีใชอยูในประเทศ

ตางๆ ประมาณรอยละ 21 ซึ่งเปนแบบวงจร

เดยีว ใชนำ้เปนตวัพาความรอน และตัวหนวง

ความเรว็ของนิวตรอน โดยมนีำ้อยูใตความดัน

ประมาณ 75 เทาของความดนับรรยากาศ และ

เดอืดทีอ่ณุหภมูปิระมาณ 285 องศาเซลเซยีส 

ไอน้ำจะถูกสงไปยังเคร่ืองกังหันโดยตรง 

ระหวางเดินเคร่ืองจะมีไอน้ำเกิดขึ้นประมาณ

รอยละ 12 -15 อยูดานบนของแกนปฏิกรณ 

ใชเชื้อเพลิงท่ีมีความเขมขนของยูเรเนียม 

235 ประมาณรอยละ 3 - 5 และเน่ืองจากนำ้ท่ี

ผานแกนปฏิกรณอาจปนเปอนสารกัมมันตรังส ี

จึงตองมีการปองกันกังหันเปนพิเศษ 

3. ป ฏิ ก ร ณ แ บ บ น้ ำ ม ว ล ห นั ก 

(CANDU) ประเทศตางๆ ทั่วโลกท่ีนิยมใชมี

อยูประมาณรอยละ 10 การผลิตไอน้ำเปน

แบบสองวงจรแตใชน้ำมวลหนัก (Heavy 

Water) แทนนำ้ธรรมดา เปนตวัพาความรอน 

และตัวหนวงความเร็วนิวตรอนในปฏิกรณ 

โดยน้ำมวลหนักมีอุณหภูมิประมาณ 310 

»¯Ô¡Ã³�áºº¹éÓ¤ÇÒÁ Ñ́¹ÊÙ§ 

»¯Ô¡Ã³�áºº¹éÓà ×́Í´ 
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องศาเซลเซียส และอยูภายใตความดันประมาณ 100 เทาของความดันบรรยากาศ 

จึงไมเดือดเปนไอ รวมทั้งยังถูกควบคุมดวยเคร่ืองอัดความดัน น้ำรอนจะถูกสง

ไปยังเครื่องผลิตไอน้ำ เพื่อทำใหน้ำในอีกวงจรหนึ่งเดือด ไอน้ำจะถูกสงไปยัง 

เคร่ืองกังหันเพ่ือผลิตไฟฟา และสามารถใชเชื้อเพลิงยูเรเนียมท่ีพบในธรรมชาติ 

ทีม่คีวามเขมขนของยเูรเนียม 235 ประมาณรอยละ 0.7 ได เนือ่งจากน้ำมวลหนัก

เปนตัวหนวงความเร็วนิวตรอนท่ีดีกวาน้ำมาก 

»¯Ô¡Ã³�áºº¹éÓÁÇÅË¹Ñ¡ 

áËÅ‹§àª×éÍà¾ÅÔ§ÂÙàÃà¹ÕÂÁ* 

ขอดีของการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานนิวเคลียร คือ  

เปนเชื้อเพลิงท่ีมีความม่ันคง 
ในดานการจัดหา  

แขงขันกับเช้ือเพลิงอื่นได 
และเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม 

âÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ�àËÁÒÐÊÁà»š¹ 
âÃ§ä¿¿‡Ò°Ò¹ 

สำหรับหนึ่งในตัวชี้วัดความพึ่งพาได

ของโรงไฟฟาคือ Capacity Factor หรือ

สัดสวนของพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจริง ตอ

พลังงานไฟฟาท่ีสามารถผลิตไดถาเดินเคร่ือง

เต็มกำลังผลิต ตลอดระยะเวลา 1 ป ทั้งนี้

โดยทั่วไปแลวโรงไฟฟาฐาน (Based Load) 

จะมี Capacity Factor มากกวารอยละ 65 

แตสำหรับ Capacity Factor เฉล่ียของ 

โรงไฟฟานิวเคลียรของโลกอยูที่ประมาณ

รอยละ 84 

อยางไรก็ตาม สำหรับการผลิตไฟฟา

จากพลังงานนิวเคลียรนั้น มีขอดีอยูหลาย

ประการ ดังน้ี 

ประการแรก เปนเชื้อเพลิงท่ีมีความ

มั่นคงในดานการจัดหา สามารถกำหนด

แผนการจัดหาไดอยางชัดเจน มีผลในเชิง

พลังงานสำรองของประเทศ และการพัฒนา

ของเทคโนโลยท่ีีทำใหมี Capacity Factor สงู 

ประการทีส่อง การแขงขนักบัเชือ้เพลิง

อื่น เนื่องจากสถานการณดานราคาของ 

กาซธรรมชาติ และน้ำมันมีความผันผวน 

ในระดับที่สูง ทำใหเ ช้ือเพลิงนิวเคลียรมี 

ความสามารถในการแขงขนั และหากพจิารณา
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รวมตนทุน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคมแลว นิวเคลียรจึงมีราคาถูกกวา

เช้ือเพลิงชนิดอื่นๆ 

ประการท่ีสาม เกิดผลดีตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากโรงไฟฟานิวเคลียรไม

ปลอยกาซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตไฟฟา และเมื่อพิจารณาตลาด Life 

Cycle ของการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร การปลอยกาซเรือนกระจก 

จะมีปริมาณนอยกวาการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃÅ´ÁÅ¾ÔÉ 

นอกจากน้ี โรงไฟฟานวิเคลียรยงัชวยลดมลพิษไดเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งโรงไฟฟานิวเคลียรขนาด 1,000 เมกะวัตต หากใชแทนโรงไฟฟาถานหิน

ขนาดเดียวกันจะชวยลดมลพิษได ดังนี้ 

ประเภทของมลพิษ ปริมาณ 
(ตัน/ป) 

คารบอนไดออกไซด 8,000,000 

ซัลเฟอรไดออกไซด  40,000 

ไนโตรเจนไดออกไซด 10,000 

ฝุน 6,000 

»ÃÐà·È·ÕèÁÕâÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ� 
âÃ§áÃ¡ 

สำหรับประเทศตางๆ ที่มีแนวคิด 

การกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรเปนโรงแรก

ของประเทศ เชน อียิปต มีแผนกอสราง  

1 โรง สวนอินโดนีเซียมีแผนกอสรางในป 

2560 จำนวน 4 โรง ไอรแลนด อยูระหวาง

การกอสราง 1 โรง โดยไดรับอนุมัติให

กอสรางได 2 โรง และอยูในแผนจำนวน  

3 โรง อิสราเอลและคาซัคสถานอยูในแผน  

1 โรง เกาหลี DPR ไดรับอนุมัติแลว 1 โรง 

ตรุกีไดรับการอนุมัติจำนวน 3 โรง เวียดนาม

อยู ในแผนป 2562 จำนวน 2 โรง และ

ประเทศไทยอยูในแผนจำนวน 2 โรงในป 

2563 และ 2564 

สวนการคัดเลือกสถานที่ตั้งโรงไฟฟาฯ 

นั้น ตองประกอบดวย 

1. พิจารณาถึงกฎเกณฑพื้นฐานที่มี

ขอจำกัด ขอควรหลีกเลี่ยง หรือ สิ่งจำเปน

สำหรับโครงการ 

2. พจิารณาปจจัยตางๆ ไดแก ปจจยั

ดานความปลอดภัย วิศวกรรม สิ่งแวดลอม 

และเศรษฐศาสตร 

3. การทำงานจะตองโปรงใส ตรวจสอบ

ได และผลการศึกษาตองมีความชัดเจน  

เปนเหตเุปนผล เพือ่นำไปใชในการขออนุญาต

กอสรางโรงไฟฟาตอไป 

à»ÃÕÂºà·ÕÂºÊÑ´Ê‹Ç¹μŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔμä¿¿‡Ò 
(¿ÍÊ«ÔÅ-¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ�) 

ä¿¿‡Ò·Õè¼ÅÔμä Œ́¨Ò¡àª×éÍà¾ÅÔ§ 1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ 
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นอกจากนี ้ การดำเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ยังตองเปนไปตามขอบังคับ

และมาตรฐานท่ีเปนสากล ไมวาจะเปนพระราชบัญญัติคุณภาพส่ิงแวดลอม  

พ.ศ. 2535 มาตรฐานดานความปลอดภัยของ IAEA ในเรือ่งการคดัเลือกสถานทีต่ัง้ 

กฎหมายของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐฯ เร่ืองหลักเกณฑในการพิจารณา 

ความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง รวมถึงขอบังคับและมาตรฐานของประเทศอื่นๆ 

ซึ่งประเทศท่ีจะสรางโรงไฟฟานิวเคลียร จะตองดำเนินการอยางเครงครัด เพื่อ

ความปลอดภัยของประเทศตนเอง และประเทศเพ่ือนบานดวย 

จะเห็นไดวา พลังงานแตละประเภทมี

ขอจำกัดท่ีแตกตางกัน ดังนั้นการเลือกใช

พลังงานอยางเหมาะสม ในสัดสวนท่ีพอดี จึง

เปนเรื่องท่ีสำคัญมาก โรงไฟฟานิวเคลียรเปน

โรงไฟฟาที่ไมปลอยกาซเรือนกระจก สามารถ

เพิ่มความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศได 

แตประเด็นตอตานท่ีสำคัญคือ เรื่องความ

ปลอดภยั การจดัการกากกมัมนัตรงัสี และการ

พฒันาอาวุธ รวมทัง้การทำใหประชาชนยอมรับ 

ซึง่เปนเรือ่งท่ีทาทายมาก รวมถงึการใหความรู

และประชาสัมพันธที่ตองดำเนินการอยาง 

ตอเนื่อง  

ดังนั้น โรงไฟฟานิวเคลียร จึงเปน 

ทางเลือกหน่ึงของอนาคต ในภาวะที่ประเทศ

ไทยจำเปนตองใชไฟฟาในระดับสูง เพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให

สามารถแขงขันกับนานาประเทศในโลกได 

ประเทศท่ีจะสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 
จะตองดำเนินการอยางเครงครัด 

เพื่อความปลอดภัยของประเทศตนเอง 
และประเทศเพ่ือนบานดวย 

ประเด็นตอตานที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัย  
การจัดการกากกัมมันตรังสีและการพัฒนาอาวุธ  

รวมทั้งการทำใหประชาชนยอมรับ 
ซึ่งเปนเร่ืองที่ทาทายมาก 

BUGEY ฝร่ังเศส 

DOEL #1 เบลเยียม 

โรงไฟฟานิวเคลียร 6 โรง เกาหลี วัดศรีนครินทรวราราม สวิตเซอรแลนด 

âÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ�ã¹»ÃÐà·Èμ‹Ò§æ 

ฟูกูชิมา (Fukushima) ญ่ีปุน 
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นโยบายการพัฒนานโยบายการพัฒนา  
พลังงานไฟฟาของ กฟผ. 

ทมีงานวารสารสงเสรมิการลงทุน ไดรบัเกยีรตจิาก นายสทัุศน ปทมสริิวฒัน 

ผูวาการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่จะมาใหรายละเอียดถึงแนวทาง

การดำเนินงานของ กฟผ. วา จะมีทิศทางอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

ของภาครัฐ 

¾Ñ²¹Ò¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿‡ÒμÒÁá¼¹ PDP 2010 

สำหรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาระยะยาวของประเทศฉบับปจจุบัน ซึ่ง

ครอบคลุมชวงป 2553 - 2573 (PDP 2010) ไดถูกเรียกวาเปน Green PDP 

เนื่องจากแผนฉบับนี้ไดใหความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก กลาวคือ 

ประการแรก เพิม่บทบาทของพลงังานหมุนเวยีนมากขึน้ โดยบรรจโุรงไฟฟา

ที่ใชพลังงานหมุนเวียนไวในแผนฯ รอยละ 10 ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามกระแสโลก

ที่ใหความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกรอนและผลกระทบจากกาซเรือนกระจก รวมทั้ง

ตองการสงวนการใชพลังงานจากฟอสซลิใหมากทีส่ดุ เนือ่งจากในปจจุบนัพลงังาน

ดังกลาวไดลดนอยลง 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ. เปนองคกรท่ี 
รับผิดชอบเรื่องการจัดหาพลังงานตางๆ ในการนำมาผลิตกระแส
ไฟฟาตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
กำลังผลิตไฟฟาของประเทศ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับลาสุดคือ แผน 
PDP 2010 ซึ่งใหความสำคัญกับเร่ืองการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

ประการที่สอง นำระบบการจัดการ

การใชไฟฟา (Demand Side Management 

- DSM) มาใช โดยจะเปนการลงทุนเพ่ือ 

ลดการใชไฟฟา ซึ่งแตกตางจากในอดีตท่ีจะ

พยากรณการใชไฟฟาลวงหนา จากนัน้กำหนด

วาจะตองลงทุนเทาไหร สำหรับโครงการ 

DSM นัน้ กฟผ. ไดรเิริม่ดำเนนิการมาประมาณ 

10 ป ในการสงเสริมการใชอุปกรณประหยัด

พลังงานเบอร 5 สำหรับปนี้มีโครงการใหม

คือ โครงการเปล่ียนมาใชหลอดผอมเบอร 5 

ซึ่งจะมีขนาดเล็กลงและประหยัดกวาเดิม ซึ่ง

หากดำเนินการท้ังประเทศสำเร็จ จะทำใหลด

การผลิตไฟฟาลงไดถึง 1,400 เมกะวัตตตอป 

Å´ÊÑ´Ê‹Ç¹¼ÅÔμä¿¿‡Òâ´ÂãªŒàª×éÍà¾ÅÔ§
¡�Ò«¸ÃÃÁªÒμÔ 

นอกจากน้ี แผน PDP 2010 ยังมีสาระ

สำคญัในเร่ืองอืน่ๆ เชน พยายามลดสัดสวนการ

ใชกาซธรรมชาติ และกระจายไปใชเชื้อเพลิง

ประเภทอ่ืนๆ เปนการทดแทน เพราะในปจจบุนั

ไทยผลิตไฟฟาโดยใชกาซธรรมชาติเปน 

เพิ่มบทบาทของพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น 
โดยบรรจุโรงไฟฟาที่ ใช 

พลังงานหมุนเวียนไวในแผนฯ รอยละ 10 

นายสุทัศน ปทมสิริวัฒน ผูวาการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ในฐานะผูใหบริการหลักดานไฟฟา 
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เชื้อเพลิง ในสัดสวนสูงกวารอยละ 70 ทำใหมีความเส่ียงสูงในการขาดเช้ือเพลิง

ในอนาคต 

ขณะเดยีวกันแหลงกาซธรรมชาติท่ีมอียูในประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบาน 

ไมวาจะเปนพมา มาเลเซีย ไดถูกนำมาใชจนเหลือปริมาณลดนอยลง ขณะท่ี

แหลงกาซธรรมชาติของกัมพูชาก็ยังติดปญหาทางการเมือง ทำใหยังไมสามารถ

นำมาพัฒนาได ในอนาคตจะตองนำเขาจากประเทศท่ีหางไกลออกไปในรูป 

กาซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas) ซึ่งจะมีราคาแพงขึ้นมาก ดังนั้น จะ

ตองพยายามลดการผลิตไฟฟาโดยใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง ลงเหลือ 

ไมเกินรอยละ 50 ของท้ังหมด 

อยางไรก็ตาม เพื่อใหมีพลังงานไฟฟาใชอยางตอเนื่อง จำเปนตองเพิ่ม

การผลิตจากเช้ือเพลิงอ่ืนๆ เชน การเพ่ิมโรงไฟฟาถานหินใหมีสัดสวนประมาณ

รอยละ 20 จากเดมิมีโรงไฟฟาถานหนิ 2 โรง คอื โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวดัลำปาง 

และโรงไฟฟาบีแอลซีพี ที่จังหวัดระยอง  

ในระยะยาวชวงทายของแผน PDP 2010 จะมีโรงไฟฟานิวเคลียร เปน

สัดสวนรอยละ 10 รวมถึงการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานประมาณรอยละ 

20 จะเห็นไดวาแผนดังกลาวใหความสำคัญกับเรื่องการลดการใชกาซธรรมชาติ 

และกระจายไปใชเชื้อเพลิงประเภทอ่ืนๆ แทน 

สำหรับปริมาณความตองการใชไฟฟา 

จะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก หาก

ชวงใดเศรษฐกิจดี ปริมาณการใชไฟฟาก็จะ

เพิ่มสูงข้ึน โดยภาคอุตสาหกรรมเปนภาคท่ีมี

การใชไฟฟามากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองและเปน

ไปในทศิทางเดียวกบัภาวะเศรษฐกจิท่ีเตบิโตข้ึน 

¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃãªŒä¿¿‡ÒÊÙ§¡Ç‹Ò·Õè
¾ÂÒ¡Ã³�¶Ö§ 700 àÁ¡ÐÇÑμμ� 

ในแผน PDP 2010 ไดมีการพยากรณ

ความตองการใชไฟฟาป 2553 ไวประมาณ 

23,200 เมกะวัตต แตปรากฏวาความตองการ

ใชไฟฟาสูงสุดเมื่อชวงตนเดือนพฤษภาคม 

2553 สูงถึง 24,009 เมกะวัตต ซึ่งมากกวา

ที่พยากรณไวกวา 700 เมกะวัตต แสดงให

เห็นวาระบบเศรษฐกิจเร่ิมมีแนวโนมปรับตัว 

ดีขึ้น  

หากเปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟา

ในชวงไตรมาสแรกของป 2552 กบัชวงเดียวกนั

ของป 2553 พบวาเพิ่มขึ้นมากถึงรอยละ 15 

แมวา กฟผ . จะประชาสัมพันธเ ร่ืองการ

ประหยัดไฟ รวมถึงเชิญชวนใหหันมาใชสินคา

เบอร 5 ก็ตาม แตเมือ่ดใูนภาพรวมท้ังหมดจะ

เหน็วาในชวงเวลาน้ันเศรษฐกจิไทย โดยเฉพาะ

ภาคอตุสาหกรรมสงออก เตบิโตสูงถงึรอยละ 30 

μŒÍ§àμÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÃÑºÁ×Í¡Ñº 
¤ÇÒÁäÁ‹ªÑ´à¨¹¢Í§ HIA/EIA  

สิง่ทีน่าเปนหวงในปจจุบนั คอื ในระยะ

เวลาอกี 3 - 5 ปขางหนา กลาวคือ ป 2554 - 

2556 โครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา

ปริมาณความตองการใชไฟฟา 
จะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก 

ภาคอุตสาหกรรมเปนภาคท่ีมีการใชไฟฟามากที่สุด 
หากทั้ง 4 โครงการ 

ไมสามารถดำเนินการได 
จะเปนปญหาใหญมาก 

ในระยะยาว 
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เอกชนรายใหญ (IPP) ท่ีจะเขาระบบท้ัง 4 โครงการน้ัน ขณะน้ีเกิดปญหาการไม

ยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงความไมชัดเจนวาจะตองดำเนินการจัดทำ

รายงานการศึกษาผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม (EIA) และสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน (HIA) ตามท่ีบญัญตัไิวในมาตรา 67 วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หรือไม 

จากการประเมินเบ้ืองตนพบวามีอยางนอย 2 โครงการท่ีมีแนวโนมจะตอง

เลื่อนการดำเนินงานออกไปอีกประมาณ 2 ป ซึ่งจะทำใหไฟฟาที่จะไดรับเขาสู

ระบบในชวงปดังกลาว ไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนด และหากท้ัง 4 โครงการไม

สามารถดำเนินการได จะเปนปญหาใหญมากในระยะยาว  

แมในระยะส้ันความลาชาของการกอสรางโครงการ IPP จะกระทบไมมากนัก 

เน่ืองจากประเทศไทยมีกำลังไฟฟาสำรองท่ีระดับรอยละ 15 แตเน่ืองจากความ

ตองการไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้น ในระยะยาวยอมสงผลกระทบอยางมาก

ดงันัน้ เพือ่เปนการรองรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน จำเปนตองมีการปรับแผนการ

จัดหาไฟฟาใหม โดย กฟผ. มีแนวทางในการดำเนินการดังน้ี 

ประการแรก ดำเนินการปรับปรุงและซอมบำรุงโรงไฟฟาเกาที่ครบอายุ

การใชงานแลว ซึ่งปกติโรงไฟฟาจะมีอายุใชงานประมาณ 25 ป จะดำเนินการ

เพื่อใหสามารถใชงานตอไปไดอีกประมาณ 5 ป เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟา

ในป 2554 - 2557 โดยโรงไฟฟาทีอ่ยูในเกณฑน้ีประกอบดวยโรงไฟฟาพระนครใต 

และโรงไฟฟาบางปะกง 

ประการทีส่อง เรงรดัการดำเนนิการกอสรางโครงการโรงไฟฟาของภาคเอกชน

ที่ไมมีปญหา รวมถึงโรงไฟฟาของ กฟผ. เอง ใหสามารถเขาระบบไดเร็วขึ้น 

โดยของภาคเอกชนคือ IPP 2 โครงการ สวน

ของ กฟผ. คือ การเพิม่กำลงัการผลติท่ีโครงการ

โรงไฟฟาวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชุดที่ 4 และโครงการขยายกำลังการผลิต 

โรงไฟฟาจะนะ จังหวัดสงขลา ชุดท่ี 2  

ªÕÇÁÇÅÂÑ§¢Ò´ áμ‹¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ�
¡ÅÑºà¡Ô¹¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ 

พลังงานหมุนเวียนเปนพลังงานท่ี 

ภาครัฐใหการสงเสริม ขณะน้ีมีทั้งท่ีขาดและ

เกินความตองการ สำหรับท่ียังขาด คือ  

โรงไฟฟาซึ่งใชเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) 

ซึ่งกำหนดโครงสรางทั้งการรับซ้ือและปริมาณ  

โดยในแผนแมบท 15 ปของการพฒันา

พลังงานหมุนเวียนนั้น การผลิตไฟฟาจาก

เชือ้เพลงิชวีมวลยงัไมเปนไปตามแผนทีก่ำหนด 

เนื่องจากผูลงทุนขาดแหลงเช้ือเพลิง รวมท้ัง

ตนทุนยังมีราคาสูงกวาเดิมมาก ในอดีตราคา

เชื้อเพลิงโดยเฉพาะแกลบจะอยูที่ราคา 300 -

400 บาทตอตนั แตปจจุบนัราคาสูงกวา 1,000 

บาทตอตัน ประกอบกับเสนอใหเงินอุดหนุน 

(Adder) ในอัตราเพียง 0.30 บาทตอหนวย 

จึงไมจูงใจพอ 

สวนพลังงานแสงอาทิตยนั้น ตั้ ง 

เปาหมายเอาไว 500 เมกะวัตต แตมีผูให

ความสนใจผลิตในปริมาณที่สูงกวาที่กำหนด

ในแผนฯ มาก เน่ืองจากใหเงินอดุหนุน (Adder) 

ในอัตราสูงถึง 8 บาทตอหนวย ซึ่งอาจเปน 

การจูงใจท่ีสงูเกนิไป หาก กฟผ. รับซ้ือทัง้หมด

แลว จะสงผลทำใหคาไฟฟาเพ่ิมขึน้อีกประมาณ 

0.25 บาทตอหนวย เมื่อเปนเชนนี้จะทำให 

ผูประกอบการอุตสาหกรรมมีตนทุนการผลิต

สูงขึ้น และอาจสงผลทำใหไมสามารถแขงขัน

ไดในตลาดโลก จึงอยูที่การตัดสินใจของ 

ภาครัฐวาจะดำเนินการอยางไรตอไป 

 
â¤Ã§¡ÒÃ¼ÅÔμä¿¿‡Ò¨Ò¡áÊ§ÍÒ·ÔμÂ�ÁÕÁÒ¡à¡Ô¹¡Ç‹Ò·ÕèμÑé§à»‡ÒËÁÒÂàÍÒäÇŒ  
à¹×èÍ§¨Ò¡ãËŒà§Ô¹ÍØ´Ë¹Ø¹ (Adder) ã¹ÍÑμÃÒÊÙ§¶Ö§ 8 ºÒ·μ‹ÍË¹‹ÇÂ  
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สำหรับนโยบายสงเสริมพลังงานหมุนเวียน นอกจาก กฟผ. จะรับซ้ือไฟฟา

ที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียนตางๆ แลว ยังมีนโยบายกอสรางโรงไฟฟา

หมุนเวียนตนแบบอีกดวย โดยนำรองที่โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยผาบอง จังหวัด

แมฮองสอน ตอมาคอื โรงไฟฟาเซลลแสงอาทติยเขือ่นสรินิธร จงัหวดัอุบลราชธาน ี

และภายในป 2553 จะดำเนินการสรางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีกำลังการผลิต 

5 เมกะวัตต โดยนำเทคโนโลยีรุนใหมลาสุดมาใช  

นอกจากนี้ ยังมีพลังงานน้ำ ซึ่งมีโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟาที่เขื่อน

ของกรมชลประทานจำนวน 6 เขื่อน สำหรับโครงการแรกติดตั้งภายในป 2553 

ที่เขื่อนเจาพระยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 2 เคร่ือง กำลังผลิตไฟฟาเคร่ืองละ 6 

เมกะวัตต รวมเปน 12 เมกะวัตต สวนอีก 5 โครงการที่จะดำเนินการในอนาคต 

ประกอบดวย  

- เขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กำลังผลิต 8 เมกะวัตต  

- เขื่อนแมกลอง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 เคร่ือง กำลังผลิตไฟฟา

เครื่องละ 6 เมกะวัตต รวมเปน 12 เมกะวัตต  

- เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก กำลังผลิต 10 เมกะวัตต  

- เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี กำลังผลิต 7 เมกะวัตต 

- เขื่อนแควนอย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 เคร่ือง กำลังผลิตไฟฟา

เครื่องละ 15 เมกะวัตต รวมเปน 30 เมกะวัตต 

à¾ÔèÁ¡ÒÃ¼ÅÔμä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹ÅÁ·ÕèÅÓμÐ¤Í§ 

กฟผ. จะเนนขยายการผลิตไฟฟาจากพลังงาน 4 ประเภท ไดแก ลม แสง

อาทิตย น้ำ และขยะ โดยจะขยายพลังงานลมมากที่สุด แตยังติดปญหาในเร่ือง

แหลงทีต่ัง้กงัหนัลมทีส่วนใหญอยูในพืน้ทีลุ่มนำ้ ซึง่ตองขออนญุาตกอน แตคาดวา

ไมนาจะมีปญหา เพราะพลังงานลม ไมกอใหเกิดมลพิษ แตอาจจะตองลงทุน

สายสงไฟฟาเพ่ิมขึ้น 

ไฟฟาที่ผลิตไดจากพลังงานหมุนเวียน 
เปนไฟฟาที่ ไมมีความสม่ำเสมอ  

ทำใหไมสามารถสั่งใหเดินเคร่ืองตามที่ตองการได 

จากการเก็บสถิติความเร็วลมที่ระดับ

ความสูง 45 เมตร ของ กฟผ. เพื่อตรวจวัด

ศักยภาพพลังงานลมสำหรับผลิตไฟฟาทั่ว

ประเทศมาต้ังแตป 2547 พบวาบริเวณอาง

พักน้ำตอนบนของโรงไฟฟาลำตะคองชลภา

วัฒนา ตำบลคลองไผ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา แหงนี้ มีศักยภาพพลังงานลมดี

ที่สุดแหงหน่ึงของประเทศไทย มีลมพัดถึง 2 

ชวงคือ ชวงฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียง

เหนือ (ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงปลาย

เดือนมีนาคม) และลมมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต (ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน

ตุลาคม) มีความเร็วลมเฉล่ียทั้งปประมาณ 5 

- 6 เมตรตอวินาที ซึ่งมีศักยภาพที่จะนำมา

ผลิตไฟฟาไดในเชิงพาณิชย 

กฟผ. จึงไดกอสรางระบบผลิตไฟฟา

พลังงานตนแบบ 2 ตัวแรกขึ้น ในบริเวณ

ตอนบนโรงไฟฟาลำตะคองชลภาวัฒนา ขนาด

กำลงัผลติตัวละ 1.25 เมกะวตัต รวมเปน 2.5 

เมกะวตัต ใชงบประมาณกอสราง 165 ลานบาท 

ไดติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จพรอมท้ังเชื่อมโยง

เขาสูระบบการจำหนายของการไฟฟาสวนภูมภิาค 

(กฟภ.) ไปแลวต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2552 

เปนตนมา  

โครงการขางตนนบัเปนโรงไฟฟาพลงังาน

ลมใหญท่ีสดุในประเทศไทยในขณะน้ี กงัหนัลม

มคีวามสูง 68 เมตร เสนผาศนูยกลาง 64 เมตร 

สามารถผลิตไฟฟาไดประมาณ 4.6 ลานหนวย

ตอป สามารถทดแทนการใชน้ำมันเชื้อเพลิง

แผนการผลิตพลังไฟฟาสะสมจากพลังงานหมุนเวียน (เมกะวัตต) 

ประเภท ชีวมวล กาซชีวภาพ แสงอาทิตย ขยะ พลังงานลม พลังงานน้ำ รวม 

ธนัวาคม 2552 663.04 49.04 9.23 10.82 3.07 18.33 753.52 

ณ สิ้นป 2565 2,272.04 152.04 707.23 159.32 1,231.07 281.33 4,803.02 

ณ สิ้นป 2573 3,032.04 176.04 1,107.23 183.32 1,321.07 281.33 6,101.02 

หมายเหตุ : รวมกำลังผลิต SPP สัญญา Non-firm จำนวน 730 เมกะวัตต 

âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§§Ò¹ÅÁ·ÕèÅÓμÐ¤Í§ 
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ได 1.1 ลานลิตรตอป และชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกที่เปนสาเหตุของ

ภาวะโลกรอนไดถึง 2,300 ตันตอป ซ่ึงโรงไฟฟากังหันลมแหงน้ีจะเปนแหลง

เรียนรูและพัฒนาในดานการวิจัยพลังงานสะอาด เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 

และจะเปนแหลงทองเที่ยวที่สำคัญอีกแหงหน่ึงของจังหวัดนครราชสีมาดวย 

สำหรับโครงการที่จะดำเนินการตอไปคือ การกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลม

ในเฟสท่ี 2 เพิ่มเติมในพ้ืนที่บริเวณเดิม โดยจะเปนโครงการขนาดใหญขึ้นท้ัง 

ในสวนขนาดระบบผลิตไฟฟา จากเดิมกำลังผลิตตัวละ 1.25 เมกะวัตต แตที่จะ

ติดตั้งใหมจะมีกำลังการผลิตตัวละ 1.5 เมกะวัตต รวมถึงจำนวนกังหันลมท่ีเพิ่ม

ขึ้น จากเดิมมีเพียง 2 ตัว กำลังผลิตรวม 2.5 เมกะวัตต แตโครงการใหมจะมี

มากถึง 12 ตัว ทำใหกำลังผลิตรวม 18 เมกะวัตต มูลคาลงทุนประมาณ 1,700 

ลานบาท คาดวาจะแลวเสร็จป 2554 

นอกจากน้ี กฟผ. จะสงเสริมการผลิตอุปกรณผลิตไฟฟากังหันลมใน

ประเทศ โดยจะเพ่ิมสิทธิประโยชนใหกับผูประกอบการท่ีจะเขามารวมผลิตไฟฟา

พลังลม ซึ่งถารายใดใชอุปกรณกังหันลมท่ีผลิตจากวัสดุภายในประเทศเปน

สัดสวนสูงถึงรอยละ 70 ก็จะพิจารณาให Adder เพิ่มเติม เนื่องจากในปจจุบัน

การนำเขาเทคโนโลยีนี้มีราคาสูงมาก ซ่ึงในอนาคตจะตองดำเนินการผลิตช้ินสวน

ในไทยทดแทนใหได 

ในประเทศจีน ปจจุบันสามารถผลิตกังหันลมผลิตไฟฟาขนาด 1 เมกะวัตต

โดยใชวัสดุภายในประเทศทั้งหมด ซึ่งภาคเอกชนของไทยควรจะตองประสาน

ความรวมมือกับเจาของเทคโนโลยีในตางประเทศ และใหทุนสนับสนุนการวิจัย

กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ก็จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีชนิดนี้ให 

เกิดขึ้นในประเทศไดอยางยั่งยืน 

·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒâÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ� 

ประเทศไทยมีแนวคิดกอสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรมาตั้งแตป 2509 แตถูกยกเลิกไป 

เนื่องจากทุกภาคสวนยังไมใหการยอมรับ 

ทำใหประเทศไทยนับเปนประเทศที่อยูในกลุม

ที่มีโรงไฟฟานิวเคลียรชาท่ีสุดของโลก โดย

ประเทศท่ีพัฒนาแลวและมีโรงไฟฟาดังกลาว

ใช เชน สหรัฐฯ ญี่ปุน ฝรั่งเศส อังกฤษ จีน 

เปนตน สวนเวยีดนามกไ็ดอนมุตัใิหดำเนนิการ

กอสรางแลว 

แตในแผน PDP 2010 นี้มีการกำหนด

สดัสวนโรงไฟฟาดงักลาวไวในชวงปลายแผนฯ 

รอยละ 10 เนื่องจากเห็นวาเมื่อถึงเวลาน้ัน

พลังงานอื่นๆ คงยากที่จะนำมาเพิ่มกำลัง

ผลิตไฟฟาไดอีก หากคณะรัฐมนตรีตัดสินให

เดนิหนาตนป 2554 แลว การกอสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรแหงแรกของไทย ขนาด 1,000 

เมกะวัตต จะเขาระบบในป 2563 และโรงที่ 

2 ขนาด 1,000 เมกะวัตตเชนเดียวกัน จะ

เขาระบบป 2564 แตหากยังไมตัดสินใจและ

เลื่อนโครงการออกไปอีก กระทรวงพลังงาน

คงจะตองมีการปรับแผน เพื่อนำโรงไฟฟา

ประเภทอ่ืนเขามาทดแทน 

อยางไรก็ตาม โรงไฟฟานิวเคลียรจะ

เกิดขึ้นในประเทศไทยไดหรือไมนั้น เปน

¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§âÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ�ã¹ÞÕè»Ø†¹ 

โรงไฟฟานิวเคลียรจะเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยไดหรือไมนั้น 

เปนหนาที่ของ 
ภาครัฐและประชาชน  

สวน กฟผ. เปนผูปฏิบัติตาม
นโยบายที่รัฐบาลกำหนด 
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หนาที่ของภาครัฐและประชาชน สวน กฟผ. เปนผูปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาล

กำหนด ซึ่งโรงไฟฟานี้มีทั้งขอดีและขอกังวล ที่หลายๆ ฝายตองตระหนัก 

หลายประการ 

ประการแรก โรงไฟฟานิวเคลียรมีตนทุนการผลิตไฟฟาถูกกวาโรงไฟฟา

ถานหิน น้ำมัน และกาซธรรมชาติ รวมทั้งแรยูเรเนียมท่ีจะนำมาใชเปนเช้ือเพลิง 

ยังมีปริมาณมาก และมีอยูหลายแหลงในโลก ท้ังท่ีมีการพัฒนาแลว และยังไมได

พัฒนา จึงทำใหตนทุนเชื้อเพลิงมีราคาคอนขางถูก 

ประการที่สอง ประชาชนสวนใหญยังหวั่นเกรงวาจะไมปลอดภัยหากมี 

โรงไฟฟาดังกลาวเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งความจริงแลวเทคโนโลยีของโรงไฟฟา

นิวเคลียรปจจุบันอยูยุคที่ 3 (3rd Generation) ซึ่งไดมีการพัฒนาใหอยูในขั้นท่ีมี

ความปลอดภัยสูงมาก เปนตนวา แยกระบบน้ำในเตาปฏิกรณออกจากระบบน้ำ

ปกติ มีการเก็บน้ำสำรองไว ทำใหไมตองพ่ึงเคร่ืองสูบน้ำ ฯลฯ ดังนั้น โอกาสท่ี

โรงไฟฟานิวแคลียรจะเกิดปญหาใหญนั้น จึงมีนอยมากหรืออาจไมเกิดขึ้นเลย 

อยางไรก็ตาม แมวา กฟผ. จะไมใชผูตัดสินใจวาประเทศไทยจะมีโรงไฟฟา

นิวเคลียรหรือไม แต กฟผ. มีหนาที่ในการสรางความพรอมดวยการใหขอมูลและ

ความรูกับประชาชน พรอมทั้งเตรียมความพรอมในการศึกษาทางดานเทคนิควา

โรงไฟฟานิวเคลียรรูปแบบใดท่ีเหมาะสมกับประเทศไทยมากท่ีสุด 

ประการท่ีสาม หากตองการจะเปนสวนหน่ึงของการแกไขภาวะโลกรอนแลว 

โรงไฟฟานิวเคลียรมีศักยภาพจะชวยแกไขปญหาน้ีไดดีที่สุด เนื่องจากโรงไฟฟา

ประเภทนี้ไมปลอยกาซเรือนกระจกและไมมีการเผาไหม 

ÃÑ°μŒÍ§»ÃÑºÊÁ ǾÅ¢Í§âÃ§ä¿¿‡Ò»ÃÐàÀ·μ‹Ò§æ ãËŒàËÁÒÐÊÁ 

แมวาการใชพลังงานหมุนเวียนนั้นจะมีขอดีหลายประการ 

ประการแรก ชวยลดมลภาวะจากการปลอยกาซตางๆ ในกระบวนการผลิต  

ประการทีส่อง เปนการอนุรกัษพลงังานจากฟอสซิลใหสามารถใชไดนานย่ิงขึน้ 

แตพลังงานหมุนเวียนก็มีขอเสียสำคัญหลายประการเชนกัน 

ประการแรก ไฟฟาท่ีผลิตไดจากพลังงานดังกลาวเปนไฟฟาที่ ไมมี 

ความสม่ำเสมอ ทำใหไมสามารถส่ังใหเดินเครื่องตามที่ตองการได เชน เม่ือมี

แสงแดดหรือมีลม ก็จะมีพลังงานในการผลิตไฟฟา แตหากไมมีแสงแดดหรือ

ไมมีลม ก็จะไมสามารถผลิตไฟฟาได สวนโรงไฟฟาเช้ือเพลิงชีวมวลน้ัน ถามี 

เชื้อเพลิงเพียงพอ ก็สามารถผลิตไฟฟาไดตลอดเวลา แตก็มีปญหาขาดแคลน

เชื้อเพลิงชีวมวล 

ประการที่สอง แมพลังงานแสงอาทิตย

และพลังงานลม จะไดมาฟรีจากธรรมชาติ

ก็ตาม แตตนทุนคากอสรางท้ังโรงไฟฟาพลัง

แสงอาทิตยและพลังงานลมยังสูงมาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับตนทุนการกอสรางโรงไฟฟา

หลัก การวางแผนจึงจำเปนตองมีพลังงาน

หมุนเวียนใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 

เมือ่พจิารณาจากขอดแีละขอเสยีขางตน 

จึงเปนหนาที่ของภาครัฐท่ีจะตองปรับสมดุล

ของโรงไฟฟาประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับ

ปรมิาณความตองการใช โดยตัง้อยูบนพ้ืนฐาน

ของการอนุรักษและดูแลส่ิงแวดลอม รวมถึง

การสรางความเขมแข็งดานราคาของพลังงาน

ไฟฟา เพ่ือใหสามารถแขงขนักบัประเทศตางๆ 

ได หากราคาไฟฟาสูงมากเกินไปก็จะทำให

แขงขันไดยากขึ้น 

»̃ÞËÒä¿¿‡Òμ¡ Ñ́º ¢Í§ä·Â 
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โดยภาพรวมจะเห็นไดวาพลังงานไฟฟา 

ถือเปนจุดแข็งของประเทศ เนื่องจากมีความ

มั่นคงไมเกิดไฟฟาตก ดับ หรือขาดแคลน ที่

สำคัญคือ มีราคาถูก ดังนั้นจึงเปนอีกจุดหน่ึง

ที่จะประชาสัมพันธใหนักลงทุนที่สนใจจะ 

เขามาลงทนุในประเทศไทย ไดรบัทราบขอมูล

เหลานี้ เพื่อเปนทางเลือกในการตัดสินใจ 

เขามาลงทุน 

พลังงานไฟฟา 
ถือเปนจุดแข็งของประเทศ  

 เน่ืองจากมีความม่ันคงไมเกิด
ไฟฟาตก ดับ หรือขาดแคลน  

ที่สำคัญคือ มีราคาถูก 
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อยางไรกต็าม เคยมกีารรวบรวมขอมูลเรือ่งพลงังานไฟฟาของกลุมประเทศ

อาเซยีนและประเทศตางๆ ท่ัวโลก ปรากฏวาประเทศไทยมจุีดแขง็เร่ืองความม่ันคง

ของระบบไฟฟามากทีส่ดุ ไมเกดิไฟฟาตก ดบั หรือขาดแคลน ระบบไฟฟาของไทย

มีคุณภาพดีกวาหลายๆ ประเทศ เพราะมีความสม่ำเสมอ และพอเพียง รวมทั้ง

ราคาคาไฟฟายังไมสูงมากนัก 

ÍÍ¡áººà¾×èÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÁŒ¤‹Ò¡‹ÍÊÃŒÒ§à¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ 

ปจจุบันเทคโนโลยีของโรงไฟฟาทุกประเภทนั้น สามารถควบคุมปญหา

เรื่องมลภาวะตางๆ ไดเกือบทั้งหมด เนื่องจากอุปกรณที่นำมาใชไดรับการพัฒนา

ใหมีเทคโนโลยีและคุณภาพท่ีสูงข้ึน แตมีราคาถูกลง โดย กฟผ. ไดดำเนินการ 

ดังนี้ 

ประการแรก โรงไฟฟาที่จะกอสรางขึ้นใหมของ กฟผ. ทุกแหง จะเนนการ

ออกแบบทีค่ำนงึถงึเรือ่งสขุภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ท่ี และรักษาสิง่แวดลอม

เปนอันดับตนๆ แมคากอสรางจะเพ่ิมสูงข้ึนก็ตาม เปนตนวา โรงไฟฟาถานหินที่

กอสรางใหมนั้น จะใชเทคโนโลยีถานหินสะอาด และใชเทคโนโลยี Super Critical

ซ่ึงจะทำใหประสิทธิภาพการใชพลังงานเพิ่มจากเดิมรอยละ 30 เปนรอยละ 40 

สำหรับปริมาณกาซตางๆ ที่จะปลอยออกมามีปริมาณนอยลง โรงไฟฟากังหัน

กาซจะเปลี่ยนไปใชเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบ Dry Low NOx ซึ่งมีผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอมในการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซดลดลง 

ประการที่สอง โรงไฟฟาทุกแหงจะตองเปนไปตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

ISO 14000 โดยโรงไฟฟาที่สำคัญๆ จะมีการรายงานขอมูลเรื่องมลภาวะและ 

ผลกระทบท่ีเกิดจากโรงไฟฟา สงตรงไปยังกรมควบคุมมลพิษตลอด 24 ชั่วโมง 

รวมถึงยังมีแนวคิดที่จะนำขอมูลดังกลาวใสในเว็บไซตดวย เพื่อใหประชาชน

สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา  

ประการที่สาม เรงดำเนินการปรับปรุงโรงไฟฟาท่ีออกแบบมากวา 30 ป 

ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อจะชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่จะ

ปลอยออกสูชัน้บรรยากาศ และหากโรงไฟฟานัน้ๆ ไมสามารถดำเนนิการปรบัปรงุ

ไดแลว อาจจำเปนตองกอสรางโรงไฟฟาใหมขึ้นเปนการทดแทน 

ประการท่ีสี ่โครงการปลกูปา เนือ่งจาก

การปลกูตนไมจำนวนมาก จะเปรยีบเสมอืนกับ

เปนการติดตั้งเคร่ืองจักรในการท่ีจะเปล่ียน

กาซคารบอนไดออกไซดใหมาเปนกาซออกซิเจน

โดยวิ ธีทางธรรมชาติ สำหรับในป 2553 

กฟผ. มีโครงการปลูกตนไมรอบบานพอ ที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 840,000 ตน  

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ในวโรกาสแหงการบรมราชาภิเษก ปที่ 60 

รวมถึงปลูกในบริเวณรอบๆ เขื่อนภูมิพลและ

เขื่อนสิริกิติ์ โดยรวมมือกับกระทรวงพลังงาน 

อยางไรก็ตาม จากการเก็บรวบรวม

ขอมูลเร่ืองความตองการใชไฟฟาโดยการ

สรางโรงไฟฟาใหม ปรากฏวาทุกคนตองการ

ใชไฟฟา แตไมตองการใหโรงไฟฟาเขามา 

ตั้งอยูในพ้ืนที่ที่อาศัยอยู ถาทุกคนคิดเชนนี้ 

ก็จะไมสามารถแกไขปญหาเร่ืองพลังงาน

ไฟฟาของประเทศได 

Ã³Ã§¤�»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ 

แมวา กฟผ. จะเปนผูขายไฟฟา แต

คำนงึถงึเรือ่งการประหยดัไฟดวย โดยรณรงค

ใหผูบริโภคหันมาใชอุปกรณไฟฟาท่ีประหยัด

พลงังาน หรอืทีม่เีครือ่งหมายเบอร 5 เน่ืองจาก 

การปลูกตนไมจำนวนมาก  
จะเปรียบเสมือนกับเปนการติดตั้งเครื่องจักร 
ในการท่ีจะเปล่ียนกาซคารบอนไดออกไซด 

ใหมาเปนกาซออกซิเจน 
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กฟผ. เปนองคกรที่ไมไดมุงผลกำไร แตเปนองคกรของรัฐท่ีดูแลเรื่องการใช

พลังงานไฟฟาของประเทศ 

สำหรบัอุปกรณประหยดัไฟฟาลาสดุที ่กฟผ. ดำเนินการมาต้ังแตตนป 2553 

คือ การเปลี่ยนหลอดผอมเบอร 5 รุนใหม ที่เล็กกวารุนเกา แตความสวางมาก

กวาเดิม โดยเปลี่ยนพรอมบัลลาสต ซึ่งจะใชบัลลาสตแกนเหล็ก (ราคาทั้งชุดใน

การเปล่ียนครัง้แรกจะอยูทีป่ระมาณ 220 บาท) อายุการใชงานของหลอดไฟประมาณ 

3 - 4 ป สวนบลัลาสตสามารถใชงานไดนานกวาหลอดไฟ ซ่ึงจะคุมทนุภายใน 2 ป 

โครงการเปล่ียนหลอดผอมดังกลาว ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

รัฐบาล โดยจะเปลี่ยนใหกับหนวยงานราชการทั้งหมดกอน ทั้งโครงการจำนวน 

2 ลานหลอด ดำเนินการภายในระยะเวลา 2 ป สวนภาคเอกชนก็มีการจูงใจให

เปลี่ยน ดวยการนำเสนอถึงขอดีของหลอดและบัลลาสตรุนใหม สำหรับประชาชน

ทั่วไปคงตองใชเวลาอีกระยะหน่ึง ตองสรางความเขาใจกอนเนื่องจากการเปลี่ยน

ตองเปลี่ยนทั้งบาลาสตดวย  

กฟผ. ยังมีแนวคิดเรื่องการประหยัดไฟฟาจากรีโมทคอนโทรล ซึ่งปจจุบัน

แมเราปดเครื่องใชไฟฟาดวยรีโมทไปแลวก็ตาม แตเคร่ืองใชไฟฟายังคงใชไฟฟา

ถงึ 3 วตัต จงึจะพยายามปรับลดลงใหเหลอื 1 วตัต (โครงการ 1 วัตตรกัษโลก) ซึง่

ในสวนนี้ กฟผ. ตองไปเจรจากับบริษัทผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ เพื่อดำเนินการ

เปลี่ยนสายการผลิตใหม 

สวนพฤติกรรมการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาของคนไทย สวนใหญจะเนน

เรื่องราคาเปนหลัก ไมไดใหความสำคัญกับเร่ืองประสิทธิภาพการใชไฟฟา ดังนั้น 

เพื่อชวยใหประชาชนเลือกใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟสูง และ

ประหยัดพลังงาน ตองรณรงคใหประชาชนหันมาใชอุปกรณไฟฟาที่มีเครื่องหมาย

เบอร 5 

CSR à¾×èÍ»ÃÐªÒª¹ÃÍºâÃ§ä¿¿‡Ò 

การดำเนินนโยบายทางดานความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ (CSR) 

จะเนนใหความสำคัญกับชุมชนที่อยูโดยรอบโรงไฟฟาสูงมาก ไมไดมุงชวยเหลือ

ในรูปการใหเงินเปนหลัก แตเปนการสงเสริมใหเศรษฐกิจชุมชนเกิดความเขมแข็ง

รวมสงเสริมในเชิงวิชาการ หากโครงการใดขาดเงินทุนสนับสนุน อาจใหการ

สนับสนุนบางตามความเหมาะสม เพราะปจจุบันมีกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่

รอบโรงไฟฟา (กองทุนรอบโรงไฟฟา) ซึ่ง

ชุมชนจะไดรับความชวยเหลืออยูแลว 

ทุกโครงการของ กฟผ. ที่ดำเนินการ

จะใหความสำคญักบัการมสีวนรวมของประชาชน 

อยางมาก ตวัอยางเชน ในกรณีทีจ่ะดำเนนิการ

กอสรางโรงไฟฟาใหม ถาจะตองเลือกพื้นที่ใด

ตองเขาไปทำความเขาใจกับประชาชนใหรับ

ฟงถึงเหตุผลของการเลือกพื้นที่ และสราง

ความเขาใจในทกุๆ เรือ่ง ท้ังนีห้ากประชาชนใน

พื้นที่สวนใหญไมเห็นดวยก็จะไมดำเนินการ

ตอ สวนโรงไฟฟาที่ดำเนินการอยูแลวจะดูแล

ใหดียิ่งขึ้น โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการตรวจสอบดวย 

เปาหมายประหยัดไฟฟาจากโครงการเปล่ียนหลอดผอมใหม T5 

ป 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

พลงัไฟฟา (เมกะวตัต) 43 129 215 344 473 584 498 369 198 

พลังงานไฟฟา (ลานหนวย) 210 629 1,049 1,678 2,307 2,852 2,433 1,804 965 

มีแนวโนมวาในอนาคตการจัดหา
ไฟฟาจะยากลำบากมากขึ้น 
จำเปนตองประคับประคอง

โครงการเหลานี้ ใหดี 

·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ Ñ̈´ËÒä¿¿‡Òã¹Í¹Ò¤μ 

มีแนวโนมวาในอนาคตการจัดหาไฟฟา

จะยากลำบากมากข้ึนทั้งในระยะส้ัน และ

ระยะยาว เพราะในชวงท่ีผานมาเกิดปญหา

ตางๆ เปนจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การชะลอการกอสร างโรงไฟฟา เอกชน 

รายใหญ (IPP) จึงจำเปนตองประคับประคอง

โครงการเหลาน้ีใหดี เพื่อรักษาความม่ันคง

ของการผลิตไฟฟาใหคงอยู รวมทั้งมีตนทุน

ที่สามารถแขงขันกับตางประเทศได  

การดำเนินการเรื่องใดๆ ก็ตาม หาก

ไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกฝายแลว 

การดำเนนิงานน้ันยอมประสบผลสำเร็จ กฟผ. 

จึงขอความรวมมือจากผูใชไฟฟาที่อยู ใน 

ภาคสวนตางๆ ดังน้ี  
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ประการแรก ใหประชาชนทกุคนชวยกนั

ประหยัด และใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยวิธีที่งายที่สุดคือ การเลือกใชอุปกรณที่มี

คุณภาพสูง ทั้งนี้การเลือกซ้ืออุปกรณไฟฟา

ตองดภูาพรวมเรือ่งการประหยดัพลงังานไฟฟา

เปนหลัก หรือที่มีเครื่องหมายเบอร 5 

ประการท่ีสอง ในอนาคตการจัดหา

พลงังานจะเปนเรือ่งทีย่ากมากขึน้ เพราะฉะนัน้

จำเปนตองใหสังคมไทยไดศึกษา และเรียนรู

ขอมลูดานตางๆ อยางถองแท เนือ่งจากทกุคน

ไมสามารถจะปฏิเสธการใชพลังงานไฟฟาใน

ชีวิตประจำวันได หากไมมีไฟฟาก็อยูไมได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการผลิตของประเทศ

ตองพึ่งพาพลังงานไฟฟาทั้งสิ้น 

ประวัติผูวาการ กฟผ. ประวัติผูวาการ กฟผ. 

นายสุทัศน ปทมสิริวัฒน ผูวาการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) คนที่ 11 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร  

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือป 2517 

ในระหวางป 2546 - 2552 ไดเขารับการอบรมในหลักสูตร อาท ิAdvanced 

Management Program Harvard Business School, Director Certification 

Program ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Senior Executive 

Development Program-2 ของมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

ASEAN Executive Development Programme, Thammasat Business 

School ฯลฯ 

ตำแหนงใน กฟผ. ในชวงที่ผานมา คือ รองผูวาการผลิตไฟฟา ผูชวย 

ผูวาการบริหารสายงานผลิตไฟฟา ผูชวยผูวาการธุรกิจเดินเครื่องและบำรุง

รักษา ฯลฯ 
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ทานใหเกียรติกับทีมงานวารสาร โดยไดเปดโอกาสใหไดสัมภาษณเจาะลึก

ในหองทำงานและเลาใหฟงถึงสวนตวัของทานอยางเปนกนัเอง เรือ่งราวของทานมี

มากมาย มาเริม่กนัที่ชีวิตในวัยเด็กและเรื่องราวในดานการศึกษาของทานกันกอน 

ªÕÇÔμã¹ÇÑÂà ḉ¡á¶º¶¹¹à¾ªÃºØÃÕ 

ทานเลาใหเราฟงถึงชีวิตในวัยเด็กของทานวา 

“วยัเด็กผมอยูในกรุงเทพฯ ถนนเพชรบรีุ อยูในซอยสมประสงค 2 ตรงขาม

กรุงเทพการบัญชี แถวโรงหนังเมโทร ที่บานทำกิจการใหเชาตึก แตคุณพอก็เคย

ทำงานบริษัทเงินทุนมากอน สวนคุณแมก็ทำงานท่ีสถานทูตอเมริกัน 

ตอนเด็กจึงเขาเรียนที่โรงเรียนสมประสงคหลังบาน แลวก็มาตอช้ันประถม

ทีโ่รงเรยีนเซนตดอมินกิ หางออกไปหนอย ทีน่ีผ่มเรียนจนถึงชัน้มธัยมตนเลย และ

ทีโ่รงเรยีนมคีำขวัญวา “ยอมตายดกีวาทำบาป” อันนีเ้ปนคำขวญัท่ีผมจำขึน้ใจ (หวัเราะ) 

(นายพสุ โลหารชุน)(นายพสุ โลหารชุน)  
สมาชิกใหมแหงครอบครัวบีโอไอ ซึ่งเปนผูบริหารระดับรองเลขาธิการชายหน่ึงเดียวของเราตอนน้ี ไมใชใคร
ที่ไหน แตเปนผูคร่ำหวอดในกระทรวงอุตสาหกรรมมายาวนาน ประสบการณและช่ือเสียงของทาน หากใครท่ี
ตองคลุกคลีในวงการ SMEs ยอมเปนไปไมไดที่จะไมรูจักทาน “ดร.พสุ โลหารชุน” 

 ของรองเลขาธิการฯ คนใหม 

จากนั้นผมก็มาตอมัธยมปลายที่โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาในดานวิทยาศาสตร รุน

ของผมตอนนั้นก็คือรุน 37 รุนเดียวกับทาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (รวอ.) 

คนปจจุบัน (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน) จบแลว

ก็มาตอที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในคณะ

วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟา” 

เซนตดอมินิก... 
ยอมตายดีกวาทำบาป 
คำขวัญประจำโรงเรียน 

ที่จำขึ้นใจ 

มุมมอง มุมมอง 
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(นายพสุ โลหารชุน) 

มุมมอง 

ชอบเรียนดานคณิตศาสตร ฟสิกส 
มากกวาดานชีววิทยาที่ตองเขาแล็บ 
ดังนั้นขอเรียนวิศวะไฟฟาดีกวา 

àÃÕÂ¹¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÃ�·Õè Ø̈ÌÒÏ 

เหตุที่ทานเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตรนั้น ทานใหเหตุผลวาประทับใจ

รุนพ่ีที่เขามารับนองตอนทานเรียนอยูเตรียมอุดมศึกษา และโดยสวนตัวทานก็

เปนคนชอบเรียนดานคณิตศาสตร ฟสกิส มากกวาดานชวีวทิยาท่ีตองเขาหองแลบ็ 

(Lab) เมื่อนึกถึงสาขาหลักๆ ของวิศวะในสมัยน้ัน ซึ่งมี ไฟฟา เครื่องกล เคมี 

แลวก็โยธา ทำใหทานเลือกเรียนสาขาไฟฟาเพราะนาจะเปนสาขาท่ีใชคณิตศาสตร

มากกวาสาขาอ่ืน 

หลังจากจบการศึกษา ทานไดทดลองทำงานชวงส้ันๆ ที่บริษัท ไทยวา ซึ่ง

เปนบริษัททำแปงมัน ทำวุนเสน ของสิงคโปร อยูตรงสาทร หนาโรงแรมบันยันทรี

ทานเลาวา ชวงที่ทานเขาไปทำงานที่นั่น ทานเปนวิศวกรคนเดียว นอกนั้นก็จะเปน

พวกนักการตลาดมากกวา  

ÈÖ¡ÉÒ»ÃÔÞÞÒâ··Õè¹ÔÇÂÍÃ�¡ 

ทานเลาถึงสมัยที่ทานไปศึกษาตอที่สหรัฐอเมริกาใหเราฟงวา 

“ผมไปเรียนตอที่นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ที่ Polytechnic Institute 

of New York ที่นี่เปนมหาวิทยาลัยดานวิศวกรรมแหงหน่ึงที่มีชื่อพอสมควรใน

นิวยอรก เรียนอยูหนึ่งป ก็เปลี่ยนมาเรียนสาขาวิศวอุตสาหการ (Industrial 

Engineering: I.E.) เพราะเห็นวาเรื่องไฟฟานี่ทฤษฎีเยอะเหลือเกิน ก็เลยหันมา

เรียนปริญญาโทดาน I.E. ซึ่งก็มีเพื่อนๆ คนไทยมารวมเรียนดวย 2 - 3 คน  

ก็สนุกดีที่มาเรียนในเมืองใหญ นิวยอรกเปนเมืองท่ีนาสนใจ” 

»ÃÔÞÞÒâ·ãºà ṌÂÇäÁ‹¾Í ¢Íμ‹ÍÍÕ¡ãº 

“เมื่อครบป ผมก็เรียนจบปริญญาโทท่ีนิวยอรก แตก็รูสึกวา ทำไมเร็วจัง 

อยากอยูตออีกสักพัก เลยตัดสินใจเรียนตอที่เวอรจิเนียเทคหรือช่ือเต็มๆ ใน

ภาษาอังกฤษวา Virginia Polytechnic Institute and State University ท่ีเมือง 

Blacksberg เริ่มเรียนเม่ือป 2525 แลวก็เรียนจบประมาณป 2529 โดยเรียนตอ

ปริญญาเอกดาน Industrial Engineering Operation Research ดวยทุนสวนตัว 

โดยมหาวิทยาลัยใหคาเลาเรียน และผมก็ทำงานเปนผูชวยอาจารย (Teaching 

Asistant) ดวย ตอนนั้นตองทำวิทยานิพนธเร่ืองเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจกับ

การวางผังโรงงาน เปนเร่ืองเก่ียวกับการใช

คอมพิวเตอรมาชวยในการตัดสินใจวาง 

รูปแบบโรงงาน” 

à¾×èÍ¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä·Âã¹ªÑé¹»ÃÔÞÞÒàÍ¡  

“ชวงท่ีเรียนปริญญาเอกน้ันเรียนหนัก

มาก ก็คิดๆ กับตัวเองวาทำไมถึงเหนื่อย

อยางน้ี ทำไมการทำวทิยานิพนธถึงยากอยางนี ้

จึงพยายามเรียนใหหนักขึ้น บางคนเรียน

กอนผม แตวิทยานิพนธไมผาน ตองใชเวลา

ถึง 8 ปจึงจะจบ เริ่มมองอนาคตตัวเองบาง 

ทำใหเกิดความพยายาม 

ชวงปกลางๆ ที่เริ่มเจอคนไทย ก็รูสึก

สนกุ ทานอาหารกนับาง สังสรรคกนับาง ตอมา

ก็เริ่มคิดแลววา อยางนี้ไมไดแลว ตองต้ังใจ

เรงเคร่ืองหนอย เพราะเห็นเพ่ือนท่ีเรียนเกง

เห็นเพื่อนท่ีเรียนเกง 
เปนตัวอยางวา 
ทำไมเกงอยางน้ี 

แตทำวิทยานิพนธ ไมผาน 
แลวเราจะไหวเหรอ 
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แตยังไมจบเปนตัวอยางวา ทำไมเกงอยางนี้แตทำวทิยานพินธ ไมผาน แลวเราจะ

ไหวเหรอ ตอนหลังก็เลยพยายามเรงเคร่ือง เพราะตอนเรยีนปรญิญาเอกนีไ่มแน 

ขึน้อยูกบัวาเราเจอทีอ่าจารยปรึกษา (Advisor) ที่เปนมิตรและคุยกันรูเรื่องแคไหน” 

หลังจากท่ีทานเรียนจบก็มีอาจารยหัวหนาแผนกท่ีเวอรจิเนียเทคชวนทาน

ไปเรยีนตอทีเ่ทก็ซสั เน่ืองจากอาจารยทานนัน้ไปเปนหวัหนาแผนกท่ีเทก็ซัส แตทาน

ไดตอบปฏิเสธเน่ืองจากรูสึกอิ่มตัวและคิดวานาจะกลับเมืองไทย ทั้งที่ตอนน้ันก็มี

เพ่ือนที่อยูทำงานตอในสหรัฐฯ ทานเลาวา มีเพื่อนทำงานที่ NASA ดวย แตพอ

อายุ 40 กวาๆ เพื่อนคนน้ันก็กลับมาเมืองไทย ในขณะท่ีทานน้ัน ตัดสินใจทันทีที่

จะกลับเมืองไทย 

·Ó§Ò¹·Õè Seagate ËÅÑ§ÊÓàÃç¨»ÃÔÞÞÒàÍ¡ 

“จรงิๆ แลว ตอนผมกลบัมาจากอเมรกิา กอนที่ผมจะเขารับราชการ ผมได

ไปทำบริษัทเอกชนอยูพักหนึ่ง คือไปทำ Hard Disk Drive (HDD) ใหกับบริษัทซี

เกท (Seagate) ที่ตึกมโนรมย 

ตอมาเม่ือเขารับราชการ ผมจึงขอลาออกกับผูบริหาร ซึ่งไดถูกถามวา 

“คิดดีแลวเหรอ” เพราะบริษัทพวกนี้ Compensation ดี เขาทำงานสักพักก็ให

โบนัส ให Option แตเราตั้งใจทำราชการก็เลยออกมารับราชการยาว” 

ÃÑºÃÒª¡ÒÃ·Õè¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 

ชวงที่ทานกลับมาเมืองไทยใหมๆ 

ประมาณป 2529 - 2530 หลังจากท่ี 

ทานออกจากซีเกท ทานก็ไดคุยกับหลายๆ 

หนวยงานในภาคราชการ ทานไดคุยกับ  

ดร. สาวิตต โพธิวิหค จากสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แลวก็ไดคุยกับ 

ดร. ดำร ิสุโขธนงั ทีก่รมสงเสริมอตุสาหกรรม 

นอกจากนี้ ทานยังไดคุยกับคนจากบีโอไอ

ดวย แตเปนใครนั้น ทานจำชื่อไมไดแลว… 

แล วก็ ยั ง ได คุ ย กับคนจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมดวย 

“ตอนน้ันผมสนใจงานของทานดำริใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ของ

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนความรวมมือ

ของรัฐบาลไทย ที่อยากชวยอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลของไทยใหเขมแข็งเพราะเปน

พื้นฐานของระบบอุตสาหกรรม ตอนนั้นเปน 

กองแตมีชื่อวาสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม

เครือ่งจกัรกลและโลหะการ” 

ตอนชวงแรกท่ีทานอยูสถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมฯ น้ี ไดรับผิดชอบใหทำเร่ืองแม

พิมพ โดยทานตองทำงานรวมกับผูเชี่ยวชาญ

เรื่องแมพิมพของญ่ีปุนและเยอรมนี โดยเปน

โครงการความรวมมือกนัระหวางไทยและญ่ีปุน 

และภายใตความรวมมือนั้น ก็มีความรวมมือ

ยอยระหวางไทยกับเยอรมนีดวย 

“มีผูเช่ียวชาญมาสอนพวกเรา ผมก็

นำตำราของเขามาแปลและเรียบเรียง และ

ผมก็ออกสำรวจโรงงาน ซึง่จรงิๆ แลวงานแรกๆ 

ที่เราทำกอนท่ีจะพบผูเชี่ยวชาญเหลาน้ีก็คือ

เราไดออกสำรวจโรงงานหลายๆ สิบโรงงาน

กับเพื่อนที่กรมฯ แตเมื่อผูเชี่ยวชาญมาแลว

เราก็มาดูกันวาควรถายทอดความรูระดับไหน

ใหกับใครอยางไร  

ผมเคยทำงานดาน  
Hard Disk Drive ที่ Seagate 
พอผมออกไปคุณพรชัยก็เขามา 
คนไทยกอนผมคือคุณสัมพันธ 
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เราก็ชวยเขาทำเอกสารตำราแลวก็ออกไปโรงงานกับเขาดวย ก็เปนเร่ือง

เกี่ยวกับแมพิมพ แลวก็นำคนจากโรงงานเขามาอบรมการปฏิบัติการอะไรตางๆ 

เม่ือจบโครงการนั้น ผมก็ชวยเขียนขอทำโครงการอื่นๆ อีก ทั้งแบบระยะสัน้และ

โครงการใหญ 5 ป มลีกัษณะเปนโครงการความรวมมือตางๆ”  

¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞàÂÍÃÁÑ¹ áÅÐ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞÞÕè»Ø†¹ 

เมื่อสอบถามถึงประสบการณการทำงานกับผูเชี่ยวชาญเยอรมันและ 

ผูเชี่ยวชาญญ่ีปุน ทานกลาววา 

“จากประสบการณของผม การถายทอดความรูของผูเชี่ยวชาญเยอรมันสู 

คนไทยทำไดดีกวาผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุน เนื่องจากผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมันจะมีวิธี

การส่ือสารท่ีเขาใจงายและสามารถนำไปเปนหลกัในการออกแบบและสรางแมพมิพ

ได แตผูเช่ียวชาญชาวญ่ีปุนจะเกงในเชิงลกึ ซึง่หากไมตรงกับดานท่ีเขาทำ เชน เขา

เปนผูเชี่ยวชาญดานแมพิมพสำหรับชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส แตมาขอความรูเรื่อง

แมพิมพสำหรับช้ินสวนยานยนตอยางน้ี เขาจะไมแนใจและไมกลาใหคำปรกึษาเลย” 

¤ÇÒÁáμ¡μ‹Ò§¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÁ‹¾ÔÁ¾�¢Í§ä·Âã¹Í Ṍμ¡Ñº»̃¨ Ø̈ºÑ¹ 

“ถาตอนท่ีกลับมาใหมๆ โรงงานก็เปนแบบเล็กๆ เครื่องไมเคร่ืองมือก็ยัง

ไมทันสมัยเทาไร จะพอมีทันสมัยหนอยก็ของบริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร แมพิมพ

สมัยน้ันยังไมไดใชคอมพิวเตอรในการเขียนแบบ พอจะเริ่มใชหนอยก็เปนการใช

คอมพิวเตอร 2D ในการเขยีนแบบ ขึน้มาอกีระดับก็ใช 3D” ทานเลาถงึอุตสาหกรรม

แมพิมพไทยในอดีต 

“ในชวง 20 ปนี้ โครงการท่ีเก่ียวกับแมพิมพโดยเฉพาะผมทำมา 4 - 5 

โครงการ ถาโครงการใหญสุดก็เริ่มเมื่อ 5 - 6 ปที่แลว เปนโครงการแผนแมบท

การพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ ไดงบประมาณ 1,690 ลานบาท ผานครม. แลว 

และใหสถาบันไทย-เยอรมันดูแล ตอนน้ีจบระยะท่ี 1 แลว กำลังเขาสูระยะท่ี 2 

ไดมาอีก 1,000 ลานบาท  

สมัยกอนตอนทำแรกๆ เราขอผูเชี่ยวชาญแมพิมพเยอรมันมาอยูกับเรา 2 

- 3 ป เราก็ประกบไปทำงานกับเคาดวย ไปโรงงาน ตอมาก็ขอเปนโครงการใหญ

เลย 5 ป เปนการรวมมือกับญ่ีปุน 3 - 400 ลานบาท แตเราก็ยังไมเกงพอลองดู

โครงการยอยๆ กย็งัไมพออกี คราวนีก้เ็ลยมาโครงการใหญอีก 1,600 กวาลานบาท 

ที่สถาบันไทย-เยอรมันดูแล”  

“ถามวาโรงงานแมพิมพของไทยดีขึ้น

หรือไม ก็ตองตอบวาดีขึ้น อยางตอนที่เรา

เริ่มโครงการแมพิมพ 1,600 กวาลานบาทนี้ 

มีการสงออกแมพิมพไมถึง 2,000 ลาน แต

เมือ่ปท่ีแลวมกีารสงออกนาจะประมาณ 8,000 

ถงึ 9,000 ลานบาท แสดงใหเหน็วาการสงออก

แมพมิพเพิม่ขึน้ 4 - 5 เทาในระยะเวลาประมาณ 

5 ป ผลพวงอันหนึ่งก็คือความจริงจังของ

ภาครฐัท่ีทำเรือ่งนี ้ในขณะทีก่ารนำเขาแมพมิพ

กเ็ริม่ลดลง โรงงานแมพมิพดีๆ  ทีเ่ปนของไทย

ก็เริ่มมีมากข้ึน”  

นอกจากน้ี ทานยังกลาวถึงแผนการ

พัฒนาคนในแผนแมบท 5 ปอีกดวย วาได

บรรจุเรือ่งการพัฒนาคนเปนพนัๆ คน รวมถงึ

การพฒันาเทคโนโลยแีละกลยทุธในการพฒันา

กลุมของแมพิมพตางๆ ทั้งนี้ รัฐจำเปนตอง

ไดรับความรวมมือจากสมาคมเอกชน องคกร

เอกชน และตัวเอกชนเองมาชวยกันทำงาน 

·ÔÈ·Ò§¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÁ‹¾ÔÁ¾�
¢Í§ä·Â 

ทานเห็นวาอุตสาหกรรมแมพิมพของ

ไทยเร่ิมดีขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากมีภาคการวิจัย

และภาคการศึกษามารวมกับภาครัฐชวยกัน

พัฒนาเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม เทคโนโลยี

ก็มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก จนไมแนใจ

วาจะไลตามตางชาติไดทันหรือไม  

ทกุวนันี ้แมพิมพพลาสตกิ หรอืแมพมิพ

โลหะ อุตสาหกรรมไทยสามารถทำไดเองใน

ระดับหนึ่ง แตหากเปนงานท่ียากขึ้นไปอีก

ระดับ บริษัทท่ัวไปก็มักม่ันใจกับผลิตภัณฑ

ของญี่ปุนมากกวา 

ÃÑºÃÒª¡ÒÃ Œ́ÇÂ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ 

 จากเม่ือเร่ิมแรกท่ีทานรับราชการท่ี

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

แปลตำราและเรียบเรียง ออกสำรวจโรงงาน 
ชวยถายทอดความรูใหกับภาคเอกชน 
แถมดวยเขียนขอทำโครงการอ่ืนๆ อีก 
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และโลหะการมาตลอด โดยหลังจากนั้นเมื่อประมาณ ป 2539 - 2540 มีการปรับ

โครงสราง สถาบันฯ (ซึ่งมีฐานะเทียบเทากอง) นี้ก็ไดถูกยกระดับขึ้นเปนสำนัก 

ทานจึงไดเปนผูอำนวยการสำนัก 

ระหวางท่ีรับราชการอยู บางครั้งทานก็เกิดความรูสึกอยากกลับไปทำงาน

ในภาคเอกชนอยูบาง ตามแบบราชการท่ีอาจมีระบบท่ีไมเร็วอยางท่ีใจคิด ทาน

เลาใหฟงวา 

“กม็ชีวงทีอ่ดึอดัไมสบายใจ ทำไมตองอยางนี ้ทำไมตองอยางน้ัน โดยเฉพาะ

ชวงแรกๆ ก็นึกๆ อยูพักหน่ึง แตเนื่องจากตอนน้ันยังไมติดใจในเอกชน และพอ

เวลารูสกึอดึอดัซักพักแลวผานชวงนัน้ไปได กเ็ร่ิมมอีะไรดีๆ เขามา กท็ำใหทำตอได 

ก็รูสึกสนุก ก็ตอนน้ันรูสึกเหมือนกับวาเปนงานอีกแบบท่ีนายเราใหเราคิด

โครงการนั้นโครงการน้ี คิดไปเร่ือย ของบโครงการนั้นโครงการน้ี ขอญี่ปุนบาง 

ขอเยอรมนีบาง ก็คิดไปเรื่อย จนคิดวาไปไหนไมรอดแลวก็เลยอยูยาว แตก็มี

ชวงแรกๆ ที่คิดวา ใชรึเปลา อาจเปนเพราะตอนน้ันยังไมลงตัว” 

ÂŒÒÂÁÒ·Ó§Ò¹·ÕèºÕâÍäÍ 

“ที่บีโอไอน่ีก็เปนโอกาสท่ีผมจะไดเห็นอะไรอีกมุมหนึ่ง ไดประสบการณ

เพิ่มขึ้น มาที่นี่ก็รูสึกอบอุน เพื่อนๆ บีโอไอท่ีผมเคยพบก็มาทกัทาย” 

งานที่บีโอไอซึ่งทานรับผิดชอบจะเปนเรื่อง SMEs และการประสานศูนย

ภูมิภาค ทานกลาววา จะพยายามดแูลเรือ่งทีร่บัผดิชอบอยางเต็มที่ อะไรที่ชวยได

ทานก็จะพยายาม ทานจะพยายามสื่อสารใหบริษัท SMEs เห็นประโยชนของการ

ไดรับการสงเสริมการลงทุนมากข้ึน ปรับการใหสิทธิประโยชนใหบริษัทเขาถึงได

มากขึ้น มีความสะดวกมากขึ้น เพื่อให SMEs เขาถึงระบบของบีโอไอไดมากข้ึน  

“สวนใหญลูกคาบีโอไอจะเปนบริษัทขนาดใหญ ซึ่งตอนนี้รองฯ ดวงใจก็

จะทำโฆษณาเก่ียวกับ SMEs อยากให SMEs เขามาตรงน้ีมากขึ้น เพ่ือใหไดรับ

สิทธิประโยชนทางภาษีและนำเงินมาขยายการลงทุน เพราะ SMEs เปนรากฐาน

ของอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และทางหนวยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมก็พยายามทำให 

SMEs เปน Supplier ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ เทาที่ทราบ ในชวง 3 - 4 ปที่

ผานมา บีโอไอก็พยายามขยายไปตางจงัหวดัให SMEs ไดประโยชนจากบโีอไอ” 

á¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ 

ทานบอกกับเราถงึแนวคิดในการทำงานใหมีความสุขของทานวา 

“ผมเปนคนท่ีคิดบวก ไมพยายามคิดในแงลบ กับเพื่อนรวมงานผมก็

พยายามฟงเพ่ือนๆ จะพยายามคิดในเชิงบวกและหาโอกาสใหกับตัวเอง พยายาม

คิดโครงการอะไรๆ เอง  

ซึ่งก็ตางกับที่ บีโอไอ ซึ่งมีการเสนอ

โครงการมาใหอนุมตัแิละมกีฎระเบยีบแนวทาง

ในการพิจารณา ซึ่งตางจากที่ทำงานเดิมของ

ผมท่ีผมจะทำโครงการแลวไปเสนอความคิด

เพื่อของบประมาณวาโครงการน้ีดีอยางไร 

โครงการนี้จะชวยสรางความสามารถในการ

แขงขันใหไดอยางไร เปนตน” 

“ผมจะเคารพและใหเกียรตใินความคดิ

ของเพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 

หากความคิดของเขาเราคิดวาไมใชก็คุยกัน

ใหเสร็จ ในท่ีประชุมวานาจะเปนอยางน้ีๆ 

ผมจะรับฟงทุกความคิดเห็นแลวมาคุยกัน 

ผมคิดวาทุกคนตองการทำสิ่งที่ดีท่ีสุดตาม

ศักยภาพของตนเองอยูแลว ถาจำเปนตอง

ปฏิเสธความคิดของใคร ก็จะใหเขาเขาใจวา

เรื่องน้ีทำอยางน้ีตอนน้ีคงไมเหมาะ แตไมใช

บอกวาไมเอา จะอธิบายใหเขาเขาใจก็จะมี

ความสบายใจท่ีทำ คราวหนาเขาก็อาจจะมี

ความคิดท่ีดีก็ได เพราะถาคราวน้ีเราปฏิเสธ

เขาท้ังท่ีเขายังไมเขาใจ คราวหนาเขาก็อาจ

จะไมอยากคิดแลว เห็นหัวหนาไมเอาง้ันผมก็

ไมคิดแลว” 

ทานรองเลขาธิการฯ กลาวทิ้งทาย

ดวยการขอบคุณชาวบีโอไอท่ีใหการตอนรับ

อยางอบอุนและเปนกันเอง  
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บีโอไอ บีโอไอ 
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·ÓºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃãªŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹ÔμÔºØ¤¤Å 

1. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ÁÕà§Ô¹·Ø¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ ËÃ×ÍÃÒÂä Œ́¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
áÅÐ¹Óà§Ô¹¹Ñé¹ä»½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹½Ò¡·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ¶×Íà»š¹ÃÒÂä Œ́·Õè
ä Œ́ÃÑºÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹ÔμÔºØ¤¤ÅËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ กรณีบริษัทมีรายไดจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร หากบริษัทไดนำ 

เงินทุนหมุนเวียนนับตั้งแตวันที่บริษัทเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ที่

ไดรับการสงเสริมฯ ไปฝากไวกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ดอกเบ้ียที่เกิด

จากเงินฝากประเภทท่ีตองจายคืนเม่ือทวงถามจากเงินฝากประเภทออมทรัพย 

ซึ่งใชสมุดคูฝากในการฝากถอน และไมใชเช็คในการถอน ใหถือเปนรายได

จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ทั้งนี้

ดอกเบี้ยนั้นตองรวมแลวไมเกินรอยละ 2 ของรายไดท้ังสิ้นของกิจการที่ได

รับการสงเสริมฯ  

2. ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ··Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅÐä Œ́ÃÑº¡ÒÃ
Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹ÔμÔºØ¤¤Å ¨ÐμŒÍ§ËÑ¡ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́ ³ ·Õè ‹̈ÒÂËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ ธนาคารยังคงมีหนาที่หักภาษีเงินไดนิติบุคคล ณ ที่จาย เพราะเง่ือนไข

ในการยกเวนดังกลาวยังไมแนนอน เนื่องจากดอกเบ้ียที่ไดรับยกเวนจะตอง

รวมแลวไมเกินรอยละ 2 ของรายไดท้ังสิ้นจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

3. ´Í¡àºÕéÂÃÑº·Õèä Œ́ÃÑº¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í ¨Ð¶×Íà»š¹ÃÒÂä Œ́·Õèä Œ́ÃÑºÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ
à§Ô¹ä Œ́¹ÔμÔºØ¤¤ÅËÃ×ÍäÁ‹ 

นานาสาระกับ นานาสาระกับ 

ตอบ กรณีบริษัทมีรายไดจากดอกเบ้ีย

เงินกูจากบริษัทในเครือ รายไดดังกลาว

ไมถือเปนรายไดที่ไดรับการสงเสริมฯ 

และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

4. ºÃÔÉÑ·¼ÅÔμÊÑº»ÐÃ´¡ÃÐ»‰Í§ «Öè§μÒÁ
¡ÃÃÁÇÔ¸Õ¡ÒÃ¼ÅÔμ¨ÐÁÕà»Å×Í¡ÊÑº»ÐÃ´ 
áÅÐ¹éÓÊÑº»ÐÃ´à»š¹¼Å¾ÅÍÂä Œ́ ËÒ¡
ºÃÔÉÑ·¨ÓË¹‹ÒÂ¼Å¾ÅÍÂä Œ́ àËÅ‹Ò¹Ñé¹ 
ÃÒÂä Œ́¨Ò¡¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ¼Å¾ÅÍÂä Œ́ Ñ́§
¡Å‹ÒÇ ¨Ð¶×Íà»š¹ÃÒÂä Œ́·Õèä Œ́ÃÑºÂ¡àÇŒ¹
ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹ÔμÔºØ¤¤ÅËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ รายไดที่ เกิดจากการจำหนาย

ผลพลอยไดและสินคากึ่งสำเร็จรูป ถือ

เปนรายไดจากการประกอบกิจการท่ีได

รับการสงเสริมฯ และไดรับยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล ซึ่งบริษัทจะตองระบุไว

ในคำขอรับการสงเสริมฯ เพ่ือใหไดรับ

สิทธิประโยชนดังกลาว  

 โดยในบัตรสงเสริมฯ จะตองระบุ

ใหชัดเจนดวยวา ผลพลอยไดหรือสินคา

กึ่งสำเร็จรูปนั้นคืออะไร ซึ่งรวมเศษซาก

วัสดุของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 

และยังมิไดแปรสภาพเปนอยางอื่น หาก

ผูไดรับการสงเสริมฯ นำผลพลอยไดไป

แปรสภาพเปนอยางอ่ืน หรือเปนสินคา

ชนิดใหม รายไดจากการขายผลพลอยได

ที่นำไปแปรรูปดังกลาวจะไมไดรับการ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

5. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ÁÕÃÒÂä Œ́·Õè à¡Ô´¨Ò¡¤‹Ò»ÃÑº¤Ù‹
ÊÑÞÞÒ·ÕèäÁ‹» Ô̄ºÑμÔμÒÁÊÑÞÞÒ ÃÒÂä Œ́
Ñ́§¡Å‹ÒÇ ¨Ð¶×Íà»š¹ÃÒÂä Œ́·Õè¨Ðä Œ́Â¡àÇŒ¹

ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹ÔμÔºØ¤¤ÅËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ รายไดจากคาปรับถือเปนรายได

จากการอ่ืน มใิชรายไดจากกจิการท่ีไดรบั

การสงเสริมฯ 

 ดังนั้ นรายไดดั งกล าวจะตอง

คำนวณเพ่ือชำระภาษีเงินไดนิติบุคคล

ตามปกติ 
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6. à§Ô¹Å§·Ø¹¢Í§¡Ô¨¡ÒÃÊÃŒ Ò§·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂÊÓËÃÑº¼ÙŒÁÕÃÒÂä Œ́¹ŒÍÂËÃ×Í 
»Ò¹¡ÅÒ§ ÃÇÁ¶Ö§ÍÐäÃºŒÒ§ 
ตอบ ประกอบดวยคากอสรางสาธารณูปโภค และทรัพยสินสวนกลางเทานั้น 

โดยจะไมรวมถึงคากอสรางบานหรืออาคารชุดที่จะขายใหแกลูกคา รวมทั้ง

มูลคาเครื่องจักร 

7. ¼ÙŒä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ã¹¡Ô¨¡ÒÃÊÃŒÒ§·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂÊÓËÃÑº¼ÙŒÁÕÃÒÂä Œ́¹ŒÍÂ 
ËÃ×Í»Ò¹¡ÅÒ§ ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃ¢ÒÂÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �ãËŒá¡‹¼ÙŒ«×éÍ ¨ÐμŒÍ§ËÑ¡ÀÒÉÕ 
³ ·Õè ‹̈ÒÂËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ เม่ือผูไดรบัการสงเสริมฯ โอนกรรมสทิธิใ์นทีด่นิพรอมสิง่ปลกูสรางใหกับ

ผูซือ้ ผูซือ้หรอืผูจายเงนิไมมหีนาทีต่องหักภาษเีงนิได ณ ทีจ่ายแตอยางใด โดย

ผูไดรับการสงเสริมฯ ตองระบุสถานะของตนซ่ึงเปนผูโอนไวในหนังสือสัญญา

ขายทีด่นิ (ท.ด.13) โดยใหมขีอความตอทายรายการ “อำเภอ... จังหวดั...” วา 

“เปนผูไดรับการสงเสริมฯ ตามประเภท 7.17 กิจการท่ีอยูอาศัยสำหรับผูมี

รายไดนอยหรือปานกลาง ตามบัตรสงเสริมเลขที่.../ลงวันท่ี...” ก็จะทำให

ขอเท็จจริงสมบูรณยิ่งข้ึน  

8. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ÁÕ·Ñé§â¤Ã§¡ÒÃ·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅÐäÁ‹ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
·ÓäÁ Ö̈§μŒÍ§áÂ¡ºÑÞªÕÃÒÂÃÑºÃÒÂ ‹̈ÒÂ¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
ÍÍ¡¨Ò¡¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèäÁ‹ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
ตอบ ตองแยกบญัชเีพือ่ประโยชนในการตรวจสอบ การใชสทิธิยกเวนภาษีเงนิได

นิติบุคคล แตหากกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ หมดสิทธิ์ในการยกเวนภาษีฯ 

ไปแลว ก็ไมตองแยกบัญชี  

9. ã¹¡ÒÃà©ÅÕèÂÃÒÂä Œ́áÅÐÃÒÂ ‹̈ÒÂ à¾×èÍ¹Óä»¤Ó¹Ç³¡ÓäÃÊØ·¸Ô¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä Œ́
ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ËÒ¡ÃÒÂä Œ́ËÃ×ÍÃÒÂ ‹̈ÒÂ¹Ñé¹ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶áÂ¡ä Œ́ªÑ´à¨¹Ç‹Ò
à»š¹¢Í§¡Ô¨¡ÒÃã´ ¨ÐÁÕÇÔ¸Õ» Ô̄ºÑμÔÍÂ‹Ò§äÃ 
ตอบ กรณีมีรายไดจากการจำหนายผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน ซึ่งมีทั้งกิจการ

ที่ไดรับและไมไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งไมสามารถแยกรายได

ออกจากกันใหเหน็ไดอยางชดัเจน ใหแยกรายไดดงักลาวเปนรายไดของกจิการ

ที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลกอน จนครบตามสิทธิประโยชนท่ีไดรับท่ี

กำหนดไวในบัตรสงเสริมฯ สวนรายไดที่เหลือใหถือเปนรายไดที่ตองนำไป

รวมคำนวณ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล 

 กรณีรายจายจากกิจการรายการใดท่ีไมสามารถแบงแยกไดชัดแจง 

และไมมีเกณฑอื่นที่จะเฉลี่ยใหเปนการเหมาะสมวาเปนรายจายของกิจการใด

ใหเฉลีย่รายจายดงักลาวออกตามสวนของรายไดจากกจิการทีไ่ดรบัการยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลและกิจการท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

10. ËÒ¡ºÃÔÉÑ··Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ‹̈ÒÂ
à§Ô¹»̃¹¼ÅãËŒºÃÔÉÑ·¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¨ÐμŒÍ§ 
ËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè ‹̈ÒÂËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ หากมีการจายเงินปนผลในระหวาง

เวลาท่ีบริษัทที่ไดรับการสงเสริมฯ ไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทผูถือ

หุนจะไดรับยกเวน ไมตองนำเงินปนผล

ไปรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดนติบิคุคล 

และบรษัิทผูจายเงินปนผลไมตองหกัภาษ ี

ณ ที่จายดวย 

11. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·ä Œ́ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�Å´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ
à§Ô¹ä Œ́¹ÔμÔºØ¤¤Å ÊÓËÃÑº¡ÓäÃÊØ·¸Ôã¹
ÍÑμÃÒÃŒÍÂÅ Ð 50 áÅ ÐÁÕ ¡ ÒÃ ‹̈ ÒÂ
à§Ô¹»̃¹¼ÅãËŒ¡Ñº¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ¼ÙŒ·Õè ä Œ́ÃÑº
à§Ô¹»̃¹¼Å¹Ñé¹¨ÐμŒÍ§¶Ù¡ËÑ¡ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́ 
³ ·Õè ‹̈ÒÂËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ หากผูรับเงินปนผลเปนบริษัทหรือ

หางหุนสวนนิติบุคคล จะยังคงตองถูก

หักภาษีเงินได ณ ที่จาย และจะตองนำ

เงินปนผลท่ีไดรับนั้น ไปคำนวณเปน 

รายไดของบริษัทหรือหางหุนสวนฯ แต

หากผูรับเงินปนผลเปนบุคคลธรรมดา 

จะตองถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายใน

อัตรารอยละ 10 แตมีสิทธ์ิเลือกเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรารอยละ 10 

โดยไมตองนำไปรวมกับรายไดอื่นได 

และมีสิทธิ์ไดรับเครดิตภาษีเงินปนผล

ดวย 
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12. ÁÕ¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒÊÓËÃÑº¡ÒÃ ‹̈ÒÂà§Ô¹»̃¹¼Å ·Õè¨Ðä Œ́ÃÑºÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹�
ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ การไดรับการยกเวนภาษีฯ ตามมาตรา 34 มีระยะเวลาที่กำหนดใน

บัตรสงเสริมฯ ดังนั้นหากผูไดรับการสงเสริมฯ และไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลประสงคจะจายเงินปนผลใหแกผูรับ ผูรับจะตองไดรับเงินปนผล

ภายในระยะเวลาที่ผูจาย ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามที่ระบุไวใน

บัตรสงเสริมฯ เทานั้น จึงจะทำใหผูรับเงินปนผลไดรับยกเวนไมตองนำ

เงินปนผลนั้นไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได

นิติบุคคล แลวแตกรณี 

13. ËÒ¡¼ÙŒä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅÐä Œ́ÃÑºÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹ÔμÔºØ¤¤Å ÁÕ¡Ô¨¡ÒÃ
·Ñé§·Õèä Œ́ÃÑºáÅÐäÁ‹ä Œ́Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹ÔμÔºØ¤¤Å áÅÐÁÕ¡ÒÃ ‹̈ÒÂà§Ô¹»̃¹¼Å 
â´ÂäÁ‹ä Œ́ÃÐºØÇ‹Òà§Ô¹»̃¹¼Å Ñ́§¡Å‹ÒÇÁÒ¨Ò¡¡ÓäÃÊØ·¸Ô¢Í§¡Ô¨¡ÒÃã´ ¨ÐÁÕÇÔ¸Õ
¡ÒÃà©ÅÕèÂÍÂ‹Ò§äÃ 
ตอบ ผูไดรับเงินปนผลจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เฉพาะเงินปนผล

ที่จายจากกำไรสุทธิของกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเทานั้น ใน

กรณีนี้ผูจายจะตองเฉล่ียเงินปนผลตามสวนของกำไรสุทธิ ของกิจการท่ีได

รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล กับกำไรสุทธขิองกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีกำไรสุทธิและจายเงินปนผลจาก

กำไรสุทธินั้น 

14. ºÃÔÉÑ··Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅÐä Œ́ÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́
¹ÔμÔºØ¤¤Å ¨ÐÁÕË¹ŒÒ·ÕèμŒÍ§àÊÕÂÀÒÉÕ¸ØÃ¡Ô¨à©¾ÒÐ ÀÒÉÕâÃ§àÃ×Í¹áÅÐ·Õè Ố¹ áÅÐ
ÀÒÉÕ»‡ÒÂËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ สทิธปิระโยชนดงักลาวไมรวมถึงการยกเวนภาษีธรุกจิเฉพาะ ภาษีโรงเรอืน

และที่ดิน และภาษีปายแตอยางใด บริษัทยังคงมีหนาที่ตองเสียภาษีดังกลาว 

15. ºÃÔÉÑ··Õèä Œ́ÃÑººÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ·ÕèÃÐºØÇ‹Ò¨ÐμŒÍ§ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡ªÓÃÐ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹
àμçÁÁÙÅ¤‹ÒËØŒ¹¡‹Í¹à»�́ ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà»š¹ÁÙÅ¤‹ÒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 10 ÅŒÒ¹ºÒ· ã¹¡Ã³Õ
·ÕèºÃÔÉÑ·ÁÕ¡ÒÃªÓÃÐ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹à»š¹¨Ó¹Ç¹ 10 ÅŒÒ¹ºÒ·áÅŒÇ áμ‹ÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁ·Ø¹
¨´·ÐàºÕÂ¹à»š¹ 15 ÅŒÒ¹ºÒ· ¨Ð¶×ÍÇ‹ÒºÃÔÉÑ·» Ô̄ºÑμÔμÒÁà§×èÍ¹ä¢áÅŒÇËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ ถอืวาบรษิทัปฏบิตัติามเงือ่นไขเฉพาะของโครงการ และสามารถขออนุญาต

เปดดำเนนิการได เนือ่งจากเงินทนุจดทะเบียนดงักลาว เปนไปตามหลักเกณฑ

อัตราสวนหนี้สินตอทุนจดทะเบียน  

16. ¡Ô¨¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ·ÕèÁÕà§×èÍ¹ä¢Ç‹Ò¨ÐμŒÍ§ÁÕ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂã¹
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹»‚ÅÐäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 10 ÅŒÒ¹ºÒ· ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂÏ 
¹Õé¨Ð»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂÍÐäÃºŒÒ§ 
ตอบ ประกอบดวยคาใชจายในการขายและบริหาร ไดแก เงินเดือน คาจาง 

คาพาหนะ คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก คาระวาง คาขนสง คาเชา  

คารับรอง คานายหนา คาโฆษณา คา 

สงเสริมการขาย คาภาษีอากร ดอกเบี้ย 

คาธรรมเนียมในการใหคำแนะนำและ

ปรึกษา คาสึกหรอและคาเสื่อมราคา

ของทรัพยสิน และคาใชจายอื่นๆ 

17. ¤‹ÒÊÔ·¸ÔºÑμÃÊÒÁÒÃ¶ÃÇÁà»š¹ÁÙÅ¤‹Òà§Ô¹
Å§·Ø¹ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ คาสิทธิบัตรถือเปนคาวิชาการ  

ซึ่งจะไมนับเปนมูลคาเงินลงทุนสำหรับ

โครงการท่ีขอรับการสงเสริมฯ 

18. ºÃÔÉÑ·ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ã¹¡Ô¨¡ÒÃ
ÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò áÅÐÁÕ¡ÒÃ¹ÓÇÑμ¶Ø Ốº 
·Õè ºÃÔ ÉÑ ·¹Ó à¢Œ ÒÁÒáÅŒ ÇÊ‹ §ÍÍ¡ä»ãËŒ 
ºÃÔÉÑ·áÁ‹·Õèμ‹Ò§»ÃÐà·È·Ó¡ÒÃÇÔ Ñ̈Âμ‹Í 
¡Ô¨¡ÃÃÁ Ñ́§¡Å‹ÒÇ¨Ð¶×Íà»š¹¡ÒÃ·ÓÇÔ Ñ̈Â
áÅÐ¾Ñ²¹Òã¹»ÃÐà·Èä·ÂËÃ×ÍäÁ‹ ÃÒÂä Œ́
Ê‹Ç¹¹Õé¨ Ðä Œ́ÃÑº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ à§Ô¹ä Œ́
¹ÔμÔºØ¤¤Å ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ รายไดจากการวิจัยและพัฒนา จะ

นับเฉพาะรายไดท่ีเกิดจากการวิจัยและ

พัฒนาภายในประเทศเทานั้น 
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¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

หมวดกิจการ 
จำนวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนตางชาติ จางแรงงาน (คน) 
2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 

 ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.  ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.  ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.  ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.  ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย. 
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 151  75  70  42,317  17,297  19,567  2,645  1,666  1,400  472  134  925  21,065  8,373  11,707  
เหมอืงแร  เซรามกิส  และโลหะขัน้มลูฐาน 26  19  12  18,700  16,457  6,119  435  372  658  1,951  1,872  1,291  5,698  4,712  2,222  
อตุสาหกรรมเบา 58  30  45  10,477  5,106  5,985  1,135  685 409  777  432  514  18,239  13,644  8,367  
ผลติภณัฑโลหะ  เครือ่งจกัร และอุปกรณขนสง 177  94  115  52,092  20,300  42,838  1,618  404  648  5,952  2,227  7,103  26,301  12,027  15,173  
อเิลก็ทรอนกิส และเครือ่งใชไฟฟา 137  69  104  27,419  9,024  56,816  358  258  195  1,381  741  413  43,272  9,828  53,690  
ผลติภณัฑเคมีภณัฑ กระดาษ และพลาสตกิ 97  52  69  24,317  13,770  19,815  1,364  683  1,175  2,326  1,029  770  6,590  4,243  6,939  
บรกิาร และสาธารณปูโภค 316  131  188  117,687  74,508  92,280  8,751  3,006  5,342  2,180  895  1,247  13,745  7,194  5,872  

รวม 962  470  603  293,009  156,461  243,421  16,307  7,076  9,826  15,039  7,330  12,263  134,910  60,021  103,970  

¨Óá¹¡â´Â¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹μÒÁËÁÇ´¡Ô¨¡ÒÃ 

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ· 

2552 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â 
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ä·Â
áÅÐμ‹Ò§ªÒμÔ 

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹ä·Â (¤¹) ¤‹Òà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³� à§Ô¹Å§·Ø¹ 
(ÃÒÂ) (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

432 

2552 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2553 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2552 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2553 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

640 179,100 
193,000 

156,461 

243,421 

93,853 

158,967 

60,021 

103,970 

96,400 

227,600 700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

2552 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2553 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2552 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2553 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

250,000 

200,000 

150,000 

100,000 

50,000 

0 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

470 

â¤Ã§¡ÒÃμ‹Ò§ªÒμÔ 
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

603 

147 

226 

159 

202 

164 175 

2553 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2552 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2553 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2552 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2553 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2552 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2553 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

250,000 

200,000 

150,000 

100,000 

50,000 

0 

2552 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2553 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2552 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2553 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2552 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

2553 
Á.¤.-ÁÔ.Â. 

สรุปสถิติการสงเสริมการลงทุน สรุปสถิติการสงเสริมการลงทุน 

423 

700 700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

200,000 

150,000 

100,000 

50,000 

0 

70
 สถิติการสงเสริมการลงทุน



2551 2552 2552 
ม.ค.-มิ.ย. 

2553 
ม.ค.-มิ.ย. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-มิ.ย. 

2553 
ม.ค.-มิ.ย. 

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท) 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ·¸Ô  1,231   1,510   432   640  74.0  112.9  41.7  36.4  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     43.8  38.8  9.8  13.7  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 326  264  104  158  15.3  5.4  2.6  2.9  

 ยุโรป 194  217  71  86  13.9  5.9  1.2  3.9  

 ไตหวัน 45  73  13  21  1.4  6.1  0.1  0.4  

 สหรัฐอเมริกา 37  82  23  21  1.3  6.4  0.6  0.7  

 ฮองกง 23  20  9  13  1.0  1.8  - 0.6  

 สิงคโปร 86  87  31  37  5.1  1.1  0.2  1.7  

การกระจายของแหลงท่ีตั้ง     เงินลงทุน (พันลานบาท) 

 เขต 1 375  458  147  208  51.9  81.5  18.6  27.7  

  กรุงเทพมหานคร 221  193  78  93  16.3  15.4  7.6  5.7  

  ปริมณฑล 154  265  69  115  35.6  66.1  11.0  22.0  

 เขต 2 517  516  158  259  294.6  340.6  127.0  119.4  

  ระยอง 144  111  44  71  135.6  57.8  21.4  56.5  

  ภูเก็ต 12  11  2  3  10.2  2.6  0.1  0.1  

  อื่นๆ 361  394  112  185  148.7  280.2  105.4  62.9  

 เขต 3 335  533  124  173  85.6  253.4  33.4  45.9  

  - 36 จังหวัด 287  447  111  153  79.7  206.8  32.3  41.3  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 48  86  13  20  5.9  46.6  1.1  4.6  

  ภาคเหนือ 77  122  26  46  9.7  39.2  6.5  8.2  

  ภาคกลาง 10  32  4  5  4.8  29.2  0.5  1.6  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 85  185  28  38  15.8  106.6  14.8  21.0  

  ภาคตะวันออก 47  52  18  20  8.8  24.5  2.9  3.3  

  ภาคตะวันตก 14  30  2  3  3.1  8.2  0.1  0.1  

  ภาคใต 65  74  34  44  9.6  26.7  6.4  7.7  

  อื่นๆ 37  38  12  17  33.8  19.0  2.2  4.0  

  ไมระบุที่ตั้ง 4  3  3  - 0.1  0.1  0.1  - 

         

ภาวะการสงเสริมการลงทุน ภาวะการสงเสริมการลงทุน 
มกราคม-มิถุนายน 2553 เปรียบเทียบ ป 2551 และ 2552  
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 2551 2552 2552 
ม.ค.-มิ.ย. 

2553 
ม.ค.-มิ.ย. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-มิ.ย. 

2553 
ม.ค.-มิ.ย. 

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท) 

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ·Ñé§ÊÔé¹  1,252   1,003   423   700  79.0  41.4  13.4  24.0  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     57.2  16.5  5.1  9.4  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 331  249  113  159  22.2  3.6  2.2  3.3  

 ยุโรป 183  158  92  91  18.1  2.6  2.0  0.8  

 ไตหวัน 48  33  11  17  1.2  0.6  0.2  0.2  

 สหรัฐอเมริกา 37  41  19  26  1.3  5.7  0.1  0.6  

 ฮองกง 19  14  6  14  0.8  0.1  - 0.1  

 สิงคโปร 77  65  30  40  5.4  0.3  0.1  1.8  

การกระจายของแหลงท่ีตั้ง     เงินลงทุน (พันลานบาท) 

 เขต 1 396  336  119  237  48.3  49.7  11.6  36.9  

  กรุงเทพมหานคร 232  162  67  100  16.1  11.9  2.6  7.8  

  ปริมณฑล 164  174  52  137  32.1  37.8  9.0  29.1  

 เขต 2 538  383  186  258  365.9  180.8  69.2  108.4  

  ระยอง 166  96  48  60  207.5  42.7  29.1  21.3  

  ภูเก็ต 11  11  5  5  9.5  1.7  0.9  1.7  

  อื่นๆ 361  276  133  193  148.9  136.3  39.2  85.4  

 เขต 3 318  284  118  205  83.6  50.9  15.6  82.4  

  - 36 จังหวัด 275  244  100  181  79.4  46.0  12.8  76.0  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 43  40  18  24  4.2  4.9  2.8  6.4  

  ภาคเหนือ 75  61  28  47  9.1  5.9  3.4  13.8  

  ภาคกลาง 11  10  3  14  4.7  1.3  0.2  14.5  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77  75  33  59  12.7  11.3  5.4  13.7  

  ภาคตะวันออก 41  40  16  10  8.9  7.1  1.7  17.3  

  ภาคตะวันตก 16  13  3  10  3.3  1.3  - 1.8  

  ภาคใต 58  62  28  41  11.3  11.3  3.7  11.8  

  อื่นๆ 40  23  7  24  33.7  12.7  1.1  9.4  

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต 
 เขต 3 ไดแก 58 จังหวัด โดยแบงเปนเขต 3 พิเศษ จำนวน 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สุรนิทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม  

  รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร บุรีรัมย อำนาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี ยะลา และ 
  นราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ         
สำหรับกิจการขนสงทางเรือ หรืออากาศ ไดรวมไวใน เขต 3  

ขอสังเกต 1) ในแตละเดอืนสถติกิารอนุมตัใิหการสงเสริมไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกบัสถติกิารขอรับการสงเสรมิในเดือนเดยีวกนั เน่ืองจากปกตสิำนักงานฯ  
 จะใชเวลาพิจารณาอนมัุตโิครงการทีข่อรบัการสงเสริม ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วนัทำการ 

 2) สถิตไิมนบัรวมโครงการซึง่ไมมกีารลงทุนเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รบัโอนโครงการ กิจการเดมิขอสทิธิประโยชนไมเกีย่วกบัภาษีอากร 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล 
จากการเกษตร 

     

1. คารกลิลมทีส (ไทยแลนด) จำกดั 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

เนื้อไกปรุงสุกแชแข็ง  1.11  231.90* 209 จ.สระบุรี 
(เขต 2) 

2. เมืองทองฟารม จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ผลิตไขไก  1.5  490.00* 112 จ.พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

3. เวิลดเฟล็กซ จำกัด (มหาชน) 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

เสนดายยางยืด  1.16  668.00** 90 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

4. ฟาใสการเกษตร จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไขไก  1.5  47.00* 8 จ.นครปฐม 
(เขต 1) 

5. เชียงพูน จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ปลูกพืชระบบ 
HYDROPONICS 

 1.2  35.00 30 จ.ลำพูน 
(เขต 3) 

6. เดล คาซาโร อินเตอรเนชั่นแนล 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - อิตาลี) 

ผลิตเนยแข็ง  1.11  57.40* 63 จ.ประจวบคีรีขันธ 
(เขต 3) 

7. กสิสุรีย จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

นำ้มนัรำขาวดิบ และกากรำ  1.12  80.00* 70 จ.นนทบุรี 
(เขต 1) 

8. เอ วัน รับเบอร จำกัด 
(หุนมาเลเซียท้ังสิ้น) 

ยางแทง (BLOCK 
RUBBER) และยางผสม 
(COMPOUNDED 
RUBBER) 

 1.16  300.00* 142 จ.สงขลา 
(เขต 3) 

9. ภูเก็ต เพิรล อินดัสทรี จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ผลิตไขมุก  1.5  10.00 23 จ.ภูเก็ต 
(เขต 2) 

10. จีจีซี. ทีดับเบิลเอ็น จำกัด 
(รวมทุนไทย - ไตหวัน) 

สัตวน้ำแปรรูปแชแข็ง  1.11  20.00 50 จ.ภูเก็ต 
(เขต 2) 

11. MR. MANOJ  KUMAR RANJIT 
(รวมทุนไทย - บริติชเวอรจ้ิน 
ไอรแลนด) 

ผลไมบรรจุภาชนะผนึก  1.11  75.20* 65 จ.ประจวบคีรีขันธ 
(เขต 3) 

12. พรีเมี่ยมฟูดส จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ผลิตภัณฑอาหารอบแหง  1.11  39.60 34 จ.เชียงใหม 
(เขต 3) 

13. ปาลมพัฒนาชายแดนใต จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

น้ำมันปาลมดิบและเมล็ด
ในปาลมอบแหง 

 1.12  200.00* 50 จ.ปตตานี 
(เขต 3) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

14. เอ ไอ เอนเนอรจี จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไบโอดีเซล  1.18  250.00* 193 จ.สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

15. คลองชะอุมน้ำมันปาลม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันปาลมดิบและเมล็ด
ในปาลมอบแหง 

 1.12  295.00* 45 จ.สุราษฎรธานี 
(เขต 3) 

16. อรวรรณฟารม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เลี้ยงไกเนื้อ  1.5  84.00* 59 จ.นครสวรรค 
(เขต 3) 

17. เกษมสันต จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

หองเย็น  1.19  15.00 16 จ.ลำพูน 
(เขต 3) 

18. ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม 
จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑจากพืชผัก  
ผลไม และอาหาร 
พรอมรับประทานหรือ 
ก่ึงรับประทานแชแข็ง 

 1.11  140.00* 645 จ.เชียงใหม 
(เขต 3) 

19. ป. พานิชรุงเรือง ปาลมออยล 
จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันปาลมดิบและเมล็ด
ในปาลมอบแหง 

 1.12  300.00* 45 จ.สุราษฎรธานี 
(เขต 3) 

20. อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ผงชรูส (MONO SODIUM 
GLUTAMATE) 

 1.11  170.80* 246 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

21. MR. ORHAN ERDEN 
(หุนตุรกีทั้งสิ้น) 

ลูกโปง (LATEX 
BALLOON) 

 1.16  65.00* 104 จ.กระบี่ 
(เขต 3) 

22. โอโว ฟูดเทค จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑจากไข  1.11  80.00* 78 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

23. เมลสัม กรีน เทค จำกัด 
(หุนมาเลเซียท้ังสิ้น) 

เครื่องครัวและภาชนะ
บรรจุอาหาร จาก
ผลพลอยไดหรือเศษวัสดุ
ทางการเกษตร 

 1.17  65.80* 134 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

24. ไทยนิปปอนฟูดส จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

อาหารสำเร็จรูป 
จากเนื้อไกแชแข็ง 

 1.11  453.30* 818 จ.พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

25. อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

เซลลแบคทีเรียแหง 
(DRIED BACTERIA 
CELL) 

 1.6  100.00* 4 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

 รวม    4,273.00 3,333 เขต 1 = 5 
เขต 2 = 8 
เขต 3 = 12 
ไมระบุที่ตั้ง  = - 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

หมวด 2 
เหมืองแร เซรามิกส 
และโลหะขั้นมูลฐาน 

     

1. บางกอกกลาส จำกัด 
(รวมทุนไทย - เยอรมนี) 

ขวดแกว  2.6  665.00** 126 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

 2. อัครา ไมนิ่ง จำกัด 
(รวมทุนไทย - ออสเตรเลีย) 

การผลิตทองคำบริสุทธิ์ 
และเงินบริสุทธ์ิ ยกเวน 
แรดีบุก 

 2.2  4,029.00** 261 จ.เพชรบูรณ 
(เขต 3) 

3. เอม็อารเอส อนิดสัเทรยีล จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนเหล็กหลอ  2.15  96.50* 64 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

4. นายยูคิโอะ โทคูชิ 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ผงโลหะ  2.10  123.90* 18 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

5. MR. RAJENDRA DALPAT 
KHIMESRA 
(รวมทุนไทย - แคนาดา - 
ออสเตรเลีย) 

ยิปซัมแผนหนา 
(GYPSUM PANEL) 

 2.8  1,312.50** 261 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

6. MR. PHILIPPE FIRMIN 
(รวมทุนฝรั่งเศส -สหรัฐฯ) 

กระจกแกวทนความรอน 
(GLASS CERAMIC 
COOKTOP) 

 2.6  237.50* 88 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

 รวม    6,464.40 818 เขต 1 = - 
เขต 2 = 5 
เขต 3 = 1 
ไมระบุที่ตั้ง  = - 

      
หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา 
 

     

1. นายศรี จิ่ง ซิง 
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)  

แถบตราและเครื่องหมาย  3.1  15.00 50 จ.เชียงใหม 
(เขต 3) 

2. โทเทิลเวยอิมเมจ จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

กระเปา  3.4  28.80 110 จ.ลำพูน 
(เขต 3) 

3. MR. SONG YOUNG BOK 
(หุนเกาหลีท้ังสิ้น) 

พลอยเทียมเจียระไน 
(CUBIC ZIRCONIA) 

 3.7  18.60 365 จ.ลำพูน 
(เขต 3) 

4. ไอเอ็มจี เอเชีย จำกัด 
(รวมทุนไทย - นอรเวย - 
เซเชลส) 

เฟอรนิเจอร  
(ยกเวน จากไมหวงหาม) 

 3.15  106.10* 245 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

5. วัฒนชัย รับเบอรเมท จำกัด 
(รวมทุนไทย - จีน - 
อินโดนีเซีย) 

ถุงมือทางการแพทย  
จากน้ำยางธรรมชาติ  
และน้ำยางสังเคราะห 

 3.9  348.00* 119 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

 รวม    516.50 889 เขต 1 = - 
เขต 2 = 2 
เขต 3 = 3 
ไมระบุที่ตั้ง  = - 

      
หมวด 4 
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณขนสง 

     

1. ชินเอ ไฮ - เทค จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป  4.3  527.40** 292 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

 2. MR. RAJESH PODDAR 
(หุนอินเดียทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ  4.10  24.70 20 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

3. ฟารกอ แอสเซ็มบล้ี  
(ประเทศไทย) จำกัด  
(หุนสหรัฐฯ ท้ังสิ้น) 

ชุดสายไฟ (WIRE 
HARNESS) สำหรับ 
ยานพาหนะและเครื่องจักร 

 4.2  15.00 83 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

 4. MR. HIDEYUKI KASUGA  
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ผาคลัตช (CLUTCH 
FACING) 

 4.10  71.20* 58 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

 5. ซาโต เพรส โคเกียว  
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ  4.10  39.00 25 จ.ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

6. ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง 
ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชุดสายไฟสำหรับ 
ยานพาหนะ 

 4.10  80.00* 321 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

7. เค.เอส โมลด พารท จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนแมพิมพ เชน 
CORE PIN 

 4.2  31.50 30 จ.ขอนแกน 
(เขต 3) 

8. MR. NORIYUKI MATSUMOTO 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ถังความดันและโครงสราง
โลหะ (PRESSURE 
VESSLE AND STEEL 
STRUCTURE) 

 4.19  9.30 28 จ.พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

9. ซัมมิท รีเทอร นิทโตกุ ซาวด 
พรูฟ จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน -  
สวิตเซอรแลนด) 

แผนฉนวนกันเสียง 
สำหรับยานพาหนะ 

 4.10  26.00 44 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

10. คราวน เบ็บแคน แอนด 
โคลสเชอร (ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - อังกฤษ - 
สิงคโปร) 

ตัวกระปองชนิด 2 ชิ้น  4.3  515.30** 54 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

11. MR. MAMORU KASHOJI 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

การเคลือบผิว (SURFACE 
TREATMENT) 

 4.4  290.00* 45 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

12. ไทยโตเคน เทอรโม จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชุบแข็ง 
(HEAT TREATMENT) 

 4.5  470.00*  91 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

13. ยาฮาตะ ฟาสเทนเนอร ไทย 
จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะ  4.8  65.00* 41 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

14. มารตนิ อนิดัสเทรยีล กรุป จำกดั 
(รวมทุนไทย - เดนมารก - 
อังกฤษ) 

เรือไฟเบอรกลาส  4.6   8.00 95 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

15. อีแกท ไดมอน เซอรวิส จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

การซอมแซมช้ินสวน
เครื่องกังหันกาซ 

 4.17  830.00** 144 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

16. มิตซุย สยาม คอมโพเนนทส 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนชุดล็อค สำหรับ
ยานพาหนะ 

 4.10  742.00** 100 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

17. เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

DISC PAD สำหรับ 
ยานพาหนะ 

 4.10  145.00* 20 จ.พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

18. ไทย มารูจูน จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

แมพมิพ (DIE) การซอมแซม
แมพิมพที่ผลิตเอง และ
อุปกรณจับยึด (JIG & 
FIXTURE) 

 4.2  330.00* 113 จ.พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

19. ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ - ไตหวัน 
- ญี่ปุน) 

ชุดเพลาหนาและเพลาหลัง 
(FRONT AND REAR 
AXLE ASSEMBLY)  
และชิ้นสวนเพลาหนาและ 
เพลาหลัง (FRONT AND 
REAR AXLE PARTS) 

 4.10  492.00* 128 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

20. MR. MASAYUKI ADACHI  
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ  4.10  57.60* 31 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

21. เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย 
จำกัด  
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะ  4.3  30.00 83 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

22. อูเชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

รถโดยสารที่ใช 
กาซธรรมชาติ (NGV) 
ขนาดตั้งแต 30 ที่นั่งขึ้นไป 

 4.14  95.00* 95 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

23. ออโต อินทีเรียร โปรดักส จำกัด 
(หุนไตหวันทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนพลาสติกฉีดขึ้นรูป 
สำหรับยานพาหนะ 

 4.10  55.50* 22 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

24. แอดวานซ ได - คสัติง้ อนิดสัทร ี
จำกัด 
(หุนไตหวันทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป  4.3  80.00* 65 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

25. MR. PAUL DAVEY 
(หุนออสเตรเลียท้ังสิ้น) 

ทอชนิดตางๆ สำหรับ 
ยานพาหนะ 

 4.10  40.70* 71 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

26. ไดอะ โมเดิรน เอ็นจิเนียร่ิง 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)  

ชิ้นสวนโลหะ สำหรับ 
ยานพาหนะ 

 4.10  767.70** 55 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

 รวม    5,837.90 2,154 เขต 1 = 3 
เขต 2 = 18 
เขต 3 = 5 
ไมระบุที่ตั้ง  = - 

      
หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และเครื่องใชไฟฟา 

     

1. นาโนเทค อินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

PRECISION TUBE FOR 
OPTICAL CONNECTOR  

 5.5  94.00* 105 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

2. กา จิน เทค จำกัด 
(หุนเกาหลีท้ังสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ 
เครื่องใชไฟฟา และ
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 

 5.3  20.00 14 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

3. ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด 
(มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

หลอดไฟฟา ชิ้นสวน 
หรืออุปกรณ  
สำหรับหลอดไฟฟา 

 5.3  
และ 

 5.5 

 15.00 120 จ.สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

4. ดง ฮวา อินดัสตรี (ไทยแลนด) 
จำกัด 
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น) 

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
สำเร็จรูป 

 5.4  35.00 413 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

5. MR. GUN WOO KIM 
(หุนเกาหลีท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  6.00 15 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

6. MR. TAMAKA  KICHITAKA 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  4.00 35 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

7. MR. STEPHEN  VELDHUIS 
(หุนสหรัฐฯ ท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  12.50 11 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

8. ยูเอฟโอ สตูดิโอ เอเชีย จำกัด 
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ) 

ซอฟตแวร  5.8  9.00 25 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

 9. เวฟ เครสท (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

PRINTED CIRCUIT 
BOARD ASSEMBLY 

 5.5  65.00* 7 จ.พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

10. โดเกียว คอยล เอ็นจิเนียร 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  5.5  80.00* 250 จ.ลำพูน 
(เขต 3) 

11. ไอเทค อีเลคทรอนิคส 
แมนูแฟคเจอร่ิง จำกัด 
(หุนออสเตรียท้ังสิ้น) 

จอ LCD และแผงหลอด 
LED 

 5.5  24.00 42 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

12. อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ 
HARD DISK DRIVE 

 5.5  151.00* 624 จ.พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

13. เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

GASKET FOR HARD 
DISK DRIVE 

 5.5  384.20* 145 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

14. โอพีที พรีซิชั่น จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนสำหรับ HARD 
DISK DRIVE 

 5.5  165.70* 185 จ.พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

15. นเิดค็ โคปาล (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนสำหรับ 
กลองถายรูป 

 5.5  152.00* 679 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

16. โทโตะคุ (ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนสำหรับ HARD 
DISK DRIVE 

 5.5  257.70* 1,912 จ.พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

17. ฟโบซอฟต จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  1.56 23 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

18. แอล แอนด อี โซลิดสเตท 
จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

โคมไฟ LED ปายไฟ LED 
และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 

 5.4 
และ 

 5.5 

 18.60 40 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

19. คอยสมาสเตอร อิเล็กทรอนิกส 
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส 

 5.5  60.00* 243 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

20. ซาโต โคคิ (ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ทอโลหะสำหรับเครื่องใช
ไฟฟา 

 5.3  17.70 83 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

21. ยูแทคไทย จำกัด (โครงการท่ี 1) 
(รวมทนุไทย - สหรฐัฯ - สงิคโปร) 

INTEGRATED CIRCUIT, 
INTEGRATED CIRCUIT 
TESTING และ WAFER 
TESTING  

 5.5  647.30** 159 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

22. ยูแทคไทย จำกัด (โครงการท่ี 2) 
(รวมทนุไทย - สหรัฐฯ - สงิคโปร) 

INTEGRATED CIRCUIT, 
INTEGRATED CIRCUIT 
TESTING และ WAFER 
TESTING  

 5.5  747.80** 132 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

23. ยูแทคไทย จำกัด (โครงการท่ี 3) 
(รวมทนุไทย - สหรัฐฯ - สงิคโปร) 

INTEGRATED CIRCUIT, 
INTEGRATED CIRCUIT 
TESTING และ WAFER 
TESTING  

 5.5  667.20** 132 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

24. ซีลลิ่ง เทคโนโลจีส จำกัด 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

GASKET SEAL ON 
HARD DISK DRIVE 
COVERS 

 5.5  123.00* 291 จ.พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

 รวม    3,758.26 5,685 เขต 1 = 13 
เขต 2 = 10 
เขต 3 = 1 
ไมระบุที่ตั้ง  = - 

      
หมวด 6 
เคมีภัณฑ กระดาษ 
และพลาสติก 

     

 1. MR. TORU YAMAGUCHI 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 

 6.12  235.50* 88 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

 2. โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 
(รวมทนุไทย - อนิเดยี - สงิคโปร) 

ฟลมพลาสติกเคลือบ 
ซิลิโคน 

 6.12  675.00** 47 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

 3. นิวชอเมง จำกัด 
(รวมทุนไทย - จีน) 

เม็ดและเกล็ดพลาสติก 
PET รีไซเคิล และแถบ
พลาสติก PET 

 6.12  11.10 73 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

 4. ฮานยาง เอ็ม - เทค 
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนเกาหลีท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑพลาสติก หรือ
เคลือบดวยพลาสติก 

 6.12  30.00 19 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

 5.  มาลาพลาส (บางปู) จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑและช้ินสวน
พลาสติก และผลิตภัณฑ 
และชิ้นสวนเมลามีน 

 6.12  25.70 48 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

 6. สุราษฎรพลาสติก จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑพลาสติก  6.12  10.00 28 จ.สุราษฎรธานี 
(เขต 3) 

 7. ไทย - นิฮอน ซีลส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ยางผสมอัดแผน 
และชิ้นสวนยางสังเคราะห 
สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ 

 6.12  16.40 23 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

 8. ไทย - นิฮอน ซีลส จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยางสังเคราะห 
สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ 

 6.12  18.90 22 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

 9. คิมแพ็ค จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

หลอดลามิเนต  6.12  79.20* 10 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

10. ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

น้ำมันหลอลื่นพื้นฐาน 
(LUBE BASE OIL) 

 6.10  286.40* 136 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

11. โตโยอ๊ิงค (ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนสิงคโปร - ญี่ปุน) 

COMPOUNDED 
PLASTIC และ 
MASTERBATCH 

 6.12  167.20* 38 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

12. สยามทบพันแพคเกจจ้ิง จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

บรรจุภัณฑกระดาษชนิด 
HYGIENIC 

 6.15  285.00* 79 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

13. คังเซโด จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

หัวแปรงและหัวพูกันชนิด
ตางๆ 

 6.12  15.10 127 จ.ลำพูน 
(เขต 3) 

14. โรงพิมพประสานมิตร จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

สิ่งพิมพตางๆ   6.16  71.90* 38 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

15. ไทยซิลิเกตเคมิคัล จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

โซเดียมอะลูมิเนียม 
ซิลิเกต 

 6.1  65.00* 41 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

16. สหการโอสถ (1996) จำกัด 
(รวมทุนไทย - สวิตเซอรแลนด) 

ยาสำหรับรักษาคนและ
สัตว 

 6.5  51.60* 155 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

17. โพลี กรีน จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

แผนพลาสติก 
(PLASTIC SHEET) 

 6.12  15.00 16 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

18. โปลิฟารม จำกัด 
(รวมทุนไทย - เยอรมนี) 

ยาแผนปจจุบันสำหรับ
รักษาคน 

 6.5  89.00* 257 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

19. แอฟโร อินดัสเทรียล จำกัด 
(หุนไตหวันทั้งสิ้น) 

ผลิตสายรัดสายไฟ
พลาสติก และอุปกรณ
พลาสติกสำหรับสายไฟ 

 6.12  63.10* 179 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

20. ไทย โชวะ แพ็กซ จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ถุงกระดาษ  6.15  220.00* 20 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

21. เพชรแพค จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป 
(PREFORM) และขวด
พลาสติก PET  

 6.12  178.50* 62 จ.พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

 รวม    2,609.60 1,506 เขต 1 = 7 
เขต 2 = 12 
เขต 3 = 2 
ไมระบุที่ตั้ง  = - 
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เงินลงทุน 
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การจางงานไทย 
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ที่ตั้ง 
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หมวด 7 
กิจการบริการ 
และสาธารณูปโภค 

     

1. สุรินทร ไบโอ เพาเวอร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล  7.1  400.00* 36 จ.สุรินทร 
(เขต 3) 

2. ขอนแกนกรีนพาวเวอร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล  7.1  430.00* 39 จ.ขอนแกน 
(เขต 3) 

3. MR. AIICHI HISHINUMA 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)  

ศูนยจัดหาจัดซ้ือช้ินสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ 

 7.12  10.00 6 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

4. MR. TSUTOMU AOI 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซ้ือช้ินสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ 

 7.12  40.70* 5 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

5. เอส.พี.พี.เอ็นจีวี จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สถานีบริการกาซธรรมชาติ
สำหรับยานพาหนะ 

 7.2  35.00 31 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

6. MR. ROBERT JAMESOLDNALL 
(หุนสหรัฐฯ ท้ังสิ้น) 

สนับสนุนการคาและ 
การลงทุน 

 7.15  7.00 6 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

7. อาร เจ ซัพพลาย แอนด 
เซอรวิส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา
และการลงทุน 

 7.15  1.25 9 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

8. ฮามิลตัน บรีส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ทีอ่ยูอาศยัสำหรับผูมรีายได
นอยหรือปานกลาง 

 7.5  21.30 18 จ.นนทบุรี 
(เขต 1) 

9. ฮามิลตัน - ฟอรบส จำกัด 
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ) 

ทีอ่ยูอาศยัสำหรับผูมรีายได
นอยหรือปานกลาง 

 7.5  21.30 18 จ.นนทบุรี 
(เขต 1) 

10. โซนี่ ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด) 

ศูนยจัดหาจัดซ้ือช้ินสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ 

 7.12  48.00* 22 จ.พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

11. ทรัมปเทรดด้ิง จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สถานีบริการกาซธรรมชาติ
สำหรับยานพาหนะ 

 7.2  37.40 28 จ.นครสวรรค 
(เขต 3) 

12. นางสาวสินีรัตน ปานพุมชื่น 
(รวมทุนจีน - ฟนแลนด) 

สำนักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค 

 7.13  10.00 5 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

13. ลพบรุปีณชญา พัฒนานิคม จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สถานีบริการกาซธรรมชาติ
สำหรับยานพาหนะ 

 7.2  34.00 21 จ.ลพบุรี 
(เขต 3) 

14. พรปยะฌาน ทรานสปอรต จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

กิจการขนสงทางเรือ  7.9  35.00 8 ไมระบุที่ตั้ง 

15. บอทองวินดฟารม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงานลม  7.1  600.00** 9 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

16. อีสเอนเนอรจี จำกัด 
(รวมทุนไทย - สิงคโปร) 

ไฟฟาจากพลังงาน 
แสงอาทิตย 

 7.1  233.10* 17 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

17. โซลาร กาบี้ จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงาน 
แสงอาทิตย 

 7.1  489.50* 19 จ.กาญจนบุรี 
(เขต 2) 

18. ซันทูเอนเนอรจี จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงาน 
แสงอาทิตย 

 7.1  100.00* 6 จ.อุดรธานี 
(เขต 3) 

19. คาทูน นาที เซอรวิสเซส 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

ศูนยกระจายสินคา 
ระหวางประเทศ 
ดวยระบบที่ทันสมัย 

 7.11  273.50* 38 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

20. ไทยออยลมารีน จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

กิจการขนสงทางเรือ  7.9  425.00* 20 ไมระบุที่ตั้ง 

21. ทวิน ซินเนอรจี เทรดด้ิง จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ธุรกิจรับจางบริหารระบบ
ธุรกิจระหวางประเทศ 

 7.16  3.10 8 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

22. พนาลี เอสเตท จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ทีอ่ยูอาศยัสำหรับผูมรีายได
นอยหรือปานกลาง 

 7.5  56.40* - จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

23. MR. NOBUTERU YAMANOUCHI 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา
และการลงทุน 

 7.15  7.80 4 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

24. คุณนาวี จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ขนสงทางเรือ  7.9  31.50 14 ไมระบุที่ตั้ง 

25. สีมาธานี จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

โรงแรม  7.4  8.50 - จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

26. ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ทีอ่ยูอาศยัสำหรับผูมรีายได
นอยหรือปานกลาง 

 7.5  337.50* - กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

27. ซีแมนชิพ จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ขนสงทางเรือ  7.9  108.25* 16 ไมระบุที่ตั้ง 

28. ทรู เอ็นเนอรจี เพาเวอร ลพบุรี 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ) 

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล  7.1  400.70* 55 จ.ลพบุรี 
(เขต 3) 

29. MR. ICHIRO IKEDA 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ 

 7.12  10.00 10 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

30. นายสมศักดิ์ หนอวงศ  
(รวมทุนไทย - ตางชาติ) 

ออกแบบผลิตภัณฑ  7.23  4.50 13 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

31. ยามาโตะ อินเตอรเนช่ันแนล 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)  

ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ 

 7.12  9.30 2 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

32. บัวตาออยล จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สถานีบริการกาซธรรมชาติ
สำหรับยานพาหนะ 

 7.2  28.50 11 จ.ลำพูน 
(เขต 3) 

33. ซารา แอนด วอริครีเสิรซ แอนด 
ดีเวลลอปเมนท จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ 
และกระบวนการผลิตท่ี
เกี่ยวกับผลิตภัณฑยา 
อาหารเสริม และ 
เครื่องสำอาง 

 7.20  11.65 6 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

34. ทียูวี ไรนแลนด (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

กิจการบริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร 

 7.21  86.00* 22 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

35. บางกอกโซลาร พาวเวอร จำกัด 
(โครงการท่ี 1) 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงาน 
แสงอาทิตย 

 7.1  160.00* 3 จ.ลพบุรี 
(เขต 3) 

36. บางกอกโซลาร พาวเวอร จำกัด 
(โครงการท่ี 2) 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงาน 
แสงอาทิตย 

 7.1  320.00* 5 จ.ลพบุรี 
(เขต 3) 

 รวม    4,835.75 530 เขต 1 = 17 
เขต 2 = 3 
เขต 3 = 12 
ไมระบุที่ตั้ง  = 4 

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม  28,295.41 14,915 เขต 1 = 45 
เขต 2 = 58 
เขต 3 = 36 
ไมระบุที่ตั้ง  = 4 

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม 

สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต 
 เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ 

** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คือ โครงการท่ีมีเงินลงทุน ตั้งแต 500 ลานบาทข้ึนไป (ไมรวมคาท่ีดิน และทุนหมุนเวียน) 
รวมทั้งสิ้น 14 ราย  เงินลงทุน 13,394.20 ลานบาท  จางงานไทย 1,862 คน 
ตั้งในเขต 1 = 4 โครงการ  เขต 2 = 7 โครงการ  เขต 3 = 3 โครงการ  ไมระบุที่ตั้ง = - โครงการ 

* หมายถึง โครงการขนาดกลาง คือ โครงการท่ีมีเงินลงทุนระหวาง 40-500 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน) 
รวมทั้งสิ้น 75 ราย  เงินลงทุน 13,903.05 ลานบาท  จางงานไทย 10,572 คน 
ตั้งในเขต 1 = 15 โครงการ  เขต 2 = 40 โครงการ  เขต 3 = 18 โครงการ  ไมระบุที่ตั้ง = 2 โครงการ 

ที่เหลือนอกน้ันเปนโครงการขนาดเล็ก คือ โครงการท่ีมีเงินลงทุนไมเกิน 40 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน) 
รวมทั้งสิ้น 54 ราย  เงินลงทุน 998.16 ลานบาท  จางงานไทย 2,481 คน 
ตั้งในเขต 1 = 26 โครงการ  เขต 2 = 11 โครงการ  เขต 3 = 15 โครงการ  ไมระบุที่ตั้ง = 2 โครงการ 
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ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 (เชียงใหม) 
108-110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค หอง 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 
โทร. 0 5320 3397-400 โทรสาร 0 5320 3404 E-mail : chmai@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2 (นครราชสีมา) 
2112/22 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182 
E-mail : korat@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 3 (ขอนแกน) 
177/54 หมู 17 ถ.มติรภาพ อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40000 โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303 
E-mail : khonkaen@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 4 (ชลบุรี) 
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
โทร. 0 3849 1820-40 โทรสาร 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 5 (สงขลา) 
7-15 อาคารไชยยงค ถ.จุติอุทิศ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7434 7161-5 
โทรสาร 0 7434 7160 E-mail : songkhla@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี) 
49/21-22 ถ.ศรวีชัิย ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง จ.สุราษฎรธาน ี84000 โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435 
โทรสาร 0 7728 4638 E-mail : surat@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 7 (พิษณุโลก) 
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ช้ัน 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 E-mail : phitsanulok@boi.go.th 

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office 
Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing, 100600, P.R.C. 
Tel: +86 10 6532 4510 Fax: +86 10 6532 1620 E-mail: beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office 
Royal Thai Embassy Bethmannstr 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal 
Republic of Germany Tel: +49 (0) 69 9291 230 Fax: +49 (0) 69 9291 2320 
E-mail: fra@boi.go.th 

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office 
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General Room 1216-1218, 
Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou, 510064, P.R.C. 
Tel: +86 20 8333 8999 Ext: 1216-18, +86 20 8387 7770 
Fax: +86 20 8387 2700 E-mail: guangzhou@boi.go.th 

LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office 
Royal Thai Consulate-General 611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor, 
Los Angeles, CA 90004, U.S.A. Tel: +1 (0) 323 960 1199 
Fax: +1 (0) 323 960 1190 E-mail: boila@boi.go.th 

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office 
61 Broadway, Suite 2810, New York, N.Y. 10006, U.S.A. 
Tel: +1 (0) 212 422 9009 Fax: +1 (0) 212 422 9119 E-mail: nyc@boi.go.th 
 

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office 
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Bldg. 7th Floor, 
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan 
Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394 E-mail: osaka@boi.go.th 

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office 
Ambassade Royale de Thailande 8, Rue Greuze, 75116, Paris, France 
Tel: +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax: +33 (0) 1 5690 2602 E-mail: par@boi.go.th 

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office 
#1804, 18th Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro 1- ga, 
Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea Tel: (822) 319 9998 Fax: (822) 319 9997 
E-mail: seoul@boi.go.th 

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office 
Royal Thai Consulate-General 15th Floor, Crystal Century Tower, 
567 Weihai Road, Shanghai, 200041, P.R.C. Tel: +86 21 6288 9728-9 
Fax: +86 21 6288 9730 E-mail: shanghai@boi.go.th 
 
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office 
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia 
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883 
E-mail: sydney@boi.go.th 

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office 
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden 
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5 
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th 

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office 
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin – Yi Road, 
Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663 
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th 

หากทานคิดจะลงทุน ไมวาอยูที่ไหน เปนกิจการประเภทใด ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ  
พรอมมอบสิทธิประโยชนดานภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ แกทาน พรอมคำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิจการลงทุน 

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน 
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199 
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th  

และ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน 
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 
E-mail : visawork@boi.go.th Website : www.boi.go.th  
อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

สมาคมสโมสรนักลงทุน 
อาคารทีพีแอนดที ช้ัน 16 เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0 2936 1429-40 ตอ 201-209 
โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th 
Website : www.ic.or.th 

หนวยงานบริการอื่นๆ 

สำนักงานในตางประเทศ 

สำนักงานในสวนภูมิภาค 

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office 
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan 

Tel: +81 (0) 3 3582 1806 Fax: +81 (0) 3 3589 5176 E-mail: tyo@boi.go.th เพื่อนักลงทุน 

ปที่ 21  ฉบับที่ 7  กรกฎาคม 2553 
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