
สงเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

I N V E S T M E N T  P R O M O T I O N  J O U R N A L

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5320 3397 - 400
โทรสาร 0 5320 3404
อีเมล : chmai@boi.go.th

(พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4421 3184 - 6 โทรสาร 0 4421 3182
อีเมล : korat@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7434 7161 - 5
โทรสาร 0 7434 7160
อีเมล : songkhla@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี)
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7728 4637, 0 7728 4435
โทรสาร 0 7728 4638
อีเมล : surat@boi.go.th

. สำนักงานในประเทศ .

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 Email : beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment,  Frankfurt Office

Investment Section, Royal Thai Consulate-General

Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany

Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 Email : fra@boi.go.th

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office

Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou

No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310

Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)

Fax : +86-20-8387-2700 Email : 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)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th 

MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office

Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni  Patel  Marg,

Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021

Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1071 Email : mumbai@boi.go.th

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office                    

7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York, 

New York 10007, U.S.A.      

Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th

Website : www.thinkasiainvestthailand.com

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office

Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 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 Email: osaka@boi.go.th

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office

Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France

Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office

#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,

97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea

Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : 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 Email : shanghai@boi.go.th

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office

Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden

Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160

Email: stockholm@boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office

234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia

Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office

Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 

No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.

Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th

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

. สำนักงานในตางประเทศ .

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพีแอนดทีี ชั้น 16 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2936 1429 ตอ 201 - 208 โทรสาร 0 2936 1441 - 2
อีเมล : is-investor@ic.or.th เว็บไซต :  www.ic.or.th

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต :  www.boi.go.th

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

คิดถึงการลงทุน คิดถึง
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Smart City





Hi-Tech Kabin Logistics Corp., Ltd. 
130 - 132 Sindthorn Bldg., Tower 2, 8th Floor, Wireless Road, Bangkok 10330 

Tel.  0 - 2651 - 5575  Fax. 0 - 2651 - 5573,  E - mail. info@hitechkabin.co.th 

ติดตอสอบถามติดตอสอบถาม  

คุณเทพฤทธิ์ 02 254 - 4130 - 7 คุณเทพฤทธิ์ 02 254 - 4130 - 7 
คุณกาญจนา 035 350 - 286 คุณกาญจนา 035 350 - 286 สวนหน่ึงของโครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

Hi-Tech Kabin Industrial Estate 

The Only Industrial Estate  

Incorporation  

with 

Industrial Estate Authority Of Thailand  

In Prachinburi 

•   Zone 3 Best privilege 

•   Flood Free 

•   Industry in the midst of nature 

•   EIA Approved 

•   One Stop Service by IEAT 

-  Fully Developed 

-  100% foreign owned company can 

own lands. 

-  Easy procedure to get Visa and Work 

Permit. 

-  On sight permission for construction 

and operation license. 
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วารสารสงเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 
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¨Ò¡¨Ǿ àÅç¡æ ¨Ð¡ÃÐ¨ÒÂà»š¹Ç§ãËÞ‹ áÅÐ¹Óä»ÊÙ‹àÁ×Í§¹‹ÒÍÂÙ‹ã¹·ŒÒÂÊǾ   
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แวดวง “บีโอไอ” 
¤Ø³ÍÑ¨©ÃÔ¹·Ã � ¾Ñ²¹¾Ñ¹¸ �ªÑÂ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ´ŒÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ ºÕâÍäÍ 

à»š¹ËÑÇË¹ŒÒ¤³Ðà´Ô¹·Ò§à¾×èÍ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁªÑ¡¨Ù§¡ÒÃÅ§·Ø¹ áÅÐºÃÃÂÒÂ
ã¹ËÑÇ¢ŒÍ “Investment Opportunities in Thailand” à¾×èÍãËŒ
¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡ÑºâÍ¡ÒÊ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ã¹»ÃÐà·Èä·Â â´Âà¹Œ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
à»‡ÒËÁÒÂ ä´Œá¡‹ äºâÍà·¤â¹âÅÂÕ ÍØ»¡Ã³ �¡ÒÃá¾·Â � ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�
áÅÐ«Í¿μ�áÇÃ� áÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ³ àÁ×Í§«Ò¹¿ÃÒ¹«ÔÊâ¡  
»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 

ÊÓ¹Ñ¡μÅÒ´à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ºÕâÍäÍ ¨Ñ́ ¡Ô̈ ¡ÃÃÁ¾º»Ð¹Ñ¡Å§·Ø¹
ÊÔ§¤â»Ã � â´ÂÁÕËÁ‹ÍÁÃÒªÇ§È �»ÃÕ´ÔÂÒ¸Ã à·Ç¡ØÅ ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ 
áÅÐ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¤³ÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊ§ºáË‹§ªÒμ Ô à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à» �´§Ò¹  
ÀÒÂãμ Œª×èÍ§Ò¹ Business Networking & Dinner Talk on 
“Thailand as a Trading Hub” ³ âÃ§áÃÁ á¡Ã¹ �́ äÎáÍ· 
àÍÃÒÇÑ³ ¡ÃØ§à·¾Ï 

1 - 8 มีนาคม 2558 

12 มีนาคม 2558 

¡Í§Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ä·Âã¹μ ‹Ò§»ÃÐà·È ºÕâÍäÍ Ã‹ÇÁ¡Ñº
ÊÁÒ¤ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èÍ§¹Ø‹§Ë‹Áä·Â (TGMA) Ñ́̈ ¡Ô̈ ¡ÃÃÁÈÖ¡ÉÒÅÙ‹·Ò§
áÅÐâÍ¡ÒÊ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èÍ§¹Ø‹§Ë‹ÁáÅÐÊÔè§·Í¢Í§¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô̈ ä·Â 
³ »ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ 

23 - 26 มีนาคม 2558 

ÊÓ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò»˜̈ Ñ̈ÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ ºÕâÍäÍ áÅÐÈÙ¹Â �àÈÃÉ°¡Ô̈
¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 6 (ºÕâÍäÍ ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ) Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂ
áÅÐà¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ SMEs ä·Â ãËŒä´ŒàËç¹¾×é¹·Õè / àÊŒ¹·Ò§à»‡ÒËÁÒÂ
ãËÁ‹æ ÊÓËÃÑº¡ÒÃ¤ŒÒ¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õè¾ÃŒÍÁ¨Ðà»š¹μÅÒ´ÃÍ§ÃÑºÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ
¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡ä·Â àÊŒ¹·Ò§ÍÔ¹à´ÕÂ - àÁÕÂ¹ÁÒ- ä·Â (India -
Myanmar-Thailand Trilateral Highway) ³ ÊËÀÒ¾àÁÕÂ¹ÁÒ
áÅÐÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔ¹à´ÕÂ 

29 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 
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คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส และ
สื่อมวลชนจากอาร์เจนตินา พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการแข่งขัน
และสภาวะการลงทุนในประเทศไทย ณ ศูนย์ประสานการบริการ  
ด้านการลงทุน (OSOS) บีโอไอ อาคารจัตุรัสจามจุรี 

7 เมษายน 2558 

คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการบีโอไอ กล่าวเปิดงาน
สัมมนา “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่และนโยบายส่งเสริม 
SMEs” จัดโดยสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน บีโอไอ   
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 

คณุจกัรมณฑ ์ ผาสกุวนชิ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงอตุสาหกรรม
และรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหัวหน้าคณะ
พรอ้มดว้ยคณุหริญัญา สจุนิยั ทีป่รกึษาดา้นการลงทนุ รกัษาราชการแทน
เลขาธิการบีโอไอ เดินทางไปโรดโชว์ชักจูงการลงทุน ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งมีนักลงทุนเกาหลีใต้ให้ความสนใจร่วมฟังการ
สัมมนากว่า 250 คน 

 

3 เมษายน 2558 

22 - 24 เมษายน 2558 

คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน บีโอไอ 
ร่วมในพิธีเปิดงานโรงงาน ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ ออโตโมทีฟ ในเครือ   
ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ กรุ๊ป ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จากสหรัฐอเมริกา มูลค่าเงินลงทุน 1,084 ล้านบาท 

 

30 มีนาคม 2558 
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8 ºÕâÍäÍâ´ÂÊÓ¹Ñ¡μÅÒ´à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹Ã‹ÇÁ¡Ñº 

ºÕâÍäÍ ³ ¡ÃØ§â«Å »ÃÐà·ÈÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°à¡ÒËÅÕãμ Œ 

Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁªÑ¡¨Ù§¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÀÒÂãμ Œ§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò

ËÑÇ¢ŒÍ “ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ãËÁ‹à¾×èÍ¡ÒÃ

àμ ÔºâμÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹” àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 23 àÁÉÒÂ¹ 2558 

³ âÃ§áÃÁÅçÍμàμ Œ »ÃÐà·ÈÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°à¡ÒËÅÕãμ Œ 

â´ÂÁÕ¤Ø³ Ñ̈¡ÃÁ³± � ¼ÒÊØ¡Ç¹Ôª ÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ

¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ã¹°Ò¹ÐÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ (ºÍÃ�´ºÕâÍäÍ) 

¹Ó¤³Ðà´Ô¹·Ò§ªÑ¡¨Ù§¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

ÀÒÂã¹§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò ¤Ø³¨Ñ¡ÃÁ³± � ¼ÒÊØ¡Ç¹Ôª 

ÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ä´Œ¡Å‹ÒÇ»Ò°¡¶Ò 
ã¹ËÑÇ¢ŒÍ “àÈÃÉ°¡Ô̈ ä·Â : ¡ŒÒÇμ ‹Íä»ÊÙ‹¡ÒÃàμ ÔºâμÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹” 
«Öè§¨ÐÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ã¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ
¡Ñº¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡μ ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹àÃ×èÍ§ 
¡ÒÃà´Ô¹Ë¹ŒÒ¡ÃÐμ ØŒ¹àÈÃÉ°¡Ô̈ ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ¼‹Ò¹¹âÂºÒÂμ ‹Ò§æ 

áÇ´Ç§ºÕâÍäÍ 
ª‹Íá¡ŒÇ »ÃÐÊ§¤�ÊÁ 

โรดโชวดึงการลงทุน 
จากเกาหลีใต 
นักลงทุนสนใจลงทุนระบบรางไทย  

¤Ø³¨Ñ¡ÃÁ³± � ¼ÒÊØ¡Ç¹Ôª  

ÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 

Ñ � Ô

àª‹¹ ¡ÒÃ¨Ñ´μ Ñé§à¢μàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ ¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ �
´ŒÒ¹ÀÒÉÕà¾×èÍ Ù̈§ã¨¹Ñ¡Å§·Ø¹¡ÅØ‹Á¡Ô¨¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹
¢ŒÒÁ»ÃÐà·È ËÃ×Í International Headquarters 
(IHQ) áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃºÃÔÉÑ·¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ËÃ×Í 
International Trading Centers (ITC)  

´ŒÒ¹¤Ø³ËÔÃÑÞÞÒ ÊØ¨Ô¹ÑÂ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹¡ÒÃÅ§·Ø¹

ÃÑ¡ÉÒÃÒª¡ÒÃá·¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
ºÃÃÂÒÂàÃ×èÍ§ “á¹Ç·Ò§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹μÒÁ
ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�ãËÁ‹ ÃÐÂÐ 7 »‚ (¾.È.2558 - 2564)”  
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à¾×èÍªÕéá¨§ãËŒ¹Ñ¡Å§·Ø¹à¡ÒËÅÕ·ÃÒº¶Ö§¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�
μÒÁ¹âÂºÒÂãËÁ‹ ·Õèà¹Œ¹ãËŒÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹á¡‹¡Ô̈ ¡ÒÃ·ÕèãªŒ
à·¤â¹âÅÂÕ¢Ñé¹ÊÙ§ ¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÁÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁÊÙ§ áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè
ÊÓ¤ÑÞμ ‹ÍË‹Ç§â«‹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ấ ÂÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃãËŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ �
μÒÁà¢μ·Õèμ Ñé§ ¹Í¡¨Ò¡à¢μ Ñ̈§ËÇÑ́ ÃÒÂä´Œμ èÓ 20 ¨Ñ§ËÇÑ´ 
¨Ðä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ �ÊÙ§ÊØ´ 

“การสัมมนามีผูสนใจ 
เขารวมฟงกวา 250 คน  

จากหลายกลุมอุตสาหกรรม  
เชน ไอที พลังงานทดแทน  
อิเล็กทรอนิกส อาหาร” 

¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÇÙ á·ÎÕ (H.E. Mr. Woo Tae -hee) 
ÃÍ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ŒÒ ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ áÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹ 
à¡ÒËÅÕãμ Œ ÂÑ§Ã‹ÇÁ¡Å‹ÒÇμ ŒÍ¹ÃÑº ¾ÃŒÍÁ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉ
¨Ò¡¤Ø³ÅÕ áÁ¹à¨ (Mr. Lee ManJae) »ÃÐ¸Ò¹
ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â - à¡ÒËÅÕ (President of Korean -
Thai Chamber of Commerce ËÃ×Í KTCC ã¹ËÑÇ¢ŒÍ 
“»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �¡ÒÃ·Ó¸ØÃ¡Ô¨ã¹»ÃÐà·Èä·Â” à¾×èÍà»š¹¡ÒÃ
àªÔÞªÇ¹ãËŒ¹Ñ¡Å§·Ø¹à¡ÒËÅÕ·ÕèÊ¹ã¨Å§·Ø¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â
ä´ŒÃÑº¿˜§»ÃÐÊº¡ÒÃ³�μÃ§¨Ò¡¹Ñ¡Å§·Ø¹à¡ÒËÅÕ´ŒÇÂ¡Ñ¹ 

¤Ø³ËÔÃÑÞÞÒ ÊØ¨Ô¹ÑÂ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹¡ÒÃÅ§·Ø¹  

ÃÑ¡ÉÒÃÒª¡ÒÃá·¹àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

ÀÒÂã¹§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò 

ã¹ª‹Ç§·ŒÒÂ¢Í§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò ä´Œà» �´âÍ¡ÒÊãËŒ 
¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍ¢ŒÍ§ã¨ «Öè§¹Ñ¡Å§·Ø¹ãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨
«Ñ¡¶ÒÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ �
¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁäÍ«Õ·Õ à¢μàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ ¡ÒÃ¶×Í
¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì·Õè´Ô¹áÅÐÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�  

â´Âã¹ÀÒ¾ÃÇÁ¹Ñ¡Å§·Ø¹à¡ÒËÅÕãμ ŒÁÕ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ãËÁ‹¢Í§ºÕâÍäÍÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ 
áÅÐÁÍ§àËç¹âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹μÅÒ´ÍÒà«ÕÂ¹·ÕèÁÕ»ÃÐªÒ¡Ã
à¡×Íº 600 ÅŒÒ¹ä´Œ´ÕÂÔè§¢Öé¹ ¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒÁÕ¼ÙŒÊ¹ã¨à¢ŒÒÃ‹ÇÁ
¿̃§¡Ç‹Ò 250 ¤¹ ¨Ò¡ËÅÒÂ¡ÅØ‹ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ àª‹¹ äÍ·Õ 
¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� ÍÒËÒÃ ÂÒ¹Â¹μ� ÃÇÁ·Ñé§
¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ  

“เกาหลีใตสนใจเขารวมประมูล 
ในโครงการรถไฟความเร็วปานกลาง 

ของไทยสายระยะส้ัน  
คือ กรุงเทพฯ - พัทยา  

หรือ กรุงเทพฯ - หัวหิน”  

¹Í¡¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁÊÑÁÁ¹ÒáÅŒÇ ºÕâÍäÍÂÑ§ Ñ̈´
¡Ô¨¡ÃÃÁËÒÃ×Í¡ÑººÃÔÉÑ·ÃÒÂãËÞ‹¢Í§à¡ÒËÅÕãμ Œ à¾×èÍªÑ¡¨Ù§
¡ÒÃÅ§·Ø¹ÍÕ¡´ŒÇÂ «Öè§ÊÃØ»¼Å¡ÒÃªÑ¡¨Ù§¡ÒÃÅ§·Ø¹ÃÒÂºÃÔÉÑ·
¤×Í ¹Ñ¡Å§·Ø¹à¡ÒËÅÕãμ ŒãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨á¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Âà»š¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ â´Â
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เฉพาะด้านระบบราง โดยนักลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็ก
และการผลติรถไฟของเกาหลใีต ้ซึง่เกาหลใีตส้นใจเขา้รว่ม
ประมูลในโครงการรถไฟความเร็วปานกลางของไทย  
สายระยะส้ัน คอื กรงุเทพฯ - พทัยา หรอื กรงุเทพฯ - หวัหนิ 

โดยโครงการรถไฟในไทยหลายโครงการได้เปิด
โอกาสให้เอกชนเข้ามาประมูลงาน ซึ่งหากมีผู้เข้าร่วม
ประมูลหลายรายก็จะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ 
สามารถคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากหลากหลาย
ประเทศได้ 

นอกจากนี้นักลงทุนเกาหลีใต้ซึ่งมีเทคโนโลยีการ
กำจัดขยะอุตสาหกรรม เพราะเป็นประเทศที่มีพื้นที่
ขนาดเล็ก จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการเผาขยะ  
เป็นหลัก ก็ให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย 
ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายของบโีอไอในการชกัจงูใหต้า่งชาต ิ
เข้าร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมกำจัดขยะครบวงจร  

นอกจากนี้บีโอไอยังได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย
กับหน่วยงานต่างๆ ของเกาหลีใต้ โดยมีหน่วยงาน  
ที่สำคัญเข้าร่วม คือ  

1. ASEAN-Korea (AKC) หนว่ยงานความรว่มมอื
ระหว่างภาครัฐของประเทศเกาหลีใต้และกลุ่มประเทศ
อาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือใน
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม 

2. Hana Financial Group บรษิทัดา้นการเงนิ
แห่งแรกของเกาหลีใต้ 

3. Korea Association of Machinery 
Industry (KOAMI) หนว่ยงานไมแ่สวงหากำไร ดำเนนิงาน
ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักร 

4. Korea Electrical Manufacturers 
Association (KOEMA) หนว่ยงานสง่เสรมิอตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

5. Korea New & Renewable Energy 
Association (KNRE) หน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด้านพลังงาน 

6. United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) หนว่ยงานสนบัสนนุการพฒันา
อุตสาหกรรมในประเทศที่มีโอกาสและศักยภาพด้าน
อตุสาหกรรม และการคา้ในตา่งประเทศ 

โดยการสรา้งเครอืขา่ยการลงทนุระหวา่งหนว่ยงาน
รัฐของไทยกับหน่วยงานของเกาหลีใต้ จะส่งผลดีต่อการ
ประสานงาน การขอความรว่มมอื การชว่ยเหลอืนกัลงทนุ
ของทั้งไทยและเกาหลีใต้ในอนาคต  

 
การลงทุนของเกาหลีใต้ในไทย

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2555 - 2557) มีโครงการ
ลงทุนจากเกาหลีใต้ที่ให้ความสนใจยื่นขอรับส่งเสริม  
การลงทุนในประเทศไทยแล้วรวมทั้งสิ้น 164 โครงการ 
เงินลงทุนรวมกว่า 28,372 ล้านบาท มีผู้ประกอบการ
รายใหญ่ เช่น Posco (Thailand) Co., Ltd. และ 
Thai Samsung Electronics Co., Ltd., เปน็ตน้  

 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานของเกาหลีใต้ 
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วารสารส่งเสริมการลงทุนฉบับนี้จึงขอนำเสนอ

ข้อมูลโอกาสของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่การเป็นฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมอากาศยาน รวมทั้งการผลักดันให้
เกดินคิมอตุสาหกรรมอากาศยานและศนูยซ์อ่มอากาศยาน
ในประเทศไทย 
 
ความพรอ้มของกลุม่ผูผ้ลติชิน้สว่นอากาศยานไทย 

ปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับส่งเสริมเพื่อผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานและซอ่มบำรงุทัง้หมด 29 บรษิทั จำนวน 51 
โครงการ เปน็โครงการผลติชิน้สว่นอากาศยาน 19 บรษิทั 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญ

ของโลกในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม

ยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม  

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

และยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่เราน่าจะสามารถ

กา้วไปสูก่ารเปน็ฐานการผลติของภมูภิาคและของโลก

ในอนาคต ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “อุตสาหกรรม

อากาศยาน” 
 
ปัจจัยที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่  

การเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรมอากาศยานมีหลายประการ 
ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนของภาครัฐ ทั้งด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการส่งเสริมการลงทุนด้านอากาศยาน และ
ศกัยภาพของกลุม่ผูผ้ลติชิน้สว่นอากาศยานในไทย รวมถงึ
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาค 
และความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนในธุรกิจนี้ที่มีต่อ
ประเทศไทย 

Smart City 
อนิณ เมฆสุขใส 

นิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน
ในประเทศไทย
ก้าวสำคัญสู่
ฮับอากาศยานแห่งภูมิภาค
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จำนวน 37 โครงการ เงินลงทุนรวมประมาณ 7,107.6 
ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในระดับ Tier 2 และ 3 
ในกลุม่การผลติชิน้สว่นโลหะขึน้รปูดว้ยการทบุ Machining 
และปั ๊ม การผลิตชิ้นส่วนจากคอมโพสิตสำหรับส่วน
โครงสร้างและชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งภายใน รวมถึง
การผลิตล้อสำหรับอากาศยาน  

ทั้งนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับ Tier 2-3 ของ 
Rollsroyce ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ของโลกเขา้มาดำเนนิการผลติอยูใ่นประเทศไทยแลว้ 3 ราย 
ได้แก่ Liestrizt, Triumph Construction และ 
Senior Aerospace  

สำหรบับรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิในกจิการซอ่มบำรงุ 
ซึ่งรวมถึงการซ่อมชิ้นส่วน เช่น APU และ BLADE 
เป็นต้น ไปจนถึงการซ่อมบำรุงอากาศยานทั้งระดับ   
A - D Check (การแบง่ระดบัในการซอ่มบำรงุอากาศยาน
ประเภทตา่งๆ) มทีัง้หมด 10 บรษิทั จำนวน 14 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 2,888 ล้านบาท  

โดยผู้ให้บริการซ่อมบำรุงระดับ D - Check ที่
ได้รับการส่งเสริมมีเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท 
อตุสาหกรรมการบนิ จำกดั สำหรบับรษิทั การบนิไทย จำกดั 
(มหาชน) ถอืเปน็ผูซ้อ่มบำรงุเครือ่งยนตแ์ละตวัอากาศยาน
สำคัญของไทย ซึ่งไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  

อย่างไรก็ตามการซ่อมบำรุงอากาศยานในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานเพื่อซ่อมบำรุงเพื่อ
รองรับเครื่องบินของตนเองเป็นหลัก 

 

ปี 2553 2554 2555 2556* 2557 

จำนวนคำขอที่ยื่นต่อบีโอไอ 4 5 6 2 8 

มูลค่า (ล้านบาท) 299.5 1,107,5 1,186.2 47.8 1,324.9 

หมายเหตุ * ในปี 2556 ทั้งจำนวนโครงการและมูลค่าการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญมากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติ

เศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมอากาศยานชะลอตัว 

ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ซึ่งมีผล
บงัคบัใชก้บัคำขอรบัการสง่เสรมิทีย่ืน่ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 
2558 นั้น กิจการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงอากาศยาน
ยังอยู่ในประเภทกิจการที่บีโอไอให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนการให้สิทธิประโยชน์ ซึ่งแบ่งตาม
ความซับซ้อนและสำคัญของชิ้นงาน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิด
หว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมในระดบั Tier 1 และ 2 
ให้มากขึ้น 

 

“โบว์อิ้งได้คาดการณ์ตัวเลขผู้โดยสาร



ทางอากาศในอีก
20
ปีข้างหน้าว่า


ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกจะมีการเติบโต

สูงขึ้นสามเท่า
หรือคิดเป็นร้อยละ
50




ของการเติบโตทั้งโลก”


 

จำนวนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมบำรุงอากาศยาน
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แนวโน้มการลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ้น
โบว์อิ้งผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำได้คาดการณ์ตัวเลข

ผู้โดยสารทางอากาศในอีก 20 ปีข้างหน้าว่า ประเทศใน
แถบเอเชียแปซิฟิกจะมีการเติบโตสูงขึ้นสามเท่า หรือคิด
เป็นร้อยละ 50 ของการเติบโตทั้งโลก ซึ่งจะก่อให้เกิด
การผลิตเครื่องบินเพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวอีก
ประมาณ 13,000 ลำ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 57 
ล้านล้านบาท  

สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่า  
จะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีจำนวนผู้โดยสารสูงที่สุด โดย

ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียเป็นตลาดที่มี
ศักยภาพ โดยโบว์อิ้งคาดการณ์ว่าความต้องการของ
ตลาดกลุ่ มนี้ จ ะก่ อให้ เกิ ดมู ลค่ าในอุตสาหกรรม
อากาศยานประมาณ 450 พันล้านบาท ซึ่งได้รับการ  
ขับเคลื่อนจากสายการบินต้นทุนต่ำ 

เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการเครื่องบิน
ในภูมิภาคเอเชียพบว่า อากาศยานที่ใช้ในระดับภูมิภาค
และภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินแบบทางเดิน
เดี่ยว โดยภายใน 10 ปีข้างหน้ามีคำสั่งซื้อมากถึง 
1,510 ลำ และอกี 519 ลำ เปน็เครือ่งบนิแบบทางเดนิคู ่

ความต้องการใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ดังกล่าว ถือ
เป็นโอกาสสำคัญสำหรับกิจการบริการซ่อมบำรุง (MRO) 
ทั้งอากาศยานและชิ้นส่วน รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานในแถบภมูภิาคเอเชยีแปซฟิกิ รวมทัง้ประเทศไทย 
เพื่อรองรับการขยายตัวจากความต้องการใช้เครื่องบิน  
ที่สูงขึ้นในอนาคต  

เมื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทย
พบว่าไทยมีจุดแข็งที่ได้เปรียบกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
หลายด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน ฝีมือแรงงาน 
และค่าแรง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจุดอ่อนจะเห็นว่า
เรายังต้องปรับปรุงโครงสร้างกฎระเบียบ รวมทั้งสร้าง

แรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
จึงจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว 
รายละเอียดดังนี้  



IN
VE

ST
M
EN

T
PR

O
M
O
TI
O
N
J
O
UR

N
AL


วา
รส

าร
ส่ง

เส
ริม

กา
รล

งท
ุน

14

จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทยในอุตสาหกรรมอากาศยาน

จุดแข็ง จุดอ่อน 

• มีอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์  

 และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

• ค่ าแรงและปริมาณแรงงานยั งอยู่ ในระดับที่ แข่ งขันได้  

 เมื่อเทียบกับสิงคโปร์และมาเลเซีย นอกจากนั้นธรรมชาติ  

 ของแรงงานไทยมีความใส่ใจในรายละเอียดและพื้นฐานแรงงาน  

 ฝมีอืมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากมพีืน้ฐานจากอตุสาหกรรมยานยนต์  

 และอิเล็กทรอนิกส์ 

• ค่าใช้จ่ายในการลงจอดสนามบินต่ำกว่าบางประเทศ เช่น   

 สิงคโปร์ 

• มีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากบีโอไอ ช่วยลดภาระทางการเงิน  

 ในช่วงแรก 

• ระบบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอากาศยานยังไม่แข็งแรง   

 ด้านการผลิตชิ้นส่วนไม่มีผู้ผลิตระดับ Tier 1 ในไทย สง่ผลให ้ 

 กิจกรรมซ่อมบำรุงต้องนำเข้าชิ้นส่วนเกือบทั้งสิ้น เพิ่มต้นทุน  

 และเพิม่ระยะเวลาในการดำเนนิการ ด้านการซ่อมบำรุงส่วนใหญ่  

 เป็นการซ่อมชิ้นส่วน สำหรับซ่อมอากาศยานส่วนใหญ่เป็นการ  

 ซ่อมให้ตนเองเป็นหลัก 

• หลักสูตรการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ  

 ของภาคอุตสาหกรรมยังมีน้อย และทักษะการสื่อสารภาษา  

 อังกฤษยังอยู่ในระดับต่ำ 

• กฎระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่อำนวยความสะดวกให้กับ  

 อุตสาหกรรมซ่อมบำรุง ซึ่งหัวใจหลักคือความรวดเร็ว รวมทั้ง  

 หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้กิจการซ่อมบำรุงอากาศยานและผลิต  

 อากาศยานและชิน้สว่นหลกั ตอ้งมผีูถ้อืหุน้ไทยอยา่งนอ้ยรอ้ยละ   

 51 ตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศ 

• สทิธปิระโยชนจ์ากภาครฐัยงัไมค่รอบคลมุการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย  

 ด้านการฝึกอบรมคนงาน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญของ  

 อุตสาหกรรมอากาศยานซึ่งต้องใช้แรงงานฝีมือทั้งสิ้น 

• ขาดผูอ้อกใบรบัรองมาตรฐานเกีย่วกบัการบนิ ทำใหผู้ป้ระกอบการ  

 ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิจากการใหผู้อ้อกใบรบัรองฯ จากตา่งประเทศ  

 มาตรวจ 

“มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจัดตั้ง

คณะกรรมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

อากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน




ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม



การลงทุนเป็นประธานอนุกรรมการ”


ภาครัฐหนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอากาศยาน
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในสิ้นปี 

2558 จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุนของสินค้า 
การบริการและแรงงานได้อย่างเสรี ซึ่งจะส่งผลต่อความ

ต้องการเพิ่มอากาศยานในฝูงบินของบริษัทสายการบิน  
ที่สูงขึ้นเพื่อรองรับความต้องการสำหรับการประกอบ
กิจการในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการ
ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่ได้รับการรับรองคุณภาพใน
ระดับสากล เพื่อให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยานให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา 

จากสถานการณด์งักลา่วผนวกกบัศกัยภาพพืน้ฐาน
ของประเทศไทย รฐับาลจงึมนีโยบายสง่เสรมิใหป้ระเทศไทย
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตและการซ่อมบำรุง
อากาศยานของภูมิภาคอาเซียน และได้มอบหมายให้
กระทรวงคมนาคมจัดตั้งคณะกรรมการจัดตั้งนิคม
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อตุสาหกรรมอากาศยานและศนูยซ์อ่มอากาศยาน โดยต ัง้
คณะอนกุรรมการขึน้มา 3 ชดุ ซึง่เลขาธกิารคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเป็นประธานอนุกรรมการ และรอง
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรรมการ
และเลขานกุารของคณะอนกุรรมการจดัทำแผนการพฒันา
ด้านสิทธิประโยชน์ รายละเอียดดังนี้  

1. คณะอนกุรรมการศกึษาแผนธรุกจิอตุสาหกรรม
อากาศยานและโครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน ซึ่ง
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและ
ศูนย์ซ่อมอากาศยานของประเทศไทย ตลอดจนศึกษา
ความเหมาะสมในการจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด 
และกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยานให้
สอดคล้องกับระบบห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรม
อากาศยาน (กรรมการผูอ้ำนวยการใหญบ่รษิทั การบนิไทย 
จำกัด (มหาชน) เป็นประธานอนุกรรมการ และ  
รองผูอ้ำนวยการใหญบ่รษิทั การบนิไทย จำกดั (มหาชน) 
เป็นกรรมการและเลขานุการ) 

2. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนด้านการผลิต
และพัฒนา /ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม
อากาศยานและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทการผลิตและการพัฒนา /
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุง
หลักสูตรในสาขาที่ เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน (ผูว้า่การสถาบนัการบนิพลเรอืน
เป็นประธานอนุกรรมการ และหัวหน้าสำนักงานนโยบาย
และแผนงาน สถาบันการบินพลเรือนเป็นกรรมการและ
เลขานุการ) 

3. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาด้าน
สทิธปิระโยชน ์ ซึง่มหีนา้ทีใ่นการกำหนดมาตรการสง่เสรมิ
และการให้สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดนักลงทุน รวมไปถึง
การปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางแก้ไข 
โดยทำการศกึษาจากโมเดลสทิธปิระโยชนท์ีม่อียูใ่นประเทศ

เพื่อนบ้านในปัจจุบัน เพื่อขยายขอบเขตสิทธิประโยชน์  
ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น (เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเป็นประธานอนุกรรมการ และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรรมการและ
เลขานุการ) 

“โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา



ดังกล่าว
คือ
ข้อสรุปว่าประเทศไทย



ควรลงทุนเพื่อพัฒนานิคมฯ




อากาศยานหรือไม่”


ทัง้นีส้ำนกังานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
(สนข.) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้าง  
ทีป่รกึษาทีม่คีวามชำนาญมาทำการศกึษา โดยไดก้ำหนด
กรอบระยะเวลาสำหรับการศึกษาด้านต่างๆ ไว้อย่าง
ชัดเจน ภายใต้โครงการการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศไทย  

หน้าที่หลักของที่ปรึกษาคือ การวิเคราะห์และ
ประเมินศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอากาศยานรวมถึง
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการศึกษาและคาดว่าผลการศึกษาจะดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในปี 2558 โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
การศึกษาดังกล่าวคือ ข้อสรุปว่าประเทศไทยควรลงทุน
เพื่อพัฒนานิคมฯ อากาศยานหรือไม่ การนำเสนอ  
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รปูแบบนคิมฯ ทีเ่หมาะสม ซึง่จะรวมถงึการกำหนดทีต่ัง้ 
กิจกรรมเป้าหมาย (เช่น มุ่งเน้นที่กิจกรรมซ่อมบำรุง
อากาศยานและชิ้นส่วน และ /หรือผลิตชิ้นส่วน และ
กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ) รูปแบบการลงทุน ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนทางการเงิน เป็นต้น  

โดยผลจากการศึกษาไม่ได้มาจากเฉพาะการ
รวบรวมข้อมูลและกรณีศึกษาของนิคมฯ ของประเทศ
ต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จแล้วเท่านั้น แต่ยังมีการจัด
กิจกรรม (Market Sounding) เพื่อรับความเห็นจาก  
ผู้ เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบินทั้งภาครัฐและ  
เอกชนด้วย  

จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า การพัฒนานิคมฯ 
คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม 2.6 เท่า ในปี 
2566 (เปรยีบเทยีบจากปฐีาน : พ.ศ. 2553) โดยมรีายได้
เฉลี่ยปีละ 12,500 บ้านบาท โดยโครงการนี้มุ่งเน้น  
การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ซ่อมบำรุง และพัฒนา
บุคลากร ซึ่งจะสร้างผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าและ  
ผลประโยชน์ต่อภาครัฐและสังคมในด้านการสร้างงาน
และเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี 

โดยคาดว่าการพัฒนานิคมฯ จะสร้างงานได้ถึง 
28,800 ตำแหน่ง สร้างรายได้ภาครัฐจากการจัดเก็บ

ภาษีเพิ่มขึ้น 6,600 ล้านบาท และสร้างผลประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ 46,400 ล้านบาท  

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ
ประกอบด้วย  

(1) การสนับสนุนจากภาครัฐและการส่งเสริม  
การลงทุน  

(2) การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร  
(3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย  

ความสะดวก 

“ท่าอากาศยานที่มีศักยภาพ



ที่จะพัฒนาเป็นนิคมอากาศยาน




5
อันดับแรก
ประกอบด้วย




อู่ตะเภา
นครราชสีมา
พิษณุโลก


สุราษฎร์ธานี
และเชียงราย”


การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 
ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการศึกษาเพื่อคัดเลือกพื้นที่

เพื่อพัฒนานิคมฯ มีดังน ี้ 

กิจกรรมศูนย์ซ่อมอากาศยาน กิจกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 

• ความยาวของทางขับ 
• ความสะดวกในการใช้งาน 
• ความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการบิน เช่น ทางขับ   
 และลานจอดเครื่องบิน เป็นต้น 
•  ความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน เป็นต้น 
•  ความเพียงพอของพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนานิคม รวมทั้ง  
 อุตสาหกรรมสนับสนุน 
•  ความพร้อมด้านแรงงาน 
•  ความพร้อมด้านชุมชน 
•  ระยะห่างจากที่ตั้งของอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรม  
 ยานยนต์ เป็นต้น 
•  ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

• ระยะทางจากพื้นที่ไปสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือ 
• ความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน เป็นต้น 
• ที่ตั้งของอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์   
 เป็นต้น 
• ความพร้อมด้านแรงงาน 
• ความพร้อมด้านชุมชน 
• ระยะห่างจากที่ตั้งของอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น อุตสาหกรรม  
 ยานยนต์ เป็นต้น 
• ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ผลจากการศกึษาพบวา่ ทา่อากาศยานทีม่ศีกัยภาพ
ทีจ่ะพฒันาเปน็นคิมอากาศยาน 5 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย 
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ท่าอากาศยานนครราชสีมา   
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 
และท่าอากาศยานเชียงราย  

สำหรบัพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมสำหรบักจิการผลติชิน้สว่น
อากาศยาน ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี
และระยองเปน็หลกั ทัง้นี ้การศกึษาดงักลา่วยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 
 
การพัฒนาบุคลากร

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยานหลายแห่ง 
เช่น สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เปน็ตน้ และสถาบนัของรฐัและเอกชน มากกวา่ 60 แหง่ 
ทำการสอนหลักสูตรวิศวกรรม และสามารถผลิตวิศวกร
ได้ประมาณ 180,000 คนต่อปี และนักวิทยาศาสตร์ 
200,000 คนต่อปี (ข้อมูล ณ ปี 2556) แต่กลับ
สามารถผลติวศิวกรทีต่อบสนองความตอ้งการอตุสาหกรรม
อากาศยานได้จำนวนไม่มาก  

ความต้องการบุคลาการสำหรับอุตสาหกรรม
อากาศยานแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่  

(1) นักบิน  
(2) วิศวกรและช่างเทคนิค  
(3) เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ 
(4) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  
สำหรับความต้องการบุคลากรด้านวิศวกรและ  

ช่างเทคนิคเพื่อรองรับนคิมอากาศยานทีจ่ะเกดิขึน้โดยการ
พฒันานคิมฯ จะแบง่เปน็ 3 ระยะนัน้ พบวา่ความตอ้งการ
บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนานิคมฯ ระยะแรกรวม 
3,150 คน แบ่งเป็นช่างเทคนิค 2,020 คน และวิศวกร 
400 คน จากนั้นในระยะที่ 2 และ 3 จะมีความ
ตอ้งการบคุลากรเพิม่ขึน้อกีระยะละ 1,900 คน เมือ่รวม
ทั้งสิ้นแล้วจะเท่ากับ 6,950 คน  

 
รูปแบบโครงการและระยะการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมการบิน

กิจกรรมหลักในโครงการ ประกอบด้วย 
1. กิจการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ซึ่งจะ

ต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ทางวิ่งจากสนามบิน 
พืน้ทีอ่ำนวยความสะดวก ประกอบดว้ย โรงจอดเครือ่งบนิ 
(Hangar) ทางขบั (Taxiway) ลานจอดเครือ่งบนิ (Apron) 
อาคารอำนวยการ อาคารเกบ็ของ โรงซอ่ม (Workshop) 
ที่จอดรถ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ  

2. การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (OEM) ซึ่งอาจ
ตั้งบริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกับศูนย์ซ่อมฯ ได้ เช่น 
ในนิคมอุตสาหกรรม 

ตัวอย่างการออกแบบพื้นที่สำหรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน
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กจิกรรมเปา้หมายซอ่มบำรงุ (MRO) และการผลติ
ชิ้นส่วน ดังนี้ 

- ซ่อมบำรุงลำตัวเครื่องบิน (Airframe MRO) 
- ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ (Engine MRO) 
- ซ่อมบำรุ งชิ้ นส่ วนอากาศยาน ประเภท 

Landing Gear, Wheel & Brake, APU, Engine 
Fuel & Control เป็นต้น 

- ผลิตชิ้นส่วนระดับ Tier 3 
- ผลิตวัสดุคอมโพสิตระดับ Tier 4 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ระยะแรกของการพัฒนาโครงการจะใช้พื้นที่

ประมาณ 62.5 ไร่ ประกอบด้วย 
- โรงซ่อมอากาศยาน 2 แห่ง  
- หลุมจอด 3 หลุมต่อโรงซ่อมหนึ่งแห่ง  
- โรงซ่อมเครื่องยนต์ 1 แห่ง  
- หลุมเครื่อง 4 แห่ง  
- โรงซอ่มชิน้สว่นอากาศยานและเครือ่งยนต ์5 แหง่  
ซึง่จะมคีวามสามารถรองรบัการซอ่มบำรงุเครือ่งบนิ

ไดป้ลีะ 60 ลำ และซอ่มบำรงุเครือ่งยนตไ์ดป้ลีะ 30 เครือ่ง 

และในระยะที่ 2 และ 3 ของการพัฒนาจะขยาย  
ขีดความสามารถให้รองรับกิจกรรมซ่อมบำรุงเครื่องบิน
ได้อีกปีละ 15 ลำ และซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ได้อีก  
ปีละ 90 เครื่อง  

อาจกล่าวได้ว่า โครงการนี้เป็นโครงการริเริ่มของ
ประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อ
อุตสาหกรรมอากาศยานของภาครัฐอย่างจริงจัง ซึ่งถือ
เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
ทัง้ในไทยและตา่งประเทศ เนือ่งจากอตุสาหกรรมอากาศยาน
เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง คืนทุนช้า ต้องมี
การลงทุนพัฒนาทักษะคนงานอย่างต่อเนื่อง แต่ให้ผล
ตอบแทนสูงในระยะยาวและมีคู่แข่งจำกัด การวาง
นโยบายหรือ Road Map ระดับประเทศที่ชัดเจน จึงมี
ความสำคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจการลงทุน 

 เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้ 
ประเทศไทยจะมนีคิมอตุสาหกรรมอากาศยานหรอืศนูยซ์อ่ม
ระดับประเทศซึ่งก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
พฒันาทกัษะแรงงาน และการลงทนุในโครงการทีม่มีลูคา่
เพิ่มสูงต่อไป  
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“80 ปีให้หลัง จึงได้มีโครงการ  

สนามแข่งขันระดับสากลแห่งแรก  

ขึ้นในประเทศ คือโครงการ   

“บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด   

อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต”   

(BRIC)” 

เมือ่พดูถงึการแขง่รถระดบัโลก หลายคนอาจจะ

คดิวา่เปน็เรือ่งไกลตวัของคนไทย เพราะความนยิม

ของการแข่งรถและการชมการแข่งขันระดับสากล

จำกัดอยู่ในความสนใจของคนจำนวนน้อยหรือ  

ในกลุ่มที่มีกำลังทรัพย์สูงพอที่จะเดินทางไปเข้าชม

การแข่งขันหรือเข้าชมสนามแข่งขันระดับโลกที่

ประเทศอื่น  
 
อย่างไรก็ตาม กีฬาการแข่งขันความเร็วก็มิใช่  

เรื่องใหม่สำหรับคนไทย เนื่องจากตั้งแต่ปี 2479 - 2480 
ธงไตรรงคข์องไทย กไ็ดโ้บกสะบดัมาแลว้ในสนามแขง่รถ
ระดับสากลที่ยุโรป ด้วยชัยชนะถ้วยรางวัลดาราทองของ
นกัแขง่รถชาวไทยสองปซีอ้น ชยัชนะของพระองคเ์จา้พรีะ 
โดยความอปุถมัภข์องพระองคเ์จา้จลุจกัรพงษ ์ ทำใหช้าวไทย
เริม่สนใจกฬีาการแขง่รถ และนำไปสูก่ารแสดงรถ “รอมวิลสุ” 
และการขับรถแข่งโชว์ในโอกาสต่อไปที่กรุงเทพมหานคร 
โดยปิดถนนลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อให้ประชาชน  
ชาวไทยได้ชม  

Smart City 
ทินภา อภัยวงศ์ 

บรุรีมัย ์ยไูนเตด็   
อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (BRIC) 
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หลงัจากนัน้สนามแขง่รถในประเทศไทยกเ็ริม่กอ่ตัง้
ขึ้นบ้างประปราย จนกระทั่งเกือบ 80 ปีให้หลัง จึงได้มี
โครงการสนามแข่งขันระดับสากลแห่งแรกขึ้นในประเทศ 
คือโครงการ “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล 
เซอรก์ติ” (BRIC) ซึง่ปจัจบุนัไดเ้ปดิสนามแขง่รถความยาว 
4,554 เมตร สำหรับการเดินรถทางเดียวทั้งรถแข่งและ
รถจักรยานยนต์ความเร็วสูง ภายใต้ชื่อ “ช้าง อินเตอร์
เนชัน่แนล เซอรก์ติ” หรอืเรยีกสัน้ๆ วา่ “ชา้งสเตเดยีม” 
โดยการออกแบบของนักออกแบบสนามแข่งอันดับ 1 
ของโลก คือ Hermann Tilke เพื่อให้เป็นสนามแข่ง
กฬีามอเตอรส์ปอรต์แรกของไทยทีไ่ดม้าตรฐานระดบัสากล 
หรอื FIA Grade 1 และ FIM Grade A จากสหพนัธ์
จักรยานยนต์นานาชาติ หรือ FIM (Federation 
International de Motocyclisme) 

การได้ รั บรองมาตรฐานสากลของ BRIC 
หมายความว่า ตัวสนามแข่ง มีมาตรฐานและสามารถ
รองรับการแข่งขันซีรี่ส์ F3, GT1, GT2 และ GT3 
และสามารถจัดการแข่งขันระดับ Moto GP หรือ 
Superbike World Championship ได้  

นอกเหนือจากศักยภาพของสนามแข่งที่สามารถ
รองรบัการแขง่ขนัสำคญัๆ ระดบันานาชาตแิลว้ ชา้งสเตเดยีม 
ยงัสามารถรองรบัผูช้มและผูส้นใจใหเ้ขา้รว่มชมการแขง่ขนั
สำคัญๆ โดยมีแกรนด์สแตน (Grand Stand) ที่

สามารถจุผู้ชมได้ครั้งละประมาณ 50,000 คน โดย
แบง่เปน็ทีน่ัง่ถาวรบนอฒัจนัทรห์ลกั 8,800 ทีน่ัง่ และทีน่ัง่
บรเิวณชัน้พเิศษ (VIP) 1,200 ทีน่ัง่ และทีน่ัง่ภาคสนาม 
40,000 ที่นั่ง โดยความพิเศษของแกรนด์สแตนคือ 
อาคารนี้ถือเป็นจุดที่สามารถชมการแข่งขันได้ครอบคลุม
ทัง้เสน้ทางการแขง่ขนัและเชือ่มตอ่กบัอาคารอฒัจนัทรห์ลกั 
โดยมีบริเวณส่วนของการซ่อมเติมรถ (Pit Area) อยู่
ด้านล่างอาคารจำนวน 30 พิต 

การหลัง่ไหลของผูค้นเขา้มายงัจงัหวดับรุรีมัย ์ ทัง้เพือ่
การเขา้ชมการแขง่ขนักฬีามอเตอรส์ปอรต์ ทีช่า้งสเตเดยีม 
หรือการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ไอโมบาย สเตเดียม เป็น
ไปตามวิสัยทัศน์หลักของผู้นำกลุ่มบุรีรัมย์ยูไนเต็ด คือ 
คณุเนวนิ ชดิชอบ ซึง่ไดว้างวสิยัทศันไ์วว้า่ “บรุรีมัย.์.  
จากเมืองผ่านเป็นเมืองพัก จากเมืองที่ยากจนที่สุด จะ
เป็นเมืองที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดด้วยกีฬา และคำว่า 
Destination of Speed”  

การเติบโตของวงการกีฬาในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำ
ไปสู่การสร้างเมือง สร้างรายได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ให้กับจั งหวัด ไม่ว่ าจะ เป็นการ เติบโตของธุ รกิจ
อสงัหารมิทรพัยใ์นจงัหวดับรุรีมัย ์ โครงการโรงแรมระดบั 
3 - 5 ดาว เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว   
การขยายตัวของเที่ยวบินภายในประเทศ และยังส่งผล
ไปยังจังหวัดข้างเคียงคือนครราชสีมา ในการรองรับ  
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมสนามแข่งแบบ  
รายวัน สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวบุรีรัมย์ และสร้าง
กระแสการรกักฬีาใหก้บัประชาชนคนไทยทีส่นใจการแขง่ขนั
ในวงกว้าง เปิดโอกาสให้เส้นทางไปจังหวัดบุรีรัมย์เป็น
เส้นทางเดินรถ และเส้นทางรถจักรยานยนต์  

สำหรับการเดินทางไปแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่สนาม
เปดิใหบ้คุคลทัว่ไปสามารถเขา้ไปใชฝ้กึซอ้มแขง่ได ้ผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมและเข้าร่วมชมการแข่งขันสามารถเดินทางมายัง
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามแข่งขันได้โดยทั้ง
ทางรถ และทางเครื่องบิน  
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“คุณตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์   

ผูอ้ำนวยการสนาม และโปรเจก็ตเ์มเนเจอร์

ของ BRIC ได้กล่าวว่า   

“เรากล้าพูดว่าในเอเชีย   

สนามของเราดีที่สุด   

เพราะใช้อุปกรณ์รุ่นใหม่ที่สุด” 

นับตั้งแต่เปิดตัวสนามแข่งขัน เมื่อเดือนตุลาคม 
2557 เพือ่รองรบัการแขง่ระดบันานาชาต ิคอื Super Bike 
GT 2014 ซึ่งทางสนามได้มีการเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์  
การจัดการแข่งขัน Super GT นี้เป็นระยะเวลา 2 ปี 
นอกจากการแขง่ขนัทัง้ระดบันานาชาต ิเชน่ Super Bike 
GT 2014 แล้ว สนามยังได้เคยจัดการแข่งขันใหญ่ๆ 
มาแล้วตั้งแต่เปิดสนามจนถึงเดือนเมษายน 2558 เช่น 
Asia Road Racing และ WSBK Rider Tour 
ส่วนในระดับประเทศ เช่น Thailand Super Series, 
Hi -Cetane Drag Racing และ R2M Thailand 
Super Bike รวมทัง้การแขง่ขนัและการจดัแสดงรถยนต์
ของค่ายรถต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

คุณตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ ผู้อำนวยการสนาม 
และโปรเจก็ตเ์มเนเจอรข์อง BRIC ไดก้ลา่ววา่ “เรากลา้
พูดว่าในเอเชีย สนามของเราดีที่สุด เพราะใช้อุปกรณ์รุ่น
ใหม่ที่สุด มี Race Control ที่ดีที่สุดในโลก และมีจุด
ยุทธศาสตร์ดีที่สุดในการเชื่อมต่อกับ AEC” ทั้งนี้ตั้งแต่

การเปิดตัวจนถึงปัจจุบัน มีผู้แสดงความสนใจเข้า  
เยี่ยมชมสนามและเข้าชมการแข่งขันทั้งระดับประเทศ
และระดบัสากลอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้การแขง่ขนัรถจกัรยานยนต์ 
จักรยานวิบากและรถแข่ง  

โดยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม  
วันเด็กขึ้นบริเวณสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต 
โดยมีผู้เข้าชมกว่า 150,000 คนในสนาม และได้รวม
การแสดงรถที่สำคัญจากผู้สนับสนุนหลักทั้งหมด ไม่ว่า
จะเป็นการแสดงรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่จากบริษัท 
Ducati การแสดงรถของบริษัทโตโยต้า ปตท. และ  
การบรกิารใหน้ัง่รถแขง่สำหรบัเดก็ ซึง่จะนำไปสูก่า้วตอ่ไป
ของสนามแข่งรถคือ การจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถแข่ง 
และการจัดกิจกรรม Experience Ride สำหรับบุคคล
ทั่วไปให้ได้ทดลองนั่งรถแข่ง  

ตอนนี้ใครยังไม่รู้จักจังหวัดบุรีรัมย์คงต้องลองไป 
Sport City of Siam สักครั้งแล้วนะคะ  

 
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต 

สนามแข่งรถ “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์
เนชัน่แนล เซอรก์ติ” (BRIC) เปน็กจิการทีไ่ดร้บัสง่เสรมิ
การลงทนุจากบโีอไอ ในกลุม่กจิการเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
ประเภทกิจการสนามแข่งขันยานยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่บีโอไอและ
รัฐบาลถือเป็นกลุ่มกิจการที่ควรให้การสนับสนุน เพื่อให้
เกิดการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
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พลาสติกชีวภาพคืออะไร

พลาสตกิชวีภาพ (Bio -Plastics) เปน็นวตักรรม

ของวัสดุแห่งอนาคตที่สามารถผลิตจากวัตถุดิบ

ทางการเกษตรจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากร  

ที่สามารถปลูกขึ้นใหม่ทดแทนได้ (Renewable 

Resources) เชน่ มนัสำปะหลงั ขา้วโพด หรอืออ้ย

ในรูปของแป้งหรือน้ำตาลโดยใช้กระบวนการผลิต

ทางเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
 
นอกจากนีพ้ลาสตกิชวีภาพยงัมคีณุสมบตัทิีส่ามารถ

แตกสลายทางชีวภาพ (Biodegradable) ได้อย่าง
สมบูรณ์ในธรรมชาติหรือหากนำไปฝังกลบในโรงปุ๋ยหมัก 
(Compost Plant) ก็สามารถถูกจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
ย่อยสลายกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำและ
มวลชีวภาพได้ด้วย 


Smart City 
สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล 

พลาสติกชีวภาพ


อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย


ความสำคัญของพลาสติกชีวภาพ
พลาสติกชีวภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างมาก เนื่องจาก
พลาสติกชีวภาพจะใช้วัตถุดิบต้นน้ำจากภาคการเกษตร
และกระบวนการผลิตใช้พลังงานต่ำอีกด้วย 
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นอกจากนั้นอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพยังมี  
ผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย ดังจะเห็น

ได้จากห่วงโซ่มูลค่า หรือ Value Chain อุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ ดังนี้ 

 

“สำหรับประเทศไทย



ได้มีการศึกษาพบว่า




มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งผลิต



พลาสติกชีวภาพของโลกได้




เนื่องจากเป็นแหล่งผลิต



น้ำตาลแหล่งใหญ่ของโลกแห่งหนึ่ง”


ความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพมีมากน้อย
แค่ไหน

ปจัจบุนัความตอ้งการพลาสตกิชวีภาพในตลาดโลก
มีแนวโน้มการเติบโตสูงโดยเฉลี่ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
และคาดว่าในระยะ 4 - 5 ปีข้างหน้าความต้องการใช้
พลาสติกชีวภาพของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
ผู้บริโภคให้การยอมรับและเลือกใช้พลาสติกชีวภาพ  
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลของ

ประเทศต่างๆ ได้กำหนดนโยบายและกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

• ฝรั่งเศสและอิตาลีได้ออกกฎหมายห้ามใช้ถุง  
ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 

• สหรฐัอเมรกิาไดก้ำหนดนโยบายการใชผ้ลติภณัฑ์
ชวีมวลจากเดมิรอ้ยละ 12 ในป ี2553 เพิม่เปน็รอ้ยละ 20 
ในปี 2563  

สำหรบัประเทศไทยไดม้กีารศกึษาพบวา่ มศีกัยภาพ
ที่จะเป็นแหล่งผลิตพลาสติกชีวภาพของโลกได้ เนื่องจาก
เปน็แหลง่ผลตินำ้ตาลแหลง่ใหญข่องโลกแหง่หนึง่ มกีารสง่ออก
น้ำตาลดิบสู่ตลาดโลกประมาณ 7 ล้านตัน ซึ่งหากนำ
ปรมิาณนำ้ตาลดบิทีส่ง่ออกบางสว่นมาผลติพลาสตกิชวีภาพ 
จะช่วยเพิ่มมูลค่าน้ำตาลดิบของไทยได้ อย่างไรก็ตามมี
การคาดการณ์ว่าประเทศไทยมีปริมาณความต้องการใช้
พลาสติกชีวภาพในช่วง 5 ปีข้างหน้า เพียง 65,000 -
80,000 ตันเท่านั้น ซึ่งหากมีการผลิตพลาสติกชีวภาพ
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ขึ้นในประเทศไทย ก็จะเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็น  
ส่วนใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการพลาสติกชีวภาพใน  
ตลาดโลกเป็นหลัก  

“อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย



ได้เริ่มปักธงในแผนที่โลกแล้ว”


สถานภาพอตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพของไทย
ในปัจจุบัน

นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ จะให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่การลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้ โดยจะให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสูงสุด
ตามกฎหมายของบโีอไอคอื ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 
8 ป ีและยกเวน้อากรขาเขา้เครือ่งจกัร ซึง่ปจัจบุนัมผีูไ้ดร้บั
การส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ทั้งในส่วนของ
การผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ และเคมีชีวภาพที่จะใช้  
เปน็วตัถดุบิของการผลติเมด็พลาสตกิชวีภาพ รวมทัง้สิน้ 
9 โครงการ รายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มผลิตพลาสติกชีวภาพ มีโครงการที่ได้รับ  
การส่งเสริมฯ รวม 2 โครงการคือ  

• โครงการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA 
75,000 ตัน /ปี 

• โครงการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ PBS 
20,000 ตัน /ปี 

กลุม่ผลติเคมชีวีภาพ มโีครงการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิฯ 
รวม 7 โครงการคือ  

• โครงการผลิต Bio Succinic Acid (BSA) 
34,000 ตัน /ปี 

• โครงการผลิต Bio-Butanediol (Bio - BDO) 
45,000 ตัน /ปี 

• โครงการผลติ Lactic Acid 140,000 ตนั /ป ี
• โครงการผลิต Lactic Acid Dimer 

100,000 ตัน /ปี 
• โครงการผลติ Lactic Acid 150,000 ตนั /ปี 

• โครงการผลติ Lactic Acid 50,000 ตนั / ป ี 
• โครงการผลติ Lactic Acid & Lactic Acid 

Derivatives 9,000 ตนั /ปี 
จากการสำรวจข้อมูล เป็นที่น่ายินดีว่าไม่เกินปี 

2558 นี้ โครงการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ PBS 
20,000 ตัน /ปี ที่ตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 
จังหวัดระยองที่ได้มีการก่อสร้างโรงงานมาตั้งแต่ช่วง  
ปี 2556 ก็จะเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายในเชิง
พาณิชย์แล้ว ซึ่งถือว่าอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ  
ของไทยได้เริ่มปักธงในแผนที่โลกแล้ว 

มาตรการผลกัดนัอตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพ

ปัจจุบันปัญหาขยะที่มาจากพลาสติกที่ต้องใช้เวลา
ในการย่อยสลายเป็นร้อยปี ถือว่าเป็นปัญหาระดับสากล 
ที่รัฐบาลหลายประเทศต้องมีการกำหนดนโยบายในการ
แก้ไขปัญหา รวมทั้งมีมาตรการในการส่งเสริมการใช้
พลาสติกชีวภาพเพื่อลดการใช้งานพลาสติกที่มาจาก
ปิโตรเลียม  

อย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพใน
ปจัจบุนั มตีน้ทนุทีส่งูกวา่พลาสตกิทัว่ไปประมาณ 3 เทา่ 
จึงเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรม
พลาสตกิชวีภาพ ดงันัน้ในหลายประเทศจงึตอ้งมมีาตรการ
ทางดา้นภาษแีละมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษ ี เพือ่ออกมาผลกัดนั
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
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มาตรการ ประเทศ มาตรการ 

มาตรการทางด้านภาษี 

เนเธอร์แลนด์ กำหนดส่วนประกอบของพลาสติกชีวภาพในบรรจุภัณฑ์เพื่อลดค่าใช้จ่าย  

ในการกำจดัตามพืน้ฐานการรบัรองการยอ่ยสลายของ EN Compostability 

Certification 

- เก็บภาษี 0.38 ยูโร /ก.ก. สำหรับพลาสติกจากปิโตรเลียม 

- เก็บภาษี 0.02 ยูโร / ก.ก. สำหรับวัสดุและพลาสติกชีวภาพที่ผ่าน  

 มาตรฐาน EN13432 (มาตรฐานการย่อยสลายได้) 

เกาหลี พลาสติกชีวภาพได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับภาษีขยะ 

มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 

อิตาลี ห้ามใช้ถุงช้อปปิ้งพลาสติกจาก PE อนุญาตเฉพาะพลาสติกชีวภาพเท่านั้น  

ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ 

สเปน สั่งห้ามใช้ถุงช้อปปิ้งที่ทำจากพลาสติก PE ทั้งหมด และเปลี่ยนเป็นการใช้

ถุงที่ย่อยสลายในปี 2561 (มีขั้นตอนตามลำดับคือร้อยละ 60 ในปี 2556 

ร้อยละ 70 ในปี 2558 ร้อยละ 80 ในปี 2559) 

สหรัฐอเมริกา 1. บังคับให้หน่วยงานรัฐใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกย่อยสลายได้ 

2. ปัจจุบันมีสินค้ากว่า 9,000 รายการที่เป็นผลิตภัณท์จากพลาสติกชีวภาพ  

 ในรายการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล 

3. หา้มโฆษณาวา่ยอ่ยสลายไดส้ำหรบัผลติภณัทท์ีใ่ช ้OXO (มลรฐัแคลฟิอรเ์นยี) 

ฟิลิปปินส์ ห้ามไม่ให้ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ใช้ถุงช้อปปิ้งที่ใช้แล้วทิ้งและภาชนะ

บรรจุอาหารโฟมและถ้วยพลาสติก แต่ถ้วยและถุงพลาสติกย่อยสลายได้  

ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ 

ตัวอย่างมาตรการในต่างประเทศที่แสดงข้างต้น 
ถือว่าเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้มีการใช้งานพลาสติกชีวภาพ
มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีนโยบายในการเป็นศูนย์กลาง
การผลิตพลาสติกชีวภาพของโลก ก็จะได้ประโยชน์จาก
มาตรการดังกล่าว และสามารถส่งออกไปจำหน่ายได้
มากขึ้น เพราะมีความต้องการในตลาดโลกมากขึ้น ซึ่ง
เหลือเพียงแต่ว่าผู้ผลิตในประเทศจะสามารถลดต้นทุน
การผลิตได้มากน้อยเพียงไร เพื่อเพิ่มความสามารถ  
ในการแข่งขันให้สูงมากขึ้น 
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“คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน



ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน



พิจารณาผลักดันให้ประเทศไทย



เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพเป็นการเร่งด่วน”


การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย

รัฐบาลไทยที่ผ่ านมาหลายชุด มีความเห็น  
ตรงกนัวา่ อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพเปน็อตุสาหกรรม
ดาวรุ่งในอนาคตของไทย แต่ต้องมีการสนับสนุน  
เป็นพิเศษในช่วงแรก เช่นเดียวกับเมื่อหลายปีก่อนที่มี
มาตรการพิเศษในการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ตามเป้าหมายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม  
ปิโตรเคมีเมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว หรืออุตสาหกรรม  
ผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน 

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพก็เช่นเดียวกัน ก็
ต้องการแรงกระตุ้น และการสนับสนุนเป็นพิ เศษ  
จากรัฐบาล ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่ารัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความ
สำคัญกับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นอย่างมาก 
และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม  
การลงทุนหรือบีโอไอ กำหนดมาตรการสนับสนุน  
เป็นพิเศษในส่วนของบีโอไอเอง และเสนอมาตรการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเพิ่มเติมในส่วน

ของหน่วยงานรัฐอื่น เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริม  
การลงทุนที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการพิจารณา 
เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพเป็นการเร่งด่วน   

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพจงึจดัเปน็อตุสาหกรรม
แห่งอนาคตของไทย ที่จะช่วยเสริมสร้างรากฐานของ
ประเทศให้มีการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี นวัตกรรม 
ตลอดจนพัฒนาภาคเกษตรกรรม เพื่อให้เอื้อต่อการ
เติบโตด้านเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยใน  
ระยะยาว  

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ทำให้เกิด Smart 
City อย่างแท้จริง  
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แตท่ีน่า่เสยีดายคอื เทคโนโลยขีองผูผ้ลติยงัไมถ่งึ
ขั้นที่จะผลิตยางรถยนต์คุณภาพสูงเองได้ ยางรถยนต์ที่
ผลิตในเมืองไทยล้วนแล้วแต่เป็นตราของต่างประเทศ
ทัง้หมด อตุสาหกรรมยางไทยทำไดเ้พยีงยางรถจกัรยานยนต ์
กับยางรถบรรทุกเป็นหลัก 

“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมาย

คือ การพยายามที่จะสร้างผิวหนังเทียม

จากยางพาราเพื่อใช้เป็นสื่อในการสอน  

ของนักเรียนแพทย์” 

ประเทศไทยผลิตยางธรรมชาติส่งออกเป็น

อนัดบัหนึง่ของโลก แตเ่กอืบทัง้หมดหรอืกวา่รอ้ยละ 

86 ทีส่ง่ออกเปน็วตัถดุบิ เชน่ ยางแผน่ นำ้ยางขน้ 

เป็นต้น ที่เหลืออีกร้อยละ 14 เท่านั้นที่ เป็น

ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปต่างๆ  
 
สิ่งที่น่าคิดก็คือ เมื่อเราส่งยางเป็นวัตถุดิบออกไป 

ต่างชาติที่มีเทคโนโลยีต่างๆ ก็นำยางเหล่านี้ไปแปรรูป
เพิ่มมูลค่าส่งกลับมาขายเราในราคาที่สูงมาก ตัวอย่าง
ของผลิตภัณฑ์ยางที่ ใช้ยางธรรมชาติเป็นหลักก็คือ  
ยางยานพาหนะ โดยเฉพาะยางรถโฟลก์ลฟิท ์ยางรถบรรทกุ 
ซึง่ใชย้างธรรมชาตใินสดัสว่นทีม่ากกวา่การใชย้างสงัเคราะห์ 
เนื่องจากต้องการความยืดหยุ่น ทนแรงกระแทกได้ดี 
ส่วนยางรถยนต์ และยางรถจักรยานยนต์จะมีสัดส่วน
ของยางสังเคราะห์มากกว่ายางธรรมชาติ เนื่องจาก  
ต้องใช้ความเร็วในการขับขี่สูงกว่ายางรถโฟล์กลิฟท์   
ยางรถบรรทุก  

Smart City 
ชนกพร หนูหอม 

ยางพารา


ผลิตอะไรได้มากกว่าที่เราคิด
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ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากยางพารา   
ที่น่าสนใจมากก็คือ การผลิตผิวหนังเทียมจากยางพารา 
ซึง่งานวจิยัชิน้นีม้ ี ผศ. ดร. ชลดา เลวสิ และคณะจาก
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรเ์ปน็ผูด้ำเนนิการ เปา้หมายของ
โครงการคือ การพยายามที่จะสร้างผิวหนังเทียมจาก  
ยางพาราเพื่อใช้เป็นสื่อในการสอนของนักเรียนแพทย์ 
และพยาบาล ที่ผ่านมาเป็นการใช้ยางซิลิโคนเหลว ซึ่ง
เป็นยางสังเคราะห์ที่มีความนิ่มและไม่เหนียวจนเกินไป 
โดยนำมาหล่อเป็นรูปร่างหรืออวัยวะต่างๆ สำหรับใช้ใน
การฝกึหดัการฉดียา การผา่ตดั หรอืการเยบ็แผล แตว่า่
ปัญหาก็คือ ยางซิลิโคนเป็นของที่ต้องนำเข้ามาจาก  
ต่างประเทศและมีราคาแพง ดังนั้นการที่เมืองไทยมี  
ยางธรรมชาติอยู่มากมหาศาลจนสามารถส่งออกได้เป็น 
อันดับหนึ่งของโลก ก็น่าที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้น
มาใช้เอง และแม้กระทั่งส่งออกไปขายต่างประเทศได้
ด้วยซ้ำ กลุ่มนักวิจัยนี้จึงได้นำยางธรรมชาติเหลวซึ่งมี
ราคาถูกและเป็นวัตถุดิบภายในประเทศมาพัฒนา  
จนกระทัง่มคีณุสมบตัใิกลเ้คยีงกบัผวิหนงัของคนเราจรงิๆ 
หมายความว่าต้องมีความนิ่ม ซึ่งสามารถใช้เข็มฉีดยา
เจาะเข้าไปได้ หรือสามารถใช้มีดกรีดได้ใกล้เคียงกับ
ผิวหนังของคน ซึ่งวิธีการนี้ก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับยางพาราได้มากขึ้น  

ทีผ่า่นมามกีารใชย้างพาราสรา้งเปน็อปุกรณก์ารสอน
บา้งแลว้ เชน่ทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเ์คยมกีารศกึษา
โดยนำยางพารามาหล่อขึ้นรูปเป็นอวัยวะต่างๆ สำหรับ
การสอนกายวิภาค จนกระทั่งขณะนี้สามารถผลิตขาย  

ในวงกว้างแล้ว แต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดแทน
ผวิหนงัเทยีม สว่นการใชย้างธรรมชาตมิาทำเปน็อวยัวะเทยีม
เพื่อใช้สอนเรื่องการฉีดยาหรือเย็บแผลนั้น เคยมีการทำ
กนัมากอ่นโดยนำยางมาทำในรปูของฟองนำ้ ซึง่มขีอ้ดอ้ย
คือไม่ค่อยเหมือนกับผิวหนังจริงดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการ
ฝึกฉีดยา กรีดผิวหนังหรือเย็บแผล ก็จะให้ความรู้สึก  
ไม่เหมือนจริง 

ผลงานที่นักวิจัยกลุ่มนี้ได้ทำขึ้นอยู่ในระหว่างการ
ยื่นจดสิทธิบัตร เพราะมีโอกาสนำไปใช้ได้กว้างขวาง  
เชิงพาณิชย์ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตซึ่งมีหลาย
ขั้นตอนพอสมควรจนกระทั่งได้ยางธรรมชาติแปรรูปที่นำ
มาใชเ้ปน็ผวิหนงัเทยีมโดยมคีวามหนดื ความแขง็ และ
ความยืดหยุ่นเหมาะสม ซึ่งขณะนี้ได้มีการทดลองหล่อ
ออกมาเป็นรูปมือและแขนเทียม เพื่อนำไปทดลองใช้  
เป็นสื่อการสอนตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ดังนั้นหากใช้ได้จริง
และมีคุณสมบัติดีกว่าหรอือยา่งนอ้ยกเ็ทา่กบัผวิหนงัเทยีม
ทีท่ำมาจากยางซลิโิคน กห็มายความวา่เรามโีอกาสทีจ่ะพฒันา
ให้เกิดเป็นสินค้าสำหรับการเรียนการสอนทางการแพทย์
ทัง้ในประเทศ หรอืแมแ้ตก่ารสง่ออกไปขายต่างประเทศ  
ได้อย่างแน่นอน 

“สถาบันวิจัยยางได้พัฒนาเทคโนโลยี  

การใช้ยางธรรมชาติ  

ผสมยางมะตอยราดถนนใหม่” 

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แฟชั่น เช่น กระเป๋า
จากยางพารา ซึ่งมีสีสันสวยงาม และสามารถกันน้ำได้ 

สถาบันวิจัยยางได้พัฒนาเทคโนโลยีการใช้ยาง
ธรรมชาติผสมยางมะตอยราดถนนใหม่ โดยใช้ยางแห้ง
แทนการใช้น้ำยางข้น อัตราร้อยละ 5 ผสมยางมะตอย
ในงานราดถนน ซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้ไม่ต้องใช้สารเคมีที่มี
ราคาแพง สามารถนำยางพารามาใช้ได้หลายรูปแบบ 
เช่น ยางเครป ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางแผ่นรมควัน ยาง 
Cutting จากยางแผ่นรมควัน ทั้งยังไม่เกิดฟองและ  
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29แรงดนัในขณะผสมยางกบัยางมะตอย ทำใหไ้มม่คีวามเสีย่ง  
ที่จะเกิดอันตรายระหว่างผสม ทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ง่าย
และไมซ่บัซอ้น ทีส่ำคญัยงัเปน็แนวทางชว่ยสรา้งเสถยีรภาพ
ราคายางไดท้ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยเฉพาะยางแหง้
ที่อยู่ในโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ถึงแม้ยางนั้น
จะเสียรูปทรงไปก็สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบผสมกับ
ยางมะตอยเพื่องานราดถนนได้ ดีกว่าเก็บยางไว้นาน  
จนกระทั่งยางเสื่อมสภาพลง การนำยางพารามาผสม
ยางมะตอยเพือ่ทำถนน ผลกค็อืความยดืหยุน่ตวัของถนน
ดกีวา่การใชย้างมะตอยเพยีงอยา่งเดยีว ทำใหถ้นนทนทาน
มากขึ้น ไม่ปริแตกหรือร้าวง่าย และอายุใช้งานนานขึ้น 
การจะใช้ยางมาผสมทำถนนได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้น
อยู่กับราคายาง มีการประมาณการกันว่าถ้าทำถนน
มาตรฐานยาว 1,000 กิโลเมตร จะต้องใช้ยางพาราผสม
ประมาณ 3,300 ตัน 

กิจกรรมที่ใช้ยางพารามีหลายอย่าง หากเก็บเล็ก
ผสมน้อยก็จะดึงยางออกจากตลาดได้จำนวนมหาศาล 
เช่น ถ้านำมาทำกรวยยางสำหรับงานจราจร แทนการใช้
พลาสติก หากจะทำประมาณ 3 ล้านชิ้น จะใช้ยางเกือบ 

สี่พันตัน ถ้าทำบล็อกปูพื้นหรือทางเดินหรือในโรงเรียน
เพือ่ทำสนามเดก็เลน่ ซึง่จะทนทานและใหค้วามปลอดภยั
มากขึ้น กิจกรรมนี้จะใช้ยางมากถึงเกือบห้าหมื่นตัน 

“นำยางมาปูพื้นคอกโคนม   

ซึ่งได้ผลดีมาก  

เพราะสามารถลดการเกิดแผลของโคนม  

เนื่องจากการล้มตัวลงนอน  

ได้เป็นอย่างดี” 

ยังมีงานบางอย่างที่สามารถใช้ยางให้เป็นประโยชน์
ได้และมีผลงานวิจัยรองรับเป็นอย่างดี เช่น การทำยาง
รองปูพื้นสระน้ำ เพื่อกันน้ำซึมในกรณีของดินทราย 
หรือป้องกันความเค็มจากดินเข้ามาปะปนน้ำในสระ  

อกีงานหนึง่ทีน่า่สนใจคอื การนำยางมาทำเปน็แผน่
สำหรับปูพื้นคอกปศุสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคนม ซึ่ง
มีผลการวิจัยมาแล้วว่าได้ผลดีมาก เพราะสามารถ  
ลดการเกิดแผลของโคนมเนื่องจากการล้มตัวลงนอน  
ได้เป็นอย่างดี ผลก็คือวัวจะมีสุขภาพดี จึงให้นมได้มาก
และไม่มีปัญหาเรื่องการต้องใช้ยาเพื่อรักษาแผลดังกล่าว 

ปัจจุบันทั่วโลกกำลงัให้ความสนใจในเรือ่งการผลติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้วัสดุรีไซเคิล 
หรือการนำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่อีก เรื่องของยาง  
ก็เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์สำคัญจากยาง  
ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและมีของเหลือทิ้งเมื่อ  



IN
VE

ST
M
EN

T
PR

O
M
O
TI
O
N
J
O
UR

N
AL


วา
รส

าร
ส่ง

เส
ริม

กา
รล

งท
ุน

30

หมดอายุจำนวนมาก นั่นก็คือยางรถยนต ์ ซึง่ในแตล่ะปี
มียางรถยนต์ใช้แล้วจำนวนมาก จึงต้องมีวิธีการนำกลับ
มาใช้ใหม่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

ยางรถยนต์ที่หมดสภาพเหล่านี้ เมื่อนำมาแยก
ผ้าใบกับเหล็กและองค์ประกอบอื่นๆ ออก แล้วบดเป็น
ชิ้นเล็กๆ มีชื่อเรียกเฉพาะว่ายางครัมบ์ ซึ่งปรากฏว่าใน
สหรัฐอเมรกิามตีลาดใหญท่ีใ่ชย้างครมับค์อื การใชท้ำถนน
ราดยางหรือแอสฟัลท์ ซึ่งในแต่ละปีสามารถนำยางล้อ  
รถยนต์มารีไซเคิลได้มากถึง 12 ล้านเส้นเพื่อการนี้  
อยา่งเดยีว นอกจากนัน้กย็งัมกีารนำไปผลติเปน็วสัดรุองพืน้
ในสนามหรือลานกีฬาต่างๆ ได้ 

เรื่องการตลาดของผลิตผลเกษตรหรืออะไรก็ตาม 
หนีไม่พ้นเรื่องของสมดุลระหว่างปริมาณความต้องการ
และปริมาณผลผลิต ทั้งสองอย่างนี้ส่งผลกระทบถึงเรื่อง
ราคา ยางพาราก็เช่นกัน การที่ราคาตกต่ำเป็นเพราะว่า

เราผลติไดม้ากเกนิความตอ้งการ แตท่ีส่ำคญัคอืยางพารา
เป็นพืชยืนต้น ปลูกหลายปีกว่าจะให้ผลผลิต และมีอายุ
ใช้งานได้นานหลายปี หากจะโค่นทิ้งตามราคายางก็คง
เปน็ไปไมไ่ด ้ในเมือ่เราไมส่ามารถควบคมุปรมิาณการผลติ
ได้ ก็ต้องหาทางสร้างความต้องการใช้ผลผลิตให้มากขึ้น 
ในอดีตที่ผ่านมาเราหวังพึ่งตลาดต่างประเทศเป็นหลัก 
ซึง่ไมส่ามารถควบคมุได ้ดงันัน้ทางรอดของยางพาราไทย
ก็คือ การสร้างปริมาณความต้องการใช้ประโยชน์จาก
ยางพาราให้มากขึ้นภายในประเทศ  

 
การส่งเสริมการลงทุน


ในกิจการผลิตยางพารา


ปัจจุบันบีโอไอให้การส่งเสริมฯ กิจการผลิตภัณฑ์
จากยางพาราใน 2 ประเภทกิจการ คือ  

1. กลุ่ม A2 ประเภท 1.14.2 กิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ยกเว้นยางรัดของ ลูกโป่ง 
และแหวนยาง)  

โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นติบิคุคล 8 ป ี(จำกดัวงเงนิยกเวน้ภาษ)ี และสทิธปิระโยชน์
อื่นๆ 

2. กลุม่ A4 ประเภท 1.14.1 กจิการแปรรปูยาง
ขั้นต้น  

โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 3 ปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ 
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วารสารส่งเสริมการลงทุน ฉบับเดือนมีนาคม 
2558 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เขียนบทความเรื่อง “จักรยาน 
ปรากฏการณ์ร้อนแรงแห่งปี” ผลปรากฏว่า ได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดี และมีคนสนใจถามไถ่เรื่องราว  
เกี่ยวกับจักรยานเข้ามามาก ผู้เขียนจึงขอนำเรื่องราว  
ทีเ่กีย่วขอ้งตอ่เนือ่ง และนา่สนใจในอตุสาหกรรมจกัรยาน
มาบอกกล่าวให้ท่านผู้อ่านที่สนใจได้รับทราบเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะ “อุตสาหกรรมผลิตจักรยานในไต้หวัน” 

เมื่อช่วงต้นปี 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม 

2558 ทีผ่า่นมา เกดิเหตกุารณร์า้ยๆ ตอ่ผูใ้ชจ้กัรยาน

ในประเทศไทยหลายครัง้ โดยเปน็เหตกุารณม์ทีัง้นกัปัน่

จักรยานชาวไทย และนักปั่นจักรยานต่างประเทศ

เสยีชวีติจากการขบัขีจ่กัรยานในประเทศไทย ซึง่ผูเ้ขยีน

ในฐานะของผูใ้ชจ้กัรยานคนหนึง่ ทีน่ยิมใชจ้กัรยาน

มาทำงาน และปั่นท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ก็

ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น อาจจะมีผลกระทบ

ในแงจ่ติใจของผูใ้ชจ้กัรยานบางทา่นอยูบ่า้ง อยา่งไรกต็าม 
ผู้เขียนก็ยังคงมั่นใจว่ากระแสความนิยมใช้จักรยานใน
ประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในกระแสความสนใจ และเป็น
ธุรกิจที่น่าจับตาดังเดิม 

Smart City 
สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล 

ลึก...แต่ไม่ลับ
อุตสาหกรรมผลิตจักรยานไต้หวัน
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“ในชว่งป ีค.ศ. 1885 - 1905 จกัรยาน

เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ  

ในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นผู้คิดค้นจักรยาน” 

ค.ศ. 1885-1905 
20 ปีของยุคทองจักรยาน  

จกัรยานไดถ้อืกำเนดิขึน้มาบนโลกใบนีเ้มือ่ประมาณ 
150 ปีที่แล้ว ซึ่งจักรยานที่ผลิตขึ้นมาในครั้งแรกนั้น   
รูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนกับจักรยานที่พวกเราใช้กันอยู่
ในปัจจุบัน 

จักรยานในยุคแรกนั้น จะใช้งานค่อนข้างยากจงึดู
เหมือนอุปกรณ์เล่นกายกรรมมากกว่า อีกทั้งการใช้งาน
ต้องใช้ทักษะของร่างกายมากและล้มง่ายมากจึงไม่ไดร้บั 
ความนยิมในชว่งแรก จนกระทัง่ในป ีค.ศ 1885 จกัรยาน
ได้ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น มี
บันไดและโซ่จักรยานเหมือนที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

เมื่อจักรยานเริ่มมีการประดิษฐ์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
จงึเริม่มคีวามนยิม ในชว่งป ีค.ศ. 1885 - 1905 จกัรยาน
เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในทวีปยุโรป ซึ่งเป็น
ผู้คิดค้นจักรยานและได้แพร่ขยายความนิยมใช้จกัรยาน
เพื่อการเป็นพาหนะเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย 
เนื่องจากในช่วงเวลานั้นมีคนในทวีปยุโรปได้อพยพเข้าไป
อยู่ในประเทศสหรัฐฯ เป็นจำนวนมาก 

จุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมจักรยานครั้งใหญ่ 
เริ่มขึ้นในปี ค.ศ 1905 เมื่อเริ่มมีการผลิตรถยนต์ขึ้น 

แต่ในช่วงแรกการผลิตรถยนต์ใช้เป็นการผลิตด้วยมือ 
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่ในปี ค.ศ. 1920 
FORD ได้ผลิตรถยนต์แบบที่เรียกกันว่า “Assembly 
Line” ในสหรัฐฯ ทำให้สามารถผลิตรถยนต์ได้เป็น
จำนวนมาก โดยใช้เวลาสั้นและการผลิตแบบนั้นก็ได้
แพร่หลายไปทั่วโลกในเวลาต่อมา 

เมือ่รถยนตไ์ดถ้กูสรา้งขึน้มาในราคาทีท่กุคนสามารถ
หาซื้อได้ และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตมากขึ้น 
สามารถเดินทางระยะทางไกลได้ในเวลาอันสั้น ทำให้คน
หันมาใช้รถยนต์มากขึ้น และมีผลกระทบต่อจักรยาน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จักรยานจึงเปลี่ยนพาหนะที่ใช้เดิน
ทางมาเป็นพาหนะสำหรับเด็กแทน คนใช้จักรยาน  
เพื่อการเดินทางก็น้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุด 
20 ปีทองของจักรยานในยุคแรก 

“เริ่มมีการขยายกลุ่มปั่นมากขึ้น   

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เกิดและโต  

ในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2” 

Baby Boom : Bicycle Boom 
ความนิยมใช้จักรยานมาเริ่มขึ้นอีกครั้งในช่วง  

สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการ  
ทีญ่ีปุ่น่ประกาศสงครามกบัสหรัฐฯ โดยการสง่เครื่องบิน
ไปทิ้งระเบิดฐานทัพสหรัฐฯ ที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ และทำให้
ขยายไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่สนามรบ  
จะอยู่ในทวีปยุโรป 

จากเหตุการณ์นั้น ทำให้สหรัฐฯ ส่งทหารที่คาดว่า
มีจำนวนสูงถึง 6 ล้านคนไปร่วมรบในยุโรป เมื่อ
สงครามสิ้นสุดลง มีทหารจำนวนมากได้นำจักรยานจาก
ยุโรปกลับไปด้วย และเริ่มมีการขยายกลุ่มปั่นมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุม่เด็กที่เกดิและโตในชว่งสิน้สดุสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ซึ่งมีจำนวนมาก จนถูกขนานนามว่าเป็นยุค 
Baby Boom 
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ในป ีค.ศ 1970 จกัรยานในสหรฐัฯ ไดม้กีารคดิคน้
เพื่ออำนวยความสะดวกและทุ่นแรงการใช้งานมากขึ้น 
โดยเริ่มมีการผลิตแบบ 10 เกียร์ จำนวนเริ่มแรกที่ผลิต
คอื 200,000 คนั ปรากฏวา่ไดร้บัความนยิมเปน็อยา่งมาก 
ทำใหภ้ายในปี ค.ศ. 1971 เพียง 1 ปีเท่านั้น จำนวน
ยอดขายจกัรยานแบบมเีกยีรไ์ดข้ึน้สงูไปถงึ 8,000,000 คนั 
ซึง่เหตกุารณน์ีม้กีารเรยีกขนานกนัวา่ “Bicycle Boom” 
ที่อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับยุค Baby Boom นั่นเอง 

“จักรยานที่ผลิตในญี่ปุ่น  

มีต้นทุนที่ต่ำกว่าในสหรัฐฯ   

ในขณะที่คุณภาพ  

ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก   

จึงมีโรงงานผลิตที่ญี่ปุ่น  

ในช่วงเวลานั้น” 

Outsource การผลิตสู่เอเชีย  
เมือ่ความตอ้งการจกัรยานในสหรฐัฯ มเีพิม่มากขึน้

อย่างรวดเร็ว โรงงานผลิตในสหรัฐฯ ไม่สามารถรองรับ
ความต้องการได้ บวกกับค่าแรงงานที่สูง ผู้ผลิต  
หลายรายในสหรัฐฯ จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตจักรยานที่
มีแรงงานถูกกว่าเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในขณะที่ยัง
สามารถผลิตได้มากตามจำนวนที่ต้องการ 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผู้ผลิตจักรยานใน
สหรัฐฯ สนใจไปตั้งโรงงานผลิตจักรยานที่นั่น ซึ่งใน  
ช่วงแรกถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี ทำให้จักรยาน  
ที่ผลิตในญี่ปุ่นมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ในขณะที่คุณภาพก็ไม่
แตกต่างกันมากนัก จึงมีจักรยานหลายยี่ห้อของสหรัฐฯ
และยุโรป ไปตั้งโรงงานผลิตที่ญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น 

แต่อย่างที่เราทราบกัน การผลิตจักรยานในญี่ปุ่น
ที่เน้นการผลิตที่ต้นทุนต่ำ ก็ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้นาน 
เพราะญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น เป็นเป้าหมายในการผลิต

หลายอุตสาหกรรมทั้งของญี่ปุ่นเองและต่างชาติ ทำให้
ภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเติบโตอย่างก้าวกระโดด ต้นทุน
ของอตุสาหกรรมจกัรยานทีต่ำ่ในญีปุ่น่กส็งูขึน้ จนกระทัง่
มีต้นทุนที่สูงกว่าในประเทศเจ้าของยี่ห้อนั่นเอง ซึ่งมี  
ความคิดเรื่องย้ายฐานการผลิตจักรยานจากญี่ปุ่นไปสู่
ประเทศอื่นในเวลาต่อมา 

ไตห้วนัเปน็ประเทศหนึง่ทีอ่ยูใ่นความสนใจในการ
ย้ายฐานการผลิตจักรยานจากญี่ปุ่น เนื่องจากปัจจัย
ค่าแรงท ี่ถูกกว่าญี่ปุ่น รวมทั้งทักษะแรงงานที่ดีทำให้
หลายแบรนด์ดังๆ ในวงการจักรยาน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ 
“Schwinn” ได้ว่าจ้างโรงงานในไต้หวันผลิตจักรยาน 
และมีอีกหลายแบรนด์ดังมาว่าจ้างไต้หวันผลิตจักรยาน 
จงึสง่ผลใหใ้นชว่งป ี1980 -1998 ไตห้วนัจงึเปน็อนัดบัหนึง่
ของโลกด้านการผลิตและส่งออกจักรยาน มีปริมาณ  
การผลิตมากกว่า 10 ล้านคัน ต่อปี 
 
การเปิดประเทศของจีน  
อุปสรรคและความท้าทายของไต้หวัน  

หลังจากที่เป็นอันดับ 1 ของโลกด้านการผลิต
และสง่ออกจกัรยานมาหลายป ี จนในชว่งทา้ยของทศวรรษ
ที่ 1990 อุตสาหกรรมจักรยานในไต้หวันเริ่มพบกับ
ความท้าทายครั้งใหญ่ นั่นคือการเปิดประเทศของจีน 

ประเทศจีนในช่วงท้ายของทศวรรษ 1990 เป็น
ประเทศที่มีปริมาณการใช้จักรยานลำดับต้นๆ ของโลก 
มโีรงงานผลติมากกวา่ไตห้วนัหลายเทา่ รวมทัง้คา่แรงงาน
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ในจนีทีถ่กูกวา่ไตห้วนัอยา่งมาก นอกจากนัน้นโยบายของ
รัฐบาลจีนในช่วงเวลานั้น ที่เริ่มเปิดประเทศและยอมรับ
การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น 

จักรยานหลายแบรนด์ดังของโลกจึงเริ่มย้ายฐาน
การผลิตจากไต้หวันไปสู่ประเทศจีน ทำให้ยอดการผลิต
จักรยานของไต้หวันลดลงอย่างมาก จากยอดการผลิต
มากกว่า 10 ล้านคันต่อปี ลดลงเหลือไม่ถึง 2 ล้านคัน
จนหลายคนคาดหมายว่า อุตสาหกรรมผลิตจักรยาน  
ในไตห้วนัคงถงึเวลาลม่สลายแลว้ ไมต่า่งกบัอตุสาหกรรม
ผลิตจักรยานในญี่ปุ่นก่อนหน้านั้น 

เมื่อเกิดวิกฤติดังกล่าวขึ้น แทนที่ผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมจกัรยานในไตห้วนัจะเรยีกรอ้งความชว่ยเหลอื
จากรัฐบาลหรือเลิกกิจการไป ผู้ประกอบการเหล่านั้น  
ตา่งรวมตวักนัเพือ่หาวธิทีีจ่ะใหอ้ตุสาหกรรมผลติจกัรยาน
ในไต้หวันยังคงอยู่ต่อไป และที่สำคัญยังเป็นผู้ผลิต  
ในลำดับต้นของโลกอีกด้วย ซึ่งถือเป็นความท้าทายของ
วงการอุตสาหกรรมจักรยานในไต้หวันในช่วงเวลานั้น 
 
A-Team:Taiwan Model for Bicycle 
Industry 

ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักว่า A - Team คือ
อะไร และมีผลต่ออุตสหกรรมจักรยานไต้หวันอย่างไร 
ผู้เขียนขออนุญาตพาท่านผู้อ่านมารู้จักผู้ผลิตจักรยาน
รายหนึ่งของไต้หวันกันก่อน ซึ่งเป็นผู้ผลิตจักรยานยี่ห้อ 
“Giant” 

Giant เดิมเป็นโรงงานผลิตจักรยานที่ก่อตั้งในปี 
ค.ศ. 1972 ซึ่งวัตถุประสงค์การก่อตั้ง เพราะต้องการ

เปน็ผูร้บัจา้งผลติจกัรยานยีห่อ้ “Schwinn” ของสหรัฐฯ 
ที่เข้ามาจ้างโรงงานในไต้หวันผลิตเพื่อส่งออกไปทั่วโลก 
ซึ่งกิจการรับจ้างผลิต หรือ OEM ดังกล่าวดำเนินการ
ไปด้วยดีในระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งประเทศจีน  
เปิดประเทศ และชักชวนให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไป
ลงทุนในประเทศจีน 

จกัรยาน Schwinn กไ็มต่า่งจากแบรนดร์ะดบัโลก
รายอื่น ได้มีการถอนตัวจากไต้หวัน แล้วให้โรงงานที่
ประเทศจีนผลิตให้แทน 

ผู้บริหารของโรงงานที่ผลิตให ้ Schwinn เห็นว่า 
ไมค่วรปลอ่ยใหโ้รงงานของตนทีผ่ลติจกัรยานให ้ Schwinn 
ตอ้งยกเลกิไป เหตเุพราะการยา้ยฐานดงักลา่วแตค่วรจะ
ต้องมีแบรนด์หรือยี่ห้อของตนเอง จึงได้ก่อตั้งแบรนด์
จักรยาน “Giant” ขึ้น 

ในช่วงแรกของจักรยาน Giant มีการผลิตและ
จำหน่ายเฉพาะจักรยานสำหรับนักเรียนเท่านั้น เนื่องจาก 
คนไต้หวันในช่วงเวลานั้นมองว่า จักรยานเป็นสินค้า
สำหรับเด็กและคนจนเท่านั้น ซึ่งแบรนด์ Giant เอง  
ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึง
คุณภาพสินค้า รวมทั้งมีการต่อยอดไปสู่สินค้าใหม่  
ที่หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ผลิตจักรยานเสือภูเขา จักรยานเสือหมอบ เป็นต้น และ
ที่สำคัญ Giant ได้ลงทุนสนับสนุนทีมจักรยานของ
ไต้หวันลงแข่งในรายการจักรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก 
คอื Tour de France ภาพลกัษณข์องแบรนดน์ีใ้นเวลา
ต่อมาจึงกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดี และมีคุณภาพสูงใน
ระดับโลก 

“จึงเกิดแนวความคิดว่า   

ถา้มกีารรว่มมอืกนัใหโ้รงงานหลายๆ แหง่  

ทำชิ้นส่วนแยกกัน   

แล้วค่อยมาประกอบเข้าด้วยกัน   

จะง่าย และมีต้นทุนที่ต่ำกว่า” 
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เมื่อเรารู้จักกับจักรยาน Giant แล้ว เรามาดูว่า
จะเชือ่มโยงและเกีย่วขอ้งกบั A -Team ซึง่เปน็ผูผ้ลกัดนั
อุตสาหกรรมจักรยานของไต้หวันได้อย่างไร 

การผลิตจักรยาน จะมีลักษณะเช่นเดียวกับการ
ผลิตยานยนต์ เนื่องจากการผลิตจักรยานแต่ละคัน 
ต้องใช้ชิ้นส่วนจำนวนมาก และแต่ละโรงงานก็มีความ
ชำนาญต่างกัน  

บางโรงงานในไต้หวันจะผลิตทุกชิ้นส่วนเอง แต่  
ก็จะประสบปัญหา เนื่องจากจักรยาน 1 คันต้องใช้  
ชิ้นส่วนเยอะมาก ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิดว่า ถ้ามี  
การร่วมมือกันให้โรงงานหลายๆ แห่งทำชิ้นส่วนแยกกัน 
แล้วค่อยมาประกอบเข้าด้วยกันจะง่าย และมีต้นทุน  
ที่ต่ำกว่า 

แนวความคิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการจักรยาน
จึงเกิดขึ้น โดยมีผู้ผลิตจักรยานรายใหญ่ของไต้หวันคือ 
Giant เปน็ผูน้ำ โดยกลุม่ทีร่วมกนันีม้ชีือ่เรยีกวา่ “A-Team” 
นั่นเอง 

สิ่งที่กลุ่ม A-Team ได้ดำเนินการมา มีดังนี้ 
1. เปน็การรวมกลุม่ของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

จักรยานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีตั้งแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วน
รายเลก็ จนถงึโรงงานประกอบจกัรยานแบรนดร์ะดบัโลก 

2. มกีารกำหนดยทุธศาสตรเ์พือ่รกัษาความสามารถ
ในการแข่งขันใน 3 เรื่องหลักคือ  

 1) ก า ร เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ตของ  
    ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจักรยาน  

 2) การพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์  
 3) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตลาด 
3. ยกระดับอุตสาหกรรมจักรยานของไต้หวันให้

ไปสูร่ะดบั Hi -end โดยเนน้เรือ่งนวตักรรมของผลติภณัฑ์
จักรยานที่ผลิตในไต้หวัน 

4. เสริมสร้างความชำนาญเฉพาะด้านของ  
ผู้ประกอบการในแต่ละด้าน 

ปัจจุบันกลุ่ม A - Team มีสมาชิกรวมกัน  
มากกว่า 800 บริษัท ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประเมินพบว่า 

เป็นการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมจักรยานใน
ไต้หวันกันอย่างจริงจัง โดยผู้ประกอบการขนาดเล็ก  
มีส่วนเป็นอย่างมากในการพัฒนาของกลุ่ม A -Team นี้ 
เนื่องจากจักรยานเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อน ประกอบ
ด้วยชิ้นส่วนมากกว่าร้อยชิ้น แต่ละชิ้นมีความซับซ้อน  
ไม่เหมือนกัน ความสำคัญของของชิ้นส่วนต่างๆ มี  
ผลต่อสมรรถนะของจักรยานมาก ดังนั้นโรงงานระดับ 
SMEs ทีเ่ชีย่วชาญชิน้สว่นเพยีงบางชิน้ จงึมคีวามสำคญั
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจักรยานของไต้หวันมาก 

ผลการรวมตัวของกลุ่ม A - Team ในช่วงเวลา 
10 ปีที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมจักรยานของ
ไต้หวันสามารถกลับมาเป็นผู้นำในตลาดโลกได้อีกครั้ง 
โดยเฉพาะจักรยานระดับ Hi - end 

ดังนั้นบทความ “ลึก...แต่ไม่ลับ อุตสาหกรรม
ผลิตจักรยานไต้หวัน” นี้ นอกเหนือจากเนื้อหาสาระ
เกีย่วกบัจกัรยานแลว้ ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรว่มมอืกนั
ภายในกลุม่อตุสาหกรรมจกัรยานไตห้วนั ทีช่ว่ยยกระดบั
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมจักรยาน
ไต้หวันกลับมาอยู่ในระดับโลกอีกครั้งได้ ซึ่งถือว่าเป็น
ตวัอยา่งทีด่ใีหก้บักลุม่ผูป้ระกอบการของไทยไดป้รบัมาใช ้ 
ดังตัวอย่างของกลุ่ม A-Team นี้  

 
สถานภาพการให้การส่งเสริมฯ   
กิจการผลิตจักรยานในปัจจุบัน 

บโีอไอใหก้ารสง่เสรมิการลงทนุในกจิการผลติจกัรยาน 
ตามประเภท 3.5 กิจการผลิตอุปกรณ์กีฬาหรือชิ้นส่วน 
โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ มีเพียง 2 โครงการเท่านั้น
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอ ซึ่ง 1 ใน 2 ราย 
เปน็ยีห่อ้ของไทยเราเอง แตอ่ยา่งไรกต็ามมผีูผ้ลติจกัรยาน
ในไทยอีกรายที่ดำเนินการโดยไม่ได้ขอรับการส่งเสริมฯ 
หรือเป็นโครงการที่ได้รับบีโอไอ แต่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์
ไปนานแล้ว 
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การทอ่งเทีย่วเปน็อตุสาหกรรมทีม่กีารขยายตวัสงู 

และมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเป็นทั้งแหล่ง

นำเข้าเงินตราต่างประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน

และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค นอกจากนี้

การท่องเที่ยวยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบ

โครงสรา้งพืน้ฐานของการคมนาคมขนสง่ รวมไปถงึ

ส่งผลให้เกิดการค้าและการลงทุนอีกด้วย  
 
จากบทสรุปสถานการณ์นั กท่ อ ง เที่ ยวของ  

กรมการทอ่งเทีย่ว กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา พบวา่
จำนวนนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิขา้มาในไทยในเดอืนธนัวาคม 
2557 มีจำนวนรวม 2.84 ล้านคน โดยมีนักท่องเที่ยว
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่ สุด รองลงมาคือ   
นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป อเมริกา เอเชียใต้ โอเชียเนีย 

Smart City 
ดร. ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม 

การพัฒนาอุตสาหกรรม


การท่องเที่ยวไทย


ตะวันออกกลาง โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวนสูงสุด 10 
อันดับแรก คือ จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น 
สาธารณรฐัเกาหล ีสหราชอาณาจกัร อนิเดยี สหรฐัอเมรกิา 
และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามลำดับ  

นอกจากนี้ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
พบวา่มจีำนวนนกัทอ่งเทีย่วขยายตวัตดิตอ่กนัเปน็เดอืนท่ี 
3 ทีร่อ้ยละ 11.8 ตอ่ป ีโดยการขยายตวัมาจากนกัทอ่งเทีย่ว
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จากประเทศจีน และมาเลเซีย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยว
ในไตรมาสที ่4 มจีำนวน 7.45 ลา้นคน ขยายตวัรอ้ยละ 
7 ต่อปี และขยายตัวร้อยละ 13.9 ต่อไตรมาส ในขณะ
ที่มีจำนวนและรายได้ของนักท่องเที่ยวปี 2557 มีจำนวน
ทั้งสิ้น 24.77 ล้านคน โดยมีนักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกมากทีส่ดุ รองลงมา ไดแ้ก ่โอเชยีเนยี เอเชยีใต ้ 
ตะวันออกกลาง อเมริกา และยุโรป ตามลำดับ  

ส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวมีมูลค่ารวมประมาณ 
1,147.65 พนัลา้นบาท อยา่งไรกต็ามศนูยว์จิยักสกิรไทย
คาดการณ์ว่าปี 2558 ในไตรมาสแรก จะมีนักท่องเที่ยว
ตา่งชาตเิดนิทางเขา้มาทอ่งเทีย่วในไทยประมาณ 7.3 ลา้นคน 
หรอืคดิเปน็การเตบิโตประมาณรอ้ยละ 15.0 เมือ่เทยีบกบั
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และคาดการณ์ว่าจะสร้าง
รายได้สู่ธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีมูลค่า
ประมาณ 382,900 ล้านบาท  

“แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ   

ปี 2555-2559   

มีเป้าหมายให้ประเทศไทย  

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ   

เป็นหนึ่งในห้าแหล่งท่องเที่ยว  

สำคัญที่สุดในเอเชีย” 

ปี 2558 การท่องเที่ยวไทยจะเป็นหนึ่งในแรง  
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทย โดยตัง้แตต่น้ป ี2558 หนว่ยงาน
ภาครฐัตา่งเรง่ทำการตลาดประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วไทย
อย่างเข้มข้น ทั้งการจัดกิจกรรมภายในประเทศและ  
การทำการตลาดในประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ
ของไทย 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติปี 2555 - 2559 
มี เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
คณุภาพ มขีดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการทอ่งเทีย่ว
ในระดับโลก เป็นหนึ่งในห้าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุด
ในเอเชีย สร้างรายได้อย่างสมดุลและยั่งยืนเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ ง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอำนวยความสะดวกเพื่อ  
การท่องเที่ยวให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและ  
ข้อจำกัดในโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยง
การท่องเที่ยวทั้งในและระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่สอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ฟืน้ฟแูหลง่ทอ่งเทีย่วใหเ้กดิความยัง่ยนืฟืน้ฟแูหลง่ทอ่งเทีย่ว 

ยุทธศาสตร์ที่สาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า 
บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ความสำคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเสริมสร้างโอกาส
และแรงจงูใจเพือ่พฒันาการคา้การลงทนุดา้นการทอ่งเทีย่ว 

ยุทธศาสตร์ที่สี่ ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่น
และส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งให้นักท่องเที่ยวรับรู้และ
เข้าใจภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ทำตลาดเชิงรุกและ  
จัดงานแสดงต่างๆ 

ยทุธศาสตรท์ีห่า้ ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร  
การทอ่งเทีย่วมุง่เนน้ใหก้ารบรหิารจดัการดา้นการทอ่งเทีย่ว
เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน  
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“การส่งเสริมการลงทุน  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่   

ปี 2558 - 2564   

ได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุน  

ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  

ในหลายประเภทกิจการ” 

อยา่งไรกต็าม ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเชือ่มโยง
กับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สงัคม ประเทศไทยไดใ้หก้ารสนบัสนนุกรอบความรว่มมอื
ทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ภายใตแ้ผนงานความรว่มมอื
ทั้งในภูมิภาค ซึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าว จะเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความร่วมมือ  
ที่จะเชื่อมโยงไปสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ยทุธศาสตรส์ำคญัคอื การเชือ่มโยงอาเซยีนดา้นโครงขา่ย
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและขนส่งร่วมกันใน
อาเซียน จะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมในอันดับต้นและจะเปน็
พืน้ฐานในการอำนวยความสะดวก เพือ่นำไปสูก่ารเชือ่มโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสาขาอื่นๆ 

สำหรับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์
ใหม่ ปี 2558 - 2564 ได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุน  
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท 7.22 
กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

• กจิการประเภท 7.22.2 กจิการบรกิารทีจ่อดเรอื  
ท่องเที่ยว 

• กิจการประเภท 7.22.1 กิจการเรือเฟอร์รี่ 
หรือเดินเรือท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว 

• กิจการประเภท 7.22.3 กิจการสวนสนุก 
• กิจการประเภท 7.22.4 กิจการศูนย์แสดง

ศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม 
• กิจการประเภท 7.22.5 กิจการสวนสัตว์เปิด 
• กจิการประเภท 7.22.6 กจิการพพิธิภณัฑส์ตัวน์ำ้ 

• กิจการประเภท 7.22.7 กิจการสนามแข่งขัน
ยานยนต์ 

• กิจการประเภท 7.22.8 กิจการกระเช้าไฟฟ้า 
การส่งเสริมการลงทุนในกิจการประเภท 7.23 

กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
• กิจการประเภท 7.23.1 กิจการโรงแรม 
• กิจการประเภท 7.23.2 กิจการหอประชุม

ขนาดใหญ่ 
• กิจการประเภท 7.23.3 กิจการศูนย์แสดง

สินค้านานาชาติ 
• กิจการประเภท 7.23.4 กิจการศูนย์ฟื้นฟู

สุขภาพ 
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 มกีรอบแนวคดิ
การพัฒนาคือ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการ
ทีม่ศีกัยภาพ (การทอ่งเทีย่ว) และเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม
บนฐานของความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ซึง่มแีนวทาง
การพัฒนา ได้แก่ 

ประการแรก ฟืน้ฟแูละพฒันาคณุภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ประการที่สอง บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 

ประการทีส่าม เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของทอ้งถิน่ 
ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และ
บุคลากรภาครัฐ 
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“ญีปุ่น่” ตน้แบบแหง่การทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค ์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการนำมรดกทาง

วัฒนธรรมและองค์ความรู้ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ โดย
มุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยการสร้างสรรค์
คณุคา่ตลอดหว่งโซอ่ปุทานของการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม
ที่มีความแตกต่างกับประเทศคู่แข่งอย่างเด่นชัด  

ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชน
หลายแห่งที่เริ่มมีบทบาทหน้าที่และให้ความสำคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานทั้งใน
ระดับนโยบายและปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการด้าน
โครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

แนวโน้มการท่องเที่ยวกำลังเกิดกระแสการมุ่งเน้น
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวเริ่มแสวงหา
ประสบการณ์ตรงจากการสัมผัสวัฒนธรรมการดำเนิน
ชีวิต และศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น จึงทำให้การท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ต้องการผสมผสานองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม  
เข้ากับการวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่มุ่ ง เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามที่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ป ี 
2555 - 2559) ผลที่ได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดสินค้าวัฒนธรรม ได้แก่ แฟชั่น อาหาร 

อุตสาหกรรมบันเทิง (เช่น ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น และ
เกม เป็นต้น)  

“ในปี 2555 รัฐบาลญี่ปุ่น  

ได้นำสินค้าวัฒนธรรมต่างๆ   

มานำเสนอให้คนชาติอื่นได้คลั่งไคล้  

ในรูปแบบที่ไม่มีชนชาติใด  

จะสามารถเลียนแบบได้” 

ตัวอย่างการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ที่ เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ และมีมนต์ เสน่ห์  
ความงดงามของประเทศที่ประสบความสำเร็จแล้ว 
เปน็ตน้วา่ ในป ี2555 รฐับาลญีปุ่น่ไดน้ำสนิคา้วฒันธรรม
ต่างๆ มานำเสนอให้คนชาติอื่นได้คลั่งไคล้ในรูปแบบที่
ไมม่ชีนชาตใิดจะสามารถเลยีนแบบได ้โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อเผยแพร่ความนิยมญี่ปุ่นในต่างประเทศและส่งเสริม
การสง่ออกสนิคา้วฒันธรรม ฟืน้ฟ ูและกระตุน้เศรษฐกจิ
ญี่ปุ่นภายใต้โครงการ COOL JAPAN ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ Growth Strategy ของประเทศญี่ปุ่น มี
เป้าหมายเจาะตลาดในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ  
เป็นอันดับแรก ทั้งนี้ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในตลาด  
เป้าหมายที่ญี่ปุ่นมองว่ามีอำนาจซื้อและผู้ซื้อชาวไทย  
ให้คุณค่าต่อสินค้าญี่ปุ่นสูงกว่าสินค้าจากแหล่งอื่น 

แม้ว่าแนวคิดเรื่องการส่งออกสินค้าวัฒนธรรม
ของประเทศญี่ปุ่นมีมานานแล้วก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศ
ญี่ปุ่นจะเน้นด้านการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก 
เช่น การส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ซึ่งมิได้  
ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าในแง่การตลาดควบคู่ไปด้วย 
ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่ง เช่น 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จึงทำให้ยอดขายสินค้า
วัฒนธรรมของญี่ปุ่นในตลาดโลก ยังไม่ได้สะท้อน  
ความนิยมต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นเท่าที่ควร ทั้งนี้รัฐบาล
ญี่ปุ่นประมาณการว่าตลาดสินค้าวัฒนธรรมจะเป็นตลาด
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ขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูง โดยคาดว่าในปี 2563 
มลูคา่ตลาดโลกจะเพิม่ขึน้เปน็ 8.9 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ 
ซึง่สดัสว่นของญีปุ่น่นา่จะเตบิโตไดถ้งึ 80,000 - 100,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

รัฐบาลญี่ปุ่นมองว่ายังมีวัฒนธรรมญี่ปุ่นสาขา
ตา่งๆ อกีมากทีช่าวตา่งชาตชิืน่ชอบ เชน่ แฟชัน่ ทรงผม 
การแต่งหน้า การพับกระดาษ รวมถึงสินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและไลฟ์สไตล์  

ที่ผ่านมารัฐบาลท้องถิ่นหรือจังหวัดต่างๆ ของ
ประเทศญี่ปุ่นได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าของ
จังหวัด ด้วยการจัดคณะศิลปวัฒนธรรมและนำสินค้า  
พื้นเมืองออกไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และแนะนำ
สินค้าในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าญี่ปุ่น
ก็ได้รับความสนใจแม้ว่าจะมีราคาสูง จึงเป็นที่มาของ
นโยบายของรัฐบาลที่จะเริ่มส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรม
อยา่งจรงิจงั เพือ่ชว่ยเหลอืกลุม่ผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในทอ้งถิน่ทีม่อียูเ่ปน็จำนวนมาก ใหส้ามารถ
ออกไปประกอบธุรกิจและเติบโตในต่างประเทศ 

สำหรบัประเทศไทย ควรจะมุง่เนน้ใหอ้ตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวโดยการปรับสภาพการจัดการ เพื่อเข้าสู่  
ยุคใหม่ของกระแสโลกที่เปลี่ยนไป ตลอดจนขอบเขต
ของการพัฒนา จำเป็นต้องครอบคลุมทุกองค์ประกอบ  

ทุกส่วนของการท่องเที่ยว มีดุลยภาพทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวจึงจะ
ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน มีนักท่องเที่ยวมาอย่างสม่ำเสมอ 
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและประชาชน
ในท้องถิ่น ภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติที่จะ
รองรบัได ้และตระหนกัถงึการมสีว่นรว่มจากนกัทอ่งเทีย่ว 
ผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น ในการอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่มีต่อกระบวนการท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งสามารถสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกส่วนได้รับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคกันต่อไป  
 
ข้อมูลอ้างอิง 

1. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา 

2. กรมเอเชยีตะวนัออก กระทรวงการตา่งประเทศ 
3. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
4. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 
5. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
6. สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   

ณ กรุงโตเกียว  
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โอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ เป็นตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ  

ที่สำคัญที่สุดของไทย จากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  
ทีข่ยายตวัไดอ้ยา่งแขง็แกรง่ ทำใหก้องทนุการเงนิระหวา่ง
ประเทศ หรอื IMF คาดวา่เศรษฐกจิจะเตบิโตไดร้อ้ยละ 
3.6 ในปี 2558 และร้อยละ 3.3 ในปี 2559 ซึ่งถือว่า
สูงมากตามมาตรฐานของประเทศพัฒนาแล้ว ส่งผลให้  
ผูบ้รโิภคชาวสหรฐัฯ มคีวามเชือ่มัน่ในเศรษฐกจิ ซึง่ชว่ย
ให้ความต้องการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่ม
มากขึ้น เช่นเดียวกับเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจ
ขนาดใหญท่ีส่ดุของสหภาพยโุรปทีเ่ตบิโตไดด้ ีและมอีปุสงค์

การสง่ออกสนิคา้อญัมณแีละเครือ่งประดบัไทย

ในปี 2558 ยังคงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกและ

ประเทศคู่ค้าเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัว

ของประเทศเศรษฐกจิขนาดใหญอ่ยา่งสหรฐัอเมรกิา  

สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น หรือการชะลอตัวของ

ตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพอย่างจีน และรัสเซีย 

ล้วนแล้วแต่มีผลต่ออุปสงค์การบริโภคสินค้านี้  

ไม่มากก็น้อย ดังนั้นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  

ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปีนี้ จึงมีทั้งโอกาสและความ

ท้าทายในแต่ละตลาดสำหรับสินค้าอัญมณีและ

เครื่องประดับไทย ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้

กลยุทธ์และแนวทางการตลาดที่แตกต่างกันไปใน

แต่ละตลาดและแต่ละประเภทสินค้า เพื่อผลักดัน

ยอดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้

สามารถขยายตัวได้ต่อไป 
 

อัญมณีและเครื่องประดับ 
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

โอกาสและความท้าทาย


ในตลาดส่งออกอัญมณี


และเครื่องประดับไทยปี
2558
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การบรโิภคสนิคา้โดยเฉพาะเครือ่งประดบัเงนิอยา่งตอ่เนือ่ง 
แม้ประเทศอื่นๆ อย่างกรีซ จะยังประสบปัญหาด้าน
เศรษฐกจิ แตจ่ากการออกมาตรการผอ่นคลายทางการเงนิ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรปต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 19 เดือนน่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจยุโรป  
ในภาพรวมให้ปรับตัวดีขึ้น โดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจ
ของสหภาพยโุรปจะขยายตวัไดร้าวรอ้ยละ 1.2 และรอ้ยละ 
1.4 ในปี 2558 และปี 2559 ตามลำดับ 

สว่นตลาดญีปุ่น่เศรษฐกจิเริม่ขยายตวัดขีึน้เลก็นอ้ย
ในปีนี ้ ซึ่ง IMF คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 
0.6 และร้อยละ 0.8 ในปี 2558 และปี 2559 ตาม
ลำดับ แม้การเลื่อนกำหนดปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มระยะ  
ที่สองจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 จะเริ่มมีผลใน
เดือนตุลาคม 2560 จากเดิมที่ได้กำหนดในปี 2558 
ประกอบกับราคาน้ำมันที่ลดลง จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
และมีผลให้ผู้บริโภคมีเงินเหลือสำหรับจับจ่ายใช้สอย  
มากขึ้น หากแต่ผู้บริโภคบางส่วนก็ยังลังเลที่จะใช้จ่าย
สินค้าฟุ่มเฟือย และมีโอกาสที่คนญี่ปุ่นจะเก็บออมเงิน
เพื่อรองรับการปรับขึ้นภาษีอีกรอบก็เป็นได้ จึงอาจมีผล
กระทบตอ่อปุสงคก์ารบรโิภคสนิคา้อญัมณแีละเครือ่งประดบั
ในตลาดนี้ 

ขณะที่จีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกศักยภาพใหม่ของ
สนิคา้อญัมณแีละเครือ่งประดบัไทยมแีนวโนม้ทีก่ำลงัซือ้
จะแผ่วลง เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอการเติบโตต่อเนื่อง
เหลือเพียงราวร้อยละ 7 ในปีนี้ตามการคาดการณ์ของ

รัฐบาลจีน จากนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  
ครั้งใหญ่ จากเดิมที่เน้นการเติบโตจากการส่งออกและ
การลงทุนมาเป็นเน้นการบริโภคภายในประเทศ เพื่อให้
เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบกับมาตรการ  
ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเข้มงวด ก็มีผลให้
คนจีนจับจ่ายใช้สอยสินค้าฟุ่มเฟือยน้อยลง ซึ่งอาจ
กระทบตอ่ความตอ้งการซือ้สนิคา้อญัมณแีละเครือ่งประดบั 
และส่งผลต่อเนื่องมายังการส่งออกสินค้าไทยไปยังจีน
หรือการส่งออกผ่านไปยังฮ่องกงเพื่อเข้าจีนอีกทอดหนึ่ง  

สำหรับรัสเซียซึ่งเคยเป็นตลาดส่งออกดาวรุ่ง  
ของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ก็กำลังประสบปัญหา
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอันมีปัจจัยมาจากมาตรการคว่ำบาตรของ
ชาติตะวันตกและราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก
ของประเทศลดลงจนกดดันให้เงินรูเบิลอ่อนค่าลงมาก  
ตั้งแต่ปลายปี 2557 จนมีผลให้เศรษฐกิจของรัสเซีย  
กำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย ล่าสุดธนาคารกลางรัสเซียได้
คาดว่าเศรษฐกิจในปี 2558 จะหดตัวลงราวร้อยละ 
3.5 - 4 ประกอบกับในปีนี้ราคาน้ำมันยังทรงตัวอยู่ใน
ระดับต่ำและค่าเงินรูเบิลที่ลดลง ทำให้รายได้ของชาว  
รัสเซียลดลง ผู้บริโภคจึงระมัดระวังการใช้จ่ายซื้อสินค้า
ฟุ่มเฟือยและลดการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ส่งผลให้ยอดส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะเครื่องประดับ
เงินไปยังรัสเซียในปีนี้มีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างชัดเจน 

“อีกทั้งจากการรวมตัวกันเป็น



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



ทำให้กลายเป็นฐานตลาดผู้บริโภค



ขนาดใหญ่ที่ประชากรมีรายได้สูงขึ้น”


อย่างไรก็ดี สำหรับอาเซียนซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่
ภาคเอกชนบางส่วนเริ่มให้ความสนใจนั้น ยังคงรักษา
แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง โดยหาก
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พิจารณาในรายประเทศ IMF คาดการณ์ว่า ในปีนี้
เศรษฐกิจกลุ่มอาเซียนเดิม ได้แก่ สิงคโปร์และบรูไน  
จะขยายตวัรอ้ยละ 3.0 มาเลเซยีรอ้ยละ 4.7 อนิโดนเีซยี
ร้อยละ 5.2 ฟิลิปปินส์ร้อยละ 6.5 ส่วนกลุ่มอาเซียน
ใหม ่(CLMV) อยา่งกมัพชูาเตบิโตไดร้อ้ยละ 7.5 สปป.ลาว
ร้อยละ 6.4 เมียนมาร์ร้อยละ 8.5 และเวียดนาม  
ร้อยละ 5.6 อีกทั้งจากการรวมตัวกันเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ทำให้กลายเป็นฐานตลาดผู้บริโภค
ขนาดใหญท่ีป่ระชากรมรีายไดส้งูขึน้ เกดิกลุม่ชนชัน้กลาง
ภายในประเทศเพิ่มมากข ึ้นซึ่งต่างมีความต้องการซื้อ
สินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น IMF 
ยังคาดว่ารายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศกลุ่ม 
CLMV จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่ง
จะทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น จึงมีผลให้  
การส่งออกสินค้าไปยังตลาดอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ตามลำดับ 

ตลาดส่งออกดาวรุ่ง

จากมมุมองของกรูใูนแวดวงอญัมณแีละเครือ่งประดบั
หลายท่าน*เห็นว่า ตลาดส่งออกที่มีศักยภาพในปีนี้ก็คือ 
สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
อาเซียน สำหรับสหรัฐฯ เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวอย่าง  
ต่อเนื่อง ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอย
สินค้ามากขึ้น 

“ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
2558


ไทยสามารถส่งออกสินค้าอัญมณี



และเครื่องประดับ
(ไม่รวมทองคำ)




ไปยังสหรัฐฯ
ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ
12.47”


ด้วยพฤติกรรมของคนสหรัฐฯ โดยมากมักชอบ
ซื้อสินค้าเครื่องประดับเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นและนิยม  
ปรบัเปลีย่นสนิคา้ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ จงึมแีนวโนม้ทีอ่ปุสงค์

การบริโภคสินค้าเครื่องประดับจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ โดย
เฉพาะสินค้ามูลค่าสูงอย่างเครื่องประดับทองที่นิยม  
เก็บสะสมเป็นสินทรัพย์และเป็นการลงทุน จากเดิมที่
ตลาดนี้ เคยนิยมเครื่องประดับเงินอย่างมากในช่วง
เศรษฐกจิถดถอย ทัง้นีใ้นชว่งเดอืนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 
2558 ไทยสามารถสง่ออกสนิคา้อญัมณแีละเครือ่งประดบั 
(ไม่รวมทองคำ) ไปยังสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.47 
คิดเป็นมูลค่าราว 7,107 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการ
เติบโตต่อเนื่องจากปี 2557 แม้สินค้าส่งออกหลักอย่าง
เครื่องประดับเงินจะปรับตัวลดลง หากแต่การส่งออก
เครื่องประดับทองซึ่งเป็นสินค้าสำคัญรองลงมานั้น  
ขยายตัวได้เป็นอย่างดี 

ส่วนตลาดยุโรปนั้นในภาพรวมมีแนวโน้มทรงตัว 
โดยมี เยอรมนี เป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและการค้าของกลุ่มประเทศนี้ เยอรมนีจึงเป็น
ตลาดผู้บริโภคอัญมณีและเครื่องประดับรายสำคัญที่สุด
ในสหภาพยุโรป จากสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง ทำให้ผู้บริโภคชาวเยอรมันมีกำลังซื้อสูง หาก
แต่ด้วยพื้นฐานของชาวเยอรมันซึ่งเป็นพวกอนุรักษ์นิยม 
มีความมัธยัสถ์อดออม ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด และ
ไม่นิยมซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต จึงมีรสนิยมในการ
เลือกซื้อเครื่องประดับดีไซน์หรูทันสมัยในราคาที่ไม่  
สูงนัก มีความคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป เครื่องประดับ
เงินซึ่งมีราคาย่อมเยาจึงเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดนี้ 
เห็นได้จากยอดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 

*ข้อมูลบางส่วนจากการเสวนาหัวข้อ “ผ่ามุมมองกูรูอัญมณีและเครื่องประดับ ฟันธงตลาดดาวรุ่ง ตลาดดาวร่วง” ในงานสัมมนาเรื่อง “เจาะลึกเศรษฐกิจการค้าโลกปี 58 กูรู

อัญมณีและเครื่องประดับฟันธง ตลาดดาวรุ่ง ตลาดดาวร่วง” จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 
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(ไม่รวมทองคำ) ของไทยไปยังเยอรมนีในช่วง 2 เดือน
แรกของปี 2558 ที่มีมูลค่าขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่  
ผ่านมา ด้วยอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 42.90 หรือมี

มูลค่า 3,028 ล้านบาท จากการส่งออกสินค้าหลักอย่าง
เครื่องประดับเงินที่ขยายตัวได้สูงมาก 

 

ขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็นับเป็นตลาดส่งออก
สำคัญอีกรายในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่มีมูลค่า
เตบิโตในแนวบวก จากสภาพเศรษฐกจิทีข่ยายตวัไดด้ขีึน้
ในปีนี้ ทำให้ชาวฝรั่งเศสกลับมาจับจ่ายใช้สอยสินค้า  
เพิ่มขึ้น และมีผลให้อุปสงค์การบริโภคสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย แต่ด้วยผู้บริโภค
ในตลาดนี้ค่อนข้างประหยัดมัธยัสถ์ จึงมักนิยมซื้อ  
สินค้าที่มีมูลค่าเพื่อสะสมเป็นสินทรัพย์โดยเฉพาะ  
เครื่องประดับทอง 18 กะรัต ตกแต่งอัญมณีมีแนวโน้ม
ความต้องการมากขึ้นในปีนี้ โดยรูปแบบสินค้าที่ได้รับ
ความนิยมเป็นสไตล์คลาสสิกไม่อิงกับแฟชั่นมากนัก 
และมรีาคาไมส่งูมาก ซึง่ชอ่งทางจำหนา่ยสนิคา้เครือ่งประดบั
ทีส่รา้งยอดขายไดม้ากเปน็อนัดบัหนึง่กค็อืไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

ทัง้นี ้ในชว่ง 2 เดอืนแรกของป ี2558 การสง่ออก
สนิคา้อญัมณแีละเครือ่งประดบั (ไมร่วมทองคำ) ของไทย
ไปยังฝรั่งเศสกลับมาขยายตัวได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.17 
คิดเป็นมูลค่า 507 ล้านบาท จากสินค้าหลักอย่าง  
เครื่องประดับทองที่เติบโตได้ดี 

“ปัจจุบันผู้ประกอบการต่างชาติบางส่วน

ได้เข้ามาตั้งธุรกิจในไทยและมักเลือกซื้อ

สินค้าติดตัวกลับไป
หรือมีการส่งออก



สินค้าไปยังปลายทางโดยตรงมากขึ้น




จึงกระทบต่อยอดส่งออกสินค้าไทย”


มูลค่าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ(ไม่รวมทองคำ)ของไทยไปยังตลาดดาวรุ่ง
ระหว่างปี2554-2558

ที่มา กระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
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สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถือเป็นตลาดส่งออกที่มี
ศักยภาพสูงสุดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ด้วย
กำลังซื้อของผู้บริโภคชาวอาหรับ รวมถึงชาวต่างชาติที่
อาศัยอยู่ในประเทศ อีกทั้งยังเป็นฐานกระจายสินค้า  
ตอ่ไปยงัประเทศอืน่ๆ ในตะวนัออกกลางดว้ย อยา่งไรกต็าม 
หากพิจารณาการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 
(ไม่รวมทองคำ) ของไทยไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
เห็นได้ว่าเริ่มปรับตัวลดลงในปีที่ผ่านมา และในช่วง 2 
เดือนแรกของปี 2558 ด้วยอัตราขยายตัวลดลงร้อยละ 
0.31 เหลอืมลูคา่สง่ออกราว 1,109 ลา้นบาท อนัเปน็ผล
มาจากรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากแต่เดิม
การส่งสินค้าไทยให้แก่ผู้ซื้อในบางประเทศ เช่น รัสเซีย 
อิหร่าน เป็นต้น มักส่งออกไปผ่านดูไบซึ่งเป็นฐาน
กระจายสินค้าสำคัญก่อนแล้วค่อยส่งต่อไปยังประเทศ
เหล่านั้นอีกทอดหนึ่ง  

แตป่จัจบุนัผูป้ระกอบการตา่งชาตบิางสว่นไดเ้ขา้มา
ตั้งธุรกิจในไทยและมักเลือกซื้อสินค้าติดตัวกลับไป หรือ
มกีารสง่ออกสนิคา้ไปยงัปลายทางโดยตรงมากขึน้ จงึกระทบ
ต่อยอดส่งออกสินค้าไทยไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
หากแต่การบริโภคภายในตลาดนี้มิได้ลดน้อยลง โดย
ชาวอาหรับที่มีฐานะร่ำรวยนั้นนิยมซื้อเครื่องประดับทอง
ตกแต่งอัญมณีเป็นเซตหรูหราขนาดใหญ่ครบชุด ส่วน  
ผูบ้รโิภคในกลุม่ชนชัน้กลางเริม่หนัมาชืน่ชอบเครือ่งประดบั
เงินชุบหรือเคลือบด้วยทองตกแต่งอัญมณีที่มีชิ้นงาน
ขนาดใหญแ่ทนมากขึน้ อกีทัง้ปจัจบุนัชาวตะวนัออกกลาง
มักชอบต่อรองราคา สินค้าไทยที่มีดีไซน์ร่วมสมัยตาม
เทรนดต์ะวนัตก มคีณุภาพดแีละสามารถตอ่รองราคาได้
จึงเป็นที่นิยมค่อนข้างมากในตลาดนี้ 

ตลาดอาเซียนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นจากกำลังซื้อ  
ที่สูงขึ้นของประชากรในประเทศกำลังพัฒนาที่มีความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง และการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยนอกเหนือจากสิงคโปร์
และมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลัก 2 อันดับแรก  
ของไทยแลว้ ตลาดดาวรุง่ทีม่ศีกัยภาพในการบรโิภคสงูขึน้

ก็คือ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งผู้ประกอบการไทย
ไม่ควรมองข้ามเร่งแสวงหาช่องทางเจาะตลาด โดย
ปจัจบุนัรปูแบบการคา้สมยัใหม ่(Modern Trade) เกดิขึน้
มากมาย มีห้างสรรพสินค้าจำนวนมากตั้งอยู่ตามเมือง
สำคัญต่างๆ อันเป็นช่องทางกระจายสินค้าไทยไปยัง
ตลาดเหลา่นี ้สำหรบัสนิคา้ทีไ่ดร้บัความนยิมในสองตลาดนี้
นอกจากเครือ่งประดบัทอง 18 หรอื 22 กะรตั ตกแตง่
อัญมณีแล้ว เครื่องประดับเงินในแนวแฟชั่นก็เป็นที่  
ชื่นชอบของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยหากเป็นชิ้นงาน
ที่มีดีไซน์สร้างสรรค์โดดเด่นหรือมีแบรนด์สินค้าก็จะเป็น
ทีต่อ้งการในตลาดอยา่งมากสะทอ้นไดจ้ากมลูคา่การสง่ออก
สนิคา้อญัมณแีละเครือ่งประดบั (ไมร่วมทองคำ) ของไทย
ไปยงัตลาดอาเซยีนทีเ่ตบิโตไดด้อียา่งตอ่เนือ่งมาโดยตลอด 
และในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2558 ก็ขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ 30.92 ด้วยมูลค่าส่งออก 1,195 ล้านบาท ซึ่ง
สินค้าส่งออกรายการสำคัญไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเงิน 
เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเทียม พลอยเนื้อแข็ง
และพลอยเนื้ออ่อนเจียระไนล้วนขยายตัวได้ดี 

นอกจากนี้ แม้ปัจจุบันมูลค่าการส่งออกสินค้า
อัญมณีและเครื่องประดับไทยไปยังตลาดอาเซียนจะยังมี
มูลค่าและสัดส่วนไม่มากนัก แต่การค้าชายแดนระหว่าง
ไทยและประเทศเพื่อนบ้านนั้นกลับมีมูลค่าค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะการค้าอัญมณีและเครื่องประดับผ่านชายแดน
ไปยงั สปป.ลาวและเมยีนมาร ์มลีูท่างทีด่มีากขึน้ตามลำดบั 
จากกำลังซื้อของผู้มีฐานะดีที่มักเดินทางข้ามมาเลือกซื้อ
สินค้าในไทย โดยเฉพาะเครื่องประดับทองรูปพรรณและ
เครื่องประดับเพชรนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
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ทั้งนี้ในการที่จะคว้าโอกาสหรือก้าวข้ามความ
ท้าทายทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากผู้ประกอบการ  
จะต้องรู้จักปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ความเคลื่อนไหว
ทางเศรษฐกิจโลก โดยต้องเร่งทำการตลาดเชิงรุก 
แสวงหาลู่ทางตลาดใหม่ๆ ที่เหมาะกับจุดเด่นในธุรกิจ
ของตนเพื่อขยายการส่งออกสินค้า และวางกลยุทธ์
ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพทางธรุกจิ ผา่นการ
จัดจำหน่ายและการประชาสัมพันธ์สินค้าในหลากหลาย
ช่องทางแล้ว เนื่องจากนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องได้สร้างกระแส  
ให้คนรุ่นใหม่หันไปให้ความสำคัญกับสินค้าเทคโนโลยี
มากขึน้ กลุม่ลกูคา้วยัรุน่ หรอืทีเ่รยีกวา่ คนรุน่มลิเลนเนยีล 
(Millennial Generation) จงึเนน้ซือ้สนิคา้เทคโนโลยี
อย่างโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตรุ่นใหม่มากกว่า  
เครื่องประดับ ซึ่งถือเป็นคู่แข่งที่มีอิทธิพลสูงต่อการ
บรโิภคสนิคา้อญัมณแีละเครือ่งประดบัมากยิง่ขึน้ อกีทัง้
เทคโนโลยียังจะมีบทบาทสำคัญต่อการออกแบบและ  
การจำหน่ายสินค้าในอนาคตด้วย ฉะนั้นผู้ประกอบการ

จึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดหันมาเน้นการพัฒนาดีไซน์
สนิคา้ใหม้เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั และสรา้งสรรคน์วตักรรม
การผลิตเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงนำเสนอ
สินค้าในรูปแบบแปลกใหม่ให้สอดคล้องกับความนิยม
และความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้ง
พยายามสร้ างแบรนด์สินค้ าของตนให้ เป็นที่ รู้ จั ก  
ในวงกว้าง  
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นอ้ยคนนกัทีจ่ะไมรู่จ้กักค็อื “ญีปุ่น่” ซึง่ไดร้บัการกลา่วขาน
ว่าไข่มุกที่ผลิตจากประเทศน้ีมีคุณภาพดี และมีความ
สวยงามแวววาว แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าเมืองที่ผลิต
ไข่มุกชั้นเลิศของญี่ปุ่นนั้นคือ เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อว่าโทบะ 
(Toba) ในจังหวัดมิเอะ (Mie Prefecture)  

ผูห้ญงิกบัอญัมณเีปน็ของคูก่นั และหากเอย่ถงึ

เครื่องประดับที่ได้รับความนิยมของผู้หญิงแล้ว 

เชื่อว่าผู้หญิงหลายคน เทใจให้คะแนนไข่มุกเป็น

อัญมณีในดวงใจ ตามตำนานเล่าว่าไข่มุกนั้น  

ถือเป็นเครื่องประดับที่มีค่ามานานแล้ว แต่จาก

งานเขียนของนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกัน จอร์จ 

เฟรเดอริค คันซ์ (George Frederick Kunz) 

ในหนังสือเรื่อง The Book of The Pearl ในปี 

2451 ที่ระบุไว้ว่าไข่มุกเม็ดแรกถูกพบโดยบังเอิญ

ขณะที่ชาวประมงที่อาศัยอยู่ริมมหาสมุทรใน

ประเทศอินเดียกำลังหาหอยนางรมเพื่อประทังชีวิต 

“หนึ่งในแบรนด์ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ของผู้ที่นิยมไข่มุกก็คือ มิกิโมโตะ”  

ตอ่มาความนยิมไขม่กุเพิม่มากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง สง่ผล
ใหไ้ขม่กุในธรรมชาตมิไีมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของตลาด 
รวมทั้งขนาดและรูปร่างที่บิดเบี้ยว จึงไม่ได้รับความนิยม
มากนัก ดังนั้นการเพาะเลี้ยงไข่มุกจึงถือกำเนิดขึ้น หนึ่ง
ในประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของไข่มุกที่เมื่อกล่าวถึง

อัญมณีและเครื่องประดับ 
ศิรินาถ ไชยลาโภ 

โทบะ...เมืองแห่งไข่มุก

มารู้จักจังหวัดมิเอะกันเถอะ
จังหวัดมิเอะตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศ

ญี่ปุ่น หันหน้าออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ระหว่างเมือง
นาโกยา เมืองโอซาก้า และเมืองเกียวโต มีชายฝั่งยาวถึง 
1,000 กิโลเมตร อากาศโดยทั่วไปอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ย
อยู่ที่ 14-15 องศาเซลเซียส และเมืองโทบะนั้นเป็น
เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าวโทบะ ทางด้านทิศตะวันออก
ของประเทศญี่ปุ่น 
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หนึ่งในแบรนด์ที่รู้จักอย่างกว้างขวางของผู้ที่นิยม
ไข่มุกก็คือ “มิกิโมโตะ” (Mikomoto) ซึ่งมาจากชื่อของ
ผู้ที่เป็นเจ้าของและก่อตั้งแบรนด์นี้ คุณโคคิชิ มิกิโมโตะ 
(Kokichi Mikimoto) เกิดและเติบโตในครอบครัว  
ที่ประกอบกิจการร้านอุด้ง ในเมืองโทบะ ยุคปลายสมัย
เอโดะ แตเ่นือ่งจากกจิการทางบา้นไมด่นีกั จงึตอ้งออกจาก
โรงเรียนเพื่อช่วยครอบครัว จนวันหนึ่งก็เกิดความคิดว่า
จะทำฟาร์มหอยมุกเนื่องจากความชอบไข่มุกตั้งแต่  
วัยเด็ก จึงคิดและได้ก่อตั้งฟาร์มเลี้ยงหอยมุกขึ้น  
ในปี 2431  

“ประสบความสำเร็จในการผลิตมุกเลี้ยง 

(Cultured Pearl) ไดเ้ปน็แหง่แรกของโลก” 

การดำเนินกิจการในระยะแรกนั้นไม่ เป็นผล
เนื่องจากในขณะนั้น ไข่มุกเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งธรรมชาติ
เพียงอย่างเดียว จนกระทั่งในปี 2436 ด้วยความ  
มุ่งมั่นและการศึกษาอย่างจริงจัง เขาจึงประสบความ
สำเร็จในการผลิตมุกเลี้ยง (Cultured Pearl) ได้เป็น
แห่งแรกของโลก ซึ่งไข่มุกที่เกิดจากการเลี้ยงเป็นเม็ด
แรกนัน้เปน็ไขม่กุทีม่ลีกัษณะไมส่มบรูณ ์ กลา่วคอืเปน็รปู
ครึง่วงกลม จนอกี 12 ปตีอ่มาเขาจงึสามารถเพาะเลีย้ง
ไขม่กุไดเ้ปน็รปูทรงกลมอยา่งสมบรูณ ์และจากความสำเรจ็
นี้เองทำให้เขาได้รับฉายาว่า The Pearl King  

จากความสำเรจ็ทีเ่ขาสามารถเลีย้งไขม่กุไดส้มบรูณ์ 
ถึงกับประกาศต่อสาธารณชนถึงความปรารถนาท่ีเขา
ต้องการให้ผู้หญิงทุกๆ คนในโลกหันมาสวมสร้อยไข่มุก 
และตั้งแต่วันนั้นเอง อาณาจักรของมิกิโมโตะก็เริ่มต้นขึ้น 
โดยการเปิดร้านขายไข่มุกในเมืองต่างๆ ที่สำคัญในโลก  
เช่น ลอนดอน เซี่ยงไฮ้ นิวยอร์ก ปารีส ลอสแองเจลิส 
ชิคาโก ซานฟรานซิสโก และมีสาขาใหญ่อยู่ที่กินซ่า 
ประเทศญี่ปุ่น  

คุณโคคิชิ มิกิโมโตะ ยังได้รับการยกย่องและ  
ร่วมงานกับนักออกแบบชั้นนำหลายแบรนด์ โดยมีการ

ผสมผสานระหว่างการใช้ไข่มุกกับอัญมณีอื่นๆ เช่น 
ทองคำ ทองคำขาว พลอย เครื่องเงิน และมีการ
ออกแบบดีไซน์ให้มีความทันสมัยด้วย ผลงานที่สำคัญ
และเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เช่น การออกแบบมงกุฎ  
มิสยูนิเวิร์ส ที่เป็นทองคำขาวบริสุทธิ์ประดับด้วยเพชร
และไขม่กุทะเลใต ้โดยการนำเอาไขม่กุมกิโิมโตะมาประดบั
ลงในผลงาน เป็นต้น 

คุณโคคิชิ มิกิโมโตะ  

บิดาแห่งไข่มุกเลี้ยง 

เหตุใดไข่มุกของมิกิโมโตะถึงมีราคาแพงกว่า
แบรนด์อื่นๆมาก

สาเหตกุค็อืการเลีย้งอยา่งพถิพีถินั และการคดัเลอืก
ไข่มุกที่ดีที่สุดจากหลายร้อยเม็ดที่เลี้ยงในคราวเดียวกัน 
ซึ่งเป็นการรับประกันได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับนั้นจะเป็นสิ่งที่
ดีที่สุดแล้วจริงๆ ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและ  
ไว้วางใจในคุณภาพของแบรนด์มิกิโมโตะมาโดยตลอด 
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ประเภทของไขม่กุนัน้ สามารถแบง่ตามแหลง่กำเนดิ 
ได้ดังต่อไปนี้ 

1) มุกอะโกยา (Akoya) อะโกยาเป็นไข่มุกชั้นดี
ทีพ่บในประเทศญีปุ่น่ ถอืเปน็ไขม่กุทีม่คีวามแวววาวทีส่ดุ
เมือ่เทยีบกบัไขม่กุประเภทอืน่ มขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง
ประมาณ 2-10 มิลลิเมตร ไข่มุกอะโกยาอาจดูเหมือน
ไข่มุกน้ำจืด แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นถึง
ความแตกต่างอย่างชัดเจน กล่าวคือไข่มุกอะโกยาจะมี
ขนาดใหญ่กว่า ผิวเรียบและรูปร่างกลมกว่า รวมถึงมี
ความแวววาวมากกว่าด้วย 

2) มุกทะเลใต้ (South Sea Pearl) ไข่มุก
ประเภทนี้เติบโตในภูมิประเทศเขตร้อนชื้น เช่น ในแถบ
ออสเตรเลีย เมียนมาร์ อินโดนีเซีย และประเทศในแถบ
แปซิฟิก มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 10 มิลลิเมตร จนถึง 20 
มลิลเิมตร ราคาคอ่นขา้งสงูเพราะหาไดย้ากและมขีนาดใหญ ่
อายุของหอยมุก South Sea มีอายุถึง 15 ปี และ
สามารถสร้างไข่มุกได้ถึง 3 ครั้ง 

3) มุกตาฮิติ (Tahitian Pearl) เป็นไข่มุกที่มี
ขนาดใหญ่ที่พบบริเวณหมู่เกาะโพลินีเซีย เป็นไข่มุกที่มี
ความสวยงามและมีสีสันพิเศษคือ สีเทาอ่อน สีดำ ไป
จนถึงสีเขียวและสีม่วง ด้วยขนาดและสีสันที่ผิดแผก
แตกต่างจากไข่มุกปกติ จึงทำให้มุกตาฮิติมีราคาสูงมาก 

4) มุกน้ำจืด (Freshwater Pearl) สามารถ  
พบได้บริเวณชายหาดหรือแม่น้ำทั่วๆ ไป เป็นไข่มุกที่
สามารถเพาะเลี้ยงง่าย โดยเฉพาะในจีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ 
รวมทัง้ไทย แตไ่ขม่กุประเภทนีจ้ะมคีวามแวววาวนอ้ยกวา่
ไขม่กุนำ้เคม็ ทำใหไ้ขม่กุนำ้จดืมรีาคาทีถ่กูกวา่ แตก่ไ็ดร้บั
ความนิยมอย่างแพร่หลาย 

5) มกุมาบ ิ(Mabe Pearl) เปน็ไขม่กุทีม่ลีกัษณะ
ครึง่ซกีทีเ่ตบิโตอยูก่บัเปลอืกหอยมกุ แตจ่ะไมเ่ตบิโตอยูใ่น
ตัวหอยมุกจึงทำให้มีลักษณะครึ่งซีก เหมาะที่จะนำมาทำ
ต่างหูหรือหัวแหวน โดยไข่มุกที่ได้จะมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 8 - 10 มิลลิเมตร 

ไข่มุกมีหลายสีและหลายรูปทรงซึ่งมีผลต่อราคา 
สำหรับรูปทรงนั้น ไข่มุกที่มีลักษณะกลม ไร้รอยตำหนิ 
ผิวเรียบเนียน ไม่ขรุขระ มีความแวววาวเสมอทั้งเม็ด 
จะราคาแพงที่สุด ส่วนสีนั้น สีของไข่มุกมีต ั้งแต่สีขาว   
สีครีม สีเหลืองทอง สีชมพู สีเทา จนถึงสีดำ ซึ่งสีของ
ไข่มุกขึ้นอยู่กับชนิดของหอยมุกและสภาวะแวดล้อมที่
หอยมุกอาศัยอยู่ ยิ่งสีที่แปลกและหายากยิ่งมีราคาสูง 
นอกจากนี ้ ยงัมคีวามเชือ่วา่ไขม่กุแตล่ะสยีงัมคีวามหมาย
แตกต่างกันออกไป เช่น ไข่มุกสีขาว เป็นสัญลักษณ์
ของความมีอุดมคติหรือความเป็นเลิศ ไข่มุกสีชมพ ู
แสดงถึงความสวยงาม ไข่มุกสีดำ หมายถึงปรัชญา 
เป็นต้น 

ถึงตรงนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าไข่มุกมีมุมของความ
ละเอยีดออ่นสะทอ้นความเปน็หญงิ และมคีวามสมบรูณแ์บบ
และสวยงามในตวัของมนัเอง แตล่ะสแีตล่ะขนาดสะทอ้น
ให้เห็นถึงรสนิยมของผู้ใส่ได้เป็นอย่างดี แล้วผู้อ่านละคะ 
ไข่มุกที่คุณมีหรืออยากจะครอบครองนั้นมีรูปร่างหน้าตา
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ  

 

วิธีดูว่าไข่มุกนั้นเป็นของแท้หรือของเทียม
ไข่มุกแท้จะมีความแข็งแรงและแวววาวมากกว่า

ไขม่กุเทยีม ซึง่สว่นมากจะทำมาจากพลาสตกิหรอืโพลเิมอร์ 
ซึง่ปจัจบุนัยงัทำใหเ้หมอืนขึน้อกี โดยการพฒันานำเปลอืก
หอยมาเคลือบบนผิว ทำให้มีลักษณะคล้ายไข่มุกแท้มาก  
นอกจากนัน้แลว้ยงัมวีธิงีา่ยๆ ในการทดลองคือ นำไข่มุก
มาถูกับฟัน หากเป็นไข่มุกจริงจะไม่เป็นรอย หรือหาก
สัมผัสโดยลิ้นจะรู้สึกสากๆ หรือการใช้ไฟลน หากเป็น
ของเทียม ไข่มุกก็จะไหม้ละลายหรือแตก แต่หากเป็น
ไข่มุกแท้จะทนทานต่อความร้อน 
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ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
หรือที่เรามักจะเรียกกันสั้นๆ ว่า “IP” นั้น หมายถึง   
ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์
ของมนุษย ์ ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความ
ชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธี
ในการแสดงออก เชน่ สนิคา้ตา่งๆ การบรกิาร กรรมวธิี
การผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น 

การบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญานัน้ ประกอบ
ดว้ย การสร้างสรรค์ การคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ 
และการบังคับสิทธิ  

สำหรบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปญัญา 
มีดังนี้ 

1. หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ 
สามารถติดต่อได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ 

2. ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการบังคับสิทธิ ติดต่อได้ที่
ศาลทรพัยส์นิทางปญัญา และการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อย่างไรก็ตาม 
หากใครถูกตัดสินเรื่องการบังคับสิทธิแล้ว แต่ยังไม่

เมือ่กลา่วถงึทรพัยส์นิทางปญัญา หลายคนอาจจะ

รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว แต่อาจจะมี

บางคนทีย่งัรูส้กึวา่ไมเ่ขา้ใจวา่คอือะไร สำคญัอยา่งไร 

ทำไมต้องมี ดังนั้นจึงขอนำเรื่องดังกล่าวมาเสนอ

ถงึอกีครัง้ โดยผา่นมมุมองของ ดร.ใจรกั เอือ้ชเูกยีรติ 

นักวิชาการ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี ศูนย์

บรหิารจดัการเทคโนโลย ี สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

นานาสาระ 
สุนันทา อักขระกิจ 

สิ่งน่ารู้...   
เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 

ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ  

นักวิชาการ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี   

ศูนยบ์รหิารจดัการเทคโนโลย ีสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์  

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
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พอใจในคำตัดสินนั้น จะต้องยื่นเรื่องอุทธรณ์ไปที่  
ศาลฎีกาเท่านั้น 

“ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็น   

7 ประเภท ประกอบด้วย ลิขสิทธิ์   

สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า   

ความลับทางการค้า การคุ้มครองพันธุ์พืช 

แบบผังภูมิของวงจรรวม   

และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและมองเห็นถึงภาพ
ความแตกต่างของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท 
จึงแบ่งประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาออกเป็น 7 
ประ เภท ประกอบด้ วย ลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บั ต ร 
เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า การคุ้มครอง
พันธุ์พืช แบบผังภูมิของวงจรรวม และสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ แต่ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเพียง 4 
ประเภทแรกเท่านั้น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ประจำวันโดยรวมของทุกคนมากที่สุด 

ตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง ทั้งนี้  
ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดย
ไม่ต้องจดทะเบียน 

สำหรบังานทีอ่ยูใ่นขา่ยมลีขิสทิธิ ์อาท ิวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ 
ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่ภาพแพร่เสียง งาน
อื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือ
แผนกศิลปะ  

งานที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เช่น ข่าวประจำวัน และ  
ขอ้เทจ็จรงิตา่งๆ ทีม่ลีกัษณะเปน็เพยีงขา่วสาร รฐัธรรมนญู
และกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ คำสัง่ คำชีแ้จง 
และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หนว่ยงานอืน่ใดของรฐัหรอืของทอ้งถิน่ คำพพิากษา คำสัง่ 
คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ คำแปลและ  
การรวบรวมสิ่งต่างๆ ข้างต้นที่กระทรวง ทบวง กรม 
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่นจัดทำขึ้น 

การแบ่งเจ้าของลิขสิทธิ์


ตามประเภทการจ้าง


กรณีทั่วไป จ้างแรงงาน จ้างทำของ 

ผู้สร้างสรรค์ ผู้สร้างสรรค์  
เป็นเจ้าของแต่
นายจ้างมีสิทธิ  
เผยแพร่งาน 

ผู้ว่าจ้าง 

 ตกลงเป็น  
อย่างอื่นได้ 

ตกลงเป็น  
อย่างอื่นได้ 

ส่วนลิขสิทธิ์ในงานของรัฐนั้น ตามมาตรา 14 
(พ.ร.บ.ลขิสทิธิ)์ กระทรวง ทบวง กรม หรอืหนว่ยงานอืน่ใด
ของรฐัหรอืของทอ้งถิน่ ยอ่มมสีทิธิใ์นงานทีไ่ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 
โดยการจ้างหรือตามคำสั่ง หรือในความควบคุมของตน 
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นโดยเป็นลายลักษณ์
อักษร 

1. ลขิสทิธิ ์(Copyright) หมายถงึ สทิธแิตเ่พยีง
ผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์
ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถและ
ความวิริยอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่
ลอกเลยีนงานของผูอ้ืน่ โดยงานทีส่รา้งสรรคต์อ้งเปน็งาน
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การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการดำเนินการโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็น การขาย เผยแพร่ 
แจกจ่าย นำเข้า ขายเพื่อหากำไร รวมทั้งทำซ้ำหรือ
ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน และให้เช่าต้นฉบับ 
หรือสำเนางาน 

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์
เชน่ การนำมาเพือ่การวจิยัและศกึษา เพือ่ประโยชนส์ว่นตวั 
ติชม วิจารณ์ แนะนำ รายงานข่าวทางสื่อสารมวลชน 
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอน รวมถึงการทำซ้ำ การ
ดัดแปลง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือ  
เจา้พนกังาน เพือ่ประโยชนใ์นการสอน และเพือ่แจกจา่ย
หรือจำหน่ายแก่ผู้เรียน 

2. สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญ
ที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) 
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มี
ลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดเป็นสิทธิพิเศษ ที่ให้  
ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์มีสิทธิที่จะ
ผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง สิทธิบัตรสามารถแบ่งออกเป็นดังนี้คือ  

 

หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้
เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยมีขั้นตอน
ในการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เช่น กลไกของเครื่องยนต์   
ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้  
เน่าเสียเร็วเกินไป  

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 
เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

- อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือหนังสือ
สำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์มีลักษณะ
คล้ายกับการประดิษฐ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมากหรือเป็นการ
ประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอย
มากขึ้น 

การแบ่งเจ้าของสิทธิบัตร


ตามประเภทการจ้าง


กรณีทั่วไป จ้างแรงงาน 

ผู้ประดิษฐ์ นายจ้าง 

 เว้นแต่สัญญาจ้างระบุ  
เป็นอย่างอื่น 

-  การประดษิฐ ์(Invention) หมายถงึ ความคดิ
สร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบโครงสร้างหรือ
กลไกของผลติภณัฑ ์รวมทัง้กรรมวธิใีนการผลติการรกัษา
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พิเศษด้วย โดยวัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทน  
ดังกล่าว ก็เพื่อส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์ และเพื่อ  
ความเป็นธรรม ซึ่งผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
ประกอบดว้ย ลกูจา้ง ขา้ราชการ พนกังานองคก์ารของรฐั 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรืออาจจะมีการตกลงกัน  
เป็นอย่างอื่น อาทิ หน่วยงานเอกชน (ตามมาตรา 12) 
หน่วยงานของรัฐ (ตามมาตรา 13) 

การละเมิดสิทธิบัตร


สิทธิของเจ้าของ ข้อยกเว้น การละเมิด 

- ผลิต 
- ใช้ 
- ขาย 
- มีไว้เพื่อขาย 
- เสนอขาย 
- นำเข้า 

- การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือ  
 วิจัย 
- การผลติหรอืใชโ้ดยสจุรติกอ่นวนัยืน่  
 ขอรับสิทธิบัตร 
- การไดร้บัอนญุาตหรอืยนิยอมใหผ้ลติ  
 หรือขายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 

- กระทำการที่ไม่เข้าข้อยกเว้น 
- ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ 

สถิติการจดสิทธิบัตรในประเทศไทย


สิทธิบัตร จำนวนการยื่นคำขอ/ 
(จำนวนการจดทะเบียน) 

ไทย ต่างประเทศ 

การประดิษฐ์ (ปี 2522 - 2555) 111,939  
(16,001) 

13,881  
(1,043) 

98,058  
(14,958) 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 58,911  
(18,951) 

39,569  
(9,710) 

19,342  
(9,241) 

อนุสิทธิบัตร (ปี 2542 - 2555) 17,936  
(7,815) 

16,871  
(7,259) 

1,065  
(556) 

ที่มา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

“ผูท้ีม่สีทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนพเิศษ   

ลกูจา้ง ขา้ราชการ พนกังานองคก์ารของรฐั   

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ” 

อยา่งไรกต็าม เมือ่เจา้ของสทิธบิตัรนัน้ ดำเนนิการ
จดสทิธบิตัรผลติภณัฑท์ีค่ดิคน้แลว้ กจ็ะไดร้บัคา่ตอบแทน

5
อันดับประเทศที่ยื่นจดสิทธิบัตร
ระหว่างปี
2544
-
2555


สิทธิบัตร ประเทศ 

รวมสิทธิบัตร ไทย ญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา อาเซียน 

การประดิษฐ์ ญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา ไทย อาเซียน 

การออกแบบ ไทย ญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา อาเซียน 

ที่มา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
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3. เครือ่งหมายการคา้ หมายถงึ เครือ่งหมายหรอื
สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการมีลักษณะ  
บ่งเฉพาะ ไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งต้องไม่เหมือน
หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ซึ่ง
เครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย  
พระราชบญัญตัเิครือ่งหมายการคา้ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2543 
มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้              

- เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือ
เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อ  
แสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า 
กระทิงแดง เป็นต้น 

- เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ
เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อ
แสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการ  
ที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมาย
ของสายการบิน ธนาคาร โรงแรมเป็นต้น 

- เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) 
คอืเครือ่งหมายทีเ่จา้ของเครือ่งหมายรบัรองใชเ้ปน็ทีห่มาย
หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อ
เป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้นเช่น 
เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น 

- เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัท
หรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของ
สมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือ
เอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด  
เป็นต้น 
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สถิติเครื่องหมายการค้า
จำแนกตามประเภท



ระหว่างปี
2535
-
2556


ประเภท จำนวนการยื่นคำขอ จำนวนการจดทะเบียน 

เครื่องหมายการค้า 538,371 327,709 

เครื่องหมายบริการ 98,990 58,922 

เครื่องหมายรับรอง 344 253 

เครื่องหมายร่วม 332 199 

รวม 638,037 387,083 

ที่มา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

สถิติเครื่องหมายการค้าจำแนกไทย
-
ต่างประเทศ



ระหว่างปี
2542
-
2556


จำนวน ไทย ต่างประเทศ 

การยื่นคำขอ 332,971 185,493 

การจดทะเบียน 188,318 126,760 

รวม 518,464 315,078 

ที่มา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

การละเมิดเครื่องหมายการค้า


สิทธิของเจ้าของ ข้อยกเว้น การละเมิด 

มีสิทธิ แต่ เพียงผู้ เดี ยวในการใช้
เครื่องหมายการค้า 

กรณีที่เครื่องหมายเหมือนหรือคล้าย 
และต่างฝ่ายต่างใช้มาโดยสุจริต อาจ
รับจดทะเบียนโดยกำหนดเงื่อนไข
และข้อจำกัดเกี่ยวกับวิธีการใช้ และ
เขตแห่งการใช้เครื่องหมายการค้านั้น 

ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น โดย
ไมไ่ดร้บัอนญุาต ทีพ่บเหน็เปน็ประจำ 
เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 
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4. ความลบัทางการคา้ (Trade Secret) หมายถงึ 
ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้
ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูล  
ดังกล่าวโดยเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า
เนื่องจากการเป็นความลับและเป็นข้อมูลที่เจ้าของหรือ  
ผู้มีหน้าที่ควบคุมความลับทางการค้าโดยใช้วิธีการ  
ที่เหมาะสมรักษาไว้เป็นความลับ 

ข้อมูลการค้าจะเป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ถึง 
ข้อความ เรื่องราว ข้อเท็จจริงหรือสิ่งใดไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใดๆ หรือจะจัดทำไว้ใน  
รปูแบบใดกต็าม นอกจากนีข้อ้มลูทางการคา้ยงัรวมไปถงึ 
สตูร รปูแบบงานทีไ่ดร้วบรวมหรอืประกอบขึน้ โปรแกรม 
วธิกีารเทคนคิ หรอืกรรมวธิตีา่งๆ เชน่ สตูรยา สตูรอาหาร 
สตูรเครือ่งสำอาง กรรมวธิกีารผลติ ขอ้มลูการบรหิารธรุกจิ

รายละเอียดเกี่ยวกับราคาสินค้ากลยุทธ์การโฆษณาสินค้า
หรอืแมก้ระทัง่บญัชรีายชือ่ลกูคา้กอ็าจเปน็ขอ้มลูทางการคา้
ได้เช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ความลับทางการค้ายังสามารถ
จำแนกชั้นความลับ ได้ดังนี้ Top Secret, Secret, 
Confidential และ Internal Use Only โดยอยูภ่ายใต้
การคุ้มครองของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น หวังว่าทุกท่านคงพอจะ
แยกออกได้ แล้ วว่ า อะไร เป็ นลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บั ตร 
เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า ซึ่งแต่ละ
ประเภทยังมีความคุ้มครองให้กับผู้คิดค้น และสามารถ
เลอืกความคุม้ครองสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาใหเ้หมาะสม
ดังนี้ 

ระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิ


จดทะเบียน อัตโนมัติ/จดแจ้ง 

➢ สิทธิบัตร ➢ ลิขสิทธิ์ 

- การประดิษฐ์ 20 ปี 
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ 10 ปี 
- อนุสิทธิบัตร 6 ปี และต่อได้ 2 ครั้งๆ ละ 2 ปี 

- 50 ปี หลังจากผู้เป็นเจ้าของเสียชีวิต 

➢ เครื่องหมายการค้า ➢ ความลับทางการค้า 

- 10 ปี นับตั้งแต่วันรับจดทะเบียน และต่ออายุได้อีก  
 คราวละ 10 ป ีโดยสามารถตอ่อายเุฉพาะบางประเทศ   
 หรือทุกประเทศที่ได้รับความคุ้มครอง 

- ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกเลิกการจดแจ้ง     
 นี้แล้ว 

นอกจากนี้ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา ยังสามารถเลือกความคุ้มครองได้หลายด้าน
พร้อมๆ กันได้ อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ
เลือกความคุ้มครองได้ดังนี้ 

 ลิขสิทธ ิ์ - งานวรรณกรรม 
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

      ทีบ่นัทกึลงบนสือ่ตวักลาง 

 สิทธิบัตร - Technical Effect 
    - การควบคมุการทำงานดว้ย  

      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ความลับทางการค้า - Source Code   
    - รหสัในการเขยีนโปรแกรม 
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สว่นโทรศพัทม์อืถอื ประเภทสมารท์โฟน นำ้อดัลม 
เครื่องดื่มบำรุงกำลังต่างๆ สามารถเลือกความคุ้มครองฯ 
ได้ถึ ง 4 ด้ านพร้อมกันคือ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า และความลับทางการค้า 

จะเห็นได้ว่า ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท
นั้น มีข้อกำหนดและข้อห้ามในการใช้ที่แตกต่างกันไป 
การเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นเรื่องที่ทุกคน
ควรใส่ใจศึกษา และร่วมมือกันปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ
กำหนด ทัง้นี ้เพือ่เปน็การปอ้งกนัการละเมดิสทิธขิองผูอ้ืน่ 

อย่างไรก็ตาม ในโลกของธุรกิจการค้า นับตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน  
ทางปัญญา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เนื่องจากในการ
ประกอบธุรกิจการค้านั้น จะต้องมีการผลิตสินค้าและ
บริการ เพื่อนำสินค้าหรือบริการนั้นไปสู่ผู้บริโภค ซึ่ง
กรรมวิธีในการผลิตสินค้า หรือบริการที่มีคุณภาพ 
ตลอดจนชื่อ ยี่ห้อ หรือแบรนด์เนมของสินค้าหรือ

บริการ หรือชื่อในทางการค้าที่ผู้ประกอบการเกี่ยวข้อง
อยู่นั้น ล้วนอยู่ในขอบเขตของทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจยุคใหม่ นับวัน
ทรัพย์สินทางปัญญาจะมีความสำคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่รู้จัก
กันดีอยู่แล้วคือ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า 
และความลับทางการค้า รวมถึงการคุ้มครองพันธุ์พืช 
แบบผังภูมิของวงจรรวม และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่อาจจะมีตามมาใน
อนาคต 

ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรจะได้ทราบและ
ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละ
ประเภท เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับ
กิจการ การคิดพิจารณา และดำเนินการตั้งแต่เริ่มแรก 
ย่อมนำมาซึ่งผลตอบแทนอันทรงคุณค่าต่อการประกอบ
ธุรกิจในระยะต่อไป  
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“มาตรการส่งเสริมการลงทุน



เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร



เพื่อการประหยัดพลังงาน
ในช่วงที่ผ่านมา


ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก




ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ



ในการยื่นแผนปฏิบัติงานตามมาตรการ


จำนวน
81
โครงการ




รวมมูลค่าเงินลงทุน
17,785
ล้าน”


ผู้อ่ านและผู้ที่ติดตามข่าวสารของบี โอไอ   

คงจะพอทราบหลักการและรายละเอียดของ

ยุทธศาสตร์ใหม่พอสมควรแล้ว วันนี้ผู้ เขียน  

จึงอยากนำเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่มี

ความสำคัญต่อการลงทุน โดยเฉพาะโครงการที่

ต้องการปรับปรุงการผลิตให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ที่ผ่านมาบีโอไอเคยมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน

เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน 
การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อ  
สิ่งแวดล้อมมาแล้ว โดยเป็นหนึ่งในมาตรการย่อยภายใต้
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง  
ได้สิ้นสุดไปเมื่อปี 2556  

นานาสาระ 
ศูนย์บริการลงทุน 

ทำดีได้ดี   
มาตรการยกเว้นภาษี  
แก่การลงทุนปรับปรุงการผลิต  
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ผลจากมาตรการดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา ถือว่า
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้รับความสนใจจาก  
ผู้ประกอบการในการยื่นแผนปฏิบัติงานตามมาตรการ 
จำนวน 81 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 17,785 
ล้านบาท อาทิ กลุ่มเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 
กจิการบรกิารและสาธารณปูโภค รวมถงึกจิการเกษตรกรรม
และผลติผลจากการเกษตร เปน็ตน้ และจากการประเมนิ
พบวา่ มาตรการดงักลา่วชว่ยใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน
ของประเทศมูลค่ากว่า 1,794.6 ล้านบาทต่อปี และ
สามารถส่งเสริมฯ ให้มีการใช้พลังงานชีวมวลทดแทน
พลังงานจากฟอสซิล หรือน้ำมันมากขึ้น  

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ หรอืบอรด์บโีอไอ 
จึงพิจารณาเห็นชอบให้บีโอไอออกมาตรการสนับสนุน  
ผู้ประกอบการอีกครั้ง ซึ่ง “มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต” มีเป้าหมายที่จะ  
ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอยู่
แล้วในปัจจุบัน ทั้งกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับส่งเสริม  
การลงทุน ดำเนินการลงทุนเพิ่มเพื่อปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน การลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การ
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา รวมถึงการออกแบบทาง
วิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  

โดยประกาศฉบับนี้ มีมาตรการย่อย ได้แก่  
1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัด

พลงังาน การใชพ้ลงังานทดแทน หรอืการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจ  
เสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ 
หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์หรือ
สัดส่วนที่กำหนด  

2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปรับ
เปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต     
โดยผู้ประกอบการจะต้องเสนอแผนการลงทุนปรับ
เปลี่ยนเครื่องจักรตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การนำ
ระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตที่มีอยู่เดิม  

3. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการวิจัย และ
ออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ โดย  
ผู้ประกอบการต้อง เสนอแผนการลงทุนด้ านวิจัย  
และพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรมตามเกณฑ์  
ที่กำหนด และจะต้องมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่าย  
ด้านวิจัย และพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 
นบัจากวนัทีย่ืน่ขอรบัสง่เสรมิฯ ในกรณเีปน็ผูป้ระกอบการ 
SMEs ต้องลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบ  
ทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวม
ใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับส่งเสริมฯ  

นอกจากนี้ มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ถือเป็นมาตรการที่มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งชาติฉบับที่ 11 ที่มียุทธศาสตร์หนึ่งในการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ  
ยั่งยืน โดยมีแนวทางสำคัญ อาทิ การเพิ่มผลิตภาพ
และประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม ยกระดับ
มาตรฐานการผลิต ส่งเสริมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม สง่เสรมิการใชพ้ลงังานสะอาด 
และพลังงานทางเลือก  

โครงการลงทุนใดที่สนใจจะลงทุนเพิ่ม เพื่ อ
ประหยัดพลังงาน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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หรือลงทุนเพิ่มเพื่อการวิจัยและออกแบบ จะต้องดำเนิน
กิจการตามประเภทกิจการที่บี โอไอได้ประกาศให้  
การส่งเสริมการลงทุน และมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 
1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)  

ส่วนโครงการลงทุนของผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) กำหนดให้มีเงินลงทุนเพียง 
500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)  

โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ ในการยกเว้น
อากรขาเข้าเครื่องจักรทุกเขต ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของเงินลงทุน 
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในการปรับปรุง) โดย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นจะคำนวณจาก  
รายได้ของกิจการที่ดำเนินการอยู่เดิม  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจจะต้องยื่นขอรับ  
การส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และตอ้งดำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 ป ี นบัจากวันที่
ออกบัตรส่งเสริม  
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ยังเห็นความสำคัญในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการ
ผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในแถบ
ภูมิภาคนี้ อันเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอีกทาง
หนึ่งด้วย โดยปัจจุบันมีการประกอบรถรุ่น Accord, 
CRV, Civic, City และ Jazz และรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล (Eco -Car) รุ่น Brio และ 
Brio Amaze  

       

หน่วยพัฒนาการเชื่ อมโยงอุตสาหกรรม 

(BUILD) เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสทาง

ธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในปี 

2558 นี ้หนว่ย BUILD เริม่ตน้ปดีว้ยกจิกรรมผูซ้ือ้

พบผูข้าย (VMC) ครัง้ที ่246-248 และกจิกรรม

ตลาดกลางซือ้ขายชิน้สว่น (Market Place) ครัง้ท่ี 

125 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 

11 - 12 กุมภาพันธ์ 2558  
 
กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 246  
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  
(มผีูผ้ลติชิน้สว่นเขา้รว่ม 48 บรษิทั จำนวนทัง้สิน้ 73 คน) 

ฮอนด้านับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์นั่งรายใหญ่
ที่สุดของประเทศ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมี  
ผูจ้ำหนา่ยรวม 123 แหง่ กระจายอยูท่ัว่ประเทศแทบทกุ
จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความนิยม  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค นอกเหนือ
จากการผลติรถยนตน์ัง่เพือ่จำหนา่ยภายในประเทศ ฮอนดา้  

ถนนสู่ BUILD 
วัชรสาร ธิติโสภี 

เดนิสายเชือ่มโยงอตุสาหกรรม 
“VMC Roadshow” ที่อยุธยา 

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 247  
บริษัท แคนอน ไฮ- เทค (ประเทศไทย) จำกัด 
(มผีูผ้ลติชิน้สว่นเขา้รว่ม 46 บรษิทั จำนวนทัง้สิน้ 73 คน) 

บริษัทแม่ CANON INC เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่
ในการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภท   
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แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ Office Imaging 
P roduc t , Pe r iphe ra l P roduc t , Image 
Communication, Inkjet Product, Optical 
Product สำหรับ Canon Hi-Tech เป็นบริษัทลูกที่
ประกอบกิจการด้านกลุ่ม Inkjet Product ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม คือ Printer, Inkjet Printer, 
Laser Printer, Scanner, Toner Cartridges   
และ Toner มโีรงงานในประเทศไทย จนี และเวยีดนาม 

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 248  
บรษิทั โอก ิดาตา้ แมนแูฟคเจอริง่ (ไทยแลนด)์ จำกดั 
(มผีูผ้ลติชิน้สว่นเขา้รว่ม 44 บรษิทั จำนวนทัง้สิน้ 69 คน) 

บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) 
จำกดั เปน็บรษิทัผูผ้ลติเครือ่ง Printer จากประเทศญีปุ่น่ 
โดยปัจจุบันโรงงานตั้งอยู่ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
และมีพนักงานกว่า 1,500 คน 

กจิกรรมตลาดกลางซือ้ขายชิน้สว่น (Market 
Place) ครั้งที่ 125  
ณ ห้องชบา โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา 
(มผีูผ้ลติชิน้สว่นเขา้รว่ม 48 บรษิทั จำนวนทัง้สิน้ 82 คน) 

กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วนจัดขึ้นเป็น
ประจำตลอดทัง้ป ีโดยหนว่ย BUILD ทำหนา้ทีเ่ปน็สือ่กลาง
ในการจัดหาแหล่งเชื่อมโยงอุตสาหกรรมให้ผู้ซื้อและ  
ผู้ผลิตชิ้นส่วนมาพบกัน เสมือนเป็น One - Stop 
Sourcing Center สำหรับครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 125 
ควบคู่กับการจัดแสดงชิ้นส่วนของผู้ซื้อและผู้ผลิต  
ชิ้นส่วน ในรูปแบบ Mini Exhibition ซึ่งภายในงาน  
มบีรษิทัทีส่นใจเขา้รว่มเปน็ผูซ้ือ้จำนวน 8 ราย อกีทัง้ยงั
มีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
บริเวณใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เป็นจำนวนมาก 

ผู้ประกอบการทั้งผู้ที่ต้องการจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน
อตุสาหกรรมตา่งๆ จากผูผ้ลติในประเทศไทย และผูผ้ลติ
ชิน้สว่นอตุสาหกรรมทีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ ขา้งตน้ 
สามารถติดต่อได้ที่หน่วย BUILD ที่ตั้งอยู่ภายในบีโอไอ   
โทรศพัท ์0 2553 8111 กด 7 โทรสาร 0 2553 8325 
เว็บไซต์ http: / /bui ld .boi .go. th หรืออี เมล: 
build@boi.go.th   
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ภาวะส่งเสริมการลงทุน 
ศูนย์บริการลงทุน

 บริษัท ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงนิลงทนุ 

(ล้านบาท)

การจา้งงานไทย  

(คน) 
ที่ตั้ง 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร 

1 นามหงส์น้ำมันปาล์มจำกัด
(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)

น้ำมันปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.12 495.00 180 กระบี่

2 นายกิตติพงษ์พวงมาลา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.12 359.10 65 สระบุรี

3 นางสาววิกานดานิมิตรชัย
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไก่เนื้อ 1.5 130.50 35 ลพบุรี

4 แวนด้าโฟรเซ่นจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารบรรจุภาชนะผนึก
เช่นพืชผักผลไม้อาหาร
พร้อมบริโภคและขนมหวาน

1.11 20.00 39 กาญจนบุรี

5 แอ็บโซลูทปาล์มจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.12 450.00 71 สกลนคร

6 ยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ-
สวิตเซอร์แลนด์-นิวซีแลนด์)

น้ำมันปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.12 324.60 76 นครศรีธรรมราช

7 เย็นทรัพย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
(ร่วมทุนไทย-ปากีสถาน)

บริการรับฝากห้องเย็น 1.19 348.40 50 เชียงราย

8 ธัญมนต์ฟาร์มจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไก่เนื้อ 1.5 24.00 31 นครราชสีมา

9 นายนุรุทธิ์เจริญพันธ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่1)

เลี้ยงไก่เนื้อ 1.5 95.00 22 นครราชสีมา

10 นายอัมรินทร์จุไรวรรณสุทธิ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่2)

เลี้ยงไก่เนื้อ 1.5 95.00 22 นครราชสีมา

11 นางสาวกรรณิการ์จุไรวรรณสุทธิ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่3)

เลี้ยงไก่เนื้อ 1.5 95.00 22 นครราชสีมา

12 นายภาณุวัฒน์เจริญพันธ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่4)

เลี้ยงไก่เนื้อ 1.5 95.00 22 นครราชสีมา

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุนเดือนเมษายน2558
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 บริษัท ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงนิลงทนุ 

(ล้านบาท)

การจา้งงานไทย  

(คน) 
ที่ตั้ง 

13 นางสาวสิริกาญจน์เสี่ยงบุญ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่5)

เลี้ยงไก่เนื้อ 1.5 41.50 14 ชัยภูมิ

14 MR.TYLERKURTZ
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

น้ำมันสังเคราะห์
จากยางรถยนต์ใช้แล้ว

1.18 4.30 6 ชลบุรี

15 ใบบุญกรุ๊ปจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาล์มดิบ 1.10 56.60 30 ตราด

16 โรงสีข้าวพูนศักดิ์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวคัดคุณภาพ 1.14 50.00 30 สุรินทร์

17 อุบลเกษตรพลังงานจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งแปรรูป
(MODIFIEDSTARCH)

1.13 1,120.00 68 อุบลราชธานี

18 พีเอสฟู้ดโปรดิ๊วส์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่ชำแหละ 1.9 500.00 290 ชลบุรี

19 ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ)

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เช่นขนมปังเบอร์เกอร์
ขนมปังฮอทด็อกทั้งแบบมีไส้และไม่มีไส้

1.11 645.30 100 ฉะเชิงเทรา

20 ซี.เค.แอนด์ซันส์ฟาร์มจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตลูกสุกร 1.5 745.00 117 นครราชสีมา

21 ทิพวัฒน์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด(WOODPELLET) 1.17 8.50 12 ลพบุรี

22 วงศ์ศิริ2015จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแผ่นรมควัน 1.16 100.00 118 จันทบุรี

23 อาร์เอ็นเวิลด์รับเบอร์ทรีจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแท่ง(BLOCKEDRUBBER) 1.16 180.00 122 ระยอง

24 แหลมทองฟาร์มจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกไก่ 1.5 195.00 82 สระบุรี

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน 

1 มิลล์คอนสเปเชี่ยลสตีลจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เหล็กลวด(STEELWIREROD) 2.13 6,515.00 243 ระยอง

2 ทราโฟสตีล(ไทยแลนด์)จำกัด
(ร่วมทุนสหรัฐฯ-อินเดีย)

การตัดโลหะและชิ้นส่วนโลหะ
เช่นTRANSFORMERPART

2.16 7.50 40 สมุทรปราการ

3 สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี
จำกัด(มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเหล็กทุบเช่นชิ้นส่วนเพลาขับหลัง 2.16 385.90 14 ระยอง

4 ชินเอพรีซิชั่น(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม


2.17
และ
4.3

115.60 98 พระนครศรีอยุธยา

5 ไทยฟูโกกุจำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อและชิ้นส่วนโลหะ 2.15
และ
4.3

85.00 55 ฉะเชิงเทรา
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 บริษัท ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงนิลงทนุ 

(ล้านบาท)

การจา้งงานไทย  

(คน) 
ที่ตั้ง 

6 คาวาโมโตปั๊มเอเชียจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ 2.15 127.90 132 พระนครศรีอยุธยา

7 นายสมมาตตันติเวชกุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม 2.17 140.00 60 ชลบุรี

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา  

1 เทยิ่นเอฟอาร์เอไทร์คอร์ด
(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผ้าใบไทร์คอร์ด(TIRECORDFABAIC) 3.1 1,130.00 155 พระนครศรีอยุธยา

2 แพนดอร่าโพรดักชั่นจำกัด
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

เครื่องประดับและชิ้นส่วน 3.7 2,362.20 4,993 ลำพูน

3 เอ็ม.อาร์.ไอ.เฮลแคร์จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ไต้หวัน)

ถุงมือทางการแพทย์เช่น
ถุงมือสำหรับการศัลยกรรม
และถุงมือสำหรับตรวจโรค

3.9 499.00 430 ชลบุรี

4 คารด์แินลเฮลท์222(ประเทศไทย)จำกดั
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

ถุงมือศัลยกรรม(SURGICALGLOVE) 3.9 1,531.10 499 ระยอง

5 เอโนวาโซลูชั่นจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องประดับ 3.7 4.50 61 เชียงใหม่

6 คาร์เปทเมกเกอร์(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พรม 3.1 50.00 300 ขอนแก่น

7 เอแอนด์ซีไทยจำกัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)

ร่มร่อนสำหรับ(PARAGLIDE) 3.5 70.00 105 ชลบุรี

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 

1 แมกน่าออโตโมทีฟ(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนจีน-แคนาดา)

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปและชิ้นส่วนโลหะ
สำหรับยานพาหนะเช่นCROSS
MEMBERFLOORและFLOOR
PANELREMFPRCEMENTASSY

4.3
และ
4.10

1,665.30 195 ระยอง

2 โยโรซึ(ไทยแลนด์)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานพาหนะ
เช่นปีกนกเพลาหลัง
และโครงจับยึดเครื่องยนต์

4.10 1,520.00 158 ระยอง

3 ฮิตาชิออโตโมทีฟซิสเท็มส์เอเชียจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น
โครงสำหรับแม่ปั๊มน้ำมันเบรก
และโครงสำหรับเบรกก้ามปู

4.10 1,000.00 125 ฉะเชิงเทรา

4 นาชิเทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น
BALLBEARINGเป็นต้น

4.10 1,246.40 81 ระยอง

5 มารีอาโปรดักส์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นฉนวนสำหรับยานพาหนะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์

4.10
และ
5.3

4.50 10 สมุทรปราการ

6 นายสินชัยสิทธิเสถียรชัย
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถังโลหะ 4.3 71.00 30 อุดรธานี
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 บริษัท ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงนิลงทนุ 

(ล้านบาท)

การจา้งงานไทย  

(คน) 
ที่ตั้ง 

7 สยามฟูรูกาวาจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ 4.10 85.00 30 สระบุรี

8 สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี
จำกัด(มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่นเพลาขับล้อหลัง
(REARAXLESHAFT)

4.10 193.10 18 ระยอง

9 ศรีราชาคอนตรัคชั่นจำกัด(มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้าง
หรืองานอุตสาหกรรม

4.19 190.00 869 ชลบุรี/ระยอง

10 สยามมิชลินจำกัด
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

ยางล้ออากาศยาน(AIRCRAFTTIRE) 4.10 1,498.50 54 สระบุรี

11 บีเอเอสเอฟเคมแคท(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น-เนเธอร์แลนด์)

ไสก้รองไอเสยี(EXHAUSTCATALYST) 4.10 714.00 43 ระยอง

12 สยามฟูโกกุจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่นยางปัดน้ำฝน
(WIPERBLADERUBBER)

4.10 460.00 279 นครราชสีมา

13 บีเอเอสเอฟเคมแคท(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น-เนเธอร์แลนด์)

ไสก้รองไอเสยี(EXHAUSTCATALYST) 4.10 714.00 43 ระยอง

14 คราวน์เบ็บแคนแอนด์โคลสเซอร์ส
(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ-สิงคโปร์)

ตัวกระป๋องอะลูมิเนียม 4.3 650.00 54 สระบุรี

15 ไทย-ออสท์อะลูมิเนียมจำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์)
(โครงการที่1)

ผลิตภัณฑ์โลหะเช่นแผงบังแดดรั้ว
หน้าต่างและประตูอะลูมิเนียม

4.3 100.00 31 ขอนแก่น

16 ไทย-ออสท์อะลูมิเนียมจำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์)
(โครงการที่2)

ผลิตภัณฑ์โลหะเช่นแผงบังแดดรั้ว
หน้าต่างและประตูอะลูมิเนียม

4.3 96.40 63 กาญจนบุรี

17 ไทย-ออสท์อะลูมิเนียมจำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์)
(โครงการที่3)

ผลิตภัณฑ์โลหะเช่นแผงบังแดดรั้ว
หน้าต่างและประตูอะลูมิเนียม

4.3 96.40 63 กาญจนบุรี

18 ไทย-ออสท์อะลูมิเนียมจำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์)
(โครงการที่4)

ผลิตภัณฑ์โลหะเช่นแผงบังแดดรั้ว
หน้าต่างและประตูอะลูมิเนียม

4.3 100.00 31 ขอนแก่น

19 แชฟฟ์เลอร์แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ
เช่นCLUTCHMASTER
CYLINDER,CLUTCHSLAVE
CYLINDERและPIPEWITH
VIBRATIONDAMPER

4.10 218.50 29 ชลบุรี

20 แชฟฟ์เลอร์แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่นHYDRAULIC/
MECHANICALBELTTENSIONER

4.10 184.90 10 ชลบุรี

21 แชฟฟ์เลอร์แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่นCLUTCH
RELEASEBEARING

4.10 222.10 18 ชลบุรี
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ที่ตั้ง 

22 แชฟฟ์เลอร์แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

ชิน้สว่นยานพาหนะเชน่INTERMEDIATE
SYNCHRONIZERRING

4.10 214.70 10 ชลบุรี

23 เอส.เคพรีซิชั่นจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด(JIGAND
FIXTURE)และชิ้นส่วนโลหะเช่น
FITTINGและFLANGE

4.2
และ
4.3

17.00 18 ชลบุรี

24 ไชยเจริญเทคจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะเช่นชิ้นส่วนใต้ท้องรถ
และเฟรม

4.1 20.50 26 สมุทรปราการ

25 MR.ABHIMANYUSAHARAN
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเหล็กกลึงแต่ง(MACHINING)
ที่ทุบขึ้นรูปเอง

4.3 50.00 56 ปราจีนบุรี

26 เอเอเอพีเอ็นจำกัด
(ร่วมทุนไทย-จีน)

ชิน้สว่นโลหะเชน่ชิน้สว่นเครือ่งปรบัอากาศ
และฝาครอบเบรก

4.3 69.00 47 ชลบุรี

27 ไทเซโคเกียว(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะฉีดขึ้นรูป(METAL
INJECTIONMOLDINGPART)

4.3 198.90 49 ปราจีนบุรี

28 อิเสะโมลด์ไทยแลนด์จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์(MOLDPARTS)
แม่พิมพ์(MOLD)และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์

4.2 100.00 17 ชลบุรี

29 มงคลฟาสเทนเนอร์สแอนด์พาร์ทสจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สลักภัณฑ์(FASTENERS) 4.1.3 115.00 61 ชลบุรี

30 เมทัลบิวล์ดิง(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์โลหะเช่นแผ่นหลังคา
แปหลังคาแผ่นบานเกล็ด
และแผ่นปิดครอบและชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป
เช่นขาล็อก

4.3 70.00 24 ชลบุรี

31 พาราโค้ทเอเชียจำกัด
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น
ANTI - VIBRATIONPADและ
SOUNDDEADENERPAD

4.10 50.50 50 ฉะเชิงเทรา

32 ซัมมิทชูโกกุเซอิร่าจำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ 4.3 70.00 47 ชลบุรี

33 ซัมมิทชูโกกุเซอิร่าจำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ 4.3 70.00 47 ชลบุรี

34 ซัมมิทชูโกกุเซอิร่าจำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ 4.3 70.00 47 ชลบุรี

35 MR.LIALONG
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

โซ่ส่งกำลัง 4.10 62.10 33 ระยอง

36 ซันเด้น(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์)

อุปกรณ์ปรับอุณหภูมิ(HVACUNIT)
สำหรับยานพาหนะ

4.10 43.90 19 พระนครศรีอยุธยา

37 ซันเด้น(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์)

อุปกรณ์ปรับอุณหภูมิ(HVACUNIT)
สำหรับยานพาหนะ

4.10 43.90 29 พระนครศรีอยุธยา

38 ฮาราชู(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

4.2 107.60 11 ปราจีนบุรี
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 บริษัท ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงนิลงทนุ 

(ล้านบาท)

การจา้งงานไทย  

(คน) 
ที่ตั้ง 

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

1 MR.WEN-WHEPAN
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

เซลล์แสงอาทิตย์(SolarCell)และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์(SolarModule)

5.5 9,822.00 1,560 ปทุมธานี

2 นอร์ดจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 3.19 15 กรุงเทพฯ

3 ไทยเควสท์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 10.00 15 กรุงเทพฯ

4 MR.SVENERNST
(หุ้นสหรัฐฯทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 1.60 22 เชียงใหม่

5 นายวุฒิมณีโชติ
(ร่วมทุนไทย-จีน)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์SolarPanel 5.5 22.00 42 ขอนแก่น

6 นางนิธินันท์อัศวทร
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 34 กรุงเทพฯ

7 ซีทีเอเชียโรโบติกส์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
และผลิตภัณฑ์จากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เช่น
หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ

5.7 40.00 30 กรุงเทพฯ

8 เจียเหว่ยอิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนจีน-ไต้หวัน)

CONNECTORและชิ้นส่วน
CONNECTORTERMINAL
CONNECTORHOUSING
CONNECTORWAFER

5.5 30.00 53 ชลบุรี

9 เอ็มไอเอส(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-เมียนมา)

WIREHARNESS 5.3 22.00 167 ปทุมธานี

10 เดลต้าอีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-ไต้หวัน-สิงคโปร์-
สหรัฐฯ-จีน)

ชิ้นส่วนและหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เช่นDCFAN

5.5 354.00 500 ฉะเชิงเทรา

11 พานาโซนิคอินดัสเตรียล
ดีไวซ์ซังค์(ไทยแลนด์)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

PHOTOELECTRIC
SENSORและ
LIGHTCURTAIN

5.4.4 115.20 130 พระนครศรีอยุธยา

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 

1 บีเอเอสเอฟ(ไทย)จำกัด
(ร่วมทุนเยอรมนี-นิวซีแลนด์-
ฟิลิปปินส์-สิงคโปร์)

SODIUMPOLYACRYLATE
(SUPERABSORBENT
POLYMER(SAP))

6.2 4,793.00 70 ระยอง

2 ครีเอทีฟโพลิเมอร์สจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

COMPOUNDEDRUBBER
และCOMPOUNDEDPLASTIC

6.12 128.00 70 ระยอง

3 ไทยนครพัฒนาจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยาน้ำ(LIGUIDMEDICINE) 6.5 60.00 22 นนทบุรี

4 นายภมรกรณ์เล็กปรีชากุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

SODIUMSILICATE
ชนิดของแข็งและของเหลว

6.2 225.00 80 ระยอง
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 บริษัท ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงนิลงทนุ 

(ล้านบาท)

การจา้งงานไทย  

(คน) 
ที่ตั้ง 

5 นายภมรกรณ์เล็กปรีชากุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

SODIUMSILICATE
ชนิดของแข็งและของเหลว

6.2 215.00 80 ราชบุรี

6 ดีไอซีกราฟฟิค(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

สารให้สี(COLORANTS) 6.1 49.30 4 ชลบุรี

7 โอคซิโิมะอนิเตอรเ์นชัน่แนล(เอเชยี)จำกดั
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สีทนความร้อน
(HEATRESISTANTPAINT)

6.1 8.80 19 ปราจีนบุรี

8 วาวาแพคจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่1)

กระสอบพลาสติกสานและผ้าพลาสติกสาน 6.12 160.00 240 นครราชสีมา

9 วาวาแพคจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่2)

กระสอบพลาสติกและผ้าพลาสติกสาน 6.12 160.00 420 นครราชสีมา

10 พีไออินดัสทรีจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

COMPOUNDEDRUBBER 6.12 55.90 140 ระยอง

11 นายวิชัยตุลยธัญ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์โฟม 6.12 129.00 73 ราชบุรี

12 นายชัยยุทธพลดาหาญ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ปุ๋ยเคมีผสม 6.6 100.00 103 ระยอง

13 วาวาแพคจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ฟิล์มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก 6.12 300.00 230 นครราชสีมา

14 สยามคาคิฮาระจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติก 6.12 300.00 58 ฉะเชิงเทรา

15 3เอ็มประเทศไทยจำกัด
(หุ้นสหรัฐฯทั้งสิ้น)

FLUOROELASTOMERCOMPOUND 6.12 55.80 20 กรุงเทพฯ

16 อาบาเทก(เอเชีย)จำกัด
(ร่วมทุนสวิตเซอร์แลนด์-อินเดีย)

ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์
สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

6.12 83.00 44 สมุทรปราการ

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

1 ทิพย์สุพรรณบุรีไบโอเอนเนอร์ยีจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและไอน้ำ 7.1 342.00 36 สุพรรณบุรี

2 โกลบอลกรีนโฮลดิ้งจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 7.1 1,015.00 34 สงขลา

3 แอ๊ดวานซ์อะโกรเอเชียจำกัด
(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์)

ไฟฟ้าและไอน้ำ 7.1 5,137.00 40 ฉะเชิงเทรา

4 ปรินทรจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ 7.23 4,520.00 132 กรุงเทพฯ

5 ทีอาร์ไอไซตามะ(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 40.00 7 ระยอง

6 แอสแทคเอเชีย(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 11 ชลบุรี
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 บริษัท ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงนิลงทนุ 

(ล้านบาท)

การจา้งงานไทย  

(คน) 
ที่ตั้ง 

7 สยามซันเอ็นจิเนียริ่งจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.15 147.20 22 ชลบุรี

8 อวาลสยามจำกัด
(หุ้นบาร์เรนทั้งสิ้น)

โรงแรม 7.23 1,900.00 260 กรุงเทพฯ

9 เอสซีกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.9 232.40 12 ไม่ระบุที่ตั้ง

10 นันทินีโฮลดิ้งจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรม 7.8 632.00 4 อุดรธานี

11 บ่อทองอินดัสทรีเทคโนโลยีจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรม 7.8 800.00 22 ปราจีนบุรี

12 เคฮินเอเชียแบงค์ค็อกจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 7.21 40.80 12 พระนครศรีอยุธยา

13 MR.SCHUMANNERNST
WOLFGANGFRANZ
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์
ระหว่างประเทศ

7.12 2.30 15 สมุทรปราการ

14 โยโรซึเอน็จเินยีริง่ซสิเตม็(ไทยแลนด)์จำกดั
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 21.00 7 ระยอง

15 ทีซีซีโร่(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 51.00 16 ปทุมธานี

16 ซีโร่พาวเวอร์เทรนจำกัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์-มาเลเซีย)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 32.00 14 กรุงเทพฯ

17 เอซีเอสมารีนจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3 107.10 22 ไม่ระบุที่ตั้ง

18 นางสาวศศิธรกิตติวรวิทย์กุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ยา
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

7.20 65.00 17 ปทุมธานี

19 อิแมกอินเตอร์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่1)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1 120.00 4 เพชรบุรี

20 อิแมกอินเตอร์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่2)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1 120.00 4 เพชรบุรี

21 Mr.MaorMcallister
(หุ้นสหรัฐฯทั้งสิ้น)

สถานฝึกฝนวิชาชีพ 7.19 47.00 4 กรุงเทพฯ

22 มะขามเบย์มาริน่าจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการที่จอดเรือท่องเที่ยว 7.3 479.50 29 ภูเก็ต

23 โรงพยาบาลยันฮีจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1 480.00 6 นครปฐม

24 ฮอลลี่โฮลดิ้ง(ไทยแลนด์)จำกัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 100.00 17 กรุงเทพฯ

25 เอชพีอิงค์(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 12.00 38 กรุงเทพฯ



วารสารสงเสริมการลงทุน 
INVESTM

ENT PRO
M
O
TIO

N JO
URNAL 

71

 ºÃÔÉÑ· ¼ÅÔμÀÑ³± �  
»ÃÐàÀ· 

¡Ô̈ ¡ÒÃ 

à§Ô¹Å§·Ø¹ 

(ÅŒÒ¹ºÒ·)

¡ÒÃ̈ ŒÒ§§Ò¹ä·Â 

(¤¹) 
·Õèμ Ñé§ 

26 MR. HNG HUNG KAU 
(ËØŒ¹ÊÇÕà´¹·Ñé§ÊÔé¹) 

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 7.7 4.50 17 ¡ÃØ§à·¾Ï 

27 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ� á¾Å¹·� 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´ 
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹) 

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ � 
·Õèμ Ô´μ Ñé§º¹ËÅÑ§¤Ò 

7.1 6.30 2 »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ 

28 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ� á¾Å¹·� 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´ 
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹) 

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ � 
·Õèμ Ô´μ Ñé§º¹ËÅÑ§¤Ò 

7.1 23.30 2 »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ 

29 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ� á¾Å¹·� 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´ 
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹) 

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ � 
·Õèμ Ô´μ Ñé§º¹ËÅÑ§¤Ò 

7.1 3.40 2 »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ 

30 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ� á¾Å¹·� 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´ 
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹) 

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ� 
·Õèμ Ô´μ Ñé§º¹ËÅÑ§¤Ò 

7.1 5.10 2 »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ 

31 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ� á¾Å¹·� 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´ 
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹) 

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ � 
·Õèμ Ô´μ Ñé§º¹ËÅÑ§¤Ò 

7.1 3.20 2 »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ 

32 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ� á¾Å¹·� 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´ 
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹) 

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ � 
·Õèμ Ô´μ Ñé§º¹ËÅÑ§¤Ò 

7.1 1.90 3 »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ 

33 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ� 
á¾Å¹·� 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´ 
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹) 

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ � 
·Õèμ Ô´μ Ñé§º¹ËÅÑ§¤Ò 

7.1 1.90 2 »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ 

34 à¹ªÑè¹á¹Å à¾ÒàÇÍÃ� 
á¾Å¹·� 5 àÍ ¨Ó¡Ñ´ 
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹) 

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹áÊ§ÍÒ·ÔμÂ � 
·Õèμ Ô´μ Ñé§º¹ËÅÑ§¤Ò 

7.1 1.90 2 »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ 

35 ÂÑ¹ÎÕ áÍ¹á¹ç¡« � 
äºâÍá¡ �Ê ¨Ó¡Ñ´ 
(Ã‹ÇÁ·Ø¹ä·Â - Î‹Í§¡§ - ÊÔ§¤â»Ã�) 

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¡ �Ò«ªÕÇÀÒ¾ 7.1 111.50 10 ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ 

36 à¨.ÍÕ.â«ÅÒÃ � Å¾ºØÃÕ ¨Ó¡Ñ´ 
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹) 

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹ 
áÊ§ÍÒ·ÔμÂ �·Õèμ Ô´μ Ñé§º¹ËÅÑ§¤Ò 

7.1.1.2 58.00 2 Å¾ºØÃÕ 

37 äÍ¤ÔÇ ¡ÃÕ¹ ¨Ó¡Ñ´ 
(ËØŒ¹ä·Â·Ñé§ÊÔé¹) 

ä¿¿‡Ò¨Ò¡¾ÅÑ§§Ò¹ 
áÊ§ÍÒ·ÔμÂ �·Õèμ Ô´μ Ñé§º¹ËÅÑ§¤Ò 

7.1.1.2 59.80 10 ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ 

  ÃÇÁ 7 ËÁÇ´ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ  65,583.59 16,536  



อัตราโฆษณาของ “วารสารสงเสริมการลงทุน”

พื้นที่ตรงนี้ นักลงทุน

“มองเห็น”
พื้นที่ตรงนี้ นักลงทุน

“มองเห็น”

“วารสารสงเสริมการลงทุน”
วารสารรายเดือนแนนดวยเนื้อหาและขอมูลดานเศรษฐกิจและการลงทุน

ดวยยอดพิมพ 3,500 ฉบับ เผยแพรแกสมาชิกที่เปนนักธุรกิจ นักลงทุน 

รวมทั้งหนวยงาน และองคกรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

และอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

1. ปกหนาใน
2. หนา 1
3. หนา 2
4. หนา 3
5. ปกหลังใน
6. ปกหลังนอก

ตำแหนงโฆษณา อัตรา/หนา/ครั้ง (บาท)พิมพ หมายเหตุ

4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี

35,000
35,000
25,000
25,000
30,000
50,000

สนใจลงโฆษณา กรุณาติดตอ
กองบรรณาธิการ “วารสารสงเสริมการลงทุน” ศูนยบริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

โทรศัพท 0 2553 8410 โทรสาร 0 2553 8222 อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

ลงโฆษณา 3 เดือน ลด 20% 
ลงโฆษณา 6 เดือน ลด 35%
อัตราคาลงโฆษณาดังกลาวเปนราคาสุทธิ
ไมตองคำนวณภาษีมูลคาเพิ่ม และไมมีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

พื้นที่ตรงนี้ นักลงทุน

“มองเห็น”





สงเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

I N V E S T M E N T  P R O M O T I O N  J O U R N A L

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5320 3397 - 400
โทรสาร 0 5320 3404
อีเมล : chmai@boi.go.th

(พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4421 3184 - 6 โทรสาร 0 4421 3182
อีเมล : korat@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7434 7161 - 5
โทรสาร 0 7434 7160
อีเมล : songkhla@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี)
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7728 4637, 0 7728 4435
โทรสาร 0 7728 4638
อีเมล : surat@boi.go.th

. สำนักงานในประเทศ .

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 Email : beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment,  Frankfurt Office

Investment Section, Royal Thai Consulate-General

Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany

Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 Email : fra@boi.go.th

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office

Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou

No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310

Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)

Fax : +86-20-8387-2700 Email : 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)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th 

MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office

Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni  Patel  Marg,

Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021

Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1071 Email : mumbai@boi.go.th

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office                    

7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York, 

New York 10007, U.S.A.      

Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th

Website : www.thinkasiainvestthailand.com

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office

Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 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 Email: osaka@boi.go.th

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office

Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France

Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office

#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,

97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea

Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : 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 Email : shanghai@boi.go.th

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office

Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden

Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160

Email: stockholm@boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office

234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia

Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office

Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 

No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.

Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th

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

. สำนักงานในตางประเทศ .

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพีแอนดทีี ชั้น 16 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2936 1429 ตอ 201 - 208 โทรสาร 0 2936 1441 - 2
อีเมล : is-investor@ic.or.th เว็บไซต :  www.ic.or.th

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต :  www.boi.go.th

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

คิดถึงการลงทุน คิดถึง
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สงเสริมการลงทุน
ว า ร ส า ร ปที่ 26 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2558 www.boi.go.th

Smart City




