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พลังงานทดแทน

พลังงานยั่งยืน

ทวาย ประตูการค้า

สู่โลกตะวันตก

จับกระแสโลก

บทความพิเศษ

OSOS

ทิศทางพลังงานหมุนเวียนของโลกในปี 2555
จากขยะ...สู่พลังงานไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด จากพลังงานน�้าเขื่อนเจ้าพระยา
พลังงานแสงอาทิตย์...พลังงานธรรมชาติที่ไม่สิ้นสุด

นโยบายพลังงานของสหรัฐฯ วิจัย - พัฒนาพลังงานสะอาด
จีนกับนโยบายพลังงานสีเขียว

แนวโน้มพลังงานปี 2583 ในมุมมองของเอ็กซอน
กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน

ทวาย...จากมุมมองที่หลากหลาย
แผนที่น�าทางสู่การฟื้นฟูสหรัฐฯ

มาตรการคุมแรงงานต่างด้าวในอาเซี่ยน
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ท�าให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

นานาสาระกับบีโอไอ
ภาวะการส่งเสริมการลงทุน                                           

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
แวดวง สกท. 

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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 ช่วงนี้นับได้ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยลบ

ทั้งในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะวิกฤติยุโรปที่ส่งผลต่อ

การส่งออกโดยตรง ซึ่งวิกฤตินี้เป็นเหตุฉุกเฉินที่ใคร

เข้าไปแก้ไขไม่ได้ ต้องปล่อยให้ทุกอย่างคล่ีคลายตาม

สภาพความเป็นจริง รวมถึงภาวะผันผวนของราคา   

พชืผลทางการเกษตร ผนวกกบัธรรมชาตขิองไตรมาสนี้

ทีไ่ม่ใช่ช่วงแห่งฤดูกาลของการจบัจ่ายใช้สอย จงึอาจมี

ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิโดยตรงอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 

 ทกุประเทศทัว่โลกจงึได้ให้ความสำาคญั และมุง่

เน้นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยการช่วยเหลือ

ประชาชนและผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ แม้ไม่เกิด

วิกฤติการณ์กเ็ป็นสิง่ทีจ่ำาเป็นอยูเ่องว่ารฐับาลในหลาย

ประเทศ รวมท้ังประเทศไทย จะออกมาตรการมาช่วยเหลอื

ประชาชน และภาคเอกชนในการดำาเนินชีวิต และธุรกิจไป

ได้อย่างสมำ่าเสมอ จึงขอเป็นกำาลังใจให้ทุกฝ่ายผ่าน

วิกฤติไปอย่างได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

 ในสถานการณ์ทางเศรษฐกจิทัง้เหตทุีเ่กดิตาม

ภาวะของโลกและเหตกุารณ์ของประเทศ ท่ีทำาให้กำาลังซือ้

และการลงทุนถดถอยนี้ วารสารส่งเสริมการลงทุนขอ

นำาเสนอบทความที่เกี่ยวกับ พลังงานทดแทน ที่เป็น

พลังงานจากธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อย และที่สำาคัญ คือ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี จนมี

ต้นทุนการผลิตที่แข่งขันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลได้ 

 ในฉบับมีหลายบทความที่จะให้ความรู้ในเรื่อง

ดังกล่าว และยังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจอีกเช่นเคย 

 พบกันฉบับหน้าค่ะ

ภาพ

http://www.lowbudgetprosper.com/wp-content/uploads/2009/02/  

financial-crisis.jpg
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 Frankfurt School - UNEP Collaborating Centre for Climate Change & Sustainable Energy 

Finance ได้ตีพิมพ์เผยแพร่รายงาน Global Trends in Renewable Energy Investment 2012 เมื่อต้น

เดือนมิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ถึงทิศทางพลังงานหมุนเวียนของโลก ที่มุ่งหน้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่ก่อให้เกิด

คาร์บอนตำ่า และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ทิศทางพลังงานหมุนเวียน

ของโลกในปี 2555

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

	 จากการค�านวณเงินลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียน	
โดยอาศยัตวัเลขจากฐานข้อมลูของ	Bloomberg	New	Energy	
Finance	พบว่า
	 ในปี	2554	ทัว่โลกมกีารลงทนุในด้านพลงังานหมนุเวยีน	
(โดยไม่นับรวมโครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดใหญ่เกนิ	25	เมกะวตัต์)	

เป็นเงินรวม	257	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	หรือประมาณ	8	ล้าน
ล้านบาท	เพิม่ขึน้จากปี	2553	ประมาณร้อยละ	17	
	 โดยลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด	147								
พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ	พลงังานลม	84	พนัล้านเหรยีญสหรฐั	ฯ	
พลังงานจากชีวมวลและขยะ	11	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ										

พลังงานทดแทน
พลังงานยั่งยืน 

Marine – Wave

Marine – Tidal 

STEG – Parabolic Trough

STEG – LFR

STEG - Parabolic Trough + Storage

STEG-Tower & Heliostat w/storage

Wind - Offshore

PV-c-Si Tracking 

Biomass-Anaerobic Digestion

Biomass - Incineration

Biomass - Gasification

Municipal Solid Waste

STEG - Tower & Heliostat 

PV - c - Si

PV - Thin Film

Geothermal - Binary Plant

Geothermal - Flash Plant

Wind Onshore

Small Hydro

Large Hydro

Landfill Gas 

Nuclear

Coal Fired

Natural Gas CCGT 

0 100 200 300 400

+8%

FIGURE 23 : LEVELISED COST OF ELECTRICITY FOR DIFFERENT GENERATION TECHNOLOGIES, Q1 2012 V Q1 2011

$ PER MWH

+23%

-14%

-14%

+20%

-33%

-31%

-13%

-35%

-4%

-2%

-6%

-9%

+5%

+5%

-3%

-1%

-2%

+9%

Source : Bloomberg New Energy Finance estimates   

LCOE

BNEF 2011 EU - ETS EUA Forecast  

Q1 2012 Central Scenario   

Q1 2011 Central Scenario   
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”

”

เหตผุลทีร่าคาอปุกรณ์ผลติ

พลงังานหมนุเวยีนลดลงมาก

เนือ่งจากมกีารลงทนุ

ก่อสร้างโรงงานเพิม่ขึน้

และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

เชือ้เพลงิชวีภาพ	7	พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ	พลงังานน�า้ขนาดเลก็	
6	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	และความร้อนใต้พิภพ	3	พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ
	 จากการลงทนุในพลงังานหมนุเวยีนเพิม่ขึน้นัน้	ท�าให้
ก�าลังผลิตกระแสไฟฟ้าในปี	2554	เพิ่มขึ้น	82,000	เมกะวัตต์	
และหากรวมก�าลงัผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดใหญ่อกี	15,000	เมกะวตัต์
แล้ว	จะรวมเป็น	97,000	เมกะวตัต์	ใกล้เคยีงกบัก�าลงัผลติไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้น	106,000	เมกะวัตต์	

ต้นทุนอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนลดลง

 ปรากฏการณ์ส�าคัญ	คือ	ต้นทุนอุปกรณ์พลังงาน
หมุนเวียนลดลงมาก	โดยเหตุผลหลักที่ราคาอุปกรณ์ผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์และพลังงานลมลดลงมาก	เนื่องจากมีการลงทุน
ก่อสร้างโรงงานเพิ่มขึ้น	จนท�าให้มีก�าลังผลิตเกินความต้องการ	
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

	 ส�าหรบัราคาเซลล์แสงอาทติย์ได้ลดลงจาก	1.5	เหรยีญ
สหรัฐฯ	ต่อวัตต์	ในเดือนกันยายน	2553	เหลือ	1.3	เหรียญ
สหรัฐฯ	ต่อวัตต์	ในเดือนมกราคม	2554	และในเดือนธันวาคม	
2554	ลดลงอีกเหลือเพียง	0.6	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อวัตต์	ส่งผล
ให้ในช่วงไตรมาสแรกของปี	2555	ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์	(ค�านวณต้นทุนโดยครอบคลมุถงึค่าก่อสร้าง
และค่าตดิตัง้อปุกรณ์	ดอกเบีย้เงนิกู	้การบ�ารงุรกัษา	ฯลฯ)	ลดลง
มากถงึร้อยละ	33	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี	2554	
โดยกรณีเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลคิอน	และลดลงมากถงึ					
ร้อยละ	31	กรณเีป็นแบบ	Thin	Film	โดยเหลอืประมาณ	15	–	16	
เซนต์ต่อหน่วย	หรือประมาณ	4.5	–	4.8	บาทต่อหน่วย	

	 ขณะทีร่าคาเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากงัหนัลมได้ลดลงจาก	
1.2	ยูโรต่อวัตต์	ในช่วงต้นปี	2552	เหลือ	0.91	ยูโรต่อวัตต	์
ส�าหรับอุปกรณ์ที่ก�าหนดส่งมอบในช่วงปลายปี	2556	ท�าให้
ต้นทนุผลติไฟฟ้าจากพลงังานลมในช่วงไตรมาสแรกของปี	2555	
ลดลงร้อยละ	9	เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2554	
โดยลดลงเหลือประมาณ	8	เซนต์ต่อหน่วย	หรือ	2.4	บาท							
ต่อหน่วย
 
จีนลงทุนมากที่สุดในโลก

 จากการประมาณการลงทุนในด้านพลงังานหมนุเวยีน
พบว่า	จนีได้ลงทนุในด้านพลงังานหมนุเวยีนมากทีส่ดุในโลก	คอื	
52	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	หรือประมาณ	1.56	ล้านล้านบาท		
สหรัฐฯ	มีการลงทุน	52	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	เยอรมนี	31	
พนัล้านเหรียญสหรฐัฯ	อิตาลี	19	พนัล้านเหรยีญสหรัฐฯ	อินเดยี	
12	พันล้านเหรยีญสหรฐัฯ	และรองลงไป	คอื	สหราชอาณาจกัร	
สเปน	และญี่ปุ่น	ลงทุนใกล้เคียงกันที่ประมาณประเทศละ	9	
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	บราซิล	7	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	และ
ฝรั่งเศส	3	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	
	 ส�าหรบัในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้		อนิโดนเีซยี
ลงทุนมากท่ีสดุ	1,000	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	รองลงมา	คือ	สงิคโปร์	

FIGURE 13 : GLOBAL NEW INVESTMENT IN RENEWABLE 

ENERGY BY REGION, 2011, $BN

Europe 

Source : Bloomberg New Energy Finance, UNEP

New Investment volume adjusts for re-invested equity. 

Total values include estimates for undisclosed deals.
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”

”

จนีได้ลงทนุในด้านพลงังานหมนุเวียน

มากทีส่ดุในโลก

คอื 52 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ

หรอืประมาณ 1.56 ล้านล้านบาท

รองลงมา คอื สหรฐัฯ

767	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ไทย	578	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ซึง่ตวัเลข
ของไทยต�า่กว่าความเป็นจรงิมาก	อาจเนือ่งจากข้อมลูการลงทนุ
ของไทยไม่ได้รวบรวมเข้าในฐานข้อมูลของ	Bloomberg	New	
Energy	Finance
	 อนึ่ง	เป็นที่น่าสังเกตว่าเดิมในปี	2553	จีนลงทุน							
น�าหน้าสหรัฐฯ	มาก	แต่ในปี	2554	สหรัฐฯ	ลงทุนเพิ่มขึ้นมาก	
ท�าให้ตัวเลขการลงทุนของทั้ง	2	ประเทศมีความใกล้เคียงกัน

สหรัฐฯ ใช้จ่าย R&D มากที่สุดในโลก

 ส�าหรับการใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาในด้าน
พลังงานทดแทนในปี	2554	อยู่ที่ระดับ	8.3	พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ	หรือประมาณ	250,000	ล้านบาท	โดยวิจัยในด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด	4.1	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	รอง
ลงมา	คอื	เชือ้เพลงิชวีภาพ	1.9	พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ	พลงังาน
ลม	1.2	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	พลังงานจากชีวมวลและขยะ	
0.6	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
	 สหรฐัฯ	ลงทนุวจิยัและพฒันาในด้านพลงังานทดแทน
มากทีส่ดุ	2.3	พันล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ยโุรป	2.3	พันล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ	จีน	1.6	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	บราซิล	0.14	พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ	และอินเดีย	0.08	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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 ปรมิาณขยะมูลฝอยของประเทศไทย มแีนวโนม้เพิม่สงูขึน้มาโดยตลอด อนัเนื่องมาจากการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน ในหลายพื้นที่ไม่สามารถบริหารจัดการ หรือจัดหาสถานที่กำาจัดขยะ

มูลฝอยได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม

จึงเป็นสิ่งสำาคัญ  

จากขยะ...

สู่พลังงานไฟฟ้า

พลังงานทดแทน 
พลังงานยั่งยืน

วุฒิชัย ภิสัชเพ็ญ

	 การก�าจัดขยะมูลฝอยนั้นมีอยู่หลายวิธี	เช่น	การฝัง
กลบแปรรูปเป็นปุ๋ย	ส�าหรับการเผานั้น	สามารถใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย	ที่จะให้เกิดผลพลอยได้ในรูปของพลังงาน	ซึ่งสามารถ
น�ามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้	ท�าให้ขยะมลูฝอยกลายเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนที่มีความส�าคัญ	ในยุคที่พลังงานเป็นสิ่งมีค่า
และต้องใช้อย่างประหยัด

สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย

 จากปริมาณขยะที่ได้จัดเก็บข้อมูลไว้นั้น	พบว่าในป	ี
2554	มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศประมาณ	16	ล้านตัน	
หรอืเฉลีย่	43,800	ตนัต่อวนั		เพิม่ขึน้	0.84	ล้านตนั	หรอืร้อยละ	
5.5	โดยกรุงเทพฯ	มีขยะมูลฝอยประมาณ	9,500	ตันต่อวัน					
คดิเป็นร้อยละ	22	ของปรมิาณขยะมลูฝอยทัว่ประเทศทีเ่กดิขึน้
ในแต่ละวัน	ขณะที่เขตเทศบาลรวมของท้ังประเทศและเมือง
พัทยา	มีขยะมูลฝอยทั้งหมดประมาณ	17,488	ตันต่อวัน											
คดิเป็นร้อยละ	40	ของปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวัน	
ส่วนเขตองค์การบรหิารส่วนต�าบลทัง้หมด	มขียะมลูฝอยประมาณ	
16,792	ตันต่อวัน	คิดเป็นร้อยละ	38	ของปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศ

ในปี 2554 มปีรมิาณขยะมลูฝอย

ท่ัวประเทศ ประมาณ 16 ล้านตนั 

เพิม่ขึน้ ร้อยละ 5.5

”

”
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	 ในปี	2554	มีการน�าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
ประมาณ	4.10	ล้านตนั	หรอืร้อยละ	26	ของปรมิาณขยะมลูฝอย
ทั่วประเทศ	16	ล้านตัน	โดยเป็นการคัดแยกและน�ากลับมา
รีไซเคิลประมาณ	3.39	ล้านตัน	หรือคิดเป็นร้อยละ	83	ส่วน				
ที่เหลือเป็นการน�าขยะมูลฝอยอินทรีย์มาหมักท�าปุ๋ยอินทรีย	์								
ปุ๋ยชีวภาพ	และการหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ	ประมาณ	0.59	
ล้านตัน	หรือคิดเป็นร้อยละ	14	และเป็นการน�าขยะมูลฝอยมา
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงทดแทน	ประมาณ	0.12								
ล้านตัน	หรือคิดเป็นร้อยละ	3

การจัดการขยะมูลฝอย

 การจัดการขยะมูลฝอย	ท�าได้หลายวิธี	ดังนี้ ”

”

การน�าไปเทกองกลางแจ้ง	หรอืการน�าไปทิง้ไว้ตาม
ธรรมชาติ	(Open	Dump)	
การฝังกลบ	
การน�าไปใช้ถมที่
การเผาท�าลายด้วยความร้อนหรอืการก�าจดัโดยใช้
เตาเผา
การคดัแยกเศษอาหาร	เศษผกั	เปลอืกผลไม้	ใบไม้	
แล้วน�าไปท�าปุ๋ยหมัก	(Composting	Method)	
การคัดแยกเศษอาหารหรอืน�าขยะสดไปเป็นอาหาร
สัตว์	

- 

-
-
-

-

-

	 โดยการด�าเนนิการในรปูแบบใดนัน้	ขึน้อยูก่บัปรมิาณ	
คุณภาพของขยะ	ความเหมาะสม	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง						
รวมทั้งความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ

ขยะมูลฝอย

 ปัจจบุนัหลายประเทศ	ให้ความส�าคญัในการลดปรมิาณ
ขยะสู่หลุมฝังกลบ	ด้วยวิธีการจัดการขยะแบบครบวงจร																	
(Integrated	Solid	Waste	Management)	ทีมุ่ง่เน้นหลกั	3	Rs	
ได้แก่	การลดการใช้	(Reduce)	การน�ากลับมาใช้ซ�้า	(Reuse)	
และการน�ากลบัมาแปรรปูใช้ใหม่	(Recycle)	การควบคมุปรมิาณ
ขยะมูลฝอยที่แหล่งก�าเนิด	การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก	
การจัดเก็บขยะที่เป็นระบบ	การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยก่อน

หรือระหว่างก�าจัดขั้นสุดท้าย	ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยแก้ไขปัญหา
การจัดการมูลฝอยในระยะยาวได้	

	 อย่างไรกต็าม	ส�าหรบัเทคโนโลยกีารจดัการขยะมลูฝอย
นั้น	แต่ละประเทศได้มีการคิดค้นพัฒนาวิธีการต่างๆ	อย่าง					
ต่อเนื่อง	โดยให้ความสนใจเทคโนโลยีการจัดการที่แตกต่างกัน				
ออกไป	ตามความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ	เช่น	ลักษณะของ
ขยะ	ต้นทุนการจัดการ	ภูมิอากาศ	สภาพพื้นที่	เป็นต้น
	 ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาใช้เตาเผาขยะ	
เนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้านพื้นที่	จึงไม่สามารถใช้พื้นที่ในการ							
ฝังกลบได้	เตาเผาของประเทศญี่ปุ่นได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูง	ประกอบกับขยะที่เข้าสู่ระบบผ่านการคัดแยก
มาแล้ว	จงึมค่ีาความร้อนสงู	นอกจากนีย้งัมรีะบบควบคมุมลพษิ
ที่ได้มาตรฐานจึงสามารถตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนได้	
	 ส�าหรับประเทศสหรัฐฯ	ส่วนใหญ่มีระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้วยการฝังกลบ	ในขณะท่ีประเทศส่วนใหญ่ในยโุรป	
มกีารพฒันาเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพจากขยะอนิทรย์ี	ด้วย
ระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซเิจนค่อนข้างมาก	โดยเฉพาะ
ในประเทศเยอรมนีที่ให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม	ซึ่งมีการ
ใช้เทคโนโลยีหลากหลาย	และมีผู้ประกอบการด้านการจัดการ
ขยะจ�านวนมาก	ขณะทีป่ระเทศจนีเริม่มกีารพฒันาเตาเผาขยะ
เพื่อผลิตพลังงานเพิ่มมากขึ้น	ทั้งระบบเตาเผาและการให้								
แปรสภาพเป็นก๊าซชีวภาพ
	 ในประเทศไทย	การพัฒนาการผลติพลงังานจากขยะ
ในระยะแรกนั้น	โครงการส่วนใหญ่ยังมีการน�าเข้าเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ	ต่อมาจงึได้มกีารปรบัปรงุแก้ไขระบบบางส่วน	
ให้มคีวามสอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพและคณุสมบตัขิองขยะ
มูลฝอยในประเทศไทย	พร้อมกันนี้ยังมีการศึกษา	วิจัยและ
พัฒนาการผลิตพลังงานจากขยะอย่างต่อเนื่อง

หลายประเทศให้ความส�าคญั

ในการลดปรมิาณขยะ 

ทีมุ่ง่เน้นหลกั 3 Rs ได้แก่ การลดการใช้ 

การน�ากลบัมาใช้ซ�า้ และการน�ากลบัมา

แปรรปูใช้ใหม่
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เทคโนโลยีหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

จากขยะ

 การก�าจัดขยะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะท้ัง
ด้านความสกปรก	กลิ่น	และน�้าเสีย	ตามมา	อย่างไรก็ตาม	การ
จัดการขยะเหล่านี้หากสามารถน�ามาสู่กระบวนการก�าจัด	โดย
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยแล้ว	ย่อมก่อให้เกิดผลดีกว่าการก�าจัด
ทิง้ไปอย่างสญูเปล่า	เน่ืองจากปัจจบุนัโลกก�าลงัเข้าสู่ยุคทีพ่ลงังาน
เป็นที่ต้องการและมีราคาสูง	
	 การก�าจัดขยะที่มีผลพลอยได้	เป็นพลังงานที่กลับมา
ในรูปของความร้อน	หรือก๊าซชีวภาพซึ่งน�ามาผลิตไฟฟ้า	มีอยู่
หลายวิธี	คือ	การฝังกลบ	(Landfiffiill)	การย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิเจน	(Anaerobic	Digestion)	การเผาท�าลายด้วยความ
ร้อน	(Thermal	Treatment)		และการผลิตเชื้อเพลิงขยะ				
(Refuse	Derived	Fuel:	RDF)
	 ทั้งนี้	แต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสีย	ต้นทุนการผลิต
พลังงานไฟฟ้า	และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

การผลิตไฟฟ้าจากหลุมฝังกลบขยะ 

 การฝังกลบขยะเป็นการก�าจดัขยะด้วยการขุดหลมุฝัง
กลบขนาดใหญ่	โดยมากมีความลึกตั้งแต่	12	เมตรขึ้นไป	แล้ว
น�าขยะมาทิ้งลงไปให้ทับถมเป็นชั้นๆ	อัดแน่นจนเต็มพื้นที่	และ
ท�าการปิดทับด้วยดนิกลบปากหลมุ	ทัง้นี	้ส่วนทีเ่ป็นตวัหลุมขยะ
ต้องมีการปูทับด้วยแผ่นพลาสติกชนิดความหนาแน่น	หรือที่
เรียกว่า		High	Density	Polyethylene:	HDPE	เพื่อป้องกันไม่
ให้น�า้ชะขยะ	(Leachate)	ไหลออกสูพ่ืน้ทีใ่กล้เคยีงหรอืลงสูด่นิ	
พร้อมท้ังสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสียเพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อมโดยรอบ

	 ขยะท่ีเป็นสารอินทรีย์ในหลุมฝังกลบจะเกิดการย่อย
สลายตามธรรมชาติ	ซึ่งเป็นปฏิกิริยาย่อยสลายทางชีวเคมีของ
ขยะด้วยจุลินทรีย์นั้น	ในระยะแรกเป็นการย่อยสลายแบบใช้
อากาศ	(Aerobic	Composting)	จากนั้นจึงเป็นการย่อยสลาย
แบบไม่ใช้ออกซิเจน	(Anaerobic	Digestion)	กระบวนการนี้
ท�าให้ได้ก๊าซมีเทน	คาร์บอนไดออกไซด์	แอมโมเนีย	คาร์บอน-	
มอนอกไซด์	ไฮโดรเจนซัลไฟด์	ไนโตรเจน	ซึ่งปริมาณของก๊าซ
ชวีภาพน้ีประกอบด้วยก๊าซมเีทนมากกว่าร้อยละ	50	โดยสามารถ
น�ามาเป็นเชื้อเพลิงป้อนเข้าสู่เครื่องยนต์ก๊าซ	(Gas	Engine)	
เพื่อขับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าได้	
	 ทั้งนี้	มีการประเมินว่าจะเกิดก๊าซชีวภาพประมาณ					
6	-	18	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	ส�าหรับปริมาณขยะ	1	-		3	
ล้านตัน	ซึ่งก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากหลุมฝังกลบนี้	จัดเป็นก๊าซ
เรือนกระจก	(Green	House	Gas)	ประเภทหนึ่ง	ที่ก่อให้เกิด
ปัญหาภาวะโลกร้อน	(Global	Warming)	ดังนั้น	การน�าก๊าซ
มีเทนจากหลุมฝังกลบมาใช้	จะช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก	
และยงัได้พลงังานทดแทนซ่ึงเป็นการลดการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ

การผลิตไฟฟ้าจากระบบกำาจัดขยะ

ที่ย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

 การก�าจัดขยะโดยวิธีนี้ใช้กับขยะที่เป็นสารอินทรีย์
เท่านัน้	เนือ่งจากใช้กระบวนการย่อยสลายทางชวีเคม	ีเช่นเดยีวกบั
การย่อยสลายของขยะอินทรีย์ในบ่อฝังกลบ	แต่ต่างกันที่จะถูก
ควบคุมหรือจัดให้อยู่ในระบบปิด	คือ	ถังย่อยสลาย	สามารถลด
เหตรุ�าคาญจากกลิน่เหม็นและสัตว์น�าโรคได้		ดงัน้ันวิธน้ีีจงึเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

การน�าก๊าซมเีทน

จากหลมุฝังกลบมาใช้ 

จะช่วยลดปัญหาก๊าซเรอืนกระจก 

และยงัได้พลงังานทดแทน

”

”
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”

”

	 ขยะทีจ่ะเข้าสูก่ระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซเิจน
นี	้ต้องน�ามาเข้าสู่กระบวนการคดัแยกขยะก่อนโดยคดัแยกเฉพาะ
ขยะมลูฝอยอนิทรีย์	และท�าการลดขนาดโดยการบดตดัให้มขีนาด
เหมาะสมต่อถังย่อยสลายท่ีเป็นระบบปิด	เพ่ือให้ขยะมูลฝอย
อินทรีย์เกิดการย่อยสลาย	โดยจุลินทรีย์ท่ีไม่ต้องการออกซิเจน	
(Anaerobic	Bacteria)	ผลพลอยได้จากการย่อยสลายจะเกิด
ก๊าซชีวภาพ	ซึ่งมีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ	
50	ทีส่ามารถน�าไปเป็นเชือ้เพลงิให้เครือ่งยนต์ก๊าซ	(Gas	Engine)	
ในการผลิตไฟฟ้าต่อไป	ทั้งนี้	ควรมีปริมาณขยะมูลฝอยอินทรีย์
เข้าสู่ระบบมากพอหรือมากกว่า	60	ตันต่อวัน	จึงจะมีความ				
คุม้ค่าในการตดิตัง้ระบบรวบรวมก๊าซชวีภาพ	ทีเ่กดิจากกระบวนการ
ย่อยสลาย	โดยมีประสิทธิภาพให้พลังงานไฟฟ้าต่อปริมาณขยะ
อยู่ที่ประมาณ	75	-	150	กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน	
	 ผลพลอยได้จากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซเิจน	คอื	ขยะมลูฝอยอนิทรย์ีทีมี่ปรมิาณลดลงเหลือประมาณ
ร้อยละ	30	ถงึ	40	ของขยะมลูฝอยอนิทรย์ีก่อนเข้าสูก่ระบวนการ	
โดยสามารถน�าไปใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน	(Soil									
Conditioner)	หรือปุ๋ยหมักส�าหรับการเกษตรในการเพาะปลูก
พืชต่อไป

การผลิตไฟฟ้าจากการเผาทำาลายขยะ                                                            

 การก�าจดัขยะโดยการเผาท�าลายด้วยความร้อนนี	้เป็น
วิธีการที่จะท�าให้ได้พลังงานกลับคืนมาในรูปของความร้อน	ซึ่ง
สามารถน�าไปผลติกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าการก�าจดัขยะรูปแบบ
อืน่	แต่สิง่ส�าคญัทีต้่องพจิารณาถ้าเลือกใช้การก�าจดัขยะด้วยวธิี
นี้คือ	ค่าความร้อนของขยะที่จะส่งเข้ากระบวนการเผา	โดย
ทัว่ไปควรมค่ีาความร้อนไม่ต�า่กว่า	2,150	กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรมั	
นอกจากนี้ต้องมีปริมาณขยะที่เผาไหม้ได้เป็นสัดส่วนที่สูง							
เพียงพอ	
	 ระบบการเผาไหม้สามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	
คือ	ระบบการเผาไหม้มวล	(Mass	Burn	System)	หมายถึง	
การเผาท�าลายขยะในสภาพทีร่บัเข้ามา	โดยไม่ต้องมกีระบวนการ
จัดการเบื้องต้นก่อน	และอีกประเภท	คือ	ระบบการเผาไหม้					
ที่มีการจัดการเบื้องต้น	(Burning	of	Preheated	and												
Homogenized	Waste)	โดยจะมีการลดขนาด	บด	ตัด	และ
คัดแยก	

	 ปัจจบุนัการก�าจดัขยะโดยการเผาท�าลายด้วยความร้อน	
สามารถแบ่งรปูแบบตามเทคโนโลยทีีใ่ช้	ซึง่มวีธิกีารและต้นทนุ
ทีแ่ตกต่างกนัไป	ได้แก่	เทคโนโลยเีตาเผา	เทคโนโลยก๊ีาซซฟิิเคชัน่
และไพโรไลซิส	และเทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค	

การก�าจัดขยะโดยการเผาท�าลาย

ด้วยความร้อน ได้พลงังานกลบัคนืมา

ในรปูของความร้อน

ซ่ึงสามารถน�าไปผลติกระแสไฟฟ้า

ได้มากกว่าการก�าจัดขยะรปูแบบอืน่

เทคโนโลยีเตาเผา 

 เทคโนโลยีเตาเผา	(Incineration)	เป็นเทคโนโลยีที่
นิยมใช้กันมานาน	และให้ผลลัพธ์ค่อนข้างดี	โดยเป็นการ										
เผาไหม้ขยะกับอากาศโดยตรง	เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้
ที่ให้ความร้อน	ซึ่งเตาเผาจะมีการออกแบบเป็นพิเศษ	เพื่อให้
เข้ากับคุณสมบัติของขยะที่ส่วนใหญ่มีอัตราความชื้นสูง	และมี
ค่าความร้อนที่ไม่แน่นอน	แปรผันได้	
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ประสทิธภิาพพลงังานไฟฟ้าต่อตนั

ขยะของเทคโนโลยนีี ้มค่ีาประมาณ 

550 - 700 กโิลวตัต์-ช่ัวโมงต่อตนั

                   ”
”	 นอกจากนี้	ต้องมีการควบคุมที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

มลพิษต่อสภาพแวดล้อม	เช่น	ก๊าซพิษ	เขม่า	และกลิ่น	ซึ่งก๊าซ
ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้	ต้องได้รับการก�าจัดเขม่าและอนุภาค
ตามที่กฎหมายควบคุม	ก่อนที่ระบายออกสู่บรรยากาศ	ส่วน					
ขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้	จะส่งไปฝังกลบหรือใช้เป็นวัสดุ					
ปูพื้นส�าหรับการสร้างถนน	นอกจากนี้	ในบางพื้นที่ที่มีปริมาณ
ขยะจ�านวนมาก	พลงังานความร้อนท่ีได้จากการเผาไหม้	สามารถ
น�ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตไอน�้า	ส�าหรับการผลิตไฟฟ้าได้
	 เตาเผาที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี	3	ประเภท	คือ	
 1) เตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ (Moving Grate)
	 ระบบเตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่	เป็นระบบที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลาย	สามารถรองรับการเผาท�าลายขยะ	ที่มีองค์
ประกอบและค่าความร้อนที่หลากหลาย	ประกอบด้วย	ตะกรับ
ที่สามารถเคลื่อนที่ได้และมีการเผาไหม้อยู่บนตระกรับนี้	โดย
ขณะเผาไหม้	ตะกรบัจะเคลือ่นทีแ่ละล�าเลยีงขยะจากจดุเริม่ต้น
ถึงจุดสุดท้าย	ภายใต้สภาวะอากาศท่ีเกินพอ	(Excess	Air)						
ท�าให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์	สามารถลดปริมาณขยะลง
ได้กว่าร้อยละ	90	หรือน�้าหนักลดลงร้อยละ	70	-	75	ทั้งนี้	การ
เคลื่อนที่ของตะกรับ	ต้องได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง	เพื่อ
ท�าให้ขยะมกีารเคลือ่นย้ายและผสมผสานกนัอย่างมปีระสิทธภิาพ	
ส่งผลให้อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้สามารถแทรกซึมไปทั่วถึง				
พื้นผิวของขยะ
 2) เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)
	 ระบบเตาเผาแบบหมุนเป็นการเผาไหม้มวลของขยะ	
โดยใช้ห้องเผาไหม้ทรงกระบอกซึง่สามารถหมนุได้รอบแกน	โดย
ขยะจะเคลื่อนตัวไปตามผนังของเตาเผาทรงกระบอก	ตามการ
หมุนของเตาเผาซึ่งท�ามุมเอียงกับแนวระดับ

 3) เตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed)
	 เตาเผาแบบฟลูอดิไดซ์เบดท�างานโดยอาศยั	หลักการ
ที่อนุภาคของแขง็ที่รวมตัวเป็น	Bed	ในเตาเผาผสมเขา้กับขยะ
ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นเชือ้เพลงิส�าหรบัการเผาไหม้	ถกูท�าให้ลอยตวัขึน้	
อนัเนือ่งมาจากอากาศทีเ่ป่าเข้าด้านข้าง	ท�าให้มลัีกษณะเหมอืนกบั
ของไหล	เตาเผาระบบนี้โดยทั่วไปจะมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก
ตั้ง	และวัสดุที่ท�า	Bed	มักท�ามาจากทราย	หินปูน	หรือวัสดุ				
เซรามิกส์
	 ก๊าซร้อนทีเ่กดิจากการเผาไหม้ในเตาเผา	จะมพีลงังาน
ทีเ่กดิจากการเผาไหม้อยูใ่นตวั	ซึง่จะถกูท�าให้เยน็ตวัลงด้วยการ
แลกเปล่ียนความร้อนกับน�้าในหม้อน�้า	(Boiler)	ก่อนที่ก๊าซจะ
ไหลเข้าสูอ่ปุกรณ์ควบคุมมลพษิทางอากาศ	ส่วนไอน�า้จะส่งไปขบั
กงัหนัไอน�า้	(Steam	Turbine)	เพือ่เดนิเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าต่อไป	

	 ประสทิธิภาพพลงังานไฟฟ้าต่อตนัขยะของเทคโนโลยี
นี้มีค่าประมาณ	550	-	700	กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน	อย่างไร
ก็ตาม	ด้วยคุณสมบัติของขยะในประเทศไทย	ที่มีขยะมูลฝอย
อินทรีย์ซึ่งมีความช้ืนสูงเป็นส่วนใหญ่	และด้วยพฤติกรรมการ
ทิง้ขยะทีไ่ม่มกีารคดัแยกขยะทีเ่หมาะสม	ท�าให้ระบบนีส้ามารถ
ผลติกระแสไฟฟ้าได้ในอตัราเฉลีย่ประมาณ	140	-	150	กโิลวตัต์	
-	ชั่วโมงต่อตัน	โดยระบบนี้มักมีขนาดใหญ่และเพื่อให้เกิด					
ความคุ้มค่าในการลงทุน	ควรมีขนาดเคร่ืองละไม่ต�่ากว่า	200	
ตันต่อวัน

เทคโนโลยีก๊าซซิฟิเคชั่น และไพโรไลซิส 

 เทคโนโลยก๊ีาซซฟิิเคชัน่	(Gasifififfiication)	และไพโรไลซสิ	
(Pyrolysis)	เป็นเทคโนโลยีที่ก�าลังได้รับการพัฒนาขึ้นมา	มี				
รูปแบบการน�าพลังงานกลับมาใช้	แตกต่างจากเทคโนโลยีการ
เผาไหม้ที่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้น	เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
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”

เทคโนโลยพีลาสมาอาร์ค

เป็นเทคโนโลยด้ีานพลงังานช้ันสงู

อยูใ่นระหว่างการพฒันา

และยงัไม่แพร่หลาย

ใช้ก�าจัดขยะได้หลายลกัษณะ

”

กระบวนการเป็นก๊าซเชื้อเพลิง	และมีการก�าจัดมลภาวะที่เกิด
จากการเผาได้ดีกว่า		 	
	 โดยเทคโนโลยีก�าจัดขยะแบบก๊าซซิฟิเคชั่น	เป็นการ
เผาไหม้ขยะในสภาวะที่อากาศน้อย	(ปริมาณออกซิเจนน้อย)	
ส่วนระบบไพโรไลซสิ	เป็นการเผาไหม้ขยะในสภาวะทีไ่ม่มอีากาศ	
อณุหภมูทิีใ่ช้เผาไหม้สงูประมาณ	1,200	-		1,400	องศาเซลเซยีส	
ผลท่ีได้	คือ	ปฏิกริยาการกลั่นสลายทางเคมีของขยะได้ก๊าซ					
เชื้อเพลิง	โดยการท�าปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์	(Partial	
Combustion)	กล่าวคือ	สารอินทรีย์ในขยะจะท�าปฏิกิริยากับ
อากาศหรือออกซิเจนปริมาณจ�ากัด	ท�าให้เกิดก๊าซซึ่งมีองค์
ประกอบหลกั	ได้แก่	คาร์บอนมอนอกไซด์	ไฮโดรเจน	และมเีทน	
ที่เรียกว่า	Producer	Gas	
	 ในกรณทีีใ่ช้อากาศเป็นก๊าซท�าปฏกิริยิา	ก๊าซเชือ้เพลิง
ที่ได้จะมีค่าความร้อนต�่าประมาณ	3	-		5	เมกะจูลต่อลูกบาศก์
เมตร	แต่ถ้าใช้ออกซเิจนเป็นก๊าซท�าปฏกิริยิา	ก๊าซเชือ้เพลงิทีไ่ด้
จะมีค่าความร้อนสูงกว่าคือ	ประมาณ	15	-	20	เมกะจูลต่อ
ลกูบาศก์เมตร	ซ่ึงน�าไปใช้เป็นพลงังานในการขบักงัหนัก๊าซ	(Gas	
Turbine)	เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป	โดยมีประสิทธิภาพผลิต
พลังงานไฟฟ้าต่อปริมาณขยะประมาณ	600	กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ต่อตันขึ้นไป	ซึ่งใกล้เคียงกับเทคโนโลยีเตาเผา	(Incineration)	
	 อย่างไรก็ตาม	เทคโนโลยีนี้จ�าเป็นต้องมีการจัดการ
ขยะก่อนส่งเข้าเตาเผา	โดยมกีารบดตดัขยะให้มขีนาดพอเหมาะ	
และขนาดของเตาเผาในระบบนี้เดิมจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก	คือ	
ไม่เกนิ	300	ตนัต่อวนั	แต่ปัจจบุนัมกีารพฒันาให้สามารถรองรบั
ได้สูงถึง	500	ตันต่อวัน

เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค 

 เทคโนโลยพีลาสมาอาร์ค	(Plasma	Arc)	เป็นเทคโนโลยี
ด้านพลงังานชัน้สงู	อยูใ่นระหว่างการพัฒนาและยังไม่แพร่หลาย	
ใช้ก�าจัดขยะได้หลายลักษณะ	โดยสร้าง	Plasma	Arc	Field	ที่
มีอุณหภูมิสูงประมาณ	5,000	-	15,000	องศาเซลเซียส	และ
ป้อนขยะเข้าไปใน	Plasma	Arc	Field	โดยตรง	ซึ่งอุณหภูมิที่
สูงระดับน้ี	จะสามารถแยกอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
ของขยะออกมาได้	ท�าให้ขยะถูกความร้อนเผาท�าลายลงหมด	
สามารถลดปริมาณสารไดออกซินที่เกิดจากการเผาไหม้ลงได	้
ความร้อนที่ได้สามารถน�าไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ส่วนหนึ่ง	

	 อย่างไรกต็าม	ระบบนีใ้นปัจจบุนัยงัอยูใ่นขัน้ตอนของ
การศกึษา	วจิยัและพฒันา	ปรบัปรงุเทคโนโลยใีห้มคีวามเหมาะสม	
ปลอดภัย	และเกิดความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์	

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ 

 การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ	(Refuse	Derived	
Fuel:	RDF)		เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ขยะที่เป็นเชื้อเพลิง	มี			
ประสิทธิภาพส�าหรับกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า	โดยการ
แปรรปูขยะด้วยวิธผ่ีานกระบวนการปรบัปรงุคณุสมบตัทิางเคมี
และคณุสมบตัทิางกายภาพ	ให้กลายเป็นเชือ้เพลงิแขง็ทีส่ามารถ
ผลิตพลังงานได้	โดยมีคุณสมบัติในด้านความร้อน	ความชื้น	
ขนาด	และความหนาแน่น	ที่เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิง	
ส�าหรบัป้อนเข้าสูห่ม้อน�า้	เพือ่ผลติไอน�า้ส�าหรบัส่งไปขบัเคลือ่น
กังหันไอน�้า	(Steam	Turbine)	ในการเดินเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า
ต่อไป
	 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ	เริ่มจากการคัดแยกขยะที่ไม่
สามารถเผาไหม้ได้	และขยะทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้	ออก
จากขยะท่ีจะเข้าสูร่ะบบ	จากน้ันจงึป้อนขยะเข้าสูเ่ครือ่งสบัเพือ่
ลดขนาด	และล�าเลียงเข้าสู่เตาอบเพ่ือลดความชื้นโดยการใช้
ความร้อนจากไอน�้าหรือลมร้อนเพื่ออบขยะให้แห้ง	ซึ่งจะท�าให้
น�า้หนกัลดลงเกือบร้อยละ	50	แล้วส่งเข้าเครือ่งอดัแท่ง	เพ่ือท�า
เป็นเชือ้เพลงิขยะอดัแท่งทีม่ขีนาด	และความหนาแน่นเหมาะสม	
ต่อการขนส่งไปจ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิง	ซึ่งในบางกรณีจะมีการ
เติมหินปูนเข้าไประหว่างการอัดเป็นเม็ด	เพื่อควบคุมและลด
ปริมาณก๊าซพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้
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การเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ

เทคโนโลยี ข้อดี  ข้อเสีย  

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากหลมุ
ฝังกลบขยะ (Landfill Gas to 
Energy)

เทคโนโลยีการยอ่ยสลายแบบ
ไมใ่ช้ออกซเิจน (Anaerobic  
Digestion : AD)

เทคโนโลยีเตาเผาขยะ 
(Incineration)

เทคโนโลยีผลติก๊าซเชือ้เพลงิ 
(Gasification)

เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค 
(Plasma Arc)

เทคโนโลยีผลติเชือ้เพลงิ
ขยะ (Refuse Derived
Fuel: RDF)

ต้องมีปริมาณขยะมลูฝอยในหลมุฝัง 
กลบมากกวา่ 1 ล้านตนั จงึจะเกิดความ  
คุ้มคา่ทางเศรษฐกิจ
การพยากรณ์อตัราเกิดก๊าซ ขึน้อยูก่บั
หลายปัจจยั ยากตอ่การพยากรณ์
องค์ความรู้ยงัไมแ่พร่หลาย

ต้องสง่เสริมให้มีการแยกขยะอินทรีย์
จากต้นทาง
ควรพฒันาสายพนัธุ์จลุนิทรีย์ท่ีให้ Gas 
Yield สงู และทนทานสภาพสิง่แวดล้อม
ได้ดี
ควรสร้างตลาดให้กบัสารปรับปรุง
คณุภาพดนิเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ระบบ

เงินลงทนุและคา่ใช้จา่ยในการปฏิบตัิ
งาน และบ�ารุงรักษาสงู
ขนาดของโรงเผาท่ีมีความคุ้มคา่ทาง
เศรษฐศาสตร์ ควรมีก�าลงัการก�าจดัไม่
ต�า่กวา่ 250 ตนัตอ่วนั
เป็นเทคโนโลยีขัน้สงู ยงัไมส่ามารถ
พฒันาเทคโนโลยีได้เองในประเทศ

ต้องมีการคดัแยกขยะในเบือ้งต้นก่อน
เงินลงทนุและคา่ใช้จา่ยในการปฏิบตัิ
งานและบ�ารุงรักษาสงู
ยงัขาดข้อมลูโรงเผาท่ีมีการด�าเนินงาน
ในเชิงพาณิชย์
เป็นเทคโนโลยีขัน้สงู

ใช้เงินลงทนุและคา่ใช้จา่ยในการ
ปฏิบตังิานและบ�ารุงรักษาสงู
สถานภาพของเทคโนโลยีในปัจจบุนัยงั
อยูใ่นขัน้ทดลองต้นแบบ ยงัไมมี่ข้อมลู  
ท่ีด�าเนินการในเชิงพาณิชย์

ไมเ่ป็นระบบก�าจดัท่ีเบด็เสร็จในตวัเอง 
ยงัต้องการระบบก�าจดัขัน้สดุท้าย
ยงัขาดข้อมลูโรงงานก�าจดัท่ีมีการเดนิ
ระบบในเชิงพาณิชย์
ยงัไมมี่ตลาดการซือ้ขายเชือ้เพลงิจาก
ขยะ

หลมุฝังกลบขยะมลูฝอยมีอยูแ่ล้วจ�านวน มาก เทคโนโลยีนีจ้ะชว่ย
ลดการปลอ่ยมีเทนขึน้สูบ่รรยากาศ
ลดความเสีย่งในการระเบดิหรือเกิดเพลงิไหม้บริเวณจดุท่ีฝังกลบ
เทคโนโลยีไมซ่บัซ้อนมากนกั สามารถพฒันาเทคโนโลยีขึน้เองได้ 
ภายในประเทศ

เป็นเทคโนโลยีสะอาด
องค์ประกอบขยะมลูฝอยในประเทศมีสารอินทรีย์ท่ียอ่ยสลายได้สงู
เทคโนโลยีไมซ่บัซ้อน สามารถพฒันาเทคโนโลยีได้เองภายใน
ประเทศ

มีความยืดหยุน่ตอ่ประเภทของขยะสงู 
สามารถเผาท�าลายขยะได้หลากหลายประเภทในเวลาเดียวกนั
ลดมวลและปริมาตรได้มาก
เวลาก�าจดัสัน้
ผลติพลงังานได้มาก
ใช้พืน้ท่ีระบบน้อย

เป็นเทคโนโลยีสะอาด
ลดมวลและปริมาตรได้ดี
เวลาก�าจดัสัน้
ผลติพลงังานได้มาก
ใช้พืน้ท่ีระบบน้อย

ให้ความร้อนท่ีมีอณุหภมิูสงูมากสามารถใช้ในการเผาท�าลายขยะ
มลูฝอยได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
ขีเ้ถ้าท่ีเกิดจากกระบวนการจะเปลี่ยนสภาพเป็น slag ซึง่สาร
อนัตรายท่ีเกิดขึน้ในขีเ้ถ้าจะถกูจบัอยูใ่น slag ท�าให้หมดความเป็นพิษ

เป็นเทคโนโลยีสะอาด
ใช้งานร่วมกบัเทคโนโลยีก๊าซซฟิิเคชัน่หรือไพโรไลซสิ 
โรงผลติมีขนาดเลก็สามารถสร้างกระจายตามจดุตา่งๆ ณ แหลง่
ก�าเนิดขยะ
เชือ้เพลงิท่ีได้ไมจ่�าเป็นต้องผลติพลงังานทนัที เก็บไว้ผลติเม่ือใด
ก็ได้
ใช้พืน้ท่ีระบบน้อย
เทคโนโลยีสามารถพฒันาได้เองในประเทศ
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ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน 
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	 การพจิารณาว่าเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากขยะแบบ
ใดมคีวามเหมาะสม	จ�าเป็นต้องค�านงึถงึปัจจยัต่างๆ	เช่น	ปรมิาณ
และคณุสมบตัขิองขยะมลูฝอย	เงนิลงทนุ	ผลตอบแทนการลงทนุ	
ความยากง่ายในการด�าเนินการและบ�ารุงรักษา	ความคุ้มค่าใน
การผลิตพลังงาน	และความสามารถในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

ในประเทศไทย

 ประเทศไทยมกีารน�าเทคโนโลยข้ีางต้นมาปรบัใช้แล้ว
หลายเทคโนโลยี	เช่น
 โรงเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต ใช้เทคโนโลยีระบบ					
เตาเผา	จากประเทศญี่ปุ่น	สามารถใช้กับขยะมูลฝอยที่เผาไหม้
ได้เท่านั้น	ระบบรับขยะได้	250	ตันต่อวัน	และน�าความร้อนที่
ได้จากการเผาขยะ	มาผลิตไอน�้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า	ขนาด
ก�าลังการผลิต	2.5	เมกะวัตต์	เริ่มผลิตไฟฟ้าเมื่อเดือนมกราคม	
2546

 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน เทศบาลนคร
ระยอง	ใช้เทคโนโลยีระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน	จาก
ประเทศฟินแลนด์	สามารถก�าจัดได้เฉพาะขยะอินทรีย์ที่ย่อย
สลายง่ายเท่านัน้	ระบบออกแบบรบัขยะอนิทรย์ีได้ประมาณ	60	
ตนัต่อวนั	เครือ่งยนต์ก๊าซส�าหรบัผลิตไฟฟ้า	ขนาดก�าลังการผลติ	
625	กิโลวัตต์	เริ่มผลิตไฟฟ้าเมื่อเดือนธันวาคม	2547
 โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝัง
กลบขยะราชาเทวะ ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอกิ่งแก้ว จังหวัด
สมุทรปราการ	ใช้เทคโนโลยีระบบวางท่อรวบรวมก๊าซชีวภาพ
จากหลุมฝังกลบขยะโดยผู้เชี่ยวชาญในประเทศ	ส�าหรับก๊าซ
ชีวภาพใช้ในการเดินเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า	ขนาดก�าลัง
การผลิต	950	กิโลวัตต์

โรงเผาขยะเทศบาลนครภเูกต็ 

ใช้เทคโนโลยรีะบบเตาเผาจากประเทศญีปุ่น่ 

สามารถใช้กบัขยะมลูฝอย

ทีเ่ผาไหม้ได้

”

”

 โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝัง
กลบขยะก�าแพงแสน จงัหวดันครปฐม	ใช้เทคโนโลยรีะบบวาง
ท่อรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะโดยผู้เชี่ยวชาญใน
ประเทศ	ส�าหรบัก๊าซชวีภาพใช้ในการเดนิเครือ่งยนต์ผลติกระแส
ไฟฟ้า	ขนาดก�าลังการผลิต	1	เมกะวัตต์	เร่ิมผลิตไฟฟ้าเม่ือเดอืน
พฤษภาคม	2551

แผนพลังงานทดแทน

 กระทรวงพลังงานจัดท�าแผนการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก	25%	ใน	10	ปี	(พ.ศ.	2555	-	
2564)	หรอื	Alternative	Energy	Development	Plan	:	AEDP	
(2012	-	2021)	เพือ่ก�าหนดกรอบและทิศทางการพฒันาพลงังาน
ทดแทนของประเทศ	โดยได้ก�าหนดเป้าหมายพลังงานจากขยะ
ในปี	2564	คือ	160	เมกะวัตต์	ซึ่งปัจจุบันมีก�าลังการผลิตรวม	
13.45	เมกะวัตต์	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบการส่งเสริม
การพัฒนาแผนพัฒนาฯ	ที่ส�าคัญ	ดังนี้
 1. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและ
การใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง

ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพลังงานจากขยะ	ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดกลางและขนาด
เล็ก	 	 		
ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพลังงานจากขยะ	ใน
ชมุชนขนาดเลก็	เช่น	ในโรงเรยีน	วดั	ชมุชน	และ
หน่วยงานต่างๆ

-

-
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 2. การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบ ที่ยังไม่เอื้อ
ต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน

เร่งรัด	ปรับปรุง	แก้ไข	พระราชบัญญัติร่วมทุน	
พ.ศ.2535	เพื่อเอื้อให้เอกชนสามารถเข้าร่วมทุน
กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการผลติพลงังาน
จากขยะทกุรปูแบบ	โดยเฉพาะส่งเสรมิการจดัการ
ขยะแบบ	RDF	แล้วน�ามาผลติหรือความร้อนร่วม
ในโรงงานอุตสาหกรรม	รวมทั้งส่งเสริมการผลิต
น�้ามันจากขยะพลาสติก

-

-

-
-

-

-
-

-

 3. การประชาสมัพนัธ์ และสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ต่อประชาชน

สร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่เป้าหมายการจัดตั้ง
ระบบผลิตพลังงานจากขยะ	รณรงค์ให้ความรู้แก่
เด็ก	เยาวชนในการจัดการขยะ	เพื่อพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเชิงลึกระดับพื้นที่

 4. การส่งเสรมิให้งานวจิยัเป็นเครือ่งมอืในการพฒันา
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร

ศึกษาการจัดการเชื้อเพลิง	RDF
วจิยัพฒันาเตาเผาขยะและระบบผลติพลงังาน
จากขยะขนาดเล็กไม่เกิน	50	ตันต่อวัน	ให้
สามารถผลิตในประเทศ
พัฒนามาตรฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการ
ผลิตน�้ามันจากขยะพลาสติก

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการผลิต

พลังงานจากขยะ

 ประเทศไทยมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ	ที่ท�าให้
การลงทนุเพือ่ผลติพลงังานจากขยะไม่แพร่หลายเท่าทีค่วร	ได้แก่	
กฎหมายและระเบียบต่างๆ	การขาดความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจดัการและการรณรงค์คดัแยกขยะ	รวมทัง้การขาดความ
เชือ่มัน่ในเทคโนโลยทีีม่อียู	่ซึง่การผลติพลงังานจากขยะจะเกดิ
ขึน้ได้นัน้	ต้องอาศยัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้
ภาครัฐ	เอกชน	และประชาชน	โดยภาครัฐมีหน้าที่ช่วยอ�านวย
ความสะดวก	เช่น	การให้สิทธิประโยชน์และมาตรการต่างๆ	
เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นภาคเอกชนในการลงทุนการผลิต
พลงังานจากขยะ	โดยมภีาคประชาชนเหน็ชอบ	แต่ทีผ่่านมาจะ
ยงัไม่เหน็ผลเด่นชดัเนือ่งจากการผลติพลงังานจากขยะส่วนใหญ่
เกิดจากภาครัฐเป็นผู้ด�าเนินการเองหรือให้การสนับสนุน										
งบประมาณในการก่อสร้างและด�าเนินโครงการ

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะสามารถขอรับการ					
ส่งเสริมฯ	ได้ในประเภท	7.1	กิจการสาธารณูปโภคและบริการ
พื้นฐาน	ประเภทย่อย	7.1.1	กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือ						
ไอน�า้	โดยมเีงือ่นไขว่าจะต้องได้รบัความเหน็ชอบจากหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง	และให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการ
ที่มีความส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ	ดังนี้

ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรทกุเขต
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	เป็นระยะเวลา	
8	ปี	ทกุเขต	โดยไม่ก�าหนดสดัส่วนการยกเว้นภาษี
เงินได้ฯ
สิทธิและประโยชน์อ่ืนให้ได้รับตามเกณฑ์ที่ตั้งใน
แต่ละเขต

	 ทัง้นี	้ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุที่	
2/2553	เรื่อง	การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ได้
ก�าหนดให้ประเภท	7.1.1	กิจการผลิตไฟฟ้าหรือไอน�้า	กรณีใช้
พลังงานหมุนเวียน	จะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม	ดังนี้	
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-
-

-

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	50
ให้หักค่าขนส่ง	ค่าไฟฟ้า	และค่าน�้าประปา	เป็น
สองเท่า
ให้หกัค่าตดิตัง้หรอืก่อสร้างสิง่อ�านวยความสะดวก
เพิ่มขึ้นร้อยละ	25

	 แต่ไม่รวมถึงโครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ	และต้อง
ยื่นค�าขอรับการส่งเสริมฯ	ภายในวันที่	31	ธันวาคม	2555	ซึ่ง
ปัจจบุนั	(ณ	เดือนมนีาคม	2555)	มโีครงการผลติพลงังานไฟฟ้า
จากขยะมลูฝอยได้รบัการส่งเสรมิฯ	แล้ว	9	โครงการ	รวมก�าลงั
การผลิต	53.5	เมกะวัตต์		

เรยีบเรยีงจาก :

- บทความ “ขยะมูลฝอย” จากเวบ็ไซต์คลงัปัญญาไทย

- บทความ “เทคโนโลยีการผลติพลงังานจากขยะ” โดยสำานกังานพลงังานจงัหวดักาญจนบรุี

- บทความ “พลงังานไฟฟ้าจากขยะมลูฝอย” โดยคณุวชิชา ชาครพพิฒัน์ รองผูอ้ำานวยการกองวจิยัและพฒันา ฝ่ายวจิยัและพฒันา ศนูย์ปรกึษา 

  การประหยัดพลงังาน หอการค้าไทย  

- แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน 

  กระทรวงพลงังาน

- แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน

- รายงานการศึกษาความเหมาะสมการจ้างเหมาเอกชนปรบัปรงุโรงงาน พร้อมเดนิระบบเตาเผามลูฝอยขนาด 300 ตนัต่อวนั ทีศ่นูย์กำาจดัมลูฝอย

  อ่อนนุช กรงุเทพมหานคร โดยศนูย์วจิยัการเผากากของเสยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื

- รายงานสถานการณ์มลพษิของประเทศไทยปี 2554 โดยกรมควบคมุมลพษิ 

- รายงานผลงานวิจัย เรือ่ง การบรหิารจดัการขยะและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน โดยทมีนกัวจิยั ด้านการจดัการของเสยี/

  ขยะมลูฝอย โครงการพฒันาและส่งเสรมิความร่วมมอืเครอืข่ายนกัวจิยัสิง่แวดล้อม ศนูย์วจิยัและฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม กรมส่งเสรมิคณุภาพ 

  สิง่แวดล้อม

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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 โรงไฟฟ้าพลังนำ้าเขื่อนเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บรมราชาภิเษก ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต      

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานสะอาด ซึง่ใช้ศกัยภาพจากนำา้ทีร่ะบายลงท้ายเขือ่นให้เกดิประโยชน์

สูงสุด มีกำาลังผลิตรวม 12 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 35,624 ตันต่อปี และช่วยลด

การนำาเข้านำ้ามันจากต่างประเทศถึง 15 ล้านลิตรต่อปี

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด

จากพลังน�้า

เขื่อนเจ้าพระยา

ทำาความรู้จักกับเขื่อนเจ้าพระยา

 เขือ่นเจ้าพระยา	เป็นเขือ่นทดน�า้ขนาดใหญ่ทีส่ร้างขึน้
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย	ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน	
หมู่ท่ี	3	ต�าบลบางหลวง	อ�าเภอสรรพยา	จังหวัดชัยนาท	มี
ลักษณะเป็นเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ยาว	237.5	เมตร	สูง	
16.5	เมตร	ติดตั้งบานประตูเหล็กรูปโค้งสูง	7.5	เมตร	มีช่อง
ระบายให้น�้าไหลผ่านขนาดกว้าง	12.5	เมตร	จ�านวน	16	ช่อง	

เขือ่นแห่งนีใ้ช้ประโยชน์

ด้านการชลประทาน  

การทดน�า้เพือ่การเกษตร 

ด้วยการระบายน�า้จากแม่น�า้ในภาคเหนอื

สูภ่าคกลางและอ่าวไทย

”

”

สุนันทา อักขระกิจ

พลังงานทดแทน 
พลังงานยั่งยืน 

ประตูน�้าส�าหรับเรือสัญจรติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง	14	เมตร	
ยาว	170.5	เมตร	เรือขนาดใหญ่สามารถผ่านเข้าออกได้	
	 บนสันเขื่อนมีสะพานกว้าง	7	เมตร	สามารถรองรับ
รถที่มีน�้าหนักบรรทุกไม่เกิน	20	ตัน	และมีทางระบายน�้าล้น
ฉุกเฉินสร้างบนคันก้ันน�้าซ้ายมือเหนือเข่ือนเจ้าพระยา	กว้าง	
10	เมตร	ยาว	1,000	เมตร	เพื่อช่วยระบายน�้าเมื่อเกิดอุทกภัย	
อัตราการระบายน�้าผ่านเขื่อนสูงสุดประมาณ	3,300	ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที	แต่การปล่อยน�้าจะควบคุมให้อยู่ในระดับไม่เกิน	
2,500	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ลุ่มต�่า				
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา
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:: ทัศนียภาพบรเิวณเขือ่นเจ้าพระยา

	 ส�าหรับทัศนียภาพโดยรอบเข่ือนนับว่าสวยงามมาก		
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมกราคม	บริเวณแม่น�้าเหนือ
เขือ่นจะมฝีงูนกเป็ดน�า้นบัหมืน่มาอาศยัหากนิ	ซึง่เขือ่นแห่งนีใ้ช้
ประโยชน์ด้านการชลประทาน	การทดน�้าเพื่อการเกษตร	ด้วย
การระบายน�้าจากแม่น�้าในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย	
ส่งน�้าไปในพื้นที่เพาะปลูกภาคกลาง	เข้าคลองส่งน�้าสายใหญ่
รวม	5	สาย	คือ	แม่น�้าน้อย	แม่น�้าท่าจีน	คลองมะขามเฒ่า	-	
อูท่อง		คลองชยันาท	-	ป่าสกั	และคลองชยันาท	-	พระนครศรอียธุยา		
รวมทั้งยังใช้น�้าในการผลิตไฟฟ้าส�าหรับจ่ายในจังหวัดด้วย

เขื่อนฯ เปิดเป็นทางการเมื่อปี 2500

 โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่	เป็นโครงการ
พฒันาลุ่มน�า้เจ้าพระยาเพือ่การเพาะปลกูส�าหรบัพืน้ทีร่าบภาค
กลางสองฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา		ตัง้แต่จงัหวดัชยันาทลงมาจนถงึ
อ่าวไทย	เดมิการเพาะปลูกในเขตพืน้ทีเ่หล่านัน้ต้องอาศยัน�า้ฝน
เป็นหลกั		ในปีทีเ่กดิภาวะฝนแล้งเกษตรกรในอดตีจงึได้รบัความ
เดือดร้อนอยู่เสมอ

	 ปี		2445		ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	นายเย	โฮมัน	วันเดอร์ไฮเด	ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ชลประทานชาวฮอลันดา	เสนอให้สร้างโครงการเจ้าพระยาใหญ่	
ที่อ�าเภอสรรพยา	จังหวัดชัยนาท	แต่ประเทศไทยต้องใช้งบ
ประมาณบ�ารุงประเทศในด้านอื่นๆ	ก่อน	จึงท�าให้แผนการ
ก่อสร้างโครงการเจ้าพระยาใหญ่ต้องระงับไว้ก่อน	
	 ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่วั	ได้เกดิภาวะฝนแล้งตดิต่อกนักว่า	3	ปี	เมือ่ถงึปี	2456	
เซอร์	ทอมมสั	เวอร์ด	ผูเ้ชีย่วชาญชาวองักฤษ	ได้เสนอให้ก่อสร้าง
โครงการเจ้าพระยาใหญ่ขึน้อกีครัง้	แต่ในช่วงเวลานัน้อยูร่ะหว่าง
การเกดิสงครามโลกครัง้ทีห่นึง่	การก่อสร้างโครงการเจ้าพระยา
ใหญ่จึงต้องระงับอีกเป็นครั้งที่สอง
	 เมือ่ถงึรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิล
อดลุยเดช	ประมาณปี	2491	ขณะทีห่ลายประเทศประสบภาวะ
ขาดแคลนอาหาร	องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต	ิ
(FAO)	จึงได้พิจารณาถึงความจ�าเป็นของโครงการเจ้าพระยา
ใหญ่อกีครัง้หนึง่		ดงันัน้ในเดอืนตลุาคมปีเดยีวกนั		กรมชลประทาน
จงึได้เสนอโครงการต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		และรฐับาล
กไ็ด้พจิารณาเหน็ชอบตามทีเ่สนอ	ประกอบกบัในปี	2492	รฐับาล
ได้เข้าเป็นสมาชิกธนาคารโลก	จึงขอกู้เงินเพื่อสร้างโครงการ				
ดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์	2493	เป็นเงินจ�านวน	18	ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ

องค์การอาหารและเกษตร

แห่งสหประชาชาติ

ได้พจิารณาถงึความจ�าเป็นของโครงการ

เจ้าพระยาใหญ่อกีครัง้หนึง่ 

กรมชลประทานจึงสร้างโครงการดงักล่าว

ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2493

”

”

	 กรมชลประทานได้เริม่เตรยีมงานเบือ้งต้นเมือ่ปี	2494	
และเริ่มงานก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา	พร้อมกับระบบส่งน�้า							
ในปี	2495	จนแล้วเสร็จในปี	2500	ช่วงระหว่างการก่อสร้าง	
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:: พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 

พระบรมราชนินีาถ เสดจ็พระราชดำาเนนิทรงเยีย่ม เมือ่วนัท่ี 27 

กันยายน 2498

:: พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ เสดจ็พระราชดำาเนนิ

ทรงเปิดเขือ่นเจ้าพระยา เมือ่วนัที ่7 กมุภาพนัธ์ 2500

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ		
พระบรมราชนินีาถ	เสดจ็พระราชด�าเนินทรงเยีย่มเมือ่วนัที	่27	
กนัยายน	2498	และเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเปิดเขือ่นเจ้าพระยา	
เมือ่วนัที	่7	กมุภาพนัธ์		2500	โดยมพีระราชด�ารสัว่า

 "ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีเปิด
เขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้ ประเทศของเราเป็นประเทศกสิกรรม 
ทั้งข้าวก็เป็นอาหารหลักของประชาชนพลเมือง การอยู่ดีกินดี
ของอาณาประชาราษฎร์และความสมบูรณ์มั่งคั่งของประเทศ  
ยงัต้องอาศยัอยูก่บัการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การปลูกข้าวในภาคกลางนี้ รัฐบาลของเราทุกยุคทุกสมัย ดังที่

นายกรฐัมนตรแีถลงมา ได้เลง็เหน็ความส�าคญัและสนใจในการ
ท�านุบ�ารุงประเทศ โดยการที่จะสร้างโครงการชลประทานเพื่อ
ส่งเสรมิช่วยการเพาะปลกูและการท�านาให้ได้ผลดยีิง่ขึน้ จงึเป็น
ทีน่่ายนิดยีิง่นกัทีเ่ขือ่นเจ้าพระยา อนัเป็นส่วนหนึง่ของโครงการ
ชลประทานที่ได้ด�าริกันมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เป็นอันก่อสร้างส�าเร็จลงได้ใน
ปัจจุบัน
 ทั้งนี้ เป็นหลักพยานอันหนึ่งถึงความเพียรพยายามที่
จะด�าเนินการอันจะก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติอันดีของคนไทย ตามค�า
ชี้แจงของนายกรัฐมนตรีนั้น ก็เห็นได้แล้วว่า ความส�าเร็จของ
เข่ือนเจ้าพระยาได้ส่งผลให้แก่พืน้ทีน่าท้ังสองฝ่ังในระยะเริม่แรก
แล้วเพียงไร ข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วย และขอบรรดาท่าน       
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนี้จงได้รับค�าชมเชยทั่วกัน
 ได้เวลาแล้วข้าพเจ้าจะได้กระท�าพธีิเปิดเข่ือนเจ้าพระยา 
ขอให้เขื่อนเจ้าพระยาน้ีจงสถิตอยู่ด้วยความมั่นคงถาวร ได้
อ�านวยบริการแก่ประเทศชาติและเพิ่มพูนประโยชน์แก่กสิกร
ต่อไปอย่างไพศาล สมตามปณธิานทีไ่ด้ก่อสร้างขึน้นัน้ทกุประการ 
ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกๆ คนทั่วกัน" 
	 ในปี		2550	ซึง่เป็นปีทีเ่ขือ่นเจ้าพระยาได้ก่อสร้างและ
ท�าหน้าที่ในการบริหารจัดการลุ่มน�้าเจ้าพระยามาครบ	50	ปี		
และยงัเป็นปีทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	ทรงมพีระชนมพรรษา	
80	พรรษา	กรมชลประทานจงึได้จดังานขึน้บริเวณเขือ่นเจ้าพระยา
ระหว่างวันที่	5	-	9	กุมภาพันธ์	2550		ในชื่องาน	 "80 พรรษา
มหาราช ตามรอยพระบาทยาตรา เขือ่นเจ้าพระยา 50 ปี"		โดย
มีนายสวัสดิ์	วัฒนายากร	องคมนตรี	เป็นประธานเปิดงาน

”

”

โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ฯ เป็นโครงการ

ทีส่นองนโยบายด้านพลงังาน

ของรฐับาล ท่ีมุง่ส่งเสรมิการพฒันา

ศกัยภาพของพลงังานหมนุเวยีน  

และลดการน�าเข้าพลงังาน

จากต่างประเทศ
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กำาเนิดโรงไฟฟ้าพลังนำ้าฯ

 อย่างไรกต็าม		ตลอดระยะเวลา	55	ปีทีผ่่านมา		เขือ่น
เจ้าพระยาภายใต้การบรหิารจดัการของกรมชลประทานได้อ�านวย
ประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็น
อย่างมาก	โดยน�้าที่ระบายผ่านเขื่อนลงท้ายน�้าในแต่ละปีนั้น		
พบว่ามีปริมาณ	และศักยภาพเพียงพอที่จะน�ามาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์เพิ่มขึ้นในการผลิตไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง
	 จึงเป็นทีม่าของการพฒันาโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ท้ายเขือ่น
แห่งนี้	เพื่อใช้ทรัพยากรน�้าที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างจริงจัง	และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก		
ดงันัน้จงึได้รบัเลอืกจากกระทรวงพลังงานให้เป็นหนึง่ในกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติปี	2553	ในหัวข้อ	ลดโลกร้อนถวายพ่อ

กฟผ. ผนกึ กรมชลประทาน สนองนโยบาย

พลังงานรัฐบาล

 โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ฯ	เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่าง	
กฟผ.	และกรมชลประทาน	เพือ่สนองนโยบายด้านพลงังานของ
รัฐบาล	ทีมุ่ง่ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพของพลงังานหมนุเวยีน		
และลดการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ	โดยบริการจัดการ
น�้าที่มีอยู่แล้วจากเขื่อนเจ้าพระยาของกรมชลประทาน	น�ามา
ผ่านเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าก่อนทีจ่ะระบายลงท้ายเขือ่น	เพือ่ให้เกดิ
ประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านการเกษตร	อุปโภค	บริโภค	และพลงังาน			
นับเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการลุ่มน�้าเจ้าพระยา	และสิ่งแวดล้อม

:: โมเดลเครือ่งผลติไฟฟ้าพลงันำา้

”
”

โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ฯ นบัเป็นโรงไฟฟ้า

พลงังานสะอาด ทีช่่วยลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ได้ถงึ 35,624 ตนัต่อปี  

และลดการน�าเข้าน�า้มนั

จากต่างประเทศ 15 ล้านลติรต่อปี

	 โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	ให้
ด�าเนนิการก่อสร้างเมือ่เดอืนตลุาคม	2550	เป็นการก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าพลังน�้าที่มีก�าลังผลิต	6	เมกะวัตต์	จ�านวน	2	เครื่อง	ใช้
ปรมิาณน�า้ในการผลติไฟฟ้าเฉลีย่เครือ่งละ	97.3	ลกูบาศก์เมตร
ต่อวินาที	โดยน�้าที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้ว	จะปล่อยคืนสู่แม่น�้า
เจ้าพระยาตามเดิม	จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการระบายน�้า
เพื่อการชลประทานแต่อย่างใด
	 นอกจากน้ียงัได้ด�าเนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด	
22	กโิลวตัต์	ระยะทาง	1.5	กโิลเมตร	เพือ่ส่งกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติ
ได้ให้แก่ระบบส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	ที่มีอยู่เดิม

:: ภาพจำาลองแสดงการทำางาน

ของโรงไฟฟ้าพลงันำา้
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	 ส�าหรับโรงไฟฟ้าฯ	แห่งน้ี	ตั้งอยู่บริเวณฝั่งซ้ายเขื่อน
ดนิกัน้ล�าน�า้เดิมของเขือ่นเจ้าพระยา	มหีลกัการท�างานโดยการน�า
น�า้ทีเ่ขือ่นต้องระบายลงทางด้านท้ายเขือ่นอยูแ่ล้ว	มาผ่านเครือ่ง
ผลิตไฟฟ้าก่อนระบายลงท้ายน�้าตามเดิม		ซึ่งน�้าไม่ได้สูญหาย
ไปไหน	ไม่มีการปนเปื้อน	อุณหภูมิน�้าไม่ได้สูงขึ้น	แต่น�้าถูกใช้
ประโยชน์ให้มีคณุค่ามากยิง่ขึน้	โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจดัสรร
น�้าเพื่อการเกษตรกรรมที่กรมชลประทานวางแผนไว้
	 ลกัษณะโครงการโรงไฟฟ้าฯ	เป็นโรงไฟฟ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็
ขนาดความกว้าง	24	เมตร	ยาว	40.5	เมตร		และสงู	37.4	เมตร		
ประกอบด้วยเครือ่งผลติไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาด	6	เมกะวตัต์	จ�านวน	
2	เครื่อง	ความสูงน�้าที่ออกแบบใช้ในการเดินเคร่ือง	7	เมตร		
ปริมาณน�้าที่ออกแบบใช้ในการเดินเครื่อง	99.5	ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที	สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ย	60	ล้านกิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อปี
	 โรงไฟฟ้าแห่งนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง	910	
ล้านบาท	โดยมีบริษัท	Sino-Hydro	Corporation	Limited		
เป็นผูร้บัจ้างออกแบบและก่อสร้างด้านโยธา	ซึง่กรมชลประทาน	
และ	กฟผ.	เป็นผู้ด�าเนินการ	ทั้งนี้ได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างมา
ตั้งแต่เดือนธันวาคม	2550	ก�าหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้
ประมาณ	2	ปี	6	เดือน

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังนำ้าเขื่อนเจ้าพระยา

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโรงไฟฟ้าฯ

	 ส�าหรบัประโยชน์ทีภ่าคส่วนต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องจะได้รบั
จากโรงไฟฟ้าฯ	แห่งนี้คือ

ลดการน�าเข้าเชือ้เพลงิราคาแพงจาก
ต่างประเทศ	และช่วยลดการสญูเสยี
เงินตราต่างประเทศ
ลดการใช้เชื้อเพลิงที่ก ่อให้เกิด										
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	และวกิฤติ
โลกร้อน
น�าน�า้จากเขือ่นเจ้าพระยาทีม่อียู	่และ
ต้องปล่อยลงท้ายน�า้ประมาณ	10,000	
ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี	มาใช้ประโยชน์
ได้อย่างเตม็ทีด้่วยการน�ามาผลติไฟฟ้า
ได้อีก
ช่วยส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการ
ผลิตไฟฟ้า	จากพลังงานหมุนเวียน
ของประเทศไทย

ประการแรก

ประการที่สอง

ประการที่สาม

ประการที่สี่ 

	 โรงไฟฟ้าพลังน�้าฯ	นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด		
ท่ีช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม	้			
เชือ้เพลงิ	ทีก่่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ถึง	35,624	ตนัต่อปี	และ
ลดการน�าเข้าน�้ามันจากต่างประเทศ	15	ล้านลิตรต่อปี	รวมทั้ง
ยังช่วยสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของจังหวัดชัยนาท								
ส่งเสรมิการศกึษาวจิยัด้านการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน		

และสร้างรายได้ให้แก่แรงงานท้องถิ่น	รวมถึงเพิ่มศักยภาพ				
ด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัดชัยนาทอีกด้วย
	 ทั้งนี้		ในวันที่	31	พฤษภาคม	2555	สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	จะเสด็จพระราชด�าเนิน	
ทรงประกอบพธิเีปิดโรงไฟฟ้าพลงัน�า้เขือ่นเจ้าพระยา	เฉลมิพระเกยีรติ	
60	ปี		บรมราชาภิเษก	ของ	กฟผ.		ณ	เขื่อนเจ้าพระยา	อ�าเภอ
สรรพยา	จังหวัดชัยนาท
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ประการแรก

ประการที่สอง

ประการที่ห้า 

ประการที่หก 

ประการที่เจ็ด 

เสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของ
อ�าเภอเมือง	และอ�าเภอสรรพยา		
จังหวัดชัยนาท
ท�าให้เทศบาลต�าบลมีรายได้จากภาษี
โรงเรอืน	และกองทนุพฒันาพืน้ทีร่อบ
โรงไฟฟ้าฯ	เพื่อน�าไปพัฒนาท้องถิ่น
เกิดการจ้างแรงงานในท้องถ่ินในช่วง
ก่อสร้างโครงการฯ

การบริหารจัดการนำ้า ช่วงการเดินเครื่อง

โรงไฟฟ้าฯ

 อย่างไรก็ตาม	เพื่อให้การบริหารจัดการน�้าในช่วงที่มี
การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าฯ	เป็นไปอย่างราบรื่น	ไม่กระทบกับผู้ที่
อยู่ในบริเวณดังกล่าว	จึงได้ก�าหนดแนวทางบริหารจัดการไว้
ดังนี้

โรงไฟฟ้าฯ	จะปล่อยน�า้เพือ่เดนิเครือ่ง
ตามแผนการระบายน�า้ลงท้ายน�า้ของ
กรมชลประทาน
ความแตกต่างของระดบัน�า้หน้าเข่ือน
กับท้ายเขื่อนต้องไม่น้อยกว่า	3.5	
เมตร	แต่ไม่เกิน	10.5	เมตร

ปรมิาณน�า้ทีไ่หลผ่านอย่างน้อย	27.83	
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เมื่อมีปริมาณน�้าไหลผ่านมากกว่า	
27.83	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	แต่
น้อยกว่า	97.3	ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที		
จะเดิน	1	เครื่อง
เมือ่ปรมิาณน�า้ทีไ่หลผ่านมากกว่า	97.3	
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	จะเดิน	2	
เคร่ือง	จนถึง	194.6	ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที		
ถ้าปริมาณน�้าไหลผ่านเกิน	194.6	
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	ปริมาณน�้า
ส่วนทีเ่กนิจะต้องระบายผ่านบานประตู
ระบายน�า้		ทีอ่าคารระบายน�า้ล้นของ
เขื่อนเจ้าพระยา
ในช่วงน�้าหลาก	หากความแตกต่าง
ของระดับน�้าหน้าเขื่อนกับท้ายเขื่อน
น้อยกว่า	3.5	เมตร		จะหยดุเดนิเครือ่ง
ท้ังหมด		และจะต้องระบายน�า้ลงท้าย
น�า้ทัง้หมดผ่านบานประตรูะบายน�้าท่ี
อาคารระบายน�า้ล้นของเขือ่นเจ้าพระยา

ประการที่สาม

ประการที่สี่ 

ประการที่ห้า 

ประการที่หก 

ประการที่เจ็ด
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 พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน (Renewable Energy) สามารถนำามา

ใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุด จึงนับเป็นพลังงานทางเลือกที่สำาคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ทั่วโลกต่างประสบกับปัญหา

วกิฤตพิลงังาน  ตลอดจนสภาพความไม่แน่นอนของราคาพลงังานนำา้มนั ซึง่นบัวนัมแีนวโน้มทีส่งูขึน้และมคีวาม

ผันผวนสูง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ที่จำาเป็นต้องพึ่งพาการนำาเข้านำ้ามันเชื้อเพลิงจำานวนมาก   

พลังงานแสงอาทิตย์… 

พลังงานธรรมชาติที่ไม่สิ้นสุด

พลังงานทดแทน 
พลังงานยั่งยืน
พัชรดา  นวกะวงษ์การ

                   

	 หากสามารถพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย	์
ให้น�ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีต้นทุนที่ต�่าลง	และมีการ
ใช้งานอย่างกว้างขวาง	จะช่วยลดการพึ่งพาการน�าเข้าน�้ามัน
เชือ้เพลิงและพลังงานชนดิอืน่	กระจายความเสีย่งในการจดัหา
เชือ้เพลงิ	ลดปัญหาผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและภาวะโลกร้อน	
อกีทัง้ยงัมส่ีวนสร้างความม่ันคงด้านพลงังานของประเทศอย่าง
ยั่งยืนได้ในอนาคต

ศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย

 “แสงอาทิตย์” เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติทีม่ขีนาด
ใหญ่ท่ีสุด	เป็นพลังงานสะอาดปราศจากการก่อมลพิษต่อ										
สิง่แวดล้อมและมอียู่ทัว่ไป	ตลอดหลายปีมาน้ี	เทคโนโลยพีลงังาน
แสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนาจนถึงขั้นน�ามาใช้งานได้จริง	แต่
การน�ามาใช้ประโยชน์ยงัมข้ีอจ�ากดัอยูบ้่าง	เน่ืองจากแสงอาทติย์
มีเฉพาะในตอนกลางวัน	ตลอดจนมีความเข้มของแสงที่ไม่
แน่นอน	เพราะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลที่เปลี่ยนไป	
	 การน�าอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	จงึจ�าเป็นต้องทราบศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตย์
ของบริเวณที่จะใช้งานด้วย	โดยทั่วไปศักยภาพพลังงานแสง

อาทิตย์ของพื้นที่แห่งหนึ่งจะสูงหรือต�่า	ขึ้นอยู่กับปริมาณรังสี
จากดวงอาทติย์ทีต่กกระทบพืน้ทีน่ัน้	โดยบรเิวณทีไ่ด้รบัรงัสจีาก
ดวงอาทิตย์มาก	ก็จะมีศักยภาพในการน�าพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้สูง	

:: แผนทีศ่กัยภาพพลงังานแสงอาทติย์ของประเทศไทย
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	 เมื่อพิจารณาแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย	์			
รายวันเฉลีย่ต่อปีของประเทศไทย	พบว่าบรเิวณทีไ่ด้รบัรงัสจีาก
ดวงอาทติย์สงูสดุเฉลีย่ทัง้ปีแผ่เป็นบริเวณกว้าง	คือ	ทางตอนล่าง
และตอนบนของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โดยครอบคลุมบางส่วน
ของจังหวัดนครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	ร้อยเอ็ด	
ยโสธร	อุบลราชธานี	อุดรธานี	และบางส่วนของภาคกลางที่
จงัหวดัสพุรรณบรุ	ีชยันาท	พระนครศรอียธุยา	และลพบรุ	ีโดย
พืน้ทีด่งักล่าวคดิเป็นร้อยละ	14.3	ของพืน้ทีท่ัง้หมดของประเทศ	
ได้รบัรงัสจีากดวงอาทติย์รายวนัเฉล่ียทัง้ปี	ในช่วง	19	-	20	เมกะ
จลูต่อตารางเมตร	และร้อยละ	50.2	ของพืน้ทีท่ัง้หมดได้รบัรงัสี
จากดวงอาทิตย์	ในช่วง	18	-	19	เมกะจูลต่อตารางเมตร	ส่วน
บริเวณที่มีศักยภาพค่อนข้างต�่ามีเพียงร้อยละ	0.5	ของพื้นที่
ทั้งหมด	เมื่อท�าการเฉลี่ยความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์จากทุก
พืน้ทีท่ัว่ประเทศเป็นค่ารายวนัเฉล่ียต่อปีจะได้เท่ากับ	18.2	เมกะจลู
ต่อตารางเมตร	แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมศีกัยภาพพลงังาน
แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง

	 หากพิจารณาจากค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยของ
ประเทศ	ซึ่งอยู่ที่ประมาณ	5	กิโลวัตต์	-	ชั่วโมงต่อตารางเมตร
ต่อวนั	พืน้ทีป่ระเทศไทยทัง้หมดประมาณ	510x109	ตารางเมตร	
(320	ล้านไร่)	คิดเป็นค่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกระทบพื้นที่
ประเทศวันละ	940,000x103	ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง	ในขณะที่
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศประมาณวนัละ	100x103 

ล้านกิโลวัตต์	-	ชั่วโมง	จะเห็นได้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีตก		
กระทบพื้นที่ประเทศ	มากกว่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าถึง	
9,400	เท่า	

”

”
พลงังานแสงอาทติย์

ทีต่กกระทบพืน้ทีป่ระเทศไทย

มากกว่าความต้องการพลงังานไฟฟ้า

ถงึ 9,400 เท่า

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อผลิตไฟฟ้า

 เทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์เพือ่ผลติไฟฟ้า	สามารถ
จ�าแนกเป็น	2	แบบ	คือ	เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยระบบรวม
แสงอาทิตย์	และเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	
 เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยระบบรวมแสงอาทิตย์    
(Concentrating Solar Power)	แบ่งออกเป็น	3	แบบ	คือ	
แบบ	Parabolic	Troughs	แบบ	Central	Receivers	และแบบ	
Parabolic	Dishes	โดยเทคโนโลยีทั้ง	3	แบบนี้	จะท�าการรวม
แสงไว้ที่วัตถุรับแสง	โดยใช้กระจกหรือวัสดุสะท้อนแสงและ
หมุนตามดวงอาทิตย์	เพ่ือสะท้อนแสงและส่งไปยังตัวรับแสง	
ซึ่งจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานที่มีอุณหภูมิสูง
 1) แบบ Parabolic Troughs ประกอบด้วยตัวรับ
แสงทีม่ลีกัษณะเป็นรางยาวโค้ง	แบบมติิเดียวทีติ่ดต้ังไว้บนระบบ
หมนุตามดวงอาทิตย์แกนเดยีว	(Single-Axis	Tracking	System)	
ท�าหน้าทีร่วมพลงังานแสงอาทติย์สะท้อนไปยังท่อทีต่ัง้ขนานกับ
แนวรางรวมแสง	เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวท่ีไหล
หมนุเวยีนผ่านท่อโดยการแลกเปลีย่นความร้อน	เมือ่ความร้อน
ถกูถ่ายเทให้ของเหลวท�างาน	(โดยปกตจิะเป็นน�า้)	จะกลายเป็น
ไอน�้าไปขับเคลื่อนกังหันไอน�้า	เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า	ไอน�้าที่
ผลติจาก	Parabolic	Troughs	Plants	โดยทัว่ไปจะต้องมีแหล่ง
ความร้อนจากก๊าซธรรมชาตเิพือ่เสรมิให้เป็นไอน�า้ทีอ่ิม่ตวัยวดยิง่	
(Superheater)

:: Parabolic Troughs

:: หลกัการทำางานของ 

Parabolic Troughs
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 2) แบบ Central Receivers หรอื Power Tower 
ประกอบด้วย	ตัวรับความร้อนท่ีติดตั้งอยู่กับท่ีตั้งอยู่บนหอคอย
ทีล้่อมรอบด้วยแผงกระจกขนาดใหญ่เป็นจ�านวนมาก	ทีเ่รยีกกนั
ว่า	เฮลโิอสแตท	โดยเฮลโิอสแตทจะหมนุตามดวงอาทติย์	และ
สะท้อนรังสีไปยังตัวรับความร้อน	ซึ่งภายในบรรจุของเหลว						
ท�าหน้าท่ีดูดซับพลังงานความร้อนไว้	ของเหลวทีด่ดูซบัพลงังาน
ความร้อนที่รับมาจากตัวรับความร้อน	จะส่งต่อไปยังเครื่อง
ก�าเนดิไฟฟ้าแบบกงัหัน	หรอืน�าไปเกบ็ไว้ในถงัเกบ็กกัเพือ่น�ามา
ใช้งานต่อไป

:: Central Receivers หรอื Power Tower

:: หลกัการทำางานของ Central Receivers 

หรอื Power Tower

:: Parabolic Dishes

:: หลกัการทำางานของ Parabolic Dishes

 3) แบบ Parabolic Dishes ประกอบด้วย	ตัวรวม
แสงลักษณะเป็นจานรูปทรง	Parabolic	ที่มีจุดศูนย์รวมแสง	
เพื่อสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังตัวรับความร้อนที่ตั้งอยู่
บนจดุศนูย์รวม	Parabolic	Dishes	จะใช้แผงสะท้อนทีม่ลีกัษณะ
โค้งเป็นจ�านวนมาก	ซึง่ท�าด้วยกระจกหรอืฟิล์มบาง	(Laminated	
Film)	ตวัรวมแสงเหล่านีจ้ะต้ังอยู่บนโครงสร้าง	ซ่ึงใช้ระบบหมนุ
ตามดวงอาทติย์สองแกน	(Two-Axis	Tracking	System)	เพือ่
รวมแสงให้เป็นจดุเดยีว	ไปรวมอยูบ่นตวัรบัความร้อน	โดยความ
ร้อนทีไ่ด้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงกับ	Cycle	Heat	Engine	
ซึ่งติดตั้งอยู่บนตัวรับความร้อน	หรือน�าความร้อนที่ได้ไปท�าให้

ของเหลวร้อนก่อนแล้วน�าไปใช้กับ	Central	Engine	ระบบตัว
รวมความร้อนแบบเน้นเป็นจุดศูนย์กลาง	(Parabolic	Dishes)	
มีประสิทธิภาพการแปลงเป็นความร้อนได้สูงกว่าชนิดตัวรวม
แบบราง	(Parabolic	Troughs)	เนื่องจากสามารถท�างานได้ที่
อุณหภูมิที่สูงกว่า

เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าโดยเซลล์แสงอาทิตย์

 “เซลล์แสงอาทติย์”	หรอืทีเ่รยีกกนัว่า	Solar	Cell	หรอื	
Photovoltaic	หรือ	PV	เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท�า
หน้าทีเ่ปลีย่นพลงังานแสงอาทติย์เป็นพลงังานไฟฟ้าได้โดยตรง	
เซลล์แสงอาทติย์ท�ามาจากสารกึง่ตวัน�า	น�ามาผ่านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์	เม่ือมีแสงตก		
กระทบบนแผ่นเซลล์	รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงาน
ประกอบ	ที่เรียกว่าโฟตอน	(Photon)	จะถ่ายเทพลังงานให้กับ
อเิลก็ตรอน	(Electron)	ในสารกึง่ตวัน�า	จนมพีลงังานมากพอที่
จะหลดุจากแรงดงึดดูของอะตอม	และสามารถเคลือ่นทีไ่ด้อย่าง
อสิระ	ดงันัน้	เมือ่อเิลก็ตรอนมกีารเคลือ่นทีค่รบวงจร	กจ็ะท�าให้
เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น
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:: การเคลือ่นทีข่องอเิลก็ตรอนและการเกดิพลงังานไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทติย์

	 ในอดตีการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์มรีาคาแพง
มาก	แต่ปัจจบุนัราคาของเซลล์แสงอาทติย์ได้ลดลงมาค่อนข้าง
มาก	และมีแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างต่อเนือ่ง	เนือ่งจากปัจจบุนั
ทั่วโลกได้ให้ความส�าคัญและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทาง
เลือก	ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล	จึงหันมาใช้เซลล์
แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น
	 องค์ประกอบหลักของ	“เซลล์แสงอาทิตย์”	คือ	สาร
กึ่งตัวน�า	2	ชนิด	มาต่อกัน	เรียกว่า	P-N	Junction	เนื่องจาก
สารกึ่งตัวน�าที่ราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนโลกคือ	ซิลิคอน	
(Silicon)	จงึถูกน�ามาใช้สร้างเซลล์แสงอาทติย์มากทีส่ดุ	โดยน�า
ซิลิคอนคัดแยกหลอมผ่านขั้นตอนการท�าให้บริสุทธ์ิ	และท�าให้
เป็นผลกึ	จากนัน้น�ามาผ่านกระบวนการแพร่ซมึสารเจอืปน	เพือ่
สร้างรอยต่อพีเอ็น	โดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัส	จะเป็นสาร
กึง่ตวัน�าชนดิเอน็	(เพราะน�าไฟฟ้าด้วยอเิลก็ตรอนซ่ึงมปีระจลุบ)	
และเมือ่เติมสารเจือโบรอน	จะเป็นสารกึง่ตวัน�าชนิดพี	(เพราะ
น�าไฟฟ้าด้วยโฮลซ่ึงมีประจุบวก)	ดังนั้น	เมื่อน�าสารกึ่งตัวน�า
ชนิดพีและเอ็นมาต่อกัน	จะเกิดรอยต่อพีเอ็นขึ้น	

หลกัการทำางานทัว่ไปของเซลล์แสงอาทติย์

ในอดีตการผลติไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทติย์มรีาคาแพง 

ปัจจบุนัได้ลดลงมาค่อนข้างมาก  

”

”
	 เมือ่แสงอาทติย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์	กจ็ะถ่าย
พลังงานให้อะตอมของสารกึ่งตัวน�า	ท�าให้เกิดอิเล็กตรอนและ

โฮลอสิระไปรออยู่ทีข้ั่วต่อ	ดังน้ัน	เมือ่มกีารเชือ่มกับวงจรภายนอก	
เช่น	เอาหลอดไฟฟ้ามาต่อคร่อมข้ัวต่อ	ก็จะเกิดการไหลของ
อเิลก็ตรอน/โฮล	ทีใ่ห้พลงังานไฟฟ้ากระแสตรงกบัวงจรภายนอก
ได้	และจะให้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	ตราบเท่าที่ยังมีแสง
อาทิตย์ตกกระทบเซลล์	ซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทันท	ี
หรือกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังได้	

ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์

 เซลล์แสงอาทิตย์แบบ	Photovoltaic	แบ่งออกเป็น	
2	กลุ่มใหญ่
 1. แบบ Crystalline Silicon		แบ่งออกเป็น	

Monocrystalline	Silicon	Solar	Cell	เซลล์แสง
อาทิตย์ที่ท�าจากซิลิคอน	ชนิดผลึกเดี่ยว
Polycrystalline	Silicon	Solar	Cell	เซลล์แสง
อาทิตย์ที่ท�าจากซิลิคอน	ชนิดผลึกรวม

•		

•

•		

•

 2. แบบ Thin Film 	แบ่งออกเป็น

Amorphous	Silicon	Solar	Cell		มีลักษณะเป็น
ฟิล์มบางเพียง	0.5	ไมครอน	(0.0005	มิลลิเมตร)	
มีน�้าหนักเบามาก	ประสิทธิภาพประมาณร้อยละ	
5 - 10 
เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีท�าจากสารกึ่งตัวน�าอ่ืนๆ	เช่น	
Gallium	Arsenide	Wafer	(GaAs),	Cadmium		
Telluride	(CdTe)	และ	Copper	Indium	Di-
Selenide	(CuInSe2)	ทัง้นี	้GaAs	ให้ประสทิธภิาพสงู		
ถึงร้อยละ	20	-	25	แต่การผลิตยังมีต้นทุนที่สูง	
ส่วนใหญ่ใช้ในกิจการด้านอวกาศ	CdTe	และ	
CuInSe2	ยงัมปัีญหาในส่วนผลกระทบจากการใช้
สารประกอบแคดเมียมที่ค่อนข้างเป็นพิษ	
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	 เนื่องจากแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสง
อาทติย์เซลล์หน่ึงไม่มากนกั	ดงันัน้เพือ่ให้ได้ก�าลงัไฟฟ้ามากเพยีง
พอส�าหรบัใช้งาน	จึงมีการน�าเซลล์แสงอาทติย์หลายๆ	เซลล์มา
ต่อกนัในขนาดและจ�านวนทีเ่หมาะสม	เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
(Solar Module หรอื Solar Panel)	ลกัษณะการต่อแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่ว่าต้องการกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า

:: Monocrystalline 

Silicon Solar Cell  

:: Polycrystalline 

Silicon Solar Cell  

:: Amorphous 

Silicon Solar Cell

ชนดิของเซลล์แสงอาทติย์

การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบขนาน	จะท�าให้
ได้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น	
การต่อแผงเซลล์แสงอาทติย์แบบอนกุรม	จะท�าให้
ได้แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น	

-

- 

	 การประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อความสะดวก
ในการน�าไปใช้งาน	โดยด้านหน้าของแผง	ประกอบด้วย	แผ่น
กระจกที่มีส่วนผสมของเหล็กต�่า	ซึ่งมีคุณสมบัติในการยอมให้
แสงผ่านได้ดี	และยังเป็นเกราะป้องกันแผ่นเซลล์อีกด้วย									

:: การต่อประกอบแผงเซลล์

แผงเซลล์จะต้องมีการป้องกันความชื้นท่ีดีมาก	เพราะจะต้อง
อยูก่ลางแจ้งเป็นเวลายาวนาน	ในการประกอบจะต้องใช้วสัดทุี่
มีความคงทนและป้องกันความชื้นท่ีดี	เช่น	ซิลิโคน	และอีวีเอ	
(Ethelele	Vinyl	Acetate)	เป็นต้น	เพื่อเป็นการป้องกันแผ่น
กระจกด้านบนของแผงเซลล์	จงึต้องมกีารท�ากรอบด้วยวสัดทุีม่ี
ความแขง็แรง	แต่บางครัง้กไ็ม่มคีวามจ�าเป็น	ถ้ามกีารเสรมิความ
แข็งแรงของแผ่นกระจกให้เพียงพอ	ซึ่งก็สามารถทดแทนการ
ท�ากรอบได้เช่นกัน	ดังนั้นแผงเซลล์จึงมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ	
(laminate)	ซึ่งสะดวกในการติดตั้ง

:: ส่วนประกอบแผงเซลล์

ลักษณะเด่นของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์

ใช้พลังงานจากธรรมชาติ	คือ	แสงอาทิตย์	ซึ่ง
สะอาดและบรสิทุธ์ิ	ไม่ก่อปฏกิริยิาท�าให้สิง่แวดล้อม
เป็นพิษ	
เป็นการน�าพลงังานจากแหล่งธรรมชาตมิาใช้อย่าง
คุ้มค่า	และไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้	
สามารถน�าไปใช้เพือ่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทุกพืน้ที่
บนโลก	และได้พลังงานไฟฟ้าใช้โดยตรง	
ไม่ต้องใช้เชือ้เพลงิอืน่ใดนอกจากแสงอาทติย์	รวม
ถึงไม่มีการเผาไหม้	จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้าน
อากาศและน�้า	
ไม่เกดิของเสยีขณะใช้งาน	จงึไม่มีการปล่อยมลพษิ
ท�าลายสิ่งแวดล้อม	
ไม่เกดิเสยีงและไม่มีการเคลือ่นไหวขณะใช้งาน	จงึ
ไม่เกิดมลภาวะด้านเสียง	
เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่	และไม่มีชิ้นส่วนใดที่

•		

•

•	

•

•

•

•
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•		
•
•

•	

•

มีการเคลือ่นไหวขณะท�างาน	จงึไม่เกดิการสกึหรอ	
ต้องการการบ�ารุงรักษาน้อยมาก	
อายุการใช้งานยืนยาว	และประสิทธิภาพคงที่	
มีน�้าหนักเบา	ติดตั้งง่าย	เคลื่อนย้ายสะดวก	และ
รวดเร็ว	
เนือ่งจากมลีกัษณะเป็นโมดลู	จึงสามารถประกอบ
ได้ตามขนาดที่ต้องการ	
ช่วยลดปัญหาการสะสมของก๊าซต่างๆ	ในบรรยากาศ	
เช่น	คาร์บอนมอนอกไซด์		ซัลเฟอร์ไดออกไซด์		
ไฮโดรคาร์บอน	และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์	เป็นต้น	
ซึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจ�าพวก
น�า้มนั	ถ่านหนิ	และก๊าซธรรมชาติ	ล้วนแล้วแต่ส่ง
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	เกดิปฏกิริยิาเรอืนกระจก	
ท�าให้โลกร้อนขึ้น	ก่อให้เกิดฝนกรด	และอากาศ
เป็นพิษ	เป็นต้น	

ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

 แบ่งออกเป็น	3	ระบบ	ดังนี้	
 1. ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์แบบอสิระ 
(PV Stand Alone System)
	 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ	ได้
รบัการออกแบบส�าหรบัใช้งานในพืน้ทีช่นบททีไ่ม่มรีะบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้าจาก	National	Grid	โดยมีหลักการท�างานแบ่งได้เป็น	2	
ช่วงเวลา	กล่าวคือ		
 ช่วงกลางวนั	เซลล์แสงอาทติย์ได้รบัแสงแดดสามารถ
ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลด	พร้อมทั้งประจุพลังงานไฟฟ้าส่วน
เกินไว้ในแบตเตอรี่พร้อมๆ	กัน	
 ช่วงกลางคืน	เซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้รับแสงแดดจึง
ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้	ดังนั้น	พลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บ
ประจุไว้ในช่วงกลางวันจะถูกจ่ายให้แก่โหลด	
	 จงึสามารถกล่าวได้ว่า	ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสง
อาทติย์แบบอสิระ	สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โหลดได้ทัง้กลาง
วันและกลางคืน	
	 อุปกรณ์ระบบที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	แผงเซลล์แสง
อาทิตย์	อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่	แบตเตอรี่	และ
อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
ชนิด	Stand	alone	เป็นต้น

 2. ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์แบบต่อกบั
ระบบจ�าหน่าย (PV Grid Connected System)
	 เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	ท่ีถกูออกแบบ
ส�าหรับผลิตไฟฟ้า	ผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลบัเข้าสูร่ะบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	National	Grid	
โดยตรง	มีหลักการท�างานแบ่งเป็น	2	ช่วง	คือ	
 ช่วงกลางวนั เซลล์แสงอาทติย์ได้รบัแสงแดดสามารถ
ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดได้โดยตรง	โดยผ่านอุปกรณ์เปลี่ยน
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั	และหากมพีลงังาน
ไฟฟ้าส่วนทีเ่กินจะถูกจ่ายเข้าระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	สังเกตได้จาก
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าจะหมุนกลับ
 ช่วงกลางคนื เซลล์แสงอาทติย์ไม่สามารถผลติไฟฟ้า
ได้	กระแสไฟฟ้าจากระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าจะจ่ายให้แก่โหลด
โดยตรง	สังเกตได้จากมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าจะหมุนปกติ	
	 ดงันัน้	ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์แบบต่อ
กับระบบจ�าหน่าย	จะเป็นการใช้งานเซลล์แสงอาทติย์ผลติไฟฟ้า
ในเขตเมือง	หรือพื้นที่ที่มีระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง	
	 อุปกรณ์ระบบที่ส�าคัญ	ประกอบด้วย	แผงเซลล์แสง
อาทติย์	อุปกรณ์เปลีย่นระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแส
สลบัชนดิต่อกบัระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	Grid	Connected	เป็นต้น

:: ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์แบบอสิระ

:: ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ แบบต่อกบัระบบจำาหน่าย 
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 3.  ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสม
ผสาน (PV Hybrid System)
	 เป็นระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์	ทีถ่กูออกแบบ
ส�าหรับท�างานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ	เช่น	ระบบเซลล์
แสงอาทติย์กบัพลงังานลมและเครือ่งยนต์ดเีซล	ระบบเซลล์แสง
อาทิตย์กับพลังงานลมและไฟฟ้าพลังน�้า	เป็นต้น	โดยรูปแบบ
ระบบจะข้ึนอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเป็น
กรณีเฉพาะ	เช่น	ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและ
เครือ่งยนต์ดเีซล	มหีลกัการท�างาน	กล่าวคือ	ในช่วงเวลากลางวนั	
เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าได้	จะจ่าย
กระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด	Multi	Function	ท�างานร่วมกับไฟฟ้า
จากพลังงานลม	จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลด	พร้อมทั้งท�างาน
ประจุไฟฟ้าส่วนที่เกินไว้ในแบตเตอรี่	
	 ในกรณพีลงังานลมต�า่ไม่สามารถผลติไฟฟ้าหรอืเวลา
กลางคืนไม่มีไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	ชุดแบตเตอรี่จะจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่โหลด	และกรณีแบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้า :: ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์แบบผสมผสาน

มากจนถึงพิกัดท่ีออกแบบไว้	เครื่องยนต์ดีเซลจะท�างานโดย
อัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ส�ารองพลังงาน	กล่าวคือ	จะจ่ายกระแส
ไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่โดยตรง	และแบ่งจ่ายให้แก่โหลดพร้อม
กัน	และหากโหลดมีมากเกินไประบบจะหยุดท�างานทันที	และ
จะเริ่มท�างานใหม่อีกครั้งเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์หรือพลังงานลม	
สามารถผลติกระแสไฟฟ้าประจแุบตเตอรีไ่ด้ปรมิาณตามพกัิดที่
ออกแบบไว้	พร้อมทั้งขนาดโหลดอยู่ในพิกัดที่ชุดแบตเตอรี่
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้
 

การประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ในด้านต่างๆ

	 การน�าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาติมาทดแทนพลังงานรูปแบบอ่ืนๆ	ได้รับความสนใจและเป็นที่
นิยมมากขึ้น	สามารถน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการด�ารงชีวิต	รวมถึงไม่เป็นการท�าลายสิ่งแวดล้อม	เช่น

สถานที่ 

บ้านพกัอาศยั

ระบบสบูน�า้

ระบบแสงสวา่ง

ระบบประจแุบตเตอร่ี

ท�าการเกษตร

เลีย้งสตัว์

อนามยั

การใช้งาน  

ระบบแสงสวา่งภายในบ้าน ระบบแสงสวา่งนอกบ้าน (ไฟสนาม ไฟโรงจอดรถ และโคมไฟรัว้บ้าน เป็นต้น)         

อปุกรณ์ไฟฟาชนิดตา่งๆ   ระบบเปิด-ปิดประตบู้าน  ระบบรักษาความปลอดภยั  ระบบระบายอากาศ  เคร่ือง

สบูน�า้  เคร่ืองกรองน�า้ และไฟส�ารองยามฉกุเฉิน เป็นต้น

เพ่ือการอปุโภค  สาธารณปูโภค  ฟาร์มเลีย้งสตัว์  เกษตรกรรม  เหมืองแร่ และชลประทาน เป็นต้น

โคมไฟปายรถเมล์  ตู้โทรศพัท์  ปายประกาศ  สถานท่ีจอดรถ  แสงสวา่งภายนอกอาคาร และไฟถนนสาธารณะ 

เป็นต้น

ไฟส�ารองไว้ใช้ยามฉกุเฉิน  ศนูย์ประจแุบตเตอร่ีประจ�าหมูบ้่านในชนบทท่ีไมมี่ไฟฟ้าใช้  แหลง่จา่ยไฟส�าหรับใช้

ในครัวเรือนและระบบแสงสวา่งในพืน้ท่ีหา่งไกล เป็นต้น

ระบบสบูน�า้  พดัลมอบผลผลติทางการเกษตร และเคร่ืองนวดข้าว เป็นต้น

ระบบสบูน�า้  ระบบเตมิออกซเิจนในบอ่น�า้ (บอ่กุ้งและบอ่ปลา) และแสงไฟดกัจบัแมลง เป็นต้น

ตู้เย็นหรือกลอ่งท�าความเยน็เพ่ือเก็บยาและวคัซีน  อปุกรณ์ไฟฟาทางการแพทย์ ส�าหรับหนว่ยอนามยั  
หนว่ยแพทย์เคลือ่นท่ี และสถานีอนามยั เป็นต้น
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ปัจจุบนัมโีครงการผลติไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย์ ทีไ่ด้รบั

การส่งเสรมิฯ จ�านวนท้ังสิน้ 123 โครงการ

ก�าลงัผลติไฟฟ้ารวม 689.1 เมกะวตัต์

”

”
มาตรการส่งเสริมการลงทุน กิจการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์	เป็นโครงการ
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน	สามารถขอรับการส่งเสริมฯ	
ได้ในประเภท	7.1	กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน	
ประเภทย่อย	7.1.1	กจิการผลติพลงังานไฟฟ้าหรอืไอน�า้	จดัเป็น
กิจการที่ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ	และหากเป็นการผลิตโดยใช้
พลงังานหมนุเวยีน	จะให้ได้รบัสทิธแิละประโยชน์ตามกจิการที่
มคีวามส�าคญั	และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพเิศษ	โดยได้รบั

สถานที่ การใช้งาน  

คมนาคม

สือ่สาร

บนัเทิงและพกัผอ่นหยอ่นใจ 

พืน้ท่ีหา่งไกล

อวกาศ

สญัญาณเตือนทางอากาศ  ไฟน�าร่องทางขึน้-ลงเคร่ืองบนิ  ไฟประภาคาร  ไฟน�าร่องเดนิเรือ  ไฟสญัญาณข้าม

ถนน  สญัญาณจราจร  โคมไฟถนน และโทรศพัท์ฉกุเฉิน เป็นต้น

สถานีทวนสญัญาณไมโครเวฟ  อปุกรณ์โทรคมนาคม  อปุกรณ์สือ่สารแบบพกพา (เชน่ วทิยสุนามของหนว่ยงาน

บริการและทหาร) และสถานีตรวจสอบอากาศ เป็นต้น

แหลง่จา่ยไฟฟาส�าหรับบ้านพกัตากอากาศในพืน้ท่ีหา่งไกล  ระบบประจแุบตเตอร่ีแบบพกพาตดิตวัไปได้ และ

อปุกรณ์ไฟฟาท่ีให้ความบนัเทิง เป็นต้น

ภเูขา  เกาะ  ป่าลกึ และพืน้ท่ีสายสง่การไฟฟาเข้าไมถ่งึ เป็นต้น

ดาวเทียม

ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร	ทุกเขต
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8	ปี	ทุกเขต	โดยไม่
ก�าหนดสัดส่วนวงเงินภาษีที่ได้รับยกเว้น
สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนท่ี	1/2543	
ลงวันที่	1	สิงหาคม	2543

-
-

-

-

-

-

	 ทั้งนี้	ได้มีประกาศเพิ่มเติมส�าหรับกิจการผลิตเซลล์
แสงอาทติย์	และวัตถดุบิส�าหรบัการผลติเซลล์แสงอาทติย์	ตาม
ประเภท	5.5.10	โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์	ตามประกาศ							
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	2/2553	เรื่อง	การส่งเสริม
การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร	(แผงเซลล์
แสงอาทิตย์และระบบผลิต)	ทุกเขต
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8	ปี	ทุกเขตโดยไม่
ก�าหนดสัดส่วนวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษี
สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุที	่1/2543	
ลงวันที่	1	สิงหาคม	2543

	 โดยจะต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมฯ	ภายในวันที่	31	
ธันวาคม	2555	

	 ปัจจบุนัมโีครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ	จ�านวนทั้งสิ้น	123	โครงการ	ก�าลังผลิต
ไฟฟ้ารวม	689.1	เมกะวัตต์	รายละเอียดดังนี้
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ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2555

ภาคเหนือ 

 แม่ฮ่องสอน 2 โครงการ        ลำาพนู/เชยีงราย 1 โครงการ 

ภาคกลาง 

 ลพบรีุ 11 โครงการ      

 พระนครศรีอยธุยา 3 โครงการ

 สระบรีุ/นครสวรรค์ จงัหวดัละ 2 โครงการ

  อ่างทอง/เพชรบรูณ์ จงัหวดัละ 1 โครงการ

ภาคตะวันออก

 ปราจนีบรีุ/ฉะเชงิเทรา/นครนายก จงัหวดัละ 1 โครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 อดุรธาน ี4 โครงการ

 ศรีสะเกษ/อบุลราชธาน/ีนครราชสมีา จงัหวดัละ 2 โครงการ 

 ร้อยเอด็/นครราชสมีา/ขอนแก่น จงัหวดัละ 1 โครงการ

ภาคตะวันตก 

 ประจวบครีีขนัธ์ 3 โครงการ          เพชรบรุ ี1 โครงการ

ภาคเหนือ 

 ลำาปาง 2 โครงการ  สโุขทยั  1 โครงการ

ภาคกลาง 

 สระบรีุ 11 โครงการ     ลพบรุ ี5 โครงการ 

 นครปฐม/พระนครศรีอยธุยา/กำาแพงเพชร จงัหวดัละ 4 โครงการ  

 พระนครศรีอยธุยา/ลพบรุ/ีนครสวรรค์ จงัหวดัละ 2 โครงการ 

 ชยันาท/ปทมุธาน/ีเพชรบรูณ์ จงัหวดัละ 1 โครงการ

ภาคตะวันออก

 ปราจนีบรีุ 2 โครงการ     ชลบรุ ี1 โครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 นครราชสมีา/ขอนแก่น จงัหวดัละ 7 โครงการ 

  อดุรธาน/ีบรีุรัมย์ จงัหวดัละ 3 โครงการ 

  ชยัภมู/ินครพนม จงัหวัดละ 2 โครงการ 

  อบุลราชธาน/ีเลย/สกลนคร/ศรสีะเกษ/สรุนิทร์ จงัหวดัละ 1 โครงการ

ภาคตะวันตก

 ตาก 2 โครงการ   ราชบรุ ี1 โครงการ

สถานที่ตั้ง  รูปแบบ กำาลังผลิต 

(เมกะวัตต์)

จำานวน

โครงการ

Photovoltaic

Crystalline

•

•

•

•

•

•

ภาคตะวันตก

 กาญจนบรีุ 2 โครงการ

ภาคกลาง 

 สพุรรณบรีุ 1 โครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ชยัภมู ิ1 โครงการ

•

•

•

•

•

•

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9.0

168.0

12.6

177.2

16.1

3

37

3

29

3

รวม

รวม

Thin Film

Parabolic 

Trough

12.0

179.3

17.9

57.9

15.9

4

20

3

13

4

Solar Thermal Concentrating

382.9 75

283.0 44

12.2

9.0

2.0

2

1

1

รวม 23.2 4
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 เม่ือเดอืนมกราคม 2552 ประธานาธบิดบีารคั โอบามา แห่งสหรฐัอเมรกิา ได้นำาเสนอแผนฟ้ืนฟแูละเพิม่

การลงทุน (American Recovery and Reinvestment Plan)  แก่รัฐสภา โดยมาตรการหนึ่งภายใต้แผนนี้ คือ 

การกระตุน้การพฒันาด้านพลงังานสะอาดตามโครงการ Clean Energy Finance Initiative เพือ่ส่งเสรมิการใช้

พลังงานหมุนเวียน การวิจัยและพัฒนาในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานสะอาด ซึ่งมี  

เป้าหมายว่า จะมีการลงทุนของเอกชน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน

ให้เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า ภายในปี 2555 ภายใต้มาตรการต่างๆ เช่น การคำ้าประกันสินเชื่อ การลดภาษีและเครดิต

ภาษเีป็นวงเงนิมากกว่า 20,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่คาดว่ามาตรการด้านพลงังานนี ้จะก่อให้เกดิการสร้างงาน

ราว 500,000 ตำาแหน่ง

พลังงานทดแทน 
พลังงานยั่งยืน 
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

นโยบายพลังงานของสหรัฐฯ

วิจัย - พัฒนา

พลังงานสะอาด 

	 ต่อมาประธานาธบิดโีอบามา	ได้กล่าวค�าแถลง	รายงาน
สถานการณ์ของประเทศประจ�าปีต่อรฐัสภา	(State	of	Union)		
เม่ือวนัท่ี	25	มกราคม	2554	ประกาศตัดเงนิช่วยเหลือแก่ธรุกจิ
ด้านพลังงานฟอสซิล	ที่เป็นถ่านหิน	น�้ามัน	และก๊าซธรรมชาติ	
ซึง่แต่ละปีเป็นภาระแก่รฐับาลมากถงึ	4,000	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	
ต่อปี	เนื่องจากเป็นพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีล้าสมัยและม	ี													
ผลกระทบต่อมลภาวะ	โดยจะน�าเงนิงบประมาณทีป่ระหยดัได้
จากการนี	้ไปทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาในทิศทางใหม่	ที่จะมี
ความส�าคัญในอนาคต	3	สาขา	คือ	ชีวเวชศาสตร์	เทคโนโลยี
สารสนเทศ	และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด	เพื่อเสริมสร้าง		
ความมัน่คงของประเทศ	การอนรุกัษ์โลก	และการสร้างงานแก่
ชาวสหรัฐฯ		
	 ล่าสุดเมื่อวันท่ี	24	มกราคม	2555	ประธานาธิบดี				
โอบามา	ได้กล่าวแถลงรายงานสถานการณ์ของประเทศประจ�า
ปีต่อรฐัสภา	ภายใต้วสิยัทศัน์ทีว่่า	“พิมพ์เขยีวส�าหรับสร้างอเมรกิา
ให้ยืนยง” (Blueprint for America Built to Last)	โดยมอง
ข้ามไปยงัอนาคตถงึบทบาทของสหรฐัฯ	ในแง่การพึง่ตนเองด้าน
พลังงาน

	 ก�าลังส�าคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ	ในด้านพลังงาน	คือ	
ศ.ดร.สตีเฟน	ชู	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	ผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านพลงังาน	ซ่ึงเป็นชาวอเมริกนัเชือ้สายจนี	เกดิเมือ่ปี	2491	
ท่ีนครเซนต์หลุยส์	โดยบรรพบุรุษอพยพ	มาจากมณฑลเจียงซู
ของประเทศจีน	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	2	สาขา	คือ	
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”

”

สาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์	ที่มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์	และ
ปรญิญาเอกสาขาฟิสกิส์	จากมหาวทิยาลยัแคลฟิอร์เนยี	วทิยาเขต
เบิร์กลีย์
	 จากนั้นได้เข้าท�างานเป็นนักวิจัยที่	Bell	Labs	มี							
ผลงานส�าคัญ	คือ	คิดค้นวธีิการให้ความเยน็	และดกัจบัอะตอม
โดยใช้ล�าแสงเลเซอร์	ซึ่งเทคโนโลยีนี้ท�าให้สามารถวิเคราะห์	
แต่ละอะตอมได้เที่ยงตรงแม่นย�ายิ่งขึ้น	และน�ามาประยุกต์ใช้
ผลิตนาฬิกาอะตอม	ทีม่คีวามเทีย่งตรงและแม่นย�าสงู	ผลงานนี้
ท�าให้ได้รับรางวัลโนเบล	สาขาฟิสิกส์	เม่ือปี	2540	และ												
ศ.ดร.ชู	นับเป็นบุคคลแรกท่ีรับต�าแหน่งในคณะรัฐมนตรีของ
สหรฐัฯ	ภายหลงัได้รบัรางวัลโนเบล	โดยก่อนหน้าน้ีมีแต่รฐัมนตรี
ที่ได้รับรางวัลโนเบลภายหลังพ้นจากต�าแหน่งแล้ว
	 ศ.ดร.ช	ูเป็นศาสตราจารย์สาขาฟิสกิส์	ทีม่หาวิทยาลยั
สแตนฟอร์ด	ตั้งแต่ปี	2530	ก่อนรับต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน	เขาเป็นศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์	และ
ชีววิทยาโมเลกุล	และควบต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	Lawrence	
Berkeley	National	Laboratory		มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	
วิทยาเขตเบร์ิกลย์ี			ซึง่เป็นสถาบันวจิยัทีมี่บทบาทส�าคญัในการ
วิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ	และพลังงานนิวเคลียร์	
	 สมยัทีเ่ป็นนกัวชิาการ	ศ.ดร.ช	ูมวีสิยัทศัน์ในเรือ่งของ
พลงังานหลายเรือ่ง	เช่น	เรือ่งเศรษฐกจิน�า้ตาลกลโูคส	(Glucose	
Economy)	เพือ่ทดแทนการพึง่พาน�า้มนัดบิ	โดยปลกูพชืโตเรว็
ในประเทศเขตร้อนชื้นที่มีแสงแดดจ้า	จากนั้นจะน�าพืชผลที่ได้
มาแปรรูปเป็นน�้าตาลกลูโคส	เพื่อน�าไปแปรรูปต่อไปเป็น									
เชื้อเพลิงชีวภาพ	และพลาสติกชีวภาพ	
	 อีกวิสัยทัศน์ของเขา	คือ	การทาสีหลังคาอาคาร								
ทัว่โลกด้วยสขีาว	รวมถงึปรบัปรงุถนนทีม่สีดี�าทบึให้มสีอ่ีอนขึน้	
เพือ่ให้สามารถสะท้อนแสงกลบัไปยงัอวกาศ	เป็นการลดปัญหา
โลกร้อน

สนับสนุนรถยนต์ประหยัดพลังงาน

 เม่ือเดอืนมิถนุายน	2552	กระทรวงพลงังานของสรฐัฯ	
ได้ให้เงินกู้แก่บริษัท	ฟอร์ด	เป็นเงิน	5,900	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
ตามโครงการ	Advanced	Technology	Vehicles	Manufac-
turing	Loan	Program	เพือ่น�าไปใช้ปรบัปรงุและตดิตัง้เครือ่งจกัร
เพื่อผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน

	 รัฐสภาสหรัฐฯ	ยังได้ออกกฎหมาย	Cash	–	for	-												
Clunkers	Act	ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม					
2552	ถงึวนัที	่24	สงิหาคม	2552		เพือ่ให้การสนบัสนนุทางการ
เงินแบบลดแลกแจกแถม		แก่ผู้ที่น�ารถยนต์เก่าที่ใช้น�้ามันมาก	
มาแลกซื้อรถยนต์ใหม่ที่ประหยัดพลังงานขึ้น	รถยนต์เก่าที่ถูก
น�ามาแลกจะถกูทบุทิ้งเปน็เศษเหลก็	โดยมกีารจ�าหน่ายรถยนต์
เก่าเพ่ือซือ้รถยนต์ใหม่ภายใต้โครงการน้ี	690,114	คนั	ได้รบัเงนิ
สนบัสนนุจากกระทรวงขนส่ง	เป็นเงนิเกอืบ	2,900	ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ	รถยนต์เก่าที่น�ามาแลกโดยเฉลี่ยสิ้นเปลืองน�้ามัน								
มากถงึ	6.8	กโิลเมตรต่อลติร	ขณะทีร่ถยนต์ทีซ่ือ้ใหม่	สิน้เปลอืง
น�้ามันลดลงเหลือ	10.6	กิโลเมตรต่อลิตร

รถยนต์เก่าทีถ่กูน�ามาแลก

จะถกูทุบท้ิงเป็นเศษเหลก็

โดยมกีารจ�าหน่ายรถยนต์เก่า

เพือ่ซ้ือรถยนต์ใหม่

ภายใต้โครงการนี ้690,114 คนั

รถยนต์ไฟฟ้า 1 ล้านคัน ภายในปี 2558

 รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามา	ได้ตั้งเป้าหมายให้
มกีารใช้รถยนต์ไฟฟ้า	1	ล้านคนั	ภายในปี	2558	โดยในปี	2552	

:: ศ.ดร.สตีเวน ชู รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลงังาน สหรฐัฯ
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รัฐบาลได้ให้สินเชื่อดอกเบ้ียต�่าแก่บริษัท	นิสสัน	2,000	ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ	และบริษัท	Tesla	Motors	465	ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ	ส�าหรับการลงทุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า	
	 นอกจากน้ี	รัฐบาลสหรัฐฯ	ยังให้การสนับสนุนแก่
โครงการรถยนต์ไฮบริดแบบปล๊ักอินของ	GM	ตามโครงการ
สนับสนุนการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน	(Advanced				
Technology	Vehicles	Manufacturing	Loan	program)	เป็น
เงิน	30	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในการผลิตรถยนต์ต้นแบบ	เพื่อ
ทดสอบจ�านวน	625	คัน	นอกจากนี้	บริษัท	GM	ยังได้รับเงิน
สนับสนุนเพิ่มเติมอีก	105	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	เพื่อก่อสร้าง
โรงงานผลิตรถไฟฟ้าแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนล้อหลัง	ที่ก�าลังวิจัย
และพัฒนา	เพื่อวางจ�าหน่ายในอนาคต
	 รัฐสภายังได้ผ่านกฎหมาย	Energy	Improvement	
and	Extension	Act	เมือ่เดอืนตลุาคม	2551	ให้เครดติภาษแีก่
การซื้อรถยนต์แบบ	Plug	-	in	Hybrid	เป็นเงิน	2,500	เหรียญ
สหรฐัฯ	บวกด้วยเงนิ	417	เหรยีญสหรฐัฯ	ส�าหรบัความจแุต่ละ
กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง	ของแบตเตอรี่ที่เกิน	4	กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง	
แต่ไม่เกิน	7,500	เหรียญสหรัฐฯ	ส�าหรับรถยนต์น�้าหนักไม่เกิน	
10,000	ปอนด์	และไม่เกิน	12,500	เหรียญ		ส�าหรับรถน�้าหนัก
ไม่เกิน		14,000	ปอนด์	ไม่เกิน	12,500	เหรียญสหรัฐฯ	โดยเงิน
สนับสนุนจะถูกยกเลิกภายในเวลา	2	ไตรมาส	ภายหลังจาก
รถยนต์แบบดังกล่าวสามารถจ�าหน่ายได้	250,000	คัน	และจะ
ลดเครดิตภาษีลงเหลือร้อยละ	50	ใน	6	เดือนถัดไป	จากนั้นจะ
ลดลงอีกร้อยละ	25	ในช่วง	6	เดือนต่อไป

ก่อตั้งศูนย์วิจัยด้านพลังงาน 

 เมือ่สหภาพโซเวยีตเอาชนะสหรฐัฯ	ในการส่งดาวเทยีม
ดวงแรก	คือ	สปุตนิก	ขึ้นสู่วงโคจร	ท�าให้สหรัฐฯ	ตื่นตัวอย่าง
มากในด้านวจิยัและพฒันา	โดยได้ก่อตัง้หน่วยงานโครงการวิจยั
ด้านป้องกนัประเทศระดบัสงู		(Defense	Advanced	Research	
Projects	Agency	–	DARPA)	ขึน้	เน้นการวจิยัในโครงการใน
ลักษณะ	Technology	Breakthrough		กล่าวคือ	มคีวามเสีย่งสงู	
แต่หากวิจัยส�าเร็จ	จะนับเป็นการค้นพบครั้งใหญ่	และสามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง	ซึง่ผลการวจิยัของหน่วยงาน		
DARPA		ในครัง้นัน้	ได้น�าไปสู่ผลงานส�าคญัมากมาย	เช่น	ระบบ
อินเทอร์เนต็	เทคโนโลยล่ีองหนทีต่รวจจบัโดยเรดาห์ไม่ได้	ระบบ	
GPS	ฯลฯ	

	 นับว่ารัฐบาลสหรัฐฯ	ได้เผชิญกับความท้าทายแตก
ต่างจากในอดตีมาก	โดยสิง่ทีเ่ป็น	“ดาวเทยีมสปตุนกิ”	ในปัจจบุนั	
คือ	เทคโนโลยีพลังงานสะอาด	โดยประเทศคู่แข่งส�าคัญใน
เทคโนโลยีในด้านนี้	ไม่ใช่สหภาพโซเวียตเหมือนกับในอดีต	แต่
เป็นประเทศจีน	

	 ศ.ดร.ชู	ได้เปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเมื่อวันที่	29	
พฤศจิกายน	2553	ว่าสหรัฐฯ	ยังมีโอกาสที่จะก้าวเป็นผู้น�าของ
โลกในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่	ซึ่งจะน�าไปสู่พลังงานที่
มีราคาถูก	และไม่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	แต่เวลา
แห่งโอกาสของสหรัฐฯ	ที่จะใช้กอบกู้สถานการณ์นั้น	ก�าลังจะ
หมดลงหลังจากที่	ศ.ดร.ชู	รับต�าแหน่งรัฐมนตรี	การวิจัยและ
พฒันาในด้านพลงังานของสหรฐัฯ	เพิม่ขึน้มาก	ปัจจบุนัสหรฐัฯ	
นบัเป็นประเทศทีใ่ช้จ่ายเงนิในด้านวจิยัและพฒันาในด้านพลงังาน
มากทีส่ดุในโลก	โดยในปี	2554	ใช้จ่ายด้านวจิยัและพฒันา	2.3	
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
	 นอกจากนัน้	รฐับาลสหรฐัฯ	ได้ประกาศจดัตัง้หน่วยงาน
โครงการวจัิยระดบัสูง	ในด้านพลังงาน	(Advanced	Research	
Projects	Agency	for	Energy	–	ARPA	-	E.)	ในรูปแบบ
คล้ายคลึงกับ	DARPA		เพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีความ
เสีย่งสงูและผลตอบแทนสงู	เช่น	การให้ทนุวจิยัแก่บริษทั	Envia	
Systems	เกี่ยวกับแบตเตอรี่แบบลิเธียม	ไอออน	ที่มีความจุสูง
มากขึ้นและราคาถูกลง	ท�าให้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตสามารถ
แล่นได้ไกลถึง	500	กิโลเมตร	และเมือ่ต้นปี	2555	บริษทัแห่งนี้
ประกาศผลส�าเรจ็เบือ้งต้น	โดยสามารถวจิยัแบตเตอรี	่แบบใหม่
ทีม่คีวามจุไฟฟ้าสงูถงึ	0.4	หน่วยต่อกโิลกรมั	เพือ่แก้ไขข้อจ�ากดั
ของแบตเตอร่ีทีด่ทีีสุ่ดในปัจจุบนัทีม่คีวามจุไฟฟ้าเพียง	0.2	หน่วย	

ปัจจุบนัสหรฐัฯ นบัเป็น

ประเทศท่ีใช้จ่ายเงิน

ในด้านวจัิยและพฒันา

ด้านพลงังานมากท่ีสดุในโลก 

โดยในปี 2554 ใช้จ่ายด้านวจัิยและพฒันา

 2.3 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ

”

”
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ต่อกิโลกรัม	นับว่าต�่ามาก	เปรียบเทียบกับน�้ามันเบนซินที่ให้
พลังงานเทียบเท่ากับไฟฟ้า	13	หน่วยต่อกิโลกรัม

การสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์

 กระทรวงพลงังานสหรฐัฯ	ยงัสนบัสนนุ	การผลติไฟฟ้า
จากพลังแสงอาทิตย์	โดยมีโครงการ	SunShot	Initiative	ที่มี
เป้าหมายพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให	้		
ต้นทุนต�า่	สามารถแข่งขนัได้กบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานอืน่ๆ	
โดยไม่ต้องได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล	ภายในปี	2563	
	 กระทรวงพลงังานให้การสนบัสนนุแก่บรษิทั	Solyndra	
ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์	เป็นเงิน	535	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
แต่บรษิทันี	้ล้มละลายภายหลงัได้รบัสนิเชือ่เพยีงไม่กีเ่ดอืน	ท�าให้
กลายเป็นเร่ืองที่ได้รับการกล่าวขานส�าคัญ	ที่ท�าให้กระทรวง
พลังงานของสหรัฐฯ	ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก	
	 แต่	ศ.ดร.ชู	ได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภา
เม่ือปลายปี	2554	ว่า	ขณะทีธ่นาคารเพือ่การพฒันาแห่งประเทศ
จีนได้สนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจในด้านเซลล์แสงอาทิตย์	เป็น
เงินถึง	34	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	แต่รัฐสภาสหรัฐฯ	สนับสนุน
ผ่านโครงการให้สินเชื่อในด้านพลังงานของกระทรวงพลังงาน
เป็นมูลค่าเพียง	10	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	ซึ่งธุรกิจพลังงาน
สะอาดมีขนาดใหญ่ถึง	80	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	ต่อปี	และ
อัตราเติบโตสูงมาก	สหรัฐฯ	เผชิญกับ	2	ทางเลือก	คือ	แข่งขัน
หรือยอมแพ้	ซึ่งเขาเชื่อว่าสหรัฐฯ	สามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้
	 ส�าหรับพลังงานลม	ในปี	2554	สหรัฐฯ	มีก�าลังผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานลม	43,461	เมกะวตัต์	นบัว่ามกี�าลงัผลติมาก

เป็นอันดับ	2	ในโลก	คิดเป็นร้อยละ	2.3	ของไฟฟ้าที่ผลิตทั้ง
ประเทศ	โดยรฐัเทก็ซสัมกี�าลงัผลติมากทีส่ดุ	คอื	9,728	เมกะวตัต์	
รองลงมา	คอื	รฐัไอโอวา	3,670	เมกะวตัต์	โดยกระทรวงพลงังาน
ของสหรัฐฯ	มีวิสัยทัศน์จะเพิ่มสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมเป็นขั้นต�่า	ร้อยละ	20	ภายในปี	2573	
	 ส่วนพลังงานจากน�้า	ในปี	2553	สหรัฐฯ	มีก�าลังผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานน�า้	98,700	เมกะวตัต์	นบัว่ามกี�าลงัผลติมาก
เป็นอันดับ	4	ของโลก	รองจากประเทศจีน	แคนาดา	บราซิล	
ปัจจุบันสหรัฐฯ	ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้าเป็นสัดส่วนร้อยละ	
6.2	ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด

เดินหน้าพลังงานนิวเคลียร์

 ปัจจบุนัทัว่โลกมโีรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ประมาณ	441	โรง	
ใน	30	ประเทศ	ก�าลงัผลติรวม	376,000	เมกะวตัต์	โดยสหรฐัฯ	
มมีากทีส่ดุ	คอื	104	โรง	และมสีดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
นิวเคลียร์ร้อยละ	19	
	 แม้จะมีกระแสต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	ภายหลัง
เหตรุะเบดิโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ฟกูชุมิะ	แต่กระทรวงพลงังานของ
สหรัฐฯ	ประกาศจะเดินหน้าก่อต้ังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่
ต่อไป	โดยจะเน้นใช้เทคโนโลยีใหม่	คือ	เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
แบบโมดูลขนาดเล็ก	(Small	Modular	Reactor	–	SMR)	เป็น
เตาปฏิกรณ์ส�าหรับผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกิน	300	เมกะวัตต์	
แทนที่จะมีขนาด	1,000	–	1,400	เมกะวัตต์	ซึ่งเป็นขนาดของ
เตาปฏกิรณ์ขนาดปกตทิีก่่อสร้างในปัจจบุนั	โดยจะก่อสร้างแบบ
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โมดลู	(Modular)	ภายในโรงงาน	แล้วยกมายงัสถานทีก่่อสร้าง	
ท�าให้สามารถควบคมุคณุภาพเตาปฏกิรณ์ได้ดยีิง่ขึน้	และน�าไป
ติดตั้งไม่ยาก	ไม่ต้องใช้น�้าระบายความร้อน	สามารถก่อสร้างที่
ทะเลทรายได้

กระทรวงพลงังานของสหรฐัฯ 

ประกาศเดนิหน้า

ก่อตัง้โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์

แห่งใหม่ต่อไป

โดยจะเน้นใช้เทคโนโลยใีหม่

คอื เตาปฏกิรณ์นวิเคลยีร์

แบบโมดลูขนาดเลก็

”

”

	 นอกจากนี	้ยังหาแนวทางออกแบบ	เพือ่ลดความเส่ียง
จากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	หลายประการ	เช่น	การติดตั้ง
แบตเตอรี่เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อระบบสายส่งไฟฟ้าดับ	โดย
จากการตรวจสอบของนาย		David		Lochbaum		ผู้เชี่ยวชาญ
นิวเคลียร์ของ	Union	of	Concerned	Scientists	พบว่ามีโรง
ไฟฟ้านิวเคลียร์เพียง	11	แห่ง	จาก	104	แห่งในสหรัฐฯ	ที่มี
แบตเตอรี่ใช้ยาวนานถึง	8	ชั่วโมง	ขณะที่	93	แห่ง	สามารถใช้
งานได้เพยีง	4	ชัว่โมงเท่านัน้	ยิง่ไปกว่านัน้	แบตเตอรีเ่หล่านีย้งั
ไม่มีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอ	ที่จะให้พลังงานแก่ปั๊มน�้าในระบบ
ระบายความร้อน		
	 เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น	นาย	Edward	J.	Markey		
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์	ได้กล่าว
เมื่อปลายเดือนมีนาคม	2554	ว่า	จะเสนอกฎหมายก�าหนดให้
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องมีแบตเตอรี่	เพื่อส�ารองไฟฟ้าใช้ได	้						
อย่างต�า่	72	ชัว่โมง	และส�ารองน�า้มนัดเีซลส�าหรบัเครือ่งก�าเนดิ
ไฟฟ้าส�ารอง	เพื่อให้ใช้ได้ยาวนานถึง	14	วัน

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

 การใช้พลังงานในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนในปี 2552 ได้แซงหน้าสหรัฐฯ กลายเป็นประเทศ

ที่ใชพ้ลงังานมากทีส่ดุในโลก ซึง่นอกจากก่อใหเ้กดิการสิน้เปลอืงทางเศรษฐกจิแลว้ ยงัสง่ผลกระทบตอ่ปญัหา

สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ทำาให้จีนต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง 

จีนกับนโยบาย

พลังงานสีเขียว

	 ปัจจุบันจีนใช้พลังงานเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ	20	
ของปริมาณการใช้พลังงานของโลก	และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ	25	ในปี	2583	จากเหตุผลหลายประการ

จีนเป็นประเทศทีมี่ประชากรมากท่ีสุด
ในโลก
การพฒันาเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็	ท�าให้
ประชากรมีรายได้มากขึ้น	มีการซื้อ
สินค้าที่ใช้พลังงานจ�านวนมาก	เช่น	
โทรทัศน์	ตู้เย็น	รถยนต์	ฯลฯ		
โครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ	
ประกอบไปด้วย	อุตสาหกรรมที่ใช้
พลงังานเข้มข้นจ�านวนมาก		เช่น	เหลก็		
และปูนซิเมนต์	ซึ่งจีนเป็นประเทศ						
ผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก	

ประการแรก

ประการทีส่อง

ประการทีส่าม 

ยทุธศาสตร์สร้างความมัน่คงด้านพลงังาน

ลงทุนสำารวจ ผลิต และขนส่ง ในต่างแดน  

 เดิมจีนผลิตน�้ามันเพียงพอกับความต้องการภายใน
ประเทศ	อย่างไรก็ตาม	ตั้งแต่ประมาณปี	2535	เป็นต้นมา	จีน
ต้องน�าเข้าน�า้มนัจากต่างประเทศมากขึน้อย่างต่อเนือ่ง		ปัจจบัุน
จีนเป็นประเทศน�าเข้าน�้ามัน	มากเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ	57.5		
ของปรมิาณความต้องการภายในประเทศ		จากการทีต้่องน�าเข้า
พลงังานปิโตรเลยีมจ�านวนมาก		จีนจึงใช้วิธีไปส�ารวจและจัดหา
พลงังานด้วยตนเองในประเทศต่างๆ	เพือ่ความมัน่คงทางพลงังาน
ของประเทศ	และลดการพึ่งพาบรรษัทน�้ามันข้ามชาติ	

	 รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของจีน	คือ	บริษัท	Petro	
China	บรษิทั	Sinopec	บรษิทั	China	National	Offshore	Oil	
Corp	(CNOOC)	ได้ไปลงทุนในด้านส�ารวจและพัฒนาแหล่ง

จีนใช้วธิสี�ารวจและจัดหาพลงังาน

ในประเทศต่างๆ 

เพือ่ความมัน่คงทางพลงังาน

ของประเทศและลดการพึง่พา

บรรษทัน�า้มนัข้ามชาติ

”

”

พลังงานทดแทน 
พลังงานยั่งยืน
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”

”

ปิโตรเลยีมในต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	เช่น	ประเทศอนิโดนเีซยี	
ไนจีเรีย	และอิหร่าน	ฯลฯ	
	 บริษัท	Petro	China	ได้ซื้อหุ้นท้ังหมดของบริษัท	
Petro	Kazakhstan	จากบริษัทประเทศแคนาดา	เมื่อเดือน
สิงหาคม	2548	เป็นเงิน	150,000	ล้านบาท	
	 จากนั้นเมื่อต้นปี	2549	บริษัท	CNOOC	ได้จ่ายเงิน	
2,268	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	หรอืประมาณ	90,000	ล้านบาท	เพือ่
ซื้อหุ้นร้อยละ	45	ในสัมปทานส�ารวจ	และขุดเจาะแปลง	OML	
130	ซึ่งเป็นแหล่งน�้ามันอยู่ในทะเล	เขตประเทศไนจีเรีย	ท่ี
ครอบคลมุพืน้ทีม่ากถงึ	1,300	ตารางกโิลเมตร	นอกชายฝ่ังทะเล
บริเวณสามเหล่ียมปากแม่น�้าไนเจอร์	ซึ่งนับเป็นแหล่งน�้ามันที่
มีปริมาณน�้ามันส�ารองมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
	 อย่างไรก็ตาม	บริษัท	CNOOC	ไม่ประสบผลส�าเร็จ
ในการซื้อกิจการบริษัท	ยูโนแคล	ซ่ึงเป็นผู้ผลิตน�้ามันใหญ่เป็น
อันดับ	9	ของสหรัฐฯ	และเป็นเจ้าของแหล่งก๊าซธรรมชาติใน
อ่าวไทยหลายแปลงด้วย	กล่าวคือ	เมื่อบริษัท	เชฟรอน	ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่เป็นอันดับ	5	ของสหรัฐฯ	ได้ประกาศซ้ือ
กจิการบรษิทั	ยโูนแคล	เมือ่เดอืนเมษายน	2548	ในราคา	18,000	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ		แม้บริษัท	CNOOC	ได้ท�าข้อเสนอซื้อเมื่อ
เดือนมถินุายน	2548	โดยประกาศเสนอซ้ือในราคาสูงกว่า	กล่าวคอื	
18,500	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	แต่มีกระแสคัดค้านจากรัฐสภา
สหรฐัฯ	โดยเกรงว่าจะกระทบต่อความมัน่คงของประเทศ	ท�าให้
ข้อเสนอซื้อกิจการของบริษัทตกไป
	 ขณะเดียวกันจีนได้ทบทวนยุทธศาสตร์พลังงานใหม	่
โดยเฉพาะในด้านเส้นทางล�าเลียงน�้ามันและก๊าซเข้ามายัง
ประเทศ	เนือ่งจากเดมิพึง่พาเพยีงเส้นทางช่องแคบมะละกาเป็น
หลัก	และต้องเสี่ยงต่อการก่อการร้ายและโจรสลัด	นอกจากนี	้
ยังมีกองทัพเรือของสหรัฐฯ	ลาดตระเวนอยู่หนาแน่น	ดังนั้น	
หากเกดิกรณพีพิาทแล้ว	สหรฐัฯ	อาจปิดเส้นทางล�าเลยีงพลงังาน
ของจีน
	 เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน	จีนจึงก่อสร้างเส้นทาง
ล�าเลยีงน�า้มนั	จากเมอืงท่าซติตเวในพม่า	เข้าสูค่นุหมงิ	เมอืงเอก
ของมณฑลยูนนาน	ทางตอนใต้ของจนี	รวมความยาวราว	1,700	
กิโลเมตร	งบประมาณก่อสร้าง	2,000	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	โดย
น�้ามันจากตะวันออกกลาง	และแอฟริกาใต้	ที่ผ่านมหาสมุทร
อนิเดยี	สามารถมาขึน้ทีเ่มอืงท่าซติตเวได้	จากนัน้กส็ามารถถ่าย
น�า้มนัลงท่อขนส่งน�า้มนัเส้นทางนี	้ส่งผ่านเมอืงมณัฑะเลย์	และ

รุ่ยลี่	ก่อนถึงปลายทางท่ีนครคุนหมิง	จากนั้นจะส่งต่อให้กับ
มณฑลยูนนาน		มณฑลเสฉวน	และมหานครฉงชิ่ง	นอกจากนี้	
ยังมีท่อขนส่งน�้ามันจีน	-	รัสเซีย	และท่อขนส่งน�้ามันจีน	-								
คาซัคสถานอีกด้วย

การพฒันาพลงังานหมนุเวยีน 

 จนีได้พฒันาด้านพลงังานหมนุเวียนอย่างรวดเร็ว	โดย
ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฉบบัที	่12	ได้ก�าหนดเป้าหมาย
จะใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล	เป็นสัดส่วนอย่างต�่าร้อยละ	15	
ภายในปี	2573	อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบันการด�าเนินการเร็วกว่า
เป้าหมายทีต่ัง้ไว้	ดงันัน้	นาย	Han	Wenke	ผูอ้�านวยการศนูย์วจิยั
พลังงาน	หน่วยงานในสังกัดของคณะกรรมาธิการพัฒนาและ
ปฏิรูปแห่งชาติ	(National	Development	and	Reform						
Commission	-	NDRC)	ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบ	ก�าหนด
นโยบายในด้านพลงังานของประเทศ	ได้กล่าวเมือ่กลางปี	2554	
ถึงเป้าหมายจะเพิ่มการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล	เป็นสัดส่วน
อย่างต�า่ร้อยละ	20	ภายในปี	2573	และเพิม่ขึน้อกีเป็นไม่ต�า่กว่า
ครึ่งหนึ่งภายในปี	2593	

	 จากรายงาน	Global	Trends	in	Renewable								
Energy	Investment	2012	ซึ่งเป็นการศึกษาของ	Frankfurt
School	–	UNEP	Collaborating	Centre	for	Climate	Change	
&	Sustainable	Energy	Finance	สรุปได้ว่า	ในปี	2554	ประเทศ
จีนได้ลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนมากท่ีสุดในโลก	คือ	51	
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	หรือประมาณ	1.58	ล้านล้านบาท	โดย
ได้ลงทุนในด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมากที่สุด	คือ					
31.4	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	รองลงมา	คือ	ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์	13.3	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ด้านพลงังานหมนุเวยีน

ได้ก�าหนดเป้าหมายทีส่ดัส่วนอย่างต�า่

ร้อยละ 15  ภายในปี 2573
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	 รัฐบาลจีนได้ประกาศแผน	Golden	Sun	เมือ่ปี	2552	
ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์	ปัจจุบันจีนนับเป็น
ประเทศผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดในโลก	โดยทั่ว
ประเทศมกี�าลงัผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์	700	เมกะวตัต์	
เมื่อสิ้นปี	2553	และมีเป้าหมายเพิ่มก�าลังผลิตเป็น	20,000				
เมกะวัตต์	ภายในปี	2563
	 เพ่ือส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์				
รัฐบาลจีนได้ประกาศมาตรการจูงใจ	2	รูปแบบ 
 รูปแบบแรก กรณีติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในอาคาร
เพือ่ใช้ไฟฟ้าเอง	จะสนบัสนนุในรูปเงนิอดุหนนุการลงทุนส�าหรบั
การติดตั้ง	
 รปูแบบทีส่อง	กรณเีป็นการก่อสร้างในลกัษณะโซลาร์
ฟาร์มเพ่ือจ�าหน่าย	จะให้การสนับสนุนในรูปของ	Feed	in	
Tariff	เป็นราคารบัซ้ือไฟฟ้ารวมทัง้หมด	(แตกต่างจากกรณขีอง
ไทย	ในราคารับซื้อไฟฟ้าฐาน	+	ระบบ	Adder)	
	 เดิมในปี	2551	ได้เคยรับซื้อโครงการน�าร่องที่เขต
ปกครองตนเองหนิงเซยี	2	โครงการ	ในราคา	4	หยวนต่อหน่วย	
หรอืประมาณ	19.2	บาทต่อหน่วย	แต่ในระยะหลงั	ราคาอปุกรณ์
ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ปรับลดลงอย่างรวดเร็ว	ดังนั้น	คณะ
กรรมาธกิารพฒันาและปฏริปูแห่งชาต	ิ(NDRC)	จงึได้ประกาศ
เม่ือเดือนเมษายน	2553	ปรับลดราคารับซื้อ	ลงเหลือ	1.15	
หยวนต่อหน่วย	หรือ	5.5	บาทต่อหน่วย
	 ล่าสดุ	NDRC	ได้ประกาศเมือ่วนัท่ี	1	สงิหาคม	2554	
ก�าหนดหลักเกณฑ์อัตรารับซื้อไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์	
เป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ	ดังนี้	

กรณโีครงการได้รบัอนุมติัภายในวันท่ี	1	กรกฎาคม	
2554	และก่อสร้างเสร็จภายในสิ้นปี	2554	รับซื้อ

- 

-

-

- 

ในอัตรา	1.15	หยวนต่อหน่วย	หรือประมาณ	5.5	
บาท	ต่อหน่วย
กรณโีครงการได้รบัอนมุตัภิายหลงัวนัที	่1	กรกฎาคม	
2554	หรืออนุมัติก่อนหน้านี้	แต่ก่อสร้างเสร็จหลัง
สิ้นปี	2554	รับซื้อในอัตรา	1	หยวนต่อหน่วย	หรือ
ประมาณ	4.8	บาทต่อหน่วย
กรณตีัง้ในเขตปกครองชนชาตทิเิบต	ไม่ว่าจะได้รบั
อนุมตั	ิหรือก่อสร้างแล้วเสร็จเมือ่ใด	รบัซือ้ในอตัรา	
1.15	หยวนต่อหน่วย	หรอืประมาณ	5.5	บาท	ต่อหน่วย
ส�าหรบัโครงการทีร่บัซือ้ไฟฟ้าผ่านการประมลู	ราคา
ประมูลขายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะต้อง							
ไม่เกินอัตราที่ก�าหนด

ไฟฟ้าพลังงานลม เพิ่มอย่างก้าวกระโดด

 หน่วยงานคณะกรรมาธกิารพฒันาและปฏริปูแห่งชาติ	
(NDRC)	ของจีน	ยังได้ต้ังเป้าหมายเพ่ิมก�าลังผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมเป็น	100,000	เมกะวัตต์	ภายในปี	2563	ปัจจุบัน
จีนนับเป็นประเทศที่มีก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมาก					
ทีส่ดุในโลก	โดยก�าลงัผลติตดิตัง้สะสมเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็จาก
เพียง	2,670	เมกะวัตต์	ในปี	2549	เป็น	6,050	เมกะวัตต์	ใน
ปี	2550	เพิ่มเป็น	12,200	เมกะวัตต์	ในปี	2551	เป็น	25,000	
เมกะวัตต์	ในปี	2552	และ	44,700	เมกะวัตต์	ในปี	2553	โดย
ในระยะท่ีผ่านมาจนีมโีครงการผลติไฟฟ้าพลงังานลมขนาดใหญ่
หลายโครงการ	เป็นต้นว่า	

โครงการทุ่งกังหันลม	ที่เมืองผู่ตง	ประกอบด้วย
กังหันลมมากถึง	430	เครื่อง	แต่ละเครื่องมีก�าลัง
ผลิต	2	เมกะวัตต์	รวมเป็น	860	เมกะวัตต์
โครงการทุ่งกังหันลม	ท่ีเมืองตงไท่	มณฑลเจียงซู	
ก�าลังผลิตไฟฟ้า	200	เมกะวัตต์	
โครงการทุ่งกังหันลม		Huitengxile	ตั้งอยู่ในเขต

ปัจจุบนัจีนนบัเป็นประเทศ

ทีม่กี�าลงัผลติไฟฟ้า

จากพลงังานลมมากทีส่ดุในโลก 

”

”

-

-

- 
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”

”

-

ปกครองตนเองมองโกเลียใน	ซึ่งเป็นพื้นที่ลมแรง
ตลอดทั้งปี	ก�าลังผลิต	68	เมกะวัตต์	
โครงการกังหันลมนอกชายฝั่ง	Laoting	Putidao	
ก�าลังผลิต	300	เมกะวัตต์		

เดินหน้าพลังงานนิวเคลียร์

 ในปี	2554	จีนมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์	11	เตา	ก�าลัง
ผลิตรวม	11,000	เมกะวัตต์	คิดเป็นร้อยละ	1.9	ของปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าทั้งหมด		รัฐบาลจีนได้ก�าหนดเป้าหมายจะเพิ่ม
ก�าลังผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานนวิเคลยีร์ขึน้เป็น	86,000	เมกะวตัต์	
และร้อยละ	4	ของการไฟฟ้าทั้งหมดในปี	2563	และเพิ่มขึ้น				
อีกเป็น	200,000	เมกะวัตต์	ในปี	2583
	 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ก่อสร้างใหม่ของจีน	จะติดต้ัง
ระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย	ใช้เทคโนโลยีของบริษัท	เวสติ้ง
เฮ้าส์	ของสหรัฐฯ	เกี่ยวกับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใหม่	หรือ
ยคุที	่3	คอื	AP1000	ซึง่มรีะบบระบายความร้อนแบบ	Passive	
โดยจะมีอ่างเก็บน�้าตอนบนของเตาปฏิกรณ์	ซึ่งได้ออกแบบให้
ท�างานระบายความร้อนเป็นเวลา	3	วนั	โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง
ของโลก	สามารถหลีกเล่ียงปัญหาไฟฟ้าดับ	อย่างที่เคยเกิดกับ
โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ฟูกุชมิะของญีปุ่น่	โดยมค่ีาก่อสร้างประมาณ	
1,200	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ต่อ	1,000	เมกะวัตต์	หรือประมาณ	
36	ล้านบาทต่อเมกะวัตต์
	 ส่วนโรงไฟฟ้า	Tianwan		รับเหมาก่อสร้างโดยบริษัท	
Atomstroy	Export	ของรัสเซีย	ได้เลือกใช้เทคโนโลยี	Care	
Catcher	ซึ่งมีมาตรการป้องกันหากเกิดอุบัติเหตุที่ท�าให้แท่ง			
เช้ือเพลิงหลอมละลายข้ึน		เทคโนโลยีนีจ้ะสามารถดกัจบัยเูรเนียม

ที่หลอมตัวลง	และป้องกันไม่ให้รั่วไหลลงสู่ใต้พื้นดิน	นับเป็น		
โรงไฟฟ้าแห่งแรกในโลกที่เลือกใช้เทคโนโลยีนี้

พัฒนาไฟฟ้าพลังนำ้า

	 ส�าหรับพลังงานน�้า	เมื่อสิ้นปี	2549	จีนมีก�าลังผลิต
ไฟฟ้าพลงัน�า้	190,000	เมกะวตัต์	ในปี	2550	จนีผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานน�า้	721	พนัล้านหน่วย	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	17	ของ
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด	
	 โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงัน�า้ขนาดใหญ่ของจนี	คอื	
เขื่อน	3	ผา	(Three	Gorges)	นับเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ทีส่ดุในโลก	มูลค่าก่อสร้างสงูถงึ	23	พนัล้านเหรียญสหรฐัฯ	
ก�าลังผลิตไฟฟ้า	22,500	เมกะวัตต์	

:: การก่อสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ในประเทศจนี

	 นอกจากนี้	ยังมีโครงการขนาดใหญ่จ�านวนมากที่อยู่
ระหว่างก่อสร้าง	เช่น	เข่ือน	Xiluodu	ขนาด	13,900	เมกะวตัต์		
ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จ	จะเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าใหญ	่	
เป็นอนัดบั	2	ของจนี	เขือ่น	Xiangjiaba	ขนาด	6,400	เมกะวตัต์		

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงัน�า้

ขนาดใหญ่ของจีน 

คอื เขือ่น 3 ผา (Three Gorges)

นบัเป็นเขือ่นผลติไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก
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เขื่อน	Nuozhadu	ขนาด	5,850	เมกะวัตต์	เขื่อน	Jinping	1	
ขนาด	3,600	เมกะวัตต์	เขื่อน	Jinping	2	ขนาด	4,800									
เมกะวัตต์	ฯลฯ
	 ในช่วงแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12		(2554	–	2558)	
รัฐบาลจีนได้ก�าหนดจะเพ่ิมก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้าอีก	
140,000	เมกะวตัต์	อย่างไรก็ตาม	ในช่วงไม่ก่ีปีทีผ่่านมา	รฐับาล
จนีได้ชะลอการอนมุตัโิครงการก่อสร้างเขือ่นขนาดใหญ่เพือ่ผลติ
พลังงานไฟฟ้า	เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อ											
สิ่งแวดล้อม	ท�าให้คาดว่า	อาจจะไม่สามารถขยายก�าลังผลิตได้
ตามเป้าหมาย
	 	นอกจากนั้น	จีนยังได้พัฒนาเทคโนโลยีผลิตเคร่ือง
ก�าเนิดไฟฟ้าจากพลังน�้าด้วยตนเอง	โดยบริษัท	China	Three	
Gorges	Corporation	ของจีน	ประสบผลส�าเร็จเมื่อปี	2553	
ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าพลังน�้าใหญ่ที่สุดใน
โลก	โดยแต่ละเครื่องมีขนาดก�าลังผลิตถึง	1,000	เมกะวัตต์

แนวทางการเพิม่ประสทิธิภาพการใช้พลงังาน

 จีนต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของ
ประเทศ	จากอุตสาหกรรมหนกัทีใ่ช้พลงังานจ�านวนมาก	มาเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นและอุตสาหกรรมบริการ	
รฐับาลได้ประกาศนโยบายจ�ากดัการเตบิโตของอตุสาหกรรมใช้
พลงังานเข้มข้น	(Energy	–	Intensive	Industries)	ซึง่มแีนวโน้ม
ก่อให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อมระดบัสงู	โดยตัง้เป้าหมายลดสดัส่วน
การใช้พลังงานต่อ	GDP	ลง	โดยใช้มาตรการหลายรูปแบบ
	 	เช่น	เมือ่ปลายปี	2549	คณะรฐัมนตรไีด้สัง่การไปยงั
รัฐบาลท้องถิ่นมณฑลต่างๆ	ให้ยกเลิกมาตรการจ�าหน่ายไฟฟ้า
ราคาพิเศษ	แก่อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้น	เช่น	โรงงาน
ถลงุเหล็ก	โรงงานผลิตปนูซเีมนต์	โรงงานถลงุอะลมูเินยีม	โรงงาน
ถลุงสังกะสี	ฯลฯ	ซึ่งคาดว่าจะท�าให้อุตสาหกรรมเหล่านี้	ต้อง
จ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้นจากเดิมมากถึงร้อยละ	50
	 ตามแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ที่ก�าหนดใช้ในช่วงปี	
2549	–	2553	ได้ก�าหนดเป้าหมายตวัชีว้ดัอย่างชดัเจน	เป็นต้น
ว่า	ก�าหนดให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	โดยลดการใช้
พลงังานต่อ	GDP	ลงร้อยละ	20	หรอืเฉลีย่ร้อยละ	4	ต่อปี	
	 รัฐบาลได้ก�าหนดมาตรการประหยัดพลังงานใน									
รูปแบบต่างๆ	เป็นต้นว่า	รัฐบาลกลางได้ส่งจดหมายเวียนไปยัง

”

”

รฐับาลได้ก�าหนดมาตรการ

ประหยดัพลงังานในรปูแบบต่างๆ

โดยได้ก�าหนดให้โครงการก่อสร้างต่างๆ 

จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การประหยดั

หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	สมาคม	กลุ่มองค์กร	บริษัท	และ
กิจการส่วนตัว	โดยก�าหนดให้ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศใน
พื้นที่สาธารณะ	ไว้ที่ระดับไม่ต�่ากว่า	26	องศาเซลเซียส	
	 นอกจากนั้น	ยังได้ก�าหนดให้โครงการก่อสร้างต่างๆ	
จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานของรัฐบาล	
เช่น	ก�าหนดให้อาคารใช้กระจกที่เป็นฉนวนความร้อน	เพื่อลด
การใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศในฤดูร้อน	และฮีตเตอร์ใน
ฤดูหนาว	ใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน	ฯลฯ	
	 ส�าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็น								
เชือ้เพลงิ	จะต้องเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพสงู	
ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่า	ก�าหนดให้ใช้เทคโนโลยีทันสมัย	
เป็นต้นว่า	เทคโนโลยี	Supercritical	Technology	มีการผลิต
ไอน�า้ทีร่ะดบัอณุหภมิูสงูถงึ	600	องศาเซลเซยีส	แม้ว่าจะท�าให้
ต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิม่มากข้ึน	แต่จะช่วยเพิม่ประสทิธิภาพ
การใช้เชือ้เพลงิมากถงึร้อยละ	10	ยิง่ไปกว่านัน้ยงัช่วยลดมลพษิ
ทางอากาศอีกด้วย
	 เช่น		บริษัท	CLP	ของฮ่องกง	ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
จากพลังงานถ่านหินที่เมือง	Fangchenggang	ซึ่งตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้สุดของจีน	ใกล้กับพรมแดนติดต่อกับเวียดนาม	ใช้				
Supercritical	Technology	มกี�าลงัผลติสงูถงึ	1,200	เมกะวตัต์	
มีการจ้างแรงงานเพียง	270	คน	
	 และ	บริษัท	Huaneng	ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใหญ่ที่สุด
ของประเทศจนี	เมือ่เดอืนธนัวาคม	2549	ได้เปิดด�าเนนิการโรง
ไฟฟ้าขนาด	1,000	เมกะวัตต์	ที่เมืองเวินโจว	มณฑลเจ้อเจียง	
ลงทุน	2,300	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	หรือประมาณ	90,000	ล้าน
บาท	โดยใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	และ	Supercritical	
Technology	ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน
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”

”

แบบเดมิร้อยละ	17	ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้
ร้อยละ	14	และยงัลดการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ได้เกือบ
ทั้งหมด
		 ในช่วงทีผ่่านมาโรงไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลิงของ
จนีจ�านวนมาก	ยงัเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ผลติไฟฟ้าได้เพยีง	50		
-	100	เมกะวัตต์		ใช้เทคนิคการผลิตแบบเก่าที่ผลิตไอน�้ามี
อณุหภมูแิละแรงดนัต�า่	ท�าให้มปีระสทิธภิาพการใช้พลังงานต�า่
กว่าโรงไฟฟ้าสมยัใหม่มากถงึร้อยละ	22	–	50		แต่จ้างแรงงาน
สูงถึง	900	–	1,000	คน

	 หน่วยงานคณะกรรมาธกิารพัฒนาและปฏรูิปแห่งชาติ	
(NDRC)	ได้ประกาศเมือ่ต้นปี	2550	ว่าผูส้นใจก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง	จะต้องรับผิดชอบในการปิดกิจการ
โรงไฟฟ้าเดิมที่ล้าสมัยด้วย	
	 กรณทีีก่่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด	300	เมกะวตัต์	จะต้อง
ปิดกิจการโรงไฟฟ้าเดิมขนาดก�าลังผลิตรวมกัน	240	เมกะวัตต์	
หากก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด	600	เมกะวัตต์	จะต้องปิดกิจการ
โรงไฟฟ้าเดิมขนาดก�าลังผลิตรวมกัน	420	เมกะวัตต์	และกรณี
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด	1,000	เมกะวัตต์	จะต้องปิดกิจการโรง
ไฟฟ้าขนาดก�าลังผลิตรวมกัน	600	เมกะวัตต์

ผูก่้อสร้างโรงไฟฟ้า

ทีใ่ช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิ

จะต้องรบัผดิชอบในการปิดกจิการ

โรงไฟฟ้าเดมิทีล้่าสมยัด้วย

		 นอกจากนี้	รัฐบาลยังได้ก�าหนดให้โรงงานผลิตไฟฟ้า
ทีใ่ช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิทีม่ขีนาดต�า่กว่า	50	เมกะวตัต์	รวมถงึ
โรงงานผลติไฟฟ้าขนาดไม่เกนิ	100	เมกะวตัต์	ทีเ่ปิดด�าเนนิการ
มาแล้วเกิน	20	ปี	ต้องปิดด�าเนินการในปี	2553	ที่ผ่านมา		
	 และโรงไฟฟ้าทีใ่ช้พลังงานจากถ่านหินทีม่ปีระสิทธภิาพ
การด�าเนินการต�่า	กล่าวคือ	สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่านหินต่อ
พลงังานไฟฟ้าท่ีผลติได้ต่อหน่วยเป็นสัดส่วน	เกนิกว่าร้อยละ	10	
ของระดับการใช้ถ่านหินเฉลี่ยต่อหน่วยของมณฑลนั้นๆ	หรือ	
เกนิร้อยละ	15	ของระดบัการใช้ถ่านหินต่อหน่วยโดยเฉลีย่ของ
ทั้งประเทศแล้ว	จะต้องปิดด�าเนินการเช่นเดียวกัน
	 ต่อมากระทรวงอตุสาหกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของจีน	ได้ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม	2553		ปิดโรงงานต่างๆ	
เช่น	โรงงานเหล็กและเหล็กกล้า	175	แห่ง	โรงปูนซีเมนต์	762	
แห่ง	โรงงานผลิตถ่านโค้ก	192	แห่ง	โรงงานอะลูมิเนียม	และ
โรงงานกระดาษ		279	แห่ง	ฯลฯ	รวมจ�านวน	2,087	แห่งท่ี				
ล้าสมยั	และมปีระสทิธภิาพในด้านพลงังานระดบัต�า่	ซึง่ทีผ่่านมา	
แม้จีนจะมีโรงงานขนาดเล็กที่ใช้เทคโนโลยีล้าสมัยจ�านวนมาก	
แต่หน่วยราชการท้องถิน่กย็งัไม่สัง่ปิด	เนือ่งจากหวัน่เกรงว่าจะ
เกิดผลกระทบท�าให้เกิดปัญหาการว่างงาน	โดยรัฐบาลกลางมี
มาตรการบงัคับ	เช่น	สัง่ห้ามไม่ให้บรษัิทสาธารณูปโภคให้บรกิาร		
และไม่ให้ธนาคารท�าธุรกรรมกับโรงงานเหล่านี้

ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

 ส�าหรับอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศจีน	รัฐบาล
ก�าหนดว่าต้องด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	โดยในช่วง
ท่ีผ่านมารัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการต่างๆ	เช่น	บังคับใช้กฎ
ระเบียบว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย	(Polluter	Pay	Principle	:	
PPP)	เช่น	รัฐบาลจีนได้เก็บภาษีตามปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ท่ีปล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้า	หรอืโรงงาน	ในอตัรา	0.63	
หยวนต่อตัน	หรือ	3	บาทต่อตัน	
	 จากการทีจ่นีมกีารใช้พลงังานจ�านวนมาก	โดยเฉพาะ
ถ่านหนิ	ซึง่เป็นเช้ือเพลงิทีม่มีลพษิสงูและปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จ�านวนมาก		ปัจจุบันประเทศจีนใช้พลังงานจากถ่านหินเป็น
สัดส่วนมากถึง	1	ใน	3	ของปริมาณการใช้ถ่านหินทั่วโลก	โดย
ในแต่ละปีใช้ถ่านหินมากกว่า	2,000	ล้านตัน	มากกว่าปริมาณ
การใช้ถ่านหินของสหรัฐฯ	รัสเซีย	และอินเดียรวมกัน	
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	 การท่ีโรงไฟฟ้าของจีนต้องพึ่งพาพลังงานถ่านหิน						
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	70	ของการใช้พลังงานทั้งหมดใน
การผลิตไฟฟ้า	รฐับาลจนีจงึได้ก�าหนดเป้าหมายลดสดัส่วนการ
ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง	เป็นต�่ากว่าร้อยละ	60	ภายในปี	2563	
โดยหนัไปผลติไฟฟ้าจากแหล่งอืน่ๆ	เช่น	ก๊าซธรรมชาต	ินวิเคลยีร์	
น�้า	ลม	ฯลฯ	เป็นการทดแทน	ทั้งนี้	แผนพัฒนาฯ	ฉบับท่ี	12	
(2554	–	2558)	ได้ก�าหนดเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่
พลังงานฟอสซิลเป็นอย่างต�่าร้อยละ	11	ภายในปี	2558
	 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่	12	ยังก�าหนดที่จะ
ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงร้อยละ	8	โดยรัฐบาล
จีนยังได้ก�าหนดให้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ก่อสร้างใหม่	ต้องมีหน่วย
ก�าจัดก�ามะถัน	(Desulfurization	Equipment)	ส่วนโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิทีก่่อตัง้ไปแล้วทกุแห่ง	จะต้องตดิตัง้ระบบก�าจดัก�ามะถัน	
อย่างไรกต็าม	มปัีญหาอยู่บ้างว่าโรงไฟฟ้าบางแห่งทีไ่ด้ก่อสร้าง
ใหม่	แม้จะตดิตัง้อปุกรณ์ดกัฝุน่และก�าจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์	
แต่มกัจะไม่ใช้ประโยชน์	โดยจะเปิดใช้กต่็อเม่ือหน่วยงานราชการ
เดินทางไปตรวจสอบเท่านั้น		

	 นอกจากนี้	รัฐบาลจีนยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด	เป็นต้นว่า	ได้ลงนามในสัญญา									
ร่วมมอืกบัสหรฐัฯ	ในด้านพลงังาน	โดยครอบคลมุถงึเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด	เช่น	เทคโนโลยี	Integrated	Gasififfiification	
Combined	Cycle	-	IGCC)	ซึ่งเป็นการแปลงสภาพถ่านหิน
ให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงก่อน	จากนั้นถึงเผาก๊าซในเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าแบบกงัหนัก๊าซ	คล้ายกบักรณเีชือ้เพลงิทีเ่ป็นก๊าซธรรมชาต	ิ
และไอร้อนที่ออกมา	จะน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าแบบกังหันไอน�้าอีกต่อหนึ่ง
	 ข้อได้เปรยีบของเทคโนโลย	ีIGCC	คอื	สามารถกรอง
มลพษิ	เช่น	ปรอท	ก�ามะถนั	คาร์บอนไดออกไซด์	และไนโตรเจน	ฯลฯ	
ออกจากก๊าซเช้ือเพลิงก่อนการเผาไหม้	ท�าให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า	อย่างไรก็ตาม	เทคโนโลยี	IGCC	ยังไม่ได้
รับการพิสูจน์ว่า	มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ส�าหรับโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่	นอกจากนี้	ต้นทุนการก่อสร้างยังสูงกว่าโรงไฟฟ้า
ถ่านหินแบบธรรมดามากถึงร้อยละ	20

ข้อได้เปรยีบของเทคโนโลย ีIGCC

คอื สามารถกรองมลพษิ

ออกจากก๊าซเชือ้เพลงิ

ก่อนการเผาไหม้

”

”
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 บริษัท เอ็กซอน โมบิล ได้ตีพิมพ์เอกสารชื่อ “2012 The Out look for Energy: A View to 2040” 

เมื่อปลายปี 2554 คาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางพลังงานในอนาคตในช่วง 30 ปีข้างหน้า ซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจมาก

แนวโน้มพลังงานปี 2583  

ในมุมมองของเอ็กซอน

พลังงานทดแทน 
พลังงานยั่งยืน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

	 เอกสารนีร้ะบวุ่าในปี	2553	โลกต้องการพลงังานเป็น
ปริมาณมากถึง	525	Quadrillion	BTUs	(Quadrillion	=	ล้าน
ล้านล้านล้าน	หรือ	จ�านวนเลขหนึ่งกับศูนย์อีก	24	ตัว)	โดยนับ
รวมพลังงานทั้งหมดที่อยู่ในรูปของพลังงานในการขับเคลื่อน
ยานยนต์	พลังงานไฟฟ้า	พลังงานความร้อนในการหุงต้ม	และ
พลังงานไอน�้าส�าหรับภาคอุตสาหกรรม	ฯลฯ
	 พลังงานหลักที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน	คือ	พลังงาน
ฟอสซลิ		ซึง่เกดิจากการย่อยสลายของสิง่มชีวีติภายใต้สิง่แวดล้อม
ที่เหมาะสม	กล่าวคือ	เม่ือพืช	และสัตว์สมัยดึกด�าบรรพ์	(ยุค
ไดโนเสาร์)	เสยีชวีติลง	จะถกูย่อยสลายและทบัถมกนัเป็นชัน้ๆ	
อยู่ใต้ดิน	หรือใต้พิภพ	ซึ่งใช้เวลาหลายล้านปีกว่าที่จะเปลี่ยน
ซากเหล่านี้ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล	ที่รู้จักกันทั่วไปคือ	
ถ่านหิน	น�้ามัน	และก๊าซธรรมชาติ
	 จากสถิติปี	2553	ของบริษัท	เอ็กซอน	โมบิล	น�้ามัน
นับเป็นพลังงานที่ใช้เป็นสัดส่วนมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	34	
ของจ�านวนพลังงานทั้งหมด	รองลงมา	คือ	ถ่านหินร้อยละ	26	
ก๊าซธรรมชาติร้อยละ	22	โดยพลังงาน	3	แหล่งส�าคัญดังกล่าว
ข้างต้น	ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรวมกนัมากถงึร้อยละ	82	ของทัง้หมด	
ล้วนเป็นพลังงานฟอสซิล	

	 ถึงแม้พลังงานฟอสซิล	ยังเป็นพลังงานราคาถูก	และ
มีความสะดวกสบายในการใช้	แต่ก็มีข้อจ�ากัดที่ส�าคัญ	คือ	เป็น
พลงังานท่ีนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมสงู	ท้ังในส่วน
การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	เขม่าควัน	รวมถึงก๊าซเรือน
กระจก	ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนแล้ว	ยังเป็นพลังงานสิ้น
เปลือง	ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดการขาดแคลน	และราคาเพิ่มสูง
ขึ้นมากในอนาคต	
	 บรษิทั	เอก็ซอน	โมบลิ	ยงัคาดการณ์อกีว่า	ในอกี	30	ปี
ข้างหน้า	คอื	ปี	2583	ประชากรจะเพิม่จากปัจจบุนั	7,000	ล้านคน	
เป็นเกือบ	9,000	ล้านคน	โดยคาดว่าความต้องการพลังงาน		
ของโลก	จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	30	เป็น	692	Quadrillion	
BTUs
	 สดัส่วนของการใช้พลงังานฟอสซลิต่อพลงังานทัง้หมด
ข้างต้น	จะลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ	78	โดยน�้ามันจะยังคง
เป็นพลังงานส�าคัญอันดับ	1	ของโลกในอนาคต	แต่สัดส่วน					
ลดลงจากร้อยละ	34	ของจ�านวนพลังงานทั้งหมดในปี	2553	
เหลอืร้อยละ	32	ในปี	2583	โดยปรมิาณการผลติน�า้มนัดบิของโลก	
จะเพิ่มจากปัจจุบัน	84	ล้านบาร์เรลต่อวัน	ไปสู่ระดับที่น่าจะ
สูงสุด	105	ล้านบาร์เรลต่อวัน	ในปี	2573	



เม
ษ
า
ย
น
 
2
5
5
5

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL48

เทคโนโลยใีหม่ ท�าให้ปรมิาณ

ก๊าซธรรมชาตสิ�ารองของสหรฐัฯ 

เพิม่ขึน้มากถงึ 100 ปี

”

”

ก๊าซธรรมชาติแซงถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

อันดับ 2 ของโลก

 ขณะที่ก๊าซธรรมชาติจะมีสัดส่วนการใช้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว	จากร้อยละ	22	ในปี	2553	เป็นร้อยละ	27	ของการใช้
พลงังานทัง้หมดของโลกในปี	2583	ท�าให้แซงหน้าถ่านหนิ	กลาย
เป็นพลังงานส�าคัญอันดับที่	2	นับตั้งแต่ปี	2563	เป็นต้นไป	ซึ่ง
เกิดจากปัจจัยทั้งในด้านอุปสงค์	และอุปทาน	
	 ด้านอุปสงค์	เนื่องจากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
น้อยกว่าถ่านหินในจ�านวนพลังงานที่เท่ากัน	ประกอบกับญี่ปุ่น
ภายหลังอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ	มีแนวโน้มลดการ
ผลติไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ลง	หนัมาผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
มากขึ้น

	 ส�าหรับทางด้านอุปทาน	มีเทคโนโลยีใหม่ๆ	เช่น				
Hydraulic	Fracturing	and	Horizontal	Drilling	ซึ่งเป็น
นวัตกรรมใหม่เริ่มใช้ในสหรัฐฯ	เมื่อ	2	–	3	ปีที่ผ่านมา	เป็นการ
ป๊ัมน�า้แรงดนัสงูไปยงัช้ันหนิ	เพือ่ให้ก๊าซธรรมชาต	ิสามารถผ่าน

ออกมายงัหลมุขดุเจาะก๊าซธรรมชาตไิด้	ท�าให้สามารถผลติก๊าซ
ธรรมชาติได้มากขึ้น	
	 เทคโนโลยีใหม่ท�าให้สหรัฐฯ	มีปริมาณการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติลดลงมาก	กลับสามารถผลติไดเ้พิ่มขึ้น	ท�าใหป้รมิาณ
ก๊าซธรรมชาติส�ารองของสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นมากถึง	100	ปี	ราคา
ก๊าซธรรมชาตใินทวปีอเมรกิาเหนอื	ลดลงเหลือจากระดบัเฉลีย่	
6	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อล้านบีทียู	ในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	เหลือ
ประมาณ	2.5	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อล้านบีทียู	ขณะเดียวกันใน
ระยะที่ผ่านมามีการก่อสร้างโรงงานผลิต	LNG	จ�านวนมาก	
ท�าให้สามารถขนส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งห่างไกลมาใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น
	 อย่างไรกต็าม	การผลติก๊าซธรรมชาตโิดยใช้เทคโนโลยี	
Hydraulic	Fracturing	and	Horizontal	Drilling	ได้รับการ			
ต่อต้านจากบรรดา	NGOs	เนือ่งจากต้องใช้น�า้ในการด�าเนนิการ
จ�านวนมาก	มคีวามเสีย่งจะเกดิการปนเป้ือนของน�า้ใต้ดนิ	และ
ยังอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกด้วย
	 ส่วนถ่านหินจะลดความส�าคัญลงจากอันดับ	2	เป็น
อนัดบั	3	โดยปรมิาณการใช้จะขึน้สูร่ะดบัสงูสดุในปี	2568	จาก
นั้นจะมีแนวโน้มลดลง	ท�าให้สัดส่วนการใช้พลังงานถ่านหินลด
ลงจากร้อยละ	26	ในปี	2553	เหลือร้อยละ	19	ในปี	2583		
เนือ่งจากกฎระเบยีบทีเ่ข้มงวด	เกีย่วกบัอากาศสะอาดในประเทศ
กลุ่ม	OECD	ซ่ึงเป็	นประเทศพัฒนาแล้ว	ท�าให้ยากในการ								
ขออนุมัติสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน	ประกอบกับบริษัท	เอ็กซ์ซอน	
โมบิล	ได้คาดการณ์ว่าในปี	2583	จะมีการเก็บภาษีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในอัตราประมาณ	80	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อตัน
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	ท�าให้ต้นทนุการใช้ถ่านหนิ
เป็นเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น	
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พลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มจากร้อยละ 12  

เป็นร้อยละ 15

 ส�าหรบัแหล่งพลงังานหลกัอกีแหล่งหนึง่	คอื	พลงังาน
หมุนเวียน	ซึ่งมีข้อดี	คือ	เป็นแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นอย่าง							
ต่อเนื่อง	และใช้แล้วไม่หมดไป	เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์	ลม	
ชวีมวล	คลืน่	ความร้อนใต้พิภพ	หรอืแม้แต่ขยะมลูฝอย	เป็นต้น	
แต่ก็มีข้อจ�ากัดส�าคัญ	คือ	ยังมีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับ
พลังงานฟอสซิล	อย่างไรก็ตาม	ต้นทุนของพลังงานหมุนเวียน
มีแนวโน้มลดลง	ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีซึ่งเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว	ท�าให้มีการคาดหมายว่าจะมีต้นทุนสามารถแข่งขันได้
กับพลังงานฟอสซิลในอนาคต

ปริมาณการใช้พลังงานของโลก

ประเภทพลังงาน 

ปี 2553 ปี 2553 ปี 2568 ปี 2568 ปี 2583 ปี 2583 

อุปสงค์ (Quadrillion BTUs)  สัดส่วน (ร้อยละ) 

น�า้มนั

ก๊าซธรรมชาติ

ถ่านหิน

นิวเคลยีร์

ชีวมวล/ขยะ

พลงัน�า้

พลงังานหมนุเวียนอ่ืนๆ

รวม

177

115

128

29

48

12

7

525

206

157

133

37

53

15

17

633

220

186

134

55

53

18

30

692

34

22

26

5

9

2

1

100

32

25

23

6

8

2

3

100

32

27

19

8

8

3

4

100

ทีม่า : Exxon Corp, 2012 The Outlook for Energy: A View to 2040

	 จากตัวเลขของบริษัท	เอ็กซอน	โมบิล	ในปี	2553	มี
การใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเป็นสัดส่วน	ร้อยละ	12	ของ
พลังงานทั้งหมด	และคาดว่าจะเพิ่มข้ึนเป็นสัดส่วนร้อยละ	15	
ในปี	2583	ทั้งนี้	เป็นที่น่าสังเกตว่า	แม้พลังงานหมุนเวียนใน
รปูชวีมวลหรอืขยะ	มแีนวโน้มลดลงจากร้อยละ	9	เป็นร้อยละ	8	
เนือ่งจากส่วนใหญ่เป็นพลงังานชวีมวลแบบดัง้เดมิ	(Traditional	
Energy)	คือ	เป็นการใช้ฟืนและถ่านในการหุงหาอาหาร	และ
ให้ความอบอุน่แก่บ้านเรอืนในชนบททีห่่างไกล	ซึง่แนวโน้มการ
ใช้พลงังานแบบนีจ้ะลดลง	เนือ่งจากการพัฒนาเศรษฐกจิก้าวหน้า
มากข้ึน	ท�าให้ประชาชนอาศยัในชนบทน้อยลงและมาอยู่ในเมอืง
มากขึ้น
	 ขณะที่สัดส่วนการใช้พลังน�้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก						
ร้อยละ	2	ในปี	2553	เป็นร้อยละ	3	ในปี	2583	ขณะทีพ่ลงังาน
หมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ	เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงาน
ลม	พลังงานความร้อนใต้พิภพ	เอทานอล	ไบโอดีเซล	ฯลฯ	จะ
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากร้อยละ	1	เป็นร้อยละ	4

ใช้พลังงานในรูปไฟฟ้าก้าวกระโดด

เป็นร้อยละ 40

	 ในปี	2553	การใช้พลังงานในรูปไฟฟ้ามีสัดส่วนไม่ถึง
ร้อยละ	30	แต่จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	40	ในปี	2583	โดยกรณี

ต้นทนุของพลงังานหมนุเวยีน

มแีนวโน้มลดลง 

ตามการพฒันาของเทคโนโลยี

ซึง่เป็นไปอย่างรวดเรว็ 

คาดหมายว่าจะมต้ีนทนุทีส่ามารถแข่งขนัได้

กบัพลงังานฟอสซลิในอนาคต

”

”
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ของกลุ่ม	OECD	ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้ว	จะมีแนวโน้ม
เปลีย่นจากรถยนต์ใช้น�า้มนัไปสูร่ถยนต์ไฟฟ้า	ขณะเดยีวกนัระบบ
ให้ความร้อนแก่บ้านเรอืนในฤดหูนาว	และระบบเชือ้เพลิงส�าหรบั
หุงต้มอาหาร	จะเปล่ียนจากรูปแบบน�้ามัน	และก๊าซธรรมชาติ
ไปสู่รูปแบบไฟฟ้ามากขึ้น	สัดส่วนการใช้น�้ามันจะลดลงมาก

”

”

การเพิม่ประสทิธภิาพ

ของการผลติไฟฟ้า

และระบบสายส่งไฟฟ้า 

จะเป็นโอกาสส�าคญัอย่างมาก

ในการลดอปุสงค์ต่อพลงังาน

และลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

	 ส�าหรับประเทศก�าลังพัฒนา	ประชากรในปัจจุบันมี
มากถงึ	1,300	ล้านคน	ซึง่เดมิบ้านเรือนไม่มไีฟฟ้า	จะใช้พลงังาน
ในรูปแบบไฟฟ้ามากขึ้น	ขณะเดียวกันจะเปลี่ยนจากการใช้เชื้อ
เพลิงหุงต้มแบบเดิมที่เป็นชีวมวล	เช่น	ถ่าน	ฟืน	มูลสัตว์	ฯลฯ	
มาเป็นพลังงานในรปูไฟฟา้มากขึ้น	โดยเพิ่มจากสดัส่วนรอ้ยละ	
32	ในปี	2553	เป็นร้อยละ	59	ในปี	2583
	 ประเด็นส�าคัญ	คือ	การผลิตไฟฟ้าจะมีการสูญเสีย
พลงังานเป็นสดัส่วนค่อนข้างสงู	โดยกรณโีรงไฟฟ้าถ่านหนิและ
นวิเคลยีร์	จะมปีระสทิธภิาพสงูสดุเพยีงร้อยละ	40	ซึง่หมายความ
ว่าพลังงานที่สูญเสียไป	100	หน่วย	จะสามารถแปลงเป็น		
กระแสไฟฟ้าที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้	โดยมีค่าพลังงาน
เพียง	40	หน่วย	อีก	60	หน่วยสูญเสียไป	
	 ขณะทีโ่รงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง	ปัจจบุนั
ทีไ่ด้ก่อสร้างใหม่ได้มกีารปรับปรุงเทคโนโลย	ีท�าให้ประสทิธภิาพ
สงูกว่าร้อยละ	60	ยิง่ไปกว่านัน้	พลงังานไฟฟ้ายังสญูเสยีไปจาก
ระบบสายส่งไฟฟ้า	โดยประเทศพฒันาแล้ว	สญูเสยีไปประมาณ
ร้อยละ	10	ส่วนประเทศก�าลงัพฒันา	จะสูญเสียไปสูงถึงร้อยละ	15	

	 รายงานของบรษิทั	เอก็ซอน	โมบลิ	จงึเหน็ว่าการเพิม่
ประสทิธภิาพของการผลติไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า	จะเป็น
โอกาสส�าคัญอย่างมากในการลดอุปสงค์ต่อพลังงาน	และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ	โดยค�านวณจาก
การปรบัปรงุประสทิธภิาพ	แม้การเตบิโตของอปุสงค์ต่อกระแส
ไฟฟ้าในช่วง	30	ปีข้างหน้า	จะสูงถึงร้อยละ	80	แต่ปริมาณ			
เชือ้เพลงิทีใ่ช้ในการผลติกระแสไฟฟ้า	จะเพิม่ขึน้ในอตัราต�า่กว่า	
คือ	ร้อยละ	45
	 หากนับเฉพาะพลังงานไฟฟ้าแล้ว	สัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานก๊าซธรรมชาตจิะเพ่ิมข้ึนจากประมาณร้อยละ	
23	ในปี	2553	เป็นประมาณร้อยละ	30	ในปี	2583	โดยการ
ผลติกระแสไฟฟ้าเป็นปรมิาณเท่ากนั	หากผลติโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง	จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่ากรณี
ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมากถึงร้อยละ	60	
	 ขณะทีสั่ดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน�า้มนั	ลดลง
จากร้อยละ	5	เหลือร้อยละ	2	จากถ่านหินลดลงจากร้อยละ	47	
เหลอืร้อยละ	33	แม้ต้นทนุผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิจะต�า่กว่ากต็าม	
แต่บริษัท	เอ็กซอน	โมบิล	ได้คาดการณ์ว่าในปี	2573	กลุ่ม	
OECD	จะมต้ีนทนุการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในอตัราสงูถงึ	80	
เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อตนัของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	ใน
ปี	2583	ขณะทีค่าดการณ์ว่าจนีจะอยูท่ีร่ะดบั	30	เหรยีญสหรฐัฯ	
ต่อตนัของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	ส่วนประเทศก�าลงั
พฒันาอืน่ๆ	คาดว่าหลายประเทศจะอยูท่ีร่ะดบัสงูถงึ	20	เหรยีญ
สหรัฐฯ	ต่อตนัของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า	ซึง่จะท�าให้
ต้นทนุรวมของการผลติไฟฟ้า	รวมภาษกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	
กรณีที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจะเพิ่มสูงขึ้นมาก
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	 ส�าหรบัสดัส่วนการผลติไฟฟ้าโดยใช้พลงังานหมนุเวยีน
จะเพิ่มจากร้อยละ	10	ในปี	2553	เป็นร้อยละ	15	ในปี	2583	
โดยการผลิตไฟฟ้าพลังน�้า	จะทรงตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ	6	ขณะ
ที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม	จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างก้าว
กระโดดจากร้อยละ	1	เป็นร้อยละ	4	ส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอ่ืนๆ	เช่น	พลังงานแสงอาทิตย	์
พลังงานความร้อนใต้พิภพ	ฯลฯ	จะเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง	
คือ	ร้อยละ	3	เป็นร้อยละ	5
	 บริษัท	เอ็กซอน	โมบิล	ได้คาดการณ์ว่า	ต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน
ไป	โดยกรณีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม	ซึ่งมีท�าเลที่ตั้งนอก
ชายฝ่ัง	จะมต้ีนทนุสงูกว่ากรณมีที�าเลทีต่ัง้บนชายฝ่ังมากถงึร้อยละ	
50	ส่วนต้นทนุการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์	ทีเ่ป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ใช้พืน้ทีจ่�านวนมาก	จะต�า่กว่ากรณตีดิตัง้บนหลังคาบ้าน
ประมาณร้อยละ	40	

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ และ

พลังงานหมุนเวียน เติบโตสูง

 อนึง่	ส�าหรบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานนวิเคลยีร์	แม้
ต้นปี	2554	จะเกดิการร่ัวไหลของกมัมันตภาพรังสีอย่างรนุแรง	

ทีโ่รงไฟฟ้านวิเคลยีร์ฟกูชุมิะของญีปุ่น่	แต่บรษิทั	เอก็ซอน	โมบลิ	
คาดการณ์ว่าจะกระทบในระยะสัน้เท่านัน้	โดยในอนาคต	อตัรา
การเพิม่ของพลงังานนวิเคลยีร์	อยูท่ีร่ะดบัเฉลีย่ร้อยละ	2.2	ต่อปี	
ท�าให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของโลก								
จะยังทรงตัวที่ระดับร้อยละ	15	ระหว่างปี	2555	ถึงปี	2568	
หลงัจากนัน้สดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานนวิเคลยีร์จะเพิม่ขึน้
อย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ	20	ในปี	2583
	 ส�าหรบัภมูภิาคต่างๆ	จะมกีารปรบัโครงสร้างการผลิต
ไฟฟ้าแตกต่างกันไป	โดยทวีปยุโรปจะประสบผลส�าเร็จในการ
เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	จากปัจจุบัน
เป็นสัดส่วนร้อยละ	5	และจากที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน				
จะเพิ่มเป็นร้อยละ	20	ในปี	2583	
	 ขณะที่สหรัฐฯ	จะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน									
ก๊าซธรรมชาติเพ่ิมขึ้นมาก	เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่จะท�าให้
สหรัฐฯ	สามารถขุดเจาะก๊าซธรรมชาติได้เพิ่มขึ้นจ�านวนมาก	
ท�าให้เดิมในปี	2548	ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของ
สหรัฐฯ	มากเป็นเกือบ	3	เท่าของการผลิตจากก๊าซธรรมชาต	ิ
แต่ในปี	2570	ปรมิาณผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิและก๊าซธรรมชาติ	
จะมปีรมิาณใกล้เคยีงกนั	จากนัน้การผลติไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาต	ิ
จะเพิ่มมากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
	 ขณะที่จีนจะลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลง	
โดยเพิม่สดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิอืน่ๆ	เช่น	นวิเคลยีร์	
ก๊าซธรรมชาติ	และพลังงานหมุนเวียน	โดยคาดการณ์ว่าการ
ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน	จะมีสัดส่วนลดลงจากสัดส่วนสูงถึง						
ร้อยละ	70	ในปัจจุบัน	เหลือปริมาณร้อยละ	50	ในปี	2583

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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 ท่ามกลางการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีเหตุการณ์ท่ีเป็นบทเรียน

สำาคัญแกภ่าคอุตสาหกรรมในเรื่องสิง่แวดลอ้ม คอื การทีศ่าลปกครองสงูสดุตดัสนิคดใีหร้ะงบัโครงการลงทนุ 

76 โครงการ ที่ขอตั้ง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งมีมูลค่ารวม 400,000 ล้านบาท เพื่อ

คุ้มครองชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เมื่อปี 2552

บทความพิเศษ

กิจกรรมเพื่อสังคม

ของกลุ่มอุตสาหกรรม

พลังงาน

ณรงค์ชัย  สามภักดี

	 เหตุการณ์ในครั้งน้ัน	ได้สร้างความตื่นตัวในการให้
ความส�าคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	และเศรษฐกิจ	ที่
จะต้องค�านงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	และชมุชนมากยิง่ขึน้	
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ	กัน	
 

กิจกรรมเพื่อสังคมของโครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

	 บริษัท	พัฒนาพลังงานธรรมชาติ	จ�ากัด	(Natural	
Energy	Development	Co.,	Ltd.	-	NED)	ผู้ด�าเนินโครงการ	
“ลพบรีุโซล่าร์”	ได้เปิดด�าเนนิการเมือ่ปี	2553	มกี�าลังการผลติ	55	
เมกะวตัต์	และ “วงัเพลงิโซล่าร์” ซึง่มกี�าลงัการผลติ	8	เมกะวตัต์	
ซึ่งขณะนั้น	ถือว่าโครงการลพบุรีโซล่าร์เป็นโครงการการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก	
โดยทั้ง	2	โครงการนั้นตั้งอยู่ที่	ต�าบลวังเพลิง	อ�าเภอโคกส�าโรง	
จังหวัดลพบุรี	บนเนื้อที่กว่า	1,143	ไร่	

	 การผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์โครงการ
นี้	นอกจากจะช่วยลดการน�าเข้าเชื้อเพลิงได้ถึง	35,000	ตันต่อ
ปีแล้ว	ยังช่วยประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
ได้ถึง	1.3	ล้านตันตลอดอายุโครงการ	25	ปี	อีกทั้งยังได้ข้ึน
ทะเบียนเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด	(Clean	
Development	Mechanism	-	CDM)	ของ	UNFCCC	และ
ได้รับรางวัลมาตรฐานมงกุฎไทย	(Crown	Standard)	จาก

”

”

โครงการลพบรุโีซล่าร์ 

ถอืเป็นโครงการการผลติกระแสไฟฟ้า

จากพลงังานแสงอาทิตย์

ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าโครงการของบริษัทฯ	ได้รับการยอมรับจาก					
หน่วยงานทั้งในระดับชาติและระดับสากล	และเป็นโครงการที่
พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
	 ส�าหรับการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการฯ	นั้น	ได้เลือกจาก
จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพมากทีส่ดุ	ในเร่ืองความเข้มของแสงอาทติย์	
การไม่มฝีุน่ละอองหรือเงามาบดบังแสงอาทิตย์		และพ้ืนทีท่ัง้หมด
เป็นพืน้ทีเ่ปล่า	จงึไม่ส่งผลกระทบต่อการท�าเกษตรของเกษตรกร	
และชุมชนโดยรอบ	รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง
	 คณุวรมน	ข�าขนิษฐ์	กรรมการผู้จดัการ	บริษทัฯ	กล่าวว่า	
“บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการฯ รวมไปถึงการตอบแทนกลับคืนสู่
ส่ิงแวดล้อมและสังคม ซึ่งโครงการฯ นี้จะอยู่กับชาวบ้านใน
ชุมชนนี้ไปอีกกว่า 25 ปี ชาวบ้านทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมใน      
โครงการฯ ถ้านบัจากเริม่ต้นก่อสรา้ง จนสิ้นสดุอายุโครงการ ก็
นบัได้เหมอืนเพือ่นบ้านคนหนึง่ในชมุชน และจะเติบโตไปพร้อมๆ 
กับลูกหลานของคนในชุมชน 
 ดังนั้นจึงให้ความส�าคัญกับชุมชนเหมือนสมาชิก
ครอบครัว การจัดกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่สังคม และ           
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ชมุชนอยูร่่วมกบัเราอย่างมคีวามสขุ เพราะ
ถ้าชมุชนเดอืนร้อน เราเองกไ็ม่สามารถอยูไ่ด้เช่นกนั โดยบรษิทัฯ 
ได้มกีจิกรรมตอบแทนชมุชนมากมาย เช่น การช่วยเหลอืพีน้่อง
ผู้ประสบภัยพิบัติ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเยาวชนใน
ชมุชน รวมไปถึงการสร้างศนูย์นวตักรรมการเรยีนรูด้้านพลงังาน
เพื่อเสริมความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป และเยาวชนที่สนใจ”  

บรษิทัฯ ได้สร้างศนูย์นวตักรรม

การเรยีนรูด้้านพลงังานทดแทนขึน้ 

ซึง่นอกจากจะใช้เป็นศนูย์การเรยีนรูแ้ล้ว 

ยงัจะเป็นจดุท่องเทีย่วแห่งใหม่

ในจงัหวดัลพบรุี

”

”

การสร้างศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

ด้านพลังงานทดแทน

 คุณสมบูรณ์	เลิศสุวรรณโรจน์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ	กล่าวว่า	“บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ
ถ่ายทอดองค์ความรูท้างด้านพลงังานทดแทนสูช่มุชน นักเรยีน 
นักศึกษา และผู้ให้ความสนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมองค์
ความรู้ภายในประเทศ ซ่ึงทางบริษัทฯ ได้สร้างศูนย์นวัตกรรม
การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นศูนย์
การเรยีนรูแ้ล้ว ยงัจะเป็นจดุท่องเทีย่วแห่งใหม่ในจงัหวดัลพบรุี 
ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และพื้นที่รอบข้างใน
อนาคตอีกด้วย”
	 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งนี้	ก�าลังอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการก่อสร้าง	คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้
ในเดอืนกรกฎาคม	2555	ซึง่ภายในศนูย์การเรยีนรูแ้ห่งนี	้ประกอบ
ไปด้วย	ห้องควบคุมปฏิบัติการ	เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้วิธีการ
ท�างานภายในโรงไฟฟ้า	พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านพลังงาน
ทดแทน	และห้องประชุมอเนกประสงค์	ส�าหรับต้อนรับและ
บรรยายให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชม	

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 53
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กจิกรรม “ลพบุรโีซล่าร์” 

อาสาช่วยผูป้ระสบภยันำา้ท่วม 

 จากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัครัง้ใหญ่ปลายปี	2554	ซึง่
มีพื้นท่ีท่ีได้รับความเสียหายจากภัยน�้าท่วมอยู่ในหลายจังหวัด	
และหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน	และมีระดับน�้าท่วม
สูงที่สุดในประเทศ	คือ	จังหวัดลพบุรี	ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น	ได้จัดกิจกรรมอาสาช่วย									
ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม	โดยการมอบถุงยังชพี	เพือ่เป็นการช่วยเหลอื	
และบรรเทาทุกข์ชาวบ้านในจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนลพบุรีโซล่าร์ 

NED Youth Cup 2012 

 นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ได้เล็งเห็นถงึความส�าคญัของการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาแก่เยาวชนในพื้นที่	จึงได้ให้การสนับสนุน
ทีมฟุตบอลของโรงเรียนบ้านเขาเตียน	โดยใช้ชื่อทีมว่า	“ลพบุรี
แก่แดด”	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรง	
ห่างไกลยาเสพติด	อันเป็นผลดีต่อชุมชน	และสังคมต่อไปใน
อนาคต	
	 นบัได้ว่าการจดักจิกรรมเพือ่สงัคม	เป็นส่วนส�าคญัของ
การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เจริญไปอย่างยั่งยืน	ซึ่งทุก
ภาคส่วนในสงัคม	ไม่ว่าจะเป็นชมุชนและผูป้ระกอบการ	จะต้อง
เห็นถึงความส�าคัญของการก้าวเติบโตไปพร้อมๆ	กัน

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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 โครงการท่าเรอืนำา้ลกึทวายเป็นโครงการทีม่กีารกล่าวถงึอย่างกว้างขวาง โครงการทวายคอือะไร มปีระโยชน์

อย่างไร จนถงึวนันีแ้ม้ยงัไม่มคีำาตอบทีช่ดัเจน แต่ทีน่่าสนใจกค็อื เป็นโครงการทีภ่าคเอกชนไทย ได้มโีอกาสเข้าไป

ก่อสร้างท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นฐานการผลิตและจะเป็นประตูเศรษฐกิจในการขนส่งสินค้าด้าน

ทะเลฝั่งตะวันตก ที่จะมีความสำาคัญต่อไปในอนาคต 

ทวาย...จากมุมมอง

ที่หลากหลาย

ทวาย ประตูการค้า
สู่โลกตะวันตก

สุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล    

	 โครงการก่อสร้างท่าเรือทวายน้ี	รัฐบาลไทยได้มีการ
ลงนามความร่วมมือกบัรฐับาลพม่า	โดยมผีูป้ระกอบการไทย	คอื	
บริษัท	อิตาเลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็น			
ผูส้�ารวจเส้นทางและพืน้ทีโ่ครงการ	โดยตวัท่าเรอืจะอยูท่ี	่ต�าบล
นาปูเล	ห่างจากตัวเมืองทวาย	10	กิโลเมตร	ทะเลที่ต�าบลนา
ปูเลเป็นทะเลที่มีน�้าลึกที่สุด	เรือที่มีขนาดใหญ่	บรรทุกมากๆ	
สามารถเทียบท่าได้สะดวก				
	 ส�าหรับเส้นทางการคมนาคมทางบกเพื่อเข้าทาง
ประเทศไทยนัน้	จะตดัถนนบ้านน�า้พรุ้อน	ต�าบลบ้านเก่า	อ�าเภอ
เมอืง	จงัหวดักาญจนบุรี	ถงึท่าเรือน�า้ลกึทวาย	ระยะทางประมาณ	
160	กโิลเมตร	ท่าเรอืทวาย	จงึจะเป็นศนูย์กลาง	หรอื	Hub	ตรง
เข้าไทยสู่อินโดจีนและตอนใต้ของจีน	
	 ท่าเรอืน�า้ลกึทวายจะมพีืน้ทีข่นาด	250	ตารางกโิลเมตร	
โดยตัวท่าเรือน�้าลึกจะมีขนาด	10	เท่าของท่าเรือแหลมฉบัง						
มพีืน้ทีนิ่คมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทัง้หมด	4	ส่วนหลกัด้วยกัน	
เพ่ือใช้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	เช่น	โรงงาน
ผลติเหลก็	ปุย๋	การกลัน่น�า้มนั		อตุสาหกรรมปิโตรเคม	ีงานผลติ
ไฟฟ้า	และถ่านหิน	เป็นต้น	
	 ระยะเวลาก่อสร้างนับต้ังแต่ท่าเรอืน�า้ลกึ	ศนูย์การค้า	
ศูนย์ราชการ	โครงข่ายถนน	ทางรถไฟเชือ่มจากโครงการถงึไทย	

จนถึงระบบท่อส่งน�้ามันและก๊าซถึงประเทศไทย	จะใช้เวลา					
ทั้งสิ้นประมาณ	10	ปี	ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี	2563
	 เมือ่ข่าวความคบืหน้าการพฒันาท่าเรอืน�า้ลกึทวายได้
แพร่ออกไป	ได้เกิดค�าถามและการคาดการณ์ต่างๆ	ออกมาอย่าง
มากมาย	โดยเฉพาะการคาดการณ์ว่า	ทวายจะสามารถก้าวขึน้
มาเป็นศนูย์กลางการค้าของภมูภิาคนีไ้ด้ในอนาคตอนัใกล้นี้	และ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และประเทศในแถบทะเลจีนตอนใต้	
รวมทัง้เพือ่ตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนือ่ง	ในการขนส่ง
ทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน
	 วันนี้โครงการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกทวายได้เริ่มแล้ว	
เราจะมาท�าความรู้จกักบัท่าเรือแห่งนี	้จากมมุมองของผูค้นหลาก
หลายวงการในมุมมองต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเรือ						
น�้าลึกทวาย

ทวายจุดเชื่อมโยงภูมิภาคของโลก

 ดร.สมเจตน์	ทณิพงษ์	อดตีผูว่้าการการนคิมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง	กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั	
ทวาย	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทผู้บริหารจัดการ
โครงการท่าเรอืน�า้ลกึและนคิมอตุสาหกรรมทวาย	ให้ความเหน็ว่า	
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ท่าเรอืน�า้ลึกทวายจะเป็นจดุเชือ่มโยงภมูภิาคต่างๆ	ของโลกและ
ภูมิภาคอาเซี่ยน	จากมหาสมุทรอินเดียไปสู่ย่านทะเลจีนใต้	ไป
จนถึงญี่ปุ่น	เกาหลี	และประเทศอื่นๆ	

	 ดงันัน้		จงึเป็นปัจจยัทีค่าดว่าจะส่งผลให้โลจสิตกิส์ใน
ย่านนีเ้ตบิโตขึน้อกีไม่น้อยกว่าร้อยละ	7	จากปริมาณการเตบิโต
เดิม	ซึ่งท�าให้เชื่อว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสหภาพพม่าและ
ประเทศไทย	จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล	เพราะมีฐานความ
พร้อมต่างๆ	รองรบัอยู่แล้ว	รวมทัง้	การลงทนุด้านอตุสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจ�านวนมาก	ก็จะอยู่ในย่านท่าเรือ						
น�้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมนี้	
	 ส่วนความพร้อมด้านสาธารณูปโภคของโครงการ			
ขณะนีเ้ส้นทางจากบ้านพนุ�า้ร้อนฝ่ังประเทศไทยไปยงัทวาย	ก�าลัง
อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง	การเดินทางปัจจุบัน	สามารถเดิน
ทางโดยเครื่องบิน	ซึ่งเมื่อลงท่ีสนามบินขนาดรันเวย์ประมาณ	
3,600	เมตรแล้ว	จะใช้เส้นทางถนนต่ออกีประมาณ	37	กโิลเมตร	
ก็จะถึงพื้นที่โครงการ	ซึ่งได้มีการเตรียมก่อสร้างโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า	เพื่อไว้ใช้ในโครงการด้วย	
	 นอกจากนัน้		โครงการทวายเป็นจดุหนึง่ท่ีช่วยในการ
เปิดพื้นที่และเปิดประเทศของพม่า	อย่างไรก็ดี	พม่าเองก็เริ่ม
แนวคิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อต้นปี	2554	ขณะที่
ประเทศไทยยังไม่เคยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ	หรือที่เรียกว่า		
Special	Economic	Zone	(SEZ)		ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้	
จะแตกต่างจากเขตส่งเสริมการลงทุน	หรือนิคมอุตสาหกรรมที่
เรามีอยู่	
	 ส�าหรับผลดีต่อประเทศไทยนั้น	จะเห็นผลได้ชัดเจน
ขึ้น	หากรัฐบาลไทยเร่งก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีขึ้น
มารองรับ	ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจเอสเอ็มอีของประเทศ	ท�าให้

”

”

ทวายจะเป็นจุดเชื่อมโยง

ภูมิภาคต่างๆ ของโลก

จากมหาสมุทรอินเดีย

ไปสู่ย่านทะเลจีนใต้

ไปจนถึงญี่ปุ่น เกาหลี ฯ

เกดิการแข่งขนัและเป็นการเปิดขยายตลาดกว้างยิง่ขึน้ด้วย	โดย
เฉพาะจังหวัดในภาคตะวันตกของไทย

มุมมองภาคเอกชน

 ตัวแทนของภาคเอกชน	ในการให้ความเหน็ต่างๆ	คือ	
สภาหอการค้าไทย	และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ซึ่ง
ทั้ง	2	หน่วยงานนี้	มีความเห็นต่อโครงการท่าเรือน�้าลึกทวาย	
ดังนี้		
	 ผูบ้รหิารหอการค้าจงัหวดักาญจนบรุ	ีเปิดเผยว่า	การ
ที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการผลักดันโครงการเชื่อมต่อเส้นทาง
ขนส่งระหว่างประชาคมอาเซี่ยน	โดยมีการเชื่อมเส้นทางการ
ค้าจากท่าเรอืน�า้ลกึทวาย	ประเทศพม่า	มายงัจงัหวดักาญจนบรุ	ี
ดังน้ัน	จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ	เพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยนในปี	2558	จังหวัด
กาญจนบุรจึีงถือเป็นพ้ืนทีเ่ช่ือมต่อประตกูารค้าระหว่างประเทศ
ที่ส�าคัญ	โดยมีถนนจากบ้านพุน�้าร้อน	ต�าบลบ้านเก่า	อ�าเภอ
เมอืง	จงัหวดักาญจนบุรี	เชือ่มต่อกบัโครงการท่าเรือน�า้ลกึทวาย	
ถือเป็นประตูการค้าและธุรกิจในอาเซี่ยนในอนาคต	ขณะนี้อยู่
ระหว่างการด�าเนินการอย่างเร่งด่วนระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลพม่า

	 ทางด้านสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง	ที่ครอบคลุม
จงัหวดักาญจนบรุ	ีได้ระบวุ่าโครงการท่าเรอืน�า้ลกึทวายเป็นเรือ่ง
ดี	ซึ่งการเดินทางไปเยือนพม่าของนายกรัฐมนตรี	นางสาว						
ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	ที่ผ่านมา	ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมากขึ้น	และทางสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง	ได้เสนอ

”

”

สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง

ได้เสนอให้ตัดถนน

เลียบชายแดนไทย - พม่า 

เชื่อมภูมิภาคอาเซี่ยน

รวมความยาวทั้งสิ้น 

2,193.30 กิโลเมตร
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ให้รัฐบาลตัดถนนเลียบชายแดนไทย	-	พม่า	เชื่อมภูมิภาค							
อาเซี่ยนจากภาคเหนือสู่ภาคใต้	เริ่มจากจังหวัดเชียงราย	มายัง
จังหวัดกาญจนบุรี	และเชื่อมสู่ภาคใต้ไปยังจังหวัดชุมพร	รวม
ความยาวทั้งสิ้น	2,193.30	กิโลเมตร	ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ
การขนส่ง	ทีท่�าให้ไทยมศีกัยภาพในการแข่งขนักบันานาประเทศ		
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยในการขนส่งสินค้าต่างๆ
ในอนาคตเป็นอย่างมาก	และยังเป็นการลดปัญหาการจราจร
บนถนนพหลโยธนิและถนนเพชรเกษม	ท่าเรอืน�า้ลกึทวายจงึจะ
เป็นโอกาสที่ดีของไทยในการเสริมสร้างศักยภาพและความ
สามารถในการแข่งขัน

ไทยจะเป็นประตูการค้าที่ดีที่สุด

 หน่วยงานหน่ึงที่ส�าคัญที่มีบทบาทในการวางแผน
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย	คอื	ส�านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	หรือเป็นที่รู้จักกันโดย
ทั่วไปว่า	"สภาพัฒน์"	ได้ให้ความเห็นว่า
	 จากผลการศึกษาพบว่าโอกาสพัฒนา	"อุตสาหกรรม
หนัก"	ตามนโยบายภาครัฐ	ทั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนัก	
ปิโตรเคมี	โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์	ในประเทศไทย	อาจเกดิขึน้ได้ยาก
ในเวลาอนัใกล้นี	้	จงึควรสนบัสนนุการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	
จากท่าเรือน�า้ลกึและนคิมอตุสาหกรรมทวาย	ซึง่มคีวามเป็นไปได้						

	 ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบบัที	่11	
ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยังประเทศ										
เพือ่นบ้าน	ทัง้ด้านการค้า	การลงทุน	ซึง่โครงการท่าเรอืน�า้ลกึทวาย
เป็นหนึง่ในแผน	ทีส่ภาพฒัน์ฯ	ได้มองไว้	ถ้านโยบายต่างประเทศ							
มีความชัดเจน	ก็ถือว่าเป็นโอกาสส�าคัญที่จะเดินหน้าได้ทันที	
เพราะขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์	มาเลเซีย	ก็เริ่ม
เข้าไปลงทุนในพม่ากันมากขึ้น		

หากโครงการท่าเรือน�้าลึกทวายเดินหน้า

และทางพม่ามีการพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างจริงจัง

ประเทศไทยก็คือประตูการค้า

หรือเกตเวย์ที่ดีที่สุด

”

”

	 หากโครงการท่าเรือน�้าลึกทวายเดินหน้า	และพม่ามี
การพฒันาเศรษฐกจิอย่างจรงิจงั	ประเทศไทยกค็อืประตกูารค้า
หรอืเกตเวย์เช่ือมโยงเข้าไปได้ดทีีส่ดุ	ไม่เพยีงเท่านัน้พม่ายงัเป็น
แหล่งพลังงานที่ส�าคัญของไทย	และยังมีการซื้อสินค้าอุปโภค
บรโิภคจากไทยจ�านวนมาก		เพยีงแต่ว่าในอนาคตต้องมนีโยบาย
การเปิดด่านถาวรท่ีชัดเจน	ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างโครงสร้าง			
พื้นฐานรองรับ							
	 จากการศึกษาข้อมูลของสภาพัฒน์ฯ	พบว่า	ต้นทุน
ด้านโลจสิตกิส์ของไทย	ในช่วงปี	2544	-	2553	มแีนวโน้มลดลง
เฉลี่ยประมาณร้อยละ	0.3	ต่อปี	เป็นผลมาจากประสิทธิภาพ
ของผูป้ระกอบการทีด่ขีึน้	ด้วยการใช้เทคโนโลยแีละระบบบรหิาร
จัดการที่ทันสมัย	ท�าให้ประเทศไทยมีสัดส่วนโลจิสติกส์ต่อจีดีพี	
ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ	15	จากเดิมที่อยู่ในระดับร้อยละ	16	–	18	
ในช่วงปี	2554	–	2548
	 ซึ่งสภาพัฒน์ฯ	ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ของไทยให้มปีระสิทธิภาพว่า	ไทยต้องมต้ีนทนุทีต่�า่ลง	
เพือ่ให้แข่งขนักบัต่างประเทศได้	ต้องเร่งพฒันาการขนส่งระบบ
รางที่ประหยัดพลังงานมากกว่า	และต้องเชื่อมระบบการขนส่ง
ต่างๆ	เข้าด้วยกันให้ได้	ไม่ว่าจะเป็นทางบก	ทางน�้า	และทาง
อากาศ	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ซึ่งหากโครงการท่าเรือ
น�้าลึกทวายด�าเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์	ไทยจะมีโอกาสที่
ดีจากการอาศัยท่าเรือน�้าลึกทวายของพม่า	ในการขนส่งไปยัง
ฝ่ังทวปียโุรปได้สะดวกมากขึน้	ไม่ต้องส่งออกทางสงิคโปร์เหมอืน
ในอดตี	การวางยทุธศาสตร์เพือ่พฒันาเส้นทางไปสูท่่าเรอืทวาย	
จงึเป็นเรือ่งจ�าเป็นเพือ่ท�าให้การขนส่งจากภาคกลางของไทยไป
ทวีปยุโรปประหยัดมากขึ้น
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ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 การก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกทวาย	เป็นโครงการขนาด
ใหญ่ที่สุดของพม่า	แน่นอนว่าการด�าเนินการอาจจะมีปัญหา
ด้านสิง่แวดล้อมเกดิขึน้ไม่มากกน้็อย	ซึง่นกัสิง่แวดล้อมของไทย
ก็ตระหนักในปัญหานี้	และไม่ต้องการให้เพื่อนบ้านของเราเกิด
ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม	เช่นเดยีวกบัทีไ่ทยเคยประสบมาในอดตี
	 ดงันัน้	จงึมกีารจดัสมัมนาด้านสิง่แวดล้อมของโครงการ
ทวายหลายครั้ง	ซึ่งตัวอย่างหนึ่งใน	เวทีเสวนา	“หลากเสียง 
หลากมุม โครงการท่าเรือน�้าลึกทวาย”	ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เมื่อไม่นานมานี้	ก็มีมุมมองที่น่าวิเคราะห์จาก											
นักสิ่งแวดล้อมของเรา	
	 ในภาพรวมของเวทีเสวนานี้	เป็นการรวมตัวกันของ
กลุ่มนักวิชาการ	หน่วยงานพันธมิตร	และผู้ที่สนใจ	ในความ
สัมพันธ์ร่วมกันระหว่างไทย	-		พม่า	การเปิดตัวของพม่า	และ
ความคืบหน้าในความสมัพนัธ์ของประชาคมอาเซีย่น	และหนึง่
ในหัวข้อที่ส�าคัญ	ที่ต้องมีการกล่าวถึงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้คือ	
โครงการท่าเรือน�้าลึกทวาย	
	 โครงการท่าเรอืน�า้ลกึทวายนี	้เป็นโครงการระดบัใหญ่
ของพม่า	ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประตูความหวังใหม่ให้แก่											
นกัลงทนุพม่าเอง	และกลุม่นกัลงทนุประเทศใกล้เคยีง	ให้สามารถ
เข้ามาลงทุนในพม่าได้มากขึ้น	โดยโครงการนี้ยังได้เห็นภาพ
สะท้อนความสนใจของนกัการเมือง	และรฐับาลไทยในปัจจบุนั	
ที่ต่างมองว่าโครงการท่าเรือน�้าลึกทวายแห่งนี้	เป็นโครงการที่
จะสามารถเชื่อมโยงประเทศไทย	พม่า	จีน	ยุโรป	หรือกลุ่ม				
ประเทศอื่นๆ	ทั่วโลก	เข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน	
	 การพฒันาโครงการท่าเรือน�า้ลึกน้ี	นับว่าเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมการค้า	การลงทุน	ไม่เฉพาะแต่
ภายในพม่าเท่านัน้	แต่ยังเป็นอตุสาหกรรมทีส่ร้างผลประโยชน์
มากมาย	ให้แก่กลุม่นกัลงทนุขนาดใหญ่ระดับประชาคมอาเซีย่น
อีกด้วย	และถ้าโครงการนี้สามารถด�าเนินการได้ประสบความ
ส�าเร็จ	ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายการค้า	การลงทุน
ของนักลงทุนในประเทศไทย	

	 โครงการท่าเรอืน�า้ลกึทวายนี	้นอกจากจะให้ประโยชน์
มหาศาลแก่กลุ่มนักลงทุน	หรือทางภาคเศรษฐกิจแล้ว	ในอีก
ด้านหนึ่ง	โครงการนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ทั้ง
ต่อบคุคลในพืน้ที่	และบคุคลอืน่	ซึง่ปัญหาต่างๆ	นัน้ยงัขาดการ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ	ซึ่งได้มีการเข้าไป
ช้ีแจงบางส่วน	และลงพืน้ท่ีค้นหาข้อมลู	เพือ่ขยายประเดน็ความ
คลมุเครอืระหว่าง	ความหวงัใหม่ด้านธรุกจิการค้าของนกัลงทนุ	
กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ด�าเนิน
โครงการ	เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอตุสาหกรรมในภมูภิาค
นี้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน	ให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนและ		
ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่น้อยที่สุด

คณะนักลงทุนไทยโดยบีโอไอ                    

 บีโอไอจะน�าคณะนักลงทุนไทยเยือนสหภาพพม่า							
ท่ีเมอืงย่างกุง้		ทวาย	และมะริด	เพ่ือศึกษาลูท่างการขยายธรุกจิ	
หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจพม่า	ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม		
2555	นี้	เนื่องจากพม่าเป็นประเทศที่นักลงทุนทั่วโลก	เร่ิมให้
ความสนใจและเข้าไปลงทนุในอนาคต	เพราะมทีรพัยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์	และเป็นตลาดใหญ่
	 ทัง้นี	้	คณะนกัธรุกจิไทยจะได้เยีย่มชมโครงการพฒันา
ท่าเรอืน�า้ลึกทวาย	รวมทัง้ส�ารวจเส้นทางคมนาคมทีเ่ช่ือมระหว่าง
ประเทศไทยกับพม่า	ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการหารือ	บีโอไอจะน�า
ไปจดัท�าแนวทางเพือ่ส่งเสรมิภาคเอกชนไทย	ให้มส่ีวนร่วมพฒันา
ท่าเรอืน�า้ลกึทวายและพัฒนาอตุสาหกรรมต่างๆ	ในทวายต่อไป					

อีกด้านหนึ่ง โครงการนี้

อาจจะส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาต่างๆ นั้น

ยังขาดการศึกษาและวิเคราะห์

ผลกระทบของโครงการ

”

”
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 การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในสหรัฐฯ ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จนทำาให้ประธานาธิบดี

โอบามามีคำาสั่งจัดตั้งสภาการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขัน (President’s Council on Jobs and 

Competitiveness) ขึ้น โดยมีประธานสภา คือ นาย Jeffrey R. Immelt ผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ

ของบริษัท GE มาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดนักธุรกิจท่านหนึ่ง

แผนที่น�าทาง

สู่การฟื้นฟูสหรัฐฯ

จับกระแสโลก 
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

แก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 ภารกจิส�าคญัท่ีสภาการจ้างงานฯ	ได้รับมอบหมายจาก
ประธานาธิบดโีอบามา		คือ	การเสนอแนะต่อรฐับาลสหรฐัฯ	ทัง้
ในระยะสั้นเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างงาน	และข้อเสนอใน
ระยะยาวเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ	
	 ในระยะทีผ่่านมา	สภาการจ้างงานฯ	ได้จดัท�านโยบาย
ทีมุ่ง่เน้นด้านการสร้างงานเป็นหลกั	เม่ือปัญหาการว่างงานเริม่
คลี่คลายลงในปลายปี	2554	ที่ผ่านมา	จึงได้ออกรายงานอีก			

:: นาย Immelt กับประธานาธบิดโีอบามา

ฉบับหนึ่งชื่อ	“แผนที่น�าทางสู่การฟื้นฟู”	(Road	Map	to							
Renewal)	เน้นการเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ	โดยได้วิเคราะห์ว่าความสามารถในการแข่งขันของ
สหรัฐฯ	ท่ีลดลงในแง่การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	และด้านการส่งออก							
ขณะที่ประเทศอื่นๆ	ได้ปรับปรุงดีขึ้นมาก		
	 นาย	Immelt	ได้กล่าวว่า	สหรัฐฯ	ยังมีข้อได้เปรียบ
ประเทศอื่นในหลายด้าน	อาทิ	ผลิตภาพของแรงงานสหรัฐฯ	
เมื่อวัดเป็นตัวเงินแล้ว	โดยเฉลี่ยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า	59	
เหรียญสหรัฐฯ	ต่อชั่วโมง	เปรียบเทียบกับเยอรมนี	54	เหรียญ
สหรัฐฯ	ต่อชั่วโมง	และเกาหลีใต้	26	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อชั่วโมง	
ดงันัน้	ยงัเชือ่มัน่ว่าสหรฐัฯ	ยงัมคีวามสามารถในการแข่งขนัใน
เศรษฐกิจโลก		
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”

”

”

”
ต้องลงทุนเพื่ออนาคต

 ในรายงานฉบับนี้	ได้เสนอแนะแนวทางที่ควรเร่งรัด
ด�าเนินการ	3	แนวทาง	ดังนี้
 แนวทางแรก การลงทุนเพื่ออนาคต	(Invest	in	our	
Future)	ประกอบด้วย	การด�าเนินการ	2	ด้านควบคู่กัน	โดย

ลงทุนในด้านการศึกษา	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และทักษะ	ซึ่งเป็นที่ต้องการในอนาคต	โดยเน้น
หนักด้านการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	วิศวกรรม	และคณิตศาสตร์	(science,	
technology,	engineering	and	math	-	STEM)	
ปัจจบุนัคนสหรฐัฯ	ศกึษาในระดบัอุดมศกึษาในสาขา	
STEM	เป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ	15	เปรียบเทียบ
กับจีนที่ศึกษาในสาขา	STEM	สูงถึงร้อยละ	39
ด้านวิจัย	พัฒนา	และนวัตกรรม	ก�าหนดเป้าหมาย
สัดส่วนวิจัยและพัฒนาขั้นต�่าร้อยละ	3	ของ	GDP	
จากปัจจุบันร้อยละ	2.6	ของ	GDP	พร้อมตั้งข้อ
สังเกตว่า	ในช่วงที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในด้านนี้ของ
สหรัฐฯ	ทรงตัวที่ระดับร้อยละ	2.6	ขณะที่ประเทศ	
อ่ืนๆ	เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว	เช่น	จีนเพิ่มมากกว่า		
เท่าตัวจากร้อยละ	0.8	ในปี	2542	เป็นร้อยละ	1.7	
ในปี	2552	

•	

•	

เสริมสร้างบนพื้นฐานแห่งความแข็งแกร่ง

 แนวทางที่สอง	เสริมสร้างบนพื้นฐานแห่งความ
แขง็แกร่ง	(Build	on	our	Strengths)	เน้นการลงทนุใน	2	ด้าน
ควบคู่กัน	คือ	ด้านพลงังานและอุตสาหกรรมการผลติ	ซึง่ในด้าน
พลังงาน	ควรมุ่งเน้นพัฒนาพลังงานหมุนเวียน	การประหยัด
พลงังาน	เช่น	รถยนต์ไฟฟ้า	การวจิยั	และพฒันาในด้านพลงังาน	
	 ส�าหรับในด้านอุตสาหกรรมการผลิต	ปัจจุบันมีการ
ย้ายฐานการผลติออกจากสหรฐัฯ	ไปยงัประเทศทีม่แีรงงานราคา
ถูกจ�านวนมาก	ซึ่งคงเหลือกิจกรรมที่ใช้ความรู้สูง	และจ่าย							
ค่าจ้างแรงงานสูงในสหรัฐฯ	เช่น	กิจกรรมวิจัยและพัฒนา	
กิจกรรมการตลาด	เป็นต้น

เสรมิสร้างบนพืน้ฐาน

แห่งความแขง็แกร่ง 

เน้นการลงทุนใน 2 ด้านควบคูก่นั 

คอื ด้านพลงังาน

และอตุสาหกรรมการผลติ

	 แต่สภาการจ้างงานฯ	ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดข้างต้น	
โดยเห็นว่าหากมีการย้ายฐานการผลิตจ�านวนมากออกนอก
ประเทศแล้ว	ย่อมจะส่งผลกระทบอย่างรนุแรงต่อความสามารถ
ในด้านนวตักรรมของประเทศในอนาคต	เพราะหากไม่มกีจิกรรม
ด้านการผลิตแล้ว	จะไม่สามารถมีงานนวัตกรรมได้	เน่ืองจาก
นวัตกรรมต้องอาศัยประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิต	กระตุ้นให้

หากไม่มกีจิกรรมด้านการผลติแล้ว 

จะไม่สามารถมงีานนวตักรรมได้ 

เนือ่งจากต้องอาศยัประสบการณ์

เกีย่วกบัการผลติ 

กระตุน้ให้เกดิความคดิสร้างสรรค์
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เกิดความคิดสร้างสรรค์	เพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น	
	 ปัจจบุนับรษัิทสหรฐัฯ	ได้ใช้จ่ายในด้านวิจัยและพฒันา
ในต่างประเทศเป็นสัดส่วนสูง	1	ใน	5	ของทั้งหมด	หากมีการ
ย้ายฐานการผลติไปต่างประเทศมากขึน้แล้ว	สดัส่วนนีจ้ะยิง่ทวี
สูงขึ้น	จึงจะไม่สูญเสียเฉพาะในด้านการจ้างงานเท่านั้น	แต่จะ
สูญเสียความสามารถในด้านเทคโนโลยีด้วย

ลดอุปสรรคการดำาเนินธุรกิจ

 แนวทางที่สาม	การเล่นเพื่อเอาชนะ	(Play	to	Win)	
เน้นการปฏริปูกฎระเบยีบ	และภาษอีากร	ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขันนั้น	เสนอให้ปรับลดอัตรา
ภาษีอากรลง	ก�าจัดช่องโหว่ของภาษี	และขยายฐานภาษี	
	 ทัง้นี	้ปัจจบุนัอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคล	ทัง้ของรฐับาล
กลางและรัฐบาลท้องถิ่น	โดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ	39.2	ขณะที่
ของประเทศอื่นๆ	มีอัตราส่วนต�่ากว่ามาก	แม้สหรัฐฯ	จะมีการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	แต่ก็ท�าให้เกิดข้อเสีย	
คือ	ท�าให้ระบบภาษีอากรของสหรัฐฯ	สลับซับซ้อน	ก่อให้เกิด
ความยุ่งยาก	โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายจัดท�าเอกสาร	เพื่อ
เสียภาษีในสหรัฐฯ	เป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	1	ของ	GDP	
	 สภาการจ้างงานฯ	เห็นว่าหากรัฐบาลด�าเนินการตาม
ข้อเสนอ	3	แนวทางข้างต้นแล้ว	จะสามารถฟ้ืนฟคูวามสามารถ
ในการแข่งขันของสหรัฐฯ	ได้อย่างแน่นอน

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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จับกระแสโลก 
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

มาตรการ

คุมแรงงานต่างด้าว

ในอาเซี่ยน

 มาตรการแรก ที่แต่ละประเทศน�ามาใช้	คือ	จ�ากัด
การเพิม่ขึน้ของแรงงานต่างชาต	ิโดยกรณขีองสงิคโปร์	ปัจจบุนั
มีแรงงานต่างชาติคิดเป็นจ�านวนเกือบ	1	ใน	3	ของแรงงาน
ทัง้หมด	ดงันัน้จงึพยายามจ�ากดัไม่ให้มแีรงงานต่างชาตเิกนิกว่า		
1	ใน	3	ด้วยการปรบัปรุงมาตรการ	Dependency	Ratio	Ceilings	
(DRCs)	ก�าหนดสดัส่วนสงูสดุ	ท่ีจะอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาต	ิ
ทีปั่จจบุนัมอียูใ่นภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการร้อยละ	65	และ
ร้อยละ	50	ให้ลดสัดส่วนลงเหลือร้อยละ	60	และร้อยละ	45	

ตามล�าดบั	นบัตัง้แต่วนัที	่1	กรกฏาคม	2555	เป็นต้นไป		ส�าหรบั
กรณีจ้างแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือใหม่	แต่หากเป็นแรงงาน							
ต่างชาติไร้ฝีมือที่มีอยู่แล้ว	ผ่อนผันถึงวันที่	30	มิถุนายน	2557
	 ส�าหรับมาเลเซีย	เมื่อต้นปี	2555	มีแรงงานต่างชาติ
ที่ขึ้นทะเบียน	1.8	ล้านคน	โดยในจ�านวนนี้เป็นการท�างานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต	7	แสนคน	ขณะเดียวกันประเทศ
ต้องการแรงงานจ�านวนมาก	เช่น	รัฐบาลมีนโยบายจะเพิ่มการ
ปลูกปาล์มน�้ามันอีก	3	ล้านไร่	ซึ่งต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้นอีก
มากถงึ	50,000	คน	ทัง้นี	้รฐับาลมาเลเซยีมแีผนทีจ่ะลดจ�านวน
แรงงานต่างชาติไร้ฝีมือลงประมาณร้อยละ	10	–	20	ในช่วง
ประมาณ	5	ปีข้างหน้า	แต่จะด�าเนินการในลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไป	
	 ส�าหรับกรณีของไทย	ปัจจุบันยังไม่ได้ก�าหนดระดับ
สูงสุดของแรงงานต่างชาติระดับปฏิบัติการของแต่ละประเภท
ธุรกิจแต่อย่างใด	โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆ	ไป	
	 อนึง่	ส�าหรบัออสเตรเลยี	ปัจจบุนัในบางธรุกจิทีมี่ท�าเล
ทีต่ัง้ห่างไกล	และสภาพการท�างานยากล�าบาก	ท�าให้ขาดแคลน
แรงงานอย่างมาก	ล่าสดุเมือ่ปลายเดอืนพฤษภาคม	2555	รฐับาล

 ปจัจบุนัประเทศไทยตอ้งเผชญิกบัปญัหาขาดแคลนแรงงานในทกุระดับ โดยเฉพาะระดับปฏบิตักิาร ทำาให้มี

แรงงานตา่งชาตเิขา้มาทำางานในไทยจำานวนมาก โดยเฉพาะแรงงานไรฝ้มีอืจากประเทศเพื่อนบา้น สำาหรบัประเทศ

เพื่อนบ้านในอาเซี่ยน คือ สิงคโปร์และมาเลเซีย ก็ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีมาตรการแก้ไข

ปัญหาแตกต่างกันไป 
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ออสเตรเลยีได้ปรบัเปลีย่นนโยบายครัง้ใหญ่	โดยจะอนญุาตให้ใช้
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมอืได้ตาม	Enterprise	Migration	Agreement	
โดยมเีง่ือนไขว่า	จะต้องมขีนาดโครงการเกนิ	2	พันล้านเหรยีญ
ออสเตรเลีย	และต้องใช้แรงงานเกิน	1,500	คน	มีค่าแรงงาน	
และเงือ่นไขสภาพการท�างาน	เช่นเดียวกบัแรงงานออสเตรเลยี
	 ส�าหรับโครงการแรกทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้ใช้แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือตาม	Enterprise	Migration	Agreement	คือ	โครงการ	
Iron	Hill	ของบริษัท	Hancock	Prospecting	ซึ่งเป็นเหมือง			
แร่เหล็ก	มูลค่า	9.5	พันล้านเหรียญออสเตรเลีย	ตั้งอยู่พื้นที่			
ห่างไกลทางตะวนัตกเฉยีงเหนอืของประเทศ	ใช้แรงงานต่างชาต	ิ				
ไร้ฝีมือได้	1,715	คน	

เก็บค่าธรรมเนยีมยดืหยุน่ตามภาวะเศรษฐกจิ

 มาตรการทีส่อง	คือ		ใช้กลไกตลาด	ลดจ�านวนแรงงาน
ระดบัปฏบิตักิารลง		โดยรัฐบาลสงิคโปร์ได้ก�าหนดค่าธรรมเนยีม
การใช้แรงงานไร้ฝีมือต่างชาติ	(Levy)	เพื่อให้จ�านวนแรงงาน

ต่างชาตสิามารถยดืหยุน่เพ่ิมขึน้หรอืลดลงได้ตามวฏัจักรเศรษฐกจิ	
โดยหากภาคธุรกิจเห็นว่าคุ้มค่า	ก็จะจ้างต่างชาติเพิ่มขึ้น	ขณะ
เดียวกันรัฐบาลจะค่อยๆ	เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม	โดยประกาศ
ให้ทราบล่วงหน้า	เพ่ือให้ภาคธุรกจิเตรียมปรับตวัอย่างทนัท่วงท	ี
	 เช่น	รฐับาลสงิคโปร์ประกาศ		Foreign	Worker	Levy	
(FWL)	ล่วงหน้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2554	ได้ทยอยขึ้น											
ค่าธรรมเนียมการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือทุก	6	เดือน	จาก
เดือนมกราคม	2555	ถึงกรกฎาคม	2556	เป็นต้นไป	หากภาค
อตุสาหกรรม	จ้างแรงงานต่างชาตริะดบัปฏบัิตกิาร	เป็นสดัส่วน
ไม่เกนิร้อยละ	25	ของแรงงานทัง้หมด	จะเพิม่ค่าธรรมเนยีมขึน้
เป็น	350	เหรยีญสงิคโปร์ต่อคนต่อเดอืน	หรอื	8,750	บาทต่อคน
ต่อเดือน	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	2556	แต่หากใช้แรงงาน									
ต่างชาตริะดบัปฏบิตักิาร	มากกว่าร้อยละ	50	ของแรงงานทัง้หมด
แล้ว	จะค่อยๆ	เพิม่ค่าธรรมเนยีมขึน้เป็นอตัราสงูถงึ	550	เหรียญ
สิงคโปร์	หรือ	13,750	บาทต่อคนต่อเดือน

Current 

DR Levy ($) 

Skilled/Unskilled

DR Levy ($) 

Skilled/Unskilled

DR Levy ($) 

Skilled/Unskilled

DR Levy ($) 

Skilled/Unskilled

1 Jun 2012 1 Jan 2013 1 Jun 2013

All Sectors

    S Pass 

Manufacturing

(Work Permits) 

Sevices

(Work Permits) 

Construction

(Work Permits)

Process

(Work Permits)

Tier 1

Tier 2

  160

250

 200/300

450

180/300

380

190/300 210/310 230/330 250/350

210/310

470

230/330

500

250/350

550

 250/350

500

 280/400

550/650

300/450

600/750

190/290

270/370

450

210/310

300/400

470

240/340

360/460

500

210/310

330/430

470

230/330

330/430

500

270/370

380/480

550

250/350

350/450

550

300/400

400/550

600

  200

320

  250

390

300

450

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Tier 1

Tier 2

Tier 3

MYE 

MYE-waiver

MYE 

MYE-waiver

Marine

(Work Permits)

  15%

15-25%

<

  87.5%<

  87.5%<

  83.3%<   83.3%<   83.3%<   83.3%<

  87.5%<
  87.5%<   87.5%<

  87.5%<   87.5%<   87.5%<

  30%

30-50%

50-65%

<

  20%

20-30%

30-50%

<   15%

15-25%

25-45%

<   15%

15-25%

25-45%

<   10%

15-25%

25-45%

<

  25%

25-50%

50-60%

<   25%

25-50%

50-60%

<   25%

25-50%

50-60%

<

  10%

10-20%

<   10%

10-20%

<   10%

10-20%

<

*There will be no changes made to process and marine sectors.
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คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

ได้มมีตเิมือ่วนัที ่24 พฤศจิกายน 2553 

เห็นชอบกบันโยบายส่งเสรมิการลงทุน 

เพือ่ปรบัเปลีย่นเครือ่งจักร

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 

ซ่ึงจะมผีลโดยทางอ้อม

ช่วยเพิม่ผลติภาพของแรงงาน

”

”

	 ส่วนรัฐบาลมาเลเซียได้ก�าหนดให้นายจ้าง	จ่ายค่า
ธรรมเนยีมในลกัษณะคล้ายคลึงกันในอัตรา	1,800	รงิกิตต่อคน
ต่อปี	หรือ	1,500	บาทต่อคนต่อเดือน
	 ส�าหรบัรฐับาลไทย	กระทรวงแรงงานมแีผนจะจดัเกบ็
ค่าธรรมเนยีมแรงงานต่างด้าวระดบัปฏบิตักิารเช่นเดยีวกนั	โดย
ปัจจุบันได้มีการออกกฎหมาย		ที่ให้อ�านาจด�าเนินการในเรื่องนี้
เอาไว้แล้ว

ส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่น

 มาตรการท่ีสาม	คือ	พยายามให้คนท้องถิ่นท�างาน
มากขึ้น	เช่น	รัฐบาลสิงคโปร์ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท�างานมาก
ขึ้น	โดยขยายเวลาเกษียณอายุออกไปจาก	55	ปี	เป็น	60	ปี	ใน
ปี	2536	และเพิม่ขึน้อกีเป็น	63	ปี	ในปี	2542	พร้อมกบัส่งเสรมิ
ให้ภาคธุรกิจจ้างผู้สูงอายุเกิน	50	ปี	โดยจ่ายเงินเครดิตภาษี
คืนให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ	8	ของเงินเดือนที่จ้าง	แก่ผู้สูง
อายท่ีุเงนิเดอืนไม่เกนิ	3,000	เหรยีญสงิคโปร์	หรอื	75,000	บาท
ต่อเดือน	

”

”
สงิคโปร์ได้ส่งเสรมิให้ผูส้งูอายุ

ท�างานมากขึน้ โดยขยายเวลาเกษยีณอายุ

ออกไปจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ในปี 2536 

และเพิม่ขึน้อกีเป็น 63 ปี ในปี 2542

	 นอกจากนี	้รฐับาลสงิคโปร์ยงัส่งเสรมิให้ภาคธรุกจิจ้าง
งานแม่บ้าน	เป็นลักษณะนอกเวลา	รวมถึงพยายามปลูกฝัง
ทศันคตใิหม่ว่า	“การท�างานทกุต�าแหน่ง ล้วนแต่มเีกยีรตทิัง้นัน้ 
ไม่ว่าจะเป็นพ่อครวั พนกังานในภตัตาคาร โรงแรม หรอืคนงาน
ก่อสร้าง เป็นต้น” 

ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดแรงงาน

 มาตรการทีส่ี ่คอื	สนบัสนนุให้ภาคธรุกิจใช้เครือ่งจกัร
ประหยัดแรงงาน	ตัวอย่างเช่น	มาเลเซียมีแรงงานต่างชาติที่
ท�างานในสวนปาล์มมากถึง	376,906	คน	คิดเป็นร้อยละ	75	
ของแรงงานทัง้หมดในสวนปาล์ม	ดังนัน้	หน่วยงานคณะกรรมการ

ปาล์มน�้ามันแห่งชาติ	(MPOB)	ได้ส่งเสริมการใช้เครื่องจักร
ประหยัดแรงงานที่ในภาษามาเลเซีย	เรียกว่า	Cantas	ซึ่งจะ
ท�าให้แรงงานแต่ละคน	สามารถท�างานได้เพิม่ข้ึนมากกว่าเท่าตัว	
จากเดิมที่ครอบคลุมพื้นที่	131.3	ไร่ต่อคนต่อวัน	เพิ่มขึ้นเป็น	
312.5	ไร่ต่อคนต่อวัน	ซึ่งคล้ายกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ของไทยในปัจจบุนั	ทีมุ่ง่เน้นเพิม่ผลติภาพและน�าระบบอตัโนมติั
มาใช้มากขึ้น	เพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน

	 ส�าหรบักรณขีองไทย	คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ
ได้มีมติเมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2553	เห็นชอบกับนโยบาย					
ส่งเสรมิการลงทนุ	เพือ่ปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การผลิต	ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งข้ึนของ
ค่าเงินบาท	(ต่อมาออกเป็นประกาศส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่	3/2554)	ซึ่งจะมีผลโดยทางอ้อม	ช่วยเพิ่ม
ผลิตภาพของแรงงาน	ช่วยลดปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว					
ไร้ฝีมือ	โดยจะต้องยื่นค�าขอฯ	ภายในปี	2554	แต่ได้ขยายเวลา
มาตรการนี้ออกไปอีกจนถึงสิ้นปี	2555
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”

”

ปัญหาขาดแคลนแรงงาน มสีาเหตุหนึง่

มาจากการวางแผนครอบครัว

ประสบผลส�าเรจ็เกนิเป้าหมาย 

ท�าให้ประชาชนทีก่�าลงัจะเข้าสู่

วยัแรงงานลดลง

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

ส่งเสริมการเพิ่มประชากร

 มาตรการสดุท้าย คอื	ส่งเสรมิการเพิม่จ�านวนประชากร		
ถึงแม้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้น	แต่ก็เป็นการ
แก้ไขปัญหาทีต้่นเหตใุนระยะยาว	โดยประเทศสงิคโปร์มีนโยบาย
น้ีมานานแล้ว		แต่ไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร	ซึง่มอีตัราเจรญิ
พันธุ์	(Fertility	Rate)	เพียงร้อยละ	1.24	ท�าให้สิงคโปร์กลาย
เป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น	โดยอายุเฉลี่ยประมาณ	39	ปี	ในป	ี
2553	จะเพิ่มเป็น	49	ปี	ในปี	2573	และเพิ่มขึ้นเป็น	55	ปี						
ในปี	2593

	 ส�าหรับประเทศไทย	ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ส�าคัญ	มีสาเหตุหนึ่งมาจากการวางแผนครอบครัว	ซึ่งประสบ
ผลส�าเรจ็เกนิเป้าหมาย	ท�าให้ประชาชนทีก่�าลงัจะเข้าสูวั่ยแรงงาน
ลดลง	ส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	11	ที่ก�าหนดใช้
ระหว่างปี	2555	–	2559	ซึ่งต้องปรับทิศทางนโยบายใหม่จาก
การคุมก�าเนิด	เปลี่ยนมาเป็นส่งเสริมให้คู่สมรสที่มีความพร้อม	
ให้มีบุตรเพิ่มขึ้น	และรักษาอัตราเจริญพันธุ์	ไม่ให้ต�่ากว่าระดับ
ในปัจจุบัน	
	 อย่างไรกต็าม	แผนพัฒนาฯ	ฉบบัน้ีได้ก�าหนดเป้าหมาย
อตัราเจรญิพนัธุไ์ว้ค่อนข้างต�า่มาก	คอื	ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	1.6	ซึง่
นับว่าต�่ากว่าอัตราร้อยละ	2.1	ที่จะท�าให้จ�านวนประชากรคงที่
ไม่ลดลงในระยะยาว	เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	ท่ีก�าหนด
อัตราเจริญพันธุ์ขั้นต�่าไว้ที่ระดับร้อยละ	2.1

ภาพ 
http://www.thaitextile.org/main/user_upload/images/b3-w9h9.jpg
http://www.yourdailymac.net/wp-content/uploads/2012/06/supplychain.jpg
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 ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop Investment Center – OSOS)        

เป็นองค์กรใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปนัก แต่หากได้ศึกษาว่าองค์กรน้ีมีการบริการอย่างไร ก็จะอำานวย   

ความสะดวก และสร้างประโยชน์ในการลงทนุของนกัลงทนุได้เป็นอย่างมาก จากมากกว่า 20 หน่วยงานราชการ 

และรัฐวิสาหกิจ OSOS ช่วยให้การลงทุนง่ายขึ้นได้อย่างไรนั้น ดังจะได้นำาเสนอต่อไปนี้

ศูนย์ประสาน

การบริการด้านการลงทุน 

ท�าให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

ที่มาของ OSOS 

 ด้วยระเบียบ	หลักเกณฑ์	และกฎหมายท่ีกระจายอยู่
ตามหน่วยงานต่างๆ	ในการขอใบอนุญาต	และหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานราชการ	ซึง่มเีป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ไม่ได้รบัความ
สะดวก	เสยีเวลาในการเดนิทางไปตดิต่อประสานงาน	มีค่าใช้จ่าย
และต้นทุนสูงขึ้น	ส่งผลให้การลงทุนเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าจะ
ได้ข้อมูลครบทุกหน่วยงาน				
	 การเสริมประสทิธภิาพการให้บรกิารแก่นักลงทนุ	เป็น
เป้าหมายส�าคัญของภาครัฐ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศไทยในฐานะแหล่งรองรับการลงทุน	ในเดือนมกราคม	
2552	รัฐบาลจึงได้ประกาศจัดตั้ง	OSOS	ขึ้นภายในปี	2552	
โดยเร่ิมเปิดให้บรกิารตัง้แต่วนัที	่23	พฤศจกิายน	2552	เป็นต้นมา	

”

”

OSOS จดัตัง้ขึน้ภายใต้ระเบยีบ

ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ว่าด้วยการจดัตัง้ศนูย์ประสาน

การบรกิารด้านการลงทนุ พ.ศ. 2552

มีส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(Offfiice	of	the	
Board	of	Investment	–	BOI)	หรอืบีโอไอ	เป็นผู้บรหิารจัดการ
	 OSOS	จดัตัง้ข้ึนในส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทนุ	ภายใต้ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร	ีว่าด้วยการจดัตัง้
ศนูย์ประสานการบรกิารด้านการลงทนุ	พ.ศ.	2552	ซึง่ประกาศ
เมื่อวันที่	8	กันยายน	2552	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	9	กันยายน	
2552	โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	แต่งต้ัง
ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน	จาก
ข้าราชการสงักัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	ท�า
หน้าที่บริหาร	และควบคุมดูแลโดยทั่วไป	ตามมาตรา	12	ของ
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ
	 มาตรา	16	ของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีฯ	ได้
ก�าหนดอ�านาจหน้าที่หลักของ	OSOS	ไว้ประกอบด้วย	

ให้บริการรบัค�าขอ	และส่งต่อให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	
เพื่อพิจารณาด�าเนินการ	รวมทั้งประสานงาน	
ตดิตาม	และอ�านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ	
ให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	และให้บรกิารข้อมลูข่าวสาร	
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุน
ประสานงานแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ					
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุน	

•

•

•

วันเพ็ญ  หรูจิตตวิวัฒน์

OSOS
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OSOS บริการเบ็ดเสร็จเพื่อนักลงทุน

 OSOS	มีลักษณะเป็นศูนย์บริการร่วมของหลาย
กระทรวง	และรัฐวิสาหกิจ	ที่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการ	
และอ�านวยความสะดวกแก่นกัลงทนุแบบเบ็ดเสรจ็	ณ	สถานที่
แห่งเดียว	ท�าให้นักลงทุนได้รับความสะดวกไม่ต้องเดินทางไป
ติดต่อหลายหน่วยงาน

	 ขอบเขตการให้บรกิารครอบคลมุตัง้แต่การให้ค�าปรึกษา	
และข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ	การให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
การขอใบอนุญาตต่างๆ	เช่น	การส่งเสริมการลงทุน	การจด
ทะเบียนนิติบุคคล	การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว	รวมถึงการรับค�าขอฯ	โดยอยู่ร่วมกับศูนย์บริการวีซ่า
และใบอนญุาตท�างาน	เพือ่ให้สามารถให้บรกิารอย่างครบวงจร
แก่นักลงทุน	โดยตั้งอยู่ที่

OSOS มลีกัษณะเป็นศนูย์บรกิารร่วม

ของหลายกระทรวง และรฐัวสิาหกิจ 

ทีส่ามารถเชือ่มโยงการให้บรกิาร 

อ�านวยความสะดวกแก่นกัลงทนุ

แบบเบด็เสรจ็ ณ สถานทีแ่ห่งเดยีว

”

”
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 

319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ 0 2209 1100 

โทรสาร 0 2209 1199 

เว็บไซต์ : osos.boi.go.th

อีเมล : osos@boi.go.th

	 นกัลงทนุทัง้ไทยและต่างชาติ	ทัง้ทีไ่ด้และไม่ได้รบัการ
ส่งเสริมฯ	ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหม่	หรือนักลงทุนเดิม	ที่
ประสงค์จะประกอบและขยายกจิการ	สามารถขอรบับรกิารจาก	
OSOS	ได้โดยการนัดหมายล่วงหน้า	

หน่วยงานที่ร่วมให้บริการ

 หน่วยงานที่ร่วมให้บริการที่	OSOS	ประกอบด้วย

(1)	กระทรวงพาณิชย์
	 •	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2)	กระทรวงการคลัง
	 •	กรมสรรพากร
	 •	กรมศุลกากร
	 •	กรมสรรพสามิต
(3)	กระทรวงพลังงาน
	 •	กรมธุรกิจพลังงาน
	 •	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(4)	กระทรวงอุตสาหกรรม
	 •	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	 •	กรมโรงงานอุตสาหกรรม
	 •	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 •	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(5)	กระทรวงมหาดไทย
	 •	กรมที่ดิน
	 •	กรมโยธาธิการและผังเมือง
	 •	การประปาส่วนภูมิภาค
	 •	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 •	การไฟฟ้านครหลวง
(6)	กระทรวงแรงงาน
	 •	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
	 •	ส�านักงานประกันสังคม
(7)	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 •	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ				
												และสิ่งแวดล้อม
(8)	กระทรวงสาธารณสุข
	 •	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(9)	กระทรวงคมนาคม
	 •	กรมการขนส่งทางบก
(10)	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
	 •	ส�านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
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	 นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานที่	OSOS	ได้ประสาน						
เพิม่เตมิ	ขอให้เจ้าหน้าทีม่าร่วมให้ข้อมลูนกัลงทนุตามทีน่ดัหมาย
ล่วงหน้า	เช่น	หน่วยพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม	(BOI	
Unit	for	Industrial	Linkage	Development	-	BUILD)	ศูนย์
บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม	ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงาน	อุทยานวิทยาศาสตร์	เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์	การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ฝ่ายส่งเสรมิ
การลงทนุ	ศนูย์บรกิารส่งออกเบ็ดเสร็จ	กรมส่งเสริมการส่งออก	
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	การสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย	(กสท.)	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	(TOT)	
ธนาคารต่างๆ	เช่น	ธนาคารกสกิรไทย	ธนาคารกรงุเทพ	ธนาคาร
กรุงไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคารเอชเอสบีซี	(HSBC)	
และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย	(SME	Bank	)	เป็นต้น	

ลักษณะบริการของหน่วยงาน

ที่ร่วมให้บริการ

 บโีอไอ เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารแก่นกัลงทนุมากทีสุ่ด	
คอื	บรกิารให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	บรกิารข้อมลู	รบัค�าขอฯ	ประสาน	
เร่งรัด	ติดตาม	และอ�านวยความสะดวกเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและการลงทนุ	อีกทัง้รบัข้อคิดเหน็	และข้อร้องเรยีนเกีย่วกบั
ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินธุรกิจ	โดยเฉพาะที่เก่ียวข้อง
กับระเบียบของทางราชการ
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	บริการออกหนังสือรับรอง
รายการจดทะเบียน	รับรองเอกสารทางทะเบียน	งบการเงิน	
ส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น	นอกจากนี้ยังรับค�าขอตรวจ	และ
จองชื่อเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจองชื่อนิติบุคคล	ส�านักทะเบียนธุรกิจ	
รวมทั้งรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน	และบริษัทจ�ากัด	การจัดตั้ง
แก้ไข	เปลีย่นแปลง	เลกิ	รวมถงึรบัค�าขออนุญาตตามมาตรา	17	

OSOS ได้รบัรางวลัคณุภาพ

การให้บรกิารประชาชนประจ�าปี 2553 

จากส�านกังาน ก.พ.ร.

”
”

(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว)	และรับค�าขอตาม
มาตรา	12	(หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	
กรณีกิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุน)	
	 นอกจากนั้น	กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังให้บริการ	ณ	
จุดเดียว	(Single	Point)	ให้บริการออกเลขทะเบียนนิติบุคคล	
(กรมพฒันาธรุกจิการค้า)	เลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษ	ี(กรมสรรพากร)	
และเลขที่บัญชีนายจ้าง	(ส�านักงานประกันสังคม)
 กรมสรรพากร	บรกิารให้ค�าปรกึษา	และอนมุตั	ิอนญุาต
ในการขอมเีลขประจ�าตวัผูเ้สยีภาษอีากร	จดทะเบียนภาษมีลูค่าเพิม่	
และการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต
	 หลายหน่วยงานร่วมให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	และหารือ
ข้อปัญหา	เช่น	กรมศุลกากร	กรมสรรพสามิต	กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน	กรมธุรกิจพลังงาน	กรมโยธาธิการและ
ผงัเมอืง	กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต	ิกรมทีด่นิ	ส�านกังานพฒันาการ
ท่องเที่ยว	และกรมการขนส่งทางบก	เป็นต้น	
	 และอกีหลายหน่วยงานร่วมให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	หารอื
ข้อปัญหา	และรับค�าขอต่างๆ	เช่น	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
กรมอตุสาหกรรม	พืน้ฐานและการเหมอืงแร่	ส�านกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	การนคิมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	ส�านกังานประกนัสงัคม	ส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา	การไฟฟ้านครหลวง	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	การ
ประปาส่วนภูมิภาค	เป็นต้น

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน

 OSOS	ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
ประจ�าปี	2553	(Best	Practices	2553)	จากส�านักงานคณะ
กรรมการพฒันาระบบราชการ	หรอืส�านกังาน	ก.พ.ร.	เป็นเครือ่ง
ยนืยนัประสทิธภิาพในการให้บรกิาร	อ�านวยความสะดวก	และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	
	 OSOS	เป็นศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็	ซึง่เป็นอกีมาตรการ
หนึง่ในการปรบัปรงุการให้บรกิารของภาครฐั	เพือ่อ�านวยความ
สะดวกในการติดต่อธุรกิจ	เร่งรัดขั้นตอนต่างๆ	แก่นักลงทุนให้
สามารถเริม่ต้นประกอบธรุกจิ	และขยายกจิการได้เรว็ขึน้	กระตุน้
ให้เกดิการลงทนุด้วยมาตรการทีเ่ป็นรปูธรรม	อนัเป็นการเสรมิสร้าง
ภาพลกัษณ์	และบรรยากาศการลงทนุทีด่ขีองประเทศในภาพรวม	

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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นานาสาระกับบีโอไอ

กฎและระเบียบควรรู้
สถาปนา  พรหมบุญ

สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็น

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.

การตัดบัญชีวัตถุดิบคืออะไร
ตอบ	การตัดบัญชีวัตถุดิบ	หมายถึง	การน�าปริมาณวัตถุดิบ
หรือวัสดุจ�าเป็น	ที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา	36	
ที่ได้มีการผลิตและส่งออกไปต่างประเทศแล้ว	มาด�าเนิน
การตดับญัช	ีโดยเอกสารประกอบการตดับญัช	ีได้แก่	เอกสาร
การส่งออกทั้งหมด
	 หากตัดบัญชีไม่หมด	เช่นในกรณีท่ีมีการน�าเข้า
มากกว่าการส่งออก	หรอืน�าเข้าแล้ว	แต่ไม่ได้ใช้ในการผลติ
เพื่อส่งออก	บริษัทจะต้องช�าระภาษีมูลค่าเพิ่ม/อากรขาเข้า	
พร้อมทั้งเบ้ียปรับเงินเพิ่มตามสภาพ	ณ	วันน�าเข้า	ตาม
ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือนั้นๆ

การตัดบัญชีวัตถุดิบ จะกระท�าได้ในกรณีใดบ้าง
ตอบ	การตัดบัญชีวัตถุดิบ	มี	4	กรณี	ดังนี้

การตัดบัญชีจากการส่งออก
การตัดบัญชีโอนสิทธิ์
การตัดบัญชีจากการช�าระภาษีอากรขาเข้า
การตัดบัญชีส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต

หลังจากที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปแล้ว จะต้องมาด�าเนินการ
การตัดบัญชีวัตถุดิบเมื่อใด
ตอบ	เม่ือบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์	(หรือวัตถุดิบ)	ไป												
ต่างประเทศ	จะต้องน�าหลักฐานการส่งออกมายื่นขอตัด			
บัญชี	(หรือปรับยอด)	ภายใน	6	เดือนนับจากวันที่ส่งออก	
และหากระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา	36	
ของโครงการนั้นสิ้นสุดลง	บริษัทจะต้องส่งวัตถุดิบที่ค้างคง
เหลือคืนกลับไปต่างประเทศ	หรือน�าวัตถุดิบท่ีค้างคงเหลือ
นั้นไปผลิตเป็นสินค้า	และส่งออกไปต่างประเทศภายใน	6	
เดือนนับจากวันที่สิทธิประโยชน์สิ้นสุดลง	และจะต้องน�า
หลักฐานส่งออกนั้น	มาตัดบัญชีภายใน	6	เดือนนับจาก						
วันที่ส่งออก

การตัดบัญชีวัตถุดิบ จะต้องด�าเนินการที่ใด
ตอบ	ที่สมาคมสโมสรนักลงทุน	(IC)	โดยในขั้นตอนนี้การ
ด�าเนินงานตัดบัญชีด้วยระบบ	Raw	Material	Tracking	
System	(RMTS)	จะใช้ระยะเวลาในการด�าเนินงานแล้ว
เสรจ็ภายใน	3	วนัท�าการ	(ตัง้แต่ขัน้ตอนการรบัเรือ่งประมวล
ผล	จนถึงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสถิติ)	

ใบขนสินค้าขาออก กรณีส่งออกโดยบริษัทเอง กับกรณีส่ง
ออกทางอ้อม แตกต่างกันอย่างไร
ตอบ	หากบริษัทเป็นผู้ส่งออกเอง	จะถือว่าเป็นการส่งออก
ทางตรง	ในใบขนสินค้าขาออกจะต้องระบุว่า	เป็นใบขน
สินค้าขาออกประเภทส่งเสริมการลงทุน	พร้อมระบุเลขที่
บัตรส่งเสริมฯ	ให้ถูกต้อง
	 การส่งออกทางอ้อม	ในใบขนสนิค้าขาออกจะต้อง
มีข้อความการโอนสิทธิ์การตัดบัญชีในใบขนฯ	ให้กับบริษัท
ที่น�ามาตัดบัญชี	โดยมีรายละเอียดของข้อความดังนี้	“ขอ
โอนสทิธ์ิการตัดบญัชวีตัถุดิบให้กับบริษทั............Model………….
ปริมาณ.........หน่วย..............”	หากไม่มีข้อความการโอนสิทธิ์	
จะไม่สามารถใช้ตัดบัญชีได้
	 โดยทั้งสองกรณีสามารถน�าเอกสารมาตัดบัญชี
วัตถุดิบได้เช่นกัน

ราคา เอฟ.โอ.บี. และราคา ซี.ไอ.เอฟ.  คืออะไร
ตอบ	ตามประมวลรษัฎากร	หมวด	4	ภาษมีลูค่าเพิม่	มาตรา	
79/1	ระบุไว้ว่า	

ราคา	เอฟ.โอ.บี.	(Free	On	Board)	ได้แก่		
ราคาสินค้า	ณ	ด่านศลุกากรส่งออก	โดยไม่รวม
ค่าประกนัภยัและค่าขนส่งจากด่านศลุกากรส่ง
ออกไปต่างประเทศ

-
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7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

- ราคา	ซี.ไอ.เอฟ.	(Cost,	Insurance	and	Freight)	
ได้แก่	ราคาสินค้าบวกด้วยค่าประกันภัย	และค่า
ขนส่งถึงด่านศุลกากรที่น�าสินค้าน้ันเข้าใน															
ราชอาณาจักร

หากบริษัท A น�าเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็น โดยใช้สิทธิ
และประโยชน์มาตรา 36 ต่อมาจะขอโอนวตัถดุบิหรอืวสัดุ
จ�าเป็นดงักล่าวให้กบับรษิทั B ซึง่ได้รบัสทิธแิละประโยชน์
มาตรา 36 เช่นเดียวกัน สามารถท�าได้หรือไม่
ตอบ	ผู้ประกอบการที่น�าเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็น	โดยใช้
สทิธิย์กเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา	36	สามารถทีจ่ะขอโอน
รายการวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็น	ดังกล่าวให้กับผู้ประกอบ
การหรอืโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ	ได้	โดยมเีงือ่นไข	ดงันี้

โครงการที่โอนและโครงการที่รับโอน	ต้องได้รับ
สทิธปิระโยชน์	และยังมสีทิธ์ิในการน�าเข้าวัตถดุบิ
หรือวัสดุจ�าเป็น	ตามมาตรา	36	โดยตรวจสอบ
จากบัตรส่งเสรมิฯ	ของผูโ้อนและผูร้บัโอน	ในกรณี
ทีผู่โ้อนมรีะยะเวลาในการน�าเข้าวตัถดุบิฯ	สิน้สุด
แล้ว	จะต้องด�าเนนิการโอนวัตถุดบิฯ	ให้แล้วเสรจ็
ภายใน	6	เดือน	นับจากสิ้นสุดระยะเวลาน�าเข้า
วัตถุดิบฯ
โครงการท่ีโอนและโครงการท่ีรบัโอน	ต้องไม่เป็น
โครงการที่ขอรวมบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุ
จ�าเป็น	(Merge	Stock)
โครงการทีร่บัโอน	ต้องมชีือ่วตัถดุบิหรอืวสัดจุ�าเป็น
เดยีวกนักบัโครงการทีโ่อน	วตัถดุบิทีจ่ะโอนจะต้อง
เป็นวัตถุดิบชนิดเดียวกันกับวัตถุดิบที่ผู้รับโอนมี
สทิธิน์�าเข้า	ตามทีไ่ด้รบัอนมุตัใินบญัชรีายการ	และ
ปริมาณวัตถุดิบตามมาตรา	36	(1)	
ปริมาณคงเหลือ	(Balance)	ของโครงการที่โอน	
และปริมาณสิทธ์ิน�าเข้าคงเหลือ	(Available	
Quota)	ของโครงการที่รับโอน	จะต้องมีเพียงพอ
ส�าหรับการโอนวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็น
ในกรณีท่ีได้รับอนญุาตให้โอนวัตถดิุบ	ผูโ้อนจะต้อง
น�าหนงัสอืแจ้งการอนญุาตให้โอนวตัถดุบิ	ไปด�าเนนิ
การปรับยอดวัตถุดิบของผู้โอนและผู้รับโอน	ที่
สมาคมสโมสรนักลงทุนในคราวเดียวกัน	หากไม่

ไปด�าเนนิการภายใน	1	เดอืน	จะถอืว่าการอนญุาต
ให้โอนวัตถุดิบนั้นถูกยกเลิกไป	ส�าหรับภาระภาษี
รายการวัตถุดิบฯ	ที่ท�าการโอนนั้น	ยังเป็นของ
โครงการที่โอน	(ผู้น�าเข้า)	จนกว่าโครงการที่รับ
โอน	จะท�าการส่งออกสินค้า	ตัดบัญชี	และโอน
สิทธิ์กลับมาให้กับโครงการที่โอน	เพื่อน�าไปตัด
บัญชี

ถ้าบรษิทั A ได้น�าเข้าวตัถดุบิโดยใช้สทิธแิละประโยชน์ตาม
มาตรา 36 ต่อมาได้ขออนญุาตโอนวตัถดุบินัน้ ให้แก่บรษิทั 
B ซึง่ได้รบัการส่งเสรมิฯ และได้สทิธแิละประโยชน์มาตรา 
36 เช่นเดยีวกัน แต่หากบรษิทั B ไม่ได้น�าวัตถุดบิดงักล่าว 
ไปผลิตเพื่อส่งออกตามเง่ือนไขวิธีการและระยะเวลาที่
ก�าหนด ซึ่งบริษัทจะต้องรับผิดชอบช�าระภาษีอากรตาม
สภาพ ณ วันน�าเข้า ในกรณีนี้ หากบริษัท B จะขอโอน
วัตถุดิบคืนให้แก่บริษัท A จะสามารถท�าได้หรือไม่
ตอบ	บริษัทผู้รับโอนสามารถโอนวัตถุดิบที่ใช้ไม่หมดคืน					
ให้แก่บริษัทผู้โอนได้

e-Paperless คืออะไร
ตอบ	e-Paperless	หรอื	ระบบศลุกากรอเิลก็ทรอนกิส์แบบ
ไร้เอกสาร	คอื	ระบบการให้บริการผา่นพิธกีารศุลกากรทาง
อเิลก็ทรอนกิส์	โดยไม่ต้องใช้เอกสารในส่วนทีต้่องใช้ส�าแดง
กบัเจ้าหน้าทีศ่ลุกากรในเบือ้งต้น	เช่น	ใบขนสนิค้าและบญัชี
ราคาสนิค้า	(Invoice)	เป็นต้น	และมกีารใช้เทคโนโลยี	PKI	
(Public	Key	Infrastucture)	และการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	(Digital	Signature)	มาใช้	แทนการลง
ลายมือชือ่ในกระดาษ	พร้อมทัง้มีการปรบัเปลีย่นกระบวนการ
ท�างานใหม่	(Process	Redesign)	เพื่อลดขั้นตอนในการ
ให้บริการด้วยระบบศุลกากรไร้เอกสาร	มีประโยชน์ในการ
ลดความซ�า้ซ้อนในการบนัทกึข้อมลู	ลดค่าใช้จ่ายในการเกบ็
เอกสาร	เพื่ออ�านวยความสะดวกและรวดเร็ว

การขออนุญาตน�าของเข้ามาเพื่อส่งออกตามมาตรา 36 
(2) มีวิธีการอย่างไร
ตอบ	มาตรา	36	(2)	เป็นการน�าของเข้ามา	เพือ่ใช้ในกจิการ
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ	แล้วส่งออกกลับไป	เช่น	ตัวอย่าง
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ผลิตภัณฑ์	ท้ังนี้การส่งออกกลับไป	ของที่น�าเข้ามานั้นจะ
ต้องอยู่ในสภาพเดิม	ส�าหรับวิธีปฏิบัติ	มีดังนี้

11.

ขออนุมัติบัญชีรายการของท่ีจะน�าเข้า	พร้อม
ขออนมุตัปิรมิาณสตอ็กสงูสดุ	โดยจะพจิารณา
ถึงระยะเวลาของการใช้สิทธิและประโยชน์	
รายการของ	ความสัมพันธ์ของของนั้นกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมฯ	ลักษณะของ
การส่งออก	และความเหมาะสมของปริมาณ		
สต็อกสงูสดุซึง่จะต้องสมัพนัธ์กบัก�าลงัการผลติ
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ
ขออนุมัติสั่งปล่อย	ซึ่งจะเป็นการสั่งปล่อยเช่น
เดยีวกบัวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นมาตรา	36	(1)
การตัดบัญชีจะเป็นการตัดบัญชีเช่นเดียวกับ
การตดับญัชวีตัถดุบิ	แต่ไม่ต้องใช้สตูรการผลติ
มาค�านวณ	เนือ่งจากของทีน่�าเข้ามามไิด้มกีาร
เปลี่ยนแปลงสภาพ

-

-

-

การน�าเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นท่ีได้รับยกเว้นอากร      
ขาเข้าตามมาตรา 36 จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
ด้วยหรือไม่
ตอบ	หากเป็นการน�าเข้าวัตถุดิบมาเพือ่ผลติและส่งออก	จะ
ได้รบัการยกเว้นภาษมีลูค่าเพิม่ด้วย	ทัง้นีไ้ม่ได้เป็นสทิธแิละ
ประโยชน์ตาม	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการลงทุน	แต่เป็นไปตาม

ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม	(ฉบับที่	20)	
เรือ่ง	ก�าหนดหลกัเกณฑ์วธิกีาร	และเงือ่นไข	การวางประกนั
และการถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม	ตามมาตรา	83/8	แห่ง
ประมวลรัษฎากร	ได้ระบุให้ใช้หนังสือของส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน	เป็นเสมือนหนังสือค�้าประกัน
แทนหนงัสอืค�า้ประกนัของธนาคารเพือ่เป็นประกนัภาษมีลูค่าเพิม่
ทีต้่องช�าระ	และใช้หนงัสอืดงักล่าวเป็นหลกัฐานในการถอน
ค�้าประกันด้วย
	 ในหนังสือจะต้องรับรองว่าวัตถุดิบดังกล่าว	เป็น
ของทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้ได้รบัสทิธแิละประโยชน์	ตามโครงการ
ท่ีได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ	และขอให้ส่ังถอนประกัน				
ดังกล่าว	วัตถุดิบนั้นจะต้องน�าเข้า	เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อ
การส่งออกเท่านัน้	กรณวีตัถดุบิทีน่�าเข้าเพือ่ใช้ทัง้ในการผลติ
เพื่อการส่งออก	และเพื่อขายภายในราชอาณาจักรด้วย	ให้
วางค�้าประกันและถอนประกันได้	เฉพาะวัตถุดิบที่น�าเข้า
เพือ่ใช้ในการผลติ	เพือ่การส่งออกตามจ�านวนทีบ่โีอไอรบัรอง
เท่านั้น
	 ประกาศฉบับน้ีไม่รวมถึงวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น	
ที่น�าเข้าตามมาตรา	30	ซึ่งหากมีการน�าเข้า	จะต้องช�าระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	เมษายน	2555)

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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หมายเหตุ 

เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ    

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

เขต 3 ได้แก่ 59 จังหวัด โดยแบ่งเป็นเขต 3 พิเศษ จำานวน 23 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ หนองบัวลำาภู สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม นครพนม     

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

              และนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ สำาหรับกิจการขนส่งทางเรือ หรืออากาศ ได้รวมไว้ ใน เขต 3     

ข้อสังเกต

1) ในแต่ละเดือนสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ไม่สามารถนำาไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติสำานักงานฯ   

   จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในกำาหนดเวลา 15 - 90 วันทำาการ 

2) สถิติไม่นับรวมโครงการซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนกิจการ       

     

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
มกราคม - มีนาคม 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554  

     

จำาแนกการออกบัตรตามหมวดประเภทกิจการ

   จำานวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย 

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะข้ันมูลฐาน

อุตสาหกรรมเบา

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

บริการ และสาธารณูปโภค

รวม

ทุนจดทะเบียนต่างชาต ิ จ้างแรงงาน (คน)

ม.ค. - มี.ค.

2554 

52

3

29

89

54

50

97

374

41

12

21

85

64

51

96

370

13,096

422

2,680

15,094

34,309

6,502

20,521

92,624

12,471

3,687

6,947

32,848

28,732

10,418

37,104

132,206

 

1,114

127

200

164

203

117

2,184

4,108

2,663

43

82

403

43

248

1,165

4,647

155

168

270

1,380

63

283

499

2,817

941

90

77

6,025

2,645

1,948

695

12,421

4,018

128

6,677

9,748

19,316

4,456

3,671

48,014

5,966

899

4,391

12,104

20,880

8,821

5,653

58,714

หน่วย : ล้านบาท 

การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน

400

350

300

250

200

150

100

50

0

200,000

170,000

140,000

110,000

70,000

40,000

10,000

7,000

0

จำานวนโครงการ

(ราย) 

โครงการคนไทย

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการต่างชาติ

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการร่วมทุน

ไทยและต่างชาติ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

(ล้านบาท)

จ้างงานไทย

(คน)

374

136

105 98

132,206

56,082

83,629

48,014 58,714

117
133

155

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

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

จำานวนโครงการ (ราย) จำานวนโครงการ (ราย)เงินลงทุน (ล้านบาท) เงินลงทุน (ล้านบาท)

250,000

220,000

190,000

160,000

130,000

100,000

70,000

40,000

10,000

0

409

470

111,900

231,100

405

514

102,300

182,900

2554 2554 2555 2555 2554 2554 2555 2555 
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ประเภทผลิตภัณฑ์

92,624

ส�านักสารสนเทศการลงทุน

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน

370

ม.ค. - มี.ค.

2555 

ม.ค. - มี.ค.

2554 

ม.ค. - มี.ค.

2555 

ม.ค. - มี.ค.

2554 

ม.ค. - มี.ค.

2555 

ม.ค. - มี.ค.

2554 

ม.ค. - มี.ค.

2555 

ม.ค. - มี.ค.

2554 

ม.ค. - มี.ค.

2555 
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โครงการอนุมัติ

ให้การส่งเสริมการลงทุน 

เดือนมีนาคม 2555

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน 
ศูนย์บริการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.7

1.5

1.5

1.12

1.11

1.16

1.12

1.16

1.11

1.5

1.11

1.4

27.00

100.00

100.00

78.00

86.00

201.14

20.00

786.00

8.00

60.00

15.00

48.00

10

22

22

76

104

48

28

121

14

18

20

30

จ.พะเยา

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.กระบี่

(เขต 3)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.ชุมพร

(เขต 3)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

1.นายเกษมสันต์ วงศ์ไพบูลย์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.นายประยุทธ พรหมลิกุล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.นายอมรินทร์ จุไรวรรณสุทธิ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4.ยูนิวานิชนำ้ามันปาล์ม จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ)

5.เค ซี เอฟ โพรเซสซิ่ง แอนด์ 

มาร์เก็ตติ้ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.นายสวง ทั่งวัฒโนทัย

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.ไชยพลชลทัตศ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8.เอช วี ฟิลลา จำากัด

(ร่วมทุนไทย-จีน)

9.เจริญดีมาร์เก็ตติ้ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10.89 เกษตรภัณฑ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11.ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12.ไทยกสิกิจ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อบพชืและไซโล 140 ตนัต่อวนั

เลีย้งไก่เนือ้ 3,142,800 ตวั

เลีย้งไก่เนือ้ 3,142,800 ตวั

นำา้มนัปาล์มดบิ 114,975 ตนั

เมลด็ในปาล์มอบแห้ง 36,135 ตนั

สตัว์นำา้แช่แข็ง 11,800 ตนั

ยางยาแนวฝากระป๋อง

12,044 ตัน

นำา้มนัปาล์มดบิ 10,000 ตนั

เส้นด้ายยางยืด 25,200 ตนั

เมลด็มะม่วงหมิพานต์แปรรปู 

300 ตัน

เลีย้งไก่เนือ้ 2,500,000 ตวั

นำา้ส้มสายชหูมกัจากผลไม้ 

120 ตัน

ปุย๋อินทรย์ีชนดินำา้ 

1,500,000 ลติร

ปุย๋อินทรย์ีชนดิผงและชนิดเม็ด

100,000 ตัน
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.4

1.13

1.6

1.11

1.5

1.5

1.14

1.11

1.11

1.16

1.11

1.4

1.5

1.5

 และ

1.4

1.14

1.5

1.5

30.00

275.80

600.00

2,976.90

14.40

40.00

68.00

75.00

37.27

8.00

40.00

6.50

6.00

79.00

40.00

40.00

87.50

40

30

250

138

9

20

24

156

164

40

45

10

11

15

25

15

56

จ.นครสวรรค์

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สุรินทร์

(เขต 3)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ศรีสะเกษ

(เขต 3)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ภูเก็ต

(เขต 2)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.สตูล

(เขต 3)

จ.สุรินทร์

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

13.เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14.เยนเนรัล สตาร์ช จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15.ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16.เอฟเอ็มซี เคมิคัล 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)

17.เสริญเจิ้นฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

18.ประสิทธิ์ ฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19.โชคชัยไพบูลย์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.นางสาวจิตรา พิทักษ์ธีระธรรม

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21.พรีเมียร์แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22.ยางทอง ลาเท็กซ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23.บี บาย บลู จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24.เค.เค. พัฒนาการเกษตร จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25.พี.เอ. เจริญทรัพย์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26.ฟาร์ม ชูสินเตือนใจ 99 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

27.นายชัยโรจน์ หิรัญโชคอนันต์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

28.นายชัยโรจน์ หิรัญโชคอนันต์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29.เคซีเอฟ ไผ่ขอม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ปุย๋อินทรย์ีอัดเมด็ 90,000 เม็ด

แป้งมนัสำาปะหลงั และแป้งแปรรปู 

90,000 ตัน

อาหารกุง้  180,000 ตนั

อาหารปลา 100,000 ตนั

NATURAL COLLOIDAL MICRO 

CRYSTALLINE CELLULOSE 

(MCC) 7,721 ตัน

ASSOCIATED MCC BLENDS

10,475 ตัน

เลีย้งไก่เนือ้ 660,000 ตวั 

เลีย้งไก่เนือ้ 1,704,000 ตวั

คดัคณุภาพข้าว 72,000 ตนั

เครือ่งดืม่จากพชื ผกั และผลไม้

12,500,000 ลติร

อาหารทะเลบรรจภุาชนะผนึก

7,200 ตัน

นำา้ยางข้น 9,010 ตัน

สกิมเครพและ/หรือสกิมบล็อก 

620 ตัน

เบเกอรี ่425 ตัน

ปุย๋อินทรย์ี 6,250 ตัน

สกุรขุน 1,800 ตัว 

ไข่ไก่ 50,000,000 ฟอง

ปุย๋อินทรย์ี 1,000 ตัน

คดัคณุภาพข้าว 45,000 ตนั

เลีย้งไก่เนือ้ 1,500,000 ตวั

ไข่ไก่ 127,000,000 ฟอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.4

 และ 

7.1

1.16

1.5

1.13

1.11

1.19

1.11

1.11

1.11

1.5

1.12

1.12

1.18

1.14

1.11

1.17

150.00

80.00

256.00

620.00

13.10

80.00

200.00

25.90

185.00

81.50

15.00

80.00

95.80

30.00

180.00

1,500.00

11

32

23

266

30

48

22

200

39

25

10

30

13

10

45

124

จ.สิงห์บุรี

(เขต 3)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.เพชรบูรณ์

(เขต 3)

จ.อุบลราชธานี

(เขต 3)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สุพรรณบุรี

(เขต 2)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.พัทลุง

(เขต 3)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.กาญจนบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

30.การุณ แก๊ส ฟรอมไบโอ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

31.บีเคเอฟ สเปเชียล รับเบอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

32.เจเจ. แฟมิลี่โพลทรี้ฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

33.อุบลเกษตรพลังงาน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

34.นายพรชัย ปานศรีแก้ว

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

35.เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

36.ไทยนิคเคนฟู้ดส์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

37.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

38.อีสท์ เวสท์ ซีด จำากัด

(ร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์)

39.กิจเจริญโพลทรี 1999 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

40.ห้วยทรายนำ้ามันปาล์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

41.กาญจนดิษฐ์นำ้ามันปาล์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

42.ชีวายวาย กรีนเพาเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

43.บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

44.สุธีรา เอนเตอร์ไพรซ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

45.วนชัย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ปุย๋อินทรย์ี 133,000 ตนั

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

1.7 เมกะวัตต์

ยางผสม 4,500 ตัน

เลีย้งไก่เนือ้ 4,234,000 ตวั

แป้งมนัสำาปะหลงั 90,000 ตนั

ผลติภณัฑ์จากปลาทนู่า 1,250 ตนั

บรกิารรบัแช่แข็ง 3,000 ตนั

ห้องเย็น 12,000 ตัน

สิง่ปรงุแต่งอาหาร 700 ตนั

อาหารสำาเร็จรูปหรือกึง่สำาเรจ็รปู

แช่แข็งจากเนือ้ไก่ 12,000 ตนั

เมล็ดพันธุ์พืชคัดคุณภาพ 

2,752 ตนั

เลีย้งไก่เนือ้ 3,772,000 ตวั

นำา้มนัปาล์มดบิ 900 ตนั

นำา้มนัปาล์มดบิ 24,480 ตนั

เมลด็ในปาล์มอบแห้ง 7,200 ตนั

ก๊าซชวีภาพ 

10,260,000 ลกูบาศก์เมตร

ข้าวคดัคณุภาพ 15,000 ตนั

ขนมจากธัญพชื 1,500 ตนั

แผ่นใยไม้อัด 

ความหนาแน่นปานกลาง

150,000 ลกูบาศก์เมตร
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

2.5

2.2

2.16

2.15

2.17

2.12

2.13

210.00

64.30

480.00

600.00

509.70

9.49

10,346.20

337

40

51

50

332

161

169

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.นครสวรรค์

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

1.ลา ครูเซ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ไทยแลนด์) จำากัด 

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

2.เอส.เค.มิเนอรัลส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.ซัมเทค (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.MR.KETARO HARADA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5.นิคเคสยามอลูมิเนียม จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6.แคสท๊อป เมทริค จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

7.นิปปอน สตีล กัลวาไนซิ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เซรามกิส์ 8,000,000 ชิน้

การทำาเหมืองและแต่งแร่เหล็ก 

240,000 ตัน

ชิน้ส่วนเหลก็ทบุ 8,750 ตนั

ชิน้ส่วนเหลก็หล่อ 7,500 ตนั

อะลมูเินยีมแผ่นและอะลมูเินยีมฟอยส์

40,000 ชิน้

ชิน้ส่วนเหลก็ไร้สนมิหล่อ

และเหลก็หล่อ 1,632 ตนั

เหลก็แผ่นเคลอืบสงักะสี 

360,000 ตันห
ม
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

3.5

3.7

3.14

และ 

3.15

3.4

3.4

3.1

3.7

3.4

10.80

48.00

19.00

14.00

6.30

14.00

1.20

75.00

139

175

105

347

82

121

6

700

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.กาฬสินธุ์

(เขต 3)

จ.สระแก้ว

(เขต 3)

จ.จันทบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

1.นางหทัยพร ยานด์เคอ 

(ร่วมทุนไทย-เยอรมนี)

2.พ.ีเค.แอล. ซลิเวอร์ แอนด์ โกลด์ จำากดั

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.นู ดีไซน์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ-นิวซีแลนด์) 

4.ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.พี.เจ.การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.อัลลอย พลัส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8.ไฮ เทรนด์ 

อุตสาหกรรม (กรุงเทพ) จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

กระดานสำาหรบักฬีาทางนำา้ เช่น 

SURFBOARDS, SUB BOARDS 

14,400 ชิน้

เครือ่งประดบั และชิน้ส่วน

1,500,000 ชิน้

เฟอร์นเิจอร์จากไม้ 6,000 ช้ิน

โคมไฟ 10,000 ชิน้

กระเป๋า 832,600 ใบ 

กระเป๋า 144,000 ใบ

เคร่ืองนุง่ห่ม เช่น เส้ือผ้าสำาเรจ็รปู 

500,000 ชิน้

ผลติโลหะผสม สำาหรบั

ผลติเครือ่งประดบั 12 ตนั

กระเป๋า 600,000 ชิน้
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.2

4.10

4.10

4.3

4.3

4.6

4.2 

และ 

4.3

4.3

4.2

4.1

4.3

4.3

4.3

4.3

12.00

84.80

522.00

99.00

110.00

78.00

1.70

24.80

14.00

2.00

195.00

118.60

13.40

33.30

10

16

27

45

25

129

19

35

14

17

37

105

6

22

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

1.อูซี่ ฟาร์ อีสท์ จำากัด

(หุ้นอิตาลีทั้งสิ้น)

2.โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

3.ไดเซล เซฟตี้ ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.ไทย ลักกี้ อินเตอร์กรุ๊ป จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.โทชิมะ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6.โปรมิโก้เซอร์วิส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.โกลบอล พรซีชิัน่ เอ็นจเินยีริง่ จำากดั

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8.ไทยออสนอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9.สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10.นายฤชู พูลเจริญ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11.เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

12.ซันโย พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

13.บลูสโคป ไลสาจท์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ออสเตรเลีย)

14.บลูสโคป ไลสาจท์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ออสเตรเลีย)

เครื่องพ่นสี สำาหรับยานพาหนะ 

(SPRAY BOOTH MACHINERY 

FOR CAR & INDUSTRIAL 

VEHICLES) 100 ชุด

ชิน้ส่วนโลหะ สำาหรบัยานพาหนะ 

8,000 ตัน

อปุกรณ์กำาเนิดก๊าซสำาหรบัถงุลม

นิรภัย (AIRBAG INFLATOR) 

3,100,000 ชิน้

สลกัเกลยีว (BOLT) และตะปเูกลยีว 

(SCREW) 15,000 ตนั

ชิน้ส่วนโลหะทีม่ข้ัีนตอนการทุบ

ข้ึนรปู เช่น SPROCKET, 

BRACKET 400 ตัน

ซ่อมเรอืขนาดต้ังแต่  500 ตนักรอส

แม่พมิพ์ (MOLD) 130 ชุด

การซ่อมแซมแม่พมิพ์ 100 ชุด

ชิน้ส่วนโลหะข้ึนรปู 601,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น แผงระบาย

ความร้อน 10,000,000 ช้ิน

เครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น 

เครือ่ง CNC MILLING 

เครือ่ง CNC LATHE 

เครือ่งอดัเศษโลหะ และเครือ่งเลเซอร์ 

220 เครือ่ง

เครือ่งมอืวัด 0.5 ตนั 

ช้ินส่วนโลหะ สำาหรบัเครือ่งจกัร

และยานพาหนะ 100 ตนั 

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น เหลก็คานรองรบั

เครือ่งยนต์ และฐานของ 

CONDENSING UNIT 

ในเครือ่งปรับอากาศ  30,000 ตนั

ชิน้ส่วนโลหะเช่น RING 

และ LENS MOUNT

2,540,000 ชิน้

โครงหลงัคาเหลก็ 3,600 ตนั 

เหลก็แผ่นเคลอืบขึน้รูป

ใช้ในการตดิตัง้

14,700 ตัน

ห
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ผ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.10

4.19

4.3

และ

4.10

4.10

4.3

4.10

4.3

4.10

4.4

4.3

4.2.5

4.2

4.3

4.3

22.50

148.40

6.70

46.50

61.10

22.00

49.00

161.60

1,563.00

2.00

24.78

122.00

81.30

3.00

4

80

190

15

162

19

179

215

402

16

16

40

146

22

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ลำาปาง

(เขต 3)

15.MR.JOHN HARRINGTON

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

16.แอ็คควาเทค เอเชีย จำากัด

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

17.เชอร์รี่ เสรีนา จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

18.โอวายที จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

19.เอส.วี.เมทัลส์ คาวันญ่า จำากัด

(ร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์-อิตาลี)

20.นายชาญวุฒิ กมลรัตน์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21.นายชาญวุฒิ กมลรัตน์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22.คัทซึยาม่า ฟายเทค 

(ประเทศไทย) จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

23.ยูเนียน ออโตพาร์ทส 

มานูแฟคเชอริ่ง จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

24.ทีเจ สกาย จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน)

25.MR.KIMISHIGE HASHIDO 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

26.ทานาเบะ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

27.ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

28.นายสมยศ แซ่หว่อง 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น 

AXLE TUBE ASSEMBLY  

20,000 ชิน้

โครงสร้างโลหะ 

(STEEL STRUCTURES)

1,140 ตัน

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น ปะเก็นชนดิต่างๆ 

22,147,330 ชิน้

ฉนวนดดูซบัเสยีง 6,266,880 ชิน้

SYNCHRONIZER RING 

1,760 ตัน

วาล์ว (VALVE) 1,175 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสตกิ สำาหรบัยานยนต์ 

1,000 ตัน

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น COVER GATE, 

FRAME 10,000 ตัน

ช้ินส่วนเขม็ขดันิรภยั เช่น FRAME 

ASSY HEIGHT ADJUSTER  

26,000,000 ชิน้

ชบุหรอืเคลอืบผวิ หรอื ANODIZE

2,270,000 ตารางเมตร

ชิน้ส่วนโลหะ  เช่น BENT PLATE,

CELL HOLDER, HEATSINK  

36 ตัน

เครือ่งจกัร สำาหรบังานอตุสาหกรรม 

เช่น ASSEMBLY MACHINE, 

LASER MARKING MACHINE 

และ CHECK AND INSPECTION 

MACHINE 30 ชดุ

ชิ้นส่วนสำาหรับเครื่องจักร

อุตสาหกรรม 15 ตนั

เครือ่งจกัร สำาหรบังานอตุสาหกรรม

(INDUSTRIAL MACHINERY) 

50 ชดุ

ช้ินส่วนโลหะ เช่น ช้ินส่วนของ

กล้องถ่ายรูป และชิ้นส่วนของ

กล้องถ่ายวีดโีอ 480 ตนั 

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น PALLET, 

MUFFLE TANK, BURNER PART  

72 ตัน
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

29.ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

30.มิติเท็กซ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

31.นายกัมปนาท ตันพิทักษ์สิทธิ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

32.ไทย เค เจ เค จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

33.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 

จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

34.ซัมมิท โอโต ซีท อินดัสตรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

35.เอ๊กเซดี้ (ประเทศไทย) จำากัด 

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

แม่พิมพ์และซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

55 ชุด 

อุปกรณ์จับยึด 1,500 ชุด

เครื่องจักรอุตสาหกรรม 

420 เครื่อง 

ชิน้ส่วนพลาสตกิฉดีขึน้รปู 20 ตนั

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น BEARING, 

CONNECTOR, PIN BRACKET 

HOLDER 4,500,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนโลหะ 5,000 ช้ิน

อุปกรณ์จบัยึด (JIG & FIXTURE) 

100 ชดุ

การซ่อมแซมอปุกรณ์จบัยดึ 10 ชุด

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น ROCKER ARM 

SHAFT และ ROCKER ARM SHAFT 

ASSEMBLY  2,000,000 ช้ิน

โคมไฟฟ้า สำาหรบัรถยนต์ประหยดั

พลงังานมาตรฐานสากล 

2,100,000 ชิน้

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เบาะรถยนต์ 

240,000 ชิน้

แผงบงัแดด 864,000 ช้ิน

แผ่นฉนวนกันความร้อนและเสียง 

480,000 ชิน้

ชิน้ส่วนพลาสตกิ สำาหรบัยานพาหนะ

7,200,000 ชิน้

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น TORQUE 

CONVERTER ASSY, PACK 

ASSY และ PLATE DRIVEN 

1,494,000 ชิน้

4.2 

และ

6.12

4.3

4.3

4.3

4.10

4.10

4.10

5.00

5.00

15.00

56.00

2,540.00

1,067.00

1,891.60

150

74

12

35

324

413

248

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.นายอัครพล บุญวรเศรษฐ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.ไทยซอน เทค จำากัด 

(ร่วมทุนซามัวร์-ไต้หวัน)

3.ไทย เจ แอนด์ เอฟ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-เกาหลี)

ซอฟต์แวร์ 

ชิน้ส่วนโลหะสำาหรบั HARD DISK 

DRIVE เช่น SPACER, YOKE และ 

BACK UP BOARD 121,160,000 ชิน้

ชิน้ส่วนโลหะ สำาหรบัเครือ่งใช้ไฟฟ้า 

เช่น ท่อทองแดงสำาหรบัเครือ่งปรบั

อากาศ 2,000,000 ชิน้

5.8

5.5

5.3

2.00

100.00

9.00

42

208

20

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

ห
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.เคเบิ้ลส์ พลัส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.คากะ อิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6.ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7.คาสิโอ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

8.โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์)

9.นางสาวธัญจิรา ไทยประสานทรัพย์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10.MR.WATARU KONNO

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

11.นายอัษฎกร สาธราลัย

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12.ชวิงค์อิท จำากัด

(ร่วมทุนไทย-มอริเชียส)

13.โมบิทาวน์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

14.แมนนิจจิเบิล อินซูเลเตอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15.แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

16.MR.MASATOMO KANEGAE 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ส่วนโลหะ สำาหรบัเครือ่งใช้ไฟฟ้า 

ได้แก่ ลวดทองแดงข้ึนรปู 

38,500 กโิลเมตร

แผ่นทองแดงหุม้ฉนวน 900 ตนั

PRINTED CIRCUIT BOARD 

ASSEMBLY 1,000,000 ช้ิน

จอแสดงผลแบบแอลซีดี  

7,820 ชิน้

ผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนกิส์

สำาเรจ็รปู เช่น นาฬิกา 

เครือ่งคำานวณ เครือ่งสแกน 

BARCODE และเครือ่งบันทึก

รบัเงนิ 39,000,000 เครือ่ง

ชิน้ส่วน สำาหรบัผลติภณัฑ์

อเิลก็ทรอนกิส์ 25,200,000 ช้ิน

INTEGRATED CIRCUIT (IC) 

265,000,000 ชิน้

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

อุปกรณ์ไฟฟ้าจากเซรามิกส์ เช่น 

ลกูถ้วยไฟฟ้า ลกูรอก และตวัแยก

สายไฟฟ้า 3,700 ตัน

INTEGRATED CIRCUIT TESTING 

(IC TESTING) 700,000,000 ชิน้

WAFER TESTING 

700,000,000 ชิน้

ชิ้นส่วน สำาหรับผลิตภัณฑ์

อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น CAMERA 

SWITCH, CAMERA BODY และ

PRINTER FUNCTIONAL PARTS 

35,000,000 ชิน้

5.3

5.5

5.4

5.4

และ 

5.5

5.5

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.3

5.5

5.5

112.00

190.00

3.00

1,300.00

4,431.40

1.19

1.33

5.00

5.00

5.00

85.00

1,640.00

479.00

46

150

14

2,280

903

30

16

20

10

12

200

60

280

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ราชบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

17.มิตรอน ซีอี  จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

18.ซอฟต์แวร์ แกลเลอรี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19.โกลบอลอิมพลิเม้นท์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.MR.RANJIT MAKKUNI

(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

21.สยามสแควร์เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22.มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) 

จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

23.เอ็นอีซี อินฟรอนเทียไทย จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

24.สยามไอซิน จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

25.สยามเมย์เซย์วอยซ์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น ทวีี 

เครือ่งรบัวิทยุ เตาไมโครเวฟ 

จอมอนเิตอร์ 70,000 เครือ่ง 

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

สวิตซ์ไฟฟ้า สำาหรบัยานยนต์ 

7,000,000 ชิน้

ผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนกิส์สำาเรจ็รปู 

และ ELECTRONICS CONTROL 

UNIT สำาหรบัยานยนต์  

1,520,000 ชิน้

ABS SENSOR 1,512,000 ช้ิน

VOICE COIL 48,000,000 ช้ิน

5.4

5.8

5.8

5.8

5.8

5.3

5.4

และ 

5.5

5.5

5.5

6.45

2.48

1.88

2.00

2.00

130.00

160.00

124.40

20.00

46

5

16

12

26

225

100

20

24

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.สิงห์บุรี

(เขต 3)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.12

6.2

6.12

6.12

6.12

6.12

23.20

22.70

133.60

73.80

63.30

83.70

65

8

12

70

114

114

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

1.เวสท์ กลอรี่ จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุ่น-อังกฤษ) 

2.ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

3.เดอสเตอร์ จำากัด 

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

4.ศรีไทยโมลด์ส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.นายธเนศนันท์ ลิ้มเจริญวัฒนกุล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.นายคำารณ สีมามหรรณพ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ฟิล์มพลาสติก

และถงุพลาสติก 1,800 ตนั

ADHESIVE 156,000 กิโลกรมั

แผ่นพลาสติก และบรรจุภัณฑ์

พลาสติก 5,000 ตัน

ผลติภณัฑ์พลาสติก

และชิน้ส่วนพลาสติก 3,600 ตนั

แผ่นพลาสติก

และถงุพลาสติก 5,200 ตนั

แผ่นพลาสติก

และถงุพลาสติก 5,300 ตนั

ห
ม
ว
ด
 
6
 
เค

ม
ีภ
ัณ

ฑ
์ 
ก
ร
ะด

า
ษ
 
แ
ล
ะพ

ล
า
ส
ต
ิก



เม
ษ
า
ย
น
 
2
5
5
5

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL82

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.นางสาวภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

8.นางสาวนิธิมา เหรียญทวีวัฒนา

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9.อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10.นางจารุณีย์ เหรียญทวีวัฒนา

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11.อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ 

เคมีคัลโปรดักส์ จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

12.ซอง อิล เคมิเคิล (ไทยแลนด์) 

จำากัด

(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)

13.นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมเจริญยิ่ง

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

14.เทคนิค แพ็กเก็จจิ้ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15.เป้ แพค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16.แอลพลา แพคเกจจิ้ง 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ออสเตรีย)

17.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

18.ยูไนเต็ด ปูนขาว จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19.นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.ไทยโพลิเอททีลีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21.แม็กซิมั่ม อินเจคชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22.ไมโคร อินเจคชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นพลาสติก

และถงุพลาสติก 6,000 ตนั

แผ่นพลาสติก

และถงุพลาสติก 6,000 ตนั

ขวดพลาสติก

กึง่สำาเรจ็รปู 3,255 ตนั

COMPOUNDED PLASTIC 

12,000 ตัน

เมด็พลาสติกรไีซเคลิ 8,000 ตนั

ฉนวนพลาสติก 4,000 ตนั

COMPOUNDED

PLASTIC 21,600 ตัน

กระดาษรงัผึง้ 198 ตนั

ฟิล์มพลาสติก 3,400 ตนั

ถงุพลาสติกสาน 6,000 ตนั

ขวดพลาสติก 730 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติกต่างๆ

20,000 ตัน

แคลเซียมออกไซด์ 86,400 ตนั

ข้อต่อพลาสติก

และอุปกรณ์ประกอบ

ท่อพลาสติก 1,650 ตนั

COMPOUNDED

PLASTIC 14,000 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติก

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ

13,000 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติก

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ

350 ตัน

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.15

6.12

6.12

6.12

6.12

6.2

6.12

6.12

6.12

6.12

89.40

71.60

65.10

40.40

56.10

108.00

8.00

90.00

70.00

49.90

452.00

180.00

87.70

140.40

83.00

11.00

136

136

9

47

104

82

20

50

385

5

140

50

5

20

43

34

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

23.บีเคเอฟ แอโรสเปซ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24.MR.YUSUKE HIRANO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

25.เอ วี พลาสติก จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

27.เป้ แพค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

28.ชิโยดะ อินทิเกร 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

29.ปัง แพค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

30.ปัง แพค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

31.เมเยอร์ ชีลส์ เอเชีย จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น) 

32.นากาชิมา รับเบอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

33.MR.EIJI ITO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

34.ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

35.ทาคาฮาตะ พรีซิชั่น 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

36.คิวเอ็ม อินเวนท์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิน้ส่วนพลาสติก

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ

11,000 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติก

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ

157 ตัน

ผลติภณัฑ์พลาสติก

และชิน้ส่วนพลาสติก สำาหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ 1,000 ตนั

กระดาษเคลอืบพลาสตกิ

ชนดิ HYGIENIC 30,800 ตนั

ถงุพลาสติกฟิล์มขนาดใหญ่

เช่น IBM, FLEXITANK, SABULK

500,000 ใบ

ชิน้ส่วนพลาสติก

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ

2,785,000,000 ชิน้

ถงุพลาสติกสาน 6,000 ตนั

ถงุพลาสติกและถงุพลาสตกิ

ลามเินต 10,000 ตัน

แผ่นรองฝาบรรจภุณัฑ์

1,000,000 ตารางเมตร

ชิน้ส่วนยางสงัเคราะห์

สำาหรบัอุตสาหกรรม 1,200 ตนั

DIPPED CARD 732 ตนั

และ COATED CUT FIBER 

216 ตัน

TREATED DISTILLATED 

AROMATIC EXTRACT (TDAE) 

51,313 ตัน

HEAVY AROMATIC EXTRACT 

72,390 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติก

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ 

1,200 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติก

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ 

1,340 ตัน

6.12

6.12

6.12

6.15

6.15

6.12

6.12

6.12

6.12

และ 

6.15

6.12

6.12

6.11

6.12

6.12

86.00

90.00

60.00

57.60

70.00

300.00

70.00

70.00

35.00

69.50

165.00

1,026.10

850.00

36.50

43

34

60

20

235

432

642

349

14

268

48

2

200

26

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ราชบุรี

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.อุบลราชธานี

(เขต 3)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

37.MR. LI  JING 

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

38.สยาม อาอิดะ จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุ่น-ไต้หวัน) 

39.สยาม อี-คาเซ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

40.พรอสแพค อุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

41.นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์

(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)

42.ทาคาฮาตะ พริซิชั่น 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

43.เฟอร์โร (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

ขวดพลาสติกกึง่สำาเรจ็รปู 

(PREFORM) และขวดพลาสตกิ 

PET 2,170 ตัน

ชิน้ส่วนพลาติก

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ

555 ตัน

COMPOUNDED PLASTIC 

500 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติก

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ 

3,400 ตัน 

แผ่นพลาสติก 18,000 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติก

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ

780 ตัน

ผงเคลอืบเซรามกิส์  4,500 ตนั

(CERAMIC GLAZE POWDER)

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.2

25.00

95.50

20.00

70.00

102.50

225.00

54.80

37

22

11

4

120

140

12

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.12

7.12

7.12

7.9

7.9

7.1

7.1

7.9

7.9

1.50

10.00

33.90

139.20

139.20

71.60

141.50

585.00

585.00

4

8

4

12

12

10

20

25

25

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.กระบี่

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

1.ฮายาชิ สปริง (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

2.MR.TOORU NAGASHIMA 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

3.อิชาวา เมททอล (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.เอเชีย ไลท์เตอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.เอเชีย ไลท์เตอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.พัทยาฟู้ด เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.ไทยศรีทอง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8.พรีเชียส ทรีส์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)

9.พรีเชียส เว็นเจอร์ส จำากัด

(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ 

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ขนส่งทางเรอื  2 ลำา

ขนส่งทางเรอื 2 ลำา

ไอนำา้ 15 ตันต่อชัว่โมง

ไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ

1.9 เมกะวัตต์

ขนส่งทางเรอื  1 ลำา

ขนส่งทางเรอื  1 ลำา

ห
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

10.นทลินออฟชอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-มาเลเซีย) 

11.ศรีวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12.โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จำากัด 

(โครงการที่ 1)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13.โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จำากัด

(โครงการที่ 2)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14.โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำากัด

(โครงการที่ 3)

 (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จำากัด

(โครงการที่ 4)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จำากัด

(โครงการที่ 5)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17.โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จำากดั

(โครงการที่ 6)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

18.โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จำากัด

(โครงการที่ 7)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19.โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จำากัด

(โครงการที่ 8)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จำากัด

(โครงการที่ 9)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21.โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จำากัด

(โครงการที่ 10)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22.พร้อมท์ โซลูชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23.หะรินสุตขนส่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24.สยามธัญชาติ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนถ่ายสนิค้า สำาหรบัเรอืเดินทะเล

3,496,572 ตัน

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล

9.9 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 7.5 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 7.5 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 7.5 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 7.5 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 7.5 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 7.5 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 7.5 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 7.5 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 7.5 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 7.5 เมกะวตัต์

บรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร์ 

ขนส่งทางเรอื 1 ลำา 

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล

4.9 เมกะวัตต์

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.21

7.9

7.1

511.50

780.00

645.70

635.70

635.70

645.70

645.70

635.70

640.70

640.70

640.70

640.70

22.75

47.50

130.00

30

42

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

20

15

10

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.บุรีรัมย์

(เขต  3)

จ.อุดรธานี

(เขต 3)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.นครพนม

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.สุรินทร์

(เขต 3)

จ.สงขลา

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ชัยนาท

(เขต 3)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

25.เอเชีย กรีน พาวเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26.ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

27.เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำากัด

(ร่วมทุนไทย-หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน-

สิงคโปร์-จีน)

28.บลูไลน์ มารีไทม์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29.แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

30.อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

31.เอวิเอ เทค ซิสเท็ม จำากัด

(หุ้นสวีเดนทั้งสิ้น)

32.MR.KUNIO MASUKI 

(ร่วมทุนญี่ปุ่น-ไต้หวัน)

33.เจไออีไอ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

34.หริกุล ซายเอนซ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

35.ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

36.ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

37.สหสินวัฒนา แป้งแปรรูป จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

38.ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

39.สายการบินนกแอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

40.วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

41.จีจีไอ จำากัด

(หุ้นอิสราเอลทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล

0.96 เมกะวัตต์

ขนส่งทางท่อ 2,493,000 ตนั

ขนถ่ายสนิค้าตู้คอนเทนเนอร์

ปีละ 306,600 ทอีียู

ขนถ่ายสนิค้าทัว่ไป  

ปีละ 8,278,000 ตัน

ขนส่งทางเรอื 3,868 ตนักรอส

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล

9.9 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล

9.9 เมกะวัตต์

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

บรกิารสอบเทยีบมาตรฐาน 

10,000 ชิน้งาน

ขนส่งทางเรอื 236 ตนักรอส 

ขนส่งทางเรอื 236 ตนักรอส 

ไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ 

1.1 เมกะวัตต์

วิจยัและพฒันา

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

บรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร์ 

เช่น องค์ประกอบของแร่ธาตุ 

สิง่ปนเป้ือน และคณุภาพ

การเจยีระไน 30,000 เม็ด 

7.1

7.9

7.1

7.9

7.1

7.1

7.15

7.15

7.12

7.22

7.9

7.9

7.1

7.20

7.9

7.15

7.21

60.00

536.62

700.00

240.00

502.00

495.00

4.20

80.00

10.00

4.56

135.00

135.00

35.90

49.00

749.30

17.05

10.35

15

5

40

18

40

40

2

13

4

5

7

7

20

7

73

17

30

จ.ชัยนาท

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.กำาแพงเพชร

(เขต 3)

จ.อุบลราชธานี

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.จันทบุรี

(เขต  3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)



เม
ษ
า
ย
น
 
2
5
5
5

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 87

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

42.สยามเคมีคอล อินดัสตรี้ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น)

43.คิคูวา (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

44.การบินไทย จำากัด (มหาชน) 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

45.กันกุล พาวเวอร์เจน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

46.โกลเด้น ไลท์ โซล่า จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

47.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

48.กัลฟ์ เจพี ยูที จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

49.เอเชียซีเมนต์ เอ็นเนอจี

คอนเซอร์เวชั่น จำากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ขนส่งทางอากาศ 3 ลำา

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 8 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 8 เมกะวัตต์

ไฟฟ้า 116 เมกะวัตต์

และไอนำา้ 30 ตันต่อชัว่โมง

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

1,600 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากลมร้อนทิง้

ของกระบวนการผลติปูนซีเมนต์ 

20 เมกะวัตต์

7.15

7.15

7.9

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

1.48

29.00

10,642.30

880.00

960.00

5,000.00

47,733.00

1,331.00

8

19

207

37

6

48

70

19

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.นครนายก

(เขต 2)

จ.สุโขทัย

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

รวม  7  หมวดอุตสาหกรรม    125,501.82 18,860 เขต 1      

เขต 2  

เขต 3

ไม่ระบุที่ตั้ง 

= 

= 

= 

=  

52  

75

73

12

หมายเหตุ 

เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

เขต 2 ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม 

              สุพรรณบุรี อ่างทอง ระยอง และภูเก็ต

เขต 3 ได้แก่ 59 จังหวัดที่เหลือ 

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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ความเคลือ่นไหว
ศูนย์บริการลงทุน

แวดวง สกท.

ฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการลงทุน

หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์	สวัสดิวัตน์	รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นประธานในการแถลงข่าว	
“มาตรการเรือ่งการฟ้ืนฟคูวามเชือ่ม่ันด้านการลงทนุ และ
การท่องเที่ยว”	ณ	โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	เมื่อ			
วันที่	2	มีนาคม	2555

ต้อนรับคณะนักลงทุนจีน

ดร.อรรชกา	สบีญุเรอืง	เลขาธกิารคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทนุ	ให้การต้อนรบัคณะ	China	
Investment	Corporation	ในโอกาสศึกษา
ข้อมูลการลงทุน	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทนุ	เมือ่วนัท่ี	13	มนีาคม	2555

ASIA Taiwanese Chambers 

of Commerce

นางสาวดวงใจ	อัศวจินตจิตร์	รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน	เป็นประธานเปิดการประชุม	The	ASIA	
Taiwanese	Chambers	of	Commerce	ครั้งที่	19																	
ณ	โรงแรมโฟรวิงส์	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2555	

ความเคลือ่นไหวความเคลือ่นไหวความเคลือ่นไหว





สำนักงานคณ
ะกรรมการสงเสริมการลงทุน     

 
 วารสารสงเสริมการลงทุน  ปที่ 23  ฉบับที่ 3 มีนาคม 2555                                                 w

w
w
.boi.go.th




