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ในหลวงกับงานสร้างสรรค์ จากศิลปกรรมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยี

เจาะลึกโครงการทวาย...แหล่งลงทุนใหม่ของไทย

นโยบายส่งเสริมการลงทุนยุคใหม่ของพม่า

ทวายประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยและพม่า

พม่าบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลง

บีโอไอแฟร์ 2011 The First Low Carbon Fair in Asean

แผนป้องกันอุทกภัยแบบครบวงจร

ตามไปดู เขื่อนป้องกันน�้าท่วมพื้นที่อุตสาหกรรม

ค�าพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (ตอนจบ)   

นานาสาระกับบีโอไอ

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน                                           

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 

แวดวง สกท.
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นายสุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล 
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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

INVESMENT PROMOTION JOURNAL

บก.เเถลง

กองบรรณาธิการกุมภาพันธ์ 2555

PrintGreenBOI Emission Reduction 24.22% CO2
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 การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคมในพม่า เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน     

ในรอบหลายสิบปี ซึ่งได้รับความสนใจจากนานาประเทศ         

ไทยในฐานะทีเ่ป็นประเทศเพือ่นบ้านและเป็นคูค้่า คูล่งทนุรายใหญ่

ของพม่า นบัว่ามบีทบาทและโอกาสอย่างยิง่ ทีจ่ะเข้ามส่ีวนร่วม

ในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของพม่า เนื่องจากไทยและ

พม่ามีกลไกความร่วมมือในกรอบคณะกรรมาธิการร่วมทาง  

การค้าไทย - พม่า (Joint Trade Commission - JTC) ซึ่ง

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ ทัง้สองประเทศเป็นประธาน

ร่วม ล่าสุดเป็นการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 2 - 5 เมษายน 

2553 ที่อำาเภอหัวหิน ส่วนคร้ังที่ 6 คาดว่าฝ่ายพม่าจะเป็น  

เจ้าภาพจัดประชุมภายในปี 2555 นี้ 

 พม่ามีความน่าสนใจการเป็นประตูสู่โลกตะวันตก   

ของไทย หากโครงการท่าเรือนำ้าลึกทวายแล้วเสร็จ ฝ่ายไทย

เองได้เตรียมการโดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันตก        

กับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) และ          

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเตรียมการในส่วนของไทย

อย่างบูรณาการ เช่น ประเด็นเขตแดนไทย - พม่า บริเวณ        

บ้านพนุำา้ร้อน จงัหวัดกาญจนบรีุ ทีเ่ช่ือมกบัพม่า การพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานในฝ่ังไทยเพือ่รองรบั Economic Corridors 

อย่างแท้จริง เช่น แผนการก่อสร้างมอเตอร์เวย์เชื่อมโยง     

บ้านพนุำา้ร้อน - กาญจนบรุ ี- นครปฐม - บางใหญ่ - กรงุเทพฯ 

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจที่บ้านพุนำ้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี   

 

 บทความในฉบบัมรีายละเอยีดเกีย่วกบัความร่วมมอื

และความสมัพนัธ์ไทย - พม่า ถึง 4 เรือ่ง พร้อมด้วยบทความ

อื่นที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะ
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อุตสาหกรรม
 เชิงสร้างสรรค์

 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้      

การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การ

สั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ในหลวง
กับงานสร้างสรรค์ 

จากศิลปกรรม

ถึงนวัตกรรมเทคโนโลยี

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

	 ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์	ศิลปะ	วัฒนธรรม	
ประเพณี	ความเป็นไทย	ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดมา
ยาวนานไม่แพ้ชาตใิดในโลก	อกีทัง้คนไทยมศีกัยภาพด้านความคดิ
สร้างสรรค์และมคีวามสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับโลกหลายวงการ	เช่น	ภาพยนตร์	แฟชั่น	
โฆษณา	และแอนิเมชัน	เป็นต้น	
	 ยิ่งไปกว่านั้น	ประเทศไทยมีองค์พระประมุข	คือ	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมิน  
ทราธริาช	พระมหากษตัรย์ิในรชักาลปัจจุบนั	ทีท่รงมพีระปรชีา
สามารถอย่างสูงในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายๆ	แขนง					
ทัง้ในแขนงดนตร	ีศลิปะ	และนวัตกรรม	ผลงานสร้างสรรค์ของ
พระองค์นับเป็นแบบอย่าง	และแรงบันดาลใจส�าคัญแก	่									
พสกนิกรชาวไทย

พระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงเป็นทั้งนักดนตรี
และดุริยกวีที่ยิ่งใหญ่	ทรงเกี่ยวข้องกับการดนตรี	มาตั้งแต่สมัย
ท่ียังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลท่ี	8	ขณะท่ีทรง
ศึกษาอยู่	ณ	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ได้ทรงฝึกเครื่องดนตรีที่
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โปรดมากทีส่ดุคอื	ครารเินต็	และแซกโซโฟน	ทัง้นีท้รงได้รบัการ
ถวายการสอน	และฝึกตามแบบฉบบัการศึกษาดนตรีอย่างแท้จรงิ	
โดยทรงเรียนดนตรีทั้งในลีลาคลาสสิค	และลีลาดนตรีแจ๊ส	
	 พระองค์ทรงมพีระปรชีาสามารถในทางบรรเลงเยีย่ง
นักดนตรีอาชีพ	ทรงเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด	อาทิ	เปียโน	
แซกโซโฟน	ท้ังตระกลูโซปราโน	แซกโซโฟน	อลัโต	แซกโซโฟน	
เทนเนอร์	แซกโซโฟน	บารโิทน	แซกโซโฟน	ครารเินต็	บางครัง้
ก็ทรงทรัมเป็ต	และคอร์เน็ต	

	 เมื่อนักดนตรีท่ีมีช่ือเสียงของโลกเดินทางมาแสดงใน
เมืองไทย	และได้บรรเลงร่วมวงกับพระองค์ท่าน	ทรงบรรเลง
อย่างคีตปฏภิาณ	ได้อย่างคล่องแคล่ว	และฉบัพลนั	ตวัอย่างนกั
ดนตรีเหล่านี้ได้แก่	นายเบนนี่	กูดแมน	นักคราริเน็ต	นายแจ๊ก	
ทีการ์เดน	ซึ่งเป็นนักระนาดฝรั่ง	นายหลุยส์	อาร์มสตรอง	นัก
เป่าทรมัเป็ตชือ่ดงั	นายลโีอเนล	แฮมพ์ตนั	นกัทรอมโบน	รวมทัง้	
แสตน	เก็ตส์	ซึ่งเป็นนักแซกโซโฟนเอกของโลก
	 ส�าหรับในด้านดรุยิกว	ีหรอืการแต่งเพลง	ทรงพระราช
นพินธ์เพลงไว้ถงึ	46	เพลง	โดยเพลงทีท่รงพระราชนพินธ์เพลง
แรกในปี	2489	คือ	เพลง	"แสงเทียน"	เป็นเพลงบลูส์	ขณะที่
ทรงมพีระชนมพรรษาเพยีง	18	พรรษา	แต่เนือ่งจากมพีระราช
ประสงค์	ทีจ่ะทรงแก้ไขให้ดขีึน้	จงึยงัไม่โปรดเกล้าฯ	พระราชทาน
ออกมา	แต่ได้โปรดเกล้าฯ	เพลงพระราชนพินธ์	"ยามเยน็"	และ
เพลง	"สายฝน"	ออกมาก่อน
	 พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ	พระราชทานเพลงพระราชนพินธ์	
ไปยังวงดนตรีต่างๆ	ในสมัยนั้น	เช่น	วงดนตรีสุนทราภรณ์	วง
ดนตรีดุริยโยธิน	และวงดนตรีประจ�ามหาวิทยาลัยต่างๆ	ใน
โอกาสต่อมาด้วย	
	 บทเพลงพระราชนิพนธ์ทุกเพลง	เป็นท่ีซาบซึ้งของ
พสกนกิรเป็นอนัมาก	เพราะนอกจากจะมคีวามไพเราะแล้ว	ยงั
เป็นเพลงทีม่คีตปิระโยชน์นานปัการ	บทเพลงของพระองค์ท่าน	
ถูกน�ามาบรรเลงในรูปแบบต่างๆ	มากมาย	ทั้งในลีลาเพลงแจ๊ส		

ทรงเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด 

อาทิ เปียโน แซกโซโฟน คราริเน็ต

บางครั้งก็ทรงทรัมเป็ต และคอร์เน็ต

”

”

คลาสสิค	เพลงสมัยนิยม	บทเพลงขับร้อง	และบทบรรเลง	
	 จากพระปรีชาสามารถดังกล่าวข้างต้น	เมื่อครั้งเสด็จ
กรุงเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	ซึ่งได้รับการขนานนามว่านคร
แห่งดนตร	ีเมือ่วนัที	่3	ตลุาคม	2507	วงดนตรนีเีดอร์เออสดอร์
ไรซ์	โทนคนืสเล่อร์	ออร์เคสตร้า	[N.Q.Tonkunstler	Orchestra]	
ซ่ึงควบคุมโดยนายไฮน์	วัลลเบอร์ก	ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์
ชุด	มโนราห์	สายฝน	ยามเย็น	มาร์ชราชนาวิกโยธิน	และเพลง
มาร์ชราชวัลลภ	จัดบรรเลง	ณ	คอนเสิร์ตฮอลล์	กรุงเวียนนา	
	 หลงัจากนัน้		ในวนัที	่5	ตลุาคม	2507	รฐับาลออสเตรยี
ได้ถวายปริญญา	และสมาชิกกิตติมศักด์ิหมายเลขที่	23	แด่
พระองค์	ณ	สถาบนัการดนตรแีละศลิปะ	แห่งกรงุเวยีนนา	[The	
Institute	of	Music	and	Arts	of	the	City	of	Vienna]	ปรากฏ
พระนามอยู่บนแผ่นหนิสลกัของสถาบนั	และทรงเป็นชาวเอเชยี
พระองค์แรก	ทีท่รงได้รบัการถวายพระเกยีรตใิห้ทรงเป็นสมาชกิ
กิตติมศักดิ์นี้	
	 นอกจากนี	้มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ถวายปรญิญา
ดุษฎีบัณฑิต	สาขาดนตรี	ในปี	2530	และมหาวิทยาลัยมหิดล	
ถวายปรญิญาศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติ	สาขาดนตร	ีแด่พระองค์	
เมื่อปี	2536
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จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ	ทรงสนพระราชหฤทยั
ในงานจติรกรรมมาต้ังแต่ครัง้ยังประทบัอยู่เมอืงโลซาน	ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์	โดยเริ่มต้นจากการซื้อหนังสือเกี่ยวกับศิลปะ	
มาศึกษาด้วยพระองค์เอง	เมื่อสนพระราชหฤทัยงานเขียนของ
ศลิปินผูใ้ด	ก็จะเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มศลิปินผู้นัน้ถงึ		
ทีพ่กั	เพือ่ทอดพระเนตรวธิกีารท�างานของศลิปินท่านนัน้	ไม่ว่า
จะเป็นวธิกีารผสมส	ีตลอดจนเทคนคิวธิกีารต่างๆ	พระองค์ทรง
น�าวิธีการท�างานของศิลปินท่านนั้น	มาสร้างสรรค์งานของ
พระองค์ขึ้นใหม่	ให้เป็นแบบฉบับของพระองค์เอง

	 ภายหลังท่ีเสด็จฯ	ขึ้นครองราชย์แล้ว	ทรงเริ่มเขียน
ภาพอย่างจริงจังเมื่อปี	2502	โดยทรงใช้เวลายามว่างจาก						
พระราชภารกิจในตอนค�่า	ซึ่งจิตรกรรมฝีพระหัตถ์นั้น	สามารถ
จ�าแนกออกได้	3	ประเภทใหญ่ๆ	คือ	
 ภาพเหมือนจริง (Realistic)	ทรงเริ่มงานจิตรกรรม
จากภาพเหมือนจริง	ซึ่งภาพที่ทรงเขียน	ส่วนมากจะเป็น									
พระสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	พระบรม-
ราชินีนาถ	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
ทุกพระองค์	ซึ่งมักจะเป็นภาพเขียนครึ่งพระองค์เป็นส่วนใหญ่	
 ภาพเอก็ซเพรสชนันสิม์ (Expressionism)	เป็นงาน
ที่ทรงพัฒนาขึ้น	จากการสร้างสรรค์งานแนวเหมือนจริง	ซึ่ง
ศลิปะแนวนีเ้น้นการแสดงออกทางความรูส้กึอย่างฉบัพลนัของ
ศิลปิน	
 ภาพศิลปะแนวนามธรรม (Abstractionism)	เป็น
งานท่ีแสดงออกของพระอารมณ์	และความรู้สึกอย่างอิสระ	
ปราศจากรูปทรงและเรื่องราว	

	 ภาพฝีพระหัตถ์ของพระองค์	คงเค้าลักษณะอันเป็น
แบบฉบับของพระองค์โดยเฉพาะ	ขณะท่ีทรงวาดภาพนามธรรม

ภายหลังที่เสด็จฯ ขึ้นครองราชย์แล้ว

ทรงเริ่มเขียนภาพอย่างจริงจัง

เมื่อปี 2502 โดยทรงใช้เวลายามว่าง

จากพระราชภารกิจในตอนค�่่่า

”

”

ที่มองไม่เห็น	และจับต้องไม่ได้	แต่เป็นสาระ	ดังเช่น	ภาพท่ี
พระราชทานชื่อว่า	วัฏฏะ	โลภะ	โทสะ	ยุแหย่	อ่อนโยน	บุคลิก
ซ้อน	นอกจากน้ัน	ยังทรงเขียนรูปในลักษณะสวยงามน่ารักได้
ดีอีกด้วย	
	 มหาวิทยาลัยศลิปากรได้ทลูเกล้าฯ	ถวายปริญญาดษุฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาจิตรกรรม	เมื่อปี	2508	แต่เป็นที่น่า
เสียดายว่า	ภายหลังจากปี	2510	ด้วยพระราชภารกิจมากมาย
ท่ีมต่ีอประเทศชาตแิละประชาชน	จงึมไิด้สร้างสรรค์งานจติรกรรม
เพิ่มเติมขึ้นอีก
 

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่เป็นมากกว่าภาพถ่าย     

 การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่ง	ที่พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	ทรงช�านาญ	ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพ
ธรรมดา	หรอืกล้องถ่ายภาพยนตร์	และการถ่ายภาพสไลด์	กน็บั
เป็นงานอดเิรกทีโ่ปรดมาก	พระองค์สนพระราชหฤทยัมาตัง้แต่
ทรงพระเยาว์	โดยเมือ่พระชนมายรุาว	8	พรรษา	สมเดจ็พระบรม
ราชชนนีฯ	ทรงซื้อกล้องถ่ายรูปยี่ห้อ	Coronet	Midget	ซึ่งเป็น
กล้องที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัวเอง	การถ่ายจึงต้องอาศัยความ
ช�านาญอย่างมาก	โดยทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง	
	 ต่อมาเมือ่ครัง้ด�ารงพระฐานนัดรศกัดิเ์ป็นสมเดจ็พระเจ้า
น้องยาเธอ	เจ้าฟ้าภมิูพลอดลุยเดช	ยามเม่ือตามเสดจ็พระราชด�าเนนิ
สมเด็จพระบรมเชษฐาธริาชนิวติัประเทศไทยคราวใด	กจ็ะเห็น
พระองค์ทรงสะพายกล้องถ่ายรูปบันทึกภาพเหตกุารณ์ต่างๆ	ทุก
แห่งทีไ่ด้เสดจ็ไป	เมือ่เสดจ็ขึน้ครองราชย์กท็รงฉายพระรปูสมเดจ็
พระบรมราชินีนาถฯ	สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	สมเด็จพระเจ้า
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ลกูเธอ	และบนัทกึภาพประชาชน	ภาพเหตกุารณ์ต่างๆ	จ�านวนมาก	
	 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ยังทรง
เชี่ยวชาญแม้กระทั่งการล้างฟิล์ม	การอัด	ขยายภาพ	ท้ังภาพ
ขาวด�าและภาพสี		นบัเป็นพระปรชีาทีย่ากจะหาใครเสมอเหมอืน	
โดยพระองค์ทรงจดัท�าห้องมดื	(Dark	Room)	ขึน้ในบรเิวณชัน้
ล่างของตึกที่ท�าการสถานีวิทยุ	อ.ส.	ด้วยพระราชประสงค์ที่จะ
ทรง	"สร้างภาพ"	ให้เป็นศลิปะถกูต้อง	และรวดเรว็ด้วยพระองค์เอง	
	 ทั้งนี้	เมื่อทรงครองราชย์แล้ว	ไม่ว่าจะเสด็จไปเยี่ยม
ราษฎร	ณ	สถานที่แห่งใด	จะสังเกตเห็นว่าทรงมีกล้องถ่ายรูป
อยูข้่างพระวรกายเสมอ	โปรดการถ่ายภาพสถานท่ีทุกแห่ง	เพือ่
เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบงานที่ได้ทรงปฏิบัติ	

	 ภาพถ่ายของพระองค์นั้น	นอกจากเพื่อศิลปะและ
ความงดงามแล้ว	ยังเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นการพัฒนาอีก
ด้วย	เช่น	ภาพภูมิประเทศ	ที่เหมาะกับการก่อสร้างเขื่อน	ฝาย
ต่างๆ	หรอือย่างเมือ่คราวน�า้ท่วมกรงุเทพฯ	ได้ทรงถ่ายภาพทาง
เฮลคิอปเตอร์จุดส�าคญัๆ	เอาไว้	และภาพถ่ายระหว่างทรงท�างาน
เหล่านี้	ได้น�ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน	และแก้ไข
ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 จากพระปรชีาสามารถล�า้เลศิ	ทางด้านศลิปะการถ่ายภาพ	
ได้แผ่ขจรขจายไปต่างประเทศ	ราชสมาคมถ่ายภาพแห่งราช
อาณาจักร	(The	Royal	Photographic	Society	of	Great	
Britain)	จึงได้กราบบังคมทูลเชิญให้ทรงด�ารงต�าแหน่งสมาชิก		
กิตติมศักดิ์ของราชสมาคม	เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2533	

ภาพถ่ายของพระองค์นั้น 

นอกจากเพื่อศิลปะ

และความงดงามแล้ว 

ยังเป็นการเก็บข้อมูล

เพื่อเป็นการพัฒนาอีกด้วย 

เช่น ภาพภูมิประเทศ

ที่เหมาะกับการก่อสร้างเขื่อนหรือฝาย

”
”

	 ขณะที่สมาคมสหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติ	
(Fe’diration	Internationale	de	I’art	Photographic	หรือ	
FIAP)	ที่ตั้ง	ณ	กรุงเบิร์น	สมาพันธรัฐสวิส	ได้ทูลเกล้าฯ	ถวาย
เกียรติบัตรสูงสุด	เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณว่าทรงเป็นสมาชิก
กติตมิศกัดิ	์ทีม่พีระปรชีาสามารถเป็นเลศิในศลิปะการถ่ายภาพ	
(Honorary	Excellent	FIAP)	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2534	
ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	พระราชวังดุสิต	กรุงเทพฯ	
	 นอกจากนี้	สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย	ได้
ทูลเกล้าฯ	ถวายเข็มทองค�าศิลปะภาพถ่าย	แด่พระองค์เมื่อ							
ปี	2514	อีกด้วย

จอมปราชญ์แห่งภาษา 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงพระปรีชาสามารถ	
ในงานวรรณศลิป์เช่นเดยีวกบัศลิปะสาขาอ่ืนๆ	ทรงเป็นปราชญ์
ด้านภาษา	ทรงสร้างสรรค์วรรณกรรมไว้เป็นทรพัย์สนิทางปัญญา
ของชาตหิลายเรือ่ง	ทรงรอบรูแ้ตกฉานในภาษาไทย	มพีระอจัฉรยิภาพ
ทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีน	ทัง้ยงัทรงเชีย่วชาญในภาษาองักฤษ	
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ภาษาฝรั่งเศส	และภาษาเยอรมันเป็นอย่างดีเทียบเท่าเจ้าของ
ภาษา	รวมทั้งภาษาบาลีและสันสกฤต	ซึ่งเป็นภาษาโบราณ	

	 ทรงแปลบทความจากวารสารภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาไทย	เช่น	เรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ	(A	Man	
Called	Intrepid)	ของวลิเลียม	สตเีวนสนั	และเรือ่งตโิต	(Tito)	
ของฟิลลสิ	ออต	ิและทรงพระราชนิพนธ์เร่ืองพระมหาชนก	โดย
ทรงศึกษาเนื้อเรื่องจากพระไตรปิฎกซ่ึงเป็นภาษาบาลี	ทรง
ดัดแปลงเรื่องตอนท้ายเล็กน้อย	เพื่อให้เหมาะสมกับสังคม						
ยุคใหม่	เป็นชาดกที่ให้คติด้านความเพียร	และทรงพระราช-
นิพนธ์	เรื่องทองแดง	ที่มีสาระเกี่ยวกับสุนัขทรงเลี้ยง	และ
คติธรรมเรื่องความกตัญญูรู้คุณ

ทรงเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ 

ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน

เป็นอย่างดี รวมทั้งภาษาบาลี

และสันสกฤต ซึ่งเป็นภาษาโบราณ

”

” นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

ฝนหลวงและกังหันนำ้าชัยพัฒนา

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงได้รับการเทิด		
พระเกยีรตเิป็น "พระบดิาแห่งนวตักรรมไทย"	โดยคณะรฐัมนตรี
ได้มมีต	ิเมื่อวันที	่20	มิถุนายน	2549	ก�าหนดใหว้ันที่	5	ตุลาคม	
ของทุกปี	เป็น "วันนวัตกรรมแห่งชาติ"	เพื่อให้ประชาชนได	้		
รบัทราบ	แนวพระราชด�ารด้ิานการพัฒนา	และพระปรชีาสามารถ
ด้านนวัตกรรม	จนบังเกิดประโยชน์สุขต่ออาณาประชาราษฎร	์
พระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมมีมากมาย	เป็นต้นว่า	

พระราชทานพระราชด�าริในปี 2499

แก่ ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ว่า

น่าจะมีลู่ทางที่จะคิดค้นหาเทคนิค

หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ 

มาช่วยให้เกิดการก่อและรวมตัว

ของเมฆให้เกิดฝนได้

”

”

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL12
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	 ฝนหลวง	เป็นแนวพระราชด�าร	ิในปี	2498	ในวโรกาส
ที่เสด็จพระราชด�าเนินโดยพระราชพาหนะเคร่ืองบินพระที่นั่ง	
เพือ่ทรงเยีย่มเยยีนพสกนกิรในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	บรเิวณ
เทือกเขาภูพาน	ทรงพบว่า	แม้มีเมฆปริมาณมาก	ปกคลุมเหนือ
พื้นที่ระหว่างเส้นทางบิน	แต่ไม่สามารถก่อและรวมตัวเกิดเป็น
ฝนตกได้	จึงส่งผลท�าให้ฝนตกน้อยกว่าปกติ	เป็นเหตุให้เกิด
สภาวะฝนท้ิงช่วง	เป็นระยะเวลายาวนาน	ทั้งๆ	ที่เป็นช่วงฤดู
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้	
	 พระองค์จึงพระราชทานพระราชด�าริในปี	2499	แก	่
ม.ล.	เดช	สนิทวงศ์	ว่าน่าจะมีลู่ทางที่จะคิดค้นหาเทคนิค	หรือ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ	มาช่วย
ให้เกิดการก่อ	และรวมตวัของเมฆให้เกดิฝนได้	นบัเป็นต้นก�าเนดิ
แห่งพระราชด�าริเกี่ยวกับฝนหลวง	โดยการน�าเทคโนโลยีสมัย
ใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่	ให้เกิดมีศักยภาพของการ
เกิดฝนให้ได้	
	 การรับสนองพระราชด�าริได้ด�าเนินการอย่างจริงจัง	
จากความร่วมมอืกนัระหว่าง	ม.ล.	เดช	สนิทวงศ์	ม.จ.	จกัรพนัธ์
เพญ็ศริ	ิจกัรพนัธุ	์และ	ม.ร.ว.	เทพฤทธิ	์เทวกลุ	ได้ศกึษาผลการ
วจิยัค้นคว้าทางวิชาการ	ด้านการท�าฝนเทยีมของประเทศต่างๆ	
เช่น	สหรัฐฯ	ออสเตรเลีย	อสิราเอล	ฯลฯ	เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้
กับสภาพอากาศของเมอืงไทย	ภายใต้การพระราชทานข้อแนะน�า	
จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	อย่างใกล้ชิด	
	 ทรงก�าหนดวิธีการไว้	3	ขั้นตอน	คือ	ก่อกวน	เลี้ยงให้
อ้วน	และโจมต	ีโดยทางราชการได้จดัตัง้	ส่วนราชการ	ส�านกังาน
ปฏิบัติการฝนหลวงขึ้น	เพื่อรับผิดชอบการด�าเนินการฝนหลวง
ในระยะเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน	
	 นอกจากสิทธบิตัรในประเทศไทยแล้ว	ส�านกังานสทิธิ
บตัรยโุรปได้รบัจดทะเบยีนสทิธบิตัรฝนหลวง	ในชือ่	“Weather 
Modification by Royal Rainmaking Technology”	เลขที่	
1491088	พร้อมได้ประกาศโฆษณาการรับจดทะเบยีนใน	European	
Patent	Bulletin	เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2548		ซึ่งสิทธิบัตรได้
รับความคุ้มครองสิทธิ์ในประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป	จ�านวน	
30	ประเทศ	โดยมอีายคุวามคุม้ครอง	20	ปี	นับจากวันยืน่ค�าขอ
รับจดสิทธิบัตรในสหภาพยุโรป	คือ	ตั้งแต่วันที่	17	กันยายน	
2546	และต่อมาส�านกัสทิธบิตัรเขตบรหิารพิเศษฮ่องกง	ได้ออก
สิทธิบัตรฝนหลวง	เป็นสิทธิบัตรเลขที่	HK	1072525	เรียบร้อย
แล้วเมื่อวันที่	7	เมษายน	2549	

กังหันนำ้าชัยพัฒนา 

ดัดแปลงจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

 กังหันน�้าชัยพัฒนา	เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้า
หมุนช้าแบบทุ่นลอย	โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ได้
เสดจ็พระราชด�าเนนิทอดพระเนตรสภาพน�า้เสยี	ในพืน้ทีห่ลาย
แห่งหลายครั้ง	ทั้งในเขตกรุงเทพฯ		ปริมณฑล	และต่างจังหวัด	
พร้อมทัง้พระราชทานพระราชด�ารเิกีย่วกบัการแก้ไขน�า้เน่าเสยี	
	 ระยะแรกช่วงระหว่างปี	2527	–	2530	ทรงแนะน�า
ให้ใช้น�้าที่มีคุณภาพดี			ช่วยบรรเทาน�้าเสียและวิธีกรองน�้าเสีย	
ด้วยผักตบชวาและพืชน�้าต่างๆ	ซึ่งก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหา
ได้ผลในระดับหนึ่ง	โดยใช้พื้นที่บึงมักกะสัน	ทรงรับสั่งว่า	“ผัก
ตบชวานี้ มันกินสิ่งโสโครก” การบ�าบัดวิธีธรรมชาตินี้	สามารถ
ลดความเน่าเสียของน�้าเฉลี่ยได้ร้อยละ	50
	 ต่อมาในช่วงปี	2531	เป็นต้นมา	สภาพความเน่าเสีย
ของน�้าบริเวณต่างๆ	มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น	การใช้วิธี
ธรรมชาติโดยกรองน�้าเสีย	ไม่อาจบรรเทาความเน่าเสียของน�้า
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	จ�าเป็นต้องใช้เครื่องเติมอากาศ	
ช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน�้าเสีย	ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	ซ่ึงเป็นกระบวนการทางชวีภาพทีใ่ช้ในการบ�าบดั
น�้าเสีย	
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ได้พระราชทาน								
รูปแบบและพระราชด�าริ	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2531	ว่าการ
แก้ไขปัญหาน�้าเสีย	โดยเติมออกซิเจนในน�้า	มี	2	วิธี		คือ		
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	 โดยมีคุณสมบัติเป็นแบบเติมอากาศที่ผิวน�้าหมุนช้า
แบบทุ่นลอย	(Chaipattana	Low	Speed	Surface	Aerator)	
มีคุณสมบัติในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูงถึง	1.2	กิโลกรัมของ
ออกซิเจนต่อแรงม้าต่อชั่วโมง	สามารถน�าไปใช้ในกิจกรรม
ปรับปรุงคุณภาพน�้าได้อย่างอเนกประสงค์	ติดตั้งง่าย	เหมาะ
ส�าหรับใช้ในแหล่งน�้าธรรมชาติ	ได้แก่	สระ	หนอง	คลอง	บึง	
ล�าห้วย	ฯลฯ	ที่มีความลึกมากกว่า	1	เมตร	และมีความกว้าง
มากกว่า	3	เมตร
	 นวัตกรรมกังหันน�้าชัยพัฒนา	ประสบผลส�าเร็จเป็น
อย่างมาก	สภาวจิยัแห่งชาตไิด้ขอพระราชทานทลูเกล้าฯ	ถวาย
รางวลัท่ี	1	ผลงานคดิค้นส่ิงประดษิฐ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประเทศ
ชาติ	ประจ�าปี	2536	นอกจากนี้	“กังหันน�้าชัยพัฒนา”	ยังได้รับ
รางวัลเหรียญทองจาก	The	Belgian	Chamber	of	Inventor	
องค์กรทางด้านนวัตกรรมที่เก่าแก่ของเบลเยียม		ภายในงาน			
“Brussels Eureka 2000” 	ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่
ของโลกวิทยาศาสตร์	ณ	กรุงบรัสเซลส์	ประเทศเบลเยียม
	 มูลนิธิชัยพัฒนา	ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีสนอง									
พระราชด�ารใินการพฒันากังหนัน�า้	ยงัได้รบัพระราชทานพระบรม
ราชานุญาต	ให้ย่ืนขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่	2	มิถุนายน	2535	
และกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ได้ทูลเกล้าฯ	ถวาย	“สิทธิบัตร” 
เลขที่	3127	ในพระปรมาภิไธย	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2536	
จึงนับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย	ของพระมหากษัตริย์
พระองค์แรกของไทย	และครั้งแรกของโลก	และถือว่าวันที่	2	
กมุภาพนัธ์ของทกุปีเป็น	“วนันกัประดษิฐ์”	นบัแต่นัน้เป็นต้นมา
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 วิธีแรก	ใช้อากาศอัดเข้าไปตามท่อเป่าลงไปใต้ผิวน�้า
แบบกระจายฟอง	
 วธิทีีส่อง	น่าจะกระท�าได้โดยกงัหนัวดิน�า้	โดยการวดิน�า้
ขึ้นไปบนผิวน�้า	แล้วปล่อยให้ตกลงไปยังผิวน�้าตามเดิม	

	 พระองค์ทรงมีพระราชด�าริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติม
อากาศตามวธิทีีส่องข้ึน	ให้เป็นแบบประหยดัค่าใช้จ่าย		สามารถ
ผลิตได้เองในประเทศ	ซึ่งมีรูปแบบ	"ไทยท�า ไทยใช้"	โดยทรง
ได้แนวทางจาก "หลุก"	ซ่ึงเป็นอุปกรณ์วิดน�้าเข้านา	อันเป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน	เป็นจุดคิดค้นเบื้องต้น	
	 ทรงมุง่หวงัทีจ่ะช่วยแบ่งเบาภาระของรฐับาล	ในการ
บรรเทาน�้าเน่าเสียอีกทางหน่ึงด้วย	โดยที่กังหันน�้าดังกล่าวจะ
หมนุช้า	ด้วยก�าลงัของมอเตอร์ไฟฟ้า	ขนาดเลก็ไม่เกนิ	2	แรงม้า	
หรอือาจจะใช้พลงัน�า้ไหลก็ได้	จงึสมควรพจิารณาสร้างต้นแบบขึน้
	 กรมชลประทานรับสนองพระราชด�าริในการศึกษา
และสร้างต้นแบบ	โดยดดัแปลงเครือ่งสบูน�า้พลงัน�า้จาก	"กงัหนั
น�้าสูบน�้าทุ่นลอย"	เปลี่ยนเป็น	"กังหันน�้าชัยพัฒนา" 
	 โดยได้น�าไปติดตั้งใช้ในกิจกรรมบ�าบัดน�้าเสีย	ที่โรง
พยาบาลพระมงกุฎเกล้า	เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2532	และที่
วดับวรนเิวศวหิาร	เมือ่วนัที	่3	พฤษภาคม	2532	เพือ่ศกึษา	วจิยั	
และพัฒนาระบบบ�าบัดน�้าเสีย	

ภาพเปิดโดย lullabeer (http://www.fotoartspace.com/site/m/lullabeer)
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ทวาย เป็นพื้นที่ของไทยในสมัยอยุธยา

 คนไทยคุน้กบัชือ่ทวายมานาน	เนือ่งจากในอดตี	3	หัวเมอืง
ทางตอนใต้ของพม่า	คือ	มะริด	ทวาย	และตะนาวศรี	เคยเป็น
พ้ืนที่ของไทยนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	จนถึงช่วงต้นกรุง
รตันโกสนิทร์	แต่ได้ตกเป็นของพม่านบัตัง้แต่ปี	2536	เป็นต้นมา	
	 นอกจากนี	้ในอดตียงัได้เคยมกีารอพยพครอบครวัจาก
เมืองทวายมาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพฯ	โดยเรียกย่านที่ตั้งถิ่นฐาน
นั้นว่า	“บ้านทวาย”		ซึ่งเป็นพื้นที่เขตยานนาวาในปัจจุบัน
	 ปัจจุบันทวายได้กลายเป็นช่ือที่กลับมาคุ้นเคยอีกครั้ง
หนึ่ง	เนื่องจากในระยะหลังไทยมีปัญหาในการก่อตั้งฐาน
อุตสาหกรรมหนัก	เช่น	เหล็กและเหล็กกล้า	ปิโตรเคมี	ฯลฯ		
รวมถึงการก่อตั้งโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินที่มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
ต�่า	ซึ่งมีการคัดค้านจากมวลชนมากขึ้น	ประกอบกับพื้นที่แถบ
มาบตาพดุ	ไม่สามารถขยายพืน้ทีส่�าหรบัอตุสาหกรรมเหล่านีไ้ด้	
	 เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ข้างต้น	ท�าให้มคีวามสนใจทีจ่ะ
ไปลงทุนอุตสาหกรรมดังกล่าว	ในประเทศเพื่อนบ้าน	โดยพื้นที่
ซึง่ได้รบัการกล่าวถึงกันมากทีส่ดุ	คอื	เมืองทวาย	เนือ่งจากเป็น
พืน้ทีเ่หมาะสม	และไม่ไกลจากประเทศไทยมาก		เหมาะส�าหรบั
การก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก	รวมถึงบริษัท	อิตัลไทยฯ	ก็ได้เริ่มไป
พัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนแล้ว

เจาะลึกโครงการทวาย... 

แหล่งลงทุนใหม่ของไทย

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

จดุยทุธศาสตรบ์นเสน้ทางระเบยีงเศรษฐกจิ

ตะวันออก - ตะวันตก เส้นที่ 2  

         ขณะทีเ่ส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิแนวตะวนัออก	-	ตะวนัตก	
(East-West	Economic	Corridor	–	EWEC)	ทีไ่ด้รบัการกล่าวถงึกนั
มาก	คอื	เส้นที	่1	(EWEC	1)	เริม่จากเมอืงมะละแหม่ง	-	เมยีววดี	
ประเทศพม่า	-	แม่สอด	จังหวัดตาก	–	พิษณุโลก	–	ขอนแก่น	
–	มุกดาหาร	-	สะหวันเขต	ของประเทศลาว	มาสิ้นสุดที่ท่าเรือ
ดานัง	ประเทศเวียดนาม

:: ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหารโครงการทวาย 

บรรยายสรุปแก่คณะนักลงทุนที่่ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ             

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

ทวาย ประตูการค้า
สู่โลกตะวันตก
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	 แต่ปัจจบัุนเส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิแนวตะวนัออก	-	
ตะวันตก	เส้นทางใหม่ได้รับการกล่าวถึงกันมากข้ึนเรื่อยๆ	คือ	
เส้นทีส่อง	(EWEC	2)	โดยเส้นทางเมอืงทวายถกูก�าหนดให้เป็น
ท่าเรอืปลายทางด้านมหาสมทุรอินเดีย	–	กาญจนบรุ	ี–	กรงุเทพฯ	–	
ปอยเปต	–	ศรีโสภณ	–	เสยีมราฐ	–	สตรงึเตรง็	-	จนถงึปลายทาง
ท่ีท่าเรอืกวเีญนิ	(Quy	Nhon)	จงัหวดับิง่ดงิ	(Binh	Dinh)	ชายฝ่ัง
ทะเลจีนใต้ในภาคกลางของเวียดนาม
	 โครงการท่าเรือน�้าลึกทวายและนิคมอุตสาหกรรม
ทวาย	นับว่าส�าคัญมากเนื่องจาก	

ปัจจุบนัเส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิ

แนวตะวนัออก - ตะวนัตก เส้นทางใหม่

ได้รบัการกล่าวถึงมากขึน้ 

คอื เส้นทีส่อง ทวาย จนถงึปลายทาง

ทีภ่าคกลางของเวยีดนาม

”

”

เป็นโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญ	ตามโครงการระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก	-	ตะวันตกเส้นที่	2
เป็นพืน้ทีส่�าคญัเพือ่รองรับการขยายฐานอุตสาหกรรม
ไทยในระยะยาว	โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนัก	เช่น	
ปิโตรเคมี	เหล็กและเหล็กกล้า
มีศักยภาพที่จะเช่ือมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้า	
ในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ		เนื่องจาก
มที�าเลทีต่ัง้อยูห่่างจากกรงุเทพฯ		เพยีง	350	กโิลเมตร		
เป็นการประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย	ในการส่งสนิค้า
ออกไปยงัตะวนัออกกลางและยุโรป	โดยไม่ต้องอ้อม
ไปทางสิงคโปร์	

อติาเลยีนไทย รบัสมัปทานพฒันาโครงการ 

 คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที	่6	พฤษภาคม	2551	เหน็ชอบ
กรอบความร่วมมือในโครงการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกเมืองทวาย	
ประเทศพม่า	โดยรฐับาลไทยและพม่าได้ลงนามในบนัทกึความ
เข้าใจเมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2551	ที่กรุงเนปิดอว์	เกี่ยวกับ
การก่อสร้างท่าเรอืน�า้ลกึทวาย	และถนนจากท่าเรอืน�า้ลกึมายงั
ประเทศไทย	

:: ถนนชั่วคราวแบบลูกรังบดอัดภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทวาย 

	 จากนั้นบริษัท	อิตาเลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จ�ากัด	
(มหาชน)	ได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจกบัการท่าเรอืของรฐับาล
พม่าเมื่อวันที่	12	มิถุนายน	2551	เพื่อเข้าไปส�ารวจศึกษา								
รูปแบบและศักยภาพท่าเรือน�้าลึกทวาย
	 ต่อมาบรษิทั	อติาเลยีนไทยฯ	ได้ไปส�ารวจพืน้ทีก่่อสร้าง
ท่าเรอืและเขตนคิมฯ	ก�าหนดแนวเส้นทางถนนทวาย	-	พนุ�า้ร้อน	
และเขื่อนแม่น�้าตะนาวศรี	ที่เมืองมะริด	เพื่อการผลิตไฟฟ้า
สนบัสนนุพืน้ทีบ่รเิวณท่าเรอืในอนาคต	จากนัน้ได้ยกร่างขึน้เป็น	
Project	Development	Agreement	(PDA)	เสนอต่อรัฐบาล
พม่าเมื่อปี	2552	

	 คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2553	เห็นชอบ
แนวทางที่จะสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวายของพม่า	
และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม	วางแผนการพัฒนาโครงข่าย
การขนส่งเช่ือมโยงระหว่างท่าเรอืน�า้ลกึทวาย	ท่าเรอืแหลมฉบงั	
และประเทศอื่นในภูมิภาค	เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาค	

แผนการพฒันาโครงข่ายการขนส่ง

เชือ่มโยงระหว่างท่าเรอืน�า้ลกึทวาย

ท่าเรอืแหลมฉบงั และประเทศอืน่ในภมูภิาค

เพือ่ให้ไทยเป็นศนูย์กลางการขนส่ง

และโลจสิตกิส์ของภมูภิาค

”

”
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	 ต่อมาบริษัท	อิตัลไทยฯ	ได้ลงนามในกรอบสัญญา	
Framework	Agreement	กบัหน่วยงานท่าเรอืในสงักดักระทรวง
ขนส่งของประเทศพม่า	เมื่อวันที่	2	พฤศจิกายน	2553	เพื่อ
เป็นกรอบส�าหรับการท�าสัญญาในอนาคต	เกี่ยวกับการด�าเนิน
การพฒันาโครงการสมัปทานในการพฒันาโครงการท่าเรอืน�า้ลกึ
ทวายและนิคมอุตสาหกรรมที่เมืองทวาย	(Dawei	Deep	Sea	
Port	&	Industrial	Estate	Development	Project)	ซึง่ก�าหนด
เป็นสมัปทานประเภท	“ก่อสร้าง ด�าเนนิการ และโอนกรรมสทิธิ”์ 
(Build, Operate and Transfer - BOT) 
	 โครงการครอบคลุมถึงสิทธิ์ในการพัฒนาพ้ืนที่รวม	
170,000	ไร่	หรือมีพื้นที่มากเป็น	10	เท่า	ของพื้นท่ีนิคม
อตุสาหกรรมแถบมาบตาพดุรวมกนั	ประกอบด้วย	ท่าเรอืน�า้ลกึ
ทวาย	นิคมอุตสาหกรรม	และเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่าง
ประเทศไทยกับพม่า	โดยรัฐบาลพม่าให้สัมปทาน	60	ปี	และ
ขยายต่อได้อีก	15	ปี	รวมระยะเวลา	75	ปี	โดยระยะเวลาการ
พฒันาโครงการ	จะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลา	และขึน้อยูก่บัแผนการ
พัฒนาโครงการแต่ละประเภทในรายละเอียด	

:: บริเวณชายหาดซึ่งกำาหนดเป็นสถานที่ก่อสร้างท่าเรือนำ้าลึกทวาย

	 ในการด�าเนินการพัฒนาโครงการ	บริษัท	อิตาเลียน
ไทยฯ	จะจัดตัง้บรษิทัลกู	คอื	บรษิทั	ทวาย	ดเีวลอ็ปเมนต์	จ�ากดั	
(DDC)	ซึง่เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศพม่า	มทีนุจดทะเบยีน
เบือ้งต้น	100	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ลกัษณะเป็นโฮลดิง้คอมปะนี	
โดยระยะแรกถอืหุน้โดยกลุม่บรษิทั	อติาเลยีนไทยฯ	เพือ่มาเป็น
ผู้รับสัมปทาน		
	 จากนัน้	เครอืบรษิทั	อติาเลยีนไทยฯ	ได้เจรจากบักลุ่ม
พนัธมติรต่างๆ	เพือ่ให้มาร่วมทนุ	เนือ่งจากโครงการนีต้้องลงทนุ
สงูมาก	แม้บรษิทั	อติาเลยีนไทยฯ	จะเป็นบรษิทัรบัเหมาก่อสร้าง
รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย	ก็ไม่สามารถที่จะลงทุนเพียง
บริษัทเดียวได้	ประกอบกับบริษัทฯ	มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ด้านรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก	ยังขาดความเชี่ยวชาญในการ
พฒันาทีด่นิ	ดงัน้ัน	จ�าเป็นต้องแสวงหาพนัธมติรทีม่คีวามรูค้วาม
เชี่ยวชาญในด้านนี้
	 บริษัทฯ	จึงได้แต่งตั้งให้	ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ อดีต
ผูว่้าการการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และอดตีผูอ้�านวยการ
โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในยุคบุกเบิก	เป็นประธาน
กรรมการบริหารโครงการทวาย	

แผนก่อสร้าง 10 ปี  3 เฟส 

 บรษิทั	อติาเลยีนไทยฯ	อยู่ระหว่างการจดัหาแหล่งเงนิ
ลงทุนด้านสาธารณปูโภค	เพือ่ด�าเนินโครงการท่าเรือน�า้ลกึและ
นิคมอุตสาหกรรมทวายในประเทศพม่า	โดยมีธนาคารไทย
พาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	และวงเงิน
ลงทุนเบือ้งต้น	4,000	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	แบ่งการก่อสร้างเป็น	
3	ระยะ	ดังนี้	
 ระยะที่ 1 (ปี 2554 - 2558)	ครอบคลุม	ถนนเชื่อม
โยงทวาย	-	ชายแดนไทย	-	พม่า	4	ช่องจราจร	ด่านพรมแดน	
ถนนเชื่อมโยงสนามบินทวาย	ท่าเรือด้านใต้	อ่างเก็บน�้า	โรง
ไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน	ถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรมและ
ระบบระบายน�้า	โรงผลิตน�้าประปา	และโรงบ�าบัดน�้าเสีย	ที่พัก
อาศัย	ศูนย์ราชการ	พื้นที่เชิงพาณิชย์	ฯลฯ
 ระยะที ่2  (ปี 2556 - 2561) 	ครอบคลมุถนนในเขต
นิคมอุตสาหกรรมและระบบระบายน�้าเพิ่มเติม	ถนนเช่ือมโยง
ทวาย	ถึง	ชายแดนไทย	–	พม่า	ขยายเป็น	8	ช่องจราจร	สร้าง
ศูนย์การค้าและสถานพักผ่อนหย่อนใจ	ปรับปรุงร่องน�้า:: ท่าเรือชั่วคราวสำาหรับลำาเลียงวัสดุก่อสร้าง มายังสถานที่ก่อสร้าง

ท่าเรือนำ้าลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
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 ระยะที่ 3 (ปี 2559 - 2563) 	ครอบคลุมถนนในเขต
นคิมอตุสาหกรรมและระบบระบายน�า้เพิม่เตมิ	ท่าเรือด้านเหนอื	
รถไฟ	สายส่งไฟฟ้า	และการวางท่อก๊าซธรรมชาตแิละท่อน�า้มนั
มายังประเทศไทย	

สิทธิประโยชน์สำาหรับการลงทุนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษทวาย  

 รฐับาลพม่าได้ออกกฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษ	2	ฉบบั	
คอื	กฎหมายเขตเศรษฐกจิทัว่ไปและกฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ทวาย	เมื่อวันที่	27	มกราคม	2554	โดยกรณีของเขตเศรษฐกิจ
พเิศษทวายก�าหนดให้โครงการตัง้ในเขตนีไ้ด้รบัสทิธแิละประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ดังนี้

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	5	ปี	นับจากวันเริ่มมี
รายได้จากการส่งออก
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง	5	ปี	คือ	
ระหว่างปีที่	6	–	10	(ปัจจุบันพม่าเก็บภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ	30	โดยมีนโยบายจะลดลงเหลือ
ร้อยละ	15)	
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่งอีก	5	ปี	ใน
ช่วงปีที	่11	–	15	หากน�าผลก�าไรทีไ่ด้จากโครงการ
ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ	มาลงทุนเพ่ิมเติมในโครงการ

พม่าได้ออกกฎหมายเขตเศรษฐกจิ

พเิศษ 2 ฉบบั คือ กฎหมายเขต

เศรษฐกิจทัว่ไปและกฎหมาย

เขตเศรษฐกจิพเิศษทวาย 

เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2554

”
”

	 อนึ่ง	ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้
นติิบคุคล	กรณเีป็นโครงการขนาดใหญ่และในปีใดปีหนึง่ส่งออก
เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ	50	ของทั้งหมด	หรือโครงการขนาด
กลางและส่งออกในปีใดปีหนึง่เกนิร้อยละ	60	ของทัง้หมด	หรอื

โครงการขนาดเล็กและส่งออกในปีใดปีหนึ่งเป็นสัดส่วนเกิน				
ร้อยละ	70	ของท้ังหมด	จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�าหรับปีนั้นๆ	
	 นอกจากนี้	กฎหมายยังได้ก�าหนดยกเว้นอากรขาเข้า
เครือ่งจกัรและวตัถดุบิในช่วง	5	ปีแรก	และลดหย่อนกึง่หนึง่ใน
ช่วง	5	ปีต่อมา	คือ	ปีที่	6	–	10	
	 ส�าหรับในส่วนสิทธิและประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับภาษี
อากร	ในส่วนการอนุญาตให้เช่าที่ดิน	ได้ก�าหนด	ดังนี้

โครงการขนาดใหญ่ อนญุาตให้เช่าทีด่นิระยะเวลา
รวม	75	ปี	(แบ่งเป็นระยะเวลา	30	+	15	+	15			
+	15	ปี)	
โครงการขนาดกลาง	อนญุาตให้เช่าทีด่นิระยะเวลา
รวม	60	ปี	(แบ่งเป็นระยะเวลา	30	+	15	+	15	ปี)	
โครงการขนาดเลก็	อนญุาตให้เช่าทีด่นิระยะเวลา
รวม	40	ปี	(แบ่งเป็นระยะเวลา	30	+	5	+	5	ปี)

	 อย่างไรก็ตาม	กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมีข้อ
จ�ากัดหลายประการ	เช่น	

:: ท่าเรือนำ้าลึกทวายที่กำาหนดจะก่อสร้างในอนาคต

ห้ามน�าของทีผ่ลติในเขตเศรษฐกจิพเิศษจ�าหน่ายใน
ประเทศ	เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ-
กรรมการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ	และจะไม่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะส่วนที่ผลิต
เพือ่การส่งออก	ไม่ได้ยกเว้นทัง้หมด	ทัง้ส่วนจ�าหน่าย
ในประเทศและส่งออก	
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ท่าเรือนำ้าลึก

 โครงการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก	อยู่ท่ีต�าบลนาบูเล	
(Nabule)	ห่างจากสนามบินทวายไปทางเหนือประมาณ	35	
กิโลเมตร	มีภูมิประเทศเป็นท่ีราบกว้างใหญ่	ครอบคลุมตั้งแต่
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของพม่าไปจนถึงแม่น�้าทวาย	หน้า
หาดยาวรวม	20	กิโลเมตร	

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนับจากเริ่มมี				
รายได้	แตกต่างจากกรณีของเวียดนามและ
กัมพูชา	ซ่ึงจะเริ่มจากมีก�าไร	เป็นภายในเวลา
ไม่เกิน	3	ปี	นับจากเปิดด�าเนินการ	

	 การก่อสร้างท่าเรอืได้ก�าหนดเบือ้งต้นว่า	หน้าท่าเทยีบ
เรือมีลักษณะเป็น	U	Basin	ซ่ึงมีระดับน�้าลึก	15	เมตร	จาก
ระดับ	Chart	Datum	(ประมาณแหลมฉบัง)	จ�านวน	2	ท่า	
(Basins)	โดยในระยะแรกของการก่อสร้างจะก่อสร้าง	1	ท่า
เทียบเรือก่อน	ก�าหนดท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์สามารถเทียบเรือ
ขนาดใหญ่ได้พร้อมกัน	5	-	6	ล�า	ทั้งนี้	ปัจจุบันบริษัท	อิตัลไทย	
ได้จ้างบริษัท	Halcrow	ออกแบบท่าเรือน�้าลึกทวาย	

นิคมอุตสาหกรรม

 โครงการก�าหนดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	อาทิ	โรงเหล็ก	โรงปุ๋ย	โรงไฟฟ้า	และ
สาธารณูปโภคอื่นๆ	พื้นที่รวม	100,000	ไร่	โดยอยู่ระหว่างการ
เจรจาหาพันธมติรในรายละเอียด	เช่น	บรษิทั	อมตะ	คอร์ปอเรชนั	
จ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่มปีระสบการณ์ในการบรหิารนคิมอตุสาหกรรม
ทั้งในประเทศ	2	แห่ง	คือ	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จังหวัด

โครงการก่อสร้างท่าเรือน�า้ลึก  

 อยูท่ีต่�าบลนาบูเล 

ห่างจากสนามบินทวาย

ไปทางเหนอืประมาณ 35 กโิลเมตร 

มภูีมปิระเทศเป็นทีร่าบกว้างใหญ่

”
”

ชลบรีุ	และนิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี	้จงัหวัดระยอง	และนคิม
อุตสาหกรรมที่เวียดนาม
	 การลงทุนในส่วนนิคมอุตสาหกรรมเฟสแรก	คาดว่า
จะใช้เงนิลงทนุประมาณ	2,000	ล้านบาท	ประกอบด้วย	3	ส่วนคือ		
 อตุสาหกรรมต้นน�า้หรอือตุสาหกรรมหนกั	ได้แก่	โรง
ไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	โรงไฟฟ้าใช้ถ่านหิน
เป็นเชือ้เพลงิ	โรงถลงุเหลก็	โรงกลัน่น�า้มัน	โรงปุ๋ย	ปิโตรเคมี	ฯลฯ	
	 ส�าหรบัในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	ได้สนใจจะซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด	3,600	
เมกะวัตต์	โดยจะมีการเจรจาในรายละเอียดกับภาคเอกชนที่
สนใจลงทุนต่อไป
	 อย่างไรก็ตาม	การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนับ
ว่ามีข้อจ�ากัดอยู่บ้าง	เนื่องจากก๊าซธรรมชาติของพม่า	เป็นก๊าซ
มีเทนเกือบทั้งหมด	ซึ่งเหมาะส�าหรับน�าไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง	
เพ่ือผลิตความร้อนเป็นหลัก	เช่น	น�าไปผลิตไฟฟ้า	ขณะทีม่ก๊ีาซ
อื่นๆ	ที่เป็นวัตถุดิบปิโตรเคมี	เช่น	อีเทน	โพรเพน	ฯลฯ	ค่อน
ข้างน้อย
 อุตสาหกรรมขั้นกลางน�้า	อาทิ	โรงผลิตกระดาษและ
เยื่อกระดาษ	ฯลฯ	
 อุตสาหกรรมขั้นปลายน�้า	เช่น	โรงผลิตยางรถยนต	์
สิ่งทอ	เฟอร์นิเจอร์	อาหาร	อิเล็กทรอนิกส์	ฯลฯ	โดยพม่ามีข้อ
ได้เปรียบ	คือ	มีสัตว์น�้าอุดมสมบูรณ์		มีแรงงานจ�านวนมาก
	 เพ่ือรองรับการใช้น�้าในนิคมอุตสาหกรรมและพื้นท่ี
อื่นๆ	โครงการได้ก�าหนดก่อสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดความจุ	500	
ล้านลูกบาศก์เมตร	นับว่ามากเป็น	5	เท่า	ของความจุอ่างเก็บ
น�า้ดอกกราย	ซึง่ป้อนน�า้ให้แก่พืน้ทีแ่ถบมาบตาพดุ	ท�าให้สามารถ
รองรับอุตสาหกรรมที่ใช้น�้าเป็นจ�านวนมากได้
	 นอกจากพ้ืนทีอ่ตุสาหกรรมแล้ว	ยงัมกีารก่อสร้างทีพ่กั
อาศยั	ศนูย์การค้า	ศนูย์การท่องเทีย่ว	รสีอร์ท	และศนูย์พกัผ่อน				
โดยทีต่ัง้โครงการอยูใ่นพืน้ทีร่มิทะเลเป็นแนวหาดทรายความยาว	
12	กิโลเมตร	โดยมีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณหาดทวาย	ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก	เหมือนภูเก็ตภายใต้ชื่อ	"ทวาย 
เพนนินซูล่า"
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เส้นทางการคมนาคม  

 ส�าหรับในด้านโลจิสติกส์	มีโครงการก�าหนดก่อสร้าง
ถนน	ทางรถไฟ	ท่อส่งน�้ามัน	ท่อก๊าซธรรมชาติ	ระบบสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง	ฯลฯ	เชื่อมระหว่างเมืองทวาย	ประเทศพม่า	กับ
ประเทศไทย	ทีบ้่านพนุ�า้ร้อน	ต�าบลบ้านเก่า	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัด
กาญจนบรุ	ีโดยเดมิศกึษาว่าจะต้องเจาะอโุมงค์มากถงึ	22	อโุมงค์	
แต่จากการศึกษาใหม่พบว่าสามารถเจาะอุโมงค์เพียงแค่	1	
อุโมงค์เท่านั้น

:: เส้นทางจากทวายมายังชายแดนไทยที่บ้านพุนำ้าร้อน

:: เส้นทางจากบ้านพุนำ้าร้อนมายังกรุงเทพฯ

	 เส้นทางถนน	ทางรถไฟ	และสายส่งไฟฟ้าแรงสูง	ใน
บางส่วนจะแยกจากกนั	เนือ่งจากความแตกต่างกันในการก่อสร้าง	
โดยถนนก�าหนดจะออกแบบก่อสร้างให้มคีวามชนัไม่เกนิร้อยละ	
6	ขณะที่กรณีทางรถไฟจะไม่เกินร้อยละ	1	ส่วนสายส่งไฟฟ้า
ไม่มีข้อจ�ากัด	ดังนั้น	สายส่งไฟฟ้าแรงสูงจะมีระยะทางสั้นที่สุด	
รองลงมา	คือ	ถนนและทางรถไฟ	ตามล�าดับ

ด้านโลจสิตกิส์ 

มโีครงการก�าหนดก่อสร้างถนน

 ทางรถไฟ ท่อส่งน�า้มัน ท่อก๊าซธรรมชาติ 

ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  

เชือ่มเมอืงทวายกบัจงัหวดักาญจนบรีุ

”

”

	 ส�าหรับถนนในพม่าเป็นการก่อสร้างทางหลวงสาย
ทวาย	-	บ้านน�้าพุร้อน	จังหวัดกาญจนบุรี	โดยบริษัท	อิตาเลียน
ไทยฯ	ได้เร่ิมปรับพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างถนนชั่วคราวแบบลูกรังบด
อัด	2	ช่องการจราจร	ระหว่างโครงการทวายและบ้านพุน�า้ร้อน	
แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน	2554	เพื่อใช้ในการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง	เครื่องจักรกลในการก่อสร้าง	โดยเปิดจุดผ่านแดน
ชั่วคราวระหว่างบ้านน�้าพุร้อนของไทยและบ้านแม่ธะหมี่ของ
พม่า
	 ส�าหรบัในอนาคตมโีครงการจะก่อสร้างเป็นทางหลวง
มาตรฐานสากล	เป็น	4	ช่องจราจร	ระยะทาง	160	กิโลเมตร	
วงเงินประมาณ	5,000	ล้านบาท	โดยถนนมเีขตทาง	200	เมตร	
ส�าหรับรองรับการขยายเป็น	8	ช่องจราจรในอนาคต
	 ส�าหรับถนนในพื้นที่ประเทศไทย	เป็นถนนระหว่าง				
พุน�้าร้อน-เมืองกาญจนบุรี	ระยะทาง	70	กิโลเมตร	และจาก
จงัหวดักาญจนบรุเีข้ากรงุเทพฯ	อกี	160	กโิลเมตร	รวมระยะทาง
ทั้งสิ้นจากทวายถึงกรุงเทพฯ	ประมาณ	390	กิโลเมตร	
	 นอกจากนี้	กรมทางหลวงมีโครงการที่จะก่อสร้าง
มอเตอร์เวย์เส้นทางบางใหญ่	–	นครปฐม	-	กาญจนบุรี	เป็น
ถนนฝั่งละ	2	ช่องการจราจร	รวม	4	ช่องจราจร	ระยะทาง
ประมาณ	100	กิโลเมตร	โดยอยู่ระหว่างการปรับแบบและ
ทบทวนวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง	ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะ
ใช้งบประมาณลงทุนประมาณ	20,000	–	30,000	ล้านบาท	
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กาญจนบุรีเตรียมพร้อมรองรับ

โครงการทวาย

 เพือ่รองรบัการพฒันาโครงการทวายและการเปิดด่าน
การค้าชายแดนระหว่างไทยและพม่าเพิม่เตมิ	จงัหวดักาญจนบรุี
ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาด่านการค้าไว้ชดัเจน	คอื	ก�าหนด
ให้ด่านพุน�้าร้อนเป็นด่านการค้าผ่านแดน	ส่วนด่านพระเจดีย์
สามองค์	อ�าเภอสังขละบุรี	ก�าหนดเป็นด่านการค้าชายแดน				
ซึ่งพม่าได้เปิดด่านพญาดองชูซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามเมื่อวันที่	6	
ธันวาคม	2554

	 ส�าหรบัการใช้ประโยชน์พ้ืนทีบ่รเิวณด่านพุน�า้ร้อนนัน้	
ได้มีการศึกษาร่วมกันระหว่างจังหวัดและฝ่ายทหาร	โดยแบ่ง
พื้นที่ออกเป็น	3	เขต	คือ	
	 1.	เขตความมั่นคงระยะทาง	3	-	5	กิโลเมตรจาก
ชายแดน	ไม่อนุญาตให้มีสิ่งปลูกสร้างหรือการเข้าไปพัฒนาใน
พื้นที่	เพื่อรอการปักปันเขตแดน	
	 2.	เขตศูนย์ราชการ	
	 3.	เขตศนูย์การพฒันาด้านเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม	
ซึง่กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงได้รบังบประมาณในปี	2554	เพือ่
วางผังและออกแบบเรียบร้อยแล้ว	

	 ขณะที่การพัฒนาด่านบ้านพระเจดีย์สามองค์	ต�าบล
หนองล	ูอ�าเภอสงัขละบรุ	ีก�าหนดปรบัปรงุซ่อมแซมผวิการจราจร
ระยะทาง	70	กิโลเมตร	แต่แขวงการทางยังไม่ได้รับอนุมัติงบ
ประมาณ	เน่ืองจากถนนสายดงักล่าวตดิกับเขตพืน้ท่ีอนรุกัษ์	ไม่
สามารถขยายถนนเป็น	4	ช่องการจราจรได้	จึงให้สนับสนุน
เพยีงการปรบัปรงุผวิการจราจร	และเปิดช่องการจราจรที	่3	ใน
บางจุดที่เสี่ยงอันตราย	ซึ่งจะท�าให้การคมนาคมขนส่งสะดวก
มากขึ้น

ก�าหนดให้ด่านพนุ�า้ร้อน

เป็นด่านการค้าผ่านแดน 

ส่วนด่านพระเจดย์ีสามองค์

ก�าหนดเป็นด่านการค้าชายแดน

”

”

ร่วมมือด้านการศึกษาไทย - พม่า

 มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุไีด้เจรจากบัมหาวทิยาลยั
ทวาย	และสมาพนัธ์หอการค้าและอตุสาหกรรมของพม่า	(The	
Union	of	Myanmar	Federation	of	Chambers	of	Commerce	
&	Industry	-	UMFCCI)	โดยเห็นชอบด้วยกับความร่วมมือ
หลายโครงการ	ได้แก่	

โครงการให้ทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาระดบัปรญิญาโท
และปรญิญาตรขีองพม่า	ให้เข้ามาศกึษาทีม่หาวทิยาลยั
ราชภัฏกาญจนบุรี
โครงการแลกเปล่ียนอาจารย์สอนภาษาพม่าในไทย
และสอนภาษาไทยในพม่า	ทัง้นี	้ได้จดัตัง้ศนูย์สอน
ภาษาไทยที่กรุงย่างกุ้งและเมืองทวาย	เพื่อสอน
ภาษาไทยแก่นกัธรุกจิพม่า	โดยเริม่เปิดสอนในเดอืน
มีนาคม	2554	ส่วนฝ่ายพม่าจะจัดส่งอาจารย์สอน
ภาษาพม่ามายังประเทศไทย
โครงการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการให้กับนัก
ธุรกิจพม่าและไทย	เป็นต้นว่า	เปิดหลักสูตรระยะ
สั้น	3	เดือน	และในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ	
(MBA)	สาขาการบรหิารการค้าชายแดน	แก่นกัธรุกิจ
ทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุี

ได้เจรจากบัมหาวทิยาลยัทวาย 

สมาพนัธ์หอการค้า

และอตุสาหกรรมของพม่า 

ในความร่วมมอืหลายโครงการ   

”

”

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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 ประเทศพม่า (Burma หรือ Myanmar) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

(Republic of the Union of Myanmar) ซึ่งเปลี่ยนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปี 2553 จากชื่อเดิม คือ สหภาพ

เมียนมาร์ (The Union of Myanmar) 

นโยบายส่งเสริมการลงทุน

ยุคใหม่ของพม่า

	 เดมิชาวตะวนัตกเรยีกประเทศนีว่้า	Burma	จนกระทัง่
ปี	2532	เมือ่พม่าได้เปลีย่นชือ่เป็น	Myanmar	มาจากชือ่ประเทศ
ในภาษาพม่าว่า	Myanma	Naingngandaw	อย่างไรกต็าม	ชาว
พม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า	มยะหม่า/เมียนมาร์	
	 มีพื้นที่	678,500	ตารางกิโลเมตร	ประมาณ	1.3	เท่า
ของไทย	เป็นประเทศที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่	40	ของโลก	มี
ทีต่ัง้เป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญ	มชีายแดนเชือ่มต่อกบั	5	ประเทศ	
รวมท้ังจนี	และอินเดยี		จึงเป็นช่องทางทีส่ามารถเข้าถงึประชากร	
2.6	พันล้านคน	หรือร้อยละ	40	ของประชากรโลก		

	 ประชากรของพม่าม	ี58.4	ล้านคน	ประกอบด้วยหลาย
เชื้อชาติ	ท�าให้เกิดปัญหาชนกลุ่มน้อย	โดยมีชาติพันธุ์พม่า							
ร้อยละ	63		ไทยใหญ่ร้อยละ	16	มอญร้อยละ	5	ยะไข่ร้อยละ	5	
กะเหรีย่ง	ร้อยละ	3.5	คะฉิ่นร้อยละ	3	ไทยร้อยละ	3	และฉิ่น			
ร้อยละ	1
	 มีข้อสังเกตว่าพม่ามีอัตราการเจริญพันธุ์	(Fertility	
Rate)	ลดลงจาก	4.7	คนต่อสตรี	1	คน	เมือ่ปี	2526	เหลอืเพยีง	
2.07	คนต่อสตร	ี1	คน	ในปี	2553	นบัว่าต�า่มาก	เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับประเทศที่มีอยู ่ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจใกล้เคียงกัน										
คือ	กัมพูชา	มีอัตราการเจริญพันธุ์	3.18	คน	และลาว	4.41	คน

เขตการปกครอง 7 มณฑล 7 รัฐ

	 พม่าแบ่งเขตการปกครองเป็น	14	แห่ง	จ�าแนกเป็น	
2	กลุ่ม	ดังนี้
 มณฑล (Divisions) มีจ�านวน	7	มณฑล	เป็นเขต
ที่ราบลุ่ม	ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า	ได้แก่	มณฑล				
อิระวดี	(Ayeyarwady)	มณฑลพะโค	(Bago)	มณฑลมากุย	
(Magway)	มณฑลมัณฑะเลย์	(Mandalay)	มณฑลสะกาย	
(Sagaing)	มณฑลตะนาวศร	ี(Tanintharyi)	และมณฑลย่างกุง้	
(Yangon)
  รัฐ (States)	มีจ�านวน	7	รัฐ	เป็นเขตพื้นที่สูงรอบ
นอก	มปีระชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุม่น้อย	ได้แก่	รฐัฉิน่	(Chin	

:: ย่านท่ีอยู่อาศัยกลางกรงุย่างกุง้

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ทวาย ประตูการค้า
สู่โลกตะวันตก
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State)	รัฐคะฉ่ิน	(Kachin	State)	รัฐคะยินหรือกะเหรี่ยง	
(Kayin	State)	รัฐคะยาหรือกะเหรี่ยงแดง	(Kayah	State)					
รัฐมอญ	(Mon	State)	รัฐยะไข่หรืออารากัน	(Rakhine	State)	
และรัฐฉาน	(Shan	State)	
	 นอกจากนี้	รัฐบาลพม่ายังก�าหนดเขตปกครองพิเศษ	
ส�าหรบัชนกลุม่น้อยบางกลุ่มท่ีได้บรรลุข้อตกลงหยดุยงิ	กบัรฐับาล
ทหารพม่าเรียบร้อยแล้ว

มี 7 มณฑล เป็นเขตที่ราบลุ่ม

ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า

และ 7 รัฐ เป็นเขตพื้นที่สูงรอบนอก

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย

”

”

การแบ่งเขตการปกครอง เป็นมณฑลและรัฐ

การปกครองแบบมณฑล จำานวน 7 มณฑล

1. ตะนาวศรี (Tanintharyi)

2. พะโค (Bago)

3. มัณฑะเลย์ (Mandalay)

4. มากุย  (Magway)

5. ย่างกุ้ง (Yangon)

6. สะกาย (Sagaing)

7. อิระวดี (Ayeyarwady)

1. คะฉิ่น (Kachin)

2. คะยา (Kayah)

3. คะยินหรือกะเหรี่ยง (Kayin)

4. ฉาน หรือไทใหญ่ (Shan)

5. ฉิ่น (Chin)

6. มอญ (Mon)

7. ยะไข่ (Rakhine)

มณฑล เมืองเอก พื้นที่

(ตารางกิโลเมตร)

ประชากร

(คน)

ทวาย

พะโค

มัณฑะเลย์

มาเกว

ย่างกุ้ง

สะกาย

พะสิม

มิตจีนา

หลอยก่อ

ปะอาน

ตองยี

ฮะคา

เมาะลำาไย

ซิตตเว

43,328

39,404

37,023

44,819

10,170

93,527

35,138

89,041

11,670

30,383

155,800

36,018

12,155

36,780

1,327,400

5,014,000

6,442,000

4,464,000

5,420,000

5,300,000

6,663,000

1,200,000

   259,000

1,431,377

4,702,000

   538,000

2,466,000

2,698,000

รัฐ เมืองเอก พื้นที่

(ตารางกิโลเมตร)

ประชากร

(คน)

การปกครองแบบรัฐ จำานวน 7 รัฐ

	 เมืองส�าคัญของพม่ามีหลายเมือง	เป็นต้นว่า
 กรุงเนปิดอว์ (Naypyidaw)	พม่าได้ย้ายเมืองหลวง
ไปยังสถานที่แห่งใหม่เมื่อพฤศจิกายน	2548	และต่อมาเมื่อ				
วันที่	26	มีนาคม	2549	ได้ตั้งชื่อเมืองหลวงใหม่ว่าเนปิดอว์    
แปลว่าเมอืงแห่งกษตัรย์ิ	เป็นทีต่ัง้ของหน่วยราชการส�าคญัเกอืบ
ทั้งหมด
 นครย่างกุ้ง (Yangon) เป็นอดีตเมืองหลวง	เป็น

ศูนย์กลางเศรษฐกิจและการคมนาคมของประเทศ	เป็นเมือง
ใหญ่ที่สุดของประเทศ
 นครมณัฑะเลย์ (Mandalay)	เป็นเมอืงใหญ่เป็นอนัดบั	
2	ของประเทศ	เคยเป็นราชธานใีนสมัยพระเจ้ามินดง	และเป็น
ราชธานีสุดท้ายก่อนสิ้นยุคราชวงศ์ของพม่า	เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของพื้นที่ตอนบนของประเทศ	เป็นเส้นทางการค้า
ระหว่างจีนและอินเดีย

ทวาย ประตูการค้า
สู่ตะวันตก

ทวาย ประตูการค้า
สู่ตะวันตก

ทวาย ประตูการค้า
สู่ตะวันตก

ทวาย ประตูการค้า
สู่ตะวันตก
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ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2549 – 2553)

เศรษฐกิจพม่าเติบโต

ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.3

ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียคาดการณ์ว่า

ในปี 2554 และปี 2555 เศรษฐกิจพม่า

จะเติบโตในอัตราเท่ากัน 

คือ ร้อยละ 5.5 ต่อปี

”

” นครเมาะล�าไย (Mawlamyine)	เดิมเรียกในชื่อว่า
มะละแหม่ง	(Moulmein)	เป็นเมอืงหลวงของรฐัมอญ	เป็นเมอืง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจส�าคัญเป็นอันดับ	3	ของประเทศ	เป็น
เมืองท่าส�าคัญของพม่ามาตั้งแต่ยุคอาณานิคม

เศรษฐกิจพม่า มีขนาด 1 ใน 7 ของไทย

 แม้ประชากรใกล้เคียงกับไทย	แต่เศรษฐกิจของพม่า
มีขนาดเพียง	1	ใน	7	ของไทยเท่านั้น	จากสถิติของกองทุน					
การเงินระหว่างประเทศ	(IMF)	ในปี	2553	พม่ามีผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ	(GDP)	เป็นมูลค่า	45.4	พนัล้านเหรียญ
สหรฐัฯ	นบัเป็นเศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดบั	76	ของโลก	และอนัดับ
ที่	7	ของอาเซ่ียน	เปรียบเทียบกับไทยที่เศรษฐกิจมีขนาดใหญ่

เป็นอันดับ	2	ของอาเซี่ยน	โดย	GDP	มีขนาด	318.9	พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ	ในปีเดียวกัน

ขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศกลุ่มอาเซี่ยน

หน่วย : พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ

ประเทศ อันดับโลก GDP 

(พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สัดส่วนต่อ GDP โลก

 (%)

อินโดนีเซีย

ไทย

มาเลเซีย

สิงคโปร์

ฟิลิปปินส์

เวียดนาม

พม่า

บรูไน

กัมพูชา

ลาว

18

30

37

39

45

58

76

116

121

137

706.8

318.9

238.0

222.7

200.0

103.6

45.4

12.4

11.6

6.5

1.12

0.51

0.38

0.35

0.32

0.16

0.07

0.02

0.02

0.01

	 จากตัวเลขของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย	ในช่วง	5	
ปีที่ผ่านมา	(2549	–	2553)	เศรษฐกิจพม่าเติบโตในอัตราเฉลี่ย
ร้อยละ	5.3	โดยธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียคาดการณ์ว่าในป	ี
2554	และปี	2555	เศรษฐกิจพม่าจะเติบโตในอัตราเท่ากัน	คือ	
ร้อยละ	5.5	ต่อปี	ส�าหรับในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่	5	
ซึ่งครอบคลุมปีงบประมาณ	2554	–	2558	(เมษายน	2554	–	

มนีาคม	2559)	รฐับาลพม่าได้ก�าหนดเป้าหมายอตัราเตบิโตทาง
เศรษฐกิจโดยเฉลี่ยร้อยละ	10.5	ต่อปี
	 ส�าหรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	ภาคเกษตรกรรมคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ	43.1	ของ	GDP	รองลงมา	คอื	ภาคบรกิารร้อยละ	
37.1	และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ	19.8	โดยประชากรท�างาน
ในภาคเกษตรกรรม	23	ล้านคน	ภาคบริการ	7.5	ล้านคน	และ
ภาคอุตสาหกรรม	5	ล้านคน
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รูปแบบการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

รูปแบบการลงทุน ข้อกำาหนด จำานวนเงินลงทุนขั้นตำ่า

กิจการที่ชาวต่างชาติ

เป็นเจ้าของทั้งหมด 

(Wholly Foreign-

owned Enterprises) 500,000 เหรียญสหรัฐฯ

สำาหรับอุตสาหกรรมการผลิต 

และ 300,000 เหรียญสหรัฐฯ

สำาหรับธุรกิจบริการ 
กิจการร่วมทุน

(Joint Venture)

การลงทุนรูปแบบนี้ต้องขออนุมัติจากรัฐบาล

พม่าเป็นกรณีไป และหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว

นักลงทุนต้องขออนุญาตดำาเนินกิจการจาก

รัฐบาลพม่าด้วย 

การลงทุนรูปแบบนี้ นักลงทุนต่างชาติต้องมี

สัดส่วนการถือครองหุ้นขั้นตำ่าร้อยละ 35 ของ

มลูค่าทนุจดทะเบยีนทัง้หมด และต้องขออนญุาต

ดำาเนินการจากรัฐบาลพม่า 

นโยบายส่งเสริมการลงทุนของพม่า

 รัฐบาลพม่ามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ	และได้ประกาศใช้กฎหมายการลงทนุต่างชาตขิอง
ประเทศพม่า	(Myanmar	Foreign	Investment	Law	-	FIL)	
เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2531	โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการ
ลงทนุในทรพัยากรธรรมชาตขิองพม่า	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อการพัฒนาประเทศ	มีการให้หลักประกันในด้านต่างๆ	เช่น	
การให้หลกัประกนัว่ารฐับาลจะไม่ยดึกจิการมาเป็นของรฐั	การ
อนุญาตให้ส่งผลก�าไรออกนอกประเทศ	ฯลฯ	ก�าหนดเงินลงทุน
ขั้นต�่าของนักลงทุนต่างชาติ	ในส่วนธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วไป	
500,000	เหรียญสหรัฐฯ	และธุรกิจบริการ	300,000	เหรียญ
สหรัฐฯ	
	 ต่อมาในปี	2537	ได้จดัตัง้คณะกรรมการด้านการลงทนุ
แห่งพม่า	(Myanmar	Investment	Commission	-	MIC)	ขึ้น	
ภายใต้กระทรวงวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	เพื่อเป็น
หน่วยงานรบัผดิชอบการลงทุนท้ังของชาวพม่าและชาวต่างชาติ	
และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนจาก

รัฐบาลได้เสนอกฎหมาย

การลงทุนฉบับใหม่

ต่อรัฐสภาเมื่อต้นปี 2555   

เพื่อปรับปรุงให้เอื้ออ�านวย

ต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น

”

”

ต่างประเทศ	(Foreign	Investment	Law)	
	 ตามกฎหมายการลงทุนในปัจจุบัน	นักลงทุนจะได้รับ
สิทธิและประโยชน์	ดังนี้	

	 ส�าหรบักจิการทีห้่ามต่างชาตมิาลงทนุ	ได้แก่		กจิการ
แปรรูปและค้าไม้สัก	กิจการโทรคมนาคม	กิจการขนส่งทาง
อากาศ	กิจการขนส่งระบบราง	กิจการสื่อสารมวลชน	ธุรกิจ
ธนาคารและประกันภยั	ธรุกจิส�ารวจและผลติอญัมณ	ีโดยกจิการ

ดงักล่าวรฐับาลจะด�าเนนิการเอง	ยกเว้น	หากเหน็ว่าภาคเอกชน
ภายในประเทศ	หรือนักลงทุนต่างชาติมีความรู้ความช�านาญ	
และมเีทคโนโลยีสงูกว่า	หรอืเป็นประโยชน์มากกว่าทีร่ฐับาลจะ
ด�าเนินการเอง	อาจจะยินยอมให้เอกชนลงทุนได้

ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลเป็นเวลา	3	ปีรอบบญัชี	
เริ่มตั้งแต่ปีแรกของการประกอบธุรกิจ
การยกเว้นหรอืลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคล	จาก
การน�าผลก�าไรมาลงทุนใหม่ภายใน	1	ปี
การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่งของ							
ผลก�าไรจากการส่งออก

1.

2.

3.
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	 รฐับาลได้เสนอกฎหมายการลงทนุฉบบัใหม่ต่อรฐัสภา
เมื่อต้นปี	2555	เพ่ือปรับปรุงให้เอื้ออ�านวยต่อการลงทุนมาก			
ยิ่งขึ้น	เนื่องจากประเทศต้องการการลงทุนจ�านวนมาก	ในภาค
ธุรกิจต่างๆ	เช่น	โรงแรม	อุตสาหกรรมการผลิต	การเงินการ
ธนาคาร	ฯลฯ	โดยไม่ต้องการเฉพาะเม็ดเงินเท่านั้น	แต่รวมถึง
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้วย
	 ในเบือ้งต้นร่างกฎหมายทีเ่สนอต่อรฐัสภามบีทบัญญัติ
ที่จูงใจมากขึ้น	เป็นต้นว่า

นักลงทุนต่างชาติ	สามารถตั้งบริษัทของตนเองได้	
หรอืร่วมทนุกบัชาวพม่า	หรอืหน่วยงานของรฐับาล
ได้เช่นกนั		แต่การร่วมทุนนัน้	ต้องมีเงนิลงทนุของ
นักลงทุนต่างชาติอย่างน้อยร้อยละ	35
นักลงทุนต่างชาติ	สามารถเช่าที่ดินจากรัฐ	หรือ
จากเอกชนทีม่ใีบอนญุาตใช้ทีด่นิได้	และในการเช่า
เบื้องต้นอาจเช่าเป็นเวลาไม่เกิน	30	ปี	ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบและขนาดของการลงทุน	และอาจขยาย
เวลาเช่าได้	2	ครัง้	แต่ละครัง้เป็นเวลาไม่เกนิ	15	ปี	
บริษัทต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงาน
ต่างชาตท่ีิไร้ทกัษะ	ส่วนแรงงานทีเ่ป็นชาวพม่าต้อง
มทีกัษะในการท�างานเป็นสดัส่วนอย่างน้อยร้อยละ	
25	หลังผ่านการท�างานแล้ว	5	ปี	ซึ่งบริษัทต่างๆ	
ต้องให้การฝึกอบรมตามความจ�าเป็น	เพือ่ให้แรงงาน
พัฒนาทักษะ	โดยสัดส่วนแรงงานมีทักษะก�าหนด
เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ	50	หลังผ่านไป	10	
ปี	และร้อยละ	75	หลังผ่านไปแล้ว	15	ปี
รฐับาลให้การรบัประกนัว่า	ธรุกจิทีไ่ด้รบัการอนุมัติ
จะไม่ถกูโอนเข้าเป็นของรฐัในระหว่างทีไ่ด้รบัอนญุาต
ตามสัญญา	หรือช่วงเวลาที่ขยายเพิ่มในสัญญา	
ยกเว้น	จะให้ผลตอบแทนตามราคาตลาด
มาตรการส่งเสรมิการลงทนุ	เป็นต้นว่า	ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล	5	ปี	

-

-

-

-

-

-

-

-

สิทธิและประโยชน์

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

 รัฐสภาพม่าได้ออกกฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษ	2	ฉบบั	
คอื	กฎหมายเขตเศรษฐกจิทัว่ไปและกฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษ

:: ย่านกลางเมืองมะริดของพม่า ซึง่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใน

ตอนใต้ของประเทศ

ทวาย	เมื่อวันที่	27	มกราคม	2554	โดยกรณีของเขตเศรษฐกิจ
พเิศษทวาย	ก�าหนดใหโ้ครงการทีต่ั้งอยู่ในเขตนี้	ได้รบัสทิธแิละ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ดังนี้

ยกเว้นภาษเีงินได้นติิบคุคล	5	ปีแรก	นบัจากเร่ิมมี
รายได้	ส�าหรับรายได้จากการส่งออก
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง	5	ปี	คือ	
ระหว่างปีที	่6	–	10	(ปัจจบุนัพม่าจดัเกบ็ภาษเีงนิได้
นิติบุคคลร้อยละ	30	จะลดลงเหลือร้อยละ	15)	
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่งอีก	5	ปี	ใน
ช่วงปีท่ี	11	–	15	หากน�าผลก�าไรท่ีได้จากโครงการ
ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ	มาลงทนุเพิม่เตมิในโครงการ

รัฐสภาพม่าได้ออกกฎหมาย

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 ฉบับ 

คือ กฎหมายเขตเศรษฐกิจทั่วไป

และกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

โดยกรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

ก�าหนดให้โครงการได้รับสิทธิ

และประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ

”

”
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	 อนึ่ง	ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล	กรณีเป็นโครงการขนาดใหญ่	และหากปีใดส่งออก
เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ	50	ของทั้งหมด	หรือโครงการขนาด
กลางและส่งออกในปีใดร้อยละ	60	ของทั้งหมด	หรือโครงการ
ขนาดเล็กและส่งออกในปีใดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ	70	ของ
ทั้งหมด	จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปีนั้นๆ	
	 นอกจากนี้	กฎหมายยังได้ก�าหนดยกเว้นอากรขาเข้า
เครือ่งจกัรและวตัถุดิบในช่วง	5	ปีแรก	และลดหย่อนกึง่หนึง่ใน
ช่วง	5	ปีต่อมา	คือ	ปีที่	6	–	10	
	 ในส่วนสิทธิและประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับภาษีอากร						
ในส่วนการอนุญาตให้เช่าที่ดิน	ก�าหนดไว้ดังนี้

โครงการขนาดใหญ่	อนญุาตให้เช่าทีด่นิระยะเวลา
รวม	75	ปี	(30	+	15	+	15	+	15	ปี)	
โครงการขนาดกลาง	อนญุาตให้เช่าทีด่นิระยะเวลา
รวม	60	ปี	(30	+	15	+	15	ปี)	
โครงการขนาดเลก็	อนญุาตให้เช่าทีด่นิระยะเวลา
รวม	40	ปี	(30	+	5	+	5	ปี)

	 อย่างไรก็ตาม	กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยังมีข้อ
จ�ากัดหลายประการ	คือ	

ห้ามน�าของที่ผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษจ�าหน่าย
ในประเทศ	เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก											
คณะกรรมการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ซึ่งน่าจะ
จ�าหน่ายในตลาดภายในประเทศได้	โดยไม่ต้องขอ
อนุญาต	แต่จะต้องเสียอากรขาเข้า	หากเป็นการ
ผลิตโดยยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะส่วนที่ผลิต
เพื่อการส่งออก	ยังไม่ยกเว้นทั้งหมด	ทั้งส่วน
จ�าหน่ายในประเทศและส่งออก	
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนับจากเริ่มมี								
รายได้	แตกต่างจากกรณขีองเวยีดนามและกัมพชูา	
จะเร่ิมนบัภายหลงัมกี�าไร	และภายในเวลาไม่เกนิ	
3	ปี	นับจากเปิดด�าเนินการ	

ปฏิรูปอัตราแลกเปลี่ยน 

ปล่อยเงินจ๊าตลอยตัว 

 ปัญหาส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจในพม่า	คือ	ยังคง
อัตราแลกเปลี่ยนแบบหลายอัตรา	โดยตั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
จ๊าต	ท่ีท�าธรุกรรมกบัทางการไว้สงูกว่าอตัราตลาดมาก	กล่าวคอื	
6	จ๊าตต่อเหรยีญสหรฐัฯ	ซึง่ในช่วงต้นปี	2555	อตัราแลกเปล่ียน
จริงอยู่ที่ระดับประมาณ	800	–	820	จ๊าตต่อเหรียญสหรัฐฯ	
	 รฐับาลพม่ายังได้จ�ากัดประชาชนในประเทศ	จากการ
ถือครองเงินสกุลต่างชาติด้วย	ส�าหรับทุนส�ารองเงินตรา										
ต่างประเทศ	เดิมพม่าประสบปัญหาในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก	แต่
จากการที่ส่งออกก๊าซธรรมชาติ	ท�าให้มีรายได้จากการส่งออก
เพิ่มขึ้นมาก	ท�าให้ในปี	2553	ทุนส�ารองเงินตราต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นเป็น	6	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
	 ขณะเดียวกัน	จากการท่ีระบบการเงินของพม่ายังไม่
เป็นสากลเท่าทีค่วร	เช่น	การโอนเงนิผ่านธนาคาร	(Telegraphic	
Transfer	-	TT)	และการช�าระค่าสนิค้าด้วย	LC	ยงัยุง่ยาก	ต้อง
ท�าผ่าน	Myanmar	Foreign	Trade	Bank	(MFTB)	เท่านั้น	
ท�าให้ระบบโพยก๊วนเข้ามาท�าหน้าท่ีแทนธนาคาร	ซึ่งท�าหน้าที่
เป็นตวัแทน	(Clearing	Agent)	ด้วยความเชือ่ถอืและคณุธรรม
ต้องอาศัยความเชื่อใจกัน								

:: ย่านกลางเมอืงทวายของพม่า
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ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 

รัฐบาลพม่าให้อัตราแลกเปลี่ยน

เป็นแบบลอยตัวแบบบริหารจัดการ 

(Managed Float) คล้ายกับ

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย

”

”

	 เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ	รัฐบาลพม่าได้ร้องขอให้กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ	(IMF)	มาช่วยเหลือปรับปรุงระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนที่ซับซ้อนของพม่าให้ทันสมัยข้ึน	เพ่ือเตรียม
การปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ	และยกเลิก			
ข้อจ�ากัดในการช�าระเงิน	และโอนเงินส�าหรับการท�าธุรกรรม

ระหว่างประเทศ	โดยนักเศรษฐศาสตร์ของ	IMF	ได้เดินทาง
มายังพม่าในช่วงปลายเดือนตุลาคม	2554	และช่วงต้นเดือน
มกราคม	2555
	 ล่าสดุเมือ่วนัที	่1	เมษายน	2555	รฐับาลพม่าได้ยกเลกิ
อัตราแลกเปลี่ยนส�าหรับธุรกรรมของรัฐบาล	พร้อมกับก�าหนด
อัตราแลกเปลีย่นทางการ	ใกล้เคยีงกับอัตราตลาด	คอื	818	จ๊าต
ต่อเหรยีญสหรฐัฯ	โดยให้อตัราแลกเปลีย่นเป็นแบบลอยตวัแบบ
บริหารจัดการ	(Managed	Float)	คล้ายกับระบบอัตรา											
แลกเปลี่ยนของไทยในปัจจุบัน
	 เพือ่ก�าหนดอตัราแลกเปลีย่นอ้างองิค่าเงนิจ๊าต	ในช่วง
แรกธนาคาร	14	แห่ง	ซึง่ประกอบด้วยธนาคารเอกชน	11	แห่ง	
และธนาคารของรฐั	3	แห่ง	จะเข้าร่วมการประมลูรายวนั		และ
มีแผนว่าในอนาคตจะเพิ่มธนาคารเอกชนอีก	8	แห่ง	รวมเป็น	
22	แห่ง
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 นคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวัดระยอง เป็นฐานการผลติทีส่ำาคญัของประเทศสำาหรบัอตุสาหกรรม

ประเภทปิโตรเคม ีเคมภีณัฑ์ เหลก็ และโรงกลัน่นำา้มนั มาตัง้แต่ปี 2531 รวมทัง้ ได้มกีารขยายพืน้ทีร่่วมดำาเนนิงาน

ของเอกชน 4 แห่ง ทำาให้พื้นที่ขยายจาก 8,000 ไร่ เป็น 20,000 ไร่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน

การผลิตและขนส่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ทวาย ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ของไทยและพม่า

	 การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด	ได้มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า	20	ปี	ได้ก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนใน
พื้นที่	จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ศาลปกครองมีค�าสั่งระงับการ
ด�าเนินการจ�านวน	76	โครงการเมื่อปี	2552	
	 จากกรณีมาบตาพุด	ท�าให้หลายฝ่ายได้หันกลับมาให้
ความสนใจว่า	ถึงเวลาหรอืยงัทีป่ระเทศไทยจะต้องมพีืน้ทีท่ีเ่ป็น
ทางเลอืกใหม่	ในการลงทนุของอตุสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศ	
เช่น	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	อุตสาหกรรมเหล็ก	หรือโรงกลั่น
น�้ามัน	เป็นต้น	เพราะพื้นที่มาบตาพุดประสบปัญหาถูกคัดค้าน
จากชุมชน	ไม่สามารถที่จะขยายพื้นที่เพิ่มเติมได้	
	 มีผู้ศึกษาทางเลือกใหม่ไว้หลายแห่ง	ที่จะรองรับการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้	รวมถึงพื้นที่นอกประเทศไทย	
อย่างเช่น	พื้นที่ในเมืองทวาย	ประเทศสหภาพพม่า	
	 เราจะมาท�าความรูจ้กักบัทวายในวนันี	้แล้วจะรูค้�าตอบ
ว่า	ท�าไมทวายจึงเป็นหน่ึงในพื้นที่ทางเลือกใหม่ของการลงทุน
ในอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศไทย

MOU 51 จุดเริ่มต้นของการพัฒนา

พื้นที่ทวาย                            

 ทวาย	เป็นอ�าเภอหนึ่งอยู่ในมณฑลตะนาวศรี	ทางใต้

สุดของพม่า	มี	3	อ�าเภอ	คือ	ทวาย	มะริด	และเกาะสอง	โดย
อยู่ติดกับชายแดนด้านตะวันตกของไทยที่จังหวัดกาญจนบุรี	มี
ทีร่าบชายฝ่ังทะเลขนานไปกบัเทอืกเขาตะนาวศร	ีมแีม่น�า้หลาย
สายไหลลงทะเลอันดามัน	รวมทั้งแม่น�้าทวาย	ซึ่งที่ราบชายฝั่ง
ของทวาย	เป็นพื้นที่เหมาะสมที่จะสร้างท่าเรือน�้าลึก	และอยู่
ใกล้ประเทศไทยที่จังหวัดกาญจนบุรี
	 ในอดตีทีผ่่านมาหลายร้อยปี	ทวายเป็นศนูย์กลางการค้า
ทางเรือที่ส�าคัญของโลก	เรือสินค้าจากหลายแหล่งของโลก						
ไม่ว่าจะเป็นยุโรป	เอเชีย	ตะวันออกกลาง	จะมารวมกันอยู่ที่
ทวาย	เพื่อแลกเปลี่ยน	ซื้อขายสินค้า	ซึ่งบรรดาท่าเรือทางใต้
ของพม่าเหล่านี้รวมทั้งทวาย	ได้รับการขนานนามบันทึกไว้เป็น
ชื่อสากลว่า	"สุวรรณภูมิ"	นั่นเอง

การไปเยือนสหภาพพม่า

ของอดีตนายกรัฐมนตรี

นายสมัคร สุนทรเวช ในปี 2551

น�ามาซึ่งการจัดท�าบันทึกความเข้าใจ

ว่าด้วยการสร้างท่าเรือน�้าลึกทวาย

เรียกสั้นๆ ว่า MOU 51

”

”

สุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล

ทวาย ประตูการค้า
สู่โลกตะวันตก
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	 ความคิดที่จะพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวายมีมานานแล้ว	
ซึ่งอาจจะมากกว่า	40	ปี	แต่ไม่เคยประสบความส�าเร็จ	ส่วน
หนึ่งอาจจะมาจากปัญหาการเมืองในประเทศพม่า	จนกระทั่ง
การไปเยือนสหภาพพม่าของอดีตนายกรัฐมนตรี	นายสมัคร	
สุนทรเวช	ในปี	2551	ได้มีการเจรจาจนประสบความส�าเร็จ	
และน�ามาซึง่การจดัท�าบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยการสร้างท่าเรอื
น�้าลึกทวาย	โดยมีพิธีลงนามเมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2551	ดัง
นั้น	จึงมักเรียกบันทึกความเข้าใจนี้สั้นๆ	ว่า	MOU	51	
										ใน	MOU	51	ได้มกีารระบวุ่ารฐับาลไทยจะสนบัสนนุ
การก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกทวาย	นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทาง
คมนาคม	ได้แก่	ถนน	รถไฟ	สายส่งไฟฟ้า	ท่อก๊าซ	และท่อน�า้มัน	
เชือ่มต่อระหว่างเมอืงทวายกบัชายแดนไทย/พม่า	ทีบ้่านพนุ�า้ร้อน	
จังหวัดกาญจนบุรี	ตามที่ได้ตกลงในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว	

การพัฒนาพื้นที่ทวาย  

ความสำาเร็จของผู้ประกอบการไทย

 เมือ่วนัที	่2	พฤศจกิายน	2553	บรษิทั	อติาเลยีนไทย	
ดเีวล๊อปเมนต์	จ�ากดั	(มหาชน)	หรอืชือ่ย่อในตลาดหลกัทรพัย์	
คอื	ITD	ได้รบัการคดัเลอืกจากรฐับาลพม่า	ให้ร่วมลงนามใน	
Framework	Agreement	กับ	Myanma	Port	Authority,	
Ministry	of	Transport	ของสหภาพพม่า	
	 เพือ่ด�าเนนิการให้เป็นผูพ้ฒันาโครงการท่าเรอืน�า้ลกึ
ทวาย	นคิมอตุสาหกรรม	และเส้นทางคมนาคมเชือ่มระหว่าง
ประเทศไทยกับสหภาพพม่า	

	 ITD	ได้จัดตั้งบริษัท	ทวาย	ดีเวล๊อปเมนต์	จ�ากัด	หรือ	
DDC	โดยมทีนุจดทะเบยีน	100	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ		โดย		ITD		
ถือหุ้นทัง้สิน้	เพือ่พฒันาโครงการท่าเรือน�า้ลกึและนคิมอตุสาหกรรม
ทวาย	พื้นที่ประมาณ	2	แสนไร่	ภายใต้สัญญาเช่าที่ดินระยะ
เวลา	75	ปี	โดยระยะต่อไปจะเปิดให้บรษิทัพนัธมติรทีส่นใจร่วม
ถอืหุน้ในบรษิทั	ทวายฯ	และร่วมถอืหุน้ในโครงการต่างๆ	ภายใน
นคิมอตุสาหกรรมนีด้้วย	ไม่ว่าจะเป็นโรงผลติเหลก็รีดร้อน	โรงงาน
ผลิตปุ๋ย	โรงกลั่นน�้ามัน	และโรงงานปิโตรเคมี	เป็นต้น
	 รัฐบาลพม่าให้ความส�าคัญกับโครงการทวายนี้มาก	
สังเกตได้จากภายหลังลงนาม	Framework	Agreement	เมื่อ
วันที่	2	พฤศจิกายน	2553	ภายในเวลาไม่กี่เดือนหลังจากนั้น	
รฐับาลพม่าได้ออกกฎหมายให้ท่าเรอืทวาย	เป็นพืน้ทีพ่เิศษหรอื
เขตเศรษฐกิจพิเศษ	(Special	Economic	Zone	:	SEZ)	เมื่อ
วันท่ี	29	มกราคม	2554	กฎหมายดังกล่าว	เป็นกฎหมายที่				
คล้ายกบั	พ.ร.บ.	ส่งเสรมิการลงทนุของไทย	ทีใ่ห้สทิธพิเิศษทาง
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ด้านภาษีอากร	ทัง้ในเรือ่งการน�าเข้าเครือ่งจกัร	การน�าเข้าช่างฝีมอื	
การน�าเข้าวัตถุดิบ	รวมถึงการน�าสิทธิพิเศษทางภาษีมาใช้ดึงดูด
ให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนี้
											นอกจากนัน้	รฐับาลพม่าได้มกีารประกาศให้เมอืงทวาย	
เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน	และให้เป็นศนูย์กลางเศรษฐกจิ
ตะวันตก	ภาคตะนาวศรี	แทนเมืองมะริด	
	 เมือ่เดอืนมกราคม	2554	รฐับาลพม่าได้ประกาศอนมุตัิ
ให้ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติราชการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่เมือง
ทวาย	ซึง่ส่วนหนึง่ต้องถอืว่าเป็นความส�าเรจ็	และความยอดเยีย่ม
ของบรษิทัมหาชนของไทยรายน้ี	ทีร่่วมผลักดนัให้โครงการนีจ้น
ประสบความส�าเร็จอย่างดีเยี่ยม

พื้นที่ เศรษฐกิจพิ เศษทวาย ใหญ่กว่า

มาบตาพุด 10 เท่า ครอบคลุมทุกกลุ่ม

อุตสาหกรรม

 ภายใต้ข้อตกลงที่ได้มีการลงนามแล้ว	ITD	จะได้สิทธิ์
ในการบรหิารจดัการโครงการท่าเรอืน�า้ลกึ	และนคิมอตุสาหกรรม
ทวาย	พื้นที่ประมาณ	2	แสนไร่	ภายใต้สัญญาเช่าที่ดินระยะ
เวลา	75	ปี	ซึ่งจ�านวนพ้ืนท่ี	2	แสนไร่น้ี	เป็นจ�านวนพื้นที่ที	่	
มากกว่าพื้นที่มาบตาพุด	ที่รวมพื้นที่ที่ด�าเนินการโดยการนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และการร่วมขยายพ้ืนทีร่่วมด�าเนนิ
งานของเอกชน	4	แห่ง	ที่มีพื้นที่รวมกันเพียง	20,000	ไร่	หรือ
พูดง่ายๆ	ว่า	พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	มีพื้นท่ีมากกว่า
มาบตาพุด	10	เท่า	

พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทวายนี้

ถือว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุด

ในภูมิภาคอาเซี่ยน

และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนมากที่สุด

ในทศวรรษนี้ก็ได้

”

”

	 พืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษทวายนี	้ถอืว่าเป็นโครงการทีใ่หญ่
ที่สุดในภูมิภาคอาเซี่ยน	และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนมาก
ที่สุดในทศวรรษนี้ก็ได้	

	 พื้นที่ของโครงการตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
สหภาพพม่า	ห่างจากเมืองทวาย	ประมาณ	30	กิโลเมตร	
ครอบคลุมพื้นที่ถึง	2	แสนไร่	ประกอบด้วย	ท่าเรือน�้าลึก	2	ท่า	
ส่วนท่ีเป็นนคิมอุตสาหกรรม	ส่วนท่ีพกัอาศัย	ส่วนราชการ	และ
ส่วนอ�านวยความสะดวกต่างๆ	รวมทั้งมีพื้นที่ริมทะเลเป็นแนว
หาดทรายมีความยาวมากกว่า	12	กิโลเมตร	

	 โครงการที่	ITD	เป็นผู้ได้รับสัมปทานในการพัฒนา
โครงการ	จะประกอบด้วย	4	ส่วนคือ	

1)
2)

3)

4)

:: ITD เริม่มีการก่อสร้างและพฒันาท่าเรอืนำา้ลกึ

:: เอกสารเผยแพร่โครงการพฒันาท่าเรอืนำา้ลกึ

และนคิมอตุสาหกรรมทวายของ ITD

ท่าเรือน�้าลึก	
นิคมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	อาทิ	
โรงเหล็ก	โรงปุ๋ยโรงไฟฟ้า	และสาธารณูปโภคอื่นๆ	
เส้นทางการคมนาคม	ได้แก่	ถนน	ทางรถไฟ	และท่อ
ส่งน�า้มนัและก๊าซธรรมชาต	ิเชือ่มระหว่างเมอืงทวาย	
สหภาพพม่า	กบัประเทศไทยทีบ้่านพนุ�า้ร้อน	จงัหวดั
กาญจนบุรี	
ที่พักอาศัย	ศูนย์การค้า	ศูนย์การท่องเที่ยว	รีสอร์ท	
และศูนย์พักผ่อน
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	 ส�าหรับด้านการคมนาคมขนส่ง	ITD	ได้ก่อสร้างถนน
ไฮเวย์กาญจนบุรี	-	ทวาย	จากบ้านพุน�้าร้อน	ต�าบลบ้านเก่า	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี	เช่ือมโยงถึงท่าเรือน�้าลึกทวาย	
ระยะทาง	160	กโิลเมตร	โดยด่านพนุ�า้ร้อน	มีระยะทางห่างจาก
อ�าเภอเมืองประมาณ	71	กิโลเมตร	และห่างจากกรุงเทพฯ	
ประมาณ	129	กิโลเมตร		
	 ดงันัน้	ระยะทางจากทวายถงึกรงุเทพฯ	จงึมีระยะทาง
ประมาณ	350	กโิลเมตร	ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์เพยีง	
4	ชั่วโมงเท่านั้น

ส�าหรับท่าเรือ	และอุตสาหกรรมหนัก				
อุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ				
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	ขั้นต้นน�้า					
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	ขั้นปลายน�้า				
อุตสาหกรรมขนาดกลาง			
อุตสาหกรรมเบา		

ลงทุนในพม่า ประโยชน์ที่ไทยได้รับ

 มีการคาดการณ์จากนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านว่า	
หากโครงการท่าเรอืน�า้ลกึ	และนคิมอตุสาหกรรมทวาย	เกดิขึน้
อย่างเป็นรูปธรรม	ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ	ที่สามารถ
มองเหน็ได้ชดัเจน	คอื	ท่าเรอืน�า้ลกึทวาย	จะเสรมิศกัยภาพของ
การเป็นศนูย์กลางโลจสิตกิส์	หรอื		Logistic	Hub	ของประเทศไทย	

	 โดย	ITD	มกีารวางแผนการด�าเนนิการออกเป็น		4	ช่วง	
 ช่วงแรก	จะเป็นการสร้างถนนไฮเวย์กาญจนบุรี	-	
ทวาย	ซึง่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในปี	2555	ภายใต้งบประมาณ
มูลค่า	2	พันล้านบาท	
 ช่วงที่สอง	คือ	การก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกทวาย	
 ช่วงทีส่าม	คือ	การสร้างเขตนคิมอตุสาหกรรม	ส�าหรบั
นคิมอตุสาหกรรมมพีืน้ทีร่าว	2	แสนไร่	แบ่งพืน้ทีเ่ป็นโซนต่างๆ	คอื	
	 -	โซนเอ					
	 -	โซนบี					
	 -	โซนซี	1				
	 -	โซนซี	2				
	 -	โซนดี					
	 -	โซนอี		
 ช่วงที่สี่	จะด�าเนินการสร้างที่พัก	โรงแรม	ให้แก่คนที่
ท�างานในเขตพื้นที่พิเศษนี้

ท่าเรือน�้าลึกทวาย จะเสริมศักยภาพ

ของการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์

หรือ  Logistic Hub ของไทย

”

”	 เมือ่พจิารณาด้านศกัยภาพความเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิ	
กล่าวได้ว่า	ท่าเรือน�้าลึกทวายจะเป็น	New	Land	Bridge	ของ
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	และจะเป็นจดุยทุธศาสตร์ทีส่�าคญั	ใน
การกระจายสินค้าในระดับโลก	สามารถเช่ือมโยงตลาดยุโรป	
แอฟริกา	ตะวนัออกกลาง	และเอเชยีใต้	มาทางมหาสมทุรอนิเดยี	
และทะเลอนัดามนั	ซึง่แต่เดิมสนิค้าท่ีส่งไปยโุรป	แอฟรกิา	หรอื
ตะวนัออกกลาง	จะต้องผ่านทางช่องแคบมะละกา	ท�าให้ใช้ระยะ
เวลาในการขนส่งนานถึง	16	-	18	วัน	
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ส�าหรับไทย ท่าเรือน�้าลึกทวาย

จะเป็นประตูเศรษฐกิจบานใหม่

ตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน 

เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

”

”

	 แต่หากท่าเรอืน�า้ลกึทวายด�าเนนิการเสรจ็แล้ว	จะช่วย
ร่นระยะเวลาการขนส่งจากทะเลจีนใต้	มายังทะเลอันดามัน	
หรือจากเวียดนามมายังพม่า	โดยใช้เวลาเพียง	6	วันเท่านั้น	
ท�าให้ช่วยลดระยะทางการขนถ่ายสนิค้า	และลดค่าใช้จ่ายในการ		
กระจายสินค้าได้มากขึ้น

	 ส�าหรับประเทศไทย	ท่าเรือน�้าลึกทวายจะเป็นประตู
เศรษฐกิจบานใหม่	ที่จะเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน�้าลึกทวายกับ
ท่าเรือแหลมฉบัง	ตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบา้น	ดงันั้น	สนิคา้ตา่งๆ	ทีม่าจากยโุรป	แอฟรกิา	
ตะวันออกกลาง	และเอเชียใต้	ย่อมจะต้องผ่านท่าเรือน�้าลึก
ทวาย	ออกสู่ท่าเรือแหลมฉบัง	โดยใช้ระยะเวลาเพียง	1	วัน
เท่านัน้	และสามารถส่งผ่านไปยังประเทศจนี	เกาหล	ีญีปุ่น่	หรอื
ประเทศในแถบแปซิฟิกได้ในเวลาที่น้อยลง
	 นอกจากนัน้	อตุสาหกรรมพืน้ฐานต่างๆ	เช่น	อตุสาหกรรม
เหล็กต้นน�้า	อุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งต้นน�้าและปลายน�้า								

โรงกลัน่น�า้มนั	หรอืโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่	กเ็ป็นกลุม่อตุสาหกรรม
ทีน่่าจะได้ประโยชน์เช่นกนั	เนือ่งจากโครงการทวายจะมท่ีาเรอื
น�า้ลกึ	ทีส่ามารถรองรบัอตุสาหกรรมพืน้ฐานเหล่านีอ้ยูแ่ล้ว	รวมทัง้	
พม่ามีแหล่งก๊าซธรรมชาติ	ท่ีสามารถน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการผลิตไฟฟ้า			
	 ดังนั้น	หากโครงการพัฒนาพื้นที่ท่าเรือน�้าลึก	และ
นิคมอุตสาหกรรมทวาย	เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์	จะถือว่าเป็น
โครงการขนาดใหญ่ทีส่ดุในรอบ	10	ปี	และจะเป็นหน่ึงยทุธศาสตร์
โลจิสติกส์ของโลก	เช่นเดียวกับคลองปานามา	และคลองสุเอซ	
โดยจะเป็นการเชือ่มโยงโครงข่าย	Economic	Corridor	ระหว่าง
ทะเลอันดามันกับอ่าวไทย	ลดระยะเวลาการขนส่ง	และช่วย			
ส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมต่อเน่ือง	ช่วยรองรบัการพฒันา
พืน้ที	่ระหว่างไทยและพม่ามากขึน้	เสมอืนโครงการนีเ้ป็นสะพาน
เชื่อมโอกาส	และน�ามาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
ระหว่างสองประเทศในอนาคต	
 

หากโครงการเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์

จะเป็นสะพานเชื่อมโอกาส 

และน�ามาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ร่วมกันระหว่างสองประเทศในอนาคต

”

”

รู้หรือไม่  ทวาย เคยเป็นส่วนหนึ่งของไทย

	 หลกัศลิาจารกึ	สมยัพ่อขนุรามค�าแหงบนัทึกไว้ว่า	ดนิ
แดนของอาณาจักรไทยทางฝั่งตะวันตกได้แผ่ขยายไปจนถึงหง
สาวดีจรดอ่าวเบงกอล	และในบันทึกของมิชชันนารีที่เข้ามา
ติดต่อกับไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา	ก็ได้บันทึกชื่อของเมืองทวาย
และตะนาวศรีว่าเป็นเมืองในอาณาจักรสยาม	ตามปรากฏใน
พงศาวดารด้วย
	 เอกสารประวัติศาสตร์หลายชิ้นระบุว่า	ทวาย	มะริด	
และตะนาวศร	ีเป็นเมอืงท่ีก่อตัง้โดยกลุ่มคนสยาม	ชาวต่างชาติ
ทีเ่ดนิทางเข้าสยามสมยักรงุศรอียธุยาระบวุ่า	ทวาย	มะรดิ	และ
ตะนาวศรี	เป็นสมบัติของกษัตริย์สยาม :: เมอืงทวายในปัจจบุนั



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ก
ุม
ภ
า
พ

ัน
ธ
์ 
2
5
5
5

34

การปักปันเขตแดนไทย - พม่าในครั้งนี้

ถือเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการว่า

เมืองมะริด ทวาย และตะนาวศรี

เป็นดินแดนของประเทศพม่า

”

”

	 ในอดีตทีผ่่านมา	เช่น	ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช		สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ทั้ง	3	เมืองนี้ถือว่าเป็น
เมืองที่มีความส�าคัญมากของไทย	เนื่องจากเป็นเมืองที่พ่อค้า
ต่างประเทศทางอินเดีย	และยุโรปน�าสินค้าจากทางเรือขึ้นมา
ค้าขายในเมอืงไทย	ถงึกบัมกีารแต่งตัง้เจ้าเมอืง	ทีม่คีวามรูค้วาม
สามารถให้ปกครองดูแล	และด้วยความส�าคัญทางยุทธศาสตร์
เช่นนี้	ในอดีตไทยกับพม่า	จึงมักมีศึกชิงเมืองทวาย	มะริด	และ
ตะนาวศรี	กันบ่อยครั้ง
	 กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	บดิาแห่งประวตัศิาสตร์
ไทย	เคยรบัส่ังว่า	เมอืงตะนาวศร	ีและเมอืงทวาย	เป็นเมอืงขึน้
ของไทยมาแต่คร้ังกรุงสโุขทยั	พม่าชงิไปเมือ่สมยัพระเจ้าหงสาวดี
บุเรงนองได้กรุงศรีอยุธยา	เมืองทวายมีไพร่บ้านพลเมืองเป็น
ทวาย	เมอืงตะนาวศรมีไีพร่บ้านพลเมอืง	มทีัง้พวกเมง็หรอืมอญ
และไทยปะปนกนั	ผูค้นเมอืงมะรดิมญีาตพิีน้่องอยูใ่นกรงุศรอียธุยา
	 หรอืในยคุสมยักรงุศรอียธุยาตอนปลาย	เมือ่ปี		2302	
สมยัพระเจ้าเอกทศั	พระเจ้าอลองพญากษตัรย์ิพม่า	ได้ยกกองทพั
มาตีเมืองทวายซึ่งขณะนั้นแข็งเมืองอยู่	และได้ยกพลตามมาตี
เมืองมะริด	และตะนาวศรีของไทยไปได้ด้วย	
	 หลังจากนั้นในปี	2330	พระบาทสมเด็จพระพุทธ-				
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	ได้พยายามยก
ทัพไปตีเมืองทวายคืนจากพม่า	แม้จะไม่ส�าเร็จ	แต่ในอีก	4	ปี
ต่อมา	คือ	ปี	2334	เมืองทวาย	ตะนาวศรี	และมะริด	ก็มา	
สวามิภักดิ์ขอขึ้นกับสยาม
	 ในปี		2366	ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ-
เลศิหล้านภาลยั	องักฤษเริม่เข้ายดึหัวเมืองชายฝ่ังทะเลของพม่า	
รวมทั้งตะนาวศรี	มะริด	และทวาย	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของภาค
ตะนาวศร	ีพร้อมท้ังได้ส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้าส�ารวจท�าแผนที	่เพือ่จะ
ได้รูจ้กัสภาพภมูปิระเทศ	ทรพัยากร	และขอบเขตของเมืองทีต่น
ยึดได้	เมื่อมาถึงทิวเขาตะนาวศรี	จึงได้ทราบว่าฝั่งตะวันออก
ของทิวเขาตะนาวศรี	เป็นอาณาเขตของประเทศสยาม
	 ภายหลงัปี		2408	จงึได้ส่งข้าหลวงใหญ่องักฤษประจ�า
อินเดีย	มาติดต่อเพื่อขอให้มีการปักปันเขตแดนระหว่างสยาม
กับพม่าของอังกฤษเป็นการถาวร	ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 การปักปันเขตแดนไทย	-	พม่าอย่างเป็นทางการ	ใน
ครัง้นีถ้อืเป็นการยอมรบัอย่างเป็นทางการ	ตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ	ว่าเมืองมะริด	ทวาย	และตะนาวศรี	เป็นดินแดนของ
ประเทศพม่าทีอ่ยูใ่นบงัคบัขององักฤษ	นบัตัง้แต่วนัที	่3	กรกฎาคม		
2411	เป็นต้นมา
	 แม้ปัจจบุนัพืน้ทีด่งักล่าว	จะกลายเป็นพืน้ทีข่องประเทศ
พม่าไปแล้ว	แต่ชาวไทยในเขตตะนาวศรยีงัมวีถิชีวีติและวฒันธรรม
เช่นเดียวกันกับคนไทย	และรัฐบาลพม่าก็มิได้แทรกแซงในวิถี
ชีวิตของคนไทยในพื้นที่ดังกล่าว	จนกระทั่งมีการสู้รบกันใน
ประเทศพม่า	ท�าให้ชาวไทยพลดัถิน่ในตะนาวศร	ีอพยพกลบัมา
ในฝ่ังไทย	และได้ร้องขอสญัชาตไิทยจากรฐับาลไทยและรฐับาล
ไทยได้ออกบตัรประจ�าตวัผูพ้ลัดถิน่	ให้ถอืระหว่างทีร่อขอสถานะ
การเป็นคนไทย
	 อย่างไรกต็าม	ยงัมคีนไทยพลดัถิน่จ�านวนไม่น้อยทีต่ก
ส�ารวจ	ท�าให้ไม่มบัีตรประจ�าตวัผู้พลดัถิน่ดงักล่าว	เมือ่วนัที	่20	
มีนาคม	2546	นายประเสริฐ		อินทรจักร	คนไทยพลัดถิ่นได้ถูก
เจ้าหน้าท่ีต�ารวจในพื้นท่ีจับกุม	และตั้งข้อหาความผิดตาม							
พระราชบัญญัติว่าด้วยคนเข้าเมือง	พ.ศ.	2522	และต่อมาวันที่	
10	สิงหาคม		2548	ศาลจังหวัดระนองได้มีค�าพิพากษาว่า						
คนไทยพลัดถิ่น	ถือว่าเป็นคนเชื้อชาติไทยแต่ไม่มีสัญชาติไทย	
สามารถได้รบัการผ่อนผนัให้อยู่ในราชอาณาจกัรไทยได้	ซึง่ศาล
ได้พิจารณาว่าคนเช้ือชาตไิทย	ย่อมจะมีสทิธิอ์าศัยอยูใ่นประเทศไทย	
แม้ในช่วงที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย
	 ดังนั้น	จึงเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง	ที่การพัฒนา
ทวายในอนาคต	ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจระดับโลก	ส่วนหนึ่งที่
ส�าคัญมาจากการลงทุนของคนไทย	เปรียบเสมือนการกลับไป
พัฒนาบ้านที่เราคุ้นเคยมาก่อนนั่นเอง



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ก
ุม
ภ
า
พ

ัน
ธ
์ 
2
5
5
5

35

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นางมาลัยวรรณ จันทร และนางสาวนิรชา ชินพันธ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

กรุงเทพฯ ก็มีเมืองทวาย

	 ทวาย	เป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งในหัวเมืองฝ่ายใต้ของ
พม่า	ดังนัน้ชือ่สถานทีท่ีม่คี�าว่าทวาย	ซึง่ปรากฏอยูใ่นกรุงเทพฯ	
ปัจจุบัน	เช่น		ตรอกทวาย	บ้านทวาย	และตลาดบ้านทวาย	จึง
มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวทวายคือ	ในอดีต	สถานที่นั้นเคยเป็นที่
ซึ่งมีชาวทวายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่	ดังนี้	
       ตรอกทวาย	เป็นตรอกบริเวณสะพานแม้นศรี	ณ	
บริเวณตรอกนี้	เคยเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวทวายกลุ่มหนึ่ง	
สาเหตุที่ชาวทวายกลุ่มนี้อพยพเข้ามาในเมืองไทย	เนื่องมาจาก
แมงจันจา	ชาวทวาย	เชื้อสายพม่า	เป็นผู้น�าชาวทวายกบฏต่อ
พม่า	เพือ่ตัง้ตนเป็นอสิระ	แต่สู้ทหารพม่าไม่ได้	จงึพาพรรคพวก
อพยพหนีภัยพม่า	เข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	เมื่อ	ปี	2334	
	 ในชั้นแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ชาวทวาย
กลุ ่มนี้ตั้งบ้านเรือน	อยู ่บริเวณนอกป่าช้า	วัดสระเกศ																
ราชวรมหาวิหาร	หลักฐานที่ยังคงปรากฏในปัจจุบันว่า	สถานที่
นี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวทวายกลุ่มหนึ่ง	คือ	ชื่อตรอกทวาย	
ซึ่งอยู่ใกล้ๆ	กับสะพานแม้นศรีในปัจจุบัน	
 บ้านทวาย ตลาดบ้านทวาย	ครั้นปลายรัชสมัย				
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ	ให้ชาวทวายกลุม่แมงจนัจานี	้ย้ายไปตัง้ถิน่ฐานใหม่	
ห่างจากเขตราชธานีไปทางตะวันออก	ณ	ต�าบลคอกควาย	เมื่อ
ชาวทวายไปต้ังบ้านเรือนอยู่หนาแน่น	ชื่อต�าบลคอกควาย	จึง

เปลี่ยนเป็น	“ต�าบลบ้านทวาย”	จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	เมื่อคร้ังโปรดให้สถาปนาวัดคอกควาย
ขึ้นใหม่	และโปรดพระราชทานนามพระอารามใหม่น้ีว่า											
“วดัยานนาวา”	ชือ่ต�าบลบ้านทวาย	จงึเปลีย่นเป็นต�าบลยานนาวา	
ตามนามพระอารามใหม่
							 ปัจจุบันแม้ชาวทวายกลุ่มนี้	จะได้ผสมกลมกลืนเป็น
ชาวไทยไปหมดส้ินแล้ว	แต่ส่ิงท่ียงัคงเหลอืเป็นอนสุรณ์หรือหลัก
ฐาน	ว่าครั้งหนึ่งในอดีต	ณ	สถานที่แห่งนี้	เคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐาน
ของชาวทวายกลุม่หนึง่	คือ	ชือ่บ้านทวาย	และตลาดบ้านทวาย
นั่นเอง	

 :: วดัยานนาวา (วดัคอกควาย)

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

:: ขอขอบคุณข้อมูลจากนางมาลยัวรรณ จนัทร และนางสาวนริชา ชนิพนัธ์ โรงเรยีนสตรศีรสีรุโิยทยั
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 หลังจากรัฐบาลทหารพม่า ดำาเนินนโยบายผ่อนคลายและปฏิรูปการเมือง ตั้งแต่ปี 2551 โดยจัดให้มี

การร่างรัฐธรรมนูญ การลงประชามติรับรองรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี การ

ปล่อยตัวนางออง ซาน ซูจี และการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อย ชาติตะวันตกที่นำาโดยสหรัฐฯ 

และกลุ่มอียู ซึ่งประกาศมาตรการควำ่าบาตรทางเศรษฐกิจกับพม่า ก็มีท่าทีที่ผ่อนปรน และส่งสัญญาณอย่าง

ชัดเจนว่า จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูต และความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ กับพม่า    

พม่า...

บนเส้นทางแห่งการเปล่ียนแปลง       

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

	 ในส่วนของรัฐบาลพม่า	นอกจากการปฏิรูปทางการ
เมอืงแล้ว	ยงัพยายามท�าการปฏริปูเศรษฐกจิครัง้ใหญ่	และเสริม
สร้างบรรยากาศการลงทนุทีด่	ีเพือ่กลบัเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของ
ระบบเศรษฐกิจโลก	ท�าให้ในวันนี้พม่ากลายเป็นจุดสนใจของ
โลก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุน	
	 หนงัสอืพมิพ์โยมอิริุชมิบนุของญีปุ่น่	ฉบบัเดอืนมกราคม	
2555	ได้ขนานนามพม่าว่าเป็น	“พรมแดนสุดท้ายของทวีป
เอเชีย” (Asia's Final Frontier)	เนื่องจากเป็นประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติจ�านวนมาก	ประชากรเกือบ	60	ล้านคน	มี
แรงงานราคาถูกจ�านวนมาก	และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในอนาคต						
	 ส�าหรับประเทศไทย	ซ่ึงเป็นเพื่อนบ้านท่ีมีพรมแดน		
ติดกัน	และต่างเป็นสมาชิกประชาคมอาเซี่ยน	พม่าจึงเป็นทั้ง
โอกาส	และความท้าทายส�าหรับเศรษฐกิจและการลงทุนของ
ไทยด้วย			แต่คนไทยส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับพม่าน้อยมาก		
ดังนั้น	ก่อนที่จะมองหาลู่ทางการลงทุนในพม่า	จึงจ�าเป็นต้อง
รูจ้กัประวติัศาสตร์การเมอืง	และเศรษฐกจิพม่า	โดยสงัเขปก่อน									

เมื่อพม่าเสียเมืองให้อังกฤษ 

 คนไทยรู้จักพม่าแต่ในแง่ที่เป็นคู่ขัดแย้งที่ท�าสงคราม
กันเป็นประจ�าในอดีต	แต่ประวัติศาสตร์พม่ามีความยาวนาน	
และซับซ้อนกว่านั้นมาก				
						 ดินแดนทีเ่ป็นประเทศพม่านัน้	มปีระชาชนหลายเผ่าพันธุ	์
ผลัดกันเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้	เผ่าพันธุ์เก่าแก่ที่สุดที่
ปรากฏได้แก่	มอญ	ซึง่ได้สถาปนาอาณาจักรสวุรรณภมูขิึน้	ต่อมา

ทวาย ประตูการค้า
สู่โลกตะวันตก
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ชาวพม่าได้อพยพลงมาจากบริเวณพรมแดนระหว่างจีนและ
ทิเบต	ทยอยเข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น�้าอิระวดี	จนในที่สุดมีอ�านาจ
ปกครองพื้นที่แถบนี้
						 การเผชิญหน้าระหว่างพม่าและองักฤษ	เริม่ต้นข้ึนเมือ่
เดือนมกราคม	2366	ในรัชสมัยของพระเจ้าบาคยีดอว์									
(Bagyidaw)	ซึ่งครองราชย์ระหว่างปี	2362	–	2380	จากเหตุ
ที่ขุนนางชื่อ	มหาพันธุละ	(Maha	Bandula)	ได้น�ากองทัพเข้า
รุกรานแคว้นอัสสัมได้ส�าเร็จ	ท�าให้พม่าต้องเผชิญหน้าโดยตรง
กับอังกฤษ	ที่ครอบครองอินเดียอยู่ในขณะนั้น

พม่าตกเป็นอาณานคิม

ขององักฤษโดยสิน้เชงิ

ในปี 2429 องักฤษได้ประกาศยกเลิก

ระบอบกษตัรย์ิ

ย้ายเมอืงหลวงจากมณัฑะเลย์

มายงักรงุย่างกุง้

”

”	 สงครามระหว่างพม่าและองักฤษครัง้แรก	เกดิข้ึนเมือ่
ปี	2367	เริ่มจากอังกฤษยกทัพเรือพร้อมด้วยทหาร	11,000	คน	
เข้าโจมตีเมืองย่างกุ้ง	โดยใช้เวลา	6	เดือนถึงตีเมืองย่างกุ้งได้
ส�าเรจ็	สงครามได้ยดืเยือ้อยูถ่งึ	2	ปี	อังกฤษได้ยกพลมาเพิม่เตมิ
ทางบก	และรุกไล่เข้าไปถึงเมืองแปร	จนท�าให้พม่ายอมเจรจา
สงบศกึ	ท�าสนธสิญัญายนัดาโบ	(Yandaboo)	เมือ่ปี	2369	ท�าให้
พม่าสญูเสยีดนิแดนแคว้นอสัสมั	มณปีรุะ	ยะไข่	และตะนาวศรี
ให้แก่อังกฤษ	
											ต่อมาได้เกดิกรณพีพิาทระหว่างพม่ากบัองักฤษอกีครัง้
โดยกษัตรย์ิพม่าองค์ต่อมา	คอื	พระเจ้าพุกามมนิ	ซึง่ขึน้ครองราชย์
เมื่อปี	2389	อังกฤษได้หาเหตุก่อสงครามกับพม่า	ครั้งที่	2	ขึ้น	
ซึ่งเริ่มต้นในเดือนเมษายน	2395	และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม	
2395	ด้วยชัยชนะของอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง	โดยอังกฤษได้ผนวก
ดินแดนเพิ่มเติม	คือ	นครหงสาวดี	และพื้นที่ใกล้เคียง
	 พระเจ้ามนิดง	ซึง่ทรงขึน้ครองราชย์ด้วยการรฐัประหาร
ในราชส�านกั	ยดึอ�านาจจากพระเจ้าปะกนั	(Pagin	Min)	ซึง่เป็น
พระเชษฐาต่างพระชนนี	เมื่อปี	2396	และครองราชย์จนถึง				

ปี	2421	ตรงกับช่วงปลายสมัยรัชกาลที่	4	และช่วงต้นรัชกาล
ที่	5	ของไทย	ทรงปรับเปลี่ยนวิเทโศบายของประเทศใหม่	ด้วย
ทรงตระหนักว่าหนทางรอดของพม่า	คือ	การท�าไมตรี	และ
ยนิยอมตามข้อเรยีกร้องขององักฤษ	ทรงย้ายเมอืงหลวงจากอมร
ปุระไปอยูท่ีม่ณัฑะเลย์	ซึง่อยูใ่นภูมปิระเทศทีย่ากต่อการรกุราน
จากภายนอก				
	 นอกจากนี้	พระองค์ยังพยายามพัฒนาสัมพันธไมตรี
กับอติาลแีละฝรัง่เศส		เพือ่คานอ�านาจกับองักฤษ	จากวเิทโศบาย
ข้างต้น	ท�าให้ทรงรักษาดินแดนพม่าตอนบนในส่วนที่เหลือ	ให้
พม่ารอดพ้นจากการเป็นอาณานคิมขององักฤษเอาไว้ได้ยาวนาน
กว่า	2	ทศวรรษ
	 อย่างไรกต็าม	ในรชัสมยัพระเจ้าธบีอ	(Thibow)	พระ
โอรสของพระเจ้ามินดง	ซึ่งขึ้นครองราชย์ต่อมาในปี	2421	
อังกฤษพยายามหาเหตุก่อสงคราม	เนื่องจากหวาดระแวง	ใน
ความสมัพนัธ์ใกล้ชดิระหว่างพม่าและฝรัง่เศส		เพือ่คานอ�านาจ
ของอังกฤษ	ประกอบกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอังกฤษใน
พม่า	ได้ถูกทางการพม่าตรวจสอบว่ากระท�าผิดกฎหมาย	โดยมี
รายงานว่าบรษิทัของอังกฤษ	แจ้งปรมิาณไม้สักต�า่กว่าความเป็น
จริง	โดยอังกฤษเห็นว่าเป็นการต้ังข้อหา	ท่ีไม่สอดคล้องกับ						
ข้อเท็จจริง	จึงเรียกร้องให้ตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อตัดสิน	แต่
ทางการพม่าได้ปฏิเสธ	
	 สถานการณ์ข้างต้นได้ลุกลามท�าให้เกิดสงครามกับ
อังกฤษครั้งที่	3	ขึ้นเมื่อปี	2428	และอังกฤษชนะสงครามอีก
ครัง้หนึง่	ท�าให้เข้าครอบครองดนิแดนประเทศพม่าส่วนทีเ่หลอื	
ส่วนพระเจ้าธีบอได้ถูกควบคุมตัว	และส่งขึ้นเรือกลไฟไปยัง
ประเทศอินเดีย	และไม่มีโอกาสเสด็จนิวัติประเทศอีกเลย	

:: กองทพัองักฤษเมือ่ยกทพัเข้ายดึครองนครมณัฑะเลย์ 

เมือ่ปี 2428 นบัเป็นจดุสิน้สดุระบอบกษตัรย์ิในพม่า
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	 พม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยส้ินเชิง	ในปี	
2429		องักฤษได้ประกาศยกเลกิระบอบกษตัรย์ิ		ย้ายเมอืงหลวง
จากนครมัณฑะเลย์มายงักรงุย่างกุง้	และลดระดบัประเทศพม่า	
ให้เป็นเพียงส่วนหน่ึงของอนิเดยี	เนือ่งจากเหน็ว่าพม่ายงัล้าหลงั
อินเดียอยูม่าก	จึงยงัไม่เหมาะท่ีจะมรีฐับาลของตนเอง	จนกระทัง่
ปี	2480	อังกฤษจึงแยกพม่าออกจากอินเดีย
	 อังกฤษปกครองพม่าภายใต้หลักการ	“แบ่งแยกและ
ปกครอง” (Divided and Rule)	พยายามสร้างความแตกแยก
ระหว่างชาวพม่าแท้	หรือชาวบะมาร์	(Bamar)	และชนกลุ่ม
น้อยต่างๆ	โดยพื้นที่ของชาวพม่าแท้	จะอยู่ภายใต้การปกครอง
โดยตรงของข้าหลวงใหญ่องักฤษในอนิเดยี	แต่ชนกลุม่น้อยต่างๆ	
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีภ่เูขาและยากจน	ซึง่องักฤษไม่สนใจเท่าใด
นัก	ยอมให้ปกครองตนเองภายใต้ผู้น�าเดิม	
	 ส�าหรับในด้านการทหาร	ชาวบะมาร์ถูกกีดกันไม่ให้
เข้าร่วมในกองทัพของอาณานิคม	ทางกองทัพจึงต้องอาศัยชน	
กลุ่มน้อยที่มีความช�านาญในการต่อสู้เป็นหลัก	ท�าให้เกิดความ
เป็นปรปักษ์ทางเชื้อชาติระหว่างชาวบะมาร์และชนกลุ่มน้อย
ต่างๆ

:: นายพลออง ซาน (คนซ้าย) ผูน้ำาพม่าไปสู่

อสิรภาพจากองักฤษ

อู่ข้าวอู่นำ้าของโลก

 ในช่วงเป็นอาณานคิมขององักฤษ	พม่านบัเป็นประเทศ
ทีม่ั่งคัง่ทีส่ดุในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	เนือ่งจากเตม็ไป

ด้วยทรัพยากรธรรมชาต	ิไม่ว่าจะเป็นสนิแร่	น�า้มนั	ก๊าซธรรมชาติ	
อญัมณ	ีและมพีืน้ทีท่ีม่คีวามอดุมสมบรูณ์	เหมาะสมกบัการเพาะ
ปลูกพืชผลทางการเกษตร	

องักฤษได้พฒันาดนิแดนพม่าตอนล่าง

ให้เป็นแหล่งผลติข้าว เพือ่หล่อเลีย้ง

อาณานคิมอนิเดยีซ่ึงมปีระชากร

เพิม่ขึน้มากในขณะนัน้

”

”	 อังกฤษได้พัฒนาดินแดนพม่าตอนล่างให้เป็นแหล่ง
ผลิตข้าว	เพื่อหล่อเลี้ยงอาณานิคมอินเดีย	ซึ่งมีประชากรเพิ่ม
ข้ึนมากในขณะนั้น	ท�าให้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกจิของพม่า	มผีูอ้พยพเข้ามาหกัร้างถางพง	เพือ่ท�านาข้าว
จ�านวนมาก	ท�าให้เศรษฐกิจของพม่าเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบ
พอเลีย้งตวัเอง	กลายเป็นการผลติเพือ่ส่งออกตามแบบทนุนยิม
ของอังกฤษ	
		 พม่าพฒันาในด้านเกษตรกรรมอย่างรวดเรว็	จนกลาย
เป็นประเทศส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก	จากเดิมช่วงก่อนตก
เป็นอาณานิคมของอังกฤษส่งออก	0.5	ล้านตัน	ต่อมาเมื่อเป็น
อาณานิคมได้ส่งออกเพิ่มเป็น	2	ล้านตัน	ในปี	2443	และเพิ่ม
ขึ้นอีกเป็น	3	ล้านตัน	ในปี	2482	
	 พม่ายงัเป็นประเทศส่งออกไม้สกัแปรรปู	คดิเป็นสดัส่วน
สงูถงึร้อยละ	75	ของยอดส่งออกของโลก	ขณะเดยีวกนัประชากร
มีการศึกษาสูง	ท�าให้มีการคาดหวังว่า	ภายหลังได้รับเอกราช
แล้วจะเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว	
	 อังกฤษยังได้ปฏิรูปการศึกษาของพม่าให้เป็นแบบ		
ตะวันตก	ส่งเสริมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	รวมถึง
จดัตัง้มหาวทิยาลยัย่างกุง้	โดยใช้การเรยีนการสอนแบบองักฤษ	
ให้ทุนการศึกษา	และเปิดโอกาสให้คนเรียนดีเข้ารับราชการ

ความวุ่นวายทางการเมือง

ภายหลังได้รับเอกราช

	 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่	2	สิ้นสุดลงในปี	2488	
พม่าได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2490	โดย
รัฐธรรมนูญก�าหนดให้พม่า	ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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แบบรัฐสภา	มีประธานาธิบดีเป็นประมุข	นายกรัฐมนตรีเป็น
หวัหน้ารฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้	ภายหลงัประกาศใช้รฐัธรรมนญู	
อังกฤษยังคงรักษาสิทธ์ิทางการทหารไว้	โดยได้มอบเอกราชให้
แก่พม่าอย่างสมบูรณ์	เมื่อวันที่	4	มกราคม	2491

:: นายอนุู อดตีนายกรฐัมนตรพีม่า เมือ่ครัง้เดนิทางไป

เยือนประเทศอสิราเอล เมือ่ปี 2498

	 แม้นายพลออง	ซาน	จะเป็นผู้น�าในการเรียกร้อง
เอกราชจากอังกฤษ	แต่เขาถึงแก่อสัญกรรมจากการถูกลอบ
สังหาร	เมื่อเดือนกรกฎาคม	2490	ดังนั้น	ตะขิ้นนุ	หรืออูนุ	จึง
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	
	 ในช่วงสบิปีแรกภายหลงัได้รบัเอกราช	แม้การปกครอง
ของพม่าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยได้รับผลส�าเร็จค่อนข้างดี	
แต่ในด้านเศรษฐกจิกลบัไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าใดนกั	เนือ่งจาก
รัฐบาลได้ด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเน้นสวัสดิการ	และ
ระบบวางแผนจากส่วนกลาง	โดยพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก	
เพือ่สนบัสนนุการใช้จ่ายของรฐับาล	ก่อให้เกิดปัญหาเงนิเฟ้อขึน้	
	 พม่าต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ทางการเมืองครั้งใหญ่
เมือ่ปี	2501	พรรคการเมอืงเกดิแตกแยก	เพือ่แก้ไขสถานการณ์	
นายอูนุจึงได้ชักน�าทหารให้เข้ามามีบทบาทกับการเมือง	โดย
เชญินายพลเนวนิ	ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ	ให้จดัตัง้รฐับาลทหาร
เป็นการชัว่คราว	เพือ่ฟ้ืนฟคูวามสงบของประเทศ	โดยมีเงือ่นไข
ว่าหากเหตกุารณ์สงบ	จะต้องให้รฐับาลพลเรอืนกลบัมาปกครอง
เหมือนเดิม	จากนั้นกองทัพได้ท�าการจับกุมบุคคล	ที่เป็นแนว
ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์	
	 กองทัพพม่าได้ท�าตามสัญญา	โดยภายหลังจากนั้นได้
จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในปี	2503	ปรากฏว่านายอูนุ	ชนะ
การเลือกตั้ง	โดยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้น	แต่เมื่อเข้า
มาบริหารประเทศ	ก็ประสบปัญหาครั้งใหญ่ซ�้าอีก	ทั้งความ
วุ่นวายจากการคอร์รัปชั่นของบุคคลในคณะรัฐบาล	

	 ขณะเดียวกัน	ชาวรัฐฉานได้เคลื่อนไหวทวงสิทธิ์ตาม
รฐัธรรมนญูปี	2490	ทีย่นิยอมให้ชนกลุม่น้อยแยกตวัเป็นอสิระ
ออกจากพม่า	ตามสนธิสัญญาเวียงปางหลวง	ซึ่งลงนามเมื่อ			
วันที่	12	กุมภาพันธ์	2490
	 นอกจากนี้	ยังเกิดความขัดแย้งจากกรณีที่นายอูนุได้
ประกาศให้พทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาต	ิเกดิการต่อต้าน
อย่างรุนแรงจากชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอื่น	เช่น	รัฐคะฉิ่น	
ซ่ึงมีผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนมาก	และขยายไปถึงรัฐ
กะเหรี่ยงและรัฐฉิ่นด้วย

ยุค “เนวิน” -  จุดเปลี่ยน 

สู่ระบอบเผด็จการทหาร  

 นายพลเนวินได้ก่อรัฐประหารเมื่อวันที่	2	มีนาคม	
2505	โดยได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาลปฏิวัติของสหภาพพม่า	ใน
ช่วงแรกมกีารมองว่าจะเป็นเหมอืนกับเมือ่ครัง้นายพลเนวิน	ได้
เข้าไปรกัษาการรฐับาลชัว่คราวระหว่างปี	2501	-	2503	เท่านัน้	
แต่สถานการณ์กลับตรงกันข้าม	เป็นการยึดอ�านาจของทหาร
ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน

:: พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ เสดจ็พระราชดำาเนนิ

เยอืนพม่าเมือ่ปี 2503
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	 นายพลเนวิน	เกิดเมื่อปี	2454		เป็นลูกครึ่งพม่าและ
จีน	แม้เขาจะเป็นสหายร่วมรบมากับนายพลออง	ซาน	แต่
บุคลิกลักษณะแตกต่างกันมาก	โดยนายพลออง	ซาน	มี
บคุลกิลกัษณะเป็นคนดีมศีีลธรรม	เป็นคนชอบคิดวิเคราะห์	และ
ตรงไปตรงมา	ขณะทีน่ายพลเนวนิ	มบีคุลกิลกัษณะตรงกันข้าม	
ทีช่อบเล่นพนนั	ดืม่สรุา	ชอบปิดบงัซ่อนเร้นไม่น่าไว้ใจ	นอกจากนี้	
เป็นคนเจ้าชู้	แต่งงานถึง	7	ครั้ง	โดยภรรยาบางคนสืบเชื้อสาย
มาจากกษัตริย์พม่า	และบางคนเป็นนักแสดงชาวอิตาลี
	 ภายหลงัการรฐัประหาร	พม่าภายใต้นายพลเนวนิ	ได้
ปกครองประเทศในระบอบเผด็จการอย่างเบ็ดเสร็จ	ยกเลิก
รฐัธรรมนญูปี	2490	ยกเลกิพรรคการเมอืง	ยกเลกิหนงัสอืพมิพ์
อิสระ	โดยเหลือเฉพาะหนังสือพิมพ์ฉบับเดียว	คือ	Working	
People’s	Daily	จ�ากัดการติดต่อกับต่างประเทศ	และปฏิเสธ
การแยกตัวเป็นอิสระของบรรดารัฐชนกลุ่มน้อยอย่างสิ้นเชิง	
โดยใช้วิธีทางทหารเข้ามาแก้ปัญหาอย่างรุนแรง	
	 แม้ภายหลังรัฐประหารเพียงไม่กี่เดือน	ได้เกิดการ
ประท้วงของนกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัย่างกุง้	เม่ือเดอืนกรกฎาคม	
2505	แต่ได้ถูกปราบปรามอย่างเด็ดขาด	มีนักศึกษาเสียชีวิต
จากเหตุการณ์ครั้งนี้มากกว่า	100	คน

	 ในช่วงนีพ้ม่าใช้นโยบายเศรษฐกจิสงัคมนยิมแบบพม่า	
(Burmese	Way	to	Socialism)	หรือพุทธสังคมนิยม	ระบบ
เศรษฐกิจแบบตลาดได้ถกูทดแทนโดยระบบวางแผนส่วนกลาง	
โดยยึดโรงงานอุตสาหกรรมของภาคเอกชนมาเป็นของรัฐ	
เศรษฐกจิพม่าเริม่ถดถอย	ผลผลติเกษตรกรรมลดลง	เกดิตลาด
มืด	
	 แม้ต่อมาพม่าได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อ
ปี	2517	แต่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	เนื่องจากเป็น
ระบบพรรคการเมืองพรรคเดียว	จากนั้นในปี	2524	นายพล				
เนวินลาออกจากต�าแหน่งประธานาธิบดี	โดยนายพลซัน	ยุ									

ในช่วงนีพ้ม่าใช้นโยบายเศรษฐกจิ

สงัคมนยิมแบบพม่า  

ระบบเศรษฐกจิแบบตลาดถกูทดแทน 

โดยระบบวางแผนส่วนกลาง

”

”

(San	Yu)	มาด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีแทน	แต่นายพล					
เนวินยังคงกุมอ�านาจปกครองประเทศ	โดยยังคงเป็นหัวหน้า
พรรค	Burma	Socialist	Program	Party	(BSPP)	และกุม
อ�านาจปกครองประเทศยาวนานเกือบ	26	ปี	จนกระทั่งลาออก
จากหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2531
	 อนึง่	ภายหลงัลาออกจากต�าแหน่งหวัหน้าพรรค	BSPP	
และเกดิการรฐัประหารในปี	2531	อทิธพิลของนายพลเนวนิใน
กองทพัเริม่เสือ่มถอย	และในเดอืนมนีาคม	2545	มกีารกล่าวหา
ว่าลูกเขยของนายพลเนวิน	วางแผนก่อรัฐประหาร	ท�าให้เขา
และลูกสาวถูกกักบริเวณไว้ที่บ้านจนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่	
5	ธันวาคม	2545	ขณะมีอายุ	92	ปี	โดยงานศพเป็นไปอย่าง
เรียบง่าย	ไม่ถือเป็นงานรัฐพิธีแต่อย่างใด	โดยมีผู้เข้าร่วมงาน
เพียงแค่	30	คนเท่านั้น
	 จากเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวเดินขบวนต่อต้าน
รัฐบาลครั้งใหญ่เมื่อปี	2531	ได้น�าไปสู่การรัฐประหารเมื่อวันที่	
18	กันยายน	2531	โดยพลเอกอาวุโสซอ	หม่อง	ซ่ึงขณะน้ัน
ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	ได้ท�าการก่อ
ตั้ง	State	Law	and	Order	Restoration	Council	(SLORC)	
โดยสัญญาว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย	

	 ขณะเดยีวกนัพม่าพยายามฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ	รฐับาลของ
พลเอกอาวุโสซอ	หม่อง	ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายเศรษฐกิจมา
เป็นก่ึงเสรตีามแนวทนุนยิม	โดยเปิดให้ภาคเอกชนท�าธรุกิจ	เปิด
รบัการลงทนุจากต่างประเทศ	เพือ่ให้ได้รบัเงินตราต่างประเทศ	
ประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว
	 รฐับาลพม่าได้พยายามส่งเสรมิการลงทนุโดยตรงจาก
ต่างประเทศ	และได้ประกาศใช้กฎหมายการลงทนุต่างชาตขิอง

รฐับาลพม่าได้พยายาม

ส่งเสรมิการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ 

และได้ประกาศใช้กฎหมาย

การลงทนุต่างชาติ

ของประเทศพม่า เมือ่ปี 2531

”

”
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ประเทศพม่า	(Myanmar	Foreign	Investment	Law	-	FIL)	
เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2531	โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการ
ลงทนุในทรพัยากรธรรมชาตขิองพม่า	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อการพัฒนาประเทศ	ท้ังด้านการกระจายรายได้ประชากร	การ
พัฒนาฝีมือแรงงาน	และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง
ในประเทศ	รวมถึงการให้หลกัประกนัในด้านต่างๆ	เช่น	การให้
หลกัประกนัว่ารฐับาลจะไม่ยึดกิจการมาเป็นของรฐั	การอนญุาต
ให้ส่งผลก�าไรกลับออกนอกประเทศ	ฯลฯ	
		 รัฐบาลยังได้ประกาศเมื่อปี	2532	เปลี่ยนชื่อประเทศ
จาก	“พม่า” (Burma)	เป็น “เมยีนมาร์” (Myanmar)	โดยอ้างว่า	
ค�าว่า	พม่าท่ีมีความหมายแค่ชนเชือ้ชาตพิม่า	ซึง่ความจรงิแล้ว
ประเทศประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ	มากมาย	และเปลีย่นชือ่ภาษา
อังกฤษของกรุงย่างกุ้งจาก	Rangoon	เป็น	Yangon	เพื่อตรง
กับเสียงในภาษาพม่า

ชัยชนะที่ถูกปฏิเสธของ ออง ซาน ซูจี 

 ปลายปี	2533	ได้จดัการเลอืกตัง้ขึน้	ซึง่พรรคสนันบิาต
แห่งชาตเิพ่ือประชาธิปไตย	(National	League	for	Democracy	
-	NLD)	ของนางออง	ซาน	ซจู	ีได้หาเสียงโดยวจิารณ์การปกครอง
ของทหาร	ว่าผิดพลาดจนท�าให้พม่ากลายเป็นประเทศยากจน
	 ความกล้าหาญของเธอ	ท�าให้ประชาชนซึง่ก�าลงัเบือ่หน่าย	
กบัการปกครองของทหาร	ให้การสนบัสนนุอย่างท่วมท้น	พรรค	
NLD	ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย	โดยได้รับ
คะแนนเสียงเป็นสัดส่วนร้อยละ	60	ของทั้งหมด	และได้	392	
ที่นั่ง	จากทั้งหมด	489	ที่นั่ง	ในขณะที่พรรค	NUP	ของทหาร
ได้คะแนนเสียงเพียงร้อยละ	25	ได้รับเลือกตั้งเพียง	10	ที่นั่ง
เท่านั้น	

	 แต่ภายหลงัการเลอืกตัง้	รฐับาลทหารพม่ากลบัปฏิเสธ
ที่จะยอมรับผลการเลือกตั้ง	และมอบอ�านาจให้กับพรรค	NLD	
ท�าให้ประชาชนไม่พอใจจนเกิดการประท้วง	จนเป็นเหตุให้มี
นักการเมืองและประชาชนที่ไม่พอใจรัฐบาลถูกจับกุม	จนต้อง
หลบหนีออกนอกประเทศเป็นจ�านวนมาก

ยุค “ตาน ฉ่วย” สหรัฐฯ  - อียู ควำ่าบาตร 

 ต่อมา	พลเอกอาวุโสตาน	ฉ่วย	(Senior	General	
Than	Shwe)	ได้กุมอ�านาจปกครองประเทศตั้งแต่วันที่	23	
เมษายน	2535	ขณะที่พลเอกอาวุโสซอ	หม่อง	ได้ลาออกจาก
ต�าแหน่งประธาน	SLORC	โดยให้เหตผุลว่ามปัีญหาด้านสขุภาพ	
และต่อมาได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2540	
ขณะมีอายุ	68	ปี
	 พลเอกอาวุโสตาน	ฉ่วย	ขึน้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ระหว่างปี	2535	–	2546	ซึง่ในอดตีเคยเป็นผูบ้ญัชาการโรงเรยีน
นายร้อยพม่า	รวมท้ังเคยเป็นผู้บญัชาการทหารในพ้ืนท่ีสามเหลีย่ม
ทองค�า	ใกล้พรมแดนลาว	และไทย	โดยมบุีคลกิลกัษณะชาตนิยิม
สูง	ไม่นิยมต่างชาติโดยสิ้นเชิง	รวมทั้งไม่ชอบคนกลุ่มน้อยด้วย	
	 พม่าได้พยายามส่งเสริมการลงทุนมากขึ้นตามล�าดับ	
โดยในปี	2537	ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการลงทุนแห่งพม่า	
(Myanmar	Investment	Commission	-	MIC)	ขึ้น	ภายใต้
กระทรวงวางแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต	ิเพือ่เป็นหน่วยงาน

:: พลเอกอาวโุสตาน ฉ่วย
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รบัผดิชอบการลงทนุ	ทัง้ของชาวพม่าและชาวต่างชาต	ิจากนัน้
ในปี	2538	ได้มีการก่อต้ังคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งพม่า	(Myanmar	Industrial	Development	Committee	
-	MIDC)	โดยมีกรรมการเป็นรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆ	

	 จากปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนของพม่า	ประกอบ
กบัการทีร่ฐับาลทหารได้ยกเลกิผลการเลอืกตัง้เมือ่ปี	2533	ท�าให้
ประเทศตะวันตกคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อพม่า	
	 โดยกรณขีองสหรฐัฯ	ได้ออกกฎหมายเมือ่ปี	2540	ห้าม
การลงทนุโครงการใหม่ในพม่า	แม้บรษิทัสหรฐัฯ	ท่ีด�าเนินธรุกจิ
อยูแ่ล้วในพม่าก่อนหน้าน้ี	สามารถด�าเนินธรุกจิต่อไปได้	แต่ส่วน
ใหญ่ได้ยกเลิกการด�าเนินธุรกิจในพม่า	โดยมีเหตุผลมาจากถูก
ความกดดนัจากองค์กรสทิธมินษุยชน	และจากผลประกอบธรุกจิ
ซึ่งไม่ค่อยดีนัก	
	 ส�าหรับโครงการขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ	ในพม่า	ใน
ช่วงต่อมาที่ด�าเนินการต่อเนื่อง	มีเพียงกิจการเดียว	คือ	การขุด
เจาะปิโตรเลยีมของบรษิทั	เชพรอนฯ	(โดยบรษิทัฯ	ได้ซือ้กจิการ
บรษิัท	ยโูนแคลฯ	ทัง้หมดเมือ่ปี	2548	ท�าให้เป็นเจ้าของกิจการ
ของบริษัท	ยูโนแคลฯ	ในพม่าด้วย)	
	 ต่อมาในปี	2546	รัฐสภาสหรัฐฯ	ได้ผ่านกฎหมาย	
Burmese	Freedom	and	Democracy	Act	เพิ่มระดับการ
คว�่าบาตรทางเศรษฐกิจ	โดยห้ามน�าเข้าสินค้าที่ผลิตในพม่า
ทัง้หมด	ห้ามการให้บริการทางการเงนิแก่พม่า	รวมถงึได้พยายาม
กีดกันไม่ให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศ	ให้สินเชื่อแก่พม่า	
นอกจากนี้	ยังปฏิเสธไม่ออกวีซ่าแก่นายทหารและข้าราชการ
ระดบัสูงของพม่า	เนือ่งจากเหตผุลในด้านการละเมดิสทิธมินษุยชน
	 ขณะทีส่หภาพยโุรปได้ห้ามส่งอาวุธและความช่วยเหลอื	

จากปัญหาการละเมดิ

สทิธมินษุยชนของพม่า 

ท�าให้บรษิทัส่วนใหญ่

ได้ยกเลกิการด�าเนนิธรุกจิ 

และจากผลประกอบธรุกจิ

ซึง่ไม่ค่อยดนีกั

”

”

ที่ไม่ใช่ด้านมนุษยธรรมแก่พม่า	ห้ามการออกวีซ่าให้แก่ผู้น�า
ทางการทหาร	และห้ามการลงทนุในกจิการบางประเภท	อย่างไร
ก็ตาม	ประเทศอื่นๆ	เช่น	จีน	อินเดีย	ไทย	ฯลฯ	ยังคงท�าการค้า
กับพม่าตามปกติต่อไปอีก
	 แม้ว่ามาตรการห้ามน�าเข้าสินค้าจากพม่า	จะได้รับ
การวิจารณ์ว่าจะส่งผลกระทบทางลบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนพม่า	แต่นางออง	ซาน	ซจู	ีเหน็ว่าเป็นมาตรการส�าคญั
ท่ีจะสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลทหารของพม่า	ให้เคารพสิทธิ
มนุษยชน	และหันมาสู่ระบอบประชาธิปไตย

นโยบายปรองดองแห่งชาติ

ของพลเอกขิ่น ยุ้นต์ 

 ปี	2540		พรรค	SLORC	ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	สภา
สนัติภาพและการพฒันาแห่งรฐั	(State	Peace	and	Develop-
ment	Council	-	SPDC)	โดยมีประธาน	SPDC	เป็นประมุข
ประเทศ	และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล	โดยพลเอก
อาวุโสตาน	ฉ่วย	ได้ควบต�าแหน่งทั้งเป็นประธานสภา	SPDC	
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	และนายกรัฐมนตรี	ส่วนพลเอกขิ่น	
ยุ้นต์	(Khin	Nyunt)		เป็นเลขาธิการสภาฯ	พลโทหม่อง	เอย์	
(Maung	Aye)	คุมก�าลังทหารในส่วนภูมิภาคทั้งหมด
	 ต่อมา	พลเอกข่ิน	ยุ้นต์	ได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารง
ต�าแหน่งนายกรฐัมนตรต้ัีงแต่วนัที่	25	สงิหาคม	2546	เนือ่งจาก
เป็นผู้นิยมการเดินสายกลาง	ท�าให้มีภาพลักษณ์ว่าจะเป็นผู้ที่มี
บทบาทส�าคัญ	ในการด�าเนินนโยบายให้พม่าเป็นที่ยอมรับจาก
นานาประเทศ	โดยเป็นทหารที่เติบโตในสายการข่าว	ในอดีต

:: พลเอกขิน่ ยุน้ต์
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เป็นคนใกล้ชดิกบันายพลเนวนิ	มคีวามคดิก้าวหน้าในการพฒันา
เศรษฐกจิ	รวมถงึเป็นผู้ทีม่สีมัพนัธ์อันดกัีบประชาคมต่างประเทศ	
โดยเฉพาะอาเซี่ยนและจีน
	 พลเอกขิ่น	ยุ้นต์	เป็นคนพม่าเชื้อสายจีน	ได้รับการ
ยกย่องว่ามีความฉลาดหลักแหลม	อย่างไรก็ตาม	นายทหาร
ระดับสูงไม่ค่อยไว้วางใจเขานัก	เนื่องจากเป็นผู้ท�างานใต้ดิน	
และได้รวบรวมเอกสารลับต่างๆ	เป็นจ�านวนมาก

	 จากนั้นเมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2546	พลเอกขิ่น	ยุ้นต์	
ได้ประกาศแนวทางไปสู่กระบวนการปรองดองแห่งชาติและ
ประชาธิปไตยภายใต้ชือ่	Roadmap	to	Democracy	เพือ่แก้ไข
ปัญหาภายในประเทศ	และลดแรงกดดนัจากประชาคมระหว่าง
ประเทศ	ได้เปิดเจรจาลบัๆ	กบันางออง	ซาน	ซจู	ีโดยมอีงค์การ
สหประชาชาติเป็นตัวกลาง	ทั้ง	2	ฝ่าย	สามารถตกลงกันได้ใน
ระดับหนึ่ง	กล่าวคือ	นางออง	ซาน	ซูจี	ประกาศจะสนับสนุน
ให้ประชาคมโลกหยุดโดดเดี่ยวพม่า	และในขณะเดียวกันฝ่าย
รัฐบาลยอมให้พรรคการเมืองของเธอรณรงค์หาเสียงต่อไป
	 อย่างไรก็ตาม	นโยบายปรองดองแห่งชาติของนายก
รัฐมนตรี	พลเอกข่ิน	ยุ้นต์	ประสบปัญหาถูกต่อต้าน	เขาถูก			
บงัคบัให้ลาออกจากต�าแหน่งนายกรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่19	ตลุาคม	
2547	จากนั้นได้ถูกกักบริเวณให้อยู่ในบริเวณบ้านพัก	โดยเพิ่ง
ถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระเมื่อวันที่	13	มกราคม	2555	ภายใต้
แผนนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองของประธานาธิบดีเต็งเส่ง

พลเอกขิน่ ยุน้ต์ ได้ประกาศแนวทาง

ไปสูก่ระบวนการปรองดองแห่งชาติ

และประชาธปิไตยภายใต้ชือ่ 

Roadmap to Democracy

เพือ่แก้ไขปัญหาภายในประเทศ

และลดแรงกดดนั

จากประชาคมระหว่างประเทศ

”

”

พลเอกเต็ง เส่ง กอร์บาชอฟ แห่งพม่า 

 พลเอก	อาวโุสโซ	วนิ	(Soe	Win)	ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็น
นายกรฐัมนตรคีนใหม่	แต่ต่อมาได้ล้มป่วยด้วยโรคมะเรง็ในเมด็
โลหิตขาว	ท�าให้พลเอกเต็ง	เส่ง	(U	Thein	Sein)	ได้รับแต่งตั้ง
ให้รักษาการในต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน	นับตั้งแต่เดือน
เมษายน	2550	เป็นต้นมา	และเมือ่พลเอก	อาวโุสโซ	วนิ	ถงึแก่
อสัญกรรม	เมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2550	จึงได้แต่งตั้งให้พลเอก
เต็ง	เส่ง	เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมา
	 พลเอกเต็ง	เส่ง	เกิดเมื่อปี	2488	ปัจจุบันอายุ	67	ปี		
ภายหลังจบการศกึษาจากสถาบนัป้องกนัประเทศ	ได้รบัราชการ
ทหาร		โดยภารกิจส่วนใหญ่จะอยู่ในสายเสนาธิการ	ไม่ค่อยได้
คุมก�าลัง	เคยเป็นผู้บัญชาการทหารในพื้นท่ีชายแดนติดต่อกับ
จนี	ไทย	และลาว	ซึง่เป็นช่วงทีเ่กดิการปะทะกนัระหว่างทหารไทย
และพม่า	ท่ีบริเวณชายแดนแถบท่าขี้เหล็กและแม่สายเมื่อปี	
2544 

:: ประธานาธบิดเีตง็ เส่ง กบันายกรฐัมนตรไีทย 

นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร

พลเอกเตง็ เส่ง มภีาพลกัษณ์

เป็นทหารทีเ่ดนิสายกลาง

ไม่ทะเยอทะยานทางการเมอืง  

หนงัสอืพมิพ์นวิยอร์กไทม์

ขนานนามว่าเป็น 

“มคิาอลิ กอร์บาชอฟ แห่งพม่า” 

”

”
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	 เส้นทางในกองทัพของพลเอกเต็ง	เส่ง	ถือว่าได้รับ
อานสิงส์จากทีน่ายทหารอาวโุสหลายคน	เสยีชวีติจากเหตกุารณ์
เฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อปี	2544	ท�าให้เขาได้รับการเลื่อนต�าแหน่ง
อย่างรวดเรว็	ต่อมาเมือ่มกีารปลดและควบคมุตวันายกรฐัมนตรี	
คือ	พลเอกขิ่น	ยุ้นต์	เมื่อปลายปี	2547	ท�าให้พลเอกเต็ง	เส่ง	
ได้เลือ่นต�าแหน่งเป็นเลขาธกิารคนที	่1	ซึง่นบัเป็นต�าแหน่งทาง
ทหารที่ส�าคัญมากเป็นอันดับ	4	ของพม่า
	 ส�าหรับพลเอกเต็ง	เส่ง	มีภาพลักษณ์เป็นทหารที่เดิน
สายกลาง	ไม่ก้าวร้าว	มือสะอาด	ไม่มีประวัติการทุจริต	ไม่
ทะเยอทะยานทางการเมือง	บุคลิกท่าทางเป็นหนอนหนังสือ	
ถ่อมตัว	และจริงใจ	หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ถึงกับขนานนาม
เขาว่าเป็น	“มิคาอิล กอร์บาชอฟ แห่งพม่า” 
			 ในยคุของพลเอกเตง็	เส่ง	การปฏรูิปการเมอืงของพม่า
เริ่มต้นอีกครั้ง	และจนถึงปัจจุบัน	มีความคืบหน้าตามแนวทาง
ที่ประกาศไว้		กล่าวคือ		มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	เพื่อ
ทดแทนรัฐธรรมนูญปี	2517	ที่ยกเลิกไปเม่ือปี	2531	โดยร่าง
แล้วเสรจ็เมือ่เดอืนกมุภาพันธ์	2551	จากนัน้ได้จดัให้ลงประชามติ
รับรองรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2551	โดยผลการ
ลงประชามติได้รับรองเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	92.4	โดย
รัฐธรรมนูญปี	2551	มีประเด็นส�าคัญ	ดังนี้

รปูแบบการปกครองแบบประธานาธบิด	ี(Presidential	
System)	โดยประธานาธิบดีจะท�าหน้าที่	เป็นทั้ง
ประมขุทางด้านพธิกีารและหวัหน้ารฐับาล	ผูด้�ารง
ต�าแหน่งประธานาธบิดจีะมาจากการเลอืกตัง้ทาง
อ้อม	กล่าวคอื	ประชาชนเลอืกคณะผูเ้ลอืกต้ังก่อน	
จากนัน้คณะผูเ้ลอืกตัง้จะท�าการเลอืกประธานาธบิดี
เป็นรฐัรวม	(Federal	State)	มท้ัีงหมด	7	รฐัและ
อีก	7	เขต	ไม่รวมเขตที่ดูแลโดยรัฐบาลกลาง	
(Union)		คือ	เมืองหลวง	กรุงเนปิดอว์
สภานิติบัญญัติประกอบด้วย	2	สภา	คือ	สภา					
ผู้แทนประชาชน	(Pyithu	Hluttaw)	หรือสภา					
ผู้แทนราษฏร	มีสมาชิก	440	ที่นั่ง	มาจากการ
เลอืกตัง้ทัว่ไปของประชาชนร้อยละ	75	หรอื	330	
ที่นั่ง	และแต่งตั้งจากทหารอีก	110	ที่นั่ง	ส่วน
สภาผู้แทนแห่งชาติ	(Amyotha	Hluttaw)	หรือ
วุฒิสภา	มีสมาชิก	224	ที่นั่ง	มาจากการเลือกตั้ง

ทั่วไปของประชาชนร้อยละ	75	หรือ	168	ที่นั่ง	
และแต่งตั้งจากทหารอีก	56	ที่นั่ง
รฐัมนตรจีาก	3	กระทรวง	คอื	กระทรวงกลาโหม	
กระทรวงมหาดไทย	และกระทรวงทีเ่กีย่วข้องกบั
กิจการชายแดน	ต้องมาจากทหารเท่าน้ัน	ท้ังนี้	
ประธานาธิบดีสามารถขอความเห็นชอบจากผู้
บญัชาการทหารสงูสดุในการแต่งตัง้รัฐมนตรี	ใน
กระทรวงที่นอกเหนือจากนี้

•

•

•

•

เลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 20 ปี 

 ภายหลงัจากประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่	พม่าได้
จดัการเลอืกตัง้เมือ่วนัที	่7	พฤศจกิายน	2553	นบัเป็นการเลอืกตัง้
เป็นครั้งแรกในรอบ	20	ปี	โดยพรรคสหภาพสามัคคีและการ
พัฒนา	(The	Union	Solidarity	and	Development	Party	
–	USDP)	ของทหาร	ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นจ�านวนมาก	คือ	
388	ที่นั่ง	จากทั้งหมด	498	ที่นั่ง	
	 ขณะทีพ่รรคสนันบิาตแห่งชาตเิพือ่ประชาธปิไตยของ
นางออง	ซาน	ซูจี	เห็นว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม	
เนือ่งจากรฐัธรรมนญูก�าหนดกฎกตกิาเป็นการเฉพาะ	เพือ่น�าเอา
รัฐบาลทหารกลับคืนมามีอ�านาจ	ดังน้ัน	จึงได้คว�่าบาตรไม่ส่ง			
ผู้สมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้	ส่งผลให้ต้องถูกยุบพรรค
	 ภายหลังเลือกตัง้เพียง	6	วนั	คอื	เมือ่วนัที	่13	พฤศจิกายน	
2553	ได้เริ่มมีสัญญาณสมานฉันท์ภายในประเทศ	โดยรัฐบาล
พม่าได้ปล่อยตัวนางออง	ซาน	ซูจี	จากการควบคุมตัวภายใน
บ้านพักนาน	7	ปี	ยิ่งไปกว่านั้น	ทางการพม่ายังได้เสนอให	้					
นางออง	ซาน	ซูจี	จดทะเบียนพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ
ประชาธิปไตย	(NLD)	อย่างถูกกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง	ภายหลัง
ถูกยุบไป	เนื่องจากได้ถูกคว�่าบาตรการเลือกตั้ง	

จัดตั้งรัฐบาลพลเรือน 

 รัฐสภาในกรุงเนปิดอว์	ได้เปิดประชุมครั้งแรก	เมื่อ
ปลายเดอืนมกราคม	2554	และนายเตง็	เส่ง	อดตีนายกรฐัมนตร	ี
(ภายหลังลาออกจากราชการทหาร	จะไม่มีสิทธิ์ใช้ยศทางการ
ทหาร)	ได้รบัเลอืกให้เป็นประธานาธบิด	ีทัง้ๆ	ทีก่่อนหน้านีห้ลายฝ่าย
ได้คาดหมายว่า	นายกรฐัมนตรจีะเป็นบุคคลอืน่	เนือ่งจากนายเตง็	เส่ง	
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มีปัญหาทางสุขภาพ	โดยเป็นโรคหัวใจ	และต้องอาศัยเครื่อง
ช่วยการเต้นของหวัใจ	(Pacemaker)	และอยากวางมอืทางการ
เมือง	แต่ได้รับการไว้วางใจจากทั้งกองทัพและภาคราชการให้
มาด�ารงต�าแหน่ง
	 ส่วนพลโททิน	ออง	มิ้น	อู	(Tin	Aung	Myint	Oo)	
และนายแพทย์สาย	หมอก	ค�า	(Sai	Mauk	Kham)	ชาวรฐัฉาน	
รับต�าแหน่งรองประธานาธิบดี	โดยได้เข้าพิธีสาบานตนรับ
ต�าแหน่งประธานาธิบดี	และรองประธานาธิบดี	เมื่อวันที่	30	
มนีาคม	2554	นบัเป็นการถ่ายโอนอ�านาจการปกครองประเทศ
จากรัฐบาลทหารมายังรัฐบาลพลเรือน	

ปูทางสู่กระบวนการสมานฉันท์

 ภายหลังรับต�าแหน่งประธานาธิบดี	นายเต็ง	เส่ง	ได้
พยายามสร้างความสมานฉันท์ขึ้นในประเทศอย่างรวดเร็วใน
หลายด้านพร้อมๆ	กัน	เป็นต้นว่า	ได้เชิญนางออง	ซาน	ซูจี	ไป
พบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2554	ณ	กรุงเนปิดอว์	
(Naypyidaw)		พร้อมหารือข้อราชการนานถึง	1	ชั่วโมง
	 รฐับาลพม่าได้จดัตัง้คณะกรรมการด้านสทิธมินษุยชน
แห่งชาติ	เมื่อวันที่	5	กันยายน	2554	มีสมาชิกในคณะทั้งหมด	
15	คน	และมีนายวิน	มา		นักการทูตซึ่งเกษียณราชการไปแล้ว	
ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธาน	ต่อมารฐับาลยงัปล่อยนกัโทษการเมอืง
อกีเป็นจ�านวนมาก	นบัตัง้แต่วนัที	่12	ตลุาคม	2554	เป็นต้นมา	

:: ประธานาธิบดเีตง็ เส่ง หารอืข้อราชการกบันางออง ซาน ซจูี 

เป็นครัง้แรกเม่ือวันที ่19 สงิหาคม 2554 ณ กรงุเนปิดอว์

	 ล่าสดุรฐับาลพม่ายงัอนญุาตให้คณะจากต่างประเทศ	
มาสงัเกตการณ์การเลือกตัง้ซ่อมในวนัที	่1	เมษายน	2555	เพือ่
ยืนยันว่าการเลือกตั้งได้ด�าเนินการอย่างโปร่งใส

เจรจากับชนกลุ่มน้อย เพื่อยุติสงคราม

 รัฐบาลพม่ายังได้เปิดเจรจาสันติภาพกับกลุ่มกบฏชน	
กลุ่มน้อย	โดยได้เจรจากับกลุ่มต่างๆ	เช่น	พรรครัฐมอญใหม่	
(New	Mon	State	Party	-	NMSP)	ซึ่งเป็นพรรคการเมือง
ของกองทัพปลดปล่อยชาตพัินธุม์อญ	(Mon	National	Liberation	
Army	-	MNLA)	
	 นอกจากนี	้ยงัได้เปิดเจรจากบัผูแ้ทนจากกลุม่การเมอืง	
และกองทพัของสหภาพแห่งชาตกิะเหรีย่ง	(KNU)	ทีเ่มอืงพะอนั	
ในรัฐกะเหรี่ยง	และได้ลงนามข้อตกลงร่วมกัน	13	ข้อ	เมื่อวัน
ที่	6	เมษายน	2555	ว่าด้วยหลักปฏิบัติและความร่วมมือสู่การ
หยดุยงิถาวร	อนัรวมถงึรับประกนัความปลอดภัยของประชาชน	
จดัสรรหาทีอ่ยูใ่ห้แก่ชาวบ้านหลายหมืน่คน	ทีไ่ร้ถิน่ฐานจากเหตุ
สูร้บในรฐักะเหรีย่งตลอด	20	ปีทีผ่่านมา	และจะร่วมมอืกนัเกบ็
กู ้กับระเบิด	นอกจากนี้	รัฐบาลยังเชิญชวนให้	KNU	ตั้ง
พรรคการเมือง	เพื่อส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งรัฐสภาครั้งหน้า	เพื่อ
มีส่วนร่วมในการบริหารปกครองรัฐกะเหรี่ยง
	 อย่างไรก็ตาม	การเจรจากับกองทัพเอกราชคะฉิ่น	
(KIA)	ยงัตดิขดั	เนือ่งจากรฐัคะฉิน่เป็นศนูย์กลางของผลประโยชน์
ด้านพลังงานของทั้งพม่าและจีน	เป็นที่ตั้งของเขื่อนไฟฟ้าและ
ท่อส่งผ่านน�้ามันปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ	ที่เชื่อมต่อไปยัง
มณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

นานาประเทศผ่อนคลายการควำ่าบาตร

 จากสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชน	และกระบวนการ
ประชาธิปไตยในพม่าปรับตัวดีขึ้นมาก	ท�าให้รัฐมนตรีระดับสูง
ของประเทศต่างๆ	เดินทางไปพม่าอย่างไม่ขาดสาย	เช่น									
นางฮิลารี่	คลินตัน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของสหรัฐฯ	ได้เดินทางไปยังพม่าระหว่างวันที่	30	พฤศจิกายน	
–	2	ธนัวาคม	2554	จากนัน้นายยคูโิอะ	อดิาโน	รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเศรษฐกิจ	การค้า	และอุตสาหกรรม	ของญี่ปุ่น	ได้		
เดินทางไปยังพม่าในช่วงเดือนมกราคม	2555
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	 จากสถานการณ์ท่ีปรับตวัดข้ึีน	ประเทศต่างๆ	ได้ค่อยๆ	
ผ่อนคลายการคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจ	เป็นต้นว่า	นางฮิลารี่					
คลินตัน	ได้กล่าวเมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2554	ว่าสหรัฐฯ	
พร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนกับพม่า	หากมีสัญญาณท่ีดีเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปทางการเมือง	
	 อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากมาตรการคว�่าบาตรทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ	ต่อพม่านั้น	จ�านวนมากได้ตราขึ้นในรูป
กฎหมาย	ไม่ได้ออกในรปูกฎระเบยีบของทางราชการแต่อย่างใด	
ดังนั้น	การยกเลิกจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	ซึ่งเป็น	
กระบวนการต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน
	 ผูเ้ชีย่วชาญได้คาดการณ์ว่า		การคว�า่บาตรทางเศรษฐกจิ
น่าจะถกูยกเลกิภายในปี	2555	หรืออย่างช้าไม่น่าจะเกนิปี	2556	
อย่างไรก็ตาม	ได้มีการคาดหมายว่าสหรัฐฯ	จะยังคงคว�่าบาตร
ต่อไปในส่วนอุตสาหกรรมอัญมณีและไม้	เนื่องจากเป็นธุรกิจที่
ทหารพม่าเข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก
	 ในอนาคตคาดการณ์ว่า	พม่าน่าจะได้รับสิทธิพิเศษ
ด้านภาษศีลุกากรในฐานะประเทศยากจน	ท่ีมีระดบัการพฒันา
เศรษฐกิจต�่า	ซึ่งจะท�าให้สินค้าผลิตในพม่า	สามารถแข่งขันใน
ตลาดต่างประเทศ	ได้เปรียบสินค้าที่ผลิตจากประเทศอื่นๆ	
	 พม่ายังได้ด�าเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ	โดยก�าลังร่าง
กฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่	โดยคาดว่าจะให้ยกเว้น
ภาษีเงนิได้นติบิคุคลมากขึน้	ขณะเดยีวกนักฎหมายเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ	ซึง่ได้ผ่านรฐัสภาไปแล้วนัน้	ได้ประกาศใช้เม่ือต้นปี	2554	
โดยให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรเช่นเดียวกัน	โดยคาด
ว่าในอนาคตจะมกีารปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายเขตเศรษฐกจิพเิศษ
เพิ่มเติม	เพื่อจูงใจให้ไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษมากขึ้น

ฝ่ายค้านชนะเลือกตั้งซ่อมแบบถล่มทลาย

 ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่	1	เมษายน	2555	ฝ่ายค้าน	
คือ	พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย	(NLD)	ของ					
นางออง	ซาน	ซูจี	ชนะการเลือกตั้งทั้ง	2	สภา	อย่างถล่มทลาย	
43	ที่นั่ง	จากทั้งหมด	45	ท่ีน่ัง	โดยนางออง	ซาน	ซูจี	ก็ชนะ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย		แม้แต่เขตเลือกตั้ง
ในกรุงเนปิดอว์	ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของรัฐบาลและหน่วยราชการ
ต่างๆ	พรรค	NLD	ก็ชนะการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน	
	 ขณะที่พรรคสหภาพสามัคคีและการพัฒนา	(The	
Union	Solidarity	and	Development	Party	–	USDP)	ของ

ทหาร	ชนะเพยีง	1	ทีน่ัง่	ซึง่ไม่ใช่เพราะนยิมชมชอบ	แต่อย่างใด	
แต่เนื่องจากผู้สมัครฝ่ายค้านพรรค	NLD	ถูกเพิกถอนสิทธิ์							
รบัเลอืกตัง้	เนือ่งจากขาดคณุสมบตัจิากปัญหาสัญชาตขิองบดิา
มารดา	ส่วนอกี	1	ทีน่ัง่	ชนะเลอืกตัง้โดยพรรคของชนกลุม่น้อย
รฐัฉาน	ภายหลงัการเลอืกตัง้ซ่อมครัง้	ท�าให้หลายฝ่ายคาดการณ์
ว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป	ที่ก�าหนดในปี	2558	ฝ่ายค้าน		
น่าจะชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายอีกครั้งเช่นกัน

	 ขณะเดยีวกนัหลายฝ่ายยงัหวัน่วติกว่า	การปฏริปูของ
พม่าจะยัง่ยนืเพยีงใด	เนือ่งจากประธานาธบิดเีตง็	เส่ง	ไม่ได้กมุ
อ�านาจทางการเมอืงและการทหารแบบเบด็เสรจ็	โดยอ�านาจได้
กระจายอยู่ในมือของหลายคน	กล่าวคือ	

ผูบ้ญัชาการกองทพัพม่า 

พลเอกมนิ อ่อง หล่าย

ได้กล่าวสนุทรพจน์ในวนักองทัพพม่า

อย่างชดัเจนว่า กองทัพมหีน้าที่

จะต้องปกป้องรฐัธรรมนญู

และจะมส่ีวนร่วมทางการเมอืง

เหมอืนกบัทีเ่คยเป็นมาในอดตี

”

”

นายตาน	ฉ่วย	แม้จะพ้นจากต�าแหน่งทางการเมอืง
และการทหาร	แต่ยังคงมีอ�านาจในระดับหนึ่ง	
นายเต็ง	เส่ง	ประธานาธิบดี
นายทิน	ออง	มิ้น	อู		รองประธานาธิบดี	มีข่าว
ล่าสดุว่าจะลาออกจากต�าแหน่งรองประธานาธบิดี
นายตูระ	ฉ่วย	มาน	(Thura	Shwe	Mann)	อดีต
เป็นนายทหารยศพลเอก	ด�ารงต�าแหน่งเสนาธกิาร
ทหารสูงสุด	ซึ่งปัจจุบันได้รับเลือกเป็นประธาน
สภาล่าง	เป็นตัวเต็งว่าหากนายเต็ง	เส่ง	ไม่รับ
ต�าแหน่งประธานาธิบดีภายหลังการเลือกตั้งคร้ัง
ต่อไป	ก็จะด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไป
พลเอกมิน	อ่อง	หล่าย	(Min	Aung	Hlaing)	ซึ่ง
เข้ามารบัต�าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ	ต่อจาก
นายตาน	ฉ่วย	เมื่อปี	2554

-

-
-

-

-



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ก
ุม
ภ
า
พ

ัน
ธ
์ 
2
5
5
5

47

	 อย่างไรก็ตาม		ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงซึ่งด�าเนิน
ไปในทางที่ดีเหล่านี้		มีความหวั่นวิตกว่า	การปฏิรูปของพม่า
อาจจะสะดดุลงได้	หากกระบวนการปฏริปูทางการเมอืงเป็นไป
อย่างรวดเร็วเกินไป	โดยเฉพาะหากฝ่ายค้านจะเสนอแก้ไข
รัฐธรรมนูญ	ซึ่งปัจจุบันที่ยินยอมให้ทหารมีอ�านาจ	โดยก�าหนด
ให้ทั้ง	2	สภา	มีสมาชิกได้รับการแต่งตั้งร้อยละ	25	และเลือก
ต้ังร้อยละ	75	โดยผูบ้ญัชาการกองทัพพม่า	พลเอกมนิ	อ่อง	หล่าย	
ได้กล่าวสนุทรพจน์ในวนักองทัพพม่า	เมือ่วนัท่ี	27	มนีาคม	2555	
อย่างชดัเจนว่า		กองทพัมหีน้าทีจ่ะต้องปกป้องรฐัธรรมนญู	และ
จะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่เคย							
ด�าเนินการมาในอดีต	

:: นางออง ซาน ซจู ีกับนายกรัฐมนตรีของไทย นางสาวยิง่ลกัษณ์ 

ชินวัตร ณ สถานเอกอคัรราชทตูไทย เมอืงย่างกุง้

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ก
ุม
ภ
า
พ

ัน
ธ
์ 
2
5
5
5

48

 งานนทิรรศการบีโอไอแฟร์ 2011 ซึง่มีขึน้ระหว่างวนัที ่5 – 22 มกราคม  2555  มแีนวคดิหลกั (Theme) 

ของการจัดงานคือ “รวมพลังนำ้าใจ โลกสดใส ไทยยั่งยืน : Going Green for the Future” ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะทำาให้การเติบโตของอุตสาหกรรม สามารถอยู่ร่วมกับ

สังคม และไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

   บีโอไอแฟร์  2011    

The First Low Carbon Fair 

in Asean 

สุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล

	 จากแนวคดิหลกันี	้	ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน	หรือบีโอไอ	ผู้จัดงาน	จึงก�าหนดเป้าหมายให้การ											
จดังานบีโอไอแฟร์	2011	เป็นงานนิทรรศการคาร์บอนต�่า	หรือ	
Low	Carbon	Fair	เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน	ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดงาน	(Exhibitor)	ผู้ให้
บริการ	(Contractor)	และผู้เข้าชมงาน	(Visitor)	ทั้งคนไทย
และชาวต่างชาติ	เกิดความตระหนักและให้ความสนใจในการ
ส่งเสรมิกจิกรรมทีป่ล่อยคาร์บอนต�า่	โดยใช้งานบีโอไอแฟร์	2011	
เป็นต้นแบบของ	Low	Carbon	Fair	เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจคาร์บอนต�่าของไทยในอนาคต							

การประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คอื  

ก่อนการจัดงาน

ระหว่างงาน และหลงัการจัดงาน
”

”	 บโีอไอ	ได้ร่วมมอืกับวิทยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคมี	
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ปมทอง	
มาลากลุ	ณ	อยธุยา	เป็นหวัหน้าคณะ	ศกึษาและก�าหนดแนวทาง
ประเมินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของงานนิทรรศการ		
บโีอไอแฟร์	2011	ตามแนวคดิ	Low	Carbon	ซึง่ถอืว่าเป็นการ
เริ่มต้นการท�างาน	หรือนับหนึ่งอย่างเป็นทางการ	เพื่อน�าไปสู่
การเป็น	Low	Carbon	Fair
	 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ได้แบ่งการ
ด�าเนินการออกเป็น	3	ช่วง	คือ	ก่อนการจัดงาน	ระหว่างงาน	
และหลังการจัดงาน	แต่ละช่วงจะจัดเก็บข้อมูล	ปริมาณการใช้
ไฟฟ้า	ปริมาณการใช้น�้า	และปริมาณของเสียในทุกพ้ืนท่ีการ	
จดังาน	ไม่ว่าจะเป็นพืน้ทีน่ทิรรศการกลางแจ้ง	ในอาคารชาเลนเจอร์
และอาคาร	9	รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ	ในแต่ละพาวลิเลยีน	
และการจัดสัมมนาด้วย

บีโอไอแฟร์ 2011
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	 ข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวมได้เหล่านี	้จะถกูน�าไปค�านวณหา
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น	โดยจะมีการเปรียบเทียบกับ
การจดังานทัว่ไปทีไ่ม่ได้มกีารน�าแนวคดิคาร์บอนต�า่มาประยกุต์ใช้
	 ในช่วงก่อนและในระหว่างงาน	บีโอไอได้มกีารรณรงค์
เพื่อให้มีการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน	โดย
มีกิจกรรมเด่นๆ	ดังนี้

-

-

-

-

การเดนิทางและการขนส่งในงานบโีอไอแฟร์ 2011 
จัดให้มโีครงการ	“จอดแล้วจร หรอื Park & Ride”  
ซึง่สามารถลดการใช้รถยนต์ส่วนบคุคลได้ถงึ		20,000	
คัน	และท�าให้อัตราส่วนการเดินทางมาร่วมงาน
โดยใช้รถยนต์ส่วนบคุคลร้อยละ	45	และรถสาธารณะ
ร้อยละ	55
การใช้ทรพัยากรและวสัดสุิน้เปลอืง	มนีโยบายลด
การใช้กระดาษ	โดยเปลี่ยนมาใช้การส่ือสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์	ท�าให้ลดการใช้กระดาษได้ถึง								
ร้อยละ	90	นอกจากนัน้	ยังเปลีย่นการใช้กล่องโฟม
บรรจอุาหาร	มาเป็นกล่องพลาสตกิชีวภาพ	ซึง่ช่วย
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้	การรณรงค์และ
คัดแยกขยะต้นทาง	เพื่อให้สามารถน�ากลับไปใช้
ใหม่ได้
การก่อสร้างและรื้อถอน	ข้อก�าหนดของงาน											
บีโอไอแฟร์	2011	ทีใ่ห้แก่ผูอ้อกงานและผู้รบัเหมา
ทุกราย	คือ	วัสดุก่อสร้างทั้งหมดต้องสามารถน�า
กลับไปรีไซเคิล	หรือน�าไปใช้ซ�้าในงานอื่นๆ	ได้	ซึ่ง
ผู้ออกงาน	ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	จึงท�าให้
ไม่มกีารคดิค่าการปล่อยคาร์บอนในส่วนการจดัการ
ซากวัสดุก่อสร้างในงานนี้

การจัดสัมมนาและการจัดนิทรรศการในอาคาร 
ได้มีการก�าหนดให้พื้นที่นิทรรศการในอาคารไม่มี
การปพูรม	จงึลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของเครือ่งดดู
ฝุ่นได้	รวมทั้งการไม่ใช้ผ้าคลุมโต๊ะ	เก้าอี้	ในห้อง
สัมมนา	ซึ่งท�าให้ลดการใช้ไฟฟ้า	น�้า	และลดการ
ปล่อยของเสียในผงซักฟอก

บีโอไอแฟร์ 2011 

ลดการปล่อยคาร์บอน ร้อยละ 64 

 ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	หรือการ
ปล่อยคาร์บอนครัง้นี	้ได้ท�าการประเมนิเปรยีบเทยีบการลดการ
ปล่อยคาร์บอน	ระหว่างการจดังานนทิรรศการทัว่ไป	กบัการจดั
งานนิทรรศการบีโอไอแฟร์	2011	ที่จัดภายใต้แนวคิด	Low	
Carbon	โดยท�าการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน	5	
ประเด็นส�าคัญ	คือ	การใช้ไฟฟ้า	ระบบขนส่ง	การใช้ทรัพยากร
และวัสดุสิ้นเปลือง	การก่อสร้าง	และกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
ในงาน

:: กิจกรรมส่งเสรมิการจดัโครงการ Low Carbon Fair 

:: กจิกรรมการปลกูป่าบนแบบจำาลองในงานบโีอไอแฟร์ 2011  
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	 วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	ได้ท�าการศกึษา	รวบรวมข้อมลู	และเปรยีบเทยีบ	
ได้สรุปผลการประเมินดังนี้

การจดังานบโีอไอแฟร์ 2011 

คาดว่าจะมกีารปล่อยคาร์บอน ประมาณ 

10,187 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

ซึง่คดิเป็นปรมิาณการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกทีส่ามารถ

ลดลงได้ถงึร้อยละ 64

”

”

ผลการประเมินก่อนการจัดงาน	พบว่า	กรณีการ						
จัดงานนิทรรศการทั่วไป	จะปล่อยคาร์บอนประมาณ	
28,139	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	ส่วนการจดั
นิทรรศการบีโอไอแฟร์	2011	คาดว่าจะมีการปล่อย
คาร์บอนประมาณ	11,921	ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่า	ซึง่คดิเป็นปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ที่ลดลงถึงร้อยละ	57
ผลการประเมินหลังการจัดงาน	พบว่า	กรณีการ						
จัดงานนิทรรศการทั่วไป	จะปล่อยคาร์บอนประมาณ	

-

-

-

26,735	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	ส่วนกรณี
การจัดนิทรรศการบีโอไอแฟร์	2011	คาดว่าจะมีการ
ปล่อยคาร์บอนประมาณ	10,187	ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่า	ซึง่คดิเป็นปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ที่สามารถลดลงได้ถึงร้อยละ	64
ผลการประเมนิประสทิธภิาพการปล่อยคาร์บอนของ
การจดันทิรรศการบีโอไอแฟร์ 2011	จากข้อมูลจ�านวน
ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ	รวมทั้งสิ้น	2,586,410	คน	
และพื้นที่จัดงานรวม	237,000	ตารางเมตร	คิดเป็น
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจ�านวนผู้เข้า
เยี่ยมชมงาน	3.94	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	
ต่อคน	และปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อพืน้ที่
จัดงาน	42.98	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ	
ตารางเมตร

ภายหลงัการจัดงาน 

บโีอไอจะมกีารปลกูป่าเพิม่เตมิ

รวม 80,941 ต้น สามารถชดเชย

การปล่อยคาร์บอนได้ 

12,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์

”
”

ผลการประเมินปริมาณการปล่อยคาร์บอน ของการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011

การก่อสร้างพาวิลเลียนและรื้อถอน 

การใช้วัสดุและการจัดการของเสีย 

การใช้ไฟฟ้า

การเดินทางของผู้มาร่วมงาน

การจัดสัมมนาและส่วนอื่นๆ  

                              ผลรวม 

5,519 ตัน 

8,351 ตัน

5,304 ตัน

7,393 ตัน

168 ตัน

รายการ การจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011การจัดงานแบบทั่วไป

(Business As Usual: BAU)  

Note: Pre-event estimate 57% reduction  

100% 64% 36%

Reduced

3,979 ตัน (   28%)

502 ตัน (   94%)

1,808 ตัน (   66%)

4,129 ตัน (   44%)

30 ตัน (   82%)

10,219 ตัน (   64%)26,735 ตัน 
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	 ภายหลงัการจดังาน	บโีอไอจะมกีารปลกูป่าเพิม่เตมิ	โดยร่วมกนัปลกูป่าระหว่างบโีอไอและหน่วยงานต่างๆ	รวม	80,941	
ต้น	ซึ่งมีการประเมินว่า	ปริมาณการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้ที่	8	ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อต้นต่อปี	โดยคิดอัตราการรอดตาย
ของต้นไม้ที่ร้อยละ	50	ตลอดอายุของต้นไม้	40	ปี	จะสามารถชดเชยการปล่อยคาร์บอนได้	12,000	ตันคาร์บอนไดออกไซด์	ซึ่ง
จะสามารถช่วยชดเชยการปล่อยคาร์บอนของการจัดงานบีโอไอแฟร์	2011	ครั้งนี้ได้ทั้งหมด

ข้อมูลสำาหรับอ้างอิงปริมาณการปล่อยคาร์บอน 

ของการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 (Benchmark)

ปริมาณการปล่อยคาร์บอนเทียบเท่า (CO
2 
eq.)

ปริมาณการปล่อยคาร์บอนต่อคนเข้าร่วมงาน 

ปริมาณการปล่อยคาร์บอนต่อพื้นที่จัดงาน

จำานวนผู้เข้าชมงานทั้งหมดตลอด 18 วัน = 2,586,410 คน

พื้นที่ทั้งหมด = 237,000 ตารางเมตร 

3.94

42.98

ตัวชี้วัด ปริมาณ หน่วย

kg CO
2
 eq./person

kg CO
2
 eq./m2

เปรียบเทียบปริมาณการปล่อยคาร์บอน ของงานบีโอไอแฟร์ 2011

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

-

-5,000

-10,000

-15,000

การจัดงานแบบทั่วไป 

(Business As Usual: BAU)

การจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011

ลดการปล่อย

คาร์บอนลงได้ 64%

Carbon Neutral

การจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011

(+กิจกรรมการปลูกป่า)

การก่อสร้างพาวิลเลียนและรื้อถอน      การใช้วัสดุและการจัดการของเสีย   การใช้ไฟฟ้า 

การเดินทางของผู้มาร่วมงาน     การจัดสัมมนาและส่วนอื่นๆ   การชดเชยการปลอ่ยคารบ์อน  
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	 จึงกล่าวได้ว่า	บีโอไอสามารถด�าเนินการให้บรรลุ					
เป้าหมายของการจัดนิทรรศการบีโอไอแฟร์	2011	ให้เป็นงาน
นทิรรศการแบบ	Carbon	Neutral		และสิง่ทีน่่าภมูใิจอกีประการ
หนึ่ง	คือ	นิทรรศการบีโอไอแฟร์	2011	นอกจากจะเป็นงาน
นิทรรศการ	Low	Carbon	ครั้งแรกของไทยแล้ว	ยังเป็นงาน
นทิรรศการแรกในอาเซ่ียน	ทีก่�าหนดเป้าหมายในการปลดปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก	ทีเ่กดิจากการจดังาน		และสามารถท�าได้ส�าเรจ็
ตามเป้าหมายด้วย			
   

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

กล่าวได้ว่าบโีอไอสามารถด�าเนนิการ

ให้บรรลเุป้าหมายของการจดันทิรรศการ

บโีอไอแฟร์ 2011

ให้เป็นงานนทิรรศการ

แบบ Carbon Neutral  

และสิง่ทีน่่าภมูใิจอกีประการหนึง่ 

คอื ครัง้แรกของไทย 

และนทิรรศการแรกในอาเซีย่น

”

”
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 ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ลุ่มนำ้าเจ้าพระยาในปี 2554 เหตุการณ์ดังกล่าวได้

ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไม่เคยมีมาก่อน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากถึง 1.4 

ล้านล้านบาท ทำาให้ผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรอื GDP ในไตรมาสที ่4 ของปี 2554 ลดลงมากถงึร้อยละ 9   

ส่งผลให้ตัวเลข GDP รวมของทั้งปี 2554 เพิ่มขึ้นในอัตราน้อยมาก คือ เพียงร้อยละ 0.1 ขณะที่ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ติดลบมากถึงร้อยละ 34.2 มีผู้เสียชีวิต 676 คน

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

แผนป้องกันอุทกภัย

แบบครบวงจร

	 สาเหตุส�าคัญของอุทกภัยในครั้งนี้คือ	ปริมาณน�้าฝนในช่วงฤดูฝน	สูงกว่าระดับเฉลี่ยในรอบ	30	ปีมาก	กล่าวคือ	ในช่วง
เดอืนพฤษภาคมและตลุาคม	2554	มีปริมาณฝนตกในภาคเหนอืและภาคกลาง	1,492	และ	1,340	มลิลเิมตร	ตามล�าดบั	เปรยีบเทียบ
กับระดับเฉลี่ยในรอบ	30	ปี	1,064	และ	1,094	มิลลิเมตร	ประกอบกับการบริหารจัดการน�้ายังไม่มีลักษณะบูรณาการแบบ					
Single	Command	อย่างแท้จริง	ท�าให้สถานการณ์อุทกภัยทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการ
อุทกภัย
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	 สิ่งที่ทุกคนมีความกังวล	คือ	เกรงว่าในปี	2555	จะ
เกิดประวัติศาสตร์จะซ�้ารอย	และมาตรการการป้องกันน�้าท่วม
ของรัฐบาลจะได้ผลหรือไม่	

	 ในส่วนแนวคดิเกีย่วกบัทศิทางการป้องกนัอทุกภยัน้ัน	
ค่อนข้างตกผลกึแล้วว่าจะต้องบรหิารจดัการน�า้อย่างบูรณาการ
ในลักษณะ	Single	Command	โดยมีกฎหมายรองรับ	ปัจจุบัน
มีความคืบหน้าในการด�าเนินการไปมากแล้ว	โดยการตั้ง									
คณะกรรมการนโยบายน�้าและอุทกภัยแห่งชาติ	(กนอช.)	ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	และคณะกรรมการบริหารจัดการ
น�า้และอทุกภยั	(กบอ.)	มรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นประธาน	มีอ�านาจสั่งการให้หน่วยงานรัฐ	
ด�าเนินการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย	ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่
ใช้รูปแบบ	Single	Command	ในกิจการพลเรือน
	 ส�าหรับลุ่มน�้าเจ้าพระยา	เป้าหมายส�าคัญส�าหรับ
ป้องกันอุทกภัย	สามารถแบ่งเป็นพื้นที่ออกเป็น	2	ส่วน	คือ	
 ส่วนแรก พืน้ทีซ่ึ่งน�า้ท่วมถึง	(Floodplain)	มพีืน้ทีร่วม	
35,000	ตารางกิโลเมตร	มีประชากร	18	ล้านคน	โดย	5	ล้าน
คนอาศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่กษตรกรรมทีม่พีืน้ทีร้่อยละ	80	ของทัง้หมด	
และพื้นที่ชุมชนเมือง	พาณิชยกรรม	อุตสาหกรรมร้อยละ	20			
ทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิส�าคญัของประเทศ	มปีระชากร	13	ล้านคน
 ส่วนทีส่อง	พ้ืนท่ีนอกพ้ืนท่ีน�า้ท่วมถงึ	(Areas	Outside	
Floodplain)	มพีืน้ทีร่วม	123,000	ตารางกโิลเมตร	มปีระชากร
อยูใ่นพ้ืนที	่7	ล้านคน	เป็นพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ทีด่นิหนาแน่นน้อย	
เป็นพ้ืนท่ีป่าไม้เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่	และมีสัดส่วนพื้นที่
น้อยที่เป็นชุมชนเมือง	พาณิชยกรรม	และอุตสาหกรรม	แม้
ความจริงแล้วจะมีน�้าท่วมบ้าง	แต่ท่วมเป็นระยะสั้นๆ	เท่านั้น
 

ปัจจุบันมีความคืบหน้า

ในการด�าเนินการไปมากแล้ว 

โดยการตั้งคณะกรรมการนโยบายน�้า

และอุทกภัยแห่งชาติ  

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

”

”

แนวทางบริหารจัดการนำ้า

 ส�าหรับแนวทางบริหารจัดการน�้า	ต้องด�าเนินการใน
รูปแบบต่างๆ	ควบคู่กันไป	คือ	
 1. ปรับปรุงระบบซับน�้า	เพื่อชะลอการไหลของน�้า	
ป้องกนัไม่ให้น�า้ไหลมาจ�านวนมากในเวลารวดเรว็	โดยการปลกู
ป่าต้นน�้า	ปลูกหญ้าแฝก	สร้างฝายแม้ว	และอนุรักษ์ต้นน�้าของ
แม่น�้าปิง	วัง	ยม	น่าน	และสะแกกรัง	ใช้งบประมาณ	1	หมื่น
ล้านบาท	
	 ปัจจุบันมีความคิดเกี่ยวกับ	“เขื่อนสีเขียว” (Green 
Dam)	โดยอาศัยการปลูกป่าและปลูกหญ้าคลุมดิน	เพื่อแก้ไข
ปัญหาน�้าท่วม	โดยเฉพาะการปลูกบริเวณภูเขาและพื้นที่									
ลาดชัน	จะช่วยดูดซับน�้า	และลดการพังทลายของดินได้มาก	
ช่วยลดปัญหาตะกอนที่พัดพามากับน�้า	มิฉะนั้นแล้ว	เขื่อนและ
แม่น�้าจะตื้นเขินอย่างรวดเร็ว	ท�าให้ความจุของอ่างเก็บน�้าใน
เขื่อนลดลงเรื่อยๆ
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 2. ปรับปรุงระบบเก็บกักน�้า	โดยการก่อสร้างเขื่อน	
อ่างเกบ็น�า้	เป็นต้น	ปัจจบุนัลุม่น�า้เจ้าพระยามเีข่ือนทีส่�าคญั	คอื	
เขือ่นภมูพิลความจ	ุ13,462	ล้านลูกบาศก์เมตร	และเข่ือนสริกิติิ์	
9,510	ล้านลูกบาศก์เมตร	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์	จังหวัดลพบุรี	
785	ล้านลูกบาศก์เมตร
	 ในอนาคตอาจจ�าเป็นต้องก่อสร้างเขือ่นและอ่างเกบ็น�า้
เพิ่มเติม	ในลุ่มน�้ายม	ลุ่มน�้าสะแกกรัง	ลุ่มน�้าน่าน	ลุ่มน�้าป่าสัก	
เช่น	การก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์	ที่จังหวัดนครสวรรค์	สามารถ
เก็บกักน�้าได้	258	ล้านลูกบาศก์เมตร	ใช้งบประมาณ	5	หมื่น
ล้านบาท

ปัจจุบันมีความคิดเกี่ยวกับ 

“เขื่อนสีเขียว” (Green Dam)

โดยอาศัยการปลูกป่า

และปลูกหญ้าคลุมดิน

เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

”

”

 3. ก�าหนดพืน้ทีร่บัน�า้นอง หรอื “แก้มลงิ” เพือ่รบัน�า้
หลากเป็นการชัว่คราว	ซึง่นับเป็นมาตรการทีม่คีวามส�าคญัมาก
ในการบรหิารจดัการน�า้	โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	ได้
ทรงมพีระราชด�ารเิกีย่วกบัแก้มลงิมาตัง้แต่ปี	2538	ว่านอกจาก
จะช่วยป้องกันน�้าท่วมแล้ว	ยังสามารถเก็บกักน�้า	เพื่อใช้ในฤดู
แล้งอีกด้วย	โดยสามารถจ�าแนกพื้นที่รับน�้านองเป็น	3	กลุ่ม	
 กลุม่แรก	เป็นหนองบงึตามธรรมชาต	ิรฐับาลสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ทันที	แต่ปัจจุบันมีปัญหาถูกบุกรุกพื้นที่	เช่น	บึง
บอระเพด็ทีเ่คยมพีืน้ทีใ่หญ่ถงึ	160,000	ไร่	ลดลงเหลอื	80,000	
ไร่		เนือ่งจากประชาชนบกุรกุเข้าไปอยูอ่าศยัและท�าการเกษตร	
 กลุม่ทีส่อง	พ้ืนทีร่าบลุม่ของเกษตรกรทีไ่ม่ใช้ประโยชน์
ในฤดฝูน	เป็นต้นว่า	กรมชลประทานมแีผนก�าหนดพืน้ทีแ่ก้มลิง
บางบาล	1	มีพื้นที่	27,450	ไร่	โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต�่า
ประสบปัญหาน�้าท่วมทุกปี	ชาวบ้านส่วนใหญ่ยอมให้ความ					
ร่วมมือเป็นอย่างดี	แต่ขอให้บริหารจัดการน�้า	ให้เกษตรกร
สามารถท�านาปรังได้	2	ครั้งก่อน	โดยอาจจะได้รับเงินชดเชย
ในอัตราต�่า	เช่น	ประมาณ	600	-	800	บาทต่อไร่
 กลุ่มที่สาม	พื้นที่ราบลุ่มของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์
ในฤดูฝน	น�้าท่วมจะท�าให้พืชผลเสียหาย	ดังนั้น	ควรจะได้รับ

เงนิชดเชยมากกว่า	เช่น	4,000	-	5,000	บาท
ต่อไร่	โดยให้เหตุผลว่า	น�้าจะท่วม	1	เมตร				
2	เมตร	หรือ	3	เมตร	ข้าวพันธุ์	กข.	ก็ตาย
หมดเหมือนกัน	
	 	 ตามแผนแม่บทการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรน�้าในเบื้องต้น	ได้ก�าหนดพัฒนา		
แก้มลิงเป็นพ้ืนที่มากถึง	2	ล้านไร่	เพ่ือรับ
น�า้นองชัว่คราวเป็นปรมิาณถงึ	6,000	–	100,000	
ล้านลูกบาศก์เมตร	ใช้งบประมาณ	6	หม่ืน
ล้านบาท			
 
 4. ให้มีทางระบายน�้าหลาก (Floodway) 
และทางผันน�้า (Diversion Channel)	เพื่อ
เปลี่ยนทิศทางน�้า	รวมถึงอาจขุดคลองสาย
ใหม่และอุโมงค์เพื่อช่วยระบายน�้า	ใช้													
งบประมาณ	1.2	แสนล้านบาท	เช่น	การ
พัฒนา	Floodway	ตามแนวเขตริมถนน							
วงแหวนกาญจนาภเิษกตะวนัออกและตะวนัตก	
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การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าคลองระพีพัฒน์และคลอง
พระองค์เจ้าไชยานุชิต	ฯลฯ	ซึ่งจะช่วยลดปริมาณน�้าในแม่น�้า
เจ้าพระยาลงได้ไม่น้อยกว่า	1,500	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที	
ท�าให้ปริมาณน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยาในช่วงไหลผ่านกรุงเทพฯ	
และปริมณฑล	ลดลงเหลืออยู่ในระดับปลอดภัยโดยไม่ล้นตลิ่ง	
คือ	ไม่เกิน	3,500	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

 5. ปรบัปรงุระบบระบายน�า้ให้มปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้  
โดยซ่อมแซมประตรูะบายน�า้ทีเ่สยีหาย	โดยเฉพาะประตรูะบาย
น�้าบางโฉมศรี		ใช้งบประมาณ	500	ล้านบาท	รวมถึงติดตั้ง
สถานีสูบน�้าเพิ่มเติม	
	 นอกจากนี้	ต้องขุดลอกแม่น�้าและคลองขนาดใหญ่	
ก�าจัดวัชพืช	ผักตบชวา	และรื้อท�าลายสิ่งกีดขวางทางน�้าไหล	
หรือหากล�าน�้าคดโค้งมาก	ต้องขุดทางน�้าใหม่ให้ลัดตรง	เพื่อให้
น�้าไหลได้สะดวกขึ้นและไหลลงทะเลอย่างเร็วที่สุด	เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน�้า
	 ตวัอย่างการด�าเนนิการในระยะทีผ่่านมา	คอื	โครงการ
พฒันาคลองลดัโพธิใ์นพระราชด�าร	ิโดยบรเิวณแม่น�า้เจ้าพระยา

แถบพื้นที่บางกระเจ้า	มีลักษณะไหลวนคดเคี้ยวยาวถึง	18	
กโิลเมตร	เพือ่ปรบัปรงุระบบระบายน�า้	พระบาทสมเดจ็พระเจ้า
อยูห่วัฯ	ทรงมพีระราชด�ารใิห้พฒันาใช้คลองลดัโพธิ	์ซึง่เดมิเป็น
คลองขนาดเล็กและตื้นเขินมีความยาวราว	600	เมตร	ให้มี
ลักษณะ	Tide	gates	กล่าวคือ	ใช้ระบายน�้าที่หลากและน�้าที่
ท่วมทั้งสองฝั่งของแม่น�้าเจ้าพระยา	ลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วใน
ช่วงก่อนที่น�้าทะเลหนุน	และปิดคลองลัดโพธิ์ในช่วงน�้าทะเล
หนุน	
 6. ก่อสร้างและปรบัปรงุระบบป้องกันอทุกภยัในพ้ืนที่
เศรษฐกิจส�าคัญ	โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นฐาน
เศรษฐกจิส�าคญัของประเทศ	ก�าหนดด�าเนนิการโดยการก่อสร้าง
เขื่อนหรือคันกั้นน�้า	
	 ทั้งนี้	ก�าหนดแนวป้องกันอุทกภัยเป็นชั้นๆ	เพื่อไม่ให้
น�้ามาประชิดเมือง	เป็นต้นว่า	วางแนวป้องกันชั้นนอกสุดฝั่ง
ตะวันตกตามแนวคลองพระยาบันลือ	ส่วนแนวป้องกันฐาน
อตุสาหกรรมส�าคญัของประเทศชัน้ในสดุ	คอื	การก่อสร้างเขือ่น
ล้อมรอบนคิมและเขตอตุสาหกรรมต่างๆ	ใช้งบประมาณ	5	หมืน่
ล้านบาท
	 นอกจากนี้	ก�าหนดจะก่อสร้างเพื่อเพิ่มความสูงให้แก่
ถนนอีก	50	-	80	เซนติเมตร	ในเส้นทางส�าคัญๆ	อาทิ	ถนน
วงแหวนและถนนสายเอเชีย	เพ่ือช่วยกั้นน�้าและอ�านวยความ
สะดวกแก่การขนส่ง	ท�าให้ยังคงสามารถเดินทางได้แม้จะมี					
น�้าท่วมก็ตาม

 7. การจดัท�าระบบฐานข้อมูล ระบบพยากรณ์ ระบบ
เตือนภัย	รวมทั้งจัดตั้งองค์กรและก�าหนดกฎระเบียบที่จ�าเป็น	
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ	ก�าหนดงบประมาณเป็นเงิน	3	พันล้านบาท	
ครอบคลุมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน�้าแห่งชาติ	จัดท�าระบบการ
พยากรณ์สถานการณ์น�้าให้ทันเหตุการณ์	
	 จัดท�าระบบเตือนภยัให้มีประสทิธิภาพและเป็นเอกภาพ	
ติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	เช่น	ระบบ
ดาวเทียม	ระบบติดตามผลระยะไกล	ติดตั้งกล้องวงจรปิดตาม
ประตรูะบายน�า้	เพือ่ตรวจสอบ	ตดิตามและสัง่การ	การท�างาน
ให้มีประสิทธิภาพ
	 อย่างไรก็ตาม	ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการพยากรณ์น�้าจะ
ต้องมีมาตรการอื่นมาเสริม	มิฉะนั้น	อาจจะไม่เกิดประโยชน์

:: แผนท่ีในพืน้ท่ีเศรษฐกจิสำาคญัช่วงใต้เขือ่นเจ้าพระยา

และเขือ่นป่าสกั
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เนื่องจากหากฝนตกจ�านวนมากในพื้นที่ต้นน�้าในภาคเหนือ	น�้า
จะมาถงึพืน้ทีป่ลายน�า้ภายในเวลาไม่นาน	โดยจะมาถงึนครสวรรค์
ในเวลาไม่เกนิ	5	วนั	และจากนครสวรรค์มาถงึพระนครศรอียุธยา
ใช้เวลาไม่เกิน	3	วัน	

ยุทธศาสตร์การจัดการนำ้า 

จากต้นนำ้าถึงปลายนำ้า                     

 แนวทางการบริหารจัดการน�้าลุ่มน�้าเจ้าพระยานั้น	
ต้องด�าเนินการอย่างบูรณาการโดยใช้หลักการง่ายๆ	ว่าน�้าต้อง
มทีีอ่ยูแ่ละต้องมทีีไ่ป	โดยแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากร
น�า้	ซึง่คณะกรรมการยทุธศาสตร์เพือ่วางระบบการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน�า้	ได้จดัท�าขึน้เมือ่วนัท่ี	10	มกราคม	2555	ได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มน�้าเจ้าพระยา	ดังนี้
 พ้ืนทีช่่วงต้นน�า้	นบัตัง้แต่จงัหวดันครสวรรค์ขึน้ไป	ให้
ความส�าคญักบัการลดความเรว็ของน�า้	โดยใช้มาตรการอนรุกัษ์
ป่า	ปลูกป่า	ก่อสร้างเขื่อน	ฝาย	อ่างเก็บน�้า	แก้มลิง	เพื่อชะลอ
น�้าเพื่อมิให้ไหลบ่าอย่างรุนแรง	ก�าหนดตัดปริมาณน�้าลงไปให้
ได้มากกว่า	1,000	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	
 พืน้ทีก่ลางน�า้ ช่วงระหว่างนครสวรรค์และพระนคร-
ศรีอยุธยา	ให้ความส�าคัญกับการเช่ือมโครงข่ายน�้า	กักเก็บน�้า	
และผันน�้า	โดยจัดการประตูระบายน�้า	ระบายน�้าตลอดพื้นที	่
และก�าหนดพื้นที่แก้มลิง	เพื่อลดความเสียหายจากน�้าท่วมให้
น้อยที่สุด	
 พืน้ทีป่ลายน�า้	คอื	พืน้ทีต่อนล่างจากพระนครศรีอยุธยา
ลงมา	นบัเป็นพืน้ทีเ่ศรษฐกจิส�าคญัของประเทศ	จะต้องป้องกนั
อย่างเต็มที่ไม่ให้เกิดน�้าท่วม	เร่งระบายน�้า	และผลักดันน�้าออก
สู่ทะเลโดยเร็ว	ต้องเร่งขุดลอกคูคลองในพ้ืนที่กรุงเทพฯ	และ

แนวทางการบริหารจัดการน�้า

ลุ่มน�้าเจ้าพระยานั้น

ต้องด�าเนินการอย่างบูรณาการ

โดยใช้หลักการง่ายๆ

ว่าน�้าต้องมีที่อยู่และต้องมีที่ไป

”

”

ปรมิณฑล	ซึง่ปัจจบัุนแม้มเีป็นจ�านวนมาก	แต่เกดิปัญหาคอขวด
และตื้นเขิน	เพราะมีสิ่งสกปรกกีดขวาง	มีการสร้างถนนคร่อม
คูคลอง	และประตูระบายน�้าที่มีขนาดเล็กกว่าล�าคลอง	โดย
พยายามตดัจ�านวนน�า้ทีไ่หลผ่านแม่น�า้เจ้าพระยาลง	เพือ่ในช่วง
ไหลผ่านกรุงเทพฯ	ไม่ให้เกนิความสามารถของแม่น�า้ท่ีจะรับน�า้
ได้	คือ	3,500	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	เพื่อป้องกันปัญหาน�้าล้น
ตลิ่ง

การที่จะท�าให้แผนป้องกันน�้าท่วม

ใช้ได้ผล จะต้องมี

แผนปฎิบัติการแห่งชาติแบบบูรณาการ

และต้องเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติ 

มากกว่าจะฝืนธรรมชาติ

”

”

:: เขือ่นป้องกนันำา้ท่วมรมิแม่นำา้เจ้าพระยา ก่อสร้างโดย

บรษิทั อติาเลยีนไทยฯ ใช้เทคโนโลย ีCorrugated 

Concrete Sheet Pile

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

ต้องบูรณาการ ครอบคลุมให้ได้

ทุกภาคส่วน

 การที่จะท�าให้แผนป้องกันน�้าท่วมใช้ได้ผล	จะต้องมี
แผนปฎบิตักิารแห่งชาตแิบบบรูณาการ	ทีต้่องครอบคลมุทกุภาค
ส่วน	โดยมีเป้าหมายมุ่งไปยังอนาคตและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการความรู้	และเครื่องมือที่ดีที่สุด
	 การแสวงหานวตักรรมใหม่ๆ	จะต้องมกีารเรยีนรูแ้ละ
แบ่งปันอยูเ่สมอ	และต้องเตบิโตไปพร้อมกบัธรรมชาต	ิมากกว่า
จะฝืนธรรมชาติ
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ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ตามไปดู 

เขื่อนป้องกันน�้าท่วม

พื้นที่อุตสาหกรรม

 อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปี 2554 สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับนิคมอุตสาหกรรมและเขต

อตุสาหกรรม รวม 7 แห่ง ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา และปทมุธาน ีความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ไม่เพียง

แต่จะกระทบในด้านทรัพย์สิน เครื่องจักร และสินค้าที่ถูกนำ้าท่วมเท่านั้น แต่ความสูญเสียที่มากกว่าหลายเท่าตัว 

คือ ห่วงโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ของโลกหลายอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์

ไดร์ฟ ฯลฯ ต่างได้รับผลกระทบตามไปด้วย เพราะโรงงานผลิตชิ้นส่วนที่ตั้งอยู่ในนิคมฯ ที่ถูกนำ้าท่วม เป็นฐาน

การผลิตที่สำาคัญ ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมดังกล่าว  

	 มาตรการป้องกนัน�า้ท่วมนคิมอตุสาหกรรม	ในจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาและปทมุธาน	ีโดยการสร้างเขือ่นหรอืคนักัน้
น�า้	จงึเป็นเรือ่งเร่งด่วน	และได้รบัความส�าคญัเป็นล�าดบัต้นจาก
รัฐบาล	เพือ่ป้องกนัไม่ให้ประวตัศิาสตร์ซ�า้รอยอีก	และเพือ่สร้าง
ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติ	โดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุ่น					
	 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ประสานงานกับนิคม
อตุสาหกรรม	เขตอตุสาหกรรม	และเขตประกอบการอตุสาหกรรม
ในพืน้ทีจ่ดุเสีย่ง	7	แห่ง	เพือ่เร่งรดัก่อสร้างระบบป้องกนัอทุกภัย
อย่างเต็มที่	พร้อมกับประสานงานให้วิศวกรรมสถานฯ	และ
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	(ไจก้า)	ตรวจ
สอบหลักเกณฑ์การออกแบบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด	
พร้อมกับประสานเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือทางการเงิน	
จากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าก่อสร้าง	
	 ขณะที่บีโอไอได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	ตามประกาศ					
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนท่ี	1/2555	เร่ือง	มาตรการด้าน
ภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย	ลงวันที่	23	
กมุภาพนัธ์	2555	ก�าหนดให้การส่งเสริมการลงทนุแก่นคิมและ
เขตอุตสาหกรรม	ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับความเสียหายจาก

อทุกภยัในระยะทีผ่่านมา	ในด้านการลงทนุก่อสร้างระบบป้องกนั
อุทกภัยพร้อมกันไปด้วย	โดยให้สิทธิและประโยชน์	ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล	8	ปี	เป็นสัดส่วนร้อยละ	200	ของเงินลงทุนไม่
รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน	
	 	ส�าหรับการด�าเนนิการก่อสร้างระบบป้องกันอทุกภยั
ของนคิมและเขตอตุสาหกรรมต่างๆ	มคีวามคืบหน้าไปแล้วค่อน
ข้างมาก	โดยแยกแต่ละนิคมฯ	ได้ดังนี้																

บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุน

แก่นิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม

ในด้านการลงทุนก่อสร้าง

ระบบป้องกันอุทกภัย

โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี

เป็นสัดส่วนร้อยละ 200 ของเงินลงทุน

ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

”

”

การบริหารจัดการ
อุทกภัย
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 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี	จังหวัดปทุมธานี	พื้นที่	
1,222	ไร่	เป็นฐานการผลติส�าคญัของโตชบิาในไทย	เลอืกก่อสร้าง
แบบก�าแพงคอนกรีต	2	ช้ัน	หรือ	Double	Concrete	Wall		
รวม	9.487	กิโลเมตร	เนื่องจากมีข้อจ�ากัดของพื้นที่	กล่าวคือ	
เป็นการก่อสร้างในพื้นที่แคบ	เพราะเป็นเขตอุตสาหกรรมแบบ
เก่า	รัว้ของโรงงานตดิกบัคนัดนิ	ท�าให้มพีืน้ทีก่่อสร้างเขือ่นเพียง	
6	-	7	เมตร	ไม่สามารถก่อสร้างเป็นคันดินขนาดใหญ่ที่มีความ
กว้างมากได้

:: เทคโนโลยก่ีอสร้างแบบ Double Concrete Wall ของสวนอตุสาหกรรมบางกะดี

	 ก�าแพงชั้นแรกของเขื่อนจะเป็น
คอนกรตี	แนวก�าแพงจะฝังลกึลงไปในดนิ	1.1	
เมตร	ส่วนชั้นกลางเป็นดิน	ที่ฉีดพลาสติก
ซเีมนต์เข้าไปป้องกนัน�า้จากใต้ดนิไม่ให้รัว่ซมึ
เข้ามาได้	ก่อสร้างถนนความกว้าง	2.5	เมตร	
ด้านบน	และขนาบด้วยก�าแพงคอนกรีตอีก
ชั้นหนึ่ง	สูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง	6	
เมตร	ซึง่สงูกว่าระดบัน�า้ท่วมสงูสดุในปี	2554	
ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง	4.3	เมตร	
	 ค่าก่อสร้างในส่วนก�าแพงคอนกรตี
สูง	5	เมตร	มูลค่า	511.5	ล้านบาท	แต่หาก
รวมค่าออกแบบและควบคมุการก่อสร้าง	9.68	
ล้านบาท	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เช่น	ค่าติดตั้ง

อปุกรณ์เพือ่เพิม่ความสงูของเข่ือนอีก	1	เมตร	ค่าย้ายระบบป๊ัม
น�า้เพือ่ระบายน�า้	การปรบัปรงุทางระบายน�า้	ฯลฯ	อกี	59	ล้านบาท	
จะเป็นเงินค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น	580.18	ล้านบาท	
	 ผู้รับเหมาก่อสร้างในส่วนเขื่อนคอนกรีต	คือ	บริษัท	
ปั้นจั่นไทย	จ�ากัด	ก�าหนดก่อสร้าง	2	เฟส	

 เฟสแรก	เป็นการก่อสร้างเขื่อนมีความสูงจากระดับ
น�า้ทะเลปานกลาง	5	เมตร	เริม่ก่อสร้างตัง้แต่วนัที	่14	กมุภาพนัธ์	
2555	นบัถงึสิน้เดอืนมนีาคม	2555	การก่อสร้างคบืหน้าไปแล้ว
ร้อยละ	12	คาดจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม	2555	
 เฟสที่สอง	เป็นการก่อสร้างถนนด้านบนของเขื่อน	
และการเพิม่ความสงูของเขือ่นขึน้อกี	1	เมตร	รวมเป็น	6	เมตร	
ก�าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์	2556

 นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอบางปะอนิ	
จังหวดัพระนครศรอียธุยา	ก่อสร้างเป็นแนวคนัดนิ	11	กโิลเมตร		
สงูจากระดบัน�า้ทะเลปานกลาง	6	เมตร	เปรยีบเทยีบกับน�า้ท่วม
ในปี	2554	สูงสุด	4.28	เมตร		ก่อสร้างเป็นคันดินแบบบดอัด

:: รปูแบบการก่อสร้างคนักัน้นำา้ของนคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ก
ุม
ภ
า
พ

ัน
ธ
์ 
2
5
5
5

60

ที่ระดับความสูง	4.4	เมตร	และเสริมความสูงด้วย	RC	Flood-
wall	อีก	1.6	เมตร	รวมเป็น	6	เมตร	โดยบริษัท	ช.	การช่าง	
จ�ากัด	(มหาชน)	รับเหมาก่อสร้างในวงเงิน	673	ล้านบาท	เริ่ม
ก่อสร้างเมือ่เดอืนธนัวาคม	2554	ก่อสร้างคบืหน้าไปแล้วร้อยละ	
25	โดยในส่วนคันดินจะแล้วเสรจ็ภายในเดอืนพฤษภาคม	2555
 นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)	พื้นที่	2,446	ไร่	
ตั้งอยู่ที่อ�าเภอบางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ก�าหนด
ก่อสร้างเขื่อนระยะทางรวม	11.1	กิโลเมตร	โดยเพิ่มความสูง
จากเดิมซึ่งสูงจากระดับน�้าทะเลปานกลาง	4.5	เมตร	เพิ่มเป็น	
5.5	เมตร	สูงกว่าระดับน�้าท่วมสูงสุด	4.9	เมตร	เมื่อปี	2554	
โดยได้ว่าจ้างบรษิทั	ซโิน-ไทยฯ	เป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างในวงเงนิ	
542	ล้านบาท	การก่อสร้างใช้	2	เทคนิค	
	 เทคนคิแรก	กรณมีข้ีอจ�ากดัด้านพืน้ทีก่่อสร้าง	จะเป็น
แบบคอนกรตี	Double	Concrete	Wall	ยาว	0.7	กม.	คล้ายคลงึ
กับที่ก่อสร้างโดยสวนอุตสาหกรรมบางกะดี	
	 เทคนิคที่สอง	คือ	ส่วนเหลืออีก	10.4	กิโลเมตร	จะ
ก่อสร้างเป็นแบบคนัดิน	ความคืบหน้าก่อสร้างเม่ือปลายมีนาคม	
2554	ด�าเนนิการไปแล้วร้อยละ	22	ก�าหนดแล้ว
เสร็จวันที่	31	สิงหาคม	2555
 เขตอตุสาหกรรมนวนคร	พืน้ที	่6,495	
ไร่	ตั้งอยู่ท่ีอ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธาน	ี
ก�าหนดก่อสร้างเข่ือนระยะทางรวม	20	กโิลเมตร	
จากเดมิเป็นคนัดนิสงูจากระดบัน�า้ทะเลปานกลาง
เพียง	3.5	เมตร	ไม่สามารถต้านทานระดับน�้า
ท่วมสูงสุดในปี	2554	ที่ระดับความ	4.7	เมตร	
ดังน้ัน	จึงก�าหนดเพิ่มความสูงเป็น	5.5	เมตร	
สูงกว่าระดับที่หน่วยงานไจก้าแนะน�า	คือ	5.2	
เมตร	
	 เขตอตุสาหกรรมนวนครได้จ้างบรษิทั	
อิตาเลียนไทยฯ	รับเหมาก่อสร้างในวงเงิน	740	ล้านบาท	แต่
เมื่อรวมค่าก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบสูบน�้าและระบายน�า้อีก	
490	ล้านบาท	จะรวมเป็นเงนิทัง้สิน้	1,230	ล้านบาท	นอกจากนี้	
ยงัมีแผนทีจ่ะยกระดบัถนนในเขตอตุสาหกรรม						นวนคร	ฝ่ัง
ทางออกถนนพหลโยธนิให้สงูขึน้จาก	3.85	เมตร	เป็น	5.2	เมตร	
เพื่อให้ระบบโลจิสติกส์สามารถเดินหน้าได้หากเกิดอุทกภัย	
	 การก่อสร้างเข่ือนใช้เทคโนโลยี	Corrugated	Concrete	
Sheet	Pile	เป็นความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับบริษัท	PS	

Mitsubishi	Construction	ของญีปุ่น่	เป็นแผ่นคอนกรตีอดัแรง
มีลักษณะโค้งเป็นลอน	เพื่อให้สามารถรองรับแรงดันของน�้าได้
ดยีิง่ขึน้	เวลาตอกเกดิการสัน่สะเทอืนน้อย	ไม่สร้างความเสยีหาย
ต่อสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง	ปัจจุบันได้เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้ใน
ประเทศไทยแล้ว	คือ	ก�าแพงกั้นน�้าบริเวณริมแม่น�้าเจ้าพระยา
แถบมูลนิธิชัยพัฒนา	บริเวณสะพานพระราม	8	ฝั่งตรงกันข้าม
กบัธนาคารแห่งประเทศไทย	โดยการผลติแผ่นคอนกรตีอดัแรง
เป็นไปตามมาตรฐาน	Japanese	Industrial	Standard	(JIS)	
ของญี่ปุ่น	
	 ภายหลังตอกแผ่นคอนกรีตลงไปในดินแล้ว	ต้องท�า	
Seismic	Test	ว่าแผ่นคอนกรีตแตกร้าวหรือไม่	นอกจากนี้จะ
ก่อสร้างถนนด้านในก�าแพงความกว้าง	3	เมตร	เพื่อเสริมแรง
แผ่นคอนกรีต	เร่ิมก่อสร้างเขื่อนแล้วเม่ือวันที่	15	กุมภาพันธ์	
2555	ก�าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่	31	สิงหาคม	2555	นับ
ถึงปลายมีนาคม	2555	ก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วร้อยละ	16	ของ
ทั้งหมด

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ก่อสร้างเขื่อน

ระยะทางยาวถึง 77 กิโลเมตร

เนื่องจากโครงการเขตอุตสาหกรรม

มี 3 เฟส พื้นที่ไม่ติดต่อกัน

ต้องก่อสร้างเขื่อนเป็น 3 วง

”

”:: เทคโนโลยก่ีอสร้างเขือ่นแบบ Corrugated Concrete Sheet Pile 

ซึง่ใช้โดยเขตอตุสาหกรรมนวนคร และสวนอตุสาหกรรมโรจนะ
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 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	มีพื้นที่รวม	10,400	ไร่	ตั้ง
อยู่ที่อ�าเภออุทัย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ก�าหนดก่อสร้าง
เขื่อนระยะทางยาวถึง	77	กิโลเมตร	เนื่องจากโครงการเขต
อุตสาหกรรมมี	3	เฟส	พื้นที่ไม่ติดต่อกัน	ดังนั้น	ต้องก่อสร้าง
เขือ่นเป็น	3	วง	จากเดมิเป็นคนัดนิมคีวามสงูจากระดบัน�า้ทะเล
ปานกลางเพียง	4	–	5	เมตร	ไม่สามารถรับน�้าท่วมสูงสุดเมื่อปี	
2554	ทีร่ะดบั	5.3	เมตรได้	และจากการค�านวณโดยวธิ	ีSimulation	
ในระยะเวลา	100	ปี	พบว่าน�้าท่วมสูงสุด	5.6	–	5.7	เมตร	เมื่อ
บวกกับระดับ	Safety	เพิ่มเติม	จึงก�าหนดความสูงของเขื่อนที่
จะก่อสร้างใหม่ไว้ทีร่ะดบั	6.05	เมตร		มากกว่าระดบั	5.81	เมตร	
ที่เสนอโดยหน่วยงานไจก้า
	 โครงการใช้เทคโนโลยก่ีอสร้างเขือ่นแบบ	Corrugated	
Concrete	Sheet	Pile	แบบเดียวกับเขตอุตสาหกรรมนวนคร	
และเป็นผูร้บัเหมาก่อสร้างรายเดยีวกนั	คอื	บรษิทั	อิตาเลยีนไทยฯ	
วงเงินก่อสร้าง	2,030	ล้านบาท	โดยลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ
วันที่	23	มกราคม	2555	ได้เริ่มก่อสร้างเขื่อน	เมื่อปลายเดือน
กุมภาพันธ์	2555	ก�าหนดแล้วเสร็จวันที่	31	สิงหาคม	2555	
เน่ืองจากเป็นเขตอตุสาหกรรมทีต้่องก่อสร้างเขือ่นยาวทีส่ดุ	คอื	
77	กโิลเมตร	ดงัน้ันจงึต้องระดมทมีงานก่อสร้างมากถงึ	27	ทมี	
เพื่อก่อสร้างให้ได้มากถึง	500	เมตรต่อวัน
 นคิมอุตสาหกรรมสหรตันนคร	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

มีเนื้อที่ทั้งหมด	2,050	ไร่	ก�าหนดก่อสร้างเขื่อนยาว	7.34		
กิโลเมตร	(ไม่รวมถนนด้านหน้านิคมฯ	อีก	3	กิโลเมตร	ซึ่งอยู่
ในส่วนความรับผดิชอบของกรมทางหลวงชนบท)	เป็นคนัดนิสงู
จากระดบัน�า้ทะเลปานกลาง	7.5	เมตร	รวมกบัก�าแพงคอนกรตี
เพิ่มความสูงอีก	1	เมตร	รวมเป็น	8.5	เมตร
	 การก่อสร้างล่าช้ากว่าก�าหนด	เนือ่งจากประสบปัญหา
ทางการเงิน	มาตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี	2540	โดยมีเจ้าหนี้
รายใหญ่	คือ	บริษัท	บริหารสินทรัพย์ไทย	จ�ากัด	และธนาคาร
กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	และได้แต่งตัง้ให้บริษัท	SCMB	จ�ากดั	
เป็นผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟกูจิการ	โดยเดมิมหีนีเ้งนิต้นพร้อมดอกเบีย้	
5,000	ล้านบาท	แต่ภายหลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้
ลดภาระหนี้ลงเหลือประมาณ	1,000	ล้านบาท		
	 ผูบ้รหิารแผนได้เสนอขอแก้ไขแผนฟ้ืนฟตู่อเจ้าหนีแ้ละ
ได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว	แต่รอค�าสั่งศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟู
กิจการก่อนด�าเนินการต่อไป	ตามประมาณการล่าสุด	ก�าหนด
ลงนามในสญัญาจ้างผูร้บัเหมากลางเดอืนพฤษภาคม	2555	และ
ก�าหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่	28	กันยายน	2555	โดยคาด
ว่าจะมีค่าก่อสร้างประมาณ	660	ล้านบาท	
	 ล่าสุดบริษัท	SCMB	จ�ากัด	จะลาออกจากการเป็น				
ผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟกูจิการ	เนือ่งจากเจ้าหนีแ้ละลกูหนีต่้างร่วมกนั		
ลงคะแนนเสยีงให้ออก	โดยเจ้าหน้าทีพ่ทิกัษ์ทรพัย์จะเป็นผูด้แูล
แทน	ระหว่างรอเจ้าหนี้ลงคะแนนเลือกผู้บริหารแผนฟื้นฟูราย
ใหม่	โดยมแีนวโน้มว่าการก่อสร้างเข่ือนจะต้องล่าช้าออกไปอกี	

:: การตอกแผ่น Corrugated Concrete Sheet Pile เพือ่ป้องกนัอทุกภยั

ของเขตอตุสาหกรรมนวนคร 

แม้ปัจจุบันนิคมเหล่านี้

ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

แต่เนื่องจากเป็นเรื่องของ

การสร้างความเชื่อมั่น

ของนักลงทุนต่างชาติ 

การก่อสร้างต่างๆ 

จึงต้องเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ก่อนที่จะถึงช่วงฤดูน�้าหลาก

”

”
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	 ดงันัน้	การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)	
จึงพยายามเจรจากับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม															
สหรตันนคร	เพื่อยืมเงินมาก่อสร้างเขื่อนก่อนประมาณ	100	
ล้านบาท	ซึ่งผู้ประกอบการยินดีให้การสนับสนุน	แต่มีเง่ือนไข
ว่า	กนอ.	จะต้องหาหลักประกันว่าจะคืนเงินให้ในภายหลัง
 เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์ 	เป็นการ
พัฒนาโครงการในรูปโรงงานส�าเร็จรูป	พื้นที่	170	ไร่	ตั้งอยู่ที่
อ�าเภอวงัน้อย	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ไม่มกีารก่อสร้างเขือ่น
ป้องกนัน�า้ท่วม	แต่เตรยีมการป้องกนัน�า้ท่วม	โดยการปรบัถนน
ภายในโครงการให้มีความสูงเพิ่มขึ้นและสูงเท่ากัน	เนื่องจาก
พื้นท่ีเดิมต�่าและสูงไม่เสมอกัน	ท�าให้เกิดเป็นแอ่งน�้า	ก่อสร้าง
ผนงัคอนกรีตด้านข้างและด้านหลงัของโครงการระยะทาง	0.41	

กิโลเมตร	ความสูง	1.2	เมตร	ค่าก่อสร้าง	1.6	ล้านบาท	ส่วน
ด้านหน้าโครงการ	ทางราชการได้ยกระดับถนนสูงขึ้น	1	เมตร	
ระยะทาง	0.5	กิโลเมตร	งบประมาณ	10	ล้านบาท
	 แม้ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้ยังไม่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลในการก่อสร้าง	ซึ่งต้องใช้เงินจ�านวนมาก	
เนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนกั้นน�้ามีความส�าคัญมากต่ออนาคต
ของเศรษฐกิจไทย	เพราะเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนต่างชาติ	หากไม่มีการสร้างเขื่อน	โรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมต่างๆ	จะไม่กล้าตัดสินใจลงทุนฟื้นฟูกิจการ	ซึ่งจะ
กระทบต่อการจ้างงานทัง้ทางตรงและทางอ้อมนบัล้านคน	รวมถงึ
กระทบต่อเศรษฐกจิไทยหลายแสนล้านบาท	การก่อสร้างต่างๆ	
จึงต้องเร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะถึงช่วงฤดูน�้าหลาก

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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กฎและระเบียบควรรู้
ธรรมรัตน์ รัตนพันธ์

 เพื่อเป็นส่วนช่วยพัฒนาแนวความคิดทางกฎหมาย ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ และความเจริญทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงส่งผลให้การพิจารณาข้อหารือเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรวมรวมคำาพิพากษาศาลฎีกา ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติ       

ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นต่อไป  

ค�าพิพากษาศาลฎีกา 

เกี่ยวกับ 

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

ตอนจบ

 คำาพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1729/2512	 ธรรมนูญ
การปกครองราชอาณาจักรเป็นกฎหมายสูงสุด	 บทกฎหมายใด
ที่ขัดกับธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรย่อมจะน�ามาใช้
บงัคบัไมไ่ด	้ค�าสัง่ของนายกรฐัมนตรทีีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตาม
มาตรา	17	แหง่ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัรจงึเปน็ค�าสัง่
ทีช่อบดว้ยกฎหมาย		ผูใ้ดจะอา้งวา่ค�าสัง่ดงักลา่วขดัตอ่กฎหมาย
นั้น	ย่อมฟังไม่ได้
          
	 การวินิจฉัยว่าค�าสั่งหรือการกระท�าชอบด้วยมาตรา	
17	หรือไม่นั้น	อยู่ที่ความเห็นของนายกรัฐมนตรีโดยมติ										
คณะรัฐมนตรี	ว่าสมควรต้องมีค�าสั่งหรือกระท�า	มิได้อยู่ที่มี
พฤติการณ์บ่อนท�าลายจริงหรือไม่	และมาตรา	17	มิได้ระบุให้
ใช้มาตรการเช่นนั้นแก่ผู้กระท�าการบ่อนท�าลายโดยเฉพาะ	แต่
ให้ใช้เพือ่ระงบัหรอืปราบปรามการกระท�าทีเ่ป็นการบ่อนท�าลาย	
แม้ผู้กระท�าการบ่อนท�าลายตายไปแล้ว	แต่ผลแห่งการกระท�า
ยงัอยู	่ผูไ้ด้ร่วมรบัผลนัน้ด้วยย่อมอยู่ในข่ายแห่งมาตรา	17	(อ้าง
ค�าพิพากษาฎีกาที่	494/2510)

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามกฎหมายอื่นๆ

										โจทก์ฟ้องว่า	จ�าเลยที่	1	เป็นผู้กู้เงินบริษัท	บางกอก
กระสอบ	จ�ากัด	โดยจ�าเลยที่	2	เป็นผู้ค�้าประกันจ�าเลยต่อสู้ว่า	
จ�าเลยที่	1	ไม่ใช่ผู้กู้	จ�าเลยที่	2	ในฐานะเจ้าของร่วม	ในฐานะ
ทายาทและในฐานะผู้จัดการมรดกของจอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	
เป็นผู้กู้เงินรายนี้	โดยได้สมรู้ร่วมกันกับบริษัทเจ้าหนี้ปกปิด
อ�าพรางนิติกรรมอันแท้จริงไว้	โดยให้เอาชื่อจ�าเลยที่	1	เป็นผู้กู้
ไว้เป็นพิธี	และให้จ�าเลยที่	2	เป็นผู้ค�้าประกัน	หากข้อเท็จจริง
ฟังได้ตามข้อต่อสูข้องจ�าเลย	การท�าสญัญากูร้ะหว่างจ�าเลยที	่1	
กับบริษัทเจ้าหนี้นั้น	ก็เป็นการแสดงเจตนาลวงไว้เท่านั้น	โดย
ทัง้สองฝ่ายต่างกร็ูก้นัอยูแ่ล้ว	เมือ่นติกิรรมท�าขึน้โดยเจตนาลวง	
จ�าเลยที	่1	กไ็ม่ต้องรบัผดิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	
มาตรา	118	
           
	 สญัญาจ�าน�าไม่จ�าเป็นต้องท�าเป็นหนงัสอื	ลกูหนีย่้อม
น�าสืบพยานบุคคลได้ว่าได้มีการมอบใบหุ้นให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้
เป็นการจ�าน�า
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 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่  704/2524	โจทก์ทราบ	
ค�าสั่งของศาลแล้วโจทก์เพิกเฉย	 ไม่ช�าระค่าขึ้นศาลเพิ่มตาม
ที่ศาลก�าหนด	 ถือว่าโจทก์ท้ิงฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา	174	(2)	

											การทิ้งฟ้องนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติให้คืนค่าขึ้นศาล
ให้แก่โจทก์	เหมอืนอย่างกรณทีีศ่าลไม่รบัค�าฟ้อง	หรอืถอนฟ้อง	
หรอืยอมความกนั	ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง	
มาตรา	151	

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2005/2526		จ�าเลยที่	1	
ไดร้บัทนุ	เอ.ไอ.ด.ี	ซึง่เปน็ทนุทีร่ฐับาลสหรฐัฯ	ใหค้วามชว่ยเหลอื
แก่รัฐบาลไทย	ไปศึกษาต่อ	ณ	ต่างประเทศ
 
	 โดยจ�าเลยที	่1	สญัญาว่าเมือ่ส�าเรจ็การศกึษาแล้ว	จะ
กลับมารับราชการในหน่วยงานของโจทก์ที่	1	หรือกระทรวง	
ทบวง	กรมอื่นตามที่โจทก์ที่	1	เห็นสมควรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	
2	เท่าของเวลาที่ได้รับทุนหลังจากส�าเร็จการศึกษา	ณ															
ต่างประเทศแล้ว	

	 จ�าเลยที่	1	ผิดสัญญาลาออกจากราชการก่อนครบ
ก�าหนดรับราชการใช้ทุนคืน	ดังนี้	จ�าเลยที่	1	จะต่อสู้ว่าโจทก์
ไม่มีอ�านาจฟ้อง	เพราะเงินทุนที่ได้รับมิใช่ของรัฐบาลไทยและ
ค่าเครื่องบินก็เป็นของโจทก์ท่ี	2	หาได้ไม่	เพราะทุนดังกล่าว
รัฐบาลสหรฐัฯ	ได้มอบให้แก่รฐับาลไทย	และเมือ่มกีารผดิสญัญา
เงินที่ได้รับชดใช้จากผู้ได้รับทุน	จะได้น�าไปจัดสรรเป็นทุนใหม่
ต่อไป	ส่วนค่าเครื่องบินนั้นแม้จะเป็นเงินของโจทก์ท่ี	2	ก็เป็น
เงินของทางราชการ	ซึ่งจ�าเลยที่	1	ท�าสัญญาผูกพันให้ไว้แก่
โจทก์ที	่1	ว่าจะช�าระคืนให้โจทก์ที	่1	โจทก์ที	่1	จงึมอี�านาจฟ้อง	

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 1028 - 1029/2529	โจทก์
สัง่กระดาษมว้นใหญม่คีวามกวา้ง	782	มลิลเิมตร	ยาวประมาณ	
6,100	เมตร	จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร	ได้ช�าระ
ภาษีการค้าในฐานะผู้น�าเข้าร้อยละ	 7	 ของรายรับ	 ตามบัญชี
อัตราภาษีการค้าท้ายหมวด	4	ประมวลรัษฎากร	ประเภทการค้า	
1	การขายของชนิด	1	(ก)	แล้ว	

	 โจทก์น�ากระดาษดงักล่าวมาพมิพ์เป็นลายไม้ก๊อก	ตัด
ให้มีความกว้าง	48	มิลลิเมตร	ยาว	2,000	เมตร	ม้วนเป็นม้วน

เลก็ๆ	ขายให้โรงงานยาสบูไปใช้พนัก้นกรองบหุรี	่เป็นการท�าให้
เหมาะสมและสะดวกแก่การใช้พันก้นกรองบุหรี่	

	 แม้โจทก์ตั้งโรงงานและได้รับสิทธิประโยชน์จากการ
ส่งเสริมการลงทุน	เพื่อประกอบการพิมพ์ลายดังกล่าว	เมื่อ
กระดาษพันก้นกรองบุหร่ี	ไม่เป็นสินค้าใหม่ต่างหากจากสินค้า
กระดาษเดิม	การกระท�าของโจทก์หาใช่การผลิตกระดาษก้น
กรองบุหรี่และโจทก์หากลายเป็นผู้ผลิตไม่	จึงไม่ต้องช�าระภาษี
การค้าในฐานะผูผ้ลติกระดาษทกุชนิดตามบญัช	ี1	หมวด	8	(9)	
ท้ายพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร	ว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นภาษีการค้า	(ฉบับที่	54)	พ.ศ.	2517			
ในอัตราร้อยละ	7	ของรายรับตามบัญชีอัตราภาษีการค้าท้าย
หมวด	4	ประเภทการค้า	1	การขายของชนิด	1	(ก)	อีก

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 2488/2530 โจทก์ฟ้องเรียก
ภาษอีากรจากจ�าเลยผูน้�าของเขา้	จ�าเลยตอ่สูว้า่สนิคา้รายพพิาท
บริษัท	ส.	สั่งจากประเทศญี่ปุ่นไม่ตรงตามที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน	 ส�านักนายกรัฐมนตรีอนุมัติ	 ต่อมาคณะ-									
กรรมการฯ	ดังกล่าวได้มีมติกลับมติเดิม	ให้เรียกเก็บภาษีอากร
รายนี้	 ก็หาใช่เป็นเหตุโดยตรงให้จ�าเลยถูกฟ้องเรียกภาษีอากร
เป็นคดีนี้ไม่	เพราะจ�าเลยเป็นผู้น�าเข้าสินค้าบริษัท	ส.	ก็ดี	คณะ
กรรมการสง่เสรมิการลงทนุ	ส�านกันายกรฐัมนตรกีด็ไีมไ่ดม้สีว่น
ในการน�าเข้าสินค้ารายพิพาท	จ�าเลยไม่อาจฟ้องบริษัท	ส.	หรือ
ส�านกันายกรฐัมนตร	ีหรอืถกูฟอ้งไลเ่บีย้อนัเนือ่งมาจากการเสยี
ภาษีอากรของจ�าเลย	จ�าเลยจึงไม่อาจขอให้ศาลเรียกบริษัท	ส.	
หรือส�านักนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นจ�าเลยร่วม	 ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	57	(3)	ได้

									 การทีศ่าลพพิากษาให้จ�าเลยช�าระเงนิเพิม่มากไปกว่า
ทีจ่�าเลยต้องช�าระกด็	ีหรอืให้เสยีดอกเบีย้โดยทีจ่�าเลยไม่มคีวาม
รับผิดตามกฎหมายที่ต้องเสียก็ดี	ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาอัน
เกีย่วด้วยความสงบเรยีบร้อยของประชาชน	แม้ไม่มคีูค่วามฝ่าย
ใดฎีกา	ศาลฎีกามีอ�านาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้องได้

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 994/2531	 โจทก์
จ้างบริษัท	 ด.	 เป็นผู้ด�าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงาน	
ออกแบบแปลนโรงงาน	 รวมทั้งการส�ารวจสถานที่ตั้งโรงงาน	
จดัน�าเครือ่งจกัรเกา่จากตา่งประเทศมาปรบัปรงุใหใ้ชก้ารไดก้บั
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โรงงานของโจทก	์และเมือ่ตดิตัง้เครือ่งจกัรโรงงานแลว้	จะตอ้ง
ท�าการฝึกวิศวกรไทยของโจทก์ให้รู้จักใช้เครื่องจักร	รวมทั้งการ
บ�ารงุรกัษาดว้ย	โดยโจทกจ์ะตอ้งจา่ยคา่ตอบแทนในการบรกิาร
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท	ด.	ตลอดระยะเวลาตามข้อตกลง	

	 กรณดีงักล่าวถอืเป็นการให้บรกิารทางวศิวกรรม	เงนิ
ค่าตอบแทนที่โจทก์จ่ายให้กับบริษัท	ด.	จึงเป็นเงินได้จากอาชีพ
อิสระวิศวกรรมตามมาตรา	40	(6)	แห่งประมวลรัษฎากร	มิใช่
ค่าแห่งสิทธิตามมาตรา	40	(3)	โจทก์ย่อมหักค่าใช้จ่ายเป็นการ
เหมาร้อยละ	40	ก่อนหักภาษี	ณ	ที่จ่ายจากเงินได้พึงประเมิน
ได้ตามมาตรา	70	(4)

 คำาพพิากษาฎกีาที ่3067/2531 โจทกผ์ลติเสือ้ผา้
ส�าเร็จรูปส่งจ�าหน่ายต่างประเทศ	 ซ่ึงเป็นการประกอบการค้า
ประเภทการค้า	1	ชนิด	1	(ก)	ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าเมื่อ
โจทก์มีสินค้าเสื้อผ้าส�าเร็จรูปคงเหลือ	 ณ	 โรงงานของโจทก์	
โดยโจทก์ไม่ท�าบัญชีคุมสินค้าตามมาตรา	83	ทวิ	แห่งประมวล
รัษฎากร

 แม้โจทก์จะได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมฯ	
ส�าหรับสินค้าท่ีส่งออก	โจทก์ก็ไม่ได้รับยกเว้นการท�าบัญชีคุม
สินค้าตามมาตรา	83	ทวิ	วรรค	2	แห่งประมวลรัษฎากร	เมื่อ
โจทก์ไม่ท�าบัญชีคุมสินค้าจึงถือว่าเป็นการขายสินค้านั้น	โดย
มลูค่าของสนิค้าดงักล่าวเป็นรายรับตามมาตรา	79	ทว	ิ(6)	แห่ง
ประมวลรษัฎากร	โจทก์ต้องช�าระภาษีการค้า	เบีย้ปรบั	เงนิเพิม่	
และภาษีบ�ารุงเทศบาลตามกฎหมาย

 คำาพพิากษาศาลฎกีาท่ี 3199/2532		สนิคา้พพิาท
เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่เรียกว่า	พี.โอ.วาย.			ซึ่งเป็นเส้นใยที่ไม่มี
ความยืดหยุ่นยังใช้ทอผ้าไม่ได้	 หากจะน�าไปใช้ทอผ้า	 ต้องน�า
ไปผ่านกรรมวิธีตีเกลียวให้เป็นเส้นด้ายอีกช้ันหน่ึงก่อน	 สินค้า							
ดงักลา่วจงึมใิชด่า้ยทกุชนดิ	ส�าหรบัใชใ้นการทอผา้ตามบญัชทีา้ย
พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการ
ลดอตัราและยกเวน้ภาษกีารคา้	(ฉบบัที	่54)	พ.ศ.	2517	ซึง่แกไ้ข
เพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราภาษีการค้า	(ฉบับที่	58)	พ.ศ.	2518	มาตรา	
4	ในบัญชีที่	2	หมวด	2	(9)	

	 โจทก์จงึได้รบัยกเว้นภาษกีารค้าส�าหรบัการขายสนิค้า
ดังกล่าวตามมาตรา	5	(8)	แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ	(ฉบับที่	54)	
พ.ศ.	2517		การขอคืนเงินค่าภาษีไม่มีกฎหมายบังคับให้โจทก์
ยืน่ค�าร้อง	พร้อมกบัเอกสารประกอบค�าร้องว่า	ค�าร้องเป็นความ
จริง	ดังนั้นการที่จ�าเลยไม่คืนเงินค่าภาษีที่โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษี	ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ของโจทก์	โจทก์จึงมีอ�านาจ
ฟ้อง	

 คำาพพิากษาฎกีาที ่3238/2532 	โจทก์เปน็ตวัแทน
จ�าหนา่ยเครือ่งปรบัอากาศและอปุกรณต์า่งๆ	ของบรษิทั	ท.	แหง่
ประเทศสหรัฐฯ	ไม่มีอ�านาจท�าสัญญาแทนบริษัท	ท.	

	 วธิกีารปฏบิตัใินการตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศขนาดใหญ่
ของโจทก์นั้น	วิศวกรของโจทก์จะต้องไปส�ารวจออกแบบ	และ
สัง่เครือ่งปรบัอากาศเข้ามา	โดยโจทก์จะท�าใบสัง่ซือ้ไปยงัผูข้าย		
ถ้าไม่มีใบสั่งซื้อบริษัทผู้ขายจะขายให้ใครไม่ได้	

	 ก่อนท�าสัญญาซื้อขายและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ	
และระบบระบายอากาศกบับรษิทั	ต.	ในประเทศไทย	โจทก์กใ็ห้
วิศวกรของโจทก์ไปส�ารวจออกแบบ	แล้วแยกค�านวณราคาค่า
เครื่องปรับอากาศกับค่าแรงในการติดตั้งไว้ต่างหาก	
 
	 แต่เนือ่งจากบรษิทั	ต.	ได้รบัการส่งเสรมิฯ	สัง่ซือ้สนิค้า
จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจกัรโดยไม่ต้องช�าระภาษี
อากร	โจทก์จึงให้บริษัท	ต.	เป็นผู้สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศจาก
บริษัท	ท.	ประเทศสหรัฐฯ	โดยตรง	

 การกระท�าของโจทก์ดงักล่าวฟังได้ว่าบรษิทั	ท.	ซึง่ตัง้
ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ	มีโจทก์เป็นผู้ท�าการติดต่อใน
การประกอบกิจการในประเทศไทย	เป็นเหตุให้บริษัท	ท.	ได้รับ
เงินได้ในประเทศไทย	ถือได้ว่าบริษัท	ท.	ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย	และโจทก์ผู้ท�าการติดต่อเช่นว่านั้น	มีหน้าที่และ
ความรับผิดในการยื่น	รายการและช�าระภาษีเฉพาะที่เกี่ยวกับ
เงินได้หรือผลก�าไรนั้น	ตามประมวลรัษฎากร	มาตรา	76	ทวิ

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4942/2533	 ขณะที่คดี
อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา		ศาลฎีกาได้มีค�าสั่งพิทักษ์
ทรพัยจ์�าเลยเดด็ขาด	และไดป้ระกาศโฆษณาค�าสัง่พทิกัษท์รพัย์
เด็ดขาดแล้ว	
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	 เมื่อหน้ีตามฟ้องเป็นหนี้เงินที่มีอยู่ก่อนศาลมีค�าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด	โจทก์จึงต้องไปด�าเนินการขอรับช�าระหนี้
ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน	พ.ร.บ.	ล้มละลาย	พ.ศ.	2483		คดีจึง
ไม่มปีระโยชน์ทีจ่ะพจิารณาต่อไป	ศาลฎีกาจึงส่ังให้จ�าหน่ายคดี
จากสารบบความ

 คำาพพิากษาศาลฎกีาที ่5302/2533	การน�าสนิคา้
เข้าเป็นอันส�าเร็จ	 แต่ขณะท่ีเรือซ่ึงน�าของเช่นน้ัน	 ได้เข้ามาใน
เขตท่าที่จะถ่ายของจากเรือหรือท่าที่มีชื่อส่งของถึง	 เมื่อจ�าเลย
น�าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรส�าเร็จ	 จึงมีหน้าที่ต้องช�าระ														
ค่าภาษีอากรให้โจทก์	 ส่วนที่จ�าเลยอ้างว่าจ�าเลยได้คืนสินค้า
พิพาทให้แก่ผู้ขาย	 และผู้ขายได้คืนเงินค่าสินค้าให้จ�าเลยแล้ว	
ไม่ท�าให้ความรับผิดของจ�าเลยเปลี่ยนแปลงไป	

	 ปัญหาว่าโจทก์ประเมินราคาสินค้าพิพาทสูงเกินไป	
ไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดนั้น	พยานจ�าเลยเลื่อนลอย
ปราศจากพยานหลักฐานอ้างอิง	ทั้งตามค�าอุทธรณ์ของจ�าเลย	
กมิ็ได้โต้แย้งราคาประเมนิสินค้าพพิาททีโ่จทก์ได้ประเมนิไว้	เพยีง
แต่ขอให้ระงับการปรับ	พยานโจทก์จึงมีน�้าหนักมากกว่าพยาน
จ�าเลย	

	 โจทก์มสีทิธิฟ้์องเรยีกเงนิเพิม่ร้อยละหนึง่ต่อเดอืนของ
ค่าอากรที่น�ามาช�าระ	นับแต่วันที่ได้ส่งมอบของจนถึงวันที่น�า
เงนิมาช�าระ	ตาม	พ.ร.บ.ศลุกากร	พ.ศ.	2469	มาตรา	112		จตัวา	
กบัเงนิเพิม่ร้อยละ	1.5	ต่อเดอืน	ส�าหรบัภาษีการค้าตามประมวล
รัษฎากร	มาตรา	89	ทวิ		อันมีลักษณะคล้ายดอกเบี้ยอยู่แล้ว	
โจทก์จงึไม่มีสทิธิฟ้์องจ�าเลยให้ช�าระดอกเบีย้	ตาม	ป.พ.พ.	มาตรา	
224	อีก	และปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน	ศาลอุทธรณ์ยกขึ้นวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จ�าเลย
นั้นชอบแล้ว

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 4056/2534	 ศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้จ�าเลยที่	 1	 ถอนทนายความรายเดิมและแต่งตั้ง
ทนายความใหม่	 ตามค�าร้องของกรรมการชุดใหม่ผู้มีอ�านาจ
กระท�าการแทนจ�าเลยท่ี	 1	 เม่ือไม่ปรากฏว่าจ�าเลยท่ี	 2	 ที่	 3	
คัดค้านการแต่งตั้งทนายความคนใหม่ของจ�าเลยท่ี	 1	 หรือ
คัดค้านว่าผู้กระท�าการแทนจ�าเลยที่	 1	 ไม่ใช่กรรมการของ
จ�าเลยที่	 1	 หรือคัดค้านว่าหนังสือรับรองแนบท้ายค�าร้อง																		

ไมถ่กูตอ้ง	ทนายความคนใหมข่องจ�าเลยที	่1	จงึเปน็ทนายความ
ของจ�าเลยที่	1	โดยชอบด้วยกฎหมายตามค�าสั่งของศาล	ตาม
หนังสือแต่งตั้งทนายความจ�าเลยที่	 1	 ให้อ�านาจทนายความมี
อ�านาจด�าเนนิกระบวนพจิารณาไปในทางจ�าหนา่ยสทิธิ	์เชน่	การ
ประนีประนอมยอมความ	

	 การทีท่นายความของจ�าเลยที	่1	ท�าสญัญาประนปีระนอม
ยอมความกับโจทก์ทั้งสอง	จึงได้กระท�าภายในขอบเขตอ�านาจ
ที่ได้รับมอบหมายจากจ�าเลยที่	1	โดยชอบ	โจทก์ทั้งสองฟ้องขอ
ให้จ�าเลยที่	1	โอนหุ้นของจ�าเลยที่	1	ให้แก่โจทก์ทั้งสอง	โดย
ฟ้องจ�าเลยที	่2	ในฐานะเป็นกรรมการผูม้อี�านาจกระท�าการแทน
จ�าเลยท่ี	1	และฟ้องจ�าเลยท่ี	3	ในฐานะนายทะเบยีนหุ้นซึง่เป็น
ลูกจ้างของจ�าเลยที่	1	และอยู่ใต้บังคับบัญชาของจ�าเลยที่	2	
เป็นการฟ้องขอให้บังคับ	จ�าเลยที่	2	และที่	3	ปฏิบัติการช�าระ
หนี้แทนจ�าเลยที่	1	เมื่อจ�าเลยที่	1	ได้ท�าสัญญาประนีประนอม
ยอมความโอนหุน้ให้แก่โจทก์ท้ังสอง	และศาลช้ันต้นได้พิพากษา
ตามยอมแล้ว	ทั้งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจ�าเลยที่	2	ไม่ได้เป็น
กรรมการของจ�าเลยที่	1	อีกต่อไปโจทก์ทั้งสองจึงไม่จ�าเป็นต้อง
ฟ้องร้อง	เพือ่บงัคบัคดกีบัจ�าเลยที	่2	และที	่3	อกี	การถอนฟ้อง
จ�าเลยที่	2	และที่	3	จึงไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์ของจ�าเลย
ที่	2	และที่	3	ชอบที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ทั้งสองถอนฟ้อง
จ�าเลยที่	2	และที่	3	ได้	

  คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1250/2535 	นาย	ก.	ได้
ชกัลากไมข้องกลางทีถ่กูคนรา้ยลกัมา	เขา้ไปในบรษิทัจ�าเลยที	่1	
แล้วเลื่อยตัดเป็นท่อน	เพื่อด�าเนินการผลิตไม้บางวีเนียร์	โดยมี
คนงาน	10	คน	และใช้เครื่องมือของจ�าเลยที่	1	แม้จะเป็นเวลา
นอกเวลาปฏบิตังิานตามปกต	ิแตจ่�าเลยที	่1	กม็ยีามตรวจตราอยู่
ตลอดเวลา	ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้คนหลายคนลักลอบ	เข้าไป
ใช้เครื่องมือของจ�าเลยที่	1	ได้	

	 การทีน่าย	ก.	เข้าไปด�าเนนิการในบรษิทัจ�าเลยที	่1	ได้	
น่าจะมกีรรมการหรอืผูม้อี�านาจในการด�าเนนิกจิการของจ�าเลย
ที่	1	เป็นผู้มีส่วนรู้เห็น	และให้ความยินยอมมิใช่นาย	ก.	เข้าไป
กระท�าโดยพลการ	โดยที่บริษัทจ�าเลยที่	1	มิได้รับผลประโยชน์
ด้วย	พฤติการณ์แสดงว่าจ�าเลยที่	1	รับเอาไม้ของกลางไว้	โดย
รูว่้าเป็นทรพัย์ทีไ่ด้มาจากการลกัทรพัย์	อนัเป็นความผดิฐานรบั
ของโจรแล้ว	
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 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 676/2536	 การวาง
หนังสือค�้าประกันของธนาคารวางเป็นประกันน้ันพระราช
บัญญัติศุลกากรฯ	 ไม่ได้บัญญัติให้มีผลเช่นเดียวกับวางเงิน
ประกัน	จึงไม่อาจถือเสมือนว่าผู้น�าของเข้า	ได้ช�าระเงินอากรที่
ได้แจ้งภายในเวลาทีก่�าหนด	ดงัเช่นวางเงนิประกนั	ตามมาตรา	
112	 ทวิวรรค	 2	 	 ดังน้ันเม่ือเจ้าหน้าท่ีโจทก์เรียกเก็บเงินจาก
ธนาคารแล้ว	 จ�าเลยไม่ช�าระค่าอากรที่ขาด	 ก็ย่อมต้องรับผิด
ช�าระเงินเพิ่มตามกฎหมาย	

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 1517/2536	 ข้อความที่ลง
พิมพ์โฆษณามีหัวข้อข่าวว่า	"โรงแรมพ่นพิษใส่	บีโอไอ	ถ่วงวาง
เงินค�้าประกัน"	และมีเนื้อข่าวว่า	"กลุ่มแอมเทลของนายชวลิต	
ทั่งสัมพันธ์	(คือโจทก์ที่	2)	ใช้วิธีหน่วงจ่าย...โรงแรมที่อนุมัติรุ่น
เดียวกับโรงแรมเอราวัณมีอีก	3	แห่ง	แต่เป็นเจ้าของเดียวกัน
คอื	นายชวลติ	ทัง่สมัพนัธ์	เจ้าของเครอืโรงแรมแอมบาสซาเดอร์	
ซึ่งครบก�าหนดวางเงินค�้าประกันเช่นกันแต่ไม่มีการวางเงิน	
เพราะก่อนหน้านีบ้โีอไอแจ้งมตส่ิงเสรมิการลงทนุ	พร้อมเงือ่นไข
สิทธิประโยชน์ไปให้	 และก�าหนดให้ตอบรับหรือไม่รับมติใน											
1	 เดือน	 แต่ช่วงนั้นนายชวลิตท�าเรื่องมายังบีโอไอขอเพิ่มสทิธิ
ประโยชน์ภาษเีงินได้ตามช่องของกฎระเบยีบบโีอไอทีเ่ปิดไว้	

	 กรณีผู้รับส่งเสริมฯ	ไม่พอใจสิทธิประโยชน์		สามารถ
เสนอขอแก้ไข	ส่วนจะได้หรอืไม่อยูท่ีบ่โีอไอ	ตดัสนิ...ดงันัน้บโีอไอ	
จึงเตรียมออกหนังสือแจ้งให้นายชวลิตทราบมติ	ถ้ารับได้ต้อง
วางเงินประกันใน	60	วัน	หากไม่มาอีกจะตัดสิทธิ์ทันที...

	 ข้อความดังกล่าวเม่ืออ่านโดยตลอดแล้วย่อมเป็นที่
เข้าใจได้ว่า	โจทก์ทั้งสองมีฐานะทางการเงินไม่น่าไว้วางใจ	
ปราศจากความน่าเช่ือถอื	โจทก์ที	่2	เป็นผูท้ีใ่ช้วิธกีารหลีกเล่ียง
การปฏบิตัติามระเบยีบข้อบงัคบัของทางราชการ	ในขณะทีผู่ไ้ด้
รบัการส่งเสรมิฯ	รายอืน่ได้ปฏบิตัแิล้ว	เป็นประการทีน่่าจะท�าให้
โจทก์ทัง้สองเสยีชือ่เสยีง	ถกูดหูมิน่	หรือถกูเกลียดชงัจากประชาชน
โดยทั่วไป	ทั้งมิใช่เป็นการเขียนข่าวหรือแสดงความคิดเห็นโดย
สจุรติใจด้วยความเป็นธรรม	เมือ่จ�าเลยผดิตามประมวลกฎหมาย
อาญา	มาตรา	328		ก็ไม่ต้องปรบับทลงโทษตามมาตรา	326	อกี

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2948/2536	 เงินส่วน
ที่น�าเข้าฝากในบัญชีสมทบทุน	 เป็นเงินท่ีหักจากเงินเดือนของ

พนักงานแต่ละคน	อันบริษัทโจทก์ได้จ่ายให้พนักงานแล้ว	เพียง
แต่ให้สิทธิ์โจทก์หักเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามระเบียบที่
ก�าหนดไว้	 เพื่อประโยชน์แก่พนักงานเมื่อออกจากงานเท่านั้น
เงินเดือนที่โจทก์จ่ายให้พนักงานแต่ละคน	 รวมทั้งเงินที่ถูกหัก
เข้ากองทุนในบัญชีสมทบทุนนี้	 เป็นรายจ่ายในหมวดเงินเดือน
ของโจทก์	 อันน�ามาหักเพื่อค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
ประมวลรัษฎากรมาตรา	 65	 ได้	 โดยโจทก์ต้องหักภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา	จากเงนิเดอืนทัง้หมดของพนกังานไวต้ามมาตรา	
50	แล้วน�าส่ง	ณ	ที่ว่าการอ�าเภอตามมาตรา	52	จึงเป็นเงินที่
จ่ายขาดจากโจทก์แล้ว	

	 เงินส่วนที่หักจากเงินเดือนน�าฝากเข้าบัญชีสมทบทุน
นี	้จงึเป็นเงนิได้ของพนกังานนบัแต่นัน้	ดอกเบีย้อนัเกดิจากเงนิ
ฝากนี	้จงึเป็นเงินได้ของพนกังาน	หาใช่เงินได้ของโจทก์ไม่	โจทก์
ไม่ต้องช�าระภาษีในส่วนนี้	

	 การค�านวณราคาสนิค้าคงเหลอืตามราคาตลาดทีโ่จทก์
น�าสืบ	เป็นเพียงวิธีการในการค�านวณราคาสินค้าอย่างกว้าง	ๆ 	
โดยไม่มีรายละเอียดว่า	เป็นสินค้าอะไรบ้าง	ที่โจทก์ได้ค�านวณ
ตามราคาตลาด	อันเป็นราคาที่ต�่ากว่าราคาทุน	
 
	 โดยโจทก์ได้วางแนวทางให้ปฏบิตั	ิในการบนัทกึรายการ
สินค้าคงเหลือ	โดยอาศยัระยะเวลาทีไ่ด้รับสินค้ามาครอบครอง
ไว้เป็นเกณฑ์	ซึ่งปรากฏว่าตามหลักเกณฑ์การตัดค่าเสื่อมราคา	
และการตดับญัชดีงักล่าวมแีนวปฏบิตั	ิเช่น	สนิค้าทีเ่สยีง่ายหาก
คงเหลอืถงึ	18	เดอืน	จะตดัค่าเสือ่มราคาลงร้อยละ	50	หากคง
เหลือถึง	2	ปี	จะตัดออกจากบัญชีหมด	หลักเกณฑ์ดังกล่าว
เป็นการตัดค่าเสื่อมราคาสินค้าคงเหลือ	มิใช่เป็นการค�านวณ
ราคาสินค้าคงเหลือ	ตามราคาตลาดที่แท้จริงตามประมวล
รัษฎากร	มาตรา	65	ทวิ	(6)	

	 เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้ตรวจสอบไต่สวน	พยาน
หลกัฐานตามทีโ่จทก์น�ามามอบให้	และแจ้งประเมนิภายในเวลา
สองปี	นับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่	8	ใช้บังคับ
แล้ว	จึงเป็นการประเมินที่ชอบ	หากโจทก์มีข้อโต้แย้งในราย
ละเอียดเกี่ยวกับเอกสารอย่างไร	ชอบท่ีโจทก์จะช้ีแจงให้เจ้า
พนักงานประเมินทราบ	หรืออุทธรณ์การประเมิน	ไปยังคณะ
กรรมการพจิารณาอทุธรณ์	หรอืน�าสบืในช้ันศาลได้	เหตดุงักล่าว
หาท�าให้การประเมินเป็นไปโดยมิชอบไม่	
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	 โจทก์ค�านวณราคาสินค้าคงเหลือโดยการก�าหนด						
กฎเกณฑ์เอาเอง	ตามหลักเกณฑ์การตดัค่าเสือ่มราคา	และการ
ตัดบัญชีอันมิใช่ราคาตลาด	เพื่อให้ต�่ากว่าราคาทุน	เป็นเหตุให้
มีรายรบัน้อยลง	และท�าให้เสยีภาษเีงนิได้น้อยลงไปด้วย	มีเจตนา
หลีกเลี่ยงการช�าระภาษีในตัวส่วนรายจ่ายในแผนกท่องเที่ยว	
โจทก์ท�าใบส�าคัญการจ่ายขึ้นเอง	และน�าอากรแสตมป์มาปิด	
โดยไม่มีรายละเอียดถึงเหตุที่ต้องจ่ายเงิน	ว่าเป็นการจ่ายเพื่อ
กิจการอย่างไร	ชือ่ทีอ่ยูข่องผูร้บัเงนิกไ็ม่ชดัแจ้ง	มพีฤตกิารณ์ว่า
โจทก์มเีจตนาหลกีเลีย่งการช�าระภาษ	ีไม่มเีหตสุมควรงดหรอื				
งดเงนิเพิม่

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1971/2537	การซื้อขาย
สนิคา้ของโจทกม์	ี2	วธิ	ีวธิทีี	่1	โจทกส์ัง่ซือ้สนิคา้เขา้มาในสตอ็ก
ของโจทก์เพื่อขายให้ลูกค้า	ส่วนวิธีที่	2	ในกรณีสินค้ามมีูลค่าสูง
หรือเสื่อมสภาพง่าย	โจทก์จะไม่สั่งซื้อเข้ามาในสต็อก	แต่เมื่อมี
ลูกค้ามาสั่งซื้อ	โจทก์ก็จะท�าสัญญาซื้อขายกับลูกค้า	และโจทก์
จะสัง่ซือ้จากบรษิทัผูข้ายในตา่งประเทศ	ทีม่สีญัญาตัง้โจทก์เปน็
ผู้แทนจ�าหน่าย	 (Distributorship	 Agreement)	 เป็นหนังสือ	
โดยใหบ้รษิทัดงักลา่วสง่สนิคา้ใหก้บัลกูคา้	และลกูคา้ช�าระราคา
ให้กับผู้ขายในต่างประเทศโดยตรง	แต่โจทก์เป็นผู้ก�าหนดราคา
ขายสินค้าให้กับลูกค้าเอง	 โจทก์มีอิสระในการขาย	 ถ้าสินค้าที่
ขายช�ารุดบกพร่อง	 โจทก์ต้องรับผิดต่อลูกค้าโจทก์ด�าเนินธุรกิจ
ซือ้ขายดว้ยทนุของตนเอง	หากมกีารขาดทนุหรอืมกี�าไรกต็กเปน็
ของโจทก์	

	 นอกจากนี้ใบก�ากับสินค้าในการซื้อขายตามวิธีที่	2	นี้	
ก็ยังออกในนามของโจทก์	กรณีนี้จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ประกอบ
กิจการซื้อขายสินค้าในประเทศไทยด้วยตนเอง	มิได้เป็นลูกจ้าง	
ผูท้�าการแทน	หรอืผูท้�าการตดิต่อให้กบับรษิทัผูข้ายในต่างประเทศ	
โจทก์จงึไม่มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิในการยืน่รายการ	และช�าระ
ภาษเีงนิได้นติบิคุคลแทนบรษิทัต่างประเทศ	ตามประมวลรษัฎากร	
มาตรา	76	ทวิ	

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 2513/2537	 โจทก์ได้รับการ
ส่งเสรมิการลงทนุประเภทบรษิทัการค้าระหว่างประเทศ	 มหีน้าที่
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
โดยปีแรกโจทก์จะต้องส่งสินค้าออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	มี
มูลค่าไม่น้อยกว่า	300	ล้านบาท	ปีทีส่องไม่น้อยกว่า	400	ล้านบาท	

ปีทีส่ามกบัปีต่อๆ	 ไป	 ต้องไม่น้อยกว่า	 500	 ล้านบาท	การทีโ่จทก์
จ�าเป็นต้องโอนกิจการด้านการตลาดภายในประเทศ	 และ
พนกังานของโจทก์อกีกว่า	700	คน	รวมทัง้สนิทรพัย์และหนีส้นิ
จ�านวน	300	ล้านบาทเศษ	ไปให้บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	
กเ็พือ่ไปท�ากจิการด้านการส่งสนิค้าออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ	
ให้ได้ตามเง่ือนไขของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	และแม้
โจทก์กับบริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	จะเป็นนิติบุคคลแยกต่าง
หากจากกนั	แต่กม็ส่ีวนได้เสยีผกูพนักนัอยู	่เนือ่งจากเป็นบรษิทั
ในเครือซิเมนต์ไทย	โดยบริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	เป็นผู้ถือ
หุ้นของโจทก์ในขณะนั้นเกือบร้อยละ	 70	 ของหุ้นจดทะเบียน					
ทัง้สิน้	 120,000,000	 บาท	 ดังนั้น	 ที่โจทก์โอนขายที่ดินให้แก่
บริษัท	ปูนซีเมนต์ไทย	จ�ากัด	ในราคาตามบัญชีซึ่งต�่ากว่าราคา
ตลาด	จงึเป็นการโอนโดยมเีหตอุนัสมควร	เจ้าพนกังานประเมนิ
ย่อมไม่มอี�านาจประเมนิค่าตอบแทนตามราคาตลาดในวนัทีโ่อน	
  
 คำาพิพากษาฎีกาที่ 2620/2538	 ตาม	 พ.ร.บ.	
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต�าบลห้วยโป่งและต�าบล
มาบตาพุด	อ�าเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	พ.ศ.	2527	

	 มาตรา	5	ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
ก�าหนดราคาของอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่วนคนื	ตามความเป็นธรรม
ที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา	ก�าหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืน...	ทั้งนี้ให้ค�านึงถึงผลการพิจารณาของ				
เจ้าหน้าที่	ซึ่งตีราคาเพ่ือประโยชน์แก่การเสียภาษีบ�ารุงท้องที่	
และราคาประเมนิทนุทรพัย์ในการจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรม
ตลอดจนสภาพ	และทีต่ัง้ของอสงัหารมิทรพัย์		ประกอบกบัเหตุ
และวตัถุประสงค์ของการเวนคนื	เพือ่ให้เกิดความเป็นธรรมแก่
สังคม	

	 มาตรานี	้เน้นให้การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จ�าเลย	ก�าหนดราคาของอสงัหารมิทรพัย์ทีเ่วนคนืตามความเป็น
ธรรมที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว		

	 ทั้งนี้นอกจากค�านึงถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ในการ
จดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมแล้ว	ยังต้องค�านึงถึงสภาพและ		
ทีต้ั่งของอสงัหารมิทรพัย์	ประกอบกับเหตุและวตัถุประสงค์ของ
การเวนคืนด้วย		ที่จ�าเลยก�าหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์	โดย
ก�าหนดตามบัญชรีาคาประเมนิท่ีดิน	ท่ีใช้เรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีม
ในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม	ซึ่งเป็นบัญชีก�าหนดราคา
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ที่ดินโดยเอาต�าบล	ถนน	และทะเล	เป็นหลักการประเมินราคา
ที่ดิน	เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจด
ทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม	และเป็นการประเมินอย่างกว้างๆ	
ราคาทีด่นิตามบญัชดีงักล่าว	ย่อมไม่ตรงกบัความเป็นจรงิเสมอ
ไป		ส่วนเหตุและวัตถุประสงค์ในการเวนคืน	แม้จ�าเลยมีความ
ประสงค์จะจัดตั้งการนิคมอุตสาหกรรม	เพื่อส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศให้มากขึน้กต็าม	แต่ตาม	พ.ร.บ.	การนคิมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2522	มาตรา	6	ก�าหนดให้จ�าเลยเป็น
นติิบคุคลซึง่เห็นได้อยูใ่นตวัว่า	มีวตัถปุระสงค์แสวงหาก�าไรทาง
เศรษฐกิจอยู่ด้วย		

	 ดังนั้นเมื่อจ�าเลยได้รับทรัพย์สินของโจทก์ไปเท่าใด	ก็
ควรต้องใช้ค่าทดแทนให้โจทก์	ตามราคาของทรพัย์สนินัน้ในวนั
ใช้บงัคับพระราชกฤษฎกีา	จงึจะถอืว่าเป็นราคาตามความเป็นธรรม		

	 การทีจ่�าเลยก�าหนดค่าทดแทนให้แก่โจทก์	โดยก�าหนด
ราคาที่ดินของโจทก์ทุกแปลง	ตามการแบ่งเป็นหน่วยในบัญชี
ก�าหนดราคาประเมินที่ดิน	ที่ใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
จดทะเบยีนสทิธิแ์ละนิตกิรรมน้ัน	เป็นการก�าหนดราคาทีด่นิของ
โจทก์	โดยไม่ค�านงึถงึสภาพและท่ีตัง้ท่ีแท้จรงิของท่ีดนิของโจทก์	
และไม่ได้ค�านงึถงึเหตแุละวตัถปุระสงค์ของการเวนคนืด้วย	ไม่
ชอบด้วยมาตรา	5	แห่ง	พ.ร.บ.	เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฉบับ			
ดังกล่าวข้างต้น	

	 แต่โจทก์กน็�าสบืไม่ได้ว่าในวนัใช้บงัคบัพระราชกฤษฎกีาฯ	
นัน้	ทีด่นิพพิาทมรีาคาทีซ่ือ้ขายกนัจรงิเป็นราคาเท่าใด	จงึก�าหนด
เงนิค่าทดแทนให้ตามราคาทีด่นิพพิาท	ทีจ่ดทะเบยีนซ้ือขายหลงั
จากพระราชกฤษฎกีาฯ	ใช้บงัคบัประมาณ	3	เดอืน	อนัเป็นเวลา
ใกล้เคยีงกบัการใช้บงัคบัพระราชกฤษฎกีาฯ	ดงักล่าว	ซึง่เชือ่ว่า
ราคาทีด่นิพพิาททีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายไว้	เป็นราคาซือ้ขายกนัจรงิ	
และเป็นราคาทีต่รงตามสภาพและท่ีต้ังของท่ีดินแล้ว	และถอืว่า
เป็นราคาตามความเป็นธรรมท่ีเป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราช-
กฤษฎีกาฯ

 คำาพพิากษาฎกีาที ่1009/2539	โจทกก์ลา่วในฟอ้ง
วา่	โจทกไ์มใ่ชส่ถานประกอบการถาวรในประเทศไทยของบรษิทั
ผูผ้ลติหรอืผูข้ายสนิคา้	ซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุน่	
ผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าดังกล่าวได้รับประโยชน์จากอนุสัญญา
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อการยกเว้นการเก็บ

ภาษีซ้อน	 และป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษี
เก็บจากเงินได้	 ดังนั้น	 ผู้ผลิตและผู้ขายสินค้า	 จึงไม่อยู่ในข่าย
ที่จะต้องช�าระภาษีเงินได้ตามมาตรา	76	ทวิ	แห่ง	ป.รัษฎากร	
โจทกไ์มม่หีนา้ทีเ่ปน็ตวัแทนในการช�าระภาษเีงนิไดด้งักลา่วดว้ย		
ดังนี้ค�าฟ้องนี้เป็นค�าฟ้องที่ได้ความชัดแจ้งแล้ว	

	 ส่วนอนุสัญญาดังกล่าวจะท�ากันเม่ือใด	รัฐบาลทัง้สอง
ประเทศได้แลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกันเมื่อใด	และอนุสัญญา
ดงักล่าว	มเีงือ่นไขเกีย่วกบัการยกเว้นภาษอีย่างไรนัน้		เป็นราย
ละเอียดท่ีจะน�าสืบกันในชั้นพิจารณาค�าฟ้องของโจทก์จึงไม่
ครอบคลุม

	 โจทก์เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายของบรษิทัซึง่ตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ	รวม	9	บรษิทั	การจดัจ�าหน่ายสนิค้าของบริษัท
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศทั้ง	9	บริษัทนั้น	ไม่ว่าจะ
เป็นกรณีขายให้แก่หน่วยราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชนผู้ได้
รับการส่งเสริมฯ	นั้น	

	 โจทก์ต้องท�าสัญญาซื้อขายกับลูกค้าในประเทศไทย	
และโจทก์จึงท�าใบสั่งซื้อสินค้าไปยังบริษัทผู้ขายในต่างประเทศ	
โดยโจทก์เป็นผู้ก�าหนดราคาขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเอง	โจทก์มี
อิสระในการขาย	ถ้าสินค้าท่ีขายช�ารุดบกพร่อง	โจทก์ก็ต้องรับ
ผิดต่อลูกค้าตามสัญญาซื้อขาย	ที่โจทก์ท�าไว้กับลูกค้า	

	 ผลประโยชน์ที่โจทก์ได้รับอยู่ในรูปของก�าไร	ไม่ใช่ค่า
บ�าเหน็จจากการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า	แม้ลูกค้าจะเป็นผู้
ด�าเนินการช�าระเงินให้แก่บรษิทัผูข้ายต่างประเทศ	กเ็ป็นความ
ประสงค์ของลูกค้าเอง	เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ลูกค้าตกลง
ไว้กับสถาบันการเงินผู้ให้กู้หรือตามบัตรส่งเสริมฯ	เพื่อยกเว้น
อากรขาเข้า	ไม่ถอืว่าโจทก์มฐีานะเป็นตวัแทนของนติบิคุคลต่าง
ประเทศ	

	 นติบุิคคลต่างประเทศดงักล่าว	จึงไม่ได้ชือ่ว่าประกอบ
กิจการในประเทศไทย	โจทก์ได้กระท�าไปในฐานะท่ีโจทก์เป็นผู้
ซื้อมาขายไป	ไม่เข้าลักษณะเป็นกิจการตัวแทนของนิติบุคคล
ต่างประเทศตามประมวลรัษฎากรมาตรา	76	ทวิ

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 1931/2539	จ�าเลยจ้างโจทก์
เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก�าหนด	
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โดยเฉพาะเงื่อนไขข้อท่ีไม่ให้ช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการซึ่งเป็น
คนตา่งดา้ว	ทีไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้มาในประเทศไทย	ไปประกอบ
อาชีพหรือหน้าที่อื่นใด	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน	 แต่ให้บุคคลดังกล่าวถ่ายทอดความรู้
และฝึกสอนช่างภายในประเทศ	 ให้สามารถรับช่วงงานได้	 รวมท้ัง
การอนุมัติต�าแหน่งและก�าหนดระยะเวลาการท�างานของคน
ต่างด้าว	ต้องผ่านมติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้วย
 
	 เงือ่นไขและขัน้ตอนดงักล่าว	เป็นเรือ่งทีค่ณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทนุ	ก�าหนดไว้ให้จ�าเลยปฏบัิตติามในกรณทีีจ่�าเลย
รับช่างฝีมือ	หรือผู้ช�านาญการที่เป็นคนต่างด้าวเช่นโจทก์	ไว้
ปฏิบัติงานในกิจการของจ�าเลย	ซึ่งไม่ปรากฏว่าในการที่จ�าเลย
จ้างโจทก์เข้าท�างานในต�าแหน่งหวัหน้าครวั	โดยมหีน้าทีจ่ดัการ
และด�าเนินการเกี่ยวกับครัวของโรงแรมจ�าเลยตลอดมาน้ัน	
เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขหรือมติของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทนุแต่อย่างใด	หรอืคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุมอี�านาจ
หน้าท่ีเข้าไปบริหารกิจการของจ�าเลยแต่อย่างไร	นิติสัมพันธ์
ระหว่างจ�าเลยและโจทก์คงเป็นไปตามสัญญาซึ่งระบุว่าเป็น
สัญญาจ้างแรงงาน	

	 อันสอดคล้องกับข้อความในสัญญาที่มีการระบุไว้
ชดัเจนต้องตามบทบญัญติั	ป.พ.พ.	ลกัษณะจ้างแรงงาน	เช่นว่า
โจทก์ต้องปฏิบัติตามค�าสั่งและค�าแนะน�าของคณะกรรมการ
บริหารของโรงแรม	หากโจทก์ทุจริตไม่ประพฤติตามค�าบังคับ
บัญชา		ประพฤติตัวต�่าทรามผิดกฎระเบียบตามกฎหมายไทย
อย่างร้ายแรง	หรือกระท�าการขัดแย้งต่อผลประโยชน์และ
ภาพพจน์ต่อสาธารณชนของจ�าเลย	จ�าเลยเลิกจ้างโจทก์ได้	
เป็นต้น	โจทก์จึงเป็นลูกจ้างของจ�าเลย

	 แม้ตามสญัญาเอกสารหมาย	ล.	6	จะระบุให้คูส่ญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	อาจบอกเลิกสัญญาได้โดยการแจ้งให้อีกฝ่าย
ทราบล่วงหน้ากต็าม		แต่มไิด้ระบวุ่าให้สญัญาจ้างสิน้สดุลงเมือ่
ใด	ทั้งการที่โจทก์อยู่ปฏิบัติงานให้แก่จ�าเลย	ครบตามก�าหนดที่
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติเป็นคราวๆ	ไปนั้น	หา
ท�าให้สญัญาจ้างแรงงาน	ทีโ่จทก์และจ�าเลยมีต่อกนัส้ินสุดลงไป
ด้วยไม่		สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจ�าเลยจึงไม่มีก�าหนดเวลา
แน่นอน	เมื่อจ�าเลยเลิกจ้างโจทก์	จ�าเลยยังคงมีหน้าที่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยแก่โจทก์

	 ตามสัญญาจ้างให้สิทธิ์แก่จ�าเลย	ที่จะเลิกจ้างโจทก์
โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าได้	โดยเฉพาะสัญญาจ้าง	ข้อ	6	มี
ข้อความว่า	"ระยะเวลาของสญัญานีเ้ริม่ตัง้แต่วนัที่	15	มกราคม	
2533	จนกว่าจะมีการบอกเลกิสญัญาโดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ฝ่าย
ใด	โดยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้า	80	วัน"		สัญญาข้อนี้ให้
สทิธิแ์ก่คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่	ทีจ่ะบอกเลกิสญัญาในเวลาใด
เวลาหน่ึงได้	ตามท่ีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงต้องการ	โดยไม่จ�า
ต้องแสดงเหตผุลแห่งการเลกิจ้างแต่อย่างใด	ในเมือ่ปฏบิตัคิรบ
ถ้วนตามสญัญาแล้ว	การทีจ่�าเลยเลกิจ้างโจทก์ดงักล่าวยงัถอืไม่
ได้ว่าเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร	จึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่
ไม่เป็นธรรม

 คำาพพิากษาศาลฎกีาที ่9484/2539	สาระส�าคญั
ของสัญญาท�าธุรกิจเพ่ือส่งออกมีว่า	โจทก์จะจ่ายค่าสินค้าล่วงหน้า
ใหแ้กล่กูคา้	หรอืน�าเขา้วตัถดุบิจากตา่งประเทศ	มาใหล้กูคา้ผลติ
สนิคา้	เงินทีโ่จทก์น�ามาจา่ยใหแ้กล่กูคา้	หรอืรบัภาระแทนลกูคา้
นั้น	 โจทก์ได้มาจากธนาคารพาณิชย์	 โดยน�าแอลซีไปวางเป็น
ประกันต่อธนาคารพาณิชย์	 ที่เรียกว่าการท�าแพคก้ิงเครดิตกับ
ธนาคาร	 หรือโจทก์ออกตั๋วแลกเงินน�าไปขายลดให้แก่ธนาคาร	
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยที่โจทก์ต้องช�าระให้แก่
ธนาคาร	ลกูคา้จะตอ้งช�าระคนืใหโ้จทกท์ัง้สิน้ตามจ�านวนทีโ่จทก์
จา่ยใหธ้นาคาร	ในกรณีทีล่กูคา้สง่สนิคา้ออกไดต้ามก�าหนด	และ
มีการช�าระเงินตามแอลซีหรือตั๋วแลกเงินแล้ว	โจทก์จะหักกลบ
ลบหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ	 เสียก่อน	 รวมทั้งค่าบริการที่โจทก์ให้แก่
ลูกค้า	 ตามอัตราที่ตกลงกันไว้เหลือเงินเท่าใด	 จึงช�าระให้แก่
ลูกค้า		

	 แต่ถ้าลกูค้าผดิสญัญาตามสญัญาท�าธรุกจิเพือ่ส่งออก
ข้อ	9	ระบวุ่า	ลกูค้าจะต้องคนืเงนิทดรองจ่าย	หรอืเงนิค่าสนิค้า
ล่วงหน้าท่ีโจทก์ได้ช�าระไปแล้ว	รวมท้ังลูกค้าต้องช�าระค่าปรับ
ค่าเสยีหายต่างๆ	ค่าวตัถุดิบ	หรอืวสัดุทีซ่ือ้จากต่างประเทศและ
ค่าดอกเบี้ยให้แก่โจทก์

	 และข้อ	11	ระบุว่าในกรณีท่ีลูกค้าผิดนัดไม่ช�าระหนี้	
ลูกค้ายินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ย	นับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะ
ช�าระหนี้จนหมดสิ้น

	 นอกจากนี้ในกรณีที่ลูกค้าผิดสัญญาไม่ช�าระเงินตาม
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แอลซ	ีหรอืไม่ส่งสนิค้าออก	ธนาคารจะคดิดอกเบีย้จากยอดเงนิ
ค่าสินค้าบวกค่าปรับ	และโจทก์จะต้องช�าระค่าภาษีในการน�า
เข้า	และเบี้ยปรับในการน�าสินค้าเข้า	หรือในกรณีที่โจทก์น�าตั๋ว
แลกเงินไปขายลดธนาคาร	จะเรียกให้โจทก์ช�าระเงินตามตั๋ว	
พร้อมทั้งดอกเบี้ยซ่ึงโจทก์ต้องช�าระเงินต่างๆ	ดังกล่าวเท่าใด	
โจทก์ก็จะเรียกเก็บจากลูกค้าที่ผิดสัญญาเท่านั้น

	 จึงเป็นท่ีเห็นได้ว่าเมื่อลูกค้าของโจทก์ผิดสัญญาท่ีท�า
ไว้กับโจทก์	โดยไม่มีการส่งออกสินค้าตามสัญญาท�าธุรกิจเพื่อ
ส่งออกข้อ	9	โจทก์ย่อมต้องรับผิดต่อธนาคารช�าระเงินรวมทั้ง
ดอกเบีย้ทนัท	ี	ดงันัน้ลกูค้าทีผ่ดิสญัญากต้็องรบัผดิต่อโจทก์ทันที
นับแต่วันที่โจทก์รับผิดต่อธนาคาร	โจทก์จึงมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้
ลูกค้าที่ผิดสัญญา	รับผิดในจ�านวนเงินที่โจทก์ต้องรับผิดต่อ
ธนาคาร	นับแต่วันท่ีลูกค้าผิดสัญญา	หาใช่โจทก์จะต้องช�าระ
เงนิให้แก่ธนาคารเสยีก่อนจงึจะมสีทิธ์ิเรยีกให้ลกูค้าทีผ่ดิสญัญา	
รับผิดต่อโจทก์ไม่

	 ส่วนทีโ่จทก์อ้างว่า	อตัราดอกเบีย้ทีจ่ะให้ลกูค้าต้องรบั
ผิด	ยังไม่แน่นอนจนกว่าลูกค้าจะมารับสภาพหนี้ต่อโจทก์เสีย
ก่อนนั้น	โจทก์ย่อมจะต้องทราบดีว่า	ในขณะที่ลูกค้าผิดสัญญา
ต่อโจทก์นัน้	ธนาคารจะคดิดอกเบีย้อตัราใดเอาแก่โจทก์	ทัง้การ
ขึน้ลงของอตัราดอกเบีย้ธนาคาร	มใิช่ข้ออ้างทีจ่ะไม่ต้องลงบญัชี
ในดอกเบีย้ค้างรบั	ทีโ่จทก์มสีทิธิไ์ด้รบัจากลกูค้าทีผ่ดิสญัญา	แม้
ดอกเบ้ียค้างรับจะมิใช่รายได้จากการประกอบกิจการโดยตรง
ของโจทก์	แต่ก็เป็นรายได้ที่โจทก์มีสิทธิ์ได้รับเนื่องจากกิจการที่
กระท�าในรอบระยะเวลาบัญชีตามประมวลรัษฎากรมาตรา	65	
วรรคหนึ่ง	โจทก์จึงต้องน�าลงบัญชีเป็นรายได้	ในการค�านวณ
ก�าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดดอกเบี้ยค้างรับนั้น	ตาม
มาตรา	65	วรรคสอง	

	 ทีโ่จทก์อทุธรณ์ว่า	ถ้าดอกเบีย้ค้างรับของโจทก์ดงักล่าว	
ถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์สิทธิโ์จทก์ย่อมมีสิทธิห์กัเป็นรายจ่ายใน
จ�านวนเดียวกันได้	ท�าให้ไม่มีเงินได้ที่จะต้องน�ามารวมค�านวณ
ก�าไรสุทธเิพ่ือช�าระภาษนีัน้		ข้อทีว่่าเงนิรายได้ทีโ่จทก์ถกูประเมนิ
เพิม่	เพือ่ช�าระภาษีเงินได้นติิบคุคลนีจ้ะน�าไปหักเป็นรายจ่ายได้
หรือไม่เพียงใด	ไม่เป็นประเด็นในคดีและมิใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้น
ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย	

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 9319/2542	 โจทก์รับ
ประกนัภยัสนิคา้น�าเขา้ทกุชนดิของบรษิทั	อ.	โดยออกกรมธรรม์
ประกนัภยัทางทะเลแบบเปดิ	ใหผู้เ้อาประกนัภยัไวเ้ปน็หลกัฐาน	
และมีหลักปฏิบัติว่าเม่ือมีสินค้าเข้า	 ผู้เอาประกันภัยจะแจ้งให้
โจทก์ทราบ	 หรืออาจแจ้งภายหลังสินค้าถูกขนส่งมาแล้วก็ได้	
โจทก์จะออกใบรับรองการประกันภัย	 ส�าหรับสินค้างวดนั้นให้
แก่ผู้เอาประกันภัย	โจทก์ได้ออกใบรับรองการประกันภัยสินค้า
ของบริษัท	 อ.	 ซึ่งขนส่งโดยเรือเดินทะเลของจ�าเลยที่	 3	 จาก														
ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย	โดยทีจ่�าเลยที	่3	ไดอ้อกใบตราสง่
ให้แก่ผู้ส่ง	และได้มีการโอนใบตราส่งให้แก่บริษัท	อ.	แล้ว	เมื่อ
เรือเดินทะเลของจ�าเลยที่	3	มาถึงประเทศไทย	ได้มีการส่งมอบ
สินค้าแก่บริษัท	อ.	ผู้เอาประกันภัยในสภาพท่ีเสียหาย	บริษัท	อ.			
จึงเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ตามสัญญาประกันภัย	 โจทก์ได้
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยไป	 ดังนี้เม่ือ	 บริษัท	 อ.	
ได้รับโอนใบตราส่งมาจากผู้ขายสินค้า	บริษัท	 อ.	 จึงเป็นผู้ทรง
ใบตราส่งซึ่งมีสิทธิ์รับสินค้านั้น	 และเป็นผู้มีส่วนได้เสียตาม
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลแบบเปิด	 ที่โจทก์เป็นผู้รับ
ประกันภัยในขณะที่เกิดวินาศภัยนั้น	 แม้การซื้อขายสินค้าที่
ขนส่งเป็นการซื้อขายระบบ	 CIF	 ซึ่งผู้ขายเป็นผู้เอาประกันภัย	
ก็เป็นการเอาประกันภัยของผู้ขายกับผู้รับประกันภัยอื่น	 โจทก์
จึงรับช่วงสิทธิ์ตามสัญญาประกันภัยมาฟ้องจ�าเลยได้	

	 กรมธรรม์ประกนัภยัสนิค้าทางทะเลแบบเปิด	ทีท่�ากนั
ระหว่างโจทก์กบับรษิทั	ไอ.ได้มกีารระบรุายละเอยีดเงือ่นไขทัว่ไป
ว่าผู้ถือกรมธรรม์คือ	บริษัท	ไอ.	และผู้เอาประกันภัย	คือบริษัท
ทุกบริษัทที่ผู้ถือกรมธรรม์ถือหุ้นอยู่กว่าร้อยละ	50	หรือบริษัทที่
ผู้ถือกรมธรรม์มีความรับผิดชอบทางด้านจัดการ	

	 ดงันัน้นอกจาก	บรษัิท	ไอ.	จะเป็นคูส่ญัญาประกนัภยั
กบัโจทก์ในฐานะเป็นผูถ้อืกรมธรรม์แล้ว	ยงัมบีรษิทัอืน่ที	่บรษิทั	
ไอ.	เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในอัตราเกินกว่าร้อยละ	50	หรือบริษัทอื่นที่	
บรษิทั	ไอ.	เป็นผูร้บัผดิชอบทางด้านจัดการ	เป็นคู่สญัญาประกนั
ภัยกับโจทก์ในฐานะที่เป็นผู้เอาประกันภัยอีกด้วย	

	 เมื่อบริษัท	ไอ.	ถือหุ้นอยู่ใน	บริษัท	อ.	ร้อยละ	50	จึง
ถือว่า	บริษัท	อ.	เป็นผู้เอาประกันภัยไว้แก่โจทก์ตามเง่ือนไข
ในกรมธรรม์ประกนัภยัสนิค้าทางทะเลเปิด	โจทก์ย่อมต้องผกูพัน
ตามกรมธรรม์ประกนัภยัดงักล่าว	และหาได้มกีฎหมายบงัคบัว่า	
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สัญญาประกันภัยทางทะเลต้องลงลายมือชื่อคู่สัญญา	จึงจะ
ผูกพันโจทก์ผู้รับประกันภัยไม่	

	 เมื่อมีความเสียหายเกิดข้ึนแก่สินค้าที่เอาประกันภัย	
โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บริษัท	อ.	ผู้เอา
ประกนัภยั	เมือ่โจทก์จ่ายค่าสนิไหมทดแทนให้แก่บรษิทั	อ.	แล้ว
ย่อมมีสิทธิ์ที่จะรับช่วงสิทธิ์ของ	บริษัท	อ.	มาฟ้องได้	

	 แม้เรอืท่ีใช้ในการขนส่งเป็นของจ�าเลยที	่3	และจ�าเลย
ที่	3	เป็นผู้ออกใบตราส่งแต่บริษัท	อ.	มิได้ว่าจ้างให้จ�าเลยที่	3	
ขนสินค้าดังกล่าว	บริษัท	อ.	มอบหมายให้จ�าเลยที่	1	เป็นผู้
ด�าเนินการให้ทั้งหมด	เพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่	บริษัท	อ.	โดย
สัญญาขนส่งระบุว่า	จ�าเลยที่	1	มีสิทธิ์ที่จะเลือกจ้างผู้รับขนส่ง
ช่วงชั้นดีในการขนส่งได้	แต่จ�าเลยที่	1	ยังคงต้องรับผิดเต็มที่
ต่อบริษัท	อ.	ในการปฏิบัติตามสัญญา	และผู้ขนส่งช่วงอื่นที่
จ�าเลยที่	1	ได้ว่าจ้าง	ให้ถือว่าเป็นลูกจ้างของจ�าเลยที่	1	ที่จะ
ต้องรับผิดโดยตรงต่อบริษัท	อ.	

	 ดังนั้น	บริษัท	อ.	จึงเป็นผู้ว่าจ้างจ�าเลยที่	1	ให้ขนส่ง
สนิค้าและจ�าเลยท่ี	1	เป็นผูร้บัจ้างขนสนิค้าโดยได้รบัมอบหมาย	
ให้เป็นผู้ด�าเนินการทั้งหมดในการน�าสินค้ามายังประเทศไทย	
ตามสัญญาขนส่งการที่จ�าเลยที่	3	ท�าการขนส่งสินค้าดังกล่าว	
จงึเป็นการด�าเนนิการแทนจ�าเลยที	่1	เมือ่จ�าเลยที	่1	เป็นผู้ขนส่ง
สินค้า	จ�าเลยท่ี	1	ก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย	ส�าหรับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งของจ�าเลยที่	3	ด้วย	

	 ความเสียหายของสินค้าที่ขนส่ง	เกิดขึ้นในระหว่าง
การขนส่งเป็นผลมาจากการที่จ�าเลยที่	1	ผู้ขนส่ง	หรือตัวแทน	
หรอืลกูจ้างของผูข้นส่ง	ยกหบีไม้โดยไม่เอาใจใส่และไม่ระมดัระวงั
ในระหว่างการขนส่ง		ถือว่าเป็นกระท�าการโดยไม่เอาใจใส่	ทั้ง
ที่รู้ว่าความเสียหายนั้นอาจเกิดขึ้นได้	จ�าเลยที่	1	จึงต้องรับผิด
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าเต็มจ�านวน	ไม่อาจอ้างเอา
ข้อจ�ากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง	มาตรา		58		แห่งพระราช
บัญญัติการรับขนของทางทะเล	พ.ศ.	2534	มาเป็นประโยชน์
แก่ตนได้	

 คำาพพิากษาศาลฎกีาที ่1965/2541 	ตามหนงัสอื
รบัรองของหอทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทักรงุเทพมหานคร	ในหวัขอ้
วัตถุประสงค์ข้อ	2	ที่ระบุว่า	โจทก์มีวัตถุประสงค์ในการเตรียม

และจัดการโครงการของการลงทุน	และจัดการธุรกิจท่องเที่ยว	
โรงแรม	 ถือได้ว่าโจทก์มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
โรงแรม	

	 ค�าขอจดทะเบียนการค้าของโจทก์ได้ขอจดทะเบียน
การค้า	ประเภทการค้า	7	(ข)	โรงแรมและกรมสรรพากรออก
ใบทะเบยีนการค้าให้	ระบวุ่าโจทก์ประกอบการค้า	ประเภทการค้า	
4	รับจ้างท�าของชนิด	1	(ฉ)	ประเภทการค้า	7	โรงแรมและ
ภัตตาคาร	(ข)	

	 นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติโรงแรม	พ.ศ.	2470	
มาตรา	3	ให้นิยาม	ค�าว่า	“โรงแรม”	ไว้หมายความว่า	บรรดา
สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้น	เพื่อรับสินจ้างส�าหรับคนเดินทาง	
หรือบุคคลที่ประสงค์หาที่อยู่	หรือที่พักชั่วคราว	
	 เมื่อโจทก์ได้จัดให้มีห้องพักส�าหรับผู้ที่เดินทางมาท่อง
เที่ยว	หรือมาพักผ่อนเป็นการชั่วคราว	โดยโจทก์เรียกสินจ้าง
หรือค่าบริการ	กิจการของโจทก์ย่อมเป็นโรงแรม	ตามความ
หมายที่กฎหมายบัญญัติ	แม้ห้องพักของโจทก์ไม่มีความหรูหรา	
ผู้เข้าพัก	2	คน	ซึ่งไม่รู้จักกันก็พักอยู่ในห้องเดียวกัน	ต้องใช้
ห้องน�้า	สุขา	และระเบียงร่วมกัน	หรือโจทก์จัดให้ผู้เข้าพักได้
เข้าร่วมท�ากิจกรรม	หรือสันทนาการกับผู้ที่เข้าพักด้วยกัน	รวม
ท้ังจดัหาอาหารให้แก่ผูเ้ข้าพักด้วย	กห็าได้ท�าให้กิจการของโจทก์
ไม่ได้เป็นโรงแรมไม่	

	 เมื่อลูกค้าที่ซื้อบริการของโจทก์ไม่ว่าที่ซื้อบริการผ่าน	
บริษัท	ฮ.	และ	บริษัท	ว.	หรือซื้อจากโจทก์เอง	ไม่สามารถซื้อ
ในอตัราทีต่�า่กว่าวนัละ	800	บาทต่อคนต่อวนั	ดงันัน้	การทีโ่จทก์
ก�าหนดค่าบริการในอัตราที่ต�่ากว่า	800	บาทต่อคนต่อวัน	จึง
เป็นค่าบริการที่ต�่ากว่าราคาตลาด	โดยไม่มีเหตุอันสมควร	เจ้า
พนกังานประเมนิจงึมอี�านาจประเมนิค่าบรกิาร	ตามราคาตลาด
ได้ตามประมวลรัษฎากร	มาตรา	65		ทวิ	(4)	และ	87	ทวิ	(6)	
ตามค�าฟ้องของโจทก์บรรยายว่า	เหตทุีย่อดรายรบัของโจทก์ต�า่
กว่าทีเ่จ้าพนกังานประเมนิตรวจพบ	เพราะรายรบัจากกจิกรรม
กฬีา	ทีโ่รงแรมจัดให้แก่ผู้ใช้บรกิารไม่ต้องช�าระภาษีการค้า	และ
โจทก์ออกใบเสรจ็รบัเงนิโดยแยกรายการไว้ต่างหากจากห้องพกั
และอาหาร	

	 จ�าเลยให้การว่า	ที่โจทก์น�ารายรับจากการให้เช่าห้อง
พกัไปแยกช�าระภาษกีารค้า	โดยน�าเอารายรบัร้อยละ	24	ไปช�าระ
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ภาษีการค้าประเภทการค้า	7	(ข)	โรงแรมรายรับร้อยละ	30	ไป
ช�าระภาษีการค้าประเภทการค้า	7	(ข)	ภัตตาคาร	ส่วนอีกร้อย
ละ	46	ของรายรับไม่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษีการค้าไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย	เพราะอตัราค่าเช่าห้องพกัเป็นการเหมาจ่าย	ต้อง
น�าค่าเช่าห้องพกัทัง้จ�านวนไปช�าระภาษกีารค้า	ประเภทการค้า	
7	(ข)	โรงแรมคดีจึงมีประเด็นว่า	การที่โจทก์น�ารายรับจากการ
บริการไปแยกช�าระภาษี	ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	

	 ดังนัน้ประเดน็ข้อพพิาทท่ีศาลภาษีอากรกลางก�าหนด
ว่า	การประเมนิของเจ้าพนกังานประเมนิ	และค�าวนิจิฉยัอทุธรณ์
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	
จึงครอบคลุมประเด็นดังกล่าวแล้ว	โจทก์ขายบริการเป็นชุด	
ลกูค้าทีจ่่ายค่าบริการ	หรอืสนิจ้างแก่โจทก์ในราคาเป็นชดุ	กโ็ดย
มีความประสงค์จะใช้บริการของโจทก์ทั้งห้องพัก	อาหารและ
กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่โจทก์จัดไว้เป็นการจ่ายเหมา	แม้ใช้บริการที่
จัดไว้ไม่ครบทุกอย่าง	โจทก์ก็มิได้คืนเงินส่วนที่ไม่ใช้บริการให	้
ทั้งใบเสร็จที่โจทก์ออกให้แก่ลูกค้าก็มิได้แยกว่าเป็นค่าห้องพัก	
ค่าอาหาร	ค่ากิจกรรมอย่างละเท่าใด	

	 เมื่อกิจการของโจทก์เป็นกิจการโรงแรมรายรับจาก
การขายบริการเป็นชุดหรือขายในรูปเหมาจ่าย	จึงเป็นรายรับ
หรือสินจ้างที่โจทก์ได้รับมาในกิจการโรงแรมทั้งจ�านวน	การที่
โจทก์น�ารายรบัจากการขายบรกิารเป็นชดุ	ไปแยกช�าระภาษบีาง
จ�านวนและไม่ช�าระภาษีบางจ�านวน	จึงเป็นการไม่ชอบ

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 6470/2541 มาตรา	78	
เบญจ	และมาตรา	79	ทวิ	(2)	แห่งประมวลรัษฎากรที่ใช้บังคับ
อยู่ขณะเกิดเหตุพิพาทคดีนี้	เป็นบทบัญญัติในหมวดภาษีการค้า
ที่บัญญัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บและช�าระภาษีการค้า
เท่านั้น	 ไม่อาจน�ามาใช้ในกรณีของภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ซึ่งมี
บทบัญญัติไว้โดยเฉพาะได้	 เพราะหลักการเก็บภาษีการค้าและ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลแตกต่างกัน	 โดยภาษีการค้าเรียกเก็บจาก
รายรับก่อนหักรายจ่าย	 ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลเก็บจากก�าไร
สุทธิ	 ซึ่งค�านวณจากรายได้ของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี	
หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนดไว้	

	 ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร	มาตรา	65	
วรรคหนึ่ง	และในมาตรา	65	วรรคสอง	ก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธี

การค�านวณรายได้และรายจ่าย	เพื่อหาก�าไรสุทธิว่าให้ใช้หลัก
เกณฑ์สิทธ์ิส�าหรับยอดขายสินค้าพิพาทเป็นการขายสินค้าไป
ต่างประเทศ	การทีโ่จทก์ออกใบก�ากบัสนิค้าซึง่ระบรุายละเอยีด
ของชนิดปริมาณ	และราคาสินค้า	แสดงว่าโจทก์ได้ก�าหนด	คัด	
เลือก	นบั	ช่ัง	ตวง	วดั	เพ่ือให้ได้ตัวสนิค้าท่ีตกลงซือ้ขาย	เป็นการ
แน่นอนแล้ว	และโจทก์ได้ส่งมอบสนิค้านัน้ให้แก่ผูข้นส่งเรยีบร้อย
แล้ว	ถอืว่าการส่งมอบนัน้	ส�าเรจ็แล้วตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์	มาตรา	461	และ	463	ทั้งกรรมสิทธิ์ก็ได้โอนไป
ยังผู้ซื้อแล้ว	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	
453,	458		และ	460		
	 ดงันัน้	การทีโ่จทก์ลงบญัชรีบัรูร้ายได้จากการขายสนิค้า
หรือบันทึกยอดขายสินค้าพิพาท	ในวันที่	31	มีนาคม	2533	ซึ่ง
เป็นวันที่ตรงกับใบก�ากับสินค้าและใบตราส่ง	ถือได้ว่าเป็นการ
รบัรูร้ายได้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์สทิธิแ์ล้ว	ตามค�าวนิจิฉยัอทุธรณ์
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้น	ได้รวมยอดซื้อวัตถุดิบ
ซ�้าเข้าเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่พิพาทแล้ว	และ
ปรับปรุงผลขาดทุนสุทธิของโจทก์	จาก	22,250,261	บาท	เป็น	
20,349,534.81	บาท	หากน�ายอดขายสินค้าพิพาทจ�านวน	
3,571,152.31	บาท	หักออกจากยอดที่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ปรับปรุงแล้ว	ผลขาดทุนสุทธิของโจทก์จะเป็นจ�านวน	
23,920,687.12	บาท	การที่ศาลภาษีอากรมิได้วินิจฉัยเกี่ยวกับ
การปรับปรุงบัญชียอดซื้อวัตถุดิบซ�้าและให้คงยอดผลขาดทุน
สุทธิของโจทก์ไว้เท่ากับ	22,350,261	บาท	ตามที่โจทก์ขอ	จึง
เป็นการชอบแล้ว	

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 348/2543	 โรงแรม				
แมนดารินที่ฮ่องกงของจ�าเลยเป็นโรงแรมใหญ่	 เริ่มเปิดด�าเนิน
กิจการตั้งแต่ปี	 2506	 ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น				
จนปี	 2510	 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมท่ีดีท่ีสุดอันดับหน่ึง
ของโลก	

	 ส่วนโจทก์นั้นเดิมชื่อ	บริษัท	ควีนส์โฮเต็ล	จ�ากัด	
ประกอบกิจการโรงแรมใช้ชื่อว่า	ควีนส์โฮเต็ล	ในกรุงเทพฯ	ใน
ปี	2508	นาย	พ.	กรรมการผู้มีอ�านาจของโจทก์เคยเดินทางไป
ฮ่องกงทกุปี	ปีละหลายครัง้	ย่อมต้องรูจ้กัโรงแรมแมนดารนิของ
ฮ่องกง	ประกอบกับนาย	พ.	ประกอบกิจการโรงแรม	ย่อมต้อง
ศกึษาและมคีวามสนใจในกจิการของโรงแรมต่างๆ	ทีมี่ชือ่เสยีง
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และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป	เพื่อน�ามาใช้กับโรงแรมของตน	
	 โรงแรมควนีส์โฮเตล็ของโจทก์เปิดด�าเนนิงานได้เพยีง	
2	ปี	ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแมนดาริน	และเปล่ียนช่ือโรงแรม
เป็นแมนดารนิกรงุเทพในปี	2510	ซึง่ตรงกบัช่วงเวลาทีโ่รงแรม
แมนดารินท่ีฮ่องกงของจ�าเลยก�าลังมีชื่อเสียง	และได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นโรงแรมทีด่ทีีสุ่ด	ไม่ปรากฏว่าเหตใุดโจทก์จงึเปลีย่น
ชื่อใหม่ว่า	บริษัท	แมนดารินโฮเต็ล	จ�ากัด	

	 การตัง้ชือ่สถานประกอบกิจการ	เป็นเรือ่งส�าคญัมผีล
ต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างมาก	ที่โจทก์อ้างว่าเหตุที่โจทก์
เปลี่ยนชื่อจากควีนส์โฮเต็ลมาเป็นโรงแรมแมนดาริน	เพราะผู้
ถือหุน้ส่วนใหญ่เป็นคนมเีชือ้สายจนี	และเพือ่ให้รูส้กึว่าเป็นการ
บรกิารของจนีนัน้	นบัว่ามเีหตผุลน้อย	ไม่น่าเชือ่ถอื	เพราะผูถ้อื
หุน้ของโจทก์ในตอนเร่ิมก่อตัง้บริษัทและโรงแรม	กับตอนเปลีย่น
ชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน	น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อ
บรษิทัและโรงแรมของโจทก์	ให้เหมอืนกบัชือ่โรงแรมแมนดาริน
ทีฮ่่องกงของจ�าเลย	ก็เพือ่ต้องการให้กิจการโรงแรมของโจทก์มี
ผู้ใช้บริการมากขึน้	กิจการเจรญิขึน้	จงึรบัฟังไม่ได้ว่าโจทก์ใช้ชือ่
และเครื่องหมายบริการค�าว่า	แมนดาริน	โดยสุจริต	จ�าเลยจึง
มีสิทธิ์ในชื่อ	และเครื่องหมายบริการค�าว่า	แมนดาริน	ดีกว่า
โจทก์	

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7960/2544	 เมื่อผู้ร้อง
ยื่นค�าร้องคัดค้านค�าสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลตาม	
พระราชบัญญัตลิ้มละลายฯ	มาตรา	90/32	และผูค้ัดค้านแถลง
คัดค้านค�าร้องดังกล่าวศาลช้ันต้นจะต้องด�าเนินการไต่สวน
หาความจริงในข้อเท็จจริง	 ที่คู่ความยังโต้เถียงกันอยู่	 แล้ว
วินิจฉัยคดีตามประเด็นซึ่งเกิดจากค�าร้องและค�าคัดค้านนั้น	
	 ในค�าสัง่ศาลเร่ืองดงักล่าวจะต้องแสดงถึงเหตผุลแห่ง
ค�าวนิจิฉยัทัง้ปวง	และค�าวนิจิฉยัของศาลในประเดน็แห่งคด	ีทัง้
ปัญหาข้อเท็จจริง	และปัญหาข้อกฎหมาย	ตลอดจนค่าฤชา
ธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย	และวิธี
พจิารณาคดล้ีมละลายฯ	มาตรา	14	และข้อก�าหนดคดีล้มละลาย	
พ.ศ.	2542	ข้อ	24	

	 การที่ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้และมีค�าสั่ง
เพียงว่า	เมื่อลูกหนี้ละเลยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศและ
ข้อปฏิบัติทางราชการ	ผู้ร้องไม่อาจอ้างปฏิเสธความรับผิดโดย

อ้างทางปฏิบัติของลูกหน้ี	กรณีจึงไม่มีเหตุเปล่ียนแปลงค�าส่ัง
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้น		ค�าวินิจฉัยของศาลชั้นต้น				
ดังกล่าวเป็นการกล่าวแบบรวมๆ	มิได้วินิจฉัยในประเด็นแห่ง
คดแีละแสดงเหตผุลประกอบการวนิจิฉยั	จงึเป็นการไม่ชอบด้วย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดี												
ล้มละลายฯ	มาตรา	14	และข้อก�าหนดคดีล้มละลายฯ	ข้อ	24	

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1485/2549	 ในชั้น
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนฟืน้ฟกูจิการ	ผูบ้รหิารของลกูหนี้
ยื่นข้อคัดค้านว่า	 ผู้ท�าแผนไม่มีคุณสมบัติและไม่เหมาะสมที่จะ
เป็นผู้บริหารแผน	ทั้งแผนมีรายละเอียดที่ขัดต่อกฎหมาย	และ
ไม่เป็นธรรม

	 ซึง่ศาลฎกีาวนิจิฉยัว่า	บรษิทั	อ.	มคีณุสมบตัคิรบถ้วน
ตามท่ีกฎหมายก�าหนด	สามารถเป็นผู้บริหารแผนได้	ท้ังแผน
ฟื้นฟูกิจการชอบด้วยกฎหมาย		จึงพิพากษายืนตามค�าสั่งศาล
ล้มละลายกลางที่เห็นชอบด้วยแผน	

	 ต่อมาวนัที	่5	กนัยายน	2544		ผูบ้รหิารของลกูหนีย้ืน่
ค�าร้องต่อศาลฎีกา	ซ่ึงมีข้อความเหมือนกับค�าร้องฉบับลงวันที่
เดียวกบัทีย่ื่นต่อศาลล้มละลายกลาง	ขอให้ศาลฎกีามคี�าสัง่ยกเลิก
การแต่งตัง้ผู้ท�าแผน	และผู้บรหิารแผนและมคี�าสัง่ว่าแผนฟ้ืนฟู
กจิการของลกูหนีเ้ป็นโมฆะ	และให้ยกเลกิแผนฟ้ืนฟกูจิการ	และ
เนือ่งจากทีป่ระชมุเจ้าหนีไ้ด้เลอืกบรษิทั	ท.	เป็นผูท้�าแผนอนัดบั	
2	เมื่อบริษัท	อ.	ไม่สามารถเป็นผู้ท�าแผนได้	ขอให้ศาลมีค�าสั่ง
ตั้ง	บริษัท	ท.	เป็นผู้ท�าแผนแทน	อันเป็นการขอให้ศาลด�าเนิน
กระบวนพจิารณาอนัเกีย่วกบัประเดน็ทีไ่ด้วนิจิฉยัชีข้าดแล้ว	จงึ
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	
144	ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลาย	และวิธี
พิจารณาคดีล้มละลาย	พ.ศ.	2542	มาตรา	14

ภาพ:	http://www.csbsju.edu/Images/English/Law%20careers.jpg	
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นานาสาระกับบีโอไอ

กฎและระเบียบควรรู้
สถาปนา  พรหมบุญ

1.

2.

ส่วนสญูเสยี หมายถงึอะไร
ตอบ	ในการให้สทิธปิระโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า	ส�าหรบัวตัถดุบิ
และวัสดุจ�าเป็น	ทีต้่องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ	เพือ่ใช้ผลติ	
ผสม	หรอืประกอบผลติภณัฑ์ทีใ่ช้ในการส่งออก	วตัถดุบิและ
วสัดจุ�าเป็นนัน้	อาจมส่ีวนสญูเสยีเกดิขึน้	ไม่ว่าจะเกดิขึน้ในขณะ
น�าเข้าก่อน	หรอืระหว่างกระบวนการผลติ	ตลอดจนผลติเป็น
ผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปูแล้ว	แต่เกิดความช�ารดุเสยีหาย	หรอืไม่ได้
มาตรฐาน
	 ตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทนุ	ที	่ป.5/2543	ลงวนัที	่24	กรกฎาคม	2543	เรือ่ง	เงือ่นไข
และวธิกีารส�าหรบัส่วนสญูเสยีและเศษซากของวตัถดุบิตาม
มาตรา	36	(1)	ระบคุวามหมายของส่วนสญูเสยีไว้ว่า	“ส่วนสญูเสยี” 
หมายถงึ

สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็น

วตัถุดบิก่อนทีจ่ะใช้	หรอืทีเ่หลือจากการผลติ	ทีม่ี
ต�าหน	ิคณุภาพไม่ได้มาตรฐาน	หรอืทีไ่ม่สามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์เดิมได้
เศษวตัถดุบิ	หรอืของทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ
ผลติภณัฑ์	หรอืชิน้ส่วนของผลติภณัฑ์	หรอืของที่
ผลิตจากวัตถุดิบที่มีต�าหนิ	ที่มีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน	หรอืทีไ่ม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ตามวตัถุประสงค์เดิมได้

-

-
-

-

-

	 ตามประกาศฉบับนี้	ยังได้ให้ความหมายของ														
“เศษซาก”	ไว้ด้วย	ว่าหมายถงึ	ส่วนสญูเสียทีถ่กูท�าลายจนไม่
เหลอืสภาพเดมิ

ส่วนสญูเสยีในสตูรการผลติ หมายถึงอะไร
ตอบ	หมายถงึ	ส่วนสญูเสยีทีพ่สิจูน์ได้ว่าเกิดจากกรรมวธิกีาร
ผลติและมปีรมิาณทีแ่น่นอน	เป็นการสูญเสียทางทฤษฎ	ี	แม้ว่า
ใครเป็นผูผ้ลติกจ็ะสูญเสียเหมือนกัน		จึงอนญุาตให้รวมอยูใ่น
สตูรการผลติได้	ในการค�านวณสูตรการผลติ	จะหมายถงึ	ปรมิาณ
การใช้รวมต่อผลติภณัฑ์	1	ชิน้	ซึง่เท่ากบั	ปรมิาณการใช้สทุธิ
ต่อผลติภณัฑ์	1	ชิน้	บวกปรมิาณส่วนสญูเสยีต่อผลติภณัฑ์							

1	ชิน้	ทัง้นีส้ตูรการผลติจะไม่รวมส่วนสญูเสยีนอกสตูรการผลติ
แต่อย่างใด

ส่วนสญูเสยีนอกสตูรการผลติ หมายถงึอะไร
ตอบ	ส่วนสญูเสยีทีไ่ม่สามารถค�านวณล่วงหน้าได้ว่าจะเกดิขึน้	
ในอตัรามากน้อยเพยีงใด	จงึไม่อนญุาตให้รวมอยูใ่นสตูรการ
ผลติ	และจะต้องพสิจูน์ปรมิาณในภายหลงั	เช่น

วตัถดุบิก่อนทีจ่ะใช้ผลติ	หรอืทีเ่หลอืจากการผลติ
ทีม่ตี�าหน	ิคณุภาพไม่ได้มาตรฐาน	หรอืทีไ่ม่สามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์เดมิได้
ผลติภณัฑ์	หรอืชิน้ส่วนผลติภณัฑ์	หรอือยูร่ะหว่าง
กระบวนการผลิต	ทีม่คีณุภาพไม่ได้มาตรฐาน	หรอื
ทีไ่ม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์
เดมิได้

3.

รปูภาพตวัอย่างการแสดงส่วนสญูเสยี 
ในสตูรและนอกสตูรการผลติ

A  คอื สนิค้าทีผ่ลติขึน้	มลีกัษณะเป็นแผ่นโลหะป๊ัม																			

B  คอื ส่วนสญูเสยีในสตูรการผลติ	เป็นแผ่นโลหะ

C  คอื ส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลติ เป็นส่วนขอบ

ขึน้รปู	เป็นวงกลม	ขนาดเท่ากนั

ทีเ่หลอืจากการป๊ัมขึน้รปู	สามารถค�านวณ
ปรมิาณล่วงหน้าได้แน่นอน

หัวท้ายของม้วนโลหะ	มปีรมิาณไม่แน่นอน	
ไม่สามารถค�านวณปรมิาณล่วงหน้าได้
สินค้าที่ผลิตขึ้นแล้วมีต�าหนิ	จัดเป็นส่วน
สญูเสยีนอกสตูรการผลติ	มปีรมิาณไม่แน่นอน

X  คอื
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ส่วนสญูเสยีในสตูรการผลติ จะต้องน�ามาตัดบญัชวีตัถดุบิ     
หรอืไม่
ตอบ ส่วนสญูเสยีในสตูรการผลิต	จะได้รบัอนมุตัปิรมิาณรวม
อยูใ่นสูตรการผลติอยูแ่ล้ว	จงึไม่สามารถน�ามาขอตดับญัชไีด้อีก	
บรษิทัสามารถก�าจดัได้โดยไม่ต้องขออนมุตัจิากบโีอไออกี	แต่
หากเป็นส่วนสูญเสยี	หรอืเศษซากทีม่มีลูค่าในเชงิพาณชิย์		และ
บรษิทัประสงค์จะจ�าหน่าย	หรอืโอน	บรษัิทจะต้องช�าระอากร
ตามสภาพ	โดยใช้พกิดัอตัราศลุกากรในปัจจบุนั	และน�าหลกัฐาน
การช�าระภาษอีากรมาตดับัญชวีตัถุดบิ	ท้ังนี	้บรษิทัจะสามารถ
จ�าหน่ายได้	หลงัจากทีด่�าเนนิการช�าระภาษอีากรและตัดบญัชี
แล้วเท่านัน้

หากบรษิทัมส่ีวนสญูเสยีทีมี่มูลค่าในเชงิพาณิชย์ บริษทัมวีธิี
จดัการกบัส่วนสญูเสยีนัน้อย่างไร โดยทีจ่ะไม่มภีาระภาษี
อากร
ตอบ บรษิทัจะต้องท�าเร่ืองขออนมัุตทิ�าลาย	ส่งออกไปนอก					
ราชอาณาจกัร	หรอืบรจิาค	ส่วนสญูเสยีนัน้ๆ	ตามแบบค�าร้อง
ท้ายประกาศส�านกังานฯ	ที	่ป.5/2543

เศษวตัถดุบิทีส่ามารถน�ามารไีซเคลิเพือ่ใช้ใหม่ได้ เช่น เศษ
พลาสตกิ จะรวมเป็นส่วนสญูเสยีอยูใ่นสตูรการผลิตหรอืไม่
ตอบ เศษวัตถดิุบทีส่ามารถน�ามารไีซเคลิเพือ่ใช้ใหม่ได้	จะไม่
อนญุาตให้น�ามารวมเป็นส่วนสญูเสยีในสตูรการผลิต	โดยการ
อนมุตัสิตูรการผลติจะใหเ้ฉพาะปรมิาณสทุธติอ่ผลติภณัฑ์									
1	ชิน้เท่านัน้	แต่หากไม่ได้น�าไปรีไซเคลิ	กใ็ห้แยกเกบ็ไว้เป็น			
ส่วนสญูเสยีนอกสตูรการผลิต	สามารถช�าระอากรตามสภาพ	
ส่งออก	บรจิาค	หรอืท�าลาย	และตดับญัชวีตัถดุบิส�าหรบั							
ส่วนสญูเสยีได้

บรษิทัสามารถน�าส่วนสญูเสยีนอกสตูรการผลติ ไปเกบ็ไว้นอก
โรงงานได้หรอืไม่
ตอบ	หากยงัไม่ได้รับอนมัุติให้ตัดบัญชี		ไม่สามารถทีจ่ะเคล่ือนย้าย
ส่วนสญูเสยีนอกสตูรการผลติออกนอกโรงงานได้	เว้นแต่หาก
ได้รับอนญุาตจากบโีอไอ

บรษิทัสามารถเกบ็ส่วนสญูเสยีในสตูรและนอกสตูรการผลติ
ไว้รวมกนั ได้หรอืไม่

ตอบ	เนือ่งจากส่วนสญูเสยีนอกสตูรการผลติ	ไม่ว่าจะมมีลูค่า
เชงิพาณชิย์หรอืไม่	จะต้องมกีารตรวจสอบว่ามจี�านวนเท่าใด	
เพือ่น�ายอดมาตดับญัช	ี	ดงันัน้บรษิทัจะต้องเกบ็แยกจากส่วน
สญูเสยีในสตูรการผลติ

การตดับญัชวีตัถดุบิส�าหรบัส่วนสญูเสยี มวีธิกีารอย่างไร
ตอบ	การตดับญัชวีตัถดุบิส�าหรบัส่วนสญูเสยี	จะต้องด�าเนนิการ
ดงันี้

ย่ืนเรือ่งต่อบโีอไอ	เพ่ือขออนมุตัทิ�าลาย	ส่งออก	
หรอืบรจิาค	ตามแบบค�าร้องท้ายประกาศส�านกังานฯ	
ที	่ป.5/2543
จดัท�ารายการส่วนสญูเสยี	ดงันี้

ชนดิ	ปรมิาณ	หรอืน�า้หนกั	และมลูค่าของ
ส่วนสญูเสยี
สาเหตขุองการสญูเสยี

จดัเกบ็ส่วนสญูเสยีหรอืเศษซากอย่างมรีะบบ		เพือ่
ให้บโีอไอ	หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	สามารถ		
ตรวจสอบประเภทและปรมิาณได้	
กรณบีรจิาค	จะต้องเป็นส่วนสญูเสยีชนดิทีผู่ร้บั
บริจาคพึงใช้ประโยชน์ได้ตามลกัษณะกิจกรรม
ของผูบ้รจิาค	ผูร้บับรจิาคจะต้องเป็นหน่วยงาน
ราชการ	องค์การของรฐับาล	หรอืองค์การสาธารณ-
กุศล	และผูร้บับรจิาคต้องออกหนงัสอืการรบั
บรจิาคไว้เป็นหลกัฐานโดยระบรุายละเอยีดส่วน
สญูเสยีทีรั่บบริจาคให้ชัดเจน	โดยการบริจาคจะ
ต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุของบโีอไอหรอืหน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้อง	และเม่ือได้รบัอนุมัตใิห้บรจิาคแล้ว			
จะตอ้งจดัสง่หลกัฐานการด�าเนนิการดงักลา่ว					
มายงับโีอไอเพือ่ตดับญัชี
กรณีส่งออก	จะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากบโีอไอ
ก่อนการส่งออก	และเม่ือได้รบัอนมัุติให้ส่งออก
แล้ว	ให้ส่งหลกัฐานการส่งออกมายงับโีอไอ	เพือ่
ตดับญัชต่ีอไป
กรณที�าลายส่วนสญูเสยี	

จะต้องระบวุธิที�าลายทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ
และควบคมุจากบโีอไอ	หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบ
หมาย	พร้อมกบัเสนอวิธกีารก�าจัดเศษซาก
ใน						

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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ข้ันสุดท้าย	เช่น	จะน�าไปฝังกลบ	หรือจ้างให้											
ผูป้ระกอบการรบัไปก�าจัดต่อ	เป็นต้น	ท้ังน้ีเศษซาก
จากการท�าลายจะต้องมีวธิกี�าจดัท่ีเหมาะสม	ไม่			
ก่อให้เกดิปัญหาด้านสิง่แวดล้อม	ในกรณทีีจ่ะท�าลาย
ส่วนสญูเสยีชนดิเดมิในครัง้ต่อไป	โดยวธิที�าลาย
เดมิทีไ่ด้รบัอนมุตัไิว้แล้ว	ไม่ต้องขออนมุตัวิธิกีาร
ท�าลายอีก
ตดิต่อบรษิทั	Inspector	ให้ตรวจสอบรบัรองประเภท
และปรมิาณส่วนสญูเสยี	ทีไ่ด้ท�าลายตามวธิทีีบ่โีอไอ
อนมุติั
น�าใบรบัรองจาก	Inspector	ไปยืน่ต่อบโีอไอ	เพือ่
ขออนมุตัตัิดบญัชี
บโีอไอจะพจิารณาอนญุาตให้ตดับญัชโีดยมกีาร
พิจารณา	ดังนี้	

บรษิทัอะไรบ้างทีร่บัตรวจสอบส่วนสูญเสีย (Scrap Inspection)
ตอบ	สามารถตรวจสอบรายชือ่ผูป้ระกอบการธรุกจิตรวจสอบ
ส่วนสญูเสยี	ได้จากเวบ็ไซต์ของบโีอไอ	หน้ากฎหมาย	ระเบยีบ	
และประกาศ	หรอืตาม	link	www.boi.go.th/thai/download/
law_regulations/464/directory1.pdf	โดยผู้ตรวจสอบ
จะท�าการตรวจสอบปริมาณส่วนสูญเสีย	และตรวจสอบ								
ข้ันตอนการท�าลายส่วนสญูเสยี	และออกใบรบัรองให้กับบริษทั
เพ่ือน�าไปตดับญัชีต่อไป

บรษิทัสามารถจ้างบคุคลที ่3 (Third Party) ให้เป็นผูท้�าลาย
ส่วนสญูเสยี แทนบรษิทัได้หรอืไม่
ตอบ	สามารถท�าได้	ในกรณทีีส่่งส่วนสญูเสยีให้ผู้ประกอบกจิการ
ให้บรกิารก�าจดัของเสยีจากโรงงานอตุสาหกรรม	ก�าจดัด้วย			
วธิเีผา	บ�าบัด	ปรับเสถยีรและฝังกลบ	ผูร้บัก�าจัดต้องเป็นผู้ที	่	
ได้รบัอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเท่านัน้

บรษิทัซือ้สนิค้าเพือ่มาใช้เป็นวตัถดุบิผลติต่อเพือ่ส่งออก โดย
ซือ้ต่อจากบรษิทัอ่ืนทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ และได้ใช้สทิธิย์กเว้น
อากรขาเข้า แต่หากไม่สามารถส่งออกสนิค้านัน้ได้ จะต้อง
ด�าเนนิการอย่างไร
ตอบ	ในกรณทีีผ่ลติภณัฑ์ทีซ่ือ้จากผูผ้ลติทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ	
ซึง่ได้ใช้วตัถดุบิทีน่�าเข้าภายใต้สทิธแิละประโยชน์ตามมาตรา	
36	(1)	หากน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นสินค้าแล้ว														
ไม่สามารถส่งออกได้และได้รบัอนมุตัจิากบโีอไอให้เป็นส่วน				
สญูเสยีแล้ว	สามารถให้โอนกลบัไปยังผู้ผลติทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิ			
นัน้ๆ	เพือ่ให้ผูผ้ลติรายนัน้	น�าไปใช้ตดับญัชวีตัถดุบิส�าหรบัส่วน
สญูเสยีได้	ทัง้นีใ้ห้ระบชุือ่ผู้ผลติและจัดท�ารายการส่วนสญูเสยี	
พร้อมทั้งจัดท�าส�าเนาเอกสารเพื่อให้บีโอไอ	หรือผู้ได้รับ										
มอบหมายรบัรองความถกูต้อง

10.

11.

12.

:: ข้อมลู ณ วนัที ่29 กมุภาพนัธ์  2555

กรณีท่ีเศษซากวัตถดุบิมีภาระภาษ	ีบโีอไอ
จะแจ้งให้กรมศลุกากรทราบ	พร้อมกับแจ้ง
ให้บรษิทัไปช�าระภาษ	ี
กรณทีีเ่ศษซากมผีลกระทบตอ่มลภาวะ	
บรษัิทจะต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	

น�าหนงัสอือนมัุติตัดบญัชไีปด�าเนนิการต่อทีส่มาคม
สโมสรนกัลงทนุ	(IC)	พร้อมกบัแนบหลกัฐานการ
ช�าระภาษ	ี(ในกรณีท่ีบโีอไอแจ้งให้ไปช�าระภาษ)ี	
ท้ังนี	้ในการขอช�าระภาษส่ีวนสญูเสยีทีม่มีลูค่าเชงิ
พาณชิย์	กรมศลุกากรสามารถขอตรวจสอบประเภท
และปรมิาณของส่วนสญูเสยีทีข่อช�าระภาษไีด้

*

*
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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 59 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 จังหวัดที่เหลือ สำาหรับกิจการขนส่งทางเรือ หรืออากาศ ได้รวมไว้ ใน เขต 3     

ข้อสังเกต

1) ในแต่ละเดือนสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ไม่สามารถนำาไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติสำานักงานฯ   

   จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในกำาหนดเวลา 15 - 90 วันทำาการ 

2) สถิติไม่นับรวมโครงการซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนกิจการ       

     

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
มกราคม 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554  

     

จำาแนกการออกบัตรตามหมวดประเภทกิจการ

   จำานวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย 

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะข้ันมูลฐาน

อุตสาหกรรมเบา

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

บริการ และสาธารณูปโภค

รวม

ทุนจดทะเบียนต่างชาต ิ จ้างแรงงาน (คน)

ม.ค.

2554 

ม.ค.

2555 

16 

     - 

11 

18 

19 

14 

39 

117 

18 

5 

7 

18 

16 

9 

27 

100 

2,613 

     -

732 

2,834 

30,147 

1,541 

8,979 

46,846 

4,957 

1,280 

2,342 

12,455 

6,639 

2,307 

15,741 

45,721 

334 

     -

97 

     -

99 

10 

1,110 

1,649 

1,588 

3 

5 

199 

12 

5 

426 

2,238 

6 

      -

99 

479 

15 

58 

306 

964 

101 

    -

    -

1,806 

1,443 

1,500 

135 

4,986 

1,167 

     - 

3,840 

1,309 

12,275 

888 

1,232 

20,711 

2,188 

229 

1,878 

3,697 

5,415 

5,349 

2,317 

21,073 

หน่วย : ล้านบาท 

การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน

160

140

120

100

80

60

40

20

0

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

จำานวนโครงการ

(ราย) 

โครงการคนไทย

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการต่างชาติ

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการร่วมทุน

ไทยและต่างชาติ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

(ล้านบาท)

จ้างงานไทย

(คน)

117

32

49

36
32

45,721

31,846
29,805

20,711 21,073

34 34

2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554  2555 2554 2555 2554 2555

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

จำานวนโครงการ (ราย) จำานวนโครงการ (ราย)เงินลงทุน (พันล้านบาท) เงินลงทุน (พันล้านบาท)

150

140

130

120

110

100

90

80

70

0

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

0

103

112

26,300

78,700

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

0

139

119

22,300
21,200

2554 2554 2555 2555 2554 2554 2555 2555 

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

ประเภทผลิตภัณฑ์

100

46,846

ส�านักสารสนเทศการลงทุน

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน

ม.ค.

2554 

ม.ค.

2555 

ม.ค.

2554 

ม.ค.

2554 

ม.ค.

2554 

ม.ค.

2555 

ม.ค.

2555 

ม.ค.

2555 
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ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
ศูนย์บริการลงทุน

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

โครงการอนุมัติ

ให้การส่งเสริมการลงทุน 

เดือนมกราคม 2555

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.13

1.13

1.18

 และ

7.1

1.11

1.18

1.11

1.14

1.11

1.11

1.5

1.5

320.00

400.00

158.90

10.00

60.00

37.00

15.00

71.00

107.79

55.00

20.00

160

57

13

45

20

42

8

188

155

15

12

จ.ชัยภูมิ

(เขต 3)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.สิงห์บุรี

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.อุดรธานี

(เขต 3)

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

1.ชัยภูมิสตาร์ช จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.แก่นศิริ สตาร์ซ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.เค.เอส.ไบโอ พลัส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4.โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.โปรมิลเลี่ยน กรีน เทคโนโลยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.เค.อาร์.เอส สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.โรงสีโพนงามค้าข้าว จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8.สุชญา ฟู๊ด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9.อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

10.ธนรุ่งรักษ์ฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11.นางณัฎฐะยาน์ สมนิยามรัฐ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมนัสำาปะหลงั 132,000 ตนั

แป้งมนัสำาปะหลงั 48,000 ตนั

ก๊าซชวีภาพ 

4,374,000 ลกูบาศก์เมตร

ไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ 

4,300 กโิลวัตต์

ผกั ผลไม้ ทอดสญุญากาศ  25 ตนั

ผกั ผลไม้ อบแห้ง 90 ตนั

นำา้มันสงัเคราะห์จากเศษพลาสตกิ 

หรอืยางรถยนต์ทีใ่ช้แล้ว 

5,000 ตัน

สิง่ปรงุแต่งอาหาร เช่น พรกิแกง

สำาเรจ็รปู และแกงสำาเรจ็รปู 

1,800 ตัน

ข้าวคดัคณุภาพ 20,000 ตนั

สตัว์นำา้บรรจภุาชนะผนึก 

5,300 ตัน

เนือ้ไก่ปรงุสกุแช่แข็ง 5,300 ตนั

เลีย้งไก่เนือ้ 1,800,000 ตวั

เลีย้งไก่เนือ้ 750,000 ตวั
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.5

1.5

1.14

1.5

1.5

160.00

40.00

48.00

40.00

232.00

51

15

39

12

48

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สุรินทร์

(เขต 3)

จ.สุรินทร์

(เขต 3)

จ.ชัยภูมิ

(เขต 3)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

12.ม่วนใจ๋ กรีนเนอรี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13.นายสุรวิชญ์ มหามาตย์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14.นายพุฒิธันย์ ปณัตถ์บุณย์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15.นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16.ร่วมมิตรกรุ๊ป (2007) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลกูสกุร 59,000 ตัว

เลีย้งไก่เนือ้ 1,500,000 ตวั

ข้าวคดัคณุภาพ 3,000 ตนั

เลีย้งไก่เนือ้ 1,500,000 ตวั

ไข่ไก่ 116,121,600 ฟอง

ไก่รุน่ 563,400 ตัว

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

ห
ม
ว
ด
 
2
 
เห

ม
ือ
ง
แ
ร
่ 
เซ

ร
า
ม
ิก
ส
์ 

แ
ล
ะโ
ล
ห
ะข

ั้น
ม
ูล
ฐ
า
น

2.7

2.18

4.00

115.50

8

24

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

1.MR.OLLI TAPIO LEHTI

(หุ้นฟินแลนด์ทั้งสิ้น)

2.MR.LIAO, THE-EING

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

วัสดุทนไฟและความร้อน 

(REFRACTORY LINING 

MATERIAL) 450 ตัน

การตัดและแปรรูปโลหะ 

18,300 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

ห
ม
ว
ด
 
3
 
 
อ
ุต
ส
า
ห
ก
ร
ร
ม
เบ

า

3.6

3.5

3.7

3.1

3.1

13.50

8.00

22.50

870.40

83.30

112

39

77

56

60

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

1.เอฟเคเค (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

2.ออนสมู๊ทไทย จำากัด

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

3.จิวเวล - ลักซ์ 

แมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

4.ซีฟาร์ (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สวิตเซอร์แลนด์) 

5.บางกอกโตเกียวช็อคส์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิตภัณฑ์จากหนัง 

19,200,000 ชิ้น

ชุดกีฬาทางนำ้า อุปกรณ์

และชิ้นส่วน เช่น WETSUIT,

DRY TOP, DRY PANTS 

และ KAYAK SKIRT  

234,000 ชิ้น

เครื่องประดับและชิ้นส่วน 

250,000 ชิ้น

ผ้าร่อน (SYNTHETIC 

BOLTING CLOTH)

3,487,000 ตารางเมตร

ถุงเท้า 4,237,000 คู่
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

3.1

3.4

17.00

10.00

283

375

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.อุบลราชธานี

(เขต 3)

6.นางสาวนุจรินทร์ พนาชื่นวงศ์สกุล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.ซีวิงส์ แฟคทอรี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำาเร็จรูป 

3,648,000 ชิ้น

กระเป๋า 284,000 ชิ้น

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

ห
ม
ว
ด
 
4
 
ผ

ล
ิต
ภ
ัณ

ฑ
์โ
ล
ห
ะ 
เค

ร
ื่อ
ง
จ
ัก
ร
 
แ
ล
ะอ

ุป
ก
ร
ณ

์ข
น
ส
่ง

4.2

4.2

4.2

4.3

4.3

4.10

4.10

4.10

4.10

4.3

126.00

195.70

110.00

50.00

140.00

258.60

44.60

97.70

49.30

147.70

146

15

50

3

53

17

4

16

16

51

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

1.จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - ไต้หวัน)

2.ไท้เฮงการช่างและการหล่อ 

(1959) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.MR. MASATOMO KANEGAE

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.MR.TOSHIHIKO KAWASAKI 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5.เคียววาโคเกียว (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6.เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7.แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

8.Mr.Toshiya Yamasaki

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

9.ยานากิซาวะ พรีซิชั่น 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

10.ทาดะ เพรส (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนจักรเย็บผ้า  

2,600,000 ชิ้น

มอเตอร์ 1,690,000 ชุด

จกัรเย็บผ้า 1,530,000 เครือ่ง

ชิ้นส่วนพลูเล่ย์สำาหรับ

เครื่องจักรกล 690 ตัน

แม่พิมพ์ (MOLD) 

และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

ที่ผลิตเอง 146 ชุด

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 

(MOLD PART) 150 ชิ้น

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น PULLEY 

และ CLUTCH HUB

2,085,696 ชุด

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น SCREW, 

NUT, BUSH, SHAFT 

และ CAP 930 ตัน

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป

สำาหรับยานพาหนะ

เช่น BODY SIDE OUTER 

และ PICK BOX BEAR

CORNER LOWER 44,000 ตนั

ชุดเพลาขับหน้าและชุดเพลาขับ

หลัง (FRONT AND REAR 

AXLE) 4,600 ชุด

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น 

CONVERTER ASSY

50,000 ชิ้น

ชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น 

SPACER และ WORM

1,500,000 ชิ้น

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป 

6,580,000 ชิ้น
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.2

และ 

4.3

4.10

4.3

4.3

4.2

4.10

4.10

4.10

4.10

4.4

4.3

4.2

4.10

200.00

170.00

20.00

57.10

38.80

276.90

100.00

91.90

52.00

178.40

110.00

12.00

75.00

67

55

18

50

12

114

175

102

15

9

97

11

183

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.นครศรีธรรมราช

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

11.MR.TATSUYA TAKENAGA

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12.เลนโซ่ วีล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13.อัยธนา (นครศรีธรรมราช) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14.ไทยเมทัลโปรดักส์ อินดัสตรีย์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15.MR. MITSUHIKO YAMAMOTO

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

16.แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

17.ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำากัด

(ร่วมทุนไทย - จีน)

18.MS.MARJA SARAJARVI

(หุ้นฟินแลนด์ทั้งสิ้น)

19.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

20.นิชิได (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

21.อาซาฮี บราส-ร็อด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22.ชิโคม่า อีควิปเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - จีน)

23.ไทย อาซาฮีเด็นโซ่ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

แม่พิมพ์ 40 ชุด

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป  

23,600,000 ชิ้น

วงล้ออะลูมิเนียมอัลลอยด์  

200,000 วง 

แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ

และผนังติดฉนวนกันความ

ร้อน 328,320 ตารางเมตร

โลหะขึ้นรูปสำาหรับงานก่อสร้าง 

259,200 เมตร

ชุดประตูม้วน 288,000 เมตร

ถังโลหะชนิดต่างๆ เช่น ถังเก็บ

และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(LPG), LORRY TANK 

และถังนำ้ามัน 510 ใบ

เครื่อง MACHINING 

CENTER 300 ชุด

CLUTCH SET หรือชิ้นส่วน 

ได้แก่ CLUTCH DISC

และ CLUTCH COVER   

1,610,000 ชิ้น

โครงรถยนต์ 15,000 ชุด

ชิ้นส่วนยานพาหนะ 

6,500,000 ชิ้น

ชุดสายไฟสำาหรับยานพาหนะ

(WIRE HARNESS) 

42,000 ชุด

ชิ้นส่วนระบบกันสะเทือน 

(KNUCKLE) สำาหรับ

ยานพาหนะ 300,000 ชิ้น

การเคลือบผิว (SURFACE 

TREATMENT) 680 ตัน

BRASS ROD 12,000 ตัน

ชุดสกรูลำาเลียงวัสดุ  

(SCREW CONVEYOR)

1,715 ชุด

อุปกรณ์และส่วนประกอบของ

ยานพาหนะ เช่น ชุดสวิตช์ 

ชุดล็อค ชุดก้านเบรก 

ชุดเซ็นเซอร์ และชุดถังนำ้ามัน 

11,500,000 ชุด
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.3

4.2

4.2

230.00

324.90

545.00

64

16

125

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

24.ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จำากัด

(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

25.วาย เอส ภัณฑ์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

26.นิชิยุ โฟร์คลิฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป เช่น 

ส่วนประกอบของท่อไอเสีย

และถุงลมนิรภัย 10,000 ตัน

แม่พมิพ์ (DIE) และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

195 ชุด

รถยก (FORKLIFT) 

3,600 คัน
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ฟ
้า

5.8

5.8

5.8

5.5

5.5

5.5

5.4

5.5

5.5

7.20

2.00

3.00

179.10

1,359.50

5,973.90

420.00

2.20

65.00

20

13

16

190

333

1,680

350

70

78

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

1.MR.KENTARO IWAHORI

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

2.นายปรีชา ไพรภัทรกุล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.MR.STEFAN ANDREAS HOLMER

(ร่วมทุนไทย - สวีเดน)

4.ฮานา ไมโคร อิเล็คโทรนิกส์ จำากัด 

(มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง - โปรตุเกส)

5.ฮัทชินสัน เทคโนโลยี 

โอเปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

6.พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7.เจวีซี แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

8.นายพยนต์ สานนท์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9.MR.TAKANORI HIRAOKA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

INTEGRATED CIRCUIT (IC) 

240,000,000 ชิ้น

SUSPENSION ASSEMBLY 

MANUFACTURING

405,600,000 ชิ้น

SUSPENSION ASSEMBLY 

INSECTION

420,480,000 ชิ้น

SUSPENSION ASSEMBLY 

RECLAIM 31,200,000 ชิ้น

CONNECTOR  

1,722,000,000 ชิ้น

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

กล้องถ่ายวิดีโอ เครื่องฉาย

ภาพ 3 มิติ เครื่องบันทึกเทป

วิดีโอ เครื่องขยายเสียง 

และจอแสดงผล 360,000 ชิ้น

ลำาโพง 900,000 ข้าง

เครือ่งขยายเสยีง 8,000 เคร่ือง

ชิ้นส่วนสำาหรับผลิตภัณฑ์

อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น CLEANING 

BLADE 4,800,000 ชิ้น
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

5.3

5.3

5.1

5.3

5.5

5.3

และ 

5.5

5.1

5.9

5.5

5.5

45.00

48.00

80.00

12.80

65.00

73.70

27.90

12.00

124.00

339.70

60

50

17

28

138

46

38

44

15

300

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

10.ไทย เอสซีที จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11.อินฟินิตี้ พาร์ท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12.นายสาโรจน์ เตชะลาภอำานวย

(ร่วมทุนไทย - จีน)

13.เซอิล สตีล จำากัด

(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

14.แอลอีดี ไลท์ติ้ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - จีน)

15.ซอง มิน เทค (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

16.อินทรอนิคส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17.รอคคิท อินเตอร์เนต 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

18.เอสอีดับบลิวเอส - คอมโพเนนท์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

19.ชิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

TUBE FOR ELECTRICAL 

PRODUCTS 1,000 ตัน

แผงแลกเปลี่ยนความร้อน 

(COIL) 1,000,000 ชิ้น

ข้องอ U - PIPE หรือ 

U - BEND 30,000,000 ชิ้น

เครื่องปั่นไฟ 192 เครื่อง

ชิ้นส่วนสำาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

3,060,000 ชิ้น

LED LIGHTING 668,000 ช้ิน

ชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น PANEL 

CONTROL, PULSATOR, 

SD COVER และ WASH 

COVER 4,000,000 ชิ้น

SURGE ARRESTER  

100,000 ชุด

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E - COMMERCE)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สำาหรับยานพาหนะ เช่น 

ELECTRONIC CONTROL 

UNIT  1,200,000 ชิ้น

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สำาหรับยานพาหนะ 

6,542,000 ชิ้น

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.12

6.12

20.00

32.00

76

33

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

1.ทีดีเอฟ แฟบริเคชั่น จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

2.เอ็นริช พลาสติก จำากัด

(ร่วมทุนบรูไน - เซเชลส์)

ชิ้นส่วนพลาสติกโฟม 

ยางสังเคราะห์ และ NON-

WOVEN FABRIC 

สำาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

14,000,000 ชิ้น

COMPOUNDED PLASTIC

14,400 ตัน
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.12

6.11

6.12

6.12

6.16

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.2

6.12

60.80

349.70

26.00

79.00

2.00

25.00

333.00

28.30

24.90

92.80

12.00

196.80

160.00

22.20

100

68

207

315

4

98

69

180

36

17

16

299

5

29

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

3.ซี.แอล.เอส. อินดัสเทรียล จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

4.พทีที ีโกลบอลเคมคิอล จำากดั (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.คอทโก้ พลาสติกส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.ปัญจวฒันา พลาสติก จำากดั (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.เจแปน โฟโต เซรามิก จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

8.สุนันทา พลาสติก กรุ๊ป จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9.เอ็นพลัส พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

10.ยูเนี่ยน บัททึน คอร์ปอเรชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11.สาธิต อินเตอร์พลาส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12.พรอสเพอริตี้ แพค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13.นายนพพร รุ่งภูวภัทร

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14.คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15.ไชเดน (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

16.นางสาวณัฐกานต์ มหาทรัพย์สิริ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วน

พลาสตกิ เช่น อปุกรณ์สำานักงาน 

อุปกรณ์กีฬา ชิ้นส่วนยานยนต์

และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

500 ตัน

ผลิตภัณฑ์ AROMATICS

BENZENE 480,000 ตัน

TOLUENE 111,000 ตัน

XYLENE 764,000 ตัน

แผ่นหนังเทียม 2,520 ตัน

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

และชิ้นส่วนพลาสติก

สำาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ 

4,500 ตัน

งานพมิพ์บนเซรามกิส์ 7,200 ช้ิน

ชิ้นส่วนพลาสติก

สำาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 

เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

และยานยนต์ 3,980 ตัน

ชิ้นส่วนพลาสติก

สำาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

เช่น เครือ่งใช้ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์

และยานยนต์ 591 ตัน

ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น 

แผ่นปูพื้นพลาสติก

91,500 ตารางเมตร

ผลติภณัฑ์พลาสตกิ และช้ินส่วน

พลาสติก สำาหรับอุตสาหกรรม

ต่างๆ 1,900 ตัน

ขวดพลาสติกกึ่งสำาเร็จรูป 

5,800 ตัน 

ฝาขวดพลาสติก 380 ตัน

ถ้วยพลาสติก 

300,000,000 ถ้วย

ถุงพลาสติกและแผ่นพลาสติก 

13,000 ตัน

SOLVENT TYPE ACRYLIC 

POLYMER 2,760 ตัน 

เม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติก 

2,500 ตัน
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

50.00

89.50

18.90

9.00

740.00

500.00

392.20

256.60

18

39

38

10

135

19

151

46

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

17.นายสาทิส ตัตวธร

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

18.นายมานะ อาจรักษา

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

19.ลำาพูนเซ็นเตอร์ 

ออฟ คอมโพซิท จำากัด

(ร่วมทุนไทย - นอร์เวย์)

20.อีพีไทย 168 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21.เอ เจ พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22.MR.DAIKUHARD KEIJIRO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

23.เอคโค ออโต้พาร์ท 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

24.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)

ผลติภณัฑ์พลาสติก และช้ินส่วน

พลาสติก สำาหรับอุตสาหกรรม

ต่างๆ 4,188 ตัน

ชิ้นส่วนพลาสติก

สำาหรับอุตสาหกรรม

10,000 ตัน

ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ สำาหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 

GASKETS, DAMNERS

และ PIPE CLEANER DISK 

16.5 ตัน

ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น 

แผ่นฉนวนกันความร้อน

และพลาสติกกันกระแทก 

5,400,000 ตารางเมตร

BOPET FILM 31,000 ตัน

COMPOUNDED PLASTICS 

4,800 ตัน

ชิ้นส่วนพลาสติก สำาหรับ

อตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรม

ยานยนต์ 3,360 ตัน

ขวดพลาสติก PET 3,100 ตัน
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.12

7.16

7.12

7.15

7.15

7.13

18.00

13.00

10.00

8.70

2.00

5.60

6

10

7

30

2

5

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

1.MR.HIDENOBU TSUCHIYA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

2.MR.TOMOHIRO NAKA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

3.MR.RYOSUKE SATO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

5.อาร์ดับเบิ้ลยูอีพาวเวอร์ ไคลเมท 

โพรเท็คชั่น เซาท์อีสท์เอเชีย จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

6.ทาชิ - เอส (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

รบัจ้างบรหิารระบบธรุกิจ

ระหว่างประเทศ

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

สำานกังานปฏบิติัการภูมิภาค
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.16

7.1

7.1

7.27

7.11

7.15

7.15

7.20

7.15

7.15

7.20

7.9

7.9

7.1

7.9

7.1

1.10

95.00

600.00

341.90

345.80

1.20

7.00

32.00

8.00

10.00

55.00

99.60

176.00

80.00

255.00

535.00

1

13

6

20

123

7

7

5

4

11

6

40

17

5

20

41

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.แม่ฮ่องสอน

(เขต 3)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.เพชรบุรี

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.อุดรธานี

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

7.นายศุภัช สังขจันทร์

(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

8.แม่สะเรียง โซลา จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9.อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10.MR.KENT BJORKLUND

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

11.MR.YAN JIANCHAO

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

12.แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

13.MR.YOSHITERU OKANO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

14.เจ เอฟ อี เฟอร์ไรท์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

15.ไอเอ็มวี (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

16.ไมนด์เรย์ เมดิคอล 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

17.เอเชียคอมแพ็ค จำากัด

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

18.สกลนครสกาย แอ็ดเวนเจอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19.เอ็น.ที.แอล. มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.เรืองสิริวรรณ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21.เอส. ชิป แมเนจเม้นท์ 2000 จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

22.ยะลา กรีน เอ็นเนอยี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ธุรกจิรบัจ้างบรหิารระบบธรุกิจ

ระหว่างประเทศ 

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

1,000 กโิลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

5,000 กโิลวัตต์

คัดแยกกากที่เหลือทิ้งจาก

อตุสาหกรรมเหลก็ (METALLUR-

GICAL SLAG : ตะกรันเหล็ก) 

เพื่อนำาวัสดุที่มีมูลค่ากลับมา

ใช้ใหม่ 1,300,000 ตัน

ศนูย์กระจายสนิค้าระหว่างประเทศ

ด้วยระบบทีท่นัสมัย

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

วิจยัและพฒันา

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

วิจยัและพฒันา

ขนส่งทางอากาศ

ขนส่งทางเรอื 2,425 ตนักรอส

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

1,000 กโิลวัตต์

ขนส่งทางเรอื 5,000 ตนักรอส

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชีวมวล

9,900 กโิลวัตต์
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         รวม  7  หมวดอุตสาหกรรม     21,681.09       9,278 เขต 1      

เขต 2  

เขต 3

ไม่ระบุที่ตั้ง 

= 

= 

= 

=  

 27

 51

 33

  4

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

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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บทความพิเศษ

ความเคลือ่นไหว
ศูนย์บริการลงทุน

แวดวง สกท.

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

ลู่ทางการลงทุนในแอฟริกา

ดร.อรรชกา	สบีญุเรอืง	เลขาธกิารคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน	เป็นประธานเปิดการสัมมนา
ลู่ทางการค้าการลงทุนในแอฟริกาใต้	ยูกันดา				
บอตสวานา	ไนจีเรีย	เคนยา	และโมซัมบิก	ณ	
ห้องแกรนด์ไดมอนด์	บอลรูม	ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	เมื่อวันที่									
6	มกราคม	2555

สัมมนาผลิตกระแสไฟฟ้า

ดร.อรรชกา	สีบุญเรือง	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน	เป็นประธานเปิดการสัมมนา	“การผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ด้วยระบบเลนส์รวมแสง”	โดยมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร	ีและบรษิทั	Meridian	Green	
Energy	International		ณ	ห้อง	Sapphire	6	ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	เมื่อวันที่									
7	มกราคม	2555

ลู่ทางการลงทุนในอินเดีย

ดร.อรรชกา	สบีญุเรอืง	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทนุ	เป็นประธานเปิดการสมัมนา	ลู่ทางการค้าการ
ลงทุนในประเทศอินเดีย	จัดโดยสถานทูตสาธารณรัฐ
อินเดีย	ณ	ห้อง	Jupiter	14	ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชมุอมิแพค็	เมอืงทองธาน	ีเมือ่วนัที	่9	มกราคม	2555







สำนักงานคณ
ะกรรมการสงเสริมการลงทุน     

 
 วารสารสงเสริมการลงทุน  ปที่ 23  ฉบับที่ 3 มีนาคม 2555                                                 w
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