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ปญหาทางการเมืองในชวง 
ที่ผานมา มิไดกระทบตอตลาด
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเทาใดนัก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมท่ีอยู
อาศัยสำหรับผูมีรายไดนอยถึง
ปานกลาง แตตลาดอสงัหารมิทรพัย
ในสวน เพื่อการพักผอน และ
อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย เชน 
อาคารสำนักงาน และที่อยูอาศัย
ราคาแพง มีโครงการเกิดขึ้นใหม 
ไมมากนัก ทั้งนี้อาจเปน เพราะ 
ผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ
โลก ผนวกกับปญหาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 

แตหากพิจารณาในแงของมูลคารวม 

1.11 ลานลานบาท พบวาจำนวนท่ีอยูอาศยั

ซึ่งยังรอขายอยูเปนบานเด่ียวมีมูลคาสูงสุด

ถึงรอยละ 39 รองลงมาเปนอาคารชุด 

รอยละ 37 และทาวนเฮาส รอยละ 17  

บริษัทพัฒนาท่ีดินที่เปดตัวสูงสุด 10 

อันดับแรกในธุรกิจอสงัหาริมทรัพยโดยเฉพาะ

ที่อยูอาศัย ทั้งหมดเปนบริษัทมหาชน มี

รายละเอียดดังนี้  

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
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สถานการณตลาดท่ีอยูอาศัย ณ สิ้นป 

2553 พบวามีโครงการที่ยังจำหนายไมหมด

อยูถึง 1,382 โครงการ โดยในจำนวนนี้มี 

936 โครงการ ท่ียงัมจีำนวนรอขายมากกวา 

20 หนวยขึ้นไป ซึ่งถือเปนโครงการที่ยังมี

กิจกรรมทางการตลาดอยู  

ทั้งนี้ โครงการท่ียังไมปดโครงการคิด

เปนจำนวนหนวยไดทั้งสิ้น 394,913 หนวย 

รวมมูลคาประมาณ 1.11 ลานลานบาท โดย

แบงตามประเภทของท่ีอยูอาศัยได ดังนี้ 

• อาคารชุด รอยละ 40 

• ทาวนเฮาส รอยละ 27 

• บานเดี่ยว รอยละ 25 

• บานแฝด รอยละ 5 

• อาคารพาณิชย รอยละ 2 

• ที่ดินจัดสรร รอยละ 1  
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บีโอไอ

สิง่ทีผู่ซ้ือ้ตอ้งพงึระวงัสำหรบั
การพจิารณาเลอืกทีอ่ยูอ่าศยั
เนือ่งจากอาจมบีางโครงการ
ที่เปิดขายโดยที่ยังไม่ได้รับ

ใบอนุญาตใหถ้กูตอ้งครบถว้น

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ายักษ์

ใหญ่ของวงการอสังหาริมทรัพย์ ณ ขณะนี้

คงต้องยกให้ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 

ซึง่ในปทีีผ่า่นมามกีารเปดิตวัโครงการมากทีส่ดุ

ถึง 71 โครงการ คิดเป็นที่อยู่อาศัยทั้งสิ้น 

จำนวน 28,381 หนว่ย รวมมลูคา่กวา่ 49,000 

ล้านบาท  

สว่นอนัดบัสองหากพจิารณาจากมลูคา่

โครงการไดแ้ก ่บมจ. เอเชีย่น พรอ็พเพอรต์ีฯ้ 

แต่หากพิจารณาจากด้านจำนวนหน่วย

ยักษ์ใหญ่ในวงการที่อยู่อาศัย
10อันดับบริษัทที่เปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในปี255310อันดับบริษัทที่เปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในปี2553

อันดับ บริษัท จำนวน
(โครงการ)

จำนวน
(หน่วย)

มูลค่า
(ล้านบาท)

1 พฤกษา เรียลเอสเตท 71 28,381 49,899 

2 แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ 6 7,744 13,561 

3 เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ 18 5,990 30,406 

4 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 14 5,912 20,189 

5 แสนสิริ 16 5,447 16,967 

6 ศุภาลัย 13 5,207 14,954 

7 ปริญสิริ 5 1,964 3,171 

8 พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 5 1,553 6,794 

9 อารียา พร็อพเพอร์ตี้ 5 1,502 3,480 

10 มั่นคงเคหะการ 5 896 2,189 

อันดับสองจะเป็น บมจ. แอล.พี . เอ็น.   

ดีเวลลอปเม้นท์  

สาเหตุที่ทำให้โครงการล้มเหลว
โครงการที่ประสบปัญหาหยุดการขาย

ไปแล้ว มีอยู่เช่นกันแต่ไม่มากนัก ประมาณ 

66 โครงการเท่านั้น จำนวน 14,420 หน่วย 

รวมมูลค่า 34,442 ล้านบาท ซึ่งเทียบได้

ประมาณรอ้ยละ 9 ของหนว่ยทีเ่หลอืขายอยู่ 

ณ ปจัจบุนั สำหรบัสาเหตทุีห่ยดุการขายไป 

มีเหตุผลตามตารางด้านล่างนี้ 

สิง่ทีผู่ซ้ือ้ตอ้งพงึระวงัสำหรบัการพจิารณา

เลอืกทีอ่ยูอ่าศยั เนือ่งจากอาจมบีางโครงการ

ที่เปิดขายโดยที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้  

ถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาต

ด้านการจัดสรรที่ดิน การก่อสร้างอาคารชุด 

ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออื่นๆ 

ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงต่อผู้ซื้อ  

นอกจากนั้น การที่ ผู้ จองซื้ อบ้ าน

จำนวนหนึง่ ไมม่าโอนตามนดั หรอืพยายาม

ประวิงเวลาการโอนออกไป เนื่องจากไม่มี

ความพร้อมทางการเงิน หรือได้รับการ  

ขึ้นบัญชีในฐานะผู้ที่ขาดความมั่นคงทาง  

การเงิน จนสถาบันการเงินไม่อาจอำนวย

สินเชื่อให้ ก็อาจเป็นกรณีที่ทำให้เกิดปัญหา

แก่ผู้ประกอบการได้ หรือการอนุมัติสินเชื่อ

ในราคาที่เกินจริง เนื่องจากการประเมินสาเหตุ จำนวน
(โครงการ)

ร้อยละ

1. สถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อ 22 33 

2. ไม่มีผู้ซื้อ/รูปแบบสินค้าไม่เหมาะสม 13 20 

3. ไม่ผ่านผลการพิจารณาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 9 14 

4. รอปรับราคาขายใหม่ 9 14 

5. เปลี่ยนรูปแบบโครงการ 7 11 

6. ทำเลที่ตั้ง (ห่างไกลสิ่งอำนวยความสะดวก) 6 9 

ที่มา:บจก.เอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอฟแฟร์สที่มา:บจก.เอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอฟแฟร์ส
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คาทรัพยสินจริง ทำใหอนุมัติเกินกวามูลคา

หลักประกัน ซึ่งกรณีนี้เคยเกิดขึ้นในชวงป 

2540 จนกระท่ังเกิดวิกฤติปดตายสถาบัน

การเงินถึง 56 แหงมาแลว 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �
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เกาะบาหลี 

โครงการ Bali’s Sea Sentosa เปนการ

สรางอาคารชุดราคาแพงจำนวน 70 หนวย 

เพื่อจำหนายใหแกชาวตางชาติ ตั้งอยูที่

เกาะบาหลี ไดเริ่มกอสรางเมื่อตนเดือน

ตุลาคม 2553 และคาดวาจะแลวเสร็จในป 

2555 โครงการน้ีมีพื้นที่ประมาณ 17.5 ไร 

ตัง้อยูตดิหาดอีโคทางดานเหนือของเขตกูตา 

ซึง่เปนยานพาณชิยบนเกาะบาหล ี โครงการนี้

พฒันาโดยนักพฒันาท่ีดนิสงิคโปรโดยใชย่ีหอ 

“Sentosa” ซ่ึงพฒันาสวนสนุกและทีอ่ยูอาศยั

ราคาแพงบนเกาะสวนตัวชื่อ “Sentosa” 

ติดกับเกาะสิงคโปร สถาปนิกผูออกแบบ

โครงการเปนชาวอิตาลี สำหรับราคาขาย

เร่ิมตนท่ี 13.5 ลานบาท 

กรุงพนมเปญ 

ราคาที่ดิน ณ กรุงพนมเปญ ยังลดลง

อยางตอเนื่อง โดยขณะนี้ราคาที่ดินท่ีใช

พัฒนาเชิงพาณิชยใจกลางกรุงพนมเปญ  

มีราคาเฉลี่ยประมาณ 336,000 บาทตอ 

ตารางวา ในขณะที่ราคาที่ดินเพื่อการ

กอสรางที่อยูอาศัยคุณภาพใจกลางเมือง

ตกเปนเงินตารางวาละ 192,000 บาท ราคา

อสังหาริมทรัพยในกรุงพนมเปญตกต่ำลง

ตั้งแตป 2552 

กรุงมะนิลา  

ราคาท่ีอยูอาศัย พื้นที่สำนักงานและ

ศูนยการคาในกรุงมะนิลากำลังเพิ่มสูงขึ้น 

แสดงถงึศักยภาพทีส่งูขึน้ของประเทศฟลิปปนส 

ปจจัยบวกประการหนึ่งอาจมาจากปจจุบัน

มีรัฐบาลเสียงขางมาก ทำใหมีความม่ันคง

ทางการเมือง จึงมีสภาพทางเศรษฐกิจดี

ขึ้น พื้นที่สำนักงาน 6.7 ลานตารางเมตร

ในเขตกรุงมะนิลา ซึ่งยังนอยกวากรุงเทพฯ 

ที่มีราว 8 ลานตารางเมตร สำหรับคาเชา

สำนักงานในใจกลางธุรกิจหรือเขตมากาตี 

มีอัตราประมาณ 585 บาทตอตารางเมตร 

ซึ่งต่ำกวาบริเวณสีลมของไทยเล็กนอย 

ประเทศสิงคโปร  

ราคาหองชุดยังเพิ่มขึ้นรอยละ 2.9  

ในชวงไตรมาสท่ี 3 ของป 2553 สำหรับ

บานแนวราบคือ บานเด่ียวและทาวนเฮาส 

ซึ่งเปนสินคาหรูและมีจำนวนนอยมาก 

ราคายังเพิ่มขึ้นรอยละ 7.2 - 8.4 ในชวง

ไตรมาสท่ี 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 2 ทั้งน้ี

รฐับาลสงิคโปรพยายามสกดักัน้การเกง็กำไร 

โดยจำกัดการซื้อหองชุดของชาวสิงคโปร 

การออกมาตรการเสียคาธรรมเนียมการโอน

รอยละ 3 สำหรับผูที่เปลี่ยนมือขายบานที่

ถือครองไวไมเกิน 3 ป และถาเปนบานหลัง

ที่สองก็จะเสียคาธรรมเนียมสูงถึงรอยละ 10 

สรุปไดวา ขณะนี้อสังหาริมทรัพยใน

แตละพ้ืนที่ยังมีความผันผวนพอสมควร 

พื้นที่ที่เคยตกต่ำก็กลับไดรับความสนใจ 

เชน ฟลิปปนส และสิงคโปร สวนพ้ืนที่ 

ที่เคยเติบโต ก็ชะลอตัวลงบาง เชน ใน

เวียดนามและกัมพูชา  

จุดเริ่มตนของ “บานบีโอไอ” กำเนิด

จากนโยบายสงเสริมการลงทุนซ่ึงเริ่มมา 

ตัง้แตป 2536 โดยมวัีตถปุระสงคเพือ่สงเสริม

กิจการที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย 

หรือปานกลาง ซึง่ชือ่ประเภทกิจการก็ชดัเจน

อยูแลววาเปนการสงเสริมเพื่อใหเกิดการ

สรางที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอยหรือ

รายไดปานกลาง มิไดเปดใหการสงเสริม 

ที่อยูอาศัยทุกประเภท 

วัตถุประสงคของการเปดประเภท

กิจการดังกลาว ก็เพื่อใหผูมีรายไดนอย 

ใหมีที่อยูอาศัยเปนของตัวเอง โดยรัฐบาล 

ใชนโยบายทางภาษีมาเปนแรงจูงใจให 

ผูประกอบการหันมาพัฒนาบานบีโอไอ ซึ่ง

การไดรับสงเสริมการลงทุนจะทำใหตนทุน

ของผูประกอบการลดลงได ต้ังแต 5 หม่ืน ถงึ 

1 แสนบาท ข้ึนอยูกบัประเภทของท่ีอยูอาศยั 
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และความสามารถในการควบคุมตนทุน

ของผูประกอบการแตละราย 

โดยในชวงแรกของการสงเสริมฯ (ป 

2536 - 2552) เงื่อนไขของโครงการท่ีจะ

ยื่นขอรับการสงเสริมฯ ได จะตองพัฒนา 

ที่อยูอาศัยไมนอยกวา 150 หนวย หากตั้ง

โครงการใน 6 จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

และสมุทรสาคร แตหากต้ังอยูในพ้ืนที่อื่น 

นอกเหนือจากที่ไดกลาวขางตน แตละ

โครงการจะตองพัฒนาท่ีอยูอาศัยไมนอย

กวา 75 หนวย ทั้งนี้ ที่อยูอาศัยในโครงการ

จะตองมีพื้นท่ีใชสอยตอหนวยไมนอยกวา 

31 ตารางเมตร และมีราคาจำหนายไมเกิน

หนวยละ 6 แสนบาท (รวมคาที่ดิน)  

ºŒÒ¹ºÕâÍäÍà¾×èÍ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
กระแสเรื่องบานบีโอไอกลับมาคึกคัก

อกีรอบ เนือ่งจากคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน ไดปรับปรุงเง่ือนไขราคาจำหนาย 

และการกำหนดพื้นที่ใชสอยขั้นต่ำ เพื่อให

สอดคลองกับตนทุนหลักท่ีเพิ่มสูงขึ้น ทั้ง

จากราคาที่ดินและวัสดุกอสราง ซึ่งคิดเปน

รอยละ 70 - 80 ของตนทุนการผลิต รวมถงึ

คาจางแรงงาน 

โดยเงื่อนไขที่ปรับใหมผูประกอบการ

ทีจ่ะตองจัดใหมทีีอ่ยูอาศยัในแตละโครงการ

ที่ยื่นขอไมนอยกวา 50 หนวย สำหรับทุก

พื้นที่ ทั้งน้ี โครงการที่ตั้งในพื้นที่เขต 1 

ไดแก กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุร ีปทมุธานี 

สมุทรปราการ และสมุทรสาคร กรณีการ

กอสรางอาคารชุด จะตองมีพ้ืนที่ใชสอย

ตอหนวยไมนอยกวา 28 ตารางเมตร และ

จำหนายในราคาหนวยละไมเกนิ 1 ลานบาท 

(รวมคาที่ดิน) กรณีการกอสรางบานแถว

หรอืบานเดีย่วจะตองมพีืน้ท่ีใชสอยตอหนวย

ไมนอยกวา 70 ตารางเมตร และจำหนาย

ในราคาหนวยละไมเกิน 1.2 ลานบาท (รวม

คาทีด่นิ) จากเดิมทีเ่งือ่นไขกำหนดราคาขาย

ไมเกิน 6 แสนบาท พื้นท่ีไมนอยกวา 31 

ตารางเมตร สำหรับบานทุกประเภท ทั้งนี้ 

ผูไดรบัการสงเสริมฯ จะไดรบัสิทธปิระโยชน

ในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 

สำหรับโครงการท่ีตั้งในเขต 2 และ

เขต 3 เงื่อนไขยังคงเดิม คือ จะตอง 

มีพื้นที่ ใชสอยตอหนวยไมนอยกวา 31 

ตารางเมตร และจำหนายในราคาหนวยละ

ไมเกนิ 6 แสนบาท (รวมคาทีด่นิ) และผูไดรบั

การสงเสริมฯ จะไดรบัสทิธปิระโยชนในการ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

สาเหตุของการปรับราคาเฉพาะในพ้ืนที่

เขต 1 เนื่องจากเพื่อใหผูมีรายไดนอยใน

เขตเมืองมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง เพ่ือ

ชวยลดภาระการเดินทาง ทำใหมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น แตสวนที่อยูอาศัยใน เขต 2 

และ 3 ณ ขณะน้ีบีโอไอยังเห็นวาไมจำเปน

ตองปรับราคาจำหนายเพราะคาที่ดินยัง

ปรับสูงขึ้นนอยกวาเขต 1 และยังมีหลาย

โครงการท่ีสามารถจำหนายในราคาท่ีเปน

ไปตามเงื่อนไขการสงเสริมฯ 

หลกัเกณฑใหมของบานบโีอไอ กระตุน

ใหผูประกอบการอสงัหาฯ ใหความสนใจท่ีจะ

พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยสำหรับผูมีรายได

น อยมากขึ้ น ดั ง เห็นไดจากการ ท่ีมี 

ผูประกอบการท่ีไมเคยทำโครงการสำหรับ

ผูมีรายไดนอยมากอน เชน กลุมแอลพีเอ็น 

ศภุาลยั และเสนาดีเวลลอปเมนท ไดเริม่หนัมา

ขอรบัสงเสริมฯ และพัฒนาโครงการ เพือ่ให

ไดท้ังราคาและเง่ือนไขตามเกณฑท่ีบีโอไอ

กำหนด เพราะราคาใหมของบานบีโอไอซ่ึง

หากเปนบานแถวหรือบานเด่ียว สามารถ

ขายไดในราคาไมเกิน 1.2 ลานบาท เร่ิมมี

ความเปนไปไดในการพัฒนามากกวาบาน

บีโอไอ ราคาเดิมที่ 6 แสนบาท ผสมกับ

แรงจงูใจท่ีจะไดรับสทิธพิเิศษทางภาษี หกัลบ

ตนทุน บวกกำไรแลว ก็เริ่มนาสนใจข้ึน 

หลังจากมีการปรับปรุงนโยบายฯ ตาม

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 

ส.4/2552 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2552 ตัง้แต

วนัท่ี 10 มถินุายน 2552 ถงึวนัท่ี 30 เมษายน 

2554 มกีารใหสงเสรมิฯ ในกจิการท่ีอยูอาศยั

ทั้งสิ้น จำนวน 110 โครงการ คิดเปนเงิน

ลงทุนท้ังสิ้น 8,086.9 ลานบาท โดยพบวา

โครงการสวนใหญ จะต้ังอยูในเขต 1 ถึง 

109 โครงการ 

นับแตป 2536 ซึ่งเปนปเร่ิมใหการ 

สงเสริมฯ จนถึงป 2552 ชวงกอนมีการ

ปรับปรุงนโยบายฯ มีโครงการที่อยูอาศัย

ซึ่งไดรับการสงเสริมฯ ทั้งสิ้น 234 โครงการ 

ในจำนวนนีส้วนใหญเปนโครงการทีไ่ดรบัการ

สงเสริมฯ ซึ่งโดยมากจะต้ังอยูในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล รองลงมาไดแก ชลบุรี และ

พระนครศรีอยุธยา สวนใหญเปนที่อยูอาศัย

ประเภททาวนเฮาส คดิเปนทีอ่ยูอาศยัท้ังสิน้

จำนวน 111,987 หนวย 
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อุตสาหกรรมกอสรางเปน
ธุรกิจ ท่ี เกี่ ยวของโดยตรงกับ 
การพัฒนาด านภาพลั กษณ 
(Physical Development) โดยรวม
ของประเทศ สามารถจำแนกตาม
ประ เภทงานกอสร าง เปนการ
กอสรางทีอ่ยูอาศยั อาคารพาณชิย 
อาคารอุตสาหกรรม และการ
กอสร างขนาดใหญหรืองาน
สาธารณูปโภค นอกจากน้ี ยัง
สามารถจำแนกตามขั้นตอนการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

(Brown and Root, S.A. and 

Utah International, Inc) ของ

สหรัฐฯ 

- สะพานสมเด็จพระปนเกลา เปด

ดำเนินการเม่ือป 2516 กอสราง

โดยบริษัท โอบายาชิ-กูมิ จำกัด 

และบริษัท สุมิโตโม คอนสตรัคชั่น

จำกัด ของญ่ีปุน 

ตอมา ในชวงป 2510 - 2520 ผูรับ

เหมาไทยเร่ิมเปนหุนสวนกับบริษัทตางชาติ 

และปจจุบันไดพัฒนามากขึ้น โดยบริษัท

ขนาดใหญ เชน บริษัท อิตาเลียนไทย 

บริษัท ช.การชาง บริษัท ชิโนไทย ฯลฯ 

สามารถรับงานไดโดยตรงหรือรวมคากับ

ตางชาติ ยกเวนการกอสรางบางประเภทก็

มีความจำเปนตองใชเทคโนโลยีระดับสูง 

เชน งานกอสรางเฉพาะทาง ดานการกอสราง

โรงกลัน่นำ้มนั ซึง่จะตองใชผูเชีย่วชาญจรงิๆ  

ปจจุบันอุตสาหกรรมกอสรางของไทย

มศีกัยภาพ และความสามารถในการแขงขนั

สูงในระดับภูมิภาค เนื่องจากมีความพรอม

ในดานตางๆ ไมวาจะเปนความรู ความ

เชี่ยวชาญ ทักษะของผูประกอบการและ

วิศวกร ฯลฯ  

สำหรับบริษัทรับเหมากอสรางตางชาติ

ที่เขามาทำธุรกิจในประเทศไทย โดยท่ัวไป

1. ธรุกจิวชิาชพีทีป่รกึษาดานวศิวกรรม

และสถาปตยกรรม ถือเปนข้ันตนน้ำ 

2. ธุรกิจรับเหมากอสราง ถือเปนขั้น

กลางน้ำ 

3. ธุรกิจบำรุงรักษา ปฏิสังขรณ ถือ

เปนขั้นปลายน้ำ 

จากตวัเลขของสภาพัฒน หรอืสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สศช.) ในป 2552 ภาค

อุตสาหกรรมกอสรางไทยมีขนาด 246,076 

ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 2.7 ของ

ผลิตภัณฑรวมภายในประเทศ (GDP)  

โดยจำแนกเปนการกอสรางภาครัฐ 131,576 

ลานบาท และการกอสรางภาคเอกชน 

114,500 ลานบาท  

อุตสาหกรรมกอสร างของไทยได

พัฒนาข้ึนตามลำดับ โดยเดิมการกอสราง

โครงการขนาดใหญในประเทศจะดำเนินการ

โดยบริษัทตางชาติท้ังสิ้น เปนตนวา  

- สะพานพระพุทธยอดฟาฯ (สะพาน-

พุทธฯ) กอสรางแลวเสร็จเมื่อป 

2475 โดยบริษัท ดอรแมน ลอง 

จำกัด ของสหราชอาณาจักร 

- อนุสาวรียประชาธิปไตย กอสราง

แลวเสร็จเม่ือป 2483 โดยบริษัท 

คริสเตียนี และนีลเส็น จำกัด ของ

เดนมารก 

- สะพานกรุงธนบุรี (ซังฮี้) แลวเสร็จ

เมื่อป 2500 โดยบริษัท ฟูจิ คาร 

แมนูแฟกเจอริง จำกัด ของญ่ีปุน 

- เขื่อนภูมิพล แลวเสร็จเม่ือป 2507 

โดยบรษัิท บราวน แอนด รทูยทูาห 
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จะเปนโครงการขนาดใหญ มูลคาเกินกวา 

3,000 - 4,000 ลานบาท แตในกรณีที่เปน

โครงการของภาครัฐแลว บริษัทกอสราง

ของตางชาติมักจะเกรงปญหาความเส่ียง

ในการทำสัญญา ซึ่งผานความเห็นชอบของ

สำนักงานอัยการสูงสุด ที่มักจะมีเงื่อนไข

กำหนดใหฝายราชการไดเปรียบกรณีเกิด

ขอพิพาทกันขึ้น ดังนั้น จะเนนเลือกรับ

งานเฉพาะโครงการที่เปนเงินกูตางประเทศ 

ซึ่งสัญญากอสรางมีลักษณะเปนสากลซ่ึงมี

การคุมครองอยางเทาเทียมกันทั้งฝายรัฐซึ่ง

เปนผูวาจางและฝายผูรับเหมา 

สำหรับการเปดเสรีภาคกอสรางตาม

ขอตกลงเขตการลงทุนอาเซียนในป 2558 

นัน้ นายกฤษฎา จนัทรจำรสัแสง เลขาธกิาร

สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย ไดใหทศันะ

เม่ือเดือนเมษายน 2554 คาดวาไมนาจะมี

ปญหาในการแขงขนักับบริษัทจากตางประเทศ

มากนัก เนื่องจากเห็นวาผูรับเหมากอสราง

ไทยมีศักยภาพในงานสูง แตยอมรับวาใน

งานกอสรางบางประเภท ผูรับเหมาไทยยัง

มจีดุออนโดยเฉพาะดานเทคนคิงานกอสราง 

เนือ่งจากวาไทยขาดแคลนแรงงานทีม่ทีกัษะ 

ซึ่งผูประกอบการจะตองมีการปรับตัว เพื่อ

รองรับกับตลาดท่ีเปดเสรีในอนาคตเพ่ือ

ความอยูรอดทางธุรกิจ 

อยางไรก็ตาม นายพลพัฒ กรรณสูต 

นายกสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย  

ให ทัศนะวา มีความกังวลในเ ร่ืองของ

แรงงานตางชาติ เชน แรงงานจากจีน ซึ่ง

จะสงผลกระทบตอแรงงานไทย เพราะ

แรงงานจีนจะถูกกวาแรงงานไทยมาก โดย

เห็นวาภาครัฐไมควรจะผอนปรนในเร่ืองนี้ 

¸ØÃ¡Ô̈ ¡‹ÍÊÃŒÒ§ä·Âã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È 
ÊÒÁá¹Ç·Ò§¡ÒÃÅ§·Ø¹·ÕèàËÁÒÐÊÁ 

ภาครัฐเร่ิมสงเสริมอตุสาหกรรมกอสราง 

ใหไปดำเนินธุรกิจในตางประเทศเริ่มใน

สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท ดำรง

ตำแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไดมีคำส่ัง

สำนักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการ

และจดัตัง้ศนูยประสานงานสงเสรมิธรุกจิไทย

ในตางประเทศข้ึน มีจุดมุงหมายไปดำเนิน

ธุรกิจรับเหมากอสรางที่ตะวันออกกลาง 

ศูนยประสานงานฯ น้ีไมมีเจาหนาที่ประจำ 

เปนการใหมาชวยราชการจากหนวยงานอ่ืน 

อยางไรก็ตาม การดำเนินการไมประสบ

ผลสำเร็จเทาใดนัก และเม่ือไมมีกิจกรรม

ตอเน่ือง จึงยกเลิกคณะกรรมการในเวลา

ตอมา  

นายพิสิฐ พุฒิไพโรจน นายกสมาคม

วศิวกรท่ีปรกึษาแหงประเทศไทย ไดใหทัศนะ

เกีย่วกบัแนวทางดำเนนิธรุกจิในตางประเทศ

ของผูประกอบธรุกิจกอสรางและสถาปนิก วา 

ขึน้อยูกบัลกัษณะของโครงการ โดยสามารถ

จำแนกไดเปน 3 แนวทาง คือ  

• กรณีไปรับงานในประเทศท่ีดอย

พัฒนากวาไทย สามารถดำเนินธุรกิจในรูป

ผูนำตลาดได 

• กรณไีปรบังานในประเทศเพือ่นบาน

ที่มีระดับการพัฒนามากกวาไทย เชน 

มาเลเซีย สิงคโปร ควรมีรูปแบบรวมลงทุน  

• กรณีไปรับงานในประเทศท่ีมีระดับ

การพัฒนาสูงกวาไทยมาก เชน สหราช

อาณาจักร เยอรมนี ฯลฯ ควรทำธุรกิจใน

รูปแบบรับเหมาชวง (Subcontract) 

ปจจบุนับริษทัรบัเหมากอสรางของไทย

เกือบท้ังหมดทำธุรกิจในประเทศเทานั้น 

อยางไรก็ตาม มีบริษัทขนาดใหญบางราย

ไดออกไปทำธุรกิจรับเหมากอสรางใน 

ตางประเทศแลว ตัวอยางเชน  

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต 

จำกดั (มหาชน) มรีายไดในป 2552 เปนเงิน 
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39,683 ลานบาท จำแนกเปนรายไดจากภายใน

ประเทศรอยละ 59.2 อินเดียรอยละ 34.7 

ไตหวันรอยละ 2.8 อินโดนีเซียรอยละ 1.8 

ลาวรอยละ 0.9 และฟลิปปนสรอยละ 0.5  

เปนที่นาสังเกตวารายไดจากอินเดีย

คอนขางสูง เนื่องจากบริษัท อิตัลไทยฯ ได

เขาไปซ้ือหุนในบรษิทั Skanska Cementation 

India จำกัด (SCIL) ซึ่งทำธุรกิจกอสรางใน

อินเดีย เปนเงินประมาณ 735 ลานบาท 

และเปล่ียนช่ือเปนบรษิทั ITD Cementation 

India จำกัด โดยในระยะที่ผานมาไดรับ

งานกอสรางหลายโครงการในอินเดีย เชน 

รถไฟยกระดับ รถไฟใตดนิ เข่ือน สนามบิน 

ถนน ทาเรือ 

สำหรับธุรกิจในไตหวัน กิจการรวมคา 

ITD-EGC ซึง่ประกอบดวย บริษทั อติาเลยีน

ไทยฯ และบริษทั เอเวอรกรนีคอนสตรคัช่ันฯ 

ไดไปรับงานกับการรถไฟของไตหวัน เม่ือป 

2546 เพื่อกอสรางโครงการสถานีรถไฟฟา

ใตดินนานกัง มูลคาโครงการรวมประมาณ 

14,000 ลานบาท โดยเปนสวนของบริษัท 

อิตาเลียนไทยฯ ประมาณ 7,745 ลานบาท  

ลาสุดบริษัท อิตัลไทยฯ ไดลงนามใน

สัญญาดำเนินโครงการ Dhaka Elevated 

Expressway ในรูปแบบการรวมมือระหวาง

ภาครัฐและเอกชน (Public - Private 

Partnership หรือ PPP) กับกระทรวง

คมนาคมของบังกลาเทศ ณ กรุงธากา 

ประเทศบังกลาเทศ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 

2554 ซึง่เปนการกอสรางทางพิเศษยกระดบั 

ขนาด 4 ชองทางจราจร (ไป-กลบั) ความ

ยาวประมาณ 26 กิโลเมตร  

บรษิทั เนาวรตันพฒันาการ จำกัด ไดไป

ดำเนนิธรุกจิรบัเหมากอสรางในตางประเทศ

หลายโครงการ เชน โครงการสรางทอน้ำเสยี

ในเวยีดนามโดยใชเทคโนโลย ีPipe Jacking 

โครงการถนนในประเทศลาว ชวงบานสอด-

น้ำลัง ระยะทาง 76 กิโลเมตร โครงการ

กอสรางสะพานและทาเทียบเรือในกัมพูชา 

ประเทศเวียดนาม เริ่มกอสรางภายในป 

2553 กำหนดแลวเสร็จในป 2555 

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
áÅÐÇÔ¸ÕÅ´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 

สำหรับธุรกิจกอสรางในตางประเทศ 

แตละโครงการจะมคีวามเสีย่งแตกตางกนัไป 

ขึ้นกับความนาเชื่อถือของผูวาจางและ

มาตรการปองกันความเสี่ยง เปนตนวา 

กรณขีองบริษทั อติาเลียนไทยฯ ไปทำธรุกิจ

กอสรางที่ประเทศลิเบีย จะมี Escrow 

Agent เพื่อชวยรับความเสี่ยงการรับ- 

จายเงินตามสัญญา กรณีกอสรางในลาว 

เจาของโครงการมีฐานะการเงินดี สวนการ

กอสรางในพมา จะมีเจาของโครงการ คือ 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีฐานะ

การเงินดีเชนเดียวกัน สำหรับโครงการท่ี

กจิการรวมคาประกอบไปดวย บรษิทั อติาเลยีน

ไทยฯ และบริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ 

กอสรางรีสอรทท่ีมัลดีฟ มูลคา 30 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เม่ือป 2546 

บริษทั โตโย - ไทย คอรปอเรชัน่ จำกดั 

(มหาชน) รบังานตางประเทศคิดเปนสัดสวน

รอยละ 35 ของรายไดท้ังหมด โดยมีการ

ทำธุรกิจในตางประเทศ เชน โรงงานผลิต

ปุยฟอสเฟตในบังกลาเทศ โรงงานผลิต 

โพลียูรีเทนในประเทศจีน โรงงานผลิต

โซดาไฟและคลอรีนในสหรัฐฯ ฯลฯ 

ลาสดุบรษิทั โตโย - ไทยฯ ชนะประมูล

การกอสรางโรงงานผลิตเอทานอลพรอมกัน 

2 โครงการในเวียดนาม มูลคารวม 4,000 

ลานบาท เปนการรับงานแบบครบวงจร (EPC) 

กลาวคือ โครงการเอทานอลของกลุมปโตร 

เวียดนาม (Petro Vietnam) ซึ่งเปนกลุม

บริษัทน้ำมันและปโตรเคมีที่ใหญท่ีสุดของ

เวียดนาม ตั้งอยูเมืองบินพอก หางจาก

นครโฮจิมินหประมาณ 100 กิโลเมตร กับ

โครงการผลิตเอทานอลของกลุมทุนจาก

ประเทศญี่ปุน ตั้งอยูเมืองดัคลัค โดยท้ัง 2 

โครงการ มกีำลงัการผลติเอทานอลโรงงานละ 

300,000 ลิตรตอวัน ใชมันสำปะหลังเปน

วัตถุดิบ ซ่ึงเอทานอลท่ีผลิตไดจะนำไป

ผลิตเปนน้ำมันกาซโซฮอลจำหนายใน
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เปนเงินกูตางประเทศจากสถาบันการเงินท่ี

มีชื่อเสียง จะมีขอดี คือ มีกฎระเบียบแบบ

สากล ทำใหความเส่ียงลดลง 

ขณะเดยีวกนัตองเขาใจถงึความแตกตาง

ในรูปแบบการกอสราง ตองเรียนรู ว า

เจาของงานตองการอะไร เพื่อสามารถ

ปองกันไมให เกิดปญหาไดในภายหลัง 

เปนตนวา จากประสบการณของบริษัท  

ช. การชาง จำกัด (มหาชน) ที่ไปรับงาน

กอสรางถนนสายท่ี 67 (National Road 

No.67) ถนนเสนนีเ้ริม่ตนจากเมืองเสียมเรยีบ 

(Siem Reap) ไปยงัเมืองอันลองเวง (Anlong 

Veng) ระยะทางประมาณ 124 กิโลเมตร 

ในกมัพชูา พบวางานกอสรางถนนสวนใหญ

เปนงานซอมบำรงุ วธิกีารกย็งัเปนแบบเดิมๆ 

ในอดตี คอื Penetration Macadam Surface 

การกอสรางจะเปนแบบผิวลาดยาง 2 ชั้น 

มีชั้ นพื้ นทาง เปนแบบ So i l Cement  

ความหนา 25 เซนติเมตร 

งานกอสรางรูปแบบน้ีในประเทศไทย

มีนอยมาก โดยการที่ กัมพูชาใช วิ ธีนี้

เนื่องจากบริเวณกอสรางไมมีโรงโมหิน 

เสนทางการขนสงมีระยะทางไกล เมื่อมี

การขนสงผานถนนสายใดก็จะทำใหถนน

เสนทางท่ีผานชำรุดเสียหายเร็วข้ึน สงผล

ตอตนทุนคาใชจายในการกอสรางท่ีสูง 

ตามมา จึงเปนสาเหตุทำใหกัมพูชาสนใจ

ใชวัสดุจาก soil cement แทน  

¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡ÀÒ¤ÃÑ°  
การลงทุนหรือรับงานกอสร างใน 

ตางประเทศของอุตสาหกรรมกอสรางไทย 

ถือไดวา เปนการสรางรายไดท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศท่ีมีมูลคาสูง ดังนั้น จึงไดรับ

การชวยเหลือสนับสนุนจากหนวยงานของ

รัฐหลายหนวยงาน เชน  

ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขา

แหงประเทศไทย (Exim Bank) ไดให 

ความชวยเหลือธุรกิจกอสรางในรูปสินเช่ือ

ระยะสั้นและระยะปานกลาง เพื่อใชเปน

ทุนหมุน เวี ยนสำหรับการก อสร า ง ใน 

ตางประเทศ การออกหนังสือค้ำประกัน

ประเภทตางๆ ตั้งแตเริ่มประมูลงานจนถึง

ดำเนินโครงการแลวเสร็จ โดยเม่ือตนป 

2553 มีวงเงินใหการสนับสนนุอุตสาหกรรม

กอสรางไทยไปรับงานตางประเทศรวม 

4,000 ลานบาท  

นอกจากน้ี Exim Bank ยังใหบริการ

ออกหนังสือค้ำประกันแกผูรับเหมาไทย 

ที่ไปรับงานในตางประเทศ (Letter of 

Guarantee) แตประสบปญหาวาผูวาจาง

ไมยอมรบัหนงัสอืคำ้ประกันท่ีออกใหโดยตรง

จาก Exim Bank หรอืธนาคารพาณิชยของไทย 

ดังนั้น จะตองรวมมือกับธนาคารตัวแทน 

(Correspondent Bank) เพื่อพิจารณาออก

หนังสือค้ำประกัน (Counter Guarantee) 

ใหแกผูวาจางได ซึ่งกอใหเกิดตนทุนสวน

เพิ่มแกผูประกอบการ 

เพื่อแกไขปญหาขางตน คณะรัฐมนตรี

มมีตเิมือ่วนัท่ี 1 มนีาคม 2554 เหน็ชอบตาม

ที่กระทรวงการคลังเสนอใน 2 กรณี ดังนี้  

กรณีที่ผู ว าจางเปนหนวยงานหรือ

โครงการของภาครั ฐ ในต า งประ เทศ 

ดำเนินการเจรจากับภาครัฐในตางประเทศ

ขอให ยอมรั บหนั ง สื อค้ ำประกั นของ

ธนาคารไทย โดยมอบหมายใหกระทรวง

การตางประเทศบรรจเุรือ่งนีเ้ปนวาระสำคญั 

ในกรณีที่มีการหารือระหวางผูนำไทยและ

ผูนำประเทศตางๆ หรือในเวทีการเจรจา

ทวิภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

กรณทีีผู่วาจางเปนเอกชนในตางประเทศ

หรือรัฐบาลไมสามารถเจรจาใหยอมรับ

หนังสือค้ำประกันของธนาคารไทยได  

เห็นชอบกับมาตรการสนับสนุน Exim Bank 

เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจกอสราง

กรณีรับงานกอสรางในตางประเทศมูลคา 

100,000 ลานบาท วงเงินค้ำประกันทุก

ประเภทไมเกิน 50,000 ลานบาท โดย

สนับสนุนคาธรรมเนียมออก Counter 

Guarantee วงเงินงบประมาณสนับสนุน 

1,000 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขตองคิดอัตรา

ไมเกินรอยละ 2 และไมเกิน 50 ลานบาท

ตอโครงการ  

สำนักงานผูแทนการคาไทย ไดมีการ

ดำเนินการสนับสนุนอุตสาหกรรมกอสราง 
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โดยไดดำเนินการประสานงานเพ่ือลงนาม

ขอตกลงความรวมมือ (MOU) เม่ือวันที่ 5 

พฤศจิกายน 2552 ระหวางสถาบันการเงิน 

ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคาร

กรุงไทย และธนาคารเ พ่ือการสงออก 

และนำเขาแหงประเทศไทย กับสมาคม

อุตสาหกรรมกอสรางแหงประเทศไทย และ

สถาบันธุรกิจกอสรางอสังหาริมทรัพย เพื่อ

สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการไทย 

ไปประมูลงานในตางประเทศอยางเปน 

รูปธรรม และมีความเปนเอกภาพมากข้ึน 

นอกจากน้ี สำนกังานผูแทนการคาไทย

ยังไดจัดตั้งคณะกรรมการดานการคาและ 

การลงทุนระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุน 

ผูประกอบการอุตสาหกรรมกอสราง ขยาย

ตลาดงานในตางประเทศ เพื่อดำเนินการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาและการลงทุน 

ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของอุตสาหกรรมกอสรางไทย

ในตางประเทศ โดยมีประธานผูแทนการ

คาไทยเปนประธานกรรมการ 

กรมสงเสริมการสงออก ไดกำหนด

แนวทางการสนับสนุนอุตสาหกรรมกอสราง

ในการดำเนินธุรกิจในประเทศเปาหมาย  

8 ประเทศ ไดแก บาหเรน ลิเบีย แอลจีเรีย 

กาตาร เวียดนาม ลาว บรูไน และอินเดีย 

โดยมีมาตรการสนับสนุนในดานตางๆ 

เปนตนวา  

- สนบัสนนุขอมูลการคาและการลงทนุ

ระหวางประเทศเชิงลึก  

- สนับสนุนการสรางเครือขาย การ

จับคูธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจใน

ตางประเทศ โดยจัดคณะผูบริหาร

ระดับสูง ผูแทนการคาไปเจรจา

ธุรกิจในประเทศเปาหมาย  

- จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดและ

กิจกรรมสงเสริมการขาย โดยนำ 

ผูประกอบการไปออกงานแสดง

สินคาในตางประเทศ  

- เสรมิสรางศักยภาพของผูประกอบ-

การในอตุสาหกรรมกอสรางของไทย

ใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

- ประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณ

อุตสาหกรรมกอสรางของไทย ให

เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òã¹Í¹Ò¤μ 
ประการแรก การจัดตั้งหนวยงาน 

เจาภาพท่ีควบคุม ดูแล และสงเสริม

อุตสาหกรรมกอสรางอยางบูรณาการ  

โดยในชวงที่ผานมาสมาคมในดานกอสราง 

ได พยายามผลั ก ดัน ให รั ฐ บ าลจั ดตั้ ง

กระทรวงการกอสรางอยางตอเนื่อง แตไม

ประสบผลสำเร็จ ทำใหหนาท่ีความรบัผิดชอบ

กระจายอยูกับหลายกระทรวง ทบวง กรม 

และภาครัฐไมมีหนวยงานที่มีความรูที่

ชัด เจนเกี่ ยว กับอุตสาหกรรมกอสร าง 

ทำใหไมมีมาตรการสงเสริมและแกไข

ปญหาอยางเปนระบบ  

ลาสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 1 

มีนาคม 2554 เห็นชอบกับสถาบันการ

กอสรางแหงประเทศไทย (Construction 

Institute of Thailand) แลว โดยใหรัฐบาล

สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของ

สถาบันฯ ในชวงระยะแรกของการจัดต้ัง

สถาบันฯ เปนเวลา 4 ป ระหวางปงบประมาณ 

2555 - 2558 ภายในวงเงิน 496 ลานบาท 

จนกวาสถาบันฯ จะพ่ึงตนเองได  

ประการที่สอง การพัฒนามาตรฐาน

ดานกอสรางใหสอดคลองกันท้ังระบบและ

ทันสมัยในระดับสากล รวมถึงการจัดตั้ง

ศูนยทดสอบและรับรองคุณสมบัติของวัสดุ

ใหมในระดับสากล เชน ยางรองสะพาน 

(Bearing Pad) ซึ่งปจจุบันยังไมสามารถ

ทดสอบในประเทศไทยได ตองสงไปทดสอบ

ในตางประเทศ 

ประการท่ีสาม การวิจัย พัฒนา และ

นวัตกรรม รวมถึงการถายทอดความรูหรือ

แปลงผลงานวิจัยทางวชิาการไปสูการปฏิบัต ิ

และการจัดตั้งฐานขอมูลกลางเพื่อรวบรวม

ขอมูลในดานตางๆ ของอุตสาหกรรม

กอสราง 
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ประการที่สี่ การพัฒนาบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถ โดยหลักสูตรการ

ศึกษาในปจจุบันยังไมสามารถพัฒนา

บุคลากร ที่มีทักษะใหสอดคลองกับ 

ความตองการภาคอุตสาหกรรมกอสราง 

โดยเฉพาะการกอสรางตามมาตรฐานของ

ตางประเทศ ทั้งในสวนบุคลากรในระดับ

ชางฝมือ ผูคุมงาน และวิศวกร  

ประการที่หา การพัฒนาความรูความ

เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจกอสราง

ระหวางประเทศ โดยปจจุบันผูประกอบการ

ยังไมมีความชำนาญในการบริหารโครงการ

กอสรางระดบันานาชาติ เชน การผดิสญัญา 

การเรียกรองคาเสียหาย (Claim) การ

บริหารความเสี่ยง ความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับกฎระเบียบและวัฒนธรรมของ

แตละประเทศ 

ประการที่หก การสนับสนุนทางดาน

การเงิน บริษัทกอสรางของไทยโดยท่ัวไปมี

ขนาดคอนขางเล็ก ทำใหตองกูเงินโดยมี

อัตราดอกเบ้ียสูงกวาของบริษัทตางประเทศ

ที่อยูในกลุมธุรกิจขนาดใหญ นอกจากนี้ 

ผูรับเหมาไมสามารถโอนสิทธิ์การรับเงิน 

คางานในตางประเทศใหกับธนาคารไทยได

ทำใหการไดรับสินเชื่อจากธนาคารมีความ

ยากและมีขอจำกัด 

ประการท่ีเจ็ด ปรับเปล่ียนจากการ

ประมูลกอสรางโครงการท่ีกำหนดข้ึนมา

แลวลวงหนา มาเปนการพัฒนาโครงการ

กอสรางขึ้นเองและไปขอรับสัมปทานจาก

รฐับาลตางประเทศในรูปแบบ Public Private 

Partnership (PPP) เชน บริษัท อิตาเลียน

ไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) ได

จัดทำโครงการทาเรือและนิคมอุตสาหกรรม

ที่เมืองทวายในพมา โครงการทางดวนใน

บังกลาเทศ ฯลฯ สวนบริษัท ช.การชาง 

จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำโครงการเขื่อน

ผลิตไฟฟาในลาว 

การกอสรางอุโมงครถไฟใตดินในอินเดียของกลุมอิตาเลียนไทย 
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ในป 2553 จากสถิตขิองกระทรวงท่ีดนิ 

ขนสง และพาณิชยนาวี ของเกาหลีใต 

อุตสาหกรรมกอสรางของเกาหลีใต มี 

รายไดจากการรับงานตางประเทศสูงสุด

เปนประวัติการณ คือ มีมูลคา 71,570  

ลานเหรียญสหรัฐฯ จากบริษัทกอสราง 

419 บริษัท จำนวนสัญญางานกอสราง 

588 สัญญา ใน 91 ประเทศท่ัวโลก โดย

เกาหลีใตมีอุตสาหกรรมท่ีได
รับความสำเร็จ ในระดับโลกอยู
หลายอุตสาหกรรม เชน การ 
ตอเรือ อิเล็กทรอนิกส รถยนต 
และการบัน เทิง อุตสาหกรรม
กอสรางนบัเปนหน่ึงในอตุสาหกรรม
ทีป่ระสบผลสำเร็จอยางมากในการ
ลงทุนในตางประเทศ  

อันดับท่ี 42 ของโลก มีรายได 2,225 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ บริษัท แดวู เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด คอนสตรักช่ัน อันดับท่ี 54 ของโลก 

มรีายได 1,746 ลานเหรยีญสหรฐัฯ และบรษัิท 

จีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรักชั่น 

อันดับท่ี 63 ของโลก มีรายได 1,490 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ 

μÅÒ´ãËÞ‹·ÕèÊØ´ 
ÍÂÙ‹·ÕèμÐÇÑ¹ÍÍ¡¡ÅÒ§ 

บริษัทกอสรางของเกาหลีใตไปรับงาน

ที่ตะวันออกกลางมากท่ีสุด คือ รอยละ 66 

ของรายไดจากงานกอสรางในตางประเทศ

ทัง้หมด เชน บรษิทั ซมัซงุ เอน็จเินยีริง่ เปน

ผูนำของกลุมรวมคา (Consortium) ในการ

รับงานโครงการ Burj Khalifa (เดิมชื่อ Burj 

Dubai) มูลคามากถึง 4,000 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ โดยเปนโครงการขนาดยักษใน 

นครดูไบ ที่ประกอบดวยโครงการรีสอรท

บนพ้ืนที่ถมทะเลรูปตนปาลม และอาคาร

สำหรับเลนสกีในรมที่ใหญท่ีสุดในโลก 

บริษัท HEC เปนผูนำกลุมรวมคา 

ชนะประมูลโครงการโรงไฟฟาและโรงผลิต

น้ำจืดจากน้ำทะเล มูลคา 690 ลานเหรียญ

สหรฐัฯ ทีเ่มือง Jebel Ali ในนครดไูบ เมือ่ป 

2548 โดยบริษัทพันธมิตร คือ FISIA ของ

กระทรวงท่ีดิน ขนสงฯ ตั้งเปาหมายวา

มูลคางานกอสรางในตางประเทศจะเพ่ิมขึ้น

เปน 100,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป 

2557  

บริษัทกอสรางของเกาหลีใต หลาย

บริษทัมีรายไดจากงานกอสรางนอกประเทศ 

หลายพันลานเหรยีญสหรฐัฯ ตอป เชน บรษิทั  

ฮุนได เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรักช่ัน 

(HEC) ซึ่งเปนบริษัทรับเหมากอสรางใหญ

ทีส่ดุของเกาหลใีต มรีายไดจากตางประเทศ

ในป 2552 เทากบั 3,704 ลานเหรยีญสหรฐัฯ 

และเปนบริษัทรับเหมากอสรางระหวาง

ประเทศ (นับเฉพาะรายไดนอกประเทศ) 

รายใหญอันดับท่ี 23 ของโลก 

ขณะที่บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียร่ิง ซึ่ง

อยูในอันดับที่ 35 ของโลก โดยมีรายได

เฉพาะสวนนอกประเทศ 2,618 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ บริษัท แดลิม อินดัส เต รียล 

การรับเหมากอสรางอาคารในยานถนนออรชารดที่สิงคโปร โดยบริษัท ฮุนได เอ็นจิเนียริ่ง แอนด  
คอนสตรักชั่น (HEC) ซึ่งเปนบริษัทรับเหมากอสรางใหญที่สุดของเกาหลีใต 
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อิตาลี จะรับผิดชอบการกอสรางโรงผลิต

น้ำจืดจากน้ำทะเล ขณะที่บริษัท HEC จะ

รับผิดชอบกอสรางโรงไฟฟาขนาด 1,200 

เมกะวัตต  

ตอมาบริษัท HEC ชนะประมูลเม่ือ

เดือนกันยายน 2553 ในโครงการกอสราง

ทาเรือและนิคมอุตสาหกรรม Khalifa Port 

and Industrial Zone (KPIZ) มูลคา 329 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ของรัฐอาบูดาบี  

บรษิทั แดว ูเอน็จิเนยีริง่ แอนด คอน-

สตรกัชัน่ ไดประกาศเมือ่ปลายเดอืนธันวาคม 

2553 วาชนะประมูลกอสรางโรงงานไฟฟา

พลังความรอนขนาด 700 เมกะวัตต ของ

บริษัท Jorf Lasfar Energy มูลคา 1,050 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ท่ีประเทศโมร็อกโก  

เมือ่เดอืนกุมภาพนัธ 2554 กลุมรวมคา

ประกอบดวยบริษัท โคเรีย อิเล็กทริก  

เพาเวอร ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของเกาหลีใต

และบริษัท ซูมิโตโม ของญี่ปุน ชนะการ

ประมูลกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอน

ขนาด 1,600 เมกะวัตต ทีเ่มอืง Shuweihat 

มูลคา 1,430 ลานเหรียญสหรัฐฯ ของ

หนวยงานน้ำและไฟฟาแหงรัฐอาบูดาบี 

(Abu Dhabi Water and Electricity 

Authority) ของรัฐอาบูดาบีเชนเดียวกัน 

โดยสัญญาครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาเปน

เวลา 25 ปดวย โดยมีผูรับเหมาชวง คือ 

บรษิทั แดวู เอน็จเินียริง่ แอนด คอนสตรักชัน่ 

และบริษัท ซีเมนส แหงเยอรมนี 

ลาสุดเม่ือกลางเดือนพฤษภาคม 2554 

บรษิทั STX ชนะประมลูโครงการของกระทรวง

พลังงานไฟฟาของอิรักมูลคา 2,760 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เพ่ือกอสรางโรงไฟฟาดีเซล 

25 โรงงาน กำลงัผลติรวม 2,500 เมกะวตัต  

ตัวอยางงานกอสรางขนาดใหญใน

ตะวันออกกลาง ที่บริษัทเกาหลีใตเปน 

ผูรบัเหมา คือ ส่ิงทีแ่สดงถึงพัฒนาการอยาง

กาวกระโดดของอตุสาหกรรมกอสรางเกาหล ี

ภายในระยะเวลาเพียง 10 - 15 ป จาก

บริษัทที่ไมผานเกณฑคุณสมบัติเบื้องตน 

(Pre-Qualification) ในการเขาประมูล

งานกอสรางทีม่ลัีกษณะซับซอน เมือ่ป 2540 

ตองรับงานกอสรางแบบงายๆ ที่มีมูลคา

เพิ่มต่ำ เชน งานวิศวกรรมโยธา งาน

สาธารณูปโภค คลังน้ำมัน ฯลฯ กาวขึ้นมา

เปนผูนำ ในโครงการขนาดใหญ ที่ตองใช

เทคโนโลยีการกอสรางข้ันสูงในปจจุบัน  

¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅ 
¤×Í»̃¨ Ñ̈ÂáË‹§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ 

รฐับาลเกาหลีใต มบีทบาทสำคญั ในการ

ชวยเหลืออุตสาหกรรมกอสรางเกาหลีใต 

ใหเตบิใหญ สามารถแขงขนัไดในตางประเทศ 

โดยความชวยเหลือนี้ มีหลายรูปแบบ 

ไดแก  

การกอสรางโรงงานของกลุม SCG ในประเทศไทย โดย บริษัท ฮุนไดฯ 
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1. ชวยเหลือการหาตลาดในตาง

ผานหนวยงานสงเสริมการคาและการลงทุน

แหงเกาหลีใต (Korea Trade-Investment 

Promotion Agency - KOTRA) 

2. สนับสนุนดานวิจัยและพัฒนา  

3. สนบัสนุนชวยเหลือดานการออกแบบ

กอสราง  

4. เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนแรงงาน

ใหมีทักษะที่จะไปทำงานในดานกอสรางใน

ตางประเทศ รัฐบาล และสมาคมรับเหมา

กอสรางระหวางประเทศแหงเกาหลีใต ได

รวมกนัทำโครงการฝกอบรมแกบคุลากรของ

บรษิทัตางๆ เปนตนวา หลกัสูตรเทคโนโลยี

กอสรางโรงงาน ฯลฯ โดยเปนหลักสูตร

ภายใตความรวมมือของสมาคมรับเหมา

กอสรางระหวางประเทศแหงเกาหลีใต 

และสถาบันศึกษาเทคโนโลยีกอสรางของ

เกาหลีใต (Korea Institute of Construction 

Technology Education) 
ประธานาธิบดี เพื่อใหความชวยเหลือ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสในดานอื่นๆ ที่แม 

ไมเกี่ยวกับโรงไฟฟานิวเคลียรแตอยางใด 

แตสามารถจูงใจโดยทางออมใหรัฐอาบูดาบี 

เลือกกลุมรวมคาของเกาหลีใตเปนผูชนะ

ประมูลโครงการน้ี 

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¨Ò¡ Ṏ¹áÅÐÍÔ¹à´ÕÂ 
ปจจุบันบริษัทรับเหมากอสรางของ

เกาหลีใต ตองเผชิญกับการแขงขันจาก

บริษัทรับเหมากอสรางของจีนและอินเดีย 

แมปจจุบนับรษิทัรบัเหมาของท้ัง 2 ประเทศ 

ยังไมผาน Pre-qualification ที่จะรับงาน

ที่มีความสลับซับซอนในตะวันออกกลาง 

ซึ่งตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งในการสะสม

ความรูทางเทคนิค ทักษะในดานควบคุม

คุณภาพ และความสามารถในการบริหาร

โครงการ แตไดเร่ิมรบังานมูลคาเพ่ิมตำ่แลว 

เปนตนวา บริษัท China Petroleum 

Engineering & Construction Corporation 

รับงานกอสรางทอสงน้ำมันของรัฐอาบูดาบี

มูลคา 1,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ฯลฯ 

เมกะวัตต จำนวน 4 เครื่อง มูลคา 18,600 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่ รัฐอาบูดาบีของ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เม่ือปลายป 2552 

นั้น บริษัท โคเรีย อิเล็กทริก เพาเวอร ซึ่ง

เปนบ ริษัทผลิตไฟฟ ารั ฐวิ สาหกิจของ

เกาหลีใต เปนผูนำกลุมรวมคา  

จากนั้นจะมีผูบริษัทรับเหมากอสราง

ของภาคเอกชน 3 บรษิทั เปนผูรบัเหมาชวง 

คือ บริษัท โดซาน บริษัท ฮุนได และ

บริษัท ซัมซุง ทำใหสามารถรับความเสี่ยง

ไดสูงมาก เนื่องจากเปนรัฐวิสาหกิจที่มี

ขนาดใหญในธุรกจิไฟฟาท่ีมรีายไดสมำ่เสมอ 

จึงสงผลทำใหสามารถเสนอราคาประมูล

ในราคาต่ำกวาของกลุมฮิตาชิ-จีอีของ

ญี่ปุน-สหรัฐฯ และกลุม EDF-Areva ของ

ฝรั่งเศส มากถึงรอยละ 20 

ทีส่ำคญัคอื ประธานาธิบดขีองเกาหลีใต 

ไดโทรศัพทดวยตนเองไปหารือกับมกุฎ-

ราชกุมารโมฮัมหมัด เพื่อประชุมทางไกล

เกีย่วกบัโครงการน้ีมากถงึ 6 ครัง้ นอกจากน้ี 

รัฐบาลเกาหลีใตยั งไดจัดตั้ ง โครงการ 

ชื่อวา HQ ขึ้นภายใตหนวยงานสำนักงาน

สำหรับโครงการกอสรางขนาดยักษ 

บางคร้ังผูนำรัฐบาลตองเขาไปดำเนินการ

ดวยตนเอง เพ่ือชวยเหลือใหบริษัทกอสราง

ของตนชนะการประมูลท้ังทางตรงและ 

ทางออม 

ตัวอยางหนึ่ง คือ กรณีที่เกาหลีใต

ชนะการประมูลกอสรางโรงงานผลิตไฟฟา 

จากพลังงานนิวเคลียรขนาดยักษ 1,400 
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ขณะเดียวกันรั ฐบาลจีนพยายาม 

สงเสริมอุตสาหกรรมกอสรางอยางเต็มที่ 

ในลักษณะลดแลกแจกแถม เปนตนวา 

การชวยเหลือดานค้ำประกันสินเชื่อแก

บริษัทรับเหมากอสราง นอกจากนี้ กรณี

กอสรางในประเทศท่ีมีฐานะการเงินไม

แข็งแกรงนัก เชน ซูดาน กัมพูชา ฯลฯ 

บริษัทรับเหมากอสรางที่เปนรัฐวิสาหกิจของ

จีนจะกอสรางแลกกับสินคา โดยไมตอง

จายเปนเงินสดแตอยางใด หรือมิฉะนั้น 

รั ฐบาล จีน ก็ ให สิ น เ ช่ื อแก รั ฐบาลของ 

ประเทศน้ันๆ เพื่ อนำเ งินมาจายเปน 

คากอสราง  

สำหรับบริษัทอินเดีย ในการรับงาน 

ในตะวันออกกลาง ระยะแรกยังไมประสบ 

ผลสำเร็จนัก ดังนั้น จึงแกไขสถานการณ

โดยเปนพันธมิตรกับบริษัทรับเหมากอสราง

ของยุโรป เชน บริษัท Dodsal Group 

ของอินเดียจับมือกับบริษัท Tecnicas 

Reunidas ของสเปน สวนบริษัท Punj 

Lloyd ของอินเดีย จบัมอืกบับรษัิท Saipem 

ของอิตาลี  

การรวมมือเปนพันธมิตรกับบริษัท 

รับเหมาตางชาติจะเปนประโยชนแกท้ัง  

2 ฝาย บริษัทอินเดียไดรับประสบการณ

ทำงานกอสรางโรงงานขนาดใหญ ขณะท่ี

บรษิทัของยุโรปจะสามารถลดตนทุนกอสราง

เพือ่ใหสามารถแขงขนักบับรษัิทเกาหลใีตได 

สวนรัฐบาลเกาหลีใตพยายามแกไข

สถานการณ โดยเม่ือเดือนมีนาคม 2552 

รัฐบาลเกาหลีใตไดลอกเลียนแบบกลยุทธ

ของจีนในการรับงานกอสราง โดยไดทำ

สัญญากับรัฐบาลอิรักในโครงการมูลคา 

3,550 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือกอสราง

และบำรุงรักษาโครงสรางพื้นฐานของอิรัก 

โดยแลกเป ล่ียนกับน้ำมันดิบของอิรัก

จำนวนเกือบ 2,000 ลานบารเรล 

อุตสาหกรรมกอสรางของไทย อาจ

เรียนรูจากประสบการณของเกาหลีและ 

อีกหลายๆ ประเทศ แตที่สำคัญน้ัน นาจะ

เปนการเรียนรูเพื่อพิจารณาศักยภาพของ

อุตสาหกรรมประเทศเราตอไป 

บทเรยีนนีน้าจะเปนขอคดิสำหรบัภาครฐั

และภาคเอกชนที่มีการพัฒนาไปพรอมกัน 
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Suspension HGA 
Head Gimbal 

Assembly 

HSA 
Head Stack 
Assembly 

HDD 
Head Disk 

Drive 

Baseplate 

Hinge 

Load Beam 

Flexure 

Suspension 

Head 

HGA 

Arm 

Coil 

HSA 

Base 

Media 

Controllers 

เมื่อกลาวถึงอุตสาหกรรม 
Suspension และ Hard Disk Drive 
หรอื HDD ซึง่จัดเปนอุตสาหกรรม
ที่ ยั ง ไ ม เ ป น ที่ รู จั ก แพร ห ล าย  
หลายท านอาจจ ะ ยัง ไม ทราบ 
รายละเอียดมากนัก ปจจุบัน HDD 
นั บ ว า เ ป น ส ว น ส ำ คัญยิ่ ง ใ น
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มา
ทำความรูจักกับ Suspension 
อุตสาหกรรม Suspension และ 
HDD ในบทความนี้จะทำใหทาน 
ไดทราบขอมูลในอุตสาหกรรมน้ี
เพิ่มขึ้น 

Suspension จัดไดวาเปนชิน้สวนเร่ิมตน

ของ Hard disk drive ที่เกิดจากการนำ 

ชิ้นสวน 4 ชิ้น ไดแก Base plate, Hinge, 

Load Beam และ Flexure มาประกอบ

เขาดวยกันเปน Suspension แลวนำไป

ประกอบกับหัวอาน/เขียนขอมูล Head 

Slider ไดเปน HGA (Head Gimbal 

Assembly) กอนนำมาประกอบเขากับ Arm

และชุดมอเตอร Coil Motor จะไดเปน 

HSA (Head Stack Assembly) จากนั้นนำ

ไปประกอบกับชิ้นสวนอ่ืนๆ เชน Base, 

Media และชุดควบคมุสญัญาณรับสงขอมลู 

Controllers จะไดเปน HDD  

ภายหลังจากไดเปน HDD แลวจะนำไป

ประกอบลงในผลิตภณัฑอเิลก็ทรอนิกสตางๆ 

เพื่อทำหนาที่บรรจุเก็บขอมูล แนวโนมการ 

นำไปใชของ HDD มคีวามหลากหลายมากขึน้ 

จากเดิมที่ใชจำกัดเฉพาะใน Notebook 

Computer และ Personal Computer 

ปจจุบันไดขยายกวางออกไป โดยนำไปใช

ในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อความบันเทิง

มากขึ้น ไดแก DVD, i-pod, Game และ

กลองถายรูป เปนตน 

5 ¼ÙŒ¼ÅÔμÃÒÂãËÞ‹ 
4 »ÃÐàÀ·ÎÒÃ �´ ỐÊ¡� ä´Ã �¿  

ในปจจุบนัน้ีทัง้โลกมผีูผลติ HDD จำนวน 

5 รายใหญ ไดแก Seagate, Western 

Digital, Hitachi, Samsung และ Toshiba 

โดยมีการจำแนกประเภทของ HDD ตาม

ขนาดของแผนมีเดียสำหรับบรรจุขอมูล 

(Media) ไว 4 ประเภท ดังน้ี 

1. ประเภท Enterprise System (ES) 

เปน HDD ชนดิท่ีมคีวามจขุนาดใหญสำหรับ

ใชใน Server โดยเกดิจากการนำ HDD ขนาด 

3.5 นิ้ว จำนวนหลายแผนมาประกอบกัน 

ทำใหเพ่ิมความจุไดมากขึ้น 

2. ประเภท 3.5 น้ิว ซึง่เปน HDD ทีใ่ช

สำหรับคอมพิวเตอรต้ังโตะ หรือ Desktop 
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3.	 ประเภท	2.5	นิว้	สำหรบัคอมพวิเตอร์

เคลื่อนที่	หรือ	Notebook	

4.	ประเภทขนาดต่ำกว่า	1.8	นิ้ว	หรือ

ที่เรียกว่า	Microdrive	 ยังไม่เป็นที่นิยม	 

ในตลาด	 เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่

หนว่ยความจำตำ่	จงึถกูเทคโนโลยขีอง	Flash 

Drive	SD	หรือ	USB	เข้ามาแทนที่	

การแขง่ขนัในอตุสาหกรรม	HDD	มุง่เนน้

แขง่ขนัในดา้นตน้ทนุและเทคโนโลยกีารผลติ 

ทำใหผู้ผ้ลติ	HDD	ทกุรายพยายามผลติ	HDD 

ที่มีความจุสูงมากขึ้นแต่ราคาต่ำลง	 ส่งผล

ให้เทคโนโลยีการผลิต	HDD	พัฒนาขึ้นจาก

เดิมใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ	SSA	(Serial	

Storage	Architecture)	เป็นแบบใหม่	DSA 

(Duel	Stage	Actuator)	เข้ามาแทนที่	

ทั้งนี้	 เทคโนโลยีการผลิตเดิม	 SSA	

เกิดจากการนำ	Suspension	 มาประกอบ

ร่วมกับ	Slider	แล้วทำหน้าที่รับส่งสัญญาณ

ระหว่างแผ่นกับมีเดียกับชุดควบคุม	 โดย

อาศัยการเพิ่มความเร็วรอบในการหมุนของ

แผ่นและเพิ่มจำนวนแผ่นเข้าไป	 เพื่อทำให้	

HDD	 มีขนาดความจุมากขึ้น	 แต่ความ

สามารถของการอ่าน/เขียนข้อมูลยังคงมี

จำกดัเพยีง	160	เมกะไบต/์วนิาท/ีแผน่มเีดยี 

แต่เทคโนโลยีแบบใหม่	 DSA	 เป็น

เทคโนโลยีที่ทำให้หัวอ่านหันซ้ายขวาได้	

ทำให้อ่านและเขียนข้อมูลได้ละเอียดมาก

กว่าเดิม	กล่าวคือ	มีการเพิ่มชิ้นส่วนเข้ามา

ใหม่อีกหนึ่งชิ้น	 คือ	PZT	 (Piezo	Electric	

Crystal	 Plate)	 ที่มีคุณสมบัติพิเศษเมื่อ	 

มีกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปที่ชิ้นส่วนนี้	 จะ

ทำให้ย่อและขยายตัวได้	 ทำให้ปลายหัว

ดา้นลา่งของ	Suspension	สามารถเลีย้วซา้ย

และขวาได้	ส่งผลให้สามารถ	Track	ข้อมูล

ลงบนแผน่มเีดยีไดล้ะเอยีดขึน้	ชว่ยเพิม่ขนาด

ความจขุองแผน่ได	้แมจ้ะยงัคงใชจ้ำนวนแผน่

และความเร็วรอบของการหมุนเท่าเดิม	

กระบวนการผลติ Suspension  
เมื่อเทคโนโลยีการผลิตของ	 HDD	

พัฒนาขึ้น	 ส่งผลให้	 Suspension	 ที่เป็น

ส่วนประกอบภายใน	 HDD	 ต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน	 โดยมีการอธิบาย

ไว้ว่า	 Suspension	 คือ	 สปริงสำหรับส่ง

สนับสนุนหัวอ่าน	 HDD	 หรือตามภาษา

อังกฤษว่า	 Spring	 to	 Support	 Slider	

(magnetic	need)	 ที่เป็นชิ้นส่วนที่แกว่ง

ไปมาบนแผ่นมีเดียและมี	 Head	 Slider		 

ที่ เป็นชิ้นส่ วนแม่ เหล็กไฟฟ้าทำหน้าที่	 

อ่าน/เขียนข้อมูลลงบนแผ่น	 หากขาด	

Suspension	 จะทำให้หัวอ่าน/เขียน	HDD	

ไม่สามารถลอยอยู่บนแผ่นได้		

สำหรบัการลอยของหวัอา่น/เขยีน	Head 

Slider	บนแผน่	จะลอยอยูเ่หนอืแผน่ในระยะ 

0.01	ไมครอน	หรอืประมาณ	1/10,000	ของ

ขนาดเส้นผม	 ซึ่งได้มีผู้กล่าวเปรียบเทียบ

ไว้ว่า	 การบินของ	 Slider	 ที่อยู่บนแผ่นนี้

เปรียบเสมือนการบินของเครื่องบิน	 747		 

ที่บินอยู่เหนือระดับพื้นดิน	0.5	 มิลลิเมตร	

จึงจำเป็นต้องอาศัยหลักการทางวิศวกรรม

กลศาสตร์อย่างมากในการออกแบบ	 เช่น	

พิจารณาถึงน้ำหนัก	วัสดุที่ใช้	และมุมองศา

ของ	Suspension	ใหม้มีมุโคง้งอใหเ้หมาะสม 

เพื่อช่วยเป็นแรงส่งให้	 Slider	 สามารถ	 

ลอยอยู่บนแผ่นได้ในกรณีของการหมุนที่

ความเร็วรอบสูงถึง	700	รอบ/นาที	

เมือ่เทคโนโลยกีารผลติของ	Suspension 

พัฒนาจาก	 SSA	 เป็น	DSA	 จะทำให้มี	 

ส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้นอีก	 3	 ชิ้น	 ได้แก่	

PZT,	Jumper	และ	Stiffener	

SSA DSA
-	Base	plate	 -	Base	plate	

-	Beam	 -	Beam	

-	Hinge	 -	Hinge	

-	Flexure	 -	Flexure	

 -	PZT		

 -	Jumper	

 -	Stiffener		

กระบวนการผลิตของ	 Suspension	

เริ่มจากการนำแผ่นโลหะที่มีน้ำหนักเบา

และบางมาปั๊มขึ้นรูป	 แล้วนำมาเชื่อมต่อ

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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forming‡ laser welding‡ flame cut out‡
check weight‡ forming‡ adjust‡ delivery 

ชิ้นส่วน ผู้จำหน่ายชิ้นส่วน

FLEXURE NITTODENKO(JAPAN),
DNP(JAPAN)

STIFFENER DNP(JAPAN)

BASEPLATE NHK(JAPAN),
OGAKISEIKO(JAPAN)

DAMPER QDPINC(USA),
JDC(USA)

PZT TDK(JAPAN),
MORGAN(USA)

หมายเหตุ :หมายเหตุ : PZT ย่อมาจากสารประกอบของ  PZT ย่อมาจากสารประกอบของ 
Pb+Zr+Ti+O มีคุณสมบัติเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า  Pb+Zr+Ti+O มีคุณสมบัติเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า    
จะหดตัวยึดตัวเมื่อมีแรงกระตุ้นทางไฟฟ้า  จะหดตัวยึดตัวเมื่อมีแรงกระตุ้นทางไฟฟ้า  

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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- การขยายตัวของความตองการ 

HDD มีผลตอการขยายตัวของ 

Suspension โดยตรง เม่ือโรงงาน

ผลิต HDD ในไทยขยายกำลังผลิต 

ก็จะมีผลตอการขยายกำลังผลิต 

Suspension ในไทยดวย  

- ขณะนี้ผูผลิต Suspension ของ

โลกท้ังสามราย ไดมาต้ังฐานการ

ผลิตในไทยแลว แตเปนเพียงฐาน

การประกอบเทาน้ัน โดยยังคงนำ

เขาชิ้นสวนอยูเกือบทั้งหมด ทำให

มูลคาเพ่ิมของโครงการในไทยยัง

คงต่ำอยู หากตองการมูลคาการ

ผลิตในประเทศ จะตองผลักดันให

มีการต้ังโรงงานผลิตวัตถุดิบให

มากข้ึน 

- แนวทางการพัฒนาฐานการผลิต

วัตถุดิบของ Suspension จะตอง

ชักจู งผู ผลิตวัตถุดิบ ท่ีสำคัญๆ  

มาใหได ซึ่งจะเปนโครงการท่ีใช

เทคโนโลยี และการลงทุนสูงมาก 

จึงควรมีแผนการเผยแพรนโยบาย

กา รส ง เ ส ริ มก า รล งทุ น ให กั บ 

ผูประกอบการ ในอุตสาหกรรม 

ชิ้นสวนท่ียังตองนำเขา เพื่อให

ไทยเปนฐานการผลิตท่ีครอบคลุม

ตั้งแตชิ้นสวนจนถึงผลิตภัณฑอยาง

ครบวงจร ซึง่จะทำใหประเทศมีความ

ไดเปรียบดานการแขงขันสำหรับ

อุตสาหกรรมนี้ในระยะยาว 
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กอนหนาป 2532 ไทยมีนโยบาย 

โดดเดี่ ยวกลุมประเทศอินโดจีน เพื่ อ 

บีบบังคับใหเวียดนามถอนทหารออกจาก

กัมพูชา ทำใหการติดตอคาขายระหวาง

ไทยและกัมพูชาในชวงน้ัน เปนเพียงการ

ลักลอบคาขายตามแนวชายแดน หรือการ

คาผานพอคาคนกลาง คือ สิงคโปรซึ่งซื้อ

สนิคาจากเมอืงไทยเขาไปจำหนายในกมัพชูา

อีกทอดหนึ่ง 

นโยบายสงเสริมใหคนไทยไปลงทุน

ตางประเทศ รวมถึงการลงทุนในกัมพูชา  

เร่ิมตนอยางจริงจังภายหลังพลเอกชาติชาย 

ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรีเมื่อกลางป 

2531  

แมพลเอกชาติชายมีภูมิหลังเปนทหาร 

แตภายหลังการปฏิวัติป 2500 ตอง 

ถูกคำสั่งจากคณะปฏิวัติใหไปประจำเปน

เอกอัครราชทูตไทย ในประเทศท่ีหางไกล

ในชวงตนเดอืนพฤษภาคม 2554 
บโีอไอไดนำคณะไปศกึษาลูทางการ
ลงทุนท่ีประเทศกัมพูชา โดยไดมี
โอกาสเขาพบขาราชการระดับสูง
ของกมัพชูา และขาราชการระดับสูง
ของไทยในกมัพูชา รวมถึงนกัธุรกิจ
ไทยในกัมพูชา ซึ่งมีหลายประเด็นที่ 
นาสนใจ 

คณุจรีนนัท วงษมงคล อคัรราชทตู (ฝายการพาณชิย) บรรยายสรปุแกคณะของบีโอไอเม่ือวนัที ่ 6 พฤษภาคม 
2554 ณ สถานเอกอัครราชทตูไทย ณ กรงุพนมเปญ 

หลายประเทศ จึงทำใหเชี่ยวชาญในดาน

การตางประเทศ นอกจากน้ี ยังเคยดำรง

ตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ 

ตางประเทศ ในสมัยรฐับาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์

ปราโมช ซึ่งมีผลงานสำคัญ คือ สถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เม่ือป 2518 

จากน้ันนับเปนจุดเปล่ียนแปลงคร้ัง

สำคัญดานนโยบายตางประเทศของไทย คอื 

นโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา 

ซึ่งประสบผลสำเร็จอยางมากท้ังในดาน

เศรษฐกิจและการเมือง ทำใหความสัมพันธ

ระหวางไทยและประเทศกลุมอินโดจีน

เปล่ียนแปลงอยางส้ินเชิง โดยรัฐบาลไทย

ไดเชิญนายฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีของ

รัฐบาลกัมพูชา พรอมดวยคณะ เดินทาง

มาเยือนเมืองไทยเปนคร้ังแรกในเดือน

มกราคม 2532 

Ñ̈´μÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨
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ภายใตนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปน

สนามการคา ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการ

เศรษฐกิจไทย-กัมพูชาขึ้น เพื่อทำหนาท่ีใน

การติดตอและสงเสริมการคาระหวางสอง

ประเทศ เนื่องจากในขณะน้ันรัฐบาลไทย

ยังมิไดใหการรองรับรัฐบาลของกัมพูชา

ภายใตการนำของนายฮุนเซ็นอยางเปน

ทางการ การติดตอคาขายระหวางเอกชนไทย

กับรัฐบาลกัมพูชาจึงตองดำเนินการผาน

คณะกรรมการชุดดังกลาว ซึ่งตัวแทนฝาย
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ไทยมีพลเอกปญญา สิงหศักดา เลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี เปนประธาน 

สวนฝายกัมพูชาไดมอบอำนาจให 

พลเอกเตียบันห รัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม และรองนายกรัฐมนตรีในฐานะ

ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจฝายกัมพชูา 

ซึ่งเปนคนกัมพูชาเชื้อสายไทยเกาะกง มี

อำนาจชี้ขาดในการอนุมัติการลงทุนใหแก

นักธุรกิจชาวไทย ทำใหการอนุมัติโครงการ

การลงทุนตางๆ ของนักธุรกิจนักลงทุนไทย

ไดรับการอนุมัติอยางสะดวก 

แมตอมาไดเกิดรัฐประหารเพ่ือลมลาง

รัฐบาลพลเอกชาติชายโดยคณะ รสช. เม่ือ

เดอืนกมุภาพนัธ 2534 ทำใหคณะกรรมการ

เศรษฐกิจไทย-กัมพูชาตองยุติบทบาทโดย

ปริยาย แตการลงทุนไทยในกัมพูชายังคง

เปนไปอยางตอเนื่อง 

ตอมาไดมีการลงนามในขอตกลง

สนัตภิาพปารีสเม่ือเดอืนตลุาคม 2534 ทำให

ปดฉากสงครามกลางเมืองท่ีมมีายาวนานถึง 

22 ป ทำใหประเทศเริม่สงบสุข ประกอบกับ

การปรับเปล่ียนเศรษฐกิจจากสังคมนิยมมา

เปนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ยิ่งเอื้ออำนวย

ตอการลงทุนมากยิ่งขึ้น  

¿„œ¹¿Ù¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ÀÒÂËÅÑ§
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แมความสัมพนัธระหวางไทยและกัมพชูา

จะมีปญหา หลังจากไดเกิดเหตุการณเผา

ทำลายธุรกิจของคนไทยที่กรุงพนมเปญ

เมือ่วนัท่ี 29 มกราคม 2546 แตความสมัพันธ

ไดกลับมาแนบแนนอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะ

ภายหลงัการพฒันาความรวมมือทางเศรษฐกจิ

ลุมน้ำอิระวดี - เจาพระยา - แมโขง 

(ACMECS : Ayeyawady - Chao Phraya - 

Mekong Economic Cooperation Strategy) 

ระหวางกัมพูชา ลาว พมา ไทย และ

เวียดนาม 

ไทยจึงไดนำเสนอการพัฒนาความ

รวมมือของ ACMECS ขึ้นหารือกับผูนำ

กัมพูชา ลาว และพมา ในชวงการประชุม

ผูนำอาเซียนสมัยพิเศษวาดวยโรค SARS 

เม่ือ 29 เมษายน 2546 ที่กรุงเทพฯ และ

ไดรับการสนับสนุนในหลักการจากผูนำ

ประเทศเพ่ือนบานท้ังสามดังกลาว และได

มีพัฒนาการอยางรวดเร็วตอเน่ืองจนถึงการ

ประชุมระดับผูนำ ACMECS ที่เมืองพุกาม 

ประเทศพมา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

2546 ซึ่งผูนำทั้ง 4 ประเทศรวมกันออก

ปฏิญญาพุกาม (Bagan Declaration) ขึ้น 

ตอมาเวียดนามไดเขารวมเปนสมาชิกเปน

ประเทศท่ี 5 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 

เพื่อเ พ่ิมพูนความรวมมือในการพัฒนา

เศรษฐกิจ สรางความม่ันคงและสันติสุขใน

อนุภูมิภาค ใหเปนไปอยางสอดคลองและ

เสริมประโยชนกันมากย่ิงขึ้น 

ภายใตความรวมมือ ACMECS ประเทศ

ไทยไดตกลงเก็บอัตราอากรขาเขาสินคา

เกษตรเปนอัตรา 0 จำนวน 10 รายการ 

ไดแก ถั่วเหลือง ขาวโพดเล้ียงสัตว ละหุง 

มนัฝรัง่ ขาวโพดหวาน เม็ดมะมวงหมิพานต 

ยูคาลิปตัส ถั่วลิสง ลูกเดือย และถ่ัวเขียว

ผิวมัน 

แตความจริงแลว ปจจุบันกัมพูชามี

โอกาสการลงทนุสูงมากสำหรบันักธรุกจิไทย 

เนื่องจากมีประชากรเพ่ิมสูงขึ้น จึงทำใหมี

กำลังซื้อเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว กอใหเกิด 

อุปสงคในดานตางๆ จำนวนมาก ประกอบ

กับการที่เพิ่งปลี่ยนจากประเทศสังคมนิยม

มาเปนประเทศเศรษฐกิจแบบการตลาดเปน

เวลาไมนาน ทำใหมีชองวางทางการตลาด

มากมาย เชน ไมมีโรงสีขาวทันสมัย ขาด

ความรูความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ฯลฯ 

ขณะเดียวกันรัฐบาลกัมพูชา ไมมี

นโยบายกีดกันการลงทุนจากตางประเทศ 

จะมีธุรกิจเพียงไมกี่ประเภทที่หามการ

ลงทุนจากตางประเทศ ทำใหการลงทุนใน

กัมพูชาทำไดคอนขางงาย ยิ่งไปกวาน้ัน

ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการลงทุนอาคารสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ 
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ในกัมพูชาเหนือกวานักลงทุนประเทศอื่นๆ 

จึงนาที่จะใชประโยชนจากความไดเปรียบนี้

ไปทำธรุกิจในกัมพชูาอยางประสบผลสำเร็จ 

กลาวคือ 

ประการแรก ไทยเปนประเทศแรกๆ 

ทีเ่ขาไปลงทนุในกัมพชูา จากนโยบายเปล่ียน

สนามรบเปนสนามการคา ทำใหสามารถ

ยึดครองตลาด กอใหเกิดความไดเปรียบ

นักลงทุนของประเทศอ่ืนๆ ที่เขาไปลงทุน

ในภายหลัง  

ประการที่สอง ในบรรดาประเทศที่มี

ทำเลที่ตั้งติดกับกัมพูชานั้น ไทยมีระดับ

การพฒันาเศรษฐกิจสงูสดุ สามารถใชความ

ไดเปรียบท้ังในดานการเงิน เทคโนโลยี 

ความเชี่ยวชาญดานการตลาด ฯลฯ ไป

ดำเนินธุรกิจในกัมพูชา 

ประการที่สาม ชาวกัมพูชาคุนเคยและ

นิยมใชสินคาจากประเทศไทย ยึดติดกับ

ตราสินคาไทย เนื่องจากมีภาพลักษณเปน

สินคาท่ีมีคุณภาพ  

¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡ä·Â ÂÔè§¹Ò¹ÂÔè§Å´ 
อยางไรก็ตาม บทบาททางเศรษฐกิจ

ของไทยในกัมพูชา มีแนวโนมลดลงอยาง

รวดเร็ว ปจจุบันมีหลายประเทศ เชน จีน 

เวียดนาม มาเลเซีย เกาหลีใต ฯลฯ กลับ

มีการลงทุนในกัมพูชามากกวาไทย ซึ่ง 

เปนเร่ืองท่ีนาเสียดายโอกาสเปนอยางมาก 

เนื่องจากหากคูแขงสามารถต้ังมั่นยึดครอง

ตลาดแลว ก็ยากที่จะไปลงทุนหรือไป 

เจาะตลาดในภายหลัง  

ขณะที่ชาวจีนและชาวเวียดนามเขาไป

ทำธุรกิจในกัมพูชาจำนวนมาก ตั้งแตระดับ

บริษัทขนาดใหญจนถึงระดับประชาชนที่

ตองการสรางตัวในประเทศน้ี เปนตนวา 

ชาวจีนท่ีไปทำงานกอสรางเข่ือนหรือถนน

ในกัมพูชา ถึงกับไปเชาบานเพ่ือทำการ

คาขายแสวงหาโอกาสทางธุรกิจระหวาง

การกอสราง โดยหากเห็นโอกาสดี ก็จะทำ

ธุรกิจตอไปโดยไมกลับประเทศ  

งานแสดงสินคาผลไมภาคตะวันออกของไทยท่ีหนาหางพารากอนท่ีกรุงพนมเปญในชวงตนเดือน
พฤษภาคม 2554 จัดโดยกรมสงเสริมการสงออก 

สำหรับเหตุผลความออนตัวลงของ

การลงทุนไทยในกัมพูชา มีสาเหตุหลาย

ประการ 

ประการแรก คนไทยไมคอยตองการ

ไปดำเนินธุรกิจในตางประเทศ โดยเห็นวา

โอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยยังสูงมาก 

ซึ่งแตกตางจากนักลงทุนของประเทศอ่ืนๆ 

ตางสนใจไปลงทุนแสวงหาโอกาสใน 

ตางประเทศอยางจริงจัง  

ประการที่สอง ผูประกอบการไทยมัก

มองวา การลงทุนในกัมพูชามีความเส่ียงสูง 

แตจากการเดินทางไปกัมพูชาครั้งนี้ แมอยู

ในชวงกระแสขัดแยงในเรื่องพรมแดนก็ตาม 

กลับมีความเห็นวาฝายกัมพูชายังยินดี

ตอนรบัคณะนักลงทุนจากประเทศไทยอยาง

เตม็ท่ี ขณะเดียวกันชาวกัมพูชาไมไดมกีระแส

ตอตานคนไทยอยางมากมายแตอยางใด 

ขณะเดียวกัน นักลงทุนไทยไดเรียนรู

จากเหตุการณเมื่อป 2546 จึงมีแนวทาง

การทำธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

หรือ ซีเอสอาร (CSR - Corporate Social 

Responsibility) มากขึ้น ตัวอยางเชน 

โรงงานปูนซีเมนตของเครือซิเมนตไทย ใน

จังหวัดกัมปอต จะทำบุญทอดกฐินที่วัด

ใกลเคียง มีการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่ 

บริการตัดผมและใหการตอนรับชาวกัมพูชา

ที่มาเยี่ยมชมโรงงาน ฯลฯ ซึ่งทำใหเห็นวา

ไมไดรับผลกระทบจากเหตุการณความ 

ขัดแยงคร้ังนี้แตอยางใด 

26



ประการท่ีสาม ยงัไมมกีารสนับสนนุจาก

รฐับาลไทย เก่ียวกบัการลงทนุในตางประเทศ

อยางจริงจัง กลาวคือ หากนับเฉพาะการ

จัดประชุมสัมมนา และนำนักธุรกิจไทยไป

ศึกษาลูทางการลงทุนในตางประเทศแลว 

ประเทศไทยนับวายอดเยี่ยมมาก เนื่องจาก

จัดกิจกรรมมากมายจนรัฐบาลตางประเทศ

ถึงกับกลาววานักลงทุนไทยมาบอยมาก 

แตลงทุนจริงนอยมาก  

กัมพูชาไปในตัว แตปจจุบันความชวยเหลือ

ตอรัฐบาลกัมพูชาแทบจะหมดไป  

Ê‹Ç¹áº‹§ÊÔ¹¤ŒÒä·Â 
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เดิมสินคาไทยเคยครองตลาดกัมพูชา

เปนจำนวนมาก แตปจจุบันสวนแบงตลาด

เริ่มมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง โดย 

ตองเผชิญกับการแขงขันจากจีน เวียดนาม 

มาเลเซยี ฯลฯ เน่ืองจากสาเหตหุลายประการ 

ประการแรก เกิดความขัดแยงระหวาง

ไทยและกัมพูชากันบอยค ร้ังจากกรณี 

ขอพิพาทเขาพระวิหาร ทำใหชาวกัมพูชา

บางสวนหยุดซือ้สนิคาไทย สงผลทำใหผูผลติ

บะหม่ียี่หอไทยรายหน่ึงในกรุงพนมเปญ

ตองเปลี่ยนชื่อ สวนภัตตาคารอาหารไทย

ยอดนิยมแหงหนึ่งในกรุงพนมเปญ ตอง

ปลดปายลงและเปล่ียนช่ือใหม 

ประการที่สอง นักธุรกิจกัมพูชาจึง

พยายามลดความเสี่ยงกรณีขาดแคลน

สินคาหากไทยปดพรมแดน โดยหันไป 

ซื้อสินคาจากประเทศอื่นมากขึ้น โดยหาก

แบรนดของตางประเทศเริ่มติดตลาดแลว 

ก็ยากท่ีไทยจะแยงตลาดกลับคืนมา ทั้งน้ี 

เพื่อแกไขสถานการณในชวงกระแสความ

ขัดแยง สำนักงานทูตพาณิชยของไทย 

ในกัมพูชาตองดำเนินการสวนกระแส โดย

จัดงานแสดงสินคาไทยท่ีกัมพูชาบอยครั้ง

กวาเดิม 

ประการท่ีสาม คูแขงสำคัญ คือ จีน 

เวียดนาม สามารถผลิตสินคาทดแทน

สินคาไทยไดแทบทุกประเภท และมีราคา

ถูกกวา ซึ่งเดิมสินคาจีนและเวียดนามทำ

ตลาดสูสินคาไทยไมได เนนขายราคาถูก

เปนหลัก  

ขณะท่ีการตลาดเพ่ือรณรงคสงเสริม

การขายสินคาของไทย มีประสิทธิภาพ

มากกวา เชน การแจกผลิตภัณฑฟรี การ

โฆษณาผานทางโทรทัศน เปนตน แต

ปจจุบันสินคาจีนและเวียดนามสามารถ

ปรับปรุงการบริหารดานการตลาดดีขึ้นมาก 

โดยมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธและสงเสรมิ

การขายในรูปแบบตางๆ 

ประการท่ีสี่ เงินบาทแข็งคาขึ้นมาก 

ทำใหราคาสินคาไทยแพงขึ้นมากเมื่อ

เปรยีบเทียบกบัราคาสินคาจีนและเวียดนาม 

รูปแบบการสนับสนุนการลงทุนใน 

ตางประเทศของไทย นับวาแตกตางจาก

ประเทศอื่นๆ ซึ่งใหความสำคัญกับการ 

ลงทุนไปยังตางประเทศอยางจริงจัง มีการ

ทำงานเปนทีมระหวางรัฐบาล ธนาคาร 

และนักธุรกิจ รัฐบาลจะไปรวมเจรจากับ

รัฐบาลตางประเทศ และใหความชวยเหลือ

อยางเปนรปูธรรม เชน สนบัสนนุทางการเงิน

แกโครงการลงทุน ฯลฯ เมื่อรัฐบาลเจรจา

ตกลงท่ีจะลงทุนแลว จะมีภาคเอกชนมา

ลงทุนจริง 

ประการท่ีสี่ เดิมรัฐบาลไทยใหความ

ชวยเหลือทางเศรษฐกิจกัมพูชาคอนขาง

มาก ทำใหสงผลดีตอการดำเนินธุรกิจ 

ในกัมพูชาโดยทางออม เชน การชวยเหลือ

ดานกอสรางถนน จะมีเ ง่ือนไขตองใช 

ผูรับเหมากอสรางหรือวัสดุกอสรางจากไทย  

ขณะเดียวกันก็เปนการกอสรางเสนทาง 

โลจิสติกสเช่ือมโยงถึงตอนในของประเทศ

รานกาแฟแบล็กแคนยอนของไทยในกรุงพนมเปญ 
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นกัธุรกจิไทยในกมัพูชาไดกลาววา เม่ือ

กัมพูชาเริ่มเปดประเทศ ประเทศไทยมี

ภาพลักษณในกัมพูชาทางบวกอยางมาก 

คนกัมพูชายกยองนับถือคนไทยเชนเดียวกับ

ที่คนไทยมองชาวตะวันตก แตเม่ือเวลา

ผานไป ภาพลักษณของไทยในสายตา 

ชาวกัมพูชากลับเปนไปในทางลบมากขึ้น

ตามลำดับ ดวยสาเหตุดังนี้  

1. ภาพลักษณประเทศไทยเชิงลบ โดย

จากการสำรวจทัศนคติของชาวกัมพูชาใน

กรงุพนมเปญเม่ือป 2547 ของสถาบันเอเชยี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับศูนย

สังคมอนุภูมิภาคแมโขง มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และภาควิชาจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยพนมเปญ เม่ือป 2547 พบวา

ชาวกัมพูชามากถึง 1 ใน 3 ที่เปนกลุม

ตัวอยางของการสำรวจ ระบุวาไมชอบ 

คนไทย ซึ่งสวนใหญเปนผูมีอายุระหวาง 

21-30 ป กระจายอยูในทุกกลุมอาชีพ  

แตเฉพาะกลุมทำงานดานบริการจะไมชอบ

มากที่สุด โดยสาเหตุหลักมาจากคนไทย

ชอบดูถูกชาวกัมพูชา รองลงมาคือ คนไทย

ชอบเอารัดเอาเปรียบ และมีความพยายาม

ครอบงำวัฒนธรรม  

2. แมประเทศไทยเปดใหมีการนำเขา

สินคาเกษตรจากกัมพูชา โดยไมเสียอากร

ขาเขาตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน 

แตกลบัมขีอจำกดัอ่ืนๆ อยางมาก ทำใหฝาย

กัมพูชาเห็นวาไทยไมจริงใจในดานการคา 

ตกลงที่จะยกเลิกการเก็บอากรขาเขาแลว 

กลบัไมรกัษาคำม่ันสญัญาตามท่ีตกลงกันไว 

ยังคงกีดกันการนำเขาจากกัมพูชา ทั้งๆ ที่

ฝายกัมพูชาขาดดุลการคากับประเทศไทย

อยางมาก 

ตัวอยางหน่ึง คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

ซึ่งการผลิตขาวโพดของไทยแถบจังหวัด

จันทบุรี จะใหผลผลิตพรอมกับฝงกัมพูชา 

คือ ในชวงตนเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม

ของทุกป การนำเขาขาวโพดจากกัมพูชาได

สงผลกระทบทำใหราคาขาวโพดในจังหวัด

จันทบุรีตกต่ำลง โดยเฉพาะภายหลังจาก

วันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนมา ไดมีการ

ยกเวนอากรขาเขาสินคาที่ผลิตในกัมพูชา

ตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ซึ่ง

ครอบคลุมถึงขาวโพดเลี้ยงสัตวดวย ทำให

การนำเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากกัมพูชา

เพิ่มสูงข้ึนมาก 

เพื่อลดผลกระทบตอชาวไรขาวโพด

ของไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2554 เห็นชอบกับขอเสนอของ

กระทรวงพาณิชย ทีจ่ะออกประกาศกำหนด

ใหขาวโพดทีน่ำเขามาในราชอาณาจักร ตาม

ความตกลงเขตการคาเสรอีาเซียนในป 2554 

ตองนำเขาในชวงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 

ซึ่งสงผลกระทบตอเกษตรกรกัมพูชาอยาง

มาก เนื่องจากฤดูเก็บเกี่ยวขาวโพดของไทย

และกมัพูชาตรงกนั และกมัพูชาไมมอุีปกรณ

คลั ง สินคา ท่ีทันสมัยสำหรับเ ก็บ รักษา 

ขาวโพด เพื่อสงออกมายังประเทศไทย 

ในชวงอนุญาตใหนำเขาดังกลาว 

3. ประเทศไทยชวยเหลือกมัพชูาในการ 

พัฒนาประเทศนอยมาก โดยในระยะเวลา

ที่ ผ านมามีการสร างถนนและสะพาน  

นอยมาก และปจจุบันความชวยเหลือ   

ตอรัฐบาลกัมพูชาแทบจะไมมี กลาวกันวา

เหลือเฉพาะทำบุญทอดกฐินและผาปา

เทานั้น ซึ่ งความจริงฝายกัมพูชาก็ไม

ตองการแตอยางใด ฝายไทยตองขอไป 

ทอดกฐนิผาปาเอง กรณขีางตนนับวาแตกตาง

จากประเทศอ่ืนๆ เชน จีน เวียดนาม ฯลฯ  
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จากการหารือกับขาราชการระดับสูง

ของกัมพูชา ขาราชการระดับสูงของไทย

ในกัมพูชา รวมถึงนักธุรกิจไทยในกัมพูชา 

ไดใหทัศนะในดานตางๆ ซึ่งสามารถใช

เปนแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรค

รานคาในชนบทที่จังหวัดกัมปอตของกัมพูชา 
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ของการลงทุนไทยในกัมพูชา สรุปได ดังน้ี 

ประการแรก พยายามหลกีเลีย่งปญหา

ความขัดแยงบริเวณชายแดน ซึ่งความจริง

แลวปญหาดังกลาวไมไดมีกับประเทศไทย

เทานัน้ กมัพชูายงัมปีญหากับเวียดนามดวย 

โดยเปนพ้ืนที่ที่ใหญกวาของไทยอยางมาก 

แตสถานการณกลับไมลุกลาม เหมือนกับ

กรณีของประเทศไทยแตอยางใด 

ประการท่ีสอง เสรมิสรางความสัมพนัธ

ระหวาง 2 ประเทศใหใกลชิดยิ่งขึ้นในระดับ

ตางๆ ทั้งในดานใหความชวยเหลือทาง

เศรษฐกิจ การรับซื้อสินคาจากกัมพูชา  

สงเสริมความรวมมือดานการศึกษา ฯลฯ 

ประการทีส่าม ไทยควรทบทวนนโยบาย

และมาตรการสงเสริมการลงทุนไทยใน 

ตางประเทศ โดยตองพิจารณาไมเฉพาะใน

ดานเศรษฐกิจเทานั้น แตจะตองพิจารณา

ทัง้ในดานการเมอืงระหวางประเทศและสังคม

ดวย โดยหากนักธุรกิจไทยไปดำเนินธุรกิจ

ในตางประเทศ จะมีสวนสำคัญในการ

เสริมสรางความสัมพันธทั้งในระดับประเทศ

ในดานการเมืองและในระดับประชาชนใน

ดานสังคมวัฒนธรรม 

สำหรับมาตรการชวยเหลือสนับสนุน

การลงทุนไทยในตางประเทศ จะตองมี

มาตรการเพ่ิมเติมจากปจจุบันท่ีเนนเฉพาะ

ในดานการสงคณะไปหาลูทางการลงทุน 

การจัดทำรายการการศึกษาลูทางการลงทุน 

ฯลฯ โดยในเร่ืองอ่ืนๆ นักลงทนุตองดำเนินการ

ไปเองตามกลไกตลาด จำเปนตองเปล่ียน

มาดำเนินนโยบายสงเสริมอยางเปนบรูณาการ 

โดยเปนการรวมมืออยางใกลชิดระหวาง

รัฐบาล สถาบันการเงิน และนักลงทุน 

ประการท่ีสี่ การสรางภาพลักษณทาง

บวกเกี่ยวกับประเทศไทย เปนตนวา  

- การฝกอบรมแก เจาหนา ท่ีของ

ประเทศเปาหมาย 

- การสรางความเขาใจแกผูประกอบ-

การไทยใหลงทุนอยางรับผิดชอบ 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับการใชประโยชน

จากทรพัยากรของประเทศเปาหมาย 

- โฆษณาประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสราง

ทัศนคติเชิงบวก แกประชาชนใน

ประเทศเปาหมายเก่ียวกับประเทศ

ไทยและนักลงทุนไทย 

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ·Ó¸ØÃ¡Ô¨áÅÐÅ§·Ø¹
ã¹¡ÑÁ¾ÙªÒ  

สำหรบัคำแนะนำในการไปดำเนินธรุกจิ

ในกัมพูชามีหลายประการ 

ประการแรก ตองพยายามรักษา 

ภาพลักษณสินคาไทยเอาไว เนื่องจากเปน

ขอไดเปรียบสำคัญของไทย โดยปจจุบัน

คนกัมพูชาใหการยอมรับวาสินคาไทยมี

คุณภาพดี ดังนั้น จะตองหลีกเลี่ยงไมนำ

สินคาคุณภาพต่ำมาจำหนายในกัมพูชา 

อนึ่ง จากการท่ีคนกัมพูชานิยมของ

นำเขาวามีคุณภาพสูงกวาที่ผลิตในประเทศ 

อาจจะกระทบตอสินคาซึ่งไปลงทุนผลิตท่ี

กัมพูชา ดังนั้น จะตองพยายามสรางภาพ

ลักษณวาสินคาที่โรงงานผลิตมีคุณภาพ

มาตรฐานระดับนานาชาติ เปนตนวา 

โรงงานปูนซีเมนตของเครือซิเมนตไทย ที่

จงัหวดักัมปอต จะยนิดีตอนรบัผูมาเย่ียมชม

โรงงานเพ่ือสรางภาพลักษณวาเปนโรงงาน

ทันสมัย ผลิตภัณฑมีคุณภาพ  

ประการที่สอง ตองระมัดระวังใน 

การหาหุนสวนทางธุรกิจในกัมพูชา โดย

หุนสวนจะตองเปนบุคคลท่ีสามารถแกไข

ปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนได โดยหาก

เลือกหุนสวนผิด เทากับการลงทุนลมเหลว

ไปแลวมากกวาครึ่ง ทั้งนี้ หากไมแนใจวา

หุนสวนที่กำลังจะตกลงทำธุรกิจดวยกันนั้น 

มีประวัติความเปนมาดีหรือไม สามารถ 

ขอใหสถานเอกอัครราชทูตไทยในกัมพูชา

ตรวจสอบได 

ประการที่สาม ตองสรางพันธมิตร

ระหวางนักธรุกจิไทยดวยกัน เพือ่แลกเปล่ียน

ขอมูลระหวางกันและเพื่อเชื่อมโยงการ

ดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยกรณีของ

กมัพชูา ไดมสีมาคมนกัธุรกจิไทยในกมัพูชา 

(Thai Business Council of Cambodia) 

โดยมีคุณสมศักด์ิ รินเรืองสิน แหงบริษัท 

Modern Plastic & Packaging (Cambodia) 

จำกัด เปนประธาน กอต้ังมาตั้งแตป 2542 

ประการที่สี่ ตองควบคุมกิจการอยาง

ใกลชิด ตำแหนงสำคัญในบริษทั โดยเฉพาะ

ผูจัดการใหญ หัวหนาแผนกบัญช ี ฯลฯ 

ควรจะเปนคนท่ีไวใจได 

ประการที่หา ตองศึกษาและทำความ

เขาใจเชิงลึกกับกฎระเบียบตางๆ ซึ่งปญหา

ที่ประสบอยู คือ กฎระเบียบของกัมพูชา

มักเขียนขึ้นโดยบริษัทท่ีปรึกษา ซึ่งขาด

ความรูความเขาใจเชิงลกึ กำหนดกฎระเบยีบ

ไวอยางกวางๆ ยากในการนำมาปฏิบัติจริง 

เนื่องจากตองตีความในดานตางๆ ดังน้ัน 

จะตองไปสอบถามหนวยราชการตางๆ ถึง

การตีความกฎระเบียบเหลาน้ีใหชัดเจน

กอนนำมาปฏิบัติ 

ปูนตราอูฐของบริษัท Chip Mong Group 
จำกัดของกัมพูชา ซึ่งผลิตโดยบริษัท ปูนซีเมนต
นครหลวง จำกัด (มหาชน) ของไทย ซึ่งจำหนาย
ในประเทศไทยโดยใชตรานกอินทรี 
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ประการที่หก ตองมีความรับผิดชอบ

ตอสงัคม (CSR) สรางความสัมพนัธอนัดีกบั

ชุมชนโดยรอบ เปนตนวา เครือ SCG ได

ชวยเหลอืสังคมในดานตางๆ เชน ทอดกฐิน 

ปลูกตนไม ตัดผม สนับสนุนการแขงเรือ 

ฯลฯ นอกจากน้ี เมื่อเกิดน้ำทวม จะไป

แจกบะหมี่สำเร็จรูป ยารักษาโรค โอง 

เต็นท ฯลฯ  

นอกจากน้ี จะตองมีบทบาทชวยเหลือ

หนวยราชการ เปนตนวา เครือซิเมนตไทย 

ไดชวยเหลือทางการของกัมพูชาในการจัด

ทำมาตรฐานปูนซีเมนต นอกจากนี้ ยัง

อนุญาตใหหนวยราชการของกัมพูชามาใช

หองปฏิบัติการ (Laboratory) ภายใน

โรงงานปูนซีเมนตที่จังหวัดกัมปอต เพื่อ

ทดสอบมาตรฐานปูนซีเมนต 

ประการที่เจ็ด ตองพยายามทำความ

เขาใจและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม

ของกัมพูชา ทั้งในดานปรับปรุงผลิตภัณฑ

ใหสอดคลองกับรสนิยมของชาวกัมพูชา 

เชน ปรับสินคาซอสพริกใหมีรสหวานและ

ไมเผ็ด หรือกรณีของทุเรียน จะตองเขาใจ

วาคนกัมพูชาจะรับประทานตอนค่ำ  

สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ 

ตองเขาใจถึงชองทางเขาสูลูกคาเปาหมาย 

เชน ชางกอสรางของกมัพูชาจะชอบดมูวยท่ี

ถายทอดทางโทรทัศน ดงันัน้ ผูผลติปนูซีเมนต

จะโฆษณาในรายการมวย 

สำหรบัข้ันตอนการทำงาน จะตองปรบั

เชนเดียวกัน โดยคนกัมพูชาอยูในสังคม

เกษตรกรรม ไมคุนเคยกบักฎระเบียบภายใน

โรงงาน จะตองฝกอบรมอยางตอเน่ืองเปน

เวลายาวนานกวาจะเขาท่ี เปนตนวา เครือ

ซเิมนตไทย ตองจัดอบรมในดานตางๆ เชน 

ดานความปลอดภยั ดานรกัษาความสะอาด 

ฯลฯ แกพนักงานในโรงงานปูนซีเมนตใน

กัมพูชา 

ประการที่แปด ตองเขาใจในสภาพ

การดำเนินธุรกิจในกัมพูชาซึ่งแตกตางจาก

ไทย เปนตนวา เกษตรกรมีฐานะยากจน 

การจะไปจางเกษตรกรเพาะปลูกหรือเลี้ยง

สัตวในลักษณะ Contract Farming จะทำ 

ไดยาก เนือ่งจากเกษตรกรขาดแคลนเงินทนุ 

ตองสนับสนุนเกษตรกรอยางครบวงจร 

อัปสราหรือกรมศิลปากรกัมพูชา ทั้ง 2 

องคกรใหคำแนะนำชวยเหลือเปนอยางดี 

เพื่อรักษาความเปนเมืองโบราณสถานเอาไว  

นอกจากนี้ ตองสรางความสัมพันธ 

อนัดีกบัพนกังานกัมพชูา หากเกิดเหตกุารณ

ความขัดแยงระหวางไทยและกัมพูชาขึ้น 

จะตองอธิบายใหพนักงานเขาใจวาเปน

ความขัดแยงทางการเมืองเทานั้น ไมได

เปนความขัดแยงในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทแตอยางใด พรอมกับระมัดระวัง 

คำพูดและวิธีการเจรจา 

ประการท่ีสิบ ตองเตรียมการลวงหนา

เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะไฟฟา 

เนื่องจากกัมพูชายังผลิตไฟฟาไมเพียงพอ

กับความตองการ ประกอบกับคาไฟฟา

แพงมาก บางแหงสูงถึง 12 บาทตอหนวย 

เนือ่งจากสวนใหญผลติไฟฟาโดยเครือ่งยนต

ที่ใชน้ำมันดีเซลเปนเชื้อเพลิง ขณะเดียวกัน

เครือขายไฟฟานอยมาก ทำใหพื้นที่จำนวน

มากไมมีไฟฟาใช ประชาชนตองปนไฟฟา

ขึ้นเอง  

ประการท่ีสิบเอ็ด ตองจัดทำสำเนา

เอกสารสำคัญไวในท่ีปลอดภยั เชน เอกสาร

บัญชี ฯลฯ เพื่อปองกันเอกสารสูญหาย

หากเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

คณะของบีโอไอหารือกับผูวาราชการของเมืองแกบ ซึ่งเปนเมืองตากอากาศชายทะเลใกลกับพรมแดน
ติดตอกับเวียดนาม เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2554 

ประการที่เกา ตองระมัดระวังคำพูด

หรือการกระทำที่อาจสงผลกระทบตอความ

รูสึกของประชาชนกัมพูชา เมื่อเกิดความ

ขดัแยงระหวางไทยและกมัพชูา ตวัอยางหนึง่ 

คอื กลุมไทยนครพฒันา ซึง่ประสบผลสำเร็จ

ทางธุรกิจในกัมพูชาทั้งในธุรกิจยารักษาโรค 

โรงแรม สนามกอลฟ ฯลฯ ไดดำเนินธุรกิจ

โดยมีหลักการวาตองรักษาวัฒนธรรม 

ทุกแหงท่ีเขาไปลงทุนไว ตองไมทำลาย

ขนบประเพณีของชาติใดทั้งสิ้น 

เมื่อกลุมไทยนครพัฒนาลงทุนกอสราง

สนามกอลฟใกลกับนครวัด ไดดำเนินการ

อยางระมัดระวัง เพราะเกรงวาจะสง 

ผลกระทบตอจิตใจของชุมชน ดังนั้น ได

ปรึกษาอยางใกล ชิดกับองคกรยู เนสโก  

ซึ่งรับจดทะเบียนดูแลมรดกโลก และกรม
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แมวาในชวงสองสามปที่ผาน
มาจนถึงปจจุบัน ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับกัมพูชาจะมีปญหา
จากกรณีขอพิพาทเร่ืองเขตแดน 
และมกีารกระทบกระท่ังกนับอยคร้ัง 
แตในดานเศรษฐกจิแลว สถานการณ
ยังเปนปกติ ทั้งใน เรื่องการคา 
การลงทุนในกรุงพนมเปญ และ
การคา การลงทุนในพื้นที่ชายแดน 

เครือ่งนุงหม ภาคกอสราง และภาคทองเทีย่ว 

แตการขยายตัวหยุดชะงักลงในป 2552 

โดยเศรษฐกิจมีการเติบโตในอัตราท่ีต่ำ

มากเพียงรอยละ 0.1 เทาน้ัน เพราะไดรับ

ผลกระทบอยางรุนแรงจากวิกฤติการณ

เศรษฐกิจโลก ทำใหรายไดจากการสงออก 

และการทองเท่ียวซึ่งเปนรายไดหลักลดลง

อยางมาก  

โดยเฉพาะมูลคาการสงออกสินคา 

สิ่งทอและเคร่ืองนุงหมลดลงจาก 2,879 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2551 เหลือ 2,419

ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 ประกอบกับ

ฟองสบูในภาคอสังหาริมทรัพยแตก ทำให

ราคาที่ดินลดลงมากถึงรอยละ 10 - 15  

เศรษฐ กิจกัม พูชาก ลับมา เ ติบ โต 

อีกครั้งหนึ่งในป 2553 ในอัตรารอยละ 5.5 

อันเปนผลจากการฟนตัวของเศรษฐกิจและ

การเติบโตของการผลิตเพ่ือสงออก โดย

มูลคาสงออกส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมในป 

2553 เพิ่มขึ้นมากเปนประวัติการณท่ีระดับ 

2,968 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทำใหจีดีพีของ

กัมพูชาอยูที่ระดับ 11,600 ลานเหรียญ

สหรฐัฯ หรอืประมาณรอยละ 3.5 ของจดีพี ี

ของประเทศไทย 

สำหรับในป 2554 คาดวาเศรษฐกิจ

กัมพูชาจะยังคงเติบโตในอัตราสูง คือ  

รอยละ 6 ตามการคาดการณของทางการ

กมัพชูา เปนประเทศเพือ่นบานของไทย 

ที่มีโอกาสการลงทุนสูงมากประเทศหนึ่ง 

เน่ืองจากมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

และความที่อยูติดกับประเทศไทย ทำให

การคมนาคมขนสงสะดวก ประชาชนกัมพชูา

คุนเคยกบัสินคาไทยเปนอยางดี ยิง่ไปกวาน้ัน 

กรงุพนมเปญในเวลาเชาตรู 

ยังมีชองวางทางการตลาดจำนวนมาก การ

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจจึงไมใชเรื่องยาก  

ÀÒ¾ÃÇÁàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÑÁ¾ÙªÒ  
กมัพชูามพ้ืีนท่ี 181,035 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย 

เสนเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 

2,000 กโิลเมตร โดยมเีสนเขตแดนติดตอกบั

ประเทศไทยยาว 798 กโิลเมตร มีประชากร 

14.3 ลานคน เปนชาวกัมพูชาประมาณ

รอยละ 90 ที่ เหลือเปนชาวเ วียดนาม 

รอยละ 5 จีนรอยละ 1 และอื่นๆ เชน 

ชาวจาม ฯลฯ รอยละ 4 ประชาชนนับถือ

ศาสนาพุทธรอยละ 96 อิสลามรอยละ 3 

และคริสตรอยละ 1  

ในชวงป 2547 - 2550 เศรษฐกิจของ

กมัพชูา เตบิโตในอตัราเฉล่ียสงูถงึรอยละ 10 

ตอป เนือ่งจากการขยายตวัของอุตสาหกรรม
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กัมพูชา ขณะที่ธนาคารโลกคาดการณวา

จะเติบโตสูงถึงรอยละ 6.5 ในป 2554 และ

เพิ่มขึ้นอีกเปนรอยละ 6.8 ในป 2555 

ภาคบรกิาร เปนภาคเศรษฐกจิท่ีมขีนาด

ใหญท่ีสุด คือ รอยละ 41.5 ของจีดีพีรวม

ของประเทศ รองลงมา คือ ภาคเกษตรกรรม

รอยละ 34.6 และภาคอุตสาหกรรมรอยละ 

23.9 

ดานการคาระหวางประเทศ ในป 2553 

กัมพูชามีการสงออกคิดเปนมูลคา 4,687 

ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสงออกสำคัญ 

คือ เส้ือผา ไม ยางพารา ขาว ปลา ยาสูบ 

และรองเทา ประเทศท่ีสงออกไปจำหนาย

มากที่ สุด คือ สหรั ฐฯ รองลงมา คือ 

เยอรมนี เวียดนาม ฝรั่งเศส และญี่ปุน  

ดานการนำเขา สูงกวาการสงออก คือ

มีมูลคา 6,384 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคา

นำเขาสำคัญ คือ น้ำมัน บุหรี่ ทองคำ 

วัสดุกอสราง เครื่องจักรกล ยานยนต  

ยารักษาโรค ฯลฯ โดยนำเขาจากเวียดนาม

มากที่สุด รองลงมา คือ จีน ไทย ฮองกง 

และเกาหลีใต ตามลำดับ  

การท่ีกัมพูชามีการนำเขามากกวาการ

สงออก ทำใหมกีารขาดดลุการคาในป 2553 

มูลคา 1,697 ลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับ

บัญชีดุลเดินสะพัด (Current Account 

Balance) กข็าดดุลเชนเดยีวกนั โดยขาดดุล 

918 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2553  

กัมพูชามีทุนสำรองระหวางประเทศ

และทองคำเม่ือสิ้นป 2553 มูลคา 3,840 

ลานเหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม อัตรา

แลกเปลีย่นระหวางเงนิเรยีลของกมัพชูาและ

เงนิเหรียญสหรฐัฯ คอนขางมีเสถยีรภาพ โดย

ในระยะเวลาที่ผานมา เงินเรียลออนคาลง

เพียงเล็กนอยเทานั้น ปจจุบันอยูที่ระดับ

ประมาณ 4,200 เรียลตอเหรียญสหรัฐฯ 

แตคาเงินที่ออนลงไมมีผลกระทบเทาใดนัก 

เนือ่งจากกมัพชูาเปนประเทศท่ีใชเงนิเหรยีญ

สหรัฐฯ เปนเงินสกุลหลักในการทำธุรกิจ

ภายในประเทศ 

ขณะที่งบประมาณรายรับของรัฐบาล 

1,413 ลานเหรียญสหรัฐฯ และงบประมาณ

รายจาย 2,079 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

คณะของบีโอไอหารืออยางไมเปนทางการกับนาย Pan Sorasak รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
พาณิชยของกัมพูชา ที่ทาอากาศยานโปเซ็นตงของกรุงพนมเปญ 

อาคารกระทรวงพาณิชยของกัมพูชา 
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ระบบเศรษฐกิจกัมพูชาเปนเศรษฐกิจ

แบบเสรี ที่พึ่งพาเงินลงทุนจากตางประเทศ

ในสัดสวนท่ีสูง รัฐบาลกัมพูชามีนโยบาย

สนับสนุนใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน

เพิ่มมากข้ึน เพื่อสรางงานและสรางรายได

ใหกับประชาชนและการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ  

ตามกฎหมายของกัมพูชา บุคคลเพียง

คนเดียวสามารถจดทะเบียนบริษัทในรูป 

Single Member Private Limited Company 

เพื่อทำธุรกิจในประเทศได โดยไมจำเปน

ตองรวมทุนกับคนกัมพูชา หากมีผูถือหุน

ตั้งแต 1 คน แตไมเกิน 30 คน จะตอง 

จดทะเบียนในรูปบริษัทจำกัด (Private 

Limited Company) กรณีมีผูถือหุนเกิน 

30 คน จะเปนการจดทะเบียนในรูปบริษัท

มหาชนจำกัด (Public Limited Company)  

ปจจุบันกัมพูชาเก็บภาษีกำไรเงินได

นิติบุคคลในอัตราเพียงรอยละ 20 ยกเวน

ธุรกิจผลิตกาซธรรมชาติ น้ำมัน หรือใช

ทรพัยากรธรรมชาติ เก็บภาษีเงนิไดนติิบคุคล

ในอตัรารอยละ 30 เปรยีบเทียบกบัไทยท่ีเกบ็

ในอัตรารอยละ 30 ขณะท่ีภาษีมูลคาเพิ่ม

เก็บในอัตราคอนขางสูง คือ รอยละ 10 

เปรียบเทียบกับไทยรอยละ 7 นอกจากน้ีมี

การเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินคาบาง

รายการ  

สำหรับอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

หากเปนผูมีถิ่นฐานในกัมพูชา จะจัดเก็บ

อยางยั่งยืน ลดความยากจนของประชาชน

และยกระดับการใหบริการสาธารณะและ

ยังสนับสนุนตอมาตรการที่เขมงวดตอการ

ใชกฎหมายวาดวยปาไม ประมง การ

ปราบปรามคอรรัปชัน กฎหมายท่ีดิน  

และนโยบายท่ีดิน และการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน 
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ในระยะเวลาที่ผานมา กัมพูชาได

ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบของ

ภาครัฐ เพื่อใหเอื้อประโยชนใหกับนักลงทุน

ตางชาติมากขึ้น โดยคุมครองนักลงทุน

ตางชาติในการถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน

ตางๆ ยกเวนกรณีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ

อสังหาริมทรัพย โดยรัฐธรรมนูญหาม 

ตางชาตเิปนเจาของท่ีดนิ หากเปนนติบุิคคล

จะตองถือหุนโดยชาวกัมพูชาตั้งแตรอยละ 

51 ขึ้นไป  

อยางไรก็ตาม กฎหมายที่ดินฉบับใหม

ซึ่งประกาศใชในป 2544 ไดอนุญาตให 

นักลงทุนตางชาติเชาท่ีดินระยะยาวเปน

เวลาไมเกิน 99 ป โดยตองจดทะเบียนการ

เชากับรัฐบาล  

แบบขัน้บนัไดในอัตราคอนขางตำ่คือ รอยละ 

5 - 20 เปรียบเทียบกับไทยท่ีเก็บแบบข้ัน

บันไดในอัตรารอยละ 5 - 37 กรณีไมได

เปนผูมีถิ่นฐานในกัมพูชาและมีรายไดใน

กัมพูชา จะจัดเก็บในอัตราคงท่ีรอยละ 20 

อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีเนนชักจูง

การลงทุน ประกอบดวยเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร โครงสรางพื้นฐาน

ดานการขนสงและโทรคมนาคม พลังงาน

และไฟฟา อุตสาหกรรมใชแรงงานเขมขน 

อตุสาหกรรมผลติเพ่ือสงออก ธรุกจิเกีย่วของ

กบัการทองเทีย่ว การพฒันาทรพัยากรมนุษย 

และเหมืองแร (ครอบคลุมถึงการสำรวจ

และขุดเจาะน้ำมัน) ฯลฯ 
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สมเด็จฯ เดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรี

กัมพูชาแถลงตอท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ

กลางพรรค เมือ่วนัที ่21 - 22 กรกฎาคม 2553 

ยืนยันที่จะนำพาประเทศใหมีเสถียรภาพ 

และการขยายเศรษฐกิจ ตามนโยบาย 

จตุโกณชวงที่ 2 เพื่อจุดมุ งหมายหลัก  

4 ประการคือ สันติภาพ เสถียรภาพทาง 

การเมือง ความเปนระเบียบเรียบรอยของ

สังคม และกระตุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

นาย Kem Sithan รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยของกัมพูชา บรรยายสรุปแกคณะของบีโอไอ
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2554 
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รัฐบาลกัมพูชาไดออกกฎระเบียบเมื่อ

เดือนสิงหาคม 2542 กำหนดขอจำกัดดาน

การลงทุน หรือ Negative List จำกัดการ

ลงทุนจากตางประเทศในบางธุรกิจ เชน 

สำนักพิมพ โรงพิมพ สถานีโทรทัศน ฯลฯ 

โดยจำกัดการถอืหุนตางชาตไิมเกนิรอยละ 49 

รวมถึงกำหนดให ตองมีคนกัมพูชาถือหุน

บางสวนในบางธุรกจิ เชน การขดุพลอย การ

ทำอฐิ โรงสขีาว การแปรรูปไม การเจยีระไน

อัญมณี และการทอผาไหม 

ลาสดุไดออกกฎระเบยีบจำกดัการถอืหุน

ของตางชาติในบางธุรกิจ เชน โรงพยาบาล 

คลินิก รวมถึงจำกัดการจางแพทยตางชาติ

ในการรักษาพยาบาลผูปวยในบางสาขาท่ี

กระทรวงสาธารณสุขเห็นวามีแพทยกัมพูชา

เพียงพอแลว 
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รฐับาลกมัพชูา ไดประกาศใช “กฎหมาย

การลงทุนจากตางประเทศ” เม่ือวันที่ 26 

กรกฎาคม 2532 เพื่อเปนหลักประกัน ที่

สรางความมัน่ใจใหกับนกัลงทุนจากตางชาติ  

สาระสำคัญของกฎหมายฉบับดังกลาว

คือ การใหความคุมครองตอเงินตราและ

ทรัพยสินของนักลงทุน มิใหถูกเคล่ือนยาย

หรอืถกูยึดครองโดยรัฐ รวมทัง้การรับประกนั

สิทธิตางๆ ของนักลงทุนดวย กำหนดให

กระทรวงวางแผน (Ministry of Planning) 

เปนผูรับผิดชอบดานสงเสริมการลงทุน 

ตอมากัมพูชาไดออกกฎหมายการ

ลงทุนฉบับใหมเมื่อป 2537 เพื่อใหการ 

สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศเปนไป

อยางมีระบบมากขึ้น โดยกฎหมายกำหนด

กอตั้งสภาเพ่ือการพัฒนากัมพูชา (The 

Council for the Development of 

Cambodia - CDC) ขึ้น มีนายกรัฐมนตรี

เปนประธาน ซึ่งมีหนวยงานในสังกัดเปน

คณะกรรมการ 2 คณะ คือ 

- คณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุแหง

กัมพูชา (Cambodia Investment 

Board - CIB) 

- คณะกรรมการฟนฟแูละพัฒนาแหง

กมัพชูา (Cambodia Rehabitation 

and Development Board - CRDB) 

กรณีที่เปนโครงการท่ีไดรับการสงเสริม

การลงทุน หรือท่ีเรียกในชื่อวา Qualified 

Investment Projects (QIPs) จะไดรับการ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (กัมพูชาเรียก

วาภาษกีำไร) 3 - 8 ป นบัจากโครงการมีกำไร 

โดยระยะเวลายกเวนภาษกีำไรข้ึนกบัลกัษณะ

และความสำคัญของโครงการลงทุน แม

ภายหลังส้ินสุดระยะเวลายกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลแลว โครงการยังอยูในขายเสีย

ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราพิเศษ คือ 

เพียงรอยละ 9 

กฎหมายสงเสริมการลงทุนยังไดกำหนด

มาตรการยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัสดุ

กอสราง เคร่ืองจักร วัตถุดิบ ฯลฯ การ

ยกเวนภาษีสงออก ตลอดจนสามารถโอน

กำไรกลับประเทศไดโดยไมตองเสียภาษีหัก 

ณ ที่จาย การใหหลักประกันวารัฐบาลจะ

ไมยดึกจิการมาเปนของรัฐและจะไมควบคุม

ราคา ฯลฯ 

สำนักงานสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (The Council for the Development of Cambodia - CDC) 
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กัมพูชาไดปรับปรุงแกไขกฎหมายการ

ลงทุนคร้ังใหญเม่ือป 2546 โดยสภาแหงชาติ

กมัพชูาไดมีมตเิม่ือวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ 2546 

เห็นชอบกฎหมายสงเสริมการลงทุนฉบับ

ใหม ซึ่งเปนการแกไขกฎหมายสงเสริมการ

ลงทุนเดิมป 2537 กำหนดมีผลใชบังคับ 

ตั้งแตป 2547 โดยมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 

2 ประการ 

ประการแรก กำหนดใหการสงเสรมิการ

ลงทนุเปนไปอยางอัตโนมัตแิละมหีลักเกณฑ

โปรงใสมากข้ึน สำหรบัการขอรับการสงเสรมิฯ 
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เดมิตามกฎหมายป 2537 กำหนดระยะเวลา

ไมเกิน 45 วันทำการ แตตามกฎหมายที่

แกไขใหมกำหนด 3 + 28 รวมเปน 31  

วันทำการ  

ประการท่ีสอง ลดสิทธิและประโยชนลง 

โดยสถาบันการเงินระหวางประเทศไดแนะนำ

ใหรฐับาลกัมพูชาลดการใหสิทธแิละประโยชน

ดานภาษีอากรลง เพื่อแกไขปญหาการ 

ขาดดุลงบประมาณของประเทศ 

กฎหมายฉบับใหมไดยกเลิกการเก็บ

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราพิเศษ

รอยละ 9 สำหรับโครงการใหม สวน

โครงการเกาที่ ได เคยสัญญาเอาไว กับ 

นักลงทุนนั้น กำหนดใหมีเวลาเก็บภาษีใน

อัตราเดิมรอยละ 9 เปนการชั่วคราวตอไป

อีกระยะหนึ่งจนถึงป 2553  

สำหรับหลักเกณฑการใหสิทธิและ

ประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ได

ปรับปรุงใหเรียบงายข้ึนพรอมกันไปดวย 

ซึ่งโครงการที่ไดรับสถานภาพ QIPs จะได

รับสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลเปนระยะเวลา 3 - 9 ป ตามสูตร 

ดังนี้ 

ระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

= Trigger Period (ไมเกิน 3 ป นับแตเร่ิม

มีรายไดครั้งแรก) + 3 ป + Priority Period 

(ไมเกิน 3 ป)  

ในสวนกำหนดเวลา Trigger Period 

กำหนดเปนระยะเวลาที่ เ ร่ิมมีกำไรหรือ

ระยะเวลา 3 ปนับแตเริ่มมีรายไดครั้งแรก 

แลวแตวาระยะเวลาใดมาถึงกอน 

สำหรบักำหนดระยะเวลา Priority Period 

ที่ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไมเกิน 3 ปนั้น 

จะเปนไปตามสูตรท่ีกำหนด เปนตนวา  

- โครงการลงทุนในหมวดเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรมเกษตร หากปลูก

พืชหมุนเวียน Priority Period  

จะเปน 1 ป แตหากเปนการปลูก

พืชยืนตนหรืออุตสาหกรรมเกษตร 

จะขยายเวลาเปน 2 ป  

- โครงการลงทุนในหมวดโครงสราง

พื้นฐาน หากลงทุนไมเกิน 10 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ Priority Period จะ

เปน 1 ป หากลงทุนเกิน 10 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ แตไมเกิน 30 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เทากับ 2 ป และ

หากลงทุนเกิน 3 ลานเหรียญสหรฐัฯ 

เทากับ 3 ป 

สำหรับกิจการท่ีไมอยูในขายไดรับการ

สงเสริมฯ ไดแก กิจการคา บริการขนสง 

(ยกเวนขนสงโดยรถไฟ) บริการทองเท่ียว 

ธรุกจิกาสิโนและการพนัน บรกิารแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ บริการทางการเงิน 

ธุ รกิจสื่ อ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย  

การผลิตบุหรี่ ฯลฯ 

นอกจากน้ี โครงการท่ีไดรบัการสงเสริมฯ 

จะไดรบัการลดหยอนภาษีทรพัยสนิรอยละ 40 

ของมูลทรัพยสินทรัพยที่ใชในการผลิต โดย

สิทธิและประโยชนนี้มีผลใชบังคับทันที 

ในปแรกที่มีการซื้อทรัพยสินดังกลาวหรือ

ในปแรกท่ีมีการใชทรัพยสินน้ันๆ 

CDC - Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ËÅÑ¡ 
´ŒÒ¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

กรณีโครงการลงทุนที่ตองการลงทุน 

หากไมอยูในขายใหการสงเสริมฯ หรือไม

ตองการขอรับการสงเสริมฯ เพื่อใหไดรับ

สิทธิและประโยชน ดานภาษีอากร การ

คุมครอง และหลักประกันจากรัฐบาลแลว 

สามารถย่ืนขอจดทะเบียนบริษัทโดยตรง

ไดที ่หนวยงานทบวงจดทะเบียนการพาณชิย 

(Commercial Registration Bureau) ใน

สังกัดกระทรวงพาณิชย  

แตหากตองการไดรบัสทิธแิละประโยชน

ตางๆ สามารถย่ืนขอรับสงเสริมฯ ไดที่

หนวยงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

แหงกัมพูชา (Cambodia Investment 

Board - CIB) หรือหนวยงานท่ีเรียกวา 

“คณะอนุกรรมการลงทุนของจังหวัด/เมือง” 

(Provincial/Municipal Investment 

Subcommittee - PMIS) ในตางจังหวัด 

สำหรับ อำนาจการอนุมัติโครงการ 

QIPs สามารถจำแนกออกเปน 3 ระดับ 

1. ระดับจั งหวัด สามารถอนุ มัติ

โครงการลงทุนทั่วไปท่ีขนาดการลงทุน 

ต่ำกวา 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยจะมี

หนวยงานท่ีเรียกวา “คณะอนุกรรมการ

ลงทุนของจังหวัด/เมือง” (Provincial/

Municipal Investment Subcommittee 

- PMIS) รับผิดชอบ 

2. ระดับหนวยงาน CDC สามารถ

อนุมัติโครงการลงทุนท่ัวไปท่ีมีขนาดการ

ลงทุนตั้งแต 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ จนถึง

สำนักงานคณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนของกรุงสีหนุวิลล ซึ่งเปนหนวยงานสงเสริมการลงทุน
ระดับจังหวัด สามารถอนุมัติใหการสงเสริมโครงการลงทุนต่ำกวา 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
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ต่ำกวา 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ รวมถึง

โครงการทั่วไป  

3. ระดับสภารัฐมนตรี (Council of 

Ministers) มอีำนาจอนุมตักิรณีเปนโครงการ

ทีม่รีปูแบบการดำเนนิการอยางใดอยางหนึง่ 

ดังนี้ 

- ขนาดการลงทุนต้ังแต 50 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เปนตนไป  

- โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร

ระยะยาวของประเทศ  

- โครงการที่มีความออนไหวทาง 

การเมือง (Political Sensitive)  

- โครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม 

- โครงการขดุเจาะทรัพยากรธรรมชาติ 

- โครงการโครงสรางพืน้ฐานในรปูแบบ

ตางๆ เชน Build-Operate-Transfer 

(BOT), Build-Own-Operate-

Transfer (BOOT), Build-Own-

Operate (BOO), Build-Lease-

Transfer (BLT) 

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

สำหรับการขอรับการสงเสริมฯ หาก

ยื่นขออนุมัติโดยสงเอกสารตางๆ ครบถวน

แลว หนวยงาน CDC จะแจงผลการเห็น

ชอบหรือไมเห็นชอบอยางมีเ ง่ือนไขกับ

โครงการภายใน 3 วันทำการ 

ทั้งนี้ หากหนวยงาน CDC ไมออก

หนังสือตอบภายในกำหนดเวลา 3 วัน

ทำการแลว ถือวาโครงการไดรับความ 

เหน็ชอบวาเปนโครงการ QIPs โดยอตัโนมัต ิ 

อยางไรก็ตาม กฎหมายไดบัญญัติวา

หากมีขั้นตอนที่ทำใหไมสามารถดำเนินการ

เห็นชอบหรือไมเห็นชอบอยางมีเงื่อนไข

ภายใน 3 วันทำการแลว หนวยงาน CDC 

สามารถเล่ือนระยะเวลาแจงผลการเห็นชอบ

ได แตจะตองแจงใหเจาของโครงการทราบ

ภายใน 3 วันทำการ  

ในความเปนจริงแลว มเีฉพาะโครงการ

ง ายๆ ที่ ดำ เนินการพิจารณาอยู แล ว 

เปนประจำ เชน โครงการลงทุนผลิต

เสื้อผาหรือรองเทา ฯลฯ เทานั้น ท่ี CDC 

สามารถตอบใหความเห็นชอบไดภายใน 3 

วันทำการ  

กรณไีมเหน็ชอบกับโครงการ หนวยงาน 

CDC จะออกหนังสือ Letter of Non-

Compliance ไปยังเจาของโครงการ เพื่อ

แจงเกี่ยวกับการไมเห็นชอบพรอมกับชี้แจง

ถึงเหตุผลท่ีไมเห็นชอบในรายละเอียด 

กรณีเห็นชอบกับโครงการ หนวยงาน 

CDC จะออกใบรับรองการจดทะเบียนอยาง

มีเงื่อนไข (Conditional Registration 

Certificate - CRC) ใหแกนักลงทุน จาก

นั้นหนวยงาน CDC จะดำเนินการในนาม

ของนักลงทุนเพื่อติดตอขออนุญาตจาก

หนวยงานตางๆ เชน  

- การจดทะเบียนบริษัทท่ีกระทรวง

พาณิชย  

- การขออนุญาตกอสรางท่ีหนวยงาน

ปกครองสวนทองถ่ินหรือกระทรวง

ที่เกี่ยวของ  

- การไดรับความเห็นชอบเกี่ยวกับ

รายงานผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

จากกระทรวงส่ิงแวดลอม  

นายชวน สุทธี (Suon Sitthy) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชา รองเลขาธิการหนวยงานสภาเพื่อการ
พัฒนากัมพูชา (CDC) และเลขาธิการหนวยงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงกัมพูชา (CIB) 
บรรยายสรุปแกคณะของบีโอไอเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554  
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- การจดทะเบียนภาษีอากรจาก

กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน 

ฯลฯ 

หนวยงานเหลานี้จะตองพิจารณาออก

ใบอนุญาตแกโครงการลงทุนใหแลวเสร็จ

ภายใน 28 วันทำการ หากไมสามารถ

อนุมัติไดภายในเวลาท่ีกำหนดโดยไมมี

เหตผุลอันควร ขาราชการทีร่บัผดิชอบจะตอง

ถูกลงโทษตามกฎหมาย จากน้ันหนวยงาน 

CDC จะออกใบรับรองการจดทะเบียนข้ัน

สุดทาย (Final Registration Certificate 

- FRC) แกโครงการตอไป โดยไดสรุปไว

ตามแผนภูมิดานลาง 

สภาเ พ่ือการพัฒนา

กมัพูชา (CDC) แจงผล

การอนุมัติใหนักลงทุน

ทราบภายใน 3 วัน 

นับจากวันท่ียื่นเอกสาร

ตางๆ ครบถวน 

CDC ปฏิเสธ ไมสงเสริมการลงทุนดังกลาว 

CDC ตอบรับ แตเอกสารไมครบ CDC จะออก Letter of Non-

compliance ใหแกนักลงทุนเพื่อระบุเอกสารที่ CDC ตองการเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ หาก CDC ไมติดตอกลับนักลงทุนภายใน 3 วันทำการ จะถือวา

โครงการนั้นไดรับใบรับรองการจดทะเบียนท่ีมีเงื่อนไข (Conditional 

Registration Certificate : CRC) โดยสมบูรณ 

กรณีที่โครงการลงทุนไดรับความเห็นชอบ CDC จะออกใบรับรองการ

จดทะเบียนท่ีมีเงื่อนไข (Conditional Registration Certificate : 

CRC) ใหแกนักลงทุน เพื่อเปนหลักฐานสำหรับใชติดตอกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในการออกใบอนุญาตตางๆ 

หลังจากไดรับ Conditional Registration Certificate (CRC) แลว หนวยงานที่เกี่ยวของจะพิจารณา และออกใบอนุญาตใหแก

โครงการลงทุนดังกลาวภายใน 28 วันทำการ โดย CDC จะออกใบรับรองการจดทะเบียนข้ันสุดทาย (Final Registration Certificate: 

FRC) ใหแกโครงการลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบ 

กรณีไมเห็นชอบ 

กรณีเห็นชอบ 

เอกสารไมครบ 

เอกสารครบ 

ÂÖ́ à§Ô¹¤éÓ»ÃÐ¡Ñ¹ËÒ¡äÁ‹́ Óà¹Ô¹¡ÒÃ 
เมื่อไดรับใบรับรองการจดทะเบียน

แลว ผูไดรับการสงเสริมฯ จะตองเสีย 

คาธรรมเนียม พรอมกับวางค้ำประกันการ

ดำเนินการตามโครงการเปน สัดส วน 

รอยละ 1.5 - 2 ของเงินลงทุนทั้งหมด ตอ

ธนาคารชาติกัมพูชา (National Bank of 

Cambodia - NBC) และจดทะเบียน 

จัดตั้ งบริษัทที่ กระทรวงพาณิชย เมื่ อ

ดำเนินการแลวเสร็จ จะไดรับใบอนุญาต

สุดทายจากหนวยงาน CDC กำหนดให

ตองเร่ิมดำเนินการตามโครงการภายใน  

6 เดือน เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ 

เปนสัดสวนรอยละ 30 ถึงจะไดรับเงินค้ำ

ประกันคืน 

หนวยงาน CDC สงวนสิทธิท์ีจ่ะเพกิถอน

การใหการสงเสริมฯ เฉพาะสวนหรือทัง้หมด 

หากผูลงทุนไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ดังนี้ 

• โครงการไมไดดำเนินการตาม

ตารางเวลาท่ีระบุในคำขอ โดย

เฉพาะไมมีการดำเนินการใดๆ ใน

ระยะเวลา 6 เดือนนับแตไดรับ

การสงเสริมฯ ในกรณีนี้เงินประกัน

จะถูกยึดเปนของรัฐโดยอัตโนมัติ 

• ไมสามารถระดมทุนไดถึงรอยละ 

25 ภายใน 30 วัน นับแตไดรับ

ความเห็นชอบ 

• ไมสามารถระดมทุนชำระแลว ได

ครบภายใน 3 ป หลังจากจัดตั้ง

องคกร  

• การเปลีย่นแปลงช่ือ ทีอ่ยู ผูรวมทุน 

หรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ

กิจการ ทั้งในรูปการถูกซื้อกิจการ 

(Acquired) หรือควบรวมกิจการ

กับบริษัทอื่น (Merged) รวมทั้ง

เปลี่ยนแปลงกิจกรรม (Investment 

Activities) โดยไมไดรบัความเหน็ชอบ

จากหนวยงาน CDC กอน หรือ

หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของขอ

ใหเพิกถอนกรณีฝาฝนกฎระเบียบ

ที่มีอยูอยางรายแรง 
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หนังสือช่ือ “Will Your Next 
Mistake Be Fatal? Avoiding the 
Chain of Mistakes that Can 
Destroy Your Organization”  
ซึง่เขยีนโดย นาย Robert E. Mittel-
staedt อดีตรองคณบดีของคณะ
บริหารธุรกิจวารตันสคูล ปจจุบัน
ดำรงตำแหนงเปนคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย
แหงรัฐแอริโซนา เปนการวิเคราะห 
หาสาเหตุของวกิฤติการณ อบุตัเิหตุ
ครั้งรายแรง ที่เกิดขึ้นในอดีต เชน 
การระเบิดของโรงไฟฟานิวเคลียร 
เหตุการณเรือไททานิคลม 

อีกทั้งยังขยายไปถึงวิกฤติการณอื่นๆ ดวย 

ซึ่งเปนท่ีมาของหนังสือเลมน้ี โดยมีขอสรุป

วาขอผิดพลาดจนเปนเหตุการณอุบัติภัย 

รายแรงนั้น ไมไดเกิดจากความผิดพลาด

เพียงแคครั้งเดียวแตอยางใด เนื่องจากการ

ออกแบบอุปกรณตางๆ นั้น ไดกำหนดให

มีระบบสำรอง เพื่อปองกันความผิดพลาด

อยางใดอยางหน่ึงเอาไวแลว เหตกุารณเหลาน้ี

ลวนแตเกิดจากความผิดพลาดซ้ำแลวซ้ำอีก

หลายครั้งติดตอกัน โดยหากไมมีการแกไข

ปญหาอยางทันทวงทีแลว ปญหาก็จะทวี

ความรุนแรงมากข้ึน จนกระท่ังเกิดความ

สูญเสียในท่ีสุด  

 นาย Mittelstaedt สำเร็จการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลจาก

มหาวิทยาลัยทูเลน จากนั้นเขารับราชการ

ทหารเปนเวลา 5 ป ในเรอืดำนำ้พลังนวิเคลียร 

และมาศกึษาวชิาการบริหารธรุกจิท่ีวารตนัสคลู 

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ในตอนท่ีเกิด

อบุตัเิหตโุรงไฟฟานวิเคลยีร ทรไีมลสไอสแลนด 

เมื่อป 2522 เขาเปนที่ปรึกษาของคณะ

กรรมการดานพลังงานนิวเคลียรของสหรัฐฯ  

เหตุการณครั้ งนั้น กระตุนใหนาย 

Mittelstaedt เกิดความสนใจวา อะไรคือ 

สาเหตุท่ีทำใหเกิดความผิดพลาด เขาจึง

ลงมือศึกษาคนควาและวิเคราะหในเชิงลึก 

บรรยากาศภายในหองควบคุมของโรงไฟฟานิวเคลียรของญ่ีปุน 
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นอกจากทำการศึกษาความผิดพลาด

ทีเ่กดิขึน้ท่ีทรไีมลสไอสแลนดแลว นาย Mit-

telstaedt ยังไดศึกษาวิเคราะหเชิงลึกถึง

วิกฤติการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ไมวา

จะเปนการระเบิดของโรงไฟฟานิวเคลียร 

ที่เชอรโนบิล เหตุการณเรือไททานิคอบัปาง 

การระเบิดของกระสวยอวกาศ ฯลฯ ซึ่งได

ขอสรุปเชนเดียวกันวา วิกฤติเหลานี้ไมได

เกิดจากความผิดพลาดเพียงแคคร้ังเดียว

แตอยางใด 

ÍØºÑμÔàËμØâÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ� 
ã¹Í Ṍμ  

สำหรับอุบัติเหตุโรงไฟฟานิวเคลียร 

ที่ผานมาก็เชนเดียวกัน จากการวิเคราะห

โดยใชหลักการของนาย Mittelstaedt  

พบวา เกิดจากความผิดพลาดหลายคร้ัง

ติดตอกัน โดยในอดีตกอนหนานี้ เกิด

อุบัติเหตุโรงไฟฟานิวเคลียรคร้ังใหญมา

แลว 2 ครั้ง 

ทรีไมลสไอสแลนด อุบัติเหตุคร้ังแรก 

เปนโรงไฟฟาทรีไมลสไอสแลนด (Tree Mile 

Island) ในมลรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐฯ 

เม่ือป 2522 โดยเปนเตาปฏกิรณหมายเลข 2 

ขนาด 880 เมกะวัตต ซึง่เพิง่เปดดำเนินการ

เพียงแค 90 วัน ประสบปญหาจนเกือบจะ

เกิดการระเบิด 

สาเหตุของอุบัติเหตุ เริ่มจากระบบ 

ปมน้ ำ เครื่ องหนึ่ งหยุดทำงาน ทำให 

เตาปฏิกรณหยุดการทำงานลงโดยอัตโนมัติ 

แตเจาหนาท่ีตัดสินใจพลาด โดยการตัด

ระบบควบคุมการจายน้ำอัตโนมัติ ทำให

ระดับความรอนขึ้นสูง สงผลใหปญหาบาน

ปลายจนทำใหแทงเช้ือเพลิงหลอมละลาย 

เหตุการณตางๆ ไดบรรเทาลง โดย

การแกไขใหระบบระบายความรอนทำงาน

ไดอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเปนเวลาประมาณ 12 

ชั่วโมงภายหลังอุบัติเหตุ มีการกลาวกันวา

เหตุการณในคร้ังนี้ หากเจาหนาที่ไมตกใจ 

ปลอยใหระบบอัตโนมัติทำงานเอง ระบบ

ความปลอดภัยของโรงไฟฟาจะควบคุม

สถานการณใหกลับคืนสูสภาวะปกติได 

อุบัติเหตุคงไมเกิดขึ้น เหตุการณครั้งนี้ไมมี

รังสีรั่วไหลออกมาและไมมีผูบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตแตอยางใด 

โรงไฟฟานวิเคลยีร เชอรโนบิล โรงไฟฟา

เชอร โนบิลของสหภาพโซเวียต ซึ่ งใช

เทคโนโลยีปฏิกิริยานิวเคลียรแบบเร็ว (Fast 

Reaction) และใชกราไฟตเปน Neutron 

Moderator เกิดการเผาไหมและระเบิด 

ในเดือนเมษายน 2529 โดยเปนอุบัติเหตุท่ี

ไมไดเกิดจากการเดินเคร่ืองโรงไฟฟาตาม

ปกติ แตเปนการเดินเครื่องเพื่อทำการ

ทดลองภายในโรงไฟฟาในกรณีเกิดไฟดับ

ในโรงไฟฟากังหันไฟฟาจะสามารถผลิต

กระแสไฟฟาดวยแรงเฉ่ือยตัวเองเพ่ือจายไฟ

ใหปมระบายความรอนฉุกเฉินในระยะส้ันๆ 

ไดเพียงพอหรือไม  

การสอบสวนสาเหตทุำใหรูวา อบุตัเิหตุ

เกิดเพราะเจาหนาท่ีดึงแทงควบคุมออก

จากแกนจนเกือบหมด ทำใหปฏิกิริยา

ฟวชั่นเกิดอยางไรการควบคุม ทำใหแกน

ของเตาปฏิกรณมีอุณหภูมิสูงมากจนไฟ 

ลุกไหม ทำใหกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมา  

อุบัติเหตุครั้งนี้ รัฐบาลสหภาพโซเวียต

ตองสั่งการใหประชาชน 116,000 คน ที่

อาศัยอยูในรัศมี 30 กิโลเมตร อพยพออก

จากพื้นที่ และมีผูเสียชีวิต 31 คน บาดเจ็บ 

203 คน และในเวลาตอมา ประชาชนท่ี

อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกับโรงไฟฟา 

9,000 คน ตองเสียชีวติเพราะพษิกมัมันตรงัสี 

ยิ่งไปกวานั้น ฝุนสารกัมมันตรังสียังได 

ฟุงกระจายไปท่ัวยโุรปจากการพัดพาของลม  

อบุตัเิหตทุัง้สองครัง้ใหญขางตน ทำให

อุตสาหกรรมโรงไฟฟานิวเคลียร เขาสูยุค

ตกต่ำ เพราะทำใหประชาชนมองเห็น

ความเสีย่งของโรงไฟฟานวิเคลยีรอยางชดัเจน 

รัฐบาลในหลายประเทศ จึงเขมงวดกับการ

กอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 

อุตสาหกรรมโรงไฟฟ านิ ว เคลียร  

ฟนตัวใหม ตอนตนศตวรรษที่ 21 นี้ 

เนือ่งจากราคานำ้มัน กาซธรรมชาต ิปรบัตวั

สงูขึน้อยางมาก และปญหาโลกรอน อนัเน่ือง

มาจากกาซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการ 

เผาไหม เ ช้ือ เพลิ งฟอสซิล เ ริ่ ม เปน ท่ี

ประจักษชัด สรางความวิตกกังวลใหกับ

ชาวโลก จนตองแสวงหาเชื้อเพลิงที่มีตนทุน

ต่ำกวา และไมกอใหเกิดปญหาโลกรอน 

ซึ่งพลังงานนิวเคลียรคือคำตอบ จึงทำให

ตองพฒันาเทคโนโลยีนีอ้กีคร้ัง โดยโรงไฟฟา

นิวเคลียรไดเริ่มกอสรางข้ึนอีกคร้ังในสหรัฐ 

อเมริกา ยุโรป จีน ญ่ีปุน และประเทศอ่ืน

ในแถบเอเชีย ซึ่ งมีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจสูง มีความตองการใชพลังงาน

เพิ่มขึ้นทุกป 

ความเปนหวงในเร่ืองความปลอดภัย

และอุบัติเหตุในอดีต ไดรับการรับรองจาก

นักวิชาการท่ีสนับสนุนโรงไฟฟานิวเคลียรวา 

 
การเย่ียมชมโรงไฟฟานิวเคลียร Kashiwazaki Kariwa ในญี่ปุน 
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โดยอัตโนมัติ จะไมมีการหลอมละลายหรือ

การระเบิดติดตามมา 

5. เตาปฏิกรณสมัยใหมไมใชกราไฟต

เปนตัวหนวงนวิตรอน (Neutron Moderator) 

ทำใหโอกาสเกิดเพลิงไหมลดลง 

»̃ÞËÒâÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ�¿Ù¡ÙªÔÁÐ
·ÓÅÒÂ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ 

เหตุการณแผนดินไหวและตามมา

ดวยคล่ืนสึนามิสูง 15 เมตร ทางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอืของเกาะฮอนชู ประเทศ

ญี่ปุ น เมื่ อตน เ ดือนมีนาคมที่ ผ านมา  

จนกอใหเกิดความเสียหายอยางหนักตอ 

โรงไฟฟานิวเคลียรฟูกูชิมะหมายเลข 1 

ของบริษัท Tepco ซึ่งทำธุรกิจผลิตไฟฟา

ของญี่ปุน ไดทำลายความม่ันใจเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของโรงไฟฟานิวเคลียรลง

อยางส้ินเชิง  

โรงไฟฟานิวเคลียรฟูกูชิมะแหงนี้เปน

แบบนำ้เดือด (Boiling Water Reactor: BWR) 

เชนเดียวกับโรงไฟฟาทรีไมลสไอสแลนด 

เปนเทคโนโลยีของบริษัท GE ของสหรัฐฯ 

ซึง่ระบบนีน้ำ้จะสัมผสักบัแกนเครือ่งปฏกิรณ

โดยตรง ทำใหไอน้ำสำหรับปนกังหัน 

ปนเปอนสารกัมมันตรังสี ซึ่ งทั่ วโลกมี 

โรงไฟฟาประเภทน้ีเปนสัดสวนรอยละ 22 

ของโรงไฟฟานิวเคลียรท้ังหมด เนื่องจาก

เปนโรงไฟฟาที่กอสรางงายกวา โรงไฟฟา

นิวเคลียรประเภทอ่ืนๆ ทำใหตนทุนคา

กอสรางต่ำกวา 

ความจริงแลวเมื่อเกิดแผนดินไหว 

ระบบรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟา

นิ ว เค ลียรฟู กู ชิมะไดทำงานอัตโนมัติ  

โดยไดลงมาคลุมแกนของแทงเชื้อเพลิง 

เพื่อหยุดปฏิกิริยาฟวช่ัน อยางไรก็ตาม แม

หยุดกระบวนการปฏิกิริยาลูกโซแลวก็ตาม 

แตแทงเชื้อเพลิงจะยังมีความรอนตอไปอีก

ยาวนาน เนื่องจากแทงเช้ือเพลิงมีสาร

กัมมันตภาพรังสี ซึ่งการสลายตัวจะกอให

เกิดความรอนขึ้น  

คอื การหุมแทงเช้ือเพลงิ และตวัถงัของแกน

เคร่ืองปฏิกรณยงัออกแบบใหทนตอความดัน

ในระดับท่ีทนตอเหตุการณเลวรายท่ีสุดได  

3. เกราะปองกันชั้นนอกสุด กอสราง 

เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา

มากถึง 2 เมตร เพื่อปองกันรังสีรั่วไหล

หากเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีการกลาวอางวา 

หากเกิดการกอการรายโดยขับเคร่ืองบิน 

มาชนโรงไฟฟานิวเคลียร เหมือนการกอ

วินาศกรรมที่อาคารเวิลด เทรด เซ็นเตอร 

จะไมเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึนเลย  

4. เตาปฏกิรณสมยัใหมมรีะบบควบคมุ

เพื่อปองกันความผิดพลาดโดยอัตโนมัติ 

สามารถยับยั้งปฏิกิริยาฟวชั่นใหหยุดทำงาน

อยางสมบูรณภายในเวลารวดเร็ว กอนที่

เตาปฏิกรณจะระเบิด ถึงกับมีการกลาววา

หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแลว วิศวกรไมตอง

ทำอะไร เพียงแตโยกสวิตชแคตัวเดียวแลว

ก็เดินออกมาจากโรงไฟฟานิวเคลียรไดเลย 

เพราะเตาปฏิกรณจะแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น

 
การกอสรางเตาปฏิกรณหมายเลข 7 ของโรงไฟฟานิวเคลียร Kashiwazaki Kariwa ในญี่ปุน 

จะไมเกิดอุบัติเหตุเหมือนที่เคยเกิดขึ้นอีก 

เพราะเทคโนโลยีของโรงไฟฟานิวเคลียรได

พัฒนาไปมาก โดยเฉพาะในเรื่องการ

ปองกันอุบัติเหตุ และการควบคุมการแพร

กระจายของรังสี  

โรงไฟฟานิวเคลียรยุคใหม มีความ

ปลอดภัยมากกวาในอดีตเพราะ  

1. ความเขมขนของยูเรเนียมในแทง

เชื้อเพลิงมีเพียงรอยละ 2 - 4 จึงไมเกิด

ปฏิกิริยาไดเองเหมือนระเบิดนิวเคลียรที่มี

ความเขมขนของยเูรเนียมมากกวารอยละ 90 

ยิง่ไปกวาน้ัน ยงัออกแบบเม็ดเช้ือเพลิงพิเศษ 

เพือ่ควบคุมไมใหเกิดปฏิกริยิาไดเมือ่อุณหภูมิ

สูงขึ้นถึงระดับหน่ึง  

2. มาตรการปองกันสารกัมมันตภาพ-

รังสีรั่วไหลมากถึง 5 ชั้น ตั้งแตชั้นในสุด 

40



โรงไฟฟาจึงจำเปนตองมีระบบการ

ระบายความรอนอยางตอเน่ือง แมเตา

ปฏิกรณจะปดลงแล วก็ตาม มิฉะนั้ น 

ความรอนท่ีเกิดขึ้นจะทำลายแทงเช้ือเพลิง 

โดยหากอุณหภูมิ สูงกวา 1,800 องศา

เซลเซียส จะทำใหโลหะหุมเชื้อเพลิงเริ่ม

หลอมละลาย และหากเกิน 2,800 องศา

เซลเซียส ตัวแทงเช้ือเพลิงจะหลอมละลาย 

และปลดปลอยรังสีจำนวนมหาศาลออกมา 

เพื่อใชกรณีไฟฟาดับ แตไดติดตั้งเคร่ือง

กำเนิดไฟฟาอยูในระดับต่ำ ทำใหเสียหาย

จากคลื่นยักษสึนามิไดงาย โดยมีเครื่อง

กำเนิดไฟฟาสำรองเพียง 1 เตาปฏิกรณ 

จากทั้งหมด 6 เตา ที่ยังทำงานตอไปได

ภายหลังถูกถลมโดยคลื่นสึนามิ  

ประการที่สี่ โรงไฟฟายังมีระบบไฟฟา

สำรองอีกระบบหน่ึง คือ แบตเตอร่ีซึ่งมี

ความจุไฟฟาจำกัด สามารถใชงานไดเพียง 

8 ชั่วโมงเทานั้น แตผูบริหารของบริษัท 

Tepco มีความม่ันใจวาระบบไฟฟาจะ

สามารถซอมแซมไดกอนไฟฟาจากแบตเตอร่ี

หมดลง ทำใหไมเรงรัดใชโอกาสทอง 8 

ชั่วโมงนี้ในการแกไขปญหาระบบระบาย

ความรอนใหแลวเสร็จ ดังนั้น เม่ือไฟฟาใน

แบตเตอรี่หมดลง วิกฤติการณจึงเกิดขึ้น 
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อยางไรก็ตาม หลังจากเหตุการณที่

โรงไฟฟานิวเคลียรฟูกูชิมะ ประเทศที่มี

โครงการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรหลาย

ประเทศ ยังคงเดินหนาตอไป โดยเฉพาะ

ในกลุมประเทศกำลังพัฒนา เชน จีน 

เวยีดนาม เพราะปญหาท่ีเกดิขึน้กบัโรงไฟฟา

ฟูกูชิมะ เปนกรณีเฉพาะท่ีนอกเหนือความ

คาดหมาย และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ก็เปน

บทเรียนสำคัญที่อุตสาหกรรมโรงไฟฟา

นิวเคลียร จะศึกษา หาทางปองกันไมให

เกิดขึ้นอีก 

สำหรับแนวทางออกแบบเพ่ือลดความ

เสี่ยงจากอุบัติเหตุโรงไฟฟานิวเคลียรใน

อนาคต มีหลายประการ  

ประการแรก บริษัท เวสติ้งเฮาส ของ

สหรัฐฯ ไดพัฒนาเตาปฏิกรณแบบใหม คือ 

AP1000 ซึง่ปจจบุนัไดรบัการสัง่ซือ้เพือ่ตดิตัง้

ในประเทศจีนหลายเตา จะมีระบบระบาย

ความรอนแบบ Passive โดยจะมีอางเก็บ

น้ำตอนบนของเตาปฏิกรณ ซ่ึงไดออกแบบ

ใหทำงานระบายความรอนเปนเวลา 3 วัน 

โดยอาศัยเพียงแรงโนมถวงของโลก 

ประการทีส่อง การตดิตัง้แบตเตอรีเ่พือ่

ใชในยามฉุกเฉินเม่ือระบบสายสงไฟฟาดับ 

ใหสามารถใชงานไดยาวนานย่ิงขึน้ โดยจาก

การตรวจสอบของนาย David Lochbaum 

ผูเชีย่วชาญนวิเคลียรของ Union of Concer-

ned Scientists พบวามีโรงไฟฟานิวเคลียร

เพียง 11 แหง จาก 104 แหงในสหรัฐฯ ที่

มีแบตเตอรี่ใชยาวนานถึง 8 ชั่วโมง ขณะท่ี 

93 แหง สามารถใชงานไดเพียง 4 ชั่วโมง

เทาน้ัน ยิ่งไปกวาน้ัน แบตเตอร่ีเหลาน้ียัง

ไมมีพลังไฟฟาเพียงพอที่จะใหพลังงานแก

ปมน้ำในระบบระบายความรอน  

เพื่อแกไขปญหาขางตน นาย Edward 

J. Markey สมาชิกผูแทนราษฎรแหงมลรัฐ

แมสซาชูเซตส ไดกลาวเม่ือปลายเดือน

มีนาคม 2554 จะเสนอกฎหมายกำหนดให

โรงไฟฟานวิเคลียรตองมีแบตเตอร่ีเพือ่สำรอง

ไฟฟาใชไดอยางต่ำ 72 ชั่วโมง และสำรอง

น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟา

สำรองเพื่อใหใชไดยาวนานถึง 14 วัน  

ประการท่ีสาม เทคโนโลยี Care 

Catcher ซึ่ ง เมื่อเกิดอุบัติ เหตุ ท่ีทำให 

แทงเช้ือเพลิงหลอมละลายข้ึน เทคโนโลยี

จะสามารถดักจับยูเรเนียมท่ีหลอมตัวลง

และปองกันไมใหไหลลงไปใตพ้ืนดินโดย

บริษัท Atomstroyexport ของรัสเซีย ได

รับเหมากอสรางโรงไฟฟา Tianwan ในจีน 

นับเปนโรงไฟฟาแหงแรกในโลกท่ีเลือกใช

เทคโนโลยีน้ี 

ประการท่ีสี ่ เสริมระบบความปลอดภยั

เพื่อปองกันแผนดินไหวและคลื่นสึนามิ 

เปนตนวา เมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2554 

รัฐบาลญ่ีปุนไดสั่งการใหบริษัท Chubu 

Electric Power ปดโรงไฟฟานิวเคลียร

แหงหนึ่งที่ตั้งอยูหางจากกรุงโตเกียวไปทาง

ตะวันตกเฉียงใต 120 กิโลเมตร จนกวา

บรษิทัฯ จะสามารถเสริมระบบความปลอดภยั

ตอแผนดินไหวและคล่ืนสึนามิ 

สำหรับจุดออนสำคัญของโรงไฟฟา

นิวเคลียรแหงน้ี มีสาเหตุหลายประการ 

เนื่องจาก 

ประการแรก แมโรงไฟฟาไดออกแบบ

ใหสามารถทนทานตอแผนดินไหวในระดับ

สูงมาก แต ไม ไดออกแบบเพื่อรองรับ 

คลื่นยักษสึนามิ ทำใหไมมีกำแพงสูงเพื่อ

ปองกันโรงไฟฟาจากคลื่นยักษสึนามิใน

ระดับความสูงถึง 15 เมตร ในคร้ังนี้ได  

ประการที่สอง คูมือออกแบบโรงไฟฟา

นวิเคลียรของคณะกรรมาธิการความปลอดภัย

โรงไฟฟานิวเคลียรของญ่ีปุน กำหนดตอง

ออกแบบใหสามารถปดเตาปฏิกรณอยาง

ปลอดภัย และใหระบบระบายความรอน

สามารถทำงานไดตอเนื่อง แมวาไฟฟาจะ

ดับเปนระยะเวลาสั้นๆ โดยคูมือไดระบุวา

ไมจำเปนตองออกแบบ เผือ่ไวกรณไีฟฟาดบั

เปนเวลานาน เนื่องจากมั่นใจวาสามารถ

ซอมแซมระบบสายสงไฟฟาใหกลับคืนมา

เปนปกติอยางรวดเร็ว 

ประการที่สาม แมโรงไฟฟามีเครื่อง

กำเนิดไฟฟาสำรองที่เปนเคร่ืองยนตดีเซล
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ปจัจบุนัวกิฤตคิวามมัน่คงดา้น
พลงังานของไทย กำลงัเปน็ประเดน็
ที่ร้อนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่างๆ 
ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน องค์กร ไป
จนถึงระดับประเทศ ต่างให้ความ
สนใจกับปัญหาดังกล่าวเป็นพิเศษ 
เนื่องจากเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วว่า 
ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ภาวะ
วิกฤติด้านพลังงาน 

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ และมอบเงินสนับสนุนการนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ และมอบเงินสนับสนุนการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือจำนวน 9 ล้านบาท ให้ตัวแทนชาวบ้านคลองเรือ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือจำนวน 9 ล้านบาท ให้ตัวแทนชาวบ้านคลองเรือ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 
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ทีมงานฝ่ายช่างของ กฟผ. ทีมงานฝ่ายช่างของ กฟผ. 
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นางวราทิพย์ อานันทนสกุล หัวหน้ากองนางวราทิพย์ อานันทนสกุล หัวหน้ากอง
ประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า ฝ่ายประสานสื่อสารระบบผลิตและส่งไฟฟ้า ฝ่าย
สื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง สื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง   
ประเทศไทย ประเทศไทย 

นายละเมียด สวัสดิ์ภักดิ์ ราษฎรอาวุโสบ้านนายละเมียด สวัสดิ์ภักดิ์ ราษฎรอาวุโสบ้าน
คลองเรือเป็นผู้นำคนสำคัญของชุมชน คลองเรือเป็นผู้นำคนสำคัญของชุมชน 

นางวราทพิย ์อานนัทนสกลุ นำคณะสือ่มวลชนเยีย่มชมความคบืหนา้การกอ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงันำ้ชมุชนนางวราทพิย ์อานนัทนสกลุ นำคณะสือ่มวลชนเยีย่มชมความคบืหนา้การกอ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงันำ้ชมุชน  
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ชาวบ้านช่วยกันก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน ชาวบ้านช่วยกันก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน 

ชาวบ้านคลองเรือ ร่วมแรงร่วมใจกันขนวัสดุชาวบ้านคลองเรือ ร่วมแรงร่วมใจกันขนวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน อุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน 
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ชุมชนบ้านคลองเรือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนว ชุมชนบ้านคลองเรือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนว   
พระราชดำริ ครั้งที่ 4 พระราชดำริ ครั้งที่ 4 
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แตในอีกดานหนึ่ง ปญหาที่ยังนากังวล

คือ เรื่องความปลอดภัยของโรงไฟฟา

นิวเคลียร จากการรั่วไหลของกัมมันตรังสี 

และของเสีย คือ กากยูเรเนียมที่ใชเปน 

เชือ้เพลงิ ทำใหประชาชนในหลายๆ ประเทศ 

เปนหวง และเปนเหตุผลสำคัญของการ 

ตอตานโรงไฟฟานิวเคลียร  

โรงไฟฟานวิเคลยีร เปนการผลติ
ไฟฟาทีเ่ปนพลงังานสะอาด ไมปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดที่กอให 
เกดิปญหาโลกรอน ไมมเีขมา กาซ
ซลัเฟอรไดออกไซด และกาซท่ีสราง
มลภาวะในอากาศอ่ืน  ๆ

นิว เคลียรนั้น คลายคลึงกับโรงไฟฟา

พลังงานความรอนทั่วไป กลาวคือ เปนการ

ใชพลังงานความรอนที่ไดจากเตาปฏิกรณ

นวิเคลยีร ไปผลติไอนำ้ เพือ่หมนุกังหนัไอน้ำ

ของเคร่ืองกำเนิดไฟฟา และผลิตกระแส

ไฟฟาออกมา  

ขอแตกตางกันคือ ตนกำเนิดพลังงาน

ความรอนของโรงไฟฟาอื่นๆ จะมาจากการ

เผาไหมของเชื้อเพลิง แตแหลงพลังงาน

ของโรงไฟฟานิวเคลียร เกิดจากปฏิกิริยา

แตกตัวของยูเรเนียม-235 ในเชื้อเพลิง

นวิเคลยีร ซึง่เปนกระบวนการปฏิกริยิาลกูโซ

ทีเ่รยีกกนัวา “ฟวช่ัน” จะแตกตวัเปนธาตุใหม

และไดนิวตรอนพรอมความรอนออกมา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเกิดวิกฤติการณ

นิวเคลียร ท่ีโรงไฟฟาฟูกูชิมะในญ่ีปุน ซ่ึง

เปนผลจากแผนดินไหวและคลื่นยักษสึนามิ 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ที่ผานมา ไดสง

ผลกระทบตอการกอสรางโรงไฟฟานวิเคลยีร

ในประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทยเปน

อยางมาก จนรัฐบาลตองเลื่อนแผนการ

กอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรออกไปกอน  
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การผลิตไฟฟาโดยใชพลงังานนิวเคลียร 

เกิดขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อ 55 ปกอน โดย 

เตาปฏิกรณนิวเคลียรที่ Calder Hall ใน

อังกฤษไดเ ร่ิมจายกระแสไฟฟาตั้งแตป 

2499 อีก 1 ปตอมา สหรัฐอเมริกาสราง

โรงไฟฟานวิเคลยีรโรงแรกทีเ่มอืงชปิปงพอรต 

ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย จากนั้นในป 2502 

ฝรั่งเศสก็เปนประเทศที่สามของโลกที่มี 

โรงไฟฟานวิเคลียร และอีก 5 ปตอมา รสัเซยี

จึงมีโรงไฟฟานิวเคลียรเปนประเทศถัดไป 

หลักการผลิตไฟฟาโดยใชพลังงาน
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โดยนิวตรอนท่ีออกมาน้ันจะทำให เ กิด

ปฏิกิริยาฟวชั่นกับอะตอมยูเรเนียมอื่น

กลายเปนปฏิกิริยาตอเนื่องเปนลูกโซ 

ปญหาสำคัญของพลังงานนิวเคลียร 

คอื ปฏกิริยิาฟวชัน่จะกอใหเกดิสารกมัมันต-

ภาพรังสีหลายแบบ ซึ่งมีครึ่งชีวิตอายุตั้งแต

ไมโครวินาทีไปจนถึงหลายพันลานป โดย

ไอโซโทปรงัสีทีเ่กดิมาหลงัจากการเกดิฟวชัน่

นั้น ตามปกติแลวจะยังคงปะปนอยูภายใน

แทงเช้ือเพลิง ซึ่งสามารถนำมาแยกเพ่ือใช

ประโยชนในทางการแพทย อุตสาหกรรม 

และการเกษตรได  

แมกรณเีตาปฏกิรณหยดุการทำงาน แต

ยังคงมีความรอนตกคาง (Residual Heat) 

อยู ซึ่งความรอนดังกลาวจะคอยๆ ลดลง

หลังจากแกนปฏิกรณหยุดทำงาน ทั้งนี้ 

ความรอนตกคางที่เกิดขึ้น เปนผลมาจาก

การสลายตัวทางรังสี ของสารกัมมันตรังสี

จากปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชั่น เพื่อใหมี

ความเสถียร สารกัมมันตรังสีจึงปลดปลอย

พลงังานออกมาในรูปรงัสี และอนุภาคเลก็ๆ 

เชน รงัสอัีลฟา เบตา แกมมา และนิวตรอน 

½ÃÑè§àÈÊ¼ÅÔμä¿¿‡Ò¨Ò¡
¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ�ÁÒ¡·ÕèÊØ´  

ปจจุบันทั่วโลกมีโรงไฟฟานิวเคลียร

ประมาณ 441 โรง ใน 30 ประเทศ กำลัง

ผลิตรวม 376,000 เมกะวัตต โดยสหรัฐฯ 

มมีากทีส่ดุคือ 104 โรง รองลงมาคือ ฝรัง่เศส 

58 โรง ญี่ปุน 54 โรง รัสเซีย 32 โรง 

เกาหลีใต 21 โรง อินเดีย 19 โรง เยอรมนี 

17 โรง สหราชอาณาจักร 10 โรง สเปน  

9 โรง และสวิตเซอรแลนด 5 โรง  

สำหรับประเทศท่ีมีสัดสวนการผลิต

ไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรเปนสัดสวน

มากที่สุดคือ ฝรั่งเศสรอยละ 78 ของกำลัง

การผลิตไฟฟารวม เบลเยียมรอยละ 54 

สวิตเซอรแลนดรอยละ 40 เกาหลีใตรอยละ 

34 ญี่ปุนรอยละ 30 เยอรมนีรอยละ 26 

สเปนรอยละ 23 ไตหวันรอยละ 20 สหรัฐฯ 

รอยละ 19 รสัเซยีรอยละ 16 และจนีรอยละ 2  

ขณะเดียวกันหลายประเทศไดประกาศ

กอสรางโรงไฟฟาเพิ่มเ ติม เปนตนวา 

ประธานาธิบดีบารัก โอบามา ประกาศเม่ือ

ตนป 2553 วาสหรัฐฯ จะกอสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรอีก 100 โรง เพื่อชวยแกไขปญหา

โลกรอน และเพื่อสรางความม่ันคงดาน

พลังงานใหกับประเทศ 

สำหรับเกาหลีใตประกาศแผน 15 ป 

เม่ือป 2549 ทีจ่ะกอสรางโรงไฟฟานวิเคลียร

เพิ่มเติมอีก 8 โรง เพื่อเพิ่มสัดสวนการผลิต

เปนรอยละ 43.4 ภายในป 2563 

สวนญีปุ่นซึง่มโีรงไฟฟานวิเคลียร 54 โรง 

กำลังผลิตรวม 49,000 เมกะวัตต คิดเปน

สดัสวนรอยละ 30 ของการผลิตไฟฟาทัง้หมด 

ประกาศจะกอสรางโรงไฟฟานวิเคลยีรเพิม่เตมิ

อีกอยางนอย 14 โรง ภายในป 2573 เพื่อ

เพิ่มสัดสวนเปนรอยละ 50 ภายในป 2573  

รัสเซียไดประกาศเพิ่มสัดสวนการผลิต

ไฟฟา จากพลังงานนิวเคลียรจากปจจุบัน

รอยละ 16 เปนรอยละ 25 - 30 ภายในป 2573 

ขณะท่ีอนิเดียประกาศจะลงทนุ 175,000 

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อกอสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรเพิ่มเติมอีกประมาณ 21 โรง เพื่อ

เพิ่มกำลังผลิตจากป 2553 ขนาด 4,560 

เมกะวัตต เพิ่มเปน 63,000 เมกะวัตต 

สำหรับเวียดนามไดประกาศเมื่อเดือน

มิถุนายน 2553 จะกอสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรจำนวน 8 โรง 

»ÃÐà·È·Õèμ‹ÍμŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹
¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ� 

แมหลายประเทศสงเสริมการกอตั้ง

โรงไฟฟานิวเคลียร แตก็มีบางประเทศท่ียัง

ไมเห็นชอบกับการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร

อยูบาง เปนตนวา รัฐบาลเยอรมนีประกาศ

เมื่อป 2543 จะยกเลิกการผลิตไฟฟาจาก

พลงังานนิวเคลยีรภายในป 2564 ซึง่หลังจาก

บรรยากาศภายในโรงไฟฟานิวเคลียร Kashiwazaki Kariwa ของญี่ปุน 
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ป 2543 เปนตนมาไดมีการปดโรงไฟฟาฯ 

ไปแลว 2 แหง และไมมีการสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรใหมเลย ทำใหขณะน้ีมีโรงไฟฟา

นิวเคลียรเหลืออยู 17 แหง  

อยางไรก็ตาม รัฐบาลปจจุบันของ

นายกรฐัมนตรีอังเกลา แมรเคล ไดตดัสนิใจ

ทีจ่ะขยายเวลาปดทำการโรงไฟฟานวิเคลยีร

ในป 2564 และเพิ่มขึ้นอีกเปนรอยละ 11 

ในป 2573 

กระทรวงพลังงานไดให เหตุผลถึง

ความจำเปน ท่ีประเทศไทย จะตองมี 

โรงไฟฟานิ ว เค ลียร ในแผน PDP ไว 

หลายประการ 

ประการแรก เพื่อลดความเสี่ยงกับ

การผูกติดกับการใชกาซธรรมชาติ หาก

เกิดปญหาเชนที่ ผ านมาอาจจะส งผล 

ตอความม่ันคงของระบบไฟฟา โดยเฉพาะ

ประเด็นความเส่ียงกรณีกาซจากแหลงพมา

ที่ตองหยุดสงกาซ ทำใหตองเรงเดินเครื่อง

ดวยโรงไฟฟาพลังน้ำ จนเกิดน้ำทวมพ้ืนท่ี

ใกลเคียง และการตองเดินเครื่องดวย 

โรงไฟฟาที่ตองใชน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา

ขึ้นมาทดแทน ซึ่งสงผลตออัตราคาไฟฟา

ผันแปรอัตโนมัติ หรือคา Ft ในท่ีสุด 

ประการที่สอง ลดตนทุนคาไฟฟา 

เนื่องจากมีตนทุนคอนขางต่ำ โดยไดมีการ

คำนวณในขณะน้ันวา มตีนทุนการผลิตไฟฟา 

2.45 บาทตอหนวย เปรยีบเทียบกบัการผลิต

ไฟฟาจากถานหิน 2.69 บาทตอหนวย 

และการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 2.93 

บาทตอหนวย  

ขณะทีป่จจบุนัไทยพ่ึงพาการผลติไฟฟา

จากกาซธรรมชาติมากถึงรอยละ 71 ซึ่ง

หากไมมกีารปรับโครงสรางแลว จะมตีนทนุ

การผลติไฟฟาสงูข้ึนมากในอนาคต เน่ืองจาก

ปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติจากอาวไทย

ไมเพียงพอ ในปจจุบันตองนำเขาจาก

ประเทศพมาเปนการเพ่ิมเติม และใน

อนาคตจำเปนตองนำเขาจากประเทศท่ีอยู

หางไกลออกไป ซ่ึงจะตองนำเขาในรูปกาซ

ธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งตนทุนจะเพิ่มสูง

ขึ้นและราคาจะผันผวนมากขึ้นตามราคา

ตลาดโลก 

ประการท่ีสาม เพื่อลดภาวะโลกรอน 

เนื่ องจากการผลิตไฟฟาดวยพลังงาน

นวิเคลยีรจะปลอยกาซเรอืนกระจกนอยมาก  

ออกไปอีก 8 - 14 ป แตยงัยนืยนัวาพลงังาน

นิวเคลียรไมสำคัญในระยะยาว โดยเปน

เพยีงตวัชวยในชวงเปลีย่นผานกอนท่ีเยอรมนี

จะพัฒนาไปสูยุคของพลังงานหมุนเวียน

อยางเต็มระบบเทานั้น และรัฐบาลยังคง

ยดึม่ันในนโยบายท่ีจะปดโรงไฟฟานวิเคลียร

ในอนาคตอยูเหมือนเดิม  

ขณะที่รัฐสภาของเดนมารกไดผานมติ

เมือ่ป 2528 หามกอสรางโรงไฟฟานวิเคลียร

ในประเทศ สำหรับเบลเยียมและอิตาลีได

มีกฎหมาย หามกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร

เพิ่มเติมแลว 

ä·Â¡ÓË¹´¡‹ÍÊÃŒÒ§ 5 âÃ§  
สำหรับกรณีของประเทศไทย คณะ

รัฐมนตรีมีมติ เมื่ อ เดือนมีนาคม 2553 

อนุมัติแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาสำหรับ 

ป 2553 - 2573 (PDP 2010) กำหนดเพ่ิม

กำลังผลิตไฟฟาเปน 54,005 เมกะวัตต 

โดยในจำนวนน้ีจะมาจากโรงไฟฟานวิเคลยีร 

5 โรง รวมกำลังผลิตรวม 5,000 เมกะวัตต 

โดยกำหนดทยอยเขาระบบต้ังแตป 2563 - 

2571 ซึ่งจะทำใหสัดสวนการผลิตไฟฟา

โดยใชพลังงานนิวเคลียรเพิ่มเปนรอยละ 6  

บรรยากาศภายนอกโรงไฟฟานิวเคลียร Kashiwazaki Kariwa ของญ่ีปุน ที่กำลังกอสราง 
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àÅ×èÍ¹¡‹ÍÊÃŒÒ§ÍÍ¡ä» 3 »‚ 
แมวาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผน 

PDP แตยังไมไดอนุมัติใหกอสรางโรงไฟฟา

นวิเคลยีรแตอยางใด เนือ่งจากยังไมมัน่ใจวา

จะสามารถกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรได 

โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบกลับไปศึกษา 

ถึงความเปนไปไดของโครงการโรงไฟฟา

นิวเคลียรมาใหม และจะตองนำเสนอคณะ

รัฐมนตรีอีกคร้ังภายในป 2554 พรอมกับ

กำหนดใหศกึษาเพิม่เตมิ เพือ่จดัทำแผนสำรอง

วา หากไมสามารถเดินหนาโครงการกอสราง

โรงไฟฟานวิเคลยีรได จะสามารถหาเชือ้เพลิง

อื่นๆ เขามาเพิ่มเติมไดหรือไม และตนทุน

คาไฟฟาจะเปนอยางไร 

ลาสุดเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2554 

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาต ิซึง่

มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 

เปนประธาน มีมติเห็นชอบใหเล่ือนการ

กอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรตามแผน PDP-

2010 ออกไป 3 ป ทำใหจำนวนโรงไฟฟา

นิวเคลียรที่กำหนดกอสรางในชวงเวลา

ตามแผน PDP 2010 ลดลงจากเดิม 5 แหง

เหลือ 4 แหง โดยโรงไฟฟานิวเคลียรแหงที่ 

5 อยูนอกระยะเวลาของแผน เนื่องจาก

เกดิเหตุระเบิดของโรงไฟฟานวิเคลียรในญ่ีปุน 

ทำใหขาดความเช่ือมั่นและการยอมรับของ

คนไทย รวมทั้งทาทีของรัฐบาลของหลาย

ประเทศ ตองการทบทวนโครงการโรงไฟฟา

นิวเคลียรดวย 

พรอมกันนี้ ที่ประชุมยังไดมอบหมาย

ใหสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงาน

นิวเคลียร (สพน.) รับไปดำเนินการศึกษา

วเิคราะห เพือ่ปรบัปรงุการเตรียมความพรอม

และสรางความรูความเขาใจใหประชาชน

อยางตอเน่ือง พรอมเตรียมนำโรงไฟฟา

กงัหนักาซ 3 โรงมาทดแทน โดยอยูระหวาง

พจิารณาความเหมาะสมวาจะให การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) หรือ 

ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) เปน 

ผูดำเนินการลงทุน 

บรรยากาศภายในโรงไฟฟานิวเคลียร Kashiwazaki Kariwa ของญี่ปุน 
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วารสารสงเสริมการลงทุน
ฉบับที่ผานมา ผูเขียนไดมีโอกาส
เลาถึงที่มาของมาตรการสงเสริม
การลงทุน ในจังหวัดระยอง และ
ทิ้งทายไววา จะนำตัวอยางท่ีเปน
กรณีศกึษาการขอรับการสงเสริม
การลงทุนในจังหวัดระยองมาใหดู
กนัวา มแีนวทางการบรหิารจัดการ
มลสารอยางไร จึงจะไดรับการ
อนมุตัสิงเสรมิการลงทุนจากบีโอไอ 

ที่ไมกอใหเกิดมลพิษ หรืออุตสาหกรรม

เดิ ม ท่ี ใช เ ทค โน โล ยี ในการลดมลพิษ 

โดยเฉพาะสารประกอบอินทรียระเหย 

(Volatile Oryanic Compounds: VOCs)  

 จากที่กลาวมาขางตนนี้ เสมือนเปน

จุดเร่ิมตนสวนหน่ึงของการเกิดนโยบาย 

สงเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง 

ที่มีรายละเอียดตามประกาศสำนักงานฯ ท่ี 

ป.1/2554 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2554 ซึ่ง

ประกาศดังกลาวเปนประกาศท่ีมุงเนนใน

การแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอมในจังหวัด

ระยอง โดยเฉพาะในเขตตำบลมาบตาพุด 

ที่เปนที่วิตกกังวลกันมากในชวง 2 - 3 ปที่

ผานมา 

ผูเขียนไดกลาวใหทราบถึงหลักเกณฑ

มาตรการสงเสริมฯ ในระยองไปบางแลว 

แตเพื่อเปนการเตือนความทรงจำ จะขอ

กลาวถึงเนื้อหาหลักของมาตรการดังกลาว

อีกครั้ง ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังน้ี 

 1. โครงการทีข่อรบัการสงเสริมฯ ทีอ่ยู

ในขายจะตองคุมเขมดานสิ่งแวดลอมเปน

พิเศษ จะตองเปนโครงการท่ีตั้งอยูในพื้นท่ี

เปาหมายในจังหวัดระยองไดแก เขตตำบล

มาบตาพุด ตำบลหวยโปง ตำบลเนินพระ 

และตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง 

ตำบลมาบขา อำเภอนิคมพัฒนา และ

ตำบลบานฉาง อำเภอบานฉาง รวมทั้ง
ในฉบบันี ้เราจะมาลองดวูา รายละเอียด

ของโครงการท่ีมีรายละเอียดถูกตองตาม

เกณฑของมาตรการสงเสริมฯ ในจังหวัด

ระยองเปนอยางไร 

¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
ã¹¾×é¹·Õè Ñ̈§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§ ¤ØÁà¢ŒÁ
´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

ภายหลังจากท่ีศาลปกครองมีคำพิพากษา

ยกฟองคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

และ 8 หนวยงานของรัฐ เมือ่วนัท่ี 2 กนัยายน 

2553 และมคีวามเหน็เพ่ิมเตมิวา หนวยงาน

ที่เกี่ยวของควรจะตองเรงทำความเขาใจกับ

ผูประกอบการทัง้ 76 โครงการในมาบตาพุด

วาโครงการใดบางเขาขาย 11 ประเภท

กิจการรุนแรง และโครงการใดท่ีไมเขาขาย

ที่จะตองปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง

ของรัฐธรรมนูญฉบับป 2550  

หลังจากน้ันผูที่เกี่ยวของดานเศรษฐกิจ

และการลงทุนของประเทศไทย มีความ

เห็นตรงกันวา ประเทศไทยควรจะใสใจใน

ปญหาเร่ืองการลงทุนกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน

โดยเฉพาะการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

ซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.)

ไดมอบหมายใหหนวยงานภาครัฐท่ีเกีย่วของ

รวมทั้งบีโอไอเรงดำเนินการแกไขปญหา

การลงทุนกับสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่มาบตาพุด  

สำหรบับีโอไอ ไดมกีารพิจารณาทบทวน

นโยบาย และมาตรการการสงเสรมิฯ สำหรบั

อุตสาหกรรม/กิจกรรมประเภทตางๆ ใน

พื้นที่มาบตาพุด โดยมีวัตถุประสงคหลัก

คอื จะตองสงเสริมการลงทนุในอุตสาหกรรม
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พื้นที่ทะเลภายในแนวเขต และเขตอุตสาห-

กรรมของบรษิทั ไออารพซี ีจำกดั (มหาชน) 

2. หากเปนโครงการทีไ่มกอใหเกิด NOx, 

SO2 และ VOCs ซึ่งมีสารเคมีท่ีเปนกลุม

เปาหมายสำคัญ 3 ชนิด ไดแก เบนซีน 1, 

3-บิวทาไดอีน และ 1, 2-ไดคลอโร อีเทน 

ใหพิจารณาใหการสงเสริมฯ ตามปกติ 

 3. หากเปนโครงการท่ีอาจกอใหเกิด 

NOx และ SO2 จะพิจารณาใหการสงเสริมฯ 

หากเปนไปตามเง่ือนไข คือ มกีารดำเนนิการ

ปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ตามมาตรการปรับลด และสำรองสัดสวนคา

การระบายมลพิษทางอากาศในดาน NOx 

และ SO2 (มาตรการ 80/20) 

4. หากเปนโครงการท่ีอาจกอใหเกิด 

VOCs เปาหมาย 3 ชนดิ จะตองปฏิบตัติาม

เงือ่นไขดงัน้ี คอื จะตองมกีารบริหารจัดการ

และการปลอยมลพิษไมเพิ่มขึ้นจากเดิม 

โดยใหเปนการกำกับดูแลในภาพรวม ซึ่ง

หากมีการลงทุนเพิ่ม จะตองไมทำใหอัตรา

การระบาย (Load) สารอินทรียระเหย 

เปาหมายในพ้ืนที่เพิ่มขึ้น  

5. หากเปนโครงการท่ีกอใหเกิด NOx, 

SO2 และ VOCs เปาหมาย 3 ชนิด และ

เปนโครงการที่จะตองไดรับความเห็นชอบ

ในรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณภาพ 

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย (Environ-

mental Safety Assessment: ESA)/

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(Environmental Impact Assessment: 

E IA)/รายงานการวิเคราะหผลกระทบ 

สิ่งแวดลอม สำหรับโครงการที่อาจกอให

เกิ ดผลกระทบอย างรุนแรงต อชุมชน  

ดานส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ (EIA สำหรับโครงการอาจรุนแรง) 

แลวแตกรณี โดยโครงการท่ีขอรับการสงเสริมฯ 

นัน้ จะตองไดรบัความเห็นชอบในรายงานใด

รายงานหน่ึง กอนออกบัตรสงเสริมฯ 

ทั้ง 5 ขอนี้คือ สาระสำคัญหลักที่ใชใน

การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ 

ในจังหวัดระยอง 

â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèμÑé§ÍÂÙ‹ã¹ÃÐÂÍ§ 
¨ÐμŒÍ§àÃÔèÁ Ù́¨Ò¡ÍÐäÃ 

หากกลาวถึงการลงทุนในจังหวดัระยอง 

หลายคนมกัจะนกึไปถงึการลงทนุในโครงการ

ขนาดใหญตางๆ ที่มีเงินลงทุนสูงเปนหลัก

พันลานข้ึนไป เชน อุตสาหกรรมปโตรเคมี 

โรงกลั่นน้ำมัน หรือโรงไฟฟา เปนตน และ

บางทานอาจจะคิดวาโครงการใหญๆ  เทาน้ัน 

ที่ตองมีการควบคุมอยางเขมงวดดาน 

สิ่งแวดลอมตามมาตรการสงเสริมฯ ใน

จังหวัดระยองท่ีเพิ่งประกาศลาสุด สวน

โครงการเล็กๆ หรือโครงการท่ีไมใชกิจการ

ปโตรเคมี ก็จะไมอยูในขายตองควบคุม

ดูแลสิ่ งแวดลอมเปนพิ เศษกอนอนุมัติ

โครงการ 

แตในความเปนจรงิทีถ่กูตอง หลกัเกณฑ

การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ 

ในจังหวัดระยอง ตามนโยบายสงเสริม

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ได

ครอบคลุมทุกประเภทกิจการที่ ใหการ 

สงเสริมฯ ที่อาจจะมีกระบวนการผลิต 

หรือข้ันตอนท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนกิจการปโตรเคมี 

กิจการผลิตไฟฟา กิจการผลิตเหล็กแปรรูป 

กิจการผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส กิจการ

ผลิตชิ้นสวนโลหะหรือแมกระท่ังกิจการ

เกษตรก็ตาม  

หากโครงการเหลา น้ันอยู ในพื้นที่ 

เปาหมาย หรือกระบวนการผลิตที่ขอรับ

การสงเสริมฯ มีขั้นตอนท่ีอาจกอใหเกิด

มลภาวะ บีโอไอก็จะใชหลักเกณฑตาม

มาตรการสงเสริมฯ ในจังหวัดระยองมา

พิจารณาทุกประเภทกิจการ 

สำหรับพ้ืนท่ีเปาหมายจะอยูที่ใดบาง 

แนนอนวามาตรการน้ีเปนมาตรการท่ีดูแล

เรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิเศษในจังหวัดระยอง 

แตไมไดหมายความวาทุกพ้ืนท่ีในระยอง

จะอยูในพ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย  

บีโอไอไดกำหนดพื้นที่ เปาหมายใน

จังหวัดระยอง ที่จะตองมีการควบคุมดาน

สิง่แวดลอมเปนพเิศษอยางชดัเจน โดยพืน้ที่

เปาหมายน้ัน ไดแก เขตตำบลมาบตาพุด 

ตำบลหวยโปง ตำบลเนินพระ และตำบล

ทับมา อำเภอเมืองระยอง ตำบลมาบขา 

อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลบานฉาง 

อำเภอบานฉาง รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายใน

แนวเขต และเขตอุตสาหกรรมของบริษัท 

ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)  
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ระบายมลสารจากคาท่ีดำเนินการไดจริง

กอน เชน ในโครงการท่ีดำเนินการอยูเดิม 

มีการปลอยมลสาร 1,000 สวน และ 

ผูประกอบการรายน้ันไดเสนอแผนท่ีจะ

สามารถลดการระบายมลสารเดิมลงได 

100 สวน คือ ลดการปลอยมลสารเหลือ 

900 สวน ซึ่ งภายหลัง เสนอแผนแลว  

ผูประกอบการรายน้ันจึงจะสามารถลงทุน

ใหมได โดยโครงการใหมจะระบายมลสาร

ไดไมเกิน 80 สวน ซึ่งในทายที่สุด จะทำให

ปริมาณการปลอยมลสารเม่ือรวมของเกา

ภายหลังการปรับลดแลว รวมกับของใหม 

จะมีการปลอยมลสารเหลือเพียง 980 สวน 

สำหรับอีก 20 สวนที่ เหลือจะคืนใหกับ 

สิ่งแวดลอมตอไป  

หากเปนดังนี้ ภาพรวมการระบาย 

มลสารของผูประกอบการรายนี้จะดีขึ้น 

คือ สามารถลดการระบายมลพิษจากเดิม 

1,000 สวน ลดลงเหลือ 980 สวน เมื่อรวม

การระบายจากโครงการเดิมกับโครงการ

ใหมแลว 

ดังนั้น หากโครงการใดท่ียื่นขอรับการ

สงเสริมฯ ในจังหวัดระยอง เปนโครงการท่ี

มีกระบวนการผลิตหรือมีขั้นตอนที่ทำให

เกดิ NOx และ SO2 แตผูประกอบการรายน้ัน 

ไดมีการดำเนินการปรับปรุงระบบเพ่ือลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามมาตรการ

ปรับลดและสำรองสัดสวนคาการระบาย

มลพิษทางอากาศในดาน NOx และ SO2 

ตามตัวอยางขางตน ก็อยูในขายที่บีโอไอจะ

สามารถพิจารณาอนุมัติใหการสงเสริมฯ ได  

à·¤â¹âÅÂÕ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ¡Ñº¡ÒÃ Ù́áÅ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนทีจ่งัหวัด

ระยองในปจจุบัน ถือเปนปญหาเรงดวน

ลำดับตนท่ีตองไดรับการแกไข โดยเฉพาะ

ปญหาเร่ืองสารประกอบอินทรียระเหย 

(Volatile Organic Compounds : VOCs)  

ขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 

2550 - 2554 ที่กำหนดออกมาเพื่อแกไข

ปญหาและควบคุมดูแลระดับการปลอย

สารอินทรียออกสูสิ่งแวดลอมในจังหวัด

ระยอง ซึ่งภาครัฐไดใหความสนใจเร่ือง

การระบายมลสารทางอากาศเปนอยางมาก 

และไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลจนกระท่ัง

ไดพบวา มลสารที่มีการระบายออกสู

บรรยากาศมากในเขตตำบลมาบตาพุด

และบางสวนของพ้ืนที่ในจังหวัดระยอง 

ไดแก กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) 

และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  

ออกไซดของไนโตรเจนมีหลายชนดิ แต

ทีส่ำคญัและพบมากคอื ไนโตรเจนไดออกไซด 

(NO2) ซึ่งเกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง

ตางๆ เชน กาซธรรมชาติ หรือ ถานหิน 

เปนตน สวนกาซซัลเฟอรไดออกไซด เปน

กาซไมมีสี ไมไวไฟ กาซทั้งสองชนิดนี้อาจ

กอใหเกิดอันตราย ตอระบบทางเดินหายใจ 

เชน หลอดลมอักเสบเรื้อรัง เปนตน 

หลายทานอาจจะยงัไมเขาใจความหมาย

ของมาตรการ 80/20 ผูเขียนขออธิบาย

ความหมายของมาตรการ 80/20 ดังนี้  

คือ หากผูประกอบการรายใดจะมีการ

กอสรางหรือขยายโรงงานใหมในมาบตาพุด 

ผูประกอบการจะตองมีแผนลดอัตราการ

นั่นหมายความวา โครงการใดที่ยื่น

ขอรับการสงเสริมฯ มีที่ตั้งโครงการอยูใน

จังหวัดระยอง แตไมไดมีท่ีตั้งอยูในเขต

ตำบลและอำเภอที่ระบุไวขางตน โครงการ

ดังกลาวก็จะใชการพิจารณาเกณฑปกติ  

ÁÒμÃ¡ÒÃ 80/20 ¤×ÍÍÐäÃ 
ประกาศสำนักงานฯ ท่ี ป.1/2554 ลง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ไดมีขอความหนึ่ง

ระบุไววา หากโครงการท่ียื่นขอรับการ 

สงเสริมฯ ในจังหวัดระยอง เปนโครงการที่

มีกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนท่ีมีการเกิด

มลพิษ NOx และ SO2 จะพิจารณาใหการ

สงเสริมฯ หากปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กำหนด

ในประกาศที่ ป.1/2554 เทานั้นคือ จะตอง

มีการดำเนินการปรับปรุงการปลอยมลสาร

ของโครงการเดิมกอนที่จะมีการลงทุน

โครงการใหม เพื่ อลดผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอม ตามมาตรการปรับลดและ

สำรองสัดสวนคาการระบายมลพิษทาง

อากาศในดาน NOx และ SO2 หรือทีเ่รยีกวา 

มาตรการ 80/20 

มาตรการปรับลดและสำรองสัดสวน

คาการระบายมลสารทางอากาศในดาน 

NOx และ SO2 หรือ มาตรการ 80/20 เปน

มาตรการหน่ึงในแผนปฏิบัติการลดและ
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ผลกระทบของสาร VOCs ตอระบบ

ตางๆ ของรางกายมนุษย มีหลายดาน 

เชน มีผลทำใหไมสบายหายใจไมสะดวก 

เคืองตา ระคายคอ จมูก ปวดศีรษะเปนไข 

มีผลกระทบตอภูมิคุมกัน ทำใหระบบ

ภมูคิุมกันลดลง ตดิเชือ้ไดงาย มผีลตอระบบ

ประสาท กดประสาททำลายประสาทสวนกลาง 

ทำใหงวงนอน วิงเวยีนศีรษะ ซึมเศรา หมดสต ิ

และที่อันตรายท่ีสุดคือ การมีผลตอสุขภาพ

ในดานอ่ืนๆ เชน ระบบพันธุกรรม ระบบ

ฮอรโมน ระบบสบืพันธุ และกอใหเกิดมะเรง็

บางชนิดได 

บีโอไอ จึงไดมีการพิจารณาทบทวน

มาตรการสงเสริมฯ สำหรับโครงการใหม

หรอืขยาย ทีก่อใหเกิดสารอนิทรียระเหยงาย 

(VOCs) ในพื้นที่เปาหมายจังหวัดระยอง 

โดยมีเปาหมายที่จะลดและควบคุมสาร 

VOCs 3 ชนิด ประกอบดวย เบนซีน 1,  

3-บิวทาไดอีน และ 1, 2-ไดคลอโรอีเทน 

ตามประกาศสำนักงานฯ ที่ ป.1/2554 ลง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 

ทั้งนี้ ประกาศดังกลาวไดมีการเสนอ

แนวทางการพิจารณาสงเสรมิฯ ในพืน้ทีจ่งัหวัด

ระยอง โดยหากเปนโครงการท่ียื่นขอรับ

การสงเสริมฯ มีขั้นตอนหรือกระบวนการท่ี

กอใหเกิด VOCs เปาหมาย 3 ชนดิ จะตอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขคือ จะตองมีการบริหาร

จดัการและการปลอยมลพษิไมเพิม่ขึน้จากเดมิ 

โดยใหเปนการกำกับดูแลในภาพรวม ซึ่ง

หากมีการลงทุนเพิ่ม จะตองไมทำใหอัตรา

การระบาย (Load) สารอินทรียระเหย 

เปาหมายในพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้น โดยสามารถ

พิจารณาในเชิงเทคนิคไดจากรายงานการ 

วิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตางๆ 

เชน รายงานการวิ เคราะหผลกระทบ 

สิ่งแวดลอม (Environmental Impact 

Assessment: EIA) เปนตน และจะตองมี

การใชเทคโนโลยีทีท่นัสมัย (Best Available 

Technology/ Best Practices) ที่มีผลตอ

การลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ 

VOCs เปาหมาย 3 ชนิด  

อยางไรก็ตาม ไดมกีารวเิคราะหเหตผุล

วา แนวทางการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

(Best Available Technology/ Best 

Practices) ที่มีผลตอการลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ VOCs เปาหมาย 3 

ชนิด มีความเหมาะสมมากกวาการนำ

มาตรการ 80/20 มาใชกับ VOCs เนือ่งจาก 

มาตรการ 80/20 ยังมีขอจำกัดในการนำ

ไปปฏิบัติ ในการลดการระบาย VOCs 

สาเหตุจากปจจุบันประเทศไทยยังไมมีการ

จดัเกบ็ขอมลูการระบาย VOCs ในภาพรวม

ของพืน้ทีม่าบตาพดุ ซึง่ตางกบัคาการระบาย

ของ NOx และ SO2 ที่มีการเก็บขอมูลการ

ระบายในระดบัพ้ืนทีม่าบตาพดุมาหลายปแลว 

ดังนั้น แนวทางการใชเทคโนโลยีที่ 

ทันสมัย (Best Available Technology/ 

Best Practices) จึงสามารถนำมาปฏิบัติ

ใชไดทันที โดยไมตองรอฐานขอมูล (VOCs 

Inventory) ในภาพรวมของพื้นที่ รวมทั้ง

สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงาน ตาม

มาตรการสงเสริมฯ ในจังหวัดระยองได

อยางมีประสิทธิผล  

การลงทุนในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะ

การลงทุนในพ้ืนท่ีมาบตาพดุ ไดมกีารลงทนุ

อยางตอเน่ืองมาเปนระยะเวลานานมากกวา 

20 ป โดยเฉพาะในชวง 10 ปทีผ่านมาน้ี มี

จำนวนโครงการลงทุนแลวถงึ 634 โครงการ 

มูลคาเงินลงทุนรวมกวา 1.2 ลานลานบาท 

ซึ่งที่ผานมาหนวยงานภาครัฐ ไดมีการดูแล

และควบคุมปญหาดานส่ิงแวดลอมควบคู

กับการสงเสริมฯ มาโดยตลอด จนสามารถ

ควบคุมและลดอัตราการระบายของสารบาง

ประเภท เชน กาซออกไซดของไนโตรเจน 

และกาซซัลเฟอรไดออกไซด ไดเปนอยางดี  

แต ในบางช วงอาจพบว า ในพื้ นที่ 

มาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง มคีาสงูกวา

มาตรฐานกำหนดเปนบางเวลา ดังน้ัน 

มาตรการสงเสริมฯ ในจังหวัดระยองของ 

บีโอไอ จะเปนหนึ่งในแนวทางที่จะนำมา
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ชวยดูแลใหการลงทุน ใหความสำคัญกับ

การดูแลส่ิงแวดลอมมากข้ึน โดยการ 

ยกระดบัความเขมงวดในการพิจารณาใหการ

สงเสริมฯ ในจังหวัดระยอง ที่มีรายละเอียด

ตามประกาศ สำนักงานฯ ท่ี ป.1/2554 น้ัน 

ไมวาจะเปนการกำหนดพื้นที่เปาหมายให

ชัดเจน การกำหนดตัวชี้วัดที่ตองการแกไข

ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่จังหวัด

ระยองอยางเรงดวน 3 ชนิดหลักไดแก 

กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) กาซ

ซลัเฟอรไดออกไซด (SO2) และสารประกอบ

อินทรียระเหย (Volatile Organic Com-

pounds: VOCs) ที่สำคัญ 3 ชนิด คือ 

เบนซีน 1, 3-บวิทาไดอนี และ 1, 2-ไดคลอโร 

อีเทนและรายละเอียดดานเทคโนโลยีอยาง

ชัดเจน รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขจะตอง

ไดรับความเห็นชอบดานสิ่งแวดลอมกอน

ออกบัตรสงเสริมฯ ซึ่งเดิมจะตองไดรับ

ความเห็นดานสิ่งแวดลอมภายใน 1 ป  

นับจากวันออกบัตรสงเสริมฯ 

ดังนั้น ในอนาคตขางหนา เราหวังวา

ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมในจังหวัดระยอง 

อาจเปนเพียงแคเร่ืองราวท่ีเปนบทเรียนดาน

สิ่งแวดลอม เพราะความรวมมือที่เกิดขึ้น

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมท้ังการกำหนด

นโยบายสงเสริมฯ ที่เขมขนดานการดูแล

สิ่งแวดลอมเฉพาะพ้ืนท่ีในวันน้ี ไดมีสวน

ชวยผลักดันใหการแกไขปญหาลุลวงไปได

ดวยด ี

หากดูแผนภาพ จะไดคำอธิบายแบบ

งายๆ คือ 

1. หากโครงการท่ียืน่ขอรับการสงเสริมฯ 

ไมอยูในพื้นท่ีเปาหมาย เชน ตั้งอยูใน

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

1.1 หาก เปน โครงการทั่ ว ไปที่

ก ระบวนการผ ลิตไมมี ผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม เชน 

ผลิตช้ินสวนพลาสติก บีโอไอ

จะดำเนินการพิจารณาตาม

เกณฑปกติ 

1.2 หากเปนโครงการท่ีตองกำหนด

เงื่อนไขดานส่ิงแวดลอม ให

กำหนดวาจะตองไดรับความ

เห็นชอบภายใน 12 เดือน 

นับจากวันออกบัตรสงเสริมฯ  

2. หากโครงการท่ียืน่ขอรับการสงเสรมิฯ 

อยูในพื้นที่เปาหมาย เชน ตำบลมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง 

2.1 หาก เปน โครงการทั่ ว ไปที่

ก ระบวนการผ ลิตไมมี ผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม เชน 

ผลิตชิ้นสวนพลาสติก บีโอไอ

จะดำเนินการพิจารณาตาม

เกณฑปกติ 

2.2 หากกระบวนการผลิตมี NOx, 

SO2 ใชมาตรการ 80/20 หรือ

มี VOCs จะตองไมปลอย

มลพิษเพิ่มขึ้นในภาพรวมและ

ตองใช Best Practices หรือ 

Technology มาเปรียบเทียบ 

2.3 ห า ก เ ป น โ ค ร ง ก า ร ที่ ต อ ง

ก ำ ห น ด เ งื่ อ น ไ ข ด า น สิ่ ง

แวดลอม ใหกำหนดจะตอง

ไดรับความเห็นชอบกอนออก

บัตรสงเสริมฯ 

2.4 หากเปนโครงการท่ีอยูในพื้นที่

เปาหมาย แตกระบวนการผลิต

ไมมี NOx, SO2 และ VOCs 

แตเปนโครงการท่ีตองกำหนด

เงื่อนไขดานส่ิงแวดลอม ให

กำหนดจะตองไดรับความ

เห็นชอบภายใน 12 เดือน 

นับจากวันออกบัตรสงเสริมฯ  

พื้นที่ตั้งสถานประกอบการ

อยูในพื้นที่เปาหมาย 

มี NOx, SO2  และ VOCs 

เปาหมาย 3 ชนิด 

- พิจารณาตามเกณฑปกติ  

- หากตองกำหนดเง่ือนไข 

EIA/ESA/EHIA ใหกำหนด

ภายใน 12 เดือน นับจาก

วันออกบัตรสงเสริมฯ 

- หากมี NOx, SO2 ใชมาตรการ 80/20 

- หากมี VOCs ตองไมปลอยมลพิษเพิ่มขึ้นในภาพรวม

และตองใช Best Practices หรือ Technology  

- กำหนดเง่ือนไข EIA/ESA/EHIA กอนออกบัตรสงเสริมฯ 

ãª‹ äÁ‹ 

ãª‹ äÁ‹ 
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ผู้ประกอบการรายหนึ่งตั้งอยู่ในเขต

ตำบลมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง มโีครงการที่

ได้รับการส่งเสริมฯ แล้ว 2 โครงการ เป็น

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ปัจจุบันผู้ประกอบการ

รายนี้ กำลังจะยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ใหม่

อีก 1 โครงการ 

โดยโครงการทีข่อรบัการสง่เสรมิฯ ใหม่

มีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกันกับโครงการ

ที่ได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิม และจะมีการ

ระบาย NOx และ SO2 เกิดขึ้นในกระบวน 

การผลิต โครงการลักษณะนี้ บีโอไอจะ

ตารางที่ 1 อัตราการปรับลดมลสารของโครงการเดิม ตารางที่ 1 อัตราการปรับลดมลสารของโครงการเดิม 
หน่วย g/sec 

มลสาร ก่อนขยาย
(A)

หลังขยาย
(B)

ลดลง
(C=A-B)

ร้อยละ80ของการลด
(D=0.8XC)

NOx 5.0 3.0 2.0  1.6 

SO2 1.0 0.6 0.4  0.32 

ตารางที่ 2 ค่าการระบายที่ได้มีการปรับลด ตารางที่ 2 ค่าการระบายที่ได้มีการปรับลด 
รวมกับค่าการระบายของโครงการใหม่ รวมกับค่าการระบายของโครงการใหม่ 

มลสาร ค่าการระบาย(g/sec)

ก่อนการขยายกำลังผลิต หลังการขยายกำลังผลิต
(โครงการเดิม รวมกับโครงการใหม่) 

โครงการ 1 โครงการ 2 รวม โครงการเดิม
ที่มีการปรับ
ลดแล้ว 

โครงการ 
ใหม่ 

รวม 

NOx 3.0 2.0 5.0 3.0 1.0 4.0

SO2 0.6 0.4 1.0 0.6 0.2 0.8

หากเราดูตัวเลขการระบายตารางที่ 1 

และ 2 จะเหน็วา่ในตารางที ่2 ผูป้ระกอบการ

รายนี้ มีโครงการใหม่ แต่อัตราการระบาย

มลสารน้อยกว่าเดิม ดังนั้นหากเป็นไปตาม

มาตรการนี้ นั่นคือ ก่อนที่ผู้ประกอบการ

จะได้รับอนุมัติโครงการใหม่ ผู้ประกอบการ

จะต้องดำเนินการปรับลดการระบายใน

โครงการเดิมก่อน ตามมาตรการ 80/20 

ซึ่งสุดท้ายแล้วสิ่งแวดล้อมของเราจะดีขึ้น

กว่าเดิมแน่นอน 

ภายหลังการปรับลดแล้ว ผู้ประกอบ

การรายนี้จะสามารถปล่อยมลสารที่มาจาก

โครงการใหม่ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของ

ปริมาณที่ปรับลด ซึ่งหมายถึง จะปล่อย

การระบาย NOx ได้ไม่เกิน 1.6 g/sec 

และ SO2 สูงสุดได้ไม่เกิน 0.32 g/sec แต่

โครงการใหม่นี้ปล่อยการระบาย NOx ออก

มาเพียง 1.0 g/sec และ SO2 ออกมา

เพียง 0.2 g/sec ซึ่งหากเป็นไปตามนี้  

บีโอไอก็จะสามารถพิจารณาอนุมัติได้ตาม

เกณฑ์นโยบายส่งเสริมฯ ในจังหวัดระยอง 

พิจารณาให้การส่งเสริมฯ ได้ ก็ต่อเมื่อ 

ผูป้ระกอบการรายนีม้กีารดำเนนิการปรบัปรงุ

เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตาม

มาตรการปรับลดและสำรองสัดส่วนค่าการ

ระบายมลพิษทางอากาศในด้าน NOx และ 

SO2 (มาตรการ 80/20) ของกิจการที่

ดำเนนิการอยูเ่ดมิ ซึง่ผูป้ระกอบการไดแ้จง้วา่

ไดม้กีารปรบัปรงุเพือ่ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

ตามมาตรการ 80/20 แล้ว มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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โครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ มี

กระบวนการผลิตที่ เกิด VOCs อยู่ ใน 

เป้าหมาย 3 ชนิดคือ เบนซีน และ 1, 3-

บิวทาไดอีน ซึ่งผู้ประกอบการที่ขอรับการ

สง่เสรมิฯ ไดน้ำเสนอแผนการบรหิารจดัการ

ดังนี้  

- บริษัทได้เลือกใช้เทคโนโลยีระบบ 

Recovery และ BIO Filter ตามที่

ได้แสดงไว้ในแผนผัง 

เทคโนโลยี การลงทุน(ล้านบาท) การปล่อยVOCs การนำบิวทาไดอีน
มาใช้ใหม่

การปล่อยสาร
CO2/NOx

Recovery 60 ไม่มี มี ไม่มี 

Catalytic Thermal Oxidizer 47 ไม่มี ไม่มี มี 

ผู้ประกอบการได้ให้เหตุผลของการ

เลือกเทคโนโลยีที่ใช้กับเทคโนโลยีอื่น ดังนี้ 

- ระบบ Recovery ใช้ในการดักจับ

สาร Butadiene จากกระบวนการ

- ระบบ BIO Filter นัน้ ถกูใชเ้พือ่กำจดั

สารบวิทาไดอนีทีจ่ะออกจากสายการ

ผลติพรอ้มกบัผลติภณัฑ ์ทางบรษิทัฯ

ได้ เลือกใช้ เทคโนโลยีดั งกล่าว

เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

และมีกำลังการจัดการมลสารที่สูง

ค่าสาร VOCs หลังจากการบำบัดด้วยระบบ BIO Filter ค่าสาร VOCs หลังจากการบำบัดด้วยระบบ BIO Filter 

สารเคมี ค่าเกณฑ์มาตรฐานStack
จากUSEPA

ค่าเกณฑ์มาตรฐานStack
จากSingapore*

ค่าที่ออกจากStackหลัง
จากการบำบัด(ppm)

ค่าที่ออกจากStackหลัง
จากการบำบัด(g/sec)

Butadiene ไม่มีค่าควบคุม 0.2  1 0.08

Styrene ไม่มีค่าควบคุม ไม่มีค่าควบคุม  1 0.08

Cyclohexane ไม่มีค่าควบคุม ไม่มีค่าควบคุม  14.5 1.09 

Toluene ไม่มีค่าควบคุม ไม่มีค่าควบคุม  1 0.08

Tetrahydrofuran ไม่มีค่าควบคุม ไม่มีค่าควบคุม  1 0.08

Heptane ไม่มีค่าควบคุม ไม่มีค่าควบคุม  1.2 0.09 

Total ไม่มีค่าควบคุม ไม่มีค่าควบคุม  19.7 1.49

แยกตัวทำละลาย ซึ่งเป็นระบบที่มี

ความทันสมัย และประสิทธิภาพ

สูงกว่าระบบ Catalytic Thermal 

Oxidizer ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่

ผู้ประกอบการในญี่ปุ่นเลือกใช้ใน

ปจัจบุนั ตามรายละเอยีดตามตาราง

ต่อไปนี้ 

กวา่ระบบ Regenerative Thermal 

Oxidizer หรอื Catalytic Oxidizer

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานที่ใช้ใน

ประเทศญีปุ่น่ อกีทัง้ยงัไมก่อ่ใหเ้กดิ

สาร CO2 และ NOx เช่นเดียวกับ

ระบบอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ระบบ 

ดังกล่าวเป็นระบบที่ทันสมัยและ

ให้ผลการบำบัดบิวทาไดอีน ดีกว่า

มาตรฐานของ USEPA และมาตรฐาน

ของประเทศสิงคโปร์ที่ถือว่าดีที่สุด

ในโลกขณะนี้ ตามรายละเอียด

ตามตารางต่อไปนี้ 

หากผู้ประกอบการดำเนินการได้ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ ถือว่าได้มีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Best Available Technology/ 

Best Practices) เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรการส่งเสริมฯ ในจังหวัดระยอง บีโอไอก็สามารถพิจารณาให้การส่งเสริมฯ ได้ 
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จากเหตุการณแผนดินไหวท่ี
ประเทศญี่ปุน 8.9 ริกเตอร สงผล
ให เกิดคลื่นยักษสึนามิ ทำลาย 
บานเรอืน รานคา โรงงานอตุสาห-
กรรม และที่สำคัญทำใหโรงไฟฟา
ปรมาณูระเบิดแลวเกิดการแพร
กระจายของกัมมันตภาพรังสี  
ไปในอากาศ น้ำ ผลผลิตทาง 
การเกษตร ในหลายพ้ืนที่ ทำให
ชาวญีปุ่นสญูเสยีชวีติและทรพัยสนิ

»ÃÐàÀ·¢Í§¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤ 
ผูบริจาคแยกเปน 2 ประเภท คือ 

ประเภทบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือ 

หางหุนสวนนิตบิคุคล โดยกรณบีคุคลธรรมดา

จะไดสิทธิ์เฉพาะการบริจาคเปนเงินเทาน้ัน 

แตหากเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล

จะไดสิทธิท์ัง้การบริจาคเปนเงินและทรัพยสนิ 

ª¹Ô´¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÃÑººÃÔ¨Ò¤ 
หนวยงานที่ออกมารับบริจาค ไดแก 

สถานีโทรทัศนชองตางๆ หรือองคกรอ่ืนๆ 

เปนตน แตการไดสิทธ์ิตองเปนการบริจาค

ใหสวนราชการไทยเปนการเฉพาะ หรือ

กรณีบริจาคผานตัวแทนเพ่ือชวยเหลือ 

ผูประสบภัย ตัวแทนเหลาน้ันตองนำเงิน 

หรือทรัพยสินท่ีไดรับมาท้ังหมดไปมอบให

กับสวนราชการไทยเทานั้น โดยหนวยงาน

ราชการนั้น จะตองออกหนังสือสำคัญ หรือ

หลักฐานสำคัญที่แสดงวาไดรับการบริจาค 

โดยมียอดเงิน หรือทรัพยสินท่ีเปนยอดรวม

ทั้งสิ้น ตรงกับยอดท่ีรับบริจาคมาท้ังจำนวน

กรณนีีผู้บรจิาคท้ังทีเ่ปนบุคคลธรรมดา และ

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจึงจะไดรับ

สิทธิ์นำยอดเงิน หรือทรัพยสินท่ีบริจาคไป

หักลดหยอน หรือหักรายจายได  

ในกรณีของการบริจาคเพ่ือชวยประเทศ

ญีปุ่นทีผ่านมา หากตวัแทนท่ีรบับรจิาคนำเงิน 

หรือทรัพยสินไปบริจาคใหแกผูประสบภัย

โดยตรง หรือบริจาคใหสถานทูตญ่ีปุนใน

ประเทศไทย กรณีน้ีจะไมไดรับสิทธิ์หักลด

หยอนภาษีแตอยางใด 

มากมาย ซึ่งทั่วโลกได ใหความ
ชวยเหลือ รวมถึงประเทศไทยท่ี
หลายองคกรออกมารบับรจิาคเงนิ 
และสิ่งของ และกรมสรรพากรเขา
มาสนับสนุนการบริจาคชวยเหลือให
สามารถนำไปลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาได 
มาศึกษากันวาการบริจาคเงินเพ่ือ
ชวยเหลือในเหตุการณตางๆ จะ
ตองทำอยางไร จึงจะไดรับสิทธิ์นี้ 
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ª×èÍºÑÞªÕ̧ ¹Ò¤ÒÃ·Õèà»�́ ÃÑººÃÔ̈ Ò¤  
บัญชีธนาคารที่ เปดรับเงินบริจาค 

ซึ่งจะไดรับสิทธิ์หักลดหยอนภาษีนั้น ตอง

เปนบัญชีเฉพาะเทานั้น โดยระบุช่ือบัญชี 

ที่แสดงวาเปนการรับบริจาค เพื่อชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

ËÅÑ¡°Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃãªŒÊÔ· Ô̧ì
Å´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ 

การใชสิทธ์ิหักลดหยอนภาษีจำเปน

ตองมหีลกัฐาน ซึง่สามารถเปนหนังสอืสำคัญ 

หรือเอกสารการรับเงินหรือทรัพยสินบริจาค

ที่ออกโดยสวนราชการไทย หรือตัวแทน 

รวมถึงใบโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร เพื่อเปน

หลักฐานในการนำไปหักลดหยอนตอไป 

ดังนั้น หากบริจาคเขาบัญชีธนาคาร ไมวา

จะเปนของสวนราชการ หรือของตัวแทน 

ตองเก็บหลักฐานการโอนเงินของธนาคารไว  

ÊÔ· Ô̧ìÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕ·Õè¨Ðä´ŒÃÑº 
กรณผีูบรจิาคเปนบคุคลธรรมดา สามารถ

หักลดหยอนเงินบริจาคตามที่บริจาคจริง 

ซึ่งเม่ือรวมกับเงินบริจาคอื่นๆ เชน บริจาค

เพื่อการศาสนา สภากาชาดไทย สถาน

พยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ

หรือองคการของรฐับาล สถานศึกษา เอกชน 

สถานสาธารณกศุล กองทนุสวัสดกิารภายใน

สวนราชการ และกองทุนตางๆ เปนตน 

แตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดสุทธิ 

กรณีนิติบุคคล เชน บริษัทหรือหาง-

หุนสวนนิติบุคคล นำเงินหรือทรัพยสินที่

บริจาคมาหักรายจายไดตามจริง แตไมเกิน

รอยละ 2 ของกำไรสุทธิ โดยท่ีการบริจาค

สินคาที่ผูประกอบการไดบริจาคเพื่อชวย

เหลือผูประสบภัย เปนเหตุอันสมควรที่

ไมมีภาระภาษีมูลคาเพิ่ม 

เอกสารหลักฐานการบริจาคใชประกอบ

การยื่นแบบสำหรับปภาษี 2554 ท่ีจะยื่นใน

ป 2555 ที่ประสงคจะบริจาคชวยเหลือ 

ผูประสบภยั จงึสามารถรวมบรจิาคไดตลอด 

เชน แมวาประเทศญี่ปุนจะเปนประเทศท่ีมี

ฐานะร่ำรวยกวาประเทศไทย แตความเปน

เพื่อนแทสามารถพิสูจนไดในยามทุกขยาก 

ผูมีน้ำใจ และเมตตาในการชวยเหลือ 

เพื่อนมนุษย นอกจากจะไดอนุโมทนาบุญน้ี

แลว ยังไดรบัสทิธิประโยชนทางภาษีอกีดวย 

การบริจาคและสิทธ์ิลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 

ÅÓ´Ñº ÃÒÂ¡ÒÃ ºÃÔÉÑ·ËÃ×Í 
ËŒÒ§ËØŒ¹Ê‹Ç¹¹ÔμÔºØ¤¤Å 

ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò 

1. สิ่งที่บริจาค ไดสิทธิ์ทั้งการบริจาคเงิน 

และทรัพยสิน 

ไดสิทธิ์เฉพาะการบริจาคเปน

เงินเทาน้ัน 

2. หนวยงานท่ี 

รับบริจาค 

- ตองบรจิาคใหสวนราชการไทยทีเ่ปดรบับรจิาคเปนการเฉพาะ 

หรือ 

- กรณีผานตัวแทน ตัวแทนตองนำเงิน และทรัพยสินท่ีไดรับ

มาทัง้หมดไปมอบใหสวนราชการไทยเทาน้ัน โดยยอดบรจิาค

ตองเทากับหลักฐานท่ีสวนราชการไทยออกให 

3. บัญชีธนาคาร 

ที่เปดรับบริจาค 

ตองเปนบัญชีเฉพาะ ระบุชื่อบัญชีที่แสดงวาเปนการรับบริจาค

เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย ตามท่ีกรมสรรพากรระบุ 

4. เอกสารหลักฐาน 

เพื่อใชสิทธิ์ 

- หนังสือสำคัญ หรือเอกสารการรับเงิน หรือทรัพยสินบริจาค

ที่สวนราชการไทย หรือตัวแทนออกให 

- หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร 

5. สิทธิ์ที่ไดรับ - นำเงนิ หรอืทรพัยสนิท่ีบรจิาค

มาหักรายจายไดตามจริง 

แตไมเกินรอยละ 2 ของ

กำไรสุทธิ 

- การบรจิาคสนิคาทีผู่ประกอบ-

การไดบริจาค เปนเหตุอัน

สมควร ท่ีไมมีภาระภาษี

มูลคาเพ่ิม 

หักลดหยอนเงินบริจาคตาม 

ที่บริจาคจริง โดยเม่ือรวมกับ

เงนิบริจาคอืน่ๆ แลว ตองไมเกิน

รอยละ 10 ของเงินไดสุทธิ 

6. การใชสิทธิ์ ใชเปนหลักฐานประกอบการย่ืนแบบฯ 

หมายเหตุ หากตัวแทนท่ีรับบริจาคนำเงิน หรือทรัพยสินไปบริจาคใหแกผูประสบภัยโดยตรง กรณีนี้จะ
ไมไดรับสิทธิ์หักลดหยอนภาษี 
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โครงการคนไทยโครงการคนไทย
ถือหุ้นทั้งสิ้นถือหุ้นทั้งสิ้น

(ราย)(ราย)

โครงการต่างชาติโครงการต่างชาติ
ถือหุ้นทั้งสิ้นถือหุ้นทั้งสิ้น

(ราย)(ราย)

โครงการร่วมทุนโครงการร่วมทุน
ไทยและต่างชาติไทยและต่างชาติ

(ราย)(ราย)

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

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

 ม.ค.-พ.ค.ม.ค.-พ.ค.  ม.ค.-พ.ค.ม.ค.-พ.ค.  ม.ค.-พ.ค.ม.ค.-พ.ค.  ม.ค.-พ.ค.ม.ค.-พ.ค.  ม.ค.-พ.ค.ม.ค.-พ.ค.

เกษตรกรรมและผลติผลการเกษตร 183 51 86 50,196 15,544 27,023 5,317 1,029 3,745 2,238 248 255 28,411 9,730 8,856
เหมอืงแร่เซรามกิส์และโลหะขัน้มลูฐาน 31 10 11 36,761 2,469 12,961 1,317 438 150 3,220 261 1,271 4,291 862 1,351
อตุสาหกรรมเบา 73 38 46 10,809 4,526 4,871 603 404 348 771 494 702 25,129 6,311 9,736
ผลติภณัฑโ์ลหะเครือ่งจกัรและอปุกรณข์นสง่ 251 88 139 85,784 35,481 22,421 1,369 569 330 9,224 7,000 1,577 35,454 11,838 15,186
อเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งใชไ้ฟฟา้ 234 80 85 90,164 49,794 44,166 472 186 204 1,110 286 518 93,243 43,343 23,848
เคมภีณัฑ์กระดาษและพลาสตกิ 160 55 82 37,822 15,339 12,472 1,396 1,004 187 1,616 698 1,095 13,581 6,101 7,181
บรกิารและสาธารณปูโภค 406 158 153 176,452 88,789 56,246 12,362 5,053 3,566 3,082 1,050 1,154 13,543 4,057 5,320

รวม 1,338 480 602 487,989 211,942 180,162 22,835 8,683 8,529 21,261 10,037 6,571 213,652 82,242 71,478
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 2552 2553 2553
ม.ค.-พ.ค.

2554
ม.ค.-พ.ค.

2552 2553 2553
ม.ค.-พ.ค.

2554
ม.ค.-พ.ค.

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันล้านบาท) 

การขอรับการส่งเสริมฯ สุทธิ 1,485 1,547 480 725 107.4 64.7 32.8 52.8
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     36.0 27.3 11.9 37.3
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 263 373 120 224 5.4 12.4 2.3 10.5
	 ยุโรป	 212 189 66 88 5.1 4.6 3.6 0.7
	 ไต้หวัน	 70 44 16 26 4.3 0.5 0.4 0.3
	 สหรัฐอเมริกา	 81 61 18 20 6.4 1.4 0.7 0.2
	 ฮ่องกง	 20 27 11 13 1.8 0.7 0.5 2.0
	 สิงคโปร์	 87 86 33 36 1.1 2.0 1.6 2.8
  เงินลงทุน (พันล้านบาท) 
การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 452 466 154 212 80.2 48.5 24.2 26.7
  กรุงเทพมหานคร 193 224 74 96 15.4 10.2 5.4 4.5
  ปริมณฑล 259 242 80 116 64.8 38.4 18.8 22.2
 เขต2 509 607 203 333 308.7 228.2 104.2 135.6
  ระยอง 108 159 57 77 55.1 94.7 50.8 58.1
  ภูเก็ต 11 6 2 3 2.6 3.0 - 3.2
  อื่นๆ 390 442 144 253 251.0 130.4 53.4 74.3
 เขต3 521 472 123 180 243.3 163.1 37.3 45.3
  -36จังหวัด 439 405 108 155 201.6 148.0 33.7 42.8
  -22จังหวัด(เขต3พิเศษ) 82 67 15 25 41.7 15.1 3.7 2.4
  ภาคเหนือ 119 97 33 35 37.4 47.3 5.5 5.1
  ภาคกลาง 31 18 2 10 28.1 11.1 1.2 2.7
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 178 154 32 52 99.7 57.6 20.0 6.3
  ภาคตะวันออก 51 53 12 28 24.1 9.9 2.4 17.5
  ภาคตะวันตก 30 12 3 2 8.2 1.7 0.1 1.7
  ภาคใต้ 74 95 28 32 26.7 16.3 4.7 6.5
  อื่นๆ 38 43 13 21 19.0 19.4 3.4 5.4
  ไม่ระบุที่ตั้ง 3 2 - - 0.1 - - -
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 2552 2553 2553
ม.ค.-พ.ค.

2554
ม.ค.-พ.ค.

2552 2553 2553
ม.ค.-พ.ค.

2554
ม.ค.-พ.ค.

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันล้านบาท) 

การอนมุ ัติให้การส่งเสริมฯ ทั้งสิ้น 1,003 1,566 566 653 41.4 49.2 20.4 30.2
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     16.5 21.5 7.6 15.7
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 248 368 122 192 3.4 6.2 2.2 11.6
	 ยุโรป	 159 186 79 68 2.6 4.6 0.7 0.5
	 ไต้หวัน	 33 42 13 13 0.6 0.3 0.1 0.1
	 สหรัฐอเมริกา	 41 55 20 17 5.7 0.7 0.5 1.2
	 ฮ่องกง	 13 31 14 7 0.1 0.2 0.1 0.2
	 สิงคโปร์	 65 79 29 37 0.3 2.2 1.8 0.9
  เงินลงทุน (พันล้านบาท) 
การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 336 496 195 198 49.7 69.8 32.0 22.5
  กรุงเทพมหานคร 162 223 84 96 11.9 11.1 5.8 4.3
  ปริมณฑล 174 273 111 102 37.8 58.7 26.2 18.2
 เขต2 383 605 203 277 180.8 244.1 95.3 103.0
  ระยอง 96 152 45 67 42.7 84.2 15.7 46.9
  ภูเก็ต 11 9 3 2 1.7 3.0 1.7 1.8
  อื่นๆ 276 444 155 208 136.3 156.9 78.0 54.2
 เขต3 284 465 168 178 50.9 177.3 72.4 58.9
  -36จังหวัด 244 410 148 157 46.0 161.5 66.8 56.3
  -22จังหวัด(เขต3พิเศษ) 40 55 20 21 4.9 15.9 5.6 2.6
  ภาคเหนือ 61 96 35 32 5.9 24.1 9.3 16.1
  ภาคกลาง 10 29 11 11 1.3 24.3 13.6 4.5
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 132 50 64 11.3 67.5 11.3 12.4
  ภาคตะวันออก 40 44 9 23 7.1 23.5 17.1 3.4
  ภาคตะวันตก 13 15 8 4 1.3 3.1 1.7 1.3
  ภาคใต้ 62 102 35 26 11.3 22.3 10.7 6.0
  อื่นๆ 23 47 20 18 12.7 12.6 8.8 15.3
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร

    

	1.	พัฒนานิคมเกษตร	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อบพืชและไซโล		  1.7  28.50 15 จ.แพร่	
(เขต	3)	

	2.	ไทยฮั้วยางพารา	จำกัด	(มหาชน)	

(ร่วมทุนไทย-ไอร์แลนด์-สิงคโปร์-

มาเลเซีย)	

ยางแท่ง	(BLOCK	RUBBER)	

นำ้ยางขน้	(CONCENTRATED
LATEX)	และ	SKIM	BLOCK	

 1.16  51.10* 122 จ.สุราษฎร์ธานี	

(เขต	3)	

	3.	วินเท็กซ์	รับเบอร์	อินดัสตรี	จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำยางข้น	
(CONCENTRATED	LATEX)	

 1.16  54.00* 44 จ.สงขลา	
(เขต	3)	

	4.	กว๋างเขิ่นรับเบอร์	(ตรัง)	จำกัด	

(ร่วมทุนจีน-ไทย)	

ยางแท่ง	(BLOCK	RUBBER)	

ยางผสม	(COMPOUNDED	

RUBBER)	

 1.16  146.15* 43	 จ.ตรัง	
(เขต	3)	

	5.	พีแอนด์เอฟ	เทคโน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

คัดคุณภาพพืช	ผัก	ผลไม้	

และพืช	ผัก	ผลไม้อบแห้ง	

 1.14 	 38.10	 20 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	6.	ไทยรับเบอร์	(เอช.พี.เอ็น.อาร์.)	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ยางแท่งและยางผสม	  1.16 	 300.00*	 118 จ.ชุมพร	
(เขต	3)	

	7.	เอเชี่ยน	อะไลอันซ์		
อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

อาหารสัตว์เลี้ยง	

(PET	FOOD)	

 1.6  78.20* 211 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	8.	บีเอสซีเอ็ม	ฟู้ดส์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครือ่งดืม่จากขา้วและอาหาร

จากข้าว	หรือธัญพืช	

 1.11  79.00* 34	 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

9.ไทยฟูด้ส	์อนิเตอรเ์นชัน่แนล	จำกดั
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ผงชูรส	
(โมโนโซเดียมกลูตาเมท)	

 1.11 	 133.20*	 553	 จ.นครปฐม	
(เขต	1)	

	10.	เอ็ม.เค.เอส.	ฟาร์ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เลี้ยงไก่เนื้อ	  1.5  208.00* 42 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	11.	พิชัยธัญชาติ	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

คัดคุณภาพข้าวครบวงจร	  1.14 	 300.00*	 100 จ.อุตรดิตถ์	
(เขต	3)	

	12.	อินเตอร์ไฮด์	จำกัด	(มหาชน)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

หนังแต่งสำเร็จ		  1.10  196.80* 100 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	13.	ศรีเจริญรับเบอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ยางแท่งและยางผสม	  1.16 	 263.71*	 40 จ.นครศรีธรรมราช	
(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	14.	เอบี	ฟู้ด	แอนด์	เบฟเวอร์เรจส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จิน

ไอร์แลนด์-ออสเตรเลีย)		

สิ่งปรุงแต่งอาหาร	  1.11 	 353.80*	 47 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	15.	แวนด้าโฟรเซ่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

อาหารพร้อมรับประทาน	
แช่แช็ง	

 1.11.8 65.00* 270 จ.กาญจนบุรี	
(เขต	2)	

16.ทาปโีอกา้ฟลาว	แอนด	์เกรน	จำกดั
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อบพืชและไซโล		  1.7  145.60* 45 จ.จันทบุรี	
(เขต	3)	

	17.	ชุมแสงไทย	โกลด์ไรซ์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ข้าวคัดคุณภาพ	  1.14  80.00* 35	 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	18.	ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์	

และกรดน้ำมัน	(ACID	OIL)	

 1.6
และ	

 1.12

 574.40** 21 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	19.	แพลทินัมรับเบอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำยางข้น	

(CONCENTRATED	LATEX)	

 1.16  52.00* 31	 จ.ตรัง	
(เขต	3)	

	20.	โรงสีข้าวธัญญมงคล	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

คัดคุณภาพข้าวครบวงจร	  1.14  75.00* 34	 จ.มหาสารคาม	
(เขต	3)	

	21.	พลังงานบริสุทธิ์	จำกัด	(มหาชน)	

(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ)		

น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์	

(RBD)	

 1.12  95.00* 16 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

22.เบทาโกรไฮบรดิ	อนิเตอรเ์นชัน่แนล
จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ลูกสุกร	สุกรพันธุ์	
และสุกรขุน	

 1.5 	 396.20*	 61 จ.ลพบุรี	
(เขต	3)	

	23.	เอ็ม.เค.เอส	ฟาร์ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เลี้ยงไก่เนื้อ	  1.5  194.70* 42 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	24.	สยามชัยอาหารสากล	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ต่างชาติ)	

อาหารสำเร็จรูปหรือ	
กึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง	

 1.11  170.00* 233	 จ.ระนอง	
(เขต	3)	

	25.	ล้านช้าง	ฟาร์ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

การปลูกพืชด้วยระบบ	

HYDROPONICS	

 1.2  10.00 9 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	26.	เคเอส	อะโกร	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อบพืชและไซโล	  1.7  108.00* 36	 จ.สระแก้ว	
(เขต	3)	

	27.	อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)	

ยางแผ่นและยางแท่ง	  1.16 	 327.80*	 137	 จ.สุราษฎร์ธานี	
(เขต	3)	

	28.	โกลบอลเพ็ทโซลูชั่นส์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อาหารสัตว์เลี้ยง	  1.6 	 19.30	 14 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	29.	กรุงเทพผลิตผล	อุตสาหกรรม

การเกษตร	จำกัด	(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ลูกสุกร	  1.5  228.60* 61 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	30.	โพรเกรส	อินเตอร์	ฟาร์ม	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไก่รุ่นพ่อแม่พันธุ์	  1.5 	 543.10**	 197 จ.ลพบุรี	
(เขต	3)	

	31.	โพรเกรส	อินเตอร์	ฟาร์ม	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไข่ไก่	  1.5  440.50* 183	 จ.ลพบุรี	
(เขต	3)	

	32.	โพรเกรส	อินเตอร์	ฟาร์ม	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ลูกไก่		  1.5  442.80* 154 จ.ลพบุรี	
(เขต	3)	

	33.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำกัด	

(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

อาหารสัตว์	  1.6  840.00** 387	 จ.สงขลา	
(เขต	3)	

	34.	สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์และ

น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์

ชนิดแยกไขและไม่แยกไข	

 1.12  218.00* 56 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)

	35.	โคโนอิเกะ	คูล	โลจิสติกส์	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

บริการห้องเย็น	  1.19  500.00** 73	 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	 	รวม	    7,756.56 3,584 เขต	 1		=	 9	
เขต	 2		=	 5	
เขต	 3		=	21	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 2 
เหมืองแร่เซรามิกส์
และโลหะขั้นมูลฐาน

    

	1.	คาเนมิทซึ	สลิท	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

การตัดและแปรรูปโลหะแผ่น	 2.18  48.00* 8 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	2.	ทีเอฟโอ	เทค	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเหล็กทุบ	

(FORGING	PARTS)		

 2.16  292.00* 6 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	3.	MR.MASAO	HIGETA	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป	 2.17 	 238.20*	 58 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	 	รวม	   	 	578.20	 72	 เขต	 1		=	 -	
เขต	 2		=	 2	
เขต	 3		=	 1	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา


    

	1.	ยุพา	ซิลเวอร์แฮนด์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องประดับ	 	 3.7	 	 12.30	 177 จ.อุบลราชธานี	
(เขต	3)	

2.	โคทส	เทรด	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์-อังกฤษ)	

เส้นด้ายย้อมสี	 	 3.1	  49.10* 10 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	3.	ยูนิสัน	แพน	(เอเชีย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-จีน)	

ผลิตภัณฑ์จากหนัง	 	 3.6	 		 39.72 681 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	4.	โซนิค	คอมโพสิท	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)	

ไม้พายสำหรับกีฬาทางน้ำ	 	 3.5	  10.70 55 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	5.	ดีเอสจี	อินเตอร์เนชั่นแนล	

(ประเทศไทย)	จำกัด	(มหาชน)	

(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จิน

ไอร์แลนด์)		

ผ้าอ้อมสำเร็จรูป	 	 3.2	 	 156.10* 38	 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	6.	เมอร์กาโต้	เมดิคัล	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-โปแลนด์-มาเลเซีย)	

ถุงมือสำหรับตรวจโรคจาก

น้ำยางธรรมชาติและน้ำยาง

สังเคราะห์	

	 3.9	  200.00* 165 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	 	รวม	   	 	467.92 1,126 เขต	 1		=	 1	
เขต	 2		=	 2	
เขต	 3		=	 3	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 4 
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร
และอุปกรณ์ขนส่ง

    

	1.	อรพรรณ	แก๊ส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

สำหรับยานพาหนะ	

 4.10  16.00 13	 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	2.	เค.ซี	เมททอลชีท	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ	

แผ่นหลังคาติดฉนวนกัน

ความร้อน	แปตัวซี	
แประแนงและประตูม้วน	

	 4.3	 	 36.70	 32	 จ.อุบลราชธานี	

(เขต	3)	

	3.	เค.ซี	เมททอลชีท	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ	

แผ่นหลังคาติดฉนวนกัน

ความร้อน	แปตัวซี	
แประแนงและประตูม้วน	

	 4.3	 	 36.70	 32	 จ.ขอนแก่น	

(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	4.	นาดากะ	พรีซิชั่น	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	 	 4.3	  105.00* 31	 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	5.	ไทยโมลด์เมคเกอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(MOLD)	
การซ่อมแซมแม่พิมพ์	

(MOLD	REPAIRING)	
และอุปกรณ์จับยึด	
(JIG	&	FIXTURE)	

 4.2  1.20 1 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	6.	คายาม่า	เอ็นจิเนียริ่ง	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	 	 4.3	 	 53.40*	 30	 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	7.	นิชิอิ	ไฟน์	เพรส	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(MOLD&DIE)	
การซ่อมแซมแม่พิมพ์	

(MOLD&DIE	REPAIRING)	

และชิ้นส่วนแม่พิมพ์	

(MOLD	PARTS)	

 4.2 	 31.00	 13	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	8.	เมทัล	แฟบริเคชั่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

โครงสร้างโลหะสำหรับ	
งานอุตสาหกรรม	
(STEEL	STRUCTURES)	

 4.19 	 35.00	 70 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	9.	เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วน

ประกอบท่อ	(RIPING	

SPOOL)	ถังความดัน	

(PRESSURE	VESSEL)	และ

โครงสร้างโลหะ	(STEEL	

STRUCTURES)	

 4.2
และ	

 4.19

	 28.30	 183	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	10.	เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรและอุปกรณ์	
ส่วนประกอบท่อ	(PIPING	

SPOOL)	ถังความดัน	

(PRESSURE	VESSEL)	
และโครงสร้างโลหะ	
(STEEL	STRUCTURES)	

 4.2
และ	

 4.19

	 33.00	 290 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	11.	ยางสยามพระประแดง	จำกัด	

(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

RADIAL	TIRES	  4.10  475.80* 41 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	12.	ไดชิน	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมสำหรับ

ยานพาหนะ	

 4.10 	 334.60*	 196 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	13.	อี	ซี	เอฟ	พรีซิชั่น	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	 	 4.3	  110.00* 50 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	14.	มูซาชิออโตพาร์ท	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

CAMSHAFT	ASSY	สำหรับ

เครื่องยนต์อเนกประสงค์	

	 4.3	  110.20* 24 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	15.	โทคิโคะ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์)	

SHOCK	ABSORBER	
และ	SUSPENSION	STRUT	

 4.10 	 736.10**	 439	 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	16.	MR.FUMIO	SATO	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

TRANSFER	CASE	  4.10  500.00** 83	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	17.	โตไก	อีสเทิร์น	รับเบอร์	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)		

ชิ้นส่วนยางกันสะเทือน

สำหรับยานพาหนะ	

 4.10  272.50* 78 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	18.	ไอชิน	ไทย	ออโตโมทีฟ	คาสติ้ง	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนยานพาหนะ	  4.10  162.90* 14 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	19.	เซะกิ	คอร์ป	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

การผลิตชิ้นส่วนโลหะ	 	 4.3	  209.70* 114 จ.สระบุรี	

(เขต	2)	

	20.	โอพีที	พรีซิชั่น	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	 	 4.3	 	 35.00	 33	 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	21.	โคบายาชิ	ออโต้พาร์ทส์	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปสำหรับ

ยานพาหนะ	

 4.10  42.00* 13	 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	22.	โซดิก	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องฉีดพลาสติก	

(INJECTION	MOLDING	

MACHINE)		

 4.2  80.00* 50 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	23.	MR.MICHIO	KOSAKA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	 	 4.3	  15.00 32	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	24.	โทเทิลเบสท์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครือ่งลา้งรถ	(CAR	WASHING
MACHINE)	ทีม่กีารออกแบบ

ทางวิศวกรรมเอง	

 4.2  4.50 30	 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	25.	MR.HIDETO	NAGATA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

อุปกรณ์จับยึด	(JIG)	  4.2  7.50 6 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	26.	ฟูตาบะ	วีเอสเทคโนโลยี	
(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)		

เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรมเอง

และชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	

 4.2
และ	

	 4.3	

	 34.40	 21 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	27.	ดีซีเอ็ม	พรีซีชั่น	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)	

แม่พิมพ์	(MOULD&DIE)	

และการซ่อมแซมแม่พิมพ์	
ที่ผลิตเอง	อุปกรณ์จับยึด	

(JIG&FIXTURE)	และชิ้นส่วน

โลหะขึ้นรูป	

 4.2
และ	

	 4.3	

 6.50 15 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	28.	ซันแอร์โรว์	ซิตี้	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(MOLD)	
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์	

(MOLD	REPAIRING)	

 4.2  29.00 4 จ.สระบุรี	

(เขต	2)	

	29.	MR.MAKOTO	AMANO	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง	 	 4.3	 	 39.50	 10 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	30.	คานากาตะ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

CYLINDER	ของเครื่องฉีด

พลาสติก	

 4.2  112.00* 19 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	31.	เทคโน	แฟบ	(ประเทศไทย)	จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนรถขุด	

(EXCAVATOR	PARTS)	

 4.2  240.00* 80 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	32.	ชิโรกิ	คอร์ปอร์เรชั่น	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนยานพาหนะ	สำหรับ

รถยนต์ประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากล	

 4.10  154.90* 33	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	33.	ไทยชินโตโกเกียว	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ	  4.2  210.00* 62 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	34.	ชินเซอิ	โมลดิ้ง	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(MOLD)	ชิ้นส่วน

แม่พิมพ์	(MOLD	PARTS)	

และการซ่อมแซมแม่พิมพ์	

(MOLD	REPAIRING)	

 4.2  25.00 5 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	35.	แฮดเลย์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)	

โครงหลังคาโลหะ	
(TRUSS	ROOFING)		

 4.19  9.00 8 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	36.	เจ.เอ็น.ที.อินดัสเตรียล	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(DIES)	และการ

ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	

ชิน้สว่นแมพ่มิพ	์(DIE	PARTS)
และชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	

(METAL	PARTS)	

 4.2
และ	

	 4.3	

 47.00* 34	 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	37.	วาย	เอส	ภัณฑ์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	สำหรับ	
ยานพาหนะ	

 4.10  42.10* 5 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	38.	ท็อปเทค	ไดมอนด์	ทูลส์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

CUTTING	TOOLS	  4.2 	 30.00	 82 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	39.	พีทู	พรีซิชั่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	 	 4.3	  75.60* 73	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	40.	MR.TOMOHISA	MATSUMOTO	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	 	 4.3	 	 121.30*	 41 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

41.แซดเอฟ	เลมฟอรเ์ดอร	์(ไทยแลนด)์
จำกัด	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

ชุดเพลาขับหน้าและ	
เพลาขับหลัง	
(FRONT	AND	REARAXLE)	

 4.10 	 35.50	 3	 จ.ระยอง	

(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	42.	เจ.เอส.วี.	ฮาร์ดแวร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	

ท่อเหล็กและข้อต่อหุ้มพีวีซี		

	 4.3	

และ	

 6.12

 81.60* 60 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	43.	มิคุนิ	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วน	สำหรับยานพาหนะ	 4.10  217.60* 335	 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	44.	โตโยต้า	โบโชคุ	เกตเวย์	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)		

ชิ้นส่วน	สำหรับยานพาหนะ	 4.10  270.00* 30	 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	 	รวม	   	 	5,253.10 2,818 เขต	 1		=	 9	
เขต	 2		=	27	
เขต	 3		=	 8	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

    

	1.	MR.SIDDHARTHA	SHANKAR	
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.00 -	 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	2.	เควี	อีเลคทรอนิคส์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

TRANSFORMER,	COILS	  5.5  41.00* 257 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	3.	โตเอ	อิโนแอค	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

XEROGRAPHY	PARTS	  5.5  14.90 10 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

4.ซงิเกิล้	พอยท	์พารท์	(ประเทศไทย)
จำกัด	(มหาชน)	
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)		

ชิ้นส่วน	สำหรับผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์	

 5.5  222.50* 176 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	5.	เทควิน	เทคโนโลยี	จำกัด	
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)	

PCBA	(PRINTED	CIRCUIT	

BOARD	ASSEMBLY)	

 5.5  291.10* 148 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	6.	ซากิโนมิยะ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า	 	 5.3	  851.10** 227 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	7.	ทาคายา	อิเล็กทรอนิกส์	
(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

PRINTED	CIRCUIT	BOARD	

ASSEMBLY		

 5.5  447.60* 340	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	8.	MR.JENS	POLD	
(ร่วมทุนเยอรมนี-เอสโตเนีย)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.90 7 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	9.	จ๊อบเซิร์ฟ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ-ออสเตรเลีย)	

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	
(E-COMMERCE)	

 5.9  1.50 8 จ.นนทบุรี	

(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	10.	อินทรีซิกตี้	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.60 6 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	11.	MR.MARK	SHEFFIELD	
(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ)	

ซอฟต์แวร์	  5.8 	 3.70	 34	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	12.	โตชิบา	แคเรียร์	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

AIR	CONDITIONER	แบบ	

INDOOR	หรือ	OUTDOOR	

 5.2  80.00* 500 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	13.	คอมพาร์ท	พรีซิชั่น	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	สำหรับ	
เครือ่งใชไ้ฟฟา้	และผลติภณัฑ์

อิเล็กทรอนิกส์	

	 5.3	

และ	

 5.5

 80.00* 62 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	14.	โทอะ	เทค	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

PRINTED	CIRCUIT	BOARD	

ASSEMBLY	(PCBA)	

 5.5  120.00* 93	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	15.	ไฮแกสเค็ท	พลาสติกส์	กรุ๊ป	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า	 	 5.3	 	 82.30*	 170 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	16.	นิเด็ค	ชิบาอุระ	อีเล็คโทรนิคส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

มอเตอร์	สำหรับเครื่องปรับ

อากาศ	

	 5.3	  584.50** 545 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	17.	MR.HIDETSUGU	NOGUCHI	
(ร่วมทุนฮ่องกง-ญี่ปุ่น)	

PRINTED	CIRCUIT	BOARD	

ASSEMBLY	และผลิตภัณฑ์

จาก	PCBA	

 5.4
และ	

 5.5

 220.00* 367	 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	18.	MR.TAKAAKI	NAGAMATSU	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วน	สำหรับผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์	

 5.5 	 370.00*	 296 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	19.	โรม	อินทิเกรเต็ด	ซิสเต็มส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

TRANSISTOR,	DIODE	  5.5 	 369.30*	 75 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	20.	เดลต้า	กรีน	อินดัสเตรียล	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)		

INVERTER	  5.5 	 232.00*	 142 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	21.	นางศิริวรรณ	ติรเลิศ	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.50 -	 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	22.	อินทรอนิคส์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนและ/หรือผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป	

 5.4
และ	

 5.5

	 63.90*	 225 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	23.	เดลต้า	กรีน	อินดัสเตรียล	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)		

หลอดไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า	

LCD	DISPLAY	และ	
LED	DISPLAY	

 5.2
และ	

	 5.3	

 257.00* 257 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	24.	MR.DAVID	MARGETTS	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  4.00 17 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	25.	MR.DANIEL	AHOUASSA	
(ร่วมทุนรัสเซีย-ฝรั่งเศส)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  4.20 -	 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	26.	ศิริวิทย์-สแตนเลย์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วน	สำหรับผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์	

 5.5  80.00* 2,701	 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	27.	เอส.เค.ที.กลาส	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-เกาหลี)	

ชิ้นส่วน	สำหรับผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์และ	
เครื่องใช้ไฟฟ้า	

	 5.3	

และ	

 5.5

 40.00* 50 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	28.	อมตะ	เคเบิล	แอนด์	ไวร์	

ฮาร์เนส	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(ร่วมทุนฮังการี-จีน-เกาหลีใต้)	

HOUSING,	TERMINAL,	

ELECTRIUC	WIRE	และ	

WIRE	HARDNESS	หรือ	

CONNECTOR	WIRE	

	 5.3	

และ	

 5.5

 75.00* 205 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	29.	ไดมอนด์อิเลคทริค	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)		

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับยานพาหนะ	

 5.5  105.00* 47 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	30.	ทีดีเค	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

SENSORS	  5.5  40.25* 24 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	31.	ฟูจิคูระ	อิเล็กทรอนิกส์	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

PRINTED	CIRCUIT	BOARD	

ASSEMBLY		

 5.5  490.80* 650 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	 	รวม	   	 	5,178.65 7,639 เขต	 1		=	12	
เขต	 2		=	16	
เขต	 3		=	 3
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 6 
เคมีภัณฑ์กระดาษ
และพลาสติก 

    

	1.	บี.เอ.เอส.อินดัสเตรียล	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เม็ดพลาสติกชนิดรีไซเคิล	  6.12  4.20 55 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	2.	MR.SIMON	MANDER	
(หุ้นนิวซีแลนด์ทั้งสิ้น)	

บรรจุภัณฑ์พลาสติก	  6.12 	 64.30*	 20 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	3.	ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กระดาษชนิดเคลือบผิว	
และไม่เคลือบผิว	

 6.14  51.00* 747 จ.ราชบุรี	

(เขต	2)	

	4.	นายวิรัตน์	สุพรรณธะริดา	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผ้าพลาสติกเคลือบและ	
เม็ดพลาสติกชนิดรีไซเคิล	

 6.12  80.00* 21 จ.นครปฐม	

(เขต	1)	

	5.	ฟูจิซากุระ	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เสื้อกันฝนพลาสติก	  6.12  4.00 54 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	6.	ไอเอสซีเอ็ม	เทคโนโลยี	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)		

ผลิตภัณฑ์พลาสติก	  6.12  64.50* 39	 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	7.	ไทยโพลีอะซีทัล	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

POLYACETAL	RESIN	  6.11 	 5,000.00**	 16 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	8.	สยามเซลลูโลส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กระดาษชนิดเคลือบผิว	
และไม่เคลือบผิว	

	 6.13	 	 350.00*	 90 จ.กาญจนบุรี	

(เขต	2)	

	9.	แช็ค	แอนด์	แบ็ก	อินดัสเทรียล	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กระสอบพลาสติกสาน	  6.12  76.50* 27 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	10.	กระดาษสหไทย	จำกัด	(มหาชน)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กระดาษชนิดเคลือบผิว	
และไม่เคลือบผิว	

	 6.13	  29.50 406 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	11.	สยาม	เปเปอร์	เดคคอร์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กระดาษเคลือบกาวเมลามีน	

(MELAMINE	IMPREGNATED
PAPER)		

 6.15  88.60* 50 จ.นนทบุรี	

(เขต	1)	

	12.	มาลูโก้	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	สำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ	

 6.12  15.50 6 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	13.	ไอดับบลิวซีที	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-แคนาดา)	

ผลิตภัณฑ์จากโฟม	  6.12  402.90* 222 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	14.	กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

กล่องกระดาษลูกฟูก	  6.15  82.50* 8 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	15.	คิมแพ็ค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

หลอดลามิเนต	  6.12 	 46.30*	 8 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	16.	เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่		
(อำนวยเภสัช)	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ยาปราศจากเชื้อชนิดน้ำ

ปริมาตรมาก	(น้ำเกลือ)	

 6.5  79.40* 62 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	17.	อีสเทิร์น	พี.ยู.โฟมอินดัสตรี	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

โฟม	สำหรับอุตสาหกรรม

ต่างๆ	

 6.12  240.00* 97 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

18.ดาว	เคมิคอล	ประเทศไทย	จำกัด
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

ฟิล์มพลาสติก	สำหรับเซลส์

แสงอาทิตย์	

 6.12  647.50** 24 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	19.	คันไซ	เรซิน	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ACRYLIC	RESIN	และ	

POLYESTER	RESIN		

 6.2 	 338.00*	 9 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	 	รวม	   	 7,664.70	 1,961 เขต	 1		=	 6	
เขต	 2		=	13	
เขต	 3		=	 -	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 7 
กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค  

    

	1.	ไทยโอกาว่า	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  10.00 5 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	2.	นางสาวหทัยทิพย์	ธเนศวรกุล	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

บริการทดสอบทาง

วิทยาศาสตร์	

 7.21  40.54* 18 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	3.	MR.YUJI	FUJITA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  10.00 6 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	4.	MR.LUCHAI	PUKAN-ANAN	
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  6.00 14 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	5.	เอสซีจี	เคมิคอลส์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตใน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	

 7.20 	 3.60	 9 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	6.	จีดีเอฟ	สุเอชเอ็นเนอจี	เอเชีย	

จำกัด	
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค		 7.13	  4.00 22 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	7.	MR.STEPHEN	NEUMANN	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  19.90 4 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	8.	MR.MUNETO	URATANI	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  20.00 6 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	9.	MR.MICHAEL	WOLF	
(หุน้บรติชิเวอรจ์นิไอรแ์ลนดท์ัง้สิน้)	

สำนักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค	

	 7.13	  10.00 3	 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	10.	ไทยยูเนี่ยน	โฟรเซ่น	โปรดักส์	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-จีน)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	  7.1  44.00* 8 จ.สมุทรสาคร	

(เขต	1)	

	11.	อัซบิล	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

บริการสอบเทียบมาตรฐาน	

(CALIBRATION)	

 7.22  1.50 4 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	12.	ไทย	เอเวชั่น	เซอร์วิส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางอากาศ	  7.9  410.00* 4 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	13.	ไบเออร์สต๊อฟ	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  5.00 6 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	14.	แคพซูลเจล	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

วิจัยและพัฒนา	

และกิจการบริการทดสอบ

ทางวิทยาศาสตร์	

 7.20
และ	

 7.21

	 31.60	 5 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	15.	บีเอสไอ	แมเนจเม้นท์	ซิสเต็มส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้าและการ

ลงทุน	

 7.15  5.00 29 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	16.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  76.70* -	 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	17.	MR.VINCENT	DEHAN	
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  11.00 11 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	18.	ปาล์มไทยพัฒนา	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	  7.1  68.00* 7 จ.สตูล	

(เขต	3)	

	19.	นายอภิศักดิ์	แพร่จรรยา	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	  7.1 	 31.00	 10 จ.นครนายก	

(เขต	2)	

	20.	สินวิวัฒน์	ปิโตรเลี่ยม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	  7.1 	 30.00	 10 จ.อุบลราชธานี	

(เขต	3)	

	21.	อุชิดะ-ซาโต	เทค	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  16.00 8 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	22.	เจเคอาร์	พลังงาน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	
แสงอาทิตย์		

 7.1  480.00* 16 จ.กาญจนบุรี	

(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	23.	304	อินดัสเตรียลปาร์ค	7	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เขตอุตสาหกรรม	  7.8 	 345.80*	 28 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	24.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  140.20* -	 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	25.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.6  64.50* -	 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	26.	MR.YOSHIKAWA	YUSUKE	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  10.00 6 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	27.	แคลิเบรชั่น	แลบอราทอรี	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

บริการสอบเทียบมาตรฐาน	

(CALIBRATION)		

 7.22  27.10 80 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	28.	MR.SCOTT	CHARLES	และ	

MR.LUKE	THOMAS	BOWER	
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)	

สวนสนุก	 	 7.3	  550.00** 537	 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	29.	ทาสโก้	ชิปปิ้ง	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ฝรั่งเศส)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9 	 252.38*	 16 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	30.	วงศ์สมุทรนาวี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9  170.00* 22 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	31.	MR.HIROHISA	WAKAYAMA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.5 	 13.00	 	 207 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	32.	คิว-เซลล์ส	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  7.00 6 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	33.	MR.LEE	THIAN	CHAI	
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  10.00 4 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	34.	MR.CHIKAHIRO	SAKO	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  9.00 9 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	35.	วิน	วิน	ออโต้ก๊าซ	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

สำหรับยานพาหนะ	

 7.2  47.00* 18 จ.เพชรบุรี	

(เขต	3)	

	36.	อาร์พีวี	พลังงาน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	
แสงอาทิตย์	

 7.1  520.00** 16 จ.กาญจนบุรี	

(เขต	2)	
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หมายเหตุหมายเหตุ เขต	1	 ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	และสมุทรสาคร	

	 เขต	2	 ได้แก่	 กาญจนบุรี	 ฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 นครนายก	 พระนครศรีอยุธยา	 ราชบุรี	 สระบุรี	 สมุทรสงคราม	

สุพรรณบุรี	อ่างทอง	ระยอง	และภูเก็ต	

	 เขต	3	 ได้แก่	58	จังหวัดที่เหลือ	

**	หมายถึง	 โครงการขนาดใหญ่	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุน	ตั้งแต่	500	ล้านบาทขึ้นไป	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	
รวมทั้งสิ้น	12	ราย		เงินลงทุน	11,846.70	ล้านบาท		จ้างงานไทย	2,565	คน		 	 	 	 	

ตั้งในเขต	1	=	4	โครงการ		เขต	2	=	5	โครงการ		เขต	3	=	3	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	-	โครงการ	

*	หมายถึง	 โครงการขนาดกลาง	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุนระหว่าง	40-500	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	 	

รวมทั้งสิ้น	101	ราย		เงินลงทุน	17,635.63	ล้านบาท		จ้างงานไทย	12,887	คน		 	 	 	 	

ตั้งในเขต	1	=	24	โครงการ		เขต	2	=	44	โครงการ		เขต	3	=	29	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	4	โครงการ	

ที่เหลือเป็นโครงการขนาดเล็ก	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุนไม่เกิน	40	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	 	 	

รวมทั้งสิ้น	62	ราย		เงินลงทุน	1,026.62	ล้านบาท		จ้างงานไทย	2,921	คน		 	 	 	 	

ตั้งในเขต	1	=	28	โครงการ		เขต	2	=	26	โครงการ		เขต	3	=	8	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	โครงการ		

บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	37.	เอส	ซี	แมนเนจเม้นท์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9  110.00* 19 ไม่ระบุที่ตั้ง

	 	รวม	   3,609.82	 1,173	 เขต	 1		=	19	
เขต	 2		=	10	
เขต	 3		=	 4	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 4	

	 	รวม 7	หมวดอุตสาหกรรม	  30,508.95	 18,373	 เขต	 1		=	56	
เขต	 2		=	75	
เขต	 3		=	40	
ไม่ระบุที่ตั้ง	 =	 4	
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