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วารสารส่งเสริมการลงทุน

วารสารส่งเสริมการลงทุน

	 อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศได้ผ่านพ้นไปแล้ว	
คาดว่าเมือ่สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปิดเผยตัวเลข
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม	 (MPI)	ต้องเป็นตัวเลขที่ลดลง							
เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน	เน่ืองจากอุทกภัยคร้ังร้ายแรง	ได้ส่งผล
ให้ผู้ผลิตได้รับความเสียหายกันท่ัวหน้า	ทำาให้ซัพพลายเซนไม่สามารถ
ผลิตสินค้าได้	หรือเม่ือผลิตได้ก็ไม่สามารถขนส่งสินค้าไปจำาหน่ายได้	

	 แม้ว่าในหลายอุตสาหกรรมมีแนวโน้ม	ท่ีผลประกอบการ
ไม่สดใส	แต่จากกรณีดังกล่าวอาจมีหลายธุรกิจท่ีได้รับผลในทางบวก									
ทีน่่าจะเห็นชัดในเบือ้งต้น	 คือ	 การท่องเทีย่วและโรงแรมในต่าง
จังหวัด	 โดยเฉพาะจังหวัดในแถบชายทะเล	 อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างท้ังวงจร	 อสังหาริมทรัพย์ในลักษณะท่ีเป็นแนวต้ัง	 เช่น	
คอนโดมิเนียม	 งานบริการทำาความสะอาดและทีไ่ด้รับอานิสงส์
ต่อมาทีน่ึกไม่ถึงคือ	 ธุรกิจการรีไซเคิล	 ทีจ่ะไดว้ัตถุดิบราคาถูก	
จำานวนมหาศาล

	 ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม	ทุกอย่างก็ต้องดำาเนินต่อไป	ความ
เปลีย่นแปลงนัน้เป็นเรือ่งปกต	ิ เป็นไปตามธรรมดาของโลก	 ทุก
อุตสาหกรรมโดยทั่วไปนั้น	มักมีแผนในการตั้งรับอย่างเป็นระบบ		
และมีแผนการปรับตัว	ในเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอยู่บ้างแล้ว	ไม่ว่า
จะเป็นการศึกษา	ทำาการป้องกัน	หรือการย้ายฐานการผลิต	ซึ่ง
อาจเป็นในประเทศ	 หรือไปไกลถึงต่างประเทศ	 ซึ่งแน่นอนว่าเป็น
งานทีท่้าทายความสามารถของบีโอไออย่างยิ่ง	 ในฉบับจึงได้ลง
มาตรการทีส่ำาคัญในการช่วยเหลือผูป้ระกอบการไว	้ ซึ่งนับเป็น
นโยบายหนึง่ของภาครัฐ	 ทีจ่ะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ประกอบการลงได้บ้าง	

	 แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

เจ้าของ  

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

   

คณะที่ปรึกษา  

ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง  เลขาธิการฯ

นางหิรัญญา  สุจินัย  ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

นายโชคดี  แก้วแสง  รองเลขาธิการฯ

นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการฯ และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ

    

กองบรรณาธิการ  

นางวราภรณ์  เฉยสอาด  บรรณาธิการบริหาร

นางบุษยาพร  วิริยะศิริ  หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นางนุชนารถ  วงษ์เกษม  ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

นางสาวสุนันทา  อักขระกิจ  ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ  

   

คณะทำางานวารสารส่งเสริมการลงทุน   

นายยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 

ดร.บงกช  อนุโรจน์ 

นางสาวรัตนวิมล  นารี  ศุกรีเขตร 

นางสาวพรรณี  เช็งสุทธา 

นายสุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล 

นางสาววันเพ็ญ  หรูจิตตวิวัฒน์ 

นางสุภาดา  เครือเนตร 

นางสาวทรงสิรินุช  ตันติเวสส 

นางสาวปิยะวรรณ  ขยันมาก 

นายอิสระ  อมรกิจบำารุง 

นางสาวฐนิตา  ศิริทรัพย์ 

นางสาวศัลยา  อักษรมัต 

นายธรรมรัตน์  รัตนพันธ์ 

นางสาวณภัทร  ทัพพันธุ์ 

นางสาววรรณนิภา  พิภพไชยาสิทธิ์ 

นางสาวช่อแก้ว  ประสงค์สม 

นางสาวอุทัยวรรณ  เดชณรงค์ 

นางสาววริสรา  พึ่งทองหล่อ 

นางสาวธนาวดี  คุวสานนท์ 

นางสาวยอดกมล  สุธีรพจน์ 

นางสาวนันทนาฏ  กฤษณจินดา 

นายธีระพงษ์  อติชาตนานนท์ 

นางสาวสุวิดา  ธัญวงษ์ 

นายสถาปนา  พรหมบุญ 

นางสาววันทนา  ทาตาล 

นายวุฒิชัย  ภิสัชเพ็ญ 

นางสาวรัชนีกร  ไพยชำานาญ 

     

กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการสงทุน  

ศูนย์บริการลงทุน  

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์   : 0 2553 8111 ต่อ 8188, 8184 และ 6196  

โทรสาร    : 0 2553 8222 และ 0 2553 8316  

อีเมล      : head@boi.go.th  

เว็บไซต์    : www.boi.go.th  

ออกแบบและพิมพ์ที่  

บริษัท พรินท์ ซิตี้ จำากัด  

29/45-46 ซ. วัดสามง่าม ถ. พระรามที่ 1 เเขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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บก.เเถลง

กองบรรณาธิการพฤศจิกายน 2554

PrintGreenBOI Emission  Reductio n 24.22% CO2
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มาตรการฟื้นฟูการลงทุน

จากวิกฤติอุทกภัย – บีโอไอ 

 ยกเว้นภาษีเงินได้

 จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา มีจำานวนจังหวัดที่ได้รับนำ้าท่วมจากเหตุการณ์ในครั้งนี้          

ถึง 63 จังหวัด อุทกภัยครั้งนี้นับเป็น "อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดทั้งในแง่ของปริมาณน�้าและจ�านวนผู้ได้รับ   

ผลกระทบ"

                ผลกระทบได้กระจายไปยังวงกว้าง เนื่องจากพื้นที่
ท่วมขังได้รวมไปถึงที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
ทำาให้ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการได้รับเสียหาย 
สำาหรบับโีอไอซึง่เปน็หนว่ยทีม่คีวามรบัผดิชอบโดยตรงเก่ียวกบั
การลงทนุของประเทศ ไดอ้อกมาตรการชว่ยเหลอืตา่งๆ เชน่การ
ใหบ้รกิารงานเรง่ดว่น โดยการเปดิทีท่ำาการ ณ ศนูยป์ระสานการ
บริการด้านการลงทุน  อาคารจัตุรัสจามจุรี ในช่วงที่สำานักงาน 
บีโอไอ ท่ีถนนวิภาวดีรังสิตปิดทำาการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ให้การทำางานต่างๆ ไม่หยุดลง หรือล่าช้าออกไป

 ล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด        
บีโอไอ ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อฟื้นฟูการ
ลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ   
สง่เสรมิฯ ทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากอทุกภยั และสง่เสรมิใหน้คิม
อุตสาหกรรม ลงทุนเพิ่มเพื่อป้องกันอุทกภัยในอนาคต

 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูการลงทุน          
จากวิกฤติอุทกภัย ครอบคลุมมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ      
ผู้ประกอบการ โดยกำาหนดให้ยื่นขอรับส่งเสริมฯ ภายในสิ้นปี 
2555 ดังนี้

 1. มาตรการทั่วไปสำาหรับผู้ประกอบการ ที่ ได้รับ

ความเสียหายโดยตรงจากอุทกภัย 
 จะต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิม  
ที่มีเครื่องจักร และ/หรืออาคารโรงงาน ได้รับความเสียหาย    
จากอุทกภยั และเป็นประเภทกจิการทีอ่ยูใ่นขา่ยได้รบัสง่เสรมิฯ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ปัจจุบัน โดยแบ่งการให้สิทธิประโยชน์เป็น      
2 กรณี 
 1.1 หากเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิมที่

บุษยาพร  วิริยะศิริ

มาตรการบีโอไอเพื่อนักลงทุน	
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บอร์ด บีโอไอ ได้เห็นชอบมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุน เพื่ อฟื้นฟูการลงทุน

จากวิกฤติอุทกภัย เพื่ อช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริมฯ 

ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 

โดยให้การยกเว้นเงินได้นิติบุคคล

ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะจำากัด
วงเงินภาษีฯ ที่ยกเว้น ถือเสมือนเป็นโครงการใหม่ โดยให้ได้รับ
การยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลเปน็เวลา 8 ป ีและหากโครงการ           
ดังกล่าว ยังลงทุนในจังหวัดเดิมท่ีประสบอุทกภัย จะให้ได้รับ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล  ในอตัรารอ้ยละ 150 ของเงนิลงทนุ 
รวมกับวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับอยู่เดิมที่ยังเหลืออยู ่                      
ซ่ึงเป็นอัตราที่เหมาะสมในการชดเชยความเสียหายของ           
ผูป้ระกอบการ  แตห่ากยา้ยไปลงทนุในจงัหวดัอืน่ใหไ้ดร้บัยกเวน้
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุน  
 1.2  กรณีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิม ที่ได้
รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  โดยไม่จำากัด
วงเงินภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล ทีย่กเวน้ ใหไ้ดร้บัสทิธแิละประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มจากสิทธิและประโยชน์ที่เหลือ
อยู่ตามโครงการเดิมอีกไม่เกิน 3 ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี  

 โครงการใดท่ียังเหลือระยะเวลาการให้สิทธิและ
ประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมากกว่า 5 ปี ให้ได้รับ
สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม คือ 

• หากเหลือระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
มากกว่า 5 – 6 ปี ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล  ร้อยละ 50 อีก 2 ปี 
• หากเหลือระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
มากกว่า 6 – 7 ปี ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล ร้อยละ 50 อีก 4 ปี
• หากเหลือระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
มากกว่า 7 – 8 ปี ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 50 อีก 5 ปี

 ทั้งนี้ผู้ได้รับส่งเสริมฯ ตามข้อ 1.2 จะเลือกรับสิทธิ   
และประโยชน์ตามข้อ 1.1 ก็ได้

 2. มาตรการสำาหรับนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม         

ท้ังท่ีได้รับความเสียหายและไม่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
 เพื่อช่วยเหลือนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ
การส่งเสริมฯ ให้มีการลงทุนเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้าง               
พ้ืนฐาน รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อป้องกันอุทกภัย
ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีเดิมหรือขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมใน            
ที่ตั้งเดิม 

 โดยจะให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ- 
บุคคล 8 ปี และขยายวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่จะ
ได้รับจากเดิมไม่เกินร้อยละ 100 เป็นไม่เกินร้อยละ 200 ของ
เงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ผู้ขอรับการ
ส่งเสริมฯ จะต้องดำาเนินการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ป้องกันอุทกภัย และจะต้องกำาหนดอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บ
จากผู้ประกอบการอย่างเป็นธรรม โดยในรายละเอียดน้ัน เม่ือ          
บีโอไอกำาหนดรายละเอียดแล้ว วารสารส่งเสริมการลงทุนจะ
ได้นำาเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อทราบต่อไป 

”

”

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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จากงานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 

100 ป ีถึงบีโอไอแฟร์ 2011

 ในอดีตที่ผ่านมา แม้จะมีการจัดงานประเภทเทรดแฟร์จำานวนมากในประเทศไทย แต่มีงานยิ่งใหญ่ระดับ

เอ็กซ์โป ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ อให้ความรู้แก่สาธารณชนเพียงไม่กี่ครั้ง

เพื่ อสร้างความเชื่ อมั่นในคนรุ่นใหม่

ของกรุงสยาม

 ในป ี2425 เมือ่กรงุรตันโกสนิทรค์รบ 100 ป ีพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภให้จัด
งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 100 ปีขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้เกิดขึ้นกับประชาชน ถึงความรู้ความสามารถของคนรุ่นใหม่
ของกรงุสยาม ทีจ่ะนำาพาประเทศชาตไิปสูค่วามเจรญิ และรกัษา
เอกราชของชาติไม่ให้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก
 พระองค์ได้ทรงมอบภารกิจจัดงานสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ และงานแสดงสินค้านาเชอนัล เอกฮิบิเชน          
(National Exhibition) ใหก้บัพระเจา้นอ้งยาเธอ และขา้ราชการ
รุ่นใหม่ทั้งสิ้น ทั้งนี้ งานสมโภชครั้งนั้นได้มีการแสดงพิพิธภัณฑ์ 
และตัวอย่างผลผลิตของราชอาณาจักรสยาม ที่บริเวณท้อง
สนามหลวงเป็นเวลา 100 วัน ซึ่งถือเป็นการประกาศความ
เจริญของประเทศสยาม ให้ประจักษ์แก่สายตานานาชาติ
 นอกจากนี้ ยังทรงมีการก่อสร้างพระท่ีน่ังจักรีมหา
ปราสาท ในลกัษณะสถาปตัยกรรมไทยผสมผสานตะวนัตก เพือ่
เป็นสถานที่ต้อนรับแขกเมือง และจัดงานพระราชพิธีสำาคัญให้
สมเกียรติของประเทศ

จดังานพพิธิภณัฑก์สกิรรมและพาณชิยการ

 ต่อมาในปี 2450 ได้มีการประกวดพันธุ์ข้าวที่เมือง
ธัญบุรีเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมการคัดเลือกข้าวพันธุ์ดีมา
แนะนำาให้ราษฎรปลูก อันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงทะนุบำารุง
การเพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นสินค้าสำาคัญของประเทศสยามให้
เจริญขึ้น และตรงตามความต้องการของตลาดโลก 
 ต่อมากระทรวงเกษตราธิการได้เปลี่ยนงานจากเมือง
ธญับรุมีาจดัขึน้ในกรงุเทพฯ เพือ่ใหป้ระชาชนเดนิทางมาชมงาน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจัดงานประกวดพันธุ์ข้าวครั้งที่ 2 ขึ้นที่วัด 
สุทัศนเทพวราราม ในปี 2451
 หลงัจากนัน้ไดม้กีารจดั “งานแสดงพพิธิภณัฑก์สกิรรม
และพาณิชยการ” ขึ้นที่อำาเภอปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาเป็นองค์
ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2454 มีการแสดงใน
ดา้นตา่งๆ เชน่ สวนทดลองของโรงเรยีนเกษตราธกิาร เพือ่แสดง
ใหเ้หน็วา่ภมูปิระเทศของราชอาณาจกัรสยามนัน้ หากดแูลเอาใจ
ใส่แล้ว บรรดาต้นพืชผลไม้จะเกิดผลงาม 

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

จากเอ็กซ์โป

ถึงบีโอไอแฟร์ 2011
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 งานนิทรรศการคร้ังน้ีมีการแสดงพืชผลต่างๆ ทั้ง
ข้าว ยาสูบ ต้นข้าวโพด กาแฟแขก กาแฟจันทบุรี ต้นหม่อน 
ต้นจันทน์ กล้วย สับปะรด ฝ้าย ฯลฯ นอกจากนี้ ยังแสดง
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรด้วย เน่ืองจากในช่วงนั้น
ประเทศไทยมพีืน้ทีว่า่งเปลา่จำานวนมาก ไมม่คีนเพยีงพอสำาหรบั
งานเกษตรกรรม ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการใช้เครื่องทุ่นแรง

:: พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ ทรงพระราชปรารภจัดงาน   

"สยามรัฐพิพิธภัณฑ์" ในปี 2468 เนื่องจากเสด็จพระราชดำาเนินไป

ยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ทอดพระเนตรถึงวิถีแห่งความเจริญ

หลายอย่างอันเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จึงจะโปรดเกล้า

กำาหนดจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์

ในปี 2468

 ต่อมาเมื่อปี 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ 
ไดเ้สดจ็พระราชดำาเนนิประพาสมณฑลปกัษใ์ต ้จากนัน้ไดเ้สดจ็
โดยทางรถไฟต่อไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งขณะนั้นเป็น
อาณานิคมของอังกฤษ นับเป็นการเดินทางออกนอกประเทศ
เป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี นับจากทรงขึ้นครองราชย์เมื่อปี 
2453 ทอดพระเนตรถงึวถิแีหง่ความเจรญิหลายอยา่งเปน็ทีต่อ้ง      
พระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จึงจะโปรดเกล้าพระราชทานลัทธิการ
ดำาเนินแบบนั้น ให้มีขึ้นในประเทศสยาม
 ประจวบกับใกล้ช่วงระยะเวลาทรงขึ้นครองราชย์
ครบ 15 ปี ในปี 2468 จึงทรงพระราชปรารภจัดงาน “สยาม
รัฐพิพิธภัณฑ์” ขึ้นในปี 2468 ประกอบด้วยมหกรรมสินค้าและ
มหรสพต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์  
ทางอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ของประเทศสยามขึ้น ในที่ดินส่วน
พระองค์ที่ตำาบลศาลาแดงซึ่งมีพื้นที่กว้างถึง 360 ไร่ ขณะนั้น
ยังมสีภาพเปน็ทุง่นา ใชเ้ปน็สถานทีจ่ดัพระราชพธิจีรดพระนงัคลั
แรกนาขวัญประจำาปี
 แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อนจะจัดงาน ทำาให้
ต้องยุติการจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ไปโดยปริยาย ซึ่งต่อมา
ทุ่งศาลาแดงซึ่งเป็นสถานที่กำาหนดจัดงานครั้งนั้น ได้นำามา
ใช้ประโยชน์เป็นสวนสาธารณะสำาหรับประชาชนได้มาพัก
ผ่อนหย่อนใจ ซึ่งทรงพระราชทานช่ือสวนสาธารณะแห่งนี้ว่า 
“สวนลุมพินี” โดยสิ่งก่อสร้างเดิมสมัยทรงดำาริจัดงานสยามรัฐ
พิพิธภัณฑ์ยังคงปรากฎอยู่จนถึงทุกวันนี้ คือ เก๋งจีน หอนาฬิกา 
เกาะลอย และศาลาโถง

พระราชทานลัทธิการดำาเนินแบบนั้นให้มีขึ้นในประเทศสยาม
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:: อาคารของคณะกรรมาธกิารแห่งสหประชาตว่ิาด้วยเศรษฐกจิสำาหรบั

เอเชยีและตะวนัออกไกล (ECAFE) ในงานแสดงสนิค้านานาชาตแิห่งเอเชยี 

ครัง้ที ่1 ทีห่วัหมาก เมือ่ปี 2509 ได้แสดงนทิรรศการเกีย่วกบัโครงการ

พัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่นำ้าโขง

:: แสตมปทีร่ะลกึงานแสดงสนิค้านานาชาตแิห่งเอเชยี ครัง้ที ่1 ซึง่จดัขึน้

ที่หัวหมาก เมื่อปี 2509 

:: งานฉลองรัฐธรรมนูญจัดที่สวนลุมพินี

หอการค้าไทยจัดงานแสดงสินค้า

ที่อุทยานสราญรมย์

 ต่อมางานเอ็กซ์โปแบบไทยๆ ได้มีวิวัฒนาการโดย
การจัดงาน คือ งานฉลองรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในเดือน
ธันวาคม ช่วงระหว่างปี 2490 - 2500 ในสมัยรัฐบาลจอมพล 
ป. พบิลูสงคราม เริม่แรกจดัทีส่วนสราญรมย ์ตอ่มาไดย้า้ยไปจดั
ที่สวนอัมพร และสวนลุมพินี โดยได้เลิกจัดงานในสมัยรัฐบาล
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท้ังน้ี รูปแบบการจัดงานจะก่อสร้าง
อาคารนทิรรศการชัว่คราว โดยประเทศมหาอำานาจ เชน่ สหรฐัฯ 
สหภาพโซเวียต ฯลฯ ต่างแข่งขันเพ่ือประชันความยิ่งใหญ่ให้
ประชาชนไทยได้ชม
 ในปี 2505 หอการค้าไทยเริ่มจัดงานแสดงสินค้าไทย
ทีพ่ระราชอทุยานสราญรมยแ์ละบรเิวณสนามไชย เปน็เวลา 10 
วนั ตอ่มาในป ี2507 หอการคา้ไทยไดจ้ดังานแสดงสนิคา้ข้ึนเปน็
ครั้งที่ 2 คราวนี้เพิ่มเวลาจัดงานเป็น 17 วัน คือ ระหว่างวันที่ 
31 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2507 บริเวณท่ีจัดงานคร้ังแรก คือ 
พระราชอุทยานสราญรมย์และบริเวณสนามไชย
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:: อาคารนิทรรศการของประเทศอินเดียในงานแสดงสินค้านานาชาติ   

ที่หัวหมาก ปี 2511

:: อาคารนิทรรศการในงานแสดงสินค้านานาชาติที่หัวหมาก ปี 2511

จัดงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชีย

ครั้งที่ 1 

 ต่อมาในปี 2509 รัฐบาลไทยโดยได้รับการสนับสนุน 
จากคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาติว่าด้วยเศรษฐกิจสำาหรับ
เอเชยีและตะวนัออกไกล (ECAFE) ซึง่ปจัจบุนัไดเ้ปลีย่นชือ่เปน็
คณะกรรมาธกิารแหง่สหประชาตวิา่ดว้ยเศรษฐกจิสำาหรบัเอเชยี
และแปซิฟิค (ECAP) ได้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติแห่ง
เอเชีย ครั้งที่ 1 ขึ้นที่ตำาบลหัวหมาก อำาเภอบางกะปิ กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2509 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินมา
เปิดงาน โดยจัดข้ึนคาบเก่ียวกับการจัดงานเอเช่ี่ยนเกมส์ คร้ังท่ี 5 
ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2509 
และการแข่งขันกีฬาบางประเภทได้จัดขึ้นที่อินดอร์สเตเดียม
หัวหมาก ทั้งนี้ มีสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงเหลือจากงานแสดงสินค้า
คร้ังน้ัน คือ พระท่ีน่ังไอศวรรย์ทิพยอาสน์จำาลองกับเรือสุพรรณหงส์
จำาลอง ซ่ึงต่อมาคือภายในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 ขณะน้ันพ้ืนท่ีแถบตำาบลหัวหมาก นับว่าห่างไกลมาก 
ทางราชการจำาเป็นต้องมีการจัดรถเมล์พิเศษสำาหรับขนส่ง
ประชาชนไปเทีย่วชมงาน การจดังานครัง้นีไ้ดม้สีว่นสำาคญัทำาให้
กรุงเทพฯ ขยายตัวไปทางตะวันออก เนื่องจากรัฐบาลได้ลงทุน
จำานวนมากในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการ
จัดงาน
 หลายบริษัทประสบผลสำาเร็จจากการออกงานแสดง
สินค้าครั้งนี้ เป็นต้นว่า บริษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย จำากัด 
ของคณุกรและทา่นผูห้ญงินริมล สรุยิสตัย ์ซึง่ไดร้บัการสง่เสรมิ
การลงทุนผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจำาพวกพัดลมและโคมไฟ ได้ร่วม
งานแสดงสินค้าครั้งนี้ด้วย ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทญี่ปุ่นหลายแห่ง
สนใจติดต่อทาบทามขอร่วมทุนผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 ในท่ีสุดบริษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย จำากัด ได้ตัดสินใจ
เลือกลงทุนร่วมกับบริษัท โตชิบา ของญี่ปุ่น และก่อต้ังบริษัท 
ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำากัด ในเวลาต่อมา เพ่ือผลิตพัดลมเป็น
สินค้าประเภทแรก ตามมาด้วยตู้เย็น โทรทัศน์ พัดลม หม้อหุงข้าว 
และมอเตอรไ์ฟฟา้ พรอ้มกนันีไ้ดก้อ่ตัง้บรษิทั โตชบิา ไทยแลนด ์
จำากัด เพื่อเป็นผู้จัดจำาหน่ายและวางนโยบายการตลาดสำาหรับ
สินค้าโตชิบาในประเทศไทย

จัดงานแสดงสินค้านานาชาติหัวหมาก

อีกครั้งเมื่ อปี 2511

 ในปี 2511 ได้มีการจัดงานแสดงสนิค้านานาชาตคิรั้ง
ใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยใช้ชื่อว่า “งานแสดงสินค้านานาชาติแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2511” (Thailand International Trade 
Fair 1968) ณ ตำาบลหัวหมาก เป็นระยะเวลา 18 วัน พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินมาเปิดงานเมื่อ วันที่ 
12 ธันวาคม 2511 โดยเฉพาะวันแรกที่เปิดงาน มีประชาชน
เข้าชมมากถึง 40,000 คน 
 เดิมกำาหนดจะเป็นงานแสดงสินค้าที่ผลิตภายใน
ประเทศไทยเท่านั้น แต่เมื่อข่าวได้แพร่กระจายออกไปทำาให้
รัฐบาลต่างประเทศได้แสดงความสนใจร่วมงานด้วย โดยมี       
9 ประเทศเข้าร่วมงาน คือ สหรัฐฯ ไต้หวัน อินเดีย ญี่ปุ่น 
อิสราเอล ออสเตรีย สหราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์ และอิตาลี 
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หลังจากว่างเว้นการจัดงานขนาดใหญ่

มาเป็นระยะเวลายาวนาน 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2538 

ได้มีการจัดงานเอ็กซ์โปแบบไทยๆ 

คือ งานบีโอไอแฟร์’ 95 

หรือมีชื่ อเต็มว่า 

นิทรรศการก้าวไกล ไทยท�า 2538

:: พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็เป็นองค์ประธาน ทรงประกอบพธิี

เปิดงานก้าวไกล ไทยทำา กบับโีอไอแฟร์’ 95

 ในบรรดาอาคารของรัฐบาลต่างประเทศทั้งหมด 
อาคารของประเทศญี่ปุ่นมีขนาดใหญ่ท่ีสุด เพ่ือประกาศความ
เป็นมหาอำานาจทางเศรษฐกิจ โดยขณะน้ันญี่ปุ่นเพ่ิงแซงหน้า
เยอรมนีกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
โลก จึงได้นำาเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ ฯลฯ มาแสดง
ให้ประชาชนไทยได้ชมอย่างจุใจ
 อาคารนิทรรศการของประเทศต่างๆ ได้นำาเสนอ
แตกต่างกันไป เป็นต้นว่า อาคารนิทรรศการของสหรัฐฯ จัด
แสดงเครื่องใช้ไฟฟ้า ภาพเขียนประวัติศาสตร์ทั้งไทยและ
สหรัฐฯ ภาพจำาลองสนามบินอู่ตะเภา (ขณะน้ันเป็นฐานทัพ
อากาศของสหรฐัฯ ในการทิง้ระเบดิในสงครามเวยีดนาม) มกีาร
ฉายภาพยนตร์ภายในอาคารถึง 2 ห้อง นอกจากนั้น ยังมีการ
จำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อาหารกระปองซึ่งไม่มีการ
จำาหน่ายภายในประเทศ 
 ส่วนอาคารนิทรรศการของไต้หวัน จัดแสดงเครื่อง
ลายคราม เครื่องใช้ไม้สอยที่ทำาจากไม้ไผ่ ของเด็กเล่น เครื่อง-
ใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ จังหวัดต่างๆ ของไทย 
แม้ขณะนั้นไม่ได้มีสินค้า OTOP แต่อย่างใด แต่ก็ได้นำาสินค้าที่
ถอืวา่เปน็ของดใีนประเทศมาแสดงดว้ย เชน่ อาคารของจงัหวดั 
พระนครศรอียธุยา กอ่สรา้งเปน็รปูบา้นไทยโบราณ สว่นจงัหวดั
ราชบุรีก็นำาโอ่ง ผ้าพื้นเมือง ฯลฯ มาแสดง
 ภายหลังการจัดงานสิ้นสุดลง พื้นที่แสดงสินค้าได้ถูก
ทิ้งร้างโดยเปล่าประโยชน์ เม่ือมหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้รับ
การจดัตัง้ขึน้ ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคำาแหง พ.ศ. 
2514 รัฐบาลได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ใช้สถานที่
แหง่นีเ้ปน็ทีท่ำาการเรยีนการสอนชัว่คราว จนถงึป ี2515 รฐับาล
จงึไดอ้นมุตัใิหท้ีด่นิบรเิวณนีท้ัง้หมดประมาณ 300 ไรเ่ศษ เปน็ที่
ตัง้ถาวรของมหาวทิยาลยัฯ กลายเปน็สถานทีใ่หบ้รรดาลกูพอ่ขนุ
ได้ศึกษาเล่าเรียนสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

ก้าวไกลไทยทำากับบีโอไอแฟร์’ 95

 หลังจากว่างเว้นการจัดงานขนาดใหญ่มาเป็นระยะ
เวลายาวนาน ในเดอืนกมุภาพนัธ ์2538 ไดม้กีารจดังานเอก็ซโ์ป
แบบไทยๆ คอื งานบโีอไอแฟร’์ 95 หรอืมชีือ่เตม็วา่ “นทิรรศการ
กา้วไกล ไทยทาํ 2538” โดยบโีอไอ วตัถปุระสงคข์องการจดังาน
เพือ่เฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง
ครองราชย์ครบ 50 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงประกอบพิธีเปิดงาน ”

”
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หลังจากงานบีโอไอแฟร์’ 95 

ได้มีการจัดงาน Worldtech’ 95

 ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โดยมีเน้ือหาหลัก คือ 

การค้นหาการด�ารงชีวิตท่ีดีกว่า

 (In Search of Better Living)

”

”

 งานนิทรรศการจัดขึ้นบนพื้นที่ 70 ไร่ และพื้นที่จอด
รถยนต์อีก 400 ไร่ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากภาคเอกชนท่ีเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมฯ                                                  
ถึง 344 บริษัท เข้าร่วมงาน จำาแนกเป็นอาคารนิทรรศการ
ขนาดใหญ่ 5 อาคาร และอาคารนิทรรศการของบริษัทต่างๆ 
อีก 57 อาคาร
 แต่ละบริษัทต่างนำาเสนอภาพลักษณ์ในอนาคต 
สำาหรับอาคารนิทรรศการของบริษัท โซนี่ ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด เนื่องจากได้ทุ่มทุนมากกว่า 50 ล้านบาท มีเน้ือหาหลัก
เป็นการผจญภยัใต้ทะเลลกึ 20,000 ไมล์ หรอื Marine Adventure 
โดยใช้อปุกรณ์ Ride Simulation ซึง่แสดงบรรยากาศการผจญภยั
ใต้ทะเลทีเ่สมอืนจรงิ ด้วยเทคโนโลยใีหม่ลำา้ยคุด้านแสง ส ีเสยีง 
และภาพ เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ของโซนีว่่าเป็นผูน้ำาของอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านภาพและเสียง
 ส่วนอาคารบรษิทั โตชบิา ได้ก่อสร้างรปูทรงปิรามดิ     
นำาเสนอวิวัฒนาการของโทรทัศน์จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
พร้อมกับแนะนำาโทรทัศน์ที่มีความคมชัดสูง (HDTV) ซึ่งมีมาก
ถึง 1,125 เส้น นับเป็นเรื่องลำ้าสมัยมากในเวลานั้น
 ขณะที่อาคารของบริษัท ไอบีเอ็ม ได้นำาเสนอผลงาน
วิจัยท่ีได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ 2 รายการ คือ Scanning 
Tunnel Microscope และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงแสดง
เทคโนโลยีเครือข่ายส่ือสารความเร็วสูงในอนาคต คือ Asyn-
chronous Telecommunication Mode (ATM)  ซึ่งนับเป็น
เรื่องใหม่มากในช่วงนั้น
 สำาหรับอาคารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แสดงผลงาน
ของเครือ 10 กลุ่ม ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “เทคโนโลยีสำาหรับ
การดำารงชีวิต” หรือ “Technology for Living” นำาเสนอ
นิทรรศการมากมาย เช่น การวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ การ
เลี้ยงกุ้งแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีโทรคมนาคมใน
อนาคต ฯลฯ
 การจัดงานประสบผลสำาเร็จเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
นอกจากประชาชนจะตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้ว          
ยังส่งผลดีทำาให้แรงงานในภาคการผลิต ได้มีโอกาสมาชม
ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองมีส่วนร่วมในการผลิต จากการที่มีผู้เข้าชม
งานมากถึง 2 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละ 160,000 คน ทำาให้ต้อง
ขยายเวลาจัดงานจาก 10 วัน เพิ่มเป็น 12 วัน ทั้งนี้ จากการที่

ประชาชนมาเทีย่วชมงานเปน็จำานวนมากจากจงัหวดัตา่งๆ  ทัว่
ประเทศ กอ่ใหเ้กดิปญัหาการจราจรตดิขดัอยา่งไมเ่คยมมีากอ่น
จากแหลมฉบังมาจนกระทั่งถึงย่านบางนา

งาน Worldtech’95 

ไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร

 หลังจากงานบีโอไอแฟร์’ 95 ได้มีการจัดงาน World  
tech’ 95 ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันท่ี 4 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2538 แต่ไม่ประสบผล
สำาเร็จเท่าท่ีควร โดยมีเนื้อหาหลัก คือ “การค้นหาการดำารงชีวิต
ที่ดีกว่า” (In Search of Better Living) โดยแบ่งเป็นเนื้อหา
ย่อย 3 เรื่อง คือ
 - “อาหารสำาหรับชาวโลก” หรือ “Food for the 
World” เน้นการแสดงเทคโนโลยีการเกษตร



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

พ
ฤ
ศ
จ
ิก
า
ย
น
 
2
5
5
4

14

:: สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทอดพระเนตร

ภายในอาคารนทิรรศการของบรษิทั ไอบเีอม็

:: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็น             

องค์ประธาน ทรงประกอบพิธีเปิดงานบีโอไอแฟร์ 2000 เม่ือวันที่              

3 กมุภาพนัธ์ 2543 

บริษัทช้ันน�าของโลกมาแสดงนิทรรศการอย่างคับค่ัง 

เช่น GM ฟอร์ด โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ P&G คอลเกต 

ปาล์มโอลิีฟ โซน่ี ฮิตาชิ พานาโซนิค เอ็นอีซี ฟลิปส์ 

ซัมซุง แอลจี ไอบีเอ็ม ฯลฯ

 - “การดำารงชีวิตกับเทคโนโลยี” หรือ “Living with 
Technology” เน้นการแสดงเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
 - “ความกลมเกลียวกับธรรมชาติ” หรือ “In Harmony 
with Nature” เน้นการแสดงเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม 

เชื่ อมั่นเมืองไทย บีโอไอแฟร์ 2000

 ภายหลังจากประสบผลสำาเร็จในการจัดงานครั้งแรก 
บีโอไอจึงเสนอโครงการจัดงานนิทรรศการ “เชื่อมั่นเมืองไทย 
บีโอไอแฟร์ 2000” ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อ
วันที่ 2 สิงหาคม 2542 และได้รับอนุมัติตามเสนอ โดยจัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 3 – 17 กุมภาพันธ์ 2543 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีโดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ       
สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็เปน็องคป์ระธาน ทรงประกอบพธิเีปดิ
งานบีโอไอแฟร์ 2000 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543 ”

”

 รูปแบบการจัดงานครั้งนี้มีทั้งการออกร้านจำาหน่าย
สินค้า การแสดงนิทรรศการ การสัมมนาวิชาการ และกิจกรรม
เสริมต่างๆ โดยมีบริษัทและองค์กรเอกชนกว่า 800 แห่ง มา
แสดงนทิรรศการบนพืน้ทีจ่ดังานกวา่ 130,000 ตารางเมตร โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย
 ส่วนแรก คือ อาคารแสดงนิทรรศการในอาคาร 4 
อาคาร ประกอบด้วยคูหาย่อยขนาด 9 ตารางเมตร จำานวน 
1,092 คูหา 
 ส่วนท่ีสอง เป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการกลางแจ้ง      
ได้ก่อสร้างอาคารนิทรรศการชั่วคราวขนาด 500 ตารางเมตร 
จำานวน 72 อาคาร บนเนื้อที่ 100,000 ตารางเมตร
 บริษัทชั้นนำาของโลกมาแสดงนิทรรศการอย่างคับคั่ง 
เช่น GM ฟอร์ด โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ P&G คอลเกต ปาล์ม   
โอลีฟ โซนี่ ฮิตาชิ พานาโซนิค เอ็นอีซี ฟิลิปส์ ซัมซุง แอลจี 
ไอบีเอ็ม ฯลฯ รวมถึงบริษัทชั้นนำาของไทย เช่น เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ ไทยซัมมิท เครือสหพัฒน์ฯ ทั้งนี้ งานนิทรรศการ
ครั้งนี้ประสบผลสำาเร็จเหนือความคาดหมาย โดยมีประชาชน
มาเที่ยวชมมากเป็นประวัติการณ์ถึง 4.5 ล้านคน ทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ
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:: แผนผงังานพชืสวนโลกเฉลมิพระเกยีรตฯิ ราชพฤกษ์ 2549

งานพืชสวนโลก 49 

สำาเร็จเหนือความคาดหมาย

 จากน้ันในช่วงปลายปี 2549 ต่อเน่ืองถึงต้นปี 2550 
ประเทศไทยไดจ้ดั “งานพชืสวนโลกเฉลมิพระเกยีรตฯิ ราชพฤกษ ์
2549” (International Horticulture Exposition for His Majesty 
the King; Royal Flora Ratchaphruek 2006) หรือเรียกย่อๆ 
ว่า “ราชพฤกษ์ 2549” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เนือ่งในโอกาสทีพ่ระองคท์รงครองสริริาช
สมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 และฉลองพระชนมพรรษาครบ 
80 พรรษา ในปี 2550
 งานนิทรรศการคร้ังน้ีได้จัดแสดงด้านพืชสวนกลาง
แจ้ง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550 
ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำาบลแม่เหียะ อำาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ในบริเวณพื้นที่ 470 ไร่ โดยในงานได้รวบรวม
พรรณไมเ้ขตรอ้นชืน้ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตท้ีม่คีวาม
หลากหลายมากที่สุดกว่า 2,200 ชนิด ประมาณ 2.5 ล้านต้น 
รวมทัง้เปน็การแสดงศกัยภาพในการผลติพชืผลทางการเกษตร
ของไทย ด้านพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสมุนไพร พืชสวนครัว 
ไม้หายาก และพืชผลทางการเกษตร สู่เวทีการค้าโลก
 งานนิทรรศการได้จัดขึ้นในนามของรัฐบาลไทย โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และสมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสมาพันธ์
ดอกไม้โลก (WFC) และสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (ISHS)          
และการรับรองมาตรฐานมหกรรมระดับโลก ระดับ A1 (มาตรฐาน
มหกรรมขัน้สงูสดุ) จากสมาคมพชืสวนระหวา่งประเทศ (AIPH) 
และสำานักงานนิทรรศการโลก (Bureau of International    
Exposition – BIE) 
 การจัดงานคร้ังน้ีมีต่างประเทศเข้าร่วมงาน 32 ประเทศ 
จาก 5 ทวีป เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม กัมพูชา ลาว 
อินโดนีเซีย อินเดีย ภูฏาน ปากีสถาน จีน บรูไน ตุรกี สเปน 
เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ บัลแกเรีย เคนยา ไนจีเรีย แอลจีเรีย 
การ์ต้า อิหร่าน เยเมน แคนาดา ฯลฯ
 งานนิทรรศการประสบผลสำาเร็จมาก ทั้งในแง่การ
แสดงศกัยภาพของประเทศไทยในการปลกูพนัธุไ์มเ้ขตรอ้นและ
เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม และในแง่ของผู้เข้าชมงานอย่าง
คับคั่ง ซึ่งมีจำานวนรวมทั้งสิ้น 3.8 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายที่
ตั้งไว้ 2 ล้านคน

กำาหนดจัดงานช้าง 2 งาน ปลายปี 2554

 สำาหรับในช่วงปลายปี 2554 กำาหนดจะจัดงาน
นิทรรศการขนาดใหญ่ 2 งาน ในระยะเวลาคาบเกี่ยวกัน 
 งานนิทรรศการแรก คือ งานมหกรรมพืชสวนโลก        
เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (International Horticulture 
Exposition: Royal Flora Ratchaphruek 2011) จัดขึ้น 
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำาบลแม่เหียะ อำาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2554 – 14 มีนาคม 2555
 หน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดแสดงในงานครั้งนี้
มากมาย เช่น กรมชลประทานแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ      
พระราชกรณียกิจด้านงานชลประทาน โดยเร่ิมตั้งแต่ภาพการ
เสด็จพระราชดำาเนินออกตรวจพื้นที่นำ้าท่วม พื้นที่แห้งแล้ง 
กระทัง่มพีระราชดำารสัให้สร้างเข่ือนภมูพิล เข่ือนสริกิติิ ์และอกี
หลายเขื่อน เพื่อให้มีการบริหารจัดการนำ้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม 
รวมทัง้ยังนำาโครงการชลประทานอนัเนือ่งมาจากพระราชดำารต่ิางๆ 
มาจัดโชว์ และที่สำาคัญที่สุดยังนำารถจี๊ปพระที่นั่งที่ใช้ในการ
เสด็จประพาสเขื่อนภูมิพล (ยันฮี) และรถม้าพระที่นั่ง มาจัด
แสดงให้ประชาชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดอีกด้วย 
 สำาหรับงานมหกรรมนี้ คาดว่าจะไม่มีอุปสรรคใดๆ 
มากนกั นอกจากมปัีญหาบ้างในด้านจติวทิยา เนือ่งจากประชาชน            
เพิ่งเผชิญกับปัญหานำ้าท่วมครั้งใหญ่ รวมถึงเส้นทางขนส่งทาง
ถนนและทางรถไฟบางส่วนเสียหาย ต้องซ่อมแซม ทำาให้การ
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เดินทางมาชมงานไม่สะดวก ดังน้ัน คาดว่าจะมีผู้มาเท่ียวชม
งานตำ่ากว่าเป้าหมายที่กำาหนดไว้ 2 ล้านคน
 งานนทิรรศการทีส่อง คอื งานบีโอไอแฟร์ 2011 ภาย
ใต้แนวคิด “รวมพลังนํ้าใจ โลกสดใส ไทยยั่งยืน” หรือ “Going 

Green for the Future” จดัโดยบโีอไอ เพือ่ร่วมเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 
 งานนทิรรศการกำาหนดจดัขึน้ทีศ่นูย์แสดงสนิค้าและการ
ประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธาน ี มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำาหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั มา
ประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมกับแสดงศักยภาพของ
อตุสาหกรรมไทย ตลอดจนเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ  อนั
จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิม่ประสทิธภิาพ และการพฒันาความ
สามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
 งานบีโอไอแฟร์ครั้งที่ 3 ต้องเผชิญปัญหาครั้งสำาคัญ
จากวกิฤตนิำา้ท่วม ทำาให้จำาเป็นต้องเลือ่นกำาหนดการจดังาน ออก
ไปเป็นเวลาเกอืบ 2 เดอืน กล่าวคอื จากเดมิกำาหนดระหว่างวนั
ที่ 10 – 25 พฤศจิกายน 2554 มาเป็นระหว่างวันที่ 5 – 20 
มกราคม 2555 และขยายถึงวันที่ 22 มกราคม 2555

ส�าหรบังานนทิรรศการทีส่อง คอื 

งานบโีอไอแฟร์ 2011 ภายใต้แนวคดิ 

“รวมพลงัน�า้ใจ โลกสดใส ไทยยัง่ยนื” 

หรอื “Going Green for the Future” 

จดัโดยบโีอไอ เพือ่ส่งเสรมิให้

ภาคอตุสาหกรรมมส่ีวนร่วม

ในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื

”

”

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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ตํานานงานเอ็กซ์โปของโลก
 ระหว่างวันที่ 5 – 20 มกราคม 2555  บีโอไอได้กำาหนดจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 งานนี้มีลักษณะคล้าย

กับงานเอ็กซ์โปหรือในบางประเทศนิยมเรียกว่า World Fair

 งานเอ็กซ์โป นับเป็นสุดยอดงานนิทรรศการที่ไม่ได้เน้นขายสินค้า แต่มุ่งให้ความรู้แก่สาธารณชน หรืออาจจะเป็นการ
แสดงถึงวิถีทาง ที่จะสนองความต้องการในเชิงอารยธรรม หรือสาธิตถึงความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ หรือแสดงทิศทางที่
มนุษย์กำาลังจะก้าวเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้า
     การจัดงานแสดงสินค้า  มีวิวัฒนาการจากการขายสินค้าปลีกแก่ลูกค้า ต่อมาก็ได้มีความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่ง โดยเป็น
เพียงการแสดงสินค้าเท่านั้น ไม่ได้จำาหน่ายแต่อย่างใด โดยนำาสินค้าตัวอย่างมาแสดงให้ลูกค้าชม เมื่อลูกค้าสนใจแล้วมักจะสั่งซื้อ
ให้นำาไปส่งจำานวนมากๆ ไปจนถึงขั้นผู้ซื้อเห็นว่าตัวอย่างสินค้าไม่ตรงกับความต้องการ ก็ขอให้ผู้ขายแก้ไขปรับปรุงเป็นสินค้าแบบ
ใหม่ๆ หรือผู้ขายแนะนำาลูกค้าให้ซื้อสินค้ารูปแบบใหม่ๆ เป็นต้น

 ต่อมาได้เร่ิมมีวิวัฒนาการไปอีกข้ันหน่ึง เป็นงานแสดงสินค้าหรือท่ีเรียกว่า Trade Fair ท่ีไม่ใช่ตลาดซ้ือขายสินค้าธรรมดาๆ 
โดยในปี 2341 (ตรงกับต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง 9 ปี ภายหลังเกิด
การปฏิวัติฝรั่งเศสที่โค่นล้มระบอบกษัตริย์ และเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบสาธารณรัฐ ซึ่งเป็นช่วงก่อนการขึ้นครอง
ราชย์ของจักรพรรดินโปเลียนมหาราชไม่นานนัก ประเทศฝรั่งเศสก็ได้จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมขึ้นที่กรุงปารีส เพื่อแสดง
ความก้าวหน้าของฝรั่งเศสภายใต้ระบอบสาธารณรัฐ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

จากเอ็กซ์โป

ถึงบีโอไอแฟร์ 2011
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เมื่ องานเอ็กซ์โปคร้ังน้ีส้ินสุดลง

“ปราสาทแก้วคริสตัล”

ก็ได้ถูกร้ือถอน

จากสวนสาธารณะ Hyde Park 

และน�าไปก่อสร้างข้ึนใหม่

ท่ีย่าน Sydenham 

ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน

ท�าให้แถบน้ันได้ชื่ อว่า Crystal Palace

 งานแสดงสินค้าคร้ังน้ีประสบผลสำาเร็จมาก ในด้านเป็นสื่อกลางระหว่างอุตสาหกรรมสมัยใหม่และประชาชนทั่วไป 
ทำาให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับส่ิงประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆ ผลงานสำาคัญที่นำามาแสดงในงานแสดงสินค้าครั้งนี้ คือ มาตราวัด
หน่วยเมตริกเพื่อทดแทนมาตราวัดแบบเก่าๆ เช่น การวัดระยะทางที่เดิมวัดเป็นนิ้ว ฟุต ไมล์ ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบเมตริก คือ  
เซนติเมตร เมตร และกิโลเมตร 
 แม้มาตราเมตริกได้เร่ิมมีการใช้จริงมา 3 ปีก่อนหน้าน้ัน คือ เม่ือปี 2338 แต่ทุกคนยังสับสนอยู่มาก งานแสดงคร้ังน้ี           
จึงเป็นประโยชน์ทำาให้ผู้คนท่ัวไปได้รับทราบระบบมาตราวัดแบบใหม่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทำาให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว          
จนกลายเป็นระบบชั่งตวงวัดที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน

งานเอ็กซ์โปครั้งแรกของโลก

ที่กรุงลอนดอน

                 
 เมือ่ประเทศฝรัง่เศสไดจ้ดังานประจำาป ีภายใตช้ือ่งาน
แสดงสินค้าอุตสาหกรรมปารีส (Paris Industrial Exhibition) 
ซ่ึงประสบผลสำาเร็จมาก ทำาให้อังกฤษรู้สึกเสียหน้า เพราะขณะน้ัน
องักฤษเปน็มหาอำานาจอนัดบั 1 ของโลก แตก่ลบัไมม่งีานแสดง
สินค้าที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน 
 ในยคุนัน้นบัเป็นยคุทองทีป่ระเทศองักฤษมคีวามมัง่คัง่
รำ่ารวยมาก สมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียซึ่งครองราชย์ระหว่างปี 
2380 - 2444 เป็นมหาอำานาจที่เรียกว่า "ดินแดนทีพ่ระอาทติย์
ไม่เคยตกดนิ" เนือ่งจากมอีาณานคิมมากมายทัว่โลกเป็นประเทศ
ที่บุกเบิกการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นประเทศแรกของโลก มี
เครือข่ายคมนาคมขนส่งกว้างขวางทั้งทางทะเล และทางบก

”

”

 ราชบณัฑติสภาขององักฤษ (British Royal Society) 
ไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัทีจ่ะจดังานแสดงในลกัษณะเดยีวกนั
กับฝร่ังเศส เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านวิชาการและแสดงถึง
เกียรติภูมิของสหราชอาณาจักร ในฐานะมหาอำานาจช้ันแนว
หน้าทั้งด้านการทหาร การเมือง และอุตสาหกรรม ดังนั้น ในปี 
2392 คณะกรรมการของราชบัณฑิตสภาจึงเสนอการจัดงาน
แสดงในลกัษณะ Expo ขึน้ตอ่เจา้ชายอลัเบริต์ซึง่เปน็พระสวามี
ของพระนางเจ้าวิกตอเรีย และยังดำารงตำาแหน่งเป็นประธาน
ของราชบัณฑิตสภาฯ ด้วย
 งานนี้ได้เดินหน้าเต็มตัวเมื่อได้รับความเห็นชอบ จาก
พระนางเจ้าวิกตอเรียที่ทรงอนุญาตให้ใช้สวนสาธารณะ Hyde 
Park เป็นสถานที่จัดงานบนพื้นที่เกือบ 500 ไร่ นับเป็นงาน
เอก็ซโ์ปครัง้แรกของโลก โดยมชีือ่เตม็วา่ "งานแสดงอนัยิง่ใหญ ่
เกี่ยวกับผลงานทางอุตสาหกรรมของทุกประชาชาติป 2394" 
หรือ"The Great Exhibition of the Works of Industry of all 
Nations, 1851" หรือเรียกกันย่อๆ ว่า "1851 London World 
Exposition" ซ่ึงตรงกับต้นรัชกาลท่ี 4 ของประเทศสยาม กลา่วคอื 
เจา้ฟา้มงกฏุขึน้ครองราชย์เปน็สมเดจ็พระจอมเกลา้ฯ เมือ่เดอืน
มีนาคม 2394 ขณะที่งานเอ็กซ์โปเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 
2394 หลังจากขึ้นครองราชย์เพียง 2 เดือนเท่านั้น 
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:: การก่อสร้างอาคารเป็นรปู “ปราสาทแก้ว

ครสิตลั” (Crystal Palace) สำาหรบังาน

เอก็ซ์โปครัง้แรกของโลกเมือ่ปี 2394 ตาม

แบบสถาปตยกรรมที่แปลกใหม่ของ            

นาย Joseph Paxton

 ในเดอืนมถินุายน 2393 ไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการ
ออกแบบอาคารสำาหรบังานเอก็ซโ์ปครัง้นีข้ึน้ โดยคณะกรรมการ
ได้ออกแบบอาคารเป็นรูปโดมขนาดใหญ่ ก่อสร้างข้ึนจากก้อนอิฐ 
เหล็ก และกระจก แต่สถาปัตยกรรมที่ออกแบบขึ้นมาได้รับการ
วิจารณ์ในทำานองไม่เห็นด้วย จากทั้งสมาชิกรัฐสภาและบรรดา
สื่อมวลชน ขณะเดียวกันแม้จะมีผู้ส่งแบบแปลนอาคารมาให้
คณะกรรมการมากถึง 254 แบบ แต่คณะกรรมการจัดงานก็ได้
พิจารณาแล้ว และไม่ยอมรับแบบอาคารทั้งหมดที่เสนอมา    
254 แบบ
 อย่างไรก็ตาม ในที่สุดปัญหารูปแบบการก่อสร้าง
อาคารก็ได้รับการแก้ไข  เมื่อนาย Joseph Paxton ได้เสนอ
แบบการก่อสร้างอาคารในรูปแบบใหม่ ท่ีมีข้อได้เปรียบกว่า
อาคารรปูแบบอืน่ๆ ทีเ่สนอมาก่อนหน้านี ้คอื ทัง้นำา้หนกัเบา ค่า
ก่อสร้างถูก และสะดวกต่อทั้งการก่อสร้างและรื้อถอน โดย
ก่อสร้างขึ้นจากโครงสร้างเหล็กและกระจก โดยรูปแบบอาคาร
ที่นาย Paxton เสนอนี้ได้รับความนิยมและเห็นชอบอย่างมาก
จากสาธารณชน ส่งผลให้คณะกรรมการจดังานจำาต้องเหน็ชอบ
กับแบบแปลนการก่อสร้างนี้ด้วย
 อาคารดังกล่าวได้รับการขนานนามจากนิตยสาร 
Punch ว่าเป็น "ปราสาทแก้วคริสตัล" หรือ "Crystal Palace" 
และกลายเป็นคำาที่พูดกันแพร่หลาย และอาคารกลายเป็น

สัญลักษณ์แห่งความสง่างามในยุคพระนางเจ้าวิกตอเรีย มี
ลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ ความยาว 315 เมตร กว้าง 122 
เมตร พืน้ทีแ่สดง 92,200 ตารางเมตร หรอืขนาดเทยีบเทา่ขนาด
สนามฟุตบอล 15 สนาม ก่อสร้างอาคารคร่อมต้นไม้หลายต้น 
เพื่อสงวนรักษาต้นไม้เอาไว้ไม่ต้องตัดโค่นทิ้ง 
 งานเอก็ซโ์ปทีป่ระเทศองักฤษจดัขึน้นี ้มรีะยะเวลาการ
จัดงานยาวนานถึง 5 เดือนครึ่ง คือ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม
ถึง 11 ตุลาคม 2394 โดยสมเด็จพระนางเจ้าวิตกเรียได้เสด็จ
พระราชดำาเนินมาทรงเปิดงานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2394 
และได้ทรงบันทึกในพระไดอารี่ถึงความประทับใจเกี่ยวกับงาน
เอก็ซโ์ปครัง้นีว้า่ "Overpowering, honorable, moving"  และ
กลา่ววา่วนัทีม่าเปดิงานนบัเปน็วนัแหง่ความสวยงามเตม็ไปดว้ย
ความสนุก และภาคภูมิใจมากที่สุดวันหนึ่งในชีวิต 
 ต่อมาได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม โดยมีผู้คนหลั่งไหล
เข้าชมงานมากถึง 6 ล้านคน และมีผู้ชมจำานวนมากมาจาก 
แผ่นดินใหญ่ยุโรปเพื่อมาพบกับสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจ รวมถึงความ
ก้าวหน้าของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในด้านวิทยากร เครื่องจักร 
และเทคนิคการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมาย
ไว้ของประเทศเจ้าภาพ โดยสิ่งประดิษฐ์สำาคัญที่นำามาแสดงใน
งานครั้งนี้ คือ จักรเย็บผ้า
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:: พระเจ้านโปเลยีนที ่3 ของฝรัง่เศส

 งานน้ี มีผู้ออกร้านนำาสินค้ามาแสดงถึง 13,937 ราย 
โดยมาจากอังกฤษมากกว่าคร่ึงหน่ึง แต่ก็มีผู้เข้าร่วมงานเอ็กซ์โป
จากชาติอื่นๆ ด้วย  มีสินค้าจำานวนมากที่ได้รับความชื่นชมจาก
ประชาชน เช่น เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวพืชผล โดยแสดงถึง
ความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์ในศตวรรษท่ี 19 ผลท่ีตามมา 
คือ สามารถขายเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้จำานวน
มาก อันส่งผลดีต่อเนื่องถึงผลผลิตของประเทศต่างๆ ในยุโรป
เพิ่มขึ้นมากในระยะต่อมา
 เม่ืองานเอ็กซ์โปคร้ังน้ีส้ินสุดลง ในปี 2395 ส่ิงปลูกสร้าง
ที่มีลักษณะ "ปราสาทแก้วคริสตัล" ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว ก็ได้
ถูกรื้อถอนจากสวนสาธารณะ Hyde Park และนำาไปก่อสร้าง
ขึ้นใหม่ที่ย่าน Sydenham ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน ทำาให้
แถบนัน้ไดช้ือ่วา่ Crystal Palace โดยใชเ้ปน็สถานทีแ่สดงสนิคา้
และสวนสนุก จนกระทั่งปี 2479 เมื่ออาคารแห่งนี้ได้ถูกไฟไหม้
ไปทั้งหมด 
 สำาหรับการจัดงานครั้งนี้ได้สร้างผลกำาไรจำานวนมาก 
และนำามาใช้ประโยชน์ได้มาก โดยนำามาซื้อที่ดินขนาด 135 ไร่ 
ในย่าน South Kensington ซ่ึงได้นำามาพัฒนาและก่อสร้าง
เป็นพิพิธภัณฑ์และวิทยาลัยต่างๆ เช่น Victoria and Albert 
Museum, Science Museum, Natural History Museum, 
Royal Albert Hall, Imperial College of Science, Technology, 
and Medicine ฯลฯ 

กรุงปารีสจัดงานเอ็กซ์โป

สมัยจักรพรรดินโปเลียนที่ 3

 นาย Louis Napoleon หลานของพระจักรพรรดิ       
นโปเลียนมหาราช ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี เมื่อ
เดือนธันวาคม 2391 ต่อมาในปี 2395 ภายหลังจากอังกฤษ ได้
จัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของโลกปีเดียว ก็ได้ทำาพิธีราชาภิเษก
ตนเองขึ้นเป็นพระจักรพรรดิภายใต้ชื่อ "พระเจ้านโปเลียนที่ 3"  
พระองคม์พีระราชดำารทิีจ่ะพฒันาประเทศฝรัง่เศส โดยพยายาม
กระตุ้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสถาบันการเงิน 
 ดังน้ันในปี 2398 ภายหลังพระเจ้านโปเลียนท่ี 3 ข้ึน
ครองราชย์ได้ 3 ปี กรุงปารีสก็ได้จัดงานเอ็กซ์โปอันยิ่งใหญ่ เพื่อ
สร้างเกียรติภูมิแข่งขันกับอังกฤษ นับเป็นงานเอ็กซ์โปคร้ังที่ 2 
ของโลกและเป็นครั้งแรกของฝรั่งเศส โดยก่อสร้างอาคารถาวร

สำาหรับงานนี้โดยเฉพาะเรียกว่า "ปราสาทแห่งอุตสาหกรรม"  
หรือ "Palais de l’Industrie" เป็นอาคารแสดงสินค้าขนาดใหญ่ 
ยาวถึง 200 เมตร นับเป็นอาคารใหญ่ที่สุดของโลกอาคารหนึ่ง
ในขณะนั้น โดยมีชิ้นงานศิลปะและเครื่องจักรขนาดใหญ่มา
นำาแสดง และยังเดินเครื่องสาธิตเครื่องจักรให้ชมด้วย 
 งานนี้เร่ิมเน้นความสำาคัญของสันติภาพ เนื่องจาก
ยุโรปได้ว่างเว้นจากสงครามติดต่อกันเป็นเวลายาวนานมาสู่
ช่วงระยะเวลาแห่งสันติภาพ โดยพระเจ้านโปเลียนที่ 3 เสด็จ
เปิดงานและมีพระราชดำารัสว่า ขอเปิดงานด้วยความยินดีใน
สนัตภิาพของชว่งเวลานี ้พระราชนิวีกิตอเรยีของราชอาณาจกัร
องักฤษ กไ็ดเ้สดจ็พระราชดำาเนนิมาทอดพระเนตรงานนีด้ว้ย นบั
เป็นครั้งแรกในรอบ 500 ปีที่กษัตริย์อังกฤษเสด็จมายังประเทศ
ฝร่ังเศส นอกจากนี้ ยังมีประชาชนหลั่งไหลเข้าร่วมชมงาน
ประมาณ 5.2 ล้านคน
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:: การแสดงเคร่ืองจกัรกลในงานเอก็ซ์โป 1876 ทีน่ครฟิลาเดลเฟีย

งานเอ็กซ์โปครั้งที่ 2 ของอังกฤษ

ลดความยิ่งใหญ่ลง

 ต่อมาในปี 2405 ก็มีการจัดงาน British Universal 
Exhibition ซึ่งเป็นงานเอ็กซ์โป ครั้งที่ 3 ของโลกหรือครั้งที่ 2 
ท่ีกรุงลอนดอนของอังกฤษ แต่งานได้ลดความย่ิงใหญ่กว่าคร้ังแรก 
อย่างไรก็ตาม มีประชาชนเข้าชมมากกว่างานเอ็กซ์โปของกรุง
ลอนดอนครั้งแรกเล็กน้อย คือ ประมาณ 6.1 ล้านคน และมี
ประเทศร่วมงานเพิ่มจาก 25 เป็น 39 ประเทศ 
 เนื้อหาหลักของงานยังคงเป็นการแสดงผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เช่น ผลผลิตจากยางพารา ปอ และจักรเย็บผ้า ซึ่งจักร
เยบ็ผา้นัน้แมจ้ะไดป้ระดษิฐม์าแลว้กอ่นหนา้นีต้ัง้แตป่ ี2347 แต่
ก็ยังใช้การไม่ได้ดีและยังไม่ได้ใช้แพร่หลายนัก นอกจากนี้ ยัง
มีการแสดงเครื่องจักร สำาหรับการคำานวณเป็นคร้ังแรกในโลก 
ก่อนที่จะพัฒนากลายมาเป็นเครื่องคิดเลขที่เราใช้ในปัจจุบัน
 หลงัจากงานเอก็ซโ์ปครัง้นีซ้ึง่จดัแลว้ขาดทนุ   ประเทศ
อังกฤษซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดงานเอ็กซ์โปรายแรกของโลก ก็ไม่ได้จัด
งานเอ็กซ์โปอีกเลย โดยมุ่งจัดงานในลักษณะ Trade Fair แทน 
ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการค้าโดยตรง ซ่ึงก็นับเป็นปรากฏการณ์
ปกติที่กิจกรรม หรือกีฬาหลายประเภทท่ีอังกฤษเป็นประเทศ
รเิริม่ แตผู่อ้ืน่ทีท่ำาตามกลบัทำาไดด้กีวา่ เชน่ ฟตุบอล รกับี ้กอลฟ์ 
งานเอ็กซ์โป ฯลฯ

งานเอ็กซ์โปครั้งที่ 2 ของกรุงปารีส

ยิ่งใหญ่อลังการ

 ปี 2410 ประเทศฝรั่งเศสซึ่งยังคงอยู่ในสมัยพระเจ้า
นโปเลยีนที ่3 กไ็ด้จดังานเอก็ซ์โปอกีเป็นครัง้ที ่2 ซึง่จดัได้ยิง่ใหญ่
และหลากหลาย เหมอืนกบัการได้ไปดงูานทัว่โลกเพราะประเทศ
ต่างๆ ได้นำาเอาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาแสดงแข่งกันที่กรุงปารีส 
โดยมปีระชาชนเข้าชมงานมากถงึ 15 ล้านคน ได้มคีวามพยายาม
แข่งขันด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการแสดงเครื่องจักรไอนำ้า 
และเทคนคิการหล่อเหลก็กล้าทีแ่ข่งขนักนัว่า ใครจะสามารถทำา 
การหล่อเหล็กชิ้นเดียวได้หนักที่สุด เริ่มจาก 1 ตัน จนกระทั่ง
ถึง 10 ตัน  
 ส่วนนาย Nikolaus Otto ได้นำาเครื่องจักรเล็กๆ ซึ่ง
มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ มีการอัดอากาศเข้าไปและฉีดนำ้ามัน
และจุดประกายไฟ การระเบิดแต่ละครั้งจะไปผลักดันลูกสูบ 
จากนัน้ลกูสบูจะทำาให้ล้อหมนุ นบัเป็นการกำาเนดิของเครือ่งยนต์
เบนซินมาแสดงด้วย และได้รับรางวัลเหรียญทองในการแสดง
ครั้งนี้ นับเป็นการถือกำาเนิดเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งมาใช้
ทดแทนเครื่องยนต์ไอนำ้า

:: บรษิทั Steinway ของสหรฐัฯ นำาเปียโนไปแสดงในงานเอก็ซ์โป 1867 

ทีก่รงุปารสี ได้รบัความนยิมมาก ทำาให้ต่อมาขายเปียโนได้เป็นจำานวนมาก
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โครงการท่ีส�าคัญและได้รับความสนใจมาก

ในขณะน้ัน คือ โครงการขุดคลองสุเอซ

เพื่อย่นระยะทางเดินเรือ 

ระหว่างยุโรปและเอเชีีย โดยไม่ต้อง

แล่นเรืออ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป

 งานเอก็ซโ์ปครัง้นีย้งัเปน็การแสดงโครงการใหญ่ๆ  ใน
ขณะน้ัน เป็นการโฆษณาให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจ และเพ่ือ
โฆษณาเชิญชวนให้ซื้อหุ้นโครงการดังกล่าว สำาหรับโครงการ
ที่สำาคัญและได้รับความสนใจมากในขณะนั้น คือ โครงการขุด
คลองสุเอซ เพื่อย่นระยะทางเดินเรือระหว่างยุโรปและเอเชีย 
โดยไม่ต้องแล่นเรืออ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป”

”
 งานเอ็กซ์โปครั้งนี้ยังนับเป็นครั้งแรกที่ชนชั้นกรรมกร
และช่างฝีมือ ได้เข้าชมงานเป็นจำานวนมากประมาณ 10,000 
คน จากทั้งประเทศฝรั่งเศสเอง และอีกหลายร้อยคนจากประ
เทศอื่นๆ และได้มีนิทรรศการประวัติศาสตร์ของผลงานชนชั้น
กรรมาชีพ ได้มีการให้รางวัลดีเด่นแก่นิทรรศการท่ีส่งเสริม
เครื่องทุ่นแรงที่อำานวยสะดวกแก่การทำางานชนชั้นกรรมาชีพ
อีกด้วย 
 ส่วนรัฐบาลของประเทศต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส ปรัสเซีย 
(รฐัใหญข่องเยอรมน ีเนือ่งจากขณะนัน้รฐัตา่งๆ ยงัไมไ่ดร้วมเปน็
ประเทศเยอรมนี) ออสเตรีย ฯลฯ ต่างให้ทุนแก่กรรมกรมาชม
งาน เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่งานนี้
 สำาหรับในปี 2410 ญ่ีปุ่นเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปเป็น                  
คร้ังแรก ซึง่จดัขึน้ทีก่รงุปารสี นอกจากจะมขีา้ราชการของโชกนุ
แล้ว ยังมีบรรดาพ่อค้าและช่างฝีมือมาด้วย การเข้าร่วมงานจึง
เปน็การเปดิโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่นกนัโดยผา้ไหม เครือ่งเขนิ 

และเครื่องปั้นดินเผาของญี่ปุ่นได้รับความสนใจมาก และ
กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในยุโรป 
 ขณะเดียวกันผู้แทนของญี่ปุ่นได้มีโอกาสไปเยี่ยม
ชมโรงงานในฝรั่งเศส ทำาให้เมื่อกลับประเทศได้กลายเป็น   
ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ในสาขาต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ตะวันตก เป็นต้นว่า นาย Hattori Kyosuke ช่างปั้นดินเผา 
ได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับภาพวาดสีนำ้ามันและเทคนิคถ่าย
ภาพ และเมือ่กลบัมายงัญีปุ่น่ได้เปิดร้านถ่ายรปูทีก่รงุโตเกยีว 
ส่วนนาย Shibusawa Eiichi ซึ่งมาชมงานครั้งนี้ ต่อมาได้
กลายเป็นนักอุตสาหกรรม ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในญี่ปุ่น
 อย่างไรก็ตาม สันติภาพตามที่ปรารถนาของงาน
เอ็กซ์โป ก็ดำารงอยู่ต่อไปได้ไม่นานนัก โดยในปี 2413 หรือ 
3 ปีต่อมา ได้เกิดสงคราม Franco-Prussian ระหว่าง
ประเทศฝร่ังเศสกับรัฐปรัสเซียของเยอรมนี โดยฝร่ังเศส              
เป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างย่อยยับ ส่งผลให้พระเจ้านโปเลียนท่ี 3 
ต้องทรงสละราชสมบัติและหนีไปลี้ภัยที่ประเทศอังกฤษ 
และก่อให้เกิดการนำารัฐต่างๆ ของเยอรมนีมารวมกันเป็น
ปึกแผ่นประเทศเดียวกัน ทำาให้จักรวรรดิเยอรมนีก้าวขึ้นมา
สู่ตำาแหน่งมหาอำานาจชั้นแนวหน้าของโลก

งานเอ็กซ์โปที่กรุงเวียนนา  

พรมเปอร์เซียแจ้งเกิด

 งานเอ็กซ์โปปี 2416 ได้จัดขึ้นที่กรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย ซึ่งในขณะนั้นออสเตรียเป็นประเทศ
มหาอำานาจประเทศหนึ่งของโลก จึงจัดได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่
กรุงลอนดอนและกรุงปารีส ศูนย์กลางของงานอยู่ที่อาคาร       
รูปโดมอันสวยงามที่ตั้งอยู่อย่างถาวรจนกระทั่งถึงปี 2480 
ก็เกิดเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด 
 นอกจากนี้ยังมีอาคารอีก 200 หลัง ในเมืองแห่ง
ใหม่ที่ก่อสร้างเพื่องานเอ็กซ์โปโดยเฉพาะ มีการก่อสร้างโรง
แรมใหม่ๆ ที่ทันสมัย และตัดถนนเข้ามายังเมืองที่จัดงาน
เอก็ซโ์ป นบัเปน็แบบอย่างการจดังานเอก็ซโ์ปทีจ่ดัข้ึนในชว่ง
เวลาต่อมาจนถึงทุกวันนี้ 
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”

”

”

”

 การเปิดงานคร้ังน้ีดำาเนินการอย่างยิ่งใหญ่โดยสมเด็จ
พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์แฮปเบอร์กของประเทศออสเตรีย 
พรอ้มดว้ยราชวงศข์องประเทศอืน่ๆ ในทวปียุโรปก็ไดท้รงเสดจ็
เข้าร่วมในพิธีเปิดงานด้วย นอกจากนี้ ยังมีกษัตริย์แห่งประเทศ
เปอร์เซียหรืออิหร่านในปัจจุบันเสด็จเข้าร่วมงานด้วย 
 แต่โชคร้ายทีป่รากฏเหตกุารณ์ทีท่ำาให้งานเอก็ซ์โปครัง้
นี้ไม่คึกคักเท่าที่ควร เพราะหุ้นในตลาดหุ้นออสเตรียตกตำ่าเป็น
ประวัติการณ์ ส่วนธนาคาร 48 แห่ง บริษัทประกันภัย 8 แห่ง 
และบรษิทัยกัษ์ใหญ่ 61 แห่ง กไ็ด้ประกาศล้มละลาย โดยขณะนัน้
ยงัไม่ได้มกีารจดัตัง้กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) ทีจ่ะ
เข้ามาช่วยเหลือเมื่อประเทศสมาชิกเกิดปัญหา 
 เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีพายุใหญ่พัดกระหนำ่า ทำาให้บ้าน
เรอืนและอาคารในงานเอ็กซ์โปประสบกบัความเสยีหาย ต่อมาใน
ระหว่างการจดังาน กม็โีรคอหวิาตกโรคระบาดหนกั ทำาให้ประชาชน
ในราชอาณาจักรออสเตรียเสียชีวิตจำานวนถึง 300,000 คน มี
บุคคลที่สูญเสียญาติมิตรหรือทรัพย์สินตัดสินใจผูกคอตายที่
ต้นไม้ในงานเอ็กซ์โป หรือกระโดดแม่นำ้าดานูบ เพื่อฆ่าตัวตาย
อีกจำานวนหนึ่ง
 อย่างไรก็ตาม งานเอ็กซ์โปยังดำาเนินการไปได้ด้วยดี 
มีผู้เข้าเที่ยวชมงาน 7.3 ล้านคน หรือเดือนละกว่า 1 ล้านคน 
ขณะท่ีมีผู้มาจัดงานแสดง 53,000 คน จาก 35 ประเทศ แนวโน้ม  
การแสดงยังเป็นการแข่งขันกันเพ่ือแสดงเคร่ืองจักรขนาดใหญ่
และทันสมัย และมีหลายส่วนในงานที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ใหก้ารศกึษาแกผู่ช้ม มกีารแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัการคน้พบ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ การค้าของโลก การกำาจัดขยะ ฯลฯ 

อาคารอีก 200 หลัง ในเมืองแห่งใหม่

ท่ีก่อสร้างเพื่ องานเอ็กซ์โปโดยเฉพาะ

 มีการก่อสร้างโรงแรมใหม่ๆ ท่ีทันสมัย 

และตัดถนนเข้ามายังเมืองท่ีจัดงานเอ็กซ์โป 

นับเป็นแบบอย่างการจัดงานเอ็กซ์โปท่ีจัดข้ึน

ในช่วงเวลาต่อมาจนถึงทุกวันน้ี

 ประเทศญ่ีปุ่นในขณะนั้นเพิ่งเปิดประเทศภายหลัง
ช่วงจักรพรรดิเมจิได้รับมอบอำานาจคืนจากโชกุนเม่ือปี 2410 
กไ็ดส้ง่ขา้ราชการเปน็จำานวนถงึ 70 คน นำาสนิคา้ญีปุ่น่มาแสดง
ในงานเอก็ซโ์ปเพือ่หาตลาด พรอ้มกนันีเ้มือ่งานเสรจ็สิน้ลง กไ็ด้
ให้ข้าราชการเหล่านี้ตระเวนไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรป เพื่อ
หาเทคโนโลยีในการผลิตและการตลาดเพื่อนำากลับไปยังญี่ปุ่น

 นอกจากน้ี ยังมีการแสดงพรมเปอร์เซีย ท่ีเป็นจุดเร่ิมต้น
ของความนยิมอยา่งสงูในการใชพ้รมเปอรเ์ซยีของชาวยโุรปนบั
ตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้มา หลงัจากจดังานเอก็ซโ์ปแลว้ สถานทีจ่ดังาน
ได้ใช้เป็นที่จัดงานแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมอย่างถาวร

 

นอกจากน้ี ยังมีการแสดงพรมเปอร์เซีย 

ท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของความนิยมอย่างสูง

ในการใช้พรมเปอร์เซียของชาวยุโรป

ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา

:: อาคารนิทรรศการของญี่ปุนที่งานเอ็กซ์โป 1876 ที่นครฟิลาเดลเฟีย
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:: ส่วนที่เป็นมือชูคบเพลิงของเทพีเสรีภาพ (Statute of Liberty)          

ตั้งแสดงที่งานเอ็กซ์โปที่นครฟิลาเดลเฟียเมื่อปี 2419

มีการแสดงศีรษะของรูปป้ันเทพีเสรีภาพ

ท่ีชาวฝร่ังเศสสมทบเงินสร้างข้ึน

เพื่ อจะให้เป็นของขวัญ

แก่สหรัฐฯ เนื่ องในโอกาสครบ 100 ปี 

ท่ีท้ัง 2 ประเทศ ได้ร่วมกันท�าสงคราม

เพื่ อให้สหรัฐฯ ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ

งานเอ็กซ์โปปี 2419 ฉลองเอกราช 

100 ปี ที่นครฟลาเดลเฟีย

 ต่อมาในปี 2419 ได้มีงานเอ็กซ์โปจัดข้ึนท่ีสวน
สาธารณะ Fairmont Park ท่ีกว้างใหญ่มากของนครฟิลาเดลเฟีย        
ประเทศสหรฐัฯ เพือ่ฉลองการครบรอบ 100 ป ีทีป่ระเทศสหรฐัฯ 
ได้ประกาศอิสรภาพ จากประเทศอังกฤษ โดยคนอเมริกันจะ
เรียกงานเอ็กซ์โปว่างาน World Fair และจัดงานไปในรูปแบบ
แตกต่างจากยุโรป โดยเน้นการสร้างความบันเทิงแก่คนดูและ
ให้ความรู้ไปด้วย 
 มีประชาชนเข้าชมงานคร้ังน้ีประมาณ 10 ล้านคน 
ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อขนส่งประชาชนเข้าชมงาน 
โดยเฉพาะ มีการตกแต่งทุกอาคารอย่างสวยงาม และสร้าง
บรรยากาศแห่งความสนุกสนานรื่นเริง 
 สำ าห รับผลิตภัณฑ์สำ าคัญที่ ได้มีการแนะนำาแก่
ประชาชนจำานวนมาก เป็นครั้งแรกในงานเอ็กซ์โปครั้งนี้ คือ 
โทรศัพท์ Bell ซึ่งประดิษฐ์โดยนาย Alexander Graham Bell 
แม้วา่ในการแสดงจะไมไ่ดร้บัความสนใจจากประชาชนนกักต็าม 
แต่อีก 2 ปีต่อมา เริ่มมีการใช้งานโทรศัพท์กันอย่างจริงจัง  
 บริษัท เรมิงตัน นำาเสนอเคร่ืองพิมพ์ดีด ขณะที่               
นายทอมัส แอลวา เอดิสัน นำาเสนอเครื่องโทรเลข นอกจากนี้        
ยงัมกีารนำาเสนอเครือ่งจกัรกลทางการเกษตร เครือ่งจกัรสำาหรบั
อุตสาหกรรมหนัก

งานเอ็กซ์โปปี 2421 กับผลงาน

ปฏิมากรรมรูปปั้นเทพีเสรีภาพ

 สำาหรับงานเอ็กซ์โปปี 2421 จัดข้ึนท่ีกรงุปารสี 
ซึ่งยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งหย่อนกว่าคร้ังก่อนๆ มีประชาชน
ชมงานมากถึง 16.2 ล้านคน โดยเฉพาะเวทีแสดง
คอนเสิร์ตที่มีการติดไฟส่องสว่างโดยใช้ก๊าซ เป็นเชื้อ
เพลงิถงึ 4,500 หลอด เปน็ทีต่ืน่ตาตืน่ใจของผูช้มอยา่ง
มาก ถงึแมจ้ะมกีารใชก้า๊ซจดุไฟใหแ้สงสวา่งมาหลายปี
แล้ว แต่การจุดพร้อมกันจำานวนมากในครั้งนี้นับว่ายิ่ง
ใหญ่ที่สุด 

”

 ในสถานที่กลางแจ้งมีการออกร้านจากประเทศต่างๆ 
ที่หลากหลาย เช่น โรงนาจากประเทศญี่ปุ่น โบสถ์จากอียิปต์ 
ภัตตาคารจากสเปน รถลากจากเวียดนาม ที่ใช้ขนส่งผู้คนจาก
สถานที่แห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนั้น ยังให้ผู้คนได้ชม
บริเวณงานเอ็กซ์โปและกรุงปารีสจากมุมสูง โดยใช้บอลลูน
ขนาดใหญ่จุได้ 50 คน

”
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หอไอเฟลสร้างเสร็จก่อนก�าหนด 

6 สัปดาห์ ในพิธีเปดงานนายไอเฟล

ได้ข้ึนไปปักธงชาติฝร่ังเศสบนยอด

หอไอเฟลด้วยตนเอง 

ซ่ึงขณะน้ัน

ได้กลายเป็นโครงสร้าง

ท่ีสูงท่ีสุดในโลก

เป็นสัญลักษณ์ 

ยุคสมัยความย่ิงใหญ่

ของวิศวกร

”

”

 มกีารแสดงศรีษะของรปูปัน้เทพเีสรภีาพ (Statute of 
Liberty) ที่ชาวฝรั่งเศสสมทบเงินสร้างข้ึน เพ่ือจะให้เป็นของ
ขวัญแก่สหรัฐฯ เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ที่ทั้ง 2 ประเทศได้
ร่วมกันทำาสงคราม เพ่ือให้สหรัฐฯ ได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ 
ซึ่งออกแบบโดย เฟรเดอริค บาร์โธลดี้ ประติมากรชาวฝรั่งเศส 
ปจัจบุนัอนสุาวรยีแ์หง่นีต้ัง้ทีเ่กาะ Liberty ในอา่วนวิยอรก์ กไ็ด้
นำามาแสดงในงานนีแ้ละใหผู้ค้นปนีขึน้ไปตามบนัไดภายในรปูปัน้
จนถึงศีรษะ เพื่อชมงานนี้จากที่สูงได้ 
 สำาหรบัผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีน่ำามาแสดงกม็ตีูเ้ยน็ทีใ่ช้ก๊าซ
เป็นพลงังาน พิมพ์ดดี เป็นต้น มกีารจดัสัมมนา 30 เรือ่ง ควบคูก่บั
งาน เช่น การเงิน ไปรษณีย์ สถิตินานาชาติ สันติภาพของ                   
โลก ฯลฯ มีการแสดงการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แบบง่ายๆ 
เป็นครั้งแรก โดยนายมูโซต์ ซ่ึงเป็นครูสอนภาษาฝร่ังเศส ใช้
กระจกวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร มีหลอดแก้วจุนำ้า 20 
ลิตรอยู่ตรงกลาง ที่เมื่อกระจกวงกลมรับแสงแดดแล้วจะรวม
แสงไปยงัหลอดแก้ว สามารถต้มนำา้เดอืดถงึอณุหภมู ิ152 องศา 
ภายในเวลา 15 นาที

กำาเนิดหอไอเฟล ในงานเอ็กซ์โปปี 2432

 ในป ี2432 ซึง่ตรงกบัสมยัรชักาลที ่5 ของประเทศไทย 
ก็ได้มีงานเอ็กซ์โปที่กรุงปารีส เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี ของ
การปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งมีประชาชนจำานวนมากถึง 32.3 ล้าน
คนเข้าชมงาน มีการออกร้าน 61,722 ราย จาก 50 ประเทศ        
ทั่วโลก เป็นสถิติใหม่ในขณะนั้น 
 สำาหรับสถาปัตยกรรมชิ้นสำาคัญของงานเอ็กซ์โปครั้ง
นี้ คือ การก่อสร้างหอไอเฟลต้ังตามช่ือวิศวกรผู้ก่อสร้าง คือ 
นายกุสตาฟ ไอเฟล ความสูง 300 เมตร กลายเป็นสัญลักษณ์
อมตะของกรงุปารสี โดยเริม่ตน้โครงการเมือ่มขีา่วลอืวา่ประเทศ
ฝรั่งเศสจะจัดงานเอ็กซ์โปเมื่อปี 2426  ได้มีวิศวกร 2 คน คือ 
นาย Koechlin และ Nougier ได้เสนอแก่นายไอเฟลว่าควรจะ
ก่อสร้างหอคอยด้วยโครงสร้างเหล็กขนาดความสูง 1,000 ฟุต 
โดยท้ัง 2 คน ได้สะสมประสบการณ์จำานวนมาก เก่ียวกับ
โครงสร้างเหล็กจากการออกแบบก่อสร้างสะพานเหล็ก      
จำานวนมาก 

:: หอไอเฟลสงู 300 เมตร ทีเ่ดมิจะก่อสร้างไว้ชัว่คราวสำาหรบังาน 

Expo ปี 2432 โดยจะรือ้ทิง้ในปี 2433 แต่กลบักลายมาเป็นโครงสร้าง

อนัถาวร ต่อมากลายมาเป็นสญัลกัษณ์อนัอมตะของกรงุปารสี 

(ภาพถ่ายขณะจดังานเอก็ซ์โป 1900)

 แม้ในระยะแรกนายไอเฟลไม่เห็นด้วย แต่ก็ยอมให้
วิศวกรทั้ง 2 คน ดำาเนินการเก่ียวกับโครงการต่อไป โดยให้มี
สถาปนิก คือ Stephen Sauvestre เข้าไปช่วยเหลือ จนกระทั่ง
สิ้นปี 2427 เมื่อกรุงปารีสได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ
การจัดงานเอ็กซ์โป นายไอเฟลจึงได้เริ่มสนใจอย่างจริงจังกับ
เร่ืองการก่อสร้างหอคอยจากโครงสร้างเหล็ก จึงซ้ือสิทธ์ิเก่ียวกับ
แผนงานก่อสร้างหอคอยจากวิศวกรทั้ง 2 คน 
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 สนิคา้สำาคญัทีม่านำาแสดง คอื การแสดงเครือ่งกำาเนดิ
ไฟฟ้าจากหลายบริษัทชั้นนำาในขณะนั้น  และเป็นครั้งแรกที่เริ่ม
ใช้หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างแก่อาคารในงาน มีภาพยนตร์ที่มี
เสียงมาแสดงเป็นคร้ังแรกโดยมีการฉายภาพยนตร์ และใช้หีบเสียง         
ที่ต่อมาพัฒนามาเป็นเครื่องเล่นจานเสียง 

 แม้ว่าโทรเลข โทรศัพท์ และรถยนต์ จะเคยมีการ
แสดงก่อนหน้านี ้แต่มบีรษิทัต่างๆ นำาความก้าวหน้าสมยันัน้มา
แสดงจำานวนมาก โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้ล้อทำาด้วยเหล็กเป็น
โครงเป็นครัง้แรก ซึง่เดมิใช้โครงทำาด้วยไม้เป็นต้นว่า บรษิทั เปอร์โยต์ 
ได้นำารถยนต์แบบแรกที่ผลิตมาแสดง โดยเป็นแบบ 3 ล้อ        
ขับเคลื่อนด้วยพลังไอนำ้า 

 จากนั้นก็ต้องได้ไปขออนุญาตก่อสร้างจากคณะ
กรรมการจัดงาน โดยจะต้องแข่งกับคนอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
จัดงานได้จัดการประกวดแบบก่อสร้างขึ้นเมื่อต้นปี 2429 แต่
เนือ่งจากการออกแบบของนายไอเฟลไดเ้ริม่เปน็รปูเปน็รา่งอยา่ง
ชัดเจน ดังนั้นจึงไม่ยากที่จะชนะการประกวด 

 หอไอเฟลนี้ เดิมให้ก่อสร้าง ข้ึน
ชั่วคราวเพื่องานเอ็กซ์โปโดยเฉพาะเท่านั้น 
โดยนายไอเฟลได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
จากหอคอยนี้จนกระท่ังถึงปี 2433 หรือ
หลังจากจัดงานเพียง 1 ปีเท่านั้น จากนั้น
กำาหนดตอ้งรือ้ทิง้ การอนญุาตนีก้เ็พือ่เปน็ผล
ตอบแทนแกน่ายไอเฟลทีต่อ้งจา่ยคา่กอ่สรา้ง
ที่ออกเงินเองถึง 6.5 ล้านฟรังก์ โดยได้รับ
เงนิอดุหนนุการกอ่สรา้งจากรฐับาลเพยีง 1.5 
ล้านฟรังก์ 
 หอไอเฟลกำาหนดก่อสร้างเสร็จ
ภายใน 27 เดือน แต่ก่อสร้างเสร็จก่อน
กำาหนด 6 สัปดาห์ ในพิธีเปิดงานนายไอเฟล             
ได้ข้ึนไปปักธงชาติฝร่ังเศสบนยอดหอไอเฟล                 
ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จขณะนั้น
ได้กลายเป็นโครงสร้างที่สูงที่สุดในโลก 
เป็นสัญลักษณ์ "ยุคสมัยความยิ่งใหญ่ของ
วิศวกร" 
 ในระยะแรกหอไอเฟลก็ได้รับการ
วิจารณ์อย่างมากจากทั้งบรรดาศิลปินและ
นักประพันธ์ชั้นแนวหน้า ไปในทางที่ไม่
เห็นด้วยที่ทางรัฐบาลยอมให้สิ่งก่อสร้างอัน      
น่าเกลียด เป็นทิวทัศน์ท่ีอุจาด เน่ืองจาก
ไปบดบังสถาปัตยกรรมอันงดงามของกรุง
ปารีส แต่เมื่อหอไอเฟลก่อสร้างแล้วเสร็จกลับมีประชาชนนิยม         
ชมชอบอย่างมากข้ึนไปชมทิวทัศน์ของกรุงปารีส และมีความคิด
เรียกร้องไม่ให้รื้อทิ้ง
 ยิ่งเมื่อใกล้ครบกำาหนดรื้อถอนได้มีเสียงคัดค้านจาก
ประชาชนจำานวนมาก ไม่ให้รื้อถอนเพราะต้องการให้หอไอเฟล
เป็นสถาปัตยกรรมถาวรของกรุงปารีส ซึ่งในที่สุดหอไอเฟลก็ไม่
ไดถ้กูรือ้ถอน และกลายเปน็สญัลกัษณอ์มตะถาวรของกรงุปารสี 
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ส่ิงประดิษฐ์ส�าคัญท่ีน�ามาแสดงในงานเอ็กซ์โปท่ีชิคาโก

เป็นคร้ังแรก คือ ซิป (Zipper) 

นับเป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีประโยชน์อเนกประสงค์

และใช้กันแพร่หลายท่ัวโลก

”

”
ฉลอง 400 ปี การค้นพบทวีปอเมริกา

กับเอ็กซ์โปที่นครชิคาโก

 ในปี 2436 มีการจัดงานเอ็กซ์โปที่นครชิคาโก เพื่อ
ฉลองการครบรอบ 400 ปีของการค้นพบทวีปอเมริกาของ
โคลัมบัส โดยใช้พื้นที่สวนสาธารณะ Jackson ริมทะเลสาบ
มิชิแกนของนครชิกาโก 10 ตารางเมตร เป็นที่จัดงาน มีอาคาร
ขนาดใหญ่กว่า 10 อาคาร โดยอาคารใหญ่ที่สุดมีขนาดมหึมา
โดยยาว 514 เมตร กว้าง 240 เมตร เทียบเท่าสนามฟุตบอล 
15 สนาม และมีประชาชนเข้าชมงานมากถึง 27.5 ล้านคน 
 ในด้านการแสดงไม่ได้มีเพียงผลิตภัณฑ์มาแสดง
เหมือนเอ็กซ์โปในครั้งก่อนๆ แต่ยังมีการแสดงเทคนิคการผลิต 
เช่น เครื่องจักรรีดแผ่นเหล็ก เป็นต้น สำาหรับสิ่งที่ดึงดูดผู้คนมา
ชมอย่างมาก คือ ปืนใหญ่ซึ่งหนัก 120 ตัน นอกจากนี้ ยังมีการ
เปิดใช้รถไฟขนส่งมวลชนแบบยกระดับมาใช้ที่นครชิคาโก เพื่อ
ขนสง่ผูช้มไปเทีย่วชมงานเปน็ครัง้แรก และไดใ้ชเ้ปน็ระบบขนสง่
มวลชนถาวรของนครชิคาโกจนถึงปัจจุบัน

 สิ่งประดิษฐ์สำาคัญที่นำามาแสดงในงานเอ็กซ์โปที่
ชิคาโกเป็นครั้งแรก คือ ซิป (Zipper) นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่
มีประโยชน์อย่างอเนกประสงค์และใช้กันแพร่หลายทั่วโลก        
นักประดิษฐ์ชาวชิคาโกชื่อ Whitcom Judson เป็นผู้ประดิษฐ์
ซปิชนดิแรกขึน้มาและนำาออกเผยแพรเ่ปน็ครัง้แรกที ่Chicago 
World Fair 1893 แต่ไม่ได้รับการต้อนรับจากผู้คนนัก คือ ขาย
ได้น้อยเพราะคุณภาพไม่ดีนัก ซิปติดง่าย

:: การจดังานเอก็ซ์โปทีน่ครชคิาโก เมือ่ปี 2463 

บรเิวณสวนสาธารณะ Jackson รมิทะเลสาบมชิแิกน 

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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เอ็กซ์โป 1900 ที่กรุงปารีส กับการใช้ทางเลื่ อน

 งานเอ็กซ์โปครั้งแรกของศตวรรรษที่ 20 คือ เอ็กซ์โป 1900 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 12 พฤศจิกายน 2443 
ณ กรุงปารีส เพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นศตวรรษที่ 20 โดยมีประชาชนเข้าชมงานมากถึง 50.9 ล้านคน 

งานเอ็กซ์โปโลก 
ช่วงศตวรรษที่ 20

 งานเอ็กซ์โปครั้งนี้ได้มีการแสดง
สิ่งต่างๆ มากมาย เป็นต้นว่า หัวรถจักรที่
สามารถแลน่ไดด้ว้ยความเรว็ 120 กโิลเมตร
ต่อชั่วโมง และหัวรถจักรขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า นอกจากน้ันนายเฟอร์ดินัลด์ 
ปอร์เช่ ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพนักงานของ
บริษัท Lohners ได้ประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้า
มาแสดง และมีการฉายภาพยนตร์พาโนรามา 
เปน็ครัง้แรก โดยใชเ้ครือ่งฉายภาพยนตร ์10 
เครื่องพร้อมกัน 
 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ปราสาท
ไฟฟ้า (Electricity Palace) โดยการนำา
ดวงไฟจากพลังงานไฟฟ้าจำานวนมากมา
ตกแตง่อยา่งสวยงาม มกีารใชท้างเลือ่นโดย
ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นครั้งแรก โดยเคลื่อนที่
ด้วยความเร็ว 10 - 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
และขนส่งผู้คน 30,000 คนต่อชั่วโมง และ
ไดม้กีารเปดิใชร้ถไฟใตด้นิของกรงุปารสีเปน็  
บางส่วน เพ่ือรับประชาชนมาชมงานเอ็กซ์โป
ครั้งนี้

:: การรับส่งประชาชนมาเที่ยวชมงานเอ็กซ์โป 1900 ณ กรุงปารีส

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

จากเอ็กซ์โป

ถึงบีโอไอแฟร์ 2011
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”

”

แฮมเบอร์เกอร์และไอศกรีมโคน 

แจ้งเกิดในงานเอ็กซ์โปที่นครเซนต์หลุยส์

 ต่อมาในปี 2447 ตรงกับปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ได้
มีการจัดงานเอ็กซ์โปที่นครเซนต์หลุยส์ สหรัฐฯ เป็นการให้การ
ศึกษาและความบันเทิงแก่ประชาชนเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี
ของการที่สหรัฐฯ ซื้อเซนต์หลุยส์จากฝรั่งเศสในราคา 15 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยได้จัดงานขึ้นที่บริเวณ Forest Park มีการ
สร้างสถานท่ีจำาลองมากมาย เช่น ข้ัวโลกเหนือ กรุงเยรูซาเล็ม ฯลฯ 
มีประชาชนเข้าชมงานมากถึง 19.7 ล้านคน นับเป็นงานเอ็กซ์โป
คร้ังใหญ่ของโลกคร้ังสุดท้ายก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
 สำาหรับประดิษฐ์กรรมสำาคัญของงานเอ็กซ์โปครั้งนี้ 
คอื แฮมเบอรเ์กอร ์ซึง่นบัเปน็ของแปลกใหมม่ากในสมยันัน้ โดย
แฮมเบอร์เกอร์ที่เรากินกันทุกวันน้ีในอดีตไม่ใช่ "อาหารขยะ" 
หรือ "Junk Food" เหมือนในปัจจุบัน แต่เป็นส่ิงท่ีสืบทอด
ยาวนานมาจาก "Hamburg Steak" หรือ "สเต็กของนคร
แฮมเบอร์" อันเป็นเมนูยอดนิยมของประชาชนที่อาศัยอยู่ตอน
เหนือของประเทศเยอรมนี โดยในสมัยก่อนยังเป็นสเต็กเนื้อบด
ธรรมดา

ส�าหรับประดิษฐ์กรรมท่ีส�าคัญ

ของงานเอ็กซ์โปคร้ังน้ี 

คือ แฮมเบอร์เกอร์

ซ่ึงนับเป็นของแปลกใหม่มาก

ในสมัยน้ัน

 ส่วนการแปลง Hamburg Steak มาเป็นรูปแบบ
ขนมปังสอดไส้เนื้อบดที่เรามาคุ้นเคยกันในปัจจุบันยังสรุปไม่ได้
ว่าใครคิดก่อนกัน ระหว่างนาย Charlie Nagreen อายุ 15 ปี 
ในงาน Outgamie Country Fair ซ่ึงเป็นงานแสดงสินค้า          
ท้องถ่ินที่มลรัฐวิสคอนซินของสหรัฐฯ ในปี 2428 กับนาย          
Frank Menches เจ้าของภัตตาคารในนครนิวยอร์ก แต่ท่ีแน่ๆ     
ในขณะน้ันแฮมเบอร์เกอร์ยังไม่ได้รับความนิยมแต่อย่างใด

 ในงานเอ็กซ์โปที่นครเซ็นต์หลุยส์ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้
ประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ได้มีโอกาสชื่นชมกับวิถีชีวิตใหม่ๆ 
โดยอาจจะเปน็ไปไดว้า่ในงานแสดงสนิคา้ครัง้นี ้มสีิง่ทีน่า่ตืน่ตา
ตื่นใจมาก ทำาให้ประชาชนไม่มีเวลาในการรับประทานอาหาร
ในภัตตาคารทั่วไป ซื้อแฮมเบอร์เกอร์เพื่อรับประทาน และ
ติดใจ กับรสชาติของขนมปังสอดไส้เน้ือสับทอดร้อนๆ ราดซอส
เข้มข้น นับตั้งแต่งานเอ็กซ์โปครั้งนั้นเป็นต้นมา แฮมเบอร์เกอร์
จงึกลายเปน็สว่นหนึง่ของชาวสหรฐัฯ และกลายเปน็สญัลกัษณ์
แห่งความสะดวกในด้านอาหารการกินของผู้คนทั่วโลกเรื่อยมา
 สำาหรับอีกประดิษฐ์กรรมชิ้นหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ที่งานเอ็กซ์โปที่นครเซนต์หลุยส์คร้ังนี้ คือ ไอศกรีมโคน (Ice 
Cream Cone) เนื่องจากพ่อค้าไอศกรีมคนหนึ่งขายดีจนล้าง
ถ้วยไม่ทัน เมื่อลูกค้าที่หลั่งไหลมาชมงานต่อแถวซื้อมากขึ้น
เรื่อยๆ เขาจึงไปขอซื้อขนมรังผึ้ง (Waffle) จากร้านข้างเคียงมา
มว้นเปน็กรวยใสไ่อศกรมี ทำาใหไ้อศกรมีแบบโคนกลายเปน็ขนม
ยอดฮิตที่ลูกค้าเดินชมงานไปกินไอศกรีมไป เป็นการโฆษณาไป
ในตัว ทำาให้ไอศกรีมแบบโคนแจ้งเกิดได้ในงานนั้น
 อกีนวตักรรมหนึง่ คอื ชาเยน็ โดยเดมิคนจะดืม่ชาร้อน 
แต่ประสบปัญหาว่าสภาพอากาศในช่วงงานเอ็กซ์โปที่นคร
เซนต์หลุยส์ร้อนมาก ทำาให้ขายนำ้าชาไม่ได้ ดังนั้น คนขายจึง
จำาหน่ายโดยเทนำ้าแข็งลงไปในถ้วย ทำาให้คนมาเที่ยวชมงาน
ประทับใจกับชาเย็น
 สำาหรับประเทศไทยได้ไปร่วมแสดงในงานเอ็กซ์โปที่
นครเซนต์หลุยส์ด้วย โดยแสดงตู้ไม้ เรือกัญญาจำาลอง หัวโขน 
สมุดข่อย ฯลฯ

:: การแสดงของประเทศไทย ในงานเอ็กซ์โป ที่นครเซนต์หลุยส์เมื่อปี 2447
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ฉลอง 100 ปี ก่อตั้งชิคาโก

 ในปี 2476 ได้มีการจัดงานเอ็กซ์โปท่ีนครชิคาโก        
ภายใต้เนื้อหาหลัก "ศตวรรษแห่งความก้าวหน้า” (Century    
of Progress) โดยเป็นการฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตัง้
นครชคิาโก และเป็นช่วงเวลาทีเ่ศรษฐกจิสหรฐัฯ เริม่ฟ้ืนตวัจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกตำ่า นับว่าประสบผลสำาเร็จในการฟื้นฟูความ
เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแก่ประชาชน
 งานเอก็ซ์โปครัง้นีม้ปีระเทศเข้าร่วม 47 ประเทศ และ
ประชากร 38.3 ล้านคนเที่ยวชมงาน โดยนับเป็นครั้งแรกที่            
มีบรษิทัขนาดใหญ่จำานวนมาก เช่น GM ฟอร์ด ไครสเลอร์ ฯลฯ 
ก่อสร้างอาคารนิทรรศการขนาดใหญ่ของตนเอง มีการแสดง
ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ เช่น กระบวนการกลัน่นำา้มนั ทฤษฎี
ฟิสิกส์เกี่ยวกับอะตอม หลอดไฟนีออน เรือเหาะของบริษัท 
Zeppelin จากเยอรมนมีาสาธติ โดยลอยเหนอืทะเลสาบมชิแิกน 
บริษัทภาพยนตร์จากฮอลลีวูดแสดงภาพยนตร์ 3 มิติ ฯลฯ

:: โปสเตอร์งานเอ็กซ์โปปี 2476 ที่นครชิคาโก

งานเอ็กซ์โปป ี2480 กับความตึงเครียด

ก่อนสงครามโลกครั้งที ่2
 ภายหลังจากที่งานเอ็กซ์โปขนาดใหญ่ห่างหายไปจาก
ทวีปยุโรปนับจากสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นเวลานาน ภายใต้
ภาวะทีโ่ลกยงัไม่ฟ้ืนตวัจากภาวะเศรษฐกจิตกตำา่ครัง้ใหญ่ (The 
Great Depression) และยังมีความขัดแย้งระหว่างประเทศ
มากมาย โดยมผีูน้ำาจอมเผดจ็การหลายคน เช่น ฮติเลอร์ มสุโสลนิี 
ฟรังโก ฯลฯ ก้าวข้ึนสู่อำานาจ ต่อมาในปี 2480 ก่อนเกิด
สงครามโลกครัง้ที ่2 เลก็น้อย กไ็ด้จดังานเอก็ซ์โปครัง้ใหญ่ทีก่รงุ
ปารีส โดยมีประชาชนเข้าเที่ยวชมงานมากถึง 31 ล้านคน 
 เนื่องจากเป็นยุคสมัยที่คุกรุ่นด้วยกลิ่นไอสงคราม 
บรรยากาศของงานจงึสะทอ้นการแขง่ขนัวา่ใครเปน็เลศิดา้นใด 

:: ศาลาไทยในงานเอ็กซ์โป ที่กรุงปารีส
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เชน่ ทำาอาคารสงูทีส่ดุหรอืใหญท่ีส่ดุ โดยพาวลิเลยีนของเยอรมนี
ในยุคนาซี และพาวิลเลียนสหภาพโซเวียตซ่ึงเป็นประเทศคู่อริกัน 
ได้ถูกกำาหนดให้มีสถานท่ีต้ังเผชิญหน้าอยู่ตรงข้ามกัน นอกจากน้ี   
มีการสร้างอาคารเกี่ยวกับส่ือมวลชนเป็นคร้ังแรก โดยแสดง
การเสนอขา่วของหนงัสอืพมิพ ์การพมิพ ์ฯลฯ มกีารใชแ้สงและ
เสียงประกอบจำานวนมาก

:: อาคารนทิรรศการของบรษิทั เวสติง้เฮ้าส์ ในงานเอก็ซ์โป 1939 

ที่นครนิวยอร์ก

เอ็กซ์โป 1939 หันมาเน้นวัฒนธรรม

ควบคู่กับเทคโนโลยี

 ต่อมาได้มีการจัดงานเอ็กซ์โปหรือท่ีเรียกในสหรัฐฯ 
ว่างาน World's Fairs ที่ย่านควีนส์ ของนครนิวยอร์ก เมื่อปี 
2482 – 2483 บนพื้นที่พัฒนาขึ้นมาแทนพื้นที่เดิมซึ่งเป็นหนอง
บึงและบ่อขยะ โดยมีแนวคิดหลัก คือ “การสร้างโลกสําหรับ
อนาคต” (Building the World of Tomorrow) 
 เดิมงานเอ็กซ์โปจะเน้นเทคโนโลยีเป็นหลัก นับว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงคร้ังสำาคัญ โดยหันมาให้ความสำาคัญกับ
เรือ่งวฒันธรรมควบคูไ่ปกบัเทคโนโลย ีภายหลงัเปดิงานเอก็ซโ์ป
ครั้งนี้เพียงไม่กี่วัน สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้อุบัติขึ้นที่ทวีปยุโรป 
 อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีการจัดงานต่อไป โดยมีบริษัท
ต่างๆ ในสหรัฐฯ เช่น ไครสเลอร์ โคคาโคล่า เวสต้ิงเฮ้าส์        

นำาส่ิงใหม่ๆ มาแสดง มีอาคาร Temple of Religion เปรียบเทียบ
ศาสนาสำาคัญของประเทศตะวันตก มีการแสดงโทรทัศน์เป็น
ครั้งแรกในโลก
 อนึง่ ระหวา่งงานเอก็ซโ์ปในปทีี ่2 คอื ป ี2483 ไดเ้กดิ
สงครามโลกครัง้ที ่2 ทำาใหบ้างประเทศ เชน่ สหภาพโซเวยีต ยตุิ
งานแสดงภายในอาคารนิทรรศการของตนเอง

งานเอ็กซ์โปที่กรุงบรัสเซลส์ 

ภายใต้บรรยากาศสงครามเย็น

 ในปี 2501 ได้มีการจัดงานเอ็กซ์โป ที่กรุงบรัสเซลส์ 
นับเป็นงานเอ็กซ์โปขนาดใหญ่ครั้งแรกภายหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “A world view - A new 
humanism” หรือ “โลกทัศน์ ...” ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์ของการ
ปรบัเปลีย่นจากแนวคดิทีมุ่ง่เนน้ดา้นเทคโนโลย ีมาสูล่ทัธมินษุย์
นิคม (Humanism) 

:: รูปปนแม่โพสพ ซึ่ง

แสดงในอาคารนทิรรศการ

ของประเทศไทย ในงาน

เอ็กซ์โป ที่นครนิวยอร์ก

เมื่อปี 2482
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 สัญลักษณ์สำาคัญท่ีก่อสร้างข้ึนสำาหรับงานเอ็กซ์โปคร้ังน้ี 
คือ Atomium ซึ่งเป็นรูปหล่อแทนอะตอมขนาดยักษ์ โดยสื่อให้
เห็นว่ามนุษยชาติ ได้ใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย และ
ไปในด้านสันติ ต่อมา Atomium ที่ก่อสร้างสำาหรับงานเอ็กซ์โป
ครั้งนี้ ได้กลายเป็นแลนด์มาร์คของกรุงบรัสเซลส์
 งานเอ็กซ์โปคร้ังน้ีจัดขึ้นในยุคสงครามเย็นระหว่าง
สหรัฐฯ กับสหภาพโซเวียต จึงมีการแสดงเพื่อข่มขวัญฝ่ายตรง
ข้าม ซึ่งเป็นบรรยากาศคล้ายกับงานเอ็กซ์โปที่จัด ณ กรุงปารีส
เมือ่ป ี2480 โดยสหภาพโซเวยีตไดก้อ่สรา้งอาคารใหญท่ีส่ดุของ
งาน และนำารูปจำาลองดาวเทียมสปุกนิก ซ่ึงเป็นดาวเทียมดวงแรก
ของโลกที่เพิ่งยิงขึ้นสู่วงโคจรมาแสดงด้วย
 อย่างไรก็ตาม อาคารของบริษัท โคคาโคล่า ซ่ึงแม้
แสดงในนามส่วนตัว ไม่ได้มาแสดงในนามของประเทศสหรัฐฯ 
แต่กลับมีประชาชนสนใจเข้าชมมากมายไม่แพ้อาคารของ
สหภาพโซเวียต

งานเอ็กซ์โปครั้งนี้จัดขึ้นในยุคสงครามเย็น

ระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพโซเวียต 

จึงมีการแสดงเพื่ อข่มขวัญฝ่ายตรงข้าม

โดยสหภาพโซเวียตได้ก่อสร้างอาคารใหญ่ที่สุดของงาน

และน�ารูปจ�าลองดาวเทียมสปุกนิก 

ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลก

ที่เพิ่งยิงขึ้นสู่วงโคจรมาแสดงด้วย

”

”
”

”

ขณะที่ประเทศอื่ นๆ อวดความมั่งคั่ง

 วิทยาการ หรืออุดมการณ์ 

แต่อาคารของประเทศไทย

กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม 

โดยเน้นความสวยงามและมิตรภาพของประเทศ 

ภายในอาคารเน้นการประดับด้วยดอกไม้นานาชนิด

  สำาหรบัประเทศไทยกไ็ดเ้ขา้รว่มงานเอก็ซโ์ปครัง้นีด้ว้ย 
โดยก่อสร้างอาคารจำาลองแบบมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์
ปราสาท (ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
กับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท) ซึ่งเป็นปราสาทโถงแบบจตุรมุข 
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ทั้งนี้ ขณะที่ประเทศอื่นๆ อวดความ
มัง่คัง่ วทิยาการ หรอือดุมการณ์ แตอ่าคารของประเทศไทยกลบั
เป็นไปในทางตรงกันข้าม โดยเน้นความสวยงามและมิตรภาพ
ของประเทศ ภายในอาคารเน้นการประดับด้วยดอกไม้นานา
ชนิด

:: การแสดงคนเหาะภายในงานเอ็กซ์โปปี 1964 

และปี1965 ที่นครนิวยอร์ก
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BIE ไม่เห็นด้วยกับการจัดงานเอ็กซ์โปที่นิวยอร์ก

”

”

งานเอ็กซ์โปครั้งนี้ ได้เกิดความขัดแย้ง

ระหว่างผู้จัดงานและ BIE ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับการจัดงานเอ็กซ์โปในหลายด้าน เช่น

ผู้จัดงานต้องการเก็บเงินค่าพื้นที่จากประเทศต่างๆ

ซึ่งตามกฎของ BIE ต้องให้พื้นที่ฟรี

 ตอ่มาในป ี2507 ไดม้กีารจดังาน World Fair บนพืน้ที ่
2.6 ตารางกิโลเมตร ท่ีสวนสาธารณะ Flushing Meadows Corona 
Park ของนครนิวยอร์ก ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “สันติภาพผ่าน
ความรู้ความเข้าใจ” (Peace Through Understanding) โดย
จัดติดต่อกัน 2 ปี คือ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน  – 18 ตุลาคม 
2507 และระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 17 ตุลาคม 2508 
 อย่างไรก็ตาม งานเอ็กซ์โปครั้งนี้ได้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างผู้จัดงานและ BIE ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยว
กับการจัดงานเอ็กซ์โปในหลายด้าน เช่น ผู้จัดงานต้องการเก็บ
เงินค่าพ้ืนท่ีจากประเทศต่างๆ ซ่ึงตามกฎของ BIE แล้ว จะต้อง    
ให้พื้นที่ฟรี รวมถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้จัดงานท่ีวิจารณ์
องค์การ BIE ฯลฯ ทำาให้องค์การ BIE ไม่พอใจมาก ไม่รับรอง
งานเอก็ซโ์ปครัง้นี ้พรอ้มกบัขอใหป้ระเทศสมาชกิไมเ่ข้ารว่มงาน
ครั้งนี้ 

 มาตรการควำ่าบาตรของ BIE ทำาให้งานครั้งนี้ไม่มี
อาคารนทิรรศการของหลายประเทศ เช่น แคนาดา ออสเตรเลยี 
สหภาพโซเวียต และประเทศยุโรปแทบทุกประเทศ เพื่อแก้ไข
สถานการณ์ ผู้จัดงานได้ไปเชิญบริษัทมาร่วมงานแทน รวมถึง
เชิญหน่วยงานท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ มาร่วมงาน เพื่อ
ทดแทนการที่รัฐบาลของประเทศนั้นๆ ไม่มาร่วมงาน
 สัญลักษณ์สำาคัญของงานเอ็กซ์โปคร้ังน้ี คือ Unisphere 
เป็นลูกโลกทำาด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาดสูงเท่ากับตึก 12 ชั้น 
ซึ่งจัดทำาขึ้นและออกค่าใช้จ่ายโดยบริษัท US Steel ซ่ึงเป็น
บรษิทัยกัษใ์หญข่องโลกในดา้นอตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้
ในช่วงนั้น

 สำาหรับอาคารของสหรัฐฯ ได้มีเนื้อหาหลัก คือ ความ
ทา้ทายสูค่วามยิง่ใหญ ่(Challenge to Greatness) โดยเปน็การ
เดินทาง 15 นาที ผ่านเนื้อหาที่เป็นประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ 
รวมถึงนำาเสนอ “นโยบายสังคมที่ยิ่งใหญ่” (Great Society) 
ของประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสัน ซึ่งมุ่งเน้นขจัดปัญหา
ความยากจนและเสริมสร้างระบบสวัสดิการสังคม 
 งานครั้งนี้มีการแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น บริษัท 
IBM นำาเสนอคอมพิวเตอร์รุ่น 350 ที่สามารถอ่านตัวอักษรที่
เขียนจากลายมือคน และโรงภาพยนตร์ขนาด 500 ที่นั่ง ซึ่ง
เคลื่อนไหวได้
 ส่วนองค์กรการบินและอวกาศของสหรัฐฯ (NASA) 
ได้นำาเสนอยานอวกาศ รวมถึงจรวดประเภทต่างๆ ที่ส่งยาน
อวกาศข้ึนสูว่งโคจรในอวกาศ สว่นอาคารนทิรรศการของบรษิทั 

GM ไดเ้สนอสิง่ทีเ่รยีกวา่ Futurama โดยใหผู้ม้าเทีย่วงานนัง่บน
เก้าอี้ที่เคลื่อนที่ได้ เพื่อมองไปยังโลกแห่งอนาคต ซึ่งประสบผล
สำาเรจ็มาก มปีระชาชนเกอืบ 26 ลา้นคน ทีเ่ขา้ชมภายในอาคาร
ของ GM
 ในด้านอาหารการกิน มลรัฐวิสคอนซินได้นำาเสนอ
เนยแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มลรัฐฮาวายได้นำาเสนอภัตตาคาร
จำาหนา่ยอาหารของฮาวาย ขณะทีเ่ครือ่งดืม่เซเวน่อพัไดน้ำาเสนอ
อาหารทีเ่ปน็แซนวชิประเภทตา่งๆ จากทัว่โลกมาใหผู้ช้มงานได้
ลิ้มลองรสชาติ
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เอ็กซ์โปที่กรุงมอนทรีออล 

เพื่อก้าวพ้นจากเงาของ

สหราชอาณาจักร

 ในปี 2510 ได้มีงานเอ็กซ์โป
ที่กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา       
มีเน้ือหาหลัก คือ “คนและโลกของเขา” 
(Man and his World) โดยมสีญัลกัษณ์

:: โฆษณางานเอ็กซ์โป 1964/1965 ที่นครนิวยอร์ก

สัญลักษณ์ส�าคัญของงาน คือ Montreal

มีความสูงเท่ากับตึก 20 ชั้น 

เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์

ว่าแคนาดาได้พัฒนาตนเองก้าวพ้น

จากเงาของการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ

”

”

:: บรรยากาศงานเอ็กซ์โป 1970 ที่นครโอซากา

 สิ่งที่ประทับใจอีกประการหน่ึงของคนท่ีเข้าเที่ยวชม
งาน คือ ยางรถยนต์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกขนาดสูงเท่ากับ
ตึก 8 ชั้น ของบริษัท Uniroyal โดยเป็นชิงช้าสวรรค์ในตัวเอง
ด้วย ภายหลังจากเลิกงาน World Fair ก็ได้ย้ายชิงช้าสวรรค์นี้
ไปตั้งเป็นการถาวรที่ทางหลวงที่ผ่าน Allen Park ของนคร
ดทีรอย กลายเปน็สญัลักษณข์องความเข้มแข็ง ทางอุตสาหกรรม
รถยนต์ของนครดีทรอย อันถือเป็นเมืองหลวงของอุตสาหกรรม
รถยนต์ของโลก

สำาคัญของงาน คือ Montreal Biosphere ซึ่งมีความสูง
เท่ากับตึก 20 ชั้น เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์ว่าแคนาดา
ไดพ้ฒันาตนเองก้าวพน้จากเงาของการเปน็อาณานคิมของ
อังกฤษ
 สำาหรบัตวัอยา่งของผลติภณัฑท์ีป่ระสบผลสำาเรจ็ 
คอื บรษิทั Mack ผูผ้ลติรถไฟเหาะสำาหรบัสวนสนกุ ซึง่เดมิ
แทบไม่มีใครรู้จักเพราะเป็นบริษัทที่มาจากเมืองเล็กๆ แห่ง
หนึ่งในเยอรมนี ได้ไปแสดงที่งาน Expo Montreal ใน
ปี 2510 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก ไม่กี่ปีหลังจากนั้น 
Mack ก็ไปติดตั้งรถในสวนสนุกนับร้อยแห่งทั่วโลกตั้งแต่ที่
มลรัฐฟลอริดา ถึงกรุงมอสโก ไต้หวัน สิงคโปร์ ไทย ฯลฯ
 สำาหรับประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ไดเ้สดจ็พระราชดำาเนนิไปทำาพธิเีปดิอาคารของประเทศไทย 
ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นรูปศาลาไทยด้วย
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:: บรรยากาศงานเอ็กซ์โป 1970 ที่นครโอซากา

เอ็กซ์โปโอซากา เน้นความกลมเกลียว

ของมนุษยชาติ

 ถัดจากนั้น 3 ปี คือ ในปี 2513 ก็ได้มีการจัดงาน
เอ็กซ์โปครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียที่พื้นที่ Suita ทาง
ตอนเหนือของนครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเนื้อหาหลัก 
คอื “ความกา้วหนา้และความสอดคลอ้งกลมเกลยีวกนัของมวล
มนุษยชาติ" (Progress and Harmony for Mankind) ซึ่ง
ประสบผลสำาเร็จมาก โดยมีประชาชนเข้าชมงานมากถึง 64.2 
ล้านคน
 ประเทศต่างๆ ได้อวดศักดาในงานเอ็กซ์โปที่นคร       
โอซากาอย่างเต็มที่ โดยสหรัฐฯ ได้แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
โครงการอพอลโลทีเ่ดนิทางไปเหยียบดวงจนัทร ์พรอ้มกบัแสดง
หินจากดวงจันทร์ที่ได้นำากลับมายังโลก
 สำาหรับประเทศเยอรมนีตะวันตกได้จัดพื้นที่แสดงไว้
ใต้ดิน ส่วนพื้นที่ข้างบนดินตกแต่งไว้เป็นสวน สำาหรับสหภาพ
โซเวียตก็ได้สร้างอาคารบนพ้ืนท่ีกว้างขวางกว่าของประเทศ 
อ่ืนๆ โดยจำาลองสังคมของสหภาพโซเวียต เช่น อาหารการกิน 
วิทยาการ และยังแสดงประวัติวีรบุรุษคนสำาคัญ คือ เลนิน 
เนื่องจากครบรอบปีเกิด 100 ปีพอดี
 โดยประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมงานเอ็กซ์โป ท่ีนครโอซากา     
ด้วย โดยได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิฯ์ ในงานเอก็ซโ์ปครัง้นี ้โดยมกีรมหมืน่
นราธปิพงศป์ระพนัธเ์สดจ็แทนพระองค ์นอกจากนี ้ผูจ้ดังานยัง

จ้างช้างไทยจากจังหวัดสุรินทร์ 19 เชือกไปแสดงในงานนี้ด้วย 
มีการแสดงแฟชั่นโดยมีนางเอก คือ คุณเยาวเรศ  นิสากร เป็น
นางแบบ สว่นคณุชนนิทร ์นนัทนาคร กไ็ปถา่ยทำาภาพยนตรไ์ทย
เรื่อง “รักเธอเสมอ” ในงานเอ็กซ์โปครั้งนี้
 ภายหลังจัดงาน หน่วยงานราชการได้ดัดแปลงพื้นที่
งานเอ็กซ์โปมาใช้ประโยชน์เป็นสวนญ่ีปุ่นและเป็นอาคาร
พพิธิภณัฑ ์2 แหง่ คอื พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิก่ียวกับชาตพินัธุว์ทิยา
และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านศิลปะ นอกจากนี้ ได้มีการเก็บ
หอคอยที่เรียกว่า Expo Tower ขนาดความสูง 127 เมตร เอา
ไว้เป็นอนุสรณ์ ภายในสวนสาธารณะอนุสรณ์เอ็กซ์โป 1970 
(Expo'70 Commemoration Park) และกลายเป็นแหล่ง    
ท่องเที่ยวสำาคัญอีกแห่งหนึ่งให้นักท่องเที่ยวข้ึนลิฟต์ไปบนยอด
ของหอคอย
 สำาหรับในช่วงงานเอ็กซ์โป มีนักท่องเที่ยวขึ้นหอคอย 
Expo Tower มากถึง 1.48 ล้านคน และภายหลังงานเอ็กซ์โป
สิ้นสุดลง มีประชาชนขึ้นไปชมอีก 1.72 ล้านคน อย่างไรก็ตาม 
ทางราชการไดป้ดิการใหบ้รกิารนำานกัทอ่งเทีย่วข้ึนไปบนหอคอย
ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา และต่อมาได้ประกาศรื้อถอนหอคอย
แห่งนี้เมื่อปี 2545
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ว่างเว้นงานเอ็กซ์โปขนาดใหญ่อีกยาวนาน

 ภายหลังจากการจัดงานเอ็กซ์โปขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า 
“Universal Exposition” ที่นครโอซากา จากนั้นมีเพียงการ
จัดแต่เฉพาะงานเอ็กซ์โปขนาดย่อมๆ ที่เรียกว่า "Specialized           
Exposition" เท่านั้น โดยจัดขึ้นหลายเมือง เช่น กรุงเวียนนา 
กรงุอมัสเตอรด์มั เกาะโอกนิาวา เมอืงลเิวอรพ์ลู นครแวนคเูวอร ์
เมืองซูกุบา เมืองบริสเบนของออสเตรเลีย เมืองเตจอนของ
เกาหลีใต้

 ต่อมาในปี 2535 ก็ได้มีการจัดงานเอ็กซ์โปขนาด     
ค่อนข้างใหญ่และมีคุณภาพเพียงพอในลักษณะ "Universal 
Exposition" ข้ึนอีกครั้งหนึ่ง ที่นครเซวิลยาของประเทศ
สเปน โดยมีเน้ือหาหลัก คือ “ยุคของการค้นพบ” หรือ “Age of        
Discovery” มกีารแสดงตา่งๆ เชน่ อาคารแสดงถงึการเดนิเรอื
และการค้นพบทวีปอเมริกา สำาหรับสิ่งประดิษฐ์สำาคัญที่นำามา
แสดง คือ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ภายนอกอาคาร
 งานครั้งนี้ประสบผลสำาเร็จอย่างงดงาม มีประชาชน
เข้าเที่ยวชมงานมากถึง 40 ล้านคน โดยงานได้จัดขึ้นที่เกาะ
เล็กๆ รกร้างว่างเปล่า ซึ่งภายหลังจากงานเอ็กซ์โป ได้พัฒนา
เป็นศนูย์วจิยัทางเทคโนโลย ีสำาหรบัผลพลอยได้อกีประการหนึง่
จากงานเอ็กซ์โปครั้งนี้ คือ สะพานข้ามแม่นำา้ Guadalquivir 
จำานวน 6 แห่ง โรงแสดงโอเปรา (Opera House) นอกจากนี้ 
ยังมีสถานีรถไฟใหม่ และมีการขยายท่าอากาศยานเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีสถานีรถไฟใหม่ และมีการขยาย
ท่าอากาศยานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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รองฯ ส่งศักดิ์ 

นักประสานสิบทิศ

ยุทธศักดิ์		คณาสวัสดิ์	/	ณัฐวีณ์		ทวีทรัพย์
นิศารัตน์		เขียนนิล	/	สุนันทา			อักขระกิจ	/	
ณัฐพล		สุขสำาราญ	

 เมื่ อสิน้สดุเดอืนกนัยายนของทกุป ีหนว่ยงานราชการ

ต่างๆ ก็จะมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเกษียณอายุ

ราชการ เช่นเดียวกับบีโอไอ ในปี 2554 มีรองเลขาธิการ                      

ทา่นหนึง่ ทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการประสานงาน และเปน็กำาลงั   

สำาคัญของการจัดงานบีโอไอแฟร์มาถึง 3 คร้ังคือ รองฯ ส่งศักด์ิ 

ลิมบานเย็น โดยท่านรับราชการท่ีบีโอไอมาต้ังแต่ยุคบุกเบิก

ใหม่ๆ  จนกระทัง่บโีอไอ มชีื่ อเสยีงเปน็ทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวางมา

ถึงทกุวนันี ้กอ่นทา่นจะหมดวาระไปจงึไดฝ้ากขอ้คดิและแนวทาง

การทำางานให้ประสบผลสำาเร็จไว้หลายเรื่ อง ถ้าสามารถนำาไป

ปรับใช้ได้จะเกิดประโยชน์อย่างมาก

ย้อนอดีตวันวาน

 รองฯ ส่งศักดิ์ ย้อนอดีตในวันวานว่า เกิดและเติบโต
ที่กรุงเทพฯ โดยมีบ้านพักอาศัยอยู่ในย่านประตูนำ้า บริเวณ
ธนาคารนครหลวงไทยในปัจจบุนั คณุพ่อเป็นชาวจนีทีเ่ดินทางมา

ประเทศไทยเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว ส่วนคุณแม่เป็นลูกชาวสวน 
เมือ่คณุพ่อคณุแม่แต่งงานกันจงึได้หนัไปดำาเนนิธรุกิจทีเ่กีย่วกับ
สิง่ทอ ผ้าต่างๆ รวมถงึทีน่อน หมอน มุง้ด้วย โดยเปิดเป็นโรงงาน
ขนาดเลก็ มคีนงานประมาณ 5 - 10 คน ต่อมาเมื่อกิจการเริ่ม 
ดข้ึีน จงึได้ขยับขยายมาเปิดเป็นร้านค้าทีอ่าคารพาณิชย์ รมิถนน
ราชปรารภ ตรงข้ามกบัโรงแรมอนิทรา ปัจจบุนัได้เลกิกจิการไป
แล้ว เนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด

จบวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

 เริ่มต้นศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนเฉลิมศาสน์ศึกษา     
จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ที่โรงเรียนสันติราษฎร์บำารุง จากนั้นไปศึกษาต่อชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนเกษมพิทยา ย่าน
คลองตัน และไปสำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ที่
โรงเรียนอำานวยศิลป
 สำาหรับการเรียนที่โรงเรียนอำานวยศิลป ซึ่งเป็น
โรงเรียนชายล้วนนั้น แม้จะอยู่ห้องต้นๆ แต่ก็ไม่ชอบเรียน
วิชาชีววิทยา ดังนั้นเมื่อต้องเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย จึงเลือกเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอันดับ
หนึ่งและก็ได้ตามที่ตั้งใจ ซึ่งมีเพื่อนร่วมห้องกว่า 26 คนที่เลือก
เรียนจากทั้งหมด 55 คน โดยกระจายอยู่ใน 5 มหาวิทยาลัย 
คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์สว่นเพือ่นๆ ทีเ่หลอืในชัน้เดยีวกนั
เลือกเรียนต่อในสาขาวิชาต่างๆ กัน เช่น นิติศาสตร์  

สัมภาษณ์พิเศษ
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รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  รวมท้ัง   
แพทยศาสตร์ด้วย   
 การเรียนท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วงน้ัน        
2 ปีแรกต้องเรียนที่กรุงเทพฯ ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียน
อำานวยศิลป พระนคร ท้ังน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้าง อธิการบดีของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น
คือ ดร. สตางค์ มงคลสุข  ซึ่งท่านได้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

เริ่มงานแรกด้านสิ่งทอ

 หลังจากที่สำาเร็จการศึกษาแล้ว ได้สมัครทำางานกับ
บรษิทัหลายแหง่ หนึง่ในนัน้คอื โรงงานทอผา้กรงุเทพฯ ของคณุ
พงษศ์กัดิ ์อสัสกลุ  ซึง่เปน็ประธานหอการคา้ไทยคนปจัจบุนัดว้ย 
แต่ท้ายสุดเลือกทำางานที่โรงงานวินเนอร์เท็กซ์ไทล์ เป็นโรงงาน
ผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่งมีเทคโนโลยีสูงกว่าโรงงานทอผ้า  
ปั่นด้ายทั่วไป ทำาให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านส่ิงทอได้
มากยิ่งขึ้น แต่ทำาอยู่ได้ประมาณ 1 ปีก็ลาออก สาเหตุเพราะไม่
ชอบการทำางานประจำาในโรงงาน
 หลังจากนั้นจึงไปสอบเพื่อเข้าทำางานในสำานักงาน   
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ซ่ึงอยู่ในช่วงปี 2520 
นับได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิก โดยสำานักงานฯ ในขณะนั้นตั้งอยู่ที่ถนน
ราชดำาเนิน โดยมีคุณสมพร บุญยคุปต์ เป็นเลขาธิการ

กองสิทธิประโยชน์ เป็นงานแรกในบีโอไอ

 สำาหรับการเริ่มต้นทำางานที่บีโอไอนั้น กองสิทธิ
ประโยชน์เป็นกองแรกที่ได้เร่ิมทำางาน โดยมี ดร. จักรกฤษณ์ 
บูรณะสัมฤทธิ์ เป็นผู้อำานวยการ (ต่อมาดำารงตำาแหน่งเป็นรอง

เริ่มต้นท�างานที่บีโอไอ

 ในกองสิทธิประโยชน์เป็นกองแรก

เมื่ อมีการปรับโครงสร้างจึงได้ท�างาน

ที่กอง 3 จากนั้นได้รับโอกาสที่ดีจาก

ผู้ ใหญ่ให้ไปท�างานที่กองภูมิภาค

และกองต่างประเทศตามล�าดับ

”

”
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) และทำางานอยู่ที่กองนี้มาอย่าง    
ต่อเนื่อง แม้จะมีการเปลี่ยนผู้อำานวยการไปหลายท่านก็ตาม  
 จนถงึสมยัทีค่ณุสถาพร  กวติานนท ์ มาดำารงตำาแหนง่
เลขาธกิาร จงึไดม้กีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการบรหิารงานของ 
บีโอไอใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไป รวมถงึเป็นการอำานวยความสะดวกใหก้บันกัลงทนุ และเกดิ
ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้ว จึงได้ย้ายไป
ทำางานที่กองส่งเสริมการลงทุนที่ 3 จากนั้นก็ได้รับโอกาสที่ดี
จากผูใ้หญใ่หไ้ปทำางานทีก่องสง่เสรมิการลงทนุภมูภิาค และกอง
การต่างประเทศตามลำาดับ โดยรักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการ 
กองการต่างประเทศอยู่เกือบหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ท่าน
เลขาธิการ คุณสมพงษ์ วนาภา จะเกษียณอายุราชการ ก็ได้รับ
ความไว้วางใจ โดยได้รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ 
กองประสานการลงทนุ ซึง่ตอ่มาไดป้รบัเปลีย่นเปน็สำานกัพฒันา
ปัจจัยสนับสนุนการลงทุน และตำาแหน่งล่าสุดก่อนมาเป็นรอง
เลขาธิการคือ  ผู้อำานวยการสำานักบริหารการลงทุน 2
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กฎระเบียบใดที่เก่าและล้าสมัย  

ควรต้องเร่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ให้เหมาะสม

ขอฝากให้น้องๆ ชาวบีโอไอทุกคน

ช่วยกันดูแล ทั้งในเรื่องของนโยบายที่ดี 

และที่ส�าคัญถ้าสามารถคิดนอกกรอบได้

ก็จะส่งผลดีต่อการท�างานยิ่งขึ้น  

เนื่องจากการคิดหรือท�าในกรอบ

ที่ก�าหนดไว้ ใช่ว่าจะถูกเสมอไป

บรรยากาศการลงทุนในอดีตและปัจจุบัน

 ในสมัยนั้นบรรยากาศการทำางานของบีโอไอก็เหมือน
กบัหนว่ยงานราชการทัว่ๆ ไป โดยเปน็ระบบแบบเจา้ขุนมลูนาย  
เนื่องจากมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ สูงมาก บีโอไอ
จึงเปรียบเสมือนเป็นผู้มีอำานาจ เพราะมีแต่คนมาห้อมล้อม ซึ่ง
ความรู้สึกจะแตกต่างกันกับในบีโอไอในปัจจุบัน โดยทิศทาง
ของการพัฒนาประเทศน้ัน ไม่สามารถดำาเนินการตามแนวทาง      
ข้างต้นได้ตลอดไป
 เลขาฯ สถาพร  เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี ได้มองเห็นถึง
ปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้  หากปลอ่ยใหบ้รรยากาศการสง่เสรมิการ
ลงทนุ  ดำาเนนิไปตามแนวทางดงักลา่ว  อาจจะสง่ผลเสยีหายตอ่
บีโอไอได้  จำาเป็นต้องเร่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุด ด้วย
การสรา้งคนบโีอไอซึง่ทำางานดา้นบรกิาร  วา่จะตอ้งใหบ้รกิารแก่
ลกูคา้ดว้ยจติใจทีร่กังานบรกิารอยา่งเตม็เปีย่ม (Service Mind)  
ซึ่งทิศทางที่ดำาเนินการนั้น  ถือเป็นการปรับปรุงที่ดี

ต้องยอมรับว่าแนวทางที่เลขาฯ 

สถาพร น�ามาใช้ช่วยสร้างภาพลักษณ์

ใหม่ให้กับบีโอไอได้เป็นอย่างดี

”

”

”

”
 นอกจากนี้ เลขาฯ สถาพร ยังเป็นผู้ที่ริเริ่มให้มีการ    
จัดงานบีโอไอแฟร์ข้ึนเป็นคร้ังแรก ในช่ือว่า ก้าวไกล ไทยทำา 38 
(บีโอไอแฟร์ 95) โดยจัดขึ้นที่บริเวณท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2538 ทั้งนี้
เพื่อให้บีโอไอได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมถึงเพ่ือมุ่งเน้น
แสดงขีดความสามารถ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอยู่
ในขณะนั้นทั้งในและต่างประเทศ ให้ผู้เข้าชมงานท้ังชาวไทย
และต่างประเทศได้รับรู้  และยังเป็นการเปิดตัวท่าเรือพาณิชย์       
แหลมฉบังของประเทศด้วย
 ทัง้นีต้อ้งยอมรบัวา่แนวทางทีเ่ลขาฯ สถาพร นำามาใช้
นั้น ช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับบีโอไอได้เป็นอย่างดี

ทิศทางของบีโอไอในปัจจุบันและอนาคต

 สำาหรับทิศทางการดำาเนินงานของบีโอไอนั้น เร่ืองที่
จำาเปน็ตอ้งปรบัปรงุโดยเรว็คอื การใหบ้รกิารทีด่ ี สง่ออกรวดเรว็
แก่นักลงทุน โดยจะต้องดำาเนินการปรับปรุงให้ทันกับยุคสมัย         
มากข้ึน กฎระเบยีบใดทีเ่กา่และลา้สมยั ควรจะตอ้งเรง่ปรบัปรงุ
เปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสม และใหค้ดิวา่นกัลงทนุคอืเพือ่นของเรา 
ถา้มสีิง่ใดทีพ่อจะชว่ยเขาได ้โดยไมข่ดักบักฎระเบยีบทีม่อียูก่ข็อ
ใหช้ว่ยกนัดแูลดว้ย เนือ่งจากอตุสาหกรรมการลงทนุถอืเปน็แกน
หลักของประเทศ หากเสียหายก็จะทำาให้ประเทศชาติลำาบาก   
ซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันปกป้องดูแล

”

”
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ไทยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิว 

นักลงทุนต่างชาติ รู้สึกดีหากได้เข้ามา

ลงทุน ยกตัวอย่างนักลงทุนชาวอินเดีย  

จะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเอง

 ดงันัน้จงึขอฝากใหน้อ้งๆ ชาวบโีอไอทกุคนชว่ยกนัดแูล
ทัง้ในเรือ่งของนโยบายทีด่ ีและทีส่ำาคญัถา้สามารถคดินอกกรอบ
ได้ก็จะส่งผลดีต่อการทำางานยิ่งขึ้น  เนื่องจากการคิดหรือทำาใน
กรอบที่กำาหนดไว้ใช่ว่าจะถูกเสมอไป
 ยกตัวอย่างเช่น  กรณีของกรมศุลกากร  มีพระราช
บัญญัติเก่ากว่าพระราชบัญญัติบีโอไอมาก  ท่ีปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงกฎระเบียบด้านต่างๆ เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการในหลายๆ ด้าน  และทำาให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจ  ซึ่งแตกต่างจากบีโอไอที่ยังไม่สามารถดำาเนินการได้  
เนื่องจากติดขัดปัญหาในหลายๆ ด้าน
 สำาหรบัเรือ่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจน คอื การยกเวน้อากรขาเขา้
วตัถดุบิสำาหรบัการผลติเพือ่สง่ออก ซึง่มเีศษวสัดทุีเ่หลอืผลติเพือ่
ส่งออก  ยังต้องเสียภาษีอากรขาเข้าเศษวัสดุอีกเพราะเศษยังมี
มูลค่า ขณะที่กรณีเดียวกันของกรมศุลกากรนั้นไม่ต้องเสียภาษี  
ความแตกต่างตรงนี้เกิดขึ้นเพราะใช้วิธีการคิดที่แตกต่างกัน    
ดังนั้น หากจะนำาวิธีการคิดของกรมศุลกากรมาใช้ก็น่าจะเป็น
ผลดีกับบีโอไอ คงต้องฝากไว้กับทุกคนที่บีโอไอพิจารณาต่อไป
 ในอนาคตเพ่ือเป็นการอำานวยความสะดวกแก่นักลงทุน 
ควรปรับลดกฎระเบียบต่างๆ ให้น้อยลง และกฎระเบียบที่มีอยู่
หลายๆ เรื่องพันคอเราเอง รวมทั้งให้หันไปให้ความสำาคัญกับ
เรื่องคลัสเตอร์มากขึ้น ไม่ควรเน้นเรื่องมูลค่าเพิ่ม หากต้องการ

จะให้คลัสเตอร์ใดเข้ามาลงทุนควรให้เลย แม้ในช่วงแรกอาจมา
เพยีงการประกอบอยา่งงา่ย แตถ่า้เราสามารถสรา้งความมัน่ใจ
ให้กับนักลงทุนได้ว่า ประเทศเรามีศักยภาพเพียงพอ ต่อไปก็จะ
ขยายการลงทุนมากข้ึน และมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนเอง ซึ่งเร่ือง
ทำานองนี้ได้มีกรณีตัวอย่างให้เห็นกันมาในหลายๆ บริษัท”

”
 นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีจุดเด่นในเรื่องการไม่แบ่ง
แยกเชื้อชาติ และสีผิว ทำาให้นักลงทุนต่างชาติรู้สึกดีหากได้เข้า
มาลงทุน  ยกตัวอย่างนักลงทุนชาวอินเดีย  การเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยนั้นจะมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในบ้านตัวเอง ซึ่ง
แตกต่างกันหากชาวอินเดียเข้าไปลงทุนที่ตะวันออกกลาง เช่น  
รัฐดูไบ  ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของกิจการมักเลือกลงทุนกับคนผิวขาว
มากกว่า  
 ดังนั้น การที่ประเทศไทยไม่มีปัญหาในเรื่องการแบ่ง
แยกสีผิว  ทำาให้นักลงทุนเกิดความรู้สึกที่ดีมากยิ่งขึ้น  เมื่อต้อง
เขา้มารว่มลงทนุ  นอกจากนีย้งัสามารถใชจ้ดุเดน่นีใ้นการชกัจงู
นักลงทุนได้อีกทางหนึ่งด้วย  ทั้งนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัญหา
ใหญท่ีต่อ้งเรง่ดำาเนนิการแกไ้ข  อยา่งเชน่กรณขีองถา่นหนิทีเ่กดิ
ปัญหาห้ามการขนถ่าย  ที่จังหวัดสมุทรสาคร
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เรื่ องแรกๆ ที่พยายามด�าเนินการคือ  

การให้คนบีโอไอสร้างความสัมพันธ์

กับหน่วยงานอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อง

”
”

ศึกษาวิธีการทำางานให้ประสบผลสำาเร็จ

 สำาหรับเร่ืองการทำางานทางด้านการประสานงานน้ัน 
เรื่องแรกๆ ที่ควรพยายามดำาเนินการคือ การให้คนบีโอไอ
สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้ามี
การประชุมของหน่วยงานต่างๆ หากมีเวลาก็จะเข้าร่วมทุกครั้ง  
อยา่งนอ้ย เพือ่ใหเ้ขาไดเ้หน็วา่เราใหค้วามสำาคญัและความสนใจ
ต่อเขา ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถทำาอะไรได้มากนัก แต่เมื่อมี
ชื่อบีโอไอของเราปรากฏอยู่ในการเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง ก็จะ
เป็นการสร้างความรู้สึกดีๆ ได้เช่นกัน
 ดังนั้นเมื่อถึงเวลาท่ีเราต้องการขอความช่วยเหลือ     
จะสามารถทำาได้ง่ายขึ้น เน่ืองจากได้ทำาความรู้จัก หรือได้เคย
พบปะพูดคุยกันมาก่อนแล้ว หรือบางคร้ังพบกันบ่อยๆ จน
กลายเป็นเพื่อนกัน และเม่ือเป็นเพ่ือนกันแล้ว การพูดคุยหรือ
ขอความชว่ยเหลอืจะงา่ยข้ึนมาก โดยไมม่เีรือ่งผลประโยชนเ์ขา้
มาเกี่ยวข้อง  

 งานบีโอไอแฟร์ 2011 ก็เช่นกัน เหตุผลที่ต้องไปทำา
กจิกรรมความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (CSR) โดยเดนิทางไปพบคณุ
ภญิโญ  ทองเจอื ซึง่จรงิๆ แลว้ไมไ่ปพบกไ็ด ้หรอืทำาไมตอ้งไปพบ
ทา่นเสนาะ เทยีนทอง ซึง่มบีา้นอยูใ่นหมูบ่า้นเมอืงทองธาน ีทา่น
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ ซึ่งประกอบธุรกิจเดินรถในพื้นที่นั้น เนื่องจาก
บุคคลทั้งสามเป็นคนที่ชาวเมืองทองธานีให้การยอมรับ  
 การที่ต้องไปพบเพื่อให้ได้รับทราบว่าจะมีการจัดงาน
ดงักลา่วขึน้ ซึง่ในชว่งการจดังานอาจเกดิปญัหาเรือ่งการจราจร
ตดิขดัมากกวา่ปกต ิและเนือ่งจากระยะเวลาการจดังานยาวนาน
กว่าการจัดงานอื่นๆ และหากมีบุคคลบางกลุ่มที่เกิดความไม่
พอใจสภาพการจราจรท่ีติดขัดมากกว่าปกติ เข้ามาประท้วง ท่านเหล่า      
น้ันจะสามารถชว่ยได ้และหาแนวทางหรอืมาตรการการแกไ้ขไว้
ล่วงหน้าก่อน  
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 อย่างไรก็ตาม ในช่วงทำางานที่กองประสานฯ ก็ได้นำา
แนวคิดนี้ไปใช้เช่นกัน ในขณะท่ียังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น  
หรอืเมือ่ไดร้บัหนงัสอืเชญิจากหนว่ยงานใดๆ ถา้ไมต่ดิภารกจิจะ
ไปร่วมงานด้วยทุกครั้ง และพยายามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ          
บีโอไอไปร่วมด้วย อย่างน้อยให้มีผู้แทนของหน่วยงานไป เพื่อ
เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
 แม้แต่เรื่องปัญหาแรงงานในสมัยน้ัน ก็จะไปร่วม
ประชุมกับกระทรวงแรงงานทุกครั้ง จนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็น
อย่างดี ดังนั้นเวลามีปัญหาเร่ืองแรงงานก็สามารถไปพบเพื่อ
หารือได้ง่ายขึ้น รวมถึงเพื่อนๆ ที่เป็นตำารวจ แม้ไม่มีเรื่องอะไร
ก็จะไปพบกันอยู่เสมอ  โดยเฉพาะในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่  ทั้งนี้
เพื่อเป็นการสร้างความเป็นมิตร
 สำาหรบัตวัอยา่งทีด่ทีีเ่หน็ไดช้ดัเจนในขณะนีค้อื ระดบั
ผู้บริหารของสำานักงานฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่านเลขาธิการ 
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง จะไปร่วมงานต่างๆ ทุกครั้ง หากไม่
ติดภารกิจสำาคัญอื่น ในบางครั้งก็จัดเวลาไปสักเล็กน้อยก็ยังดี 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบีโอไออย่างมาก เพราะในอนาคตการใช้
อำานาจ หรือใช้การประชาสัมพันธ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  อาจ
ไม่เพียงพอ จะต้องจัดทำากิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) ควบคู่ไปด้วย  
 ในสว่นของจงัหวดันนทบรุก็ีไดด้ำาเนนิการไปแล้ว  โดย
การเขา้พบกบัทา่นผูว้า่ราชการจงัหวดัและผูบ้รหิารในสว่นตา่งๆ 
ของจงัหวดั เพือ่ใหท้กุหนว่ยงานในจงัหวดัไดร้บัทราบวา่จะมกีาร
จัดงานดังกล่าวขึ้น  ซึ่งจะทำาให้การประสานงานในด้านอื่นๆ ที่
จะเกิดขึ้นหลังจากนี้สามารถดำาเนินการได้ง่ายยิ่งขึ้น

ดูแลคณะทำางานฯ ด้านการจราจรฯ

 สำาหรับในส่วนของคณะทำางานบีโอไอแฟร์ 2011  ได้
รับมอบหมายให้ดูแลในเร่ืองการนำาสินค้าเข้ามาแสดงในงาน
และเรือ่งการจราจรและความปลอดภยัของงานนี ้โดยเรือ่งการ
จราจรและความปลอดภยัทีต่อ้งดำาเนนิการนัน้เปน็เรือ่งใหญม่าก
และตอ้งใชง้บประมาณในการดำาเนนิการสงู  ซึง่รวมไปถงึสถาน
ที่จอดรถด้วย
 ในเรื่องสถานที่จอดรถนั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์     
ให้ประชาชนท่ัวไป และผู้ท่ีสนใจเข้าชมงานใช้ระบบจอดแล้วจร 
(Park & Ride) แทนการนำารถเข้ามาในงาน  ทัง้นีเ้พือ่ลดปญัหา
การจราจรตดิขดั ในบางจดุอาจมเีฉพาะ Park หรอื Ride อยา่ง
ใดอย่างหนึ่ง โดยจุดที่มี Ride อย่างเดียว จะมีระบบขนส่ง
มวลชน BTS และ MRT รองรับ เช่น ที่สถานีหมอชิต ซึ่งจะ
มีรถรอรับและพาขึ้นทางด่วนไปลงที่เมืองทองธานี รวมถึงผู้ชม
งานทีอ่ยูบ่รเิวณรอบนอก ซึง่มาจากทางดา้นสนามบนินานาชาติ
สุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตด้วย

หากการจราจรติดขัดมาก 

รถจักรยานยนต์นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ที่จะพาผู้ชมเข้างานได้สะดวก

และรวดเร็ว

”

”
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 นอกจากน้ียังได้ประสานกับสถานท่ีรอบๆ เมืองทองธานี
เพื่อจัดหาสถานที่จอดรถไว้รองรับ เช่น ศูนย์ราชการ บริษัท      
ทีโอที จำากัด (มหาชน) กรมอุตุนิยมวิทยา บริษัท ปตท. จำากัด 
(มหาชน) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด และท่า
อากาศยานดอนเมือง แต่คงจะต้องไปเจรจาใหม่ เน่ืองจาก
ภายในสนามบินมีการปรับเปลี่ยนการใช้อาคารผู้โดยสารใหม่  
จึงอาจเกิดความไม่สะดวกข้ึนได้ ส่วนท่ีจอดรถของคลังสินค้า
กรมศุลกากร ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้งาน
แล้วก็เป็นอีกตัวเลือกหน่ึง โดยจะจัดรถบัสขนส่งมวลชนของ
องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) ในการรบัสง่ผูส้นใจเขา้
ชมงาน  
 อย่างไรก็ตาม หากการจราจรติดขัดมาก รถจักรยานยนต์
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะพาผู้ชมเข้างานได้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น แต่ต้องมีการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ด้วย ซึ่งใน
ส่วนนี้ได้หารือกับสารวัตรจราจร สน.ปากเกร็ด เพื่อเตรียมการ
แล้ว และคุณภิญโญ ทองเจือ ซ่ึงเป็นประธานนิติบุคคลของ
หมู่บ้านเมืองทองธานี เน่ืองจากคุณภิญโญ เป็นผู้จัดระเบียบ
คิวรถตู้ในเรื่องการอำานวยความสะดวกในพ้ืนท่ี ดังน้ันถ้ารถ
ติดมากๆ รถจักรยานยนต์สามารถเข้ามาช่วยได้ และยังได้
ประโยชน์ถึง 2 เรื่องคือ
 1. ถ้ารถติดมากก็สามารถน่ังรถจักรยานยนต์เข้างานได้
 2. ความปลอดภัยจะมีมากข้ึน ถ้ามีการบริหารจัดการท่ีดี  
 
 โดยได้ประชาสัมพันธ์ไปอย่างแพร่หลายว่า ระหว่าง
วันที่  5 – 20  มกราคม 2555 จะมีการจัดงานบีโอไอแฟร์ 
2011 จักรยานยนต์ที่สนใจจะมาวิ่งรับส่งผู้เข้าชมงาน ให้มาลง

ทะเบียน พิมพ์ลายน้ิวมือ และทำาประวัติไว้กับทางตำารวจ จากน้ัน       
จะดำาเนินการจัดทำาเสื้อวิน ปลอกแขน หรือมีการติดสติกเกอร์
ที่เป็นสัญลักษณ์ของงานบนหมวกกันน็อกพร้อมหมายเลขที่
ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของ 
งานฯ สามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ
 รวมถึงต้องมีการกำาหนดจุดทางเข้า ว่าคิวนี้คือ คิว
ของงานบีโอไอแฟร์ และกำาหนดจุดจอดรับส่งว่าควรอยู่ตรงจุดใด  
ปัจจุบันมีรถจักรยานยนต์สมัครแล้วกว่า 800 คัน ส่วนเรื่อง
ราคาค่าโดยสารจะต้องเจรจากันอีกครั้งว่าราคาที่จัดเก็บต้อง
เป็นอัตราเดียวกันทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งจะขอความ
ร่วมมือกับรถตู้และรถแท็กซี่ด้วย
 อย่างไรก็ตาม จากแนวคิดท่ีจะมีการจัดรถจักรยานยนต์  
สำาหรับใช้ในงานฯ เป็นการเฉพาะนั้น จะได้รับประโยชน์จาก
แนวคิดดังกล่าวที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องความปลอดภัยด้วย หาก
มีมิจฉาชีพหรือรถจักรยานยนต์ต่างถิ่นเข้ามาก็จะทราบได้ทันที  
จงึเปน็อกีทางหนึง่ทีจ่ะชว่ยเปน็หเูปน็ตา และแบง่เบาภาระการ
ทำางานของเจ้าหน้าที่ตำารวจได้อีกทางหนึ่ง
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บีโอไอแฟร์ 2011 ต้องร่วมมือกัน

ทุกฝ่าย เรื่องใดที่พอจะช่วยได้ก็ควร

จะช่วยกัน หรือถ้าเรื่องใด

ที่ไม่สามารถด�าเนินการเองได้  

ให้รับเรื่องมาก่อนจากนั้นก็ส่งให้ส่วน

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการต่อไป

 นอกจากน้ี ในช่วงการจัดงานฯ ยังต้องใช้สถานท่ีพัก
สำาหรับทีมงานเป็นจำานวนมาก ซ่ึงในหมู่บ้านเมืองทองธานี
ก็มีบ้านหลายหลังที่เปิดให้เช่า ในส่วนนี้เราสามารถช่วย
ประชาสัมพันธ์ได้ โดยการแนะนำาให้ผู้ที่เข้าร่วมแสดงในงานได้
รับทราบว่ามีสถานที่พักให้เช่าดังกล่าวด้วย หากสนใจสามารถ
เลือกใช้บริการได้ เจ้าของบ้านในหมู่บ้านเมืองทองธานี จะได้
ประโยชน์ร่วมจากการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011
 การทำางานบโีอไอแฟร ์2011 นัน้ ไมใ่ชง่านของใครคน
ใดคนหนึง่เทา่นัน้ จะตอ้งรว่มมอืกันทกุฝา่ย เรือ่งใดทีพ่อจะชว่ย
ไดก้ค็วรจะชว่ยกนั  หรอืถา้เรือ่งใดทีไ่มส่ามารถดำาเนนิการเองได้  
ให้รับเร่ืองมาก่อน จากน้ันก็ส่งให้ส่วนท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการต่อไป
 ในฐานะที่บีโอไอเป็นหน่วยงานราชการ การขอ
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นๆ จึงทำาได้ง่าย เช่น การ
ประสานขอกำาลังทหาร (สห.) เพ่ือมาร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่

การจัดงานฯ ซึ่งการที่มีกำาลังทหารเข้ามาอยู่ในพื้นที่ พร้อม
กำาลังตำารวจด้วย  จะทำาให้พื้นที่การจัดงานมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยมากขึ้น 
 สว่นเรือ่งการเกดิอบุตัเิหตภุายในงาน กอ็าจเกดิขึน้ได ้ 
แต่ถ้าไม่เกิดขึ้นก็จะดี  จึงจัดทำานโยบายเรื่อง  การป้องปราม  
รวมถงึการเขา้ไปทำา CSR กอ่น ยกตวัอยา่งเชน่ หากประชาชน
ไมพ่อใจและกอ่มอ็บขึน้มา  จะสง่ผลเสยีตอ่งานได ้ แตถ่า้มกีาร
เจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สามารถรับผิดชอบปัญหาที่เกิด
ขึ้นไว้ก่อน  การแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็จะง่ายขึ้น  เนื่องจากได้
มีการเตรียมแผนการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้ว
 รวมถึงยังมีแนวคิดที่จะจัดให้ชาวหมู่บ้านเมืองทอง
ธานแีละผูท้ีอ่ยูใ่นบรเิวณรอบๆ พืน้ทีก่ารจดังาน เขา้ชมงานเปน็
หมู่คณะแบบวีไอพีเช่นเดียวกับคณะนักเรียน นักศึกษา อย่างน้อย
เพื่อให้ชาวเมืองทองธานีและผู้ที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ เกิดความ
รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานดังกล่าว ซึ่งได้นำาแนวคิดนี้เสนอ
ท่านเลขาธิการ ดร. อรรชกา ไปแล้ว และคงจะต้องไปประสาน
กับคณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องอีกคร้ังว่าจะสามารถดำาเนินการได้หรือไม่ 
รวมถึงข้อจำากัดอย่างไรบ้าง
 นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือจาก คุณวิญญู         
เล้าพูนพิทยะ ให้ช่วยเข้าพื้นที่ก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อตรวจ
ความเรียบร้อยของงานจราจรและความปลอดภัย เนื่องจาก
ตำารวจจะเริ่มตรวจพลตั้งแต่เวลา 08.00 น. ก่อนเข้าไปประจำา
จดุตา่งๆ รวมถึงการตรวจสอบจำานวนตำารวจทีม่าปฏบิตังิานจรงิ
ในแต่ละวัน ทั้งนี้จำานวนตำารวจที่มาอาจไม่ครบตามจำานวนที่     
ขอไป ดังนั้นจึงต้องจัดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุด

”

”
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การเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ นั้น 

หากภาครัฐเป็นผู้น�านักลงทุนเข้าไปลงทุน 

โอกาสประสบความส�าเร็จจะเป็นไปได้

มากกว่าการเข้าไปโดยล�าพัง

บังกลาเทศเป็นประเทศที่น่าเข้าไปลงทุน

ส�าหรับนักลงทุนไทย		
เนื่องจากชาวบังกลาเทศให้การต้อนรับ

คนไทยมากกว่าประเทศอื่นๆ

”
”
”

”

ลงทนุไทยในต่างประเทศต้องมุง่เน้น 3 มมุมอง

 การทีน่กัลงทนุไทยจะเขา้ไปลงทนุในประเทศตา่งๆ นัน้  
มีมุมมองหลักๆ อยู่  4  เรื่องด้วยกันคือ

 อย่างไรก็ตาม การเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ น้ัน   
หากภาครัฐเป็นผู้นำานักลงทุนเข้าไปลงทุน โอกาสประสบ
ความสำาเร็จจะเป็นไปได้มากกว่าการเข้าไปโดยลำาพัง ตัวอย่าง
กรณีของเมืองทวาย ท่ีภาคเอกชนเข้าไปดำาเนินการเองก็กำาลัง
ประสบปัญหาอยู่มาก แต่ถ้าภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี     
โครงการดังกล่าวน่าจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 400 
เมกะวัตต์ ของภาคเอกชน จึงเสนอให้สร้างขนาด 4,000 เมกะวัตต์
แทน ซึ่งจะได้ Economy of Scale และส่งไฟฟ้าท่ีผลิตได้
ทั้งหมดให้กับไทย หากทางพม่าไม่มีความต้องการ เน่ืองจาก
เมืองทวายห่างจากสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของจังหวัดกาญจนบุรี
เพียง 160 กิโลเมตรเท่านั้น ดังนั้นเมื่อมีลูกค้าอยู่แล้ว การตั้ง
โรงไฟฟ้าฯ จึงมีความเสี่ยงน้อย  

 นอกจากนี้ การตั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินที่เมืองทวาย
ก็สามารถดำาเนินการได้ทันที และยังอยู่ใกล้แหล่งถ่านหินของ
อินโดนีเซียอีกด้วย รวมถึงปัญหาในเรื่องการก่อสร้างก็ไม่มี     
ดังนั้นถ้าสามารถตั้งโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้  ประเทศไทยจะได้รับ
ประโยชนม์ากทีส่ดุ  ซึง่รฐับาลไทยอาจใหก้ารไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) เข้าไปร่วมลงทุนได้
 หากเมืองทวายมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ พร้อม   
การที่อุตสาหกรรมอื่นๆ จะย้ายเข้าไปดำาเนินการก็จะสะดวก
มากขึ้น อาจจะมีคนสนใจเข้าไปลงทุนตั้งอุตสาหกรรมผลิต
เหล็กแบบครบวงจรด้วย หากอุตสาหกรรมเหล็กเกิดข้ึนจริง  
ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์มากที่สุด และยังอยู่ใกล้กว่าการ
ดำาเนนิการกอ่สรา้งโรงงานเหลก็เองทีอ่ำาเภอบางสะพาน จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ ดงันัน้หากพจิารณาแลว้จะไดป้ระโยชนร์ว่มกนั  

บงักลาเทศยนิดต้ีอนรบันกัลงทนุไทย

 หากเปรียบเทียบการเข้าไปลงทุนในประเทศอินเดีย  
บงักลาเทศ ปากสีถาน และศรลีงักานัน้ บงักลาเทศเปน็ประเทศ
ที่น่าเข้าไปลงทุนสำาหรับนักลงทุนไทยมากที่สุด เนื่องจากชาว
บังกลาเทศให้การต้อนรับคนไทยมากกว่าประเทศอื่นๆ โดย
อินเดียก็เป็นประเทศที่ใหญ่เกินไป ศรีลังกาก็มีขนาดเล็กมาก  
สว่นปากีสถานในเวลานีค้งไมต่อ้งกลา่วถงึ  เนือ่งจากยังมปีญัหา
เรื่องความปลอดภัย
 อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนไทยสามารถตั้งโรงงาน
ผลิตสินค้าที่บังกลาเทศได้ ก็สามารถเป็นสปริงบอร์ดส่งสินค้า
ไปขายยังอินเดียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ได้ เนื่องจากทั้งสองประเทศ
มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีระหว่างกัน ดังนั้นโอกาสในการ
ขายสนิคา้จงึมคีวามเปน็ไปไดส้งู  แตก่ารจะเขา้ไปลงทนุโดยภาค
เอกชนเพยีงฝา่ยเดยีวอาจจะมคีวามเสีย่งมากเกนิไป  ภาครฐัจงึ

นักลงทุนไทยต้องมีความพร้อมในกิจการที่จะไป
ลงทนุ  เนือ่งจากแต่ละประเทศจะมคีวามแตกต่าง
กนั ซึง่ถอืว่าเป็นเรือ่งทีด่ำาเนนิการได้ค่อนข้างยาก
ประชาชนในประเทศท่ีจะเข้าไปลงทุนให้การ
ยอมรับนักลงทุนไทย และสินค้าจากประเทศไทย
หรอืไม่ เนือ่งจากบางประเทศ มกีารแข่งขนักนัสงู
มาก และไม่ค่อยให้การต้อนรับ
เรื่องกฎระเบียบบางอย่างของประเทศไทย ที่ไม่
เอื้อต่อนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศ เช่น 
กรณีการนำาเงินกลับเข้าประเทศยังเป็นปัญหาอยู่ 
หรอืกรณกีารออกไปลงทนุจะมปัีญหาเรือ่งการคำา้
ประกันเงินกู้
กองทุนดอกเบ้ียตำ่า สำาหรับนักลงทุนไทยในต่าง
ประเทศ

1.

2.

3.

4.
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ควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ควรเข้าไปสำารวจและจัดตั้งนิคมคนไทยเหมือน
กับประเทศอื่นๆ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับนักลงทุนอีก   
ระดับหนึ่ง
 จากการที่ได้เดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุนใน
บังกลาเทศพบว่า นักลงทุนไทยให้ความสนใจกันมาก และ
ยังกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าบังกลาเทศน่าลงทุนกว่าอินเดีย        
โดยให้เหตุผลว่า

บังกลาเทศมีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยถึง 1 ใน 3 
แต่มีประชากรมากถึง 160 ล้านคน
ไม่มีปัญหาเร่ืองการขาดแคลนแรงงาน แต่ในระยะ
แรกอาจมปีญัหาในเรือ่งระบบสาธารณปูโภคและ
พลังงาน ท้ังน้ีหากเป็นการดำาเนินงานเฉพาะใน
นิคมอุตสาหกรรม ภาครัฐน่าจะสามารถเจรจา
กันได้ และการที่ภาครัฐเป็นผู้นำาในการเจรจา  
มองว่าจะเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนกว่าที่ภาค
เอกชนดำาเนินการเอง

 ส่วนความคืบหน้าของการกำาหนดกฎเกณฑ์ของการ 
ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศน้ัน  ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การจดัทำารา่งกฎหมายทีเ่ปน็กฎหมายเฉพาะ  สำาหรบัการลงทนุ
ไทยในต่างประเทศขึ้น  ทั้งนี้เพื่อใช้บังคับ และควบคุมเรื่องการ
ลงทุนดังกล่าวให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องของประเทศที่จะเข้าไป
ลงทุน แต่หน่วยงานหรือกระทรวงใดจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง                                         
คงต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง และอาจมีการตั้งเป็นกองทุน
สำาหรับการไปลงทุนไทยในต่างประเทศเป็นการเฉพาะ
 ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัคอื สงิคโปร ์ ซึง่มกีองทนุของภาค
รัฐที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ แม้การลงทุนในบางเร่ือง
จะประสบปัญหาการขาดทุนในช่วงแรก แต่คงต้องดำาเนินการ
ต่อไป โดยมองถึงอนาคตในวันข้างหน้า ทั้งนี้ การลงทุนไม่ใช่
ว่าลงทุนแล้วจะได้รับผลกำาไรในทันทีทุกครั้ง ต้องใช้ระยะเวลา  

ซึง่ในจดุนีป้ระเทศไทยยงัถอืวา่เปน็จดุออ่น และถา้รฐับาลเขา้ไป
ลงทนุแลว้เกดิขาดทนุ  จะเกดิอะไรขึน้กบัรฐับาลบา้งโดยเฉพาะ
ผู้อนุมัติ
 รองฯ ส่งศักดิ์  ให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวว่า  ภาค
รฐัควรจะตอ้งเปน็ผูไ้ปลงทนุ  อาจจดัตัง้เปน็รฐัวสิาหกจิไปลงทนุ  
ตวัอยา่งเชน่  กฟผ. สามารถจดัตัง้บรษิทัลกูไปลงทนุตา่งประเทศ
ได้ รวมถึง บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ก็สามารถดำาเนินการ
ได้เช่นกัน หากภาครัฐเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประเทศก็ควร
เร่งดำาเนินการ เช่นเดียวกับจีนที่ไปลงทุนยังต่างประเทศนั้น       
อาจมองวา่เปน็บรษิทัเอกชน แตเ่บือ้งหลงัจรงิๆ เปน็รฐัวสิาหกจิ
ที่แปรรูปมาเป็นบริษัทเอกชน
 จากนั้นบริษัทเอกชนเหล่านี้ก็จะเข้าไปลงทุนใน
ประเทศตา่งๆ  โดยบรษิทัทีจ่ะออกไปนัน้ตอ้งเปน็บรษิทัทีม่ขีนาด
ใหญ่พอสมควร เนื่องจากการแข่งขันค่อนข้างสูง ยกตัวอย่าง
บรษิทัตา่งชาตทิีเ่ขา้มาลงทนุในประเทศไทยคอื  บรษิทัทีท่ำาธรุกจิ
ทางด้านล้อยาง เดิมเป็นรัฐวิสาหกิจจากนั้นแปรรูปเป็นบริษัท
เอกชน เมื่อเข้าไปลงทุนในประเทศใดก็ตามจะมีภาครัฐคอย
ให้การสนับสนุนอยู่ข้างหลัง หากประเทศไทยสามารถดำาเนิน
การได้เช่นนี้  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและประเทศชาติ

หลงัเกษยีณอาจไปทำาเกษตร

 สำาหรับโครงการหลังเกษียณนั้น ในขณะนี้ยังไม่มี   
เป้าหมายอะไรที่ชัดเจน เนื่องจากต้องให้การจัดงานบีโอไอแฟร์ 
2011 เสรจ็สิน้ก่อน แมว้า่ในชว่งทีผ่า่นมาจะมบีรษิทัตา่งๆ ตดิตอ่
เขา้มาเพือ่ใหไ้ปเปน็ทีป่รกึษา  กย็งัไมไ่ดม้กีารตอบรบัแตอ่ยา่งใด   
อยา่งไรกต็ามอยากจะทำาอะไรทีเ่ปน็ประโยชนก์บัสงัคมมากทีส่ดุ  
รวมถงึยงัมแีนวคดิทีจ่ะไปทำางานทางดา้นการเกษตร  เนือ่งจาก
มทีีด่นิอยูท่ีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา และมองวา่การเกษตร  นา่จะเปน็
อกีธรุกจิหนึง่ทีช่ว่ยสรา้งสเีขยีว  และลดภาวะโลกรอ้นใหกั้บโลก
ของเราได้มากขึ้น
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เทคโนโลยีสะอาด
ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

					สุนันทา		อักขระกิจ

 อตุสาหกรรมเฟอรน์เิจอร์ไม ้นบัเปน็อตุสาหกรรมสง่ออกสำาคญั  ทีน่ำารายไดเ้ขา้ประเทศกวา่ปลีะ 17,000 

ลา้นบาท และมแีนวโนม้ขยายตวัเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  อกีทัง้มกีารแขง่ขนัทางการตลาดสงูทัง้ดา้นคณุภาพและ

ราคา รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้า ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม  

ปัจจุบันสัดส่วนเฟอร์นิเจอร์

ที่ผลิตจากไม้ยางพาราคิดเป็นร้อยละ 60 

ไม้เนื้อแข็งร้อยละ 10 

ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 

เป็นการผลิตจากไม้แผ่นเรียบ

”

”

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการทางภาษี หรือข้อตกลง
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นสิง่แวดลอ้ม  ดงันัน้ภาคอตุสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้ จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์   
ดังกล่าว เพ่ือคงความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก
ต่อไป

ไทยมโีรงงานอตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์ไม้

กว่า 3,500 แห่ง

 อาจกลา่วไดว้า่อตุสาหกรรมนีเ้ปน็อตุสาหกรรมทีม่กีาร
ปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามยุคสมัย  โดยมีจุดเริ่มต้นจากการผลิต

ในครวัเรอืนเพือ่ใช ้และจำาหนา่ยในประเทศเปน็หลกั ตอ่มาเมือ่
รัฐบาลมีนโยบายปิดป่า จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
การผลิต เร่ิมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบจากไม้เนื้อ
แข็ง เช่น ไม้สัก ประดู่ มะค่า มาใช้ไม้ยางพาราแทน โดยเป็น
ผลมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ปัจจุบันสัดส่วน

เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ยางพาราคิดเป็นร้อยละ 60 ไม้เนื้อ
แข็งร้อยละ10 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 เป็นการผลิตจากไม้
แผ่นเรียบ เช่น ปาร์ติเกิลบอร์ดและไม้อัด
 นอกจากนี้ยังหันมาใช้วัตถุดิบชนิดอื่นทดแทน เช่น 
เหล็กและพลาสติก รวมทั้งดำาเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สำาเร็จรูป เป็นการผลิตที่สามารถ
ถอดประกอบไดห้รอืนอ็คดาวน ์โดยทีก่ารผลติชนดิถอดประกอบ
ได้นี้ส่วนใหญ่ผลิตในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก และใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทันสมัยจากต่างประเทศ
 ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ไม้ประมาณ 3,500 แห่ง เป็นการผลิตเพื่อใช้ในประเทศและ    
ส่งออก สำาหรับในปี 2553 มีปริมาณการส่งออกคิดเป็นมูลค่ากว่า 
17,000 ล้านบาท ตลาดหลักอยู่ท่ีสหรัฐฯ ญ่ีปุ่น และสหราชอาณาจักร

Go Green
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ปี 2553 มีปริมาณการส่งออกคิดเป็น

มูลค่ากว่า 17,000 ล้านบาท

 ตลาดหลักอยู่ที่สหรัฐฯ  

ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร

”

”

เทคโนโลยีสะอาด เป็นกลยุทธ์ในการผลิต 

เพื่ อจัดการทรัพยากรต่างๆ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเกิดของเสีย

น้อยท่ีสุด และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันระหว่างประเทศ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

”

”

คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดเกินกว่าร้อยละ 50
 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้ ยังคงเผชิญปัญหาการ
แข่งขันทางด้านราคาและคุณภาพ รวมทั้งข้อบังคับด้านความ
ปลอดภยั และสิง่แวดล้อมจากประเทศคูค้่าทีเ่ข้มงวดยิง่ขึน้ เช่น 
มาตรฐานการปล่อยสารอนิทรย์ีระเหยง่ายประเภทฟอร์มลัดไีฮด์            
ของผลิตภณัฑ์แผ่นไม้ประกอบ โดยหน่วยงานทางด้านสิง่แวดล้อม
ของกลุม่ประเทศยโุรป และญีปุ่น่ มาตรฐานฉลากเพือ่สิง่แวดล้อม 
(Eco-Label) ทีย่อมรบัในตลาดสากล รวมถงึการตืน่ตวัของลกูค้า
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นำ้าเป็นตัวทำาละลาย (Water Base Solvent)
 ดังนั้น อุตสาหกรรมน้ี จึงจำาเป็นต้องดำาเนินการ
ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เทคโนโลยี และวิธี
ปฏิบัติ ให้สามารถผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อ
ความคาดหวงัของผูบ้รโิภคดา้นความปลอดภยั  สขุอนามยั และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งความมีศักยภาพในการแข่งขัน

เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 

ด้วยเทคโนโลยสีะอาด

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำากับดูแล และส่งเสริมภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เห็นถึงปัญหาของ  
ผู้ประกอบกิจการดังกล่าว จึงให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ  
โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้นำาเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไป
ประยุกต์ใช้  
 เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ ในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการ
ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดของเสียน้อย
ทีส่ดุ สง่ผลทำาใหต้น้ทนุการผลติลดลง  ชว่ยลดความเสยีเปรยีบ
ทางดา้นตน้ทนุการผลติ และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 กลไกหนึ่งในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำา
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปประยุกต์ใช้คือ การจัดทำาหลัก
ปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต และการป้องกันมลพิษ) สำาหรับอุตสาหกรรมในระดับ
รายสาขา ซึ่งปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทำาหลัก
ปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปแล้วจำานวน 12 รายสาขา
คือ อุตสาหกรรมปลากระปอง นมและผลิตภัณฑ์นม ยางพารา  
สับปะรดกระปอง อาหารทะเลแช่แข็ง ก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่  
แป้งมันสำาปะหลัง ชุบโลหะ แป้งขนมจีน เฟอร์นิเจอร์ไม้ โรงสีข้าว 
และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ (ลูกชิ้นและไส้กรอก)
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การขาดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิต

ที่สะอาด

ประการแรก

ขาดความรู้ในเชิงเทคนิคต่างๆ ของวิธี

การแก้ไขปรับปรุง กระบวนการผลิต

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 

หรือลดการเกิดของเสีย

ประการที่สอง

ประสิทธิภาพการผลิต และการป้องกันมลพิษเพ่ือนำาไปปฏิบัติ     
ใช้จริง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการผลิต และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 
รวมทั้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
 จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเป็นเครื่อง
มือที่ใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือเพิ่ม
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของภาคอตุสาหกรรม และทำาให้
เกดิการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเกดิประโยชนท์ัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม  
 สำาหรับประโยชน์ทางตรงคือ ช่วยลดต้นทุนการผลิต  
เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ลดลง  เพิ่มศักยภาพการ
ผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณสินค้าที่ออกจำาหน่ายและบริการ 
ลดความเสีย่ง และอนัตรายทีจ่ะเกดิกบัมนษุย ์และสิง่แวดลอ้ม
ดีขึ้น พัฒนาให้เกิดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และสร้าง
ภาพพจนท์ีด่ใีหก้บัโรงงาน  รวมถงึการพฒันาเศรษฐกจิโดยรวม
ของประเทศ
 สำาหรับประโยชน์ทางอ้อมคือ ประโยชน์ในเชิง         
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากปริมาณการเกิดมลพิษที่ลดลง  
เช่น ลดการปล่อยนำ้าเสีย สารเคมี หรือสารพิษปนเปื้อนใน     
นำ้าเสีย ควันพิษ รวมถึงพิจารณาจากการใช้ทรัพยากรที่ลดลง  
เช่น ประเมนิจากการลดการเกดิก๊าซพษิจากการผลติไฟฟ้าของ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า หรือจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิง 
เป็นต้น

ปัญหาและอปุสรรค

ของอตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์ไม้

 อย่างไรก็ตาม ในการนำาเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
ไปใช้ในอตุสาหกรรมรายสาขา  โดยเฉพาะอย่างยิง่อตุสาหกรรม
เฟอร์นเิจอร์ไม้ยงัประสบปัญหาและอปุสรรคหลายประการ ดงันี้

 ดงันัน้ เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการในอตุสาหกรรมรายสาขา
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ได้มีแหล่งความรู้และแหล่งข้อมูลในการนำา
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด ไปปรับใช้ให้เข้ากับวิธีการทำางาน
ของแตล่ะโรงงาน  กรมโรงงานอตุสาหกรรมจงึจดัทำาหลกัปฏบิตัิ
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สำาหรับอุตสาหกรรมรายสาขา
เฟอร์นิเจอร์ โดยปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของกลุ่มอุตสาหกรรม

แข่งขนัได้  ต้องใช้เทคโนโลยสีะอาด

 โดยหลักปฏิบัติดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของ
การนำาเทคโนโลยกีารผลติทีส่ะอาดมาใช ้ รวมถงึขอ้มลูคา่ปจัจยั
หลักที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการผลิต วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต จากการศึกษาเชิงทฤษฎี และการประยุกต์วิธีการเพิ่ม
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อุตสาหกรรมรถยนตไทย 
หลังวิกฤติอุทกภัย

 อทุกภยัครัง้ใหญ่ท่ีสดุในรอบคร่ึงศตวรรษทีเ่กดิขึน้ในช่วงเดือนตลุาคม ถงึพฤศจกิายน 2554 ทำาความ

เสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชวิีต ทรัพย์สนิของประชาชน และภาคธุรกจิทีอ่ยูใ่นพืน้ทีน่ำา้ท่วมในจงัหวดันครสวรรค์ 

ชัยนาท อุทัยธานี  สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม และกรุงเทพฯ 

 คร้ังทีผ่่านๆ มา ภาคเศรษฐกจิทีม่กัจะได้รบัความเสยีหาย
จากอทุกภยัคอื เกษตรกรรม เพราะพืน้ทีเ่พาะปลูกถกูนำา้ท่วม หาก
อยูใ่นช่วงก่อนหรอืระหว่างเกบ็เกีย่ว ผลติผลได้รบัความเสยีหาย 
แต่ครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ
อย่างหนกั เพราะว่าในบางพืน้ทีโ่ดยเฉพาะจงัหวดัพระนครศรอียธุยา
และปทมุธาน ีเป็นทีต่ัง้ของนคิมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 6 นคิม 
ทีเ่ป็นฐานการผลติสนิค้าอตุสาหกรรมทีอ่ยูใ่นห่วงโซ่การผลติของ
โลก เช่น อตุสาหกรรมรถยนต์และชิน้ส่วนเครือ่งใช้ไฟฟ้าชิน้ส่วน
คอมพวิเตอร์ ชิน้ส่วนอเิลก็โทรนกิส์ กล้องถ่ายรปูและเลนส์ และ
อุตสาหกรรมโลหะ เป็นต้น   
 ในบรรดาอุตสาหกรรมเหล่าน้ี อุตสาหกรรมรถยนต์ 
ได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะว่ามีโรงงานช้ินส่วนรถยนต์

จำานวนมาก ตั้งอยู่ในนิคมที่ถูกนำ้าท่วมเหล่านี้ จึงทำาให้เกิดการ
ขาดแคลนชิ้นส่วน  ส่งผลให้โรงงานประกอบรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ  
โดยเฉพาะรถญ่ีปุ่นซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ถูกนำ้าท่วม ต้องหยุดการ
ผลิตชั่วคราว เพราะไม่มีชิ้นส่วน  

โรจนะ โดนหนกัสดุ 60 โครงการ 

มลูค่าการลงทนุ เกอืบ 4 หมืน่ล้าน     

 อุทกภัยส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงงานประกอบ
รถยนต์เพียง 1 แห่ง คือ โรงงานของบริษัท ฮอนด้า ซึ่งตั้งอยู่
ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาด
กำาลงัผลติ 240,000 คนัต่อปี ซึง่คดิเป็นปรมิาณร้อยละ 4.7 ของ

น�้าได้ท่วมโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จ�านวนมาก 

โดยเฉพาะบริษัท อาปโก้ ไฮเทค 

 ซึ่งผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ป้อนโรงงานประกอบรถยนต์เกือบทุกยี่ห้อ

”

”

กำาลังผลิตทั่วโลกของบริษัท ฮอนด้า 
และประมาณร้อยละ 10 ของกำาลัง
ผลิตของประเทศไทย โดยนับเป็น
โรงงานประกอบรถยนต์ของฮอนด้า
ใหญ่ที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ และใหญ่เป็นอนัดบั 2 ทีต่ัง้อยู่
นอกประเทศญีปุ่น่ โดยคาดว่าปริมาณ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

บทความพิเศษ
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จากปัญหาน�้าท่วม ท�าให้ปริมาณ

การประกอบรถยนต์หายไปประมาณ 

80,000 – 100,000 คันต่อเดือน

จนกว่าสถานการณ์ขาดแคลน

ชิ้นส่วนจะคลี่คลาย

”
”

การประกอบรถยนต์ในไทยจะหายไป 100,000 คัน
 ผลกระทบทีส่ำาคญัมากกว่านัน้ คอื  นำา้ได้ท่วมโรงงาน
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จำานวนมาก โดยเฉพาะบริษัท อาปิโก้ 
ไฮเทค จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่
ป้อนโรงงานประกอบรถยนต์เกอืบทกุยีห้่อ ทำาให้ไม่สามารถผลติ
และส่งชิน้ส่วนไปยงัโรงงานประกอบรถยนต์ได้ ขณะทีก่ารฟ้ืนฟู
การผลิตภายหลังนำ้าท่วมลดลงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง 
        อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่ถูกนำ้าท่วมใน 
6 นิคมและเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
ปทุมธานี มีจำานวนรวม 40 บริษัท  99  โครงการ มูลค่าลงทุน
รวม 48,000 ล้านบาท 
 โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่นสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จังหวดั
พระนครศรอียธุยา  มากทีส่ดุ คอื 60 โครงการ มลูค่าการลงทนุ
รวม 38,903 ล้านบาท 
 รองลงมา คือ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 32 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 
6,527 ล้านบาท  
 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จังหวัดพระนครศรี-
อยธุยา จำานวน 4 โครงการ มลูค่าการลงทนุรวม 1,227 ล้านบาท 
 นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
จำานวน 1 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 118 ล้านบาท และ
นคิมอตุสาหกรรมบางกะด ีปทมุธาน ีจำานวน 2 โครงการ มลูค่า
การลงทุนรวม 410 ล้านบาท
 ปัญหาการผลิตชิ้นส่วนได้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่
อปุทาน ทำาให้โรงงานประกอบรถยนต์อืน่ๆ เช่น โตโยต้า นสิสนั 
มิตซูบิชิ ฟอร์ด ฮีโน่ อีซูซุ ฯลฯ แม้ไม่ถูกนำ้าท่วม แต่ต้องได้รับ
ผลกระทบตามไปด้วย ทำาให้ต้องหยดุทำาการผลติหรอืลดปรมิาณ
การผลิตลง จนกว่าสถานการณ์ในด้านการขาดแคลนชิ้นส่วน
จะคลี่คลายลง ส่งผลทำาให้เดือนตุลาคม 2554 มีการประกอบ
รถยนต์เพยีง 49,439 คนั ซึง่เป็นสถิตทิีต่ำา่ทีส่ดุในรอบ 112 เดอืน
 ผลกระทบในระยะส้ัน คือ ปริมาณการประกอบ
รถยนต์ลดลงหรือหยุดชะงักแทบจะโดยทันที เนื่องจากโรงงาน
ประกอบ เก็บสต็อกชิ้นส่วนระหว่างผลิตที่สั่งซื้อจากโรงงานใน
ไทยน้อยมาก แตกต่างจากเมื่อครั้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวและ
คลืน่ยกัษ์สนึามใินญีปุ่น่เมือ่เดอืนมนีาคม 2554 ทีโ่รงงานรถยนต์
ในไทย ยงัสามารถผลติต่อไปได้ระยะหนึง่ เนือ่งจากมชีิน้ส่วนที่
ผลิตในญี่ปุ่นที่อยู่ระหว่างการขนส่ง ทำาให้สามารถใช้ช้ินส่วน
เหล่านี้เมื่อขนส่งมาถึงประเทศไทย

ยอดผลติและจำาหน่ายรถยนต์ ตกวบู           

 บริษัทที่ปรึกษา Frost & Sullivan ได้ประมาณการ
เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2554 ว่าจากปัญหานำ้าท่วม ทำาให้
ปรมิาณการประกอบรถยนต์ของไทยหายไปประมาณ 80,000 – 
100,000 คนัต่อเดอืน จนกว่าสถานการณ์ขาดแคลนชิน้ส่วนจะ
คลี่คลาย โดยบริษัท โตโยต้าได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ 
30,000 – 35,000 คันต่อเดือน รองลงมา คือ มิตซูบิชิ 12,000 
– 15,000 คันต่อเดือน ฮอนด้า 10,000 – 15,000 คันต่อเดือน 
ขณะที่บริษัทที่ได้รับผลกระทบปานกลาง คือ อีซูซุ 10,000 – 
15,000 คันต่อเดือน ส่วนบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ได้รับ
ผลกระทบน้อยทีส่ดุ เนือ่งจากบรรดาผูผ้ลติชิน้ส่วนอยูน่อกพืน้ที่
นำ้าท่วม

:: วกิฤตอิทุกภยัส่งผลกระทบต่อการประกอบรถยนต์นิสสนัมาร์ช 

ซึ่งไทยเป็นฐานการผลิตสำาคัญเพื่อส่งออก
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 จากวิกฤติอุทกภัยข้างต้น คาดว่าจะทำาให้ตัวเลขการ
ประกอบรถยนต์น่าจะลดลงเหลือเพียง 1.5 ล้านคัน ในปี 2554 
จากที่เคยคาดการณ์ว่าจะผลิตได้มากที่สุดถึง 1.8 ล้านคัน และ
ปัญหาการขาดแคลนชิน้สว่นนา่จะสง่ผลกระทบอยา่งตอ่เนือ่งไป
ถึงช่วงต้นปี 2555 ดังนั้น อาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการ
ผลิตรถยนต์ในช่วงเวลานั้นด้วย 
 ขณะเดียวกันยอดจำาหน่ายรถยนต์ในเดือนตุลาคม 
2554 มีปริมาณ 42,873 คัน ทำาให้ตัวเลขยอดจำาหน่ายรถยนต์
สะสม 10 เดือนแรก มีปริมาณ 713,842 คัน ทำาให้คาดว่า
ตลาดรถยนต์ไทยในปี 2554 จะมีขนาด 820,000 คัน ทำาให้ถูก
อินโดนีเซียแซงหน้า ขึ้นเป็นตลาดรถยนต์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  
 คาดว่าในปี 2554 ตลาดรถยนต์ของอินโดนีเซีย        
จะมีขนาด 840,000 คนั และตลาดอนิโดนเีซยียงัมโีอกาสเตบิโต
อย่างรวดเร็ว ในอนาคตอาจท้ิงห่างไทย เพราะมีประชากร
มากกว่าไทยเกือบ 4 เท่า แม้ปัจจุบันยอดประกอบรถยนต์จะ
นอ้ยกวา่ไทยอยู ่ แตใ่นอนาคตจะเพิม่ขึน้มากกวา่ไทยได ้เพราะ
มีโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์และชิ้นส่วน
จำานวนมาก
 การหยุดผลิตยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อผู้ผลิต    
ชิ้นส่วนยานยนต์รายอื่น ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
โดยตรง แต่เป็นผลเนื่องจากโรงงานประกอบรถยนต์ปิดดำาเนิน
การหรือลดการผลิตลง ทำาให้ยอดส่ังซ้ือช้ินส่วนจากผู้ผลิต
รายอื่นต้องลดน้อยลงตามไปด้วย ดังน้ัน จึงส่งผลกระทบต่อ              
ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของธุรกิจ    
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็น SMEs อย่างมาก เนื่องจากมีฐานะการ
เงินไม่แข็งแรงเท่าใดนัก

ผลกระทบรนุแรงกว่า แผ่นดนิไหวญีปุ่น

 อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว นับ
จากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 แม้ว่าจะสะดุดบ้างในปี 2552 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกช่วงปีก่อน
หนา้ ทำาใหย้อดประกอบรถยนตล์ดลงไปคอ่นข้างมาก จาก 1.39 
ล้านคัน ในปี 2551 ลงมาอยู่ที่ระดับ 9.9 แสนคัน ในปี 2552 
แต่ตัวเลขการผลิตได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดไปสู่ระดับสูงมาก
เป็นประวัติการณ์ คือ 1.65 ล้านคัน ในปี 2553 นับว่าสามารถ
ชดเชยส่วนที่ลดลงในปี 2552 ไปได้ 
 มกีารตัง้เปา้หมายวา่ตวัเลขการผลติรถยนตใ์นป ี2554 
และ 2555 น่าจะมากเป็นประวัติการณ์อีก 2 ปีซ้อน กล่าวคือ       
เป็นระดับ 1.8 ล้านคัน และ 2 – 2.3 ล้านคัน ตามลำาดับ 
เนื่องจากตลาดโลกและตลาดภายในประเทศได้ฟื้นตัวอย่างต่อ
เนือ่ง จะมกีารเปดิตวัรถยนตแ์บบใหม่ๆ  เพือ่กระตุน้ยอดจำาหนา่ย
เป็นจำานวนมาก 
  แม้ในช่วงต้นปี 2554 เกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ  
คร้ังใหญ่ในญ่ีปุ่น โดยเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2554 ได้เกิดเหตุการณ์
แผ่นดินไหวและตามด้วยการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งก่อความ
เสียหายอย่างมากต่ออุตสาหกรรม ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของญี่ปุ่น ทำาให้เกิดผลกระทบในด้านห่วงโซ่อุปทาน ใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ไปทั่วโลก รวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ของ
ไทย ทำาใหห้ลายโรงงานตอ้งปิดดำาเนนิการในชว่งเดอืนเมษายน
และพฤษภาคม 2554

:: ขัน้ตอนการผลติเครือ่งยนต์ภายในโรงงานฮอนด้า ในสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 แตอ่ตุสาหกรรมรถยนตข์องไทย ไดฟ้ืน้ตวัอยา่งรวดเรว็
กว่าที่คาดหมายเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดือนกันยายน 
2554 ประเทศไทยได้ประกอบรถยนต์มากเป็นประวัติการณ์ที่
ระดับ 174,000 คัน ทำาให้ยอดประกอบรถยนต์สะสมช่วง 3 
ไตรมาสแรกของป ี2554 อยู่ทีร่ะดบั 1.285 ลา้นคนั เพิม่ขึน้จาก
ช่วงเดียวกันปี 2553 เป็นสัดส่วนร้อยละ 7 และหากไตรมาส
สุดท้ายของปี 2554 ผลิตในอัตรา 174,000 คันต่อเดือน จะ
ทำาให้ยอดผลิตปี 2554 ทะลุเป้าหมาย 1.8 ล้านคัน ได้ไม่ยากนัก
 นอกจากนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้ายานยนต์และ     
ชิน้สว่นในป ี2553 รวม 766,112 ลา้นบาท และในชว่ง 6 เดอืน
แรกของปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกรวม 27.7 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 479,350 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 6 เดือนแรกของ    
ปี 2553 ร้อยละ 2.0

ซพัพลายเชนสะดดุ กระทบโรงงานทัว่โลก

 ประเทศไทยเป็นฐานผลิตช้ินส่วนยานยนต์หลักของ
ภูมิภาคอาเซียน โดยชิ้นส่วนกว่าร้อยละ 50 ในภูมิภาคนี้ผลิต
ในประเทศไทย ดังนั้น นำ้าท่วมครั้งนี้จึงส่งผลกระทบอย่าง    
กว้างขวางไปถึงโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศอ่ืนๆ ต้อง
ขาดแคลนชิ้นส่วนตามไปด้วย               
 การผลิตรถยนต์ฮอนด้าในอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
เวยีดนาม และปากสีถาน จะไดร้บัผลกระทบดว้ย เนือ่งจากตอ้ง
ใชช้ิน้สว่นทีผ่ลติในไทย   ตวัอยา่งเชน่  โรงงานประกอบรถยนต์
ฮอนด้าในมาเลเซียที่ตั้งที่เมือง Alor Gajah ในรัฐมะละกา ซึ่งมี

:: ขั้นตอนการเชื่อมตัวถังรถยนต์เข้าด้วยกัน โดยใช้         

หุ่นยนต์ภายในโรงงานประกอบรถยนต์ฮอนด้าในสวน

อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำาลังผลิต 40,000 คันต่อปี ทั้งในส่วนรถยนต์ซีอาร์วี ซิตี้ และ  
ซีวิค ต้องหยุดผลิตในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2554 และส่งผล 
กระทบตอ่การประกอบรถยนตใ์นญีปุ่น่ ทำาใหโ้รงงานโตโยตา้ใน
ญี่ปุ่นต้องลดชั่วโมงการผลิตในวันเสาร์ลง 

 นอกจากนี้ ยังกระทบต่อการผลิตรถยนต์ในภูมิภาค
อเมริกาเหนือ โดยโรงงานประกอบรถยนต์และช้ินส่วน 4 แห่ง 
ของโตโยต้า ในทวีปอเมริกาเหนือ คือ ที่มลรัฐอินเดียน่าและ
มลรฐัเคนทกักใีนสหรฐัฯ และในมลรฐัออนตารโิอ ของแคนาดา 
และโรงงานประกอบเครื่องยนต์ของโตโยต้าที่มลรัฐเวสต์
เวอรจ์เินยี ตอ้งยกเลกิการทำางานในวนัเสารแ์ละยกเลกิการผลติ
ลว่งเวลา (Overtime) เนือ่งจากตอ้งการสงวนชิน้สว่นอะไหลซ่ึง่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย 
 โรงงานของฮอนด้าในสหรัฐฯ และแคนาดาต้องลด
ปริมาณการผลิตลงจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เนื่องจาก
ขาดแคลนชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทย เช่น Engine Control 
Modules อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 
โรงงานในสหรัฐฯ และแคนาดาสามารถเดินเครื่องผลิตได้ที่    
ระดับร้อยละ 50 - 75 สูงกว่าท่ีคาดไว้ว่าจะผลิตได้เพียงร้อยละ 
50 รวมถึงโรงงานฮอนด้าในสวินดอน ประเทศอังกฤษ ต้องลด
ชัว่โมงทำางานลงและระงบัการผลติฮอนดา้ ซวีคิรุน่ใหม ่ซึง่ตอ้ง
ใช้ชิ้นส่วนจากโรงงานในไทย 

การผลิตรถยนต์ฮอนด้าในอินโดนีเซีย 

มาเลเซีย เวียดนาม และปากีสถาน   

จะได้รับผลกระทบ

เนื่ องจากต้องใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในไทย

”

”
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ความเชือ่มัน่ไม่เหอืดหาย

 เหตุการณ์อุทกภัยได้ส่งผลกระทบอย่างมาก 

ต่อความเชื่อมั่นของค่ายรถยนต์ต่างชาติในไทย ทำาให้
หลายฝ่ายวิตกกังวลว่า บริษัทรถยนต์จะลดความ
สำาคัญของประเทศไทยลง หันไปขยายการผลิตใน             
ประเทศอื่นๆ เพื่อลดความเส่ียง เป็นต้นว่า จากการ
ศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา Frost & Sullivan ภายหลัง
จากเกดิวกิฤต ิบรษิทั ฮอนดา้ พยายามเพิม่สดัสว่นการ
ใชช้ิน้สว่นทีผ่ลติในอนิเดยี เพือ่ลดการพึง่พาการนำาเขา้
ชิ้นส่วนจากนอกประเทศ 

 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบน่าจะไม่มากมาย
อย่างท่ีคิด หากรัฐบาลสามารถฟ้ืนฟูความม่ันใจเก่ียวกับ
มาตรการป้องกันอุทกภัยในอนาคต โดยนางเพียงใจ     
แก้วสวุรรณ นายกสมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ และ
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท นิสสัน 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด ยังคงมองในแง่ดีว่า
ปัญหานำ้าท่วมจะไม่ส่งผลให้มีการย้ายฐาน หรือผู้ผลิต
ที่กำาลังตัดสินใจจะมาลงทุนในไทยไปที่อื่น เพราะหาก
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งอุตสาหกรรรมยานยนต์
ในอาเซยีน อย่างอนิโดนเีซยี เวยีดนาม หรอืฟิลปิปินส์ 
ยงัถอืว่าไทยมปัีญหาเรือ่งอทุกภยัน้อยกว่า และทีส่ำาคญั
ไทยมีความพร้อมทั้งในเรื่องฝีมือแรงงาน โครงสร้าง           
พื้นฐานอื่นๆ มากกว่า 
 ขณะท่ีนายอากโิอะ โตโยดะ กรรมการบรหิาร
อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อสำารวจ
ความเสยีหายจากเหตกุารณ์อุทกภยั ของโรงงานโตโยต้า 

โตโยต้าก่อต้ังบริษัทในไทยมาครบ 49 ปี

 ไม่เคยคิดท้ิงเมืองไทย

แม้เหตุการณ์คร้ังน้ีจะร้ายแรงเพียงใด 

แต่ยังเชื่อม่ันในประเทศไทย

”

”

ในไทยทั้ง 3 แห่ง ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ว่า 
ตั้งแต่บริษัทโตโยต้าก่อตั้งบริษัทในไทยมาครบ 49 ปี ได้ให้ความสำาคัญ
กับคนไทย และประเทศไทยสมำ่าเสมอ ไม่เคยคิดทิ้งเมืองไทย แม้
เหตุการณ์ครั้งนี้จะร้ายแรงเพียงใด ก็ยังมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย 
และให้คำามัน่ว่าจะเดนิหน้าขยายการลงทนุในไทยต่อเนือ่งขณะทีบ่รษิทั        
ฟอร์ด ได้ประกาศว่ายังคงมั่นใจประเทศไทย และกำาหนดให้ไทยเป็น
ฐานการผลิต 1 ใน 3 แห่งในภูมิภาคเอเชีย 

 ส่วนบริษัท มิตซููบิชิ ยังคงเดินหน้าโครงการอีโคคาร์ คือ        
มิตซููบิชิมิราจ ซึ่งกำาหนดให้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักของโลก มีขนาด
ลงทุน 7,730 ล้านบาท ขนาดกำาลังผลิต 103,000 คันต่อปี ซึ่งนอกจาก
ผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศแล้ว จะส่งออกไปยังออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
 ขณะที่บริษัทดี เอฟ เอ็ม มินิทรั๊ค (ประเทศไทย) จำากัด ได้
ประกาศเดินหน้าโครงการจัดตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ DFM ของจีน 
ในประเทศไทย ภายในนคิมอตุสาหกรรมเกตเวยซ์ติี ้จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
บนพื้นที่ 30 ไร่ตามกำาหนดการเดิม โดยในเฟสแรกได้ลงทุนก่อสร้าง
โรงงานและติดตั้งเครื่องจักรแล้วกว่า 100 ล้านบาท กำาหนดเริ่มผลิต
เดือนธันวาคม 2554 
 แม้โรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจำานวนมาก 
ต้องประสบปัญหาอุทกภัยและกรณีบางโรงงานเสียหายอย่างมาก การ
เปิดกิจการอีกครั้งหนึ่งจะใช้เวลาอีกหลายเดือน แต่ส่วนใหญ่ได้กำาหนด
นโยบายจะยังคงรักษาพนักงานเอาไว้ เช่น 

ผลกระทบน่าจะไม่มากอย่างที่คิด

หากรัฐบาลสามารถฟื้นฟูความมั่นใจ

เกี่ยวกับมาตรการป้องกันอุทกภัยในอนาคต

เพราะหากเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง

ยังถือว่าไทยมีปัญหาเรื่องอุทกภัยน้อยกว่า

และมีความพร้อมทั้งในเรื่องฝีมือแรงงาน

โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ มากกว่า

”

” 

- บริษัท ฮอนด้า มีพนักงานซึ่งได้รับผลกระทบมากกว่า 
6,000 คน จะยังคงช่วยเหลือพนักงาน โดยให้เงินเดือน
ตามปกติและให้สิทธิ์เป็นวันหยุดยาวพิเศษ
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- บริษัท โตโยต้า ยังคงจ่ายเงินเดือนพนักงาน
จำานวน 12,000 คน ตามอัตราปกติ ระหว่างที่            
ปิดโรงงาน โดยระหว่างที่ปิดดำาเนินการนี้ได้
กำาหนดให้พนักงานบางส่วนไปทำางานอาสาสมัคร         
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

อนาคตยงัสดใส

 นายวัลลภ เตียศิริ ผู ้อำานวยการสถาบันยานยนต์      
มั่นใจว่าในปี 2555 ยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายประกอบ
รถยนต์ในไทยขั้นตำ่าซึ่งกำาหนดที่ระดับ 2 ล้านคัน เนื่องจาก
เหตุผลสำาคัญ คือ
 1. คาดว่าโรงงานประกอบรถยนต์ที่ไม่เสียหายจาก
อทุกภยั  จะสามารถฟืน้ฟกูารผลติไปสูร่ะดบัปกตนิบัตัง้แตเ่ดอืน
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป 
 2. มีการเปิดโรงงานประกอบรถยนต์ขนาดใหญ่แห่ง
ใหม่ 3 แห่ง กำาลังการผลิตเฉล่ียโรงงานละประมาณ 100,000 

คันต่อปี ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 ประกอบด้วย ค่าย             
ฟอรด์ ผลติรถยนตท์ัว่ไป คา่ยซซูกู ิผลติรถยนตป์ระหยดัพลงังาน
มาตรฐานสากล (อีโคคาร์) และค่ายมิตซูบิชิ ผลิตอีโคคาร์ ซึ่ง
จะทำาให้กำาลังผลิตรถยนต์รวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นเกิน 
3 ล้านคันต่อปี  
 นอกจากนี ้ยงัมโีรงงานประกอบรถยนตข์นาดเลก็ของ
บริษัทดี เอฟ เอ็ม มินิทร๊ัค (ประเทศไทย)จำากัด ของจีน กำาหนดเร่ิม
ผลติเดอืนธนัวาคม 2554 เปน็ตน้ไป แตก่ำาลงัผลติค่อนขา้งนอ้ย
 3. ตลาดรถยนต์ภายในประเทศในปี 2555 คาดว่าจะ
ฟ้ืนตวัข้ึนจากการซือ้รถยนต์ทดแทนทีเ่สยีหายจากนำา้ท่วม และ
การเปิดตัวรถยนต์ใหม่ คือ อีโคคาร์ของค่ายมิตชูบิชิและซูซูกิ 
ซึง่จะทำาให้ตลาดรถยนต์ภายในประเทศเพิม่มากเป็นประวตักิารณ์
เกิน 1 ล้านคัน 
 อย่างไรก็ตาม อุทกภัยครั้งนี้ทำาให้นักลงทุนต่างชาติ   
โดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุ ่น ซึ่งได้รับความเสียหายมากที่สุด        
ไม่มัน่ใจว่าในปีหน้าและในอนาคตอนัใกล้ จะเกิดนำา้ท่วมใหญ่ข้ึน      
อกีหรอืไม่  และหากเกดิขึน้แล้วรฐับาลจะสามารถบรหิารจดัการ

”

”

นกัลงทนุต่างชาต ิโดยเฉพาะนกัลงทนุญีปุ่น่ 

ซึง่ได้รบัความเสยีหายมากท่ีสดุ   

ไม่มัน่ใจว่าในปีหน้าและในอนาคตอนัใกล้ 

จะเกดิน�า้ท่วมใหญ่ขึน้อกีหรือไม่  

และหากเกดิขึน้แล้วรฐับาลจะสามารถบรหิารจัดการน�า้

และมมีาตรการป้องกนัพืน้ทีเ่ศรษฐกจิอย่างไร 

นำ้าและมีมาตรการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงนิคมอุตสาหกรรมที่ถูก
นำ้าท่วมในครั้งนี้หรือไม่อย่างไร พวกเขา
กำาลังรอดูแผนการป้องกันนำ้าท่วมอย่าง
ยัง่ยนืของรฐับาล อนาคตของอตุสาหกรรม
รถยนต์และช้ินส่วนในประเทศไทย ย่อม  
ขึ้นอยู่กับมาตรการของรัฐบาลว่า จะทำาให้
นักลงทุนมั่นใจในการลงทุนต่อไปหรือไม่  

เจาะลกึ รถค่ายไหน ได้รบัผลกระทบอย่างไร  
 โรงงานประกอบรถยนต์ส่วนใหญ่ ยกเว้น ฮอนด้า ตัง้อยู่
ในพ้ืนทีท่ีไ่ม่ถกูนำา้ท่วม เช่น ฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีและสมทุรปราการ 
ฯลฯ แต่อยูใ่นห่วงโซ่อปุทาน ทีเ่ชือ่มโยงกับโรงงานผลติชิน้ส่วน 
ในนิคมอุตสาหกรรมท่ีถูกนำ้าท่วม จึงพลอยได้รับผลกระทบ     
จนต้องหยุดการผลิตช่ัวคราว แต่ละโรงงานมีวิธีแก้ไขปัญหาที่
แตกต่างกันไป 
               บริษัท ฮอนด้า โรงงานประกอบรถยนต์ของฮอนด้า
ซ่ึงตัง้ภายในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ทีต้่องปิดดำาเนนิการยาวนานกว่าโรงงานอืน่ๆ เนือ่งจากเสยีหาย
โดยตรงจากอทุกภยั โดยคาดว่าจะปิดกจิการต่อเนือ่งถงึไตรมาส
แรกของปี 2555
 เพื่อแก้ไขสถานการณ์ระหว่างปิดโรงงาน บริษัท 
ฮอนด้า ต้องการให้รัฐบาลยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับรถยนต์
สำาเร็จรูปจากต่างประเทศ  เพื่อให้ดีลเลอร์ของฮอนด้าสามารถ
ดำาเนินธุรกิจต่อเนื่องไปได้ โดยหากไม่มีสินค้ามาป้อน จะทำาให้
ดีลเลอร์เหล่าน้ีซ่ึงส่วนใหญ่เป็น SMEs จะได้รับผลกระทบอย่างมาก
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 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 
ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์สำาเร็จรูป โดยให้สำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป็นผู้รับรองการขออนุญาตนำาเข้ารถยนต์ เพื่อไม่
ให้กระทบผู้ผลิตรายอื่น 
 สำาหรับในเบื้องต้นฮอนด้า มีแผนจะนำาเข้ารถยนต์นั่ง
สำาเร็จรูปที่ยังทำาการผลิตไม่ได้ จำานวน 4 แบบ คือ แอคคอร์ด  
ซอีารว์ ี ซวีคิ และแจซ๊ จากจำานวนทีผ่ลติภายในประเทศทัง้หมด 
6 แบบ สว่นอกี 2 แบบ คอื บรโิอแ้ละซติีรุ้น่ใหม ่ตอ้งรอโรงงาน
ในไทย ไม่สามารถนำาเข้าได้ เนื่องจากฐานการผลิตส่วนใหญ่ตั้ง
อยู่ที่ประเทศไทย
 บรษิทั โตโยตา้ ไดห้ยดุการผลิตชัว่คราวสำาหรบัโรงงาน
ทั้ง 3 แห่ง ทั้งสมุทรปราการ เกต์เวย์ซิตี้ และบ้านโพธิ์ ตั้งแต่
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 โดยกำาหนดเปิดดำาเนินการอีกครั้งหนึ่ง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 สำาหรับในช่วงปิดโรงงาน พนักงาน
ที่มีอยู่ 9,000 คน บริษัทฯ ได้จัดพนักงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อ
ทำางานสาธารณประโยชน์ ฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ ช่วย
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และบางส่วนให้อยู่กับบ้าน โดย
พนักงานทุกคนยังได้รับค่าจ้างในอัตราปกติของเงินเดือนพร้อม
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กบัจดัทำาโครงการโตโยต้าจิตอาสา โดยหมุนเวียน
อาสาสมัครพนักงานวันละ 150 คน ไปยังพ้ืนท่ี        
ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
 บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ ประเทศ- 
ไทย เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ฟอร์ด
และบริษัท มาสด้า มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง 

ต้องหยุดการผลิตฟอร์ดและมาสด้าเป็นช่วงๆ นับตั้งแต่วันที่ 
11 ตุลาคม 2554 เป็นต้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของชิน้สว่นทีจ่ดัหามาได ้โดยกำาหนดเปดิโรงงานผลติรถยนตน่ั์ง
ส่วนบุคคล คือ มาสด้า 2 และมาสด้า 3 เร่ิมต้นจากผลิต 1 กะ        
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 จากนั้นจะเพิ่มเป็นผลิต 3 กะ 
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
 ขณะทีก่ารผลติรถยนตป์กิอพัประสบปญัหาขาดแคลน
ชิน้สว่นมากกวา่ เนือ่งจากรถยนตฟ์อรด์เรนเจอรโ์ฉมใหมจ่ะเริม่
เปิดตัวในไทยเป็นประเทศแรก ทำาให้ยากที่จะหาชิ้นส่วนจาก
ประเทศอืน่มาทดแทนได ้สง่ผลใหฟ้ืน้ฟกูารผลติชา้กวา่ โดยเริม่
ประกอบรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์โฉมใหม่วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2554 ภายหลังสามารถกู้แม่พิมพ์จากโรงงานผลิตช้ินส่วนที่    
น้ำาทว่ม และนำาแมพ่มิพไ์ปวา่จา้งบรษิทัอืน่ผลติเปน็การทดแทน  
 บริษัท นิสสัน มีโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ได้
หยดุดำาเนนิการมาตัง้แตต่น้เดอืนตลุาคม 2554 เนือ่งจากประสบ
ปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วน โดยได้พยายามจัดหาชิ้นส่วนที่ผลิต
จากตา่งประเทศ เชน่ จนี ญีปุ่น่ สหรฐัฯ เมก็ซโิก ฯลฯ มาทดแทน 
ทำาให้สามารถเร่ิมประกอบรถยนต์น่ังส่วนบุคคล คือ มาร์ช อัลมิร่า 
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และทีด้า อีกครั้งหนึ่งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 แต่ยังไม่เต็ม
กำาลังผลิต สำาหรับรถยนต์ปิกอัพนิสสันนาวาร่า จะเร่ิมผลิตวันท่ี 1 
ธันวาคม 2554 โดยคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูการผลิตไปสู่ระดับ
ปกติในเดือนมกราคม 2555
 จากปัญหาขาดแคลนช้ินส่วน คาดว่าปริมาณการ
ประกอบรถยนต์ในไทยจะหายไป 40,000 คัน แต่ปัญหา
ขาดแคลนชิ้นส่วนในประเทศไทย ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต
ของนิสสันนอกประเทศไทยแต่อย่างใด
 บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส ต้องระงับการผลิตรถยนต์
ที่โรงงาน 2 แห่ง ภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2554 เนื่องจากประสบปัญหา
ขาดแคลนชิ้นส่วนเช่นเดียวกัน โดยกำาหนดเปิดดำาเนินการผลิต
อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 โดยเริ่มจากผลิต
รถยนตป์กิอพัและรถยนตป์าเจโรก่อ่น จากนัน้จะเริม่ผลติรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลต่อไป โดยการเปิดตัวรถยนต์อีโคคาร์ คือ มิตซููบิชิ
มริาจ จากเดมิกำาหนดปลายป ี2554 ตอ้งเลือ่นออกไปเปน็เดอืน
มีนาคม 2555
 บริษัท ฮีโน่ มอ เตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด ได้
ปิดดำาเนินการผลิตรถบรรทุกและรถบัสที่โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เน่ืองจากขาดแคลน     
ชิ้นส่วน นับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554 และเริ่มเปิดดำาเนิน

การอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 โดยสามารถ
จดัหาชิน้สว่นทีข่าดแคลนจากญีปุ่น่และจากภายในประเทศโดย
ให้บริษัทอื่นผลิตชิ้นส่วนทดแทน
 บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด การ
ผลิตรถยนต์ทาทาในประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด             
ทั้งในส่วนของโรงงานประกอบรถยนต์โดยบริษัท ธนบุรี
ประกอบรถยนต์ จำากัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อำาเภอพระประแดง จังหวัด
สมทุรปราการ หรอืการผลติชิน้สว่นยานยนต ์ซึง่สว่นใหญอ่ยูใ่น
พืน้ทีภ่าคตะวนัออก ทำาใหส้ามารถเดนิหนา้กระบวนการผลติได้
อย่างต่อเนื่อง

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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”

”

 อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ (Hard Disk Drive : HDD) เริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยเมื่ อปี 2526 

เมื่ อบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี มาบุกเบิกต้ังฐานการผลิตช้ินส่วน HDD ท่ีอาคารเล็กๆ ใกล้กับศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

ในปัจจุบัน จากนั้นได้เติบโตอย่างรวดเร็ว จนประเทศไทยกลายเป็นผู้ผลิต HDD เป็นปริมาณมากถึง 1 ใน 3 

ของการผลิตทั่วโลก นับเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากจีน

 ปัจจุบันมีผู ้ผลิต HDD ในโลก 5 บริษัท คือ         
เวสเทร์ิน ดจิติอลฯ  ซเีกทฯ ฮติาช ิโกลบอลฯ โตชบิาฯ และ 
ซัมซุงฯ ยกเว้น ซัมซุงฯ แล้ว ที่เหลือ 4 บริษัท มีฐานการ
ผลติตัง้อยูใ่นไทย รวม 7 โรงงาน แต่ละปีส่งออกสร้างรายได้
มากถึง 450,000 ล้านบาท (ไม่นบัการส่งออกของผู้ผลติชิน้
ส่วน HDD) และในอนาคตเม่ือการควบรวมกิจการระหว่าง
บริษัท ซีเกทฯ กับบริษัท ซัมซุงฯ และบริษัท เวสเทิร์น 
ดจิติอลฯ กบับรษิทั ฮติาชฯิ เสรจ็เรยีบร้อย บรษิทัฮาร์ดดสิก์
ของโลก ก็จะเหลือ 3 บริษัท ซึ่งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด

ปัจจุบันมีผู้ผลิต HDD ในโลก 5 บริษัท

และในอนาคตเมื่ อการควบรวมกิจการ

ระหว่างบริษัท ซีเกทฯ กับบริษัท ซัมซุงฯ

และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอลฯ 

กับบริษัท ฮิตาชิฯ เสร็จเรียบร้อย

บริษัทฮาร์ดดิสก์ของโลก ก็จะเหลือ 

3 บริษัทซึ่งอยู่ในประเทศไทยทั้งหมด

:: โรงงานผลติ HDD ของบรษิทั ซีเกทฯ ทีจ่งัหวัดนครราชสมีา

ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ...
ถึงซัพพลายเชนคอมพิวเตอร์โลก

ยุทธศักดิ์	คณาสวัสดิ์

จับกระแสโลก
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 ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤติอุทกภัยครั้ง
ร้ายแรงทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ โรงงานผลิตฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟ
หลายแห่งต้ังอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมทีถู่กนำา้ท่วม ต้องหยุด
การผลิตเป็นเวลานาน  ห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชน
ของอตุสาหกรรมคอมพวิเตอร์ของโลก จงึได้รบัผล กระทบ
อย่างรนุแรง เพราะการผลติฮาร์ดสิก์ไดร์ฟ ซึง่เป็นช้ินส่วน
สำาคัญชิ้นหนึ่งในคอมพิวเตอร์ ต้องหยุดชะงักลง

 บรษิทั เวสเทิร์น ดจิิตอลฯ  เป็นผูผ้ลติฮาร์ดดสิก์ไดร์ฟ 
รายใหญ่ที่สุดของโลก มีส่วนแบ่งทางการตลาด ประมาณร้อย
ละ 34 มีโรงงานในไทย 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตอุตสาหกรรม   
นวนคร จงัหวดัปทมุธาน ีมพีนกังานในประเทศไทยกว่า 37,000 
คน ซึ่งโรงงานทั้ง 2 แห่ง ถูกนำ้าท่วมหนัก โดยเฉพาะโรงงานที่
บางปะอนิซึง่เป็นฐานผลติ Slider (หวัอ่านข้อมลูจากแผ่นดสิก์) 
ที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีกำาลังผลิตถึงร้อยละ 25 ของ

 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอลฯ นับเป็นบริษัทที่ได้รับผล 
กระทบอย่างรุนแรงที่สุด จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งน้ี คาดว่า
จะทำาให้บริษัทแม่มีรายได้ลดลงจากไตรมาสละ 2.69 พันล้าน-
เหรียญสหรัฐฯ เหลือเพียงแค่ 1.05 – 1.25 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปี 2555 และปริมาณฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  
ที่ส่งมอบต่อลูกค้าคาดว่าจะลดลงมากถึงร้อยละ 55
 บริษัทฯ ได้พยายามแก้ไขสถานการณ์ โดยได้เคลื่อน
ย้ายเคร่ืองจกัรสำาหรับผลติ Slider ท่ีจมนำา้จากโรงงานท่ีบางปะอนิ
ออกไป เพื่อประเมินความเสียหาย และซ่อมแซมให้ใช้งานได้ 
ซ่ึงคาดว่าจะเริ่มกระบวนการผลิตชิ้นส่วนน้ีได้ ในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2555 โดยจะใช้โรงงานที่เกาะปีนัง  มาเลเซีย  ผลิต
ควบคูไ่ปด้วย เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะต้องพึง่พาโรงงานแห่งเดยีว
มากเกินไป

 โรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ที่อยู่ในประเทศไทย 7 
โรงงาน ถกูนำา้ท่วมจนต้องหยดุการผลติ 3 แห่ง คอื โรงงานของ
บรษิทั เวสเทร์ิน ดจิติอลฯ 2 โรง ทีน่คิมอตุสาหกรรมบางปะอิน 
จังหวดัพระนครศรอียธุยา และเขตอตุสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทมุธานี  และโรงงานของบรษิทั โตชบิาฯ  ทีเ่ขตอตุสาหกรรม
นวนคร จังหวัดปทุมธานี  
           ส่วนโรงงานที่ปลอดภัย เพราะอยู่ในพื้นที่ที่นำ้าไม่ท่วม
คือ โรงงาน 2 แห่งของบริษัท ซีเกทฯ ที่จังหวัดนครราชสีมา 
และอำาเภอเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานของ
บริษัท ฮิตาชิฯ  2 แห่งที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดชลบุรี  

เมื่อเกิดวิกฤติอุทกภัย

ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์   

โรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟหลายแห่ง

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่ถูกน�้าท่วม  

ต้องหยุดการผลิตเป็นเวลานาน

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอลฯ นับเป็นบริษัท

ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุด

ปริมาณฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่ส่งมอบต่อ

ลูกค้า คาดว่าจะลดลงมากถึงร้อยละ 55

เวสเทร์ิน ดจิติอลฯ ได้รบัผลกระทบหนกั

 บริษัท โตชิบาฯ เป็นผู้ผลิต HDD รายใหญ่อันดับ 4 
ของโลก มีส่วนแบ่งทางการตลาดโลกประมาณร้อยละ 10 มี
โรงงานในประเทศไทย 1 แห่ง ตัง้อยูท่ีเ่ขตอตุสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี ติดกับโรงงานของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอลฯ 
ในเขตอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งโรงงานถูกนำ้าท่วมเช่นเดียวกัน

”

”

”

”

กำาลังผลิตทั่วโลก ได้ถูกนำ้าท่วมตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2554 
และกลับสู่ภาวะปกติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
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 บริษัท ซีเกทฯ เป็นผู้ผลิต HDD รายใหญ่อันดับ 2 
ของโลก มีส่วนแบ่งทางการตลาดโลกประมาณร้อยละ 30 มี    
2 โรงงาน ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา และอำาเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานทั้ง 2 แห่ง ปลอดภัยจากอุทกภัย 
แม้ว่าจะได้รบัผลกระทบบ้างจากการขาดแคลนชิ้นส่วน โดยเดมิ
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ได้คาดว่าจะส่งมอบ HDD แก่ลูกค้า
เพียง 40 – 50 ล้านตัว การประมาณการล่าสุดคาดว่าจะส่ง
มอบ 41 – 45 ล้านตัว 
 อย่างไรกต็าม จากการที่โรงงานคูแ่ข่งสำาคญัคอื บรษิทั 
เวสเทิร์น ดิจิตอลฯ ประสบความเสียหายอย่างหนัก ก็ถือเป็น
โอกาสทองของบริษัท ซีเกทฯ ที่จะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด
กลับคนืมา นอกจากนั้น จากการท่ี HDD ขาดตลาด ทำาให้บรษิทั 
ซีเกทฯ สามารถจำาหน่าย HDD ได้ในราคาที่เพิ่มสงูขึ้น โดยนาย 
John Monroe ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ปรึกษา Gartner ได้
คาดการณ์ว่า ผลกระทบจากอุทกภยัครั้งนี้ส่งผลให้ส่วนต่างกำาไร
ในการจำาหน่าย HDD เพิ่มจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 ซึ่ง
ทำาให้บริษัท ซีเกทฯ มีกำาไรมากขึ้นในระยะสั้น
 บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ จ�ากัด เป็นผู้ผลิต 
HDD รายใหญ่อันดับ 3 ของโลก มีส่วนแบ่งทางการตลาดโลก
ประมาณร้อยละ 16 มโีรงงานในไทย 2 แห่ง ท่ี 304 อินดัสเตรยีล 
ปาร์ค จังหวัดปราจีนบุรี และที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งปลอดภัยจาก
นำ้าท่วม โดยคาดว่าบริษัทแม่ในสหรัฐฯ จะถูกบริษัท เวสเทิร์น 
ดิจิตอลฯ ซื้อกิจการในช่วงต้นปี 2555 ซึ่งจะทำาให้โรงงานใน
ประเทศไทยตกเป็นของบรษัิท เวสเทร์ิน ดิจิตอลฯ เช่นเดียวกนั
 ความจริงแล้ว บริษัท ฮิตาชิฯ มีฐานการผลิต HDD 
แท้จรงิเพียงแห่งเดียว คือ ท่ีเขตอตุสาหกรรม 304 อนิดัสเตรยีล 
ปาร์ค จังหวัดปราจีนบุรี ส่วนฐานการผลิตที่จังหวัดชลบุรีนั้น 
เป็นการว่าจ้างบริษัท สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) ผลิต HDD 
ให้ โดยสัญญารับจ้างครบกำาหนดในปลายปี 2554 ซึ่งหลังจาก
นี้ บริษัท ฮิตาชิฯ ได้เช่าที่ดิน โรงงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การผลิตจากสหยูเนี่ยน เพื่อทำาการผลิต HDD เอง  

ซีเกท - ฮติาช ิปลอดภยั 

แต่ขาดแคลนช้ินส่วน

 นอกจากโรงงานผลิต HDD 3 ใน 7 โรงถูกนำ้าท่วม
แล้ว ยังมีโรงงานผลิตชิ้นส่วน HDD อีกหลายแห่ง ถูกนำ้าท่วม
ด้วย ทำาให้เกิดการขาดแคลนชิ้นส่วนส่งผลกระทบต่อการผลิต
ของบริษัท ซีเกทฯ และบริษัท ฮิตาชิฯ ที่ไม่ได้ถูกนำ้าท่วมไปด้วย 
ทำาให้ไม่สามารถผลิตได้อย่างเต็มที่ 
 โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำาคัญของ HDD เหล่านี้ ได้แก่  

นอกจากโรงงานผลิต HDD 

3 ใน 7 โรงถูกน�้าท่วมแล้ว

ยังมีโรงงานผลิตชิ้นส่วน HDD 

อีกหลายแห่งถูกน�้าท่วมด้วย

ท�าให้เกิดการขาดแคลนชิ้นส่วน

”
”

บริษัท นิเด็คฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Spindle Motor 
รายใหญ่ที่สุดของโลก มีโรงงานหลายแห่งถูกนำ้า ทั้ง
ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เขตอุตสาหกรรมนวนคร 
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ฯลฯ 

บริษัท ฮัทชินสันฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Suspension  
รายใหญ่ที่สุดของโลก  มีโรงงานที่สวนอุตสาหกรรม 
โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บริษัท Eng Teknology ผลิตชิ้นส่วน base plates,  
separators and actuators 
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 ผลกระทบข้างต้นไม่เฉพาะการผลิต HDD ใน
ไทยเท่านั้น แต่รวมถึงกระทบต่อการผลิต HDD ทั่วโลก 
เนื่องจากมีการส่งชิ้นส่วน HDD จากไทยไปยังโรงงาน 
HDD ในหลายประเทศ โดยคาดว่าปริมาณการส่งมอบ 
HDD ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ลดลงมากถึงร้อย
ละ 30
 นอกจากนี้ จะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก HDD เป็นอุปกรณ์หน่วย
ความจำาที่สำาคญัของเครื่องคอมพวิเตอร์ โดยบรษัิทที่ปรกึษา 
IDC คาดว่าปริมาณจำาหน่ายคอมพิวเตอร์ในไตรมาสที่ 4 
ของปี 2554 จะลดลงร้อยละ 10 จากที่พยากรณ์ไว้ก่อน
หน้านี้ และลดลงอีกมากกว่าร้อยละ 20 ในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2555

ผลกระทบต่อซัพพลายเชนคอมพวิเตอร์ 

 จากราคา HDD ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลทำาให้กำาไรของ
บรษิทัที่ทำาธรุกจิผลติและจำาหน่ายคอมพวิเตอร์ลดลง ทำาให้การ
พยายามเปลี่ยนไปสู่การใช้ Solid State Drives (SSD) ที่เป็น
เทคโนโลยคีูแ่ข่งสำาคญัของ HDD มมีากขึ้น นอกจากนี้ เหตกุารณ์
นำ้าท่วมทำาให้ราคา HDD แบบใช้ภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย   
ร้อยละ 10
 ส่วนธรุกจิผลติ HDD ประเภท Enterprise Systems 
ซึ่งเป็นหน่วยความจำาสำาหรับระบบขนาดใหญ่ ซึง่จะซื้อวตัถดิุบ 
คอื HDD จากผูผ้ลิตอกีต่อหน่ึง โดยมบีรษิทัสำาคญัในธรุกจิน้ี คอื 
EMC NetApp Teradata และ IBM คาดว่าจะไม่ได้ผลกระทบ
มากนัก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ส่วนต่างกำาไรสูง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้
ผลิตสำาคัญที่ครองตลาด Enterprise มากที่สุด คือ บริษัท ซี
เกทฯ ได้รับผลกระทบไม่มากนัก ดังนั้น จะเปลี่ยนจากซื้อจาก
บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอลฯ มาเป็นซื้อจากบริษัท ซีเกทฯ

:: บีโอไอเยี่ยมชมโรงงานแห่งเดิมของบริษัท ซีเกทฯ ในสิงคโปร์เมื่ อปี 

2539 ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2 โดยในอนาคตโรงงานในไทยอาจจะตอ้งออกแบบ

ให้โรงงานอยู่บนชั้น 2 เช่นเดียวกัน เพื่ อลดความสูญเสียจากอุทกภัย 

โดยอาคารชั้นแรกเป็นสำานักงาน โรงอาหาร หรือคลังสินค้า ทั้งนี้ เพื่ อ

อำานวยความสะดวก อาจจะมีบันไดเลื่ อนสำาหรับพนักงานขึ้นลง

บริษัท Dufu Technology ผลิตชิ้นส่วน spacers 
and clamps 
บริษัท IntriPlex Thailand ผลิตชิน้ส่วน HDD ตัง้ 
กิจการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 แม้บางบริษัทไม่ถูกนำ้าท่วม แต่ประสบปัญหาในการ
เดินทางของพนักงาน ทำาให้การผลิตหยุดชะงัก เช่น บริษัท     
ซงิเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน) มฐีานการ
ผลิต HDD ตั้งอยู่ทีน่ิคมอุตสาหกรรมอินทรา จังหวัดสิงห์บุรี    
ไม่ได้รบัความเสยีหายจากอทุกภยัโดยตรงแต่อย่างใด แต่สามารถ
ผลิตได้ที่ระดับร้อยละ 70 – 80 เท่านั้น เนื่องจากพนักงาน    
บางส่วนไม่สามารถเดินทางมายังโรงงานได้

IDC คาดว่าปริมาณจ�าหน่าย

คอมพิวเตอร์ในไตรมาสที่ 4 

ของปี 2554 จะลดลงร้อยละ 10 

จากที่พยากรณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้

และลดลงอีกมากกว่าร้อยละ 20 

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555

”
”

คาดว่าจะมีการย้ายฐานการผลิต HDD 

และชิ้นส่วน HDD บางส่วน 

 ไปยังประเทศอื่ นๆ เพื่ อลดความเสี่ยง  

และผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

ที่พึ่งพาฐานการผลิตในไทยมากจนเกินไป

”

”
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การเคลือ่นย้ายฐานการผลติขึน้อยูก่บัมาตรการรฐั 

:: การผลิต HDD ของบริษัท ฮิตาชิฯ ในประเทศไทย

ขณะเดียวกันอุทกภัยในไทย 

ก็เป็นโอกาสทองของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน

ในประเทศอื่น ซึ่งได้ส่งผู้บริหารไปเร่งติดต่อ 

พร้อมกับเชิญชวนให้ย้ายไปลงทุนในประเทศของตน

โดยเสนอสิทธิและประโยชน์ ในลักษณะลดแลกแจกแถม

”

”

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

 ต้องการเห็นการวางแผนระยะยาว

ของภาครัฐ ในการป้องกันเหตุ

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

”

”

 ในการฟ้ืนฟูกจิการ HDD คาดว่า
จะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจาก
เป็นอปุกรณ์สลบัซับซ้อน ต้องใช้เวลาใน
การซ่อมแซมนาน ซึ่งบริษัทเหล่าน้ีต่าง
ต้องการให้นำา้ลดลงอย่างรวดเรว็ เพือ่ให้
สามารถฟ้ืนฟกูจิการได้เร็วทีสุ่ด โดยจาก
แต่ละวันที่ผ่านพ้นไป มีค่าเสียโอกาส
จากการสูญเสียรายได้ รวมกันเป็นเงินนับ 1,000 ล้านบาท
 ในระยะยาว ประเทศไทยมคีวามท้าทายสำาคญั เนือ่งจากคาดว่า
จะมีการย้ายฐานการผลติ HDD และชิน้ส่วน HDD บางส่วน ไปยงัประเทศ 
อ่ืนๆ เพือ่ลดความเสีย่งในการดำาเนินธรุกจิและผลกระทบต่อห่วงโซ่อปุทาน 
จากทีพ่ึง่พาฐานการผลติในไทยมากจนเกินไป ท้ังนี ้ข้ึนอยู่กับว่าประเทศไทย
จะสามารถเสริมสร้างความม่ันใจแก่นักลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนว่าจะไม่
เกดิเหตกุารณ์อทุกภยัข้ึนซำา้อกี รวมถงึจะเสนอสทิธแิละประโยชน์มากน้อย
เพียงใด เพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 นายสมัพันธ์  ศลิปนาฎ ผูบ้ริหารของบรษิทั เวสเทร์ิน ดจิติอลฯ 
ในไทย และประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์ กล่าวว่า
ภาคอิเล็กทรอนิกส์ในไทย ไม่น่าจะกลับมาเดินเครื่องได้เต็มที่ เหมือนกับ
ช่วงก่อนเกิดอุทกภัย เนื่องจากต้องบริหารความเสี่ยง การผลิตในไทยอาจ
จะลดลงเหลอืเพยีงร้อยละ 70 - 80 ส่วนอกีร้อยละ 20 – 30 กต้็องกนั เอา
ไว้ผลิตในโรงงานแห่งอื่น เพื่อรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ ได้ให้ทัศนะเพ่ิมเติมว่าภาพ
รวมของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม ไม่เฉพาะอิเลก็ทรอนกิส์ 
เท่านัน้ ทีต้่องการเหน็การวางแผนระยะยาวของภาครัฐ ในการ
ป้องกนัเหตทุีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต รวมถงึมาตรการฟ้ืนฟทูีช่ดัเจน 
และเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะแผนรองรับความเสี่ยงในปี 2555

 ขณะเดียวกันอุทกภัยในไทย ก็เป็นโอกาสทองของ
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนในประเทศอื่น ซึ่งปัจจุบันได้ส่ง     
ผู้บริหารไปเร่งติดต่อกับบริษัทแม่ของผู้ผลิต HDD ซึ่งโรงงาน
ในเมืองไทยได้รับความเสียหาย เพื่อพบปะพูดคุยกัน พร้อมกับ
เชิญชวนให้ย้ายไปลงทุนในประเทศของตนโดยเสนอสิทธิและ
ประโยชน์ในลักษณะลดแลกแจกแถม

 โดยมองว่า รัฐบาลยังมีมาตรการไม่เป็นรูปธรรมและ
ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร สำาหรับภาคการผลิต  ต้องมีคำาตอบที่มีการ
ปฏบิตัไิด้ โดยเฉพาะกรอบเวลาทีช่ดัเจน ทัง้เรือ่งของการเข้ามา

ช่วยเหลอื การฟ้ืนฟแูละแนวทางในการป้องกนั รัฐต้องสามารถ
ตอบภาคการผลติให้ได้ว่า เหตกุารณ์แบบนีจ้ะเกดิขึน้อกีหรอืไม่ 
ถ้าเกิดขึ้นแล้ว จะมีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพอย่างไร และ
ต้องทำาให้เหน็เป็นนโยบายภายในกรอบเวลาอย่างน้อย 6 เดอืน
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 เดิมในปี 2528 ทั่วโลกมีบริษัทผลิต HDD ประมาณ 
60 บรษิทั แต่จากการทีอ่ตุสาหกรรมนีม้กีารแข่งขนัสงูมาก ทำาให้
ต่อมาบริษัทเหล่านี้เลิกกิจการหรือควบกิจการเข้าด้วยกันเป็น
จำานวนมาก จนเมื่อปี 2545 เหลือผู้ผลิตหลักเพียง 9 บริษัท
เท่าน้ัน คือ ซีเกทฯ แม็กตอร์ฯ ไอบีเอ็มฯ เวสเทิร์น ดิจิตอลฯ  
ฮิตาชิฯ ควันตัมฯ โตชิบาฯ ซัมซุงฯ และฟูจิตสึฯ 
 ล่าสุดในปี 2554 ทั่วโลกมีผู้ผลิต HDD ลดลงเหลือ
เพยีง 5 บริษทั คือ เวสเทร์ิน ดจิติอลฯ ซเีกทฯ ฮติาช ิโกลบอลฯ   
โตชบิาฯ และซมัซงุฯ สำาหรบัในอนาคตปี 2555 คาดว่าผูป้ระกอบ
ธุรกิจ HDD จะลดลงเหลือเพียง 3 ราย เน่ืองจากบริษัท          
เวสเทิร์น ดิจิตอลฯ ได้ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2554 ว่าได้
ซ้ือกจิการบรษิทั ฮิตาชโิกลบอลฯ ซึง่กำาหนดซือ้กจิการแล้วเสรจ็
ในเดอืนมนีาคม 2555 เป็นเงนิรวมประมาณ 4,250 ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ 
 การซื้อกิจการข้างต้น บริษัท เวสเทิร์นฯ จ่ายในรูป
เงนิสด 3,500 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ และในรปูหุ้นของบรษัิท เวส
เทิร์น ดจิติอลฯ อกี 25 ล้านหุน้ โดยมมีลูค่าประมาณ 750 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (คำานวณจากราคาหุ้นปิดตลาด ของบริษัท WD 
เมือ่วนัที ่4 มนีาคม 2554) ซึง่ภายหลงัควบรวมกจิการ จะทำาให้
บริษัท ฮิตาชิฯ ของญี่ปุ่นถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท เวสเทิร์น 
ดิจิตอลฯ และได้รับตำาแหน่งกรรมการบริษัท 2 ตำาแหน่ง  

 นายสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า ภาคการผลิตยังได้หารือกัน
ถึงเรื่องการบริหารจัดการนำ้าของทางภาครัฐ โดยอยากเห็น
แผนการบริหารเรื่องนี้ที่ชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อปริมาณนำ้ามี
จำานวนมากกว่าปกติ มาตรการรองรับของรัฐคืออะไร รวมถึง
ความเป็นไปได้ในการสร้างเขื่อนรอบนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงนับ
เป็นหนึ่งในแนวทางที่หลายบริษัทภาคการผลิตให้ความสนใจ

การควบรวมกจิการในอตุสาหกรรม HDD

ภาคการผลิตได้หารือกันถึงเรื่อง 

การบริหารจัดการน�้าของทางภาครัฐ

โดยอยากเห็นแผนการบริหาร

เรื่องนี้ที่ชัดเจน

”

”  ส่วนบรษิทั ซเีกทฯ ได้ประกาศเมือ่เดือนเมษายน 2554 
จะซ้ือกิจการผลิต HDD ของบริษัท ซัมซุงฯ เป็นเงนิ 1,375 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ จ่ายในรปูหุน้ 45.2 ล้านหุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
9.6 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซีเกทฯ และให้ตัวแทนบริษัท    
ซัมซุงฯ 1 คน มาน่ังเป็นคณะกรรมการของบริษัท ซีเกทฯ 
นอกจากนี้ ทั้ง 2 บริษัท ตกลงจะร่วมมือกันในด้านธุรกิจหน่วย
ความจำา โดยบริษัท ซีเกทฯ เชี่ยวชาญหน่วยความจำาในด้าน 
HDD จะผลิตจำาหน่ายให้กับบริษัท ซัมซุงฯ ขณะที่บริษัท          
ซมัซงุฯ เชีย่วชาญในธรุกจิเกีย่วกบัหน่วยความจำาประเภท Flash 
Memory จะผลิตจำาหน่ายให้กับบริษัท ซีเกทฯ
 ภายหลังควบรวมกิจการระหว่างบริษัท เวสเทิร์น 
ดิจิตอลฯ กับบริษัท ฮิตาชิฯ และระหว่างบริษัท ซีเกทฯ และ
บริษัท ซัมซุงฯ แล้ว ตามแผนการเดิมจะทำาให้เหลือเพียง 3 
บรษิทั ในธรุกจิ HDD กล่าวคอื บรษิทั เวสเทร์ิน ดจิติอลฯ  ครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาดโลกร้อยละ 50 บริษัท ซีเกทฯ ร้อยละ 
40 และบริษัท โตชิบาฯ ร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัท เวสเทิร์น 
ดิจิตอลฯ จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากเป็นอันดับ 1 ทั้งใน
ตลาด HDD ขนาด 2.5 นิ้ว สำาหรับคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊ค 
และ HDD ขนาด 3.5 นิ้ว สำาหรับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แต่
ยังเป็นอันดับ 2 รองจาก บริษัท ซีเกทฯ ในตลาด Enterprise 
ซึ่งเป็น HDD ราคาแพง สำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 
Server
 อย่างไรก็ตาม หากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอลฯ มี      
ส่วนแบ่งทางการตลาดมากเกินไป อาจจะก่อให้เกิดการผูกขาด 
ดงันัน้ คณะกรรมาธกิารของยโุรปได้อนมุตัใิห้ซือ้กจิการกบับรษิทั 
ฮติาชฯิ โดยมเีงือ่นไขว่าจะต้องขายกจิการ HDD ขนาด 3.5 นิว้
ออกไป เนื่องจากเกรงว่าหากควบรวมกันแล้ว จะเหลือผู้ผลิต 
HDD ขนาด 3.5 นิว้ เพยีง 2 บรษิทัเท่านัน้ เนือ่งจากเดมิบรษิทั 
โตชิบาฯ ไม่ผลติ HDD ขนาดน้ี  ดงัน้ัน บริษทั เวสเทร์ิน ดจิติอลฯ 
จะต้องหาผู้มาซื้อกิจการ HDD ขนาด 3.5 นิ้ว ของตนเองก่อน 
ถึงจะควบรวมกิจการได้

สดุท้ายเหลือเพยีง 3 บรษิทั

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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กฎและระเบียบควรรู้
ธรรมรัตน์	รัตนพันธ์

การยกเว้นภาษีเงินได้

ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน

“บีโอไอแฟร์ 2011”

 ในปัจจุบนั มกีารออกร้านงานนทิรรศการ งานแสดงสนิค้า  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหลกัเกณฑ์

เกี่ยวกบัการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลให้แก่บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคล สำาหรบัเงนิได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ในการเข้าร่วมงานต่างๆ นั้น มีหลักเพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการส่งออก

สินค้า โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัท
1  

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าร่วมงานไว้ โดยให้นำาเงิน

ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็นจำานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จดังาน

แสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ 

หรืองานแสดงสินค้า

 ดังน้ันผู้ประกอบกิจการท่ีเข้าร่วมงานข้างต้น รวมท้ังงาน 

“บีโอไอแฟร์ 2011” หรือ ผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากร

ตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรได้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ 

อันมีผลทำาให้กิจการทีมี่ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นจากทีจ่่ายจริง และ

มีรายได้ทีไ่ด้รับการยกเว้นภาษีในบางกรณี โดยมีการยกเว้น

ภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทีเ่ข้าร่วมงาน 

ออกร้าน งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ 

 สำาหรับเงินได ้เป ็นจ ำานวนร้อยละหนึ ่งร้อยของ        

รายจ่าย ท่ีได้จ่ายไปเป็นค่าเช่าพ้ืนท่ี ค่ากอ่สรา้งสถานท่ีจัดแสดง 

ค่าประกันภัย ค่าระวางหรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า

ดังกล่าว และต้องมหีนงัสอืรบัรองจากสำานกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนว่า ได้เข้าร่วมงาน “บีโอไอแฟร์ 2011” จริง

1 “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึง
 (1) กิจการซึ่งดำาเนินการเป็นการค้าหรือหากำาไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
 (2) กิจการร่วมค้า ซ่ึงได้แก่กิจการท่ีดำาเนินการร่วมกันเป็นการค้าหรือหากำาไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วน  

นิติบุคคล หรือ ระหว่างบริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร)
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 ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 503)      
พ.ศ. 2553 ซึ่งมผีลใช้บงัคับต้ังแต่วันท่ี 14 ตุลาคม 2553 เป็นต้น
มา เพื่อส่งเสรมิการประกอบอตุสาหกรรมท่องเที่ยวและการส่ง
ออกสนิค้า โดยยกเว้นภาษเีงนิได้นิตบุิคคลให้แก่บรษิทัหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ งาน
แสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำาหรับเงินได้เป็น
จำานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าเช่าพื้นที่             
ค่าก่อสร้างสถานทีจ่ัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่า
ขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งาน
นิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าดังกล่าว ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่     
วันที่ 14 ตุลาคม  2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2554 ทั้งนี้ 
เฉพาะกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานของรัฐว่าได้เข้าร่วมงานจริง
 ส่วนการเอาของเข้ามาในประเทศเพื่อร่วมจดันทิรรศการ
จะต้องเสียภาษีอากร หรือไม่นั้น 2 
 1. ของที่นำาเข้ามาเพื่อใช้ในการจดันทิรรศการนั้น โดย
ทั่วไปแล้ว จะได้รับการยกเว้นอากรนำาเข้า ซึ่งเป็นไปตาม        
หลักเกณฑ์ดังนี้ ต้องเป็นของที่นำาเข้ามาแสดงเป็นการชั่วคราว
ในการจดังานแสดงสินค้าระหว่างประเทศที่จดัขึ้นภายในประเทศ 
โดยมุ่งหมายเปิดให้ประชาชนดูได้ทัว่ไป และของดังกล่าวต้อง
ไม่นำาไปแจก หรือขายให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าชมงาน 
 การนำาเข้าของดงักล่าว ผูน้ำาเข้าต้องทำาสญัญาประกัน
และทัณฑ์บนเอาไว้ต่อกรมศลุกากร ว่าจะส่งออกไปภายในระยะ
เวลาที่กำาหนดไม่เกนิ 6 เดอืน สำาหรบับรรดาสิ่งพมิพ์ สิ่งโฆษณา 
ของแจกหรือของแถมที่นำามาเพื่อเป็นของใช้ และเห็นได้ชัดว่า
ของที่นำาเข้ามาเหล่านั้นเป็นของใช้ที ่สิ ้นเปลืองหมดไปใน         
การแสดง ผู้นำาเข้าต้องชำาระอากรตามปกติ
 2. การทำาสัญญาประกันทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากร 
โดยใช้เงินสดหรือหนังสือคำ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือ
รับรองของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและสถานทูตได้ ในกรณี
ที่นำาเข้าในนามของหน่วยงานดังกล่าว ปัจจุบันกรมศุลกากรได้
กำาหนดวงเงินประกันร้อยละ 140 ของค่าภาษีอากรทั้งหมด

เมื่อผู้นำาเข้าจัดนิทรรศการเสร็จสิ้นลง และได้ส่งของดังกล่าว 
กลับออกไปเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำาหลักฐานการส่งออกที่เจ้า
หน้าที่ศลุกากรรบัรอง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับใบขนสนิค้า
ขาเข้าว่า มีการส่งออกตรงกับของที่นำาเข้ามาหรือไม่ เพื่อล้าง
สัญญาประกันทัณฑ์บนที่ได้วางไว้ต่อกรมศุลกากร กรณีที่ผู้นำา
เข้าไม่ส่งสนิค้ากลบัออกไปในระยะเวลาที่กำาหนด กรมศลุกากร
จะเรยีกเกบ็ค่าภาษอีากรตามสภาพราคา และอตัราอากรที่เป็น
อยู่ในวันนำาเข้า
 3. ในปัจจบุนักรมศลุกากรได้เปิดโอกาสให้เอกชนหรอื
เจ้าของสถานที่จัดงานแสดง สินค้าขออนุญาตจัดตั้งคลังสินค้า
ทัณฑ์บนทั่วไปสำาหรับการจัดแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ เพื่อ
เป็นการลดภาระและอำานวยความสะดวกให้ผู้จัดงานดังกล่าว 
สามารถส่งสนิค้ามาที่เจ้าของคลงัโดยตรง โดยไม่ต้องไปดำาเนนิ
การออกของด้วยตนเองเพราะอยูใ่นความรบัผดิชอบของเจ้าของ
สถานที่จัดงานแสดงสินค้า ปัจจุบันประเทศไทยมีคลังสินค้า
ประเภทนี้ เช่น ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี
อาคารสำาหรบัจดัแสดงสนิค้านทิรรศการ การประชมุ ตั้งอยู ่ถนน
บางนา - ตราด กรุงเทพฯ 
 หรือตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 14/2545 เรื่อง 
อนุมัติให้ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำากัด เปิด
ดำาเนนิการคลงัสนิค้าทณัฑ์บนทั่วไป สำาหรบัจดัแสดงสนิค้าหรอื
นิทรรศการ (คสท.) ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
ทั่วไปสำาหรับจัดแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ (คสท.) ณ เลขที่ 
99 ถนนปอปปูล่า ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบรุ ีนั้น กรมศลุกากรอาศยัอำานาจตามความในมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 329 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 
อนุมัติให้บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำากัด เปิด
ดำาเนนิการคลงัสนิค้าทณัฑ์บนทั่วไปสำาหรบัจัดแสดงสนิค้าหรอื
นิทรรศการ (คสท.) ได้ เป็นต้น

 2 http://search.customs.go.th/TQESPreview/search.aspx วันที่ 19 ตุลาคม 2554
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 4. นอกจากนี้ผู ้นำาเข้าอาจเลือกใช้เอกสาร ATA    
CARNET สำาหรับการนำาเข้าชัว่คราวเพื่อจัดนิทรรศการ/การ
ประชุมระหว่างประเทศได้เช่นกัน ระบบ ATA CARNET คือ 
ระบบการคำ้าประกนัค่าภาษอีากรขาเข้าระหว่างประเทศในการนำา
ของเข้าชั่วคราว ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยเอกสารคำ้าประกัน  
ATA CARNET สำาหรับการนำาของเข้าชั่วคราว พ.ศ. 2504 โดย
มีวัตถุประสงค์เพือ่อำานวยความสะดวกในด้านพิธีการศุลกากร
ในการนำาของเข้า และส่งออกชั่วคราว ซึ่งจะได้รับการยกเว้น
อากรและยกเว้นจากข้อห้าม ข้อจำากัดที่กำาหนดขึ้นด้วยเหตุผล
ทางเศรษฐกจิ โดยประเทศภาคจีะต้องยอมรบัเอกสารคำ้าประกัน  
ATA CARNET ภายใต้กฎหมายและข้อบงัคบัของประเทศนั้นๆ 
หลักการสำาคัญของระบบ ATA CARNET มีดังต่อไปนี้
 4.1 ผู้ออกเอกสารและผู้คำ้าประกัน ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรมศุลกากรและต้องเป็นสมาชิกของระบบการ
ออกเอกสารคำ้าประกนัระหว่างประเทศ โดยในส่วนของประเทศไทย 
กรมศุลกากรเห็นชอบให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้
ออกเอกสารคำา้ประกันให้แก่ผู้ส่งออก และเป็นผู้คำ้าประกันค่า
ภาษอีากรในกรณผีูน้ำาของเข้าผิดเง่ือนไขในการนำาของเข้าชั่วคราว
 4.2 ภายใต้ระบบ ATA CARNET พิธีการศุลกากรมี
ความสะดวกมาก เพราะผูน้ำาเข้าและผูส่้งออก สามารถใช้เอกสาร
คำ้าประกันดังกล่าวแทนใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าขาเข้า 
รวมทั้งใช้เป็นหลักประกันค่าภาษีอากรได้ด้วย
 กล่าวโดยสรุป ระบบ ATA CARNET เป็นระบบที่
ช่วยเอื้ออำานวยสำาหรับการนำาของออกแสดงสินค้า การใช้ใน
งานนทิรรศการงานประชมุหรอือื่น ๆ  รวมทั้งการนำาเข้าตวัอย่าง
สนิค้าและวตัถใุนการโฆษณาจากต่างประเทศ โดยการคำ้าประกนั
ภาษอีากรขาเข้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะก่อประโยชน์ในด้านการ
ค้าระหว่างประเทศภาคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย

 อย่างไรก็ตาม การนำาของเข้ามาในส่วนของเขตการ
ค้าเสรีอาเซียนนัน้ มีประกาศกรมศุลกากร ที่ 5/2545 เรื่อง 
ระเบยีบพิธกีารสำาหรบัการยกเว้นอากร และการลดอตัราอากร
ศุลกากรสำาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ภายใต้ความตกลง       
ว่าด้วยการใช้มาตรการกำาหนดอัตราอากรร่วม เพื่อจัดตั้งเขต
การค้าเสรีอาเซียน ลงวันที่ 1 มกราคม 2545 ได้กำาหนดไว้ว่า 
ของที่ส่งจากประเทศภาคีอาเซียนไปแสดงในงานนิทรรศการ
การค้า การเกษตร หรือการฝมืีอ งานแสดงสนิค้าหรืองานอื่นที่
คล้ายกัน หรือการแสดงในร้านค้า หรือในสถานที่ธุรกิจ ณ 
ประเทศอื่น หรือการแสดงในร้านค้า หรือในสถานที่ธุรกิจ ณ 
ประเทศอ่ืน โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะขายสินค้าและสินค้าน้ันอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของศลุกากรประเทศนั้นในระหว่างการ
แสดงแล้ว ภายหลงัส่งต่อมายงัประเทศไทย ผูน้ำาของเข้าจะต้อง
ยื่นใบรับรองแหล่งกำาเนิดสินค้าซึ่งระบุชื่อและสถานที่จัดงาน
นิทรรศการ และปฏิบัติตามประกาศ โดยยื่นใบรับรองแหล่ง
กำาเนิดสินค้า พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐาน ซึ่งแสดงว่า 

 3 http://www.tceb.or.th/about-us-th/index-th.html (วันที่ 19 ตุลาคม 2554) 

 สำาหรบัประเทศไทย ได้มกีารจดัตั้งสำานกังานส่งเสรมิ
การจดัประชมุและนทิรรศการ3  (องค์การมหาชน) หรอื สสปน. 
เป็นหน่วยงานภาครัฐ ท่ีก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2545 และได้เริ่ม
ดำาเนินงานมาตัง้แต่ปี  2547 สสปน. มีหน้าทีใ่นการส่งเสริม

1. ผู้ส่งของออกได้ส่งของนั้นจากประเทศภาคี   
อาเซยีนไปยงัประเทศที่มงีานแสดงนทิรรศการหรอื
อื่นๆ ข้างต้น และได้ตั้งแสดงในงานดังกล่าว 
2. ผูส่้งของออกได้ขาย หรอืโอนสินค้านั้นให้แก่ผูน้ำา
ของเข้าในประเทศไทย 
3. ของนั้นได้ส่งมาระหว่างงานแสดงนทิรรศการหรอื
ทนัทหีลงัจากงานแสดงนทิรรศการได้สิ้นสดุลงและ
อยู่ในสภาพเดิมที่ส่งไปแสดง 
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และประสานงานการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวลั รวมถึงการจัดงานแสดงสนิค้าระดบันานาชาต ิหรอืเรยีก
โดยรวมว่า “อุตสาหกรรมไมซ์” (MICE-Meetings, Incentives, 
Conventions and Exhibitions) ในประเทศไทย เพื่ออำานวย
ความสะดวกและพฒันามาตรฐานการจัดงาน ให้สอดคล้องกบั
บทบาทของประเทศไทย ที่มีความสำาคัญมากขึ้นในฐานที่เป็น
สถานที่จัดการประชุมและงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ 
 นอกจากนั้นก็เพ่ือจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบใน
การส่งเสริม พัฒนา กำากับดูแล ประสาน และอำานวยความ
สะดวก ในการดำาเนนิธุรกจิท่องเทีย่ว ทีเ่กีย่วกบัการประชมุการ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดนิทรรศการ และสนับสนุนให้
มกีารนำาเสนอศลิปะ และวฒันธรรมของประเทศในการจดัการ
ประชุม และการจัดนิทรรศการ เพื่อให้เกิดภาพความเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งให้บริการด้านความรู้ และฝึก
อบรมแก่บุคลากรเกี่ยวกับธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อ
เป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย 
 ดงันัน้ เพ่ือให้หน่วยงานนีม้กีารบรหิารจดัการทีม่คีวาม
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์ของความเป็นไทย 
จงึสมควรจดัตัง้สำานกังานส่งเสริมการจัดประชมุและนิทรรศการ 
ขึน้เป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน โดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้

พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 503)
พ.ศ. 2553

--------------------------------------
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
เปนปที่ 65 ในรัชกาลปจจุบัน

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
 โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำาหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางกรณี
 อาศยัอำานาจตามความในมาตรา 187 ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย และมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรษัฎากร 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รษัฎากร (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2496 อนัเป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญตัิ
บางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญตัใิห้กระทำาได้โดยอาศยัอำานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
 มาตรา 1 พระราชกฤษฎกีานีเ้รยีกว่า “พระราชกฤษฎกีา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 503) พ.ศ. 2553”
 มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
 มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 
ในลกัษณะ 2 แห่งประมวลรษัฎากรให้แก่บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วน
นติบิคุคล สำาหรับเงนิได้เป็นจำานวนร้อยละหนึง่ร้อยของรายจ่าย
ทีไ่ด้จ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที ่ค่าก่อสร้างสถานทีจ่ดัแสดง ค่าประกัน-    

ส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล  และการจดังานแสดงสนิค้าในประเทศไทย
สนับสนุน หรือจัดให้มีการนำาเสนอศิลปะ และ 
วัฒนธรรมไทยอันเป็นการทะนุบำารุงศิลปะและ  
วัฒนธรรมไทย
ให้บริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของ
รฐัหรอืเอกชนให้เกดิความชำานาญ และมทีกัษะเกีย่ว
กับอุตสาหกรรมไมซ์เทียบเท่ามาตรฐานสากล
เป็นศูนย์กลางข้อมลูด้านการประชมุและการจดังาน
แสดงสินค้า
ให้ความรูแ้ก่ผูด้ำาเนนิธรุกจิไมซ์ ให้เข้าใจการอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

•

•

•

•

•

ภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้า
ร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสำาหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ 
คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้า โดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมงานออกร้าน งาน
นิทรรศการงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
สำาหรับเงินได้เป็นจำานวนร้อยละหน่ึงร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่าย
ไปเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย 
ค่าระวางหรอืค่าขนส่งสนิค้าและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการเข้าร่วมงาน
ออกร้าน งานนทิรรศการ หรอืงานแสดงสนิค้าดงักล่าวจงึจำาเป็น
ต้องตราพระราชกฤษฎกีานี ้(ร.จ. ฉบบักฤษฎกีา เล่ม 127 ตอนที่ 
63 ก วันที่ 13 ตุลาคม 2553)

พระราชกฤษฎกีานีม้ผีลใช้บงัคบัถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าได้เข้าร่วมงานจริง
 มาตรา 4 ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัรักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
    อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
      นายกรัฐมนตรี

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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การขออนมุตับิญัชรีายการเครื่องจักร

บัญชีรายการเครื่องจักรคืออะไร

ตอบ  บัญชีรายการเครื่องจักรคือ รายการเครื่องจักร

ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ เป็นรายการเครื่องที่ทำาให้กำาลัง

การผลิตและกระบวนการผลิต เป็นไปตามโครงการที่

ขอรับการส่งเสริมฯ ไว้ 

 รายการเครื ่องจักรนี ้ นอกจากจะหมายถึง

เครื่องจักรโดยตรงแล้ว ยังรวมถึงอะไหล่ของเครื่องจักร 

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และโครงสำาเร็จรูปที่นำามา

ติดต้ังเป็นโรงงาน แม่พิมพ์ อะไหล่ของแม่พิมพ์ ตัวจับยดึ 

และรายการเครื่องจักรทีส่่งออกไปซ่อมและนำากลับเข้า

มาใช้อีก

ระบบ eMT คอือะไร

ตอบ  eMT คือ ระบบการใช้สทิธิและประโยชน์ด้าน

เครื่องจักรด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์ (Electronic Machine 

Tracking) ผ่านระบบเครอืข่าย Internet บนโปรแกรม

สำาเรจ็รปู (Web Application) โดยไม่มเีอกสารในการยื่น

ขออนมุติั สามารถรองรบัการทำางานท่ีเกี่ยวกบั Web และ

ดึงข้อมลูจากฐานข้อมลู มาประมวลผลและสร้างรายงานได้ 

       ระบบ eMT เป็นการปฏบัิติงานและประสานงาน  

ร่วมกนัระหว่าง 3 องค์กร ประกอบด้วย กจิการท่ีได้รบั

การส่งเสรมิการลงทุน บีโอไอ และสมาคมสโมสรนกัลงทุน 

(IC) โดยผู้ทีจ่ะใช้งานระบบ สามารถสมัครได้ทีส่มาคม

สโมสรนักลงทุน 0 2936 1429 ต่อ 800

Negative List คืออะไร

ตอบ  Negative List คือ รายการเครื่องจักรและ

อปุกรณ์ท่ีมผีลิตหรอืประกอบได้ในราชอาณาจักร จึงจะไม่

ได้รบัอนมุติัให้นำาเข้าโดยได้รบัยกเว้นหรอืลดหย่อนอากร     

ขาเข้า

การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร ใช้เวลากี่วัน

ตอบ  การขออนมุติับัญชีรายการเครื่องจักร บีโอไอจะ

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำาการ นับแต่วันที่

ได้รับคำาร้อง ส่วนการขออนุมัติแก้ไขบัญชีรายการ

เครื่องจักร บีโอไอจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ทำาการ นับแต่วันที่ได้รับคำาร้อง

บริษัททีจ่ะใช้สิทธิและประโยชน์น�าเข้าเครื่องจักรได้    

จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ตอบ  บริษัทจะต้องมีโครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริมฯ 

โดยท่ีโครงการนั้นจะต้องได้รบัสทิธิและประโยชน์ ว่าด้วย

การยกเว้นหรอืลดหย่อนอากรขาเข้า ตามมาตรา 28 และ

มาตรา 29 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน และ

ยังอยู่ในระยะเวลานำาเข้าเครื่องจักร

แนวทางในการพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

มีอะไรบ้าง

ตอบ  มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

4. 1. 

2. 

3. 

5. 

6. 

เครื่องจักรที่จะขอใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากร

ขาเข้า จะต้องเป็นเครื่องจักรท่ีไม่มผีลิตหรอืประกอบ

ได้ในราชอาณาจักร ซึ่งคุณภาพใกล้เคียงกับชนิดที่

ผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอทีจ่ะ

จัดหามาใช้ได้

เครื่องจักรและอุปกรณ์ทีอ่ยู่ในข่ายได้รับการยกเว้น

หรือลดหย่อนอากรขาเข้า จะต้องเป็นเครื่องจักร

และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกระบวนการผลิตโดยตรง ทีใ่ช้

ในโครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริมฯ โดยเริ่มตัง้แต่    

การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการควบค ุมค ุณภาพ    

สถาปนา		พรหมบุญ

กฎและระเบียบควรรู้

นานาสาระกับบีโอไอ
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ใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร หมายถึงอะไร

ตอบ  ใบรบัรองประสทิธิภาพเครื่องจักร หมายถงึ ใบ 

รบัรองจากสถาบันทีเ่ชือ่ถือได้ในการรับรองประสิทธิภาพ

เครื่องจักร ซึ่งจะต้องมีรายงานการปรับปรุงซ่อมแซม 

พร้อมกับการรับรอง โดยมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ

ปรบัปรงุซ่อมแซมครบถ้วน และในระหว่างทำาการตรวจสอบ

เครื ่องจักรและอุปกรณ์นั ้น ต้องมีการเดินเครื ่องเพือ่

ทดสอบความสามารถ และหน้าทีข่องเครื่องจักรอย่าง  

ครบถ้วนตามข้อกำาหนดในการตรวจสอบ รวมท้ังมรีายงาน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภยัว่า

ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยจะต้องระบุรายละเอียดที่

สำาคัญ 5 ประการ คือ

- ถ้าเครื่องจักรมีอายุเกิน 10 ปี นับแต่ปีที่

ผล ิตถึงป ีที ่ยื ่นคำาขอฯ จะได ้รับสิทธ ิและ

7. 

ผล ิตภัณฑ์ ตลอดจนการขนส ่งผล ิตภัณฑ์ขึ ้น           

ยานพาหนะ โดยพิจารณาตามการติดตัง้ใช้จริง

เท่านั้น

สำาหรับเครื ่องจ ักรและอุปกรณ์ ท ีไ่ม ่ได ้ใช ้ใน

กระบวนการผลิตโดยตรง แต่มีความจำาเป็นต้องใช้

ในกจิการ เช่น เครื่องจักรท่ีใช้ในการก่อสร้างโรงงาน 

การติดต่อสื่อสาร การประหยดัพลังงาน การซ่อมบำารงุ 

การให้ความปลอดภัยแก่พนักงาน และการรักษา

ความปลอดภัยภายในโรงงาน เป็นต้น ให้ถือว่าเป็น

เครื่องจักรทีอ่ยู่ในข่าย ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน

อากรขาเข้า โดยพิจารณาตามการใช้จริงเท่านั้น

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องจักร เช่น น็อต 

สกร ูสายไฟฟ้า ภายในเครื่องท่ีมลัีกษณะการซื้อขาย

เครื่องจักรครบชุด และไม่สามารถแยกออกจากกัน

ได้ ให้ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าได้

เช่นเดียวกับตัวเครื่องจักร

การพิจารณาให้ยกเว้นหรอืลดหย่อนภาษีอากร สำาหรบั

อะไหล่ของเครื่องจักรทีน่ำาเข้าภายในระยะเวลาที่

กำาหนดในบัตรส่งเสรมิฯ ไม่ว่าจะนำาเข้ามาพร้อมกบั

เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม และจะพิจารณาให้ยกเว้น 

หรือลดหย่อนอากรสำาหรับเครื่องจักร ทีน่ำาเข้ามา

ทดแทนเครื่องจักรเดิมได้ด้วย

การพิจารณาเรื่องสภาพของเครื่องจักรนั้น ถ้าเป็น

เครื่องจักรใหม่สามารถอนมุติัให้นำาเข้าได้ แต่ถ้าเป็น

เครื่องจักรใช้แล้ว จะต้องพิจารณาดังนี้

สถานภาพของการปรับปรุงซ่อมแซม หรือผลการ

วเิคราะห์อายกุารใช้งานท่ีเหลืออยู ่(Re-Conditioned 

Status or residual Life Evaluation Results)

ปีที่ผลิต (Years of Manufacture)

ผลของการทดสอบเดินเครื่อง (Test Run Result)

รายงานการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และมาตรฐานความปลอดภัย (Emission and 

Safety Report)

รายงานการตรวจสอบ วันที ่ และสถานทีท่ำาการ

ตรวจสอบ (Inspection Report, Date and Place 

of Inspection)

- จะต้องระบุไว ้ในโครงการว่าจะมีการใช้

เครื่องจักรใช้แล้ว ต้ังแต่ตอนขอรบัการส่งเสรมิฯ 

ถ้าไม่ได้ระบุไว้ ต้องขอแก้ไขโครงการก่อน

- เครื่องจักรจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่ปี

ทีผ่ลิตถึงปีทีย่ื ่นคำาขอฯ และต้องมีใบรับรอง

ประสิทธิภาพเครื่องจักรจากสถาบันทีเ่ชือ่ถือได้
 ทัง้นี ้ ใบรับรองประสิทธิภาพเครื ่องจักรต้อง

มอีายไุม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัย่ืนคำาขอรบัการส่งเสรมิฯ หรอื

ประโยชน์ก็ต ่อเมื ่อมีหลักฐานการปรับปรุง

ซ่อมแซม (Re-Conditioned) และอยู่ในสภาพ

ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และต้องมีใบรับรอง

ประสิทธิภาพเครื่องจักรจากสถาบันที่เชื่อถือได้

กำาลงัผลติของเครื่องจักรต้องไม่เกินทีร่ะบุไว้ในบตัร   

ส่งเสริมฯ ถ้าหากเกินจะต้องขอแก้ไขโครงการก่อน
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การผลิตของบริษัทเป็นแบบใด มีกรรมวิธีการผลิต

โดยละเอียดเป็นอย่างไร

แผนผังของโรงงาน

จะมกีารนำาเข้าเครื่องจักรเก่าเข้ามาหรอืไม่ ถ้ามจีะ

ต้องเตรยีมเรื่องใบรบัรองประสทิธิภาพเครื่องจักรด้วย

มรีายการเครื่องจักรท่ีอยูใ่นข่ายท่ีผลิตได้ในประเทศ 

(Negative List) หรือไม่

วิธีการใช้โปรแกรมระบบ eMT (ซึ่งจะต้องเข้ารับ

การอบรมกับสมาคมสโมสรนักลงทุน)

สมัครขอใช้งานระบบ eMT กับสมาคมสโมสรนัก

ลงทุน (เอกสารท่ีใช้ ได้แก่ ใบสมคัรใช้บรกิาร eMT/ 

สำาเนาบัตรส่งเสริมฯ ฉบับที่ระบุสิทธิประโยชน์ตาม

มาตรา 28 และ มาตรา 29 /สำาเนาบัตรประจำาตัว 

ผู้เสยีภาษี / ช่ือและท่ีอยูข่องผู้ใช้บรกิารสำาหรบัใช้ใน

การออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำากับภาษีทัง้ภาษา

ไทยและภาษาองักฤษ)

เข้ารับการอบรมขั้นตอน และวิธีการเตรียมข้อมูล

ระบบ eMT กับสมาคมสโมสรนักลงทุน

เตรียมข้อมูลขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

ยื่นคำาร้องขออนุมัติบัญชีรายการเครื ่องจักรผ่าน

ระบบ eMT

บีโอไอรับคำาร้องบัญชีรายการเครื่องจักร

บีโอไอพิจารณาตรวจสอบว่าอนุมัติหรือไม่ ภายใน 

60 วันทำาการ

บีโอไอส่งหนงัสอือนมุติัให้กบับรษัิทผ่านระบบ eMT

หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนในการขอหนังสือสั่งปล่อย

เครื่องจักร โดยบรษัิทจะต้องยื่นคำาร้องขอ อนมุติัสั่ง

ปล่อยเครื่องจักรผ่านระบบ eMT กบัสมาคมสโมสร

นักลงทุน

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ รบัเรื่อง ประมวลผล และพิมพ์

หนังสืออนุมัติให้กับเจ้าหน้าทีบ่ีโอไอเพือ่พิจารณา

อนมุติัลงนาม ภายใน 3 ช่ัวโมง

บรษัิทขอรบัหนงัสอือนมุติัสั่งปล่อยกับสมาคมสโมสร

นกัลงทุน แล้วไปดำาเนนิพิธีการศุลกากรต่อไป

การจัดท�าบัญชรีายการเครื่องจักร จะต้องมีข้อมูลใดบ้าง

ตอบ   จะต้องศึกษาข้อมูลดังนี้

8. 

9. 

10. 

การจัดท�าบัญชรีายการเครื่องจักรมีวธิกีารอย่างไรบ้าง

ตอบ  ผู้ทีจ่ัดทำาบัญชีรายการเครื่องจักร จะต้องจัด

เตรียมข้อมูลรายการเครื่องจักร ของทัง้โครงการ โดย

ข้อมูลดังกล่าวสามารถสอบถามได้จาก วศิวกรของบรษัิท

ทีป่ฏิบัติงานเกี ่ยวกับกระบวนการผลิต ว่าจะต้องมี

เครื่องจักรรายการใดบ้าง และใช้จำานวนเท่าใด ซึ่ง

เครื ่องจักรหลักทีเ่ป ็นตัวกำาหนดกำาลังการผลิตเมื ่อ

คำานวณกำาลงัการผลติแล้ว จะต้องไม่เกินกำาลังการผลิต 

ท่ีระบุไว้ในบัตรส่งเสรมิฯ  โดยเครื่องจักรท้ังหมดจะต้อง

แยกรายการ จำานวน และหน่วยให้ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 

เครื่องจักรที่เคยนำาเข้ามาแล้ว เครื่องจักรที่จะนำาเข้ามา

ใช้ในโครงการ เครื่องจักรทีซื่้อภายในประเทศ และ

เครื่องจักรที่เป็นอะไหล่หรือส่วนประกอบต่างๆ จากนั้น

นำาข้อมูลไปป้อนในรูปแบบของระบบ eMT ต่อไป

การยื่นบัญชีรายการเครื่องจักรมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ตอบ  การยื่นบัญชีรายการเครื่องจักรมขีั้นตอนดังนี้

หากย่ืนเรื่องขออนุมัตบัิญชีรายการเครื่องจักรแล้ว แต่

บีโอไอไม่อนุมัต ิบรษิทัจะต้องด�าเนินการอย่างไร

ตอบ  บริษัทต้องติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าทีข่อง

สำานกับรหิารการลงทุนท่ีพิจารณาว่า ข้อมลูต้องปรบัปรงุ

หรือไม่อย่างไร เพือ่แก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักร โดย

หลังการยื่นขอแก้ไขแล้ว บีโอไอจะพิจารณาให้แล้วเสรจ็

ภายใน 30 วนัทำาการ

   (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2554)

11. 

วันทีย่ื ่นขอแก้ไขโครงการ หรือวันทียื่่นขอขยายเวลา    

นำาเข้าเครื่องจักร
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สรุปสถิติการส่งเสริมการลงทุน
มกราคม-ตุลาคม 2554 เปรียบเทียบ ปี 2553

สำานักสารสนเทศการลงทุน

สรุปสถิติการส่งเสริมการลงทุน
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หมายเหตุ :

เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ    

เขต 2 ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อ่างทอง ระยอง และภูเก็ต

เขต 3 ได้แก่ 58 จังหวัด โดยแบ่งเป็นเขต 3 พิเศษ จำานวน 23 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ หนองบัวลำาภู สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม นครพนม     

              ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร บุรีรัมย์ อำานาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร่ พะเยา น่าน สตูล ปัตตานี ยะลา บึงกาฬ 

              และนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือสำาหรับกิจการขนส่งทางเรือ หรืออากาศ ได้รวมไว้ ใน เขต 3     

ข้อสังเกต :

1) ในแต่ละเดือนสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ไม่สามารถนำาไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติสำานักงานฯ   

   จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในกำาหนดเวลา 15 - 90 วันทำาการ 

2) สถิติไม่นับรวมโครงการซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ กิจการเดิมขอสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร  

          

จำาแนกการออกบัตรตามหมวดประเภทกิจการ

ประเภทผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์

   จำานวนโครงการ

   จำานวนโครงการ 

2553

ม.ค. - ต.ค.

2553

ม.ค. - ต.ค.

2553

ม.ค. - ต.ค.

2553

ม.ค. - ต.ค.

2553

ม.ค. - ต.ค.

2553

ม.ค. - ต.ค.

2554

ม.ค. - ต.ค.

2554

ม.ค. - ต.ค.

2554

ม.ค. - ต.ค.

2554

ม.ค. - ต.ค.

2554

ม.ค. - ต.ค.

2554

ม.ค. - ต.ค.

เงินลงทุน (ล้านบาท) ทุนจดทะเบียนไทย (ล้านบาท)

จ้างแรงงาน (คน)

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

อุตสาหกรรมเบา

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

บริการ และสาธารณูปโภค

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

อุตสาหกรรมเบา

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

บริการ และสาธารณูปโภค

รวม

รวม

145 

26 

56 

196 

199 

129 

320 

1,071 

145 

26 

56 

196 

199 

129 

320 

1,071 

176 

27 

82 

306 

176 

164 

319 

1,250 

176 

27 

82 

306 

176 

164 

319 

1,250 

40,853 

35,350 

7,147 

69,783 

83,404 

34,819 

158,734 

430,090 

1,642 

3,205 

760 

8,714 

933 

1,233 

2,472 

18,958 

1,182 

2,028 

1,294 

6,241 

1,213 

1,279 

2,460 

15,697 

24,058 

3,836 

10,583 

26,860 

85,996 

11,837 

10,324 

173,494 

24,414 

2,768 

16,068 

35,707 

38,806 

12,993 

10,080 

140,836 

55,502 

19,435 

9,886 

70,050 

58,128 

39,567 

102,663 

355,230 

2,382 

710 

553 

1,125 

450 

1,291 

8,799 

15,308 

9,078 

393 

456 

1,093 

303 

794 

14,282 

26,398 

ทุนจดทะเบียนต่างชาติ (ล้านบาท)

หน่วย : โครงการ 
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โครงการอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุน	
เดือนกันยายน	-	ตุลาคม	2554

สรุปสถิติการส่งเสริมการลงทุน
ศูนย์บริการลงทุน

2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) (หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด

2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด

2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

ห
ม
ว
ด
 
1
 
เก

ษ
ต
ร
ก
ร
ร
ม
แ
ล
ะผ

ล
ิต
ผ

ล
จ
า
ก
ก
า
ร
เก

ษ
ต
ร

1.1

และ 

1.14

1.17

1.5

1.19

1.5

1.7

1.18

1.13

1.14

1.6

1.3

1.1

1.3

24.00

20.00

40.00

57.10

48.80

12.00

78.50

15.00

40.00

285.90

265.00

20.00

40.50

43

110

10

17

18

12

16

19

18

227

51

54

308

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.ราชบุรี

(เขต 2)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.เชียงราย

(เขต 3)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.เชียงราย

(เขต 3)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชุมพร

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

1.คิว-ชาลลอต (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.นางมัณฑนา เหล่าจิรกร

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4.ธนพรรณ โฟรเซ่นฟูด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.ธนากุลพันธุ์สัตว์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.ชอ อโกร จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8.นายมงคล ทั้งไพศาล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9.ไทย อกริ อินเตอร์เทรด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10.ธนากรผลิตภัณฑ์นำ้ามันพืช จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11.คันนา จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ซามัว)

12.นายโกศล นันทลีพงศ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13.ชาวสวนเกษตร จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

หัวพันธุ์หอมแดงคัดคุณภาพ  

500 ตัน

ถ่านอัดแท่งหรืออัดก้อน 

15,000 ตัน

เลี้ยงไก่เนื้อ 1,500,000 ตัว

บริการรับฝากห้องเย็น

และรถขนส่งห้องเย็น

ความจุ 4,500 ตัน

ไก่รุ่น  339,000 ตัว

อบพืชและไซโล เช่น ข้าวโพด 

และข้าวเปลือก 

20,000 ตัน

กาซชีวภาพ  (BIO GAS)  

15,000,000 ลูกบาศก์เมตร

แป้งแปรรูป (MODIFIED 

STARCH) 4,000 ตัน

ข้าวคัดคุณภาพ 48,000 ตัน

ส่วนผสมอาหารสัตว์

และไขมันพืช 45,000 ตัน

ปลูกไม้ยูคาลิปตัส 

15,000 ไร่

เมล็ดพันธุ์ปาล์ม

และต้นกล้าปาล์ม 

1,000,000 เมล็ด

ปลูกไม้ยูคาลิปตัส  1,500 ไร่
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75

1.3

1.11

1.5

1.11

1.5

1.12

1.17

1.14

1.13

1.5

1.12

1.12

1.12

1.11

1.6

1.4

1.11

1.19

113.50

12.50

85.00

20.00

40.00

30.00

51.60

40.00

90.00

105.00

61.20

56.00

60.00

15.50

75.00

25.00

81.50

2.10

33

67

20

61

14

12

32

35

35

14

38

38

35

16

22

10

40

45

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ประจวบคีรีขันธ์

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.ตรัง

(เขต 3)

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.สุรินทร์

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชุมพร

(เขต 3)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.จันทบุรี

(เขต 3)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

14.ชาวสวนเกษตร จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16.ธราวัฒน์ ฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17.ผลไม้กระปองประจวบ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

18.ทิพวินฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19. เอส พี กรีนปาล์มออยส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20. MR.CHUA GIM HOA

(ร่วมทุนมาเลเซีย - ออสเตรเลีย)

 

21. โรงสีมังกรทอง 999 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22. นางธิดารัตน์ รอดอนันต์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

 23. นายชัย  อินทนุรังษี

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24. ริชฟลด์ ออยส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25. นายชัยนรินท์  นิธิพรพิมพ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26. นายกิตติ  เจริญพรพาณิชกุล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

27. ชินเนอร์ยี่ ฟเลเวอร์ส 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นบริติชทั้งสิ้น)

28. สุรีรัตน์ ออแกนิค โปรดักส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29. กบินทร์อินทรีย์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

30. เจลลี เบลลี แคนดี้ คัมพานี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

31. กิตตะนา ดิสทริบิวเตอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ปลูกไม้ยูคาลิปตัส 15,000 ไร่

ขนมขบเค้ียวจากธัญพืช 360 ตัน 

และเครื่ องดื่ มจากพืช ผัก 

ผลไม้ 40 ตัน

เลี้ยงไก่เนื้อ 3,036,000 ตัว 

ว่านหางจระเข้แปรรูปบรรจุ

ภาชนะผนึก 3,000  ตัน

เลี้ยงไก่เนื้อ 1,500,000 ตัว

นำ้ามันปาล์มดิบ

14,400 ตัน

เชื้อเพลิงอัดเม็ด 

(WOOD PELLET)

28,800 ตัน

ข้าวคัดคุณภาพ 45,000 ตัน

แป้งมันสำาปะหลัง

หรือแป้งแปรรูป 66,000 ตัน

ไข่ไก่ 47,000,000 ฟอง

นำ้ามันปาล์มดิบ 36,000 ตัน

นำ้ามันปาล์มดิบ 36,000 ตัน

นำ้ามันปาล์มดิบ 36,000 ตัน

สารแต่งกลิ่นรส ชนิดนำ้า 

185 ตัน 

สารแต่งกลิ่นรส ชนิดผง 

50 ตัน

อาหารสัตว์ 21,600 ตัน

ปุยอินทรีย์ 24,000 ตัน

ขนมขบเคี้ยว 2,300 ตัน

บริการรับจ้างแช่แข็ง 6,000 ตัน

บริการรับฝากห้องเย็น  

3,000 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

1.11 12.50 67 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

ขนมขบเค้ียวจากธัญพืช 360 ตัน 

และเครื่ องดื่ มจากพืช ผัก 

ผลไม้ 40 ตัน

2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด

(หุ้นไทยทั้ง

1.11 20.00 61
จ.ประจวบคีรีขันธ์

(เขต 3)

17.ผลไม้กระปองประจวบ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ว่านหางจระเข้แปรรูปบรรจุ

ภาชนะผนึก 3,000  ตัน

2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
17.ผลไม้กระปองประจวบ จำากัด
2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
17.ผลไม้กระปองประจวบ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
17.ผลไม้กระปองประจวบ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
17.ผลไม้กระปองประจวบ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.12 30.00 12
จ.ตรัง

(เขต 3)

19. เอส พี กรีนปาล์มออยส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

นำ้ามันปาล์มดิบ

14,400 ตัน

2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
19. เอส พี กรีนปาล์มออยส์ จำากัด
2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
19. เอส พี กรีนปาล์มออยส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.14 40.00 35
จ.สุรินทร์

(เขต 3)

21. โรงสีมังกรทอง 999 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวคัดคุณภาพ 45,000 ตัน
2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
21. โรงสีมังกรทอง 999 จำากัด
2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
21. โรงสีมังกรทอง 999 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
21. โรงสีมังกรทอง 999 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
21. โรงสีมังกรทอง 999 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.5 105.00 14
จ.ชลบุรี

(เขต 2)

 23. นายชัย  อินทนุรังษี

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

 23. นายชัย  อินทนุรังษี

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

 23. นายชัย  อินทนุรังษี ไข่ไก่ 47,000,000 ฟอง

1.12 56.00 38
จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

25. นายชัยนรินท์  นิธิพรพิมพ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

นำ้ามันปาล์มดิบ 36,000 ตัน

1.4 25.00 10 จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

29. กบินทร์อินทรีย์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ปุยอินทรีย์ 24,000 ตัน

1.19 2.10 4531. กิตตะนา ดิสทริบิวเตอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการรับจ้างแช่แข็ง 6,000 ตัน

บริการรับฝากห้องเย็น  

3,000 ตัน

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

1.11 15.50 16
กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

27. ชินเนอร์ยี่ ฟเลเวอร์ส 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นบริติชทั้งสิ้น)

สารแต่งกลิ่นรส ชนิดนำ้า 

185 ตัน 

สารแต่งกลิ่นรส ชนิดผง 

50 ตัน
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32. ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สหรัฐฯ)

33. ซี อควาคัลเจอร์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย)

34. เอฟ เอ สยาม เอนเนอจี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สุกรขุน

เลี้ยงปลา

200 ตัน

เชื้อเพลิงอัดเม็ด

52,800 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

32. ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สหรัฐฯ)

สุกรขุน
2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
32. ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง จำากัด
2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
32. ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
32. ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด
32. ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สหรัฐฯ)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สหรัฐฯ)

34. เอฟ เอ สยาม เอนเนอจี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงอัดเม็ด

52,800 ตัน

2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด34. เอฟ เอ สยาม เอนเนอจี จำากัด2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด34. เอฟ เอ สยาม เอนเนอจี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จำาปาสัก เคฟ จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.5

1.5

1.17

22.00

27.40

35.00

9

8

34

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.พังงา

(เขต 3)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

2.17

2.18

119.00

77.00

19

6

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

1.เอนไก จิมโบ ไดคาสติ้งไทย 

จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

2. พลูตัส (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป 

400,000 ชิ้น

การตัดและแปรรูปโลหะ

5,000 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

2.18 77.00 6 จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

2. พลูตัส (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

2. พลูตัส (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

2. พลูตัส (ประเทศไทย) จำากัด การตัดและแปรรูปโลหะ

5,000 ตัน
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1.เอสเซลอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.แชมปกบินทร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.อินฟุส เมดิคัล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4.นอร์ธ อีสท์ แอพพาเรล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.เอส.เอช.แอล พาราวู้ด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.วอง จิวเวลรี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.เอ็มอีโอ จิวเวลรี่ จำากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8.MR. TOSHIHIKO  HACHIRO

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

เครื่ องประดับและชิ้นส่วน 

2,500,000 ชิ้น

เครื่ องนุ่งห่ม 3,000,000 ช้ิน

ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์

สำาหรับผ่าตัด 2,400,000 ชุด

เครื่ องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผ้า-

สำาเร็จรูป หมวก ผ้าพันคอ 

50,000 ชิ้น

บันไดสำาเร็จรูป 

(ยกเว้นไม้หวงห้าม) 

1,130 ลูกบาศก์เมตร

เครื่ องประดับ 15,000,000 ช้ิน

เครื่ องประดับและชิ้นส่วน

1,800,000 ชิ้น

ที่จับด้ามไม้กอล์ฟ

54 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

3.7

3.1

3.9

3.1

3.15

3.7

3.7

3.5

11.60

45.11

43.50

15.00

48.90

79.00

45.00

26.00

30

241

113

267

26

500

222

10

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.อุดรธานี

(เขต 3)

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

2.แชมปกบินทร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่ องนุ่งห่ม 3,000,000 ช้ิน 3.1 45.11 241 จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

4.นอร์ธ อีสท์ แอพพาเรล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่ องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผ้า-

สำาเร็จรูป หมวก ผ้าพันคอ 

50,000 ชิ้น

สำาเร็จรูป หมวก ผ้าพันคอ 

50,000 ชิ้น

สำาเร็จรูป หมวก ผ้าพันคอ 

3.1 15.00 267 จ.อุดรธานี

(เขต 3)

6.วอง จิวเวลรี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่ องประดับ 15,000,000 ช้ิน 3.7 79.00 500 จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

8.MR. TOSHIHIKO  HACHIRO

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

ที่จับด้ามไม้กอล์ฟ

54 ตัน

3.5 26.00 10 จ.ชลบุรี

(เขต 2)
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9.MR. FORHAD  UDDIN

(ร่วมทุนไทย - บังกลาเทศ)

10.จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

11. อี.เอ็ม.เอส เท็กซ์ไทล์ กรุป จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ของเล่น เครื่ องเรือน 

และชิ้นส่วน (ยกเว้นจากไม้

หวงห้าม) 54,000 ชิ้น

เครื่ องประดับ  

600,000 ชิ้นส่วน

เครื่ องนุ่งห่ม 3,030,720 ช้ิน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

3.12

และ

3.15

3.7

3.1

4.00

151.10

40.00

30

282

278

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

9.MR. FORHAD  UDDIN

(ร่วมทุนไทย - บังกลาเทศ)

ของเล่น เครื่ องเรือน 

และชิ้นส่วน (ยกเว้นจากไม้

หวงห้าม) 54,000 ชิ้น

3.12

และ

3.15

4.00 30 จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

11. อี.เอ็ม.เอส เท็กซ์ไทล์ กรุป จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11. อี.เอ็ม.เอส เท็กซ์ไทล์ กรุป จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11. อี.เอ็ม.เอส เท็กซ์ไทล์ กรุป จำากัด เครื่ องนุ่งห่ม 3,030,720 ช้ิน 3.1 40.00 278 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

1.เอเชีย ยามาชิตะเวิร์คส์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

2.โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

3.ยามะเซอิ ไทย จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

4.นางสาวอาวีภา พิริยกุล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.อกรินโนเวท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.นายบัณฑิต พงศ์รัตนเดชาชัย

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.เอจีซี ออโตโมทีฟ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

8.เอ็นที ทูล (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ (DIE) 

และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

9,000 ชุด

แม่พิมพ์ 100 ชุด

และช้ินส่วนแม่พิมพ์ 25,000 ช้ิน

TUBE SUB-ASSEMBLY 

CYLINDER 1,200,000 ชิ้น

TUBE RETURN 2,000,000 ช้ิน

อุปกรณ์ลำาเลียง

และผลิตภัณฑ์โลหะ 1,500 ตัน

เช่น ชั้นวางสินค้าและพาเลท

อุปกรณ์ให้นำ้าปศุสัตว์ 

600,000 ชุด

อุปกรณ์ให้ความอุ่นปศุสัตว์  

6,000 ชุด 

เครื่องเปาลมร้อน 1,200 เครื่อง

อุปกรณ์ควบคุมระบบโรงเรียน

ปศุสัตว์ 800 ชุด

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ชิ้นส่วน

เครื่ องปรับอากาศ และช้ินส่วน

ช้ันวางคอมพิวเตอร์  

1,200 ตัน

กระจกสำาหรับยานพาหนะ  

225,000 ชิ้น

หัวจับยึดเครื่ องมือ

และชิ้นส่วน 240,000 ชิ้น

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.2

4.2

4.10

4.2

4.2

4.3

4.10

4.2

30.00

30.00

37.50

10.00

3.70

7.00

35.40

78.90

34

59

8

80

20

50

25

49

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)
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จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)
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9.คูโบต้า พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

10.MR.TSUYOSHI KASHIYAMA

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

11.กวิน แมชชีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม 

จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13.MR.NOBUYUKI TAKAHASHI

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

14.เฟยตี้ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

15.เอทู เทคโนโลยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16.MS.SHIGEO TANAKA

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

17.เวอร์ทิว เทคโนโลยี จำากัด

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

18.MR.YOSHIFUMI IWATA

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

19.MR.MASAHIKO KURODA

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

20.นางสาวรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพาณิชย์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณ์สำาหรับรถแทรกเตอร์

เพื่ อการเกษตร เช่น 3-POINT 

LINKAGE HITCH HYDRAULIC

CYLNDER เป็นต้น 60,000 ชุด

ผ้าเบรค (BRAKE PAD)  

2,400,000 ชิ้น

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

อุตสาหกรรม เช่น

PUNCHING MACHINE 

และเครื่ องทดสอบขัดเมล็ดข้าว 

1,200 ชุด

แม่พิมพ์และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง 50 ชุด

อุปกรณ์จับยึด  100 ชุด

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น PIN 

และ BRACKET 150,000 ชิ้น

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป 1,200 ตัน

แม่พิมพ์ (MOLD) 

และอุปกรณ์จับยึด (JIG) 120 ชุด

ชิ้นส่วนโลหะปัมขึ้นรูป  30 ตัน

CUTTING TOOLS 100,000 ช้ิน

ช้ินส่วนผงโลหะฉีดข้ึนรูป 

(METAL INJECTION 

MOULDING PRODUXTS)

15.8 ล้านชิ้น

ช้ินส่วนโลหะ เช่น CLIP, PLATE 

และ CORNER 259,000 ชิน้

เครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่ อ

การอุตสาหกรรม เช่น 

เครื่ องบำาบัดน้ำาเสีย น้ำาท้ิง 

6 ชุด

แม่พิมพ์ 50 ชุด    

และการซ่อมแซมแม่พิมพ์  

200 ชุด

ชิ้นส่วนโลหะ 2,800 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.2

4.10

4.2

และ 

4.3

4.3

4.2

4.3

4.2

4.3

4.3

4.2

4.2

4.3

124.10

120.00

6.00

5.80

79.00

53.00

85.00

55.00

2.50

7.40

26.00

70.00

25

49

70

67

18

43

33

25

5

10

11

30

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

10.MR.TSUYOSHI KASHIYAMA

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผ้าเบรค (BRAKE PAD)  

2,400,000 ชิ้น

4.10 120.00 49 จ.ระยอง

(เขต 2)

12.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม 

จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป 1,200 ตัน 4.3 5.80 67 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

14.เฟยตี้ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะปัมขึ้นรูป  30 ตัน 4.3 53.00 43 จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

16.MS.SHIGEO TANAKA

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนผงโลหะฉีดข้ึนรูป 

(METAL INJECTION 

MOULDING PRODUXTS)

15.8 ล้านชิ้น

4.3 55.00 25 จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

18.MR.YOSHIFUMI IWATA

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

เครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่ อ

การอุตสาหกรรม เช่น 

เครื่ องบำาบัดน้ำาเสีย น้ำาท้ิง 

การอุตสาหกรรม เช่น 

เครื่ องบำาบัดน้ำาเสีย น้ำาท้ิง 

การอุตสาหกรรม เช่น 

6 ชุด

4.2 7.40 10 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

20.นางสาวรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพาณิชย์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.นางสาวรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพาณิชย์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.นางสาวรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพาณิชย์ ชิ้นส่วนโลหะ 2,800 ตัน 4.3 70.00 30 จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)
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21.ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

22.ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตั๊คชั่น คอร์ปอเรชั่น 

จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุน)

23.วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24.เช็ค (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25.MR. MICHIHIRO NAKAO

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

26.ฉะเชิงเทราแอสเสท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

27.นายอาทร สิงห์สนั่น

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

28.MR. HARUHISA SAITO

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

29.สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

30.MR. KEISUKE ASAMI

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

31.จีฮวา อินดัสทรีส์ จำากัด

(ร่วมทุนเยอรมนี - ไต้หวัน - 

ออสเตรเลีย - ฮ่องกง)

32.สยาม เวนติเลชั่น จำากัด

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

33.เค.เอ็ม.แอล.เทคโนโลยี จำากัด

 (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

34.นิว - เอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

35.นายมินไซ หยาง

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

โลหะชุบแข็ง (HEAT TREAT-

MENT) 210 ตัน

แท่นผลิตและชุดเจาะกาซและน้ำามัน

และส่วนประกอบ (PROCESSING-

WELLHEAD PLATFORMS 

& COMPONENT) 8,000 ตัน

ล้อยางตัน (SOLID TIRES) 

50,000 เส้น

ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น TUBULAR 

STEEL REEL 

และ SUSPENSION LADDER 

150 ตัน

และ STEEL WIRE ROPE  

1,870 ตัน

ผลิตภัณฑ์หุ้มเบาะนั่งรถยนต์

1,230,530 ชิ้น

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

สำาหรับใช้ในการเกษตร 104 ชุด

ลวดตาข่าย 480,000 กิโลกรัม

ลวดหนาม  320,000 กิโลกรัม

การเคลือบผิว (SURFACE - 

TREATMENT) 6,200,000 ช้ิน

แม่พิมพ์และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง 200 ชุด

GLYCERINE PRESSURE 

GAUGE 176,000 ชิ้น

STAINLESS STEEL     

FITTINGSS AND VALVES

460 ตัน

VENTILATION EQUIPMENT 

1,000 ชุด

ช้ินส่วนสำาหรับ VENTILATION 

EQUIPMENT 240,000 ชิ้น

วัสดุสำาหรับงานเชื่ อม 

(WELDING MATERIAL) 175 ตัน

SOLENOID VALVE 

และช้ินส่วนสำาหรับ SOLENOID 

VALVE 39 ตัน

ช้ินส่วนโลหะ เช่น ช้ินส่วนสำาหรับ

จักรเย็บผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้า 

และยานพาหนะ 

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.5

4.19

4.10

4.3

4.10

4.2

4.3

4.4

4.2

4.2

4.3

4.2

4.3

4.3

4.3

70.00

89.70

3.50

11.30

74.00

5.00

9.50

95.00

129.80

70.00

42.80

40.00

5.00

6.00

4.00

5

100

67

33

248

16

15

24

43

21

86

117

28

9

5

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ร้อยเอ็ด

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.เพชรบุรี

(เขต 3)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

21.ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

21.ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

21.ยู.ที.ที. เอนจิเนียริ่ง จำากัด โลหะชุบแข็ง (HEAT TREAT-

MENT) 210 ตัน

4.5 70.00 5 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

23.วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23.วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23.วี.เอส.อุตสาหกรรมยาง จำากัด ล้อยางตัน (SOLID TIRES) 

50,000 เส้น

4.10 3.50 67 จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

25.MR. MICHIHIRO NAKAO

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์หุ้มเบาะนั่งรถยนต์

1,230,530 ชิ้น

ผลิตภัณฑ์หุ้มเบาะนั่งรถยนต์

1,230,530 ชิ้น

ผลิตภัณฑ์หุ้มเบาะนั่งรถยนต์ 4.10 74.00 248 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

27.นายอาทร สิงห์สนั่น

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลวดตาข่าย 480,000 กิโลกรัม

ลวดหนาม  320,000 กิโลกรัม

4.3 9.50 15 จ.ร้อยเอ็ด

(เขต 3)

29.สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29.สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29.สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำากัด แม่พิมพ์และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง 200 ชุด

4.2 129.80 43 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

31.จีฮวา อินดัสทรีส์ จำากัด

(ร่วมทุนเยอรมนี - ไต้หวัน - 

ออสเตรเลีย - ฮ่องกง)

STAINLESS STEEL     

FITTINGSS AND VALVES

460 ตัน

4.3 42.80 86 จ.เพชรบุรี

(เขต 3)

33.เค.เอ็ม.แอล.เทคโนโลยี จำากัด

 (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วัสดุสำาหรับงานเชื่ อม 

(WELDING MATERIAL) 175 ตัน

4.3 5.00 28 จ.นนทบุรี

(เขต 1)

35.นายมินไซ หยาง

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนโลหะ เช่น ช้ินส่วนสำาหรับ

จักรเย็บผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้า 

และยานพาหนะ 

4.3 4.00 5 จ.ชลบุรี

(เขต 2)
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36.MR. YOSHIKI TERASHIMA

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

37.สแตนดาร์ด ทูลลิ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

38.MR. NAKA HIDEKI

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

39.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

40.เอ เอ ไฟน์ แบลงกิ้ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุน)

41. ฟูจิมาคิ สตีล (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

42. MR. JOHN DUNCAN JUETT

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

43.โคบายาชิ วอชเซอร์ เวิร์คส 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

STARTER CLUTCH

750,000 ชุด

แม่พิมพ์ 240 ชุด

อุปกรณ์จับยึด 600 ชุด

ช้ินส่วนโลหะกลึงแต่ง  

250,000 ช้ิน

ช้ินส่วนโลหะกลึงแต่ง

1,550,000 ช้ิน

อุปกรณ์จับยึด 

และการซ่อมอุปกรณ์จับยึด

ท่ีผลิตเอง 1,000 ชุด

ช้ินส่วนโลหะ เช่น STEEL 

FLANGE  3,000 ตัน

ช้ินส่วนโลหะ เช่น METAL PLATE 

สำาหรับอุตสาหกรรเครื่ องจักร

และอุปกรณ์ 520,000 ช้ิน

ช้ินส่วนโลหะสำาหรับยานพาหนะ 

เช่น PROTECTION BAR, 

TRAY BODY 13,300 ช้ิน

แหวนรอง (WASHER)

3,200 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.10

4.2

และ

4.3

4.3

4.2

4.3

4.3

4.3

4.3

59.20

6.00

17.50

12.50

31.90

120.00

16.73

120.00

17

40

7

5

35

78

88

46

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

37.สแตนดาร์ด ทูลลิ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

37.สแตนดาร์ด ทูลลิ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

37.สแตนดาร์ด ทูลลิ่ง จำากัด แม่พิมพ์ 240 ชุด

อุปกรณ์จับยึด 600 ชุด

ช้ินส่วนโลหะกลึงแต่ง  

อุปกรณ์จับยึด 600 ชุด

ช้ินส่วนโลหะกลึงแต่ง  

อุปกรณ์จับยึด 600 ชุด

250,000 ช้ิน

4.2

และ

4.3

6.00 40 จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

39.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณ์จับยึด 

และการซ่อมอุปกรณ์จับยึด

ท่ีผลิตเอง 1,000 ชุด

และการซ่อมอุปกรณ์จับยึด

ท่ีผลิตเอง 1,000 ชุด

และการซ่อมอุปกรณ์จับยึด

4.2 12.50 5 จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

41. ฟูจิมาคิ สตีล (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

41. ฟูจิมาคิ สตีล (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

41. ฟูจิมาคิ สตีล (ประเทศไทย) จำากัด ช้ินส่วนโลหะ เช่น METAL PLATE 

สำาหรับอุตสาหกรรเครื่ องจักร

และอุปกรณ์ 520,000 ช้ิน

สำาหรับอุตสาหกรรเครื่ องจักร

และอุปกรณ์ 520,000 ช้ิน

สำาหรับอุตสาหกรรเครื่ องจักร

4.3 120.00 78 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

43.โคบายาชิ วอชเซอร์ เวิร์คส 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

แหวนรอง (WASHER)

3,200 ตัน

4.3 120.00 46 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

1.ธิงค์สมาร์ท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.โซลิแมค ออโตเมชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.MR.TSUYOSHI TAMURA

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

4.โอห์ตะ พรีซิสชั่น แมนูแฟค-

เจอริ่ง จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุน-มาเลเซีย)

5.บลูโอเชี่ยน โซลูชั่นส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-COMMERCE)

ช้ินส่วนโลหะสำาหรับผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น น็อต สกรู 

และเฟือง 18,000,000 ช้ิน

ซอฟต์แวร์

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

5.8

5.8

5.9

5.5

5.8

5.00

1.65

12.50

18.00

1.20

15

23

7

39

15

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

1.ธิงค์สมาร์ท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 5.00 15 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

3.MR.TSUYOSHI TAMURA

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-COMMERCE)

5.9 12.50 7 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

5.บลูโอเชี่ยน โซลูชั่นส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.บลูโอเชี่ยน โซลูชั่นส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.บลูโอเชี่ยน โซลูชั่นส์ จำากัด ซอฟต์แวร์ 5.8 1.20 15 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)ห
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6.มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จำากดั

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

7.เปปเปอร์แคน จำากัด

(ร่วมทุนไทย-เบลเยียม)

8.ไทยแวน เซอร์วิส จำากัด

(ร่วมทุนไทย-เกาหลีใต้)

9.ไอโบล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10.ไทย เว็ททรอน 

อิเลคทรอนิคส์ จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

11.ซัมซุง อิเล็คโทร-แมคคานิคส์

(ไทยแลนด์) จำากัด 

(ร่วมทุนเกาหลี-สิงคโปร์)

12.ส่งเสริม คอมเมอร์เชียล-

รีฟรีเจอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13.ทีมอิเลคทรอนิคส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14.MR.HENNING BISKOPSTO

(ร่วมทุนเยอรมนี-เดนมาร์ก)

15.นายวัลลภ ล้วนวุฒิพงษ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16.โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุน)

17.เคลาด์ ครีเอชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

18.MR.YASUO SIHII

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

 

19.เจ็นเทค คอนซัลติ้ง จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

20.ทีทูพี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

SENSOR 6,900,000 ช้ิน

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ

ยานพาหนะ เช่น SENSOR, 

TRANSMITTER DISPLAY, 

ECU, SENSOR KIT, CAMERA 

KIT และ SECURITY ALARM 

SYSTEM  3,140,000 ช้ิน

FLYBACK TRANSFORMER 

48,000,000 ช้ิน

ผลติตูแ้ช่ 35,000 ตู้

และตูท้ำานำ้าเยน็ 5,000 ตู้

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ 12,000,000 ช้ิน

และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

สำาเร็จรูป 80,000 ชุด

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-COMMERCE)

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

TELECOMMUNICATION 

PARTS เช่น ADAPTER 

และ CONNECTOR 

20,000,000 ช้ิน

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

5.5

5.8

5.8

5.8

5.5

5.5

5.2

5.4

5.9

5.8

5.8

5.8

5.5

5.8

5.8

68.40

20.00

35.00

11.70

76.90

98.00

160.00

36.00

1.60

1.10

32.70

15.00

95.00

5.00

9.00

30

-

28

-

62

228

306

98

20

3

6

15

119

43

22

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.สิงห์บุรี

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

6.มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จำากดั

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

SENSOR 6,900,000 ช้ิน 5.5 68.40 30 จ.ลำาพูน

(เขต 3)

8.ไทยแวน เซอร์วิส จำากัด

(ร่วมทุนไทย-เกาหลีใต้)

ซอฟต์แวร์ 5.8 35.00 28 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

10.ไทย เว็ททรอน 

อิเลคทรอนิคส์ จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ

ยานพาหนะ เช่น SENSOR, 

TRANSMITTER DISPLAY, 

ECU, SENSOR KIT, CAMERA 

KIT และ SECURITY ALARM 

SYSTEM  3,140,000 ช้ิน

5.5 76.90 62 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

12.ส่งเสริม คอมเมอร์เชียล-

รีฟรีเจอร์เรช่ัน (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลติตูแ้ช่ 35,000 ตู้

และตูท้ำานำ้าเยน็ 5,000 ตู้

ผลติตูแ้ช่ 35,000 ตู้

และตูท้ำานำ้าเยน็ 5,000 ตู้

ผลติตูแ้ช่ 35,000 ตู้ 5.2 160.00 306 จ.สิงห์บุรี

(เขต 3)

14.MR.HENNING BISKOPSTO

(ร่วมทุนเยอรมนี-เดนมาร์ก)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-COMMERCE)

5.9 1.60 20 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

16.โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุน)

ซอฟต์แวร์ 5.8 32.70 6 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

18.MR.YASUO SIHII

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

TELECOMMUNICATION 

PARTS เช่น ADAPTER 

และ CONNECTOR 

20,000,000 ช้ิน

5.5 95.00 119 จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

20.ทีทูพี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.ทีทูพี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.ทีทูพี จำากัด ซอฟต์แวร์ 5.8 9.00 22 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)
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21.ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำากัด

 (หุ้นไทยท้ังส้ิน)

22.MR.STEFAN  STREICHSBIER

(หุ้นออสเตรียท้ังส้ิน)

 

23.ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำากัด

(หุ้นญ่ีปุนท้ังส้ิน)

24.ไทยคาร์ ดอทคอม จำากัด

(หุ้นญ่ีปุนท้ังส้ิน)

25.บีนายน์ มาร์เก็ตต้ิง จำากัด

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

26.MR. JINICHI  SAKAI

(หุ้นญ่ีปุนท้ังส้ิน)

27.ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จำากัด

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

28.นิชิยาม่า อินดัสตรีส์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญ่ีปุนท้ังส้ิน)

29.อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำากัด

(หุ้นสวีเดนท้ังส้ิน)

30.ธีระมงคล อุตสาหกรรม 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

40,000,000 ช้ิน

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

PAPER SHREDDER

50,000 เครื่ อง

ตู้เย็น 5,000 เครื่ อง

โคมไฟฟ้า 12,000,000 ช้ิน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

5.8

5.8

5.5

5.8

5.8

5.8

5.8

5.4

5.2

5.3

1.50

2.90

80.00

10.00

1.80

7.00

10.00

22.80

65.60

43.00

21

11

737

126

20

5

6

14

25

321

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

22.MR.STEFAN  STREICHSBIER

(หุ้นออสเตรียท้ังส้ิน)

ซอฟต์แวร์ 5.8 2.90 11 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

24.ไทยคาร์ ดอทคอม จำากัด

(หุ้นญ่ีปุนท้ังส้ิน)

ซอฟต์แวร์ 5.8 10.00 126 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

26.MR. JINICHI  SAKAI

(หุ้นญ่ีปุนท้ังส้ิน)

ซอฟต์แวร์ 5.8 7.00 5 จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

28.นิชิยาม่า อินดัสตรีส์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญ่ีปุนท้ังส้ิน)

PAPER SHREDDER

50,000 เครื่ อง

5.4 22.80 14 จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

30.ธีระมงคล อุตสาหกรรม 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

โคมไฟฟ้า 12,000,000 ช้ิน 5.3 43.00 321 จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

1.ซันซีพลาสติก

อาร์แอนด์ดี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.เอจีซี มาเท็กซ์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

3.บางกอกอินดัสเทรียล

แกส จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)

4.เอกซ์วายพี บี (เอเชีย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ไต้หวัน)

ฟล์มพลาสติกและบรรจุภัณฑ์

พลาสติก

1,300 ตัน

ผลิตภัณฑ์และช้ินส่วนจาก

พลาสติกเสริมเส้นใย (FIBER 

REINFORCED PLASTIC 

PRODUCTS AND PARTS)

1,820 ตัน

กาซไนโตรเจน 17,500 ตัน

ฉลากสินค้าพิมพ์ (PRINTED 

LABEL) 2,400 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.12

6.12

6.1

6.12

43.50

65.70

73.50

64.00

88

174

2

8

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

2.เอจีซี มาเท็กซ์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์และช้ินส่วนจาก

พลาสติกเสริมเส้นใย (FIBER 

REINFORCED PLASTIC 

PRODUCTS AND PARTS)

1,820 ตัน

6.12 65.70 174 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

4.เอกซ์วายพี บี (เอเชีย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ไต้หวัน)

ฉลากสินค้าพิมพ์ (PRINTED 

LABEL) 2,400 ตัน

6.12 64.00 8 จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)
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5.โจตัน พาวเดอร์ โค้ทต้ิงส์

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นนอร์วิเจียนท้ังส้ิน)

6.มิลล์แพค จำากัด

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

7.MR. TOSHIYUKI FUKUMORI

(หุ้นญ่ีปุนท้ังส้ิน)

8.MR. KENJI  SUZUKI

(หุ้นญ่ีปุนท้ังส้ิน)

9.หาดทิพย์ จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

10.เอ็มดีโอ โฮมโปรดักส์ 

อินดัสทร้ี จำากัด

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

11.ที.ซี.เค อินเตอร์พลาสต์ จำากัด

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

12.เอราวัณรับเบอร์ จำากัด

(ร่วมทุนจีน - ไต้หวัน)

13.เทอร์มอลแพค จำากัด

  (หุ้นไทยท้ังส้ิน)

14.โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำากัด

  (หุ้นไทยท้ังส้ิน)

15.ซอฟท์ ทิพ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

16.ทีพีไอ โพลีน จำากัด

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

17.สยาม ยูเคน จำากัด

(หุ้นญ่ีปุนท้ังส้ิน)

18.ซินหลง อิมปอร์ต 

เอ็กซ์ปอร์ต จำากัด

(ร่วมทุนไทย - จีน)

19.ไอ.ที.จี. (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

20.อุตสาหกรรมกระดาษ - 

ต่อเนื่ อง จำากัด

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

สีผง (POWDER COATINGS) 

3,520 ตัน

บรรจุภัณฑ์พลาสติก 6,500 ตัน

ผลิตช้ินส่วนพลาสติก

สำาหรับอุปกรณ์สำานักงาน

100 ตัน

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

สำาหรับช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

75,264 กิโลกรัม

ขวดพลาสติกก่ึงสำาเร็จรูป 

(PREFORM) 4,357 ตัน

ผลิตภัณฑ์ส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น 

WALLPAPER

2,500,000 ตารางเมตร

ขวดพลาสติก 4,500 ตัน

พาเลทพลาสติก 5,700 ตัน

ช้ินส่วนยางสำาหรับอุตสาหกรรม

60,500,000 ช้ิน

บรรจุภัณฑ์พลาสติก 400 ตัน

COMP0UNDED PLASTIC  

18,000 ตัน

MASTERBATCH 16,800 ตัน

สำาลีก้านพลาสติก 580 ตัน

MASTERBATCH , 

COMPOUNDED PLASTIC 

และ COMPOUNDED 

RUBBER 6,000 ตัน

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่ ออุตสาหกรรม 

เช่น CLEANING AGENTS, 

SURFACE TREATMENT 

AGENTS 2,500 ตัน

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

748,800 ช้ิน

ช้ินส่วนพลาสติก 550 ตัน

กระดาษต่อเนื่ อง 2,100 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.8

6.12

6.12

6.12

6.12

6.16

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.2

6.12

6.12

6.15

50.00

78.00

59.20

30.00

75.09

35.00

60.00

15.10

13.50

68.70

6.50

30.00

140.00

4.00

2.50

8.50

11

136

95

23

13

58

100

140

31

41

130

25

11

16

65

5

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สิงห์บุรี

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

6.มิลล์แพค จำากัด

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

บรรจุภัณฑ์พลาสติก 6,500 ตัน 6.12 78.00 136 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

8.MR. KENJI  SUZUKI

(หุ้นญ่ีปุนท้ังส้ิน)

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

สำาหรับช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

สำาหรับช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

75,264 กิโลกรัม

6.12 30.00 23 จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

10.เอ็มดีโอ โฮมโปรดักส์ 

อินดัสทร้ี จำากัด

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

ผลิตภัณฑ์ส่ิงพิมพ์ต่างๆ เช่น 

WALLPAPER

2,500,000 ตารางเมตร

6.16 35.00 58 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

12.เอราวัณรับเบอร์ จำากัด

(ร่วมทุนจีน - ไต้หวัน)

ช้ินส่วนยางสำาหรับอุตสาหกรรม

60,500,000 ช้ิน

ช้ินส่วนยางสำาหรับอุตสาหกรรม

60,500,000 ช้ิน

ช้ินส่วนยางสำาหรับอุตสาหกรรม 6.12 15.10 140 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

14.โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำากัด

  (หุ้นไทยท้ังส้ิน)

COMP0UNDED PLASTIC  

18,000 ตัน

MASTERBATCH 16,800 ตัน

6.12 68.70 41 จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

16.ทีพีไอ โพลีน จำากัด

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

MASTERBATCH , 

COMPOUNDED PLASTIC 

และ COMPOUNDED 

RUBBER 6,000 ตัน

6.12 30.00 25 จ.ระยอง

(เขต 2)

18.ซินหลง อิมปอร์ต 

เอ็กซ์ปอร์ต จำากัด

(ร่วมทุนไทย - จีน)

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

748,800 ช้ิน

6.12 4.00 16 จ.ลำาพูน

(เขต 3)

20.อุตสาหกรรมกระดาษ - 

ต่อเนื่ อง จำากัด

20.อุตสาหกรรมกระดาษ - 

ต่อเนื่ อง จำากัด

20.อุตสาหกรรมกระดาษ - 

(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

กระดาษต่อเนื่ อง 2,100 ตัน 6.15 8.50 5 จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

พ
ฤ
ศ
จ
ิก
า
ย
น
 
2
5
5
4

84

1.MR.LAN JENKINS

(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)

2.จอร์จ เจนเซน 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

3.MR.TAKASHI AKUTSU

(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

4.MR.YASUHIRO FUKUDA

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

5.สันทัดและบุตร จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.ทีน ทอล์ก จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.สิรารัตน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8.MR.YOSHITADA KUWABARA

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

9.มูฟ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย-เดนมาร์ก)

10.นิชิกาว่า เดชาพลาเลิศ

คูปเปอร์ จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุน-สหรัฐฯ)

11.โคเบลโก้ รีเซิร์ช อินเตอร์-

เนชั่นแนล จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

12.เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุป จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13.เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14.ไวท์สยาม 

ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15.เคเอชเอส เอจี (ประเทศไทย) 

จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ  

ศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบ

ท่ีทันสมัย

กิจการสนับสนุนการค้า

และการลงทุน 

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

ขนส่งทางเรือ  2 ลำา

ให้บริการโรงถ่ายทำาภาพยนตร์ 

730 ช้ินงาน

ให้บริการทำาเทคนิคด้านภาพ 

8,760 ช้ินงาน

ให้บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ 

8,760 ช้ินงาน

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง 181 หน่วย

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ

ระหว่างประเทศ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น 

ยางขอบประตูรถยนต์ 

ยางขอบกระจก และยางร่อง-

กระจก

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

420 กิโลวัตต์

ขนส่งทางเรือ 4 ลำา

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง 

313 หน่วย

กิจการสนับสนุนการค้า

และการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.12

7.10

7.15

7.12

7.9

7.6

7.5

7.12

7.16

7.23

7.21

7.1

7.9

7.5

7.15

40.00

1.60

7.40

15.00

45.00

12.70

40.00

10.00

2.00

18.80

32.00

45.00

68.00

134.00

9.00

3

1

13

6

28

14

-

6

15

11

7

18

4

15

7

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

ไม่ระบุที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชัยภูมิ

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)
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1.MR.LAN JENKINS

(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ  

7.12 40.00 3 จ.ระยอง

(เขต 2)

3.MR.TAKASHI AKUTSU

(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

กิจการสนับสนุนการค้า

และการลงทุน 

7.15 7.40 13 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

5.สันทัดและบุตร จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.สันทัดและบุตร จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.สันทัดและบุตร จำากัด ขนส่งทางเรือ  2 ลำา 7.9 45.00 28 ไม่ระบุที่ตั้ง

7.สิรารัตน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง 181 หน่วย

7.5 40.00 - จ.นครปฐม

(เขต 1)

9.มูฟ มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย-เดนมาร์ก)

ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ

ระหว่างประเทศ

7.16 2.00 15 จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

11.โคเบลโก้ รีเซิร์ช อินเตอร์-

เนชั่นแนล จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 7.21 32.00 7 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

13.เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 4 ลำา 7.9 68.00 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

15.เคเอชเอส เอจี (ประเทศไทย) 

จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

กิจการสนับสนุนการค้า

และการลงทุน

7.15 9.00 7 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)
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16.เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17.นิสโชะ อินเตอร์เนชั่นแนล

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

18.ภูเก็ต คอลลาเจน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19.สระบุรี โซลาร์แพลนท์ 2 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.คูล เวิลด์ เอ็นเนอร์ยี 2 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21.นิวโซลาร์ เทคนิค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22.ไทย โซลาร์แพลนท์ 2 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23.ฟวเจอร์ กูด เฮลธ์ 2 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24.พี.บี.วาย. กรีนเพาเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25.วี.เอ.คลีน เอ็นเนอร์ยี 2 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26.ตลิ่งชัน โซลาร์ฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

27.แฮปปี้ เวิลด์ เพาเวอร์ 2 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

28.เบสท์ โซลาร์ แพลนท์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29.MR.LI BIN

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

30.โกมล พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

31.โคเบลโก้ รีเซิร์ซ อินเตอร์

เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

32.เทคนิคคัลเลอร์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา

ในอุตสาหกรรมปโตรเคมี

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ 500 ตัน

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

600 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

600 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

600 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

600 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

600 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

600 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

600 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

600 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

600 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

600 กิโลวัตต์

กิจการสนับสนุนการค้า

และการลงทุน

ไฟฟ้าจากพลังงานลม 

45 กิโลวัตต์

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

ให้บริการแก่ธุรกิจสร้าง

ภาพยนตร์ (บริการล้าง

และพิมพ์ฟล์มภาพยนตร์)

200,000,000 ฟุต

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.20

7.12

7.19

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.15

7.1

7.21

7.6

6.90

10.00

6.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

8.00

5.00

32.00

42.50

6

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

80

3

7

30

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ภูเก็ต

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.นครศรีธรรมราช

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)
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33.อาร์ไอแอล 1996 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

34.แอตต้า เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

35.นายมาจีโอะ อิชิมารุ

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

36.แสนสิริ จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

37.นาวีแกร์ ยอทท่ิง ออพเพอเรช่ัน 

จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สวีเดน)

38.ครอมัลลอย 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเบอร์มิวดาทั้งสิ้น)

39.สยาม เจนเนอรัล 

เอวิเอชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

40.ไทยเพ้ลท์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

 

41.จี.ไอ. แคปซูล 

ไดแอ็คโนสติกส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

42.ยูนิ ชาร์ม (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

43.คาสิโอ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

44.เอ เอ็นจิเนียร่ิง 

คอนซัลแตนท์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

45.สินไชยศรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

46.พฤกษา เรียลเอสเตท 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

47.พฤกษา เรียลเอสเตท 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ไฟฟ้าจากกาซชีวภาพ 

500 กิโลวัตต์

กิจการสนับสนุนการค้า

และการลงทุน

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง 285 หน่วย

เดินเรือท่องเท่ียวหรือให้เช่าเรือ

ท่องเท่ียว 1 ลำา

กิจการสนับสนุนการค้า

และการลงทุน

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ

กิจการบริการทดสอบทาง

วิทยาศาสตร์

15,000 งาน

สำานักงานปฎิบัติการภูมิภาค

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล

2 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากไอนำ้าท่ีใช้เช้ือเพลิง

ชีวมวล 4.9 เมกะวตัต์

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง 253 หน่วย

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง 238 หน่วย

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.18.1

7.1

7.15

7.5

7.3.2

7.15

7.9

7.12

7.21

7.13

7.12

7.1

7.1

7.5

7.5

76.00

20.00

13.00

67.30

25.00

66.00

52.30

4.00

100.00

4.50

37.00

87.00

83.00

87.20

138.90

11

3

37

194

12

38

5

5

71

20

10

22

10

-

-

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ราชบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.สุโขทัย

(เขต 3)

จ.กาญจนบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)
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48.พฤกษา เรียลเอสเตท 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

49.พฤกษา เรียลเอสเตท 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

50.พฤกษา เรียลเอสเตท 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

51.พฤกษา เรียลเอสเตท 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

52.พฤกษา เรียลเอสเตท 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

53.ทามาแพ็ค (ไทยแลนด์) จำากัด 

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

54.สยามนาวี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

55.นายมาซาโอะ มิซุทานิ

(หุ้นญี่ปุนทั้งสิ้น)

56.อาร์เอ็มเอ กรุป จำากัด

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

57.คาสเซอร์พีค โฮลดิ้งส์ 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

58.ทีน ทอล์ก จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

59.MR. CHARLES PAUL  

HENDERSON

(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

60.นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง 271 หน่วย

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง 214 หน่วย

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง 270 หน่วย

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง 159 หน่วย

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง 200 หน่วย

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

ขนส่งทางเรือ 1 ลำา

กิจการสนับสนุนการค้า

และการลงทุน

สำานักงานปฎิบัติการภูมิภาค

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง

ให้บริการแก่ธุรกิจสร้าง

ภาพยนตร์ 1,460 ช้ินงาน

การออกแบบผลิตภัณฑ์

ไฟฟ้าจากกาซชีวภาพ 

950 กิโลวัตต์

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.12

7.9

7.15

7.13

7.5

7.6

7.23

7.1

98.90

70.70

69.70

40.40

58.20

10.00

30.50

20.00

40.00

45.00

38.80

1.20

25.00

-

-

-

-

-

4

11

5

139

-

16

2

10

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

ไม่ระบุที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม    8,828.78 9,899 เขต 1      

เขต 2  

เขต 3

ไม่ระบุที่ตั้ง 

= 75

= 75

= 45

=  5

หมายเหตุ :

เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

เขต 2 ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม 

              สุพรรณบุรี อ่างทอง ระยอง และภูเก็ต

เขต 3 ได้แก่ 59 จังหวัดที่เหลือ 

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ประเภทของหน่วยงาน   เอกชน    ราชการ 

2. ลักษณะการดำาเนินการ    มหาวิทยาลัย     ธุรกิจบริการ    

    อุตสาหกรรม   อื่ นๆ

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อวารสารส่งเสริมการลงทุน

1. วารสารส่งเสริมการลงทุนมีประโยชน์ต่อท่าน  หรือธุรกิจของท่าน

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด

2. วารสารส่งเสริมการลงทุนมีเนื้อหาสาระโดยรวมเป็นอย่างไร

 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช้   ควรปรับปรุง

3. ท่านสามารถนำาความรู้ที่ได้จากวารสารส่งเสริมการลงทุนไปขยายผลต่อในด้านใด

 ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ ใหม่    ปรับใช้กับงาน  

 ให้คำาปรึกษา/บริการ      เพิ่มแนวทางการดำาเนินการกิจการใหม่

4. รูปเล่ม และรูปแบบการจัดวางภายในเล่ม

 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช้   ควรปรับปรุง

5. การใช้ภาษา

 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช้   ควรปรับปรุง

6. เนื้อหาในวารสารส่งเสริมการลงทุนที่ท่านสนใจ 

   (โปรดใส่หมายเลขเรียงลำาดับ 1 = มากที่สุด และ 12 = น้อยที่สุด)

 แวดวง สกท.      บทความพิเศษ   

 บทสัมภาษณ์      ข่าว    

 รายงานภาวะเศรษฐกิจ – อุตสาหกรรม   กฎและระเบียบควรรู้  

 จับกระแสโลก      สรุปสถิติการส่งเสริมการลงทุน  

 โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม    ถนนสู่ BUILD 

 ลู่ทางการลงทุน – ธุรกิจ     อื่ นๆ ..............................................

7. หากเห็นว่าควรปรับปรุง ควรปรับปรุงในด้านใด เช่น เนื้อหา รูปแบบภายในเล่ม จำานวนหน้า การให้บริการของ

   เจ้าหน้าที่ในกองบรรณาธิการ  ฯลฯ

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

8. ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากวารสารส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 ด้านข้อมูลการส่งเสริมการลงทุน (โปรดระบุ).......................................................................................................

 ด้านธุรกิจ ………………………..............................................................................................…………………………..

 ด้านความรู้ ในอุตสาหกรรม................................................................................................................................. 

 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม................................................................................................................................ 

 อื่ นๆ .................................................................................................................................................................

9. ข้อเสนอแนะอื่ นๆ

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความคิดเห็นวารสารส่งเสริมการลงทุน  

:: กรุณาส่งแบบสอบถามคืนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555

  สามารถส่งได้ทั้งทางไปรษณีย์  หรือ โทรสาร 0 2553 8222, 0 2553 8316

สำานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน





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

OVERSEAS OFFICES
บีโอไอบีโอไอ
คิดถึงการลงทุน คิดถึง

หากทานคิดจะลงทุน ไมวาอยูที่ไหน เปนกิจการประเภทใด ขนาดการลงทุน
เล็กหรือใหญ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ
พรอมมอบสิทธิประโยชนดานภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ
แกทาน พรอมคำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิจการลงทุน

สำนักงานในสวนภูมิภาค

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพีแอนดที ชั้น 16 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 0 2936 1429 ตอ 201-208 โทรสาร : 0 2936 1441-2

อีเมล : is-investor@ic.or.th  เว็บไซต : www.ic.or.th

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจุรี  ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร : 02209 1100 โทรสาร : 0 2209 1199 อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : www.osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน 

อาคารจัตุรัสจามจุรี  ชั้น 18  ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร : 0 2209 1100 โทรสาร : 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th 

หนวยงานบริการอื่นๆ

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

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

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

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7–15 อาคารไชยยงค ถนนจุติอุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0 7434 7161-5 โทรสาร 0 7434 7160
อีเมล : songkhla@boi.go.th 

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

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

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303 
อีเมล : khonkaen@boi.go.th 

สำนักงานในสวนภูมิภาค

สำนักงานคณ
ะกรรมการสงเสริมการลงทุน     

 
 วารสารสงเสริมการลงทุน  ปที่ 22  ฉบับที่ 11  พฤศจิกายน 2554                                                 w
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