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ช่วงนี้นับได้ว่าภาวะเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยลบ
ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะวิกฤติยุโรปที่ส่งผลต่อ
การส่งออกโดยตรง ซึ่งวิกฤตินี้เป็นเหตุฉุกเฉินที่ใคร
เข้าไปแก้ไขไม่ได้ ต้องปล่อยให้ทุกอย่างคลี่คลายตาม
สภาพความเป็นจริง รวมถึงภาวะผันผวนของราคา
พืชผลทางการเกษตร ผนวกกับธรรมชาติของไตรมาสนี้
ทีไ่ ม่ใช่ชว่ งแห่งฤดูกาลของการจับจ่ายใช้สอย จึงอาจมี
ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยตรงอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ทุกประเทศทัว่ โลกจึงได้ให้ความส�ำคัญ และมุง่
เน้นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยการช่วยเหลือ
ประชาชนและผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ แม้ไม่เกิด
วิกฤติการณ์กเ็ ป็นสิง่ ทีจ่ �ำเป็นอยูเ่ องว่ารัฐบาลในหลาย
ประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทย จะออกมาตรการมาช่วยเหลือ
ประชาชน และภาคเอกชนในการด�ำเนินชีวิต และธุรกิจไป
ได้อย่างสม�่ำเสมอ จึงขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกฝ่ายผ่าน
วิกฤติไปอย่างได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทัง้ เหตุทเี่ กิดตาม
ภาวะของโลกและเหตุการณ์ของประเทศ ทีท่ �ำให้ก�ำลังซือ้
และการลงทุนถดถอยนี้ วารสารส่งเสริมการลงทุนขอ
น�ำเสนอบทความที่เกี่ยวกับ พลังงานทดแทน ที่เป็น
พลังงานจากธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย และที่ส�ำคัญ 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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พลังงานทดแทน
พลังงานยั่งยืน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ทิศทางพลังงานหมุนเวียน
ของโลกในปี 2555
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
คาร์บอนต�่ำ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการค�ำนวณเงินลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียน
โดยอาศัยตัวเลขจากฐานข้อมูลของ Bloomberg New Energy
Finance พบว่า
ในปี 2554 ทัว่ โลกมีการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียน
(โดยไม่นบั รวมโครงการไฟฟ้าพลังน�ำ้ ขนาดใหญ่เกิน 25 เมกะวัตต์)

เป็นเงินรวม 257 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 8 ล้าน
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ประมาณร้อยละ 17
โดยลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด 147        
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ พลังงานลม 84 พันล้านเหรียญสหรัฐ ฯ
พลังงานจากชีวมวลและขยะ 11 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ          

FIGURE 23 : LEVELISED COST OF ELECTRICITY FOR DIFFERENT GENERATION TECHNOLOGIES, Q1 2012 V Q1 2011
$ PER MWH
Marine – Wave
Marine – Tidal
STEG – Parabolic Trough
STEG – LFR
STEG - Parabolic Trough + Storage
STEG - Tower & Heliostat
STEG-Tower & Heliostat w/storage
Wind - Offshore
PV - c - Si
PV - Thin Film
Biomass - Gasification
PV-c-Si Tracking
Biomass-Anaerobic Digestion
Biomass - Incineration
Municipal Solid Waste
Geothermal - Binary Plant
Wind Onshore
Small Hydro
Large Hydro
Geothermal - Flash Plant
Landfill Gas
Nuclear
Coal Fired
Natural Gas CCGT

+8%
+23%
+9%
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-14%
+20%
-33%
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-4%
-2%
-6%
+5%

+5%
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-1%
-2%
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Source : Bloomberg New Energy Finance estimates
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ต้นทุนอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนลดลง
ปรากฏการณ์ส�ำคัญ คือ ต้นทุนอุปกรณ์พลังงาน
หมุนเวียนลดลงมาก โดยเหตุผลหลักที่ราคาอุปกรณ์ผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์และพลังงานลมลดลงมาก เนื่องจากมีการลงทุน
ก่อสร้างโรงงานเพิ่มขึ้น จนท�ำให้มีก�ำลังผลิตเกินความต้องการ
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

”

เหตุผลทีร่ าคาอุปกรณ์ผลิต
พลังงานหมุนเวียนลดลงมาก
เนือ่ งจากมีการลงทุน
ก่อสร้างโรงงานเพิม่ ขึน้
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

”

ส�ำหรับราคาเซลล์แสงอาทิตย์ได้ลดลงจาก 1.5 เหรียญ
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�ำนวณต้นทุนโดยครอบคลุมถึงค่าก่อสร้าง
และค่าติดตัง้ อุปกรณ์ ดอกเบีย้ เงินกู้ การบ�ำรุงรักษา ฯลฯ) ลดลง
มากถึงร้อยละ 33 เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554
โดยกรณีเป็นเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลคิ อน และลดลงมากถึง     
ร้อยละ 31 กรณีเป็นแบบ Thin Film โดยเหลือประมาณ 15 – 16
เซนต์ต่อหน่วย หรือประมาณ 4.5 – 4.8 บาทต่อหน่วย

เมษายน 2555

เชือ้ เพลิงชีวภาพ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ พลังงานน�ำ้ ขนาดเล็ก
6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และความร้อนใต้พิภพ 3 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ
จากการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ นัน้ ท�ำให้
ก�ำลังผลิตกระแสไฟฟ้าในปี 2554 เพิ่มขึ้น 82,000 เมกะวัตต์
และหากรวมก�ำลังผลิตไฟฟ้าพลังน�ำ้ ขนาดใหญ่อกี 15,000 เมกะวัตต์
แล้ว จะรวมเป็น 97,000 เมกะวัตต์ ใกล้เคียงกับก�ำลังผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้น 106,000 เมกะวัตต์

FIGURE 13 : GLOBAL NEW INVESTMENT IN RENEWABLE
ENERGY BY REGION, 2011, $BN
AMER (excl. US & Brazil), 7
Brazil, 7
India, 12

Middle East & Africa, 5

ASOC (excl.
China & India), 21

Europe
101
United States
51

China
52

New Investment volume adjusts for re-invested equity.
Total values include estimates for undisclosed deals.
Source : Bloomberg New Energy Finance, UNEP

ขณะทีร่ าคาเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้ากังหันลมได้ลดลงจาก
1.2 ยูโรต่อวัตต์ ในช่วงต้นปี 2552 เหลือ 0.91 ยูโรต่อวัตต์
ส�ำหรับอุปกรณ์ที่ก�ำหนดส่งมอบในช่วงปลายปี 2556 ท�ำให้
ต้นทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555
ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554
โดยลดลงเหลือประมาณ 8 เซนต์ต่อหน่วย หรือ 2.4 บาท       
ต่อหน่วย

จีนลงทุนมากที่สุดในโลก
จากการประมาณการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียน
พบว่า จีนได้ลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนมากทีส่ ดุ ในโลก คือ
52 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.56 ล้านล้านบาท  
สหรัฐฯ มีการลงทุน 52 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เยอรมนี 31
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อิตาลี 19 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อินเดีย
12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และรองลงไป คือ สหราชอาณาจักร
สเปน และญี่ปุ่น ลงทุนใกล้เคียงกันที่ประมาณประเทศละ 9
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ บราซิล 7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
ฝรั่งเศส 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ส�ำหรับในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อินโดนีเซีย
ลงทุนมากทีส่ ดุ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา คือ สิงคโปร์
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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จีนได้ลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียน
มากทีส่ ดุ ในโลก
คือ 52 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 1.56 ล้านล้านบาท
รองลงมา คือ สหรัฐฯ

”

767 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไทย 578 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ ตัวเลข
ของไทยต�ำ่ กว่าความเป็นจริงมาก อาจเนือ่ งจากข้อมูลการลงทุน
ของไทยไม่ได้รวบรวมเข้าในฐานข้อมูลของ Bloomberg New
Energy Finance
อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าเดิมในปี 2553 จีนลงทุน       
น�ำหน้าสหรัฐฯ มาก แต่ในปี 2554 สหรัฐฯ ลงทุนเพิ่มขึ้นมาก
ท�ำให้ตัวเลขการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศมีความใกล้เคียงกัน

สหรัฐฯ หรือประมาณ 250,000 ล้านบาท โดยวิจัยในด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ รอง
ลงมา คือ เชือ้ เพลิงชีวภาพ 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ พลังงาน
ลม 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ พลังงานจากชีวมวลและขยะ
0.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
สหรัฐฯ ลงทุนวิจยั และพัฒนาในด้านพลังงานทดแทน
มากทีส่ ดุ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ยุโรป 2.3 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ จีน 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ บราซิล 0.14 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และอินเดีย 0.08 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สหรัฐฯ ใช้จ่าย R&D มากที่สุดในโลก
ส�ำหรับการใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาในด้าน
พลังงานทดแทนในปี 2554 อยู่ที่ระดับ 8.3 พันล้านเหรียญ

8

งเสริPROMOTION
มการลงทุน JOURNAL
INVESTMENT
วารสารส่งเสริมการลงทุน วารสารส่

INVESMENT PROMOTION JOURNAL

เมษายน 2555

พลังงานทดแทน
พลังงานยั่งยืน
วุฒิชัย ภิสัชเพ็ญ

จากขยะ...
สู่พลังงานไฟฟ้า
ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ มาโดยตลอด อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน ในหลายพื้นที่ ไม่สามารถบริหารจัดการ หรือจัดหาสถานที่กำ�จัดขยะ
มูลฝอยได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ

”

การก�ำจัดขยะมูลฝอยนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น การฝัง
กลบแปรรูปเป็นปุ๋ย ส�ำหรับการเผานั้น สามารถใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ที่จะให้เกิดผลพลอยได้ในรูปของพลังงาน ซึ่งสามารถ
น�ำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ ท�ำให้ขยะมูลฝอยกลายเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนที่มีความส�ำคัญ ในยุคที่พลังงานเป็นสิ่งมีค่า
และต้องใช้อย่างประหยัด

ในปี 2554 มีปริมาณขยะมูลฝอย
ทัว่ ประเทศ ประมาณ 16 ล้านตัน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.5

สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย
จากปริมาณขยะที่ได้จัดเก็บข้อมูลไว้นั้น พบว่าในปี
2554 มีปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศประมาณ 16 ล้านตัน
หรือเฉลีย่ 43,800 ตันต่อวัน  เพิม่ ขึน้ 0.84 ล้านตัน หรือร้อยละ
5.5 โดยกรุงเทพฯ มีขยะมูลฝอยประมาณ 9,500 ตันต่อวัน     
คิดเป็นร้อยละ 22 ของปริมาณขยะมูลฝอยทัว่ ประเทศทีเ่ กิดขึน้
ในแต่ละวัน ขณะที่เขตเทศบาลรวมของทั้งประเทศและเมือง
พัทยา มีขยะมูลฝอยทั้งหมดประมาณ 17,488 ตันต่อวัน           
คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวัน
ส่วนเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลทัง้ หมด มีขยะมูลฝอยประมาณ
16,792 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 38 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศ
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ในปี 2554 มีการน�ำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ หรือระหว่างก�ำจัดขั้นสุดท้าย ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยแก้ไขปัญหา
ประมาณ 4.10 ล้านตัน หรือร้อยละ 26 ของปริมาณขยะมูลฝอย การจัดการมูลฝอยในระยะยาวได้
ทั่วประเทศ 16 ล้านตัน โดยเป็นการคัดแยกและน�ำกลับมา
รีไซเคิลประมาณ 3.39 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ส่วน    
หลายประเทศให้ความส�ำคัญ
ที่เหลือเป็นการน�ำขยะมูลฝอยอินทรีย์มาหมักท�ำปุ๋ยอินทรีย         ์
ปุ๋ยชีวภาพ และการหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ประมาณ 0.59
ในการลดปริมาณขยะ
ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 และเป็นการน�ำขยะมูลฝอยมา ทีม
่ งุ่ เน้นหลัก 3 Rs ได้แก่ การลดการใช้
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงทดแทน ประมาณ 0.12        
การน�ำกลับมาใช้ซำ�้ และการน�ำกลับมา
ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 3

การจัดการขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอย ท�ำได้หลายวิธี ดังนี้
- การนาํ ไปเทกองกลางแจ้ง หรือการนําไปทิง้ ไว้ตาม
ธรรมชาติ (Open Dump)
- การฝังกลบ
- การน�ำไปใช้ถมที่
- การเผาทําลายด้วยความร้อนหรือการกําจัดโดยใช้
เตาเผา
- การคัดแยกเศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้
แล้วนําไปทําปุ๋ยหมัก (Composting Method)
- การคัดแยกเศษอาหารหรือน�ำขยะสดไปเป็นอาหาร
สัตว์
โดยการด�ำเนินการในรูปแบบใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณ
คุณภาพของขยะ ความเหมาะสม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง      
รวมทั้งความถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ
ขยะมูลฝอย
ปัจจุบนั หลายประเทศ ให้ความส�ำคัญในการลดปริมาณ
ขยะสู่หลุมฝังกลบ ด้วยวิธีการจัดการขยะแบบครบวงจร                 
(Integrated Solid Waste Management) ทีม่ งุ่ เน้นหลัก 3 Rs
ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ (Reuse)
และการน�ำกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) การควบคุมปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่แหล่งก�ำเนิด การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก
การจัดเก็บขยะที่เป็นระบบ การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยก่อน
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อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอย
นั้น แต่ละประเทศได้มีการคิดค้นพัฒนาวิธีการต่างๆ อย่าง     
ต่อเนื่อง โดยให้ความสนใจเทคโนโลยีการจัดการที่แตกต่างกัน    
ออกไป ตามความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะของ
ขยะ ต้นทุนการจัดการ ภูมิอากาศ สภาพพื้นที่ เป็นต้น
ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้น�ำด้านการพัฒนาใช้เตาเผาขยะ
เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้านพื้นที่ จึงไม่สามารถใช้พื้นที่ในการ       
ฝังกลบได้ เตาเผาของประเทศญี่ปุ่นได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูง ประกอบกับขยะที่เข้าสู่ระบบผ่านการคัดแยก
มาแล้ว จึงมีคา่ ความร้อนสูง นอกจากนีย้ งั มีระบบควบคุมมลพิษ
ที่ได้มาตรฐานจึงสามารถตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนได้
ส�ำหรับประเทศสหรัฐฯ ส่วนใหญ่มีระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยด้วยการฝังกลบ ในขณะทีป่ ระเทศส่วนใหญ่ในยุโรป
มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ด้วย
ระบบการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
ในประเทศเยอรมนีที่ให้ความส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการ
ใช้เทคโนโลยีหลากหลาย และมีผู้ประกอบการด้านการจัดการ
ขยะจ�ำนวนมาก ขณะทีป่ ระเทศจีนเริม่ มีการพัฒนาเตาเผาขยะ
เพื่อผลิตพลังงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งระบบเตาเผาและการให้        
แปรสภาพเป็นก๊าซชีวภาพ
ในประเทศไทย การพัฒนาการผลิตพลังงานจากขยะ
ในระยะแรกนั้น โครงการส่วนใหญ่ยังมีการน�ำเข้าเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ต่อมาจึงได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขระบบบางส่วน
ให้มคี วามสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพและคุณสมบัตขิ องขยะ
มูลฝอยในประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังมีการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการผลิตพลังงานจากขยะอย่างต่อเนื่อง
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เทคโนโลยีหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากขยะ
การก�ำจัดขยะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะทั้ง
ด้านความสกปรก กลิ่น และน�้ำเสีย ตามมา อย่างไรก็ตาม การ
จัดการขยะเหล่านี้หากสามารถน�ำมาสู่กระบวนการก�ำจัด โดย
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลดีกว่าการก�ำจัด
ทิง้ ไปอย่างสูญเปล่า เนือ่ งจากปัจจุบนั โลกก�ำลังเข้าสูย่ คุ ทีพ่ ลังงาน
เป็นที่ต้องการและมีราคาสูง
การก�ำจัดขยะที่มีผลพลอยได้ เป็นพลังงานที่กลับมา
ในรูปของความร้อน หรือก๊าซชีวภาพซึ่งน�ำมาผลิตไฟฟ้า มีอยู่
หลายวิธี คือ การฝังกลบ (Landfiffiill) การย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) การเผาท�ำลายด้วยความ
ร้อน (Thermal Treatment)  และการผลิตเชื้อเพลิงขยะ    
(Refuse Derived Fuel: RDF)
ทั้งนี้ แต่ละแบบมีข้อดีและข้อเสีย ต้นทุนการผลิต
พลังงานไฟฟ้า และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

การผลิตไฟฟ้าจากหลุมฝังกลบขยะ
การฝังกลบขยะเป็นการก�ำจัดขยะด้วยการขุดหลุมฝัง
กลบขนาดใหญ่ โดยมากมีความลึกตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป แล้ว
น�ำขยะมาทิ้งลงไปให้ทับถมเป็นชั้นๆ อัดแน่นจนเต็มพื้นที่ และ
ท�ำการปิดทับด้วยดินกลบปากหลุม ทัง้ นี้ ส่วนทีเ่ ป็นตัวหลุมขยะ
ต้องมีการปูทับด้วยแผ่นพลาสติกชนิดความหนาแน่น หรือที่
เรียกว่า  High Density Polyethylene: HDPE เพื่อป้องกันไม่
ให้นำ�้ ชะขยะ (Leachate) ไหลออกสูพ่ นื้ ทีใ่ กล้เคียงหรือลงสูด่ นิ
พร้อมทัง้ สร้างระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียเพือ่ ไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อมโดยรอบ

”

การน�ำก๊าซมีเทน
จากหลุมฝังกลบมาใช้
จะช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
และยังได้พลังงานทดแทน

”

ขยะที่เป็นสารอินทรีย์ในหลุมฝังกลบจะเกิดการย่อย
สลายตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาย่อยสลายทางชีวเคมีของ
ขยะด้วยจุลินทรีย์นั้น ในระยะแรกเป็นการย่อยสลายแบบใช้
อากาศ (Aerobic Composting) จากนั้นจึงเป็นการย่อยสลาย
แบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) กระบวนการนี้
ท�ำให้ได้ก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจน ซึ่งปริมาณของก๊าซ
ชีวภาพนีป้ ระกอบด้วยก๊าซมีเทนมากกว่าร้อยละ 50 โดยสามารถ
น�ำมาเป็นเชื้อเพลิงป้อนเข้าสู่เครื่องยนต์ก๊าซ (Gas Engine)
เพื่อขับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ทั้งนี้ มีการประเมินว่าจะเกิดก๊าซชีวภาพประมาณ     
6 - 18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส�ำหรับปริมาณขยะ 1 -  3
ล้านตัน ซึ่งก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากหลุมฝังกลบนี้ จัดเป็นก๊าซ
เรือนกระจก (Green House Gas) ประเภทหนึ่ง ที่ก่อให้เกิด
ปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ดังนั้น การน�ำก๊าซ
มีเทนจากหลุมฝังกลบมาใช้ จะช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
และยังได้พลังงานทดแทนซึง่ เป็นการลดการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล

การผลิตไฟฟ้าจากระบบก�ำจัดขยะ
ที่ย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน
การก�ำจัดขยะโดยวิธีนี้ใช้กับขยะที่เป็นสารอินทรีย์
เท่านัน้ เนือ่ งจากใช้กระบวนการย่อยสลายทางชีวเคมี เช่นเดียวกับ
การย่อยสลายของขยะอินทรีย์ในบ่อฝังกลบ แต่ต่างกันที่จะถูก
ควบคุมหรือจัดให้อยู่ในระบบปิด คือ ถังย่อยสลาย สามารถลด
เหตุราํ คาญจากกลิน่ เหม็นและสัตว์นาํ โรคได้  ดังนัน้ วิธนี จี้ งึ เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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”

ขยะทีจ่ ะเข้าสูก่ ระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน
การก�ำจัดขยะโดยการเผาท�ำลาย
นี้ ต้องน�ำมาเข้าสูก่ ระบวนการคัดแยกขยะก่อนโดยคัดแยกเฉพาะ
ด้วยความร้อน ได้พลังงานกลับคืนมา
ขยะมูลฝอยอินทรีย์ และท�ำการลดขนาดโดยการบดตัดให้มขี นาด
เหมาะสมต่อถังย่อยสลายที่เป็นระบบปิด เพื่อให้ขยะมูลฝอย
ในรูปของความร้อน
อินทรีย์เกิดการย่อยสลาย โดยจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการออกซิเจน
ซึง่ สามารถน�ำไปผลิตกระแสไฟฟ้า
(Anaerobic Bacteria) ผลพลอยได้จากการย่อยสลายจะเกิด
ได้มากกว่าการก�ำจัดขยะรูปแบบอืน่
ก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ
50 ทีส่ ามารถน�ำไปเป็นเชือ้ เพลิงให้เครือ่ งยนต์กา๊ ซ (Gas Engine)
ในการผลิตไฟฟ้าต่อไป ทั้งนี้ ควรมีปริมาณขยะมูลฝอยอินทรีย์
เข้าสู่ระบบมากพอหรือมากกว่า 60 ตันต่อวัน จึงจะมีความ    
ปัจจุบนั การก�ำจัดขยะโดยการเผาท�ำลายด้วยความร้อน
คุม้ ค่าในการติดตัง้ ระบบรวบรวมก๊าซชีวภาพ ทีเ่ กิดจากกระบวนการ สามารถแบ่งรูปแบบตามเทคโนโลยีทใี่ ช้ ซึง่ มีวธิ กี ารและต้นทุน
ย่อยสลาย โดยมีประสิทธิภาพให้พลังงานไฟฟ้าต่อปริมาณขยะ ทีแ่ ตกต่างกันไป ได้แก่ เทคโนโลยีเตาเผา เทคโนโลยีกา๊ ซซิฟเิ คชัน่
อยู่ที่ประมาณ 75 - 150 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน
และไพโรไลซิส และเทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค
ผลพลอยได้จากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้
ออกซิเจน คือ ขยะมูลฝอยอินทรียท์ มี่ ปี ริมาณลดลงเหลือประมาณ
ร้อยละ 30 ถึง 40 ของขยะมูลฝอยอินทรียก์ อ่ นเข้าสูก่ ระบวนการ
โดยสามารถน�ำไปใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil         
Conditioner) หรือปุ๋ยหมักส�ำหรับการเกษตรในการเพาะปลูก
พืชต่อไป

”

การผลิตไฟฟ้าจากการเผาท�ำลายขยะ
การก�ำจัดขยะโดยการเผาท�ำลายด้วยความร้อนนี้ เป็น
วิธีการที่จะท�ำให้ได้พลังงานกลับคืนมาในรูปของความร้อน ซึ่ง
สามารถน�ำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าการก�ำจัดขยะรูปแบบ
อืน่ แต่สงิ่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งพิจารณาถ้าเลือกใช้การก�ำจัดขยะด้วยวิธี
นี้คือ ค่าความร้อนของขยะที่จะส่งเข้ากระบวนการเผา โดย
ทัว่ ไปควรมีคา่ ความร้อนไม่ตำ�่ กว่า 2,150 กิโลแคลอรีต่ อ่ กิโลกรัม
นอกจากนี้ต้องมีปริมาณขยะที่เผาไหม้ได้เป็นสัดส่วนที่สูง       
เพียงพอ
ระบบการเผาไหม้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ ระบบการเผาไหม้มวล (Mass Burn System) หมายถึง
การเผาท�ำลายขยะในสภาพทีร่ บั เข้ามา โดยไม่ตอ้ งมีกระบวนการ
จัดการเบื้องต้นก่อน และอีกประเภท คือ ระบบการเผาไหม้     
ที่ มี ก ารจั ด การเบื้ อ งต้ น (Burning of Preheated and            
Homogenized Waste) โดยจะมีการลดขนาด บด ตัด และ
คัดแยก
12 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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เทคโนโลยีเตาเผา
เทคโนโลยีเตาเผา (Incineration) เป็นเทคโนโลยีที่
นิยมใช้กันมานาน และให้ผลลัพธ์ค่อนข้างดี โดยเป็นการ          
เผาไหม้ขยะกับอากาศโดยตรง เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้
ที่ให้ความร้อน ซึ่งเตาเผาจะมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้
เข้ากับคุณสมบัติของขยะที่ส่วนใหญ่มีอัตราความชื้นสูง และมี
ค่าความร้อนที่ไม่แน่นอน แปรผันได้
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3) เตาเผาแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed)
เตาเผาแบบฟลูอดิ ไดซ์เบดท�ำงานโดยอาศัย หลักการ
ที่อนุภาคของแข็งที่รวมตัวเป็น Bed ในเตาเผาผสมเข้ากับขยะ
ทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นเชือ้ เพลิงส�ำหรับการเผาไหม้ ถูกท�ำให้ลอยตัวขึน้
อันเนือ่ งมาจากอากาศทีเ่ ป่าเข้าด้านข้าง ท�ำให้มลี กั ษณะเหมือนกับ
ของไหล เตาเผาระบบนี้โดยทั่วไปจะมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก
ตั้ง และวัสดุที่ท�ำ  Bed มักท�ำมาจากทราย หินปูน หรือวัสดุ    
เซรามิกส์
ก๊าซร้อนทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ในเตาเผา จะมีพลังงาน
ทีเ่ กิดจากการเผาไหม้อยูใ่ นตัว ซึง่ จะถูกท�ำให้เย็นตัวลงด้วยการ
นอกจากนี้ ต้องมีการควบคุมที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด แลกเปลี่ยนความร้อนกับน�้ำในหม้อน�้ำ  (Boiler) ก่อนที่ก๊าซจะ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อม เช่น ก๊าซพิษ เขม่า และกลิ่น ซึ่งก๊าซ ไหลเข้าสูอ่ ปุ กรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ ส่วนไอน�ำ้ จะส่งไปขับ
้ (Steam Turbine) เพือ่ เดินเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าต่อไป
ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ ต้องได้รับการก�ำจัดเขม่าและอนุภาค กังหันไอน�ำ 
ตามที่กฎหมายควบคุม ก่อนที่ระบายออกสู่บรรยากาศ ส่วน     
ขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้ จะส่งไปฝังกลบหรือใช้เป็นวัสดุ     
ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าต่อตัน
ปูพื้นส�ำหรับการสร้างถนน นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ที่มีปริมาณ
ขยะของเทคโนโลยีนี้ มีคา่ ประมาณ
ขยะจ�ำนวนมาก พลังงานความร้อนทีไ่ ด้จากการเผาไหม้ สามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไอน�้ำ ส�ำหรับการผลิตไฟฟ้าได้
550 - 700 กิโลวัตต์-ชัว่ โมงต่อตัน
เตาเผาที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี 3 ประเภท คือ
1) เตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ (Moving Grate)
ระบบเตาเผาแบบตะกรับเคลื่อนที่ เป็นระบบที่ใช้กัน
ประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าต่อตันขยะของเทคโนโลยี
อย่างแพร่หลาย สามารถรองรับการเผาท�ำลายขยะ ที่มีองค์
ประกอบและค่าความร้อนที่หลากหลาย ประกอบด้วย ตะกรับ นี้มีค่าประมาณ 550 - 700 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตัน อย่างไร
ที่สามารถเคลื่อนที่ได้และมีการเผาไหม้อยู่บนตระกรับนี้ โดย ก็ตาม ด้วยคุณสมบัติของขยะในประเทศไทย ที่มีขยะมูลฝอย
ขณะเผาไหม้ ตะกรับจะเคลือ่ นทีแ่ ละล�ำเลียงขยะจากจุดเริม่ ต้น อินทรีย์ซึ่งมีความชื้นสูงเป็นส่วนใหญ่ และด้วยพฤติกรรมการ
ถึงจุดสุดท้าย ภายใต้สภาวะอากาศที่เกินพอ (Excess Air)       ทิง้ ขยะทีไ่ ม่มกี ารคัดแยกขยะทีเ่ หมาะสม ท�ำให้ระบบนีส้ ามารถ
ทําให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ สามารถลดปริมาณขยะลง ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในอัตราเฉลีย่ ประมาณ 140 - 150 กิโลวัตต์
ได้กว่าร้อยละ 90 หรือน�้ำหนักลดลงร้อยละ 70 - 75 ทั้งนี้ การ - ชั่วโมงต่อตัน โดยระบบนี้มักมีขนาดใหญ่และเพื่อให้เกิด     
เคลื่อนที่ของตะกรับ ต้องได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง เพื่อ ความคุ้มค่าในการลงทุน ควรมีขนาดเครื่องละไม่ต�่ำกว่า 200
ท�ำให้ขยะมีการเคลือ่ นย้ายและผสมผสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตันต่อวัน
ส่งผลให้อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้สามารถแทรกซึมไปทั่วถึง    
เทคโนโลยีก๊าซซิฟิเคชั่น และไพโรไลซิส
พื้นผิวของขยะ
2) เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln)
เทคโนโลยีกา๊ ซซิฟเิ คชัน่ (Gasififfi ifi cation) และไพโรไลซิส
ระบบเตาเผาแบบหมุนเป็นการเผาไหม้มวลของขยะ (Pyrolysis) เป็นเทคโนโลยีที่ก�ำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมา มี    
โดยใช้หอ้ งเผาไหม้ทรงกระบอกซึง่ สามารถหมุนได้รอบแกน โดย รูปแบบการน�ำพลังงานกลับมาใช้ แตกต่างจากเทคโนโลยีการ
ขยะจะเคลื่อนตัวไปตามผนังของเตาเผาทรงกระบอก ตามการ เผาไหม้ที่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
หมุนของเตาเผาซึ่งท�ำมุมเอียงกับแนวระดับ

”
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เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค
เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค (Plasma Arc) เป็นเทคโนโลยี
ด้านพลังงานชัน้ สูง อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาและยังไม่แพร่หลาย
ใช้ก�ำจัดขยะได้หลายลักษณะ โดยสร้าง Plasma Arc Field ที่
มีอุณหภูมิสูงประมาณ 5,000 - 15,000 องศาเซลเซียส และ
ป้อนขยะเข้าไปใน Plasma Arc Field โดยตรง ซึ่งอุณหภูมิที่
สูงระดับนี้ จะสามารถแยกอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
ของขยะออกมาได้ ท�ำให้ขยะถูกความร้อนเผาท�ำลายลงหมด
สามารถลดปริมาณสารไดออกซินที่เกิดจากการเผาไหม้ลงได้
ความร้อนที่ได้สามารถน�ำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ส่วนหนึ่ง

14 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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”

กระบวนการเป็นก๊าซเชื้อเพลิง และมีการก�ำจัดมลภาวะที่เกิด
จากการเผาได้ดีกว่า
โดยเทคโนโลยีก�ำจัดขยะแบบก๊าซซิฟิเคชั่น เป็นการ
เผาไหม้ขยะในสภาวะที่อากาศน้อย (ปริมาณออกซิเจนน้อย)
ส่วนระบบไพโรไลซิส เป็นการเผาไหม้ขยะในสภาวะทีไ่ ม่มอี ากาศ
อุณหภูมทิ ใี่ ช้เผาไหม้สงู ประมาณ 1,200 -  1,400 องศาเซลเซียส
ผลที่ได้ คือ ปฏิกริยาการกลั่นสลายทางเคมีของขยะได้ก๊าซ     
เชื้อเพลิง โดยการท�ำปฏิกิริยาสันดาปแบบไม่สมบูรณ์ (Partial
Combustion) กล่าวคือ สารอินทรีย์ในขยะจะท�ำปฏิกิริยากับ
อากาศหรือออกซิเจนปริมาณจ�ำกัด ท�ำให้เกิดก๊าซซึ่งมีองค์
ประกอบหลัก ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน และมีเทน
ที่เรียกว่า Producer Gas
ในกรณีทใี่ ช้อากาศเป็นก๊าซท�ำปฏิกริ ยิ า ก๊าซเชือ้ เพลิง
ที่ได้จะมีค่าความร้อนต�่ำประมาณ 3 -  5 เมกะจูลต่อลูกบาศก์
เมตร แต่ถา้ ใช้ออกซิเจนเป็นก๊าซท�ำปฏิกริ ยิ า ก๊าซเชือ้ เพลิงทีไ่ ด้
จะมีค่าความร้อนสูงกว่าคือ ประมาณ 15 - 20 เมกะจูลต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึง่ น�ำไปใช้เป็นพลังงานในการขับกังหันก๊าซ (Gas
Turbine) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป โดยมีประสิทธิภาพผลิต
พลังงานไฟฟ้าต่อปริมาณขยะประมาณ 600 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ต่อตันขึ้นไป ซึ่งใกล้เคียงกับเทคโนโลยีเตาเผา (Incineration)
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้จ�ำเป็นต้องมีการจัดการ
ขยะก่อนส่งเข้าเตาเผา โดยมีการบดตัดขยะให้มขี นาดพอเหมาะ
และขนาดของเตาเผาในระบบนี้เดิมจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก คือ
ไม่เกิน 300 ตันต่อวัน แต่ปจั จุบนั มีการพัฒนาให้สามารถรองรับ
ได้สูงถึง 500 ตันต่อวัน

เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค
เป็นเทคโนโลยีดา้ นพลังงานชัน้ สูง
อยูใ่ นระหว่างการพัฒนา
และยังไม่แพร่หลาย
ใช้กำ� จัดขยะได้หลายลักษณะ

”

อย่างไรก็ตาม ระบบนีใ้ นปัจจุบนั ยังอยูใ่ นขัน้ ตอนของ
การศึกษา วิจยั และพัฒนา ปรับปรุงเทคโนโลยีให้มคี วามเหมาะสม
ปลอดภัย และเกิดความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์

การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ
การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived
Fuel: RDF)  เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ขยะที่เป็นเชื้อเพลิง มี   
ประสิทธิภาพสําหรับกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยการ
แปรรูปขยะด้วยวิธผี า่ นกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัตทิ างเคมี
และคุณสมบัตทิ างกายภาพ ให้กลายเป็นเชือ้ เพลิงแข็งทีส่ ามารถ
ผลิตพลังงานได้ โดยมีคุณสมบัติในด้านความร้อน ความชื้น
ขนาด และความหนาแน่น ที่เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิง
สาํ หรับป้อนเข้าสูห่ ม้อน�ำ 
้ เพือ่ ผลิตไอน�ำ้ ส�ำหรับส่งไปขับเคลือ่ น
กังหันไอน�้ำ  (Steam Turbine) ในการเดินเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
ต่อไป
การผลิตเชื้อเพลิงขยะ เริ่มจากการคัดแยกขยะที่ไม่
สามารถเผาไหม้ได้ และขยะทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ออก
จากขยะทีจ่ ะเข้าสูร่ ะบบ จากนัน้ จึงป้อนขยะเข้าสูเ่ ครือ่ งสับเพือ่
ลดขนาด และล�ำเลียงเข้าสู่เตาอบเพื่อลดความชื้นโดยการใช้
ความร้อนจากไอน�้ำหรือลมร้อนเพื่ออบขยะให้แห้ง ซึ่งจะทําให้
น�ำ้ หนักลดลงเกือบร้อยละ 50 แล้วส่งเข้าเครือ่ งอัดแท่ง เพือ่ ทํา
เป็นเชือ้ เพลิงขยะอัดแท่งทีม่ ขี นาด และความหนาแน่นเหมาะสม
ต่อการขนส่งไปจําหน่ายเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในบางกรณีจะมีการ
เติมหินปูนเข้าไประหว่างการอัดเป็นเม็ด เพื่อควบคุมและลด
ปริมาณก๊าซพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้
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การเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ
เทคโนโลยี

ข้อดี

ข้อเสีย

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากหลุม
ฝั งกลบขยะ (Landfill Gas to
Energy)

- หลุมฝั งกลบขยะมูลฝอยมีอยูแ่ ล้ วจ�ำนวน มาก เทคโนโลยีนี ้จะช่วย - ต้ องมีปริ มาณขยะมูลฝอยในหลุมฝั ง
กลบมากกว่า 1 ล้ านตัน จึงจะเกิดความ
ลดการปล่อยมีเทนขึ ้นสูบ่ รรยากาศ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
- ลดความเสีย่ งในการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้ บริเวณจุดทีฝ่ ั งกลบ
- เทคโนโลยีไม่ซบั ซ้ อนมากนัก สามารถพัฒนาเทคโนโลยีขึ ้นเองได้ - การพยากรณ์อตั ราเกิดก๊ าซ ขึ ้นอยูก่ บั
หลายปั จจัย ยากต่อการพยากรณ์
ภายในประเทศ
- องค์ความรู้ยงั ไม่แพร่หลาย

เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบ
ไม่ใช้ ออกซิเจน (Anaerobic
Digestion : AD)

- ต้ องส่งเสริมให้ มีการแยกขยะอินทรี ย์
- เป็ นเทคโนโลยีสะอาด
จากต้ นทาง
- องค์ประกอบขยะมูลฝอยในประเทศมีสารอินทรียท์ ยี่ อ่ ยสลายได้สงู
- เทคโนโลยีไม่ซบั ซ้ อน สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ เองภายใน - ควรพัฒนาสายพันธุ์จลุ นิ ทรียท์ ใี่ ห้ Gas
Yield สูง และทนทานสภาพสิง่ แวดล้อม
ประเทศ
ได้ ดี
- ควรสร้ างตลาดให้ กบั สารปรับปรุ ง
คุณภาพดินเพือ่ เพิม่ รายได้ ให้ ระบบ

เทคโนโลยีเตาเผาขยะ
(Incineration)

-

มีความยืดหยุน่ ต่อประเภทของขยะสูง
สามารถเผาท�ำลายขยะได้ หลากหลายประเภทในเวลาเดียวกัน
ลดมวลและปริมาตรได้ มาก
เวลาก�ำจัดสัน้
ผลิตพลังงานได้ มาก
ใช้ พื ้นทีร่ ะบบน้ อย

- เงินลงทุนและค่าใช้ จา่ ยในการปฏิบตั ิ
งาน และบ�ำรุงรักษาสูง
- ขนาดของโรงเผาที่มีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ ควรมีกำ� ลังการก�ำจัดไม่
ต�ำ่ กว่า 250 ตันต่อวัน
- เป็ นเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง ยังไม่สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีได้ เองในประเทศ

เทคโนโลยีผลิตก๊ าซเชื ้อเพลิง
(Gasification)

-

เป็ นเทคโนโลยีสะอาด
ลดมวลและปริมาตรได้ ดี
เวลาก�ำจัดสัน้
ผลิตพลังงานได้ มาก
ใช้ พื ้นทีร่ ะบบน้ อย

- ต้ องมีการคัดแยกขยะในเบื ้องต้ นก่อน
- เงินลงทุนและค่าใช้ จา่ ยในการปฏิบตั ิ
งานและบ�ำรุงรักษาสูง
- ยังขาดข้ อมูลโรงเผาทีม่ กี ารด�ำเนินงาน
ในเชิงพาณิชย์
- เป็ นเทคโนโลยีขนสู
ั้ ง

เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค
(Plasma Arc)

ุ หภูมสิ งู มากสามารถใช้ ในการเผาท�ำลายขยะ - ใช้ เงินลงทุนและค่าใช้ จา่ ยในการ
- ให้ ความร้ อนทีม่ อี ณ
ปฏิบตั งิ านและบ�ำรุงรักษาสูง
มูลฝอยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ขี ้เถ้ าที่เกิดจากกระบวนการจะเปลี่ยนสภาพเป็ น slag ซึง่ สาร - สถานภาพของเทคโนโลยีในปั จจุบนั ยัง
อยูใ่ นขันทดลองต้
้
นแบบ ยังไม่มขี ้ อมูล
อันตรายทีเ่ กิดขึ ้นในขี ้เถ้าจะถูกจับอยูใ่ น slag ท�ำให้หมดความเป็ นพิษ
ทีด่ ำ� เนินการในเชิงพาณิชย์

เทคโนโลยีผลิตเชื ้อเพลิง
ขยะ (Refuse Derived
Fuel: RDF)

- ไม่เป็ นระบบก�ำจัดทีเ่ บ็ดเสร็จในตัวเอง
- เป็ นเทคโนโลยีสะอาด
ยังต้ องการระบบก�ำจัดขันสุ
้ ดท้ าย
- ใช้ งานร่วมกับเทคโนโลยีก๊าซซิฟิเคชัน่ หรือไพโรไลซิส
- โรงผลิตมีขนาดเล็กสามารถสร้ างกระจายตามจุดต่างๆ ณ แหล่ง - ยังขาดข้ อมูลโรงงานก�ำจัดทีม่ กี ารเดิน
ระบบในเชิงพาณิชย์
ก�ำเนิดขยะ
- เชื ้อเพลิงทีไ่ ด้ ไม่จ�ำเป็ นต้ องผลิตพลังงานทันที เก็บไว้ ผลิตเมือ่ ใด - ยังไม่มตี ลาดการซื ้อขายเชื ้อเพลิงจาก
ขยะ
ก็ได้
- ใช้ พื ้นทีร่ ะบบน้ อย
- เทคโนโลยีสามารถพัฒนาได้ เองในประเทศ

ทีม่ า: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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การพิจารณาว่าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะแบบ
ใดมีความเหมาะสม จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณ
และคุณสมบัตขิ องขยะมูลฝอย เงินลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน
ความยากง่ายในการดําเนินการและบํารุงรักษา ความคุ้มค่าใน
การผลิตพลังงาน และความสามารถในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
ในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการน�ำเทคโนโลยีขา้ งต้นมาปรับใช้แล้ว
หลายเทคโนโลยี เช่น
โรงเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต ใช้เทคโนโลยีระบบ     
เตาเผา จากประเทศญี่ปุ่น สามารถใช้กับขยะมูลฝอยที่เผาไหม้
ได้เท่านั้น ระบบรับขยะได้ 250 ตันต่อวัน และน�ำความร้อนที่
ได้จากการเผาขยะ มาผลิตไอน�้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด
ก�ำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์ เริ่มผลิตไฟฟ้าเมื่อเดือนมกราคม
2546

โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝัง
กลบขยะก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ใช้เทคโนโลยีระบบวาง
ท่อรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะโดยผู้เชี่ยวชาญใน
ประเทศ ส�ำหรับก๊าซชีวภาพใช้ในการเดินเครือ่ งยนต์ผลิตกระแส
ไฟฟ้า ขนาดก�ำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ เริม่ ผลิตไฟฟ้าเมือ่ เดือน
พฤษภาคม 2551

”

โรงเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต
แผนพลังงานทดแทน
ใช้เทคโนโลยีระบบเตาเผาจากประเทศญีป่ นุ่
กระทรวงพลังงานจัดท�ำแผนการพัฒนาพลังงาน
สามารถใช้กบั ขยะมูลฝอย
ทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 ทีเ่ ผาไหม้ได้
2564) หรือ Alternative Energy Development Plan : AEDP

”

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน เทศบาลนคร
ระยอง ใช้เทคโนโลยีระบบย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน จาก
ประเทศฟินแลนด์ สามารถก�ำจัดได้เฉพาะขยะอินทรีย์ที่ย่อย
สลายง่ายเท่านัน้ ระบบออกแบบรับขยะอินทรียไ์ ด้ประมาณ 60
ตันต่อวัน เครือ่ งยนต์กา๊ ซส�ำหรับผลิตไฟฟ้า ขนาดก�ำลังการผลิต
625 กิโลวัตต์ เริ่มผลิตไฟฟ้าเมื่อเดือนธันวาคม 2547
โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝัง
กลบขยะราชาเทวะ ต�ำบลราชาเทวะ อ�ำเภอกิ่งแก้ว จังหวัด
สมุทรปราการ ใช้เทคโนโลยีระบบวางท่อรวบรวมก๊าซชีวภาพ
จากหลุมฝังกลบขยะโดยผู้เชี่ยวชาญในประเทศ ส�ำหรับก๊าซ
ชีวภาพใช้ในการเดินเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดก�ำลัง
การผลิต 950 กิโลวัตต์
16 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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(2012 - 2021) เพือ่ ก�ำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของประเทศ โดยได้ก�ำหนดเป้าหมายพลังงานจากขยะ
ในปี 2564 คือ 160 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันมีก�ำลังการผลิตรวม
13.45 เมกะวัตต์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบการส่งเสริม
การพัฒนาแผนพัฒนาฯ ที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและ
การใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง
- ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพลังงานจากขยะ ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดกลางและขนาด
เล็ก
  
- ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตพลังงานจากขยะ ใน
ชุมชนขนาดเล็ก เช่น ในโรงเรียน วัด ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ

เมษายน 2555

2. การแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบ ที่ยังไม่เอื้อ
ต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
- เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข พระราชบัญญัติร่วมทุน
พ.ศ.2535 เพื่อเอื้อให้เอกชนสามารถเข้าร่วมทุน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการผลิตพลังงาน
จากขยะทุกรูปแบบ โดยเฉพาะส่งเสริมการจัดการ
ขยะแบบ RDF แล้วน�ำมาผลิตหรือความร้อนร่วม
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมการผลิต
น�้ำมันจากขยะพลาสติก
3. การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ต่อประชาชน
- สร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่เป้าหมายการจัดตั้ง
ระบบผลิตพลังงานจากขยะ รณรงค์ให้ความรู้แก่
เด็ก เยาวชนในการจัดการขยะ เพื่อพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเชิงลึกระดับพื้นที่
4. การส่งเสริมให้งานวิจยั เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบวงจร
- ศึกษาการจัดการเชื้อเพลิง RDF
- วิจยั พัฒนาเตาเผาขยะและระบบผลิตพลังงาน
จากขยะขนาดเล็กไม่เกิน 50 ตันต่อวัน ให้
สามารถผลิตในประเทศ
- พัฒนามาตรฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการ
ผลิตน�้ำมันจากขยะพลาสติก

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการผลิต
พลังงานจากขยะ
ประเทศไทยมีปัญหาอุปสรรคหลายประการ ที่ท�ำให้
การลงทุนเพือ่ ผลิตพลังงานจากขยะไม่แพร่หลายเท่าทีค่ วร ได้แก่
กฎหมายและระเบียบต่างๆ การขาดความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการและการรณรงค์คดั แยกขยะ รวมทัง้ การขาดความ
เชือ่ มัน่ ในเทคโนโลยีทมี่ อี ยู่ ซึง่ การผลิตพลังงานจากขยะจะเกิด
ขึน้ ได้นนั้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยภาครัฐมีหน้าที่ช่วยอ�ำนวย
ความสะดวก เช่น การให้สิทธิประโยชน์และมาตรการต่างๆ
เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นภาคเอกชนในการลงทุนการผลิต
พลังงานจากขยะ โดยมีภาคประชาชนเห็นชอบ แต่ทผี่ า่ นมาจะ
ยังไม่เห็นผลเด่นชัดเนือ่ งจากการผลิตพลังงานจากขยะส่วนใหญ่
เกิดจากภาครัฐเป็นผู้ด� ำเนินการเองหรือให้การสนับสนุน          
งบประมาณในการก่อสร้างและด�ำเนินโครงการ

การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากขยะ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะสามารถขอรับการ     
ส่งเสริมฯ ได้ในประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการ
พื้นฐาน ประเภทย่อย 7.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือ      
ไอน�ำ 
้ โดยมีเงือ่ นไขว่าจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการ
ที่มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ ดังนี้
- ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักรทุกเขต
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา
8 ปี ทุกเขต โดยไม่กำ� หนดสัดส่วนการยกเว้นภาษี
เงินได้ฯ
- สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามเกณฑ์ที่ตั้งใน
แต่ละเขต
ทัง้ นี้ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่
2/2553 เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้
ก�ำหนดให้ประเภท 7.1.1 กิจการผลิตไฟฟ้าหรือไอน�้ำ  กรณีใช้
พลังงานหมุนเวียน จะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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- ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
- ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน�้ำประปา เป็น
สองเท่า
- ให้หกั ค่าติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

แต่ไม่รวมถึงโครงการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และต้อง
ยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ง
ปัจจุบนั (ณ เดือนมีนาคม 2555) มีโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากขยะมูลฝอยได้รบั การส่งเสริมฯ แล้ว 9 โครงการ รวมก�ำลัง
การผลิต 53.5 เมกะวัตต์  

เรียบเรียงจาก :
- บทความ “ขยะมูลฝอย” จากเว็บไซต์คลังปัญญาไทย
- บทความ “เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ” โดยส�ำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
- บทความ “พลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย” โดยคุณวิชชา ชาครพิพฒ
ั น์ รองผูอ้ �ำนวยการกองวิจยั และพัฒนา ฝ่ายวิจยั และพัฒนา ศูนย์ปรึกษา
การประหยัดพลังงาน หอการค้าไทย
- แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
- แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- รายงานการศึกษาความเหมาะสมการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงโรงงาน พร้อมเดินระบบเตาเผามูลฝอยขนาด 300 ตันต่อวัน ทีศ่ นู ย์ก�ำจัดมูลฝอย
อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์วจิ ยั การเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2554 โดยกรมควบคุมมลพิษ
- รายงานผลงานวิจยั เรือ่ ง การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน โดยทีมนักวิจยั ด้านการจัดการของเสีย/
ขยะมูลฝอย โครงการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายนักวิจยั สิง่ แวดล้อม ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม

18 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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พลังงานทดแทน
พลังงานยั่งยืน
สุนันทา อักขระกิจ

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
จากพลังน�้ำ
เขื่อนเจ้าพระยา
โรงไฟฟ้าพลังน�้ำเขื่อนเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บรมราชาภิเษก ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด ซึง่ ใช้ศกั ยภาพจากนำ�้ ทีร่ ะบายลงท้ายเขือ่ นให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีก�ำลังผลิตรวม 12 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 35,624 ตันต่อปี และช่วยลด
การน�ำเข้าน�้ำมันจากต่างประเทศถึง 15 ล้านลิตรต่อปี
ประตูน�้ำส�ำหรับเรือสัญจรติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตร
ยาว 170.5 เมตร เรือขนาดใหญ่สามารถผ่านเข้าออกได้
บนสันเขื่อนมีสะพานกว้าง 7 เมตร สามารถรองรับ
รถที่มีน�้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 20 ตัน และมีทางระบายน�้ำล้น
ฉุกเฉินสร้างบนคันกั้นน�้ำซ้ายมือเหนือเขื่อนเจ้าพระยา กว้าง
10 เมตร ยาว 1,000 เมตร เพื่อช่วยระบายน�้ำเมื่อเกิดอุทกภัย
อัตราการระบายน�้ำผ่านเขื่อนสูงสุดประมาณ 3,300 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที แต่การปล่อยน�้ำจะควบคุมให้อยู่ในระดับไม่เกิน
2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ลุ่มต�่ำ    
ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา

เขือ่ นเจ้าพระยา เป็นเขือ่ นทดน�ำ้ ขนาดใหญ่ทสี่ ร้างขึน้
เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน
หมู่ที่ 3 ต�ำบลบางหลวง อ�ำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มี
ลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 237.5 เมตร สูง
16.5 เมตร ติดตั้งบานประตูเหล็กรูปโค้งสูง 7.5 เมตร มีช่อง
ระบายให้น�้ำไหลผ่านขนาดกว้าง 12.5 เมตร จ�ำนวน 16 ช่อง

”

ท�ำความรู้จักกับเขื่อนเจ้าพระยา

เขือ่ นแห่งนีใ้ ช้ประโยชน์
ด้านการชลประทาน
การทดน�ำ้ เพือ่ การเกษตร
ด้วยการระบายน�ำ้ จากแม่นำ�้ ในภาคเหนือ
สูภ่ าคกลางและอ่าวไทย
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ปี  2445  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว นายเย โฮมัน วันเดอร์ไฮเด ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ชลประทานชาวฮอลันดา เสนอให้สร้างโครงการเจ้าพระยาใหญ่
ที่อ�ำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท แต่ประเทศไทยต้องใช้งบ
ประมาณบ�ำรุงประเทศในด้านอื่นๆ ก่อน จึงท�ำให้แผนการ
ก่อสร้างโครงการเจ้าพระยาใหญ่ต้องระงับไว้ก่อน
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ได้เกิดภาวะฝนแล้งติดต่อกันกว่า 3 ปี เมือ่ ถึงปี 2456
เซอร์ ทอมมัส เวอร์ด ผูเ้ ชีย่ วชาญชาวอังกฤษ ได้เสนอให้กอ่ สร้าง
โครงการเจ้าพระยาใหญ่ขนึ้ อีกครัง้ แต่ในช่วงเวลานัน้ อยูร่ ะหว่าง
การเกิดสงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่ การก่อสร้างโครงการเจ้าพระยา
ใหญ่จึงต้องระงับอีกเป็นครั้งที่สอง
เมือ่ ถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ล
อดุลยเดช ประมาณปี 2491 ขณะทีห่ ลายประเทศประสบภาวะ
ขาดแคลนอาหาร องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) จึงได้พิจารณาถึงความจ�ำเป็นของโครงการเจ้าพระยา
ใหญ่อกี ครัง้ หนึง่   ดังนัน้ ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน  กรมชลประทาน
จึงได้เสนอโครงการต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และรัฐบาล
:: ทัศนียภาพบริเวณเขือ่ นเจ้าพระยา
ก็ได้พจิ ารณาเห็นชอบตามทีเ่ สนอ ประกอบกับในปี 2492 รัฐบาล
ได้เข้าเป็นสมาชิกธนาคารโลก จึงขอกู้เงินเพื่อสร้างโครงการ    
ส�ำหรับทัศนียภาพโดยรอบเขื่อนนับว่าสวยงามมาก  
ดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2493 เป็นเงินจ�ำนวน 18 ล้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมกราคม บริเวณแม่น�้ำเหนือ
เหรียญสหรัฐฯ
เขือ่ นจะมีฝงู นกเป็ดน�ำ้ นับหมืน่ มาอาศัยหากิน ซึง่ เขือ่ นแห่งนีใ้ ช้
ประโยชน์ด้านการชลประทาน การทดน�้ำเพื่อการเกษตร ด้วย
การระบายน�้ำจากแม่น�้ำในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย
องค์การอาหารและเกษตร
ส่งน�้ำไปในพื้นที่เพาะปลูกภาคกลาง เข้าคลองส่งน�้ำสายใหญ่
แห่งสหประชาชาติ
รวม 5 สาย คือ แม่น�้ำน้อย แม่น�้ำท่าจีน คลองมะขามเฒ่า อูท่ อง  คลองชัยนาท - ป่าสัก และคลองชัยนาท - พระนครศรีอยุธยา   ได้พจ
ิ ารณาถึงความจ�ำเป็นของโครงการ
รวมทั้งยังใช้น�้ำในการผลิตไฟฟ้าส�ำหรับจ่ายในจังหวัดด้วย

”

เขื่อนฯ เปิดเป็นทางการเมื่อปี 2500

เจ้าพระยาใหญ่อกี ครัง้ หนึง่
กรมชลประทานจึงสร้างโครงการดังกล่าว
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2493

”

โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ เป็นโครงการ
พัฒนาลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยาเพือ่ การเพาะปลูกส�ำหรับพืน้ ทีร่ าบภาค
กลางสองฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา  ตัง้ แต่จงั หวัดชัยนาทลงมาจนถึง
กรมชลประทานได้เริม่ เตรียมงานเบือ้ งต้นเมือ่ ปี 2494
อ่าวไทย เดิมการเพาะปลูกในเขตพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ ต้องอาศัยน�ำ้ ฝน
เป็นหลัก  ในปีทเี่ กิดภาวะฝนแล้งเกษตรกรในอดีตจึงได้รบั ความ และเริ่มงานก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา พร้อมกับระบบส่งน�้ำ       
ในปี 2495 จนแล้วเสร็จในปี 2500 ช่วงระหว่างการก่อสร้าง
เดือดร้อนอยู่เสมอ
20 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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นายกรัฐมนตรีแถลงมา ได้เล็งเห็นความส�ำคัญและสนใจในการ
ท�ำนุบ�ำรุงประเทศ โดยการที่จะสร้างโครงการชลประทานเพื่อ
ส่งเสริมช่วยการเพาะปลูกและการท�ำนาให้ได้ผลดียงิ่ ขึน้ จึงเป็น
ทีน่ า่ ยินดียงิ่ นักทีเ่ ขือ่ นเจ้าพระยา อันเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ
ชลประทานที่ได้ด�ำริกันมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เป็นอันก่อสร้างส�ำเร็จลงได้ใน
ปัจจุบัน
ทั้งนี้ เป็นหลักพยานอันหนึ่งถึงความเพียรพยายามที่
จะด�ำเนินการอันจะก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยไม่ย่อท้อ
:: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
ต่ออุปสรรค ซึ่งนับว่าเป็นคุณสมบัติอันดีของคนไทย ตามค�ำ
พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเยีย่ ม เมือ่ วันที่ 27
กันยายน 2498
ชี้แจงของนายกรัฐมนตรีนั้น ก็เห็นได้แล้วว่า ความส�ำเร็จของ
เขือ่ นเจ้าพระยาได้สง่ ผลให้แก่พนื้ ทีน่ าทัง้ สองฝัง่ ในระยะเริม่ แรก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   แล้วเพียงไร ข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วย และขอบรรดาท่าน
พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเยีย่ มเมือ่ วันที่ 27 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนี้จงได้รับค�ำชมเชยทั่วกัน
กันยายน 2498 และเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดเขือ่ นเจ้าพระยา
ได้เวลาแล้วข้าพเจ้าจะได้กระท�ำพิธเี ปิดเขือ่ นเจ้าพระยา
เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2500 โดยมีพระราชด�ำรัสว่า
ขอให้เขื่อนเจ้าพระยานี้จงสถิตอยู่ด้วยความมั่นคงถาวร ได้
อ�ำนวยบริการแก่ประเทศชาติและเพิ่มพูนประโยชน์แก่กสิกร
ต่อไปอย่างไพศาล สมตามปณิธานทีไ่ ด้กอ่ สร้างขึน้ นัน้ ทุกประการ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกๆ คนทั่วกัน"
ในปี  2550 ซึง่ เป็นปีทเี่ ขือ่ นเจ้าพระยาได้กอ่ สร้างและ
ท�ำหน้าที่ในการบริหารจัดการลุ่มน�้ำเจ้าพระยามาครบ 50 ปี  
และยังเป็นปีทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงมีพระชนมพรรษา
80 พรรษา กรมชลประทานจึงได้จดั งานขึน้ บริเวณเขือ่ นเจ้าพระยา
ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2550  ในชื่องาน "80 พรรษา
มหาราช ตามรอยพระบาทยาตรา เขือ่ นเจ้าพระยา 50 ปี"  โดย
มีนายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

"ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีเปิด
เขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้ ประเทศของเราเป็นประเทศกสิกรรม
ทั้งข้าวก็เป็นอาหารหลักของประชาชนพลเมือง การอยู่ดีกินดี
ของอาณาประชาราษฎร์และความสมบูรณ์มั่งคั่งของประเทศ
ยังต้องอาศัยอยูก่ บั การเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การปลูกข้าวในภาคกลางนี้ รัฐบาลของเราทุกยุคทุกสมัย ดังที่

”

:: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงเปิดเขือ่ นเจ้าพระยา เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2500

โรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ ฯ เป็นโครงการ
ทีส่ นองนโยบายด้านพลังงาน
ของรัฐบาล ทีม่ งุ่ ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน
และลดการน�ำเข้าพลังงาน
จากต่างประเทศ
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ก�ำเนิดโรงไฟฟ้าพลังน�้ำฯ
อย่างไรก็ตาม  ตลอดระยะเวลา 55 ปีทผี่ า่ นมา  เขือ่ น
เจ้าพระยาภายใต้การบริหารจัดการของกรมชลประทานได้อำ� นวย
ประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็น
อย่างมาก โดยน�้ำที่ระบายผ่านเขื่อนลงท้ายน�้ำในแต่ละปีนั้น  
พบว่ามีปริมาณ และศักยภาพเพียงพอที่จะน�ำมาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์เพิ่มขึ้นในการผลิตไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง
จึงเป็นทีม่ าของการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ ท้ายเขือ่ น
:: โมเดลเครือ่ งผลิตไฟฟ้าพลังน�ำ้
แห่งนี้ เพื่อใช้ทรัพยากรน�้ำที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างจริงจัง และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ดังนัน้ จึงได้รบั เลือกจากกระทรวงพลังงานให้เป็นหนึง่ ในกิจกรรม
โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้
เฉลิมพระเกียรติปี 2553 ในหัวข้อ ลดโลกร้อนถวายพ่อ
ด�ำเนินการก่อสร้างเมือ่ เดือนตุลาคม 2550 เป็นการก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าพลังน�้ำที่มีก�ำลังผลิต 6 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 2 เครื่อง ใช้
ปริมาณน�ำ้ ในการผลิตไฟฟ้าเฉลีย่ เครือ่ งละ 97.3 ลูกบาศก์เมตร
โรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ ฯ นับเป็นโรงไฟฟ้า ต่อวินาที โดยน�้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้ว จะปล่อยคืนสู่แม่น�้ำ
เจ้าพระยาตามเดิม จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการระบายน�้ำ
พลังงานสะอาด ทีช่ ว่ ยลด
เพื่อการชลประทานแต่อย่างใด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
นอกจากนีย้ งั ได้ดำ� เนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด
ได้ถงึ 35,624 ตันต่อปี
22 กิโลวัตต์ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพือ่ ส่งกระแสไฟฟ้าทีผ่ ลิต
ได้ให้แก่ระบบส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ที่มีอยู่เดิม
และลดการน�ำเข้าน�ำ้ มัน

”

”

จากต่างประเทศ 15 ล้านลิตรต่อปี

กฟผ. ผนึก กรมชลประทาน สนองนโยบาย
พลังงานรัฐบาล

โรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ ฯ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
กฟผ. และกรมชลประทาน เพือ่ สนองนโยบายด้านพลังงานของ
รัฐบาล ทีม่ งุ่ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน  
และลดการน�ำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยบริการจัดการ
น�้ำที่มีอยู่แล้วจากเขื่อนเจ้าพระยาของกรมชลประทาน น�ำมา
ผ่านเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าก่อนทีจ่ ะระบายลงท้ายเขือ่ น เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดทัง้ ด้านการเกษตร อุปโภค บริโภค และพลังงาน   
นับเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการลุ่มน�้ำเจ้าพระยา และสิ่งแวดล้อม
22 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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โรงไฟฟ้าพลังน�้ำฯ นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด  
ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้    
เชือ้ เพลิง ทีก่ อ่ ให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ถงึ 35,624 ตันต่อปี และ
ลดการน�ำเข้าน�้ำมันจากต่างประเทศ 15 ล้านลิตรต่อปี รวมทั้ง
ยังช่วยสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของจังหวัดชัยนาท        
ส่งเสริมการศึกษาวิจยั ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

และสร้างรายได้ให้แก่แรงงานท้องถิ่น รวมถึงเพิ่มศักยภาพ    
ด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัดชัยนาทอีกด้วย
ทั้งนี้  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงประกอบพิธเี ปิดโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ เขือ่ นเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ
60 ปี  บรมราชาภิเษก ของ กฟผ.  ณ เขื่อนเจ้าพระยา อ�ำเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท

รายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเขื่อนเจ้าพระยา
ส�ำหรับโรงไฟฟ้าฯ แห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณฝั่งซ้ายเขื่อน ประโยชน์ที่จะได้รับจากโรงไฟฟ้าฯ
ดินกัน้ ล�ำน�ำ้ เดิมของเขือ่ นเจ้าพระยา มีหลักการท�ำงานโดยการน�ำ
น�ำ้ ทีเ่ ขือ่ นต้องระบายลงทางด้านท้ายเขือ่ นอยูแ่ ล้ว มาผ่านเครือ่ ง
ส�ำหรับประโยชน์ทภี่ าคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจะได้รบั
ผลิตไฟฟ้าก่อนระบายลงท้ายน�้ำตามเดิม  ซึ่งน�้ำไม่ได้สูญหาย จากโรงไฟฟ้าฯ แห่งนี้คือ
ไปไหน ไม่มีการปนเปื้อน อุณหภูมิน�้ำไม่ได้สูงขึ้น แต่น�้ำถูกใช้
ประการแรก ลดการน�ำเข้าเชือ้ เพลิงราคาแพงจาก
ประโยชน์ให้มคี ณ
ุ ค่ามากยิง่ ขึน้ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อการจัดสรร
ต่างประเทศ และช่วยลดการสูญเสีย
น�้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่กรมชลประทานวางแผนไว้
เงินตราต่างประเทศ
ลักษณะโครงการโรงไฟฟ้าฯ เป็นโรงไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประการที่สอง ลดการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด          
ขนาดความกว้าง 24 เมตร ยาว 40.5 เมตร  และสูง 37.4 เมตร  
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และวิกฤติ
ประกอบด้วยเครือ่ งผลิตไฟฟ้าพลังน�ำ้ ขนาด 6 เมกะวัตต์ จ�ำนวน
โลกร้อน
2 เครื่อง ความสูงน�้ำที่ออกแบบใช้ในการเดินเครื่อง 7 เมตร  
ประการที่สาม น�ำน�ำ้ จากเขือ่ นเจ้าพระยาทีม่ อี ยู่ และ
ปริมาณน�้ำที่ออกแบบใช้ในการเดินเครื่อง 99.5 ลูกบาศก์เมตร
ต้องปล่อยลงท้ายน�ำ้ ประมาณ 10,000
ต่อวินาที สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ย 60 ล้านกิโลวัตต์
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มาใช้ประโยชน์
ชั่วโมงต่อปี
ได้อย่างเต็มทีด่ ว้ ยการน�ำมาผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าแห่งนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 910
ได้อีก
ล้านบาท โดยมีบริษัท Sino-Hydro Corporation Limited  
ประการที่สี่ ช่วยส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านการ
เป็นผูร้ บั จ้างออกแบบและก่อสร้างด้านโยธา ซึง่ กรมชลประทาน
ผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน
และ กฟผ. เป็นผู้ด�ำเนินการ ทั้งนี้ได้เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างมา
ของประเทศไทย
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 ก�ำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้
ประมาณ 2 ปี 6 เดือน
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ประการที่ห้า เสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของ
อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอสรรพยา  
จังหวัดชัยนาท
ประการที่หก ท�ำให้เทศบาลต�ำบลมีรายได้จากภาษี
โรงเรือน และกองทุนพัฒนาพืน้ ทีร่ อบ
โรงไฟฟ้าฯ เพื่อน�ำไปพัฒนาท้องถิ่น
ประการที่เจ็ด เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิน่ ในช่วง
ก่อสร้างโครงการฯ

การบริหารจัดการน�้ำ ช่วงการเดินเครื่อง
โรงไฟฟ้าฯ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการน�้ำในช่วงที่มี
การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าฯ เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่กระทบกับผู้ที่
อยู่ในบริเวณดังกล่าว จึงได้ก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการไว้
ดังนี้
ประการแรก โรงไฟฟ้าฯ จะปล่อยน�ำ้ เพือ่ เดินเครือ่ ง
ตามแผนการระบายน�ำ้ ลงท้ายน�ำ้ ของ
กรมชลประทาน
ประการที่สอง ความแตกต่างของระดับน�ำ้ หน้าเขือ่ น
กับท้ายเขื่อนต้องไม่น้อยกว่า 3.5
เมตร แต่ไม่เกิน 10.5 เมตร
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ประการที่สาม ปริมาณน�ำ้ ทีไ่ หลผ่านอย่างน้อย 27.83
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ประการที่สี่ เมื่อมีปริมาณน�้ำไหลผ่านมากกว่า
27.83 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่
น้อยกว่า 97.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
จะเดิน 1 เครื่อง
ประการที่ห้า เมือ่ ปริมาณน�ำ้ ทีไ่ หลผ่านมากกว่า 97.3
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะเดิน 2
เครื่อง จนถึง 194.6 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที  
ประการที่หก ถ้าปริมาณน�้ำไหลผ่านเกิน 194.6
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน�้ำ
ส่วนทีเ่ กินจะต้องระบายผ่านบานประตู
ระบายน�ำ  
้ ทีอ่ าคารระบายน�ำ้ ล้นของ
เขื่อนเจ้าพระยา
ประการที่เจ็ด ในช่วงน�้ำหลาก หากความแตกต่าง
ของระดับน�้ำหน้าเขื่อนกับท้ายเขื่อน
น้อยกว่า 3.5 เมตร  จะหยุดเดินเครือ่ ง
ทัง้ หมด  และจะต้องระบายน�ำ้ ลงท้าย
น�ำ้ ทัง้ หมดผ่านบานประตูระบายน�้ำที่
อาคารระบายน�ำ้ ล้นของเขือ่ นเจ้าพระยา
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พลังงานทดแทน
พลังงานยั่งยืน
พัชรดา นวกะวงษ์การ

พลังงานแสงอาทิตย์…
พลังงานธรรมชาติที่ไม่สิ้นสุด
พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน (Renewable Energy) สามารถน�ำมา
ใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุด จึงนับเป็นพลังงานทางเลือกที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ทั่วโลกต่างประสบกับปัญหา
วิกฤติพลังงาน ตลอดจนสภาพความไม่แน่นอนของราคาพลังงานน�ำ้ มัน ซึง่ นับวันมีแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ และมีความ
ผันผวนสูง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ที่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาการน�ำเข้าน�้ำมันเชื้อเพลิงจ�ำนวนมาก
หากสามารถพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
ให้น�ำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่ต�่ำลง และมีการ
ใช้งานอย่างกว้างขวาง จะช่วยลดการพึ่งพาการน�ำเข้าน�้ำมัน
เชือ้ เพลิงและพลังงานชนิดอืน่ กระจายความเสีย่ งในการจัดหา
เชือ้ เพลิง ลดปัญหาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและภาวะโลกร้อน
อีกทัง้ ยังมีสว่ นสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานของประเทศอย่าง
ยั่งยืนได้ในอนาคต

อาทิตย์ของพื้นที่แห่งหนึ่งจะสูงหรือต�่ำ  ขึ้นอยู่กับปริมาณรังสี
จากดวงอาทิตย์ทตี่ กกระทบพืน้ ทีน่ นั้ โดยบริเวณทีไ่ ด้รบั รังสีจาก
ดวงอาทิตย์มาก ก็จะมีศักยภาพในการน�ำพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้สูง

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
“แสงอาทิตย์” เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติทมี่ ขี นาด
ใหญ่ที่สุด เป็นพลังงานสะอาดปราศจากการก่อมลพิษต่อ          
สิง่ แวดล้อมและมีอยูท่ วั่ ไป ตลอดหลายปีมานี้ เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนาจนถึงขั้นน�ำมาใช้งานได้จริง แต่
การน�ำมาใช้ประโยชน์ยงั มีขอ้ จ�ำกัดอยูบ่ า้ ง เนือ่ งจากแสงอาทิตย์
มีเฉพาะในตอนกลางวัน ตลอดจนมีความเข้มของแสงที่ไม่
แน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลที่เปลี่ยนไป
การน�ำอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นต้องทราบศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์
ของบริเวณที่จะใช้งานด้วย โดยทั่วไปศักยภาพพลังงานแสง

:: แผนทีศ่ กั ยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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เมื่อพิจารณาแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์    
รายวันเฉลีย่ ต่อปีของประเทศไทย พบว่าบริเวณทีไ่ ด้รบั รังสีจาก
ดวงอาทิตย์สงู สุดเฉลีย่ ทัง้ ปีแผ่เป็นบริเวณกว้าง คือ ทางตอนล่าง
และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมบางส่วน
ของจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด
ยโสธร อุบลราชธานี อุดรธานี และบางส่วนของภาคกลางที่
จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี โดย
พืน้ ทีด่ งั กล่าวคิดเป็นร้อยละ 14.3 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมดของประเทศ
ได้รบั รังสีจากดวงอาทิตย์รายวันเฉลีย่ ทัง้ ปี ในช่วง 19 - 20 เมกะ
จูลต่อตารางเมตร และร้อยละ 50.2 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมดได้รบั รังสี
จากดวงอาทิตย์ ในช่วง 18 - 19 เมกะจูลต่อตารางเมตร ส่วน
บริเวณที่มีศักยภาพค่อนข้างต�่ำมีเพียงร้อยละ 0.5 ของพื้นที่
ทั้งหมด เมื่อท�ำการเฉลี่ยความเข้มรังสีจากดวงอาทิตย์จากทุก
พืน้ ทีท่ วั่ ประเทศเป็นค่ารายวันเฉลีย่ ต่อปีจะได้เท่ากับ 18.2 เมกะจูล
ต่อตารางเมตร แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศกั ยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง

”

พลังงานแสงอาทิตย์
ทีต่ กกระทบพืน้ ทีป่ ระเทศไทย
มากกว่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า
ถึง 9,400 เท่า

”

หากพิจารณาจากค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยของ
ประเทศ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 5 กิโลวัตต์ - ชั่วโมงต่อตารางเมตร
ต่อวัน พืน้ ทีป่ ระเทศไทยทัง้ หมดประมาณ 510x109 ตารางเมตร
(320 ล้านไร่) คิดเป็นค่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกระทบพื้นที่
ประเทศวันละ 940,000x103 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในขณะที่
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศประมาณวันละ 100x103
ล้านกิโลวัตต์ - ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตก  
กระทบพื้นที่ประเทศ มากกว่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าถึง
9,400 เท่า
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เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อผลิตไฟฟ้า
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ ผลิตไฟฟ้า สามารถ
จ�ำแนกเป็น 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�ำการรวม
แสงไว้ที่วัตถุรับแสง โดยใช้กระจกหรือวัสดุสะท้อนแสงและ
หมุนตามดวงอาทิตย์ เพื่อสะท้อนแสงและส่งไปยังตัวรับแสง
ซึ่งจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานที่มีอุณหภูมิสูง
1) แบบ Parabolic Troughs ประกอบด้วยตัวรับ
แสงทีม่ ลี กั ษณะเป็นรางยาวโค้ง แบบมิตเิ ดียวทีต่ ดิ ตัง้ ไว้บนระบบ
หมุนตามดวงอาทิตย์แกนเดียว (Single-Axis Tracking System)
ท�ำหน้าทีร่ วมพลังงานแสงอาทิตย์สะท้อนไปยังท่อทีต่ งั้ ขนานกับ
แนวรางรวมแสง เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวที่ไหล
หมุนเวียนผ่านท่อโดยการแลกเปลีย่ นความร้อน เมือ่ ความร้อน
ถูกถ่ายเทให้ของเหลวท�ำงาน (โดยปกติจะเป็นน�ำ้ ) จะกลายเป็น
ไอน�้ำไปขับเคลื่อนกังหันไอน�้ำ  เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน�้ำที่
ผลิตจาก Parabolic Troughs Plants โดยทัว่ ไปจะต้องมีแหล่ง
ความร้อนจากก๊าซธรรมชาติเพือ่ เสริมให้เป็นไอน�ำ้ ทีอ่ มิ่ ตัวยวดยิง่
(Superheater)

:: Parabolic Troughs
:: หลักการท�ำงานของ
Parabolic Troughs
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2) แบบ Central Receivers หรือ Power Tower
ประกอบด้วย ตัวรับความร้อนที่ติดตั้งอยู่กับที่ตั้งอยู่บนหอคอย
ทีล่ อ้ มรอบด้วยแผงกระจกขนาดใหญ่เป็นจ�ำนวนมาก ทีเ่ รียกกัน
ว่า เฮลิโอสแตท โดยเฮลิโอสแตทจะหมุนตามดวงอาทิตย์ และ
สะท้อนรังสีไปยังตัวรับความร้อน ซึ่งภายในบรรจุของเหลว      
ท�ำหน้าทีด่ ดู ซับพลังงานความร้อนไว้ ของเหลวทีด่ ดู ซับพลังงาน
ความร้อนที่รับมาจากตัวรับความร้อน จะส่งต่อไปยังเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้าแบบกังหัน หรือน�ำไปเก็บไว้ในถังเก็บกักเพือ่ น�ำมา
ใช้งานต่อไป

ของเหลวร้อนก่อนแล้วน�ำไปใช้กับ Central Engine ระบบตัว
รวมความร้อนแบบเน้นเป็นจุดศูนย์กลาง (Parabolic Dishes)
มีประสิทธิภาพการแปลงเป็นความร้อนได้สูงกว่าชนิดตัวรวม
แบบราง (Parabolic Troughs) เนื่องจากสามารถท�ำงานได้ที่
อุณหภูมิที่สูงกว่า

:: Parabolic Dishes

:: หลักการท�ำงานของ Central Receivers
หรือ Power Tower

:: หลักการท�ำงานของ Parabolic Dishes
:: Central Receivers หรือ Power Tower

3) แบบ Parabolic Dishes ประกอบด้วย ตัวรวม
แสงลักษณะเป็นจานรูปทรง Parabolic ที่มีจุดศูนย์รวมแสง
เพื่อสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังตัวรับความร้อนที่ตั้งอยู่
บนจุดศูนย์รวม Parabolic Dishes จะใช้แผงสะท้อนทีม่ ลี กั ษณะ
โค้งเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ท�ำด้วยกระจกหรือฟิลม์ บาง (Laminated
Film) ตัวรวมแสงเหล่านีจ้ ะตัง้ อยูบ่ นโครงสร้าง ซึง่ ใช้ระบบหมุน
ตามดวงอาทิตย์สองแกน (Two-Axis Tracking System) เพือ่
รวมแสงให้เป็นจุดเดียว ไปรวมอยูบ่ นตัวรับความร้อน โดยความ
ร้อนทีไ่ ด้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงกับ Cycle Heat Engine
ซึ่งติดตั้งอยู่บนตัวรับความร้อน หรือน�ำความร้อนที่ได้ไปท�ำให้

เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าโดยเซลล์แสงอาทิตย์
“เซลล์แสงอาทิตย์” หรือทีเ่ รียกกันว่า Solar Cell หรือ
Photovoltaic หรือ PV เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท�ำ
หน้าทีเ่ ปลีย่ นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง
เซลล์แสงอาทิตย์ทำ� มาจากสารกึง่ ตัวน�ำ น�ำมาผ่านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ เมื่อมีแสงตก  
กระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงาน
ประกอบ ที่เรียกว่าโฟตอน (Photon) จะถ่ายเทพลังงานให้กับ
อิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึง่ ตัวน�ำ จนมีพลังงานมากพอที่
จะหลุดจากแรงดึงดูดของอะตอม และสามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้อย่าง
อิสระ ดังนัน้ เมือ่ อิเล็กตรอนมีการเคลือ่ นทีค่ รบวงจร ก็จะท�ำให้
เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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”

ในอดีตการผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์มรี าคาแพง
ปัจจุบนั ได้ลดลงมาค่อนข้างมาก

”

โฮลอิสระไปรออยูท่ ขี่ วั้ ต่อ ดังนัน้ เมือ่ มีการเชือ่ มกับวงจรภายนอก
เช่น เอาหลอดไฟฟ้ามาต่อคร่อมขั้วต่อ ก็จะเกิดการไหลของ
อิเล็กตรอน/โฮล ทีใ่ ห้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงกับวงจรภายนอก
ได้ และจะให้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ตราบเท่าที่ยังมีแสง
อาทิตย์ตกกระทบเซลล์ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
หรือกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้งานภายหลังได้

ในอดีตการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มรี าคาแพง
มาก แต่ปจั จุบนั ราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ลดลงมาค่อนข้าง
มาก และมีแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากปัจจุบนั
ทั่วโลกได้ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทาง
เลือก ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล จึงหันมาใช้เซลล์
แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น
องค์ประกอบหลักของ “เซลล์แสงอาทิตย์” คือ สาร
กึ่งตัวน�ำ 2 ชนิด มาต่อกัน เรียกว่า P-N Junction เนื่องจาก :: การเคลือ่ นทีข่ องอิเล็กตรอนและการเกิดพลังงานไฟฟ้า
สารกึ่งตัวน�ำที่ราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนโลกคือ ซิลิคอน จากเซลล์แสงอาทิตย์
(Silicon) จึงถูกน�ำมาใช้สร้างเซลล์แสงอาทิตย์มากทีส่ ดุ โดยน�ำ ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์
ซิลิคอนคัดแยกหลอมผ่านขั้นตอนการท�ำให้บริสุทธิ์ และท�ำให้
เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Photovoltaic แบ่งออกเป็น
เป็นผลึก จากนัน้ น�ำมาผ่านกระบวนการแพร่ซมึ สารเจือปน เพือ่
สร้างรอยต่อพีเอ็น โดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเป็นสาร 2 กลุ่มใหญ่
1. แบบ Crystalline Silicon  แบ่งออกเป็น
กึง่ ตัวน�ำชนิดเอ็น (เพราะน�ำไฟฟ้าด้วยอิเล็กตรอนซึง่ มีประจุลบ)
•   Monocrystalline Silicon Solar Cell เซลล์แสง
และเมือ่ เติมสารเจือโบรอน จะเป็นสารกึง่ ตัวน�ำชนิดพี (เพราะ
อาทิตย์ที่ท�ำจากซิลิคอน ชนิดผลึกเดี่ยว
น�ำไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้น เมื่อน�ำสารกึ่งตัวน�ำ
• Polycrystalline Silicon Solar Cell เซลล์แสง
ชนิดพีและเอ็นมาต่อกัน จะเกิดรอยต่อพีเอ็นขึ้น
อาทิตย์ที่ท�ำจากซิลิคอน ชนิดผลึกรวม
หลักการท�ำงานทัว่ ไปของเซลล์แสงอาทิตย์
2. แบบ Thin Film แบ่งออกเป็น
•   Amorphous Silicon Solar Cell  มีลักษณะเป็น
ฟิล์มบางเพียง 0.5 ไมครอน (0.0005 มิลลิเมตร)
มีน�้ำหนักเบามาก ประสิทธิภาพประมาณร้อยละ
5 - 10
• เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท�ำจากสารกึ่งตัวน�ำอื่นๆ เช่น
Gallium Arsenide Wafer (GaAs), Cadmium  
Telluride (CdTe) และ Copper Indium DiSelenide (CuInSe2) ทัง้ นี้ GaAs ให้ประสิทธิภาพสูง  
ถึงร้อยละ 20 - 25 แต่การผลิตยังมีต้นทุนที่สูง
ส่วนใหญ่ใช้ในกิจการด้านอวกาศ CdTe และ
เมือ่ แสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ ก็จะถ่าย
CuInSe2 ยังมีปญ
ั หาในส่วนผลกระทบจากการใช้
พลังงานให้อะตอมของสารกึ่งตัวน�ำ  ท�ำให้เกิดอิเล็กตรอนและ
สารประกอบแคดเมียมที่ค่อนข้างเป็นพิษ
28 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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:: Monocrystalline
Silicon Solar Cell

:: Polycrystalline
Silicon Solar Cell

:: Amorphous
Silicon Solar Cell

เนื่องจากแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสง
อาทิตย์เซลล์หนึง่ ไม่มากนัก ดังนัน้ เพือ่ ให้ได้กำ� ลังไฟฟ้ามากเพียง
พอส�ำหรับใช้งาน จึงมีการน�ำเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มา
ต่อกันในขนาดและจ�ำนวนทีเ่ หมาะสม เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(Solar Module หรือ Solar Panel) ลักษณะการต่อแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่ว่าต้องการกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า
- การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบขนาน จะท�ำให้
ได้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
- การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอนุกรม จะท�ำให้
ได้แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น

:: การต่อประกอบแผงเซลล์

การประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อความสะดวก
ในการน�ำไปใช้งาน โดยด้านหน้าของแผง ประกอบด้วย แผ่น
กระจกที่มีส่วนผสมของเหล็กต�่ำ  ซึ่งมีคุณสมบัติในการยอมให้
แสงผ่านได้ดี และยังเป็นเกราะป้องกันแผ่นเซลล์อีกด้วย         
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ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์

แผงเซลล์จะต้องมีการป้องกันความชื้นที่ดีมาก เพราะจะต้อง
อยูก่ ลางแจ้งเป็นเวลายาวนาน ในการประกอบจะต้องใช้วสั ดุที่
มีความคงทนและป้องกันความชื้นที่ดี เช่น ซิลิโคน และอีวีเอ
(Ethelele Vinyl Acetate) เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกันแผ่น
กระจกด้านบนของแผงเซลล์ จึงต้องมีการท�ำกรอบด้วยวัสดุทมี่ ี
ความแข็งแรง แต่บางครัง้ ก็ไม่มคี วามจ�ำเป็น ถ้ามีการเสริมความ
แข็งแรงของแผ่นกระจกให้เพียงพอ ซึ่งก็สามารถทดแทนการ
ท�ำกรอบได้เช่นกัน ดังนั้นแผงเซลล์จึงมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ
(laminate) ซึ่งสะดวกในการติดตั้ง

:: ส่วนประกอบแผงเซลล์

ลักษณะเด่นของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์
•   ใช้พลังงานจากธรรมชาติ คือ แสงอาทิตย์ ซึ่ง
สะอาดและบริสทุ ธิ์ ไม่กอ่ ปฏิกริ ยิ าท�ำให้สงิ่ แวดล้อม
เป็นพิษ
• เป็นการน�ำพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้อย่าง
คุ้มค่า และไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้
• สามารถน�ำไปใช้เพือ่ ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทกุ พืน้ ที่
บนโลก และได้พลังงานไฟฟ้าใช้โดยตรง
• ไม่ตอ้ งใช้เชือ้ เพลิงอืน่ ใดนอกจากแสงอาทิตย์ รวม
ถึงไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้าน
อากาศและน�้ำ 
• ไม่เกิดของเสียขณะใช้งาน จึงไม่มกี ารปล่อยมลพิษ
ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
• ไม่เกิดเสียงและไม่มกี ารเคลือ่ นไหวขณะใช้งาน จึง
ไม่เกิดมลภาวะด้านเสียง
• เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ และไม่มีชิ้นส่วนใดที่
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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มีการเคลือ่ นไหวขณะท�ำงาน จึงไม่เกิดการสึกหรอ
•   ต้องการการบ�ำรุงรักษาน้อยมาก
• อายุการใช้งานยืนยาว และประสิทธิภาพคงที่
• มีน�้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก และ
รวดเร็ว
• เนือ่ งจากมีลกั ษณะเป็นโมดูล จึงสามารถประกอบ
ได้ตามขนาดที่ต้องการ
• ช่วยลดปัญหาการสะสมของก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศ
เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์   ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
ไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ เป็นต้น
ซึ่งเป็นผลจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจ�ำพวก
น�ำ้ มัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่สง่
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เกิดปฏิกริ ยิ าเรือนกระจก
ท�ำให้โลกร้อนขึ้น ก่อให้เกิดฝนกรด และอากาศ
เป็นพิษ เป็นต้น

ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
แบ่งออกเป็น 3 ระบบ ดังนี้
1. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ
(PV Stand Alone System)
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ได้
รับการออกแบบส�ำหรับใช้งานในพืน้ ทีช่ นบททีไ่ ม่มรี ะบบจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าจาก National Grid โดยมีหลักการท�ำงานแบ่งได้เป็น 2
ช่วงเวลา กล่าวคือ
ช่วงกลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รบั แสงแดดสามารถ
ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลด พร้อมทั้งประจุพลังงานไฟฟ้าส่วน
เกินไว้ในแบตเตอรี่พร้อมๆ กัน
ช่วงกลางคืน เซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้รับแสงแดดจึง
ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้น พลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บ
ประจุไว้ในช่วงกลางวันจะถูกจ่ายให้แก่โหลด
จึงสามารถกล่าวได้วา่ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสง
อาทิตย์แบบอิสระ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โหลดได้ทงั้ กลาง
วันและกลางคืน
อุปกรณ์ระบบที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสง
อาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และ
อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
ชนิด Stand alone เป็นต้น
30 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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:: ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ

2. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับ
ระบบจ�ำหน่าย (PV Grid Connected System)
เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ทีถ่ กู ออกแบบ
ส�ำหรับผลิตไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสูร่ ะบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า National Grid
โดยตรง มีหลักการท�ำงานแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงกลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รบั แสงแดดสามารถ
ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดได้โดยตรง โดยผ่านอุปกรณ์เปลี่ยน
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และหากมีพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนทีเ่ กินจะถูกจ่ายเข้าระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า สังเกตได้จาก
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าจะหมุนกลับ
ช่วงกลางคืน เซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้ กระแสไฟฟ้าจากระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าจะจ่ายให้แก่โหลด
โดยตรง สังเกตได้จากมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าจะหมุนปกติ
ดังนัน้ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อ
กับระบบจ�ำหน่าย จะเป็นการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า
ในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
อุปกรณ์ระบบที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสง
อาทิตย์ อุปกรณ์เปลีย่ นระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแส
สลับชนิดต่อกับระบบจ�ำหน่ายไฟฟ้า Grid Connected เป็นต้น

:: ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบต่อกับระบบจ�ำหน่าย
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3. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสม
ผสาน (PV Hybrid System)
เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ทีถ่ กู ออกแบบ
ส�ำหรับท�ำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบเซลล์
แสงอาทิตย์กบั พลังงานลมและเครือ่ งยนต์ดเี ซล ระบบเซลล์แสง
อาทิตย์กับพลังงานลมและไฟฟ้าพลังน�้ำ  เป็นต้น โดยรูปแบบ
ระบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเป็น
กรณีเฉพาะ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและ
เครือ่ งยนต์ดเี ซล มีหลักการท�ำงาน กล่าวคือ ในช่วงเวลากลางวัน
เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าได้ จะจ่าย
กระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด Multi Function ท�ำงานร่วมกับไฟฟ้า
จากพลังงานลม จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลด พร้อมทั้งท�ำงาน
ประจุไฟฟ้าส่วนที่เกินไว้ในแบตเตอรี่
ในกรณีพลังงานลมต�ำ่ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าหรือเวลา
กลางคืนไม่มีไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชุดแบตเตอรี่จะจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่โหลด และกรณีแบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้า

มากจนถึงพิกัดที่ออกแบบไว้ เครื่องยนต์ดีเซลจะท�ำงานโดย
อัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ส�ำรองพลังงาน กล่าวคือ จะจ่ายกระแส
ไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่โดยตรง และแบ่งจ่ายให้แก่โหลดพร้อม
กัน และหากโหลดมีมากเกินไประบบจะหยุดท�ำงานทันที และ
จะเริ่มท�ำงานใหม่อีกครั้งเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์หรือพลังงานลม
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าประจุแบตเตอรีไ่ ด้ปริมาณตามพิกดั ที่
ออกแบบไว้ พร้อมทั้งขนาดโหลดอยู่ในพิกัดที่ชุดแบตเตอรี่
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้

:: ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน

การประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ในด้านต่างๆ
การน�ำพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาติมาทดแทนพลังงานรูปแบบอื่นๆ ได้รับความสนใจและเป็นที่
นิยมมากขึ้น สามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการด�ำรงชีวิต รวมถึงไม่เป็นการท�ำลายสิ่งแวดล้อม เช่น

สถานที่

การใช้งาน

บ้ านพักอาศัย

ระบบแสงสว่างภายในบ้ าน ระบบแสงสว่างนอกบ้ าน (ไฟสนาม ไฟโรงจอดรถ และโคมไฟรัว้ บ้ าน เป็ นต้ น)
อุปกรณ์ไฟฟาชนิดต่างๆ ระบบเปิ ด-ปิ ดประตูบ้าน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบระบายอากาศ เครื่อง
สูบน� ้ำ เครื่องกรองน� ้ำ และไฟส�ำรองยามฉุกเฉิน เป็ นต้ น

ระบบสูบน� ้ำ

เพือ่ การอุปโภค สาธารณูปโภค ฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ เกษตรกรรม เหมืองแร่ และชลประทาน เป็ นต้ น

ระบบแสงสว่าง

โคมไฟปายรถเมล์ ตู้โทรศัพท์ ปายประกาศ สถานทีจ่ อดรถ แสงสว่างภายนอกอาคาร และไฟถนนสาธารณะ
เป็ นต้ น

ระบบประจุแบตเตอรี่

ไฟส�ำรองไว้ ใช้ ยามฉุกเฉิน ศูนย์ประจุแบตเตอรี่ประจ�ำหมูบ่ ้ านในชนบททีไ่ ม่มไี ฟฟ้าใช้ แหล่งจ่ายไฟส�ำหรับใช้
ในครัวเรือนและระบบแสงสว่างในพื ้นทีห่ า่ งไกล เป็ นต้ น

ท�ำการเกษตร

ระบบสูบน� ้ำ พัดลมอบผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องนวดข้ าว เป็ นต้ น

เลี ้ยงสัตว์

ระบบสูบน� ้ำ ระบบเติมออกซิเจนในบ่อน� ้ำ (บ่อกุ้งและบ่อปลา) และแสงไฟดักจับแมลง เป็ นต้ น

อนามัย

ตู้เย็นหรือกล่องท�ำความเย็นเพือ่ เก็บยาและวัคซีน อุปกรณ์ไฟฟาทางการแพทย์ ส�ำหรับหน่วยอนามัย
หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ และสถานีอนามัย เป็ นต้ น
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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สถานที่

การใช้งาน

คมนาคม

สัญญาณเตือนทางอากาศ ไฟน�ำร่องทางขึ ้น-ลงเครื่องบิน ไฟประภาคาร ไฟน�ำร่องเดินเรือ ไฟสัญญาณข้ าม
ถนน สัญญาณจราจร โคมไฟถนน และโทรศัพท์ฉกุ เฉิน เป็ นต้ น

สือ่ สาร

สถานีทวนสัญญาณไมโครเวฟ อุปกรณ์โทรคมนาคม อุปกรณ์สอื่ สารแบบพกพา (เช่น วิทยุสนามของหน่วยงาน
บริการและทหาร) และสถานีตรวจสอบอากาศ เป็ นต้ น

บันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ

แหล่งจ่ายไฟฟาส�ำหรับบ้ านพักตากอากาศในพื ้นทีห่ า่ งไกล ระบบประจุแบตเตอรี่แบบพกพาติดตัวไปได้ และ
อุปกรณ์ไฟฟาทีใ่ ห้ ความบันเทิง เป็ นต้ น

พื ้นทีห่ า่ งไกล

ภูเขา เกาะ ป่ าลึก และพื ้นทีส่ ายส่งการไฟฟาเข้ าไม่ถงึ เป็ นต้ น

อวกาศ

ดาวเทียม

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโครงการ
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน สามารถขอรับการส่งเสริมฯ
ได้ในประเภท 7.1 กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน
ประเภทย่อย 7.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือไอน�ำ 
้ จัดเป็น
กิจการที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ และหากเป็นการผลิตโดยใช้
พลังงานหมุนเวียน จะให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่
มีความส�ำคัญ และเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศเป็นพิเศษ โดยได้รบั
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ทุกเขต
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ทุกเขต โดยไม่
ก�ำหนดสัดส่วนวงเงินภาษีที่ได้รับยกเว้น
- สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543

ทั้งนี้ ได้มีประกาศเพิ่มเติมส�ำหรับกิจการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์ และวัตถุดบิ ส�ำหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ตาม
ประเภท 5.5.10 โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามประกาศ       
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2553 เรื่อง การส่งเสริม
การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร (แผงเซลล์
แสงอาทิตย์และระบบผลิต) ทุกเขต
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ทุกเขตโดยไม่
ก�ำหนดสัดส่วนวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษี
- สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
โดยจะต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2555

”

มาตรการส่งเสริมการลงทุน กิจการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ปัจจุบนั มีโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมฯ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 123 โครงการ
ก�ำลังผลิตไฟฟ้ารวม 689.1 เมกะวัตต์

”

ปัจจุบนั มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ จ�ำนวนทั้งสิ้น 123 โครงการ ก�ำลังผลิต
ไฟฟ้ารวม 689.1 เมกะวัตต์ รายละเอียดดังนี้
32 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ก�ำลังผลิต จ�ำนวน
(เมกะวัตต์) โครงการ

สถานที่ตั้ง
Photovoltaic

Crystalline

ภาคเหนือ
• ล�ำปาง 2 โครงการ • สุโขทัย 1 โครงการ
ภาคกลาง
• สระบุรี 11 โครงการ • ลพบุรี 5 โครงการ
• นครปฐม/พระนครศรีอยุธยา/ก�ำแพงเพชร จังหวัดละ 4 โครงการ
• พระนครศรีอยุธยา/ลพบุร/ี นครสวรรค์ จังหวัดละ 2 โครงการ
• ชัยนาท/ปทุมธานี/เพชรบูรณ์ จังหวัดละ 1 โครงการ
ภาคตะวันออก
• ปราจีนบุรี 2 โครงการ • ชลบุรี 1 โครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• นครราชสีมา/ขอนแก่น จังหวัดละ 7 โครงการ
• อุดรธานี/บุรรี มั ย์ จังหวัดละ 3 โครงการ
• ชัยภูม/ิ นครพนม จังหวัดละ 2 โครงการ
• อุบลราชธานี/เลย/สกลนคร/ศรีสะเกษ/สุรนิ ทร์ จังหวัดละ 1 โครงการ
ภาคตะวันตก
• ตาก 2 โครงการ • ราชบุรี 1 โครงการ

รวม

Thin Film

Parabolic
Trough

ภาคเหนือ
• แม่ฮอ่ งสอน 2 โครงการ • ล�ำพูน/เชียงราย 1 โครงการ
ภาคกลาง
• ลพบุรี 11 โครงการ
• พระนครศรีอยุธยา 3 โครงการ
• สระบุร/ี นครสวรรค์ จังหวัดละ 2 โครงการ
• อ่างทอง/เพชรบูรณ์ จังหวัดละ 1 โครงการ
ภาคตะวันออก
• ปราจีนบุร/ี ฉะเชิงเทรา/นครนายก จังหวัดละ 1 โครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• อุดรธานี 4 โครงการ
• ศรีสะเกษ/อุบลราชธานี/นครราชสีมา จังหวัดละ 2 โครงการ
• ร้อยเอ็ด/นครราชสีมา/ขอนแก่น จังหวัดละ 1 โครงการ
ภาคตะวันตก
• ประจวบคีรขี นั ธ์ 3 โครงการ
• เพชรบุรี 1 โครงการ

Solar Thermal Concentrating

ภาคตะวันตก
• กาญจนบุรี 2 โครงการ
ภาคกลาง
• สุพรรณบุรี 1 โครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ชัยภูมิ 1 โครงการ
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รูปแบบ

รวม

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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21.0
356.3
30.5
237.1
44.2

MW
MW
MW
MW
MW

:: ทีต่ งั้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ ได้รบั การส่งเสริมฯ ทัง้ สิน้ 689.1 เมกะวัตต์
เรียบเรียงจาก
- พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่. กระทรวงพลังงาน. วันทีส่ บื ค้น 5 มิถนุ ายน 2555, จาก http://www.energy.go.th/index.php?q=node/375.
- เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์. ส�ำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน. วันทีส่ บื ค้น 8 มิถนุ ายน 2555
จาก http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/usr/bose/document/solar%20energy%20technology_paper.pdf
- เส้นทางสูพ่ ลังงานสีเขียว ตอนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์. ลีโอนิคส์. วันทีส่ บื ค้น 8 มิถนุ ายน 2555, จาก http://www.leonics.co.th/
html/th/aboutpower/greenway10.php.
- ความรูเ้ กีย่ วกับเซลล์แสงอาทิตย์. ลีโอนิคส์. วันทีส่ บื ค้น 8 มิถนุ ายน 2555, จาก http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/solar_knowledge.php.
- ชาย ชีวะเกตุ และ ชนานัญ บัวเขียว. (2543). การผลิตไฟฟ้าโดยเซลล์แสงอาทิตย์. วารสารนโยบายพลังงาน, ฉบับที่ 49 (กรกฎาคม-กันยายน 2543).
วันทีส่ บื ค้น 2 มิถนุ ายน 2555, จาก http://www.eppo.go.th/vrs/VRS49-09-Solar.html
- สุวพร ศิรคิ ณ
ุ . (2555). การจับตาพลังงานหมุนเวียนของไทยในปี 2555. มูลนิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม. วันทีส่ บื ค้น 9 มิถนุ ายน 2555,
จาก http://www.efe.or.th/article-detail.php?task=15&sessid=451.
- สุวพร ศิรคิ ณ
ุ . (2555). การชะลอการรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ทรี่ บี ร้อนจนไม่เป็นธรรม. มูลนิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม.
วันทีส่ บื ค้น 9 มิถนุ ายน 2555, จาก http://www.efe.or.th/article-detail.php?task=15&sessid=60
- ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจอ้ ย. (2553, 7 ตุลาคม). ปัจจัยทีค่ วรค�ำนึงถึงในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์. สัมมนาและเสวนา
การลงทุนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขมุ วิท.
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พลังงานทดแทน
พลังงานยั่งยืน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

นโยบายพลังงานของสหรัฐฯ

วิจัย - พัฒนา
พลังงานสะอาด

เมือ่ เดือนมกราคม 2552 ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกา ได้น�ำเสนอแผนฟืน้ ฟูและเพิม่
การลงทุน (American Recovery and Reinvestment Plan) แก่รัฐสภา โดยมาตรการหนึ่งภายใต้แผนนี้ คือ
การกระตุน้ การพัฒนาด้านพลังงานสะอาดตามโครงการ Clean Energy Finance Initiative เพือ่ ส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน การวิจัยและพัฒนาในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานสะอาด ซึ่งมี
เป้าหมายว่า จะมีการลงทุนของเอกชน 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ภายในปี 2555 ภายใต้มาตรการต่างๆ เช่น การค�้ำประกันสินเชื่อ การลดภาษีและเครดิต
ภาษีเป็นวงเงินมากกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ คาดว่ามาตรการด้านพลังงานนี้ จะก่อให้เกิดการสร้างงาน
ราว 500,000 ต�ำแหน่ง
ต่อมาประธานาธิบดีโอบามา ได้กล่าวค�ำแถลง รายงาน
สถานการณ์ของประเทศประจ�ำปีตอ่ รัฐสภา (State of Union)  
เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2554 ประกาศตัดเงินช่วยเหลือแก่ธรุ กิจ
ด้านพลังงานฟอสซิล ที่เป็นถ่านหิน น�้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
ซึง่ แต่ละปีเป็นภาระแก่รฐั บาลมากถึง 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ต่อปี เนื่องจากเป็นพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีล้าสมัยและมี              
ผลกระทบต่อมลภาวะ โดยจะน�ำเงินงบประมาณทีป่ ระหยัดได้
จากการนี้ ไปทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาในทิศทางใหม่ ที่จะมี
ความส�ำคัญในอนาคต 3 สาขา คือ ชีวเวชศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพื่อเสริมสร้าง  
ความมัน่ คงของประเทศ การอนุรกั ษ์โลก และการสร้างงานแก่
ชาวสหรัฐฯ  
ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ประธานาธิบดี    
โอบามา ได้กล่าวแถลงรายงานสถานการณ์ของประเทศประจ�ำ
ปีตอ่ รัฐสภา ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ทวี่ า่ “พิมพ์เขียวส�ำหรับสร้างอเมริกา
ให้ยืนยง” (Blueprint for America Built to Last) โดยมอง
ข้ามไปยังอนาคตถึงบทบาทของสหรัฐฯ ในแง่การพึง่ ตนเองด้าน
พลังงาน

ก�ำลังส�ำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ ในด้านพลังงาน คือ
ศ.ดร.สตีเฟน ชู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านพลังงาน ซึง่ เป็นชาวอเมริกนั เชือ้ สายจีน เกิดเมือ่ ปี 2491
ที่นครเซนต์หลุยส์ โดยบรรพบุรุษอพยพ มาจากมณฑลเจียงซู
ของประเทศจีน ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 สาขา คือ
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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สนับสนุนรถยนต์ประหยัดพลังงาน

”

สาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ที่มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ และ
ปริญญาเอกสาขาฟิสกิ ส์ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต
เบิร์กลีย์
จากนั้นได้เข้าท�ำงานเป็นนักวิจัยที่ Bell Labs มี       
ผลงานส�ำคัญ คือ คิดค้นวิธกี ารให้ความเย็น และดักจับอะตอม
โดยใช้ล�ำแสงเลเซอร์ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ท�ำให้สามารถวิเคราะห์
แต่ละอะตอมได้เที่ยงตรงแม่นย�ำยิ่งขึ้น และน�ำมาประยุกต์ใช้
ผลิตนาฬิกาอะตอม ทีม่ คี วามเทีย่ งตรงและแม่นย�ำสูง ผลงานนี้
ท�ำให้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ เมื่อปี 2540 และ            
ศ.ดร.ชู นับเป็นบุคคลแรกที่รับต�ำแหน่งในคณะรัฐมนตรีของ
สหรัฐฯ ภายหลังได้รบั รางวัลโนเบล โดยก่อนหน้านีม้ แี ต่รฐั มนตรี
ที่ได้รับรางวัลโนเบลภายหลังพ้นจากต�ำแหน่งแล้ว
ศ.ดร.ชู เป็นศาสตราจารย์สาขาฟิสกิ ส์ ทีม่ หาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด ตั้งแต่ปี 2530 ก่อนรับต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน เขาเป็นศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ และ
ชีววิทยาโมเลกุล และควบต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ Lawrence
Berkeley National Laboratory  มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
วิทยาเขตเบิรก์ ลีย   
์ ซึง่ เป็นสถาบันวิจยั ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการ
วิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ และพลังงานนิวเคลียร์
สมัยทีเ่ ป็นนักวิชาการ ศ.ดร.ชู มีวสิ ยั ทัศน์ในเรือ่ งของ
พลังงานหลายเรือ่ ง เช่น เรือ่ งเศรษฐกิจน�ำ้ ตาลกลูโคส (Glucose
Economy) เพือ่ ทดแทนการพึง่ พาน�ำ้ มันดิบ โดยปลูกพืชโตเร็ว
ในประเทศเขตร้อนชื้นที่มีแสงแดดจ้า จากนั้นจะน�ำพืชผลที่ได้
มาแปรรูปเป็นน�้ำตาลกลูโคส เพื่อน�ำไปแปรรูปต่อไปเป็น         
เชื้อเพลิงชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ
อีกวิสัยทัศน์ของเขา คือ การทาสีหลังคาอาคาร        
ทัว่ โลกด้วยสีขาว รวมถึงปรับปรุงถนนทีม่ สี ดี ำ� ทึบให้มสี อี อ่ นขึน้
เพือ่ ให้สามารถสะท้อนแสงกลับไปยังอวกาศ เป็นการลดปัญหา
โลกร้อน

รถยนต์เก่าทีถ่ กู น�ำมาแลก
จะถูกทุบทิง้ เป็นเศษเหล็ก
โดยมีการจ�ำหน่ายรถยนต์เก่า
เพือ่ ซือ้ รถยนต์ใหม่
ภายใต้โครงการนี้ 690,114 คัน

”

รัฐสภาสหรัฐฯ ยังได้ออกกฎหมาย Cash – for -            
Clunkers Act ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม     
2552 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2552  เพือ่ ให้การสนับสนุนทางการ
เงินแบบลดแลกแจกแถม  แก่ผู้ที่น�ำรถยนต์เก่าที่ใช้น�้ำมันมาก
มาแลกซื้อรถยนต์ใหม่ที่ประหยัดพลังงานขึ้น รถยนต์เก่าที่ถูก
น�ำมาแลกจะถูกทุบทิ้งเป็นเศษเหล็ก โดยมีการจ�ำหน่ายรถยนต์
เก่าเพือ่ ซือ้ รถยนต์ใหม่ภายใต้โครงการนี้ 690,114 คัน ได้รบั เงิน
สนับสนุนจากกระทรวงขนส่ง เป็นเงินเกือบ 2,900 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ รถยนต์เก่าที่น�ำมาแลกโดยเฉลี่ยสิ้นเปลืองน�้ำมัน        
มากถึง 6.8 กิโลเมตรต่อลิตร ขณะทีร่ ถยนต์ทซี่ อื้ ใหม่ สิน้ เปลือง
น�้ำมันลดลงเหลือ 10.6 กิโลเมตรต่อลิตร

:: ศ.ดร.สตีเวน ชู รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน สหรัฐฯ

เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2552 กระทรวงพลังงานของสรัฐฯ
ได้ให้เงินกู้แก่บริษัท ฟอร์ด เป็นเงิน 5,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ตามโครงการ Advanced Technology Vehicles Manufac- รถยนต์ไฟฟ้า 1 ล้านคัน ภายในปี 2558
turing Loan Program เพือ่ น�ำไปใช้ปรับปรุงและติดตัง้ เครือ่ งจักร
รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามา ได้ตั้งเป้าหมายให้
เพื่อผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้า 1 ล้านคัน ภายในปี 2558 โดยในปี 2552
36 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ก่อตั้งศูนย์วิจัยด้านพลังงาน
เมือ่ สหภาพโซเวียตเอาชนะสหรัฐฯ ในการส่งดาวเทียม
ดวงแรก คือ สปุตนิก ขึ้นสู่วงโคจร ท�ำให้สหรัฐฯ ตื่นตัวอย่าง
มากในด้านวิจยั และพัฒนา โดยได้กอ่ ตัง้ หน่วยงานโครงการวิจยั
ด้านป้องกันประเทศระดับสูง  (Defense Advanced Research
Projects Agency – DARPA) ขึน้ เน้นการวิจยั ในโครงการใน
ลักษณะ Technology Breakthrough  กล่าวคือ มีความเสีย่ งสูง
แต่หากวิจัยส�ำเร็จ จะนับเป็นการค้นพบครั้งใหญ่ และสามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ซึง่ ผลการวิจยั ของหน่วยงาน  
DARPA  ในครัง้ นัน้ ได้นำ� ไปสูผ่ ลงานส�ำคัญมากมาย เช่น ระบบ
อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีลอ่ งหนทีต่ รวจจับโดยเรดาห์ไม่ได้ ระบบ
GPS ฯลฯ
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นับว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้เผชิญกับความท้าทายแตก
ต่างจากในอดีตมาก โดยสิง่ ทีเ่ ป็น “ดาวเทียมสปุตนิก” ในปัจจุบนั
คือ เทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยประเทศคู่แข่งส�ำคัญใน
เทคโนโลยีในด้านนี้ ไม่ใช่สหภาพโซเวียตเหมือนกับในอดีต แต่
เป็นประเทศจีน

”

รัฐบาลได้ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำแก่บริษัท นิสสัน 2,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และบริษัท Tesla Motors 465 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ส�ำหรับการลงทุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ยังให้การสนับสนุนแก่
โครงการรถยนต์ไฮบริดแบบปลั๊กอินของ GM ตามโครงการ
สนับสนุนการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน (Advanced    
Technology Vehicles Manufacturing Loan program) เป็น
เงิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการผลิตรถยนต์ต้นแบบ เพื่อ
ทดสอบจ�ำนวน 625 คัน นอกจากนี้ บริษัท GM ยังได้รับเงิน
สนับสนุนเพิ่มเติมอีก 105 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อก่อสร้าง
โรงงานผลิตรถไฟฟ้าแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนล้อหลัง ที่ก�ำลังวิจัย
และพัฒนา เพื่อวางจ�ำหน่ายในอนาคต
รัฐสภายังได้ผ่านกฎหมาย Energy Improvement
and Extension Act เมือ่ เดือนตุลาคม 2551 ให้เครดิตภาษีแก่
การซื้อรถยนต์แบบ Plug - in Hybrid เป็นเงิน 2,500 เหรียญ
สหรัฐฯ บวกด้วยเงิน 417 เหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับความจุแต่ละ
กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ของแบตเตอรี่ที่เกิน 4 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
แต่ไม่เกิน 7,500 เหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับรถยนต์น�้ำหนักไม่เกิน
10,000 ปอนด์ และไม่เกิน 12,500 เหรียญ  ส�ำหรับรถน�้ำหนัก
ไม่เกิน  14,000 ปอนด์ ไม่เกิน 12,500 เหรียญสหรัฐฯ โดยเงิน
สนับสนุนจะถูกยกเลิกภายในเวลา 2 ไตรมาส ภายหลังจาก
รถยนต์แบบดังกล่าวสามารถจ�ำหน่ายได้ 250,000 คัน และจะ
ลดเครดิตภาษีลงเหลือร้อยละ 50 ใน 6 เดือนถัดไป จากนั้นจะ
ลดลงอีกร้อยละ 25 ในช่วง 6 เดือนต่อไป

ปัจจุบนั สหรัฐฯ นับเป็น
ประเทศทีใ่ ช้จา่ ยเงิน
ในด้านวิจยั และพัฒนา
ด้านพลังงานมากทีส่ ดุ ในโลก
โดยในปี 2554 ใช้จา่ ยด้านวิจยั และพัฒนา
2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

”

ศ.ดร.ชู ได้เปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเมื่อวันที่ 29
พฤศจิกายน 2553 ว่าสหรัฐฯ ยังมีโอกาสที่จะก้าวเป็นผู้น�ำของ
โลกในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ซึ่งจะน�ำไปสู่พลังงานที่
มีราคาถูก และไม่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่เวลา
แห่งโอกาสของสหรัฐฯ ที่จะใช้กอบกู้สถานการณ์นั้น ก�ำลังจะ
หมดลงหลังจากที่ ศ.ดร.ชู รับต�ำแหน่งรัฐมนตรี การวิจัยและ
พัฒนาในด้านพลังงานของสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ มาก ปัจจุบนั สหรัฐฯ
นับเป็นประเทศทีใ่ ช้จา่ ยเงินในด้านวิจยั และพัฒนาในด้านพลังงาน
มากทีส่ ดุ ในโลก โดยในปี 2554 ใช้จา่ ยด้านวิจยั และพัฒนา 2.3
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
นอกจากนัน้ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศจัดตัง้ หน่วยงาน
โครงการวิจยั ระดับสูง ในด้านพลังงาน (Advanced Research
Projects Agency for Energy – ARPA - E.) ในรูปแบบ
คล้ายคลึงกับ DARPA  เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีความ
เสีย่ งสูงและผลตอบแทนสูง เช่น การให้ทนุ วิจยั แก่บริษทั Envia
Systems เกี่ยวกับแบตเตอรี่แบบลิเธียม ไอออน ที่มีความจุสูง
มากขึ้นและราคาถูกลง ท�ำให้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตสามารถ
แล่นได้ไกลถึง 500 กิโลเมตร และเมือ่ ต้นปี 2555 บริษทั แห่งนี้
ประกาศผลส�ำเร็จเบือ้ งต้น โดยสามารถวิจยั แบตเตอรี่ แบบใหม่
ทีม่ คี วามจุไฟฟ้าสูงถึง 0.4 หน่วยต่อกิโลกรัม เพือ่ แก้ไขข้อจ�ำกัด
ของแบตเตอรีท่ ดี่ ที สี่ ดุ ในปัจจุบนั ทีม่ คี วามจุไฟฟ้าเพียง 0.2 หน่วย
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ต่อกิโลกรัม นับว่าต�่ำมาก เปรียบเทียบกับน�้ำมันเบนซินที่ให้ เป็นอันดับ 2 ในโลก คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของไฟฟ้าที่ผลิตทั้ง
พลังงานเทียบเท่ากับไฟฟ้า 13 หน่วยต่อกิโลกรัม
ประเทศ โดยรัฐเท็กซัสมีกำ� ลังผลิตมากทีส่ ดุ คือ 9,728 เมกะวัตต์
รองลงมา คือ รัฐไอโอวา 3,670 เมกะวัตต์ โดยกระทรวงพลังงาน
ของสหรัฐฯ มีวิสัยทัศน์จะเพิ่มสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลมเป็นขั้นต�่ำ ร้อยละ 20 ภายในปี 2573
ส่วนพลังงานจากน�้ำ ในปี 2553 สหรัฐฯ มีก�ำลังผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานน�ำ 
้ 98,700 เมกะวัตต์ นับว่ามีกำ� ลังผลิตมาก
เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากประเทศจีน แคนาดา บราซิล
ปัจจุบันสหรัฐฯ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้ำเป็นสัดส่วนร้อยละ
6.2 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด

การสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์
กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ยังสนับสนุน การผลิตไฟฟ้า
จากพลังแสงอาทิตย์ โดยมีโครงการ SunShot Initiative ที่มี
เป้าหมายพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้   
ต้นทุนต�ำ 
่ สามารถแข่งขันได้กบั การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานอืน่ ๆ
โดยไม่ต้องได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล ภายในปี 2563
กระทรวงพลังงานให้การสนับสนุนแก่บริษทั Solyndra
ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นเงิน 535 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
แต่บริษทั นี้ ล้มละลายภายหลังได้รบั สินเชือ่ เพียงไม่กเี่ ดือน ท�ำให้
กลายเป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวขานส�ำคัญ ที่ท�ำให้กระทรวง
พลังงานของสหรัฐฯ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
แต่ ศ.ดร.ชู ได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภา
เมือ่ ปลายปี 2554 ว่า ขณะทีธ่ นาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งประเทศ
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�ำหรับพลังงานลม ในปี 2554 สหรัฐฯ มีก�ำลังผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานลม 43,461 เมกะวัตต์ นับว่ามีกำ� ลังผลิตมาก
38 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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เดินหน้าพลังงานนิวเคลียร์
ปัจจุบนั ทัว่ โลกมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ประมาณ 441 โรง
ใน 30 ประเทศ ก�ำลังผลิตรวม 376,000 เมกะวัตต์ โดยสหรัฐฯ
มีมากทีส่ ดุ คือ 104 โรง และมีสดั ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
นิวเคลียร์ร้อยละ 19
แม้จะมีกระแสต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ภายหลัง
เหตุระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกู ชุ มิ ะ แต่กระทรวงพลังงานของ
สหรัฐฯ ประกาศจะเดินหน้าก่อตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งใหม่
ต่อไป โดยจะเน้นใช้เทคโนโลยีใหม่ คือ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
แบบโมดูลขนาดเล็ก (Small Modular Reactor – SMR) เป็น
เตาปฏิกรณ์ส�ำหรับผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกิน 300 เมกะวัตต์
แทนที่จะมีขนาด 1,000 – 1,400 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นขนาดของ
เตาปฏิกรณ์ขนาดปกติทกี่ อ่ สร้างในปัจจุบนั โดยจะก่อสร้างแบบ

”

”

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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โมดูล (Modular) ภายในโรงงาน แล้วยกมายังสถานทีก่ อ่ สร้าง
นอกจากนี้ ยังหาแนวทางออกแบบ เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ท�ำให้สามารถควบคุมคุณภาพเตาปฏิกรณ์ได้ดยี งิ่ ขึน้ และน�ำไป จากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หลายประการ เช่น การติดตั้ง
ติดตั้งไม่ยาก ไม่ต้องใช้น�้ำระบายความร้อน สามารถก่อสร้างที่ แบตเตอรี่เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อระบบสายส่งไฟฟ้าดับ โดย
จากการตรวจสอบของนาย  David  Lochbaum  ผู้เชี่ยวชาญ
ทะเลทรายได้
นิวเคลียร์ของ Union of Concerned Scientists พบว่ามีโรง
ไฟฟ้านิวเคลียร์เพียง 11 แห่ง จาก 104 แห่งในสหรัฐฯ ที่มี
กระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ
แบตเตอรี่ใช้ยาวนานถึง 8 ชั่วโมง ขณะที่ 93 แห่ง สามารถใช้
งานได้เพียง 4 ชัว่ โมงเท่านัน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ แบตเตอรีเ่ หล่านีย้ งั
ประกาศเดินหน้า
ไม่มีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอ ที่จะให้พลังงานแก่ปั๊มน�้ำในระบบ
ก่อตัง้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ระบายความร้อน  
แห่งใหม่ตอ่ ไป
เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น นาย Edward J. Markey  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ได้กล่าว
โดยจะเน้นใช้เทคโนโลยีใหม่
เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2554 ว่า จะเสนอกฎหมายก�ำหนดให้
คือ เตาปฏิกรณ์นวิ เคลียร์
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องมีแบตเตอรี่ เพื่อส�ำรองไฟฟ้าใช้ได้       
แบบโมดูลขนาดเล็ก
อย่างต�ำ 
่ 72 ชัว่ โมง และส�ำรองน�ำ้ มันดีเซลส�ำหรับเครือ่ งก�ำเนิด
ไฟฟ้าส�ำรอง เพื่อให้ใช้ได้ยาวนานถึง 14 วัน
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พลังงานทดแทน
พลังงานยั่งยืน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

จีนกับนโยบาย
พลังงานสีเขียว
การใช้พลังงานในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนในปี 2552 ได้แซงหน้าสหรัฐฯ กลายเป็นประเทศ
ที่ใช้พลังงานมากทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ นอกจากก่อให้เกิดการสิน้ เปลืองทางเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ทำ�ให้จีนต้องเร่งแก้ ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง

ประการแรก จีนเป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ดุ
ในโลก
ประการทีส่ อง การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท�ำให้
ประชากรมีรายได้มากขึ้น มีการซื้อ
สินค้าที่ใช้พลังงานจ�ำนวนมาก เช่น
โทรทัศน์ ตู้เย็น รถยนต์ ฯลฯ  
ประการทีส่ าม โครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ
ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมที่ใช้
พลังงานเข้มข้นจ�ำนวนมาก  เช่น เหล็ก  
และปูนซิเมนต์ ซึ่งจีนเป็นประเทศ      
ผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ยุทธศาสตร์สร้างความมัน่ คงด้านพลังงาน
ลงทุนส�ำรวจ ผลิต และขนส่ง ในต่างแดน
เดิมจีนผลิตน�้ำมันเพียงพอกับความต้องการภายใน
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ประมาณปี 2535 เป็นต้นมา จีน
ต้องน�ำเข้าน�ำ้ มันจากต่างประเทศมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง  ปัจจุบนั
จีนเป็นประเทศน�ำเข้าน�้ำมัน มากเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 57.5  
ของปริมาณความต้องการภายในประเทศ  จากการทีต่ อ้ งน�ำเข้า
พลังงานปิโตรเลียมจ�ำนวนมาก  จีนจึงใช้วธิ ไี ปส�ำรวจและจัดหา
พลังงานด้วยตนเองในประเทศต่างๆ เพือ่ ความมัน่ คงทางพลังงาน
ของประเทศ และลดการพึ่งพาบรรษัทน�้ำมันข้ามชาติ

”

ปัจจุบันจีนใช้พลังงานเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 20
ของปริมาณการใช้พลังงานของโลก และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 25 ในปี 2583 จากเหตุผลหลายประการ

จีนใช้วธิ สี ำ� รวจและจัดหาพลังงาน
ในประเทศต่างๆ
เพือ่ ความมัน่ คงทางพลังงาน
ของประเทศและลดการพึง่ พา
บรรษัทน�ำ้ มันข้ามชาติ

”

รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของจีน คือ บริษัท Petro
China บริษทั Sinopec บริษทั China National Offshore Oil
Corp (CNOOC) ได้ไปลงทุนในด้านส�ำรวจและพัฒนาแหล่ง
40 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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รุ่ยลี่ ก่อนถึงปลายทางที่นครคุนหมิง จากนั้นจะส่งต่อให้กับ
มณฑลยูนนาน  มณฑลเสฉวน และมหานครฉงชิ่ง นอกจากนี้
ยังมีท่อขนส่งน�้ำมันจีน - รัสเซีย และท่อขนส่งน�้ำมันจีน -        
คาซัคสถานอีกด้วย

การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
จีนได้พฒ
ั นาด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็ว โดย
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ได้กำ� หนดเป้าหมาย
จะใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล เป็นสัดส่วนอย่างต�่ำร้อยละ 15
ภายในปี 2573 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการด�ำเนินการเร็วกว่า
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ดังนัน้ นาย Han Wenke ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั
พลังงาน หน่วยงานในสังกัดของคณะกรรมาธิการพัฒนาและ
ปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform      
Commission - NDRC) ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบ ก�ำหนด
นโยบายในด้านพลังงานของประเทศ ได้กล่าวเมือ่ กลางปี 2554
ถึงเป้าหมายจะเพิ่มการใช้พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล เป็นสัดส่วน
อย่างต�ำ่ ร้อยละ 20 ภายในปี 2573 และเพิม่ ขึน้ อีกเป็นไม่ตำ�่ กว่า
ครึ่งหนึ่งภายในปี 2593

”

ปิโตรเลียมในต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก เช่น ประเทศอินโดนีเซีย
ไนจีเรีย และอิหร่าน ฯลฯ
บริษัท Petro China ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท
Petro Kazakhstan จากบริษัทประเทศแคนาดา เมื่อเดือน
สิงหาคม 2548 เป็นเงิน 150,000 ล้านบาท
จากนั้นเมื่อต้นปี 2549 บริษัท CNOOC ได้จ่ายเงิน
2,268 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 90,000 ล้านบาท เพือ่
ซื้อหุ้นร้อยละ 45 ในสัมปทานส�ำรวจ และขุดเจาะแปลง OML
130 ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำมันอยู่ในทะเล เขตประเทศไนจีเรีย ที่
ครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากถึง 1,300 ตารางกิโลเมตร นอกชายฝัง่ ทะเล
บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำไนเจอร์ ซึ่งนับเป็นแหล่งน�้ำมันที่
มีปริมาณน�้ำมันส�ำรองมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
อย่างไรก็ตาม บริษัท CNOOC ไม่ประสบผลส�ำเร็จ
ในการซื้อกิจการบริษัท ยูโนแคล ซึ่งเป็นผู้ผลิตน�้ำมันใหญ่เป็น
อันดับ 9 ของสหรัฐฯ และเป็นเจ้าของแหล่งก๊าซธรรมชาติใน
อ่าวไทยหลายแปลงด้วย กล่าวคือ เมื่อบริษัท เชฟรอน ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตน�้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 5 ของสหรัฐฯ ได้ประกาศซื้อ
กิจการบริษทั ยูโนแคล เมือ่ เดือนเมษายน 2548 ในราคา 18,000
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  แม้บริษัท CNOOC ได้ท�ำข้อเสนอซื้อเมื่อ
เดือนมิถนุ ายน 2548 โดยประกาศเสนอซือ้ ในราคาสูงกว่า กล่าวคือ
18,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่มีกระแสคัดค้านจากรัฐสภา
สหรัฐฯ โดยเกรงว่าจะกระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ ท�ำให้
ข้อเสนอซื้อกิจการของบริษัทตกไป
ขณะเดียวกันจีนได้ทบทวนยุทธศาสตร์พลังงานใหม่
โดยเฉพาะในด้านเส้นทางล�ำเลียงน�้ำมันและก๊าซเข้ามายัง
ประเทศ เนือ่ งจากเดิมพึง่ พาเพียงเส้นทางช่องแคบมะละกาเป็น
หลัก และต้องเสี่ยงต่อการก่อการร้ายและโจรสลัด นอกจากนี้
ยังมีกองทัพเรือของสหรัฐฯ ลาดตระเวนอยู่หนาแน่น ดังนั้น
หากเกิดกรณีพพิ าทแล้ว สหรัฐฯ อาจปิดเส้นทางล�ำเลียงพลังงาน
ของจีน
เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน จีนจึงก่อสร้างเส้นทาง
ล�ำเลียงน�ำ้ มัน จากเมืองท่าซิตตเวในพม่า เข้าสูค่ นุ หมิง เมืองเอก
ของมณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของจีน รวมความยาวราว 1,700
กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย
น�้ำมันจากตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ ที่ผ่านมหาสมุทร
อินเดีย สามารถมาขึน้ ทีเ่ มืองท่าซิตตเวได้ จากนัน้ ก็สามารถถ่าย
น�ำ้ มันลงท่อขนส่งน�ำ้ มันเส้นทางนี้ ส่งผ่านเมืองมัณฑะเลย์ และ

ด้านพลังงานหมุนเวียน
ได้กำ� หนดเป้าหมายทีส่ ดั ส่วนอย่างต�ำ่
ร้อยละ 15 ภายในปี 2573

”

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

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ไฟฟ้าพลังงานลม เพิ่มอย่างก้าวกระโดด
หน่วยงานคณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรปู แห่งชาติ
(NDRC) ของจีน ยังได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มก�ำลังผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลมเป็น 100,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563 ปัจจุบัน
จีนนับเป็นประเทศที่มีก�ำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมาก     
ทีส่ ดุ ในโลก โดยก�ำลังผลิตติดตัง้ สะสมเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วจาก
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
ในระยะทีผ่ า่ นมาจีนมีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่
หลายโครงการ เป็นต้นว่า

”

รัฐบาลจีนได้ประกาศแผน Golden Sun เมือ่ ปี 2552
ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันจีนนับเป็น
ประเทศผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดในโลก โดยทั่ว
ประเทศมีกำ� ลังผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 700 เมกะวัตต์
เมื่อสิ้นปี 2553 และมีเป้าหมายเพิ่มก�ำลังผลิตเป็น 20,000    
เมกะวัตต์ ภายในปี 2563
เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์    
รัฐบาลจีนได้ประกาศมาตรการจูงใจ 2 รูปแบบ
รูปแบบแรก กรณีติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในอาคาร
เพือ่ ใช้ไฟฟ้าเอง จะสนับสนุนในรูปเงินอุดหนุนการลงทุนส�ำหรับ
การติดตั้ง
รูปแบบทีส่ อง กรณีเป็นการก่อสร้างในลักษณะโซลาร์
ฟาร์มเพื่อจ�ำหน่าย จะให้การสนับสนุนในรูปของ Feed in
Tariff เป็นราคารับซือ้ ไฟฟ้ารวมทัง้ หมด (แตกต่างจากกรณีของ
ไทย ในราคารับซื้อไฟฟ้าฐาน + ระบบ Adder)
เดิมในปี 2551 ได้เคยรับซื้อโครงการน�ำร่องที่เขต
ปกครองตนเองหนิงเซีย 2 โครงการ ในราคา 4 หยวนต่อหน่วย
หรือประมาณ 19.2 บาทต่อหน่วย แต่ในระยะหลัง ราคาอุปกรณ์
ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ปรับลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น คณะ
กรรมาธิการพัฒนาและปฏิรปู แห่งชาติ (NDRC) จึงได้ประกาศ
เมื่อเดือนเมษายน 2553 ปรับลดราคารับซื้อ ลงเหลือ 1.15
หยวนต่อหน่วย หรือ 5.5 บาทต่อหน่วย
ล่าสุด NDRC ได้ประกาศเมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2554
ก�ำหนดหลักเกณฑ์อัตรารับซื้อไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์
เป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้
- กรณีโครงการได้รบั อนุมตั ภิ ายในวันที่ 1 กรกฎาคม
2554 และก่อสร้างเสร็จภายในสิ้นปี 2554 รับซื้อ

ในอัตรา 1.15 หยวนต่อหน่วย หรือประมาณ 5.5
บาท ต่อหน่วย
- กรณีโครงการได้รบั อนุมตั ภิ ายหลังวันที่ 1 กรกฎาคม
2554 หรืออนุมัติก่อนหน้านี้ แต่ก่อสร้างเสร็จหลัง
สิ้นปี 2554 รับซื้อในอัตรา 1 หยวนต่อหน่วย หรือ
ประมาณ 4.8 บาทต่อหน่วย
- กรณีตงั้ ในเขตปกครองชนชาติทเิ บต ไม่วา่ จะได้รบั
อนุมตั ิ หรือก่อสร้างแล้วเสร็จเมือ่ ใด รับซือ้ ในอัตรา
1.15 หยวนต่อหน่วย หรือประมาณ 5.5 บาท ต่อหน่วย
- ส�ำหรับโครงการทีร่ บั ซือ้ ไฟฟ้าผ่านการประมูล ราคา
ประมูลขายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จะต้อง       
ไม่เกินอัตราที่ก�ำหนด

ปัจจุบนั จีนนับเป็นประเทศ
ทีม่ กี ำ� ลังผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมมากทีส่ ดุ ในโลก

”

- โครงการทุ่งกังหันลม ที่เมืองผู่ตง ประกอบด้วย
กังหันลมมากถึง 430 เครื่อง แต่ละเครื่องมีก�ำลัง
ผลิต 2 เมกะวัตต์ รวมเป็น 860 เมกะวัตต์
- โครงการทุ่งกังหันลม ที่เมืองตงไท่ มณฑลเจียงซู
ก�ำลังผลิตไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์
- โครงการทุ่งกังหันลม  Huitengxile ตั้งอยู่ในเขต
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ปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งเป็นพื้นที่ลมแรง ที่หลอมตัวลง และป้องกันไม่ให้รั่วไหลลงสู่ใต้พื้นดิน นับเป็น  
ตลอดทั้งปี ก�ำลังผลิต 68 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าแห่งแรกในโลกที่เลือกใช้เทคโนโลยีนี้
- โครงการกังหันลมนอกชายฝั่ง Laoting Putidao
ก�ำลังผลิต 300 เมกะวัตต์  

:: การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศจีน

เดินหน้าพลังงานนิวเคลียร์

พัฒนาไฟฟ้าพลังน�้ำ

ส�ำหรับพลังงานน�้ำ  เมื่อสิ้นปี 2549 จีนมีก�ำลังผลิต
ไฟฟ้าพลังน�ำ 
้ 190,000 เมกะวัตต์ ในปี 2550 จีนผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานน�ำ 
้ 721 พันล้านหน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของ
ปริมาณการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�ำ้ ขนาดใหญ่ของจีน คือ
เขื่อน 3 ผา (Three Gorges) นับเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก มูลค่าก่อสร้างสูงถึง 23 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ก�ำลังผลิตไฟฟ้า 22,500 เมกะวัตต์

ในปี 2554 จีนมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 11 เตา ก�ำลัง
ผลิตรวม 11,000 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของปริมาณ
การผลิตไฟฟ้าทั้งหมด  รัฐบาลจีนได้ก�ำหนดเป้าหมายจะเพิ่ม
ก�ำลังผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ขนึ้ เป็น 86,000 เมกะวัตต์
และร้อยละ 4 ของการไฟฟ้าทั้งหมดในปี 2563 และเพิ่มขึ้น    
อีกเป็น 200,000 เมกะวัตต์ ในปี 2583
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ก่อสร้างใหม่ของจีน จะติดตั้ง
ระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีของบริษัท เวสติ้ง
เฮ้าส์ ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใหม่ หรือ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังน�ำ้
ยุคที่ 3 คือ AP1000 ซึง่ มีระบบระบายความร้อนแบบ Passive
ขนาดใหญ่ของจีน
โดยจะมีอ่างเก็บน�้ำตอนบนของเตาปฏิกรณ์ ซึ่งได้ออกแบบให้
คือ เขือ่ น 3 ผา (Three Gorges)
ท�ำงานระบายความร้อนเป็นเวลา 3 วัน โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง
ของโลก สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาไฟฟ้าดับ อย่างที่เคยเกิดกับ
นับเป็นเขือ่ นผลิตไฟฟ้า
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกู ชุ มิ ะของญีป่ นุ่ โดยมีคา่ ก่อสร้างประมาณ
ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก
1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อ 1,000 เมกะวัตต์ หรือประมาณ
36 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์
นอกจากนี้ ยังมีโครงการขนาดใหญ่จ�ำนวนมากที่อยู่
ส่วนโรงไฟฟ้า Tianwan  รับเหมาก่อสร้างโดยบริษัท
Atomstroy Export ของรัสเซีย ได้เลือกใช้เทคโนโลยี Care ระหว่างก่อสร้าง เช่น เขือ่ น Xiluodu ขนาด 13,900 เมกะวัตต์  
Catcher ซึ่งมีมาตรการป้องกันหากเกิดอุบัติเหตุที่ท�ำให้แท่ง    ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จ จะเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้ำใหญ่  
เชือ้ เพลิงหลอมละลายขึน้   เทคโนโลยีนจี้ ะสามารถดักจับยูเรเนียม เป็นอันดับ 2 ของจีน เขือ่ น Xiangjiaba ขนาด 6,400 เมกะวัตต์  

”
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แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
จีนต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของ
ประเทศ จากอุตสาหกรรมหนักทีใ่ ช้พลังงานจ�ำนวนมาก มาเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นและอุตสาหกรรมบริการ
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจ�ำกัดการเติบโตของอุตสาหกรรมใช้
พลังงานเข้มข้น (Energy – Intensive Industries) ซึง่ มีแนวโน้ม
ก่อให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อมระดับสูง โดยตัง้ เป้าหมายลดสัดส่วน
การใช้พลังงานต่อ GDP ลง โดยใช้มาตรการหลายรูปแบบ
เช่น เมือ่ ปลายปี 2549 คณะรัฐมนตรีได้สงั่ การไปยัง
รัฐบาลท้องถิ่นมณฑลต่างๆ ให้ยกเลิกมาตรการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ราคาพิเศษ แก่อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้น เช่น โรงงาน
ถลุงเหล็ก โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานถลุงอะลูมเิ นียม โรงงาน
ถลุงสังกะสี ฯลฯ ซึ่งคาดว่าจะท�ำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ ต้อง
จ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้นจากเดิมมากถึงร้อยละ 50
ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ก�ำหนดใช้ในช่วงปี
2549 – 2553 ได้กำ� หนดเป้าหมายตัวชีว้ ดั อย่างชัดเจน เป็นต้น
ว่า ก�ำหนดให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดการใช้
พลังงานต่อ GDP ลงร้อยละ 20 หรือเฉลีย่ ร้อยละ 4 ต่อปี
รัฐบาลได้ก�ำหนดมาตรการประหยัดพลังงานใน         
รูปแบบต่างๆ เป็นต้นว่า รัฐบาลกลางได้ส่งจดหมายเวียนไปยัง
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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�ำหนดจะเพิ่มก�ำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังน�้ำอีก
140,000 เมกะวัตต์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา รัฐบาล
จีนได้ชะลอการอนุมตั โิ ครงการก่อสร้างเขือ่ นขนาดใหญ่เพือ่ ผลิต
พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อ           
สิ่งแวดล้อม ท�ำให้คาดว่า อาจจะไม่สามารถขยายก�ำลังผลิตได้
ตามเป้าหมาย
นอกจากนั้น จีนยังได้พัฒนาเทคโนโลยีผลิตเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้าจากพลังน�้ำด้วยตนเอง โดยบริษัท China Three
Gorges Corporation ของจีน ประสบผลส�ำเร็จเมื่อปี 2553
ในการวิจัยและพัฒนาเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าพลังน�้ำใหญ่ที่สุดใน
โลก โดยแต่ละเครื่องมีขนาดก�ำลังผลิตถึง 1,000 เมกะวัตต์

รัฐบาลได้กำ� หนดมาตรการ
ประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ
โดยได้กำ� หนดให้โครงการก่อสร้างต่างๆ
จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การประหยัด

”

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ สมาคม กลุ่มองค์กร บริษัท และ
กิจการส่วนตัว โดยก�ำหนดให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใน
พื้นที่สาธารณะ ไว้ที่ระดับไม่ต�่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส
นอกจากนั้น ยังได้ก�ำหนดให้โครงการก่อสร้างต่างๆ
จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประหยัดพลังงานของรัฐบาล
เช่น ก�ำหนดให้อาคารใช้กระจกที่เป็นฉนวนความร้อน เพื่อลด
การใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศในฤดูร้อน และฮีตเตอร์ใน
ฤดูหนาว ใช้หลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน ฯลฯ
ส�ำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็น        
เชือ้ เพลิง จะต้องเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพสูง
ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่า ก�ำหนดให้ใช้เทคโนโลยีทันสมัย
เป็นต้นว่า เทคโนโลยี Supercritical Technology มีการผลิต
ไอน�ำ้ ทีร่ ะดับอุณหภูมสิ งู ถึง 600 องศาเซลเซียส แม้วา่ จะท�ำให้
ต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิม่ มากขึน้ แต่จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้เชือ้ เพลิงมากถึงร้อยละ 10 ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังช่วยลดมลพิษ
ทางอากาศอีกด้วย
เช่น  บริษัท CLP ของฮ่องกง ได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
จากพลังงานถ่านหินที่เมือง Fangchenggang ซึ่งตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้สุดของจีน ใกล้กับพรมแดนติดต่อกับเวียดนาม ใช้    
Supercritical Technology มีกำ� ลังผลิตสูงถึง 1,200 เมกะวัตต์
มีการจ้างแรงงานเพียง 270 คน
และ บริษัท Huaneng ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าใหญ่ที่สุด
ของประเทศจีน เมือ่ เดือนธันวาคม 2549 ได้เปิดด�ำเนินการโรง
ไฟฟ้าขนาด 1,000 เมกะวัตต์ ที่เมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง
ลงทุน 2,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 90,000 ล้าน
บาท โดยใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และ Supercritical
Technology ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน

”

ผูก้ อ่ สร้างโรงไฟฟ้า
ทีใ่ ช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิง
จะต้องรับผิดชอบในการปิดกิจการ
โรงไฟฟ้าเดิมทีล่ า้ สมัยด้วย
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แบบเดิมร้อยละ 17 ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้
ร้อยละ 14 และยังลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้เกือบ
ทั้งหมด
ในช่วงทีผ่ า่ นมาโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงของ
จีนจ�ำนวนมาก ยังเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าได้เพียง 50  
- 100 เมกะวัตต์   ใช้เทคนิคการผลิตแบบเก่าที่ผลิตไอน�้ำมี
อุณหภูมแิ ละแรงดันต�ำ 
่ ท�ำให้มปี ระสิทธิภาพการใช้พลังงานต�ำ่
กว่าโรงไฟฟ้าสมัยใหม่มากถึงร้อยละ 22 – 50  แต่จา้ งแรงงาน
สูงถึง 900 – 1,000 คน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ก�ำหนดให้โรงงานผลิตไฟฟ้า
ทีใ่ ช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงทีม่ ขี นาดต�ำ่ กว่า 50 เมกะวัตต์ รวมถึง
โรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ทีเ่ ปิดด�ำเนินการ
มาแล้วเกิน 20 ปี ต้องปิดด�ำเนินการในปี 2553 ที่ผ่านมา  
และโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้พลังงานจากถ่านหินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การด�ำเนินการต�่ำ  กล่าวคือ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงถ่านหินต่อ
พลังงานไฟฟ้าทีผ่ ลิตได้ตอ่ หน่วยเป็นสัดส่วน เกินกว่าร้อยละ 10
ของระดับการใช้ถ่านหินเฉลี่ยต่อหน่วยของมณฑลนั้นๆ หรือ
เกินร้อยละ 15 ของระดับการใช้ถา่ นหินต่อหน่วยโดยเฉลีย่ ของ
ทั้งประเทศแล้ว จะต้องปิดด�ำเนินการเช่นเดียวกัน
ต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของจีน ได้ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม 2553  ปิดโรงงานต่างๆ
เช่น โรงงานเหล็กและเหล็กกล้า 175 แห่ง โรงปูนซีเมนต์ 762
แห่ง โรงงานผลิตถ่านโค้ก 192 แห่ง โรงงานอะลูมิเนียม และ
โรงงานกระดาษ  279 แห่ง ฯลฯ รวมจ�ำนวน 2,087 แห่งที่    
ล้าสมัย และมีประสิทธิภาพในด้านพลังงานระดับต�ำ 
่ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
แม้จีนจะมีโรงงานขนาดเล็กที่ใช้เทคโนโลยีล้าสมัยจ�ำนวนมาก
แต่หน่วยราชการท้องถิน่ ก็ยงั ไม่สงั่ ปิด เนือ่ งจากหวัน่ เกรงว่าจะ
เกิดผลกระทบท�ำให้เกิดปัญหาการว่างงาน โดยรัฐบาลกลางมี
มาตรการบังคับ เช่น สัง่ ห้ามไม่ให้บริษทั สาธารณูปโภคให้บริการ  
และไม่ให้ธนาคารท�ำธุรกรรมกับโรงงานเหล่านี้

ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย

หน่วยงานคณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรปู แห่งชาติ
(NDRC) ได้ประกาศเมือ่ ต้นปี 2550 ว่าผูส้ นใจก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง จะต้องรับผิดชอบในการปิดกิจการ
โรงไฟฟ้าเดิมที่ล้าสมัยด้วย
กรณีทกี่ อ่ สร้างโรงไฟฟ้าขนาด 300 เมกะวัตต์ จะต้อง
ปิดกิจการโรงไฟฟ้าเดิมขนาดก�ำลังผลิตรวมกัน 240 เมกะวัตต์
หากก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 600 เมกะวัตต์ จะต้องปิดกิจการ
โรงไฟฟ้าเดิมขนาดก�ำลังผลิตรวมกัน 420 เมกะวัตต์ และกรณี
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 1,000 เมกะวัตต์ จะต้องปิดกิจการโรง
ไฟฟ้าขนาดก�ำลังผลิตรวมกัน 600 เมกะวัตต์

ส�ำหรับอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศจีน รัฐบาล
ก�ำหนดว่าต้องด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยในช่วง
ที่ผ่านมารัฐบาลได้ด�ำเนินมาตรการต่างๆ เช่น บังคับใช้กฎ
ระเบียบว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle :
PPP) เช่น รัฐบาลจีนได้เก็บภาษีตามปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ทปี่ ล่อยออกมาจากโรงไฟฟ้า หรือโรงงาน ในอัตรา 0.63
หยวนต่อตัน หรือ 3 บาทต่อตัน
จากการทีจ่ นี มีการใช้พลังงานจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ
ถ่านหิน ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงทีม่ มี ลพิษสูงและปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จ�ำนวนมาก  ปัจจุบันประเทศจีนใช้พลังงานจากถ่านหินเป็น
สัดส่วนมากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณการใช้ถ่านหินทั่วโลก โดย
ในแต่ละปีใช้ถ่านหินมากกว่า 2,000 ล้านตัน มากกว่าปริมาณ
การใช้ถ่านหินของสหรัฐฯ รัสเซีย และอินเดียรวมกัน
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”

การที่โรงไฟฟ้าของจีนต้องพึ่งพาพลังงานถ่านหิน      
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70 ของการใช้พลังงานทั้งหมดใน
การผลิตไฟฟ้า รัฐบาลจีนจึงได้กำ� หนดเป้าหมายลดสัดส่วนการ
ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง เป็นต�่ำกว่าร้อยละ 60 ภายในปี 2563
โดยหันไปผลิตไฟฟ้าจากแหล่งอืน่ ๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์
น�้ำ  ลม ฯลฯ เป็นการทดแทน ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(2554 – 2558) ได้ก�ำหนดเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่
พลังงานฟอสซิลเป็นอย่างต�่ำร้อยละ 11 ภายในปี 2558
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 ยังก�ำหนดที่จะ
ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลงร้อยละ 8 โดยรัฐบาล
จีนยังได้ก�ำหนดให้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ก่อสร้างใหม่ ต้องมีหน่วย
ก�ำจัดก�ำมะถัน (Desulfurization Equipment) ส่วนโรงไฟฟ้า
ถ่านหินทีก่ อ่ ตัง้ ไปแล้วทุกแห่ง จะต้องติดตัง้ ระบบก�ำจัดก�ำมะถัน
อย่างไรก็ตาม มีปญ
ั หาอยูบ่ า้ งว่าโรงไฟฟ้าบางแห่งทีไ่ ด้กอ่ สร้าง
ใหม่ แม้จะติดตัง้ อุปกรณ์ดกั ฝุน่ และก�ำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
แต่มกั จะไม่ใช้ประโยชน์ โดยจะเปิดใช้กต็ อ่ เมือ่ หน่วยงานราชการ
เดินทางไปตรวจสอบเท่านั้น  

ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี IGCC
คือ สามารถกรองมลพิษ
ออกจากก๊าซเชือ้ เพลิง
ก่อนการเผาไหม้

”

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด เป็นต้นว่า ได้ลงนามในสัญญา         
ร่วมมือกับสหรัฐฯ ในด้านพลังงาน โดยครอบคลุมถึงเทคโนโลยี
ถ่านหินสะอาด เช่น เทคโนโลยี Integrated Gasififfiification
Combined Cycle - IGCC) ซึ่งเป็นการแปลงสภาพถ่านหิน
ให้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงก่อน จากนั้นถึงเผาก๊าซในเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ คล้ายกับกรณีเชือ้ เพลิงทีเ่ ป็นก๊าซธรรมชาติ
และไอร้อนที่ออกมา จะน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าแบบกังหันไอน�้ำอีกต่อหนึ่ง
ข้อได้เปรียบของเทคโนโลยี IGCC คือ สามารถกรอง
มลพิษ เช่น ปรอท ก�ำมะถัน คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจน ฯลฯ
ออกจากก๊าซเชื้อเพลิงก่อนการเผาไหม้ ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี IGCC ยังไม่ได้
รับการพิสูจน์ว่า มีความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ส�ำหรับโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ต้นทุนการก่อสร้างยังสูงกว่าโรงไฟฟ้า
ถ่านหินแบบธรรมดามากถึงร้อยละ 20
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พลังงานทดแทน
พลังงานยั่งยืน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

แนวโน้มพลังงานปี 2583
ในมุมมองของเอ็กซอน
บริษัท เอ็กซอน โมบิล ได้ตีพิมพ์เอกสารชื่อ “2012 The Out look for Energy: A View to 2040”
เมื่อปลายปี 2554 คาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางพลังงานในอนาคตในช่วง 30 ปีข้างหน้า ซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจมาก
เอกสารนีร้ ะบุวา่ ในปี 2553 โลกต้องการพลังงานเป็น
ปริมาณมากถึง 525 Quadrillion BTUs (Quadrillion = ล้าน
ล้านล้านล้าน หรือ จ�ำนวนเลขหนึ่งกับศูนย์อีก 24 ตัว) โดยนับ
รวมพลังงานทั้งหมดที่อยู่ในรูปของพลังงานในการขับเคลื่อน
ยานยนต์ พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนในการหุงต้ม และ
พลังงานไอน�้ำส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ
พลังงานหลักที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือ พลังงาน
ฟอสซิล  ซึง่ เกิดจากการย่อยสลายของสิง่ มีชวี ติ ภายใต้สงิ่ แวดล้อม
ที่เหมาะสม กล่าวคือ เมื่อพืช และสัตว์สมัยดึกด�ำบรรพ์ (ยุค
ไดโนเสาร์) เสียชีวติ ลง จะถูกย่อยสลายและทับถมกันเป็นชัน้ ๆ
อยู่ใต้ดิน หรือใต้พิภพ ซึ่งใช้เวลาหลายล้านปีกว่าที่จะเปลี่ยน
ซากเหล่านี้ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่รู้จักกันทั่วไปคือ
ถ่านหิน น�้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
จากสถิติปี 2553 ของบริษัท เอ็กซอน โมบิล น�้ำมัน
นับเป็นพลังงานที่ใช้เป็นสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34
ของจ�ำนวนพลังงานทั้งหมด รองลงมา คือ ถ่านหินร้อยละ 26
ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 22 โดยพลังงาน 3 แหล่งส�ำคัญดังกล่าว
ข้างต้น ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนรวมกันมากถึงร้อยละ 82 ของทัง้ หมด
ล้วนเป็นพลังงานฟอสซิล

ถึงแม้พลังงานฟอสซิล ยังเป็นพลังงานราคาถูก และ
มีความสะดวกสบายในการใช้ แต่ก็มีข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญ คือ เป็น
พลังงานทีน่ อกจากจะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมสูง ทัง้ ในส่วน
การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เขม่าควัน รวมถึงก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนแล้ว ยังเป็นพลังงานสิ้น
เปลือง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดการขาดแคลน และราคาเพิ่มสูง
ขึ้นมากในอนาคต
บริษทั เอ็กซอน โมบิล ยังคาดการณ์อกี ว่า ในอีก 30 ปี
ข้างหน้า คือ ปี 2583 ประชากรจะเพิม่ จากปัจจุบนั 7,000 ล้านคน
เป็นเกือบ 9,000 ล้านคน โดยคาดว่าความต้องการพลังงาน  
ของโลก จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 เป็น 692 Quadrillion
BTUs
สัดส่วนของการใช้พลังงานฟอสซิลต่อพลังงานทัง้ หมด
ข้างต้น จะลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 78 โดยน�้ำมันจะยังคง
เป็นพลังงานส�ำคัญอันดับ 1 ของโลกในอนาคต แต่สัดส่วน     
ลดลงจากร้อยละ 34 ของจ�ำนวนพลังงานทั้งหมดในปี 2553
เหลือร้อยละ 32 ในปี 2583 โดยปริมาณการผลิตน�ำ้ มันดิบของโลก
จะเพิ่มจากปัจจุบัน 84 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไปสู่ระดับที่น่าจะ
สูงสุด 105 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในปี 2573
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ก๊าซธรรมชาติแซงถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
อันดับ 2 ของโลก
ขณะที่ก๊าซธรรมชาติจะมีสัดส่วนการใช้เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จากร้อยละ 22 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 27 ของการใช้
พลังงานทัง้ หมดของโลกในปี 2583 ท�ำให้แซงหน้าถ่านหิน กลาย
เป็นพลังงานส�ำคัญอันดับที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ซึ่ง
เกิดจากปัจจัยทั้งในด้านอุปสงค์ และอุปทาน
ด้านอุปสงค์ เนื่องจากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
น้อยกว่าถ่านหินในจ�ำนวนพลังงานที่เท่ากัน ประกอบกับญี่ปุ่น
ภายหลังอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ มีแนวโน้มลดการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ลง หันมาผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
มากขึ้น

”

เทคโนโลยีใหม่ ท�ำให้ปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติสำ� รองของสหรัฐฯ
เพิม่ ขึน้ มากถึง 100 ปี

”

ส�ำหรับทางด้านอุปทาน มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น    
Hydraulic Fracturing and Horizontal Drilling ซึ่งเป็น
นวัตกรรมใหม่เริ่มใช้ในสหรัฐฯ เมื่อ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา เป็นการ
ปัม๊ น�ำ้ แรงดันสูงไปยังชัน้ หิน เพือ่ ให้กา๊ ซธรรมชาติ สามารถผ่าน
48 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ออกมายังหลุมขุดเจาะก๊าซธรรมชาติได้ ท�ำให้สามารถผลิตก๊าซ
ธรรมชาติได้มากขึ้น
เทคโนโลยีใหม่ท�ำให้สหรัฐฯ มีปริมาณการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติลดลงมาก กลับสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้น ท�ำให้ปริมาณ
ก๊าซธรรมชาติส�ำรองของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากถึง 100 ปี ราคา
ก๊าซธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือ ลดลงเหลือจากระดับเฉลีย่
6 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียู ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เหลือ
ประมาณ 2.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อล้านบีทียู ขณะเดียวกันใน
ระยะที่ผ่านมามีการก่อสร้างโรงงานผลิต LNG จ�ำนวนมาก
ท�ำให้สามารถขนส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งห่างไกลมาใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การผลิตก๊าซธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี
Hydraulic Fracturing and Horizontal Drilling ได้รับการ   
ต่อต้านจากบรรดา NGOs เนือ่ งจากต้องใช้นำ�้ ในการด�ำเนินการ
จ�ำนวนมาก มีความเสีย่ งจะเกิดการปนเปือ้ นของน�ำ้ ใต้ดนิ และ
ยังอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกด้วย
ส่วนถ่านหินจะลดความส�ำคัญลงจากอันดับ 2 เป็น
อันดับ 3 โดยปริมาณการใช้จะขึน้ สูร่ ะดับสูงสุดในปี 2568 จาก
นั้นจะมีแนวโน้มลดลง ท�ำให้สัดส่วนการใช้พลังงานถ่านหินลด
ลงจากร้อยละ 26 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 19 ในปี 2583  
เนือ่ งจากกฎระเบียบทีเ่ ข้มงวด เกีย่ วกับอากาศสะอาดในประเทศ
กลุ่ม OECD ซึ่งเป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ท�ำให้ยากในการ        
ขออนุมัติสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประกอบกับบริษัท เอ็กซ์ซอน
โมบิล ได้คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะมีการเก็บภาษีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในอัตราประมาณ 80 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ท�ำให้ตน้ ทุนการใช้ถา่ นหิน
เป็นเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น
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ปริมาณการใช้พลังงานของโลก
ประเภทพลังงาน
น� ้ำมัน
ก๊ าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
นิวเคลียร์
ชีวมวล/ขยะ
พลังน� ้ำ
พลังงานหมุนเวียนอืน่ ๆ

รวม

อุปสงค์ (Quadrillion BTUs)

สัดส่วน (ร้อยละ)

ปี 2553

ปี 2568

ปี 2583

ปี 2553

ปี 2568

ปี 2583

177
115
128
29
48
12
7

206
157
133
37
53
15
17

220
186
134
55
53
18
30

34
22
26
5
9
2
1

32
25
23
6
8
2
3

32
27
19
8
8
3
4

525

633

692

100

100

100

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

พลังงานหมุนเวียนจะเพิ่มจากร้อยละ 12
เป็นร้อยละ 15
ส�ำหรับแหล่งพลังงานหลักอีกแหล่งหนึง่ คือ พลังงาน
หมุนเวียน ซึ่งมีข้อดี คือ เป็นแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นอย่าง       
ต่อเนื่อง และใช้แล้วไม่หมดไป เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม
ชีวมวล คลืน่ ความร้อนใต้พภิ พ หรือแม้แต่ขยะมูลฝอย เป็นต้น
แต่ก็มีข้อจ�ำกัดส�ำคัญ คือ ยังมีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับ
พลังงานฟอสซิล อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของพลังงานหมุนเวียน
มีแนวโน้มลดลง ตามการพัฒนาของเทคโนโลยีซึ่งเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ท�ำให้มีการคาดหมายว่าจะมีต้นทุนสามารถแข่งขันได้
กับพลังงานฟอสซิลในอนาคต

จากตัวเลขของบริษัท เอ็กซอน โมบิล ในปี 2553 มี
การใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเป็นสัดส่วน ร้อยละ 12 ของ
พลังงานทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 15
ในปี 2583 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้พลังงานหมุนเวียนใน
รูปชีวมวลหรือขยะ มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 8
เนือ่ งจากส่วนใหญ่เป็นพลังงานชีวมวลแบบดัง้ เดิม (Traditional
Energy) คือ เป็นการใช้ฟืนและถ่านในการหุงหาอาหาร และ
ให้ความอบอุน่ แก่บา้ นเรือนในชนบททีห่ า่ งไกล ซึง่ แนวโน้มการ
ใช้พลังงานแบบนีจ้ ะลดลง เนือ่ งจากการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้า
มากขึน้ ท�ำให้ประชาชนอาศัยในชนบทน้อยลงและมาอยูใ่ นเมือง
มากขึ้น
ขณะที่สัดส่วนการใช้พลังน�้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก      
ร้อยละ 2 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 3 ในปี 2583 ขณะทีพ่ ลังงาน
หมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ เอทานอล ไบโอดีเซล ฯลฯ จะ
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 4

”

ต้นทุนของพลังงานหมุนเวียน
มีแนวโน้มลดลง
ตามการพัฒนาของเทคโนโลยี
ใช้พลังงานในรูปไฟฟ้าก้าวกระโดด
ซึง่ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
เป็นร้อยละ 40
คาดหมายว่าจะมีตน้ ทุนทีส่ ามารถแข่งขันได้
ในปี 2553 การใช้พลังงานในรูปไฟฟ้ามีสัดส่วนไม่ถึง
กับพลังงานฟอสซิลในอนาคต
ร้อยละ 30 แต่จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ในปี 2583 โดยกรณี

”
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”

ของกลุ่ม OECD ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้ว จะมีแนวโน้ม
เปลีย่ นจากรถยนต์ใช้นำ�้ มันไปสูร่ ถยนต์ไฟฟ้า ขณะเดียวกันระบบ
ให้ความร้อนแก่บา้ นเรือนในฤดูหนาว และระบบเชือ้ เพลิงส�ำหรับ
หุงต้มอาหาร จะเปลี่ยนจากรูปแบบน�้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
ไปสู่รูปแบบไฟฟ้ามากขึ้น สัดส่วนการใช้น�้ำมันจะลดลงมาก

การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของการผลิตไฟฟ้า
และระบบสายส่งไฟฟ้า
จะเป็นโอกาสส�ำคัญอย่างมาก
ในการลดอุปสงค์ตอ่ พลังงาน
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

”

ส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนา ประชากรในปัจจุบันมี
มากถึง 1,300 ล้านคน ซึง่ เดิมบ้านเรือนไม่มไี ฟฟ้า จะใช้พลังงาน
ในรูปแบบไฟฟ้ามากขึ้น ขณะเดียวกันจะเปลี่ยนจากการใช้เชื้อ
เพลิงหุงต้มแบบเดิมที่เป็นชีวมวล เช่น ถ่าน ฟืน มูลสัตว์ ฯลฯ
มาเป็นพลังงานในรูปไฟฟ้ามากขึ้น โดยเพิ่มจากสัดส่วนร้อยละ
32 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 59 ในปี 2583
ประเด็นส�ำคัญ คือ การผลิตไฟฟ้าจะมีการสูญเสีย
พลังงานเป็นสัดส่วนค่อนข้างสูง โดยกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินและ
นิวเคลียร์ จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงร้อยละ 40 ซึง่ หมายความ
ว่าพลังงานที่สูญเสียไป 100 หน่วย จะสามารถแปลงเป็น  
กระแสไฟฟ้าที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีค่าพลังงาน
เพียง 40 หน่วย อีก 60 หน่วยสูญเสียไป
ขณะทีโ่ รงไฟฟ้าทีใ่ ช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิง ปัจจุบนั
ทีไ่ ด้กอ่ สร้างใหม่ได้มกี ารปรับปรุงเทคโนโลยี ท�ำให้ประสิทธิภาพ
สูงกว่าร้อยละ 60 ยิง่ ไปกว่านัน้ พลังงานไฟฟ้ายังสูญเสียไปจาก
ระบบสายส่งไฟฟ้า โดยประเทศพัฒนาแล้ว สูญเสียไปประมาณ
ร้อยละ 10 ส่วนประเทศก�ำลังพัฒนา จะสูญเสียไปสูงถึงร้อยละ 15
50 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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รายงานของบริษทั เอ็กซอน โมบิล จึงเห็นว่าการเพิม่
ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่งไฟฟ้า จะเป็น
โอกาสส�ำคัญอย่างมากในการลดอุปสงค์ต่อพลังงาน และลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ โดยค�ำนวณจาก
การปรับปรุงประสิทธิภาพ แม้การเติบโตของอุปสงค์ตอ่ กระแส
ไฟฟ้าในช่วง 30 ปีข้างหน้า จะสูงถึงร้อยละ 80 แต่ปริมาณ   
เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า จะเพิม่ ขึน้ ในอัตราต�ำ่ กว่า
คือ ร้อยละ 45
หากนับเฉพาะพลังงานไฟฟ้าแล้ว สัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซธรรมชาติจะเพิม่ ขึน้ จากประมาณร้อยละ
23 ในปี 2553 เป็นประมาณร้อยละ 30 ในปี 2583 โดยการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นปริมาณเท่ากัน หากผลิตโดยใช้กา๊ ซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่ากรณี
ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมากถึงร้อยละ 60
ขณะทีส่ ดั ส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน�ำ้ มัน ลดลง
จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2 จากถ่านหินลดลงจากร้อยละ 47
เหลือร้อยละ 33 แม้ตน้ ทุนผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะต�ำ่ กว่าก็ตาม
แต่บริษัท เอ็กซอน โมบิล ได้คาดการณ์ว่าในปี 2573 กลุ่ม
OECD จะมีตน้ ทุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอัตราสูงถึง 80
เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี 2583 ขณะทีค่ าดการณ์วา่ จีนจะอยูท่ รี่ ะดับ 30 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อตันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ส่วนประเทศก�ำลัง
พัฒนาอืน่ ๆ คาดว่าหลายประเทศจะอยูท่ รี่ ะดับสูงถึง 20 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึง่ จะท�ำให้
ต้นทุนรวมของการผลิตไฟฟ้า รวมภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
กรณีที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจะเพิ่มสูงขึ้นมาก

ทีโ่ รงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกู ชุ มิ ะของญีป่ นุ่ แต่บริษทั เอ็กซอน โมบิล
คาดการณ์วา่ จะกระทบในระยะสัน้ เท่านัน้ โดยในอนาคต อัตรา
การเพิม่ ของพลังงานนิวเคลียร์ อยูท่ รี่ ะดับเฉลีย่ ร้อยละ 2.2 ต่อปี
ท�ำให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ของโลก        
จะยังทรงตัวที่ระดับร้อยละ 15 ระหว่างปี 2555 ถึงปี 2568
หลังจากนัน้ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์จะเพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็วเป็นร้อยละ 20 ในปี 2583
ส�ำหรับภูมภิ าคต่างๆ จะมีการปรับโครงสร้างการผลิต
ไฟฟ้าแตกต่างกันไป โดยทวีปยุโรปจะประสบผลส�ำเร็จในการ
เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากปัจจุบัน
เป็นสัดส่วนร้อยละ 5 และจากที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน    
จะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ในปี 2583
ขณะที่สหรัฐฯ จะมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน         
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่จะท�ำให้
สหรัฐฯ สามารถขุดเจาะก๊าซธรรมชาติได้เพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้เดิมในปี 2548 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของ
สหรัฐฯ มากเป็นเกือบ 3 เท่าของการผลิตจากก๊าซธรรมชาติ
แต่ในปี 2570 ปริมาณผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ
จะมีปริมาณใกล้เคียงกัน จากนัน้ การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
จะเพิ่มมากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
ขณะที่จีนจะลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลง
โดยเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงอืน่ ๆ เช่น นิวเคลียร์
ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานหมุนเวียน โดยคาดการณ์ว่าการ
ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน จะมีสัดส่วนลดลงจากสัดส่วนสูงถึง      
ร้อยละ 70 ในปัจจุบัน เหลือปริมาณร้อยละ 50 ในปี 2583

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ และ
พลังงานหมุนเวียน เติบโตสูง
อนึง่ ส�ำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ แม้
ต้นปี 2554 จะเกิดการรัว่ ไหลของกัมมันตภาพรังสีอย่างรุนแรง
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ส�ำหรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียน
จะเพิ่มจากร้อยละ 10 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2583
โดยการผลิตไฟฟ้าพลังน�้ำ จะทรงตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ 6 ขณะ
ที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างก้าว
กระโดดจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 4 ส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานความร้อนใต้พิภพ ฯลฯ จะเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง
คือ ร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 5
บริษัท เอ็กซอน โมบิล ได้คาดการณ์ว่า ต้นทุนการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน
ไป โดยกรณีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งมีท�ำเลที่ตั้งนอก
ชายฝัง่ จะมีตน้ ทุนสูงกว่ากรณีมที ำ� เลทีต่ งั้ บนชายฝัง่ มากถึงร้อยละ
50 ส่วนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ทีเ่ ป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ใช้พนื้ ทีจ่ ำ� นวนมาก จะต�ำ่ กว่ากรณีตดิ ตัง้ บนหลังคาบ้าน
ประมาณร้อยละ 40
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บทความพิเศษ
ณรงค์ชัย สามภักดี

กิจกรรมเพื่อสังคม
ของกลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงาน
ท่ามกลางการขยายตัวของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ในช่วงหลายปีทผ
่ี า่ นมา มีเหตุการณ์ทเ่ี ป็นบทเรียน
สำ�คัญแก่ภาคอุตสาหกรรมในเรื่องสิง่ แวดล้อม คือ การทีศ่ าลปกครองสูงสุดตัดสินคดีให้ระงับโครงการลงทุน
76 โครงการ ที่ขอตั้ง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งมีมูลค่ารวม 400,000 ล้านบาท เพื่อ
คุ้มครองชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เมื่อปี 2552

กิจกรรมเพื่อสังคมของโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ำกัด (Natural
Energy Development Co., Ltd. - NED) ผู้ด�ำเนินโครงการ
“ลพบุรโี ซล่าร์” ได้เปิดด�ำเนินการเมือ่ ปี 2553 มีกำ� ลังการผลิต 55
เมกะวัตต์ และ “วังเพลิงโซล่าร์” ซึง่ มีกำ� ลังการผลิต 8 เมกะวัตต์
ซึ่งขณะนั้น ถือว่าโครงการลพบุรีโซล่าร์เป็นโครงการการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทมี่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก
โดยทั้ง 2 โครงการนั้นตั้งอยู่ที่ ต�ำบลวังเพลิง อ�ำเภอโคกส�ำโรง
จังหวัดลพบุรี บนเนื้อที่กว่า 1,143 ไร่
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”

เหตุการณ์ในครั้งนั้น ได้สร้างความตื่นตัวในการให้
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ ที่
จะต้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และชุมชนมากยิง่ ขึน้
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

โครงการลพบุรโี ซล่าร์
ถือเป็นโครงการการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
ทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก

”

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

เมษายน 2555
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าโครงการของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจาก     
หน่วยงานทั้งในระดับชาติและระดับสากล และเป็นโครงการที่
พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับการเลือกพื้นที่ตั้งโครงการฯ นั้น ได้เลือกจาก
จังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพมากทีส่ ดุ ในเรือ่ งความเข้มของแสงอาทิตย์
การไม่มฝี นุ่ ละอองหรือเงามาบดบังแสงอาทิตย์  และพืน้ ทีท่ งั้ หมด
เป็นพืน้ ทีเ่ ปล่า จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการท�ำเกษตรของเกษตรกร
และชุมชนโดยรอบ รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง
คุณวรมน ข�ำขนิษฐ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ฯ กล่าวว่า
“บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการฯ รวมไปถึงการตอบแทนกลับคืนสู่
สิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งโครงการฯ นี้จะอยู่กับชาวบ้านใน
ชุมชนนี้ไปอีกกว่า 25 ปี ชาวบ้านทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
โครงการฯ ถ้านับจากเริม่ ต้นก่อสร้าง จนสิ้นสุดอายุโครงการ ก็
นับได้เหมือนเพือ่ นบ้านคนหนึง่ ในชุมชน และจะเติบโตไปพร้อมๆ
กับลูกหลานของคนในชุมชน
ดังนั้นจึงให้ความส�ำคัญกับชุมชนเหมือนสมาชิก
ครอบครัว การจัดกิจกรรมการตอบแทนคืนสู่สังคม และ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ชมุ ชนอยูร่ ว่ มกับเราอย่างมีความสุข เพราะ
ถ้าชุมชนเดือนร้อน เราเองก็ไม่สามารถอยูไ่ ด้เช่นกัน โดยบริษทั ฯ
ได้มกี จิ กรรมตอบแทนชุมชนมากมาย เช่น การช่วยเหลือพีน่ อ้ ง
ผู้ประสบภัยพิบัติ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเยาวชนใน
ชุมชน รวมไปถึงการสร้างศูนย์นวัตกรรมการเรียนรูด้ า้ นพลังงาน
เพื่อเสริมความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป และเยาวชนที่สนใจ”

การสร้างศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
ด้านพลังงานทดแทน
คุณสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการ
ถ่ายทอดองค์ความรูท้ างด้านพลังงานทดแทนสูช่ มุ ชน นักเรียน
นักศึกษา และผู้ให้ความสนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมองค์
ความรู้ภายในประเทศ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สร้างศูนย์นวัตกรรม
การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นศูนย์
การเรียนรูแ้ ล้ว ยังจะเป็นจุดท่องเทีย่ วแห่งใหม่ในจังหวัดลพบุรี
ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และพื้นที่รอบข้างใน
อนาคตอีกด้วย”
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งนี้ ก�ำลังอยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้
ในเดือนกรกฎาคม 2555 ซึง่ ภายในศูนย์การเรียนรูแ้ ห่งนี้ ประกอบ
ไปด้วย ห้องควบคุมปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้วิธีการ
ท�ำงานภายในโรงไฟฟ้า พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านพลังงาน
ทดแทน และห้องประชุมอเนกประสงค์ ส�ำหรับต้อนรับและ
บรรยายให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชม

”

บริษทั ฯ ได้สร้างศูนย์นวัตกรรม
การเรียนรูด้ า้ นพลังงานทดแทนขึน้
ซึง่ นอกจากจะใช้เป็นศูนย์การเรียนรูแ้ ล้ว
ยังจะเป็นจุดท่องเทีย่ วแห่งใหม่
ในจังหวัดลพบุรี

”
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กิจกรรมส่งเสริมกีฬาเยาวชนลพบุรโี ซล่าร์
NED Youth Cup 2012
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการ
ส่งเสริมด้านการกีฬาแก่เยาวชนในพื้นที่ จึงได้ให้การสนับสนุน
ทีมฟุตบอลของโรงเรียนบ้านเขาเตียน โดยใช้ชื่อทีมว่า “ลพบุรี
แก่แดด” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด อันเป็นผลดีต่อชุมชน และสังคมต่อไปใน
อนาคต
นับได้วา่ การจัดกิจกรรมเพือ่ สังคม เป็นส่วนส�ำคัญของ
การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เจริญไปอย่างยั่งยืน ซึ่งทุก
ภาคส่วนในสังคม ไม่วา่ จะเป็นชุมชนและผูป้ ระกอบการ จะต้อง
เห็นถึงความส�ำคัญของการก้าวเติบโตไปพร้อมๆ กัน

กิจกรรม “ลพบุรโี ซล่าร์”
อาสาช่วยผูป้ ระสบภัยนำ�้ ท่วม
จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่ปลายปี 2554 ซึง่
มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยน�้ำท่วมอยู่ในหลายจังหวัด
และหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน และมีระดับน�้ำท่วม
สูงที่สุดในประเทศ คือ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ได้จัดกิจกรรมอาสาช่วย         
ผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม โดยการมอบถุงยังชีพ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือ
และบรรเทาทุกข์ชาวบ้านในจังหวัดลพบุรี

ภาพ: http://www.eleacorporacion.com/images/INDUSTRIA/ECOEFICIENCIA/Cambio-Clim%C3%A1tico-1.jpg
54 วารสารส่งเสริมการลงทุน

วารสารส่งเสริ
มการลงทุนJOURNAL
INVESTMENT
PROMOTION

INVESMENT PROMOTION JOURNAL

เมษายน 2555

ทวาย ประตูการค้า
สู่โลกตะวันตก
สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล

ทวาย...จากมุมมอง
ที่หลากหลาย
โครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายเป็นโครงการทีม่ กี ารกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง โครงการทวายคืออะไร มีประโยชน์
อย่างไร จนถึงวันนีแ้ ม้ยงั ไม่มคี �ำตอบทีช่ ดั เจน แต่ทนี่ า่ สนใจก็คอื เป็นโครงการทีภ่ าคเอกชนไทย ได้มโี อกาสเข้าไป
ก่อสร้างท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นฐานการผลิตและจะเป็นประตูเศรษฐกิจในการขนส่งสินค้าด้าน
ทะเลฝั่งตะวันตก ที่จะมีความส�ำคัญต่อไปในอนาคต
โครงการก่อสร้างท่าเรือทวายนี้ รัฐบาลไทยได้มีการ
ลงนามความร่วมมือกับรัฐบาลพม่า โดยมีผปู้ ระกอบการไทย คือ
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น   
ผูส้ ำ� รวจเส้นทางและพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยตัวท่าเรือจะอยูท่ ี่ ต�ำบล
นาปูเล ห่างจากตัวเมืองทวาย 10 กิโลเมตร ทะเลที่ต�ำบลนา
ปูเลเป็นทะเลที่มีน�้ำลึกที่สุด เรือที่มีขนาดใหญ่ บรรทุกมากๆ
สามารถเทียบท่าได้สะดวก    
ส�ำหรับเส้นทางการคมนาคมทางบกเพื่อเข้าทาง
ประเทศไทยนัน้ จะตัดถนนบ้านน�ำ้ พุรอ้ น ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ถึงท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย ระยะทางประมาณ
160 กิโลเมตร ท่าเรือทวาย จึงจะเป็นศูนย์กลาง หรือ Hub ตรง
เข้าไทยสู่อินโดจีนและตอนใต้ของจีน
ท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายจะมีพนื้ ทีข่ นาด 250 ตารางกิโลเมตร
โดยตัวท่าเรือน�้ำลึกจะมีขนาด 10 เท่าของท่าเรือแหลมฉบัง      
มีพนื้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทงั้ หมด 4 ส่วนหลักด้วยกัน
เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน
ผลิตเหล็ก ปุย๋ การกลัน่ น�ำ้ มัน  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี งานผลิต
ไฟฟ้า และถ่านหิน เป็นต้น
ระยะเวลาก่อสร้างนับตัง้ แต่ทา่ เรือน�ำ้ ลึก ศูนย์การค้า
ศูนย์ราชการ โครงข่ายถนน ทางรถไฟเชือ่ มจากโครงการถึงไทย

จนถึงระบบท่อส่งน�้ำมันและก๊าซถึงประเทศไทย จะใช้เวลา     
ทั้งสิ้นประมาณ 10 ปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2563
เมือ่ ข่าวความคืบหน้าการพัฒนาท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายได้
แพร่ออกไป ได้เกิดค�ำถามและการคาดการณ์ตา่ งๆ ออกมาอย่าง
มากมาย โดยเฉพาะการคาดการณ์วา่ ทวายจะสามารถก้าวขึน้
มาเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมภิ าคนีไ้ ด้ในอนาคตอันใกล้นี้ และ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบทะเลจีนตอนใต้
รวมทัง้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการอย่างต่อเนือ่ ง ในการขนส่ง
ทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน
วันนี้โครงการก่อสร้างท่าเรือน�้ำลึกทวายได้เริ่มแล้ว
เราจะมาท�ำความรูจ้ กั กับท่าเรือแห่งนี้ จากมุมมองของผูค้ นหลาก
หลายวงการในมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเรือ      
น�้ำลึกทวาย

ทวายจุดเชื่อมโยงภูมิภาคของโลก
ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ อดีตผูว้ า่ การการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั
ทวาย ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้บริหารจัดการ
โครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ให้ความเห็นว่า
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มุมมองภาคเอกชน

ทวายจะเป็นจุดเชื่อมโยง
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
จากมหาสมุทรอินเดีย
ไปสู่ย่านทะเลจีนใต้
ไปจนถึงญี่ปุ่น เกาหลี ฯ

”

ดังนัน้   จึงเป็นปัจจัยทีค่ าดว่าจะส่งผลให้โลจิสติกส์ใน
ย่านนีเ้ ติบโตขึน้ อีกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 จากปริมาณการเติบโต
เดิม ซึ่งท�ำให้เชื่อว่าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสหภาพพม่าและ
ประเทศไทย จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล เพราะมีฐานความ
พร้อมต่างๆ รองรับอยูแ่ ล้ว รวมทัง้ การลงทุนด้านอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจ�ำนวนมาก ก็จะอยู่ในย่านท่าเรือ      
น�้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมนี้
ส่วนความพร้อมด้านสาธารณูปโภคของโครงการ   
ขณะนีเ้ ส้นทางจากบ้านพุนำ�้ ร้อนฝัง่ ประเทศไทยไปยังทวาย ก�ำลัง
อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง การเดินทางปัจจุบัน สามารถเดิน
ทางโดยเครื่องบิน ซึ่งเมื่อลงที่สนามบินขนาดรันเวย์ประมาณ
3,600 เมตรแล้ว จะใช้เส้นทางถนนต่ออีกประมาณ 37 กิโลเมตร
ก็จะถึงพื้นที่โครงการ ซึ่งได้มีการเตรียมก่อสร้างโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้า เพื่อไว้ใช้ในโครงการด้วย
นอกจากนัน้   โครงการทวายเป็นจุดหนึง่ ทีช่ ว่ ยในการ
เปิดพื้นที่และเปิดประเทศของพม่า อย่างไรก็ดี พม่าเองก็เริ่ม
แนวคิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเมื่อต้นปี 2554 ขณะที่
ประเทศไทยยังไม่เคยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือที่เรียกว่า  
Special Economic Zone (SEZ)  ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้
จะแตกต่างจากเขตส่งเสริมการลงทุน หรือนิคมอุตสาหกรรมที่
เรามีอยู่
ส�ำหรับผลดีต่อประเทศไทยนั้น จะเห็นผลได้ชัดเจน
ขึ้น หากรัฐบาลไทยเร่งก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีขึ้น
มารองรับ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจเอสเอ็มอีของประเทศ ท�ำให้
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ตัวแทนของภาคเอกชน ในการให้ความเห็นต่างๆ คือ
สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ทั้ง 2 หน่วยงานนี้ มีความเห็นต่อโครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย
ดังนี้  
ผูบ้ ริหารหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การ
ที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการผลักดันโครงการเชื่อมต่อเส้นทาง
ขนส่งระหว่างประชาคมอาเซี่ยน โดยมีการเชื่อมเส้นทางการ
ค้าจากท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย ประเทศพม่า มายังจังหวัดกาญจนบุรี
ดังนั้น จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558 จังหวัด
กาญจนบุรจี งึ ถือเป็นพืน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อประตูการค้าระหว่างประเทศ
ที่ส�ำคัญ โดยมีถนนจากบ้านพุน�้ำร้อน ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี เชือ่ มต่อกับโครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย
ถือเป็นประตูการค้าและธุรกิจในอาเซี่ยนในอนาคต ขณะนี้อยู่
ระหว่างการด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนระหว่างรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลพม่า

”

”
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ท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายจะเป็นจุดเชือ่ มโยงภูมภิ าคต่างๆ ของโลกและ เกิดการแข่งขันและเป็นการเปิดขยายตลาดกว้างยิง่ ขึน้ ด้วย โดย
ภูมิภาคอาเซี่ยน จากมหาสมุทรอินเดียไปสู่ย่านทะเลจีนใต้ ไป เฉพาะจังหวัดในภาคตะวันตกของไทย
จนถึงญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศอื่นๆ

สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง
ได้เสนอให้ตัดถนน
เลียบชายแดนไทย - พม่า
เชื่อมภูมิภาคอาเซี่ยน
รวมความยาวทั้งสิ้น
2,193.30 กิโลเมตร

”

ทางด้านสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ที่ครอบคลุม
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ระบุวา่ โครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายเป็นเรือ่ ง
ดี ซึ่งการเดินทางไปเยือนพม่าของนายกรัฐมนตรี นางสาว      
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ผ่านมา ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศมากขึ้น และทางสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ได้เสนอ
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ให้รัฐบาลตัดถนนเลียบชายแดนไทย - พม่า เชื่อมภูมิภาค       
อาเซี่ยนจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ เริ่มจากจังหวัดเชียงราย มายัง
จังหวัดกาญจนบุรี และเชื่อมสู่ภาคใต้ไปยังจังหวัดชุมพร รวม
ความยาวทั้งสิ้น 2,193.30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ
การขนส่ง ทีท่ ำ� ให้ไทยมีศกั ยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ  
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยในการขนส่งสินค้าต่างๆ
ในอนาคตเป็นอย่างมาก และยังเป็นการลดปัญหาการจราจร
บนถนนพหลโยธินและถนนเพชรเกษม ท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายจึงจะ
เป็นโอกาสที่ดีของไทยในการเสริมสร้างศักยภาพและความ
สามารถในการแข่งขัน

ไทยจะเป็นประตูการค้าที่ดีที่สุด
หน่วยงานหนึ่งที่ส�ำคัญที่มีบทบาทในการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือเป็นที่รู้จักกันโดย
ทั่วไปว่า "สภาพัฒน์" ได้ให้ความเห็นว่า
จากผลการศึกษาพบว่าโอกาสพัฒนา "อุตสาหกรรม
หนัก" ตามนโยบายภาครัฐ ทั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมหนัก
ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศไทย อาจเกิดขึน้ ได้ยาก
ในเวลาอันใกล้น  ี้ จึงควรสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากท่าเรือน�ำ้ ลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ซึง่ มีความเป็นไปได้      

”

หากโครงการท่าเรือน�้ำลึกทวายเดินหน้า
และทางพม่ามีการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างจริงจัง
ประเทศไทยก็คือประตูการค้า
หรือเกตเวย์ที่ดีที่สุด

”

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
ได้กล่าวถึงยุทธ ศาสตร์การเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยังประเทศ          
เพือ่ นบ้าน ทัง้ ด้านการค้า การลงทุน ซึง่ โครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย
เป็นหนึง่ ในแผน ทีส่ ภาพัฒน์ฯ ได้มองไว้ ถ้านโยบายต่างประเทศ       
มีความชัดเจน ก็ถือว่าเป็นโอกาสส�ำคัญที่จะเดินหน้าได้ทันที
เพราะขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย ก็เริ่ม
เข้าไปลงทุนในพม่ากันมากขึ้น  

หากโครงการท่าเรือน�้ำลึกทวายเดินหน้า และพม่ามี
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ประเทศไทยก็คอื ประตูการค้า
หรือเกตเวย์เชือ่ มโยงเข้าไปได้ดที สี่ ดุ ไม่เพียงเท่านัน้ พม่ายังเป็น
แหล่งพลังงานที่ส�ำคัญของไทย และยังมีการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคจากไทยจ�ำนวนมาก  เพียงแต่วา่ ในอนาคตต้องมีนโยบาย
การเปิดด่านถาวรที่ชัดเจน ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างโครงสร้าง   
พื้นฐานรองรับ       
จากการศึกษาข้อมูลของสภาพัฒน์ฯ พบว่า ต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ของไทย ในช่วงปี 2544 - 2553 มีแนวโน้มลดลง
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 0.3 ต่อปี เป็นผลมาจากประสิทธิภาพ
ของผูป้ ระกอบการทีด่ ขี นึ้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัย ท�ำให้ประเทศไทยมีสัดส่วนโลจิสติกส์ต่อจีดีพี
ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 15 จากเดิมที่อยู่ในระดับร้อยละ 16 – 18
ในช่วงปี 2554 – 2548
ซึ่งสภาพัฒน์ฯ ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ของไทยให้มปี ระสิทธิภาพว่า ไทยต้องมีตน้ ทุนทีต่ ำ�่ ลง
เพือ่ ให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ ต้องเร่งพัฒนาการขนส่งระบบ
รางที่ประหยัดพลังงานมากกว่า และต้องเชื่อมระบบการขนส่ง
ต่างๆ เข้าด้วยกันให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน�้ำ  และทาง
อากาศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหากโครงการท่าเรือ
น�้ำลึกทวายด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ไทยจะมีโอกาสที่
ดีจากการอาศัยท่าเรือน�้ำลึกทวายของพม่า ในการขนส่งไปยัง
ฝัง่ ทวีปยุโรปได้สะดวกมากขึน้ ไม่ตอ้ งส่งออกทางสิงคโปร์เหมือน
ในอดีต การวางยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนาเส้นทางไปสูท่ า่ เรือทวาย
จึงเป็นเรือ่ งจ�ำเป็นเพือ่ ท�ำให้การขนส่งจากภาคกลางของไทยไป
ทวีปยุโรปประหยัดมากขึ้น
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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การก่อสร้างท่าเรือน�้ำลึกทวาย เป็นโครงการขนาด
ใหญ่ที่สุดของพม่า แน่นอนว่าการด�ำเนินการอาจจะมีปัญหา
ด้านสิง่ แวดล้อมเกิดขึน้ ไม่มากก็นอ้ ย ซึง่ นักสิง่ แวดล้อมของไทย
ก็ตระหนักในปัญหานี้ และไม่ต้องการให้เพื่อนบ้านของเราเกิด
ปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม เช่นเดียวกับทีไ่ ทยเคยประสบมาในอดีต
ดังนัน้ จึงมีการจัดสัมมนาด้านสิง่ แวดล้อมของโครงการ
ทวายหลายครั้ง ซึ่งตัวอย่างหนึ่งใน เวทีเสวนา “หลากเสียง
หลากมุม โครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย” ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เมื่อไม่นานมานี้ ก็มีมุมมองที่น่าวิเคราะห์จาก           
นักสิ่งแวดล้อมของเรา
ในภาพรวมของเวทีเสวนานี้ เป็นการรวมตัวกันของ
กลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานพันธมิตร และผู้ที่สนใจ ในความ
สัมพันธ์ร่วมกันระหว่างไทย -  พม่า การเปิดตัวของพม่า และ
ความคืบหน้าในความสัมพันธ์ของประชาคมอาเซีย่ น และหนึง่
ในหัวข้อที่ส�ำคัญ ที่ต้องมีการกล่าวถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ
โครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย
โครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายนี้ เป็นโครงการระดับใหญ่
ของพม่า ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประตูความหวังใหม่ให้แก่           
นักลงทุนพม่าเอง และกลุม่ นักลงทุนประเทศใกล้เคียง ให้สามารถ
เข้ามาลงทุนในพม่าได้มากขึ้น โดยโครงการนี้ยังได้เห็นภาพ
สะท้อนความสนใจของนักการเมือง และรัฐบาลไทยในปัจจุบนั
ที่ต่างมองว่าโครงการท่าเรือน�้ำลึกทวายแห่งนี้ เป็นโครงการที่
จะสามารถเชื่อมโยงประเทศไทย พม่า จีน ยุโรป หรือกลุ่ม    
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน
การพัฒนาโครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกนี้ นับว่าเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน ไม่เฉพาะแต่
ภายในพม่าเท่านัน้ แต่ยงั เป็นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างผลประโยชน์
มากมาย ให้แก่กลุม่ นักลงทุนขนาดใหญ่ระดับประชาคมอาเซีย่ น
อีกด้วย และถ้าโครงการนี้สามารถด�ำเนินการได้ประสบความ
ส�ำเร็จ ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายการค้า การลงทุน
ของนักลงทุนในประเทศไทย
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”

ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อีกด้านหนึ่ง โครงการนี้
อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาต่างๆ นั้น
ยังขาดการศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบของโครงการ

”

โครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายนี้ นอกจากจะให้ประโยชน์
มหาศาลแก่กลุ่มนักลงทุน หรือทางภาคเศรษฐกิจแล้ว ในอีก
ด้านหนึ่ง โครงการนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ต่อบุคคลในพืน้ ที่ และบุคคลอืน่ ซึง่ ปัญหาต่างๆ นัน้ ยังขาดการ
ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ ซึ่งได้มีการเข้าไป
ชีแ้ จงบางส่วน และลงพืน้ ทีค่ น้ หาข้อมูล เพือ่ ขยายประเด็นความ
คลุมเครือระหว่าง ความหวังใหม่ดา้ นธุรกิจการค้าของนักลงทุน
กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ด�ำเนิน
โครงการ เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมภิ าค
นี้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนและ  
ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่น้อยที่สุด

คณะนักลงทุนไทยโดยบีโอไอ
บีโอไอจะน�ำคณะนักลงทุนไทยเยือนสหภาพพม่า       
ทีเ่ มืองย่างกุง้   ทวาย และมะริด เพือ่ ศึกษาลูท่ างการขยายธุรกิจ
หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจพม่า ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม  
2555 นี้ เนื่องจากพม่าเป็นประเทศที่นักลงทุนทั่วโลก เริ่มให้
ความสนใจและเข้าไปลงทุนในอนาคต เพราะมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์ และเป็นตลาดใหญ่
ทัง้ นี  ้ คณะนักธุรกิจไทยจะได้เยีย่ มชมโครงการพัฒนา
ท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย รวมทัง้ ส�ำรวจเส้นทางคมนาคมทีเ่ ชือ่ มระหว่าง
ประเทศไทยกับพม่า ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการหารือ บีโอไอจะน�ำ
ไปจัดท�ำแนวทางเพือ่ ส่งเสริมภาคเอกชนไทย ให้มสี ว่ นร่วมพัฒนา
ท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายและพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ในทวายต่อไป     
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แผนที่น�ำทาง
สู่การฟื้นฟูสหรัฐฯ
การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในสหรัฐฯ ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จนทำ�ให้ประธานาธิบดี
โอบามามีคำ�สั่งจัดตั้งสภาการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขัน (President’s Council on Jobs and
Competitiveness) ขึ้น โดยมีประธานสภา คือ นาย Jeffrey R. Immelt ผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการ
ของบริษัท GE มาตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดนักธุรกิจท่านหนึ่ง
ฉบับหนึ่งชื่อ “แผนที่น�ำทางสู่การฟื้นฟู” (Road Map to       
Renewal) เน้นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยได้วิเคราะห์ว่าความสามารถในการแข่งขันของ
สหรัฐฯ ที่ลดลงในแง่การศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการส่งออก       
ขณะที่ประเทศอื่นๆ ได้ปรับปรุงดีขึ้นมาก  
นาย Immelt ได้กล่าวว่า สหรัฐฯ ยังมีข้อได้เปรียบ
ประเทศอื่นในหลายด้าน อาทิ ผลิตภาพของแรงงานสหรัฐฯ
เมื่อวัดเป็นตัวเงินแล้ว โดยเฉลี่ยคิดเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า 59
:: นาย Immelt กับประธานาธิบดีโอบามา
เหรียญสหรัฐฯ ต่อชั่วโมง เปรียบเทียบกับเยอรมนี 54 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง และเกาหลีใต้ 26 เหรียญสหรัฐฯ ต่อชั่วโมง
แก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ดังนัน้ ยังเชือ่ มัน่ ว่าสหรัฐฯ ยังมีความสามารถในการแข่งขันใน
ภารกิจส�ำคัญทีส่ ภาการจ้างงานฯ ได้รบั มอบหมายจาก เศรษฐกิจโลก  
ประธานาธิบดีโอบามา  คือ การเสนอแนะต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ทัง้
ในระยะสั้นเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างงาน และข้อเสนอใน
ระยะยาวเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ในระยะทีผ่ า่ นมา สภาการจ้างงานฯ ได้จดั ท�ำนโยบาย
ทีม่ งุ่ เน้นด้านการสร้างงานเป็นหลัก เมือ่ ปัญหาการว่างงานเริม่
คลี่คลายลงในปลายปี 2554 ที่ผ่านมา จึงได้ออกรายงานอีก   
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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”

เสริมสร้างบนพืน้ ฐาน
แห่งความแข็งแกร่ง
เน้นการลงทุนใน 2 ด้านควบคูก่ นั
คือ ด้านพลังงาน
และอุตสาหกรรมการผลิต

”

เสริมสร้างบนพื้นฐานแห่งความแข็งแกร่ง
แนวทางที่สอง เสริมสร้างบนพื้นฐานแห่งความ
แข็งแกร่ง (Build on our Strengths) เน้นการลงทุนใน 2 ด้าน
ควบคูก่ นั คือ ด้านพลังงานและอุตสาหกรรมการผลิต ซึง่ ในด้าน
พลังงาน ควรมุ่งเน้นพัฒนาพลังงานหมุนเวียน การประหยัด
ต้องลงทุนเพื่ออนาคต
พลังงาน เช่น รถยนต์ไฟฟ้า การวิจยั และพัฒนาในด้านพลังงาน
ในรายงานฉบับนี้ ได้เสนอแนะแนวทางที่ควรเร่งรัด
ส�ำหรับในด้านอุตสาหกรรมการผลิต ปัจจุบันมีการ
ด�ำเนินการ 3 แนวทาง ดังนี้
ย้ายฐานการผลิตออกจากสหรัฐฯ ไปยังประเทศทีม่ แี รงงานราคา
แนวทางแรก การลงทุนเพื่ออนาคต (Invest in our ถูกจ�ำนวนมาก ซึ่งคงเหลือกิจกรรมที่ใช้ความรู้สูง และจ่าย       
Future) ประกอบด้วย การด�ำเนินการ 2 ด้านควบคู่กัน โดย ค่าจ้างแรงงานสูงในสหรัฐฯ เช่น กิจกรรมวิจัยและพัฒนา
• ลงทุนในด้านการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ กิจกรรมการตลาด เป็นต้น
และทักษะ ซึ่งเป็นที่ต้องการในอนาคต โดยเน้น
หนักด้านการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หากไม่มกี จิ กรรมด้านการผลิตแล้ว
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (science,
จะไม่สามารถมีงานนวัตกรรมได้
technology, engineering and math - STEM)
ปัจจุบนั คนสหรัฐฯ ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขา
เนือ่ งจากต้องอาศัยประสบการณ์
STEM เป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 15 เปรียบเทียบ
เกีย่ วกับการผลิต
กับจีนที่ศึกษาในสาขา STEM สูงถึงร้อยละ 39
กระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
• ด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ก�ำหนดเป้าหมาย
สัดส่วนวิจัยและพัฒนาขั้นต�่ำร้อยละ 3 ของ GDP
จากปัจจุบันร้อยละ 2.6 ของ GDP พร้อมตั้งข้อ
แต่สภาการจ้างงานฯ ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดข้างต้น
สังเกตว่า ในช่วงที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในด้านนี้ของ
โดยเห็นว่าหากมีการย้ายฐานการผลิตจ�ำนวนมากออกนอก
สหรัฐฯ ทรงตัวที่ระดับร้อยละ 2.6 ขณะที่ประเทศ
ประเทศแล้ว ย่อมจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถ
อื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น จีนเพิ่มมากกว่า  
ในด้านนวัตกรรมของประเทศในอนาคต เพราะหากไม่มกี จิ กรรม
เท่าตัวจากร้อยละ 0.8 ในปี 2542 เป็นร้อยละ 1.7
ด้านการผลิตแล้ว จะไม่สามารถมีงานนวัตกรรมได้ เนื่องจาก
ในปี 2552
นวัตกรรมต้องอาศัยประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิต กระตุ้นให้

”

”
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เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและ ลดอุปสรรคการด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
แนวทางที่สาม การเล่นเพื่อเอาชนะ (Play to Win)
ปัจจุบนั บริษทั สหรัฐฯ ได้ใช้จา่ ยในด้านวิจยั และพัฒนา
ในต่างประเทศเป็นสัดส่วนสูง 1 ใน 5 ของทั้งหมด หากมีการ เน้นการปฏิรปู กฎระเบียบ และภาษีอากร ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการ
ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศมากขึน้ แล้ว สัดส่วนนีจ้ ะยิง่ ทวี พัฒนาความสามารถในการแข่งขันนั้น เสนอให้ปรับลดอัตรา
สูงขึ้น จึงจะไม่สูญเสียเฉพาะในด้านการจ้างงานเท่านั้น แต่จะ ภาษีอากรลง ก�ำจัดช่องโหว่ของภาษี และขยายฐานภาษี
ทัง้ นี้ ปัจจุบนั อัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ทัง้ ของรัฐบาล
สูญเสียความสามารถในด้านเทคโนโลยีด้วย
กลางและรัฐบาลท้องถิ่น โดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 39.2 ขณะที่
ของประเทศอื่นๆ มีอัตราส่วนต�่ำกว่ามาก แม้สหรัฐฯ จะมีการ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ก็ท�ำให้เกิดข้อเสีย
คือ ท�ำให้ระบบภาษีอากรของสหรัฐฯ สลับซับซ้อน ก่อให้เกิด
ความยุ่งยาก โดยมีการประมาณค่าใช้จ่ายจัดท�ำเอกสาร เพื่อ
เสียภาษีในสหรัฐฯ เป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 1 ของ GDP
สภาการจ้างงานฯ เห็นว่าหากรัฐบาลด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอ 3 แนวทางข้างต้นแล้ว จะสามารถฟืน้ ฟูความสามารถ
ในการแข่งขันของสหรัฐฯ ได้อย่างแน่นอน
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มาตรการ
คุมแรงงานต่างด้าว
ในอาเซี่ยน
ปัจจุบนั ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับปฏิบตั กิ าร ทำ�ให้มี
แรงงานต่างชาติเข้ามาทำ�งานในไทยจำ�นวนมาก โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝมี อื จากประเทศเพื่อนบ้าน สำ�หรับประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซี่ยน คือ สิงคโปร์และมาเลเซีย ก็ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีมาตรการแก้ ไข
ปัญหาแตกต่างกันไป

มาตรการแรก ที่แต่ละประเทศน�ำมาใช้ คือ จ�ำกัด
การเพิม่ ขึน้ ของแรงงานต่างชาติ โดยกรณีของสิงคโปร์ ปัจจุบนั
มีแรงงานต่างชาติคิดเป็นจ�ำนวนเกือบ 1 ใน 3 ของแรงงาน
ทัง้ หมด ดังนัน้ จึงพยายามจ�ำกัดไม่ให้มแี รงงานต่างชาติเกินกว่า  
1 ใน 3 ด้วยการปรับปรุงมาตรการ Dependency Ratio Ceilings
(DRCs) ก�ำหนดสัดส่วนสูงสุด ทีจ่ ะอนุญาตให้จา้ งแรงงานต่างชาติ
ทีป่ จั จุบนั มีอยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการร้อยละ 65 และ
ร้อยละ 50 ให้ลดสัดส่วนลงเหลือร้อยละ 60 และร้อยละ 45
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ตามล�ำดับ นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม 2555 เป็นต้นไป  ส�ำหรับ
กรณีจ้างแรงงานต่างชาติไร้ฝีมือใหม่ แต่หากเป็นแรงงาน       
ต่างชาติไร้ฝีมือที่มีอยู่แล้ว ผ่อนผันถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ส�ำหรับมาเลเซีย เมื่อต้นปี 2555 มีแรงงานต่างชาติ
ที่ขึ้นทะเบียน 1.8 ล้านคน โดยในจ�ำนวนนี้เป็นการท�ำงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 7 แสนคน ขณะเดียวกันประเทศ
ต้องการแรงงานจ�ำนวนมาก เช่น รัฐบาลมีนโยบายจะเพิ่มการ
ปลูกปาล์มน�้ำมันอีก 3 ล้านไร่ ซึ่งต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีก
มากถึง 50,000 คน ทัง้ นี้ รัฐบาลมาเลเซียมีแผนทีจ่ ะลดจ�ำนวน
แรงงานต่างชาติไร้ฝีมือลงประมาณร้อยละ 10 – 20 ในช่วง
ประมาณ 5 ปีข้างหน้า แต่จะด�ำเนินการในลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไป
ส�ำหรับกรณีของไทย ปัจจุบันยังไม่ได้ก�ำหนดระดับ
สูงสุดของแรงงานต่างชาติระดับปฏิบัติการของแต่ละประเภท
ธุรกิจแต่อย่างใด โดยจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
อนึง่ ส�ำหรับออสเตรเลีย ปัจจุบนั ในบางธุรกิจทีม่ ที ำ� เล
ทีต่ งั้ ห่างไกล และสภาพการท�ำงานยากล�ำบาก ท�ำให้ขาดแคลน
แรงงานอย่างมาก ล่าสุดเมือ่ ปลายเดือนพฤษภาคม 2555 รัฐบาล

เมษายน 2555

ออสเตรเลียได้ปรับเปลีย่ นนโยบายครัง้ ใหญ่ โดยจะอนุญาตให้ใช้
แรงงานต่างด้าวไร้ฝมี อื ได้ตาม Enterprise Migration Agreement
โดยมีเงือ่ นไขว่า จะต้องมีขนาดโครงการเกิน 2 พันล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย และต้องใช้แรงงานเกิน 1,500 คน มีค่าแรงงาน
และเงือ่ นไขสภาพการท�ำงาน เช่นเดียวกับแรงงานออสเตรเลีย
ส�ำหรับโครงการแรกทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ใช้แรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือตาม Enterprise Migration Agreement คือ โครงการ
Iron Hill ของบริษัท Hancock Prospecting ซึ่งเป็นเหมือง   
แร่เหล็ก มูลค่า 9.5 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย ตั้งอยู่พื้นที่   
ห่างไกลทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ใช้แรงงานต่างชาติ     
ไร้ฝีมือได้ 1,715 คน

ต่างชาติสามารถยืดหยุน่ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตามวัฏจักรเศรษฐกิจ
โดยหากภาคธุรกิจเห็นว่าคุ้มค่า ก็จะจ้างต่างชาติเพิ่มขึ้น ขณะ
เดียวกันรัฐบาลจะค่อยๆ เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม โดยประกาศ
ให้ทราบล่วงหน้า เพือ่ ให้ภาคธุรกิจเตรียมปรับตัวอย่างทันท่วงที
เช่น รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศ  Foreign Worker Levy
(FWL) ล่วงหน้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ได้ทยอยขึ้น           
ค่าธรรมเนียมการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือทุก 6 เดือน จาก
เดือนมกราคม 2555 ถึงกรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป หากภาค
อุตสาหกรรม จ้างแรงงานต่างชาติระดับปฏิบตั กิ าร เป็นสัดส่วน
ไม่เกินร้อยละ 25 ของแรงงานทัง้ หมด จะเพิม่ ค่าธรรมเนียมขึน้
เป็น 350 เหรียญสิงคโปร์ตอ่ คนต่อเดือน หรือ 8,750 บาทต่อคน
ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 แต่หากใช้แรงงาน         
เก็บค่าธรรมเนียมยืดหยุน่ ตามภาวะเศรษฐกิจ ต่างชาติระดับปฏิบตั กิ าร มากกว่าร้อยละ 50 ของแรงงานทัง้ หมด
แล้ว จะค่อยๆ เพิม่ ค่าธรรมเนียมขึน้ เป็นอัตราสูงถึง 550 เหรียญ
มาตรการทีส่ อง คือ  ใช้กลไกตลาด ลดจ�ำนวนแรงงาน สิงคโปร์ หรือ 13,750 บาทต่อคนต่อเดือน
ระดับปฏิบตั กิ ารลง  โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้ก�ำหนดค่าธรรมเนียม
การใช้แรงงานไร้ฝีมือต่างชาติ (Levy) เพื่อให้จ�ำนวนแรงงาน

DR

Current

Levy ($) DR

1 Jun 2012

Skilled/Unskilled

Tier 1
Tier 2

< 15%
15-25%

Manufacturing
(Work Permits)
Sevices
(Work Permits)

Tier 1
Tier 2
Tier 3
Tier 1
Tier 2
Tier 3

< 30%
30-50%
50-65%
< 20%
20-30%
30-50%

190/290
270/370
450
210/310
330/430
470

Construction
(Work Permits)
Process
(Work Permits)

MYE
MYE-waiver
MYE
MYE-waiver

< 87.5%

200/300 < 87.5%
450
180/300 < 87.5%
380
190/300 < 83.3%

Marine
(Work Permits)

< 83.3%

1 Jan 2013

Skilled/Unskilled

All Sectors
S Pass

< 87.5%

Levy ($) DR

160 < 10%
250 10-20%
< 25%
25-50%
50-60%
< 15%
15-25%
25-45%

Levy ($) DR

1 Jun 2013

Skilled/Unskilled

200 < 10%
320 10-20%

Levy ($)

Skilled/Unskilled

250 < 10%
390 10-20%

300
450

< 25%
25-50%
50-60%
< 10%
15-25%
25-45%

250/350
350/450
550
300/400
400/550
600

210/310 < 87.5%
470

280/400 < 87.5%
550/650
230/330 < 87.5%
500

300/450
600/750
250/350
550

210/310 < 83.3%

230/330 < 83.3%

250/350

210/310
300/400
470
240/340
360/460
500

< 25%
25-50%
50-60%
< 15%
15-25%
25-45%

250/350 < 87.5%
500

230/330
330/430
500
270/370
380/480
550

*There will be no changes made to process and marine sectors.
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ส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่น
มาตรการที่สาม คือ พยายามให้คนท้องถิ่นท�ำงาน
มากขึ้น เช่น รัฐบาลสิงคโปร์ได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท�ำงานมาก
ขึ้น โดยขยายเวลาเกษียณอายุออกไปจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ใน
ปี 2536 และเพิม่ ขึน้ อีกเป็น 63 ปี ในปี 2542 พร้อมกับส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจจ้างผู้สูงอายุเกิน 50 ปี โดยจ่ายเงินเครดิตภาษี
คืนให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 8 ของเงินเดือนที่จ้าง แก่ผู้สูง
อายุทเี่ งินเดือนไม่เกิน 3,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือ 75,000 บาท
ต่อเดือน

”

สิงคโปร์ได้สง่ เสริมให้ผสู้ งู อายุ
ท�ำงานมากขึน้ โดยขยายเวลาเกษียณอายุ
ออกไปจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ในปี 2536
และเพิม่ ขึน้ อีกเป็น 63 ปี ในปี 2542

ปาล์มน�้ำมันแห่งชาติ (MPOB) ได้ส่งเสริมการใช้เครื่องจักร
ประหยัดแรงงานที่ในภาษามาเลเซีย เรียกว่า Cantas ซึ่งจะ
ท�ำให้แรงงานแต่ละคน สามารถท�ำงานได้เพิม่ ขึน้ มากกว่าเท่าตัว
จากเดิมที่ครอบคลุมพื้นที่ 131.3 ไร่ต่อคนต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น
312.5 ไร่ต่อคนต่อวัน ซึ่งคล้ายกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ของไทยในปัจจุบนั ทีม่ งุ่ เน้นเพิม่ ผลิตภาพและน�ำระบบอัตโนมัติ
มาใช้มากขึ้น เพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน

”

ส่วนรัฐบาลมาเลเซียได้ก�ำหนดให้นายจ้าง จ่ายค่า
ธรรมเนียมในลักษณะคล้ายคลึงกันในอัตรา 1,800 ริงกิตต่อคน
ต่อปี หรือ 1,500 บาทต่อคนต่อเดือน
ส�ำหรับรัฐบาลไทย กระทรวงแรงงานมีแผนจะจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าวระดับปฏิบตั กิ ารเช่นเดียวกัน โดย
ปัจจุบันได้มีการออกกฎหมาย  ที่ให้อ�ำนาจด�ำเนินการในเรื่องนี้
เอาไว้แล้ว

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ได้มมี ติเมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
เห็นชอบกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน
เพือ่ ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักร
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ซึง่ จะมีผลโดยทางอ้อม
ช่วยเพิม่ ผลิตภาพของแรงงาน

”

ส�ำหรับกรณีของไทย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบกับนโยบาย     
ส่งเสริมการลงทุน เพือ่ ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งขึ้นของ
ค่าเงินบาท (ต่อมาออกเป็นประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ 3/2554) ซึ่งจะมีผลโดยทางอ้อม ช่วยเพิ่ม
ผลิตภาพของแรงงาน ช่วยลดปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าว     
นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ยงั ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจจ้าง
ไร้ฝีมือ โดยจะต้องยื่นค�ำขอฯ ภายในปี 2554 แต่ได้ขยายเวลา
งานแม่บ้าน เป็นลักษณะนอกเวลา รวมถึงพยายามปลูกฝัง
มาตรการนี้ออกไปอีกจนถึงสิ้นปี 2555
ทัศนคติใหม่วา่ “การท�ำงานทุกต�ำแหน่ง ล้วนแต่มเี กียรติทงั้ นัน้
ไม่วา่ จะเป็นพ่อครัว พนักงานในภัตตาคาร โรงแรม หรือคนงาน
ก่อสร้าง เป็นต้น”

”

ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดแรงงาน
มาตรการทีส่ ี่ คือ สนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้เครือ่ งจักร
ประหยัดแรงงาน ตัวอย่างเช่น มาเลเซียมีแรงงานต่างชาติที่
ท�ำงานในสวนปาล์มมากถึง 376,906 คน คิดเป็นร้อยละ 75
ของแรงงานทัง้ หมดในสวนปาล์ม ดังนัน้ หน่วยงานคณะกรรมการ
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มาตรการสุดท้าย คือ ส่งเสริมการเพิม่ จ�ำนวนประชากร  
ถึงแม้จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้น แต่ก็เป็นการ
แก้ไขปัญหาทีต่ น้ เหตุในระยะยาว โดยประเทศสิงคโปร์มนี โยบาย
นีม้ านานแล้ว  แต่ไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าทีค่ วร ซึง่ มีอตั ราเจริญ
พันธุ์ (Fertility Rate) เพียงร้อยละ 1.24 ท�ำให้สิงคโปร์กลาย
เป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น โดยอายุเฉลี่ยประมาณ 39 ปี ในปี
2553 จะเพิ่มเป็น 49 ปี ในปี 2573 และเพิ่มขึ้นเป็น 55 ปี      
ในปี 2593

ปัญหาขาดแคลนแรงงาน มีสาเหตุหนึง่
มาจากการวางแผนครอบครัว
ประสบผลส�ำเร็จเกินเป้าหมาย
ท�ำให้ประชาชนทีก่ ำ� ลังจะเข้าสู่
วัยแรงงานลดลง

ส�ำหรับประเทศไทย ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ส�ำคัญ มีสาเหตุหนึ่งมาจากการวางแผนครอบครัว ซึ่งประสบ
ผลส�ำเร็จเกินเป้าหมาย ท�ำให้ประชาชนทีก่ ำ� ลังจะเข้าสูว่ ยั แรงงาน
ลดลง ส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ก�ำหนดใช้
ระหว่างปี 2555 – 2559 ซึ่งต้องปรับทิศทางนโยบายใหม่จาก
การคุมก�ำเนิด เปลี่ยนมาเป็นส่งเสริมให้คู่สมรสที่มีความพร้อม
ให้มีบุตรเพิ่มขึ้น และรักษาอัตราเจริญพันธุ์ ไม่ให้ต�่ำกว่าระดับ
ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาฯ ฉบับนีไ้ ด้กำ� หนดเป้าหมาย
อัตราเจริญพันธุไ์ ว้คอ่ นข้างต�ำ่ มาก คือ ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 1.6 ซึง่
นับว่าต�่ำกว่าอัตราร้อยละ 2.1 ที่จะท�ำให้จ�ำนวนประชากรคงที่
ไม่ลดลงในระยะยาว เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ก�ำหนด
อัตราเจริญพันธุ์ขั้นต�่ำไว้ที่ระดับร้อยละ 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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วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์

ศูนย์ประสาน
การบริการด้านการลงทุน
ท�ำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop Investment Center – OSOS)
เป็นองค์กรใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปนัก แต่หากได้ศึกษาว่าองค์กรนี้มีการบริการอย่างไร ก็จะอ�ำนวย
ความสะดวก และสร้างประโยชน์ในการลงทุนของนักลงทุนได้เป็นอย่างมาก จากมากกว่า 20 หน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ OSOS ช่วยให้การลงทุนง่ายขึ้นได้อย่างไรนั้น ดังจะได้น�ำเสนอต่อไปนี้

ที่มาของ OSOS
ด้วยระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่กระจายอยู่
ตามหน่วยงานต่างๆ ในการขอใบอนุญาต และหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานราชการ ซึง่ มีเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ไม่ได้รบั ความ
สะดวก เสียเวลาในการเดินทางไปติดต่อประสานงาน มีคา่ ใช้จา่ ย
และต้นทุนสูงขึ้น ส่งผลให้การลงทุนเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าจะ
ได้ข้อมูลครบทุกหน่วยงาน    
การเสริมประสิทธิภาพการให้บริการแก่นกั ลงทุน เป็น
เป้าหมายส�ำคัญของภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศไทยในฐานะแหล่งรองรับการลงทุน ในเดือนมกราคม
2552 รัฐบาลจึงได้ประกาศจัดตั้ง OSOS ขึ้นภายในปี 2552
โดยเริม่ เปิดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นมา

”

OSOS จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดตัง้ ศูนย์ประสาน
การบริการด้านการลงทุน พ.ศ. 2552
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มีส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Offfiice of the
Board of Investment – BOI) หรือบีโอไอ เป็นผูบ้ ริหารจัดการ
OSOS จัดตัง้ ขึน้ ในส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ภายใต้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตัง้
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน พ.ศ. 2552 ซึง่ ประกาศ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2552 โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แต่งตัง้
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน จาก
ข้าราชการสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท�ำ
หน้าที่บริหาร และควบคุมดูแลโดยทั่วไป ตามมาตรา 12 ของ
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีฯ
มาตรา 16 ของระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีฯ ได้
ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่หลักของ OSOS ไว้ประกอบด้วย

”

• ให้บริการรับค�ำขอ และส่งต่อให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการ รวมทั้งประสานงาน
ติดตาม และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบการ
• ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุน
• ประสานงานแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ     
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุน

เมษายน 2555

OSOS บริการเบ็ดเสร็จเพื่อนักลงทุน

หน่วยงานที่ร่วมให้บริการ

OSOS มีลักษณะเป็นศูนย์บริการร่วมของหลาย
หน่วยงานที่ร่วมให้บริการที่ OSOS ประกอบด้วย
กระทรวง และรัฐวิสาหกิจ ที่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการ
และอ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานที่ (1) กระทรวงพาณิชย์
• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แห่งเดียว ท�ำให้นักลงทุนได้รับความสะดวกไม่ต้องเดินทางไป
(2) กระทรวงการคลัง
ติดต่อหลายหน่วยงาน
• กรมสรรพากร
• กรมศุลกากร
• กรมสรรพสามิต
OSOS มีลกั ษณะเป็นศูนย์บริการร่วม
งงาน
ของหลายกระทรวง และรัฐวิสาหกิจ (3) กระทรวงพลั
• กรมธุรกิจพลังงาน
ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงการให้บริการ
• กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(4) กระทรวงอุตสาหกรรม
อ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ลงทุน
• ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
แบบเบ็ดเสร็จ ณ สถานทีแ่ ห่งเดียว
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตัง้ แต่การให้ค�ำปรึกษา
และข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ การให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ (5) กระทรวงมหาดไทย
• กรมที่ดิน
การขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุน การจด
• กรมโยธาธิการและผังเมือง
ทะเบียนนิติบุคคล การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคน
• การประปาส่วนภูมิภาค
ต่างด้าว รวมถึงการรับค�ำขอฯ โดยอยู่ร่วมกับศูนย์บริการวีซ่า
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และใบอนุญาตท�ำงาน เพือ่ ให้สามารถให้บริการอย่างครบวงจร
• การไฟฟ้านครหลวง
แก่นักลงทุน โดยตั้งอยู่ที่
(6) กระทรวงแรงงาน
• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
• ส�ำนักงานประกันสังคม
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18
319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
(7) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ 10330
• ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ    
โทรศัพท์ 0 2209 1100
            และสิ่งแวดล้อม
โทรสาร 0 2209 1199
เว็บไซต์ : osos.boi.go.th
(8) กระทรวงสาธารณสุข
อีเมล : osos@boi.go.th
• ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(9) กระทรวงคมนาคม
นักลงทุนทัง้ ไทยและต่างชาติ ทัง้ ทีไ่ ด้และไม่ได้รบั การ
• กรมการขนส่งทางบก
ส่งเสริมฯ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหม่ หรือนักลงทุนเดิม ที่ (10) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประสงค์จะประกอบและขยายกิจการ สามารถขอรับบริการจาก
• ส�ำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
OSOS ได้โดยการนัดหมายล่วงหน้า

”

”
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นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานที่ OSOS ได้ประสาน      
เพิม่ เติม ขอให้เจ้าหน้าทีม่ าร่วมให้ขอ้ มูลนักลงทุนตามทีน่ ดั หมาย
ล่วงหน้า เช่น หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BOI
Unit for Industrial Linkage Development - BUILD) ศูนย์
บริการร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ เขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริม
การลงทุน ศูนย์บริการส่งออกเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการส่งออก
กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย (กสท.) บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) (TOT)
ธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC)
และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank ) เป็นต้น

”

OSOS ได้รบั รางวัลคุณภาพ
การให้บริการประชาชนประจ�ำปี 2553
จากส�ำนักงาน ก.พ.ร.

ลักษณะบริการของหน่วยงาน
ที่ร่วมให้บริการ

”

บีโอไอ เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการแก่นกั ลงทุนมากทีส่ ดุ
คือ บริการให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ บริการข้อมูล รับค�ำขอฯ ประสาน
เร่งรัด ติดตาม และอ�ำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและการลงทุน อีกทัง้ รับข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียนเกีย่ วกับ
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับระเบียบของทางราชการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริการออกหนังสือรับรอง
รายการจดทะเบียน รับรองเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน
ส�ำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังรับค�ำขอตรวจ และ
จองชื่อเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจองชื่อนิติบุคคล ส�ำนักทะเบียนธุรกิจ
รวมทั้งรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และบริษัทจ�ำกัด การจัดตั้ง
แก้ไข เปลีย่ นแปลง เลิก รวมถึงรับค�ำขออนุญาตตามมาตรา 17
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(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว) และรับค�ำขอตาม
มาตรา 12 (หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
กรณีกิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุน)
นอกจากนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังให้บริการ ณ
จุดเดียว (Single Point) ให้บริการออกเลขทะเบียนนิติบุคคล
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษี (กรมสรรพากร)
และเลขที่บัญชีนายจ้าง (ส�ำนักงานประกันสังคม)
กรมสรรพากร บริการให้คำ� ปรึกษา และอนุมตั ิ อนุญาต
ในการขอมีเลขประจ�ำตัวผูเ้ สียภาษีอากร จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
และการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต
หลายหน่วยงานร่วมให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ และหารือ
ข้อปัญหา เช่น กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ กรมทีด่ นิ ส�ำนักงานพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น
และอีกหลายหน่วยงานร่วมให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ หารือ
ข้อปัญหา และรับค�ำขอต่างๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรม พืน้ ฐานและการเหมืองแร่ ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานประกันสังคม ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การ
ประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
OSOS ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน
ประจ�ำปี 2553 (Best Practices 2553) จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือส�ำนักงาน ก.พ.ร. เป็นเครือ่ ง
ยืนยันประสิทธิภาพในการให้บริการ อ�ำนวยความสะดวก และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
OSOS เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ซึง่ เป็นอีกมาตรการ
หนึง่ ในการปรับปรุงการให้บริการของภาครัฐ เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกในการติดต่อธุรกิจ เร่งรัดขั้นตอนต่างๆ แก่นักลงทุนให้
สามารถเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ และขยายกิจการได้เร็วขึน้ กระตุน้
ให้เกิดการลงทุนด้วยมาตรการทีเ่ ป็นรูปธรรม อันเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และบรรยากาศการลงทุนทีด่ ขี องประเทศในภาพรวม
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กฎและระเบียบควรรู้
สถาปนา พรหมบุญ

นานาสาระกับบีโอไอ
สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็น
1. การตัดบัญชีวัตถุดิบคืออะไร
4. การตัดบัญชีวัตถุดิบ จะต้องด�ำเนินการที่ใด
ตอบ ที่สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) โดยในขั้นตอนนี้การ
ตอบ การตัดบัญชีวัตถุดิบ หมายถึง การน�ำปริมาณวัตถุดิบ
หรือวัสดุจ�ำเป็น ที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา 36
ด�ำเนินงานตัดบัญชีด้วยระบบ Raw Material Tracking
ที่ได้มีการผลิตและส่งออกไปต่างประเทศแล้ว มาด�ำเนิน
System (RMTS) จะใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินงานแล้ว
การตัดบัญชี โดยเอกสารประกอบการตัดบัญชี ได้แก่ เอกสาร
เสร็จภายใน 3 วันท�ำการ (ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการรับเรือ่ งประมวล
การส่งออกทั้งหมด
ผล จนถึงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสถิติ)
หากตัดบัญชีไม่หมด เช่นในกรณีที่มีการน�ำเข้า
มากกว่าการส่งออก หรือน�ำเข้าแล้ว แต่ไม่ได้ใช้ในการผลิต 5. ใบขนสินค้าขาออก กรณีส่งออกโดยบริษัทเอง กับกรณีส่ง
เพื่อส่งออก บริษัทจะต้องช�ำระภาษีมูลค่าเพิ่ม/อากรขาเข้า
ออกทางอ้อม แตกต่างกันอย่างไร
พร้อมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามสภาพ ณ วันน�ำเข้า ตาม
ตอบ หากบริษัทเป็นผู้ส่งออกเอง จะถือว่าเป็นการส่งออก
ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือนั้นๆ
ทางตรง ในใบขนสินค้าขาออกจะต้องระบุว่า เป็นใบขน
สินค้าขาออกประเภทส่งเสริมการลงทุน พร้อมระบุเลขที่
2. การตัดบัญชีวัตถุดิบ จะกระท�ำได้ในกรณีใดบ้าง
บัตรส่งเสริมฯ ให้ถูกต้อง
การส่งออกทางอ้อม ในใบขนสินค้าขาออกจะต้อง
ตอบ การตัดบัญชีวัตถุดิบ มี 4 กรณี ดังนี้
มีข้อความการโอนสิทธิ์การตัดบัญชีในใบขนฯ ให้กับบริษัท
1. การตัดบัญชีจากการส่งออก
ที่น�ำมาตัดบัญชี โดยมีรายละเอียดของข้อความดังนี้ “ขอ
2. การตัดบัญชีโอนสิทธิ์
โอนสิทธิก์ ารตัดบัญชีวตั ถุดบิ ให้กบั บริษทั ............Model………….
3. การตัดบัญชีจากการช�ำระภาษีอากรขาเข้า
ปริมาณ.........หน่วย..............” หากไม่มีข้อความการโอนสิทธิ์
4. การตัดบัญชีส่วนสูญเสียนอกสูตรการผลิต
จะไม่สามารถใช้ตัดบัญชีได้
3. หลังจากที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปแล้ว จะต้องมาด�ำเนินการ
โดยทั้งสองกรณีสามารถน�ำเอกสารมาตัดบัญชี
วัตถุดิบได้เช่นกัน
การตัดบัญชีวัตถุดิบเมื่อใด
ตอบ เมื่ อ บริ ษั ท ส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ (หรื อ วั ต ถุ ดิ บ ) ไป            
ต่างประเทศ จะต้องน�ำหลักฐานการส่งออกมายื่นขอตัด    6. ราคา เอฟ.โอ.บี. และราคา ซี.ไอ.เอฟ. คืออะไร
ตอบ ตามประมวลรัษฎากร หมวด 4 ภาษีมลู ค่าเพิม่ มาตรา
บัญชี (หรือปรับยอด) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ส่งออก
79/1 ระบุไว้ว่า
และหากระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36
ของโครงการนั้นสิ้นสุดลง บริษัทจะต้องส่งวัตถุดิบที่ค้างคง
- ราคา เอฟ.โอ.บี. (Free On Board) ได้แก่  
เหลือคืนกลับไปต่างประเทศ หรือน�ำวัตถุดิบที่ค้างคงเหลือ
ราคาสินค้า ณ ด่านศุลกากรส่งออก โดยไม่รวม
นั้นไปผลิตเป็นสินค้า และส่งออกไปต่างประเทศภายใน 6
ค่าประกันภัยและค่าขนส่งจากด่านศุลกากรส่ง
เดือนนับจากวันที่สิทธิประโยชน์สิ้นสุดลง และจะต้องน�ำ
ออกไปต่างประเทศ
หลักฐานส่งออกนั้น มาตัดบัญชีภายใน 6 เดือนนับจาก      
วันที่ส่งออก
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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- ราคา ซี.ไอ.เอฟ. (Cost, Insurance and Freight)
ได้แก่ ราคาสินค้าบวกด้วยค่าประกันภัย และค่า
ขนส่ ง ถึ ง ด่ า นศุ ล กากรที่ น� ำ สิ น ค้ า นั้ น เข้ า ใน               
ราชอาณาจักร

ไปด�ำเนินการภายใน 1 เดือน จะถือว่าการอนุญาต
ให้โอนวัตถุดิบนั้นถูกยกเลิกไป ส�ำหรับภาระภาษี
รายการวัตถุดิบฯ ที่ท�ำการโอนนั้น ยังเป็นของ
โครงการที่โอน (ผู้น�ำเข้า) จนกว่าโครงการที่รับ
โอน จะท�ำการส่งออกสินค้า ตัดบัญชี และโอน
สิทธิ์กลับมาให้กับโครงการที่โอน เพื่อน�ำไปตัด
บัญชี

7. หากบริษัท A น�ำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น โดยใช้สิทธิ
และประโยชน์มาตรา 36 ต่อมาจะขอโอนวัตถุดบิ หรือวัสดุ
จ�ำเป็นดังกล่าวให้กบั บริษทั B ซึง่ ได้รบั สิทธิและประโยชน์
8. ถ้าบริษทั A ได้นำ� เข้าวัตถุดบิ โดยใช้สทิ ธิและประโยชน์ตาม
มาตรา 36 เช่นเดียวกัน สามารถท�ำได้หรือไม่
มาตรา 36 ต่อมาได้ขออนุญาตโอนวัตถุดบิ นัน้ ให้แก่บริษทั
ตอบ ผู้ประกอบการที่น�ำเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น โดยใช้
B ซึง่ ได้รบั การส่งเสริมฯ และได้สทิ ธิและประโยชน์มาตรา
สิทธิย์ กเว้นอากรขาเข้าตามมาตรา 36 สามารถทีจ่ ะขอโอน
36 เช่นเดียวกัน แต่หากบริษทั B ไม่ได้นำ� วัตถุดบิ ดังกล่าว
รายการวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น ดังกล่าวให้กับผู้ประกอบ
ไปผลิตเพื่อส่งออกตามเงื่อนไขวิธีการและระยะเวลาที่
การหรือโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ได้ โดยมีเงือ่ นไข ดังนี้
ก�ำหนด ซึ่งบริษัทจะต้องรับผิดชอบช�ำระภาษีอากรตาม
1. โครงการที่โอนและโครงการที่รับโอน ต้องได้รับ
สภาพ ณ วันน�ำเข้า ในกรณีนี้ หากบริษัท B จะขอโอน
สิทธิประโยชน์ และยังมีสทิ ธิใ์ นการน�ำเข้าวัตถุดบิ
วัตถุดิบคืนให้แก่บริษัท A จะสามารถท�ำได้หรือไม่
หรือวัสดุจ�ำเป็น ตามมาตรา 36 โดยตรวจสอบ
ตอบ บริษัทผู้รับโอนสามารถโอนวัตถุดิบที่ใช้ไม่หมดคืน     
จากบัตรส่งเสริมฯ ของผูโ้ อนและผูร้ บั โอน ในกรณี
ให้แก่บริษัทผู้โอนได้
ทีผ่ โู้ อนมีระยะเวลาในการน�ำเข้าวัตถุดบิ ฯ สิน้ สุด

2.
3.

4.

5.

แล้ว จะต้องด�ำเนินการโอนวัตถุดบิ ฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 6 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาน�ำเข้า 9. e-Paperless คืออะไร
ตอบ e-Paperless หรือ ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบ
วัตถุดิบฯ
ไร้เอกสาร คือ ระบบการให้บริการผ่านพิธกี ารศุลกากรทาง
โครงการทีโ่ อนและโครงการทีร่ บั โอน ต้องไม่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ตอ้ งใช้เอกสารในส่วนทีต่ อ้ งใช้สำ� แดง
โครงการที่ขอรวมบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุ
กับเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรในเบือ้ งต้น เช่น ใบขนสินค้าและบัญชี
จ�ำเป็น (Merge Stock)
ราคาสินค้า (Invoice) เป็นต้น และมีการใช้เทคโนโลยี PKI
โครงการทีร่ บั โอน ต้องมีชอื่ วัตถุดบิ หรือวัสดุจำ� เป็น
(Public Key Infrastucture) และการลงลายมือชื่อ
เดียวกันกับโครงการทีโ่ อน วัตถุดบิ ทีจ่ ะโอนจะต้อง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มาใช้ แทนการลง
เป็นวัตถุดิบชนิดเดียวกันกับวัตถุดิบที่ผู้รับโอนมี
ลายมือชือ่ ในกระดาษ พร้อมทัง้ มีการปรับเปลีย่ นกระบวนการ
สิทธิน์ ำ� เข้า ตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ นบัญชีรายการ และ
ท�ำงานใหม่ (Process Redesign) เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปริมาณวัตถุดิบตามมาตรา 36 (1)
ให้บริการด้วยระบบศุลกากรไร้เอกสาร มีประโยชน์ในการ
ปริมาณคงเหลือ (Balance) ของโครงการที่โอน
ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการบันทึกข้อมูล ลดค่าใช้จา่ ยในการเก็บ
และปริมาณสิทธิ์น�ำเข้าคงเหลือ (Available
เอกสาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและรวดเร็ว
Quota) ของโครงการที่รับโอน จะต้องมีเพียงพอ
ส�ำหรับการโอนวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ในกรณีทไี่ ด้รบั อนุญาตให้โอนวัตถุดบิ ผูโ้ อนจะต้อง 10. การขออนุญาตน�ำของเข้ามาเพื่อส่งออกตามมาตรา 36
(2) มีวิธีการอย่างไร
น�ำหนังสือแจ้งการอนุญาตให้โอนวัตถุดบิ ไปด�ำเนิน
ตอบ มาตรา 36 (2) เป็นการน�ำของเข้ามา เพือ่ ใช้ในกิจการ
การปรับยอดวัตถุดิบของผู้โอนและผู้รับโอน ที่
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ แล้วส่งออกกลับไป เช่น ตัวอย่าง
สมาคมสโมสรนักลงทุนในคราวเดียวกัน หากไม่
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- ขออนุมัติบัญชีรายการของที่จะน�ำเข้า พร้อม
ขออนุมตั ปิ ริมาณสต็อกสูงสุด โดยจะพิจารณา
ถึงระยะเวลาของการใช้สิทธิและประโยชน์
รายการของ ความสัมพันธ์ของของนั้นกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ลักษณะของ
การส่งออก และความเหมาะสมของปริมาณ  
สต็อกสูงสุดซึง่ จะต้องสัมพันธ์กบั ก�ำลังการผลิต
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ
- ขออนุมัติสั่งปล่อย ซึ่งจะเป็นการสั่งปล่อยเช่น
เดียวกับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นมาตรา 36 (1)
- การตัดบัญชีจะเป็นการตัดบัญชีเช่นเดียวกับ
การตัดบัญชีวตั ถุดบิ แต่ไม่ตอ้ งใช้สตู รการผลิต
มาค�ำนวณ เนือ่ งจากของทีน่ ำ� เข้ามามิได้มกี าร
เปลี่ยนแปลงสภาพ
11. การน�ำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ได้รับยกเว้นอากร
ขาเข้าตามมาตรา 36 จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ด้วยหรือไม่
ตอบ หากเป็นการน�ำเข้าวัตถุดบิ มาเพือ่ ผลิตและส่งออก จะ
ได้รบั การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ด้วย ทัง้ นีไ้ ม่ได้เป็นสิทธิและ
ประโยชน์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน แต่เป็นไปตาม

วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 20)
เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี าร และเงือ่ นไข การวางประกัน
และการถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/8 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ได้ระบุให้ใช้หนังสือของส�ำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นเสมือนหนังสือค�้ำประกัน
แทนหนังสือค�ำ้ ประกันของธนาคารเพือ่ เป็นประกันภาษีมลู ค่าเพิม่
ทีต่ อ้ งช�ำระ และใช้หนังสือดังกล่าวเป็นหลักฐานในการถอน
ค�้ำประกันด้วย
ในหนังสือจะต้องรับรองว่าวัตถุดิบดังกล่าว เป็น
ของทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ ตามโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ และขอให้สั่งถอนประกัน    
ดังกล่าว วัตถุดิบนั้นจะต้องน�ำเข้า เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อ
การส่งออกเท่านัน้ กรณีวตั ถุดบิ ทีน่ ำ� เข้าเพือ่ ใช้ทงั้ ในการผลิต
เพื่อการส่งออก และเพื่อขายภายในราชอาณาจักรด้วย ให้
วางค�้ำประกันและถอนประกันได้ เฉพาะวัตถุดิบที่น�ำเข้า
เพือ่ ใช้ในการผลิต เพือ่ การส่งออกตามจ�ำนวนทีบ่ โี อไอรับรอง
เท่านั้น
ประกาศฉบับนี้ไม่รวมถึงวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น
ที่น�ำเข้าตามมาตรา 30 ซึ่งหากมีการน�ำเข้า จะต้องช�ำระ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2555)
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ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้การส่งออกกลับไป ของที่น�ำเข้ามานั้นจะ
ต้องอยู่ในสภาพเดิม ส�ำหรับวิธีปฏิบัติ มีดังนี้

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
เมษายน 2555

สำ�นักสารสนเทศการลงทุน

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน

มกราคม - มีนาคม 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
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เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้ มูลฐาน
29
21
2,680
6,947
200
82
270
77
6,677
4,391
อุตสาหกรรมเบา
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ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
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43
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อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
50
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1,948
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เคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษ และพลาสติก
97
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20,521
37,104
2,184
1,165
499
695
3,671
5,653
บริการ และสาธารณูปโภค
รวม
374
370
92,624 132,206
4,108
4,647
2,817
12,421
48,014
58,714
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 จำ�นวน 23 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ หนองบัวลำ�ภู สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม นครพนม
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร บุรีรัมย์ อำ�นาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร่ พะเยา น่าน สตูล ปัตตานี ยะลา บึงกาฬ
และนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ สำ�หรับกิจการขนส่งทางเรือ หรืออากาศ ได้รวมไว้ ใน เขต 3 				
ข้อสังเกต
1) ในแต่ละเดือนสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ไม่สามารถนำ�ไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติสำ�นักงานฯ
จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในกำ�หนดเวลา 15 - 90 วันทำ�การ
2) สถิติไม่นับรวมโครงการซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนกิจการ							
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ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
ศูนย์บริการลงทุน

โครงการอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนมีนาคม 2555

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

1.นายเกษมสันต์ วงศ์ไพบูลย์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อบพืชและไซโล 140 ตันต่อวัน

1.7

27.00

10

จ.พะเยา
(เขต 3)

2.นายประยุทธ พรหมลิกุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลีย้ งไก่เนือ้ 3,142,800 ตัว

1.5

100.00

22

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

3.นายอมรินทร์ จุไรวรรณสุทธิ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลีย้ งไก่เนือ้ 3,142,800 ตัว

1.5

100.00

22

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

4.ยูนิวานิชน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน) นำ�้ มันปาล์มดิบ 114,975 ตัน
(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ)
เมล็ดในปาล์มอบแห้ง 36,135 ตัน

1.12

78.00

76

จ.กระบี่
(เขต 3)

5.เค ซี เอฟ โพรเซสซิ่ง แอนด์
มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สัตว์นำ�้ แช่แข็ง 11,800 ตัน

1.11

86.00

104

6.นายสวง ทั่งวัฒโนทัย
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางยาแนวฝากระป๋อง
12,044 ตัน

1.16

201.14

48

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

7.ไชยพลชลทัตศ์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

นำ�้ มันปาล์มดิบ 10,000 ตัน

1.12

20.00

28

จ.ชุมพร
(เขต 3)

8.เอช วี ฟิลลา จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-จีน)

เส้นด้ายยางยืด 25,200 ตัน

1.16

786.00

121

9.เจริญดีมาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป
300 ตัน

1.11

8.00

14

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

10.89 เกษตรภัณฑ์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลีย้ งไก่เนือ้ 2,500,000 ตัว

1.5

60.00

18

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

11.ปริ๊นเซส ฟูดส์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

นำ�้ ส้มสายชูหมักจากผลไม้
120 ตัน

1.11

15.00

20

จ.เชียงใหม่
(เขต 3)

12.ไทยกสิกิจ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ปุย๋ อินทรียช์ นิดนำ�้
1,500,000 ลิตร
ปุย๋ อินทรียช์ นิดผงและชนิดเม็ด
100,000 ตัน

1.4

48.00

30

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

13.เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ปุย๋ อินทรียอ์ ดั เม็ด 90,000 เม็ด

1.4

30.00

40

จ.นครสวรรค์
(เขต 3)

14.เยนเนรัล สตาร์ช จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมันส�ำปะหลัง และแป้งแปรรูป
90,000 ตัน

1.13

275.80

30

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

15.ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารกุง้ 180,000 ตัน
อาหารปลา 100,000 ตัน

1.6

600.00

250

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

16.เอฟเอ็มซี เคมิคัล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)

NATURAL COLLOIDAL MICRO
CRYSTALLINE CELLULOSE
(MCC) 7,721 ตัน
ASSOCIATED MCC BLENDS
10,475 ตัน

1.11

2,976.90

138

จ.ระยอง
(เขต 2)

17.เสริญเจิ้นฟาร์ม จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลีย้ งไก่เนือ้ 660,000 ตัว

1.5

14.40

9

จ.สุรินทร์
(เขต 3)

18.ประสิทธิ์ ฟาร์ม จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลีย้ งไก่เนือ้ 1,704,000 ตัว

1.5

40.00

20

จ.สระบุรี
(เขต 2)

19.โชคชัยไพบูลย์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

คัดคุณภาพข้าว 72,000 ตัน

1.14

68.00

24

จ.ศรีสะเกษ
(เขต 3)

20.นางสาวจิตรา พิทักษ์ธีระธรรม
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครือ่ งดืม่ จากพืช ผัก และผลไม้
12,500,000 ลิตร

1.11

75.00

156

จ.นครปฐม
(เขต 1)

21.พรีเมียร์แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก
7,200 ตัน

1.11

37.27

164

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

22.ยางทอง ลาเท็กซ์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

นำ�้ ยางข้น 9,010 ตัน
สกิมเครพและ/หรือสกิมบล็อก
620 ตัน

1.16

8.00

40

จ.ระยอง
(เขต 2)

23.บี บาย บลู จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เบเกอรี่ 425 ตัน

1.11

40.00

45

จ.ภูเก็ต
(เขต 2)

24.เค.เค. พัฒนาการเกษตร จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ปุย๋ อินทรีย์ 6,250 ตัน

1.4

6.50

10

จ.ลพบุรี
(เขต 3)

25.พี.เอ. เจริญทรัพย์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สุกรขุน 1,800 ตัว

1.5

6.00

11

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

26.ฟาร์ม ชูสินเตือนใจ 99 จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไข่ไก่ 50,000,000 ฟอง
ปุย๋ อินทรีย์ 1,000 ตัน

1.5
และ
1.4

79.00

15

จ.สตูล
(เขต 3)

27.นายชัยโรจน์ หิรัญโชคอนันต์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

คัดคุณภาพข้าว 45,000 ตัน

1.14

40.00

25

จ.สุรินทร์
(เขต 3)

28.นายชัยโรจน์ หิรัญโชคอนันต์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลีย้ งไก่เนือ้ 1,500,000 ตัว

1.5

40.00

15

จ.บุรีรัมย์
(เขต 3)

29.เคซีเอฟ ไผ่ขอม จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไข่ไก่ 127,000,000 ฟอง

1.5

87.50

56

จ.นครปฐม
(เขต 1)
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ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

30.การุณ แก๊ส ฟรอมไบโอ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ปุย๋ อินทรีย์ 133,000 ตัน
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
1.7 เมกะวัตต์

1.4
และ
7.1

150.00

11

จ.สิงห์บุรี
(เขต 3)

31.บีเคเอฟ สเปเชียล รับเบอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางผสม 4,500 ตัน

1.16

80.00

32

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

32.เจเจ. แฟมิลี่โพลทรี้ฟาร์ม จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลีย้ งไก่เนือ้ 4,234,000 ตัว

1.5

256.00

23

จ.เพชรบูรณ์
(เขต 3)

33.อุบลเกษตรพลังงาน จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมันส�ำปะหลัง 90,000 ตัน

1.13

620.00

266

จ.อุบลราชธานี
(เขต 3)

34.นายพรชัย ปานศรีแก้ว
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากปลาทูนา่ 1,250 ตัน

1.11

13.10

30

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

35.เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการรับแช่แข็ง 3,000 ตัน
ห้องเย็น 12,000 ตัน

1.19

80.00

48

จ.เชียงใหม่
(เขต 3)

36.ไทยนิคเคนฟู้ดส์ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

สิง่ ปรุงแต่งอาหาร 700 ตัน

1.11

200.00

22

จ.ระยอง
(เขต 2)

37.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารส�ำเร็จรูปหรือกึง่ ส�ำเร็จรูป
แช่แข็งจากเนือ้ ไก่ 12,000 ตัน

1.11

25.90

200

จ.สระบุรี
(เขต 2)

38.อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์)

เมล็ดพันธุ์พืชคัดคุณภาพ
2,752 ตัน

1.11

185.00

39

จ.สุพรรณบุรี
(เขต 2)

39.กิจเจริญโพลทรี 1999 จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลีย้ งไก่เนือ้ 3,772,000 ตัว

1.5

81.50

25

จ.บุรีรัมย์
(เขต 3)

40.ห้วยทรายน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

นำ�้ มันปาล์มดิบ 900 ตัน

1.12

15.00

10

จ.พัทลุง
(เขต 3)

41.กาญจนดิษฐ์น�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

นำ�้ มันปาล์มดิบ 24,480 ตัน
เมล็ดในปาล์มอบแห้ง 7,200 ตัน

1.12

80.00

30

จ.สุราษฎร์ธานี
(เขต 3)

42.ชีวายวาย กรีนเพาเวอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ก๊าซชีวภาพ
10,260,000 ลูกบาศก์เมตร

1.18

95.80

13

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

43.บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวคัดคุณภาพ 15,000 ตัน

1.14

30.00

10

จ.บุรีรัมย์
(เขต 3)

44.สุธีรา เอนเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนมจากธัญพืช 1,500 ตัน

1.11

180.00

45

จ.กาญจนบุรี
(เขต 2)

45.วนชัย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นใยไม้อดั
ความหนาแน่นปานกลาง
150,000 ลูกบาศก์เมตร

1.17

1,500.00

124

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
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เมษายน 2555
หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

1.ลา ครูเซ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

เซรามิกส์ 8,000,000 ชิน้

2.5

210.00

337

2.เอส.เค.มิเนอรัลส์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

การท�ำเหมือ งและแต่ง แร่เหล็ก
240,000 ตัน

2.2

64.30

40

จ.นครสวรรค์
(เขต 3)

3.ซัมเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนเหล็กทุบ 8,750 ตัน

2.16

480.00

51

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.MR.KETARO HARADA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนเหล็กหล่อ 7,500 ตัน

2.15

600.00

50

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

5.นิคเคสยามอลูมิเนียม จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

อะลูมเิ นียมแผ่นและอะลูมเิ นียมฟอยส์
40,000 ชิน้

2.17

509.70

332

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

6.แคสท๊อป เมทริค จ�ำกัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนเหล็กไร้สนิมหล่อ
และเหล็กหล่อ 1,632 ตัน

2.12

9.49

161

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7.นิปปอน สตีล กัลวาไนซิ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
360,000 ตัน

2.13

10,346.20

169

จ.ระยอง
(เขต 2)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)
กระดานส�ำหรับกีฬาทางนำ�้ เช่น
SURFBOARDS, SUB BOARDS
14,400 ชิน้

1.นางหทัยพร ยานด์เคอ
(ร่วมทุนไทย-เยอรมนี)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

จ.สระบุรี
(เขต 2)

ที่ตั้ง
(เขต)

3.5

10.80

139

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

2.พี.เค.แอล. ซิลเวอร์ แอนด์ โกลด์ จ�ำกัด เครือ่ งประดับ และชิน้ ส่วน
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
1,500,000 ชิน้

3.7

48.00

175

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

3.นู ดีไซน์ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ-นิวซีแลนด์)

เฟอร์นเิ จอร์จากไม้ 6,000 ชิน้
โคมไฟ 10,000 ชิน้

3.14
และ
3.15

19.00

105

จ.ลำ�พูน
(เขต 3)

4.ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กระเป๋า 832,600 ใบ

3.4

14.00

347

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

5.ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กระเป๋า 144,000 ใบ

3.4

6.30

82

จ.กาฬสินธุ์
(เขต 3)

6.พี.เจ.การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครือ่ งนุง่ ห่ม เช่น เสือ้ ผ้าส�ำเร็จรูป
500,000 ชิน้

3.1

14.00

121

จ.สระแก้ว
(เขต 3)

7.อัลลอย พลัส จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตโลหะผสม ส�ำหรับ
ผลิตเครือ่ งประดับ 12 ตัน

3.7

1.20

6

จ.จันทบุรี
(เขต 3)

8.ไฮ เทรนด์
อุตสาหกรรม (กรุงเทพ) จ�ำกัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

กระเป๋า 600,000 ชิน้

3.4

75.00

700
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จ.ชลบุรี
(เขต 2)

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์ โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

1.อูซี่ ฟาร์ อีสท์ จ�ำกัด
(หุ้นอิตาลีทั้งสิ้น)

เครื่องพ่นสี ส�ำหรับยานพาหนะ
(SPRAY BOOTH MACHINERY
FOR CAR & INDUSTRIAL
VEHICLES) 100 ชุด

4.2

12.00

10

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

2.โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิน้ ส่วนโลหะ ส�ำหรับยานพาหนะ
8,000 ตัน

4.10

84.80

16

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

3.ไดเซล เซฟตี้ ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

อุปกรณ์ก�ำเนิดก๊าซส�ำหรับถุงลม
นิรภัย (AIRBAG INFLATOR)
3,100,000 ชิน้

4.10

522.00

27

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

4.ไทย ลักกี้ อินเตอร์กรุ๊ป จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สลักเกลียว (BOLT) และตะปูเกลียว
(SCREW) 15,000 ตัน

4.3

99.00

45

จ.ระยอง
(เขต 2)

5.โทชิมะ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนโลหะทีม่ ขี นั้ ตอนการทุบ
ขึน้ รูป เช่น SPROCKET,
BRACKET 400 ตัน

4.3

110.00

25

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

6.โปรมิโก้เซอร์วิส จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซ่อมเรือขนาดตัง้ แต่ 500 ตันกรอส

4.6

78.00

129

7.โกลบอล พรีซชิ นั่ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แม่พมิ พ์ (MOLD) 130 ชุด
การซ่อมแซมแม่พมิ พ์ 100 ชุด
ชิน้ ส่วนโลหะขึน้ รูป 601,000 ชิน้

4.2
และ
4.3

1.70

19

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

8.ไทยออสนอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนโลหะ เช่น แผงระบาย
ความร้อน 10,000,000 ชิน้

4.3

24.80

35

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

9.สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น
เครือ่ ง CNC MILLING
เครือ่ ง CNC LATHE
เครือ่ งอัดเศษโลหะ และเครือ่ งเลเซอร์
220 เครือ่ ง

4.2

14.00

14

จ.ลำ�พูน
(เขต 3)

10.นายฤชู พูลเจริญ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครือ่ งมือวัด 0.5 ตัน
ชิน้ ส่วนโลหะ ส�ำหรับเครือ่ งจักร
และยานพาหนะ 100 ตัน

4.1

2.00

17

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

11.เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิน้ ส่วนโลหะ เช่น เหล็กคานรองรับ
เครือ่ งยนต์ และฐานของ
CONDENSING UNIT
ในเครือ่ งปรับอากาศ 30,000 ตัน

4.3

195.00

37

จ.ระยอง
(เขต 2)

12.ซันโย พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนโลหะเช่น RING
และ LENS MOUNT
2,540,000 ชิน้

4.3

118.60

105

13.บลูสโคป ไลสาจท์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-ออสเตรเลีย)

โครงหลังคาเหล็ก 3,600 ตัน

4.3

13.40

6

จ.ระยอง
(เขต 2)

14.บลูสโคป ไลสาจท์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-ออสเตรเลีย)

เหล็กแผ่นเคลือบขึน้ รูป
ใช้ในการติดตัง้
14,700 ตัน

4.3

33.30

22

จ.ขอนแก่น
(เขต 3)

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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เมษายน 2555

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

15.MR.JOHN HARRINGTON
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนยานพาหนะ เช่น
AXLE TUBE ASSEMBLY
20,000 ชิน้

4.10

22.50

4

จ.ระยอง
(เขต 2)

16.แอ็คควาเทค เอเชีย จ�ำกัด
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

โครงสร้างโลหะ
(STEEL STRUCTURES)
1,140 ตัน

4.19

148.40

80

จ.ระยอง
(เขต 2)

17.เชอร์รี่ เสรีนา จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิน้ ส่วนโลหะ เช่น ปะเก็นชนิดต่างๆ
22,147,330 ชิน้
ฉนวนดูดซับเสียง 6,266,880 ชิน้

4.3
และ
4.10

6.70

190

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

18.โอวายที จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

SYNCHRONIZER RING
1,760 ตัน

4.10

46.50

15

จ.ระยอง
(เขต 2)

19.เอส.วี.เมทัลส์ คาวันญ่า จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์-อิตาลี)

วาล์ว (VALVE) 1,175 ตัน

4.3

61.10

162

20.นายชาญวุฒิ กมลรัตน์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนพลาสติก ส�ำหรับยานยนต์
1,000 ตัน

4.10

22.00

19

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

21.นายชาญวุฒิ กมลรัตน์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนโลหะ เช่น COVER GATE,
FRAME 10,000 ตัน

4.3

49.00

179

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

22.คัทซึยาม่า ฟายเทค
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนเข็มขัดนิรภัย เช่น FRAME
ASSY HEIGHT ADJUSTER
26,000,000 ชิน้

4.10

161.60

215

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

23.ยูเนียน ออโตพาร์ทส
มานูแฟคเชอริ่ง จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชุบหรือเคลือบผิว หรือ ANODIZE
2,270,000 ตารางเมตร

4.4

1,563.00

402

จ.ระยอง
(เขต 2)

24.ทีเจ สกาย จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-ไต้หวัน)

ชิน้ ส่วนโลหะ เช่น BENT PLATE,
CELL HOLDER, HEATSINK
36 ตัน

4.3

2.00

16

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

25.MR.KIMISHIGE HASHIDO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครือ่ งจักร ส�ำหรับงานอุตสาหกรรม
เช่น ASSEMBLY MACHINE,
LASER MARKING MACHINE
และ CHECK AND INSPECTION
MACHINE 30 ชุด
ชิ้นส่วนส�ำหรับเครื่องจักร
อุตสาหกรรม 15 ตัน

4.2.5

24.78

16

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

26.ทานาเบะ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครือ่ งจักร ส�ำหรับงานอุตสาหกรรม
(INDUSTRIAL MACHINERY)
50 ชุด

4.2

122.00

40

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

27.ซันกิ อีสเทิร์น (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ชิ้นส่วนของ
กล้องถ่ายรูป และชิ้นส่วนของ
กล้องถ่ายวีดโี อ 480 ตัน

4.3

81.30

146

28.นายสมยศ แซ่หว่อง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนโลหะ เช่น PALLET,
MUFFLE TANK, BURNER PART
72 ตัน

4.3

3.00

22
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จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ลำ�ปาง
(เขต 3)

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

29.ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์และซ่อมแซมแม่พิมพ์
55 ชุด
อุปกรณ์จับยึด 1,500 ชุด
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
420 เครื่อง
ชิน้ ส่วนพลาสติกฉีดขึน้ รูป 20 ตัน

4.2
และ
6.12

5.00

150

30.มิติเท็กซ์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนโลหะ เช่น BEARING,
CONNECTOR, PIN BRACKET
HOLDER 4,500,000 ชิน้

4.3

5.00

74

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

31.นายกัมปนาท ตันพิทักษ์สิทธิ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนโลหะ 5,000 ชิน้
อุปกรณ์จบั ยึด (JIG & FIXTURE)
100 ชุด
การซ่อมแซมอุปกรณ์จบั ยึด 10 ชุด

4.3

15.00

12

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

32.ไทย เค เจ เค จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนโลหะ เช่น ROCKER ARM
SHAFT และ ROCKER ARM SHAFT
ASSEMBLY 2,000,000 ชิน้

4.3

56.00

35

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

33.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
จ�ำกัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

โคมไฟฟ้า ส�ำหรับรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล
2,100,000 ชิน้

4.10

2,540.00

324

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

34.ซัมมิท โอโต ซีท อินดัสตรี จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เบาะรถยนต์
240,000 ชิน้
แผงบังแดด 864,000 ชิน้
แผ่นฉนวนกันความร้อนและเสียง
480,000 ชิน้
ชิน้ ส่วนพลาสติก ส�ำหรับยานพาหนะ
7,200,000 ชิน้

4.10

1,067.00

413

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

35.เอ๊กเซดี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิน้ ส่วนยานพาหนะ เช่น TORQUE
CONVERTER ASSY, PACK
ASSY และ PLATE DRIVEN
1,494,000 ชิน้

4.10

1,891.60

248

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ ไฟฟ้า

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

1.นายอัครพล บุญวรเศรษฐ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

2.00

42

2.ไทยซอน เทค จ�ำกัด
(ร่วมทุนซามัวร์-ไต้หวัน)

ชิน้ ส่วนโลหะส�ำหรับ HARD DISK
DRIVE เช่น SPACER, YOKE และ
BACK UP BOARD 121,160,000 ชิน้

5.5

100.00

208

3.ไทย เจ แอนด์ เอฟ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-เกาหลี)

ชิน้ ส่วนโลหะ ส�ำหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
เช่น ท่อทองแดงส�ำหรับเครือ่ งปรับ
อากาศ 2,000,000 ชิน้

5.3

9.00

20

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
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เมษายน 2555

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

4.เคเบิ้ลส์ พลัส จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนโลหะ ส�ำหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ได้แก่ ลวดทองแดงขึน้ รูป
38,500 กิโลเมตร
แผ่นทองแดงหุม้ ฉนวน 900 ตัน

5.3

112.00

46

5.คากะ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

PRINTED CIRCUIT BOARD
ASSEMBLY 1,000,000 ชิน้

5.5

190.00

150

6.ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

จอแสดงผลแบบแอลซีดี
7,820 ชิน้

5.4

3.00

14

7.คาสิโอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ส�ำเร็จรูป เช่น นาฬิกา
เครือ่ งค�ำนวณ เครือ่ งสแกน
BARCODE และเครือ่ งบันทึก
รับเงิน 39,000,000 เครือ่ ง
ชิน้ ส่วน ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ 25,200,000 ชิน้

5.4
และ
5.5

1,300.00

2,280

8.โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์)

INTEGRATED CIRCUIT (IC)
265,000,000 ชิน้

5.5

4,431.40

903

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

9.นางสาวธัญจิรา ไทยประสานทรัพย์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

1.19

30

จ.เชียงใหม่
(เขต 3)

10.MR.WATARU KONNO
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ซอฟต์แวร์

5.8

1.33

16

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

11.นายอัษฎกร สาธราลัย
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

5.00

20

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

12.ชวิงค์อิท จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-มอริเชียส)

ซอฟต์แวร์

5.8

5.00

10

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

13.โมบิทาวน์ จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

5.00

12

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

14.แมนนิจจิเบิล อินซูเลเตอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณ์ไฟฟ้าจากเซรามิกส์ เช่น
ลูกถ้วยไฟฟ้า ลูกรอก และตัวแยก
สายไฟฟ้า 3,700 ตัน

5.3

85.00

200

จ.ราชบุรี
(เขต 2)

15.แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

INTEGRATED CIRCUIT TESTING
(IC TESTING) 700,000,000 ชิน้
WAFER TESTING
700,000,000 ชิน้

5.5

1,640.00

60

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

16.MR.MASATOMO KANEGAE
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้ น ส่ ว น ส�ำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น CAMERA
SWITCH, CAMERA BODY และ
PRINTER FUNCTIONAL PARTS
35,000,000 ชิน้

5.5

479.00

280

จ.สระบุรี
(เขต 2)
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จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.นครปฐม
(เขต 1)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

17.มิตรอน ซีอี จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น ทีวี
เครือ่ งรับวิทยุ เตาไมโครเวฟ
จอมอนิเตอร์ 70,000 เครือ่ ง

5.4

6.45

46

18.ซอฟต์แวร์ แกลเลอรี่ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

2.48

5

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

19.โกลบอลอิมพลิเม้นท์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

1.88

16

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

20.MR.RANJIT MAKKUNI
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

2.00

12

จ.เชียงใหม่
(เขต 3)

21.สยามสแควร์เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

2.00

26

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

22.มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สวิตซ์ไฟฟ้า ส�ำหรับยานยนต์
7,000,000 ชิน้

5.3

130.00

225

จ.ระยอง
(เขต 2)

23.เอ็นอีซี อินฟรอนเทียไทย จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ส�ำเร็จรูป
และ ELECTRONICS CONTROL
UNIT ส�ำหรับยานยนต์
1,520,000 ชิน้

5.4
และ
5.5

160.00

100

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

24.สยามไอซิน จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ABS SENSOR 1,512,000 ชิน้

5.5

124.40

20

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

25.สยามเมย์เซย์วอยซ์ จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

VOICE COIL 48,000,000 ชิน้

5.5

20.00

24

จ.สิงห์บุรี
(เขต 3)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

1.เวสท์ กลอรี่ จ�ำกัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น-อังกฤษ)

ฟิลม์ พลาสติก
และถุงพลาสติก 1,800 ตัน

6.12

23.20

65

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

2.ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ADHESIVE 156,000 กิโลกรัม

6.2

22.70

8

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

3.เดอสเตอร์ จ�ำกัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

แผ่นพลาสติก และบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก 5,000 ตัน

6.12

133.60

12

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

4.ศรีไทยโมลด์ส จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
และชิน้ ส่วนพลาสติก 3,600 ตัน

6.12

73.80

70

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

5.นายธเนศนันท์ ลิ้มเจริญวัฒนกุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นพลาสติก
และถุงพลาสติก 5,200 ตัน

6.12

63.30

114

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

6.นายค�ำรณ สีมามหรรณพ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นพลาสติก
และถุงพลาสติก 5,300 ตัน

6.12

83.70

114

จ.นครปฐม
(เขต 1)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

7.นางสาวภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นพลาสติก
และถุงพลาสติก 6,000 ตัน

6.12

89.40

136

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

8.นางสาวนิธิมา เหรียญทวีวัฒนา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นพลาสติก
และถุงพลาสติก 6,000 ตัน

6.12

71.60

136

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

9.อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขวดพลาสติก
กึง่ ส�ำเร็จรูป 3,255 ตัน

6.12

65.10

9

10.นางจารุณีย์ เหรียญทวีวัฒนา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

COMPOUNDED PLASTIC
12,000 ตัน
เม็ดพลาสติกรีไซเคิล 8,000 ตัน

6.12

40.40

47

11.อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์
เคมีคัลโปรดักส์ จ�ำกัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ฉนวนพลาสติก 4,000 ตัน

6.12

56.10

104

12.ซอง อิล เคมิเคิล (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)

COMPOUNDED
PLASTIC 21,600 ตัน

6.12

108.00

82

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

13.นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมเจริญยิ่ง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กระดาษรังผึง้ 198 ตัน

6.15

8.00

20

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

14.เทคนิค แพ็กเก็จจิ้ง จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ฟิลม์ พลาสติก 3,400 ตัน

6.12

90.00

50

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

15.เป้ แพค จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถุงพลาสติกสาน 6,000 ตัน

6.12

70.00

385

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

16.แอลพลา แพคเกจจิ้ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-ออสเตรีย)

ขวดพลาสติก 730 ตัน

6.12

49.90

5

17.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ชิน้ ส่วนพลาสติกต่างๆ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
20,000 ตัน

6.12

452.00

140

18.ยูไนเต็ด ปูนขาว จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แคลเซียมออกไซด์ 86,400 ตัน

6.2

180.00

50

19.นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้อต่อพลาสติก
และอุปกรณ์ประกอบ
ท่อพลาสติก 1,650 ตัน

6.12

87.70

5

จ.ระยอง
(เขต 2)

20.ไทยโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

COMPOUNDED
PLASTIC 14,000 ตัน

6.12

140.40

20

จ.ระยอง
(เขต 2)

21.แม็กซิมั่ม อินเจคชั่น จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนพลาสติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
13,000 ตัน

6.12

83.00

43

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

22.ไมโคร อินเจคชั่น จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนพลาสติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
350 ตัน

6.12

11.00

34

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
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จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

23.บีเคเอฟ แอโรสเปซ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนพลาสติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
11,000 ตัน

6.12

86.00

43

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

24.MR.YUSUKE HIRANO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนพลาสติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
157 ตัน

6.12

90.00

34

จ.ระยอง
(เขต 2)

25.เอ วี พลาสติก จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
และชิน้ ส่วนพลาสติก ส�ำหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ 1,000 ตัน

6.12

60.00

60

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

26.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กระดาษเคลือบพลาสติก
ชนิด HYGIENIC 30,800 ตัน

6.15

57.60

20

จ.ราชบุรี
(เขต 2)

27.เป้ แพค จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถุงพลาสติกฟิลม์ ขนาดใหญ่
เช่น IBM, FLEXITANK, SABULK
500,000 ใบ

6.15

70.00

235

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

28.ชิโยดะ อินทิเกร
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนพลาสติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
2,785,000,000 ชิน้

6.12

300.00

432

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

29.ปัง แพค จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถุงพลาสติกสาน 6,000 ตัน

6.12

70.00

642

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

30.ปัง แพค จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถุงพลาสติกและถุงพลาสติก
ลามิเนต 10,000 ตัน

6.12

70.00

349

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

31.เมเยอร์ ชีลส์ เอเชีย จ�ำกัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

แผ่นรองฝาบรรจุภณ
ั ฑ์
1,000,000 ตารางเมตร

6.12
และ
6.15

35.00

14

จ.อุบลราชธานี
(เขต 3)

32.นากาชิมา รับเบอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนยางสังเคราะห์
ส�ำหรับอุตสาหกรรม 1,200 ตัน

6.12

69.50

268

33.MR.EIJI ITO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

DIPPED CARD 732 ตัน
และ COATED CUT FIBER
216 ตัน

6.12

165.00

48

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

34.ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

TREATED DISTILLATED
AROMATIC EXTRACT (TDAE)
51,313 ตัน
HEAVY AROMATIC EXTRACT
72,390 ตัน

6.11

1,026.10

2

จ.ระยอง
(เขต 2)

35.ทาคาฮาตะ พรีซิชั่น
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนพลาสติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
1,200 ตัน

6.12

850.00

200

จ.ระยอง
(เขต 2)

36.คิวเอ็ม อินเวนท์ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิน้ ส่วนพลาสติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
1,340 ตัน

6.12

36.50

26

จ.ลพบุรี
(เขต 3)
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เมษายน 2555

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

37.MR. LI JING
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ขวดพลาสติกกึง่ ส�ำเร็จรูป
(PREFORM) และขวดพลาสติก
PET 2,170 ตัน

6.12

25.00

37

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

38.สยาม อาอิดะ จ�ำกัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น-ไต้หวัน)

ชิน้ ส่วนพลาติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
555 ตัน

6.12

95.50

22

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

39.สยาม อี-คาเซ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

COMPOUNDED PLASTIC
500 ตัน

6.12

20.00

11

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

40.พรอสแพค อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนพลาสติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
3,400 ตัน

6.12

70.00

4

41.นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์
(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)

แผ่นพลาสติก 18,000 ตัน

6.12

102.50

120

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

42.ทาคาฮาตะ พริซิชั่น
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนพลาสติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
780 ตัน

6.12

225.00

140

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

43.เฟอร์โร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

ผงเคลือบเซรามิกส์ 4,500 ตัน
(CERAMIC GLAZE POWDER)

6.2

54.80

12

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

จ.สระบุรี
(เขต 2)

ที่ตั้ง
(เขต)

1.ฮายาชิ สปริง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

1.50

4

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

2.MR.TOORU NAGASHIMA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

10.00

8

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

3.อิชาวา เมททอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

33.90

4

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

4.เอเชีย ไลท์เตอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 2 ล�ำ

7.9

139.20

12

ไม่ระบุที่ตั้ง

5.เอเชีย ไลท์เตอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 2 ล�ำ

7.9

139.20

12

ไม่ระบุที่ตั้ง

6.พัทยาฟู้ด เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไอนำ�้ 15 ตันต่อชัว่ โมง

7.1

71.60

10

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

7.ไทยศรีทอง จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
1.9 เมกะวัตต์

7.1

141.50

20

จ.กระบี่
(เขต 3)

8.พรีเชียส ทรีส์ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)

ขนส่งทางเรือ 1 ล�ำ

7.9

585.00

25

ไม่ระบุที่ตั้ง

9.พรีเชียส เว็นเจอร์ส จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)

ขนส่งทางเรือ 1 ล�ำ

7.9

585.00

25

ไม่ระบุที่ตั้ง
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ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

10.นทลินออฟชอร์ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-มาเลเซีย)

ขนถ่ายสินค้า ส�ำหรับเรือเดินทะเล
3,496,572 ตัน

7.1

511.50

30

ไม่ระบุที่ตั้ง

11.ศรีวัฒนา กรีนเพาเวอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
9.9 เมกะวัตต์

7.1

780.00

42

จ.บุรีรัมย์
(เขต 3)

12.โซล่า เพาเวอร์ (อุดรธานี 1) จ�ำกัด ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 7.5 เมกะวัตต์
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.1

645.70

16

จ.อุดรธานี
(เขต 3)

13.โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 4) จ�ำกัด ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 7.5 เมกะวัตต์
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.1

635.70

16

จ.ขอนแก่น
(เขต 3)

14.โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จ�ำกัด ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 7.5 เมกะวัตต์
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.1

635.70

16

จ.ขอนแก่น
(เขต 3)

15.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 5) จ�ำกัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 7.5 เมกะวัตต์

7.1

645.70

16

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

16.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 8) จ�ำกัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 7.5 เมกะวัตต์

7.1

645.70

16

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

17.โซล่า เพาเวอร์ (นครพนม 2) จ�ำกัด ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 7.5 เมกะวัตต์
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.1

635.70

16

จ.นครพนม
(เขต 3)

18.โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 1) จ�ำกัด
(โครงการที่ 7)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 7.5 เมกะวัตต์

7.1

640.70

16

จ.บุรีรัมย์
(เขต 3)

19.โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 2) จ�ำกัด
(โครงการที่ 8)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 7.5 เมกะวัตต์

7.1

640.70

16

จ.บุรีรัมย์
(เขต 3)

20.โซล่า เพาเวอร์ (บุรีรัมย์ 3) จ�ำกัด
(โครงการที่ 9)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 7.5 เมกะวัตต์

7.1

640.70

16

จ.บุรีรัมย์
(เขต 3)

21.โซล่า เพาเวอร์ (สุรินทร์ 1) จ�ำกัด
(โครงการที่ 10)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 7.5 เมกะวัตต์

7.1

640.70

16

จ.สุรินทร์
(เขต 3)

22.พร้อมท์ โซลูชั่น จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

7.21

22.75

20

จ.สงขลา
(เขต 3)

23.หะรินสุตขนส่ง จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 1 ล�ำ

7.9

47.50

15

ไม่ระบุที่ตั้ง

24.สยามธัญชาติ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
4.9 เมกะวัตต์

7.1

130.00

10

จ.ชัยนาท
(เขต 3)
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ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

25.เอเชีย กรีน พาวเวอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
0.96 เมกะวัตต์

7.1

60.00

15

จ.ชัยนาท
(เขต 3)

26.ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางท่อ 2,493,000 ตัน

7.9

536.62

5

ไม่ระบุที่ตั้ง

27.เคอรี่ สยามซีพอร์ต จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-หมู่เกาะบริติชเวอร์จินสิงคโปร์-จีน)

ขนถ่ายสินค้าตูค้ อนเทนเนอร์
ปีละ 306,600 ทีอยี ู
ขนถ่ายสินค้าทัว่ ไป
ปีละ 8,278,000 ตัน

7.1

700.00

40

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

28.บลูไลน์ มารีไทม์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 3,868 ตันกรอส

7.9

240.00

18

ไม่ระบุที่ตั้ง

29.แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
9.9 เมกะวัตต์

7.1

502.00

40

จ.กำ�แพงเพชร
(เขต 3)

30.อัลไลแอนซ์ คลีนเพาเวอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
9.9 เมกะวัตต์

7.1

495.00

40

จ.อุบลราชธานี
(เขต 3)

31.เอวิเอ เทค ซิสเท็ม จ�ำกัด
(หุ้นสวีเดนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.15

4.20

2

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

32.MR.KUNIO MASUKI
(ร่วมทุนญี่ปุ่น-ไต้หวัน)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.15

80.00

13

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

33.เจไออีไอ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

10.00

4

จ.ระยอง
(เขต 2)

34.หริกุล ซายเอนซ์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการสอบเทียบมาตรฐาน
10,000 ชิน้ งาน

7.22

4.56

5

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

35.ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

ขนส่งทางเรือ 236 ตันกรอส

7.9

135.00

7

ไม่ระบุที่ตั้ง

36.ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

ขนส่งทางเรือ 236 ตันกรอส

7.9

135.00

7

ไม่ระบุที่ตั้ง

37.สหสินวัฒนา แป้งแปรรูป จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
1.1 เมกะวัตต์

7.1

35.90

20

จ.จันทบุรี
(เขต 3)

38.ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจยั และพัฒนา

7.20

49.00

7

จ.ระยอง
(เขต 2)

39.สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางอากาศ 1 ล�ำ

7.9

749.30

73

ไม่ระบุที่ตั้ง

40.วาลีโอ คอมเพรสเซอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.15

17.05

17

จ.ระยอง
(เขต 2)

41.จีจีไอ จ�ำกัด
(หุ้นอิสราเอลทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
เช่น องค์ประกอบของแร่ธาตุ
สิง่ ปนเปือ้ น และคุณภาพ
การเจียระไน 30,000 เม็ด

7.21

10.35

30

จ.ลำ�พูน
(เขต 3)
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ที่ตั้ง
(เขต)

42.สยามเคมีคอล อินดัสตรี้ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.15

1.48

8

43.คิคูวา (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.15

29.00

19

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

44.การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางอากาศ 3 ล�ำ

7.9

10,642.30

207

ไม่ระบุที่ตั้ง

45.กันกุล พาวเวอร์เจน จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์

7.1

880.00

37

จ.นครนายก
(เขต 2)

46.โกลเด้น ไลท์ โซล่า จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์

7.1

960.00

6

จ.สุโขทัย
(เขต 3)

47.บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้า 116 เมกะวัตต์
และไอนำ�้ 30 ตันต่อชัว่ โมง

7.1

5,000.00

48

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

48.กัลฟ์ เจพี ยูที จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
1,600 เมกะวัตต์

7.1

47,733.00

70

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

49.เอเชียซีเมนต์ เอ็นเนอจี
คอนเซอร์เวชั่น จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากลมร้อนทิง้
ของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
20 เมกะวัตต์

7.1

1,331.00

19

จ.สระบุรี
(เขต 2)

125,501.82

18,860

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

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
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ความเคลือ่ นไหว
ศูนย์บริการลงทุน

แวดวง

สกท.
ฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการลงทุน
หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว
“มาตรการเรือ่ งการฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่ ด้านการลงทุน และ
การท่องเที่ยว” ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อ   
วันที่ 2 มีนาคม 2555

ต้อนรับคณะนักลงทุนจีน
ดร.อรรชกา สีบญ
ุ เรือง เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ให้การต้อนรับคณะ China
Investment Corporation ในโอกาสศึกษา
ข้อมูลการลงทุน ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2555

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