














ยุคนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นโลกแห่งความก้าวหน้า ทั้งในด้านเทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมซึ่งช่วยให้โลกมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งเข้ามามีอิทธิพลในด้านการขับเคลื่อนธุรกิจ  

และการดำรงชีวิตอย่างไม่ทันตั้งตัว 

สำหรับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมนั้น โดยที่ในปัจจุบัน 

มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพิ่ม Productivity รวมทั้งการเสริม

ประสิทธิภาพการทำงาน จนความก้าวหน้าในภาคนี้ ได้พัฒนาไปมาก 

ทำใหม้กีารอปุโภคบรโิภคมากและงา่ยขึน้ จนเกนิกวา่ความจำเปน็ขัน้พืน้ฐาน

ของชีวิต เป็นผลทำให้พฤติกรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกวันนี้เปลี่ยนไป

มาก ตอ้งใชท้รพัยากรและพลงังานมากขึน้ตามไปดว้ย จนเกดิปญัหามลภาวะ

ตามมา  

แมว้า่ความกา้วหนา้ขา้งตน้จะกอ่ใหเ้กดิปญัหาตา่งๆ ตามมา แตภ่าครฐั

และภาคอุตสาหกรรมในทุกวันนี้ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

อย่างมาก โดยบีโอไอได้มีประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 

หลายครั้ง และงานบีโอไอแฟร์ที่จะจัดขึ้นก็ได้ตั้งคำขวัญไว้ว่า “โลกสดใส 

ไทยยั่งยืน” ในเล่มจึงมีเรื่องที่เกี่ยวกับ โลกสดใสไปกับเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหน่วยงาน และยังมีบทความ

เกีย่วกบัการลงทนุ จา้งงาน สง่ออกทีไ่ดจ้ากการสำรวจในบทความ บโีอไอโพลล์ 

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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หาก ได้ติ ดตามมาตรการ



ส่ง เสริมการลงทุนของบี โอไอ




คงได้ทราบว่ามีมาตรการพิเศษ


เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยน

เครือ่งจกัรในโครงการทีด่ำเนนิการ

อยู่ เดิม
 เพื่อลดการใช้พลังงาน

หรอืใชพ้ลงังานทดแทนในโครงการ


หรอืการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม


โดยได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้น

อากรขาเข้าเครื่องจักร
 และยกเว้น

ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลสำหรบักจิการ

ที่ดำเนินการอยู่เดิม
 ซึ่งมาตรการ

พิเศษเหล่านี้มีมาตั้งแต่ปี
2550
และ

ปจัจบุนักย็งัสามารถยืน่ขอรบัการ

ส่งเสริมฯ
ตามมาตรการเหล่านี้ได้


มาตรการพิเศษที่กล่าวถึงข้างต้นคือ 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต และมาตรการ  

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาด้าน

สิง่แวดลอ้ม ซึง่อาจเรยีกใหเ้หน็ภาพชดัเจนวา่ 

“มาตรการสง่เสรมิการลงทนุเพือ่โลกสเีขยีว”

มาตรการเพือ่โลกสเีขยีวนี ้ปจัจบุนั มชีือ่

อย่างเป็นทางการว่า มาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน ซึ่งเนื้อหาของ

มาตรการนี้เป็นการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ

กระตุ้น และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มี

การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อลดการใช้

พลังงาน หรือนำพลังงานทดแทนมาใช้ใน

กิจการ หรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อลด

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมเอา

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต และมาตรการ  

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อมเข้ามาไว้ด้วยกัน 

สำหรับรายละเอียดมาตรการว่าเป็น

อย่างไร จะต้องใช้ข้อมูลใด และมีหลัก  

ในการพิจารณาอย่างไรนั้น จะขอนำเสนอ  

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบ ดังนี้  

ปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ 
แกไ้ขปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม

จากที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นว่า มาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน 

สว่นหนึง่เปน็การรวมเอาเนือ้หาสาระทีส่ำคญั

ของมาตรการสง่เสรมิการลงทนุ เพือ่ปรบัปรงุ
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การดำเนินการ ตัวชี้วัดตามประกาศ ตัวชี้วัดที่กำหนด

ด้านการประหยัดพลังงาน ตัวชี้วัดที่ 1 
การใช้พลังงานลดลงตามสัดส่วนที่กำหนด

มลูคา่ของพลงังานทีป่ระหยดัไดข้องโครงการ ตอ้งไมน่อ้ยกวา่

มูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น

ด้านการนำพลังงานทดแทน

มาใช้ในกิจการ

ตัวชี้วัดที่ 2 
การนำพลังงานทดแทนมาใช้ ในกิจการ

ในสัดส่วนตามที่กำหนด เมื่อเทียบกับการ

ใช้พลังงานทั้งสิ้น

มีการเปลี่ยนเป็นใช้พลังงานทดแทนตามชนิดที่กำหนด

เพื่อทดแทนการใช้พลังงานฟอสซิล(ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ)

ด้านการลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 3 
การลดปริมาณของเสีย น้ำเสีย หรืออากาศ

เสียตามเกณฑ์ที่กำหนด

ปริมาณการระบายสารมลพิษอากาศ หรือปริมาณน้ำทิ้ง

หรือปริมาณสารมลพิษในน้ำทิ้งลดลง ตามความเหมาะสม

ของเทคโนโลยีที่ใช้

ที่มา:	 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมฯ	 ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน	 การใช้พลังงานทดแทน	 หรือการลดผลกระทบต่อ	ที่มา:	 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมฯ	 ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน	 การใช้พลังงานทดแทน	 หรือการลดผลกระทบต่อ			
สิ่งแวดล้อม	ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	2/2553	ลงวันที่	23	เมษายน	2553	สิ่งแวดล้อม	ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	2/2553	ลงวันที่	23	เมษายน	2553	
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เดิมชุดลูกอบ	 (Dryer	 System)	 ที่เป็นระบบเปิด	เดิมชุดลูกอบ	 (Dryer	 System)	 ที่เป็นระบบเปิด	
(Open	Hood)	(Open	Hood)	

ชุดลูกอบ	 (Dryer	 System)	 ที่ เป็นระบบปิด	ชุดลูกอบ	 (Dryer	 System)	 ที่ เป็นระบบปิด	
(Closed	Hood)	(Closed	Hood)	

		
การติดตั้ง	Heat	Recovery	เข้ากับชุดลูกอบแบบการติดตั้ง	Heat	Recovery	เข้ากับชุดลูกอบแบบ
ระบบปิด	ระบบปิด	

การติดตั้งโครง	
ที่ชุดลูกอบ	เพื่อเป็น	

ระบบปิด	(Closed	Hood)	

การติดตั้ง	
Heat	Recovery	เข้ากับ	

ชุดลูกอบแบบปิด	

หน่วย:ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

ในด้านพลังงาน


ปีฐาน
 ปีที่ประเมินผล

(1 ปี หลังจาก

ดำเนินการแล้วเสร็จ) 

ลดลงจากปีฐาน

(ร้อยละ) 

ไฟฟ้าและไอน้ำ 80 75 6.2
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น้ำมันเตา	

น้ำมันเตา	
Boiler ขั้นตอนเคลือบ

สีกระดาษ

ความร้อน	
ผลิตภัณฑ์	

อากาศเสีย

น้ำมันเตา	
เมทานอล

ที่ได้จากการ

อบกระดาษ

Incineratorheat

New

ความร้อน	

ความร้อนนำกลับมาใช้ใหม่	
ก่อน	
หลัง	

น้ำมันเตา	

แผนผังการปรับปรุงเครื่องจักร	เพื่อนำพลังงานกลับมาใช้้ใหม่	แผนผังการปรับปรุงเครื่องจักร	เพื่อนำพลังงานกลับมาใช้้ใหม่	
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Riched	HCs	
Vent	Gas	

Ventto
ATM

Leaned	HCs	
Vent	Gas	

HCl	~20	ppm	

Polymerization
Section

Drying&Steaming
Section

Recovery
Unit

Nitrogen	 Steam	

รูปแสดงแหล่งกำเนิดกรดเกลือของสายการผลิตที่มีอยู่เดิม	รูปแสดงแหล่งกำเนิดกรดเกลือของสายการผลิตที่มีอยู่เดิม	

สายการผลิตในปัจจุบันสายการผลิตในปัจจุบัน		

รูปแสดงแหล่งกำเนิดกรดเกลือของสายการผลิตที่มีอยู่เดิมและหน่วยที่จะติดตั้งใหม่	รูปแสดงแหล่งกำเนิดกรดเกลือของสายการผลิตที่มีอยู่เดิมและหน่วยที่จะติดตั้งใหม่	

สายการผลิตใหม่	สายการผลิตใหม่	

ตัวชี้วัด ปีฐาน

(ppm) 

ค่ามาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด


(ppm) 

เมื่อสิ้นสุด
โครงการ

(ppm) 

ลดลงจาก

ปีฐาน

(ร้อยละ) 

ปริมาณการระบายกรดเกลือ 7.6 85 1.5 80

Riched	HCs	
Vent	Gas	

Leaned	HCs	
Vent	Gas	
HCl	~20	ppm	

Polymerization
Section

Drying&Steaming
Section

Recovery
Unit

Nitrogen	 Steam	

WetAcid
Scrubber

NaOH	 Water	
ToFiareSystemvia

NewVentGas
Recoveryand

CompressorFeeding
Unit

Leaned	HCs	
Vent	Gas	
HCl	~4	ppm	

To	Waste	Water	
Drainage	HCl	~16	ppm	
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โอกาสการพัฒนาพลาสติก
ชีวภาพของไทย

ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนา

อุตสาหกรรมพลาสติกทางชีวภาพสูง โดย  

มีโอกาสที่จะก้าวไปถึงระดับผู้นำในภูมิภาค 

เพราะมีความพร้อมของปัจจัยที่เกื้อหนุน

ทั้งในด้านวัตถุดิบ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์

ด้านวัตถุดิบชีวมวล (B iomass) หรือ

ผลผลติจากการเกษตร ไดแ้ก ่มนัสำปะหลงั 

และอ้อย ซึ่งสามารถนำมาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 

ทำใหส้ามารถสรา้งมลูคา่ใหก้บัอตุสาหกรรม

ในห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  

ที่สำคัญคือ การพัฒนาอุตสาหกรรม

พลาสติกทางชีวภาพของไทย ไม่ได้เริ่มต้น

จากศนูย ์ เพราะปจัจบุนัเรามกีารผลติสนิคา้ 

ที่ เป็นวัตถุดิบอยู่ ในห่วงโซ่อุปทานของ

อุตสาหกรรมนี้อยู่หลายชนิด เพียงแต่ยังไม่

ครบวงจรเทา่นัน้ เชน่ อตุสาหกรรมการแปรรปู

มันสำปะหลัง ได้แก่ แป้ง กลูโคสเหลว 

และกรดแล็กติก ตลอดจนมีอุตสาหกรรม

พลาสติกเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำรองรับ

ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

ได้ทันที หากมีวัตถุดิบป้อนจากระดับต้นน้ำ  

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีบุคลากร

ด้านการวิจัยและพัฒนา ที่มีศักยภาพใน

การสรา้งเทคโนโลยขีองตนเอง หรอืสามารถ

รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

อย่างรวดเร็วจากต่างประเทศ  

นโยบายบีโอไอเพื่อกิจการ
พลาสติกชีวภาพ

บโีอไอไดใ้หค้วามสำคญักบัอตุสาหกรรม

ผลิตพลาสติกชีวภาพ โดยออกประกาศ 

ส.2/2551 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 

เพื่อให้การส่งเสริมกิจการผลิตพลาสติก

ชีวภาพ และกิจการที่ต่อเนื่องจากการใช้

พลาสติกชีวภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิต 

เป็นกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังมีรายละเอียดตาม 

ตาราง ดังนี้ 
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กำหนดให้ประเภทกิจการ
พลาสติกชีวภาพ เป็นกิจการ  
ที่ให้การส่งเสริมฯ เป็นพิเศษ 

ในกลุ่มกิจการผลิตวัสดุ  
และผลิตภัณฑ์ 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การกำหนดประเภทกิจการและสิทธิประโยชน์สำหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพ  การกำหนดประเภทกิจการและสิทธิประโยชน์สำหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพ  

ประเภทกิจการ เงื่อนไข

กิจการผลิตเคมีภัณฑ์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(Eco-FriendlyChemicals)

1.จะต้องมีกระบวนการทางเคมีหรือเทคโนโลยีชีวภาพหรือจะต้องเป็นการผลิตวัตถุดิบหรือ

วัสดุจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

2.จะต้องเป็นเคมีภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมตลอดวงจรชีวิตน้อยลงเช่น

- ใช้วัตถุดิบจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน(RenewableResource)

- ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเคมีที่ยั่งยืน(SustainableGreenChemistry)ในการผลิต

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ(Biodegradable)โดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษ

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน้อยลง และหรือสะสมในสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดล้อมน้อยลง ซึ่งสามารถประเมินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

โดยวิธีการประเมิน LifeCycleAssessment (LCA) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมที่กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3.จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นต้น

4.จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ

5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร

6. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา8ปีโดยไม่กำหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล

7.สิทธิและประโยชน์อื่นให้ได้รับตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543

ลงวันที่1สิงหาคม2543

กิจการผลิตผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(Eco-FriendlyProducts)

-บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

-ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกหรือพอลิเมอร์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.จะต้องเป็นบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปจากพลาสติกหรือพอลิเมอร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มโดยรวมตลอดวงจรชวีตินอ้ยลง ซึง่สามารถประเมนิการลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

โดยรวมโดยวิธีการประเมินLifeCycleAssessment(LCA)ตามมาตรฐานที่กำหนดโดย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2.จัดเป็นกิจการที่ให้ความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ

3. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร

4. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา8ปีโดยไม่กำหนดสัดส่วนการยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล

5.สทิธแิละประโยชนอ์ืน่ใหไ้ดร้บัตามเกณฑท์ีป่ระกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุที่1/2543

ลงวันที่1สิงหาคม2543

นอกจากนี้ ยังได้ประกาศมาตรการ

พิเศษคือ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนที่ 2/2553 เรื่อง การส่งเสริม

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี

รายละเอียดดังนี้

(1)กำหนดใหพ้ืน้ทีท่ัว่ประเทศ(ยกเวน้

กรุงเทพฯ) เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน

จนถึงวันที่31ธันวาคม2555

(2)กำหนดใหป้ระเภทกจิการพลาสตกิ

ชีวภาพ เป็นกิจการที่ให้การส่งเสริมฯ เป็น

พเิศษในกลุม่กจิการผลติวสัดแุละผลติภณัฑ์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กิจการผลิต

เคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Eco-

FriendlyChemicals) และกิจการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Eco-

FriendlyProducts)เป็นต้น
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(3)  สิทธิประโยชนสำหรับประเภท

กิจการตามขอ (2) มีดังนี้ 

- ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับ

เครื่องจักร  

- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

เปนระยะเวลา 8 ป โดยไมมี

กำหนดสัดสวนการยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล 

การสงเสริมฯ โดยผูไดรับการ 

สงเสริมฯ จะเลือกหักจากกำไร

สุทธิของปใดปหนึ่ง หรือหลายป

ก็ไดภายใน 10 ป นับแตวันที่มี

รายไดจากกิจการที่ ไดรับการ 

สงเสริมฯ ทั้งนี้นอกเหนือไปจาก

การหักคาเสื่อมราคาตามปกติ 

(4) จะตอง ย่ืนขอรับการสงเสริมฯ 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

- ไ ด รั บ ล ดห ย อ นภ าษี เ งิ น ไ ด

นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได

จากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 

ของอัตราปกติ มีกำหนดเวลา 

ไมเกิน 5 ป นับแตวันท่ีกำหนด

ระยะเวลามรีายไดจากการประกอบ

กจิการท่ีไดรับการสงเสริมฯ ในกรณี

ผูไดรบัการสงเสริมฯ ไมไดยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

- ได รับอนุญาตใหหักค าขนส ง  

คาไฟฟา และคาประปา 2 เทาของ

จำนวนเงินท่ีผูไดรับการสงเสริมฯ 

ไดเสียไปเปนคาใชจายในการ

ประกอบกจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิฯ 

เพื่อประโยชนในการคำนวณภาษี

เงินไดนิติบุคคล เปนระยะเวลา 

10 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายได

จากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

- ไดรับอนุญาตใหหักเงินคาติดตั้ง

หรอืกอสรางสิง่อำนวยความสะดวก 

จากกำไรสุทธิไมเกินรอยละ 25 

ของเงินที่ลงทุนในกิจการที่ไดรับ

ทั้งนี้ การใหสิทธิและประโยชนของ 

บีโอไอ ในกิจการผลิตพลาสติกชีวภาพ 

และผลิตภณัฑทีต่อเน่ืองจากการใชพลาสติก

ชีวภาพเปนวัตถุดิบ เปนการใหสิทธิและ

ประโยชน ท่ีสูงสุด เพื่อหวังให เปนการ

กระตุนใหเกิดการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ

ในประเทศไทยใหมากท่ีสุด 
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การผลิ ต เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ

อุปกรณ เปนกิจการ ท่ีภาครัฐ

สนับส นุนอย างตอ เ น่ืองกว า  
40 ป โดยใหสิทธิประโยชนตางๆ 
แกโครงการท่ีไดรับการสงเสริม

การลงทุน และยังจัดกิจกรรม 
สงเสริมการลงทุน ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อให เกิดการ
ลงทุนเพิ่มมากขึ้นอกีดวย 
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ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ผลิตภัณฑ์ เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ที่ตั้ง
(จังหวัด)

หมายเหตุ

1.	บริษัท	โซลาร์ไลท์	เอ็นเนอร์จี	

เซอร์วิสเซส	จำกัด	

อุปกรณ์ผลิตพลังงานจาก

ความร้อนแสงอาทิตย์		

(SOLAR POWER SEGMENT) 

 34.3 กาญจนบุรี	 เปน็ชิน้สว่นหนึง่ของ	PARABOLIC	TROUGH 

สำหรบัผลติไฟฟา้และความรอ้นจากพลงังาน

แสงอาทิตย์	

2.	บริษัท	พระพาย	เทคโนโลยี	

จำกัด	

กังหันลมผลิตไฟฟ้า	  4.5 ปทุมธานี	 กังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วต่ำ	 2.5-4.5	

m/s	ขนาด	400-6,000	วัตต์	

3.	บริษัท	ไทย	เค	บอยเลอร์	จำกัด	 หม้อไอน้ำ	(BOILER)	

ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล	

 17.9 สมุทรสาคร	 เชือ้เพลงิชวีมวล	เชน่	แกลบ	กะลามะพรา้ว 
กะลาปาล์ม	เศษไม้และขี้เลื่อย	เป็นต้น	

4.	บริษัท	ดี	แอนด์	เจ	ดิช	สเตอลิ่ง	

เอเนอร์ยี่	จำกัด	

เครื่องผลิตไฟฟ้า	SOLAR	

DISH	STIRLING	SYSTEM	

	 365	 ฉะเชิงเทรา	 เครือ่งผลติไฟฟา้ระบบพลงังานความรอ้นจาก

แสงอาทติย	์อาศยัการทำงานของจานรวมแสง 
(SOLAR	DISH)	 ร่วมกับเครื่องยนต์สเตอลิ่ง	

เพื่อเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงาน

กลไปขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	

5.	บริษัท	อาเคอ	คเวอเนอ	คูล	 
ซอฟชั่น	สยาม	จำกัด	

VAPOUR	RECOVERY	UNIT	

และส่วนประกอบ	

 5.8 ระยอง	 ระบบชุดดักจับไอระเหยในสถานีเติมน้ำมัน

สำหรับรถบรรทุกน้ำมัน	(หรือคลังเชื้อเพลิง) 
เพื่อกลั่นหรือควบแน่นไอระเหยเป็นน้ำมัน

กลับเข้าสู่ระบบตามเดิม	

6.	บริษัท	วินด์	วิน	เทค	จำกัด	 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังลม

พร้อมชุดควบคุม	

 15 ชลบุรี	 -	

7.	บริษัท	ซัยโจ	เด็นกิ	อินเตอร์

เนชั่นแนล	จำกัด	

เครื่องปรับอากาศประหยัด

พลังงานชนิดแยกส่วน	

 34 นนทบุรี	 ระดับประสิทธิภาพเบอร์	5	ตามเกณฑ์ของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

8.	บริษัท	เหรียญกรุ๊ป	บิลดิ้ง	 
แมททีเรียล	เทคโนโลยี	จำกัด	

แผ่นผนังกันความร้อน	 	 180	 ชลบุรี	 ผลิตจาก	MAGNESIUM	COMPOUND	 มี

คุณสมบัติความเป็นฉนวนกันความร้อน

เช่นเดียวกับแผ่นยิปซั่ม	 แต่มีความแข็งแรง

และกันน้ำได้ดีกว่า	

9. บรษิทั	บเีอน็บ	ีอนิเตอร	์กรุป๊	จำกดั	เครื่องผลิตไบโอดีเซล	
เครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลัง

แสงอาทิตย์	

	 6.8	

 2.1 
ปทุมธานี	

ปทุมธานี 

-	

สำหรับใช้งานตามบ้านพักอาศัย	 โรงเรียน	

โรงแรมหรือโรงงาน 

นอกจากนี้	ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิดที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อประหยัดพลังงาน	แต่ได้ขอรับการส่งเสริมฯ	ในประเภทกิจการอื่นๆ	
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ในปจจุบันอาจกลาวไดวา วัสดุหรือ

ผลิตภัณฑที่อำนวยความสะดวก เกือบ

ทั้งหมดเปนผลิตภัณฑจากพลาสติกท่ีไดมา

จากกระบวนการทางเคมี พลาสติกสามารถ

ทดแทนไม หรอืโลหะได เนือ่งจากคณุสมบัติ

หลายอยางซึ่งเมื่อนำไปใชเปนชิ้นสวนของ

ผลิตภัณฑแลว สามารถตอบสนองความ

ตองการตอผูใชได เชน น้ำหนักเบา มี

ความสวยงาม คงทน และราคาถูก  

แตปญหาการสลายตัวไดชา และ

ตกคางอยูในธรรมชาติเปนเวลาหลายรอยป

 ปจจุบัน ทุกประเทศทั่วโลกได
ใหความสำคัญกับการแกปญหา

ดานพลังงาน และสิ่งแวดลอม โดย
พยายามแสวงหาพลังงานทดแทน

ที่ยั่งยืน และวัสดุที่ เปนมิตรตอ 
สิง่แวดลอม ซึง่ทำใหมกีารเรงสราง 
และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีกาวหนา

เพื่อปรับเปล่ียนแหลงพลังงานจาก

ฟอสซิล และวัสดปุโตรเลียม รวมทัง้ 
ปโตรเคมี ทีม่ขีอจำกดัดานปรมิาณ 
และกระบวนการเผาไหมท่ีกอให

เกิดการสะสมของมลภาวะตอ

ระบบนิเวศไปสูกระบวนการผลิต 
และนวัตกรรมใหมที่ไดจากแหลง

พลังงานหมุน เวียน ที่ เรียกวา 

Renewable Resources มาอยาง
ตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ชวง 3 - 5 ปที่ผานมานี้   

หรือการตองกำจัดดวยการเผาไหมอันกอ

ใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก ซึ่งทำให

โลกรอนข้ึน ก็เปนขอเสียของพลาสติก 

ดังนั้น จึงมีการพยายามคิดคนหา

วัสดุทางเลือกใหมที่จะเปนการแกไขปญหา 

และรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เชน 

พลาสติกท่ีสามารถยอยสลายได หรือ

พลาสติกชีวภาพ 

นอกเหนือจากความพยายามคิดคน

เทคโนโลยี หรือวัสดุชนิดใหมท่ีเปนมิตรตอ 

สิ่งแวดลอมแลว หลายประเทศทั่วโลกไดมี

มาตรการจำกัด และดูแลการใชพลาสติก 

เพื่อมิใหเกิดภาวะขยะพลาสติกลน รวมทั้ง

มาตรการสงเสริมการใชพลาสติกชีวภาพ 

การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอม 

เปนปจจัยสำคัญท่ีตองการการสนับสนุน

ดานนโยบายจากภาครัฐซ่ึงมีความจำเปน

ตองใชวธิดีำเนินการในรูปแบบของกฎหมาย

หรือขอบังคับ เพื่อใหประชาชนเห็นถึง

ความสำคัญ และเกิดความตองการท่ีจะใช

พลาสติกสลายตัวไดทางชีวภาพ 
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มาดูกันว า มีประเทศใดบ าง ท่ีมี

มาตรการเก่ียวกับการใชพลาสติก และ

การสงเสรมิพลาสตกิชีวภาพ และมาตรการ

เหลาน้ันมีรายละเอียดอยางไรบาง 

¡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈàÍàªÕÂãμ Œ ¤Çº¤ØÁ
¡ÒÃãªŒ¾ÅÒÊμ Ô¡ÍÂ‹Ò§à¤Ã‹§¤ÃÑ́  

กลุมประเทศเอเชียใต 3 ประเทศ 

ไดแก อินเดีย บังกลาเทศ และภูฏาน ไดมี

มาตรการควบคมุการใชพลาสติก ซึง่ทัง้หมด

เปนมาตรการท่ีใชควบคุมพลาสติกที่มา

จากกระบวนการทางเคมีเปนหลัก ยังไมมี

มาตรการสงเสริมการใชพลาสติกชีวภาพ 

ซึ่งรายละเอียดของมาตรการแตละประเทศ 

มีดังนี้ 

• ประเทศอินเดีย ในป 2545 รัฐบาล

ไดกำหนดมาตรฐานความหนาของ

ถงุพลาสตกิไมนอยกวา 20 ไมครอน 

เพื่อใหงายตอการยอยสลาย ไมให

เกิดการสลายตัวเปนอนุภาคขนาด

เลก็ นอกจากน้ัน ในเมอืงตางๆ ไดมี

การออกกฎการใชถุงพลาสติกขึ้น

มาในแตละเมือง เชน เมืองนิวเดลี 

ไดมกีารประกาศ หามใช เกบ็ กกัตนุ

และขายถุงพลาสติก ผูฝาฝนจะ

ตองจายคาปรับในอัตราสูง พรอม

รณรงคใหใชบรรจุภัณฑทางเลือก 

เชน ถุ งที่ ผลิตจาก ปอ ฝ าย 

กระดาษรีไซเคิล หรือถุงที่สลายตัว

ไดทางชีวภาพ หรอืในเมือง Ladakh 

กำหนดใหวันที่ 1 พฤษภาคม 

ของทุกป เปนวันหามใชพลาสติก 

(Plastic Ban Day) เมืองบอมเบย

และรัฐหิมาจัลประเทศ (Himachal 

Pradesh) มีมาตรฐานควบคุม 

การผลิตและการใชถุงพลาสติก

และโฟม 

• ประเทศบังกลาเทศ ป 2545 มี

การประกาศหามใชถุงพลาสติก

ทุกชนิดทั่วประเทศ โดยรัฐบาลได

ใหความเหน็ชอบใหผลติถงุพลาสตกิ 

(Polyethylene Bag) ทีม่คีวามหนา

เกิน 100 ไมครอน เพ่ือนำมาผลิต

ใชใหมได และกำหนดใหการผลิต

ถุงพลาสติกท่ีมีความหนาต่ำกวานี้

ตองผลิตเพ่ือการสงออกเทานั้น 

• ประเทศภูฏาน ออกกฎหามใชถุง

พลาสติกในป 2548 เพือ่ลดปรมิาณ

ขยะ และเพ่ิมดัชนวีดัระดบัความสขุ

ของคนในประเทศ 

¡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈàÍàªÕÂá»«Ô¿ �¡
ÁÒμÃ¡ÒÃËÅÒ¡ËÅÒÂà¾×èÍ
¤Çº¤ØÁ¡ÒÃãªŒ¾ÅÒÊμ Ô¡  

กลุมประเทศเอเชียแปซิฟก ไดแก 

สาธารณรัฐไตหวัน เกาหลีใต จีน และ

ญี่ปุน คอนขางมีมาตรการท่ีหลากหลายไม

วาจะเปน มาตรการควบคมุการใช มาตรการ

ดานภาษี รวมถึงมาตรการสงเสริมการใช

พลาสติกชีวภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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• ประเทศไตหวัน ออกกฎหมาย

หามใชถงุพลาสตกิ มมีาตรการภาษี 

และเก็บคาใชจายจากผูบริโภค 

โดยมีผลบังคับใชในเดือนมกราคม 

2546 และมีการควบคุมการใช 

ถุ งพลาสติกชนิด LDPE ดวย 

นโยบายจำกัดการใชถุงพลาสติก

ใสของ (Plastic Shopping Bag 

Use Restriction Policy) หาม 

รานคาแจกจายถุงพลาสติกและ

กลองโฟมโดยไมคิดราคา โดยให

ปรับผูไมปฏิบัติตามกฎหมายใน

อัตรา 66,000 - 300,000 ดอลลาร

ไตหวัน 

• ประเทศเกาหลีใต กำหนดให 

ผูบริโภคตองออกคาใชจายในการ

กำจัดถุงพลาสติก 

• ประเทศจนี กระทรวงรถไฟประกาศ

หามใชโฟมบนรถไฟในทุกเสนทาง 

และในป 2551 ออกกฎหมายหาม

ใชถงุพลาสตกิ โดยกำหนดประเภท

และความหนาของถุงพลาสติก 

ตลอดจนมาตรการทางภาษี 

• ฮองกง ใชมาตรการทางภาษีในการ

รณรงคการลดใชถุงพลาสติก 

• ประเทศฟลิปปนส ออกกฎหมาย

การคัดแยกขยะอินทรียตนทาง 

• ประเทศญี่ปุน ออกพระราชบัญญัติ

กฎหมายสงเสริมการใชสินคาและ

·ÇÕ»ÍÍÊàμÃàÅÕÂ Ã³Ã§¤�Å´
¡ÒÃãªŒ¶Ø§¾ÅÒÊμ Ô¡ 

รัฐบาลออสเตรเลียไดเร่ิมกำหนดแผน

นโยบายลดการใชถุงพลาสติกในหางราน

ทั่วประเทศในเดือนธันวาคม 2545 ภายใต

แผนการรณรงค “Plastic bag free” 

นอกจากน้ัน ในเมืองตางๆ ไดแก 

Huskisson, Kangaroo Valley, Mogo, South 

Aus t ra l ia , Co les Bay , V ic to r ia  

และ Loddon Shire ไดเริ่มนโยบายน้ี 

เชนเดียวกัน โดยรูปแบบการรณรงคมี

หลากหลายวิธีเชน การแจกถุง reusable 

shopping bag หรือถุงผาฟรี เพื่อกระตุน

จติสำนึกของผูบรโิภคในตอนเปดตัวโครงการ 

สำหรับในรัฐ South Australia ไดมี

การกำหนดมาตรฐานความหนาของ 

ถุงพลาสติก เชน หามผลิต และจำหนาย 

ถงุ Polyethylene ท่ีหนานอยกวา 35 ไมครอน 

บริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ซึง่เปนท่ีรูจกักนัในนามของกฎหมาย

สงเสริมการซื้อสีเขียว (Law on 

Promoting Green Purchasing) 

รวมท้ัง มกีารออกกฎหมาย Revised 

recycling law (ป 2544) ออก

พระราชบัญญัติกฎหมายการนำ

กลบัมาใชอกีฉบบัแกไข เพือ่ตองการ

ใหบริษัทนำผลิตภัณฑของตนกลับ

มาใชอีก ลดวัสดุที่ใชและเพิ่มอายุ

ผลิตภัณฑเพื่อลดปริมาณของเสีย 

และใชซ้ำบางชิน้สวนจากผลิตภณัฑ

ที่นำกลับมาใชอีก นอกจากน้ัน 

ยังไดออกกฎผูบริโภคเปนผูจาย 

คาใชจายในการกำจัดถุงพลาสติก 

·ÇÕ»áÍ¿ÃÔ¡Ò à¹Œ¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ 
áÅÐãªŒ§Ò¹¶Ø§¾ÅÒÊμ Ô¡ 

• ประเทศแอฟริกาใต ในป 2546 

รัฐบาลไดประกาศกฎหมายใหม 

กำหนดมาตรฐานความหนาของ

พลาสติกที่นำมาใชจะตองมีความ

หนา 24 ไมครอน โดยรัฐบาล

ตั้งใจใหถุงมีความทนทานมากขึ้น 

และยังกำหนดใหตองนำไปรีไซเคิล

ใหมากขึ้นดวย ขณะที่ผูบริโภคจะ

ตองจายเ งินซื้ อถุ งพลาสติกใน

ราคา 40 เซนตตอหน่ึงใบ 

• ประเทศรวันดา/โซมาเลีย ในป 

2548 รัฐบาลไดออกกฎหมายหาม

ใชถุงพลาสติก 

• ประเทศอื่นในทวีปแอฟริกา ตั้งแต

ในป 2549 หลายเมืองในทวีป

แอฟริกา ไดแก Eritrea, Ethiopia, 

Ghana, Kenya, Leso tho , 

Tanzania, Zanzibar และ Uganda 

ต างร วมออกกฎหมายห ามใช 

ถุงพลาสติก และกำหนดมาตรฐาน

ความหนาของถุงพลาสติกภายใต

กรอบนโยบายเดียวกัน 
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ในเดือนพฤศจิกายน 2551 และบงัคบัใชใน

เดือนพฤษภาคม 2552 ท้ังนี้ในบรรจุภัณฑ

ที่สลายตัวไดทางชีวภาพเปนชนิดเดียวที่ได

รับการยกเวนและอนุญาตใหจำหนาย 

ในชวงการแขงขนักีฬาโอลมิปกทีซ่ดินยี

ในป 2543 ไดใชภาชนะและถุงที่ทำจาก

พลาสติกสลายตวัไดทางชวีภาพ และทำการ

เก็บรวบรวมขยะอินทรียไดรอยละ 75 ของ

ขยะเศษอาหารที่เกิดขึ้นในสถานที่แขงขัน

และที่พักนักกีฬาทั้งหมด เพื่อนำมาหมักปุย 

ทำใหไมจำเปนตองทำการคัดแยกขยะท่ี

เปนบรรจุภัณฑออกกอนทิ้งและประกาศให

มาตรการจัดการขยะพลาสติกประกอบดวย 

ความรวมมือของผูบริโภค (ตอตานการ 

ทิ้งขยะไมถูกที่) มาตรการขอความรวมมือ

และออกกฎหมาย เพื่อใชในการปรับคนท่ี

ทิ้งขยะไมถูกที่เปนจำนวนเงิน 60 - 4,000 

เหรียญออสเตรเลีย 

 นอกจากนี้รานคาตางๆ เชน บริษัท 

IKEA และบริษัท ALDI เริ่มเก็บเงินเพ่ิม  

(10 - 15 เซนต) สำหรับลูกคาที่ตองการ

ใชถุงพลาสติกของทางราน เมืองชายฝง

ออสเตรเลีย ไดรวมลงนาม “หามใชถุง

พลาสติก” เชน เมืองอัสคิสสัน (Huskisson) 

ซึง่เปนเมอืงเล็กๆ ทีม่ปีระชากรเพยีง 750 คน 

อยูหางจากตอนใตของซดินียไป 180 กิโลเมตร 

ปจจุบันเปนแหลงดำน้ำและชมโลมา เปน

อกีเมอืงหนึง่ในออสเตรเลียท่ีไมใชถงุพลาสตกิ 

·ÇÕ»ÂØâÃ» ÁÒμÃ¡ÒÃÅ´¡ÒÃ 
ãªŒ¶Ø§¾ÅÒÊμ Ô¡ÍÂ‹Ò§à¢ŒÁ§Ç´ 

กลุมประเทศในยโุรป ถอืวาเปนตนแบบ

ในการลดการใช ถุงพลาสติกอยางเปน 

รูปธรรมมากท่ีสุด โดยมีหลากหลายรูปแบบ

ทั้งในเชิงรณรงคลดการใช และการใช

มาตรการทางภาษีมาเปนตัวผลักดัน โดยมี

ประเทศท่ีใชมาตรการเหลาน้ี เชน  

• ประเทศเบลเยียม ไดผานราง

กฎหมายจัดเก็บภาษีถุงพลาสติก

ในป 2550 รวมท้ังพลาสติกฟลม 

อะลูมิเนียมฟอยส และอุปกรณบน

โตะอาหารท่ีใชแลวทิ้ง โดยมีผล

บงัคบัใชในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2550 

• ประเทศเดนมารก ไดออกกฎหมาย

การจัดเก็บภาษีถุงพลาสติกผาน 

ผูประกอบการในป 2537 และออก

กฎกำหนดอัตราภาษีคากำจัดขยะ

ในป 2548 ซึ่งอัตรานี้มีมูลคาสูง

กวาการนำขยะไปฝงหรือทำลาย 

และประกาศหามใชบรรจุภัณฑ

ประเภทเครื่องด่ืมที่ไมสลายตัว

หรือรีไซเคิลไมได 

• ประเทศนอรเวย ผูบรโิภคเปนผูจาย

คาใชจายในการกำจัดถุงพลาสติก 

• ประเทศฝร่ังเศส ไดประกาศยกเลิก

การใชถุงพลาสติกตั้งแตป 2553 

เปนตนไป และท่ีกรุงปารีส เดือน

มกราคม 2550 หามนำถุง non-

biodegradable มาใชในหางราน

ใหญ เพ่ือลดขยะมลพิษในเมือง 

• ประเทศเยอรมน ี ไดประกาศใหทุก

หางรานเปลี่ยนมาใชถุงที่ Recycle 

ได มาใหบริการลูกคาภายใตการ

รณรงคจากภาครัฐ 

• ประเทศไอรแลนด ในป 2545 ได

เริ่มบังคับใชกฎหมายการจัดเก็บ

ภาษีถุงพลาสติก 15 เซนตตอถุง 

1 ใบ ซึ่งทำใหลดปริมาณการใชได

ถึงรอยละ 95 และไดเพิ่มอัตรา

ภาษีสูงขึ้นในป 2550 

• ประเทศอิตาลี ไดออกกฎหมายให

ใชบรรจุภัณฑที่สลายตัวไดทาง

ชีวภาพ ในป 2550 และบังคับใช

ในป 2553 ทั้งนี้กฎหมายการจัด

เก็บภาษีถุงพลาสติกไดเริ่มในป 

2532 - 2535 

• ประเทศสเปน ไดเริ่มออกกฎหมาย

เพื่อลดปริมาณการใชถุงพลาสติก

ในประเทศเร่ิมในปลายป 2552 

• ประเทศอังกฤษ มาตรการ “Go 

Plastic Bag Free” ลดการใช 

ถุงพลาสติกในหางราน โดยไดเริ่ม

ในเมืองตางๆ ทัว่ประเทศ ในชวงป 

2550 - 2551 เชน London, 

Modury, Overton, Aylsham, 

Girton, Henfield, Kew, Tisbury, 

Hebden Bridge ใน Wales เชน 
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Hay-on-Wye, Llandysillio และ

ใน Scotland เชน Banchory, 

Selkirk ซ่ึงภายใตการรณรงคอยาง

จริงจังจากรัฐบาล เพื่อใหความรู

ความเขาใจแกประชาชนท่ัวไปให

ตระหนักถึงปญหาและความสำคัญ

ของมาตรการ ตลอดจนใหความ

รวมมือเปนอยางดี 

นอกจากน้ัน หนวยงานทีเ่กีย่วของยังได

ใหคำแนะนำ พรอมท้ังเสนอบรรจุภัณฑทาง

เลือกใหผูบริโภคอยางชัดเจน โดยกำหนด

คาใชจายขัน้ตำ่สำหรับบรรจุภณัฑตางประเภท 

ในอัตราตางๆ เชน disposable bag, 

cornstarch bag, paper bag, cotton 

bag, canvas bag, biodegradable 

bag, compostable cornstarch bag, 

cotton bag, canvas bag, biodegradable 

bag, recycle bag, reusable bag หรือ

ไมเสยีคาใชจายถานำถงุมาเอง (no charge 

for bringing your own bag!) 

สำหรับมาตรการทางภาษีของประเทศ

อังกฤษ ในป 2546 ไดเ ร่ิมจัดเก็บภาษี 

ถุงพลาสติกครั้งแรกที่แขวงเดอรแรม โดย

การทำประชาพจิารณและสภาเมอืงเดอรแรม

ไดขอสรปุวารอยละ 70 ของประชาชน ยินดี

ทีจ่ะจายคาถงุพลาสติก และจะใชถงุพลาสติก

ที่ใชแลวนำไปบรรจุของหลายคร้ัง 

สวนการรณรงค ที่เมืองดัลตัน ไดมี

การจัด “เดือนปลอดถุงพลาสติก (plastic 

bag free month)” ขึ้น เพื่อลดปริมาณ

พลาสติกในสหกรณรานคา โดยใหรานคา

สอบถามลกูคาสองครัง้ วาตองการถุงพลาสตกิ

หรือไม (ใหลกูคาคดิสองคร้ังกอนทีจ่ะตอบวา

ตองการถุงใสประเภทใด) รานสหกรณ 

(Co-op supermarket) และผูคาปลีกใน

อังกฤษมีการใชถุงพลาสติกที่สลายตัวได

ทางชีวภาพ ตามมาตรฐานพลาสติกที่

สลายตัวไดของสหภาพยุโรป 
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• ประเทศแคนาดา กฎหมายยกเลิก

การใชโฟมกับอาหาร โดยเริ่มบังคับใชใน 

ป 2552 และในป 2550 เริ่มกำหนดแผน

นโยบายลดการใชถุงพลาสติกในหางราน

ในเมือง Leaf Rapids และในป 2551 ได

เร่ิมที่เมือง Vancouver, Huntingdon, 

Amqui, Nova Scotia, Montreal ตอมา

ในป 2552 ไดเริ่มที่ Toronto, Quebec 

โดยมาตรการน้ีไดกำหนดใหผูบริโภคตอง

จายคาถุงเอง และตลอดจนมาตรการ 

ทางภาษี 
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ตั้งแตป 2549 - 2552 เปนตนมา มี 

36 เมืองใหญ จากรัฐตางๆ ทั่วประเทศ 

ได เ ร่ิมกำหนดแผนนโยบายลดการใช 

ถุงพลาสติกในหางรานทั่วประเทศ ทั้งการ

หามใชถุงพลาสติก การกำหนดมาตรการ

ทางภาษี การใหผูบริโภคเปนผูจายคา

บรรจุภัณฑ การกำหนดทางเลือก และ

ประเภทของบรรจุภัณฑทดแทนไดทำอยาง

จริงจังและตอเน่ือง 

รูปแบบการรณรงค การโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ ไดทำขึ้นอยางหลากหลาย 

เพื่อสรางความรูความเขาใจกับผูบริโภค 

อันนำไปสูการบังคับใชกฎหมายเพื่อลด

การใชโฟมและพลาสติกอยางเปนรูปธรรม 

- ก า ร จั ด ง า น แ สด ง สิ น ค า แ ล ะ

นิทรรศการตางๆ ที่มีการจำหนาย

อาหาร ผูจัดจะเลือกใชบรรจุภัณฑ

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมกอนเสมอ 

- รัฐอลาสกา ป 2552 ไดเร่ิมเก็บคา

ถงุ 15 เซนต โดยนำรายไดทัง้หมด

มอบใหโครงการลดขยะทางทะเล 

และการนำกลับมาใชใหม เชนเดยีว

กับท่ี Arizona, Phoenix และ

Tempe ในป 2551 ไดเร่ิมโครงการ 

Recycling Collection และ Bag 

Central Station 

- เมือง Colorado, Connecticut, 

West Port, Washington DC, Hi-

Maui County/ Paia, IL-Chicago/

Lake County, Annapolis, Boston, 

Michigan, New Jersey, Portland, 

Rhode Island และ Austin-Texas/

West Virginia ลวนไดเริม่กำหนด

แผนนโยบายลดการใชถุงพลาสติก 

- รัฐ New York-Albany County, 

Nassau County, Now York City, 

Rockland County, Suffolk County, 

และ Westchester County ในป 

2551 ไดออกมาตรการ “Collect 

and Recycling Plastic Retail 

Bags” บังคับใชในหางคาปลีก

ทั้งหมด ท่ี Seattle ในป 2551 ได

ผานมาตรการ Green Fee โดย

การเกบ็คาใชจาย ของ disposable 

shopping bag ในอัตรา 0.20 

เหรียญสหรัฐฯ และบังคับใชจริงใน

เดือนสิงหาคม 2552 หลังจากการ

ลงประชามตเิหน็ชอบจากประชาชน

ทั่วไป 

- ไดมี การออกกฎหมายในการ

สนับสนุนตลาดผลิตภัณฑรักษา 

สิ่งแวดลอมและหลายรัฐไดออก 

Green Report l และ ll ใน 11 รัฐ
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ซึ่งเปนขอแนะนำในการประชา-

สัมพันธผลิตภัณฑสิ่ งแวดลอม  

อีกทั้งยังมีสนธิสัญญา MARPOL 

หามไมใหทิ้งพลาสติกลงในทะเล 

และเริ่มมีคาธรรมเนียม 17 เซนต 

สำหรับถุงใสของ ทั้งนี้ประเทศ

สหรัฐฯ ไดตั้งเปาที่จะใหมีการใช

ผลิตภัณฑจากวัตถุดิบชี วมวล 

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจากปริมาณ

รอยละ 5 ในป 2545 เพิ่มเปน 

รอยละ 12 ในป 2553 และถึง 

รอยละ 20 ในป 2543 ในท่ีสดุ และ

เมือ่เดอืนมีนาคม 2552 รฐัซานฟราน-

ซิสโก ไดผานกฎหมายหามใชถุง

พลาสติกท่ีไมสามารถสลายตัวได

ทางชีวภาพ โดยจะเริ่มบังคับใชกับ

ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญและ

รานขายยา 

ประเทศตางๆ ทุกภูมิภาคในโลก ไดมี

การออกมาตรการตางๆ จำนวนมากไมวา

จะ เปน มาตรการควบคุมการใช ถุ ง

พลาสติก มาตรการทางภาษีท่ีเรียกเก็บ

จากผูใชถุงพลาสติก รวมทั้ง มาตรการ 

สงเสริมใหใชถุงพลาสติกชีวภาพ เปนตน  
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สำหรบัประเทศไทย เร่ิมใหความสนใจ

ในการบริหารจัดการขยะพลาสติกมากขึ้น 

จะเห็นวาภาครัฐเริ่มมีการพิจารณาวา จะ

มีการออกมาตรการดานภาษีเพื่อจัดเก็บ

ภาษีบรรจุภัณฑหรือไม เพื่อลดการใช 

ถุงพลาสติก รวมถึง มาตรการสงเสริม

พลาสติกชีวภาพ โดยจัดทำแผนที่นำทาง

พลาสติกชีวภาพขึน้ ซึง่ไดรับการอนุมตัแิผน 

และงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีแลว 

สวนภาคเอกชน หางสรรพสินคา 

และรานสะดวกซื้อ ไดมีการจัดทำแผน

รณรงคลดการใชถุงพลาสติก นอกจากน้ัน 

ยังมีการใชประโยชนจากขยะพลาสติก 

โดยมีธุรกิจ Recycle เกิดขึ้นจำนวนมาก

ในชวงหลังนี ้รวมทัง้ มกีารนำขยะพลาสติก

มาใชผลิตไฟฟาดวย ซึ่งเปนกิจการที่บีโอไอ

ใหการสงเสริมดวยเชนกัน 

ดงันัน้ ในอนาคต เราคงหลีกเลีย่งไมได 

ในการลดการใช ถุงพลาสติก ไมวาจะ

เปนการบังคับหรือสมัครใจก็ตาม เนื่องจาก

ภาครัฐคงมีมาตรการอยางใดอยางหน่ึง

ออกมา ไมวาจะเปนมาตรการรณรงคลดการ

ใชถุงพลาสติก หรือแมกระทั่งมาตรการ

ทางภาษี  

แตกอนจะถงึวันน้ัน เราควรจะตองสราง

จิตสำนึกข้ึนมา เพื่อลดการใชถุงพลาสติก 

หากเรายังคงมีนิสัยการใชถุงพลาสติกมาก

เหมือนท่ีเปนอยูในปจจุบันน้ี ประเทศไทย

ก็อาจจะประสบปญหาขยะลนเมือง ซึ่ง 

จะเปนปญหาของพวกเราทุกคน รวมถึง 

ลูกหลานในอนาคตดวยอยางแนนอน  

• ประเทศไทยมีขยะโฟม ปละไมต่ำ

กวา 2,900 ลานชิ้น แตรีไซเคิลไดเพียง 

รอยละ 5 เทานั้น 

• ถาคนไทยท่ีมอีายยุาวนานถึง 100 ป 

จะสามารถสรางขยะไวบนโลกน้ีไดถงึ 24 ตนั 

• คนในกรุงเทพฯ ผลิตขยะมากที่สุด

ในประเทศสูงถึงวันละ 9,000 ตัน 

• ปจจุบันทั่วโลกใชน้ำมัน 2,482 

ลานบารเรลตอปในการผลิตพลาสติก ซึ่ง

มากกวาปริมาณน้ำมันที่ประเทศไทยผลิต

ไดตอป ถึง 19 เทา 

• ประเทศสหรัฐฯ จีน และญี่ปุนเปน

ผูใชบรรจุภัณฑมากที่สุดในโลก 

• หากนำถุงพลาสติกท่ีคนไทยใชใน

หนึ่งปมาเรียงตอกัน จะเทากับระยะทาง

จากโลกไปกลับดวงจันทรถึง 7 รอบ 

• คนไทยรอยละ 88 เลือกรานคา 

ที่ความคุมคามากกวารานคาท่ีใชถุงและ

บรรจุภัณฑรีไซเคิล 

• คนไทยท้ิงขยะบรรจุภัณฑปละ 

4,500,000 ตัน คิดเปนรอยละ 31 ของ

ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 

• ทุก 1 นาทีมีการผลิตกระปอง 

อะลมิูเนยีม 350,000 ใบ แตหากนำกระปอง

ไปรีไซเคิลจะประหยัดพลังงาน ในการผลิต

ใบใหมไดถึงรอยละ 95  

• พลงังานท่ีใชผลิตขวดพลาสตกิใหม 

1 ใบ ใชรีไซเคิลขวดพลาสติกได 8 ใบ  

• รอยละ 30 ของขยะที่นำไปฝงกลบ

สามารถนำกลับมาใชใหมได  

• การรีไซเคิลพลาสติก ใชพลังงาน

นอยกวาการรีไซเคิลกระดาษถึงรอยละ 91  

• มนัสำปะหลังราคากิโลกรมัละ 1.50 

บาท หากนำมาทำพลาสติกชีวภาพจะขาย

ไดแพงกวาถึง 200 เทา 

• กลไกท่ีมีประสิทธิภาพสูงที่ สุด 

ในกระบวนการแยกขยะ และการรีไซเคิล

บรรจุภัณฑของไทยคือ ซาเลง คนเก็บขยะ 

และรานรับซ้ือของเกา 

 

ขอขอบคณุขอมลูจาก www.green.in.th 
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พลงังานหลักท่ีเราใชกันอยูทกุวนันี ้ คอื 

พลังงานฟอสซิล ซึ่งเกิดจากการยอยสลาย

ของสิ่งมีชีวิตภายใตสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

จากซากพืชและสัตวที่ทับถมกันเปนชั้นๆ 

ใชเวลาหลายลานปกวาที่จะเปล่ียนซาก

เหลาน้ีใหกลายเปนเช้ือเพลิงฟอสซิล โดย

เปนเ ช้ือเพลิงหลักท่ีใชกันทั่วไป ไดแก 

ถานหิน น้ำมัน และกาซธรรมชาติ 

จากสถิติป 2553 ของบริษัทเอ็กซอน

โมบิล พบวาน้ำมันนับเปนพลังงานท่ีเราใช

เปนสัดสวนมากที่สุด คือ เปนสัดสวน 

รายงานเรื่อง “2010 The Outlook for Energy: 
A View to 2030” ของบริษัทเอ็กซอนโมบิล ซึ่ง 
ตีพิมพเผยแพรเมื่อเดือนมกราคม 2554 ระบุถึงการ
ใชพลังงานของโลกวา ในป 2553 ทั่วโลกตองการ
พลังงาน เปนปริมาณมากถึง 506 Quadrillion BTUs 
(Quadrillion = ลานลานลานลาน หรือหน่ึงกับศูนย
อีก 24 ตัว) โดยนับรวมพลังงานทั้งหมดทั้งที่อยูใน
รูปของพลังงานในการขับเคล่ือนยานยนต พลังงาน
ไฟฟา พลงังานความรอนในการหุงตม พลงังานไอน้ำ
สำหรับภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ 

รอยละ 34 ของพลังงานท้ังหมด รองลงมา 

คือ ถานหินรอยละ 25 กาซธรรมชาติ 

รอยละ 22 โดยพลังงานทั้งสามแหลงสำคัญ

ดังกลาวขางตน คิดเปนสัดสวนรวมกัน

มากถึงรอยละ 81 ของท้ังหมด  

แมปจจุบันพลังงานฟอสซิลยังเปน

พลังงานราคาถูก และมีความสะดวกสบาย

ในการใช แตมีขอจำกัดสำคัญ คือ เปน

พลั ง ง าน ท่ีนอกจากส งผลกระทบต อ 

สิ่งแวดลอมสูง ทั้งในสวนการปลอยกาซ

ซัลเฟอรไดออกไซด เขมาควัน รวมถึง 

กาซเรือนกระจก ซึง่กอใหเกดิปญหาโลกรอน

แลว ยังเปนพลังงานใชแลวหมดไป โดยมี

แนวโนมวาจะเกิดการขาดแคลนและมีราคา

เพิ่มสูงข้ึนมากในอนาคต  

บริษัทเอ็กซอนโมบิล คาดวาในอีก 20 

ปขางหนา สัดสวนของพลังงานฟอสซิล

ขางตนจะลดลงเล็กนอยเหลือรอยละ 79 โดย

น้ำมันจะยังคงเปนพลังงานสำคัญอันดับ 1 

ของโลกในอนาคต แตสัดสวนลดลงจาก

รอยละ 34 ของจำนวนพลังงานท้ังหมดใน

ป 2553 เหลือรอยละ 32 ในป 2573 แมวา

ปริมาณการใชน้ำมันดิบจะเพ่ิมจาก 86 

ลานบารเรลตอวัน ในป 2553 เปน 100 

ลานบารเรลตอวัน ในป 2573 

ขณะท่ีกาซธรรมชาติจะมีสัดสวนการ

ใชเพ่ิมขึ้นมากจากรอยละ 22 ในป 2553 

เปนรอยละ 26 ของการใชพลังงานทั้งหมด

ของโลกในป 2573 แซงหนาถานหิน ซึ่ง

เปนพลังงานสำคัญอันดับที่ 2 นับตั้งแตป 

2563 เปนตนไป  

สวนถานหินจะลดความสำคัญลงจาก

อันดับ 2 เปนอันดับ 3 โดยสัดสวนลดลง

จากรอยละ 25 ในป 2553 เหลือรอยละ 21 

ในป 2573 เนื่องจากกฎระเบียบท่ีเขมงวด

เกี่ยวกับอากาศสะอาดในประเทศกลุม 

OECD ซึ่งเปนประเทศพัฒนาแลว ทำให

การขออนุมัติสรางโรงไฟฟาถานหินมีความ

ยากมากข้ึน ประกอบกับคาดวาจะมีการเก็บ

ภาษีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดใน
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อัตราประมาณ 60 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน 

ทำให้ต้นทุนการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

เพิม่สงูขึน้ โดยคาดวา่ในประเทศกลุม่ OECD 

จะมีปริมาณการใช้ถ่านหินในการผลิต

ไฟฟ้าลดลง แต่ยังใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นใน

ประเทศนอกกลุ่ม OECD 

ขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากร้อยละ 1.4 เป็น

ร้อยละ 3.1 

หากนับเฉพาะพลังงานไฟฟ้าแล้ว 

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน

หมุนเวียนจะเพิ่มจากร้อยละ 9.6 ในปี 

2553 เป็นร้อยละ 13 ในปี 2573 โดยการ

ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก

ร้อยละ 5.9 เป็นร้อยละ 6.1 ขณะที่การ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมจะมีสัดส่วน  

เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากร้อยละ 0.5 

เป็นร้อยละ 2.7 ส่วนการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น 

พลงังานแสงอาทติย ์ พลงังานความรอ้นใตด้นิ 

ฯลฯ จะเพิ่มขึ้นปานกลาง คือ ร้อยละ 3.2 

เป็นร้อยละ 4.2  

อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าหลายประเทศ

มีสัดส่ วนการผลิตไฟฟ้าจากพลั งงาน

หมุนเวียนสูงมาก เป็นต้นว่า ไอซ์แลนด์

และปารากวัยสูงถึงร้อยละ 100 นอร์เวย์

ร้อยละ 98 บราซิลร้อยละ 86 นิวซีแลนด์

ร้อยละ 65 ออสเตรียร้อยละ 62 และ

สวีเดนร้อยละ 54 

การสง่เสรมิพลงังานหมนุเวยีน
ในประเทศตา่งๆ  

รัฐบาลประเทศต่างๆ ได้มีนโยบาย

สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อ

ทดแทนพลังงานฟอสซิล เนื่องจากจะ  

ส่งผลดีหลายประการ คือ  

การคาดการณ์ปริมาณการใช้พลังงานของโลกการคาดการณ์ปริมาณการใช้พลังงานของโลก

ประเภทพลังงาน อุปสงค์ (Quadrillion BTUs) สัดส่วน (ร้อยละ)

ปี 2553 2563 2573 2553 2563 2573

น้ำมัน 173 191 204 34.2 33.2 32.1 

ก๊าซธรรมชาติ 112 138 164 22.1 24.0 25.8 

ถ่านหิน 128 133 134 25.3 23.1 21.1 

นิวเคลียร์ 28 38 50 5.5 6.6 7.9 

ชีวมวล/ขยะ 47 48 48 9.3 8.3 7.5 

พลังน้ำ 11 14 16 2.2 2.4 2.5 

พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ 7 13 20 1.4 2.5 3.1 

รวม 506 575 636   

แหล่งข้อมูล:ExxonCorp,2010TheOutlookforEnergy:AViewto2030แหล่งข้อมูล:ExxonCorp,2010TheOutlookforEnergy:AViewto2030


พลังงานหมุนเวียน เพิ่มจาก
ร้อยละ 12.8 เป็นร้อยละ 13.2 

สำหรบัแหลง่พลงังานหลกัอกีแหลง่หนึง่ 

คือ พลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีข้อดี คือ เป็น

แหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ  

ใช้แล้วไม่หมดไป เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 

ลม ชีวมวล คลื่น ความร้อนใต้ดิน หรือ

แม้แต่ขยะมูลฝอย เป็นต้น แต่ก็มีข้อจำกัด

สำคัญ คือ ยังมีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบ

กับพลังงานฟอสซิล  

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของพลังงาน

หมุนเวียนมีแนวโน้มลดลงตามการพัฒนา

ของเทคโนโลยีซึ่ ง เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ทำให้มีการคาดหมายว่าจะมีต้นทุนที่

สามารถแข่ งขันกับพลั งงานที่ มาจาก

ฟอสซิลในอนาคต 

จากตัวเลขของบริษัทเอ็กซอน โมบิล 

ในปี 2553 การใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลก

เปน็สดัสว่นรอ้ยละ 12.8 ของพลงังานทัง้หมด 

และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 

13.2 ในปี 2573 ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า

แม้พลังงานหมุนเวียนในรูปชีวมวล/ขยะ มี

แนวโน้มลดลงจากร้อยละ 9.3 เป็นร้อยละ 

7.5 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพลังงานชีวมวล

แบบดั้งเดิม (Traditional Energy) คือ 

เป็นการใช้ฟืนและถ่านในการหุงหาอาหาร

และให้ความอบอุ่นแก่บ้านเรือนในชนบทที่

ห่างไกล ซึ่งแนวโน้มการใช้พลังงานแบบนี้

จะลดลงเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจ

ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้ประชาชนอาศัยใน

ชนบทน้อยลงและมาอยู่ในเมืองมากขึ้น 

 สัดส่วนการใช้พลังงานจากน้ำเพิ่มขึ้น

เล็กน้อยจากร้อยละ 2.2 ในปี 2553 เป็น

ร้อยละ 2.5 ในปี 2563 ขณะที่พลังงาน

หมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น พลังงาน

แสงอาทติย ์พลงังานลม พลงังานความรอ้น

ใต้ดิน เอทานอล ไบโอดีเซล ฯลฯ จะเพิ่ม
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ทุงกังหันลมใกลกับกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 

ประการแรก เปนการพัฒนาพลังงาน

สีเขียว (Green Energy) ชวยลดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม รวมถึงพัฒนาสูสังคมการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ำ (Low 

Carbon Society) ชวยแกไขปญหาโลกรอน  

ประการที่สอง เปนแหลงพลังงาน

ภายในประเทศ เปนการลดการพ่ึงพา

พลังงานจากตางประเทศ ทำใหเสริมสราง

ความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศ 

ประการที่สาม เปนธุรกิจซ่ึงมีโอกาส

เติบโตระดับสูงในอนาคต ทั้งในการสราง

งานภายในประเทศและสามารถแสวงหา

รายไดเงินตราตางประเทศจากการสงออก

อีกดวย เชน เดนมารก ซึ่งเปนประเทศ

ผูนำดานการใชพลงังานลม สามารถสงออก

เทคโนโลยีพลังงานลม สรางรายไดเขา

ประเทศจำนวนมาก 

และเม่ือวันที่ 19 มกราคม 2550 

รัฐบาลเดนมารก ไดประกาศวิสัยทัศนดาน

พลังงานที่มีชื่อวา “A Visionary Danish 

Energy Policy” ซึ่งมีเปาหมายท่ีจะลดการ

พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ภายในป 2568 

ดังนี้  

- จะลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลลง

อยางต่ำรอยละ 15 

- การใชพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

เทาตัวเปนอยางนอยรอยละ 30 

ซึ่งเทากับวาการผลิตไฟฟาจาก

พลงังานหมนุเวยีนจะตองเปนสดัสวน

อยางต่ำรอยละ 50 ของทั้งหมด  

- เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

ปละรอยละ 1.25 เพื่อคงปริมาณ

การใชพลังงานไวเทาเดิม 

Finance Initiative เพื่อสงเสริมการใช

พลังงานหมุนเวียน การวิจัยและพัฒนาใน

ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน

และพลังงานสะอาด มีเปาหมายการลงทุน

ของเอกชน 100,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพื่อสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนให

เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ภายในป 2555 กำหนด

มาตรการตางๆ เปนตนวา การค้ำประกัน

สินเชื่อ รวมถึงการลดภาษีและเครดิตภาษี

เปนวงเงินมากกวา 20,000 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ซ่ึงคาดวามาตรการดานพลังงานน้ี 

จะกอใหเกิดการสรางงานราว 500,000 

ตำแหนง 

ลาสดุประธานาธบิดีโอบามาไดรายงาน

สถานการณของประเทศประจำปตอรัฐสภา 

(State of Union) เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 

2554 โดยประกาศยกเลิกเงินชวยเหลือ

สนับสนุน แกธุรกิจดานพลังงานฟอสซิล 

ทั้งถานหิน น้ำมัน และกาซธรรมชาติ ซึ่ง

แตละปเปนภาระแกรัฐบาลมากถึง 4,000 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป ขณะเดียวกันจะ

นำเงินงบประมาณไปศึกษาในดานการวิจัย

และพฒันา ในวทิยาการใหมทีท่วคีวามสำคัญ

ในอนาคต 3 ดาน คือ ชีวเวชศาสตร 

ไตหวัน รั ฐสภาไดผ านกฎหมาย 

สงเสริมพลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Energy Development Act) เมื่อเดือน

มิถุนายน 2552 เพื่อสงเสริมการผลิต

พลังงานหมุนเวียน โดยมีมาตรการทั้งใน

รูปแบบการอุดหนุนและการรับประกัน  

ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไดประกาศ 

เปาหมายท่ีจะเพ่ิมการใชพลังงานหมุนเวียน

เปนของไตหวนัรอยละ 15 ของการใชพลังงาน

ทั้งหมดภายในป 2568 ซึ่งผู เชี่ยวชาญ 

เห็นวาสามารถทำได เนื่องจากไตหวันมี

แสงแดดมาก เหมาะสมสำหรับการผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในสถานที่ที่มี

ลมแรง จะเหมาะสำหรับการผลิตไฟฟา

พลังงานลม เชน หมูเกาะเผิงหู (Penghu) 

ฯลฯ 

เยอรมนี รัฐบาลไดประกาศเมื่อเดือน

สิงหาคม 2553 รับรองแผนปฏิบัติการ

พลังงานหมุนเวียนแหงชาติ ตั้งเปาหมาย

ใหรัฐบาลตองเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงาน

หมุนเวียนภายในป 2563 หรืออีก 10 ป

ขางหนาเปนรอยละ 18 ของพลังงานรวมของ

ประเทศ และเปนรอยละ 38.6 ของพลังงาน

ในการผลิตไฟฟา รวมทั้งเพิ่มสัดสวนการใช

พลังงานหมุนเวียน ในการผลิตความรอน

และความเย็น และในภาคการขนสง 

สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโอบามา ได 

นำเสนอแผนฟนฟูและเ พ่ิมการลงทุน 

(American Recovery and Reinvestment 

Plan) อีกครั้งหน่ึง แกรัฐสภาเมื่อเดือน

มกราคม 2552 โดยมาตรการหนึ่งภายใต

แผนนี้ คือ การกระตุนการพัฒนาดาน

พลงังานสะอาดตามโครงการ Clean Energy 

เครื่องทำความรอนพลังแสงอาทิตยไดรับความ
นิยมอยางมากในประเทศจีน 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี

พลังงานสะอาด ซึ่งสำคัญท้ังในดานเสริม

สรางความม่ันคงของประเทศ การอนุรักษ

โลก และการสรางงานใหม 

¹âÂºÒÂ¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹
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คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่ อวันที่ 2 

กันยายน 2546 เ ห็นชอบในหลักการ

ยทุธศาสตรพลังงานของชาต ิโดยไดกำหนด

เปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวนการใชพลังงาน

หมุนเวียนจากรอยละ 0.5 ของพลังงาน

ทั้งหมดที่ ใชในป 2545 เปนรอยละ 8 

ภายในป 2554  

ตอมารัฐบาลไดจัดทำยุทธศาสตรการ

พัฒนาพลังงานทดแทนระหวางป 2551 -

2565 กำหนดเพิ่มสัดสวนของพลังงาน

หมุนเวียนจากรอยละ 7.8 ในป 2552 เปน

รอยละ 20.3 ในป 2565 จำแนกเปนการ

กำหนดเปาหมาย ดังนี้ 

- กำลังผลิตไฟฟ าจากพลังงาน

หมนุเวยีนเพิม่เปน 5,604 เมกะวัตต 

(เทากับรอยละ 2.4 ของพลังงาน

ทั้งหมด)  

- ผลติความรอนจากพลังงานหมุนเวยีน

เทากับพลังงานจากน้ำมัน 7.4 

ลานตันตอป (เทากับรอยละ 7.6 

ของพลังงานท้ังหมด)  

- เช้ือเพลิง คือ เอทานอลเพิ่มเปน 9 

ลานลิตรตอวัน ไบโอดีเซลเพิ่มเปน 

4.5 ลานลิตรตอวัน และไฮโดรเจน 

100 ตันตอป (รวมเทากับรอยละ 

4.1 ของพลังงานท้ังหมด)  

- กาซ NGV ที่ใชกับรถยนต 690 

ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (เทากับ

รอยละ 6.2 ของพลังงานท้ังหมด)  

อนึ่ง มีขอสังเกตวาสัดสวนรอยละ 

20.3 ดังกลาวขางตน มาจากกาซ NGV ที่

ใชกับรถยนต เปนสัดสวนรอยละ 6.2 ซึ่ง

ความจริงแลวเปนพลังงานฟอสซิล ไมได

เปนพลังงานหมนุเวียนแตอยางใด ดงันัน้ หาก

ตัดสวนน้ีออกไป จะเหลือสัดสวนพลังงาน

หมุนเวียนอยางแทจริงเพียงรอยละ 14.1 

เทาน้ัน 

นอกจากภาคราชการแลว ภาคเอกชน

ก็ไดมีสวนสนับสนุนการพัฒนาพลังงาน

หมุน เ วียน นับ เปนส วนห น่ึงของการ 

รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 

Respons ib i l i t y ) โดยนางกรรณิกา 

ชลติอาภรณ กรรมการผูจดัการใหญ ธนาคาร

ไทยพาณิชย ไดใหความเห็นไวเมื่อป 2553 

วาปจจุบันที่นวัตกรรมทางดานพลังงาน

สะอาดเปนส่ิงจำเปนมากย่ิงขึ้น เพ่ือสราง

การเติบโตอยางยั่งยืนใหกับประเทศไทย 

ดังนั้น ธนาคารจึงไดกำหนดนโยบายวา 

จะเปนองคกรดานรักษาสิ่งแวดลอมอยาง

จริงจงั โดยมุงเนนสงเสริมสนบัสนนุอตุสาห-

กรรมพลังงานหมุนเวียนอยางตอเน่ือง 

ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒ
¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹¼ÅÔμä¿¿‡Ò  

เนื่องจากการผลิตพลังงานหมุนเวียน 

มักจะมีตนทุนสูงกวาพลังงานฟอสซิล เพื่อ

ใหการผลิตพลังงานประเภทน้ีเกิดขึ้นและ

เติบโตในอนาคต รัฐบาลประเทศตางๆ 

จะมีมาตรการบังคับใหบริษัทจำหนาย

ไฟฟาจะตองรับซื้อไฟฟาท่ีผลิตจากพลังงาน

หมุนเวียน ในอัตราสูงกวาราคารับซื้อไฟฟา

จากพลังงานฟอสซิล ซึ่งมี 2 แนวทาง 

แนวทางแรก Feed in Tariff เปน 

การกำหนดราคารับซื้อในอัตราคงที่ไมวา

คาไฟฟาฐาน ซ่ึงเปนราคารับซื้อไฟฟาปกติ 

จากพลังงานฟอสซิลจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง

มากเพียงใดก็ตาม มาตรการนี้นิยมใช

อยางแพรหลายในกลุมสหภาพยุโรป 15 

ประเทศ 

เชน กรณขีองเยอรมนีไดออกกฎหมาย

แหลงพลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Energy Sources Act) เมื่อป 2533 หรือท่ี

นิยมเรียกวา Feed-in Law โดยมีผลใช

บังคับตั้งแตป 2534 เปนตนมา กำหนด

หลักประกันวาผูผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมนุเวียน จะสามารถเช่ือมตอและจำหนาย

ไฟฟา ผานเครือขายสายสงกระแสไฟฟา

ในราคาท่ีสูงกวาปกติ ผลจากกฎหมาย

ฉบับนี้ ทำใหเยอรมนีกลายเปนประเทศ  

ที่ผลิตพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากท้ัง 

ในดานพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานกาซชีวภาพ ฯลฯ  

แนวทางที่สอง การคิดอัตราคาไฟฟา

สวนเพ่ิม (Adder) โดยไปบวกเพ่ิมจาก

ราคารับซื้อไฟฟาตามปกติ ดังนั้น หาก

ราคาคาไฟฟาฐานเพิ่มขึ้นหรือลดลง ราคา

รับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนจะขึ้น

ลงตามไปดวย 

สำหรบัประเทศไทย กระทรวงพลังงาน

ไดกำหนดมาตรการจูงใจดวยมาตรการ 

Adder นับตั้งแตป 2549 เปนตนมา เชน 

พลังงานแสงอาทิตย เดิมกำหนดท่ีระดับ  

8 บาทตอหนวย (กิโลวัตต-ชั่วโมง) และ
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ปจจุบันลดลงเหลือ 6.5 บาทตอหนวย 

พลังงานลมกำหนดที่ระดับ 3.50 บาท 

ตอหนวย พลังงานชีวมวล 0.30 บาท 

ตอกิโลวัตต - ชั่วโมง ฯลฯ  

อนึ่ง หากกำหนดราคารับซื้อเทากัน 

สำหรับพลังงานหมุนเวียนทุกประเภท จะ

เทากับใหตลาดเปนตัวกำหนดวาจะผลิต

พลงังานหมุนเวยีนแบบใด ทีม่ปีระสทิธิภาพ

สูงสุด 

อยางไรก็ตาม ปกติแลวประเทศตางๆ 

มักจะกำหนดอัตรา รับซื้ อแตกตางกัน 

สำหรับพลังงานหมุนเวียนแตละประเภท 

เพื่อใหสอดคลองกับตนทุนการผลิตไฟฟา

จากพลังงานหมุนเวียนในแตละเทคโนโลยี 

ซึ่งในทางเศรษฐศาสตรแลว ถือเปนการ

บิดเบือนกลไกตลาดอยางมาก โดยมักจะ

ตั้งอัตรารับซื้อพลังงานแสงอาทิตยในอัตรา

สูง เนื่องจากมีตนทุนการผลิตสูง และ

อตัรารบัซือ้ไฟฟาจากพลงังานลมในอตัราตำ่ 

เนื่องจากมีตนทุนการผลิตต่ำกวา 

ประเดน็สำคัญ คอื อตัรา Feed in Tariff 

หรือ Adder จะตองไมสูงเกินไป มิฉะนั้น 

จะเปนภาระทำใหคาไฟฟาสูง ข้ึนมาก 

นอกจากทำใหประชาชนตองจายคาไฟฟา

แพงขึ้นแลว ยังทำใหตนทุนการผลิตสินคา

และบริการเพ่ิมสูงข้ึนมาก ดังนั้น จะสงผล

ทางลบตอความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศอีกดวย  

กรณีของประเทศไทยมูลคาการรับซ้ือ

ไฟฟาเพ่ิมขึ้นตาม Adder จะถูกผลักภาระ

ไปยังผูซื้อไฟฟา ผานสูตรการปรับอัตรา 

คาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) ทั้งนี้ จากขอมูล

สถานภาพการรับซื้อไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนของผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP) 

และผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) 

เมื่อเดือนเมษายน 2553 พบวาพลังงาน

หมุนเวียนท่ีเสนอขายเขาสูระบบในระหวาง

ป 2553-2568 จำเปนตองใชเงินสนับสนุน

ผานกลไก Adder ทั้งสิ้นสูงถึง 400,604 

แนวทางท่ีสอง อุดหนุนชวยเหลือดาน

การลงทนุ เปนตนวา รฐับาลเดนมารกไดเคย

ใหความชวยเหลือการผลิตไฟฟาพลังงานลม

ในรูปเงินอุดหนุนการลงทุนรอยละ 30  

นับตั้งแตป 2522 เปนตนมา อยางไรก็ตาม 

ตอมาไดคอยๆ ลดการสนับสนุนในรูปนี้

จนกระทั่งยกเลิกมาตรการนี้นับตั้งแตป 

2532 เปนตนมา 

สวนรัฐบาลญ่ีปุนไดใหเงินสนับสนุน

แกประชาชน เพื่อชวยเหลือการติดตั้งเซลล

แสงอาทิตยบนหลังคาบาน อยางไรก็ตาม 

มาตรการใหเงินอุดหนุนไดมีแนวโนมลดลง

ตามลำดับ จากเดิมเปนสดัสวนสงูถึงรอยละ 50 

ในป 2537 ตอมาลดลงเหลือเพยีงรอยละ 15 

ในป 2546 และลดลงอีกเหลือรอยละ 3 ใน

ป 2548 

นอกจากน้ี รฐับาลทองถ่ินและเทศบาล

บางแหงในญ่ีปุนยังสนับสนุนใหโรงเรียน

และโรงพยาบาลติดตั้งเซลลแสงอาทิตย 

เนื่องจากมีบทเ รียนจากประสบการณ 

แผนดินไหว ทำใหเครือขายไฟฟาถกูตัดขาด 

หากมีเซลลแสงอาทิตย จะสามารถใชงาน

ในชวงฉุกเฉินได 

แนวทางท่ีสาม สทิธแิละประโยชนดาน

ภาษอีากร ในระยะเวลาท่ีผานมา รฐับาลกลาง

ของสหรัฐฯ กำหนดใหผูผลิตไฟฟาจาก

พลังงานลม ไดรับการเครดิตภาษีเปนเงิน 

0.019 เหรียญสหรัฐฯ หรอืประมาณ 0.6 บาท 

ลานบาท ซ่ึงมากกวาครึง่ เปนภาระ Adder 

สำหรั บก า รผ ลิต ไฟฟ า จ ากพลั ง ง าน 

แสงอาทิตย ดังนั้น จะสงผลกระทบตอ 

คา Ft อยางมีนัยสำคัญ  

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃμ Ô´μ Ñé§ÍØ»¡Ã³�
¾ÅÑ§§Ò¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹ 

อีกมาตรการหน่ึง คือ การสนับสนุน

การติดตั้ งอุปกรณพลั งงานหมุนเวียน 

สามารถดำเนินการในหลายแนวทาง 

แนวทางแรก เงินกูดอกเบ้ียต่ำหรือ 

คำ้ประกนัเงินกู เปนตนวา กระทรวงพลังงาน

ของสหรัฐฯ ไดประกาศเมื่อเดือนเมษายน 

2554 คำ้ประกันเงินกูแกโครงการผลิตไฟฟา

พลงังานแสงอาทิตย 2 โครงการ คอื โครงการ

ของบริษัท SunPower เปนเงิน 1,200 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ และโครงการของบริษัท 

BrightSource Inc. เปนเงิน 1,600 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ 
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(ตามอัตราแลกเปล่ียนในขณะน้ัน) ตอ

ปริมาณการผลิตไฟฟาแตละหนวย 

ขณะที่รัฐสภาของสหรัฐฯ ไดอนุมัติ

มาตรการสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน

เม่ือกลางป 2548 โดยจะใหเงินอุดหนุนใน

รูปเครดิตภาษีเปนเวลา 2 ป แกบานเรือน

ทีต่ดิตัง้เซลลแสงอาทติย ซ่ึงคดิเปนประมาณ 

10 - 20 ของคาตดิตัง้ แตจำกดัวงเงนิสงูสดุ

ไมเกินหลังละ 2,000 เหรียญสหรัฐฯ  

แนวทางท่ีสี่ มาตรการบังคับ เชน 

มลรัฐแคลิฟอรเนียไดมีกฎหมายบังคับให

โครงการอสังหาริมทรัพยขนาดใหญตอง

เสนอแบบบานเปนทางเลือกแกลูกคากรณี

ตองการติดตั้งเซลลแสงอาทิตย 

อีกมาตรการหน่ึง คือ การกำหนด

สัดสวนพลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Portfolio Standard - RPS) วาผูพัฒนา

โครงการโรงไฟฟาเช้ือเพลิงฟอสซิล จะ

ตองจัดหาพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังการ

ผลิตติดตั้งข้ันต่ำเปนสัดสวนของกำลังการ

ผลิตของโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่จะ

เกิดขึ้นใหม มีขอดี คือ สามารถกำหนด

ปริมาณการผลิตพลังงานหมุนเวียนแนนอน 

โดยมลรัฐแคลิฟอรเนียของสหรัฐฯ  

ซึ่งเดิมกำหนดใหกิจการผลิตไฟฟาจะตอง

มาจากพลังงานหมุนเวียนขั้นต่ำรอยละ 20 

ลาสุดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 ผูวาการ

มลรัฐฯ ไดลงนามในกฎหมายฉบับใหมซ่ึง

กำหนดใหเพิ่มสัดสวนพลังงานหมุนเวียน

ขั้นต่ำขึ้นเปนรอยละ 33 ภายในป 2563 

อยางไรก็ตาม การกำหนดมาตรการน้ี

จะมีผลกระทบทำใหราคาไฟฟาเพิ่มสูงขึ้น

เชนเดียวกัน สมาคมผูผลิตและเทคโนโลยี

แหงมลรัฐแคลิฟอรเนียไดคำนวณวาโรงงาน

อตุสาหกรรมในมลรัฐแคลฟิอรเนยี (California 

Manufacturers and Technology Associa-

tion) ไดใหทัศนะเม่ือเดือนเมษายน 2554 

วาปจจุบันที่กำหนดอัตราสัดสวนพลังงาน

หมุนเวียนขั้นต่ำรอยละ 20 ไดทำใหอัตรา

คาไฟฟาในมลรัฐแหงนี้สูงกวามลรัฐอ่ืนๆ 

มากถึงรอยละ 50 อยูแลว หากกำหนด

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 33 จะสูงมากขื้นไปอีก 

สำหรับกรณีประเทศไทย คณะรัฐมนตรี

ไดมมีตเิมือ่วนัที ่24 สิงหาคม 2547 เหน็ชอบ

กบัระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟาจากผูผลติรายเล็ก 

(SPP) ตามมาตรการ RPS กลาวคอื ผูพฒันา

โครงการโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล จะตอง

จัดหาพลังงานหมุนเวียนท่ีมีกำลังการผลิต

ติดตั้งขั้นต่ำเทากับรอยละ 5 ของกำลัง 

การผลิตของโรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ี

จะเกิดขึ้นใหม มิฉะนั้น จะตองเสียคาปรับ

ในสัดสวน 1.3 เทาของราคาคาไฟฟาจาก

การประมูลรอบน้ัน 

อยางไรก็ตาม นโยบาย RPS ไดถูก

คัดคานจากหลายฝายในแงที่วา ทำให

พลังงานหมุนเวียนเติบโตไดอยางจำกัด 

เพราะอยูภายใตการควบคุมของพลังงาน

ฟอสซิล ผูที่คิดจะสรางโรงไฟฟาพลังงาน

ทางเลือก ตองวิ่งไปหาโรงไฟฟาเชื้อเพลิง

ฟอสซิล เปนการใหอำนาจตอรองไปอยูที่

โรงไฟฟาเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้น จึงมี 

แนวความคิดใหมวาควรแยกตลาดพลังงาน

ฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียนออกจากกัน 

ตอมากระทรวงพลังงานไดกำหนด

มาตรการจูงใจดวย Adder เมื่อป 2549 

สงผลใหมีผูสนใจลงทุนต้ังกิจการผลิตไฟฟา

จากพลังงานหมุนเวียนจำนวนมาก คณะ

กรรมการพลังงานแหงชาติ จึงมีมติเมื่อ 

วันท่ี 9 เมษายน 2550 เลิกบังคับมาตรการ 

RPS นับตั้งแตป 2554 เปนตนไป เนื่องจาก

มาตรการ Adder เพือ่รบัซ้ือไฟฟา SPP และ 

VSPP สามารถกระตุนใหมีการผลิตไฟฟา

จากพลังงานทดแทนไดอยางมีประสิทธิผล

มากกวา 
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คำวา Exposition หรือที่เราเรียกสั้นๆ 

วา “เอ็กซโป” เปนงานนิทรรศการท่ีมี

วัตถุประสงคสำ คัญเ พ่ือใหความ รู แก

สาธารณชน หรืออาจจะเปนการแสดงถึง

วิถีทาง ที่จะสนองความตองการในเชิง

อารยธรรม หรือสาธิตถึงความกาวหนาของ

ความพยายามอุตสาหะของมวลมนุษยชาติ 

หรือแสดงทิศทางที่มนุษยกำลังจะกาวเดิน

ตอไปในอนาคตขางหนา  

ยิ่งไปกวาน้ัน ประเทศตางๆ ยังไดมา

รวมกอสรางอาคารนิทรรศการของตนเอง 

ในงานเอ็กซโปเพ่ือสรางเกียรติภูมิหรือ 

ภาพลักษณของประเทศอีกดวย โดยทุมทุน

จำนวนมากเพ่ือกอสรางอาคารนิทรรศการ

ของตนเอง นับเปนการแขงขันกันระหวาง

สินคาอุตสาหกรรมปารีส” (Paris Industrial

Exhibition) ซ่ึงประสบผลสำเร็จมาก ท้ังๆ 

ทีใ่นขณะนัน้องักฤษเปนประเทศมหาอำนาจ

อันดับ 1 ของโลก แตกลับไมมีงานแสดง

สินคาท่ีมีลักษณะย่ิงใหญเชนเดียวกัน  

งานบีโอไอแฟร ที่กำหนดจัด
ขึ้นในวันท่ี 10 – 25 พฤศจิกายน 
2554 ภายใตแนวคิดหลักท่ีวา 
“โลกสดใส ไทยยั่งยืน” โดยมุงเนน
แสดงในดานส่ิงแวดลอม ซึ่งนับ
เปนทิศทางใหมของงานเอ็กซโป

ระดับโลกในปจจุบัน 

ประเทศในเชิงสรางสรรค แทนท่ีจะแขงขัน

เชิงทำลายโดยทำสงครามระหวางกัน 

งานเอ็กซโปครั้งแรกจัดขึ้นในประเทศ

อังกฤษ สมัยพระนางเจาวิกตอเรียซึ่ ง 

ครองราชยระหวางป 2380 - 2444 ซึ่งมี

สถานภาพเปนประเทศมหาอำนาจอันดับ 1

ของโลกทั้งในดานการทหาร การเมือง

เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม จนเรียกวา

เปน “ดินแดนที่พระอาทิตยไมเคยตกดิน” 

เนื่องจากมีอาณานิคมจำนวนมากท่ัวโลก  

เหตผุลสำคัญท่ีจดังานเอ็กซโปในคร้ังนัน้ 

เนือ่งจากฝรัง่เศสซึง่เปนประเทศคูแขงสำคัญ

ไดจัดงานประจำปภายใตช่ือ “งานแสดง

สมเด็จพระนางเจาวิกตอเรียเสด็จมาเปดงาน “The Great Exhibition of the Works of Industry of all 
Nations, 1851” ซึ่งนับเปนงานเอ็กซโปครั้งแรกของโลกเมื่อป 2394 ภายใตโครงสรางอาคารที่
กอสรางขึน้จากเหล็กและกระจกท่ีเรยีกวา “ปราสาทแกวคริสตัล” 
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ราชบัณฑิตสภาของอังกฤษ (British 

Royal Society) ไดต้ระหนกัถงึความสำคญั

ที่จะจัดงานแสดงในลักษณะเดียวกันกับ

ฝรั่งเศส เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านวิชาการ

และแสดงถึงเกียรติภูมิของราชอาณาจักร

องักฤษ ดงันัน้ ในป ี2392 คณะกรรมการของ

ราชบัณฑิตสภา จึงเสนอการจัดงานแสดง

ในลักษณะเอ็กซ์โป ต่อเจ้าชายอัลเบิร์ตซึ่ง

เป็นพระสวามีของพระนางเจ้าวิกตอเรีย 

และยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานของ  

ราชบัณฑิตสภาด้วย 

งานเอ็กซ์โปครั้งแรกของโลก
เมื่อปี 2394 

เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพระนาง

เจ้าวิกตอเรีย และทรงอนุญาตให้ใช้สวน

สาธารณะ Hyde Park เป็นสถานที่จัดงาน

บนพื้นที่เกือบ 500 ไร่ ซึ่งเป็นงานเอ็กซ์โป

ครัง้แรกของโลก โดยมชีือ่เตม็วา่ “งานแสดง

อันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับผลงานทางอุตสาหกรรม

ของทุกประชาชาติปี 2394” หรือ “The 

Great Exhibition of the Works of Industry 

of all Nations, 1851” หรอืเรยีกกนัยอ่ๆ วา่ 

“1851 London World Exposition” ซึ่ง

ตรงกับต้นรัชกาลที่ 4  

งานเอ็กซ์โปข้างต้นได้เปิดให้เข้าชม

เป็นเวลายาวนานถึง 5 เดือนครึ่ง คือ 

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 11 ตุลาคม 

2394 โดยสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียได้

ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2394 และได้ทรง

บันทึกในสมุดบันทึกถึงความประทับใจ

เกีย่วกบังาน Expo ครัง้นีว้า่ “Overpowering, 

honorable and moving” และกล่าวว่า

วนัทีม่าเปดิงานนบัเปน็วนัแหง่ความสวยงาม   

เต็มไปด้วยความสนุกและภาคภูมิใจมาก

ที่สุดวันหนึ่งในชีวิต  

ต่อมาได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม โดย

มีผู้เข้าร่วมชมงานมากถึง 6 ล้านคน จาก

แผ่นดินใหญ่ยุโรป เพื่อมาพบกับสิ่งที่ตื่นตา

ตืน่ใจถงึความกา้วหนา้ขององักฤษ ไมว่า่จะเปน็ 

ในด้านวิทยากร เครื่องจักร และเทคนิค

การผลิตที่ทันสมัย  

ผลกำไรจากการจดังานเอก็ซโ์ปในครัง้นี ้

ไดน้ำมาใชป้ระโยชนห์ลายอยา่งดว้ยกนั เชน่ 

นำมาซื้อที่ดินขนาด 135 ไร่ ในย่าน South 

Kensington เพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์และ

วทิยาลยัตา่งๆ เชน่ พพิธิภณัฑว์กิตอเรยีและ

อลัเบริต์ พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตร ์พพิธิภณัฑ์

ประวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิRoyal Albert Hall, 

Imperial College of Science, Technology, 

and Medicine ฯลฯ 

การจัดงานเอ็กซ์โปครั้งสำคัญของโลกการจัดงานเอ็กซ์โปครั้งสำคัญของโลก
ปี สถานที่ จำนวน

ผู้เข้าชม
(ล้านคน)

พื้นที่จัด
(ไร่)

จำนวน
ประเทศ
ที่เข้าร่วม

2394 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 6.0 63  

2398 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 5.2 92 25 

2405 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 6.1 67 25 

2410 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 15.0 415 39 

2416 กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 7.3 1,400 42 

2419 นครฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐฯ 10.0 700 35 

2421 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 16.2 450 35 

2423 เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 1.3 150 36 

2432 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 32.3 600 33 

2436 นครชิคาโก ประเทศสหรัฐฯ 27.5 1,800 35 

2440 กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 6.0 220 19 

2443 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 50.9 730 27 

2447 เมืองเซ็นต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐฯ 19.7 3,000 40 

2448 นครลิเอจ ประเทศเบลเยียม 7.0 420 60 

2449 เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 7.5 600 35 

2453 กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 13.0 540 31 

2456 เมืองเก็นท์ ประเทศเบลเยียม 9.5 800 26 

2458 นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐฯ 19.0 3,900 24 

2476/2477 นครชิคาโก ประเทศสหรัฐฯ 38.9 1,050 30 

2480 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 31.0 630 21 

2482/2483 นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐฯ 45.0 3,000 45 

2501 กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 41.5 1,200 55 

2507/2508 นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐฯ 51.6 4,000 48 

2510 กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา 50.3 2,400 36 

2513 นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 64.2 2,000 62 

2535 นครเซวิลยา ประเทศสเปน 40.0 1,600 78 

2543 นครฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมนี 16.0 1,000 112 

2548 จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น 22.0 1,100 169 

2553 นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 73.1 4,500 192 
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เดิมงานเอ็กซโปจะเนนเทคโนโลยี 

เปนหลัก แตในงานเอ็กซโปหรือที่เรียกใน

สหรฐัฯ วางาน World’s Fairs ทีน่ครนวิยอรก

เมือ่ป 2482 - 2483 ไดจดัขึน้โดยมีแนวคิดหลกั 

คอื “การสรางโลกสำหรบัอนาคต” (Building 

the World of Tomorrow) โดยหันมาให

ความสำคัญกับเรื่องวัฒนธรรมควบคูไปกับ

เทคโนโลยี 

จากน้ันงานเอ็กซโปในคร้ังตอมาก็ให

ความสำคัญกับเร่ืองวัฒนธรรมและสังคม

มากขึน้ เปนตนวา งานเอ็กซโปท่ีนครนวิยอรก

เมื่อป 2407 - 2508 ไดมีแนวคิดหลัก คือ 

“สนัตภิาพผานความรูความเขาใจ” (Peace 

Through Understanding) งานเอ็กซโปที่

กรุงมอนทรีออลเม่ือป 2510 มีแนวคิดหลัก 

คือ “มนุษยและโลกของเขา” (Man and 

His World) จากนั้น งานเอ็กซโปป 2513 

ที่นครโอซากา มีเนื้อหาหลัก คือ “ความ

กาวหนาและความสอดคลองกลมเกลียวกัน

ของมวลมนุษยชาติ” (Progress and 

Harmony for Mankind) 
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การจัดงานเอ็กซโปจะตองใชคาใชจาย

จำนวนมาก ทำใหถูกตอตานจากบรรดา 

NGOs วาเปนสิ่งที่ฟุมเฟอย ขณะเดียวกัน

การกอสรางเปนอาคารนิทรรศการช่ัวคราว 

เมื่อรื้อถอนออกไป กอใหเกิดขยะจำนวน

มากที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดย

เฉพาะงานเอ็กซโป 2000 ที่จัดขึ้นที่นคร 

ฮันโนเวอร ไดรับการตอตานจาก NGOs 

ซึ่ งออกแบบโดยบริ ษัทสถาปตยกรรม 

MVRDV ของเนเธอรแลนด ไดรับการ

กลาวถึงมากที่สุด เปนการลงทุนสูงถึง 

1,200 ลานบาท  

อาคารนิทรรศการของเนเธอรแลนด

ไดออกแบบในลักษณะพ้ืนท่ีหลายรูปแบบ

มาเรียงซอนกัน (Stacked Landscape) 

ภายใตคำขวัญวา “Holland makes room.” 

หรือ “ประเทศฮอลแลนดสรางสรรคพื้นที่” 

โดยกอสรางขนาดความสูง 40 เมตร หรือ

สูงเทียบเทากับตึกขนาด 10 ชั้น  

รูปแบบเปนการนำเอาธรรมชาติ 

ที่ แตกต างกันมาผนึก เข ามาไว ในตึก

เดียวกัน แนวคิดการกอสรางมาจากกลุม

นักสถาปตยกรรมชาวนครรอตเตอรดัม  

ที่ไดตระหนักถึงปญหาประชาชนอาศัยอยู

อยางมาก จนแทบจะตองยกเลิกการจดังาน

เอ็กซโป 

จากกระแสตอตานดังกลาว งานเอก็ซโป

ของนครฮันโนเวอรจึ งกำหนดแนวคิด 

แปลกใหมแตกตางออกไปจากเดิม โดยมี

เนื้อหาหลัก คือ Humankind - Nature - 

Techno logy กลาว คือ “มนุษยชาติ 

ธรรมชาติ และเทคโนโลยี” โดยมุงเนน

สมัพนัธภาพของมวลมนษุยชาตติอธรรมชาติ

และสภาพแวดลอมของโลก เพ่ือหาแนวทาง

แกไขปญหาและกลยุทธที่จะสรางความ

ผสมผสานกลมกลืนระหวางเศรษฐกิจและ

ระบบนิเวศ โดยเทคโนโลยีในอนาคตจะ

ตองเปนไปมากกวาเพียงแคที่จะทำใหชีวิต

มคีวามสุขสบายมากข้ึน แตจะตองคำนึงถงึ

สภาพแวดลอมและสอดคลองกับสังคมดวย  

จากแนวคิดใหมขางตน งานเอ็กซโป

ป 2000 จึงมุงเนนเทคโนโลยีดานรักษา 

สิ่งแวดลอมเปนการเฉพาะ แทนที่จะเนน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนการท่ัวไป 

หลายประเทศไดเขารวมงานครั้งนี้ โดย

กอสรางอาคารนิทรรศการใหสอดคลองกับ

แนวคิดอนุรักษธรรมชาติ โดยเฉพาะ

อาคารนิทรรศการของประเทศเนเธอรแลนด 

งานเอ็กซโปในครั้งตอมา 
ใหความสำคัญกับเรื่อง

วัฒนธรรมและสังคมมากขึ้น 

การกอสรางเปนอาคาร
นิทรรศการช่ัวคราว  
เมื่อรื้อถอนออกไป 

กอใหเกิดขยะจำนวนมาก 
ทีส่งผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
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อยางแออัดภายในเมือง ดังนั้น ตองการ

แสดงนิทรรศการเพื่อใหเห็นวา สามารถ

สอดแทรกระบบนเิวศเขาไปในพืน้ทีอ่นัจำกดั 

ภายในอาคาร จะเร่ิมจากการขึ้นลิฟต

ไปบนชั้นดาดฟา ซึ่งเปนช้ันที่ 5 ซึ่งตกแตง

เปนทะเลสาบขนาดใหญ ประกอบดวย 

เกาะกลางทะเลสาบ ตนกกและพืชตางๆ 

พรอมกังหันลมเ พ่ือผลิตกระแสไฟฟา  

และเมื่อลงบันไดมายังชั้นที่ 4 มีการแสดง

นิทรรศการเก่ียวกับน้ำ ดวยหองกระจกท่ีมี

ผนังทั้ง 4 ดาน เปนสายน้ำไหลมาตาม

มานฝาโปรง ที่ออกแบบใหสามารถกันลม

และความรอนไดดี  

เมื่อลงมายังช้ันที่ 3 จะมีตนโอกขนาด

ใหญจำนวนมาก เปนบรรยากาศเหมือนอยูใน

ปาธรรมชาติจริงๆ และในช้ันที่ 2 จะพบ

สวนดอกไมสีเหลือง สวนชั้นลางสุดมีการ

แสดงผลงานตางๆ ของประเทศเนเธอรแลนด 

บรรดาสื่อมวลชนตางยกยองวาอาคาร

นิทรรศการของเนเธอรแลนดได เสนอ 

ความคิดดีที่สุดเกี่ยวกับความเปนไปไดทาง

วิศวกรรมวาอาคารสำนักงานในอนาคตน้ัน 

อาจออกแบบเพื่อใหมีชั้นหนึ่งเปนสวนปา 

อีกชั้นหนึ่งเปนสวนดอกไม และอีกชั้นหนึ่ง

เปนทะเลสาบขนาดใหญ เพื่อใหคนที่

ทำงานภายในอาคารน้ันๆ สามารถเขามา

พักผอนกับธรรมชาติได  

ÁÍ§Í¹Ò¤μ ¾º»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
´ŒÒ¹¸ÃÃÁªÒμ Ô 

ฟนแลนด อาคารนิทรรศการ มี

เนื้อหาหลัก คือ “See the future - 

experience nature” หรือ “มองอนาคต 

พบประสบการณดานธรรมชาติ” โดยได

นำเอาตนเบิรซ (Birch) จำนวนมากมา

ปลูกเปนปาภายในอาคาร บริเวณฝาผนัง

ไดฉายภาพน่ิงเปนรูปทะเลสาบ ภายในมี

นกเปดน้ำที่ฉายเปนภาพซอน สงเสียงรอง

ตลอดเวลา ผูชมจะไดซึมซาบบรรยากาศ

อันเงียบสงบของทะเลสาบในฟนแลนด 

นอกจากนี ้ ยงัมีการแสดงนทิรรศการเกีย่วกบั

การอบเซานาซ่ึงไดรับความนิยมมากของ

ประเทศฟนแลนด 

เยอรมนี อาคารนิทรรศการไดเสนอ

เนื้อหาหลักวา “Bridges to the Future” 

หรือ “สะพานสูอนาคต” ไดกอสรางเปน

อาคารขนาดใหญ ออกแบบอาคารใหสูง

และเห็นไดตลอดปลอดโปรง สื่อถึงความ

รูสึกที่เปนมิตรใหแกทุกคนทั่วโลก มีการ

ฉายภาพยนตรจอ 360 องศา รอบทิศทาง 

ดวยความยาว 6 นาทคีร่ึง เปนเร่ืองเกีย่วกบั

การสังสรรคระหวางเพ่ือนบานภายในสวน

ในบาน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความคิด 

ความหวัง และความตองการของผูอยูอาศยั 

อาคารนิทรรศการของเนเธอรแลนดในงาน
เอ็กซโป 2000 ที่ไดรับการกลาวขวัญมากที่สุด
ในแงมมุการนำธรรมชาตเิขามาอยูภายในอาคาร 

อาคารนิทรรศการของประเทศญ่ีปุนในงานเอ็กซโป 2000 กอสรางอาคารแบบแปลกใหมท่ีสวยงาม 
นาอยู แมวาจะกอสรางขึ้นจากวัสดุกอสรางธรรมดาท่ีมีราคาถูก โดยเฉพาะวัสดุจากธรรมชาติ 
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รัสเซีย อาคารนิทรรศการไดแสดง

เกี่ ยว กับ Nor th-Eas t Pas sage ซึ่ ง 

เปนเครือขายคมนาคมท่ีสำคัญมากตอ 

การพัฒนาประเทศ มีการแสดงแอนิเมชัน

เกี่ยวกับเรือตัดน้ำแข็งและเรือดำน้ำ เพื่อ

แสวงหาสินแร การทองเที่ยวไปในดินแดน

ภาคเหนือของมหาสมุทรอารกติกที่หนาว

จัด มีน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งป และพบ

กับเทคโนโลยีสมัยใหมซ่ึงชวยใหสามารถ

ตอสูกับความหนาวเย็น  

á¤¹Ò´Ò¡ÑºÀÒ¾ÅÑ¡É³�
¸ÃÃÁªÒμ ÔáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 

รัฐบาลแคนาดาไดลงทุนมากถึง 42 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ในการกอสรางอาคาร

นิทรรศการขนาด 7,500 ตารางเมตร  

ดานนอกมีรูปใบเมเปลขนาดยักษซึ่งเปน

สัญลักษณของธรรมชาติและเทคโนโลยี 

สวนพื้นที่ภายในอาคารของแคนาดาไดมี

การฉายภาพดานลางใตพื้นที่มีลักษณะ

โปรงใส เปรยีบเสมือนวาผูชมเดนิผานลำธาร

มีน้ำไหลเชี่ยว ซึ่งไดพัดพาใบไมสีเหลือง 

สีแดงในฤดูใบไมรวง วกวนไปมาในอาคาร

นทิรรศการ เพ่ือสื่อความหมายวาน้ำเปน

แหลงพลังงานสำรองท่ียั่งยืนที่สุดของโลก 

สำหรับอาคารนิทรรศการของนอรเวย 

มีพื้นที่ 3,400 ตารางเมตร ไดกอสรางข้ึน

จากวัสดุหุมหอดวยอะลูมิเนียม สามารถ

รื้อถอนและกอสรางขึ้นใหมไดอยางงายดาย

ภายนอกไดกอสรางน้ำพุขนาดใหญสูง 15 

เมตร น้ำตกลงมาเสียงดังครึกโครม เพื่อให

ประชาชนที่เดินผานไปผานมารับทราบถึง

พลังของธรรมชาติ 

ขณะที่ภายในอาคารของนอรเวยได

กอสรางเปนหองเดียว รปูทรงสีเ่หลีย่มจตุัรสั

กวางยาวสูงเทากัน คือ 15 เมตร บุผนัง

อยางดีเพื่อเก็บเสียง ทำใหภายในเงียบสงบ

มาก เมือ่ผูชมเขาไปภายในอาคารจะน่ังกบัพืน้

และรบัฟงเสยีงเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด 

เม่ือเดินออกมาจากอาคารแลว จึงไดรับ 

คำอธิบายวาเสียงท่ีไดยินนั้นเปนเสียงรอง

ของปลาวาฬ 

ขณะที่อาคารนิทรรศการของญี่ปุน 

ซึ่งออกแบบโดยนักสถาปตยกรรมชื่อดัง 

คือ Shigeru Ban ไดรับการกลาวขวัญวา

สามารถกอสรางอาคารแบบแปลกใหม ที่

สวยงามนาอยูแมวาจะกอสรางขึ้นจากวัสดุ

กอสรางธรรมดาที่มีราคาถูก โดยเฉพาะ

วัสดุจากธรรมชาติ 

àÍç¡«�â» 2005 ¾º¤ÇÒÁÊÁ ǾÅ
¢Í§¸ÃÃÁªÒμ Ô 

สำหรับงานเอ็กซโปคร้ังตอมา คือ  

จัดขึ้นที่พื้นที่ เนินเขาทางตะวันออกของ

นครนาโกยา คือ เมืองนะงะคุเตะ และ

เมืองเซโต ของจังหวัดไอจิ ทางตอนกลาง

ของญี่ปุน ระหวางวันท่ี 25 มีนาคม - 25 

กนัยายน 2548 แนวคิดหลักของงานเอ็กซโป

คร้ังนีย้งัคงเปนเรือ่งธรรมชาต ิคอื “ภมูปิญญา

แหงธรรมชาติ” (Nature’s Wisdom) โดย

เนนแสดงวาธรรมชาติซึง่เปนบอเกิดของชีวติ

ทั้งมวล โดยธรรมชาติไดเต็มใจท่ีจะยอม

ใหมนุษยพัฒนาเทคโนโลยี ที่จำเปนท่ีจะ

ใชพลังงานและทรัพยากรอ่ืนๆ เราควร

ยอนกลับไปแสวงหาและคนหาซ้ำอีกคร้ัง

หนึ่งถึงความสมดุลของธรรมชาติ โดยจะ

ตองมีความสอดคลองระหวางจังหวะของ

ชีวิตและวิถีแหงธรรมชาติ 

การจัดงานครั้งนี้ไดมุงเนนใหสงผล

กระทบตอธรรมชาตินอยที่สุด โดยพยายาม

กอสรางอาคารนิทรรศการจากวัสดุรีไซเคิล 

มีพื้นที่ปาสำหรับเยี่ยมชม มีการใชพลังงาน

แสงอาทิตยและพลังงานลม รวมถึงระบบ

การขนสงสำหรับงานเอ็กซโปไดดำเนินการ

โดยยานพาหนะท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

การเดินทางภายในงานไดเนนการใช

รถบัสไมมีคนขับแบบ IMTS (Intelligent 

Multimode Transit System) ของบริษัท 

โตโยตา ซึ่งขับเคล่ือนดวยพลังงานจาก

เซลลเชื้อเพลิง ขณะที่การเดินทางมายัง

งานเอก็ซโปเนนการใชรถไฟฟาขนสงมวลชน 

เนื่องจากพื้นที่จัดงานมีทำเลที่ตั้งใกลกับ

สถานีรถไฟฟาและมีรถไฟฟายกระดับ 

ขับเคลื่อนโดยพลังแมเหล็กสาย Linimo 

:Line เชื่อมตอมายังงาน 

สำหรับอาคารนิทรรศการของญี่ปุน 

ซึ่ ง เปนประเทศเจาภาพ กอสรางเปน

ลูกโลกคร่ึงวงกลมมุงดวยแฝกแนนหนา 

ตั้งตระหงานอยูโดยมีพื้นท่ีดานนอกจำลอง

แปลงเกษตรและทุ งนา มีคนทำสวน  

รถบสั IMTS ของบรษิทัโตโยตาในงานเอ็กซโป 2005 โดยขับเคล่ือนอตัโนมัตติามเสนทางโดยไมตองมคีนขบั 
ยิ่งไปกวานั้น ยังเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากขับเคล่ือนโดยพลังงานจากเซลลเชื้อเพลิง 
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ปลูกขาว และรถโมโนเรลแลนผานไปมา 

สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตชาวญี่ปุนตามปกติ 

และมีโรงงานอุตสาหกรรมอยูกลางทุงนา 

แตก็สามารถบริหารจัดงานใหธรรมชาติกับ

อุตสาหกรรมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

ขณะท่ีอาคารนิทรรศการของบริษัท 

โตโยตา ไดมุงเนนดานส่ิงแวดลอม เร่ิม 

ตั้งแตตัวอาคารซ่ึงออกแบบใหวัสดุทุกชิ้นที่

นำมาใชในการกอสราง เมือ่เสร็จส้ินการใชงาน

แลวสามารถนำไปรีไซเคิลเพ่ือนำกลับมา

ใชอีกคร้ัง ไมสรางมลพิษกับสิ่งแวดลอม 

และไมกอใหเกิดปญหาเรื่องขยะ  

สวนพลังงานไฟฟาที่นำมาใชหลอเล้ียง

ภายในตัวอาคารของโตโยตาไดผลิตข้ึนที่

โรงไฟฟากังหันลมที่ทาฮาระ ซึ่งตั้งหาง

ออกไปจากพ้ืนที่งานเอ็กซโปประมาณ 80 

กโิลเมตร เปนการนำพลงังานลมมาผลิตไฟฟา 

ดังนั้น กระบวนการผลิตไฟฟาจึงไมปลอย

กาซคารบอนไดออกไซดออกสูบรรยากาศ

ภายนอก 

àÍç¡«�â» 2010 ÁØ‹§à¹Œ¹ 
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ 

สำหรับงานเอ็กซโปครั้งลาสุด ที่นคร

เซ่ียงไฮเม่ือป 2553 มีแนวคิดหลัก คือ 

“เมอืงท่ีดกีวา เพือ่ชวีติทีด่ขีึน้” (Better City, 

Better life) ไดรับฉายาวาเอ็กซโปสีเขียว 

เนื่องจากมุงเนนการพัฒนาอยางย่ังยืนและ

เปนมิตรตอสิง่แวดลอม โดยเนนการนำเสนอ

ตัวอยางหรือแนวความคิดในการพัฒนา 

รวมทั้งแนวทางการแกไขปญหาของเมือง 

ซึ่งจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ  

ที่ประสบความสำเร็จในการใช พัฒนา

คุณภาพชีวิตประชากรของเมืองตางๆ 

จากทั่วโลกมาจัดแสดง 

อาคารของญ่ีปุน ซึง่กอสรางในรปูลักษณ 

“เกาะรังไหมสีมวง” มพีืน้ที ่6,000 ตารางเมตร 

ไดนำเสนอเทคโนโลยทีีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม 

เชน เทคโนโลยีระบบบำบัดนำ้เสียใหกลายเปน

น้ำบริสุทธิ์จนถึงข้ันนำมาด่ืมได เทคโนโลยี

พื้นทางเดินที่สามารถผลิตกระแสไฟฟาเมื่อ

เราเดินเหยียบ นอกจากนี้ ยังแสดงหุนยนต

ที่สามารถเลนไวโอลินได 

อาคารของสหราชอาณาจักร เปน

อาคารท่ีสรางดวยเสนอะคริลิก 60,000 เสน

โดยบรรจุเมล็ดพันธุจากโครงการความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

อาคารของประเทศไทย ภายใตความ

รับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ไดออกแบบภายใต

แนวคดิวา “ความเปนไทย วถิแีหงความยัง่ยนื

ของชีวิต” (Thainess : Sustainable Way 

of Life) เนนการนำเสนอ 7 หัวขอ ไดแก  

1. อารยธรรมไทย  

2. วิวัฒนาการการอยูรวมกัน  

3. ดุลยภาพของการใชชีวิตรวมกัน

กับธรรมชาติ  

4. เศรษฐกิจพอเพียง  

5. ความเอื้ออาทร  

6. การเปนประเทศเกษตร อตุสาหกรรม  

7. ความสัมพันธระหวางไทย - จีน  

อาคารนิทรรศการของประเทศโอมานในงานเอ็กซโป 2010 ที่เนนแสดงถึงธรรมชาติเขียวชะอุมใน 
ดินแดนท่ีพื้นที่สวนใหญเปนทะเลทราย 
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การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมใน

จังหวัดระยอง ในด้านหนึ่งได้ทำให้เกิด

ความเจริญต่างๆ จนจังหวัดได้รับการ  

ยกฐานะให้เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญ 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ของประเทศ นอกเหนือจากการเป็นจังหวัด

ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและมีผลไม้

อร่อย 

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวด้านการ

ลงทนุในจงัหวดัระยองในชว่ง 20 ปทีีผ่า่นมา 

ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาด้วย รวมทั้ง 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นจุดสนใจของ

คนทั้งประเทศ จนนำไปสู่คำถามที่ว่า “เรา

ควรจะหยุดให้มีการเพิ่มจำนวนของโรงงาน

อุตสาหกรรมในจังหวัดระยองแล้วหรือยัง” 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในช่วง

ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา จังหวัด

ร ะ ย อ ง เ ป็ น จั ง ห วั ด ที่ มี ก า ร  

ข ย า ย ตั ว ข อ ง ก า ร ล ง ทุ น ใ น  

ภ าคอุ ตส าหกรรมมากที่ สุ ด  

ในประเทศไทย 

เขตควบคุมมลพิษ


และมาตรา
67
วรรคสอง


ศาลปกครองระยองไดพ้พิากษาใหค้ณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่   

3 มีนาคม 2552 ให้ท้องที่เทศบาลเมือง  

มาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งตำบลเนินพระ 

ตำบลมาบข่า อำเภอบ้านฉาง และตำบล

ทับมา อำเภอเมืองระยอง เป็นเขตควบคุม

มลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และ

ขจัดมลพิษ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 

และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ศาล

ปกครองกลางไดม้คีำสัง่ใหร้ะงบั 76 โครงการ

ที่ ได้ รับใบอนุญาตให้ก่อสร้ าง โรงงาน   

เขตอำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไว้

เปน็การชัว่คราว จนกวา่ศาลจะมคีำพพิากษา 

ตามคำรอ้งของสมาคมตอ่ตา้นภาวะโลกรอ้น 

และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียง 

จังหวัดระยอง ที่ ได้มีการยื่นฟ้องคณะ

กรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พร้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อศาลปกครอง โดย

ขอให้ไต่สวนฉุกเฉินและมีคำสั่งคุ้มครอง

ชั่วคราว รวมทั้งขอให้มีคำสั่งระงับโครงการ 

หรือกิจกรรมใดที่จะก่อสร้างในเขตอำเภอ

มาบตาพุด จังหวัดระยอง ไว้จนกว่าศาล

จะมีคำพิพากษา  

นอกจากนี้ ยั งขอให้ศาลเพิกถอน   

มติคณะรัฐมนตรี ที่อนุญาตให้มีการออก

ใบอนุญาตแก่โรงงาน โดยไม่ได้ยึดหลัก

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง 

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐและเอกชนได้

ร่วมกันจัดทำข้อมูล และรายละเอียดเพื่อ

เสนอต่อศาลปกครอง เพื่อพิจารณาขอให้

โครงการที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ ให้

สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจาก

โครงการดังกล่าวได้มีการจัดทำระบบ

ป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้ง

ไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 67 

วรรคสอง  
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ซึ่งศาลปกครองมีคำพิพากษายกฟอง

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และ  

8 หนวยงานรัฐ เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2553 

และมีความเห็นเพิ่มเติมวา หนวยงานที่

เกี่ยวของควรจะตองเรงทำความเขาใจกับ

ผูประกอบการท้ัง 76 โครงการในมาบตาพดุ 

วาโครงการใดบางเขาขาย 11 ประเภทกิจการ

รุนแรงและโครงการใดท่ีไมเขาขายท่ีจะ

ตองปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง  

การคลี่ คลายปญหาการลงทุนใน 

มาบตาพุดไดมีความชัดเจน ทั้ งจาก 

หลักเกณฑตางๆ ที่รัฐบาลไดกำหนดขึ้น

เพื่ อ ใหสอดคลองตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ รวมทั้งคำพิพากษาของศาล

ปกครองกลางท่ีใหเพิกถอนใบอนุญาตการ

ดำเนินโครงการ ทีม่กีารกำหนดใหเปนประเภท

กิจการที่สงผลกระทบรุนแรง แตยกคำรอง

สำหรบัโครงการทีไ่มไดอยูในประเภทกจิการ

รุนแรงน้ัน เปนสัญญาณท่ีดีตอทิศทางการ

ลงทุนเปนอยางมากในชวงระยะเวลาปลาย

ป 2553 ตอเน่ืองไปถึงตนป 2554 

โดยโครงการท่ีศาลยกคำรองจะสามารถ

กลับมากอสรางและดำเนินการได หลังจาก

ที่หยุดชะงักไปในระยะ 1 ป ที่มีคำสั่งให

ระงับการดำเนินการช่ัวคราว สวนโครงการ

ลงทุนที่อยูในขายกิจการรุนแรง ก็จะตอง

ดำเนนิการตามขัน้ตอนทีร่ฐัธรรมนญูมาตรา 

67 วรรคสอง บัญญตัไิวกลาวคือ จะตองจดัทำ

รายงานการศึกษาผลกระทบดานสิง่แวดลอม

และสุขภาพ การรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย (Public 

Hearing) และมีความเห็นขององคการ

อิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพประกอบ

การพิจารณา 

จากกรณีดังกลาวขางตน ถือวาเปน

กรณีศกึษาท่ีมคีามาก และเปนการกระตุนให

หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

ใหความสำคัญตอการปองกนัและแกไขปญหา

ดานสิ่งแวดลอมในจังหวัดระยอง รวมท้ัง 

ปญหาโครงการลงทุนในมาบตาพุดนี้  

ถือเปนบทเรียนที่จุดประกายใหทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน มีแนวโนมหันมาใหความ

สำคัญ กับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ที่สามารถอยูรวมกับชุมชนและสิ่งแวดลอม

ไดอยางยั่งยืนมากข้ึน  

ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¤Ô´á¡Œä¢
»̃ÞËÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

ภายหลังจากกรณีมาบตาพุดไดรับ

การผอนคลายแลว ผูที่ เกี่ ยวของดาน

เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทยมี

ความเห็นตรงกันวา ประเทศไทยควรจะ

ใสใจในปญหาเรือ่งการลงทุนกับสิง่แวดลอม

มากขึ้น โดยเนนพื้นที่ในจังหวัดระยองเปน

พิเศษ 

คณะกรรมการรฐัมนตรเีศรษฐกิจ (รศก.) 

จึงไดมอบหมายใหหนวยงานภาครัฐ ท่ี

เกี่ยวของเรงดำเนินการแกไขปญหาของ

พื้นที่มาบตาพุด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 

2554 ดังน้ี  

(1) ใหกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปน

หนวยงานหลักรวมกับหนวยงาน

ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ก ำหนดประ เภท

อุตสาหกรรม /กิจกรรม ท่ี เปน

แหลงกำเนิดมลพิษ โดยเฉพาะ

สารอินทรียระเหยงาย (Volatile 
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Organic Compounds: VOCs) 

ใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห  

(2) ใหบโีอไอ พิจารณาทบทวนนโยบาย

และมาตรการการสงเสริมการลงทุน

สำหรับอุตสาหกรรม/กิจกรรม

ประเภทตางๆ ในพื้นที่มาบตาพุด 

ซึง่นโยบายดังกลาวจะตองสงเสริม

ก า รล ง ทุ น ใน อุ ตส าหก ร รม /

กิจกรรมใหมที่ไมกอใหเกิดมลพิษ 

หรืออุตสาหกรรม/กิจกรรมเดิม 

ที่ใชเทคโนโลยีในการลดมลพิษ

โดยเฉพาะ VOCs  

(3) ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พิจารณาปรับปรุง 

กฎระเบียบทีเ่กีย่วของกบักระบวน-

การอนุมัติ อนุญาต การลดและ

ขจัดมลพิษ และสนับสนุนใหมี

การออกกฎหมายสำหรับควบคุม

สาร VOCs จากแหลงกำเนิดที่ยัง

ไมมีมาตรฐานควบคุม 

(4) ให ก รม โรงงานอุตสาหกรรม  

เรงประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร (SEA) จังหวัด

ระยอง  

จากการมอบหมายดังกลาว ทำให

หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ รวมทั้งบีโอไอ

ตองเรงหาและจัดทำมาตรการการดูแล

ปญหาดานสิ่งแวดลอมในจังหวัดระยอง 

ตามบทบาทหนาท่ีของแตละหนวยงานท่ี

รับผิดชอบตอไป 

¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
ÁÔμ ÔãËÁ‹ã¹¡ÒÃ Ù́áÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

หลังจากไดรับการมอบหมายจาก

คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) 

แลว บีโอไอไดมีการจัดประชุมหารือเร่ือง

การออกมาตรการเพ่ือสงเสริมการลงทุน 

ในจงัหวัดระยอง ซึง่มาตรการดังกลาวจะเนน

เรื่องการดูแลสิ่งแวดลอมเปนพิเศษ โดยมี

การหารือกับผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน 

และผูทรงคณุวฒุทิีเ่ชีย่วชาญดานสิง่แวดลอม 

รวมทัง้ทีข่าดไมไดคอื ผูประกอบการในพืน้ที่

มาบตาพุด รวมท้ังสิ้น 7 ครั้ง ตั้งแตตนป 

2554 จนถึงเดือนเมษายน 2554 ที่ผานมา 

สิ่งแวดลอม จะตองมีแนวทางการสงเสริม

ใหใช เทคโนโลยีที่ทันสมัยกอให เกิดผล

กระทบตอส่ิงแวดลอมต่ำ และมกีารปรับปรงุ

โครงการเดมิเพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

2. เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรของ

โครงการท่ีมีอยูเดิม เพ่ือลดผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม ใหมีแนวทางการสงเสริมให

โครงการที่มีอยูเดิม นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาปรับปรุง ที่จะกอใหเกิดผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอมต่ำลง ซึ่งจะเปนการสนับสนุน

การกำกับดูแลโครงการท่ีมีอยู เดิมของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ มีการติดตามการ

ดำเนินการอยางเขมงวด ใหมีการลดและ

ขจัดมลพิษในกลุมเปาหมาย  

ÃÐÂÍ§ ¾×é¹·Õèà»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃ Ù́áÅ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

นอกเหนือจากที่บอรดบีโอไอไดมีมติ

กำหนดนโยบายสงเสริมการลงทุนในพ้ืนที่

จงัหวดัระยอง เปน 2 กรณแีลว ยงัไดกำหนด

พื้นที่เปาหมาย เพื่อใหเกิดความชัดเจนใน

ทางปฏิบัติในการพิจารณาตามนโยบาย 

สงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยองดวย 

พื้นที่เปาหมายดังกลาวไดแก พื้นที่ที่

ตองมีการควบคุมปญหาดานสิ่งแวดลอม

ภายหลังไดขอสรุปแลว บีโอไอไดนำ

ขอมูลเหลานั้น นำเสนอตอคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนหรือบอรดบีโอไอพิจารณา

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ซึ่งบอรดบีโอไอ

ไดใหความเห็นชอบ และมีมติกำหนด

นโยบายสงเสริมการลงทุนในพ้ืนที่จังหวัด

ระยอง เปน 2 กรณี คือ 

1. เปนกรณีที่หากจะมีการลงทุน 

ในโครงการใหม หรือเปนโครงการขยาย

กิจการ ท่ีอาจกอ ให เกิดผลกระทบตอ 
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ในจังหวัดระยอง คือ เขตตำบลมาบตาพุด 

ตำบลหวยโปง ตำบลเนินพระ และตำบล

ทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ทั้งตำบล ตำบลมาบขา อำเภอนิคมพัฒนา 

จงัหวดัระยอง ทัง้ตำบล และตำบลบานฉาง 

อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล 

รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต และเขต

อุตสาหกรรมของบริษัท ไออารพีซี จำกัด 

(มหาชน) 

à»‡ÒËÁÒÂÊÓ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃºÃÔËÒÃ
Ñ́̈ ¡ÒÃÁÅ¾ÔÉã¹¾×é¹·ÕèÃÐÂÍ§ 

ปญหามลพิษทางอากาศในพื้ นที่

จังหวัดระยองเปนปญหาเรงดวนลำดับตน

ที่ตองไดรับการแกไข โดยเฉพาะปญหา

เรื่องการระบายของมลสารทางอากาศ 3 

ชนิดหลักคือ  

1) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx)  

2) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  

3) สารอินทรียระเหยงาย (Volatile 

Organic Compounds: VOCs) 

ที่สำคัญ 3 ชนิด คือ เบนซีน 1,3-

บิวทาไดอีน และ 1,2-ไดคลอโร  

อีเทน  

ซึ่งตัวชี้วัดของมลสารทั้ง 3 ชนิดนี้เปน

เปาหมายในการปรับลดอัตราการระบาย 

และการร่ัวซึม เพื่อประกอบการพิจารณา

ใหขยายการลงทุนในพื้นที่มาบตาพุด และ

บริเวณใกลเคียง ซึ่งจะเปนการลดปญหา

เรื่องสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ที่กำหนดในอนาคต 

»ÃÑºÅ´ á¡Œä¢ àÅ×Í¡ÊÔè§·Õè́ Õ·ÕèÊǾ  

บอรดบีโอไอไดกำหนดเงื่อนไขของ

โครงการทีจ่ะขอรบัการสงเสรมิการลงทนุใน

จังหวัดระยอง ซึ่งสรุปเง่ือนไขไดโดยสังเขป 

ดังนี้ 

1. จะตองเปนโครงการที่อยูในพื้นท่ี

เปาหมายในจังหวดัระยอง ไดแก เขตตำบล

มาบตาพุด ตำบลหวยโปง ตำบลเนินพระ 

และตำบลทบัมา อำเภอเมอืงระยอง จงัหวดั

ระยอง ตำบลมาบขา อำเภอนิคมพัฒนา 

จงัหวดัระยอง ทัง้ตำบล และตำบลบานฉาง 

อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ทั้งตำบล 

รวมทั้งพื้นที่ทะเลภายในแนวเขต และเขต

อุตสาหกรรมของบริษัท ไออารพีซี จำกัด 

(มหาชน) 

2. หากเปนโครงการที่ไมกอใหเกิด 

NOx, SO2 และ VOCs เปาหมาย 3 ชนิด 

ใหพิจารณาใหการสงเสรมิฯ ตามข้ันตอนปกติ 

3. หากเปนโครงการท่ีอาจกอใหเกิด 

NOx และ SO2 จะพิจารณาใหการสงเสรมิฯ 

หากเปนไปตามเง่ือนไข คอื มกีารดำเนนิการ

ปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ตามมาตรการปรับลดและสำรองสัดสวน

คาการระบายมลพิษทางอากาศในดาน 

NOx และ SO2 (มาตรการ 80/20) 

4. หากเปนโครงการท่ีอาจกอใหเกิด 

VOCs เปาหมาย 3 ชนดิ จะตองปฏิบตัติาม

เงือ่นไขดังน้ี คอื จะตองมกีารบรหิารจดัการ

และการปลอยมลพิษไมเพิ่มขึ้นจากเดิม 

โดยใหเปนการกำกับดูแลในภาพรวม ซึ่ง

หากมีการลงทุนเพิ่ม จะตองไมทำใหอัตรา

การระบาย (Load) สารระเหยเปาหมาย

ในพื้นท่ีเพิ่มขึ้น  

โดยสามารถพิจารณาในเชิงเทคนิคได

จากรายงานการวิเคราะหผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมตางๆ เชน รายงานเกี่ยวกับ

การศึกษามาตรการปองกันและแกไข 

ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและ

ความปลอดภัย (Environmental Safety 

Assessment: ESA) / รายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental 

Impact Assessment: EIA)/ รายงานการ 

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

สำหรับโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผล

กระทบอยางรุนแรงตอชุมชน ดานสิง่แวดลอม 

ทรพัยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EIA สำหรบั

38



โครงการอาจรุนแรง) เปนตน และจะตอง

มกีารใชเทคโนโลยีทีท่นัสมัย (Best Available 

Technology/ Best Practices) ที่มีผลตอ

การลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะ 

VOCs เปาหมาย 3 ชนิด  

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมท่ีมีความประสงค

จะลงทุนในจังหวัดระยอง จะอยูภายใต

เงื่อนไขดังกลาวขางตนทุกอุตสาหกรรม ไม

วาจะเปนอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรม

การผลิตเหล็ก การผลติไฟฟา หรอืแมกระท่ัง

อุตสาหกรรมเกษตร ยกเวน โครงการน้ัน

ไมอยู ในพื้นที่ เปาหมายท่ีกำหนด หรือ

กระบวนการผลิตไมกอใหเกิดการระบาย 

กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และ 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) หรือการ 

รั่วซึมของสารอินทรียระเหยงาย (Volatile 

Organic Compounds: VOCs) ท่ีสำคัญ 

3 ชนิด คือ เบนซีน 1,3-บิวทาไดอีน และ 

1,2-ไดคลอโร อีเทน เทานั้น 

นอกจากนั้น บอรดบีโอไอ ยังไดอนุมัติ

ใหมีการแกไขสิทธิและประโยชน สำหรับ

กรณีการลงทุนปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรของ

โครงการที่มีอยู เ ดิม เพื่อลดผลกระทบ 

ดานสิ่งแวดลอมอีกดวย โดยใหไดรับสิทธิ

และประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

เพิ่มเปน 8 ป (จากเดิม 3 ป) เปนสัดสวน

รอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดิน

และทุนหมุนเวียนดวย (จากเดิมใหรอยละ 

70 เทานั้น) เพื่อเรงรัดใหมีการลงทุนเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดานการ

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในทุกพื้นที่  

จากท่ีกลาวมา จะเห็นวาบีโอไอให

ความสำคัญในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

โดยมีการกำหนดมาตรการการลงทุนใน

จังหวัดระยองเปนพิเศษ เพื่อใหสมกับ 

วิสัยทัศนของบีโอไอวา “มิตรแทเพื่อการ 

ลงทนุทีย่ัง่ยนื : Your Partner for Sustainable 

Investment” 

ในฉบับหนา จะนำตัวอยางที่เปนกรณี

ศึกษาการขอรับการสงเสริมฯ ในจังหวัด

ระยองมาใหดูกันวา มีแนวทางการบริหาร

จัดการมลสารอยางไร บีโอไอจึงจะอนุมัติ

โครงการได 

5. หากเปนโครงการที่กอใหเกิด NOx, 

SO2 และ VOCs เปาหมาย 3 ชนดิ จะตอง

ไดรับความเห็นชอบในรายงานเก่ียวกับการ

ศกึษามาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ

ตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 

(Environmental Safety Assessment: 

ESA)/รายงานการวิ เคราะหผลกระทบ 

สิ่งแวดลอม (Environmental Impact 

Assessment: EIA)/รายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรับโครงการที่

อาจกอใหเกดิผลกระทบอยางรุนแรงตอชมุชน 

ดานสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและ

สุขภาพ (EIA สำหรับโครงการอาจรุนแรง) 

แลวแตกรณี กอนออกบัตรสงเสริมฯ 
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เนือ่งจากบรษัิทท่ีไดสำรวจในคร้ังนี ้ เปน

บริษัทขนาดใหญ มีการลงทุนสูง และมีการ

จางงานจำนวนมาก ครอบคลุมอตุสาหกรรม

หลักๆ ของประเทศไทย ผลสำรวจท่ีได 

แมจะไมสามารถเห็นภาพเศรษฐกิจไทยใน

ชวงครึ่งหลังของป 2554 ไดท้ังหมด แต

อยางนอยทีส่ดุ กเ็ปนพืน้ฐานในการคาดการณ

แนวโนมในระยะสั้นๆได  

ª‹Ç§¡ÅÒ§»‚ 2554 ºÃÔÉÑ· 
ÁÕ¤ÇÒÁμ ŒÍ§¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹à¾ÔèÁ
à¡×Íº 30,000 ¤¹ 

จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัวในชวง

ปลายปที่ผานมา ทำใหอุปสงคของตลาด

หลักๆ เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหในอีก 

6 เดือนขางหนา บริษทัมแีนวโนมจางแรงงาน

เพิ่มขึ้นถึง 29,863 คน หรือรอยละ 5.8 

ในชวง 6 เ ดือนขางหนา บริษัท 

ขนาดใหญท่ีไดรับการสงเสริมฯ จำนวน 

190 บริษัท หรือกวารอยละ 61 ของบริษัท

ทีต่อบแบบสอบถามทัง้สิน้ จะมกีารจางงาน

เพิ่มขึ้น สวนใหญอยูในกลุมยานยนตและ

อิเล็กทรอนิกส ขณะเดียวกันมี 116 บริษัท 

แจงวาจะคงการจางงานพนักงานไวที่ระดับ

เดียวกับป 2553 สำหรับบริษัทที่จะลดการ

จางแรงงานมีเพียง 4 บริษัท 

บโีอไอไดสำรวจภาวะการจางงาน 
การผลิต และการจำหนายของ
บริษัทขนาดใหญ ท่ี ได รับบัตร 
สงเสริมฯ ในชวง 5 ปที่ผานมา 
โดยมีมูลค า เงินลงทุนของทุก

โครงการรวมกันตั้งแต 500  

ลานบาทข้ึนไป ปละ 2 คร้ัง ผลการ
รายงานครั้งนี้เปนการสำรวจเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2554 
มีบริษัทไดตอบแบบสอบถาม 310 
บรษิทั จำแนกตามรายอุตสาหกรรม
ไดดังนี้ 

ËÁÇ´»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ ¨Ó¹Ç¹ºÃÔÉÑ··ÕèμÍºáººÊÍº¶ÒÁ 

1. เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 25 

2. เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน 18 

3. อุตสาหกรรมเบา 21 

4. ยานยนต/เครื่องจักร/ผลิตภัณฑโลหะ 63 

5. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 84 

6. เคมี กระดาษ และพลาสติก 35 

7. บริการและสาธารณูปโภค 64 

รวม 310 
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การจางงานมีแนวโนมเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะ

ใน 3 หมวดอุตสาหกรรมหลัก คิดเปน

สัดสวนรวมกันรอยละ 89.4 ของแนวโนม

การจางงานท่ีเพิม่ขึน้ท้ังหมด คอื หมวดไฟฟา

และอเิล็กทรอนกิส 19,524 คน หมวดยานยนต

และผลิตภัณฑโลหะ 5,199 คน และหมวด

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  

คิดเปนสัดสวนรอยละ 65.4 รอยละ 14.4 

และรอยละ 9.6 ตามลำดับ 

ความตองการแรงงานในจำนวน 29,863 

คน จำแนกเปนวศิวกร 2,318 คน ชางเทคนิค 

3,081 คน และอ่ืนๆ 24,464 คน โดยแนวโนม

การจางงานวิศวกรและชางเทคนิคคิดเปน

สัดสวนรวมกันรอยละ 18.1 ของแรงงานที่

จะจางทั้งหมด  

หมวดอุตสาหกรรมเคมี กระดาษ 

และพลาสติก ตองการจางงานวิศวกรและ

ชางเทคนิคเปนสัดสวนสูงสุด คือ รอยละ 

41.6 ของบุคลากรท่ีจะจางเพิ่มเติมทั้งหมด 

รองลงมาคอื หมวดเหมอืงแร เซรามกิสและ

โลหะขั้นมูลฐาน สัดสวนรอยละ 37.8 และ

หมวดอุตสาหกรรมยานยนตและผลิตภัณฑ

โลหะ สัดสวนรอยละ 37.6  

ขณะที่หมวดเกษตรกรรมและผลผลิต

การเกษตร ตองการจางวิศวกรและชางเทคนิค

เปนสัดสวนต่ำสุดคือ รอยละ 5.4 ของ

บุคลากรที่จะจางเพิ่มขึ้นทั้งหมด 

¡ÓÅÑ§¼ÅÔμ¨Ðà¾ÔèÁ¨Ò¡ÃŒÍÂÅÐ 67 
à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 75  

บริษัทที่ไดรับการสงเสริมฯ 310 ราย 

มีอัตราการใชกำลังผลิตเฉลี่ยในป 2553 

แนวโนมการจางงานของบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹ ¨Ó¹Ç¹ºÃÔÉÑ· ÊÒ¢ÒËÅÑ¡ 

เพิ่มการจางงาน 190 ทุกสาขา 

คงจางงานเทาเดิม 116 ทุกสาขา 

ลดการจางงาน 4 อิเล็กทรอนิกส บริการและสาธารณูปโภค 

การจางงานของบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจำแนกตามสาขา 
 หนวย : คน 

ËÁÇ´»ÃÐàÀ· 
¡Ô¨¡ÒÃ 

»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹ 
(³ ÁÕ.¤. 54) 

¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹à¾ÔèÁàμ ÔÁ 
ã¹ª‹Ç§ 6 à´×Í¹¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ 

¾¹Ñ¡§Ò¹ 
»ÃÐ¨Ó 

¾¹Ñ¡§Ò¹
ªÑèÇ¤ÃÒÇ 

ÇÔÈÇ¡Ã ª‹Ò§ 
à·¤¹Ô¤ 

Í×è¹æ ÃÇÁ 

1. เกษตรกรรมและผลิตผลจาก

การเกษตร 

28,651 6,025 64 90 2,724 2,878 

2. เหมอืงแร เซรามกิส 

 และโลหะขัน้มลูฐาน 

6,751 1,203 25 100 206 331 

3. อุตสาหกรรมเบา 18,606 3,274 53 59 1,088 1,200 

4. ยานยนต/ผลิตภณัฑโลหะ 96,547 25,620 469 1,488 3,242 5,199 

5. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 260,263 37,563 1,583 1,189 16,752 19,524 

6. เคมี กระดาษ และพลาสติก 14,601 4,663 80 66 205 351 

7. บรกิารและสาธารณูปโภค 8,823 1,008 44 89 247 380 

รวมทั้งสิ้น 434,242 79,356 2,318 3,081 24,464 29,863 

41



รอยละ 67 ของกำลังผลิตติดตั้ง โดยในป 

2554 คาดวาจะมีการใชกำลังผลิตเฉล่ีย

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 75 โดยเปนการเพิ่มขึ้น

ในทุกหมวดอุตสาหกรรม โดยหมวด

เกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร 

คาดวาจะใชกำลังผลิตสูงสุดคือ รอยละ 82 

รองลงมาคือ หมวดเคมี กระดาษ และ

พลาสติก รอยละ 81 และหมวดยานยนต

และผลิตภัณฑโลหะ รอยละ 78 

 

จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สง

ผลใหทิศทางการสงออกของบริษัทที่ไดรับ

การสงเสริมฯ จำนวน 310 ราย ที่ไดตอบ

แบบสอบถามคาดการณวา ในป 2554 จะ

มียอดสงออกรวมกัน 84,032 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ โดยเพ่ิมขึ้นจากป 2553 รอยละ 10  

หมวดไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส คาดวา

จะมีมูลคาการสงออกมากที่สุดในป 2554  

เปนเงิน 37,737 ลานเหรียญสหรฐัฯ สวนใหญ

เปนผลิตภัณฑ Hard Disk Drive และ 

ชิ้นสวน เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 12.6 

รองลงมา คอื หมวดยานยนตและผลิตภณัฑ

โลหะ 16,927 ลานเหรียญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้จาก

ป 2553 รอยละ 9.3 และหมวดเกษตรกรรม

และผลผลิตจากการเกษตร 16,327 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 

  

อัตราการใชกำลังการผลิตของบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 
หนวย : รอยละ 

ËÁÇ´»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ »‚ 2553 »‚ 2554 
(¤Ò´¡ÒÃ³ �) 

1. เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 72 82 

2. เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน 55 68 

3. อุตสาหกรรมเบา 64 69 

4. ยานยนต/ผลิตภัณฑโลหะ 72 78 

5. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 66 69 

6. เคมี กระดาษ และพลาสติก 74 81 

เฉลี่ย 67 75 

ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ·Ñé§ã¹áÅÐ
μ ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾ÔèÁ¢Öé¹»ÃÐÁÒ³
ÃŒÍÂÅÐ 10 

บรษิทัทีไ่ดรบัการสงเสริมฯ 310 ราย มี

ยอดขายในประเทศรวมกัน 1.24 ลานลาน

บาท ในป 2553 และคาดการณยอดขายจะ

เพิ่มขึ้นเปน 1.36 ลานลานบาท ในป 2554 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10 .1 โดยเพิ่มขึ้นในทุก

อตุสาหกรรม โดยหมวดเหมืองแร เซรามิกส 

และโลหะ เพ่ิมมากที่สุดคือ รอยละ 20.6 

รองลงมาคือ หมวดบริการและสาธารณูปโภค 

รอยละ 20.6 หมวดยานยนตและผลิตภัณฑ

โลหะ เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9 และหมวดไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส รอยละ 7.7  

การจำหนายผลิตภัณฑภายในประเทศของกิจการ 
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

หนวย : ลานบาท 

ËÁÇ´»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ »‚ 2553 »‚ 2554 
(¤Ò´¡ÒÃ³ �) 

+/- 
(ÃŒÍÂÅÐ) 

1. เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 94,597 96,583  2.1 

2. เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน 78,718 99,866  26.9 

3. อุตสาหกรรมเบา 16,025 16,721  4.3 

4. ยานยนต/ผลิตภัณฑโลหะ 257,296 290,559  12.9 

5. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 174,185 187,558  7.7 

6. เคมี กระดาษ และพลาสติก 516,318 549,708  6.5 

7. บริการและสาธารณูปโภค 103,392 124,646  20.6 

รวมทั้งส้ิน 1,240,532 1,365,641  10.09 
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á¼¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹»‚ 
2554 ÊÙ§¡Ç‹ÒË¹Öè§áÊ¹ÅŒÒ¹ºÒ· 

ในจำนวน 310 บริษัท มีแผนจะขยาย

การลงทุนในป 2554 จำนวน 109 บริษัท 

มีมูลคาเงินลงทุนรวม 130,575 ลานบาท 

กระจายในทุกอุตสาหกรรม โดยหมวดบริการ

และสาธารณปูโภค มกีารลงทนุมากทีส่ดุ คอื 

58,493 ลานบาท โดยมีโครงการขนาดใหญ 

คอื ระบบทอสงกาซธรรมชาติ ระบบขนถาย

กาซธรรมชาติเหลว (LNG) รองลงมาคือ 

หมวดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 23,632 

ลานบาท โดยมีโครงการขนาดใหญคือ 

การผลิตช้ินสวน Hard Disk Drive หมวด

ยานยนตและผลิตภัณฑโลหะ 21,422  

ลานบาท หมวดเคมี กระดาษ และพลาสติก 

16,153 ลานบาท 

หากคำนวณสัดสวนท่ีจะขยายกิจการแลว 

หมวดยานยนตและผลิตภณัฑโลหะมีสัดสวน

บรษิทัท่ีจะขยายกิจการมากท่ีสดุคือ รอยละ 

50.8 ของบริษทัทัง้หมด รองลงมาคือ หมวด

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตรรอยละ 

36 หมวดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รอยละ 

34.5 และหมวดเหมืองแร เซรามิกส และ

โลหะมูลฐาน รอยละ 31.2 ของทั้งหมด 

มูลคาการสงออกของบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ËÁÇ´»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ »‚ 2553 »‚ 2554 
(¤Ò´¡ÒÃ³ �) 

à¾ÔèÁ¢Öé¹ 
(ÃŒÍÂÅÐ) 

1. เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 15,353 16,327  6.3 

2. เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน 328 384  17.3 

3. อุตสาหกรรมเบา 5,971 6,503  8.9 

4. ยานยนต/ผลิตภัณฑโลหะ 15,491 16,927  9.3 

5. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 33,523 37,737  12.6 

6. เคมี กระดาษ และพลาสติก 5,693 6,153  8.1 

รวมทั้งสิ้น 76,359 84,031  

แผนการขยายการลงทุนในป 2554 
ของบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

ËÁÇ´»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ ¨Ó¹Ç¹·Õè̈ Ð¢ÂÒÂ
¡ÓÅÑ§¼ÅÔμ 
(â¤Ã§¡ÒÃ) 

à§Ô¹Å§·Ø¹ 
(ÅŒÒ¹ºÒ·) 

äÁ‹ÁÕá¼¹¢ÂÒÂ
¡ÓÅÑ§¼ÅÔμ 
(â¤Ã§¡ÒÃ) 

1. เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 9 2,342 16 

2. เหมอืงแร เซรามกิส และโลหะข้ันมลูฐาน 5 4,310 11 

3. อุตสาหกรรมเบา 5 4,223 16 

4. ยานยนต/ผลิตภัณฑโลหะ 33 21,422 32 

5. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 29 23,632 55 

6. เคมี กระดาษ และพลาสติก 9 16,153 25 

7. บริการและสาธารณูปโภค 19 58,493 46 

รวมทั้งสิ้น 109 130,575 201 
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และมีผลผลิตคิดเปนสัดสวนรอยละ 16 

ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ หรือจีดีพี

ของประเทศ ในขณะที่มีการจางแรงงาน

คิดเปนรอยละ 45 ของแรงงานในภาค 

การผลิตท้ังหมด  

อุตสาหกรรมส่ิงทอ เปนหน่ึง
ในอตุสาหกรรมพ้ืนฐานของประเทศ 
ที่กำลังปรับ เปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกจิของชาติ ใหเปนเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก  
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่เนน

การใชแรงงานเปนหลัก และไมตอง
มีเทคโนโลยีในระดับสูงมากนัก จึง
สอดคลองกับพ้ืนฐานของประเทศ

กำลังพฒันา ทำใหมคีวามไดเปรยีบ
ในการแขงขันในตลาดโลก 

จากประเทศผูนำเขา อุตสาหกรรมส่ิงทอก็

จะยายฐานการผลิตไปลงทุนในประเทศ

เพื่อนบาน  

ประเทศเพื่อนบานที่เปนเปาหมายของ

อุตสาหกรรมการผลิตเส้ือผาสำเร็จรูปและ

สิ่งทอจากไทย ไดแก เวียดนาม กัมพูชา 

ศรีลังกาและบังกลาเทศ วารสารสงเสริม

การลงทุนฉบับนี้ขอประมวลขอมูลและ 

ขอเท็จจริง จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ

สถานการณอุตสาหกรรมเส้ือผาสำเร็จรูป

และส่ิงทอในกัมพูชามาเผยแพร เพื่อให 

ผูอานที่อยู ในแวดวงอุตสาหกรรมนี้ ได

ทราบถึงขอมูล เพื่อเตรียมความพรอม 

หากคิดท่ีจะไปลงทุน 

àÊŒ¹àÅ×Í´àÈÃÉ°¡Ô¨ 
áμ ‹¼Å¼ÅÔμμ èÓ ¤‹ÒáÃ§¶Ù¡ 

รายงานของ SOURCE ASEAN เดือน

กรกฎาคม 2553 ระบุวา อุตสาหกรรม 

การผลิตเส้ือผาสำเร็จรูปและส่ิงทอ ถือเปน

เสนเลือดของเศรษฐกิจกัมพูชา เนื่องจากมี

สัดสวนการสงออกคิดเปนรอยละ 85 ของ

การสงออกท้ังหมดของประเทศ และสูงถึง

รอยละ 90 หากรวมการสงออกรองเทาดวย

แตความไดเปรียบในการแขงขันนี้เปน

สิ่งที่ไมยั่งยืน เมื่อแรงงานในประเทศมี

ตนทุนสูงขึ้น อุตสาหกรรมสิ่งทอก็มักจะ

เคล่ือนยายไปหาแหลงลงทุนใหมๆ ที่มี

ตนทุนถูกกวา โดยสวนใหญจะเปนประเทศ

ใกลเคียงในภูมิภาคเดียวกัน สภาพการณ

เชนน้ี เปนสิ่งท่ีเคยเกิดขึ้นกับประเทศไทย 

เมือ่คาจางแรงงานในประเทศสงูข้ึนและมไีม

เพยีงพอกบัความตองการ วัตถดุบิขาดแคลน 

และไมไดรับสิทธิประโยชนในการสงออก

อุตสาหกรรมการผลิตเส้ือผาสำเร็จรูป

ของกัมพูชา เติบโตอยางรวดเร็ว แมวาจะ

เพิ่งเริ่มมีการผลิตเมื่อป 2537 โดยสวนใหญ

เปนการลงทุนของตางชาติ รัฐบาลกัมพูชา

มีความพยายามที่จะสงเสริมการลงทุนของ
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ตางชาติโดยการใหสิทธิประโยชนดานภาษี 

และในป 2539 สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปกไ็ด

ใหสิทธิที่จะไดรับการประติบัติเยี่ยงชาติที่

ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง หรือ เอ็มเอฟเอ็น 

(MFN - Most Favored Nation Treatment) 

และสิทธิพเิศษทางการภาษีศลุกากรเปนการ

ทั่วไป หรือ จีเอสพี (GSP - Generalized 

System of Preference) แกกัมพูชาใน 

การสงออกสินคาเขาไปขายในตลาดของ

สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป  

โดยสหรัฐฯ และกัมพูชาไดลงนาม

ความตกลงการคาสิ่งทอทวิภาคี ซึ่งสหรัฐฯ 

อนุญาตใหกัมพูชาสามารถสงออกเส้ือผา

สำเร็จรูปเขาไปในตลาดสหรัฐฯ ไดเพิ่ม

มากขึ้น โดยมีขอแมวากัมพูชาจะตอง

ปฏิรูปกฎหมายแรงงานของประเทศ จาก

ความชวยเหลอืขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศ หรือ ILO แมระบบโควตาดังกลาว

ไดสิ้นสุดไปเม่ือเดือนมกราคม 2548 แต

สหรัฐฯ กย็งัคงเปนตลาดนำเขาเส้ือผาสำเรจ็รปู

ที่ใหญท่ีสุดของกัมพูชา  

สิง่เหลาน้ี ทำใหตางชาตใิหความสนใจ

ลงทุนในกัมพูชามากยิ่งขึ้น (ในการบรรยาย

แรงงานสวนใหญเปนสตรีถึงรอยละ 90 

ของรัฐมนตรีพาณิชยของกัมพูชา เมื่อเดือน

กุมภาพันธ 2554 ไดกลาววา สหภาพยุโรป 

จะเรียกเก็บภาษีอัตราศูนย สำหรับเส้ือผา

สำเร็จรปูท่ีนำเขาจากกัมพชูา นบัตัง้แตวันท่ี 

1 มกราคม 2554 จากเดิมเรียกเก็บท่ีอัตรา

รอยละ 12 ซึง่นาจะเปนประโยชนตออตุสาห-

กรรมเสื้อผาสำเร็จรูปในกัมพูชาในอนาคต) 

ตลาดสงออกเสื้อผาสำเร็จรูปท่ีสำคัญ

ของกัมพูชา นอกจากสหรัฐฯ ซึ่งคิดเปน

สัดสวน 2 ใน 3 ของการสงออกเสื้อผา

สำเรจ็รปูท้ังหมดของกมัพูชา และสหภาพยุโรป

ซึ่งคิดเปนรอยละ 23 ประเทศผูนำเขาอื่นๆ 

ที่ สำคัญของกัมพูชาไดแก แคนาดา 

เกาหลีใต และญี่ปุน มูลคาการสงออก

เสื้อผาสำเร็จรูปของกัมพูชาเพ่ิมขึ้นรอยละ 

การสงออกเส้ือผาสำเร็จรูปและส่ิงทอของกัมพูชา 
ระหวางป 2544 - มีนาคม 2552 

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ  

»‚ 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 Á¤. - ÁÕ¤. 
2552 

สหรัฐฯ 828.51 959.50 1,122.99 1,272.11 1,564.63 1,906.07 1,999.41 1,977.78 277.96 

สหภาพยุโรป 309.12 355.94 407.83 580.06 490.80 571.00 631.70 658.65 104.95 

แคนาดา 5.80 6.91 57.56 96.91 92.37 116.47 153.78 198.81 39.57 

ตลาดอื่น 13.40 21.32 21.31 33.71 42.51 57.97 81.43 134.76 33.27 

รวม 1,156.83 1,343.67 1,609.69 1,982.79 2,190.31 2,651.51 2,866.32 2,971.00 455.75 

ที่มา : สมาคมผูผลิตเสื้อผาสำเร็จรูปในกัมพูชา 
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15.2 ในป 2553 คิดเปนมูลคา 2.9 พันลาน

เหรยีญสหรฐัฯ เปรยีบเทียบกบั 2.5 พนัลาน

เหรียญสหรัฐฯ ในปกอนหนา 

ตัวเลขลาสุดเม่ือเดือนเมษายน 2553 

มีโรงงานผลิตเส้ือผาสำเร็จรูปในกัมพูชา 

ทัง้สิน้ 247 โรงงาน เพ่ิมขึน้จาก 191 โรงงาน

จากการสำรวจในเดือนมกราคม 2543 และ

มีโรงงานเปดดำเนินการสูงขึ้นเมื่อเดือน

ตุลาคม 2541 กอใหเกิดการจางงานท้ังสิ้น 

280,000 คน ซ่ึงกวารอยละ 90 เปนแรงงาน

สตรีในชนบท  

คาจางแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอ

ของกัมพูชา มีอัตราเฉล่ียเดือนละ 80 

เหรียญสหรัฐฯ (บางรายงานระบุวา คาจาง

เฉลี่ยเดือนละ 61 เหรียญสหรัฐฯ) เทียบกับ

คาแรงของคนงานจีน 200 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอเดือน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่ง 

ผลสำรวจนีจ้ดัทำเม่ือป 2550 และคาแรงงาน

ยังไมมีการเปล่ียนแปลงจนถึงปจจุบัน 

กัมพูชายังเปนประเทศเดียวในโลก ที่

องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ได

ตดิตาม และรายงานสถานการณการทำงาน

ในโรงงานเสื้อผาอยางใกลชิด ใหเปนไป

ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับ

ประเทศ จึงเปนประโยชน ท่ีสำคัญตอ

กัมพูชา ที่ทำใหเสื้อผาแบรนดดังของโลก 

ซึ่งใหความสำคัญกับการปฏิบัติตอแรงงาน

ในประเทศท่ีเปนฐานการผลิต เชน GAP, 

Levi’s, SEARS, Wal-Mart และ Disney 

ยังคงสั่งซื้อสินคาเสื้อผาจากกัมพูชาอยู 

ด ว ย เ ห ตุ ที่ ค า แ ร ง ง า น ไ ม มี ก า ร

เปลี่ยนแปลง ทำใหมีการประทวงของ 

คนงานเกิดขึ้นหลายครั้งในกัมพูชา ซึ่ง 

สงผลตอประสิทธิภาพการผลิตของคนงาน 

สมาคมผูผลิตเส้ือผาของกัมพูชา (The 

Garment Manufacturing Association 

of Cambodia - GMAC) ไดรายงานวา 

คนงานจีนผลิตเสื้อเชิ้ตได 100 - 120 ตัว

ตอชัว่โมง คนงานเวียดนามผลติได 60 - 70 

ตัวตอชั่วโมง ในขณะท่ีคนงานกัมพูชาผลิต

ไดเพียง 30 - 40 ตัวตอชั่วโมง รายงานขาว

ของ AFP กลาววา บริษัทเส้ือผาแบรนดดัง

คนงานสตรีกัมพูชาในโรงงานแหงหนึ่ง 

สถิติลาสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเส้ือผาสำเร็จรูปและส่ิงทอในกัมพูชา 
ระหวางป 2550-2553 

ÃÒÂ¡ÒÃ ¨Ó¹Ç¹ 

จำนวนคนงานทั้งสิ้น (2553) 280,000 คน 

มูลคาการสงออกของกัมพูชา (2551) 2.97 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

คาแรงงานเฉลีย่ (ไมมกีารเปลีย่นแปลงระหวางป 2550-2553) 80 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน 

จำนวนโรงงานเสื้อผาสำเร็จรูป (2553) 247 โรงงาน 

ที่มา : สมาคมผูผลิตเสื้อผาสำเร็จรูปในกัมพูชา 

 
การสงออกเสื้อผาสำเร็จรูป และส่ิงทอของกัมพูชา 

ที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุดในตลาดโลก 
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

HS Code ¼ÅÔμÀÑ³± � 2550 2554 

6109.10 เสื้อยืดหรือเสื้อคอแหลม  698.8  657.2 

6104.62/6204.62 กางเกงผูหญิง เอี๊ยม สายโยงกางเกง 

กางเกงขาสั้น 

 407.6  399.1 

6203.42 กางเกงผูชาย เอี๊ยม สายโยงกางเกง 

กางเกงขาส้ัน 

 187.8  199.6 

6104.29 ชุดสตรี ถักหรือโครเชต สำหรับ

ผลิตภัณฑสิ่งทอ 

 67.9  81.8 

6112.19 Track suits ถักหรือโครเชต 

ของสิ่งทออื่นที่ไมใชฝาย 

 53  47 

ที่มา : UN Comtrade Statistics 
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ของตางชาติ เชน Adidas, Gap, H&M 

และ Levi’s ตางแสดงความเปนกังวลตอ

สถานการณความไมสงบที่ เกิดจากการ

ประทวงในกัมพูชาในป 2553 ที่เกิดขึ้น

บอยครั้งเพื่อเรียกรองคาจางแรงงานท่ีสูงขึ้น 

โดยสหภาพตองการใหขึ้นคาจางแรงงาน

เปน 93 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน  

ÁÕáμ ‹áÃ§§Ò¹ÃÒ¤Ò¶Ù¡ 
¢Ò´á¤Å¹ÇÑμ¶Ø´Ôº - â¹Ç�ÎÒÇ 

อตุสาหกรรมส่ิงทอในกมัพูชาถงึรอยละ 

93 เปนการลงทนุของตางชาต ิโดยมไีตหวนั

เปนนกัลงทุนรายใหญทีส่ดุ คดิเปนรอยละ 93 

รองลงมาคือ จีนและฮองกง รอยละ 20 

เทากัน และเกาหลีใตรอยละ 12 เนื่องจาก

การพ่ึงพาการสงออกเปนหลัก ทำใหในป 

2551 - 2552 ท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ทัว่โลก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป 

การลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ของกัมพูชาจึง

ประสบปญหาอยางมาก มรีายงานวา โรงงาน

ถึง 73 แหงไดปดกิจการในป 2551 ทำให

มีการเลิกจางแรงงานถึง 25,000 อัตรา แต

อยางไรก็ตาม ไดมีรายงานวามีโรงงานที่

เปดใหมในปเดียวกันถึง 64 โรงงาน โดย

จางแรงงานรวม 13,000 คน 

การลงทุนจากตางชาติในอุตสาหกรรม

เสื้อผาสำเร็จรูปในกัมพูชา มีเปาหมายหลัก

เพียงเพื่อใชแรงงานราคาถูกในการผลิต

เทาน้ัน สวนวัตถุดิบและกระบวนการผลิต

อืน่ๆ เชน การออกแบบ ตองพึง่พาตางชาติ

และการนำเขาเปนหลัก สิ่งนี้กลายเปน

ปญหาใหญของรัฐบาลกัมพูชาที่จะชักจูง 

ใหมีการลงทุนจากตางชาติมากขึ้นในการ

เขามาผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป รวมทั้งไดมี

ความพยายามที่จะชักจูงใหมีการลงทุน 

ใหมีการผลิตสินคาส่ิงทอท่ีเปนวัตถุดิบ

ตนน้ำในกัมพูชาดวยเชนกัน 

อุตสาหกรรมส่ิงทอของกมัพูชา ยังตอง

พึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบเปนหลักเพ่ือผลิต

สินคา ประมาณวา รอยละ 66 ของวัตถุดิบ

ในการผลิตเส้ือผาสำเร็จรูปจะตองนำเขา 

(ป 2551) โดยคิดเปนมูลคา 1 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมาจากจีนเปนสวนใหญ 

รองลงมาคือ ไตหวัน และเกาหลีใต และ

แนวโนมการนำเขาวัตถุดิบของกัมพูชาก็

เพิม่ขึน้ทุกป จากสถติขิององคการการคาโลก

แสดงใหเห็นวา กัมพูชานำเขาสิ่งทอเพิ่มขึ้น

เปนสองเทาจาก 713 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ในป 2546 เปนรอยละ 1.35 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ ในป 2550  

คาไฟฟายังเปนเร่ืองนาวิตกในกัมพูชา 

โดยจากขอมูลที่ผานมา จะคิดเปนสัดสวน

เพียงรอยละ 5 ของคาใชจายในการผลิต

ทัง้สิน้ แตปจจุบนัเพิม่ขึน้เปนรอยละ 10 - 15 

แตตนทุนการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นนี้ มีการเพิ่มขึ้น

กับทุกอุตสาหกรรมและทุกประเทศ 

แมวาจดุประสงคของนกัลงทนุทีเ่ขามา

ลงทุนในกัมพูชา มักเปนไปเพื่ออาศัย

คาแรงงานราคาถูก แตกัมพูชาก็ยังมี

ประเทศคู แข งอีกหลายประเทศ เชน 

เวียดนามและบังกลาเทศ สำหรับเวียดนาม 
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มีรายงานจาก SOURCE ASEAN Quality 

Textile and Apparel ระบุวา เวียดนาม

สงออกสินคาในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นถึง

รอยละ 300 ในชวง 7 ปที่ผานมา และเปน

ตลาดนำเขาท่ีสำคัญอันดับสองของสหรัฐฯ 

ในป 2554 รองจากจีน ในขณะท่ี บงักลาเทศ

มีแรงงานราคาถูกจำนวนมากเชนเดียวกับ

กัมพูชา มีอัตราเงินเฟอที่ต่ำ (อัตราเงินเฟอ

ของกัมพูชาป 2553 อยูที่รอยละ 4 และ 

ป 2554 คาดวาจะอยูที่รอยละ 3.5 ตัวเลข

ลาสุดเดือนมีนาคม 2553 จากหนวยงาน 

National Development Strategic Planning 

2009-2013 - ผูเขียน) 

»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹ 
ãËŒÍÐäÃ¡Ñº¡ÑÁ¾ÙªÒ  

มีบทวิเคราะหระบุวา กัมพูชาจะได

รับประโยชนจากการรวมกลุมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน แนนอนในเร่ืองของการ 

นำเขาวัตถุดิบจากกลุมประเทศอาเซียน ที่

สำคัญคือ จากไทย อีกทั้งกัมพูชายังไดรับ

สิทธิพิเศษดานภาษีจากสหภาพยุโรป ใน

การใชผาผืนจากสมาชิกอาเซียนเพ่ือการ

ตัดเย็บเส้ือผา และการลดภาษีระหวาง

กลุมประเทศอาเซยีน ทำใหกัมพชูาสามารถ

ลดคาใชจายในการนำเขาวัตถุดิบลงได

อยางมากเชนกัน  

ปญหาสำหรบักัมพชูาคอื จะทำอยางไร

เพือ่ใหการรวมกลุมทางเศรษฐกจิของอาเซียน

คร้ังนี้ ไดประโยชนสูงสุดอยางย่ังยืนตอ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

มากกวาการเปนเพียงฐานการผลิตราคา

ถูกที่นับวันจะกอให เ กิดปญหาตามมา  

ทั้งในเร่ืองการพัฒนาศักยภาพแรงงาน  

ซึ่งรายงานจาก Garment Manufacturers 

Association of Cambodia ระบุวา ชีวิต

ของคนงานในอุตสาหกรรมเส้ือผาสำเร็จรูป

เปนเรื่องยากลำบาก คนงานสวนใหญตอง

ทำงาน 10 ชัว่โมงตอวันและ 6 วนัตอสปัดาห 

เนื่องดวยอุตสาหกรรมน้ีไมตองใชคนงาน 

ที่มีการศึกษาสูงนัก และรอยละ 90 เปน

คนงานผูหญิง ทำใหอุตสาหกรรมนี้ยังเปน

ทางเลือกท่ีดีสำหรับแรงงานกัมพูชา เมื่อ

เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนใน

ประเทศ 

การวเิคราะหจดุออนจดุแข็งของอตุสาหกรรมเส้ือผาสำเรจ็รูปในกมัพูชา 

¨Ø´á¢ç§ ¨Ø´Í‹Í¹ 

- การเขาสูตลาดในสหรัฐฯ สหภาพยุโรป 

แคนาคาและญี่ปุน โดยอาศัยความตกลง

ทวิภาคี 

- ขาดแคลนแรงงานฝมือท่ีมีประสบการณ

ในดานเทคโนโลยี แฟชั่นและการจัดการ 

- แรงงานราคาถูกจำนวนมาก และรัฐบาล

เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรม 

- ยงัพึง่พาการนำเขาวัตถดุบิสิง่ทอ การลงทุน

จากตางชาติ และความตองการจาก

ตลาดโลกเปนหลัก 

- องคการแรงงานระหวางประเทศ ติดตาม

และรายงานสถานการณการทำงานของ

กัมพูชา ทำใหเกิดความเช่ือมั่นในดาน

การใชกฎหมายแรงงาน 

- คาไฟฟาและคาน้ำมันท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

- มีความออนไหวในเร่ืองความสัมพันธดาน

แรงงาน 

  
âÍ¡ÒÊ ÍØ»ÊÃÃ¤ 

- มคีวามตกลงเขตการคาเสรีกบัจนี เกาหลใีต 

และญ่ีปุน ทำใหสามารถม่ันใจไดวาจะ

เขาสูตลาดเหลานี้ได 

- ขึ้นกับการสงออกและการลงทุนของ 

ตางชาติทำใหมีปญหาในกรณี ท่ี เกิด

วิกฤติการณดานการเงิน 

- ความเติบโตของจีนและคาใชจายในการ

ผลิตสินคาท่ีถูก ทำใหกัมพูชาเปนฐาน

การผลิตในราคาท่ีถูกสำหรับตางชาติ 

- มีการแขงขันอยางรุนแรงจากเวียดนาม

และบังกลาเทศ 

- ความสามารถท่ีจะปรับปรุงศักยภาพโดย

การอบรมวิชาชีพ ระบบบริหารจดัการดาน

การผลิตใหสอดคลองกับความตองการ

ของลูกค าแบบทัน ที โดยเนนสร าง

ประสทิธิผลสงูสดุ (Lean Manufacturing) 

และการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

- ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น 

- สหรฐัฯ และสหภาพยโุรป ยกเลกิมาตรการ

ปกปองการนำเขาสินคาท่ีเพิ่มขึ้น (Safe-

guard Measures) ตอสินคาจีนในป 

2553 รวมถึงโควตาของสหรัฐฯ ในสินคา

เสื้อผาสำเร็จรูป 8 ประเภทจากกัมพูชา 

- การรวมกลุมอาเซียนทำใหกัมพูชาและ

ประเทศอ่ืนๆ สามารถรวมมือกันและ

ผลิต สินค า เ ส้ือผ าสำ เ ร็จรูปไดอย าง

รวดเร็วดวยราคาท่ีสามารถแขงขันได 

 

ที่มา : GMAC and South East Asia Textile Business Review 2009 (1st edition) 
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á¼¹¡ÒÃÅ´ÀÒÉÕ¢Í§¡ÑÁ¾ÙªÒ
ÀÒÂãμ Œ¤ÇÒÁμ¡Å§à¢μ¡ÒÃ¤ŒÒ
àÊÃÕÍÒà«ÕÂ¹ (AFTA) 

ป 2010 ภาษีรอยละศูนย - รอยละ 5 

ป 2015 ภาษีรอยละศูนย ยกเวนสินคา

ออนไหว จะลดภาษีเปนรอยละ

ศูนย ภายในป 2018 

ป 2018 ภาษีรอยละศูนยท้ังหมด 

การยกระดบัประเทศไปสูการผลิตสนิคา

ที่มีคุณภาพ ที่จะกอใหเกิดความเชื่อถือใน

ตลาดโลก หรือการแขงขนัท่ีรนุแรงในประเทศ

คูแขงอ่ืนๆ เชน บังกลาเทศ เวียดนาม 

หรืออินเดีย ที่ไมเพียงแตคาแรงงานที่ถูก

เทียบเคียงกับกัมพูชาเทาน้ัน แตยังมีการ

สนบัสนนุจากรฐับาลของแตละประเทศอยาง

ตอเนื่อง และกระบวนการในการปฏิบัติงาน

ใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความ

ตองการของลูกคาดีกวากัมพูชา เปนสิ่งที่

รัฐบาลกัมพูชาตองพิจารณาใหรอบคอบ 

เ จ า ของ กิ จการ ในกั มพู ช าที่ เ ป น 

ชาวตางชาติ ก็มิไดสนใจท่ีจะลงทุนเพ่ือ

การฝกอบรมแรงงาน หรือสนับสนุนการ

ฝกอบรมในระดับอาชีวศึกษาใหแกคนงาน

ในโรงงาน เพื่อการผลิตสินคาท่ีมีมูลคา

เพิ่มที่สูงขึ้น เชน การออกแบบผลิตภัณฑ 

การพิมพ การถักทอ ซึ่งยังไมมีขั้นตอนน้ี

ในกัมพูชา  

ดังนั้น การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของกัมพูชา จึงเปนเพียงจุดเปลี่ยน

ท่ีไมไดกอใหเกิดประโยชนตอกัมพูชาอยาง

ยั่งยืน และกลุมอาเซียนเองก็มิไดมองเห็น

ประโยชนของการรวมกลุมนี้ เพื่อประเทศ

สมาชิกอยางจริงจังมากไปกวาประโยชน

ในประเทศของตน หรือหวังเพียงการ

ประชาสัมพันธโดยไมไดกอใหเกิดผลดี

อยางแทจริง  

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ �¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
´ŒÒ¹ÊÔè§·Í¢Í§ä·Â 

อะไรคอืยทุธศาสตรของไทยตออตุสาห-

กรรมการผลิตเส้ือผาสิ่งทอ จากการพูดคุย

กับนักธุรกิจไทยรายหนึ่งที่รวมเดินทางไป

กับคณะของบีโอไอเพ่ือศึกษาลูทางการ

ลงทนุในตางประเทศ กลาววา ปจจบุนัไทย

ตองการครองความเปนท่ีหนึง่ ในสองประเภท

สินคา คือ ชุดชั้นในและชุดกีฬา เนื่องจาก

ความสามารถของแรงงานไทยท่ีมีความ

ละเอียด กระบวนการในการปฏิบัติงานให

ไดผลผลิตที่ มีคุณภาพตรงตามความ

ตองการของลูกคา (Productivity) และ 

ชือ่เสยีงท่ีสัง่สมมานาน ทำใหเปนท่ีไววางใจ

ของลูกคา และทำใหไทยสามารถรักษา

ฐานการผลิตในสินคาที่มีคุณภาพไวได  

สวนสินคาสิ่งทอประเภทอื่น มีความ

จำเปนตองดิ้นรนเพ่ือแสวงหาแหลงผลิต

ใหมที่ถูกกวา เพ่ือรักษาตลาด และรักษา

การแขงขันท่ีนับวันจะเพ่ิมสูงขึ้นจากอินเดีย 

บังกลาเทศ เวียดนาม จีน หรือกัมพูชา 

อธบิดกีรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย ได ให สัมภาษณกับ

หนังสือพิมพฉบับหน่ึงวา ภายใตเขตการคา

เสรีอาเซียน ประเทศสมาชิกเกา ไดแก 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

สิงคโปร และบรูไน ไดลดอากรขาเขาส่ิงทอ

และเสื้อผาสำเร็จรูปเหลือรอยละศูนย แลว 

ในขณะทีป่ระเทศสมาชกิใหม คอื เวียดนาม 

กัมพูชา ลาว และพมา จะลดอากรนำเขา

ภายในป 2558  

จากผลการศึกษาของกรมเจรจาการคา

ระหวางประเทศ ไทย อินโดนีเซีย และ

มาเลเซียมีศักยภาพท่ีเขมแข็งในเร่ืองส่ิงทอ 

ในดานการผลิตดาย การถักทอ และการ

ปนดาย รวมถงึการฟอกยอม การพมิพ และ

การตัด ในขณะท่ีกัมพูชา เวียดนาม และ

ลาว มีความเขมแข็งในเรื่องการเย็บและ

การสงออกไปยังสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป 

โดยไดประโยชนจากคาแรงงานราคาถกู และ

สทิธพิเิศษท่ีไดรบัจากสหรฐัฯ และสหภาพยโุรป 

ดังนั้นบริษัทไทยจึงควรที่จะพิจารณาการ

โยกยายฐานการผลติไปยงัประเทศเพือ่นบาน 

เพื่อใชประโยชนดังกลาวขางตน 
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การดำเนินธุรกิจดานส่ิงทอ 
ไมใชเรื่องงายที่ใครก็สามารถทำได  
ประสบการณและความเช่ียวชาญ

เทานั้นที่จะเปนแรงผลักดันใหเกิด

ความมุงมั่น และต้ังใจจริงท่ีจะ
ดำเนินธุรกิจดังกลาวใหประสบ 
ผลสำเรจ็ เชนเดยีวกบัคณุวีระยทุธ 
ถาวรพพิฒันเดช ประธานกรรมการ
บรหิาร บรษิทั ถาวรพพิฒันกรุป 
จำกัด ที่คลุกคลีอยูในสำเพ็ง เริ่ม
ทำงานรับจางมาตั้งแตอายุเพียง 
9 ป ปจจุบนัเปนเจาของและผูบรหิาร 
ธุรกิจดานสิ่งทอแบบครบวงจร 
ในระดับพันลานบาท 

39 »‚º¹àÊŒ¹·Ò§ Ø̧Ã¡Ô¨ÊÔè§·Í 

ธุรกิจสิ่งทอเริ่มตนขึ้นเมื่อป 2515 ดวย

เงินทุนเริ่มตน 50,000 บาท ในการเปดราน

ถาวรอาภรณเพื่อผลิตเส้ือผาจำหนาย โดย

ไดรับการตอบรับอยางดีจากลูกคาในยาน

สำเพ็ง โบเบ และตามบริเวณชายแดน  

ตอมาในป 2520 จึงไดขยายการผลิตโดย

จดัตัง้หางหุนสวนจำกัด ถาวรการทอขึน้เพือ่

ผลติเสือ้ผาเชนเดิม ตัง้อยูใกลวดัอนงคาราม

ในปจจุบัน 

อยางไรก็ตาม ในชวงป 2525 ธุรกิจ

ตลาดผลิตเสื้อผาเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง 

ทำใหสถานที่ทำงานเดิมคอนขางคับแคบ 

จึงตองขยายพ้ืนที่การทำงานออกไป โดย

ยายหางหุนสวนจำกัด ถาวรการทอ ไปอยู

ทีเ่จรญินคร 10 รวมถงึการขยายกจิการดาน

การทอผาผืน และผายืดเพิ่มขึ้น มีการนำ

เครื่องทอผารุนใหมเขามา ซึ่งเรียกวา 

“Circular knit” เปนเคร่ืองทอผาชนิด

วงกลม จำนวน 6 เครือ่ง ทัง้นีเ้พือ่ตอบสนอง

ความตองการของลูกคาท่ีเพิ่มขึ้น 

กิจการสิ่งทอไดพัฒนาขึ้นเปนลำดับ 

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาให

หลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การทอผาและยอมผาที่บริษัทฯ ใหบริการ

ไมทันกับความตองการของลูกคา ผูบริหาร

จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจแนวใหม 

พรอมท้ังดำเนินการปรับเปล่ียนกลยุทธใน

การดำเนินงาน เพื่อใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด 

ดังนั้นในป 2530 จึงไดลงทุนเพ่ือ

กอสรางโรงยอมผาและทอผาเพ่ิมขึ้น บน

พื้นที่กวา 100 ไร พรอมท้ังจัดตั้งบริษัทใหม

คือ บริษัท พิพัฒนฟอกยอม จำกัด โดยมี

ทุนจดทะเบียน 40 ลานบาท ดำเนินธุรกิจ

ดานการสงออกผาผนืไปยังตลาดตางประเทศ 

ตลาดหลักท่ีสำคัญคือ สิงคโปร พมา 

กัมพูชา และฮองกง 

คณุวีระยทุธ ถาวรพิพฒันเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ถาวรพพิฒันกรุป จำกัด 
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จากการที่ความตองการของผูบริโภค

ดานสิ่งทอเติบโตมากขึ้น จึงสงผลทำให

ธุรกิจสิ่งทอไดรับผลดีตามไปดวย จึงเห็น

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในชวงที่ผาน

มายังไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดอยางหลากหลาย ในป 2543 

จงึไดจดัตัง้ บรษิทั ถาวรพพิฒันกรุป จำกดั 

ขึน้ เพือ่ดำเนนิธรุกจิดานสิง่ทอแบบครบวงจร

ทั้งอุตสาหกรรมขั้นตน (ปนดาย) ขั้นกลาง 

(ทอผา/ยอมผา) และข้ันปลาย (ตัดเย็บ

ผลิตเสื้อผา และการสงออกตางประเทศ) 

นับจากป 2515 เปนตนมาจนถึง

ปจจุบัน เปนเวลากวา 39 ปแลวที่ธุรกิจ

ดานสิง่ทอของบริษัทในเครือ สามารถเติบโต

ไดอยางตอเน่ือง สินคาของบริษัทฯ ไดรับ

การยอมรับท้ังในเร่ืองคุณภาพและการ 

สงมอบท่ีตรงเวลา ทำใหเปนที่รูจักอยาง

กวางขวางของลูกคาท้ังในและตางประเทศ 

และกาวขึ้นเปนธุรกิจระดับพันลานใน

วงการสิ่งทอ 

ÁØÁÁÍ§à¡ÕèÂÇ¡Ñº Ø̧Ã¡Ô¨ÊÔè§·Í 

สำหรับการดำเนินธุรกิจดานส่ิงทอใน

ปจจุบันน้ัน ถือวามีการแขงขันกันสูงมาก 

จึงสงผลใหการทำงานยากลำบากข้ึน และ

ปญหาท่ีสำคัญท่ีสุดในขณะน้ีคือ เรื่อง

แรงงาน ท่ีขาดแคลนอยางหนัก ซึ่งในชวง

ที่ผานมาภาครัฐเองก็ไมไดใหการสนับสนุน

ธุรกิจดานน้ีเทาท่ีควร รวมถึงสถาบันการ

เงินตางๆ ดวยท่ีไมยอมปลอยสินเชื่อใหกับ

บริษัทท่ีประกอบธุรกิจดานสิ่งทอ  

ในชวงที่ผานมาผูประกอบการดาน 

สิ่งทอจึงตองปรับตัวกันคอนขางมาก ธุรกิจ

ที่มีขนาดเล็กบางแหงถึงกับตองปดกิจการ

ก็มี และหากจะดำเนินธุรกิจตอไปก็จะตอง

พยายามปรับฐานลูกคาและคุณภาพสินคา

ใหสูงขึ้น เพราะนับวันการแขงขันในตลาด

ลางจะเปนไปดวยความยากลำบาก 

โดยคูแขงที่นากลัวในอนาคต คือ 

อินเดีย บังกลาเทศ เวียดนาม สวนจีน ยัง

ไมใชคูแขงที่นากลัวมากนัก เนื่องจากอัตรา

คาจางแรงงานคอนขางสูง และจีนเองเร่ิม

ประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน

เชนเดียวกับไทย ทั้งนี้แนวทางท่ีจะทำให

ธุรกิจสิ่งทอรอดพนจากวิกฤติปญหาตางๆ 

ไดคือ ตองปรับปรุงคุณภาพสินคาและ

เทคโนโลยีในการผลิตใหสูงขึ้น 

·Ò§ÍÍ¡¡Ã³ÕÃÒ¤Ò½‡ÒÂ»ÃÑº
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ในชวงระยะเวลา 2 ปที่ผานมา ธุรกิจ

ดานสิ่ งทอยังประสบปญหาเรื่ องราคา

วตัถดุบิ “ฝาย” ทีป่รบัราคาข้ึนอยางรวดเร็ว

มาก และในปนีค้าดวาสถานการณราคาฝาย

จะยังคงผันผวนตอไปอีก เน่ืองจากบริษัทฯ 

ยงัตองนำเขาฝายจากตางประเทศ สาเหตุหน่ึง
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เกิ ดจากผลผลิตฝ ายในประ เทศมี ไม 

เพียงพอตอความตองการ โดยมีพื้นที่ปลูก 

คอนขางนอย และขายไดในราคาต่ำ เมื่อ

เปรียบเทียบกับสินคาเกษตรอื่นๆ เชน 

ออย ขาวโพด มันสำปะหลัง ซึ่งมีราคา 

ดีกวามาก 

จึงทำใหเกษตรกรที่ปลูกฝายเริ่มลด

จำนวนลง เพราะการปลูกฝายเพ่ือใหได

ผลผลิตอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยน้ัน จะ 

ตองดูแลรักษาอยางใกลชิดเปนพิเศษ ซึ่ง

แตกตางจากพืชชนิดอ่ืนๆ ในสวนของ 

บริษัทฯ ไดนำฝายไทยมาใชเชนกัน แต

ปริมาณยังไมเพียงพอ โดยมีผลผลิตเพียง

รอยละ 3 - 5 ของความตองการใชใน

แตละปเทานั้น ปจจุบันบริษัทฯ มีความ

ตองการใชฝายเปนวัตถุดิบในการผลิต

สินคาตางๆ จำนวนประมาณ 1,000 ตัน

ตอเดือน 

จากการท่ีฝายข้ึนราคา สงผลทำให

การทอผาผืนมีตนทุนสูงขึ้น เมื่อนำมาผลิต

เปนเส้ือผาสำเร็จรูป ราคาขายก็จะสูงขึ้น

ดวย ปจจุบันตองนำเขาผาผืนสำเร็จรูป

จากจีน โดยลูกคาเปนผูกำหนด เพ่ือนำมา

ผลิตสินคาตามท่ีลูกคาตองการ เนื่องจาก

ผาดงักลาวมีราคาถกูกวาทีบ่รษิทัฯ ผลิตเอง

ถึงกิโลกรัมละ 80 บาท เมื่อราคาฝายสูงขึ้น 

จะสงผลกระทบเปนลกูโซ ทัง้นีห้ากเสนดาย

ขึ้นราคารอยละ 10 ผายืดจะขึ้นราคาอีก

รอยละ 6 - 7 และเสื้อผาจะข้ึนราคาอีกไม

นอยกวารอยละ 20 

ในสวนของบริษทัฯ นัน้ มกีารเตรยีมการ

ลวงหนาเพื่อรับมือกับราคาฝายที่ผันผวน 

โดยการสัง่ซือ้ลวงหนาเปนระยะเวลาประมาณ 

6 เดือน ในแตละแหลง ซ่ึงประเทศหลักๆ 

ที่บริษัทฯ นำเข าฝ ายอัน ดับหนึ่ งคือ 

ออสเตรเลีย รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา 

และแอฟริกาใต เนื่องจากผลผลิตฝาย 

ของประเทศเหลาน้ีมีคุณภาพและราคาท่ี 

ใกลเคียงกัน  

การท่ีเลือกซ้ือฝายจากประเทศเหลาน้ี 

เนือ่งจากมกีารเก็บตวัเลขแสดงการเพาะปลูก

และผลผลิตฝายในแตละเดือนไวอยาง

ชัดเจน ทำใหงายตอลูกคาท่ีจะทำการ 

ซื้อขาย เชน ออสเตรเลีย จะมีผลผลิต 

ฝายจำนวนมากในชวงเดือนเมษายน - 

พฤศจิกายน ของทุกป จึงทำใหสามารถ

วางแผนลวงหนาไดวา ในชวงเวลาใดตอง

ซื้อผลผลิตฝายจากลูกคารายไหนบาง 

นอกจากนี้ ยังตองเก็บสำรองไวอีกบางสวน

เพื่อใชในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

สำหรับผลผลิตฝ ายของประ เทศ 

เพื่อนบานอยางพมา หรือเวียดนาม ก็พอ 

มีอยูบาง ในปริมาณที่ไมมากนัก และมี

บริษัทบางแหงนำเขามาเชนกัน แตเหมาะ

สำหรับการผลิตสินคาเกรดลางมากกวา 

ÂØâÃ»à»š¹μÅÒ´Ê‹§ÍÍ¡ËÅÑ¡  

ปจจบุนับรษิทัฯ มกีำลังการผลิตประมาณ 

3 ลานชิ้นตอป โดยสินคาที่ผลิตเปนหลัก 

คือ กางเกงบ็อกเซอร ชุดนอน มีตลาดที่
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สำคัญอยูที่ประเทศแคนาดา ผลิตภายใต

ลิขสิทธิ์ Joe Boxer, Big dog, Briefly 

Stated Inc. ฯลฯ สินคาทุกชิ้นจะตอง 

ผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีลูกคากำหนด 

ไมวาจะเปนเรือ่งการพมิพ การยอม การเยบ็ 

ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสรางความม่ันใจใหกับลูกคา

วาไดรับสินคาดี มีคุณภาพ  

สวนเรือ่งการออกแบบสนิคานัน้ นอกจาก

จะดำเนินการเองแลว บางผลิตภัณฑลูกคา

จะกำหนดมาใหวาตองการสินคาแบบใด 

ใชผาชนิดไหน จากนั้นก็จะดำเนินการผลิต

สินคาตามคำสั่งของลูกคาตอไป 

สำหรับตลาดในประเทศน้ัน เห็นวา

ยังมีการขยายตัวไดอีก โดยเฉพาะตลาด

ยานประตูน้ำ เนื่องจากกางเกงบ็อกเซอร 

ที่สวนใหญมักนิยมใสกับกางเกงยีนสหรือ

ใสนอน และเปนท่ีนิยมของกลุมวัยรุน 

ผูนิยมกางเกงเอวต่ำ จนกลายเปนแฟชั่น

ยอดฮิต กางเกงยีนสยิ่งเอวต่ำยิ่งตองอวด

ลวดลายสีสันกางเกงท่ีอยูดานใน  

แตอยางไรกต็าม ดานคูแขงก็มมีากขึน้ 

ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ตลาดประตูน้ำ และโบเบ ที่ปจจุบันมี

สินคาเกรดลางจากจีนเขามาจำหนายเปน

จำนวนมาก รวมถึงสินคาราคาถูกจาก

เวียดนาม และอินโดนีเซีย จากการเปด

เสรีทางการคา  

ä´Œà»ÃÕÂºà¾ÃÒÐ·Ó¸ØÃ¡Ô¨áºº
¤ÃºÇ§¨Ã 

ในการดำเนินธรุกจินัน้ ไมวาจะเปนธรุกิจ

ประเภทใดก็ตาม หากมีการดำเนินการ 

ตั้งแตตนจนถึงปลายน้ำ อยางครบวงจร

แลว จะทำใหมีความไดเปรียบคูแขงใน

การผลิตสินคาเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในการควบคุมตนทุนการผลิต เชน 

การสั่งวัตถุดิบนั้น จะมีระยะเวลาในการรับ

และการเก็บวัตถุดิบไดนาน และยืดหยุน

กวาคูแขง ทำใหสามารถรับคำสั่งซ้ือได

มากขึ้น 

บริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจเพียงดานเดียว 

จะประสบปญหาคอนขางมาก ที่เห็นได

ชัดเจนคือ เรื่องการสั่งจองและซื้อวัตถุดิบ 

จะไมสามารถ ส่ั งจองในระยะยาวได 

เนื่ อ งจากผู ขาย เกรงว าจะ เ กิดปญหา  

หากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้น 

หากบริษัทใดสามารถดำเนินธุรกิจแบบ

ครบวงจรยอมไดเปรียบ 

¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔμ 
ã¹¡ÅØ‹Á¶ÒÇÃ¾Ô¾Ñ²¹� 

สำหรับกำลังการผลิตสินคาในแตละ

ประเภทกิจการ ภายใตการบริหารงานของ

บริษัทในเครือถาวรพิพัฒน ประกอบดวย 

1. กิจการปนดาย มีกำลังการผลิต

ประมาณ 60,000 ปอนดตอวัน 

2. กิจการทอผาผืน มีกำลังการผลิต

ประมาณ 23 ตันตอวัน โดยใชเคร่ืองทอผา

รุนใหมท่ีนำเขามาจากยุโรป ญี่ปุน และ

ไตหวัน 

3. กิจการฟอกยอม มีกำลังการผลิต

ประมาณ 40 ตันตอวัน ซึ่งเคร่ืองจักรท่ี

บริษัทฯ ใชอยูนั้น สามารถยอมไดทุกสี 

ตามที่ลูกคาตองการ 

4. กิจการผลิตเส้ือผาสำเร็จรูป มี

กำลังการผลิตประมาณ 1,300 - 1,500 

โหลตอวัน โดยผลิตเส้ือผาสำเร็จรูปท้ัง 

ดังนั้น เพื่อไมใหสงผลกระทบตอ 

การผลิตสินคา บริษัทฯ จึงตองพัฒนา 

และปรับปรุงคุณภาพของสินคาใหสูงข้ึน 

เพื่อจำหนายในอีกระดับหน่ึงและเรื่องที่ 

ผูดำเนินธุรกิจดานส่ิงทอไทยยังมีความได

เปรียบประเทศตางๆ อยูคือ เรื่องแฟชั่น  

ที่ประเทศในกลุมนี้ยังไมสามารถเทียบกับ

ไทยได  
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ชายหญิง และเด็ก เชน ชุดนอน กางเกง 

บ็อกเซอร เสื้อผาเด็ก ฯลฯ 

ÇÍ¹ÀÒ¤ÃÑ°àÃ‹§´ÙáÅÊÔè§·Í 

ปจจุบนัมเีสยีงเรยีกรองจากผูประกอบ-

การดานธุรกิจส่ิงทอจำนวนมากวา ภาครัฐ

ไม ค อย ให ความสนใจ กับปญหาของ 

ผูประกอบการดานน้ี ทำใหรายยอยตางๆ 

ไมสามารถดำเนินกิจการตอไปได สุดทาย

ก็ตองเลิกกิจการไป ปญหาท่ีพบสวนใหญ

คือ เรื่องแรงงาน ซึ่งในความเปนจริงแลว 

ยงัมกีลุมคนท่ีวางงานอยู แตไมสนใจทำงาน

ทางดานน้ี จึงทำใหบริษัทไมกลา ท่ีจะ

รับคำสั่งซื้อจากลูกคา เพราะเกรงวาจะ

เกิดปญหาขึ้นในภายหลังหากผลิตสินคา 

สงไมทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด อาจตอง

เสียคาปรับ และทำใหบริษัทเสียชื่อเสียง

อีกดวย 

ส ำห รั บป ญห า เ ร่ื อ ง แ ร ง ง า น น้ั น  

คุณวีระยุทธ ใหความเห็นวา กลุมผูวางงาน

ซึ่งเปนคนไทยนั้น เปนกลุมที่ไมสนใจจะ

ทำงานในโรงงานผลิตส่ิงทอ แมวางานดาน

การผลิตเส้ือผาจะเปนงานท่ีสบาย เนือ่งจาก

ทำงานอยูในหองท่ีมีเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง

โดยรวมแลวดีกวาคนที่ทำงานกลางแจง 

ในสวนของผูประกอบการ จึงหันมาใช

เคร่ืองจักรท่ีทันสมัยในการทำงาน ทั้งนี้

เพื่อเพ่ิมผลผลิตใหมากข้ึน 

จากการที่ภาครัฐไมคอยมีบทบาท 

ในการชวยเหลือผูประกอบการดานส่ิงทอ 

มากนัก ผูประกอบการจึงตองพึ่งพาตนเอง

ดวยการสรางเครือขายใหมากข้ึน เพื่อเพ่ิม

ชองทางในการขยายตลาด 

ปญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ ภาษี

มูลคาเพิ่ม ในการนำเขาเคร่ืองจักรใหม 

ยังเปนเร่ืองท่ีผูประกอบการไดรับความ

เดือดรอนอยางมาก (แมรัฐจะจายคืนใน

ภายหลังก็ตาม ) เนื่องจากเคร่ืองจักร 

แตละชุดที่มีการนำเขานั้น ราคาสูงมาก 

บางเคร่ืองมมีลูคากวา 1 ลานเหรยีญสหรฐัฯ 

ซึง่ในสวนน้ีบรษิทัฯ เคยหารือกับผูทีเ่กีย่วของ

มาหลายครั้งแลว แตก็ยังไมไดขอสรุป 

ที่ชัดเจน 

หากผูประกอบการยังคงใชเคร่ืองจักร

รุนเกาๆ อยู ปญหาที่พบอยูเสมอคือ การ

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา คาซอมบำรุง 

รวมถึงสินคาท่ีผลิตไดอาจมีคุณภาพไมตรง

ตามที่ลูกคาตองการ ผูประกอบการจึงตอง

พัฒนาเครื่องจักรอยูเสมอ 

ÂŒÍÁ¼ŒÒ ä·ÂäÁ‹à»š¹ÃÍ§ã¤Ã 

การยอมผา เปนอีกเรื่องหน่ึงที่ภาครัฐ

ควรมีมาตรการท่ีชัดเจนออกมาวาจะ

ใหการสนับสนุน หรือใหการสงเสริมอยาง

จริงจังเมื่อใด เนื่องจากคนไทยเองก็มีฝมือ

ในเรื่ องการยอมผา ที่ ไม เปนรองใคร  

รวมท้ังยังมีความสามารถในการปรับปรุง

คุณภาพการยอมผาไดดี อีกดวย หาก 

ภาครัฐใหการสนับสนุนอยางจริงจัง จะ

ทำใหธุรกิจดานน้ีเติบโตไดอีกมาก 

ปจจุบันสิ่งทอไทยที่สงออกไปตลาด

ตางประเทศนั้นสูจีน และเวียดนามไมได 

เนื่องจากอัตราภาษีท่ีประเทศตางๆ ใชนั้น 

มีความแตกตางกันตามสิทธิประโยชนที่ได

จากการเปดเขตการคาเสรี 
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หากมองในภาพรวมแลวอุตสาหกรรม

สิง่ทอในป 2554 มแีนวโนมดข้ึีน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งอุตสาหกรรมปนดายและทอผา 

เนื่องจากจีนผลิตสิ่งทอนอยลง และลูกคา

ที่ ต อ งการ เส นด าย คุณภาพ ท่ี ไม มี สิ่ ง 

แปลกปลอมจะนิยมส่ังซื้อจากไทย เพราะ

ในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันน้ัน ไทย

เปนประเทศที่มีชื่อเสียง รวมถึงคุณภาพที่

ดีกวา ลูกคาจึงหันมาใชเสนดายจากไทย

มากขึ้น 

โดยในชวงไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของป 

2553 ลกูคาบางกลุมไดยายคำสัง่ซือ้จากจนี

มาท่ีโรงงานไทย โดยมีสาเหตหุลายประการ 

ดังนี้ 

ประการแรก สินคาจากจีนมีการปรับ

ราคาสงูขึน้มาก ตามคาจางแรงงานทีเ่พิม่ขึน้ 

ประการที่สอง ปญหาเรื่องคุณภาพ

สินคาของจีนท่ียังไมไดมาตรฐาน 

ประการที่สาม จีนมักมีปญหาเรื่อง

การสงมอบสนิคา ไมคอยตรงเวลาท่ีกำหนด 

อยางไรก็ตาม ในป 2554 ผลผลิต

ฝายก็ยังไมเพียงพอตอความตองการ โดย

คาดวาราคาฝายจะยังคงปรับตัวสูงขึ้น

อยางตอเน่ือง สิ่งท่ีผูประกอบการจะตอง

ดำเนินการเพ่ือใหธุรกิจดำเนินตอไปคือ 

ตองปรับตัวและบริหารวัตถุดิบใหเพียงพอ

สำหรับใชในการผลิต รวมท้ังตองมีการนำ

เทคโนโลยีข้ันสูง และใหมเขามาปรับใชใน

ธุรกิจใหมากข้ึน เชน การนำอุปกรณ

อัตโนมัติมาควบคุมคุณภาพ และทดแทน

แรงงานคนเพิ่มขึ้น 

 รวมท้ังตองมีความชัดเจน ตรงไป

ตรงมากับขอเท็จจริงที่เกิดข้ึน ไมหลอก

ตนเองและลูกคา โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อ

ราคาตนทุนสินคาเพิ่มขึ้น ก็ตองแจงให

ลูกคาทราบโดยทันทีวา ขณะนี้ตนทุนเพิ่ม

ขึ้นแลว จากนั้นก็ใหความรวมมือกับลูกคา

อยางใกลชิด เพื่อหาทางออกในการแก

ปญหาดังกลาวตอไป  

นอกจาก น้ี อาจตองป รับเป ล่ียน

กระบวนการผลิตบางสวนใหรวดเร็วข้ึน เพือ่

เพิ่มประสิทธิภาพ และลดตนทุน พรอมๆ 

กับการคิดคนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 

เชน การพัฒนาผาผืนใหมีความพิเศษ

อยางนอย 3 ประการคือ Look, Touch 

และ Function โดยเนนที่ความตองการของ

ลูกคาเปนหลัก เนื่องจากผาผืนสามารถนำ

ไปใชผลิตสินคาอื่นๆ ไดอีกมาก ไมใช

ผลิตไดเฉพาะเสื้อผาเทานั้น 

»̃ÞËÒ ÍØ»ÊÃÃ¤ 
¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÔè§·Íä·Â 

ในชวงที่ผานมานั้นสิ่งทอไทย ยังไม

ไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ มาจากสาเหตุ

สำคัญหลายประการ ดังนี้ 

ประการแรก สภาวะเศรษฐกิจโลกที่

ถดถอย จึงสงผลกระทบตอการสงออก 

โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ และยุโรป 

ประการท่ีสอง ปญหาความไมสงบ

ของการเมืองไทย ทำใหนักลงทุนตางชาติ

ขาดความเชื่อมั่น 

ประการที่สาม ปญหาการขาดแคลน

แรงงานฝมือในอุตสาหกรรมเส้ือผาสำเรจ็รปู 

ประการท่ีสี่ ปญหาคาเงินบาทท่ีแข็ง

คาเกินไป รวมถึงราคาน้ำมัน คาแรงงาน 

และวัตถุดิบ เชน ฝายมีราคาสูงขึ้น สงผล

ทำใหตนทุนราคาสินคาสูงขึ้นตาม 
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ประการท่ีหา การแกไขปญหาดานการ

สงออกเปนไปดวยความลาชา จนทำให

เกิดปญหาสะสมมากยิ่งข้ึน 

ประการท่ีหก ดานการคาบริเวณ

ชายแดนไทย - พมา ถูกปด ทำใหไม

สามารถสงออกได 

อยางไรก็ตาม จากปญหาดังกลาว

ขางตน หากภาครัฐจะเขามาชวยดูแล 

และดำเนินการให จะเกิดประโยชนกับ 

ผูประกอบการธุรกิจสิ่งทออยางมาก โดย

เรื่องหลักๆ ที่ภาครัฐควรดำเนินการอยาง

เรงดวน ประกอบดวย 

1. ภาครัฐควรเขามาควบคุมคาเงิน

บาทใหมีเสถียรภาพมากข้ึน 

2. ตองรักษาอัตราดอกเบ้ียนโยบาย

การเงิน พรอมสรางเสถียรภาพอัตรา 

แลกเปลี่ยน 

3. ควรเพ่ิมอัตราชดเชยภาษีสงออก 

และเรงคืนภาษีมูลคาเพ่ิม 

4. ขอใหภาครัฐศึกษา และเรียนรูวิธี

การแกปญหาดานการสงออกจากภาคเอกชน 

รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน 

5. รัฐบาลควรเรงเจรจากับพมาให

เปดดานชายแดน 

 

ยอนอดีตในวัยเด็กของนักธุรกิจสิ่งทอ

ระดบัพันลาน คณุวรีะยทุธ ถาวรพพิฒันเดช 

ประธานกรรมการบริหาร บรษิทั ถาวรพพิฒัน 

กรุป จำกดั เกดิในครอบครัวชาวจนีท่ีคณุพอ 

คุณแม เดินทางมาจากจีนแผนดินใหญ  

พื้นฐานครอบครัว มีฐานะไมคอยดี นัก  

จึงไมไดรับการศึกษา  

เร่ิมทำงานตั้งแตอายุเพียง 9 ปเทาน้ัน 

โดยไมเลือกวาเปนงานอะไร สามารถทำได

ทั้งหมด ทั้งการแบกของ เลี้ยงนก ในตลาด

ยานสำเพ็ง แมวาจะไดคาแรงเพียงเล็กนอย

ก็ตาม แตน่ันก็ไมใชอุปสรรคท่ีทำใหเกิด

ความยอทอ กลับเปนแรงผลักดันใหเกิด

ความมุมานะ และมุงมั่นที่จะทำงานดาน

สิ่งทอ  

ดังนั้นเมื่อมีโอกาส จึงทุมเททั้งดาน

ความคดิ มนัสมอง จติวญิญาณ และสองมือ

ในการที่จะเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ

ดานสิ่งทอใหไดมากที่สุด บวกกับเปนคนท่ี

มีพรสวรรคในทางสรางสรรคธุรกิจ โดย

รูจักที่จะพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส จึงทำให

การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ 

ภูมิปญญา เกิดจากการสั่งสมประสบ-

การณ โดยไมจำเปนตองเขารับการศึกษา

ในสถาบันใดๆ เลย ถึงแมวาการเรียนรู 

ในชีวิตจริงจะยากย่ิงกวาการเรียนรูใน

หองเรียนก็ตาม อาจกลาวไดวาคุณวีระยุทธ 

นับเปนบุคคลตัวอยางในการเรียนรู ทุมเท 

เปนตนแบบของความคิดทางจิตวิญญาณ 

สำหรับชีวติครอบครัวสมรสกับคุณรตัติ 

มีบุตรชายท้ังหมด 5 คน ซึ่งทุกคนใน

ครอบครัวมีความใกลชิดสนิทสนมกันมาก 

เนื่องจากทุกเชาจะรวมรับประทานอาหาร

อยางพรอมหนาพรอมตากัน โดยผูนำ

ครอบครัวจะนำเร่ืองการดำเนินธุรกิจ และ

ปญหาของแต ละงาน ท่ีพบมา เล าบน 

โตะอาหาร 

การดำเนินธุรกิจใดๆ ก็ตามไมใชจะ

ดำเนินการเพ่ือมุงหวงัเฉพาะผลกำไรเทาน้ัน 

การใสใจเร่ืองสิง่แวดลอม ชวีติความเปนอยู

ของผูคนในสังคม ก็เปนสิ่งที่บงบอกถึง

ความรบัผิดชอบทีด่ ีดงันัน้ ในทกุๆ ป บรษิทั

ในเครือจะจัดบริจาคเส้ือผาใหกับสมาคม

ตางๆ เปนประจำ 

นอกจากนี้ คุณวีระยุทธ ยังยึดอุดมคติ

ที่วา “ทำโรงงานมีส่ิงที่นากลัวอยู 2 สิ่งคือ 

เครื่องจักรเกา และคนเกา” เพราะตอง

ปรับปรุงอยูบอยๆ และตลอดเวลา 
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Universal เปนตน ปจจุบันไดเปล่ียนมาใช

ชื่อที่เรารูจักกันดี คือ World Expo  

สำหรับงาน World Expo นับไดวา

เปนการจัดงานมหกรรมโลก ซึ่งถือวาเปน

งานใหญระดับที่ 3 ของโลก รองจากการ

แขงขัน Olympic Games และการแขงขัน

ฟุตบอล FIFA World Cup 

BIE ¤×ÍÍÐäÃ 

Bureau of International Exposition 

หรือ BIE เปนองคกรระหวางประเทศภายใต

สนธิสัญญาขององคการสหประชาชาติ 

จากการจัดทำอนุสัญญาจัดตั้งองคกรในป 

2471 โดยมีสำนกังานใหญตัง้อยู ณ กรงุปารสี 

นครเซ่ียงไฮ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ไดเปนเจาภาพจดังาน 
World Expo 2010 ตั้งแตวันที่ 1 
พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2553 
ที่ผานมา โดยมีหัวขอหลักในการ
จัดแสดงคือ “Better City, Better 
Life เมืองที่ดีกวา เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” 
ซึ่งประสบความสำเร็จอยางมาก 
แล ะทำลายสถิ ติ โลกของงาน 
World Expo ที่ เคยจัดมาทั้งใน
ดานจำนวนผู เขารวมแสดงงาน  
ผูเขาชมงาน รวมถึงทำสถิติใหม
ในดานการจัดกิจกรรมมากที่สุด

ในประวัติศาสตรของการจัดงาน

ดังกลาวอีกดวย 

World Expo ¤×ÍÍÐäÃ 

The World Exposition หรือเรียกสั้นๆ

วา World Expo เปนงานมหกรรมโลก ซึ่ง

จัดตอเน่ืองทุกปและหมุนเวียนประเทศ 

เจาภาพท่ีเปนภาคีสมาชิก ภายใตลิขสิทธิ์

การจัดงานซ่ึงดูแลโดยสํานักงานมหกรรมโลก 

(Bureau of International Exposition : 

BIE) มีฐานะเปนองคกรระหวางประเทศ 

และมีหนาที่บริหารจัดการให เ กิดงาน

มหกรรมโลก  

การจัดงานมหกรรมโลกในอดีตน้ัน มี

การใชชื่อเรียกแตกตางกัน เชน Universal 

Exhibition, International Exhibition, 

International Exposition, Exposition 
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ประเทศฝร่ังเศส มีประเทศเขารวมลงนาม

เปนภาคีอนุสัญญา ครั้งแรก 34 ประเทศ 

ปจจุบันมีสมาชิกรวมกันกวา 150 ประเทศ 

โดยประเทศไทยเขาเปนภาคีสมาชิก BIE 

เมื่อป 2536 

BIE ทําหนาท่ีเปนองคกรกลางในการ

สนับสนุนและประสานงานการจัดงาน

มหกรรมโลก ซึ่ ง เรียกกันโดยทั่วไปวา 

World Expo โดย BIE กําหนดใหงาน

มหกรรมโลกเปนงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อ

เผยแพรความรูและวิทยาการแขนงตางๆ 

ซึ่ งจะแตกตางจากการจัดแสดงสินคา 

(Trade Fair หรือ Trade Exhibition) ที่มี

วัตถุประสงคเพื่อการคา  

การจัดงาน World Expo ที่ผานมา 

ทุกครั้ง ประเทศภาคีสมาชิกตางเขารวม

แสดงงาน เพื่อนำเสนอความกาวหนาของ

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงัคม นวัตกรรม 

และศักยภาพในดานตางๆ ที่ปรับเปล่ียน

ไปตามกระแสโลกาภิวัตน ประเทศสมาชิก

จะเสนอตัวเพ่ือเปนเจาภาพในการจัดงาน 

โดย BIE จะดำเนินการคัดเลือกประเทศท่ีมี

ความพรอมเพ่ือเปนเจาภาพในการจัดงาน

ครั้งตอไป  

โดย BIE จะกาํหนดหัวขอหลกั (Theme) 

การจัดงานใหสอดคลองกับสถานการณท่ี

โลกเผชิญอยูในชวงเวลาน้ันๆ และกำหนด

ชวงเวลาของการจัดงานไวลวงหนา รวมทั้ง

เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติที่เปนกฎระเบียบกอน

การจัดแสดง เพื่อใหแตละประเทศสามารถ

เตรียมการไดอยางเต็มท่ี  

»ÃÐÇÑμ Ô¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§ World 
Expo 

งาน World Expo ไดเริ่มตนขึ้นในยุค

แหงการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial 

Revolution) ระหวางป 2293 - 2393 เมื่อ

โลกเ กิดการเป ล่ียนแปลงค ร้ังยิ่ ง ใหญ  

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

เปนยุคทีม่คีวามกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

และเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง

รวดเร็ว ในชวงเวลาดังกลาวผูผลิตสินคา

อุตสาหกรรมในยุโรปเร่ิมเห็นความสำคัญ 

และความจำเปนท่ีจะทำใหคนท่ัวโลกได

รู จักสินคาอุตสาหกรรมท่ีผลิตขึ้นดวย

เทคโนโลยี เครื่องจักรกลท่ีทันสมัยออกสู

ทองตลาด จึงเปนท่ีมาใหเกิดการจัด “งาน

มหกรรมนิทรรศการแสดงสินคาอตุสาหกรรม 

หรือที่ในปจจุบันเรียกวา งานมหกรรมโลก” 

ข้ึน 

“งานมหกรรมโลก” จัดขึ้นครั้งแรกท่ี 

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในป 2394 

โดยสโมสรศลิปะ (Society of Arts) นบัแตน้ัน

มาจึงมีการจัดงานมหกรรมโลก หรือ 

เวิลดเอ็กซโปอยางตอเน่ืองและย่ิงใหญ 

สำหรับงานมหกรรมโลก ในป 2553 จัดขึ้น 

ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยประเทศเจาภาพประสงคจะใหโลก

บันทึกไวเปนงานที่ยิ่งใหญท่ีสุด มีจำนวน

ประเทศผูเขารวม และจำนวนผูเขาชมงาน

มากที่สุดในประวัติศาสตร 

นอกจากนี้ ประเทศเจาภาพ ยังได

กำหนดใหพาวิลเลียนของประเทศและ

ปายแสดงจำนวนผูเขาชมงาน Shanghai World 
Expo 2010 เกิน 1 ลานคน ในวันท่ี 16 ตุลาคม 
2553 

บรรยากาศผูเขาชมงาน 
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องคกรระหวางประเทศตางๆ ตองทำตาม

ขอกำหนดดานการอนุรักษพลังงาน และ

การปกปองสภาพแวดลอมอยางเขมงวด 

โดยมีผู เขารวมแสดงงานมากท่ีสุด 189 

ประเทศ และองคกรระหวางประเทศ  

57 ราย 

·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ̈ Ñ¡ Shanghai World 
Expo 2010 

Shanghai World Expo 2010 มี

กำหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม - 

31 ตุลาคม 2553 รวมระยะเวลา 6 เดือน 

สถานท่ีจัดงานดังกลาวครอบคลุมพ้ืนที่

ทัง้หมด 5.28 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

3,000 ไร และพื้นที่ โดยรอบอีก 1.40 

ตารางกิโลเมตร โดยใชพื้นที่ทั้งสองฝงของ

แมน้ำหวงผู (Huangpu River) ระหวาง 

สะพานหนานผู (Nanpu Bridge) และ

สะพานหลูผู (Lupu Bridge) การออกแบบ

ทั้ ง ห มดค ำนึ ง ถึ ง ค ว า ม เ ป น มิ ต ร กั บ 

สิ่งแวดลอม กลาวคือ ใหมีการใชพลังงาน

นอยที่สุด 

งานดังกลาวนี้ ไดกำหนดหัวขอหลัก 

(Theme) ของการจัดงาน คอื “Better City, 

Better Life เมืองท่ีดีกวา เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” 

โครงสรางพื้นฐานของสถานที่จัดงาน มีการ

รับสมัครอาสาสมัครและลามเพื่อชวยงาน

ในดานตางๆ ถงึ 600,000 คน และนับตัง้แต

เดือนสิงหาคม 2548 ทางการเซ่ียงไฮได 

จัดตั้งโรงเรียนสอนการจัดนิทรรศการ โดย

มีวัตถุประสงคเพื่ออบรมและผลิตบุคลากร

ผูจัดนิทรรศการอยางมืออาชีพ 

อยางไรก็ตาม ในชวงระยะเวลาการ

จัดงานน้ัน สวนหนึ่งเปนชวงฤดูรอน ทาง

การเซ่ียงไฮจึงไดมีการวางแผนเพ่ือควบคุม

อุณหภูมิในบริเวณพื้นท่ีจัดงานใหมีอุณหภูมิ

ต่ำกวาปกติประมาณ 3 - 5 องศาเซลเซียส 

จากเดิมที่ปกติในชวงเดือนพฤษภาคม - 

ตุลาคม นครเซี่ยงไฮจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยถึง 

30.1 องศาเซลเซียส 

มวีตัถปุระสงคเพือ่สะทอนถึงการพฒันาชวีติ

ความเปนอยูของสังคมมนุษย รวมทั้งการ

พฒันาทีย่ัง่ยนืในความสัมพนัธระหวางมนุษย

กับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีเมือง

ที่ดีกวาเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ของสังคมมนุษยใน

ศตวรรษที่ 21 โดยจะเนนการนำเสนอ

ตัวอยางแนวคิดการพัฒนาและแนวทางการ

แกไขปญหาของเมอืงใหญ ซึง่จะนำเทคโนโลยี

และนวัตกรรมตางๆ ที่ประสบความสำเร็จ 

ในการใชพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของ

เมืองตางๆ จากท่ัวโลกมาจัดแสดง 

สวนการเตรียมงานดังกลาวนี้ รัฐบาล

นครเซ่ียงไฮไดเริ่มวางแผนงานดานตางๆ 

มาเปนเวลานาน เชน การออกแบบ โยกยาย

สิ่งปลูกสรางเดิม และดำเนินการกอสราง

ลานจอดรถและผูชมงานที่เนืองแนน 

แผนที่แสดงการจัดงาน Shanghai World Expo 2010 
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ผูจัดงานไดจัดวางตำแหนงพาวิลเลียน

และจัดใหมีพื้นที่สี เขียวเพื่อการถายเท

อากาศ มีการใชซุมทางเดินสายรุงโปรยน้ำ 

และติดตั้งเคร่ืองพนละอองน้ำ รวมถึงการ

พิจารณาสรางเมฆเทียม และการเตรียม

ปรบัระยะเวลาการเปด - ปดงานใหสอดคลอง

กับสภาพอากาศ 

พื้นที่การจัดงานรอยละ 14 เดิมเปน

พื้นที่โรงงานเกา และไดรับการปรับปรุงมา

เปนพืน้ทีจ่ดังานในคร้ังนี ้เชน โรงงานตอเรอื

ซึ่งมีอายุ 140 ปถูกปรับเปนสถานท่ีจัดงาน

ตางๆ และการใชโรงงานยอมสีสิ่งทออายุ

กวา 84 ปเปนสำนักงาน Shanghai World 

Expo 2010 เปนตน ซึ่งการนำมรดกทาง

ประวัติศาสตรของนครเซ่ียงไฮมาเปนสวน

หน่ึงของการจัดงาน นับเปนสวนหนึ่งของ

ความพยายามของรฐับาล ทีต่องการนำเสนอ

เสนหและกลิ่นอายของนครเซี่ยงไฮท่ีรุงเรือง

มาแตครั้งอดีต 

ÊÑÞÅÑ¡É³�¢Í§§Ò¹ 
Shanghai World Expo 2010  

สำหรับสัญลกัษณของงานในคร้ังนี ้เปน

รูปคน 3 คน (พอ - แม - ลูก) ซึ่งจับมือไป

ดวยกัน มีตัวเลข 2010 อยูดานลาง โดย

ดานขางมีตวัอกัษรภาษาองักฤษคำวา EXPO 

และดานลางมีคำวา SHANGHAI CHINA 

สัญลักษณดั งกล าว ส่ือความหมายถึง 

มวลมนุษยชาติที่อยูรวมกันเปนครอบครัว

ใหญ โดยมาจากตัวอักษรจีนคำวา    (Shì)  

ซึง่มคีวามหมายวา “โลก” เน่ืองจากทางผูจดั 

ตองการบงบอกถึงความย่ิงใหญและความ

หลากหลายของวัฒนธรรมท่ีมาจากท่ัวโลก

ของการจัดงานคร้ังนี้ 

ลำตัวสีฟา สื่อถึงสีของน้ำทะเล โลก ชีวิต 

ความฝน อนาคต และเทคโนโลยี 

อยางไรก็ตาม กวาจะไดไหเปามาเปน 

Mascot ของงานในคร้ังนี้ ผูจัดงานตองสง

เจาหนาที่ไปยัง 50 เมืองในจีนและท่ัวโลก 

เพื่อเ ชิญชวนใหประชาชนเขารวมการ

ประกวดออกแบบ โดยมีแบบท่ีสงเขา

ประกวดท้ังสิ้น 26,655 แบบ จากผูเขารวม

ประกวดจำนวน 80,000 คน และภายหลัง

การคัดเลือกของคณะกรรมการผูที่ชนะเลิศ

คือ บริษัท Yokan Corporate Identity 

จำกัด ของนครเซ่ียงไฮ 

ทั้ ง นี้ รั ฐ บ า ลนค ร เ ซ่ี ย ง ไ ฮ ไ ด เ ริ่ ม

ประชาสัมพันธไหเปาอยางจริงจัง มาตั้งแต

ปลายป 2552 โดยการจัดทำของขวัญ  

ของท่ีระลึก ในรูปรางทาทาง และเครื่อง

แตงกายที่หลากหลาย การจัดวางรูปปน

ตามสถานที่ทองเท่ียวและจุดสำคัญตางๆ 

ทุกมณฑลทั่วจีน และเวลามีงานสำคัญๆ 

จะมีไหเปามารวมงานดวยทุกคร้ัง รวมถึง

การเดินถายรูปกับผูเขารวมชมงาน 

สวนสัญลักษณนำโชค (Mascot) ท่ีใช

ในงานน้ีคอื “Hai Bao” (ไหเปา) แปลตรงตัว

วา “สมบัติแหงทองทะเล” โดยแตละสวน

ของไหเปา ซอนไวซ่ึงความหมายที่ตางกัน 

เร่ิมตัง้แตผมซ่ึงมลีกัษณะเหมือนเกลียวคล่ืน 

ซึ่งแสดงถึงการเปนเมืองทาติดทะเลของ 

นครเซี่ยงไฮ สวนของใบหนาท่ีแสดงออกถึง

ความเปนมิตรและเต็มไปดวยความมั่นใจ 

ดวงตากลมโตแสดงถึงความมุงหวัง สวน

บัตรเขาชมงาน 

ไหเปา (Hai Bao) 
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เนรมิตพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ Huangpu สำหรับจัดงานฯ เนรมิตพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ Huangpu สำหรับจัดงานฯ 

ประเทศเจ้าภาพได้เนรมิตพื้นที่ริม

สองฝั่ งของแม่น้ ำ Huangpu ทั้ งฝั่ ง 

Pudong และฝั่ง Puxi สำหรับการจัดงาน

ในครั้งนี้ โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น

ทั้งหมด 5 โซนดังนี้ 

Pudong Site Pudong Site 
Zone A ประกอบด้วย 

- Asia Square 

- พาวิลเลียนของประเทศในแถบ

เอเชียทั้งหมด อาทิ จีน ฮ่องกง 

ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย 

เนปาล ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์  

Zone B ประกอบด้วย 

- Expo Axis อาคารศูนย์กลางขนาด

ใหญ่ 3 ชั้น ที่เป็นที่รวบรวมร้านค้า

ร้านอาหาร ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 

บริเวณพักผ่อน และศูนย์กลาง

ของการขนส่งในบริเวณงาน 

- Celebration Square ศูนย์การ

แสดงกลางแจง้ทีม่ทีัง้เวทขีนาดใหญ่

และ Waterside Terrace สำหรับ

ชม Music Fountain ริมฝั่งแม่น้ำ 

Huangpu  

- Expo Cul ture Center ศูนย ์

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 

ริมฝั่งแม่น้ำ ขนาดความจุกว่า 

18,000 ทีน่ัง่ ทีจ่ะมกีารแสดงตา่งๆ

สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปใน

แต่ละวัน 

- Expo Center อาคารขนาดใหญ่

ความยาวกวา่ 350 เมตร เปน็อาคาร

สำหรับจัดประชุมสัมมนา รวมทั้ง

จัดงาน Events ต่างๆ 

- Theme Pavilion: The Urbanian 

Pavilion, Pavilion of City Being 

และ Pavilion of Urban Planet 

รวมทัง้ Life Sunshine Pavilion และ

Pavilion of Public Participation 

- Gourmet and shopping center 

- Volunteer Square  

- Oceania Square 

- พาวิลเลียนขององค์กรระหว่าง

ประเทศ อาทิ UN, Bao-steel 

Stage และ IFRC  

- พาวิลเลียนของประเทศในแถบ 

Southeas t As ia , Ocean ia  

และ Pacific อาทิ ไทย สิงคโปร์  

อินโดนีเชีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด์  

Zone C ประกอบด้วย  

Europe Square 

- พาวิลเลียนของประเทศในแถบ

ยุโรป อาทิ เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน 

สหราชอาณาจักร อิตาลี นอร์เวย์ สวีเดน 

เดนมาร์ก และรัสเซีย  

America Square 

- พาวิลเลียนของประเทศในแถบ

อเมริกาทั้งตอนกลางและตอนใต้ อาทิ 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา โคลัมเบีย บราซิล 

ชิลี เม็กซิโก และเวเนซุเอลา  

Africa Square 

- พาวิลเลียนของประเทศในแถบ

แอฟริกา อาทิ แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย ลิเบีย 

ตูนิเชีย และอียิปต์  

Puxi Site Puxi Site 
Zone D ประกอบด้วย  

- World Exposition Museum และ 

Entertainment Hall 

- Theme Pavilion: Pavilion of 

Urban Footprint 

- Corporate Pavilion  

Zone E ประกอบด้วย 

- Urban Practice Area 

- Theme Pavilion: Pavilion of 

Future 

- Corporate Pavilion  

ร่วมภาคภูมิใจกับความสำเร็จ
อย่างยิ่งใหญ่ของ Shanghai 
World Expo 2010 

งานดังกล่าวได้ปิดฉากลงอย่างเป็น

ทางการแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553 

หลังจากที่จัดการแสดงมา 6 เดือน ตั้งแต่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 โดยประสบ

ความสำเร็จในการทำลายสถิติโลกของ 

World Expo ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ม ี

ผู้เข้าร่วมแสดงงานมากที่สุด 189 ประเทศ 

และองค์กรระหว่างประเทศ 57 ราย ลบ

สถิติสูงสุดในด้านจำนวนผู้ เข้าร่วมงาน 

World Expo ปี 2543 ที่เมืองฮันโนเวอร์ 

ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแสดงงาน 

ได้แก่ ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 

รวม 177 ราย 

นครเซี่ยงไฮ้ยังสามารถบรรลุความ

คาดหวังในการทำลายสถิติงาน World 

Expo ในด้านจำนวนผู้เข้าชมงาน ซึ่งมี 

ผู้เข้าชมงานที่จัดแสดง 184 วัน ทั้งสิ้นกว่า 
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73 ลานคน ทำลายสถิติสูงสุดของจำนวน

ผูชมงาน World Expo ที่นครโอซากา 

ประเทศญี่ปุน ในป 2513 ที่มีผูชมงาน

จำนวน 64,218,770 คน และวันที่มี 

ผู เขาชมงาน Shanghai World Expo  

2010 มากท่ีสุดคือ วันเสารท่ี 16 ตุลาคม 

2553 มีจำนวนท้ังสิ้น 1,030,000 คน 

Shanghai World Expo 2010 ยังได

ทำสถติใิหมดานการจัดกจิกรรมมากทีส่ดุ คอื 

มีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมจำนวน 

20,000 ครั้ง โดยมีการแสดงในแตละวัน

เฉลีย่ 100 การแสดง ซึง่เปนจำนวนมากท่ีสดุ

ในประวัติศาสตรของการจัดงาน World 

Expo 

อาณาจักร และศาลาประเทศ

เกาหลีใต ไดรับรางวัลท่ีสอง 

อยางไรก็ตาม ยังไดมีการมอบรางวัล

เหรี ยญทองให กั บศาลาของประ เทศ

ซาอุดีอาระเ บีย ชิลี สวิตเซอรแลนด 

โปแลนด อัลจี เ รี ย สโลวี เ นีย สเปน 

มอริเตเนีย และศาลาของกลุมประเทศ 

ในแปซิฟก 

ศาลาประเทศเยอรมนี 

ศาลาประเทศรัสเซีย 

ศาลาประเทศฝรั่งเศส 

นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดงาน 

และเจาภาพ ยังไดจัดพิธีมอบรางวัลการ

จดัแสดงนิทรรศการใหกบัศาลาของประเทศ

ตางๆ โดยมีรางวัลที่นาสนใจ ดังน้ี 

- รางวัลในการนำเสนอเน้ือหาที่ตรง

กับ หัวข อห ลักของการ จัดงาน 

“เมืองท่ีดีกวา เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” 

(Better City, Better Life) คือ 

ศาลาประเทศเยอรมน ี ไดรบัรางวลั 

ที่หนึ่ง สวนศาลาประเทศรัสเซีย 

และศาลาประเทศฝร่ังเศส ไดรับ

รางวัลท่ีสอง และสาม ตามลำดับ 

- รางวัลยอดเยี่ยมดานการออกแบบ

ศาลา คือ ศาลาประเทศสหราช

ศาลาประเทศสหราชอาณาจักร  

ศาลาประเทศเกาหลีใต 

ศาลาประเทศซาอุดีอาระเบีย 

จะเห็นไดวา งาน World Expo นับ

เปนงานระดับโลกอีกงานหนึ่งที่จีนไดเปน

เจาภาพจัดและประสบความสำเร็จอยาง

งดงาม ซึ่งงานระดับโลกเหลานี้ ยังไดเปน

เวทีแสดงอิทธิทางเศรษฐกิจและการเมือง 

เชนเดียวกับงานมหกรรมแขงขันกีฬา

โอลิมปก 2008 ที่กรุงปกกิ่ง 
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1. การขอถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของคน

ตางดาว 

ปจจุบนัคนตางดาวสามารถท่ีจะขอไดมา

ซึ่งที่ดินในประเทศไทยไดใน 3 กรณี คือ1 

1.1 โดยการขอรับมรดกในฐานะทายาท

โดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ตามมาตรา 93 แหงประมวล

กฎหมายทีด่นิ ซึง่เมือ่รวมกบัท่ีดนิทีม่อียูแลว 

(หรือยังไมเคยมี) ตองไมเกินจำนวนที่จะ

พงึมีได ตามความในมาตรา 87 แหงประมวล

กฎหมายท่ีดิน เชน ที่อยูอาศัยไมเกิน 1 ไร 

ที่ใชเพื่อพาณิชยกรรม ไมเกิน 1 ไร ที่ใช

คนต างด าวที่ เ ข ามาอยู ใน 
ราชอาณาจักรเพ่ือเขามาลงทุน 
มักตองการที่จะมีกรรมสิทธิ์ ใน

ที่ดิน หรือหองชุด ไมวาจะเปน
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง

โดยชอบดวยกฎหมาย ซึง่กฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดินไดกำหนดไว ดังนี้ 

เพื่ออุตสาหกรรม ไมเกิน 10 ไร ที่ใชเพื่อ

เกษตรกรรมไมเกิน 10 ไร ที่ใชเพื่อการ

ศาสนา ไมเกิน 1 ไร ที่ใชเพื่อการกุศล

สาธารณะ ไมเกิน 5 ไร 

1.2 คนตางดาวที่ไดนำเงินมาลงทุน

ตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง

ตองไมต่ำกวา 40 ลานบาท อาจขอใหได

มาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยไดไมเกิน 

1 ไร และตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

โดยในการขอไดมาซึ่งท่ีดินดังกลาวจะตอง

เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่กำหนดไวในกฎกระทรวง ตามนัยมาตรา 

96 ทวิ แหงประมวลกฎหมายท่ีดิน 

1.3 คนตางดาวอาจขอไดมาซึ่งที่ดิน

ตามกฎหมายอื่น เชน ตามมาตรา 27 แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 

2520 หรือมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2522 โดยสามารถตดิตอขอรายละเอียด

ไดที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

โทร. 0 2253 0561 หรือตามมาตรา 65 

แหงพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 

2. กรณีคนตางดาวขอถือกรรมสิทธ์ิ

ในหองชุด 

คนตางดาวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมาย

ถือวาเปนคนตางดาว จะถือกรรมสิทธ์ิใน

หองชดุในประเทศไทยได ตองประกอบดวย

หลกัเกณฑทัง้ 2 ประการ หากขาดหลักเกณฑ

อยางใดอยางหน่ึงจะไมสามารถถือกรรมสิทธ์ิ

ในหองชุดได  

1 สำนกัมาตรฐานการทะเบียนท่ีดนิ กรมท่ีดนิ กระทรวงมหาดไทย http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=102&

Itemid=43 (16 มนีาคม 2555) 
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จากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มี

ถิ่นท่ีอยูนอกประเทศ หรือถอน

เงินจากบัญชี เงินฝากเงินตรา 

ตางประเทศ ตองแสดงหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

2.2 การถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดของ

คนตางดาวและนิติบุคคลดังกลาวในขอ 

2.1 เมื่อรวมกันแลวจะตองไมเกินอัตรา

รอยละ 49 ของเนื้อที่หองชุดทั้งหมดใน

อาคารชดุนัน้ในขณะท่ีขอจดทะเบยีนอาคารชุด

ตามมาตรา 6 โดยมีขอยกเวนดังนี้ 

ก. สำหรับอาคารชุดใดท่ีจะมีคน

ตางดาวและหรือนิติบุคคลตามท่ี

ระบุไวในขอ 2.1 ถือกรรมสิทธิ์ใน

หองชุดเกินกวาอัตรารอยละ 49 

อาคารชุดน้ันจะตองตั้งอยูในเขต

กรุงเทพฯ เขตเทศบาล หรือเขต

เมืองพัทยา มีที่ดินที่ตั้งอาคาร

ชุดรวมกับท่ีดินที่มีไวเพื่อใช หรือ

เพื่อประโยชนรวมกันสำหรับ

เจาของรวมท้ังหมดไมเกิน 5 ไร 

มีหองชุดไมนอยกวา 40 หองชุด 

ไดจดทะเบียนเปนอาคารชุดมา

แลวไมนอยกวา 1 ปกอนวันท่ีจะ

ขอใหคนตางดาวถือกรรมสิทธิ์

ในหองชุดเกินรอยละ 49 และ

อาคารชดุนัน้ตองไมตัง้อยูในบรเิวณ

2.1 ตองเปนคนตางดาวหรือนติบิคุคล

ซึ่งกฎหมายถือวาเปนคนตางดาวตามมาตรา 

19 แหงพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ กรณีใด

กรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) เปนคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาต

ใหมีถิ่นที่อยู ในราชอาณาจักร

ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

โดยแสดงหลกัฐานหนังสอืเดนิทาง

แสดงสัญชาตขิองคนตางดาว และ

ใบสำคัญถ่ินที่อยู (แบบ ตม.11 

ตม.15 หรือ ตม.17 อยางใด

อยางหน่ึงแลวแตกรณี) ซึ่งออก

ให โดยกองตรวจคนเขาเมือง 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ หรือ

สำหรับคนตางดาวท่ีมีใบสำคัญ

ประจำตัวคนตางดาวซึง่ออกใหโดย

สถานีตำรวจ ทองที่ที่คนตางดาว

มีภูมิลำเนาอยูก็สามารถใชเปน

หลักฐานขอไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิใน

หองชุดในกรณีนี้ได โดยไมตอง

นำหนังสือเดินทางมาแสดงอีก 

(2) เปนคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาต

ใหเขามาในราชอาณาจักร ตาม

กฎหมายวาดวยการส ง เสริม 

การลงทุน โดยแสดงหลักฐาน

หนังสือเดินทางแสดงสัญชาติ

ของคนตางดาว และหนงัสอืบีโอไอ

ที่รับรองวาเปนคนตางดาวที่ได

รับอนุญาตใหอยูในประเทศไทย 

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การลงทุน 

(3) เปนนิติบุคคลซ่ึงกฎหมายถือวา

เปนคนตางดาวที่กำหนดไวใน

มาตรา 97 และมาตรา 98 แหง

ประมวลกฎหมายที่ ดิน ซึ่ ง 

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย โดยแสดงหลักฐาน

การจดทะเบยีนเปนนติบิคุคลตาม

กฎหมายไทย เชน บริษัทจำกัด 

บริษัทมหาชนจำกัด หางหุนสวน

จำกัด หรือหางหุนสวนสามัญท่ี

จดทะเบียนแลว ตองแสดงหลกัฐาน

หนังสือรับรองของนายทะเบียน

หุนสวนบริษทั กรมทะเบียนการคา 

กระทรวงพาณิชย เปนตน 

(4) เปนนิติบุคคลซึ่งเปนคนตางดาว

ตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2552 

และไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การลงทุน โดยแสดงหลักฐาน

หนังสือบีโอไอท่ีรับรองวาเปน 

ผู ไดรับการสงเสริมการลงทุน

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมฯ 

(5) คนต า งด า วห รื อ นิติ บุ คคล ท่ี

กฎหมายถือวาเปนคนตางดาว

ซึ่งนำเงินตราตางประเทศเขามา

ในราชอาณาจักร หรือถอนเงิน
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เขตปลอดภัยในราชการทหาร ตาม

กฎหมายวาดวยเขตปลอดภัยใน

ราชการทหาร 

ข. เมื่อครบกำหนดเวลาหาปนับแต

วันที่พระราชบัญญัติอาคารชุด 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ใชบังคับ 

(วนัที ่28 เมษายน 2542) กฎหมาย

บัญญัติใหยกเลิกความในขอ ก. 

และใหคนตางดาวและนิติบุคคล

ที่ไดหองชุดมาตามขอ ก. หรือ

คนตางดาวและนิติบุคคลที่ระบุ

ไวใน 2.1 ซึ่งรับโอนกรรมสิทธิ์

หองชดุตอเนือ่งจากคนตางดาวหรือ

นิติบุคคลดังกลาว ถือกรรมสิทธ์ิ

ในหองชุดนัน้ตอไปได แมวาจะเกนิ

อัตรารอยละ 49 ของเนื้อที่ของ

หองชุดท้ังหมดในอาคารชุดน้ัน 

3. กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีหรือ 

เคยมีคูสมรสเปนคนตางดาว และบุคคล

สญัชาติไทยท่ีเปนบตุรผูเยาวของคนตางดาว

ขอไดมาซึ่งท่ีดิน 

ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2542 หรือซ้ือหรือถือ

ครองกรรมสิทธ์ิในหองชุดหลังสมรสโดย

แจงหรือยื่นเอกสารเปนเท็จวาเปนโสด หรือ

ไมไดสมรสกับคนตางดาวกอน กรมท่ีดินมี

หนังสือ ที่ มท 0710/ว 34167 ลงวันท่ี 6 

ตุลาคม 2542 ใหคูสมรสที่เปนคนตางดาว

ทั้งที่ชอบและมิชอบดวยกฎหมาย มายืนยัน

เปนลายลักษณอักษรรวมกันกับคูสมรสตอ

พนักงานเจาหนาที่วา เงินที่บุคคลสัญชาติ

ไทยนำมาซ้ือท่ีดินหรือหองชุดทั้งหมดเปน

สินสวนตัวหรือ ทรัพยสวนตัวของบุคคล

สญัชาตไิทยแตเพียงฝายเดียว มใิชสนิสมรส

หรือทรัพยที่ทำมาหาไดรวมกัน เสร็จแลว

ใหเจาพนักงานท่ีดินเก็บเขาสารบบไว และ

หากคูสมรสท่ีเปนคนตางดาวอยูตางประเทศ 

และไมสามารถไปยืนยนัเปนลายลักษณอกัษร

รวมกันกับคูสมรสตอพนักงานเจาหนาที่ได 

ก็ใหดำเนินการเชนเดียวกับกรณีคูสมรส

ของบุคคลสัญชาติไทยที่ประสงคจะซื้อที่ดิน

หรือหองชุดอยูตางประเทศ เสร็จแลวนำมา

มอบใหเจาพนักงานท่ีดินเก็บเขาสารบบไว 

3.2 กรณบีคุคลสญัชาติไทยท่ีมคีูสมรส

ทั้งที่ชอบ และมิชอบดวยกฎหมายเปน 

คนตางดาวขอรับใหที่ดินในระหวางสมรส 

หรือระหวางอยูกินฉันสามีภรรยากัน หาก

สอบสวนแลวเปนการรับใหในฐานะท่ีเปน

สินสวนตัว หรือทรัพยสวนตัวของตนแต

เพียงฝายเดียว มิไดทำใหคนตางดาวมีสวน

เปนเจาของในที่ดินรวมดวย พนักงาน 

หรือทรัพยที่ทำมาหาไดรวมกัน พนักงาน

เจาหนาที่ก็จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมใหตอไปได 

สำหรับกรณีที่ คู สมรสของบุคคล

สัญชาติไทย ที่ประสงคจะซ้ือที่ดินหรือ 

หองชุดน้ันอยูตางประเทศ และไมสามารถ

ไปยืนยันเปนลายลักษณอักษรรวมกันกับ 

คูสมรสตอพนักงานเจาหนาท่ี ก็ใหคูสมรส

ทีเ่ปนคนตางดาวไปดำเนนิการบนัทกึถอยคำ

ไวเปนลายลักษณอักษรท่ีสถานเอกอัคร-

ราชทูต สถานกงสุลหรือโนตารีปปลิค ให

ไดใจความวา เงินทั้งหมดที่คูสมรสที่เปน

บุคคลสัญชาติไทยนำไปซื้อที่ดิน หรือ 

หองชดุน้ันเปนสินสวนตัว หรอืทรพัยสวนตัว

ของคูสมรสที่เปนบุคคลสัญชาติไทยทั้งหมด 

ไมมีสวนใดสวนหน่ึงเปนสินสมรส หรือเปน

ทรัพยสนิท่ีคูสมรสตางดาวมสีวนเปนเจาของ

รวมดวยแตอยางใด และใหพนักงาน 

เจาหนาที่รับรองวาบุคคลที่ทำหนังสือนั้น

เปนคูสมรสของบุคคลสัญชาติไทยจริง 

เสร็จแลวถือมามอบใหเจาพนักงานท่ีดินท่ี

จะทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให

ก็จะดำเนินการใหได 

อนึ่ง สำหรับกรณีคนไทยท่ีมีคูสมรส

เปนคนตางดาว ที่ซื้อหรือถือครองที่ดิน

หลังสมรส โดยแจงหรือยื่นเอกสารเปนเท็จ

วาเปนโสดหรือไมไดสมรสกับคนตางดาว 

ตอเจาหนาที่ กอนที่กระทรวงมหาดไทยจะ

มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0710/ว 792 

3.1 กรณีบคุคลสญัชาติไทยท่ีมคีูสมรส

โดยชอบหรือ มิชอบดวยกฎหมายเปน 

คนตางดาว ขอซื้อที่ดินหรือขอรับโอนที่ดิน

ในกรณีอื่นท่ีคลายคลึงกันในระหวางสมรส 

หรือในระหวางอยูกินฉันสามีภรรยากับ 

คนตางดาวแลวแตกรณี หากสอบสวนแลว

ผูขอและคูสมรสที่เปนคนตางดาว ไดยืนยัน

เปนลายลักษณอักษรรวมกันวา เงินที่บุคคล

สัญชาติไทยนำมาซ้ือที่ดินทั้งหมด เปน 

สินสวนตัวหรือทรัพยสวนตัวของบุคคล

สญัชาตไิทยแตเพียงฝายเดยีว มใิชสนิสมรส
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เจาหนาที่ก็จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมใหตอไป 

3.3 กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่เคยมี 

คูสมรสเปนคนตางดาวแตไดหยาขาดจากกนั 

หรือเลิกรางกันแลว หรือบุตรผูเยาวของ 

คนตางดาวท่ีมีสัญชาติไทยขอทำนิติกรรม

ใหไดมาซึง่ทีด่นิ หากสอบสวนแลวไมปรากฏ

พฤติการณหลีกเลี่ยงกฎหมาย พนักงาน

เจาหนาที่ก็จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมใหตอไป 

4. กรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีหรือเคย

มีคู สมรสเปนคนตางด าว และบุคคล

สญัชาติไทยท่ีเปนบตุรผูเยาวของคนตางดาว

ขอถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด 

4.1 กรณีบคุคลสญัชาติไทยท่ีมคีูสมรส

ทั้ ง ท่ีชอบและมิชอบดวยกฎหมายเปน 

คนตางดาว ขอซื้อหรือขอรับใหกรรมสิทธิ์

ในหองชุด ในฐานะที่เปนสินสวนตัว หรือ

ทรพัยสวนตวัของตนแตเพยีงฝายเดียว (ยอม

ถือวากรรมสิทธิ์ในหองชุดเปนของบุคคล

สัญชาติไทย) หรือกรณีบุคคลสัญชาติไทย 

ทีเ่คยมคีูสมรสเปนคนตางดาวแตไดหยาขาด

จากกันหรือเลิกรางกันแลว หรือกรณีบุตร 

ผูเยาวของคนตางดาวท่ีมีสัญชาติไทย ขอ

ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหองชุดใหพิจารณา

เชนเดยีวกบักรณ ีตาม 3.1 ถงึ 3.3 โดยอนโุลม 

4.2 กรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มีคูสมรส

ทั้ ง ท่ีชอบและมิชอบดวยกฎหมายเปน 

คนตางดาว นำเงินทีเ่ปนสนิสมรส หรือทรัพย

ที่ทำมาหาไดรวมกัน แลวแตกรณี มาขอ

ซื้อหองชุดไมวาจะใชชื่อบุคคลสัญชาติไทย

แตเพียงฝายเดียว หรือใชชื่อรวมกับคูสมรส

ที่เปนคนตางดาว ตองพิจารณาตัวบุคคล

ตางดาวเปนสำคัญ โดยคูสมรสที่ เปน 

คนตางดาวนั้นตองเปนคนตางดาวตามนัย

มาตรา 19 (1) หรอื (2) หรอื (5) แลวแตกรณี 

คูสมรสท่ีเปนคนไทยจึงมีสิทธิ์ขอซื้อหองชุด

ไดตามสิทธิ์ของคูสมรสท่ีเปนคนตางดาว

และตองถือวาหองชุดนั้น คนตางดาวเปน 

ผูถือกรรมสิทธ์ิทั้งหมด เพราะกรรมสิทธิ์ใน

หองชุดไมอาจแบงแยกได และการถือ

กรรมสิทธิ์ในหองชุดนั้น ตองอยูภายใต

บังคับบทบัญญัติตามมาตรา 19 ทวิ 

4.3 กรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีคูสมรส

ทั้ งที่ชอบและมิชอบดวยกฎหมายเปน 

คนตางดาว ขอรับใหกรรมสิทธิ์ในหองชุด 

ในฐานะเปนสินสมรส หรอืทำใหคนตางดาว

มีสวนเปนเจาของรวมดวยคนตางดาว ซึ่ง

เปนคูสมรสของบุคคลสัญชาติไทยน้ัน ตอง

เปนคนตางดาวตามนัยมาตรา 19 (1) หรือ 

(2) และตองถือวากรรมสิทธิ์ในหองชุดนั้น

เปนของคนตางดาวท้ังหมด และอยูภายใต

บังคับบทบัญญัติมาตรา 19 ทวิ ดวย สวน

บคุคลสญัชาตไิทยทีม่คีูสมรสเปนคนตางดาว 

ตามมาตรา 19 (5) ไมอาจรับใหกรรมสิทธิ์

ในฐานะเปนสินสมรสได เน่ืองจากกรณี

ตามมาตรา 19 (5) เปนการขอไดมาซึ่ง

กรรมสิทธ์ิในหองชุดของคนตางดาว ใน

ลักษณะของการซื้อขายซึ่งตองมีการชำระ

คาหองชุด 

ÊÃØ»¡ÒÃä´ŒÁÒ«Öè§¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ìã¹
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เดิม คนตางดาวสามารถมีกรรมสิทธ์ิ

ในหองชุดหรือซื้อหองชุดในอาคารชุด 

แตละอาคารไดไมเกินอัตรารอยละ 40 

ของเนื้อที่ของหองชุดทั้งหมด ในอาคารชุด

นัน้ในขณะทีข่อจดทะเบียนอาคารชุด ตอมา

เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2542 ไดมีการแกไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 

2522 เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อ

หองชุดของคนตางดาว โดยกำหนดให 

คนตางดาวสามารถมีกรรมสิทธ์ิในหองชุด

ไดไมเกินอัตรารอยละ 49 ของเน้ือที่ของ

หองชุดทั้งหมดในอาคารชุดน้ัน ในขณะท่ี

ขอจดทะเบียนอาคารชุดได และยังไดกำหนด

ใหคนตางดาวสามารถถือกรรมสิทธิใ์นหองชดุ

ไดเกินกวารอยละ 49 ได โดยมีหลักเกณฑ

ในการถือกรรมสิทธิ์ ในหองชุดเกินกวา 

รอยละ 49 ดังนี้ 

1. อาคารชุดนั้นจะตองตั้งอยูในเขต

กรุงเทพฯ เขตเทศบาล หรือเขต

ราชการสวนทองถิน่อืน่ เชน เมอืง

พัทยา 

2. ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดรวมกับที่ดิน

ที่มีไวเพื่อใชหรือเพ่ือประโยชน

รวมกันสำหรับเจาของรวมท้ังหมด

ไมเกิน 5 ไร 

3. อาคารชุดน้ันจะตองเปนอาคารชุด

ทีม่หีองชดุไมนอยกวา 40 หองชดุ 

4. อาคารชุดนั้นจะตองจดทะเบียน

มาแลวไมนอยกวา 1 ปกอนวันท่ี

คนตางดาวขอรับโอนกรรมสิทธิ์

ในหองชุด 

5. อาคารชุดน้ันจะตองไมตั้งอยูใน

บริเวณเขตปลอดภัยในราชการ

ทหารตามกฎหมาย วาดวยเขต

ปลอดภัยในราชการทหาร 

6. คนตางดาวตองใชหองชุดโดยไม

ขัดตอจารีตประเพณีหรือวิถีชีวิต

อันดีของชุมชนในทองถ่ินนั้น 

อยางไรก็ด ีเมือ่ครบกำหนด 5 ปนบัแต

วนัที ่28 เมษายน 2542 ใหยกเลกิหลกัเกณฑ

การไดมาซึ่ งกรรมสิทธิ์ ในหองชุดของ 

คนตางดาวเกินกวารอยละ 49 และให 
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คนตางดาวซึ่งไดหองชุดตามหลักเกณฑ 

ดงักลาวและคนตางดาวซ่ึงรบัโอนกรรมสทิธิ์

หองชดุตอเนือ่งจากคนตางดาว ถอืกรรมสทิธ์ิ

หองชุดนั้นตอไปไดแมวาจะเกินรอยละ 49 

ก็ตาม 

ตวัอยางที ่1 คนตางดาวสามารถรองขอ

ครอบครองปรปกษหองชุดไดหรือไม 2 

ผูรองซึ่งเปนคนตางดาว ยื่นคำรองขอ

ใหมีคำสั่งวาผูรองไดกรรมสิทธิ์ในหองชุด

เลขที ่357/99 อาคารชุดจอมเทียน คอนโด-

มิเนียม โดยการครอบครองปรปกษ 

ศาลฎกีาวนิจิฉยัวา มปีญหาตองวินจิฉยั

ตามฎีกาของผูรองวา ผูรองมีอำนาจรองขอ

แสดงกรรมสิทธิ์ในหองชุดหรือไม โดย 

ผูรองฎีกาวา พระราชบัญญัติอาคารชุด 

พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับ

การถือกรรมสิทธิ์ของคนตางดาว อนุญาต

ใหคนตางดาวถือกรรมสิทธิ์ในหองชุดได

เม่ือรวมกันตองไมเกินรอยละ 49 ของ

เนื้อที่หองชุด ผูรองไมไดถือกรรมสิทธิ์ใน

หองชุดเกินกวาสัดสวนท่ีกฎหมายกำหนด 

และไดครอบครองหองชุดติดตอกนัเปนเวลา 

10 ป ยอมไดกรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง

ปรปกษ ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 1382 ผูรองจึงมีอำนาจยื่น

คำรองขอใหศาลมคีำสัง่วา ผูรองไดกรรมสทิธิ์

ในหองชุดตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 1382 นั้น  

ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม

เกีย่วกบัหองชดุ ใหแกคนตางดาวผูขอรบัโอน

ได และคนตางด าว ท่ีจะมีถิ่ นที่ อยู ใน 

ราชอาณาจักร จะตองปฏิบัติตามพระราช

บัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 41 

คอื จะตองไดรบัอนญุาตจากคณะกรรมการ 

และดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และ

ตามวรรคสอง ของมาตราดังกลาวบัญญัติ

วา คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ 

เกี่ยวกับคุณสมบัติของคนตางดาว โดย

คำนึงถึงรายได สินทรัพย ความรู ความ

สามารถในดานวิชาชีพ และฐานะใน

ครอบครัวของคนตางดาวดังกลาวกับ

บุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับ

ความม่ันคงของชาติหรือเงื่อนไขอ่ืนตาม

ความเหมาะสม เพ่ือใชเปนหลักเกณฑและ

เงือ่นไขในการพจิารณาอนญุาตใหคนตางดาว

เขามามีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร โดยมี 

ขอหามมิใหคนตางดาวเขามามีถิ่นที่อยูใน

ราชอาณาจักรตามมาตรา 44 

ถาปรากฏวา เปนผูเคยไดรบัโทษจำคกุ

โดยคำพิพากษาของศาลไทย หรือคำสั่งที่

ชอบดวยกฎหมายหรือคำพิพากษาของ

ศาลตางประเทศ หรือเปนผูไมสามารถ

ประกอบการหาเลีย้งชพีได เพราะกายพิการ

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือมี 

โรคอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีกำหนดใน 

กฎกระทรวง จะเห็นไดวาคนตางดาวท่ีไม

ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร 

ไมอาจขอรับโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุดได หาก

ผูรองประสงคท่ีจะขอรับโอนกรรมสิทธิ์ใน

หองชดุ ผูรองชอบทีจ่ะดำเนินการใหถูกตอง 

ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 

และพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 

ผูรองจะย่ืนคำรองขอแสดงกรรมสิทธ์ิใน

หองชดุ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

เหน็วา คนตางดาวอาจถือกรรมสิทธิใ์น

หองชุดได โดยตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ

ในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 

มาตรา 19 (1) (2) หรือ (5) กลาวคือ ตอง

เปนคนตางดาวซ่ึงไดรับอนุญาต ใหมีถิ่นท่ี

อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวย

คนเขาเมือง หรือเปนคนตางดาวซึ่งไดรับ

อนุญาต ใหเขามาในราชอาณาจักรตาม

กฎหมาย วาดวยการสงเสรมิการลงทนุ หรอื

เปนคนตางดาวซ่ึงนำเงินตราตางประเทศ

เขามาในราชอาณาจักร หรือถอนเงินจาก

บัญชีเงินบาทของบุคคลท่ีมีถิ่นที่อยูนอก

ประเทศ หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงิน

ตราตางประเทศ  

และตองแสดงหลักฐานการเปนผูได

รับอนุญาต ใหมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร

ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง หรือ 

หลักฐานการเปนผูไดรับอนุญาตใหเขามา

ในราชอาณาจักร ตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการลงทุน หรือหลักฐานการนำเงิน

ตราตางประเทศเขามา ในราชอาณาจักร

หรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาท 

ของบุคคลท่ีมีถิ่นท่ีอยูนอกประเทศ หรือ

ถอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากเงนิตราตางประเทศ

ในจำนวนไมนอยกวา คาหองชุดท่ีจะซื้อ

ตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 19 ตรี  

ซึง่พนกังานเจาหนาทีจ่ะตองตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานดังกลาวตามมาตรา 19 

หากเปนเอกสารท่ีถกูตองตามมาตรา 19 ตร ี

และอัตราสวนการถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด

ของคนตางดาว ทั้งผูที่ถือกรรมสิทธิ์อยูแลว

และผูที่ขอรับโอนไมเกินอัตราท่ีกำหนดไว

ในมาตรา 19 ทวิ วรรคหนึ่ง หรืออยูใน

หลักเกณฑตามมาตรา 19 ทวิ วรรคสอง

และวรรคสาม อันเปนกฎหมายท่ีใชบังคับ

อยูในขณะนั้น พนักงานเจาหนาที่จึงจะ

2 คำพพิากษาศาลฎีกาท่ี  7500/2552 คนตางดาวทีไ่มไดรบัอนญุาตใหมถีิน่ท่ีอยูในราชอาณาจักร ไมอาจขอรับโอนกรรมสทิธ์ิในหองชุดได หากประสงคทีจ่ะ

ขอรบัโอนกรรมสิทธ์ิในหองชุด กช็อบทีจ่ะดำเนนิการใหถูกตองตาม พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ผูรองจะยืน่คำรองขอแสดง

กรรมสทิธิใ์นหองชุดตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 เพือ่ไมตองปฏบัิตติามบทบัญญตัแิหงกฎหมายดงักลาวหาไดไม 
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มาตรา 1382 เพือ่ไมตองปฏบัิตติามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายดงักลาวหาไดไม ทีศ่าลอทุธรณ

ภาค 2 วินิจฉัยวา ผูรองไมมีอำนาจรองขอ

แสดงกรรมสิทธิ์ในหองชุดนั้น ศาลฎีกา

เห็นพองดวย ฎีกาของผูรองฟงไมข้ึน 

ตัวอยางที่ 2 การครอบครองปรปกษ

ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 1382 น้ัน จะตองเปน 

การครอบครองทรัพยของตนเองไดหรอืไม 3 

ผูรองย่ืนคำรองขอวา ผูรองเปนบุตร

ของนายเตีย แซเล็ก กับนางฮวง แซเล็ก 

เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 2899 ตำบลปากน้ำ 

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เนื้อที่

ประมาณ 85 ตารางวา เปนที่ดินมือเปลา 

บิดาผูรองซื้อและครอบครองทำประโยชน

มาตั้งแตป 2480 เมื่อป 2513 บิดาผูรอง

มอบใหนายไพรัช เจริญวอง พี่ชายรวม

บิดามารดาของผูรองไปดำเนินการรังวัด

ออกโฉนดท่ีดินเน่ืองจากบิดาผูรองเปน 

คนตางดาวในป 2515 นายไพรัชไดยายภูมิ

ลำเนาไปอยูจังหวัดเลย บิดามารดาไดยก

ที่ดินดังกลาวใหผูรองโดยมิไดจดทะเบียน

โอนกรรมสิทธ์ิ จากนายไพรัชมาเปนผูรอง 

ผูรองไดครอบครองท่ีดนิโดยความสงบ และ

เปดเผยดวยเจตนาเปนเจาของตลอดมา 

จนถึงปจจุบันเปนเวลา 30 ป ไมมีผูใด

รบกวนโตแยงหรือคัดคานแตประการใด  

ผูรองจงึไดกรรมสทิธิท์ีด่นิโดยการครอบครอง

ปรปกษ ขอใหมีคำสั่งวาที่ดินโฉนดเลขที่ 

2899 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร เนื้อที่ประมาณ 85 ตารางวา 

เปนกรรมสิทธิ์ของผูรอง และมีคำส่ังให 

เจาพนักงานที่ดินแกทะเบียนใสชื่อผูรอง

เปนผูถือกรรมสิทธิ์ 

ศาลฎีกาวินิจฉัยวา พิเคราะหแลว คดี

มีปญหาตองวินิจฉัยวา ผูรองไดกรรมสิทธิ์

ที่ดินโฉนดเลขที่ 2899 โดยการครอบครอง

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1382 หรอืไม ผูรองฎกีาวา นายไพรชั

เปนผูถือกรรมสิทธิ์ ในโฉนดที่ดินพิพาท  

ผูรองไดครอบครองที่ดินพิพาทดวยเจตนา

เปนเจาของ โดยความสงบและเปดเผยมา

เปนเวลาเกินกวา 20 ป แลว ผูรองจึงได

กรรมสิทธ์ิที่ดินพิพาทโดยการครอบครอง

ปรปกษ ที่ศาลอุทธรณภาค 8 วินิจฉัยวา 

ผูรองครอบครองท่ีดนิตนเองจึงไมถกูตองน้ัน 

เห็นวา บิดาผูรองซื้อท่ีดินพิพาทมาจาก 

ผูมีชื่อ และไดเขาครอบครองทำประโยชน

ในท่ีดินพิพาทตลอดมา แมบิดาผูรองจะ

เปนคนตางดาวซึ่งตามพระราชบัญญัติที่ดิน 

ในสวนท่ีเกีย่วกับคนตางดาว พ.ศ. 2486 นัน้ 

คนตางดาวจะมีท่ีดินไดตองไดรับอนุญาต

จากพนักงานเจาหนาที่กอนก็ตาม  

แตกฎหมายดงักลาวกไ็มไดหามเดด็ขาด

ไมใหคนตางดาวทำสัญญาซื้อขายที่ดิน 

และมิไดหามเด็ดขาดไมใหคนตางดาว 

ไดมาซึ่ งที่ ดิน เมื่ อบิดา ผู ร องซื้ อและ 

ครอบครองท่ีดนิดังกลาวมาเปนเวลาเกินกวา 

1 ป บิดาผูรองยอมไดสิทธิครอบครอง 

การท่ีบิดาผูรองซ่ึงเปนผูมีสิทธิครอบครอง

ทีด่นิมอบหมายให นายไพรัชไปดำเนนิการขอ

ออกโฉนดทีด่นิ โดยมิไดโอนสทิธิครอบครอง

หรอืกรรมสิทธิใ์นท่ีดนิพพิาทใหแกนายไพรชั  

แมโฉนดทีด่นิดังกลาวจะมช่ืีอนายไพรชั

เปนผูถือกรรมสิทธ์ิแตไพรัชก็เปนเพียงผูถือ

กรรมสิทธิ์แทนบิดาผูรองเทานั้น หามีสิทธิ

ใดๆ ในท่ีดนิดังกลาวแตประการใดไม บดิา

ผูรองยังคงเปนผูมีสิทธิ์ในท่ีดินดังกลาว 

เมื่อบิดาผูรองยกที่ดินพิพาทใหแกผูรอง

โดยสงมอบการครอบครอง แมจะมิไดทำ

เปนหนังสือและจดทะเบียนการใหผูรองก็

เปนผูมีสิทธิครอบครองท่ีดิน โดยสืบสิทธิ

ตอจากบิดาผูรอง  

การที่ผูรองครอบครองที่ดินดังกลาว

จึงเปนการครอบครองท่ีดินที่ตนมีสิทธิ์ แต

การครอบครองปรปกษตามบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

1382 นั้น จะตองเปนการครอบครองทรัพย

ของผูอื่น เมื่อการครอบครองที่ดินตาม

คำรองมใิชเปนการครอบครองทีด่นิของผูอืน่ 

ศาลจึงไมอาจพิพากษาหรือมีคำสั่งใหผูรอง

ไดกรรมสทิธิใ์นทีด่นิพิพาท โดยการครอบครอง

ปรปกษที่ดินท่ีตนมีสิทธิ์อยูแลวได สวนที่ 

ผูรองมีคำขอใหศาลมีคำส่ังใหเจาพนักงาน

ที่ ดิ นแกทะ เบี ยนใสชื่ อผู ร อ ง เปนผู ถื อ

กรรมสิทธิ์นั้น เปนเรื่องที่ผู รองตองไป

ดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวของตอไป ที่

ศาลอุทธรณภาค 8 พิพากษายืนตามคำส่ัง

ศาลชั้นตนที่ยกคำรองของผูรองมาน้ัน 

ชอบแลว 

3 คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8637/2550 บดิาผูรองซ้ือทีด่นิมาจากผูมชีือ่และไดเขาครอบครองตลอดมา แมบดิาผูรองจะเปนคนตางดาวซ่ึงตาม พ.ร.บ.ทีด่นิใน

สวนท่ีเกีย่วกบัคนตางดาว พ.ศ. 2486 นัน้ คนตางดาวจะมีทีด่นิไดตองไดรบัอนุญาตจากพนกังานเจาหนาท่ีกอน แตกไ็มไดหามเดด็ขาดไมใหคนตางดาวทำสญัญา

ซือ้ขายทีด่นิ และมไิดหามเดด็ขาดไมใหคนตางดาวไดมาซ่ึงทีด่นิ เม่ือบดิาผูรองซ้ือและครอบครองท่ีดนิมาเปนเวลาเกนิกวา 1 ป บดิาผูรองยอมไดสิทธคิรอบครอง 

การทีบ่ดิาผูรองมอบหมายให พ. ไปดำเนนิการขอออกโฉนดทีด่นิ พ. กเ็ปนเพียงผูถอืกรรมสิทธิแ์ทนบดิาผูรองเทาน้ัน บดิาผูรองยงัคงเปนผูมสีทิธิใ์นทีด่นิ เมือ่บดิา 

ผูรองยกที่ดินใหแกผูรองยกที่ดินใหแกผูรองโดยสงมอบการครอบครอง แมจะมิไดทำเปนหนังสือและจดทะเบียนการให ผูรองก็เปนผูมีสิทธิครอบครองที่ดินโดย 

สบืสทิธิตอจากบดิาผูรอง จงึเปนการครอบครองท่ีดนิทีต่นมสีทิธิ ์ แตการครอบครองปรปกษตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 จะตองเปนการครอบครองทรัพยของผูอืน่ 

เม่ือมใิชเปนการครอบครองท่ีดนิของผูอืน่ ศาลจงึไมอาจมคีำส่ังใหผูรองไดกรรมสิทธิโ์ดยการครอบครองปรปกษได 
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1.	 หลังจากยื่นคำขอรับการส่งเสริม
การลงทุนแล้ว	 สามารถดำเนินการ
ผลิตและจำหน่ายสินค้าได้ทันทีหรือไม่	

ตอบ อาจดำเนินการผลิตในลักษณะ

การทดลองผลิตได้ แต่ต้องยังไม่มีรายได้

จากการประกอบกิจการนั้น หากต้องการ

ใช้สิทธิและประโยชน์ ตามบัตรส่งเสริมฯ 

ที่จะได้รับอนุมัติ รายได้จะต้องไม่เกิดขึ้น

ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติ  

ทัง้นีต้อ้งมเีครือ่งจกัร มขีัน้ตอนการผลติ

หรอืใหบ้รกิาร ทีส่ามารถทำใหเ้กดิผลติภณัฑ์

หรือการบริการได้ตรงตามบัตรส่งเสริมฯ 

และมีขนาดการลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและ

ทุนหมุนเวียนเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำด้วย 

และจา่ยคา่จา้งผลติใหก้บับรษิทั	รายได้
สว่นนีส้ามารถใชส้ทิธิย์กเวน้ภาษเีงนิได้
นิติบุคคลได้หรือไม่	

ตอบ การรับจ้างผลิตสินค้าชนิดเดียว

กับที่ระบุในบัตรส่งเสริมฯ โดยมีขั้นตอน

การรับจ้างผลิตตรงตามกรรมวิธีที่ได้รับ  

ส่งเสริมฯ ถือว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องตาม

เงือ่นไขของบตัรสง่เสรมิฯ สามารถนำรายได้

ในส่วนนี้มาใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 

5.	 การเช่าที่ดิน	 และการเช่าซื้อที่ดิน	
จะตอ้งขออนญุาตถอืครองกรรมสทิธิ์
ที่ดินกับบีโอไอ	หรือไม่	

ตอบ การเชา่ทีด่นินัน้ ไมต่อ้งขออนญุาต

จากบีโอไอแต่อย่างใด ส่วนการเช่าซื้อนั้น 

หากผู้ขอเช่าซื้อ เป็นนิติบุคคลต่างด้าว   

จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับการส่งเสริมฯ 

(หรอืไดร้บัอนญุาตจากหนว่ยงานของรฐัอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง) และต้องขออนุญาตถือครอง

กรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนทุกครั้ง  

6.	 หากบริษัทได้รับอนุญาตให้ถือ
ครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 (กรณีเป็น
บริษัทที่ ต่ างชาติถือหุ้ นข้ างมาก )		 
แ ล ะ ต้ อ งก ารจ ะ ใ ห้ ผู้ อื่ น เ ช่ า ที่ ดิ น		 
จะสามารถทำได้หรือไม่	

ตอบ สามารถกระทำได้ โดยจะต้อง

2.	 หากบริษัทยังไม่ได้รับใบอนุญาต
เปิดดำเนินการ	 จะขอใช้สิทธิ์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่	

ตอบ สามารถทำได ้เนือ่งจากสทิธแิละ

ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะ

นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบ

กิจการ แต่วันดังกล่าวจะต้องไม่เกิดขึ้น 

ก่อนวันได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ 

3.	 หากบริษัทได้รับสิทธิ์การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	8	ปี	 และสิ้นสุด
สิทธิประโยชน์นี้แล้ว	 จะยังสามารถ	 
ขอขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลได้หรือไม่	

ตอบ ไม่สามารถกระทำได้ ยกเว้น

กรณีโยกย้ายสถานประกอบการไปในนิคม

อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับ

การส่งเสริมฯ ในเขตที่อยู่ไกลขึ้น เช่น 

จากเขต 1 ไปยังเขต 2 หรือ 3 หรือจาก

เขต 2 ไปยังเขต 3 จะได้รับสิทธิประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเขตที่ตั้งนั้น 

โดยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ทั้งนี้ต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ของการขอรับการส่งเสริมฯ 

สำหรับการโยกย้ายสถานประกอบการ 

4.	 หากบริษัทจะรับจ้างผลิตสินค้า
ชนิดเดียวกันกับที่ได้รับการส่งเสริมฯ	
โดยลูกค้าเป็นผู้นำวัตถุดิบมาให้ผลิต	

69



ส่งเสริมฯ แล้วเท่านั้น หากรอบปีนั้นบริษัท

มีรายได้ที่จะได้รับสิทธิ์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับ

บัตรส่งเสริมฯ ก็ต้องยื่นชำระภาษีเงินได้

นิติบุคคลไปตามปกติก่อน หลังจากที่บัตร

ส่งเสริมฯ ออกแล้ว จึงยื่นแบบขอใช้สิทธิ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลย้อนหลัง และ

ยื่นเรื่องต่อกรมสรรพากรเพื่อขอแก้ไขแบบ

รายงานการชำระภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลตอ่ไป 

11.	การเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่	 จะต้อง
ดำเนินการแจ้งบีโอไออย่างไร	

ตอบ หลงัจากไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นชือ่

บริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์แล้ว ให้ยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่

กลุ่มบัตรส่งเสริม สำนักบริหารกลาง เพื่อ

ให้แก้ไขบัตรส่งเสริมฯ ให้ถูกต้องต่อไป 

12.	การขออนุญาตเปิดดำเนินการนั้น 
ควรรอให้ครบกำหนดเปิดดำเนินการ
ก่อนจึงขออนุญาตหรือไม่	

ตอบ การขอเปิดดำเนินการ สามารถ

ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ระบุในบัตร

ส่งเสริมฯ ซึ่งควรจะเป็นเมื่อบริษัทได้ลงทุน

ในส่วนของสินทรัพย์ถาวร ครบตามกำลัง

การผลิตแล้ว เพราะหากบริษัทแจ้งขอ

อนุญาตเปิดดำเนินการแล้ว ภายหลังได้ซื้อ

เครื่องจักรและทรัพย์สินอื่นเพิ่มเติม ก็จะ

ไม่สามารถนำมูลค่าทรัพย์สินเหล่านี้มาเป็น

สว่นหนึง่ของมลูคา่เงนิลงทนุ เพือ่รบัสทิธแิละ

ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได ้

13.	หากบริษัทยังไม่ครบกำหนดเปิด
ดำเนินการ	 แต่มีกำลังการผลิตจริง
เกินกว่ากำลังการผลิตที่ระบุในบัตร
ส่งเสริมฯ	แล้ว	บริษัทควรจะขอแก้ไข
โครงการเพิ่มกำลังการผลิต	 หรือ
รอขออนุญาตเปิดดำเนินการพร้อม
แก้ไขกำลังการผลิตในตอนนั้น	

ตอบ บริษัทควรจะขอแก้ไขโครงการ

โดยการเพิม่กำลงัการผลติ เพือ่ทีจ่ะสามารถ

ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ

เปน็การใหเ้ชา่แกบ่รษิทัในเครอื หรอืบรษิทัอืน่

ที่ทำกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัท 

โดยที่ดินที่จะให้เช่าจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน

ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด 

7.	 มลูคา่การลงทนุทีจ่ะถกูปรบัเปลีย่น
ในวัน เปิดดำ เนินการ เพื่อกำหนด
วงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับ
ยกเว้น	 จะต้องหักค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ด้วยหรือไม่	

ตอบ ไม่ต้องหักค่าเสื่อมราคา มูลค่า

การลงทุนจะคิดจากราคาทุนของสินทรัพย์ 

8.	 หากบริษัทมีกระบวนการผลิต	 
ที่ เกินกว่าหรือน้อยกว่าที่ ได้รับการ	 
ส่งเสริมฯ	จะสามารถขออนุญาตเปิด
ดำเนินการได้หรือไม่	

ตอบ กรณทีีม่กีระบวนการผลติเกนิกวา่

ที่ได้รับการส่งเสริมฯ จะอนุญาตให้เปิด

ดำเนินการได้ แต่เครื่องจักรและวัตถุดิบใน

ส่วนที่เกินกว่ากระบวนการผลิตที่ได้รับการ

ส่งเสริมฯ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การ

ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตามมาตรา 

28, 29 และ 36 เว้นแต่จะยื่นขอแก้ไข

โครงการเพื่อเพิ่มขั้นตอนการผลิต  

กรณีที่มีกระบวนการผลิตน้อยกว่าที่

ได้รับการส่งเสริมฯ จะต้องยื่นเรื่องขอแก้ไข

โครงการเพื่อลดขั้นตอนการผลิต ซึ่งหาก

ไดร้บัอนมุตั ิจะอนญุาตใหเ้ปดิดำเนนิการได ้

แตห่ากไมไ่ดร้บัอนมุตั ิจะถอืวา่บรษิทัปฏบิติั

ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมฯ 

ซึ่งอาจถูกเพิกถอนบัตรส่งเสริมฯ 

9.	 ถ้าบริษัทได้รับอนุญาตให้นำเข้า
วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปมาใช้ในการผลิต
ร้อยละ	10	ของกำลังการผลิตต่อปี	
รายได้ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ผลิตจาก
วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป	 จะใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่	

ตอบ ก่อนที่บริษัทได้รับอนุมัติให้นำ

วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปมาผลิต จะต้องขอ

ผ่อนผันกรรมวิธีการผลิตก่อน หากการลด

ขั้นตอนการผลิตดังกล่าวได้รับการอนุมัติ

ใหไ้ดร้บัสทิธยิกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลดว้ย 

ก็สามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้วัตถุดิบ  

กึ่งสำเร็จรูปไม่จำเป็นต้องนำเข้า อาจใช้

วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปภายในประเทศก็ได้ 

10.	หากบริษัทได้รับอนุม ัติโครงการ
แล้ว	 และได้ทำการผลิตจนมีรายได้
เกิดขึ้น	 แต่ยังไม่ได้รับบัตรส่งเสริมฯ	
บริษัทจะ ใช้สิทธิยกเว้นภาษี เงิน ได้
นิติบุคคล	ได้หรือไม่	

ตอบ สิทธิการยกเว้นภาษี เงินได้

นิติบุคคล จะมีผลย้อนหลังจนถึงวันที่

บริษัทได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ แต่ใน

การยื่นแบบขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล จะยื่นได้ภายหลังจากได้รับบัตร
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กำลังผลิตในส่วนที่เกินไปก่อน หากบริษัท

ยืน่ขอขยายกำลงัผลติในวนัครบกำหนดเปดิ

ดำเนนิการ จะทำใหบ้รษิทัเสยีสทิธิภ์าษเีงนิได้

นิติบุคคลในส่วนที่เกินกำลังการผลิตนั้น 

14.	รายการเครื่องจักรที่ต้องระบุใน
แบบคำขออนุญาตเปิดดำเนินการนั้น	
จะต้องระบุเครื่องจักรทุกชนิดหรือไม่	
สามารถระบุเฉพาะเครื่องจักรหลักได้
หรือไม่	

ตอบ ควรจะระบเุครือ่งจกัรทกุรายการ

ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตตามบัญชี

รายการทรัพย์สิน เพื่อนำมูลค่าเงินลงทุน

ทั้งหมด มาคำนวณเป็นมูลค่าเงินลงทุนของ

โครงการ ทัง้นีเ้พือ่สทิธแิละประโยชนใ์นการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทเอง 

15.	หากค่า เครื่องจักร	 ค่าติดตั้ง	
และค่าทดลองเครื่อง	 รวมอยู่ในค่า
เครื่องจักรเป็นมูลค่าเดียวกัน	 บริษัท
จำเป็นจะต้องแยกออกมา	 เพื่อกรอก
ข้อมูลมูลค่าการลงทุนตามแบบขอ
อนุญาตเปิดดำเนินการหรือไม่	

ตอบ ค่าติดตั้งและค่าทดลองเครื่อง

สามารถรวมอยู่ในมูลค่าเครื่องจักรได้ โดย

จะดูจากหลักฐานการชำระเงิน 

16.	หากบรษิทัมโีครงการขยาย	ตัง้อยู่
ในพื้นที่โรงงานเดียวกันกับโครงการ
แรกที่ เปิดดำเนินการไปแล้ว	 บริษัท
สามารถใช้มูลค่าก่อสร้างโรงงานเดิม	
มาเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าการลงทุน	
ในโครงการขยายได้หรือไม่	

ตอบ ค่าก่อสร้างโรงงานสามารถแยก

ตามสัดส่วนได้ แต่กรณีของบริษัท ได้นำ

มูลค่าก่อสร้างทั้งหมดไปคำนวณวงเงิน

ลงทนุของโครงการแรกไปแลว้ กไ็มส่ามารถ

นำมาคำนวณรวมกับโครงการขยายได้อีก 

17.	การขอขยายเวลาเปิดดำเนินการ
นั้น	สามารถทำได้โดยวิธีใดบ้าง	

ตอบ สามารถกระทำได้ใน 2 กรณี 

ดังนี้ 

กรณทีี ่1กรณทีี ่1 การขอขยายเวลาเปดิดำเนนิ-

การ สามารถขอขยายเวลาได ้1 ครัง้ ไมเ่กนิ 

1 ป ีบรษิทัตอ้งยืน่แบบคำขอขยายเวลาเปดิ

ดำเนินการ (F PM EX 06)  

กรณีที่ 2กรณีที่ 2 การขอขยายเวลานำเข้า

เครื่องจักรและเปิดดำเนินการ สามารถขอ

ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรได้ 3 ครั้ง ครั้ง

ละไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเวลาเปิดดำเนินการจะ

ถูกขยายเวลาให้ตามไปด้วย บริษัทต้องยื่น

แบบคำขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและ

เปิดดำเนินการ (F IN EM 02) แต่หาก

บริษัทนำเครื่องจักรเข้ามาครบตามบัญชี

รายการเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติแล้ว ก็อาจ

พิจารณาไม่ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรให้ 

18.	โครงการที่ในบัตรส่งเสริมฯ	 ไม่
กำหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
ได้รับยกเว้น	 จำเป็นต้องกรอกมูลค่า
การลงทุนในแบบคำขออนุญาตเปิด
ดำเนินการหรือไม่	

ตอบ จะต้องระบุมูลค่าการลงทุนด้วย 

ว่ามีขนาดการลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและ

เงินทุนหมุนเวียนเท่าใด เกินกว่าขนาดการ

ลงทุนขั้นต่ำหรือไม่ 

19.	การขออนุญาตเปิดดำเนินการใช้
เวลานานเท่าใด	

ตอบ บโีอไอจะพจิารณาการขออนญุาต

เปิดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

ทำการ นับแต่วันที่บีโอไอได้รับคำขอฯ 

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบ

การพิจารณาครบถ้วน 

20.	การขออนุญาตเปิดดำเนินการ	
ต้องยื่นแบบคำขอฯ	ที่ใด	

ตอบ ให้ยื่นคำขอฯ ที่สำนักบริหาร

การลงทุน 1- 4 หรือศูนย์เศรษฐกิจการ

ลงทุนภูมิภาค 1 - 7 โดยที่ตั้งจะอยู่บน  

ปกหลังของวารสารส่งเสริมการลงทุน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554) 
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การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ




(ราย)
(ราย)

โครงการคนไทยโครงการคนไทย
ถือหุ้นทั้งสิ้น
ถือหุ้นทั้งสิ้น


(ราย)
(ราย)


โครงการต่างชาติโครงการต่างชาติ
ถือหุ้นทั้งสิ้น
ถือหุ้นทั้งสิ้น


(ราย)
(ราย)


โครงการร่วมทุนโครงการร่วมทุน
ไทยและต่างชาติ
ไทยและต่างชาติ


(ราย)
(ราย)


เงินลงทุน
เงินลงทุน



(ล้านบาท)
(ล้านบาท)


ค่าเครื่องจักร
ค่าเครื่องจักร



และอุปกรณ์
(ล้านบาท)
และอุปกรณ์
(ล้านบาท)


จ้างงานไทย
(คน)
จ้างงานไทย
(คน)


การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
จำนวนโครงการ
(ราย)
จำนวนโครงการ
(ราย)
 เงินลงทุน
(ล้านบาท)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)
 จำนวนโครงการ
(ราย)
จำนวนโครงการ
(ราย)
 เงินลงทุน
(ล้านบาท)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)


จำแนกโดยการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนตามหมวดกิจการจำแนกโดยการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนตามหมวดกิจการ
หน่วย
:
ล้านบาทหน่วย
:
ล้านบาท
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หมวดกิจการ
จำนวนโครงการ(ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนต่างชาติ จ้างแรงงาน(คน)
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เกษตรกรรมและผลติผลการเกษตร 183 44 69 50,196 14,223 19,699 5,317 1,024 2,065 2,238 181 225 28,411 8,934 6,183
เหมอืงแร่เซรามกิส์และโลหะขัน้มลูฐาน 31 8 8 36,761 2,215 12,086 1,317 388 142 3,220 261 1,271 4,291 559 1,235
อตุสาหกรรมเบา 73 33 35 10,809 3,176 4,205 603 157 331 771 494 693 25,129 5,337 7,588
ผลติภณัฑโ์ลหะเครือ่งจกัรและอปุกรณข์นสง่ 251 75 113 85,784 14,639 17,470 1,369 546 280 9,224 736 1,497 35,454 8,764 11,987
อเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งใชไ้ฟฟา้ 234 59 72 90,164 31,179 39,466 472 172 199 1,110 272 457 93,243 24,765 22,292
เคมภีณัฑ์กระดาษและพลาสตกิ 160 48 62 37,822 14,635 8,989 1,396 974 125 1,616 692 664 13,581 5,672 5,260
บรกิารและสาธารณปูโภค 406 135 122 176,452 82,683 38,486 12,362 3,795 2,690 3,082 948 983 13,543 3,301 4,687

รวม 1,338 402 481 487,989 162,750 140,400 22,835 7,055 5,831 21,261 3,583 5,790 213,652 57,332 59,232

30,000

100
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ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาวะการส่งเสริมการลงทุน
มกราคม-เมษายน2554เปรียบเทียบปี2552และ2553

 2552 2553 2553
ม.ค.-เม.ย.

2554
ม.ค.-เม.ย.

2552 2553 2553
ม.ค.-เม.ย.

2554
ม.ค.-เม.ย.

 จำนวนโครงการ(ราย) ทุนจดทะเบียน(พันล้านบาท)

การขอรับการส่งเสริมฯสุทธิ 1,486 1,549 381 582 107.4 64.7 27.3 48.9
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     36.0 27.3 7.7 34.2
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 263 373 96 173 5.4 12.4 2.1 9.0
	 ยุโรป	 212 189 52 72 5.1 4.6 0.7 0.6
	 ไต้หวัน	 70 44 14 20 4.3 0.5 0.3 0.2
	 สหรัฐอเมริกา	 81 61 12 15 6.4 1.4 0.6 0.2
	 ฮ่องกง	 20 27 8 13 1.8 0.7 0.5 2.0
	 สิงคโปร์	 87 86 26 29 1.1 2.0 1.6 1.6
  เงินลงทุน(พันล้านบาท)

การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 452 466 123 176 80.2 48.5 22.9 24.0
  กรุงเทพมหานคร 193 224 60 80 15.4 10.2 4.8 4.0
  ปริมณฑล 259 242 63 96 64.8 38.4 18.1 20.0
 เขต2 509 609 154 268 308.7 228.2 73.2 108.8
  ระยอง 108 160 43 61 55.1 94.8 26.1 51.4
  ภูเก็ต 11 6 2 4 2.6 3.0 - 3.2
  อื่นๆ 390 443 109 203 251.0 130.4 47.0 54.2
 เขต3 522 472 104 138 243.3 163.1 33.4 37.3
  -36จังหวัด 440 405 92 119 201.6 148.0 30.6 34.9
  -22จังหวัด(เขต3พิเศษ) 82 67 12 19 41.7 15.1 2.9 2.3
  ภาคเหนือ 119 97 26 19 37.4 47.3 4.2 2.6
  ภาคกลาง 31 18 2 9 28.1 11.1 1.2 2.6
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 179 154 30 40 99.7 57.6 19.3 5.8
  ภาคตะวันออก 51 53 10 23 24.1 9.9 1.7 16.3
  ภาคตะวันตก 30 12 3 1 8.2 1.7 0.1 0.1
  ภาคใต้ 74 95 23 28 26.7 16.3 3.9 5.5
  อื่นๆ 38 43 10 18 19.0 19.4 3.1 4.3
  ไม่ระบุที่ตั้ง 3 2 - - 0.1 - - -
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 2552 2553 2553
ม.ค.-เม.ย.

2554
ม.ค.-เม.ย.

2552 2553 2553
ม.ค.-เม.ย.

2554
ม.ค.-เม.ย.

 จำนวนโครงการ(ราย) ทุนจดทะเบียน(พันล้านบาท)

การอนมุ ัติให้การส่งเสริมฯทั้งสิ้น 1,003 1,566 445 496 41.4 49.2 13.8 23.1
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     16.5 21.5 5.4 12.5
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 248 368 91 132 3.4 6.2 1.9 9.3
	 ยุโรป	 159 186 64 55 2.6 4.6 0.6 0.5
	 ไต้หวัน	 33 42 8 12 0.6 0.3 0.1 0.1
	 สหรัฐอเมริกา	 41 55 16 16 5.7 0.7 0.5 0.6
	 ฮ่องกง	 13 31 11 4 0.1 0.2 0.1 -
	 สิงคโปร์	 65 79 24 27 0.3 2.2 1.2 0.9
  เงินลงทุน(พันล้านบาท)

การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 336 496 165 153 49.7 69.8 16.2 16.9
  กรุงเทพมหานคร 162 223 74 80 11.9 11.1 4.2 3.5
  ปริมณฑล 174 273 91 73 37.8 58.7 11.9 13.4
 เขต2 383 605 150 206 180.8 244.1 46.9 78.8
  ระยอง 96 152 30 56 42.7 84.2 4.0 31.6
  ภูเก็ต 11 9 2 2 1.7 3.0 0.7 1.8
  อื่นๆ 276 444 118 148 136.3 156.9 42.2 45.4
 เขต3 284 465 130 137 50.9 177.3 55.3 50.0
  -36จังหวัด 244 410 115 120 46.0 161.5 52.3 47.6
  -22จังหวัด(เขต3พิเศษ) 40 55 15 17 4.9 15.9 2.9 2.4
  ภาคเหนือ 61 96 23 30 5.9 24.1 3.4 15.8
  ภาคกลาง 10 29 7 7 1.3 24.3 9.2 2.7
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 132 38 56 11.3 67.5 7.2 10.8
  ภาคตะวันออก 40 44 7 12 7.1 23.5 17.0 1.6
  ภาคตะวันตก 13 15 7 3 1.3 3.1 1.7 1.2
  ภาคใต้ 62 102 31 15 11.3 22.3 9.3 3.5
  อื่นๆ 23 47 17 14 12.7 12.6 7.5 14.3
หมายเหตุเขต1 ได้แก่ กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครและสมุทรปราการ
 เขต2 ได้แก่ กาญจนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีนครนายกพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสระบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีอ่างทองระยองและภูเก็ต

 เขต3 ได้แก่ 58จังหวัด โดยแบ่งเป็นเขต3พิเศษจำนวน22จังหวัด ได้แก่ศรีสะเกษหนองบัวลำภูสุรินทร์ยโสธรมหาสารคามนครพนม

ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์สกลนครบุรีรัมย์อำนาจเจริญชัยภูมิหนองคายอุบลราชธานีอุดรธานีแพร่พะเยาน่านสตูลปัตตานียะลา

และนราธิวาสและเขต3ใน36จังหวัดที่เหลือ

 สำหรับกิจการขนส่งทางเรือหรืออากาศได้รวมไว้ในเขต3
ข้อสังเกต1) ในแต่ละเดือนสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติ

สำนักงานฯจะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯภายในกำหนดเวลา15-90วันทำการ

 2) สถติไิมน่บัรวมโครงการซึง่ไมม่กีารลงทนุเพิม่ไดแ้ก่โยกยา้ยสถานประกอบการรบัโอนโครงการกจิการเดมิขอสทิธปิระโยชนไ์มเ่กีย่วกบัภาษอีากร
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร

    

	1.	กู้ดฟู้ดโปรเซสซิ่ง	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อาหารสำเร็จรูป		
จากเนื้อสัตว์แช่แข็ง	

 1.11  120.00* 535 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	2.	น้ำมันพืชปทุม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์	
น้ำมันปาล์มโอลีนบริสุทธิ์	

น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์	

และน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์	

 1.12  765.60** 37 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

3.ซี.พี.	ค้าปลีกและการตลาด	จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อาหารพร้อมรับประทาน	  1.11  600.00** 595 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	4.	ฟู้ด	ฟอร์	เดอะ	เวิลด์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อาหารสำเร็จรูป	
จากเนื้อสัตว์แช่แข็ง	

 1.11  1,939.80** 1,436 จ.เพชรบูรณ์	
(เขต	3)	

	5.	นางสาวลักษมี	ปิยะสมบัติกุล	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แผน่ชิน้ไมอ้ดัปารต์เิกลิบอรด์
(PARTICLE	BOARD)		

 1.17  1,250.00** 300 จ.ตรัง	
(เขต	3)	

	6.	ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

มะเขือเทศเข้มข้น	
บรรจุภาชนะผนึก	

 1.11  139.00* 120 จ.สกลนคร	
(เขต	3)	

	7.	ฉลองอุตสาหกรรม	น้ำยางข้น	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ยางแท่ง	และ	SKIM	BLOCK	 1.16  50.00* 41 จ.สงขลา	
(เขต	3)	

	8.	สตาร์การเกษตร	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ข้าวคัดคุณภาพ	  1.14  15.00 23 จ.อ่างทอง	
(เขต	2)	

	 	รวม	    4,879.40 3,087 เขต	 1		=	 2	
เขต	 2		=	 2	
เขต	 3		=	 4	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 2 
เหมืองแร่เซรามิกส์
และโลหะขั้นมูลฐาน

    

	1.	สยาม	เอ็มทีเค	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

COLD	DRAW	FINISHED	

BARS	

 2.13  85.00* 16 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	2.	อยุธยากล๊าส	อินดัสทรี	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตขวดแก้ว	  2.6  1,400.00** 193 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	3.	เอจีซี	ออโตโมทีฟ	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

กระจกนิรภัย	
(SAFETY	GLASS)	

 2.6  758.80** 57 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)

	 	รวม	   	 	2,243.80	 266	 เขต	 1		=	 -	
เขต	 2		=	 3	
เขต	 3		=	 -	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา


    

	1.	แซป	สยาม	ซิลด์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	อินเดีย)		

เส้นด้ายไหม	
(THROWN	SILK	YARN)	

 3.1  40.00* 40 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	2.	นายธนเศรษฐ์	โลทารักษ์พงศ์	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องนุ่งห่ม	  3.1  4.00 255 จ.ตาก	
(เขต	3)	

	3.	MR.	EMANUEL	SONNENSTEIN	

(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)	

เครื่องประดับ	  3.7  10.20 14 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	4.	อาซาฮี	คาเซอิ	สปันบอนด์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

NON	-	WOVEN	FABRIC	  3.1  1,690.00** 53 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	5.	ชิวา	จีเวลส์	จำกัด	
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)	

เครื่องประดับ	  3.7  19.50 35 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	6.	MR.HUNG	WEN	-	HSIANG	
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

กระเป๋า	  3.4  60.00* 103 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)

	 	รวม	   	 	1,823.70 500 เขต	 1		=	 2	
เขต	 2		=	 2	
เขต	 3		=	 2	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 4 
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร
และอุปกรณ์ขนส่ง

    

	1.	ซี.ไอ.	เทคโนโลยี	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ผลิตภัณฑ์โลหะ	รวมทั้ง	
ชิ้นส่วนโลหะและชิ้นส่วน

พลาสตกิ	สำหรบัอตุสาหกรรม

ต่างๆ	

 4.3  79.90* 80 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	2.	เดลฟาย	ออโตโมทีฟ	ซิสเต็มส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

อุปกรณ์วัดระดับน้ำมัน	

พร้อมปั๊มจ่ายเชื้อเพลิง	

(MODULAR	RESERVOIR	

ASSEMBLY)	

 4.10  40.00* 19 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	3.	เจอีพี	พรีซิชั่น	เอ็นจิเนียริ่ง	จำกัด	

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	
(METAL	MACHINED	PART)	

 4.3  10.00 25 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	4.	ซี	แอล	พี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	  4.3  20.00 60 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	5.	กรีน	เพาเวอร์	เอ็นเนอร์จี	จำกัด	

(รว่มทนุไทย	-	สวเีดน	-	ฟนิแลนด)์	

โครงสร้างโลหะ	
สำหรับงานอุตสาหกรรม	

 4.19  16.00 27 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	6.	อ๊าร์ท	-	เสรีนา	ปิสตัน	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ลูกสูบ	(PISTON)	  4.10  263.20* 118 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	7.	ไทยบริดจสโตน	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ผลิต	RADIAL	TIRES	  4.10  7,750.00** 737 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	8.	MR.HIROSHI	JOICHI	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ผลิตเครื่องยนต์ดีเซล	

สำหรับเครื่องจักรกล

การเกษตร	(DIESEL	

ENGINE	FOR	FARM	

MACHINERY)	

 4.2  4,139.00** 181 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	9.	เอ็มเอ็มทีเอช	เอ็นจิ้น	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ผลิตชิ้นส่วนตัวถัง	
สำหรับยานพาหนะ	

 4.10  1,126.70** 107 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

10.เอช	-	วัน	พาร์ทส์	ศรีราชา	จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ผลิตชิ้นส่วนโลหะ	สำหรับ

รถยนต์ประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากล	

 4.10  1,245.10** 182 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	11.	MR.MAKOTO	SHIBUYA	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ผลติ	STEEL	TIRE	CORD	และ
BRASS	PLATED	STEEL	WIRE		

 4.3
และ	

 2.13

 2,194.60** 400 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	12.	โอคุมะ	อินด์	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	  4.3  120.00* 45 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	13.	แอร์	-	คอน	พาร์ทส์	เอ็นจิเนียริ่ง	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	  4.3  19.80 10 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	14.	MR.KAZUMASA	TOYODA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(MOULDS	&	DIES)	

ชิน้สว่นแมพ่มิพ	์และซอ่มแซม
แม่พิมพ์	

 4.2  19.90 8 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	15.	เวก้า	แมคเทค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	และอุปกรณ์จับยึด	 4.2  7.40 20 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	16.	นิปปอน	สตีล	แอนด์	ซูมิคิน	

เวลดิ้ง	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น	-	ไต้หวัน)	

ลวดเชื่อม	(WELDING	WIRE)	 4.3  71.00* 22 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	17.	อิเนอร์ยี	ออโตโมทิฟ	ซิสเต็มส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

ถังน้ำมันพลาสติก	
สำหรับยานพาหนะ	

 4.10  440.70* 108 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

18.โตโยตา้	โกเซ	(ประเทศไทย)	จำกดั
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	
สำหรับยานพาหนะ	

 4.10  107.20* 81 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	19.	สยาม	เคียวโด	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนยาง	
สำหรับยานพาหนะ	

 4.10  132.60* 121 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	20.	สยาม	ฟูโกกุ	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ยางปัดน้ำฝน	
(WIPER	BLADE	RUBBER)	

 4.10  854.00** 306 จ.ขอนแก่น	
(เขต	3)	

	21.	นาคากาวา	ซังเกียว	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชุดท่อไอเสีย	
สำหรับยานพาหนะ	

(EXHAUST	SYSTEM)		

 4.10  170.00* 180 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	22.	MR.DANIEL	HOLSTEIN	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์	
สำหรับอากาศยาน	

 4.9  482.60* 152 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	 	รวม	   	 	19,309.70 2,989 เขต	 1		=	 3	
เขต	 2		=	15	
เขต	 3		=	 4	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

    

	1.	MR.	NADER	ALGOUNEH	
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  17.00 18 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	2.	มอนซูน	คอมมูนิเคชั่นส์	จำกัด	

(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  6.50 80 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

78



บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	3.	MR.	MARTIN	DANIEL	JAKOBSEN	

(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.00 20 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	4.	MS.	TAPATI	BHATTACHARYA	

(ร่วมทุนไทย	-	อินเดีย)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.50 55 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	5.	คยอง	-	อิน	อิเล็กโทรนิกส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)	

หม้อแปลงไฟฟ้า	

(TRANSFORMER)	
ขนาดต่ำกว่า	1	KVA	

 5.5  30.00 158 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	6.	ชิง	ทู	เกมส์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	สหรัฐฯ	-	สเปน)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  3.89 12 จ.ขอนแก่น	
(เขต	3)	

	7.	แคล	-	คอมพ์	อีเล็คโทรนิคส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	(มหาชน)	

(ร่วมทุนไทย	-	ไต้หวัน	-	สิงคโปร์	

-	อื่นๆ)	

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	

เช่น	เครื่องคิดเลข	และ

เครื่องพิมพ์	

 5.4  1,961.90** 853 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	8.	สแต็ทส์	ซิพแพ็ค	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	สิงคโปร์	)	

INTEGRATED	CIRCUIT		  5.5  4,000.00** 150 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	 	รวม	   	 	6,023.79 1,346 เขต	 1		=	 5	
เขต	 2		=	 1	
เขต	 3		=	 2
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 6 
เคมีภัณฑ์กระดาษ
และพลาสติก 

    

	1.	ไทย	อันเป่า	ผลิตภัณฑ์กระดาษ	

จำกัด	
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)	

ภาชนะหรือกล่องกระดาษ	  6.15  46.00* 65 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	2.	ไทย	เอฟพีซี	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

บรรจุภัณฑ์พลาสติก	  6.12  21.70 20 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	3.	ไทยอินดัสเตรียล	แก๊ส	จำกัด	

(มหาชน)	
(ร่วมทุนไทย	-	อังกฤษ)	

ก๊าซไนโตรเจน	  6.1  43.70* 3 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	4.	MR.YUKIHIRO	ISHIKAWA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	สำหรับ

งานอุตสาหกรรม	

 6.12  17.00 39 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	5.	อีสเทิร์น	โพลีแพค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์พลาสติก	  6.12  340.00* 240 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	6.	นายชัยชาญ	เจริญสุข	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์เมลามีน	  6.12  88.50* 699 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	7.	MR.VIDON	JEROME	
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์เคลือบ	
ด้วยโพลิเมอร์	
(LAMINATED	PRODUCT)	

 6.12  18.00 20 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	8.	ไทย	พี.	อี.	ฟิล์ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ฟิล์มพลาสติก	  6.12  13.00 19 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)

	 	รวม	    587.90 1,105 เขต	 1		=	 1	
เขต	 2		=	 6	
เขต	 3		=	 1	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 7 
กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค  

    

	1.	เอเชียน	มารูอิชิ	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  40.00* 7 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	2.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  42.30* 167 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	

	3.	ดิจิตอล	อัลเคมี่	จำกัด	
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)	

ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบ

ธุรกิจ	

 7.16  5.48 49 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	4.	เทสโก้	อควา	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ประปาหรือน้ำ	
เพื่ออุตสาหกรรม	

 7.1.2  52.00* 11 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	5.	เกาะแก้วกรีน	เอ็นเนอร์ยี่	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากขยะเชื้อเพลิง	  7.1  18.00 23 จ.พิจิตร	
(เขต	3)	

	6.	เอช	วี	กรีน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	  7.1  51.50*  17 จ.กาญจนบุรี	
(เขต	2)	

	7.	เดอะ	โพสท์	บางกอก	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ให้บริการแก่ธุรกิจสร้าง

ภาพยนตร์	

 7.6  105.00* 46 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

8.กำแพงเพชร	ไบโอเอนเนอยี่	จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำจาก	
เชื้อเพลิงชีวมวล	

 7.1.1  2,035.00** 76 จ.กำแพงเพชร	
(เขต	3)	

	9.	มุ่งเจริญ	ไบโอแมส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตไฟฟ้าจาก	
เชื้อเพลิงชีวมวล	

 7.1  1,110.40** 55 จ.สุรินทร์	
(เขต	3)	

	10.	เชียงราย	โซล่า	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	
บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์)	

ผลิตไฟฟ้าจาก	
พลังงานแสงอาทิตย์	

 7.1  1,076.00** 8 จ.เชียงราย	
(เขต	3)	

	11.	ซิตี้กรุ๊ป	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กิจการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	

 7.18.1 12.00 10 จ.นครศรีธรรมราช	
(เขต	3)	

	12.	MR.TAKAO	TERASAKA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  20.00 6 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	13.	สยามโอเรียนท์อีเลคทริค	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  6.08 7 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	14.	มูนซุง	อิเล็คทรอนิค	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  18.00 4 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	15.	โอเชี่ยน	พรอพเพอร์ตี้	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

บริการที่จอดเรือท่องเที่ยว	  7.3  54.90* 2 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	16.	สยามแอร์	ทรานสปอร์ต	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางอากาศ	  7.9  700.00** 470 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	17.	ยูนิไวส์	ออฟซอร์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	สิงคโปร์)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9  341.00* 7 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	18.	เอส	ซี	แมนเนจเมนท์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9  270.00* 19 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	19.	กำแพงเพชร	กรีนเอ็นเนอร์ยี่	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	  7.1  570.00** 70 จ.กำแพงเพชร	
(เขต	3)	

	20.	พิจิตร	อากริพาวเวอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	  7.1  616.00** 50 จ.พิจิตร	
(เขต	3)	

21.มิตรประสงค์	กรีนพาวเวอร์	จำกัด
(ร่วมทุนไทย	-	มาเลเซีย)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	  7.1  125.00* 7 จ.สุราษฎร์ธานี	
(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	22.	คาทูน	นาที	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ศูนย์กระจายสินค้า	
ระหว่างประเทศ	
ด้วยระบบที่ทันสมัย	

 7.11  684.50** 16 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	 	รวม	   7,953.16	 1,127	 เขต	 1		=	 4	
เขต	 2		=	 7	
เขต	 3		=	 8	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 3	

	 	รวม 7	หมวดอุตสาหกรรม	  42,821.45	 10,420	 เขต	 1		=	17	
เขต	 2		=	36	
เขต	 3		=	21	
ไม่ระบุที่ตั้ง	 =	 3	

82





83



ข่าวดี ! สำหรับผู้ประกอบการไทย หน่วย BUILD กับกิจกรรมจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน ขณะนี้มีบริษัทต่างชาติ มีความประสงค์ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วน 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ลำดับที่ บริษัท ความต้องการ

1 บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย  ซื้อโรงงานที่มีกระบวนการเป่าขึ้นรูปพลาสติก 

(Injection Blowing) 

2 Bolwell Corporation Pty., Ltd. 

ประเทศออสเตรเลีย 

หาผู้ผลิต Annexes และ Awnings  

3 Renewable Energy Solutions Australia Holdings 

Ltd. ประเทศออสเตรเลีย 

หาผู้ผลิต Steel & Aluminium Fabrication สำหรับผลิต Wind 

Turbine Pole and Equipment 

4 Walbro Japan LTD. หาผู้ผลิต Hard Chrome Plating 
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ºÕ âÍ äÍ
¤Ô´¶Ö§¡ÒÃÅ§·Ø¹¤Ô´¶Ö§ 

OVERSEAS OFFICES 
BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office 
Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing, 100600, P.R.C. 
Tel: +86 10 6532 4510 Fax: +86 10 6532 1620 E-mail: beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office 
Royal Thai Embassy, Bethmannstr 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal Republic 
of Germany Tel: +49 (0) 69 9291 230 Fax: +49 (0) 69 9291 2320 E-mail: fra@boi.go.th 

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office 
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Room 1216-1218, 
Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou, 510064, P.R.C. Tel: +86 20 8333 8999 
Ext. 1216-18, +86 20 8387 7770 Fax: +86 20 8387 2700 E-mail: guangzhou@boi.go.th 

LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office 
Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor, Los Angeles, 
CA 90004, U.S.A. Tel: +1 (0) 323 960 1199 Fax: +1 (0) 323 960 1190 E-mail: boila@boi.go.th 

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office 
61 Broadway, Suite 2810, New York, N.Y. 10006, U.S.A. Tel: +1 (0) 212 422 9009 
Fax: +1 (0) 212 422 9119 E-mail: nyc@boi.go.th 

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office 
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building 7th Floor, 1-9-16 Kyutaro-Machi, 
Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394  
E-mail: osaka@boi.go.th 

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office 
Ambassade Royale de Thailande 8, Rue Greuze, 75116, Paris, France 
Tel: +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax: +33 (0) 1 5690 2602 E-mail: par@boi.go.th 

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office 
#1804, 18th Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro 1- ga, Jung-gu, Seoul, 
100-706, Korea Tel: (822) 319 9998 Fax: (822) 319 9997 E-mail: seoul@boi.go.th 

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office 
Royal Thai Consulate-General 15th Floor, Crystal Century Tower, 567 Weihai Road, 
Shanghai, 200041, P.R.C. Tel: +86 21 6288 9728-9 Fax: +86 21 6288 9730 
E-mail: shanghai@boi.go.th 

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office 
Suite 101, Level 1, 234 George Street, Sydney, New South Wales, 2000, Australia 
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883 E-mail: sydney@boi.go.th 

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office 
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, 
+46 (0) 8 463 11 74-5 Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th 

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office 
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin - Yi Road, Sec.5, Taipei 110, 
Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663 Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th 

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office 
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
107-0052, Japan Tel: +81 (0) 3 3582 1806 Fax: +81 (0) 3 3589 5176 E-mail: tyo@boi.go.th 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ã¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 
ÈÙ¹Â�àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 1 (àªÕÂ§ãËÁ‹) 
หอง 108 -110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค 

เลขท่ี 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 

โทร. 0 5320 3397-400 โทรสาร 0 5320 3404 

อีเมล : chmai@boi.go.th 

ÈÙ¹Â�àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 2 (¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ) 
2112/22 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

โทร. 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182 

อีเมล : korat@boi.go.th 

ÈÙ¹Â�àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 3 (¢Í¹á¡‹¹) 
177/54 หมู 17 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303 

อีเมล : khonkaen@boi.go.th 

ÈÙ¹Â�àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 4 (ªÅºØÃÕ) 
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท 

ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

โทร. 0 3840 4900 โทรสาร 0 3840 4997-9 

อีเมล : chonburi@boi.go.th 

ÈÙ¹Â�àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 5 (Ê§¢ÅÒ) 
7-15 อาคารไชยยงค ถ.จุติอุทิศ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 

โทร. 0 7434 7161-5 โทรสาร 0 7434 7160 

อีเมล : songkhla@boi.go.th 

ÈÙ¹Â�àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 6 (ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ) 
49/21-22 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 

โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435 โทรสาร 0 7728 4638 

อีเมล : surat@boi.go.th 

ÈÙ¹Â�àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 7 (¾ÔÉ³ØâÅ¡) 
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โทร. 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 

อีเมล : phitsanulok@boi.go.th 

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ 
ÈÙ¹Â �»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ Œ́Ò¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199 

อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th  

และ ÈÙ¹Â �ºÃÔ¡ÒÃÇÕ«‹ÒáÅÐãºÍ¹ØÞÒμ·Ó§Ò¹ 
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 

อีเมล : visawork@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th 

อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

สมาคมสโมสรนักลงทุน 
อาคารทีพีแอนดที ชั้น 16 เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0 2936 1429 ตอ 201-208 

โทรสาร 0 2936 1441-2 อีเมล : is-investor@ic.or.th เว็บไซต : www.ic.or.th 

สำนักงานคณ
ะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

วารสารสงเสริมก
ารลงทุน  ปที่ 22  ฉบับที่ 5  พ

ฤ
ษภ

าคม 2554  
w
w
w
.boi.go.th

I N V E S T M E N T  P R O M O T I O N J O U R N A Lwww.boi.go.th 

»‚·Õè 22  ©ºÑº·Õè 5  ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554 

ÇÒÃÊÒÃ 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
555 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท :  0 2553 8111 โทรสาร : 0 2553 8222 
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th 

ºÕâÍäÍá¿Ã � 2011 
10 - 25 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2554 

ÍÔÁá¾ç¤ àÁ×Í§·Í§¸Ò¹Õ 
www.boifair2011.com 




