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การลงทุน หรือบีโอไอ
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ศ ฐ ิจการลงทุน

หนวยงานบริการอื่นๆ
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพีแอนดที ชั้น 16 เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต
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Website : www.ic.or.th
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ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
108-110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค หอง 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100
โทร. 0 5320 3397-400 โทรสาร 0 5320 3404 E-mail : chmai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182
E-mail : korat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303
E-mail : khonkaen@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3849 1820-40 โทรสาร 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7-15 อาคารไชยยงค ถ.จุติอุทิศ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7434 7161-5
โทรสาร 0 7434 7160 E-mail : songkhla@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
49/21-22 ถ.ศรีวชิ ยั ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435
โทรสาร 0 7728 4638 E-mail : surat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 E-mail : phitsanulok@boi.go.th
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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
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Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou, 510064, P.R.C.
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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

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 : thThailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18 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 ofth Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate-General 15 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

www.boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883
E-mail: sydney@boi.go.th
STOCKHOLMth : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4 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
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin – Yi Road,
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Bldg. 7th Floor,
Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th
Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394 E-mail: osaka@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
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และ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194
E-mail : visawork@boi.go.th Website : www.boi.go.th
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อิเล็กทรอนิกสและยานยนต อุตสาหกรรมเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

ชนกพร หนูหอม
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โอกาส

และความก าวหน า

ในอุตสาหกรรมยานยนต

ในป 2413 รถยนต ไดถูกประดิษฐขึ้นในประเทศฝรั่งเศส โดยใช
ลอเหล็ก จึงไมสามารถใหความสะดวกสบายหรือวิ่งดวยความเร็ว
สูงๆ ได ในป 2372 ชารล กูดเยียร ไดคนพบกรรมวิธีทำใหยาง
แข็ ง ตั ว (Volcanizing) ซึ่ ง เป ด โอกาสให ย างดิ บ สามารถเป น
วัตถุดิบที่จะมาใชทำผลิตภัณฑยางตางๆ ได โดยเฉพาะการผลิตยาง
สำหรับลอรถยนต จากนั้นการพัฒนายางสำหรับยานยนต จึงมี
วิวัฒนาการควบคูไปกับอุตสาหกรรมยานยนต
เริม่ จากในป 2431 จอหน ดัลลอปไดประดิษฐยางสำหรับรถจักรยานสองลอ
ทำดวยยางในที่ประเทศไอรแลนด ซึ่งเปนยางและมีหนังหุมอยู นับเปนครั้งแรก
ในประวัติศาสตร ซึ่งมีการใชยางอัดลมกันอยางจริงจัง อยางไรก็ตามเพราะวา
หนังมักจะฉีกขาดเร็ว ดังนั้นยางในจึงรั่วในเวลาอันสั้น จากนั้นเขาจึงสังเกตพบวา
ยางที่ทำใหแข็งตัวแลว (Volcanizing) มีความตานทานพอที่จะไมฉีกบิ่นไดงาย
และในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการทำผาใบเคลือบยางแลวนำไปหุมยางใน
นับตั้งแตนั้นเปนตนมายางธรรมชาติก็ไดมามีสวนในการผลิตยางรถยนต

มักจะขาดงาย การปรับปรุงและพัฒนายางได
กาวหนาอยางตอเนื่อง และมีเทคนิคใหมๆ
เชน การผลิตยางที่มีขอบยางเปนเสนลวด
(Bead Wire) และผลิตภัณฑยางชนิดใหมๆ
ในป 2483 วัตถุสังเคราะหไดถูกนำมา
ใชทำเปน Cord แทนทีผ่ า ฝาย และเมือ่ ไนลอน
ไดถูกพัฒนาขึ้นจนสามารถนำมาใชเปนสวน

ในตอนปลายของศตวรรษที่ 19 เครื่องจักรสันดาปภายในก็ไดถูกสรางขึ้น
ตั้ ง แต นั้ น มายางอั ด ลมก็ ไ ด พั ฒ นาควบคู ไ ปกั บ ความก า วหน า ของเทคโนโลยี
เครื่องยนต
ยางเสนแรกของโลกเปนยางผาใบซึ่งถูกเรียกวา “36 x 4” สรางขึ้นมาโดย
กูดริช (Goodrich) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อป 2441 หลังจากนั้นในป 2455
คาร บ อนแบล็ ก ได ถู ก นำมาใช เ ป น ครั้ ง แรก เพื่ อ เป น ตั ว เสริ ม ความทนทาน
(Reinforce Agent) สำหรับการทำหนายาง (Tread) ความคงทนของยางจึงถูก
ปรับปรุงใหดีขึ้น
การปรับปรุงโดยสารเคมีชนิดตางๆ ก็ไดถกู นำมาใชและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
ในป 2458 ไดมกี ารนำเอา Cord มาใชในยางแทนผาใบเปนครัง้ แรก ดังนัน้ ยุคของ
ผาใบจึงสิ้นสุดลง โดยเหตุผลที่วายางผาใบมักจะเสียรูปในขณะที่วิ่ง และเสนดาย
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ประกอบของยาง ไนลอนจึงถูกนำมาใชแทนยางเปนจำนวนมาก เพราะขอได
เปรียบที่วามีความทนทานมากกวา เบากวา จนถึงทุกวันนี้ ไนลอนก็ยังคงใชทำ
เปน Cord สำหรับรถบรรทุกและรถบัส

สำหรับวัสดุที่ใชทำเข็มขัดรัดหนายาง (Belt) ผลิตภัณฑสิ่งทอเปนวัสดุ
ชนิดแรกที่นำมาใช อยางไรก็ตามหลังจากที่มีการนิยมใชยาง Radial กันอยาง
กวางขวางและเสนลวดเหล็กกลาก็ถูกนำมาใชทำ Belt แทน ซึ่งเปนสวนประกอบ
ของยางอยางหนึ่ง ไดเพิ่มขึ้นตามอัตราที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากเทคนิค
ใหมที่มาเปลี่ยนแปลงรถยนต จึงทำใหมีความตองการยางที่มีความคงทนสูงและ
สามารถใชความเร็วสูงมากยิง่ ขึน้ และจากการพัฒนาดวยเทคนิคใหมๆ นีเ้ องผลิตภัณฑ
ชนิดใหม เชน ยางขนาดเล็ก ยางเรเดียล ยางนิรภัย ยางที่สามารถอุดรอยรั่วได
เอง ฯลฯ ก็ไดถูกผลิตขึ้นมา
การจำแนกประเภทของยางรถยนต ตามลั ก ษณะโครงสร า งของยาง
สามารถจำแนกออกไดเปน 3 แบบคือ
1. โครงสรางแบบเรเดียล (Radial Construction)
โครงยาง (Carcass) ไดถกู ออกแบบใหมแี นวเสนคอรด (Cord) จากขอบยาง
ดานหนึ่ง ไปยังขอบยางอีกดานหนึ่ง หรือเสนคอรดไปตามแนวรัศมีของเสนยาง
หรือโครงยางจะวางทำมุม 90 องศากับเสนรอบวงยาง โดยมีเข็มขัดรัดหนายาง
คาดยึดโครงยางเอาไวในแนวเสนรอบวง ทำใหหนายางมีความแข็งแรง
2. โครงสรางแบบธรรมดา (ฺBias Construction)
โครงยาง (Carcass) ถูกจัดยางใหอยูในแนวแทยงจากขอบยางดานหนึ่ง
ไปยังอีกดานหนึ่ง โดยแตละชั้นของโครงยางจะวางสลับกัน และอาจมีผาใบเสริม
หนายางคาดปองกันโครงยางเอาไวดวย
Michelin 17.1%
Others 21.2%
Triangle 1.0%
GITI - Gajah
Tunggal 1.9%
Cheng Shin 1.7%
Toyo 1.7%
Kumho 2.1%
Cooper 2.3%
Hankook 2.7%
Yokohama 2.9%
Sumitomo 3.2%

กันยายน 2553

Bridgestone 16.9%

Goodyear 14.9%
Continental 5.9%
Pirelli 4.5%

3. โครงสร า งแบบเบ็ ล ท ไ บแอส
(Belted Bias Contruction)
โครงยาง (Carcass) เหมือนกับยาง
แบบธรรมดา (Bias Tire) แตมีเข็มขัดรัดหนา
ยางเหมื อ นกั บ โครงสร า งยางแบบเรเดี ย ล
คาดยึ ด โครงยางเอาไว ดั ง นั้ น ยางแบบนี้
มักมีคุณลักษณะอยูระหวางยางเรเดียลกับ
ยางธรรมดา สำหรับยางประเภทนีใ้ นเมืองไทย
ไมมีการผลิต

อุตสาหกรรมยานยนต
ประกอบดวย
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
จำนวนมาก เชน
อุตสาหกรรมโลหะ
สิ่งทอ และยาง เปนตน
จะเห็ น ได ว า อุ ต สาหกรรมยานยนต
ประกอบดวยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของจำนวน
มาก เชน อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมสิง่ ทอ
อุตสาหกรรมยาง เปนตน ทั้งนี้อุตสาหกรรม
ยางรถยนตเปนอุตสาหกรรมทีใ่ ชยางธรรมชาติ
ไดแก ยางแผนรมควันและยางแทงมากที่สุด
และเปนวัตถุดิบหลัก มีการใชยางธรรมชาติ
ในยางรถยนต แ ต ล ะเส น ระหว า ง 2 - 20
กิโลกรัม ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั ขนาดของยางรถยนต
และวัตถุประสงคของการใชงาน โดยเฉพาะ
ยางรถโดยสารและรถบรรทุก จะใชยางธรรมชาติ
ในปริมาณมากกวายางรถยนตนงั่ และรถปกอัพ
ซึ่งเปนยางขนาดเล็ก

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊáÅÐÂÒ¹Â¹μ
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¾×èÍ¡ÒÃ¢ÂÒÂμÑÇ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§ä·Â

อยางไรก็ตาม เนื่องจากไนลอนมีราคาสูง ทำใหมีการนำเอา Polyester
เขามาทำเปน Cord สำหรับยางชนิดเรเดียลรถยนตนั่งในเวลาตอมา
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รอยละ 6 บริษัทพิเรลลี ของประเทศอิตาลี
ประมาณรอยละ 4.5 บริษัทซูมิโตโม ของ
ประเทศญีป่ นุ ประมาณรอยละ 3.2 และบริษทั
โยโกฮามา ประมาณรอยละ 3

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
ปจจุบันมีผูผลิตยางรถยนตหลายบริษัท การแบงสัดสวนตลาดกันระหวาง
3 บริษัทยักษใหญ เรียงลำดับดังนี้ บริษัทมิชลิน ของประเทศฝรั่งเศส มีสวนแบง
ตลาดโลกในป 2551 คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.1 บริษทั บริดจสโตน ของประเทศญีป่ นุ
มีสวนแบงประมาณรอยละ 16.9 และบริษัทกูดเยียร ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามมาเปนอันดับที่ 3 มีสว นแบงประมาณรอยละ 14.9 สวนทีเ่ หลือเปนบริษทั อืน่ ๆ
ไดแก บริษัทคอนติเนนตัล ของประเทศเยอรมนี มีสวนแบงตลาดโลกประมาณ

ไทยมีความพรอมดานวัตถุดิบ
โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักคือ ยางธรรมชาติ
ความพรอมดานสาธารณูปโภค
การสนับสนุนจากภาครัฐ

ผูผลิตยางรถยนตรายใหญหลายราย
เขามาประกอบธุรกิจในการผลิตยางรถยนต
ในประเทศไทย รวมถึ ง ยางยานพาหนะอื่ น
ไดแก ยางสำหรับอากาศยาน หรือยางลอรถ
จักรยานยนต ดวย เชน มิชลิน บริดจสโตน
ดั ล ลอป แม็ ก ซิ ส เป น ต น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
ประเทศไทยมี ค วามพร อ มด า นวั ต ถุ ดิ บ
โดยเฉพาะวั ต ถุ ดิ บ หลั ก คื อ ยางธรรมชาติ
ความพรอมดานสาธารณูปโภค การสนับสนุน
จากภาครัฐ รวมถึงนโยบายสงเสริมการลงทุน
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน การผลิตยางยานพาหนะ
จัดอยูในกิจการประเภท 4.10 กิจการผลิต
ชิ้ น ส ว นยานพาหนะ ซึ่ ง เป น กลุ ม กิ จ การที่
ใช เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง ตามมาตรการส ง เสริ ม
การลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายดวย
จึงนับเปนโอกาสอันดีที่จะขอรับการ
สงเสริมการลงทุน เพื่อใหมีการพัฒนาการ
ผลิตยางรถยนตในประเทศใหมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ใหเกิดมูลคาเพิ่มในประเทศ การแปรรูปยาง
ธรรมชาติเปนผลิตภัณฑ ทั้งเพื่อการสงออก
และสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศ
อีกทางหนึ่งดวย
ที่มาขอมูล บริษัท มิชลิน และความรู
ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ยางรถยนต ของบริ ษั ท
บริดจสโตน

อิเล็กทรอนิกสและยานยนต อุตสาหกรรมเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

อนิณ เมฆสุขใส
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ความกา วหนา

จากวิ ก ฤติ ก ารณ ร าคาน้ ำ มั น ที่ มี แ นวโน ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ผนวกกั บ ความตื่ น ตั ว เกี่ ย วกั บ ป ญ หา
โลกรอน ทำใหผูผลิตและผูบริโภคเริ่มมองหาพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ มากขึ้น ไมวาจะเปนการใช
กาซโซฮอล ไบโอดีเซล กาซเอ็นจีวี หรือแอลพีจี รวมถึงการใชรถยนต ไฮบริด ที่ปจจุบันเปนทางเลือกที่
หลายคนมองวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการประหยัดพลังงานและลดปญหาสิ่งแวดลอม

»ÍÃàª‹ ¼ÙŒ¼ÅÔμäÎºÃÔ´¤Ñ¹áÃ¡
Lohner-Porsche Mixte Hybrid ถือเปนรถยนตไฮบริดคันแรก ออกแบบโดย
ดร.เฟอรดินานด ปอรเช ในป 2532 ซึ่งกลายเปนตนแบบรถยนตไฮบริดแบบ
Series Hybrid ของหลายๆ คายในเวลาตอมา ไมวาจะเปน Chevrolet Volt,
Ople Flextreme และ Cardilac Escalade อยางไรก็ตาม ระบบไฮบริดยังไมเปน
ทีน่ ยิ มในกลุม ผูบ ริโภคมากนัก จนกระทัง่ ในป 2540 เมือ่ โตโยตา พรีอสุ เปดตัวเปน
ครัง้ แรกในประเทศญีป่ นุ ในฐานะรถยนตรนุ แรกทีน่ ำระบบไฮบริดมาใชในเชิงพาณิชย
(Mass Production) ตามดวยฮอนดา อินไซต ในป 2542 ซึ่งเปนชวงเวลาที่
ราคาน้ำมันเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทำใหผูผลิตรถยนตรายอื่นๆ
เริ่มพัฒนารถยนตที่ใชระบบไฮบริดในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 20 กันมากขึ้น

ในปทผี่ า นมา รถยนตไฮบริดถูกจำหนาย
แลวกวา 2.7 ลานคันทั่วโลก โดยในจำนวนนี้
เป น การจำหน า ยในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ประมาณ 1.6 ลานคัน หรือคิดเปนรอยละ 59
ของยอดขายรวม ตามดวยประเทศญี่ปุนซึ่ง
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลใหคนญี่ปุนหัน
มาใชรถยนตไฮบริดผาน Scrappage Program
(นโยบายสงเสริมใหประชาชนใชรถใหมแทน
รถเกาที่มีอายุการใชงานตั้งแต 13 ปขึ้นไป)
และ Tax Break (นโยบายลดหยอนภาษีสำหรับ
ผู ซื้ อ รถยนต ไ ฮบริ ด ) โดยมี ย อดขายรวม
ประมาณ 0.9 ลานคัน หรือคิดเปนรอยละ 33
และยุโรปประมาณ 0.2 ลานคัน หรือคิดเปน
รอยละ 7

รถยนต ไฮบริดยังไมเปนที่นิยม
ในชวงแรกที่ผลิตออกมา
จนเมื่อโตโยตา พรีอุส
เปดตัวครั้งแรก
ในประเทศญี่ปุน ในป 2540
´Ã.à¿ÍÃ´Ô¹Ò¹´ »ÍÃàª‹ ¡Ñº Mixte Ã¶äÎºÃÔ´¤Ñ¹áÃ¡

กันยายน 2553

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊáÅÐÂÒ¹Â¹μ
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ของเทคโนโลยีไฮบริด

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊáÅÐÂÒ¹Â¹μ
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ระบบไฮบริด
คือ ระบบการทำงานรวมกัน
ระหวางเครือ่ งยนตสนั ดาปภายใน
รวมกับมอเตอร ไฟฟา
ในการขับเคลื่อนตัวรถ

âμâÂμŒÒ ¾ÃÕÍØÊ àÃÔèÁ¨ÓË¹‹ÒÂÊÙ‹μÅÒ´ã¹»‚ 2540

ปจจุบัน โตโยตาครองตำแหนงรถยนตไฮบริดที่ขายดีที่สุดในโลก จำหนาย
ใน 50 ประเทศ โดยมียอดขายครบ 2 ลานคันเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 ซึ่งพรีอุส
เปนรุน ทีไ่ ดรบั ความนิยมสูงสุด มียอดขายรวมประมาณ 1.6 ลานคัน เมือ่ ตนป 2552
ตามดวยฮอนดา ที่มียอดขายครบ 3 แสนคันในเดือนกุมภาพันธ 2552 และฟอรด
ดวยยอดขายประมาณ 1 แสนคันในเดือนธันวาคม 2552 จะเห็นไดวา ในปจจุบัน
ไมไดมีเพียงรถยนตไฮบริดยักษใหญ 2 รายจากแดนปลาดิบเทานั้นที่ผูกขาดใน
ตลาดนี้ แตยังรวมไปถึงฟอรด และจีเอ็มที่พัฒนารถยนตไฮบริดออกสูตลาด
เชนกัน โดยนำรุนเอสเคป (SUV) และซิลเวอราโด (Pick-up Truck) เปนตัวชูโรง

¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§à·¤â¹âÅÂÕäÎºÃÔ´
ระบบไฮบริด คือ ระบบการทำงานรวมกันระหวางเครื่องยนตสันดาป
ภายใน (Internal Combustion Engine) รวมกับมอเตอรไฟฟา ในการขับเคลื่อน
ตัวรถ โดยมีสวนประกอบหลัก ไดแก
- เครื่องยนต ซึ่งจะถูกออกแบบใหมีขนาดเล็กกวาเครื่องยนตทั่วไป
เพื่อลดไอเสีย
- มอเตอรไฟฟา ทำหนาที่เปนทั้งมอเตอรขับเคลื่อนรถ และเปนเครื่อง
กำเนิดไฟฟา ทำใหสามารถเปลีย่ นพลังงานจากเครือ่ งยนตเปนพลังงาน
ไฟฟาและนำไปเก็บไวในแบตเตอรี่

- เครือ่ งกำเนิดไฟฟาหรือ Generator
เปนตัวผลิตไฟฟาใหกับแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่ เปนแหลงเก็บพลังงาน
สำหรับมอเตอรไฟฟา
- ระบบเกียรสงถายกำลัง ซึ่งจะมี
คุณสมบัติแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
รถไฮบริดของแตละยี่หอ
ด ว ยองค ป ระกอบต า งๆ เหล า นี้ ไม
เพียงแตจะทำใหรถยนตไฮบริดชวยประหยัด
การใชเชือ้ เพลิง แตยงั ชวยลดปญหาสิง่ แวดลอม
จากไอเสี ย เนื่ อ งจากในช ว งที่ ร ถติ ด เครื่ อ ง
จอดอยูเ ปนเวลานานๆ ระบบจะตัดการทำงาน
ของเครื่ อ งยนต อั ต โนมั ติ ซึ่ ง เป น การช ว ย
ประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง นอกจากนั้ น ระบบ
Regenerative Braking ยังสามารถนำพลังงาน
ที่ เ หลื อ ในรู ป ของความร อ น แปลงให เ ป น
กระแสไฟฟาไปเก็บไวในแบตเตอรี่ รวมทั้ง
การลดขนาดเครื่ อ งยนต ยั ง ช ว ยลดปริ ม าณ
ไอเสียจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณอีกดวย
เป น ที่ ท ราบกั น ดี อ ยู แ ล ว ว า หลั ก การ
ทำงานของรถยนตไฮบริดคือ การใชเครือ่ งยนต
ผสานกำลังกับมอเตอรไฟฟาเปนตัวขับเคลือ่ นรถ
อยางไรก็ตาม ระบบไฮบริด สามารถแบงไดเปน
3 ระบบหลักๆ ไดแก Series Hybrid, Parallel
Hybrid และ Series-Parallel Hybrid ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบการทำงานของระบบทั้ง
สามแบบโดยยอไดดังนี้
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ขอเปรียบเทียบ
Series Hybrid
- แหลงพลังงานที่ใชใน - มอเตอรไฟฟาเทานั้น
การขับเคลื่อนรถยนต

- ตัวอยางรถ

Chevrolet Volt

หมายเหตุ * Regenerative braking system ซึ่งเปนระบบที่นำมอเตอรไฟฟามาใชในการชวยชะลอรถแทนเบรกปกติ โดยระบบนี้
จะสามารถเปลี่ยนโหมดของมอเตอรเปนตัวผลิตกระแสไฟฟา (Generator) เปลี่ยนพลังงานความรอนจากการเบรกเปนกระแสไฟฟา
และนำไปเก็บไวในแบตเตอรี่
โดยปจจุบนั คายผูผ ลิตรถยนตสว นใหญ
หันมาพัฒนาระบบ Series - Parallel Hybrid
ปจจุบัน คายผูผลิตรถยนตสวนใหญ
เนือ่ งจากมีความยืดหยุน ในการใชงานมากกวา
หันมาพัฒนาระบบ Series - Parallel Hybrid
สองระบบแรก ซึง่ สามารถปรับเปลีย่ นโหมดได
ซึ่งเปนการผสานการทำงานจากทั้งมอเตอร ไฟฟา
ตามสภาพการขับขี่ โดยในชวงทีร่ ถเคลือ่ นทีช่ า
(เฉลี่ยไมเกิน 65 กิโลเมตรตอชั่วโมง) รถจะ
และเครื่องยนตเขาดวยกัน จึงทำใหประหยัดน้ำมัน
วิ่งดวยระบบไฟฟา (Series Hybrid) ในขณะที่
และเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่
เมื่อรถมีการเคลื่อนตัวดวยความเร็วที่สูงขึ้น
ระบบจะปรั บ มาใช พ ลั ง งานจากเครื่ อ งยนต
ตอเมื่อมีการเรงแซงหรือขึ้นทางชัน ระบบจะ
ปรับโหมดไปใชระบบ Parallel Hybrid ซึง่ เปน
การผสานการทำงานจากทั้ ง มอเตอร ไ ฟฟ า
และเครื่องยนตเขาดวยกัน จึงทำใหประหยัด
น้ำมันและเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่
ในปจจุบัน ผูผลิตรถยนตหลายคาย
มีการพัฒนาระบบไฮบริดใหสามารถใชพลังงาน
ไดคุมคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น
โดยในป ที่ ผ า นมา ฮุ น ไดได น ำรถฮุ น ไดรุ น
Elantra LPI (Liquefied Petroleum Injected)
Hybrid เริม่ จำหนายครัง้ แรกในเดือนกรกฎาคม
2552 ในเกาหลีใต โดยรถรุน นีถ้ อื เปนรถยนต

กันยายน 2553
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- แหลงผลิตกระแสไฟฟา - เครื่องยนตเปนหลัก และ
Regenerative Braking
เพื่อนำไปเก็บไวใน
System* เปนตัวเสริม
แบตเตอรี่
- สภาพที่เหมาะสมกับ - จราจรติดขัดหรือหนาแนน
การใชงาน
- ราคา
- สูง เนื่องจากรถขับเคลื่อนดวย
มอเตอรไฟฟาเพียงอยางเดียว
จึงตองใชแบตเตอรี่ขนาดใหญ

Parallel Hybrid
Series-Parallel Hybrid
- ตองขับเคลื่อนโดยใชมอเตอร - ไดทั้งแบบ Series หรือ Parallel
ไฟฟารวมกับเครื่องยนตเทานั้น
Hybrid หรือจากเครื่องยนต
อยางเดียว
- Regenerative Braking System - จากทั้งเครื่องยนตและ
เปนหลักและเครื่องยนตเปน
Regenerative Braking
ตัวเสริม
ขึ้นอยูกับสภาพการขับขี่
- สามารถใชความเร็วสูงได
- เครื่องยนตสามารถปรับระบบให
เหมาะสมกับทุกสภาพการขับขี่
- ต่ำ เนื่องจากกระแสไฟฟาผลิต - ปานกลาง เนื่องจากเปน
จาก Regenerative Braking
การผสมกันของทั้งสองระบบ
System เปนหลัก จึงไมตองการ
แบตเตอรี่ขนาดใหญ
Honda Insight, Civic และ Accord Toyota Prius, Ford Escape, GM,
Lexus, Nissan
(รุนแรกๆ)
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ไฮบริดรุนแรกที่ขับเคลื่อนดวยกาซแอลพีจี และยังเปนรถรุน แรกทีใ่ ชแบตเตอรีท่ ที่ ำ
จากลิเทียม โพลิเมอร ในขณะนีเ้ ดมเลอร ไครสเลอร เปดตัว S400 Blue Hybrid
ครัง้ แรกในงาน Chicago Auto Show ในปทผี่ า นมา โดยเปนรถยนตไฮบริดรุน แรก
ทีใ่ ชแบตเตอรีผ่ ลิตจากลิเทียม ไอออน โดยรถยนตรนุ นีเ้ ปนการพัฒนารวมกันระหวาง
เดมเลอร (เยอรมนี) และบีเอ็มดับเบิลยู โดยบีเอ็มดับเบิลยูไดเปดตัวไฮบริดรุน Active
Hybird 7 อยางยิ่งใหญไปแลวเชนกันในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปที่ผานมา

ฮุนได เดมเลอร ไครสเลอร และบีเอ็มดับเบิลยู
ตางก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนารถยนต ไฮบริด
สำหรับโตโยตา ผูครองตลาดรถยนตไฮบริดเปนอันดับหนึ่งในขณะนี้ ก็ได
พัฒนาพรีอุสรุนใหม ภายใตชื่อ Prius Custom Plus Concept และ Toyota FTCH (Future Toyota Compact Hybrid) ซึ่งเปนการปรับปรุงระบบจากพรีอุส
รุนกอน แตจะมีขนาดเล็กกวา รวมทั้งมีน้ำหนักเบากวา ทำใหระบบสามารถใช
เชื้อเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา
ในภาพรวม สามารถกลาวไดวา โตโยตา มีความไดเปรียบในฐานะผูน ำรถยนต
ไฮบริด ไมแตเฉพาะการเปนผูน ำดานสวนแบงตลาด แตยงั เปนผูน ำดานการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบไฮบริด โดยกวาสิบปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน โตโยตาจดสิทธิบตั ร
เทคโนโลยีระบบไฮบริดและสวนประกอบตางๆ แลวกวา 2,000 รายการ มากกวา
คูแขงสำคัญคือ ฮอนดาเกือบสองเทา ซึ่งสงผลใหรถยนตคายอื่นๆ เชน ฟอรด
จีเอ็ม หรือแมแตฮอนดา จำเปนตองจายเงินหรือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อใช
เทคโนโลยีรวมกับโตโยตา
ซึ่งจะเห็นไดจากตัวอยางของฟอรด เอสเคป ที่ถึงแมจะมีการออกแบบ
เครื่ อ งยนต ด ว ยตั ว เอง แต ก็ จ ำเป น ต อ งพึ่ ง พาเทคโนโลยี ไ ฮบริ ด ที่ โ ตโยต า ถื อ
สิทธิบัตรไวถึง 20 รายการ ฟอรดจึงตกลงแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
เครื่องยนตดีเซลที่ตัวเองไดจดสิทธิบัตรไวกับโตโยตา โดยภายหลังโตโยตาไดนำ
เทคโนโลยีดงั กลาวไปพัฒนารถของตัวเองจนกลายเปน Toyota Highland Hybrid
และ Lexus RX 400h 4WD-i
ถึงแมวาตลาดรถยนตไฮบริดในประเทศไทยยังไมเปนที่นิยมมากนัก โดย
ปจจุบนั มีเพียง Toyota Camry Hybrid ทีม่ กี ารผลิตและจำหนายในตลาดบานเรา

ซึ่งการผลิต Traction Motor
สำหรับรถยนต ไฮบริด และการผลิต
Regenerative Braking System จะไดรับสิทธิ
และประโยชนตามกิจการที่ ใหความสำคัญเปนพิเศษ

Mercedes-Benz S400

แตในอนาคต เชื่อมั่นไดวารถยนตไฮบริดจะมี
ความนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยบีโอไอ
ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนารถยนต
ไฮบริ ด และชิ้ น ส ว น โดยใหการสงเสริมการ
ลงทุนในกิจการประเภท 4.10 กิจการผลิตชิน้ สวน
ยานพาหนะ ซึง่ การผลิต Traction Motor สำหรับ
รถยนตไฮบริด และการผลิต Regenerative
Braking System จะไดรบั สิทธิและประโยชนตาม
กิจการทีใ่ หความสำคัญเปนพิเศษ เชน ยกเวน
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล 8 ป ทุกเขต และยกเวน
อากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรทุกเขต
สวนสิทธิและประโยชนอื่นๆ จะไดรับ
ตามเกณฑที่ตั้ง รวมทั้งประเภท 4.12 กิจการ
ผลิตรถยนต ประเภทยอย 4.12.4 การผลิต
รถยนตแบบใหม ซึง่ จะรวมถึงการผลิตรถยนต
ทีม่ กี ารติดตัง้ ระบบ Hybrid Drive และระบบ
Brake Energy Regeneration โดยจะไดรบั สิทธิ
ยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรทุกเขต
ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล 5 - 6 ป ขึน้ อยูก บั
ขนาดการลงทุ น ที่ ไ ม ร วมค า ที่ ดิ น และ
ทุนหมุนเวียน (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ
ศึกษาไดจาก www.boi.go.th) ทัง้ นีเ้ พือ่ ชักจูง
ใหเกิดการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนและ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอมในประเทศไทยตอไปในอนาคต

อิเล็กทรอนิกสและยานยนต อุตสาหกรรมเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

ธนาวดี คุวสานนท
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ในปจจุบัน ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสเกือบทุกประเภท ไดเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย ซึ่ง
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสแตละชนิด ไดถูกออกแบบใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง เชน ระบบปอนขอมูลดิจิตอลบนหนาจอ หรือระบบเปด-ปดอุปกรณแบบอัตโนมัติ สวนผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสชนิดพกพา โดยสวนใหญมกั มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา หรือมีการทำงานทีซ่ บั ซอนมากยิง่ ขึน้
จะเห็นไดวา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมกี ารพัฒนาอยางรวดเร็ว ในชวงเวลา
ไมกี่สิบปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากความตองการของผูบริโภค บวกกับความคิด
สร า งสรรค ข องนั ก ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทำให เ กิ ด การพั ฒ นา
เทคโนโลยีใหสูงขึ้นตามลำดับ โดยการบูรณาการความรูจากหลายดานเขาดวยกัน
เชน ความรูเกี่ยวกับการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการออกแบบรูปลักษณของผลิตภัณฑ
ตามหลักสรีรศาสตร รวมทั้งเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการผลิต เปนตน เพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค และความคิดสรางสรรคของ
นักออกแบบเหลานั้นได

μŒÍ§ÁÕÊÒÂ¡ÒÃ¼ÅÔμ·Õè¤ÃºÇ§¨Ã
ถาจะพิจารณาถึงการสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวคิดของ Mr.Stan Shih
ซึ่งเปนผูกอตั้งบริษัท Acer แหงประเทศไตหวัน มีขอสังเกตถึงความเปนไปได
ของการสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไวอยางนาสนใจ และ
แสดงธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้ดวยภาพ “เสนโคงรอยยิ้ม” หรือ “Shih’s
Smiling Curve”
Mr.Stan Shih กลาววา การเพิ่มมูลคาของอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
ขั้นสูง เชน กลุมอุตสาหกรรมผลิตคอมพิวเตอร มีความสัมพันธกับลักษณะของ
การประกอบกิจการอยางมีนัยสำคัญ กลาวคือ หากผูผลิตมีนโยบายการผลิต
พรอมการทำวิจัยและพัฒนา ในผลิตภัณฑที่สามารถจดสิทธิบัตรหรือเปนเจาของ
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Shih’s Smiling Curve
ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น หรื อ เรี ย กว า มี
ตราสินคาเปนของตนเองได ก็จะเปนกิจการ
ที่มีมูลคาเพิ่มสูง
หากเปนกิจการที่ทำงานดานการตลาด
เพื่ อ จำหน า ยและให บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ ใ น
ตราสินคาของตนเองดวย ก็จะมีมูลคาเพิ่มสูง
เช น เดี ย วกั น แต ห ากเป น การรั บ จ า งผลิ ต
ตามแบบที่ ส ง มาจากลู ก ค า เท า นั้ น ก็ จ ะมี
มู ล ค า เพิ่ ม น อ ยที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ลั ก ษณะ
กิจการที่มีงานตนน้ำ (งาน R&D) หรืองาน
บริการที่ปลายน้ำ (งานการตลาดและบริการ)
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ตองใช เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง
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ลักษณะดังที่กลาวมา จึงสามารถอธิบายเปน “เสนโคงรอยยิ้ม” หรือ “Shih’s
Smiling Curve” โดยแกนตั้งแสดงถึงมูลคาเพิ่ม และแกนนอนแสดงถึงลักษณะ
กิจการเริ่มจากตนน้ำไปจนถึงปลายน้ำในสายการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
นั่นเอง

การเพิ่มมูลคาของอุตสาหกรรมที่ ใช
เทคโนโลยีขั้นสูง มีความสัมพันธกับลักษณะของ
การประกอบกิจการอยางมีนัยสำคัญ
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁä·ÂÂÑ§à»š¹à¾ÕÂ§¼ÙŒ¼ÅÔμ
หากกลับมามองถึงสถานการณของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
ในปจจุบนั พบวา โดยสวนใหญแลว เปนการลงทุนในดานการผลิตมากกวาการลงทุน
ในสวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ มีลักษณะธุรกิจเปนการรับจางผลิตตาม
แบบของลูกคา โดยหากอางอิงจาก Shih’s Smiling Curve แลว ประเทศไทยจะ
สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีลักษณะกิจการที่
เริ่มตนจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนตราสินคาของตนเอง
ดังนั้น โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
ควรมีทศิ ทางของอุตสาหกรรมทีพ่ ฒ
ั นาตอยอดจากการผลิตแบบ Mass Production
มุง ไปสูอ ตุ สาหกรรมแบบ Knowledge Base Society หรือ อุตสาหกรรมทีม่ งุ เนน
ในการนำประสบการณและความรูท างเทคโนโลยีการผลิตมาพัฒนาตอยอด ในเรือ่ ง
ของการออกแบบและงานวิจัยผลิตภัณฑ ที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
ล้ำหนาประเทศอื่นๆ โดยขอเท็จจริงแลวประเทศไทยมีความไดเปรียบ ในดาน
ความพรอมของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งความ
เขมแข็งของกลุม Cluster ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูแลวในประเทศไทย
เชน ในกลุมอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณหนวยความจำ (Hard Disk Drive : HDD)
หรือ กลุมอุตสาหกรรมผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส ประเภทวงจรรวม (Integrated
Circuit : IC) เปนตน

โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ในประเทศไทยนั้น ควรมีทิศทาง
ของอุตสาหกรรมที่พัฒนาตอยอด
จากการผลิตแบบ Mass Production
มุง ไปสูอ ตุ สาหกรรมแบบ Knowledge Base Society

สำหรับอุตสาหกรรมผลิต Hard Disk
Drive (HDD) ซึ่งเปนอุปกรณหนวยความจำ
ที่ใชเก็บขอมูลดิจิตอลบนจานหมุนที่มีพื้นผิว
เปนแมเหล็ก ถือเปนอุปกรณที่ใชกันอยาง
แพรหลายในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
แนวโนมการผลิต Hard Disk Drive ใหมี
ขนาดเล็ก บาง และมีนำ้ หนักเบา เชน ในอดีต
Hard Disk Drive มีขนาด 5.25 นิ้ว และ
3.5 นิ้ว แตในปจจุบัน นิยมใชขนาด 2.5 นิ้ว
ในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร
แบบพกพา หรือในเกมวิดีโอ Play Station 3
เป น ต น และขนาด 1.8 นิ้ ว ในอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกส เชน iPod หรือ MP3 Player
เป น ต น จนถึ ง ขนาดเล็ ก มาก เช น ขนาด
1 นิ้ว หรือ ขนาด 0.85 นิ้ว ซึ่งมักใชเปน
Microdrive ในโทรศัพทมือถือ หรือกลอง
ถายรูปดิจิตอล เปนตน
ปจจุบนั ประเทศไทยถือเปนแหลงผลิต
Hard Disk Drive รายใหญ ที่ สุ ด ของโลก
ซึ่ ง บี โ อไอได ใ ห ค วามสำคั ญ ในการส ง เสริ ม
การลงทุนในกิจการนีเ้ ปนอยางมาก โดยถือวา
อุตสาหกรรมผลิต Hard Disk Drive รวมไปถึง
ชิน้ สวนของ HDD นัน้ เปนอุตสาหกรรมเปาหมาย
ทีใ่ ชเทคโนโลยีขนั้ สูง และถือเปนอุตสาหกรรม
ที่จะสามารถยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย
ไปสู อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช ฐ านความรู ด า น
เทคโนโลยี สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง จะสามารถสร า ง
ความเจริญเติบโต ใหแกอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศไดอีกดวย
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ในการผลิต Hard Disk Drive จะตองมีชนิ้ สวนทีม่ คี วามแมนยำสูงจำนวนมาก
ประกอบเขาดวยกัน และโดยปกติ ผูผลิตชิ้นสวน Hard Disk Drive จะมีลักษณะ
การสั่งซื้อชิ้นสวนเปนหวงโซการผลิต (Supply Chain) แบบ 1st-Tier, 2nd-Tier
ตามลำดับ คลายกับในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต เชน ผูผ ลิต Hard Disk Drive
จะเปนผูประกอบชิ้นสวนจำพวก หัวอาน มอเตอร แผงวงจร และชิ้นสวนอื่นๆ
เขาดวยกัน
โดยจะสั่งซื้อชิ้นสวนเหลานั้นจากผูผลิตระดับ 1st-Tier แตผูผลิตระดับ 1stTier เองก็ไมสามารถผลิตชิน้ สวนทัง้ หมดเองได เนือ่ งจากตองอาศัยความชำนาญ
เฉพาะดาน จึงจำเปนตองสัง่ ซือ้ ชิน้ สวนยอยจากผูผ ลิตระดับ 2nd-Tier เชน ชิน้ สวน
โลหะสำหรับผลิตมอเตอร ที่ตองใชความแมนยำในการกลึงชิ้นงานโลหะสูงมาก
หรือชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสบนแผงวงจรควบคุม ที่ตองอาศัยความสามารถดาน
โปรแกรมและการทดสอบวงจรเปนพิเศษ
จนถึงขณะนี้ ฐานการผลิตชิ้นสวน Hard Disk Drive ในประเทศไทยได
ขยายตัวไปจนถึงระดับ 2nd-Tier แลว ซึ่งถือวามีความเขมแข็งในอุตสาหกรรม
ผลิต Hard Disk Drive ตลอดทั้งหวงโซการผลิต (Supply Chain) พอสมควร
แตยังขาดกิจการตนน้ำของหวงโซการผลิตนี้ ดังนั้น ประเทศไทยยังสามารถขยาย
ศักยภาพอยางตอเนื่องไดอีก กลาวคือ สงเสริมใหมีการคิดคนหรือออกแบบให

สำหรั บ กลุ ม อุ ต สาหกรรมผลิ ต วงจร
อิเล็กทรอนิกส ประเภทวงจรรวม (Integrated
Circuit : IC) นั้น บีโอไอก็ ใหความสำคัญ
ในการส ง เสริ ม การลงทุ น ในกิ จ การนี้ เ ป น
อยางมากเชนเดียวกัน เนื่องจากในผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟาเกือบทุกชนิด
จะตองมีชนิ้ สวนของแผงวงจร (Printed Circuit
Board Assembly : PCBA) เพื่อควบคุมการ
ทำงานของผลิตภัณฑ

ไทยมีความเขมแข็งใน
อุตสาหกรรมผลิต HDD
พอสมควร
แตยังขาดกิจการตนน้ำ
ของหวงโซการผลิต
โดยสวนมาก แผงวงจรนีจ้ ะมีขนาดเล็ก
ประกอบดวยอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสชนิดตางๆ
เชน Diode, Transister หรือ Capacitor
เปนตน ซึ่งจะมีลักษณะเปน Chip ขนาดเล็ก
เมื่อแผงวงจรถูกกำหนดใหมีขนาดเล็กมาก
ในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตางๆ จึงไดมี
การออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit
: IC) ขึน้ เปนลักษณะ Chip หนึง่ ตัวทีร่ วมการ
ทำงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตางๆ
เขาดวยกัน เพื่อให Chip มีขนาดเล็กลงและ
เบาขึ้น เหมาะกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
เชน โทรศัพทมือถือ เปนตน
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ประเทศไทยถือเปนแหลงผลิต
HDD รายใหญที่สุดของโลก
ซึ่งบีโอไอได ใหความสำคัญ
ในการสงเสริมการลงทุนในกิจการนี้เปนอยางมาก

ผลิตภัณฑ Hard Disk Drive มีการทำงาน
เร็วยิ่งขึ้น ใหมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมที่จะถูกนำมาใชเพื่อทดแทน Hard Disk
Drive ในอนาคต หรือใหมกี ารพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตใหมีความแมนยำสูงมากยิ่งขึ้น โดย
อาศัยความรูความชำนาญของบุคลากรที่ได
คลุกคลีอยูในสายการผลิตมาเปนเวลานาน
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ไทยมีผูผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใช ไฟฟาจำนวนมาก
แตอุตสาหกรรมตนน้ำของกิจการนี้
เกิดขึ้นในประเทศไทยนอยมาก
ปจจุบนั ประเทศไทยมีกจิ การทีม่ ลี กั ษณะเปนผูผ ลิตผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟาจำนวนมาก ซึ่งเปนผูประกอบชิ้นสวนตางๆ เขาดวยกันแลว
สงออกไปจำหนายทัว่ โลก นอกจากนี้ ก็มกี จิ การผลิตแผงวงจร และกิจการทดสอบ
IC ขั้นสุดทาย (IC Packaging) เกิดขึ้นเปนจำนวนมาก แตทวาอุตสาหกรรม
ตนน้ำของกิจการนี้ ยังไมเกิดขึ้น หรือบางสวนเกิดขึ้นในประเทศไทยนอยมาก
เชน การผลิต Wafer ซึ่งเปนวัตถุดิบสำคัญในการผลิต IC การออกแบบอุปกรณ
ไมโครอิเล็กทรอนิกสเอง เชน การออกแบบวงจรรวม หรือการออกแบบการทำงาน
บนแผงวงจรทั้งหมดอยางเปนระบบ ดังแสดงในรูป

การเพิ่มมูลคาในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

คนจำนวนมาก แต ต อ งการความสามารถ
ดานการเขียนโปรแกรม และการออกแบบ
การทำงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง
โดยอาจมี ลั ก ษณะเป น การออกแบบ
โปรแกรมการทำงานของ IC Chip (เรียกวา
Micro Electronic Design) หรือ มีลักษณะ
เปนการออกแบบระบบสมองกลฝงตัว (เรียกวา
Embedded System Design) ก็ได ซึ่งระบบ
สมองกลฝงตัวนี้ เปนการออกแบบแบบผสม
ผสานใหระบบ Hardware และ Software
สามารถทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบสมองกลฝ ง ตั ว นี้ จะพบได ใ นส ว นที่
เปนสมองของผลิตภัณฑ ทำหนาที่กำหนด
คุณสมบัติและความสามารถดานการทำงาน
ของผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น เช น อุ ป กรณ จ ำพวก
เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ที่ มี ปุ ม คำสั่ ง ป อ นให ท ำงาน
อุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ส ำหรั บ การแพทย
หุนยนตในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ Smart
Card ตางๆ เปนตน
บีโอไอไดใหความสำคัญของการสงเสริม
อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงนี้เปนอยาง
มาก จากนโยบายตางๆ ทีม่ อี ยางตอเนือ่ ง เชน
นโยบายการสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งในสวนอุตสาหกรรม
การผลิตในผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
เชน กลุมผลิตภัณฑ Hard Disk Drive และ

ที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

¾Ñ²¹Òμ‹ÍÂÍ´ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
โดยความจริงแลว กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกสเปนกิจการที่มี
การลงทุนต่ำ แตมมี ลู คาเพิม่ สูงมาก เนือ่ งจากเปนการออกแบบในลักษณะการเขียน
โปรแกรมการทำงานของอุปกรณแตละสวนในคอมพิวเตอร และไมจำเปนตองใช

กิจการออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกสเปนกิจการ
ที่มีการลงทุนต่ำ
แตมีมูลคาเพิ่มสูงมาก
ตองการความสามารถ
ดานการเขียนโปรแกรม
และการออกแบบการทำงาน
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ชิน้ สวน และกลุม ชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกสสำหรับผลิตภัณฑตา งๆ และในสวนกิจการ
การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส รวมทัง้ นโยบายสงเสริมการลงทุนเพือ่ พัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Skill, Technology and Innovation : STI) เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการสนับสนุนการประกอบกิจการโรงงานผลิตใหขยายตัวจนครบ
ทั้งหวงโซการผลิต (Supply Chain) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร สรางมูลคาเพิ่ม ลดการนำเขาชิ้นสวน และเพิ่มการสงออกใหมากขึ้น
ถึงแมวาประเทศไทย ยังไมสามารถเปนเจาของตราสินคาของตนเองไดใน
ระยะเวลาอันใกล แตถาประเทศไทยสามารถเปนผูผลิตสินคาที่ครบวงจรตั้งแต
ตนน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มสวนของงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ในประเทศไทยในวงกวาง ก็จะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส
ที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ ใหเปนสวนสำคัญในการผลักดันใหประเทศไทย มีบทบาท
สำคัญเหนือคูแขงในประเทศอื่นๆ ไดอีกดวย
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หากภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมทั้งภาค
การศึกษาของประเทศไทย มีทิศทางรวมกัน
เพื่ อ มุ ง สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในส ว น
ของเทคโนโลยีการผลิต สนับสนุนใหมีการ
วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ การออกแบบ
ผลิตภัณฑใหม ในรูปแบบการสรางตราสินคา
ของตนเอง สรางความเชีย่ วชาญหรือสรางงาน
ดานการตลาดของตนเอง รวมถึงการใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะตองเนนในสวน
ของการพัฒนาบุคลากรในประเทศใหมากขึ้น
โดยเฉพาะหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่เนน
สรางความเชีย่ วชาญ ในสายงานอิเล็กทรอนิกส
ให เ ข ม แข็ ง ขึ้ น ก็ จ ะทำให อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยมีความเขมแข็ง
มากขึ้น และสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดสูงขึ้น
รวมทั้งสรางผลกำไรไดมากกวาการเปนผูรับ
จางผลิตเพียงอยางเดียว
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ภาครัฐ ภาคธุรกิจ รวมทั้ง
ภาคการศึกษาของประเทศไทย
ตองมีทิศทางรวมกันเพื่อมุง
สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพ
ในสวนของเทคโนโลยีการผลิต
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อิเล็กทรอนิกสและยานยนต อุตสาหกรรมเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

ธิดาพันธ ซื่อสัตยาวงศ
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ผลกระทบของการปรั บกฎระเบีย บ
และการควบคุมผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสของอาเซียน
เพื่อใหทุกประเทศใชมาตรฐานบังคับสำหรับ
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
ที่สอดคลองกัน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554
เปนตนไป ซึ่งอาจสงผลกระทบตอประชาชน
หรือผูประกอบการผลิต สงออก และนำเขา
ผลิตภัณฑในกลุมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

จากการรวมมือของสมาคมประชาชาติ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต (อาเซียน) เริม่ จากขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN
Free Trade Area หรือ AFTA) เมื่อป 2535 ตอมาไดมีการ
ยกระดับเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community หรือ AEC) โดยมีวตั ถุประสงควา อาเซียนจะรวมตัว
เป น ประชาคมเศรษฐกิ จ โดยจะมี ต ลาดและฐานการผลิ ต ร ว มกั น
(Single Market and Production Base) ซึ่ ง คาดว า จะ
สามารถทำใหแลวเสร็จไดภายในป 2558
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก AFTA ไปเปน AEC กลาวคือ AFTA มี
วัตถุประสงคใหการคาไหลลื่น ลดอุปสรรค แต AEC ตองการใหเปน Single
Market จึงจำเปนตองปรับเขาหากันเพื่อใหเกิด Single Market โดยไมควรมีขอ
กำหนดทีแ่ ตกตางกัน สวนทีแ่ ตกตางกันก็ตอ งปรับใหเปนแบบเดียวกัน เพราะฉะนัน้
จากที่แตละประเทศตางมีมาตรฐานบังคับใชที่แตกตางกัน จึงไมสามารถรองรับได
เปนที่มาของความตกลงวาดวยการปรับระบบดานกฎระเบียบและการควบคุม
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Agreement on the ASEAN Harmonized
Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime หรือ AHEEERR)

แตละประเทศตางมีมาตรฐาน
บังคับใชที่แตกตางกัน
เปนที่มาของความตกลงวา
ดวยการปรับระบบ
ดานกฎระเบียบและ
การควบคุมผลิตภัณฑ ไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
ÊÁÒ¤Á»ÃÐªÒªÒμÔμÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãμŒ
(ÍÒà«ÕÂ¹)
การรวมตัวของสมาคมประชาชาติใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน)
เกิดการรวมตัวทางประชาชาติในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2510
ณ กรุงเทพมหานคร เริ่มแรกมี 5 ประเทศ
ไดแก ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส
และสิงคโปร ตอมาไดมีบรูไน เวียดนาม ลาว
พมา และกัมพูชา เขารวมในภายหลัง
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ACCSQ ประกอบดวย หัวหนาหนวยงาน
ดานกฎระเบียบและหนวยงานดานมาตรฐาน
ของประเทศสมาชิก สำหรับผูแ ทนประเทศไทย
ใน ACCSQ คือ เลขาธิการ สมอ. ซึ่งคณะ
กรรมการ ACCSQ มี ก ารประชุ ม มาอย า ง
ตอเนื่อง โดยครั้งลาสุดประเทศไทยไดเปน
เจาภาพเมื่อเดือนสิงหาคม 2553
ภู มิ ภ าคนี้ จั ด เป น อู ข า วอู น้ ำ ของโลก ทั้ ง ในแง ข องเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม โดยเปนแหลงผลิตอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันเราก็มีการบริโภค
สินคาจากภูมิภาคอื่นดวย จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
อีกทั้ง จากมุมมองดานเศรษฐกิจในสวนของขอมูลประชากรเมื่อป 2549
พบวาภูมิภาคนี้มีประชากรมากถึง 567.4 ลานคน และมีการคากันเองในภูมิภาค
163,862.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตในขณะเดียวกันก็มีการคาขายกับประเทศ
นอกกลุมอาเซียนดวย โดยมีมูลคาสูงถึง 404,284.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ
จึ ง เกิ ด ความร ว มมื อ ด า นเศรษฐกิ จ เริ่ ม จากข อ ตกลงเขตการค า เสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) เมื่อป 2535

à¢μ¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Free Trade Area ËÃ×Í
AFTA)
เพื่อความรวมมือดานเศรษฐกิจ จึงเกิดขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) ขึ้นเมื่อป 2535 ซึ่งตอมาในป 2546
ผูนำในแตละประเทศสมาชิก เห็นวาควรยกระดับเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community หรือ AEC)
วัตถุประสงคของ AFTA เพื่อใหเกิดการคาเสรีในภูมิภาคอาเซียน และ
อำนวยความสะดวกแกการคาในภูมิภาค ลดหรือยกเลิกอัตราภาษีศุลกากร และ
มีจุดมุงหมายเพื่อปองกันและปกปองสินคาจากภูมิภาคอื่น
วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ส ำคั ญ อี ก ข อ หนึ่ ง คื อ การลดอุ ป สรรคอั น เนื่ อ งมาจาก
กฎระเบียบทางเทคนิค ซึ่งเปนมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี โดยไดมี
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สำหรั บ ภารกิ จ ภายใต ก รอบของ
ACCSQ มี 4 งานหลัก ดังนี้
1. การปรั บ มาตรฐานละกฎระเบี ย บ
ทางเทคนิค (Harmonization of standard
and Technical Regulations) ประเทศไทย
เรี ย กมาตรฐานบั ง คั บ ซึ่ ง ผู ผ ลิ ต และนำเข า
ตองยื่นขอใบรับรองมาตรฐานกอนการวาง
จำหนาย
2. การจัดทำความตกลงยอมรับรวม
(Mutual Recognition Arrangement หรือ
MRA) สมาชิกในภูมิภาคนี้มีการทำการคาสูง
นับเปนแสนลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป เพื่อลด
อุปสรรคดังกลาวการจัดทำการยอมรับรวม
เปนวิธีการหนึ่งที่นำมาใช
3. การจัดทำระบบดานกฎระเบียบให
เปนหนึ่งเดียว (Single Regulation Regime)
เพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
4. ความร ว มมื อ กั บ ประเทศคู เ จรจา
(Dialogue Partners Cooperation) เพื่อมี
อำนาจในการเจรจาในด า นการค า มากกว า
ที่ จ ะทำเองโดยประเทศใดประเทศหนึ่ ง
ซึ่ ง การเจรจาเป น กลุ ม จะได ผ ลที่ ดี ก ว า ทำ
ประเทศเดียว
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การแตงตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาของอาเซียน
ดานมาตรฐานและคุณภาพ (ASEAN Consultative Committee for Standards and
Quality หรือ ACCSQ) เมื่อป 2535 เพื่อ
อำนวยความสะดวกแกการคาในภูมภิ าคอาเซียน
โดยลดอุปสรรคอันเนื่องมาจากกฎระเบียบ
ทางเทคนิค หรือมาตรฐานบังคับ
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นอกจากนี้ ACCSQ ไดจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาชวยในการดำเนินการ
ในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ และเพื่อใหการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค จึงได
ตั้งคณะทำงานรายสาขาผลิตภัณฑ (Product Working Group) ขึ้นมา หนึ่งใน
คณะทำงานของ ACCSQ ไดแก Joint Sectoral Committee for Electronic and
Electrical Equipment หรื อ JSC EE ซึ่ ง เป น คณะทำงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด า น
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาโดยเฉพาะ

¤ÇÒÁμ¡Å§Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÂÍÁÃÑº¼ÅμÃÇ¨ÊÍº
จากการดำเนินการของ ACCSQ และเพื่อลดอุปสรรคอันเกิดจากมาตรการ
กีดกันทางการคาที่มิใชภาษี จึงเปนที่มาของความตกลงวาดวยการยอมรับรวม
ของผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา (ASEAN Sectoral Mutual
Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment หรือ
ASEAN EE MRA) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2545 ซึ่งเปนผลการบังคับรวมกันใน
ดานมาตรฐานผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาระหวางประเทศสมาชิก
ลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียน สำหรับตัวแทนของประเทศไทย คือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ASEAN EE MRA มีคณะกรรมการ Joint Sectoral Committee for
ASEAN EEE MRA หรือ JSE EE MRA กำกับดูแลการดำเนินการ โดย JSE EE
MRA ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยควบคุมกฎระเบียบ (Regulatory Authority)
ของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ
วัตถุประสงคของ ASEAN EE MRA เพื่อการยอมรับซึ่งกันและกันใน
รายงานผลการทดสอบ (Test Report) และผลการรับรอง (Certification) ของ
ผลิตภัณฑที่อยูภายใตมาตรการดานกฎระเบียบ (Regulated Products)
ในสวนของประเทศไทยเขารวมกิจกรรม ASEAN EE MRA เฉพาะการ
ยอมรับรวมในผลการทดสอบ (Test Report) เทานั้น
ความตกลงยอมรับรวม (Mutual Recognition Agreement หรือ MRA)
เกิดจากการตกลงกันมากกวา 2 ประเทศขึน้ ไป เริม่ จากประเทศสมาชิก 2 ประเทศ
โดยตางก็มีมาตรฐานบังคับของแตละประเทศ
ยกตัวอยางขอตกลง MRA เชน สินคาจากประเทศ A จะขายใหประเทศ B
สินคานั้นตองไดรับการยอมรับจากประเทศ B กอนวางจำหนายในทองตลาดได
ซึง่ มาตรการนีน้ บั เปนอุปสรรคทางการคา จึงตองมีการจัดทำความตกลงยอมรับรวม
(MRA) โดยสินคาทีจ่ ะสงไปจำหนายในประเทศ B สามารถใหหนวยงานในประเทศ A
ตรวจสอบแลวออกใบอนุญาตได โดยวิธีการตรวจสอบทำที่ตนทางได ไมตอง
เสียเวลาและคาใชจา ยในระบบตรวจสอบในการรอผลการตรวจสอบจากประเทศ B

ความตกลงยอมรับรวม หรือ
MRA เกิดจากการตกลงกัน
มากกวา 2 ประเทศขึ้นไป
โดยตางก็มีมาตรฐานบังคับ
ของแตละประเทศตนเอง
ทั้งนี้ รายงานผลการตรวจสอบ (Test
Report) ไมไดออกจากหนวยงานใดๆ แตจะ
ออกจากห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ (Testing
Lab) พรอมผลการรับรอง (Certification)
โดยหนวยรับรอง (Certification Body) ที่มี
รายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อที่ไดรับการยอมรับ
ภายใตคณะกรรมการ JSE EE MRA
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบหรื อ หน ว ย
รับรองที่จะอยูภายใตบัญชีรายชื่อที่ไดรับการ
ยอมรับภายใต JSE EE MRA จำเปนตองได
ใบรับรองตามมาตรฐานสากล ดังนี้
1) หองปฏิบัติการทดสอบ (Testing
Lab) ตองไดมาตรฐาน ISO/IEC
17925 IECEE CB Scheme,
IECEE CB FCS
2) หน ว ยรั บ รอง (Certification
Body) ต อ งได ม าตรฐาน ISO/
IEC Guide 65, IECEE CB
Scheme, IECEE CB FCS
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สำหรับประเทศไทยเขารวมกิจกรรมการยอมรับรวมเฉพาะในสวนของ
ผลการทดสอบ (Test Report) และมีหองปฎิบัติการทดสอบ (Testing Lab) ที่
ขึ้นบัญชีจำนวน 5 แหง ที่ไดรับการแตงตั้งโดย สมอ. และขึ้นบัญชีรายชื่อโดย
JSE EE MRA ดังนี้
• Electrical and Electronic Institute (EEI)
• Intertek Testing Services (Thailand)
• TUV SUD PSB Test (Thailand)
• TUV Rhienland Thailand
• Pro-Application Thailand

»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Economic Community
ËÃ×Í AEC)
ตอมาเมื่อป 2546 ไดเกิดการยกระดับความรวมมือดานเศรษฐกิจของ
อาเซียนจากเขตการคาเสรี (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) เปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) โดย
มีวัตถุประสงควา “อาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจโดยจะมีตลาดและ
ฐานการผลิตรวมกัน (Single Market and Production Base)” ซึ่งคาดวาจะ
สามารถทำใหแลวเสร็จไดภายในป 2558

AHEEERR
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ AEC ที่ตองการใหเกิด Single Market
จึงตองมีการปรับดานกฎระเบียบของประเทศสมาชิกใหสอดคลองกัน (Harmonization of Regulatiory Regime) ทัง้ ในสวนของมาตรฐาน กระบวนการตรวจสอบ
รับรอง กระบวนการตรวจติดตาม และอาจรวมถึงเครื่องหมายรับรอง จึงเกิด
ขอตกลง AHEEERR
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กลาวคือจากเดิมที่แตละประเทศตาง
มีมาตรฐานบังคับที่แตกตางกัน ภายหลังขอ
ตกลง AHEEERR มีผลบังคับใชทุกประเทศ
สมาชิ ก ในอาเซี ย นต อ งใช ม าตรฐานสำหรั บ
ผลิตภัณฑควบคุมตองที่เปนระบบเดียวกัน
โดยจะมี ค ณะกรรมการ JSC EEE เป น ผู
กำหนดวาจะเลือกใชมาตรฐานสากลไหนเปน
มาตรฐานอางอิง

ÊÒÃÐÊÓ¤ÑÞ AHEEERR
สำหรั บ หลั ก การของ AHEEERR
ผลิตภัณฑที่อยูในรายชื่อผลิตภัณฑควบคุม
(Regulated Product) ต อ งเป น ไปตาม
มาตรฐานสากล ซึ่ ง ผ า นการทดสอบโดย
หองปฏิบัติการทดสอบ (Testing Lab) หรือ

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊáÅÐÂÒ¹Â¹μ
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อาเซียนจะรวมตัวเปน
ประชาคมเศรษฐกิจ
โดยจะมีตลาด
และฐานการผลิตรวมกัน
คาดวาจะสามารถทำใหแลวเสร็จ
ไดภายในป 2558
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หนวยงานรับรอง (Certification Body) ที่ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
JSE EEE และจะตองไดรับการขึ้นทะเบียนโดยสถาบันรับรอง (Registration
Body) ของแตละประเทศที่ตองการวางตลาด กอนจะวางจำหนายสินคาได
วัตถุประสงคของ AHEEERR ตามขอตกลง มีดังนี้
• สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกดานการปกปองสุขภาพ
ความปลอดภัยและทรัพยสนิ ของมนุษย รวมถึงการพิทกั ษสงิ่ แวดลอม
ในบริบทมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง (Standards and Conformance)
• ลดอุปสรรคทางการคาอันเนื่องมาจากกฎระเบียบระหวางประเทศ
สมาชิก
• อำนวยความสะดวกในการเจรจา เพื่อจัดทำความตกลงยอมรับรวม
ในผลการตรวจสอบรั บ รองระหว า งอาเซี ย นกั บ ประเทศหรื อ กลุ ม
ประเทศอื่น
ขอบขายผลิตภัณฑที่อยูในความตกลงของ AHEEERR
• ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปนผลิตภัณฑควบคุม (Regulated Product) ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ อ ยู ภ ายใต ข อบข า ยมาตรฐานบั ง คั บ
(Mandatory Standard) ของประเทศสมาชิก
• เชือ่ มตอโดยตรงกับแหลงจายไฟฟาแรงดันต่ำ (50-1000 V กระแสสลับ/
75-1500 V กระแสตรง) หรือใชพลังงานแบตเตอรี่ กลาวคือมีจดุ มุง หมาย
ครอบคลุมผลิตภัณฑที่ใชในที่พักอาศัยทั่วไป
• เปนของใหม
• ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่จะใชประโยชนจาก AHEEERR
จะต อ งเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นเท า นั้ น กล า วคื อ
สินคานอกอาเซียนไมสามารถใชประโยชนจากขอตกลงนี้ได

การกำกับดูแลใหเปนไปตามขอตกลง
AHEEERR
• มีคณะกรรมการ JSE EEE (Joint
Sectoral Committee for Electrical
and Electronic Equipment)
กำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น การ ซึ่ ง
คณะทำงานชุ ด นี้ จ ะครอบคลุ ม
งานทั้งหมดของ JSE EE MRA
ดวย
• JSC EEE รับผิดชอบกำกับดูแล
การแต ง ตั้ ง ขึ้ น ทะเบี ย น พั ก ใช
ถอดถอน และทวนสอบหน ว ย
ตรวจสอบรับรอง (Conformity
Assessment Body)
การปฏิบัติตามความตกลง
• กฎหมาย กฎระเบียบทางเทคนิค
และบทบั ญ ญั ติ ด า นการบริ ห าร
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ต อ งสอดคล อ งกั บ
ความตกลง
• พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทางเทคนิค
และระบบตรวจติดตามตลาดที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพให ส อดคล อ งกั บ
ความตกลง
• สงกฎหมาย กฎระเบียบทางเทคนิค
และบทบัญญัติดานการบริหารที่
เกี่ยวของใหคณะกรรมการ JSC
EEE รวมพิจารณาใหขอคิดเห็น
• ประเทศสมาชิกตองใหการยอมรับ
ผลการตรวจสอบรับรอง ทัง้ รายงาน
ผลการทดสอบ (Test Report)
และการรับรอง (Certification)
จากหองปฏิบัติการทดสอบ (Test
Lab.) หรือหนวยรับรอง (Certification Body) ที่ ขึ้ น บั ญ ชี โ ดย
คณะกรรมการ JSC EEE
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ขอกำหนดที่จำเปนหรือมาตรฐานบังคับสำหรับผลิตภัณฑควบคุม หรือ
ผลิตภัณฑที่อยูในขอบขายมาตรฐานบังคับของแตละประเทศ จะตองเปนไปตาม
ขอกำหนดใน AHEEERR ดังนี้
• เปนขอกำหนดดานความปลอดภัย (Safety)
• เปนขอกำหนดดานสิ่งแวดลอม (Environment)
• เปนขอกำหนดดานการรบกวนทางคลืน่ แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic
Compatibility หรือ EMC)
• สอดคลองกับมาตรฐานสากล
• เปนมาตรฐานที่คณะกรรมการ JSC EEE ใหความเห็นชอบ หากไม
สามารถหามาตรฐานสากลเพื่ออางอิงได ใหพิจารณาใชมาตรฐาน
ระดับภูมิภาคหรือมาตรฐานระดับชาติ เพื่ออางอิง
กลไกการทำงานของ AHEEERR มี 3 กระบวนการหลัก ดังนี้
1) กระบวนการรับรองผลิตภัณฑ (Certification)
• ผูผลิตหรือผูนำเขาจะตองเปนผูรับผิดชอบในการยื่นคำขอรับรอง
ผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกสและเครือ่ งใชไฟฟาจากหนวยรับรองผลิตภัณฑ
(Certification Body) ที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อ และหนวยงานรับรอง
ผลิตภัณฑ จะออกใบรับรอง (Certification of Conformity หรือ CoC)
ให โดย CoC มีผลใชไดไมเกิน 3 ป
2) กระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ (Registration)
• หลังจากผูผลิตหรือผูนำเขาได CoC ตามขอ 1 จะตองยื่นคำขอขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑนั้น ตอหนวยงานควบคุมกฎระเบียบ (Regulatory
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•

3) กระบวนการแตงตั้งและขึ้นบัญชี
รายชื่อหนวยตรวจสอบรับรอง (Designation
& Listing of Conformity Assessment
Bodies) ตามมาตรฐาน ASEAN EE MRA
โดยใชมาตรฐานสากลมาอางอิง
• หองปฏิบัติการทดสอบ (Testing
Lab) ตองไดมาตรฐาน ISO/IEC
17925, IECEE CB Scheme,
IECEE CB FCS
• หน ว ยรั บ รอง (Certification
Body) ต อ งได ม าตรฐาน ISO/
IEC Guide 65, IECEE CB
Scheme, IECEE CB FCS

¤ÇÒÁáμ¡μ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ ASEAN EE
MRA áÅÐ AHEEERR
สื บ เนื่ อ งมาจาก AEC ที่ ต อ งการให
ประเทศสมาชิกเปน Single Market จึงเปน
มาของการยกระดับจาก ASEAN EE MRA
จนเปน AHEEERR ที่จากเดิมประเทศสมาชิก
ตางมีกฎระเบียบและการควบคุมทีแ่ ตกตางกัน
จำเปนตองปรับระบบตางๆ ใหสอดคลองกัน
จึงเปนที่มาของการจัดทำความตกลงวาดวย
การปรับระบบดานกฎระเบียบและการควบคุม
ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ
AHEEERR ดวยการขจัดความแตกตางที่ยัง
คงมีอยูจากการดำเนินการตาม ASEAN EE
MRA โดยกำหนดให ป ระเทศสมาชิ ก ปรั บ
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ผูผลิตหรือผูนำเขาจะตองเปนผูรับผิดชอบ
ในการยืน่ คำขอรับรองผลิตภัณฑ
ที่มีชื่ออยู ในบัญชีรายชื่อ
และหนวยงานรับรองผลิตภัณฑจะออกใบรับรอง

Body) ของประเทศที่ ต อ งการ
วางจำหน า ย เมื่ อ ได รั บ การขึ้ น
ทะเบี ย นแล ว จึ ง จะสามารถวาง
จำหนายในทองตลาดได
ทั้ ง นี้ ห น ว ยควบคุ ม กฎระเบี ย บ
ต อ งดำเนิ น การให แ ล ว เสร็ จ
ภายใน 5 วันทำการ หรือภายใน
7 วันปฏิทิน แลวแตระยะเวลาใด
นอยกวา
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แผงผัง กลไกการทำงานของ AHEEERR

กฎระเบียบและการควบคุมผลิตภัณฑในขอบขายมาตรฐานบังคับหรือผลิตภัณฑ
ควบคุม (Regulatory Regime) ของตนใหเปนไปตามขอกำหนด ทั้งนี้ขอกำหนด
ตางๆ จะตองอางอิงมาตรฐานสากลที่ยอมรับได

ขอแตกตางของ ASEAN EE MRA กับ AHEEERR
ASEAN EE MRA

AHEEERR

เปนการยอมรับรวม
(Mutual Recognition)
ไมตองแกมาตรฐาน มอก. บังคับ
ไมตองเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
และหนวยงานตรวจรับรอง
ไมตองแกไขกฎระเบียบ/หลักเกณฑ

เปนการปรับใหสอดคลองกัน
(Harmonization)
ตองแกไขใหสอดคลองกับขอกำหนดในขอตกลง
ตองปรับเปลี่ยนกระบวนการ/หนวยงานให
สอดคลองกับขอกำหนดในขอตกลง
อาจตองแกไข เพื่อใหสอดคลองกับขอกำหนด
ในขอตกลง

อาจกลาวไดวาการพัฒนาจาก ASEAN EE MRA มาจนถึง AHEEERR คือ
การยกระดับความรวมมือ จากการยอมรับรวมในผลการตรวจสอบรับรอง (Mutual
Recognition) ไปสูก ารปรับระบบมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองใหสอดคลองกัน
(Harmonization) เปนการอำนวยความสะดวกตอการคาระหวางประเทศในภูมภิ าค
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม AEC ซึ่งมีจุดมุงหมายคือ Single Market
นั่นเอง

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¼Å´Õ ¼ÅàÊÕÂ áÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºμ‹Í¼ÙŒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
ในมุมมองสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะ
เปนหนวยงานของประเทศไทยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับระบบดานกฎระเบียบ
และการควบคุมมาตรฐานสินคาที่นำเขามาจำหนายในประเทศไทย ซึ่งไดแบงผูที่
จะไดรับผลกระทบเปน 4 กลุม และวิเคราะหผลไดผลเสียของผูที่จะไดผลกระทบ
จากขอตกลง AHEEERR ไวดังนี้

1) ผูประกอบการ ไดแก ผูผลิต และ
ผูน ำเขาจากวัตถุประสงคของ AHEEERR “ลด
อุปสรรคทางการคาเนื่องมาจากกฎระเบียบ
ระหว า งประเทศสมาชิ ก ” ผู ผ ลิ ต เพื่ อ การ
ส ง ออกอาจจะได ผ ลดี เพราะอุ ป สรรคทาง
การคาลดลง แตผผู ลิตเพือ่ จำหนายในประเทศ
อาจจะไดผลลบ
2) ผูบริโภค จากวัตถุประสงคของ
AHEEERR “อำนวยความสะดวกในการเจรจา
เพื่อจัดทำความตกลงยอมรับรวมในผลการ
ตรวจสอบรับรองระหวางอาเซียนกับประเทศ
หรือกลุมประเทศอื่น” คาดวาผูบริโภคจะได
ผลบวก เพราะมีทางเลือกมากขึ้น

จากวัตถุประสงคของ AHEEERR
คาดวาผูบริโภคจะไดผลบวก
เพราะมีทางเลือกมากขึ้น
3) หน ว ยงานกลาง - หน ว ยตรวจ
สอบรั บ รอง เช น ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ
น า จะได ผ ลด า นบวก เพราะมี ก ารถ า ยโอน
กิ จ การหน ว ยรั บ รองให ภ าคเอกชน ห อ ง
ปฏิบัติการนาจะมีรายไดมากขึ้น
4) หนวยงานของรัฐ - หนวยควบคุม
กฎระเบียบ เชน สมอ. อาจจะไดผลดานบวก
เพราะลดภาระงานของ สมอ. จะเน น ด า น
ตรวจสอบสินคาในทองตลาดแทนการออก
ใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกสและยานยนต อุตสาหกรรมเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล
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คารบอนแบล็ก
ของอุตสาหกรรมรถยนต
ในป 2553 นี้ อุตสาหกรรมยานยนตของไทย ไดมกี ารปรับตัวเลข
เปาหมายการจำหนายเพิ่มมาแลว ถึง 2 ครั้ง และแตละครั้งก็เปน
การปรับเปาหมายแบบกาวกระโดดทัง้ สิน้
ครั้ ง แรกมี ก ารปรั บ เป า หมายจากเดิ ม ที่ จ ะมี ก ารผลิ ต และจำหน า ย
ยานยนต 6 แสนคัน ปรับเปน 6.5 แสนคันในตนป 2553 เมื่อพนไตรมาสที่ 2 ก็
มีการปรับตัวเลขเพิ่มขึ้นเปน 7.25 - 7.5 แสนคัน ซึ่งตัวเลขดังกลาว ถือเปน
ยอดรวมการจำหนายรถในไทยที่สูงที่สุดเทาที่เคยมีมา
นอกจากนั้ น การกำเนิ ด รถอี โ คคาร ซึ่ ง จะเป น เซกเมนท ใ หม ข อง
อุตสาหกรรมยานยนตไทย นาจะทำใหอนาคตของตลาดรถยนตในประเทศไทย
คึกคักขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะจะทำใหมีการขยายกำลังการผลิตรถยนตในไทยเพิ่ม

หากความนิยมในรถอีโคคาร
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต
จะกลายเปนโปรดักสแชมเปยนตัวใหม
เคียงคูรถบรรทุกปกอัพ
ที่ ไดรับความนิยมอยางสูงในตลาด

กันยายน 2553

มากขึ้ น ทำให อุ ต สาหกรรมยานยนต แ ละ
ชิ้นสวนของไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
หากความนิยมในรถอีโคคารเพิม่ ขึน้ อยาง
ตอเนื่องในอนาคต รถอีโคคารจะกลายเปน
โปรดักสแชมเปยนตัวใหมเคียงคูรถบรรทุก
ปกอัพทีไ่ ดรบั ความนิยมอยางสูงในตลาด ตัง้ แต
อดีตจนปจจุบันและไดกลายเปนผลิตภัณฑ
ยานยนตที่มีการสงออกไปทั่วโลก
บีโอไอไดมกี ารพิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุน
รถอีโคคาร รวมทั้งสิ้นหกราย กำลังผลิตรวม
700,000 คันตอป คือ โตโยตา ฮอนดา นิสสัน
มิตซูบิชิ ซูซูกิ และทาทา เมื่อรวมกับการผลิต
ของอุตสาหกรรมยานยนตในปนอี้ กี 1.4 ลานคัน
ก็นา จะเชือ่ ไดวา ภายในป 2554 จะมีการผลิต
ถึงสองลานคัน ประเทศไทยจะกลายเปนผูผ ลิต
รถยนตที่ใหญเปนอันดับที่ 9 หรือ 10 ของ
โลก

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊáÅÐÂÒ¹Â¹μ
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Carbon feed stock oil วัตถุดิบหลัก
ในการผลิตคารบอนแบล็ก เปนน้ำมันชนิดหนึง่
ซึง่ มีโมเลกุลของคารบอนสูง ไดจากผลพลอยได
ของการกลั่นน้ำมัน

μÅÒ´¢Í§¤ÒÃºÍ¹áºÅç¡
คาร บ อนแบล็ ก เป น สารเคมี ที่ เ ป น
สวนประกอบสำคัญในการผลิตยางรถยนต
ปจจุบันประเทศไทย มีผูผลิตคารบอนแบล็ก
รายใหญอยู 3 ราย โดยการจำหนายสวนใหญ
ประมาณรอยละ 80 - 85 เปนการจำหนาย
ในประเทศ ใหกับผูผลิตยางรถยนต
อยางไรก็ตาม การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตไทย ไดสงผลถึง
อุตสาหกรรมอื่นๆ ตามมาอีกมาก ที่จะตองมีการขยายกำลังผลิตตามการเติบโต
ของอุตสาหกรรมยานยนต เชน อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต และอุตสาหกรรม
ผลิตคารบอนแบล็กที่ใชเปนวัตถุดิบสำหรับการผลิตยางรถยนต
ผูอานหลายๆ ทาน อาจจะยังไมรูจักสารคารบอนแบล็ก วาคืออะไร และมี
ความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนตอยางไร ดังนั้น เราจะมาทำความรูจัก
กับสารเคมีที่เรียกวา คารบอนแบล็กกัน

¤ÒÃºÍ¹áºÅç¡ ¤×ÍÍÐäÃ
คารบอนแบล็ก (Carbon Black) เปนสารเคมีทใี่ ชเปนตัวเติมในอุตสาหกรรม
ผลิตผลิตภัณฑจากยาง (ทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห) โดยทำหนาที่ใน
การเสริมแรง (Rienforcement) และทำใหยางมีคุณสมบัติทนทานตอการสึกหรอ
ฉีกขาด มีขนาดอนุภาคตั้งแต 15 นาโนเมตร จนถึง 90 นาโนเมตร นอกจากนี้
ยังใชในการผลิตหมึกพิมพแตมีความตองการใชไมมากนัก

คารบอนแบล็กเปนสารเคมีที่ ใชเปนตัวเติม
ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑจากยาง
โดยทำหนาที่ ในการเสริมแรงและทำใหยาง
มีคุณสมบัติทนทานตอการสึกหรอ

การเติบโตของอุตสาหกรรมยางรถยนต
ทีม่ กี ารขยายกำลังผลิตมากในชวงปนี้ แนนอน
วาเปนผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรม
ยานยนต และไดสง ผลตอเนือ่ งมาถึงอุตสาหกรรม
ผลิตคารบอนแบล็กดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได
ที่ ต อ งมี ก ารขยายตั ว ตามการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมยานยนตและยางรถยนตดวย

¡ÒÃàμÔºâμ¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹μ
áÅÐÂÒ§Ã¶Â¹μ
ในป 2552 ที่ผานมา อุตสาหกรรม
ยานยนตในประเทศไทยไดประสบปญหาจาก
ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทำใหยอดการผลิต
ยานยนตของไทยลดลงถึงรอยละ 28

27

อยางไรก็ตาม ในป 2553 ยอดการผลิต รวมถึงการจำหนายยานยนตของ
ประเทศไทยไดเริ่มกลับมาสูสภาวะปรกติ อีกทั้งยังเติบโตสูงกวาที่คาดการณไว
ดวย จนกระทั่งเปนที่มาของการปรับตัวเลขเปาหมายการจำหนายถึง 2 ครั้งดวย
กันในชวงตนป 2553

ที่มา : สถาบันยานยนต
สำหรับอุตสาหกรมผลิตยางรถยนต ก็จะมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ
10 - 15 ในชวง 6 ป นับจากนี้ ซึ่งเปนผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรม
ยานยนตดังที่กลาวไวขางตน

Carbon Black Demand Forecast

โดยในป 2553 - 2555 คาดการณวา
อุ ต สาหกรรมคาร บ อนแบล็ ก จะมี อั ต ราการ
เติบโตสูงถึงรอยละ 13 และจะมีการปรับตัว
ลดลงเล็กนอย เปนรอยละ 10 ในป 2556 2558

¼ÙŒ¼ÅÔμ¤ÒÃºÍ¹áºÅç¡ã¹»ÃÐà·Èä·Â
ปจจุบนั ประเทศไทยมีผผู ลิตคารบอนแบล็กรายใหญ รวม 3 ราย ซึ่งทุกรายลวน
เปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
บีโอไอ
โดยผูผลิต 3 ราย ไดแก บริษัท ไทย
คารบอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) (TCB) บริษทั
ไทยโตไก คารบอน โปรดักท จำกัด (TCP)
และ บริ ษั ท บริ ด จสโตน คาร บ อนแบล็ ก
(ประเทศไทย) จำกัด ปริมาณการผลิตที่ผลิต
ไดจะจำหนายใหกับโรงงานผลิตยางรถยนต
ของตนเอง ยกเวนบริษัท ไทยคารบอนแบล็ค
จำกัด (มหาชน) ที่เปนผูผลิตรายใหญที่สุด

กันยายน 2553
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สถาบันยานยนต ไดคาดการณวาในป 2553 ยอดการผลิตและจำหนาย
ยานยนตจะสูงกวา ป 2552 ถึงรอยละ 40 นอกจากนั้น ยังจะมีอัตราการเติบโต
ประมาณเฉลี่ยรอยละ 8 ในชวงตั้งแตป 2554 - 2558 และเมื่อรวมกับการผลิต
และจำหนายรถอีโคคาร ที่ไดเริ่มผลิตและออกวางจำหนายแลว ประเทศไทยจะมี
การผลิตรถสูงถึง 2 ลานคันตอป ในป 2558

ในป 2552 ผูผ ลิตยางรถยนตในประเทศ
6 ราย มีกำลังผลิตยางรถยนตรวมกันประมาณ
48 ลานเสน และคาดวาจะเพิม่ เปน 89 ลานเสน
ในป 2558 นี้ เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมยานยนตที่จะมียอดการผลิตสูง
ถึง 2 ลานคัน ในปเดียวกันนี้
Unit : Million Tyres
Company
2009
2015
Bridgestone
14.4
23.0
Michelin
9.1
14.4
Goodyear
2.1
2.5
Maxxis
10.5
16.8
Yokohama
2.6
4.4
Sumitomo
9.1
28.0
Total
47.8
89.1

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊáÅÐÂÒ¹Â¹μ
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สัดสวนการผลิตและจำหนาย
ผลิตภัณฑคารบอนแบล็ก
เปนการจำหนายในประเทศสูง
ถึงรอยละ 80 - 85

¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¤ÒÃºÍ¹áºÅç¡ã¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐμÅÒ´âÅ¡
จากการที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ค าร บ อนแบล็ ก เป น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ำคั ญ ในการผลิ ต
ยางรถยนต ดังนั้น สัดสวนการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑคารบอนแบล็ก จะ
เปนการจำหนายในประเทศสูงถึงรอยละ 80 - 85 สวนกำลังผลิตที่เหลือก็จะ
สงออกไปจำหนายตางประเทศไดแก ญี่ปุน ไตหวัน มาเลเซีย เวียดนามและจีน
สำหรับการเพิ่มการผลิต ในป 2553 นี้ เริ่มมีผูผลิตคารบอนแบล็กเขามา
ขอรับการสงเสริมฯ และไดรบั การอนุมตั ไิ ปแลว 1 ราย มีเงินลงทุนมากกวาหนึง่ พัน
ลานบาท และคาดวาจะมีผูผลิตคารบอนแบล็กยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ มากขึ้น

การเพิ่มกำลังผลิตคารบอนแบล็กเปน
ผลตอเนือ่ งมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรม
ยานยนตและยางรถยนต ที่มีการเพิ่มกำลัง
ผลิ ต มาก อ นหน า นี้ รวมทั้ ง ความมั่ น ใจใน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
มีมากขึ้น จนสงผลใหมีนักลงทุนเขามาลงทุน
ในโครงการที่ มี ข นาดการลงทุ น สู ง เช น
คารบอนแบล็กในประเทศไทยมากขึ้น

อิเล็กทรอนิกสและยานยนต อุตสาหกรรมเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

กับกาวกระโดดครั้งใหญ
สูรถยนตไฟฟาเต็มรูปแบบ

บีโอไอไดนำผูบริหารของหนวยราชการและเอกชนไปยังสำนักงานใหญของบริษัท นิสสันมอเตอร จำกัด
ที่ยานมินาโตะมิไรของนครโยโกฮามา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เพื่อชักจูงการลงทุน ทำใหไดรับทราบ
ถึงความกาวหนาครั้งสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งนาจะเรียกไดวาเปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมรถยนตของโลก

à»š¹¼ÙŒ¼ÅÔμÃ¶Â¹μÍÑ¹´Ñº 6 ¢Í§âÅ¡
ปจจุบนั นิสสันเปนผูผ ลิตรถยนตรายใหญอนั ดับ 6 ของโลก โดยในป 2551
ผลิต 3.4 ลานคัน รองจากโตโยตา 9.2 ลานคัน จีเอ็ม 8.3 ลานคัน โฟลคสวาเกน
6.5 ลานคัน ฟอรด 5.4 ลานคัน และฮอนดา 3.9 ลานคัน

บริษัทผลิตรถยนตรายใหญของโลกในป 2551
อันดับ

บริษัท

ประเทศ

รถยนตยี่หอ

ปริมาณผลิต
(ลานคัน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โตโยตา
จีเอ็ม
โฟลคสวาเกน
ฟอรด
ฮอนดา
นิสสัน
พีเอสเอ
ฮุนได
ซูซูกิ
เฟยต
เรโนลต
เดมเลอร

ญี่ปุน
สหรัฐฯ
เยอรมนี
สหรัฐฯ
ญี่ปุน
ญี่ปุน
ฝรั่งเศส
เกาหลีใต
ญี่ปุน
อิตาลี
ฝรั่งเศส
เยอรมนี

โตโยตา เล็กซัส
เชฟโรเลต บูอคิ ปอนดิแอค คาดิแลค โอเปล
โฟลคสวาเกน สโกดา เซียท เบนทลยี  ออดี้
ฟอรด ลินคอลน
ฮอนดา อคูรา
นิสสัน อินฟนิตี้
เปอรโยต ซีตรอง
ฮุนได
ซูซูกิ
เฟยต อัลฟาโรมีโอ แลนเซีย
เรโนลต ดาเซีย
เมอรซิเดส - เบนซ สมารท มายบัค

9.2
8.3
6.5
5.4
3.9
3.4
3.3
2.8
2.6
2.5
2.4
2.2

กันยายน 2553

ในช ว งเดื อ นเมษายน – มิ ถุ น ายน
2553 บริ ษั ท ฯ มี ก ำไรมากถึ ง 106,650
ล า นเยน หรื อ ประมาณ 40,000 ล า นบาท
โดยมีสวนตางกำไร (Profit Margin) สูงถึง
รอยละ 8 เนื่องจากประสบความสำเร็จในการ
จำหนายรถยนตในแทบทุกตลาดและการลด
ตนทุนการดำเนินการ
อยางไรก็ตาม ปจจุบันคาเงินเยนแข็ง
ขึ้นมาก โดยในชวงตนเดือนกรกฎาคม 2553
อยูท รี่ ะดับ 110 เยน/ยูโร และ 87 เยน/เหรียญ
สหรัฐฯ สงผลกระทบตอรายไดจากการสงออก
ของบริ ษั ท นิ ส สั น เป น อย า งมาก โดยเมื่ อ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินแข็งคาขึ้นแตละเยนเมื่อ
เปรี ย บเที ย บเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ จะทำให ก ำไร
จากการดำเนินการของบริษัทลดลงมากถึง
15,000 ลานเยน หรือประมาณ 6,000 ลานบาท

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊáÅÐÂÒ¹Â¹μ
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¾×èÍ¡ÒÃ¢ÂÒÂμÑÇ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§ä·Â

นิ สสั น
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ความรวมมือกัน
ในการผลิตชิ้นสวนรถยนต
เพื่อลดตนทุนและ
ทำใหสามารถแขงขัน
กับบริษัทรถยนต
ที่มีขนาดใหญกวา

¤³Ð¢Í§ºÕâÍäÍ¶‹ÒÂÀÒ¾Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒºÃÔËÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·¹ÔÊÊÑ¹

¼¹Ö¡¾Ñ¹¸ÁÔμÃ¡ÑºàÃâ¹ÅμáÅÐà´ÁàÅÍÃ
ป จ จุ บั น เรโนลต ถื อ หุ น ในบริ ษั ท นิ ส สั น ร อ ยละ 44.4 และนิ ส สั น ถื อ หุ น
รอยละ 15 ในบริษัทเรโนลต ลาสุดบริษัทเดมเลอรของเยอรมนี ซึ่งเปนผูผลิต
รถยนตเมอรซิเดส-เบนซ ไดเขามาผนึกเปนพันธมิตรกับเรโนลตและนิสสัน โดย
เมื่อเดือนเมษายน 2553 ไดมีการตกลงแลกเปลี่ยนหุนระหวางกันขึ้น โดยบริษัท
เดมเลอรจะถือหุน รอยละ 3.1 ทัง้ ในบริษทั นิสสันและรอยละ 3.1 ในบริษทั เรโนลต
ขณะที่บริษัทนิสสันและบริษัทเรโนลตถือหุนบริษัทละ 1.55 ในบริษัทเดมเลอร
ซึ่งรวมกันเปนสัดสวนรอยละ 3.1

¹ÒÂ¤ÒÃÅÍÊ ¡ÍÅ¹ ¶‹ÒÂÀÒ¾Ã‹ÇÁ¡Ñº¹ÒÂäμÃÃ§¤ ÊØÇÃÃ³¤ÕÃÕ ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ áÅÐ
´Ã.ÍÃÃª¡Ò ÊÕ ºØ Þ àÃ× Í § àÅ¢Ò¸Ô ¡ ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹ § àÊÃÔ Á ¡ÒÃÅ§·Ø ¹ ã¹¾Ô ¸Õ Ê‹ § ÍÍ¡
Ã¶Â¹μ¹ÔÊÊÑ¹ÁÒÃª¨Ò¡ä·Âä»¨ÓË¹‹ÒÂÂÑ§ÞÕè»Ø†¹ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2553

โครงการเปนพันธมิตรขางตน เนนซึ่ง
ความรวมมือกันในการผลิตชิ้นสวนรถยนต
เพื่ อ ลดต น ทุ น และทำให ส ามารถแข ง ขั น กั บ
บริษัทรถยนตที่มีขนาดใหญกวา โดยเฉพาะ
การแขงขันกับบริษัทโตโยตาและบริษัทโฟลค
สวาเกน กลาวคือ
- บริ ษั ท เรโนลต แ ละบริ ษั ท นิ ส สั น
จะผลิ ต เครื่ อ งยนต ดี เ ซลและ
เครื่องยนตเบนซินสำหรับรถยนต
สมารทของบริษัทเดมเลอร
- บริษทั เดมเลอร จะผลิตเครือ่ งยนต
ใหกับรถยนตอินฟนิตี้ของบริษัท
นิสสัน
- บริ ษั ท เรโนลต แ ละบริ ษั ท นิ ส สั น
จะผลิ ต เครื่ อ งยนต แ ละระบบส ง
กำลังใหกับรถตู Vito ของบริษัท
เดมเลอร
- ความร ว มมื อ กั น ในด า นรถยนต
ไฟฟา ซึง่ บริษทั เรโนลตและบริษทั
นิ ส สั น มี ค วามก า วหน า มากกว า
บริษัทเดมเลอร

แผนระยะกลางที่มีชื่อวา
Nissan GT 2012 โดย
วิเคราะหสถานการณแวดลอม
ทางธุรกิจสำคัญวามี 2 ดาน
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ดานแรก ตลาดรถยนตในประเทศพัฒนาแลวมีการอิ่มตัว ขณะที่ตลาด
ประเทศกำลังพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้น จะตองผลิตรถยนตราคาถูกมาก
(Ultra Low-Cost Vehicles) เพื่อตอบสนองความตองการกลุมนี้
ดานที่สอง ประชาชนทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลว หันมาใสใจ
เกีย่ วกับสิง่ แวดลอมเปนอยางมาก ดังนัน้ จะตองผลิตรถยนตไฟฟาเพือ่ วางจำหนาย
ในญี่ ปุ น และสหรั ฐ ฯ ภายในป 2553 และวางจำหน า ยในตลาดประเทศอื่ น ๆ
ภายในป 2555

ÊÙ‹Ã¶Â¹μäÃŒÁÅ¾ÔÉ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ (Zero Emission Strategy)
ผูบ ริหารของบริษทั นิสสันไดบรรยายตอคณะของบีโอไอ เกีย่ วกับยุทธศาสตร
สูรถยนตไรการปลอยมลพิษทางอากาศ หรือ Zero Emission Strategy ซึ่ง
สามารถจำแนกออกเปน 3 ระดับ
ระดับแรก ระบบขนสงที่ฉลาด (Intelligent Transport System - ITS)
เปนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใหผูขับขี่เลือกเสนทางที่มีการจราจร
ติดขัดนอยลง เพื่อใหรถยนตประหยัดน้ำมันและลดการปลอยมลพิษ
ระดับที่สอง พัฒนาใหเครื่องยนตแบบสันดาปภายในที่ใชในปจจุบันเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด (Internal Combustion Engine Optimization) ไมวาจะเปน
ระบบ Idle Stop ซึ่งเครื่องยนตจะดับเองเมื่อไมใชงาน หรือการพัฒนารถยนต
ไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle - HEV) การพัฒนาเครื่องยนตดีเซลแบบ
สะอาด (Clean Diesel)
ระดั บ ที่ ส าม การพั ฒ นาสู ร ถยนต แ บบไร ก ารปล อ ยมลพิ ษ ทางอากาศ
(Zero Emission) ซึ่ ง อาจจะเป น รถยนต ห ลายแบบทั้ ง ในส ว นรถยนต ไ ฟฟ า
รถยนตเซลลเชื้อเพลิง โดยจะตองใชเชื้อเพลิง คือ ไฟฟา ไฮโดรเจน ฯลฯ จาก
พลังงานหมุนเวียน เชน การผลิตไฟฟาจากพลังงานลม ไฟฟาจากเซลลแสง
อาทิตย ฯลฯ เพื่อมาชารจรถยนตไฟฟา หรือผลิตไฮโดรเจนจากแหลงพลังงาน
หมุนเวียน

¡ŒÒÇÊÙ‹Ã¶Â¹μä¿¿‡ÒàμçÁÃÙ»áºº
สำหรับบริษัทนิสสันไดเนนการผลิตรถยนตไฟฟา เริ่มวิจัยและพัฒนาใน
ดานนี้เมื่อป 2535 โดยมีวัตถุประสงคไมเพียงเปนการผลิตและจำหนายรถยนต

กันยายน 2553
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ไฟฟาเทานั้น แตเปน “การเคลื่อนที่อยางยั่ง
ยืน” (Sustainable Mobility) ครอบคลุมทั้ง
- การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ผลิตรถยนต
ไฟฟา
- การวิจัยและพัฒนารวมกับบริษัท
GE การวางเครื อ ข า ยส ง ไฟฟ า
แบบฉลาด (Smart Grid)
- การวิจัยและพัฒนาและรวมลงทุน
ผลิตแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน
กับบริษัท NEC
- การศึ ก ษาแนวทางการรี ไ ซเคิ ล
แบตเตอรี่ ภ ายหลั ง หมดอายุ
ใชงาน 5 - 8 ป
- การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร า ง
ความสะดวกสบายใหม (New
Convenience) เชน สามารถสง
สั ญ ญาณจากโทรศั พ ท มื อ ถื อ ไป
เปดเครือ่ งปรับอากาศของรถยนต
กอนที่จะเดินทางไปถึง

แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน
ขนาด 24 กิโลวัตตตอชั่วโมง
เมื่อชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
สามารถแลนได ไกล
ถึง 160 กิโลเมตร

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊáÅÐÂÒ¹Â¹μ
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นายคารลอส กอลน ผูบริหารของบริษัทนิสสันไดแถลงขาวเมื่อวันที่ 13
พฤษภาคม 2551 ณ กรุงโตเกียว เกี่ยวกับแผนระยะกลางที่มีชื่อวา Nissan GT
2012 โดยวิเคราะหสถานการณแวดลอมทางธุรกิจสำคัญวามี 2 ดาน
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บริษัทฯ ไดวิจัยและพัฒนารถยนตไฟฟานิสสันลีฟ (Nissan Leaf) ซึ่งเปน
รถยนตขนาดคอนขางเล็กประเภท Compact ขนาด 5 ที่นั่ง มีขนาดใกลเคียงกับ
รถยนตโคโรลาอันติสหรือรถยนตฮอนดาซีวคิ มีความเร็วสูงสุด 140 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง โดยใชแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด 24 กิโลวัตตตอชั่วโมง เมื่อ
ชารจแบตเตอรี่จนเต็ม รถยนตสามารถแลนไดไกลถึง 160 กิโลเมตร เปรียบ
เทียบกับรถยนต Volt ของ GM ที่พลังงานจากแบตเตอรี่สามารถขับเคลื่อน
รถยนตไปไกลเพียง 64 กิโลเมตร หรือกรณีรถยนตไฮบริด สามารถแลนไดไกล
เพียงไมกี่กิโลเมตร
สำหรับเบรกจะเปนแบบ Regenerative Braking System ซึ่งคลายคลึง
กับรถยนตไฮบริดในปจจุบนั คือ สามารถนำพลังงานทีเ่ กิดขึน้ จากการเบรก ซึง่ เดิม
สูญเสียในรูปการเสียดทานโดยเปลาประโยชน ก็จะนำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟา
เพื่อผลิตไฟฟาเก็บคืนเขาไปในแบตเตอรี่ เพื่อนำมาใชประโยชนกรณีขับเคลื่อน
รถยนตดวยความเร็วต่ำ นับเปนการประหยัดพลังงานไปในตัว

เหตุผลที่บริษัทนิสสันวางจำหนายรถยนตนิสสันลีฟ
ใน 4 ประเทศในระยะแรก เนื่องจากประเทศเหลานี้
มีมาตรการสงเสริมรถยนต ไฟฟาอยางจริงจัง
นิสสันกำหนดฐานผลิตรถยนตลีฟจำนวน 3 แหง คือ โรงงาน Oppama
ในญีป่ นุ โรงงาน Sunderland ในสหราชอาณาจักร และโรงงาน Smyrna ในมลรัฐ
Tennessee ของสหรัฐฯ สำหรับแบตเตอรีส่ ำหรับรถยนต ซึง่ เปนการรวมลงทุนกับ
บริษัท NEC ในนามบริษัท Automotive Energy Supply Corp (AESC) จะ
ผลิต 3 แหงเชนเดียวกัน คือ โรงงาน Zama ในญี่ปุน โรงงาน Sunderland ใน
สหราชอาณาจักร และโรงงาน Smyrna ในมลรัฐ Tennessee ของสหรัฐฯ

บริษัทฯ กำหนดวางจำหนายรถยนต
นิสสันลีฟในเดือนธันวาคม 2553 พรอมกับ
4 ประเทศ คือ สหรัฐฯ ญี่ปุน เนเธอรแลนด
และโปรตุเกส จากนัน้ ในเดือนกุมภาพันธ 2554
จะวางจำหนายเพิม่ เติมพรอมกันอีก 2 ประเทศ
คือ สหราชอาณาจักรและไอรแลนด โดยนับ
เปนรถยนตไฟฟาแบบแรกของบริษัทรถยนต
ชัน้ นำของโลก ทีม่ กี ารผลิตจำหนายเชิงพาณิชย
จำนวนมาก ปจจุบนั แมยงั ไมไดเปดตัว แตไดมี
คำสั่ ง ซื้ อ ทางอิ น เทอร เ น็ ต ในลั ก ษณะ PreOrder ไปแลว 23,000 คัน
สำหรับเหตุผลที่บริษัทฯ วางจำหนาย
รถยนตนิสสันลีฟใน 4 ประเทศในระยะแรก
กลาวคือ สหรัฐฯ ญี่ปุน เนเธอรแลนด และ
โปรตุเกส เนือ่ งจากประเทศเหลานีม้ มี าตรการ
สงเสริมรถยนตไฟฟาอยางจริงจัง เปนตนวา
กรณีของญี่ปุน รัฐบาลสนับสนุนในดานตางๆ
เปนตนวา
ประการแรก ใหเงินสนับสนุนการซื้อ
รถยนต ไ ฟฟ า 700,000 เยนต อ คั น หรื อ
ประมาณ 250,000 บาทตอคัน
ประการที่ ส อง ลดค า ใช ท างด ว นลง
สำหรับการใชรถยนตไฟฟา
ประการทีส่ าม เทศบาลนครโยโกฮามา
ไมเก็บคาจอดรถยนตไฟฟา

ÊËÃÑ°Ï Ê‹§àÊÃÔÁ·Ñé§¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐ
¡ÒÃãªŒÃ¶ä¿¿‡Ò
กรณีของสหรัฐฯ มีการสนับสนุนการ
ใชรถยนตไฟฟา ดังนี้
ประการแรก รัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุน
เพือ่ ใหมคี า ใชจา ยในการใชงาน (Running Cost
Competitiveness) ใกลเคียงกับรถยนตแบบ
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สันดาปภายใน ผูซื้อรถยนตไฟฟาตามกฎหมายการปรับปรุงและขยายพลังงาน
(Energy Improvement and Extension Act) ซึ่งบัญญัติขึ้นเมื่อป 2551
สำหรับในสวนผูซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลที่เปนรถไฟฟา ไดใหเงินอุดหนุน
ในรูปเครดิตภาษีเปนเงินมากถึง 2,500 เหรียญสหรัฐฯ บวกดวย 417 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับแตละหนวย (กิโลวัตตตอชั่วโมง) ที่เปนความจุของแบตเตอรี่รถยนตที่
เกินจำนวน 4 หนวย แตรวมกันแลวไมเกิน 7,500 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
250,000 บาทตอคัน ซึ่งในสวนผูซื้อรถยนตนิสสันลีฟมีแบตเตอรี่ความจุสูงถึง
24 หนวย จึงไดรับเงินสนับสนุนเต็ม 7,500 เหรียญสหรัฐฯ
ประการที่สอง รัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนโครงการผลิตรถยนตไฟฟาตาม
โครงการสินเชือ่ แกยานพาหนะทีใ่ ชเทคโนโลยีระดับกาวหนา (Advanced Technology
Vehicles Manufacturing Loan Program) ซึ่งมีวงเงินทั้งหมด 25,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ โดยสนับสนุนสินเชื่อแกบริษัทนิสสันในรูปสินเชื่อ 1,400 ลาน

ประการทีส่ าม รัฐบาลสหรัฐฯ ไดใหการ
สนับสนุนทางการเงินแกการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐานสำคัญสำหรับรถยนตไฟฟา คือ การ
ติดตัง้ อุปกรณชารจไฟทีอ่ อกแบบพิเศษ (Quick
Charge) ซึ่ ง แต ล ะชุ ด มี มู ล ค า สู ง เกื อ บ
600,000 บาท สามารถชารจใหเต็มรอยละ 80
ของความจุ แ บตเตอรี่ โดยใช เ วลาเพี ย ง
25 นาที แตกตางจากการชารจไฟแบบธรรมดา
(Normal Charge) ตามบาน ซึง่ ใชเวลาชารจไฟ
ยาวนานถึง 7 - 8 ชัว่ โมง โดยอุปกรณชารจไฟ
ขางตนเหมาะสำหรับติดตั้งที่รานอาหารหรือ
หางสรรพสินคา โดยเมือ่ รับประทานอาหารหรือ
จับจายสินคาเสร็จ แบตเตอรี่จะชารจไฟได
เต็มพอดี ไมตองเสียเวลารอคอย
ประการที่สี่ รัฐบาลทองถิ่นของสหรัฐฯ
สนั บ สนุ น การใช ร ถยนต ที่ ป ลอดมลพิ ษ
เป น ต น ว า รั ฐ บาลของมลรั ฐ แคลิ ฟ อร เ นี ย
กำหนดใหรถยนตไฟฟาสามารถแลนใน High
Occupancy Vehicle (HOV) Lanes ได โดย
ชองเดินรถดังกลาวเปนทางเดินรถพิเศษซึ่ง
ปกติแลว จำกัดเฉพาะรถยนตซึ่งมีผูโดยสาร
หลายคนเทานั้น

ÀÒ¾Ê‹Ç¹»ÃÐ¡ÍºÊÓ¤ÑÞ¢Í§Ã¶Â¹μ¹ÔÊÊÑ¹ÅÕ¿
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เหรียญสหรัฐฯ สำหรับใชเปนคาดัดแปลงโรงงาน
Smyrna ในมลรัฐ Tennessee ของสหรัฐฯ
ใหมีกำลังผลิตรถยนตลีฟ 150,000 คันตอป
และแบตเตอรี่ ส ำหรั บ รถยนต 200,000
หนวยตอป
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อิเล็กทรอนิกสและยานยนต อุตสาหกรรมเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

ชนกพร หนูหอม
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ผาใบเสริมแรงยางรถยนต...

ไทร คอรด

ยางรถยนต จั ด เป น ชิ้ น ส ว นสำคั ญ ที่ ท ำให ร ถยนต
เคลื่อนที่ได รวมทั้งมีหนาที่แบกรับน้ำหนักรถยนตสู
พื้นถนน เปนสวนสำคัญในการยึดเกาะ ที่สำคัญยัง
เป น ตั ว กลางถ า ยทอดพลั ง งานขั บ เคลื่ อ น รองรั บ
แรงกระแทกจากพื้นผิวถนนหลายสภาพ ทั้งทางเรียบ
ทางขรุขระ ทางเปยกและแหง ยางรถยนตจงึ ไดรบั การ
พัฒนาตลอดมา ดวยเทคโนโลยีอันทันสมัยใหไดมาซึ่ง
ประสิทธิภาพ และสมรรถนะที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผู ใช
หนึ่งในชั้นโครงสรางของยางรถยนตที่สำคัญ คือ ชั้นของผาใบเสริมหนา
ยางรถยนต ห รื อ ชื่ อ ทางวิ ช าการคื อ ไทร ค อร ด ที่ ถู ก ทอขึ้ น จากการนำเส น ใย
อุตสาหกรรม ประเภทไนลอน โพลีเอสเตอร หรือเรยอน มาตีเกลียว เพื่อเพิ่ม
ความเหนียวและความแข็งแรง กอนนำไปทอเปนผาใบและชุบน้ำยาเพื่ออบให
แหงซึ่งจะชวยเสริมใหยางรถยนตแข็งแรงไมแตก ปริ หรือระเบิดงาย หากสังเกต
ชื่อภาษาอังกฤษของยางธรรมดา (Bias ply tire) และยางเรเดียล (radial ply tire)

จะมีคำวา “ply” แทรกอยูบนเนื้อยาง ซึ่ง ply
ก็คือเสนใยในชั้นโครงผาใบนั่นเอง ปจจุบัน
ไนลอนมักนำมาใชผลิตยางรถบรรทุก และ
โพลีเอสเตอรจะใชกับยางรถยนตนั่ง

ä·Ã¤ÍÃ´ ª‹ÇÂàÊÃÔÁãËŒÂÒ§Ã¶Â¹μ
á¢ç§áÃ§äÁ‹áμ¡ »ÃÔ ËÃ×ÍÃÐàºÔ´§‹ÒÂ
สมั ย ก อ นนวั ต กรรมการผลิ ต โครง
ยางรถยนต จะนำเสนใยฝายมาทำเปนผาใบเสริม
หนายางรถยนต หากตองการความแข็งแรง
มาก ก็จะใชผาใยฝายหลายๆ ชั้น เชน จะทำ
ผาใบ 8 ชั้น ก็จะใชเสนใยฝายจริงๆ จำนวน
8 ชั้น แตก็มีขอเสีย เพราะการใชผาใบจำนวน

หนึ่งในชั้นโครงสรางของ
ยางรถยนตทสี่ ำคัญ คือ ชัน้ ของ
ผาใบเสริมหนายางรถยนต
ชื่อทางวิชาการ คือ ไทรคอรด
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ยางรถยนต ถือเปนหัวใจสำคัญ
ของความปลอดภัยในการขับขี่
ทำใหการผลิตยางรถยนตมี
วิวัฒนาการอยางตอเนื่อง
ä·Ã¤ÍÃ´
ผูผลิตยางรถยนตจึงนำวัสดุดังกลาวมาทำเปนโครงผาใบแทนเสนใยฝาย
และเมื่อเทียบระหวางเสนใยฝายกับเสนใยไนลอน ที่มีขนาดของเสนใยเทากันแลว
พบวาเสนใยไนลอนมีความแข็งแรงในการทนตอแรงดึง (Tensile Strength) สูง
กวาเสนใยฝายถึง 3.5 เทา หากเทียบระหวางเสนใยฝายกับเสนใยลวดเหล็กกลา
ก็พบวาเสนใยลวดเหล็กกลาแข็งแรงกวาเสนใยฝายถึง 5 เทา

กันยายน 2553

ป จ จุ บั น ผู ผ ลิ ต ยางรถยนต ห ลายราย
ผลิตยางทีม่ ลี กั ษณะพิเศษเฉพาะเปนของตนเอง
โดยมี โ ครงสร า งยางภายในที่ แ ตกต า งกั น
ไทร ค อร ด หรื อ ผ า ใบยางรถยนต จึ ง เป น
อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง ที่ เ ติ บ โตไปพร อ มๆ กั บ
อุตสาหกรรมยางรถยนต
สิ่งสำคัญของการใชรถยนต คือ ตอง
ใส ใจคุ ณ ภาพยางให ม ากที่ สุ ด เพราะเป น
อุปกรณที่สำคัญไมแพอุปกรณอื่น วิธีที่ดีที่สุด
ที่จะทำใหการสึกหรอของยางเกิดขึ้นชาที่สุด
คือ ตองตรวจสภาพและปรับแตงความดัน
ลมยาง ให อ ยู ใ นค า มาตรฐานด ว ยวิ ธี ก ารที่
ถู ก ต อ งเป น ประจำ ไม บ รรทุ ก น้ ำ หนั ก มาก
เกินไป หากเปนการใชงานเพื่อบรรทุกหนัก
ควรเลือกใชยางทีอ่ อกแบบมาโดยเฉพาะ ไมควร
ขับขี่ดวยความเร็วสูงมากเกินไป เพื่อไมให
เกิดความรอนในยางสูง อันเปนสาเหตุใหยาง
สึกหรอเร็วขึ้น

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊáÅÐÂÒ¹Â¹μ
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มากทำใหยางมีความรอนสูง ยางบวม ลอนงาย และไมนุมนวล ตอมานวัตกรรม
การผลิตยางรถยนตไดพัฒนาขึ้น คนพบวัสดุที่มีความแข็งแรงมากกวาเสนใย
ฝาย คือ เสนใยไนลอน เรยอน โพลีเอสเตอร เสนใยลวดเหล็กกลา และอื่นๆ

ดังนั้นเมื่อนำเอาเสนใยชนิดใหม มา
ทำโครงยางแทนเสนใยฝายทำใหจำนวนชั้น
ของเสนใย ลดไปตามอัตราสวนของเสนใยทีใ่ ช
เชน แทนที่จะใชใยฝาย 14 ชัน้ ก็จะใชไนลอน
เพียง 8 ชัน้ หรือเสนลวดเหล็กกลาเพียง 1 ชัน้
ก็จะไดยางทีม่ คี วามแข็งแรงเทาเทียมกัน ทำให
การระบุความแข็งแรงของโครงยางบนแกมยาง
ในปจจุบันจะกำหนดออกมาเปนตัวเลข และ
ตามดวยตัวอักษร PR (Ply Rating) จำนวนอัตรา
ชั้นผาใบที่เขียนบนแกมยางจึงไมใชจำนวน
ผาใบที่แทจริงของยาง ในยางบางประเภท
จะไมมีการระบุอัตราชั้นผาใบลงบนแกมยาง
ใหทราบ เชน ยางเรเดียลสำหรับรถยนตนั่ง
(Passenger Car Radial Tyres) ตาม
มาตรฐานยางรถยนตแลว ถือไดวาเปนยางที่
มีความแข็งแรงเทียบเทากับผาใบ 4 ชั้น
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กระบวนการผลิตผาใบเสริมหนายางรถยนต
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วัตถุดิบ : ดายดิบ (Yarn)
เตรียมวัตถุดิบ (Preparation)

ดายดิบ (Yarn)

ตีเกลียว (Twisting)

เคเบิ้ล (Cable)

ทอ (Weaving)

ชุบน้ำยา (Dipping)

ผาใบดิบ (Greige Fabric)

ผาใบชุบน้ำยา (Dipping Fabric)

ผลิตภัณฑ : ผาใบชุบน้ำยา (Dipped Fabric)

เสนใยที่ใชทำยางรถยนต มีหลายประเภท ดังตอไปนี้
1. ฝาย (Cotton) ปจจุบันไมนิยมใช เพราะมีความแข็งแรงนอย (กอน
ที่จะมีเรยอน ฝายจะเปนที่นิยมกันมาก)
2. เรยอน (Rayon) มีความแข็งแรงสูงกวาฝายมาก แตเมื่อเสนใย

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔμ
การผลิตไทรคอรด จะมีขั้นตอนการผลิตโดยนำเสนดายดิบมาตีเกลียว
(Twist) ด า ยดิ บ ที่ ตี เ กลี ย วแล ว เรี ย กว า Ply จากนั้ น จึ ง นำ Ply 2-3 เส น มา
ตีเกลียวรวมกันและเพิ่มความเหนียวและความแข็งแรง จะไดเปน Cable แลวนำ
Cable มาเขาเครื่องทอเปนผืนผา ผาที่ไดเรียกวาผาดิบ (Greige Fabric) จาก
นั้นนำผาดิบที่ไดไปชุบน้ำยา เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับผืนผา กอนจำหนายให
แกลูกคาตอไป

ปจจุบันยางรถยนตสวนใหญเปนยางเรเดียล
แมแตยางรถบรรทุกก็เริ่มมีการเปลี่ยนจากยางผาใบ
มาเปนยางเรเดียลเพิ่มขึ้น

ไนล อ นถู ก ผลิ ต ออกสู ต ลาด
ความนิยมของเรยอนก็หมดไป
3. ไนลอน (Nylon) เปนเสนใยที่
มีความคงทนสูง จึงเปนที่นิยม
กันมากในปจจุบัน จุดออนของ
เสนใยไนลอน คือความไมคงตัว
เมื่ อ ถู ก ความร อ นก อ ให เ กิ ด
ปญหาตางๆ ในการผลิต
4. โพลี เ อสเตอร (Polyester)
นิ ย มใช ใ นยางรถยนต นั่ ง มาก
เพราะมีความคงตัว แมจะเกิด
ความรอนสูง จึงนิยมนำไปใชใน
ยางรถยนตนั่งมากกวาไนลอน
นอกจากนีย้ งั มีเหล็กกลา หรือ Steel
ซึ่งเสนใยเหล็กกลา ไดเปรียบเสนใยชนิด
อื่นๆ เนื่องจากมีความแข็งแรง และเปนที่
นิยมมากในปจจุบัน

ผาใบทีไ่ ดจะสงใหกบั ลูกคาซึง่ เปนผูผ ลิต
ยางรถชนิดยางผาใบตอไป
ทัง้ นีย้ างผาใบจะทนทานตอการสึกหรอ
ไดตำ่ โดยเฉพาะเมือ่ อุณหภูมสิ งู กระจายแรงกด
ไดไมสม่ำเสมอ ความนุมนวลในการขับขี่ต่ำ
เพราะแกมยางยืดหยุนตัวไดนอย กอใหเกิด
รองรอยกรณีทผี่ วิ ทางไมแข็งแรงเพียงพอ แรง
ต า นทานการหมุ น สู ง ทำให สิ้ น เปลื อ งน้ ำ มั น
เกิดความรอนสะสมในยางสูง เกิดรูพรุนได
งายจากการกระจายแรงกดไดไมเทากัน ไม
เหมือนกับยางเรเดียล ซึ่งลดความเสี่ยงของ
ยางทะลุ เนื่ อ งจากแรงกดที่ ถ นนน อ ยกว า
มีอายุการใชงานยาวนาน ความรอนสะสมนอย
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ปจจุบันยางรถยนตสวนใหญจึงเปนยางเรเดียล แมแตยางรถบรรทุกก็เริ่ม
มีการเปลี่ยนจากยางผาใบมาเปนยางเรเดียลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ
การใชงาน หากเปนยานพาหนะที่วิ่งบนถนนดิน ลูกรัง หรือเปนหลุมเปนบอ
หรือในสภาพฝนตก การใชยางผาใบจะเหมาะสมกวา

ปริมาณ และมูลคาสงออก ไทรคอรดของไทยป 2551-2553
การนำเขา
ป

2551
2552
2552 (ม.ค.- ส.ค.)
2553 (ม.ค.- ส.ค.)

กันยายน 2553

การสงออก

ปริมาณ
(ตัน)

มูลคา
(ลานบาท)

ปริมาณ
(ตัน)

มูลคา
(ลานบาท)

8,701.1
11,556.1
7,915.2
16,417.9

787.3
781.9
536.9
946.9

2,505.1
1,778.0
1,079.4
1,190.9

263.3
230.5
130.8
216.1

ÊÀÒ¾¡ÒÃμÅÒ´
มูลคานำเขา - สงออกไทรคอรดของไทย
มีมูลคาไมสูงนักเมื่อเทียบกับสินคาสิง่ ทอชนิด
อืน่ ๆ โดยประเทศทีไ่ ทยนำเขามากทีส่ ดุ 3 อันดับ
ไดแก จีน ไตหวัน และญี่ปุน สวนประเทศ
ที่ ไ ทยส ง ออกมากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ ได แ ก
มาเลเซีย ญี่ปุน และเยอรมนี
ปจจุบันผูผลิตในประเทศไทยที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุน คือ บริษัท ไทยอินโด
คอรดซา จำกัด เพียงบริษัทเดียว เนื่องจาก
เปนผลิตภัณฑที่มีความตองการไมสูงมากนัก
ประกอบกับยางผาใบจะใชเฉพาะกลุม และ
การผลิตยางรถยนตในปจจุบนั จะใชยางเรเดียล
เปนสวนใหญ

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊáÅÐÂÒ¹Â¹μ
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¾×èÍ¡ÒÃ¢ÂÒÂμÑÇ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§ä·Â

ทรงตัวในขณะขับขี่ดวยความเร็วสูงไดดีกวา มีความยืดหยุน และควบคุมบังคับ
ไดดี ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะเบรกสั้น ความนุมนวลในการขับขี่สูง
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การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตอ)

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹ (μ‹Í)

อี ก กาวหนึ่งของการพั ฒนา
นิคมอุตสาหกรรมไทย
จาก “Eco Industrial Estate” สู “Eco Industrial Estate &
Networks” เครือขายความเชื่อมโยงกับชุมชนและทองถิ่นโดยรอบ
จากหลักการ แนวคิด “Industrial Ecology” (อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน) ซึง่ ออกแบบวางแผน ระบบอุตสาหกรรมรูปแบบใหม ใหดู
คลายระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ อยูไดโดยหลักการพึง่ พาอาศัย
ซึง่ กันและกัน (Symbiosis) และดำรงอยูไดอยางยัง่ ยืนเปนสำคัญ

ขอกำหนดคุณลักษณะมาตรฐานของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (Eco Industrial Estate and Networks) ดังนี้
1. มี ก ารดำเนิ น งานที่ ส อดคล อ งกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ประการ
โดยเฉพาะทางดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
พลังงาน
2. มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย
พลั ง งาน และมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานสากล และ/หรื อ
ประยุกตใชเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอมในดานตางๆ ตัวอยาง
เชน ISO 9000, ISO 14001, ISO 18000, Clean Technology,
Responsibility Care ฯลฯ
3. มีการพัฒนาสูความยั่งยืนในมิติหลักของการพัฒนา 5 มิติ 24 ดาน
ที่มีความสอดคลอง สมดุล และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยควรจะ
ดำเนินการอยางเปนรูปธรรมในทั้ง 5 มิติของการพัฒนาอยางนอย
มิติการพัฒนาละ 1 ดาน ซึ่งมิติทางการบริหารจัดการจะเปนกลไกใน
การขับเคลือ่ นใหเกิดความสมดุลของการพัฒนาระหวางมิตทิ างเศรษฐกิจ
มิติทางสิ่งแวดลอม และมิติทางสังคม โดยมีมิติทางกายภาพเปน
ฐานราก โครงสรางพืน้ ฐานของการพัฒนา และแตละมิตจิ ะมีการพัฒนา
กิจกรรม ความรวมมือ กิจกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพและกิจกรรมยกระดับ

การดำเนิ น งานในด า นต า งๆ ที่
สามารถเชื่ อ มโยงเป น เครื อ ข า ย
กิจกรรมได โดยใหความสำคัญ
กับการพัฒนาในมิติหลัก 5 มิติ
ดั ง นี้ มิ ติ ท างกายภาพ มิ ติ ท าง
เศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทาง
สิง่ แวดลอม และมิตทิ างการบริหาร
จัดการ

มีการพัฒนาสูความยั่งยืนใน
มิติหลักของการพัฒนา
5 มิติ 24 ดาน
ที่มีความสอดคลอง สมดุล
และเกื้อหนุน ซึ่งกันและกัน
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เพื่อใหการดำเนินงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ซึ่งมุงสูความสมดุล
ทั้งดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม มีรูปแบบของการพัฒนาที่สอดคลอง
เชื่ อ มโยง และครอบคลุ ม กิ จ กรรมความร ว มมื อ กิ จ กรรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
กิจกรรมการยกระดับ ของการพัฒนาในดานตางๆ ของทั้ง 5 มิติ และสามารถ
นำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสม จึงไดกำหนดลักษณะองคประกอบ
และแนวทางการพัฒนาใน 24 ดาน ของทั้ง 5 มิติหลัก

กันยายน 2553

กิจกรรมความรวมมือ กิจกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและกิจกรรมยกระดับการ
ดำเนิ น งานใน 24 ด า นหลั ก ดั ง กล า ว มี
ลักษณะของกิจกรรมไดดังนี้ คือ กิจกรรม
การปรับปรุง ( Improvement) กิจกรรมรณรงค
สงเสริม (Encouragement) กิจกรรมการ
ยกระดั บ (Enhancement) และกิ จ กรรม
สำหรับการพัฒนารูปแบบใหมๆ (นวัตกรรม
- Innovation)

μÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
มิ ติ ด า นกายภาพ มี ก ารวางแผนเชิ ง
พื้นที่และระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ ใหมี
ความพรอมรอบดานและเอื้ออำนวยตอการ
เปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน อาทิ ระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐาน โครงข า ยการคมนาคมขนส ง ที่
เชื่ อ มโยงทั้ ง ภายใน และภายนอกเมื อ ง
อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศน ที่ มี ก ารบริ ห าร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดตนทุน

¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹ (μ‹Í)

ดังรายละเอียดในตารางแนบทายและสรุปกิจกรรมความรวมมือ/กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพ กิจกรรมการยกระดับ ทั้ง 24 ดาน ไดดังนี้
(1) การออกแบบเชิงนิเวศน (New Design/Eco Design)
(2) ศูนยเผยแพรและพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (Eco Center)
(3) กระบวนการผลิต (Production Process)
(4) ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน (Eco Efficiency)
(5) วัสดุ (Materials)
(6) ทรัพยากร (Resource)
(7) การตลาด (Marketing)
(8) การขนสง บรรจุ ลำเลียง (Transportation/ Logistic)
(9) สิ่งแวดลอม (Environment) การจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality)
(10) สิง่ แวดลอม (Environment) การจัดการคุณภาพอากาศ (Air Quality)
(11) สิ่งแวดลอม (Environment) การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช
(Waste & Material Management)
(12) พลังงาน (Energy)
(13) ความปลอดภัย (Safety & Security)
(14) สุขภาพ/อาชีวอนามัย (Health)
(15) การเฝาระวังคุณภาพสิง่ แวดลอม (Environmental Quality Monitoring)
(16) การสรางความสัมพันธกับชุมชน (Public Relations)
(17) การมีสวนรวมของชุมชน (Community Participation)
(18) เศรษฐกิจชุมชน (Community Economy) โครงการเพื่อชุมชนและ
สังคม (Social Contribution Program)
(19) คุณภาพชีวิต (Quality of Life)
(20) ทรัพยากรมนุษย (Human Resource)
(21) การพัฒนาและรักษาระบบการบริหารจัดการ เครือ่ งมือการบริหารจัดการ
อยางตอเนื่อง
(22) ขอมูลขาวสาร (Communication System)
(23) คณะทำงาน ทีมงาน และการมีเวทีประชุมพบปะแลกเปลี่ยนขอมูล
ความคิดเห็น (Eco Forum/Eco Center)
(24) การรายงาน (Results / Reporting)
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¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹ (μ‹Í)

การผลิต ประหยัดเวลาและคาใชจา ย รวมทัง้ มีความปลอยภัยในการคมนาคมขนสง
เปนตน
• ดาน Eco Design ไดแก พื้นที่สีเขียว แนวกันชน การออกแบบ
ภูมิศาสตร ที่กลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การออกแบบ
อาคารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การวางผังการใชประโยชนที่ดิน และ
การออกแบบการจราจรที่สะดวก ปลอดภัย เปนตน
• การจัดตั้ง Eco Center
มิติดานเศรษฐกิจ มุงพัฒนาเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตและมั่นคง โดย
สงเสริมการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ควบคูไปกับการเสริมสราง
ความเขมแข็งในระบบเศรษฐกิจชุมชน เพื่อใหประชาชนมีการทำงานที่หลากหลาย
ประเภทตามศักยภาพและฐานทรัพยากรที่มีอยู
• ดานกระบวนการผลิต (Production Process) ดานความคุมคาทาง
เศรษฐกิจ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศน (Eco Efficiency) วัสดุ
(Material) ทรัพยากร (Resource) การตลาด (Marketing) การขนสง
(Transportation/Logistics)
มิติดานสิ่งแวดลอม มีการสงเสริมการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดการปญหามลภาวะดานตางๆ ของพื้นที่ไดเหมาะสม
สภาพแวดลอมภายในเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนมีความรมรื่นนาอยู สะอาด
สะดวก สบายและปลอดภัย
• ดานสิ่งแวดลอม (Environment) คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ
กากของเสีย
• ดานพลังงาน (Energy) เชน การใชพลังงานทางเลือก การใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก Carbon

•
•
•
•
•
•

Footprint/ Low Carbon Society
เปนตน
ดานทรัพยากร (Resource)
ดานวัสดุ (Material) 3Rs
ด า นความปลอดภั ย (Safety
BCM (Business Continuity
Management)
ดานอาชีวอนามัย (Health)
การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม
(Environmental Quality Monitoring)
ดานกระบวนการผลิต (Production
Process)

มิติทางดานสังคม เสริมสรางคนและ
ชุมชน เพื่อใหชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และสามารถใชชีวิตรวมกันไดอยาง
เกื้อกูลและมีความสุข
• การสรางความสัมพันธกับชุมชน
(Public Relations)
• การมีสวนรวมของชุมชน (Community Participation)
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•
•
•

ดานเศรษฐกิจชุมชน (Community Economy) โครงการเพื่อชุมชน
และสังคม (Social Contribution Program)
ดานคุณภาพชีวติ (Quality of Life)
ดานทรัพยากรมนุษย (Human Resource)

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
ชุมชนอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจ โดยมุงเนนสูการยกระดับคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ มและคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนที่ อ ยู ร ว มสั ง คมโดยรอบ ด ว ยความ
รวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ดวยความตั้งใจ จริงใจ และจริงจัง

กันยายน 2553
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มิติดานการบริหารจัดการ มีการเสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดี มี
คุณภาพ โปรงใส เปนธรรม และสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
(Stakeholders) รวมเปนพันธมิตรเครือขายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิ ง นิ เ วศน โดยประสานความร ว มมื อ กั บ ทั้ ง ภาคเอกชน ผู ป ระกอบการ
ผูพัฒนานิคมฯ และสวนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และทองถิ่น
• การรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตางๆ
• ดานขอมูลขาวสาร (Communication System) การเปดเผย
โปรงใส
• การมี Eco Team การดำเนิน Eco Forum
• ทรัพยากรมนุษย (Human Resource)
• การจัดทำรายงาน (Reporting) ในรูปแบบตางๆ
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จับกระแสโลก

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล

การตูนญี่ปุน

เศรษฐกิจสรางสรรค

หมื่นลาน
¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

จากพฤติกรรมเด็กวัยรุน ในปจจุบนั จะเห็นไดวา การอานการตนู นับเปนสวนหนึง่ ของชีวติ ประจำวัน โดยจะตอง
เก็ บ เงิ น ส ว นหนึ่ ง นำไปซื้ อ หนั ง สื อ การ ตู น มาอ า น ซึ่ ง ส ว นใหญ มั ก จะเป น หนั ง สื อ การ ตู น ญี่ ปุ น ซึ่ ง หนั ง สื อ
การตูนที่เด็กเหลานี้ซื้อหามานั้น ปจจุบันจัดวาเปนรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative
Economy) ที่มีมูลคามหาศาลและเปนการสงออกทางวัฒนธรรมในรูปแบบหนึ่งของประเทศญี่ปุนดวย
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy) ถือเปนการสรางมูลคาที่
เกิดจากความคิดของมนุษย โดยอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคจะมีความแตกตางกัน
ออกไป ขึ้นกับลักษณะของโครงสรางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ใน
ประเทศนั้นๆ
สำหรับ การตูน จัดเปนอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคในกลุมศิลปะ และ
ยังจัดไดวาเปนสื่อประเภทหนึ่งที่เขาถึงผูคนไดงายและสรางความสนใจไดมาก
เพราะมีภาพประกอบที่สวยงามชวยดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะกลุมเด็กและ
วัยรุนไดเปนอยางดี รวมทั้งยังสามารถสอดแทรกขอมูลขาวสารสื่อไปยังผูอาน
หรือผูชมไดทั้งทางตรงและทางออม
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คำวา มังงะ (Manga)
แปลวา “ภาพตามอารมณ”
ถูกใชอยางกวางขวาง
เปนครั้งแรกหลังจาก
จิตรกรอุคิโยเอะชื่อโฮคุไซ
ไดพิมพหนังสือชื่อ
โฮคุไซมังงะใน
คริสตศตวรรษที่ 19

ประเทศที่มีอุตสาหกรรมการตูนที่ใหญที่สุดในโลกคือ ญี่ปุน
หากเราไปญี่ปุน แลวไปถามหาซื้อการตูน (Cartoon) อาจไมมีใครรูจัก
แต ห ากพู ด ว า มั ง งะ (Manga) ทุ ก คนในญี่ ปุ น ก็ จ ะรู เ ลยว า คุ ณ ถามหาหรื อ
ตองการอะไร
คำวา มังงะ (Manga) เปนคำภาษาญี่ปุน แปลวา “ภาพตามอารมณ”
ถูกใชอยางกวางขวางเปนครั้งแรกหลังจากจิตรกรอุคิโยเอะชื่อโฮคุไซ ไดพิมพ
หนังสือชื่อโฮคุไซมังงะในคริสตศตวรรษที่ 19

อยางไรก็ดี นักประวัติศาสตรบางกลุม
เห็นวามังงะอาจมีประวัติยาวนานกวานั้น โดย
มีหลักฐานคือ ภาพกิกะ (แปลวา “ภาพตลก”)
ซึง่ เปนทีน่ ยิ มในศตวรรษที่ 12 มีลกั ษณะหลาย
ประการคลายคลึงกับมังงะในปจจุบัน อาทิ
การเนนเนื้อเรื่อง และการใชเสนที่เรียบงาย
แตสละสลวย เปนตน
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การตูนญี่ปุนทำเงินใหประเทศไมนอย
กวาปละ 30,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ รายได
ทั้งหมดนี้ ไมไดมาจากการขายหนังสือการตูน
เพี ย งอย า งเดี ย ว แต ยั ง รวมไปถึ ง เกม
คอมพิวเตอร วิดีโอ สินคาที่เกี่ยวกับการตูน
แต ส ว นใหญ จ ะมาจากภาพยนตร ก าร ตู น ที่
ฉายทางโทรทั ศ น ซึ่ ง ป จ จุ บั น การ ตู น ญี่ ปุ น
ครองสวนแบงตลาดทั่วโลกกวารอยละ 60
มากกวาหนังการตูนจากสหรัฐฯ เสียอีก

มังงะ ในรูปแบบที่เปนที่รูจักกันในปจจุบัน เริ่มกอตัวเปนรูปเปนรางในชวง
หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส องหลั ง จากที่ รั ฐ บาลญี่ ปุ น ถู ก สหรั ฐ ฯ บั ง คั บ ให เ ป ด
เสรีภาพแกสื่อมวลชน
ในศตวรรษที่ 21 คำวามังงะเปลี่ยนความหมายจากเดิม ไปหมายถึง
หนังสือการตูน อยางไรก็ดีคนญี่ปุนมักใชคำนี้เรียกหนังสือการตูนสำหรับเด็ก
สวนหนังสือการตูนทั่วไปใชคำวา Comics (คอมมิกส) ในประเทศที่พูดภาษา
อังกฤษ มังงะ (Manga) ถูกใชเรียกหนังสือการตูนจากประเทศญี่ปุน สวนใน
ประเทศไทยการใชคำวามังงะยังไมเปนที่แพรหลายนัก
มั ง งะมี ค วามสำคั ญ สำหรั บ วั ฒ นธรรมญี่ ปุ น และได รั บ การยอมรั บ จาก
คนญี่ ปุ น ว า เป น วิ จิ ต รศิ ล ป แ ละวรรณกรรมรู ป แบบหนึ่ ง มั ง งะในป จ จุ บั น ถู ก
วิพากษวิจารณจากกลุมอนุรักษนิยมทั้งในญี่ปุนและตางประเทศอยางกวางขวาง
วา มีความรุนแรงและเนื้อหาทางเพศปะปนอยูมาก อยางไรก็ดี ประเทศญี่ปุนก็
ยังไมมีกฎหมายจัดระเบียบมังงะ เวนแตกฎหมายฉบับหนึ่งที่บัญญัติวา “หาม
ผูใ ดจัดจำหนายสือ่ ทีข่ ดั ตอความดีงามของสังคมจนเกินไป” เทานัน้ นักวาดการตนู
ในญี่ปุนจึงมีเสรีภาพที่จะเขียนมังงะที่มีเนื้อหาทุกแนวสำหรับผูอานทุกกลุม
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ในปจจุบนั ตลาดการตนู มังงะของญีป่ นุ
มี 3 บริษัทใหญที่ครองสวนแบงตลาดการตูน
ในญี่ปุน
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มังงะพัฒนามาจากการผสมผสานศิลปะการวาดภาพแบบอุคิโยเอะกับ
จิตรกรรมตะวันตก ซึ่งเปนความพยายามของญี่ปุนที่จะพัฒนาตัวเองใหทันกับ
มหาอำนาจตะวันตกในชวงปลายศตวรรษที่ 19 จึงมีสวนผลักดันใหญี่ปุนนำเขา
วั ฒ นธรรมตะวั น ตกหลายๆ รู ป แบบ รวมทั้ ง การจ า งศิ ล ป น ตะวั น ตกมาสอน
ศิลปนญี่ปุนเกี่ยวกับองคประกอบพื้นฐานทางศิลปะ เชน เสน รูปทรง และสี
ซึ่งการวาดภาพแบบอุคิโยเอะไมใหความสำคัญเนื่องจากคิดวาความรูสึกโดยรวม
ของภาพสำคัญกวา

ปจจุบันการตูนญี่ปุน
ครองสวนแบงตลาด
ทั่วโลกกวารอยละ 60
มากกวาหนังการตูน
จากสหรัฐฯ เสียอีก
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บริษัทแรก คือ “ซูเอชา” (SHUEISHA) ซึ่งผลิตหนังสือการตูนที่ขายดี
ที่สุดชื่อ “โชเนนจัมพ” (SHONEN JUMP) แตละสัปดาหชาวญี่ปุนจะอานมังงะ
เลมนี้ที่ตีพิมพถึง 6.4 ลานฉบับ
บริษัทที่สอง คือ “โกดันชา” (KODANSHA) ซึ่งมีรายไดตอปประมาณ
1.84 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปนเจาของโชเนนแมกกาซีน
บริษัทที่สาม คือ โชกะคุกัน (SHOGAKUKAN) ซึ่งจำหนาย “ยังซันเดย”
1.2 ล า นฉบั บ ต อ สั ป ดาห จนทำให ย อดขายของบริ ษั ท สู ง ถึ ง 1.35 พั น ล า น
เหรียญสหรัฐฯ
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ทั้งสามบริษัทนี้ มียอดขายการตูนรวมกันมากกวา 11 ลานเลมตอสัปดาห
แตแมจะมียอดจำหนายมหาศาลขนาดนั้น สำนักพิมพญี่ปุนก็ไมไดทำเงินจาก
หนังสือการตูนเหลานี้เทาไรนัก รายไดของบริษัทสวนมากมาจากการขายโฆษณา
และรายไดจากการพิมพเรื่องยอดนิยมในนิตยสารออกมาเปนอัลบั้มพ็อกเกตบุก
ซึ่งใชตนทุนเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอยเทานั้น หนังสือปกแข็งขนาดเหมาะมือเหลานี้
เติบโตเปน 3 เทาจาก 10 ปที่ผานมา มีมูลคาถึง 2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
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ตลาดนอกประเทศญี่ปุนที่นิยมอานการตูนญี่ปุนมากที่สุดไดแก ไตหวัน
และไทย สวนตลาดการตูนญี่ปุนในสิงคโปรกลับไมประสบผลสำเร็จเทาที่ควร
เนื่องจากการตูนที่พิมพไดถูกแปลเปนภาษาจีนมากกวาจะเปนภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เปนภาษาในชีวิตประจำวันของเด็กสิงคโปร สงผลใหการตูนญี่ปุนยังไมไดรับ
ความนิยมเทาที่ควรในสิงคโปร
สำหรับเกาหลีใตและจีนนั้น รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ ตองทำการพิจารณา
ด า นเนื้ อ หาและรู ป แบบก อ นการอนุ ญ าต และอนุ ญ าตเป น บางเรื่ อ งเท า นั้ น

ตัวอยางเชน การตูนโดราเอมอน ที่พิมพใน
ประเทศไทยเมื่อประมาณป 2520 แตการตูน
เรื่องนี้ เพิ่งไดรับอนุญาตใหพิมพจำหนายใน
จีนไดเมื่อป 2535 นี้เอง
สำนั ก พิ ม พ ญี่ ปุ น บางแห ง ได เ ป ด เผย
ขอมูลวา รายไดของการตนู ญีป่ นุ ในตลาดเอเชีย
มีไมมากนัก โดยคาลิขสิทธิ์หรือคารอยัลตี้
(Royalty) ของนิตยสารที่ตีพิมพในไตหวัน
และฮองกง โดยทั่วไปอยูระหวางรอยละ 610 ของยอดขายแตละเลม ในไตหวันก็ตก
ประมาณ 1,000 เหรียญดอลลารไตหวันตอ
พ็อกเกตบุก 1 เลม หรือ 800 เหรียญสหรัฐฯ
หลังหักภาษี ซึ่งจะมีการแบงคารอยัลตี้กับ
ศิลปนที่วาดการตูนดวย แตเนื่องจากบริษัท
ญี่ปุนมักจะยอมรับการขาดทุนหรือกำไรนอย
ในระยะสั้ น เพื่ อ ที่ จ ะได ส ว นแบ ง ตลาดใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ผูผลิตมังงะก็เชนกันที่เชื่อ
วา การตูนมังงะจะใหผลตอบแทนคืนมาใน
ระยะยาว
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ในป 2552 ที่ผานมา เปนปที่ยอดขาย
การตูนตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตรของญี่ปุน
ซึง่ ขอมูลนี้ ถือวาเปนการตอกย้ำถึงสถานการณ
สื่อสิ่งพิมพที่อยูในภาวะซบเซา อันเกี่ยวเนื่อง
มาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในญี่ปุน
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จากการวิจยั ของสถาบันสือ่ สิง่ พิมพในกรุงโตเกียว ระบุวา ยอดขายนิตยสาร
การตูนรวมถึงการตูนฉบับรวมเลมตลอดป 2552 นั้น มียอดขายลดลงไปถึง
รอยละ 6.6 มีมูลคาในตลาดประมาณ 418,700 ลานเยน ซึ่งนับเปนยอดขายที่
ตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตรของญี่ปุน ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะยอดขายนิตยสาร
การตนู แลว มียอดขายลดลงรอยละ 9.4 คิดเปนมูลคา 191,300 ลานเยน นับเปน
ครั้งแรกในรอบ 18 ป ที่ยอดขายนิตยสารการตูนมียอดขายต่ำกวา 200,000
ลานเยน
ยอดขายการตูนเคยพุงถึงขีดสุดเมื่อป 2538 และจากรายงานดังกลาวยัง
ไดระบุถึงสาเหตุที่ทำใหยอดขายการตูนลดนอยลงนั้น มาจากการที่คนอานการตูน
ตองประหยัดการใชจายมากขึ้น ตามสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำในญี่ปุนในชวงป
2550-2552 ชาวญี่ปุนหันมาอานการตูนที่มังงะคาเฟ แทนที่จะซื้อการตูนเองจาก
รานหนังสือ รวมไปถึง การตูนเรื่องฮิตยอดนิยม เริ่มมีนอยลงทุกที
อยางไรก็ตาม ไดมีคนตั้งขอสังเกตไววา นอกจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่
อาจมีผลตอยอดการจำหนายหนังสือการตูนในญี่ปุนแลว อาจมีความเปนไปไดวา
ชาวญี่ปุนในวันนี้...อานหนังสือโดยเฉพาะการตูนหรือมังงะกันนอยลง

แตในปจจุบนั จะมีคนยืนอานหนังสือรอรถใตดนิ หายไปประมาณรอยละ 50
พอๆ กับจำนวนหนังสือที่แผงหรือที่รานที่กองเล็กลงกวาเมื่อกอน
คำตอบของขอสังเกตดังกลาวก็คือ รูปแบบการอานหนังสือของคนญี่ปุน
เปลี่ยนไป จากเดิมที่คุนเคยกับการเคยเห็นคนญี่ปุนยืนอานหนังสือเปนเลมๆ
แตคนญี่ปุนในทุกวันนี้ไดเปลี่ยนมาอานการตูนและหนังสือที่เขานำมาดาวนโหลด
ใสโทรศัพทมือถือกันเปนจำนวนมากแทน

¼ÙŒâ´ÂÊÒÃÃ¶ä¿ã¹ÞÕè»Ø†¹ ÁÑ¡ãªŒàÇÅÒã¹¡ÒÃâ´ÂÊÒÃÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Áâ»Ã´ã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
áμ‹¾ÄμÔ¡ÃÃÁã¹»˜¨¨ØºÑ¹ àÃÔèÁà»ÅÕèÂ¹ÁÒÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Íã¹â·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×Íá·¹
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ปจจุบัน หนังสือการตูนญี่ปุน ไดถูก
แปลงเปนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส เพื่อดาวน
โหลดลงโทรศั พ ท มื อ ถื อ เกื อ บทั้ ง หมดแล ว
ซึ่ ง มี ผู ป ระมาณการตั ว เลขการเติ บ โตของ
ธุ ร กิ จ การดาวน โ หลดหนั ง สื อ การ ตู น ลงบน
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ว า ในป 2551 มี มู ล ค า
ประมาณ 500 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หรื อ
คิดเปนเงินไทยประมาณ 16,500 ลานบาท
ในขณะทีป่  2552 ทีผ่ า นมา มีอตั ราการเติบโต
สูงถึงรอยละ 130
มีการคาดกันวา ยอดรายไดจากการ
จำหน า ยหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละการ
ดาวนโหลดหนังสือลงมือถือในประเทศญี่ปุน
จะพุ ง ถึ ง 1,500 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ หรื อ
เกือบๆ 50,000 ลานบาท ในอีกไมนานนี้
เทคโนโลยี ก ารดาวน โ หลดภาพและ
ข อ มู ล ไปไว ใ นโทรศั พ ท มื อ ถื อ นี่ เ องที่ อ าจ
เป น สาเหตุ ส ำคั ญ ทำให ก าร ตู น ญี่ ปุ น ที่ พิ ม พ
เปนเลมๆ เริม่ มียอดขายลดลงมากกวา สาเหตุ
ที่เปนผลจากวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำในญี่ปุน
เพราะผูอานชาวญี่ปุนรุนใหมมักติดตามเรื่อง
ความทันสมัยของเทคโนโลยีและนิยมดาวน
โหลดภาพและเนื้อหาการตูนสงเขาไปอยูใน
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ผูต งั้ ขอสังเกตดังกลาว ไดเปรียบเทียบกับเหตุการณในอดีตเมือ่ ไมนานมานี้
วา จะเห็นรานหนังสือ โดยเฉพาะรานหนังสือที่สถานีรถใตดิน วางหนังสือกองสูง
เปนตัง้ ๆ และกวาครึง่ หนึง่ เปนหนังสือการตนู โดยคนทีย่ นื เขาแถวรอรถขบวนตางๆ
จะยืนถือหนังสือตางๆ ไมวาจะเปนการตูน นิตยสาร และหนังสือพิมพรายวัน
เพื่ออานระหวางรอรถไฟหรือระหวางการเดินทาง

ªÒÇÞÕè»Ø†¹ÃØ‹¹ãËÁ‹¹ÔÂÁâËÅ´
ÀÒ¾áÅÐà¹×é Í ËÒ¡ÒÃ μÙ ¹ Ê‹ §
à¢ŒÒä»ÍÂÙ‹ã¹â·ÃÈÑ¾·Á×Í¶×Í
ÃÇÁ·Ñé § ¢¹Ò´¤ÇÒÁ¡ÇŒ Ò §
¢Í§¨ÍÊ‹ Ç ¹ãËÞ‹ ã ¹ÞÕè »Ø† ¹
àËÁÒÐÊÓËÃÑºË¹Ñ§Ê×Í¡ÒÃμ¹Ù
ÁÒ¡·ÕèÊØ´
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รูปแบบการอานหนังสือของคนญี่ปุนเปลี่ยนไป
จากการอานหนังสือเปนเลมๆ
มาเปนการอานการตูนและหนังสือ
ที่ดาวนโหลดใสโทรศัพทเคลื่อนที่
มือถือเสียเปนสวนใหญ รวมทั้งขนาดความกวางของจอมือถือสวนใหญในญี่ปุน
เหมาะสำหรับหนังสือการตนู มากทีส่ ดุ การตนู ญีป่ นุ จึงเปนทีน่ ยิ มในการดาวนโหลด
ในมือถือคนญี่ปุนในขณะนี้

¡ÒÃμÙ¹ÞÕè»Ø†¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â
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สำหรับความนิยมที่มีตอการตูนญี่ปุนในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมานานแลว
เชื่อกันวาคนไทยที่มีอายุต่ำกวา 45 ป ตองเคยอานหรือชมการตูนจากญี่ปุนบาง
ไมมากก็นอย
การตนู ญีป่ นุ เขามาเมืองไทยครัง้ แรกในชวงป 2508 โดยนำเขามาออกอากาศ
ทางโทรทัศนกอ น การตนู เรือ่ งแรกทีน่ ำเขามาฉายครัง้ แรก คือ เรือ่ งเจาหนูลมกรด
ในป 2508 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศนชอง 4 บางขุนพรหม นอกจากเรื่องนี้
แลว การตูนญี่ปุนเรื่องอื่นๆ ที่ไดรับความนิยมในชวงเวลานั้นไดแก หนากากเสือ
เจาหนูอะตอม (ในสมัยนั้นใชชื่อวา เจาหนูปรมาณู)
ส ว นการ ตู น ญี่ ปุ น ในรู ป ของหนั ง สื อ เริ่ ม เข า มาตั้ ง แต ป 2514 และ
สำนักพิมพตางๆ เริ่มใหความสนใจพิมพการตูนญี่ปุนจำหนายมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป 2520 - 2525 ซึ่งถือวาเปนชวงยุคทองของนักอาน
การตูน มีเรื่องที่โดงดังมากที่สุดและยังคงมีผูติดตามอานทั้งรุนเล็กและรุนใหญ
มาจนถึงปจจุบัน คือ โดราเอมอน เและตอจากนั้นการตูนญี่ปุนก็ไดรับความนิยม
อยางแพรหลายมากในเมืองไทย

ÃÙ»áººË¹Ñ§Ê×Í¡ÒÃμÙ¹ÞÕè»Ø†¹ÂØ¤ Ë¹ŒÒ¡Ò¡àÊ×Í ·Õèà»š¹ÂÍ´¹Ñ¡ÁÇÂ»ÅéÓ áÅÐà¨ŒÒË¹ÙÍÐμÍÁ
áÃ¡æ ·Õèà¢ŒÒ¾ÔÁ¾áÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂã¹ (Astro Boy) à»š¹μÑÇ¡ÒÃμÙ¹ã¹ÂØ¤áÃ¡·Õèà»š¹·Õè¹ÔÂÁ¢Í§
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การ ตู น ญี่ ปุ น ที่ เ ป น ที่ รู จั ก ในยุ ค นั้ น
หากเอ ย ถึ ง อาจได รั บ รอยยิ้ ม ที่ ก ระตุ น
ความทรงจำของผู อ า นรุ น ใหญ ใ ห ร ะลึ ก ถึ ง
วันที่สวยงามในวัยเด็ก ไดแก คำสาปฟาโรห
กุหลาบแวรซายส โดราเอมอน นินจาฮาโตริ
ผีนอยคิวทาโร ดร.สลัมปกับหนูนอยอาราเล
และดรากอนบอล เปนตน
การ ตู น ที่ เ อ ย ถึ ง ข า งต น นอกเหนื อ
จากการเป น หนั ง สื อ การ ตู น ที่ มี ผู อ า นคอย
ติดตามลุนใหตีพิมพออกมาในแตละสัปดาห
แลว ยังมีการเผยแพรในรูปแบบของภาพยนตร
การตูน โดยสถานีโทรทัศนชอง 9 นำมาฉาย
เปนประจำในชวงตอนเชาวันเสารและวันอาทิตย
รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ และตอมาสถานี
โทรทัศนชองอื่นๆ ไดนำการตูนญี่ปุนมาฉาย
ดวย เชน ชอง 3 ไดแกเรื่อง ชินจัง ฮิคารุ
เซี ย นโกะ Yu-Gi-Oh เกมกลคนอั จ ฉริ ย ะ
เป น ต น ช อ ง 5 เรื่ อ งที่ น ำมาฉาย เช น
ล็อกแมน
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ยังไมมีขอมูลอยางเปนทางการวา
ตลาดการตูนในประเทศไทยมีมูลคาเทาไร
แตก็ประเมินวา มูลคานาจะเปนหลักพันลานบาท
แมวา ยังไมมีขอมูลอยางเปนทางการวา ตลาดการตูนในประเทศไทยมี
มูลคาเทาไร แตก็ประเมินกันวา มูลคานาจะเปนหลักพันลานบาท โดยการตูน
จากตางประเทศ โดยเฉพาะจากญี่ปุนมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 90
สาเหตุหนึ่งที่ทำใหหนังสือการตูนจากตางประเทศ โดยเฉพาะการตูนญี่ปุน
มีสว นแบงทางการตลาดสูงมากนัน้ เนือ่ งจากการตนู ญีป่ นุ ผลิตกันแบบอุตสาหกรรม
มี ก ารวางจำหน า ยเรื่ อ งใหม ห รื อ ออกตอนใหม ทุ ก สั ป ดาห แต ก าร ตู น ไทย มี
บุคลากรดานผูเขียน หรือแตงเรื่องนอย กวาจะออกมาไดแตละเลมหรือแตละตอน
ตองใชเวลา จึงทำใหการตูนญี่ปุนไดรับความนิยมสูงมากกวาการตูนไทย

วัยรุน เปนวัยที่นิยมอานการตูนมากที่สุด ซึ่งจากการสำรวจพบวา วัยรุน
ในประเทศไทย ยังคงนิยมอานหนังสือการตูนญี่ปุนสูงเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือ การตูนจากสหรัฐฯ และยุโรป สุดทายคือการตูนไทย

μŒÍ§¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃμÙ¹ä·Â
สำหรับรสนิยมของกลุมวัยรุนไทย พบวา วัยรุนในกลุมผูหญิงจะนิยมอาน
หนังสือการตูนแนวรัก โรแมนติก สวนผูชายนิยมอานแนวตอสู และกีฬา
จากมู ล ค า การตลาดของการ ตู น ญี่ ปุ น ทั้ ง ในประเทศญี่ ปุ น เอง และใน
ประเทศไทย จะเห็นวามีมูลคาเปนหลักหมื่นลานบาท (เฉพาะในประเทศไทยก็ขึ้น

การตูนไทยมีบุคลากรนอย
กวาจะออกมาไดแตละเลมหรือแตละตอนตองใชเวลา
จึงทำใหการตูนญี่ปุนไดรับความนิยมสูง
มากกวาการตูนไทย
กันยายน 2553

หากต อ งการให ก าร ตู น ไทยได รั บ
ความนิ ย ม สิ่ ง สำคั ญ ที่ ต อ งทำและให ก าร
สนับสนุนคือ ตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถมากขึ้น และตองปรับรูปแบบ
การผลิตใหเปนอุตสาหกรรมมากขึน้ รวมไปถึง
สิ่งสำคัญที่สุดคือ การปรับเปลี่ยนไลฟสไตล
ผูอานโดยเฉพาะวัยรุนทั่วๆ ไปใหหันมาสนใจ
อานหนังสือการตูนไทยทดแทนการตูนญี่ปุน
หรือการตนู จากตะวันตก ซึง่ จะตองใชเวลานาน
พอสมควร แตหากผูเกี่ยวของตั้งใจผลักดัน
อยางจริงจังแลว ก็จะเปนจริงไดอยางแนนอน
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ในสำนักพิมพแหงหนึ่ง แตละเดือนจะมีการวางจำหนายหนังสือการตูนอยู
ประมาณ 10 เลม แตอาจจะมีหนังสือการตูนญี่ปุนวางจำหนาย 8 เลม อีก 2 เลม
เปนการตูนไทย ทั้งนี้เกิดจากความลาชาในการผลิตงานที่ตองใชเวลามากนั่นเอง
จึงทำใหในตลาดมีหนังสือการตูนไทยนอยมากเมื่อเทียบกับกลุมหนังสือการตูน
ญี่ปุน

หลั ก พั น ล า นบาทแล ว ) ซึ่ ง สู ง มาก การที่ มี
ผู ม องว า การ ตู น เป น เรื่ อ งไร ส าระ หากมา
พิ จ ารณาถึ ง มู ล ค า การตลาดในป จ จุ บั น ที่ มี
สูงถึงระดับหมื่นลานบาท คงไมสามารถพูด
วา การตูนเปนเรื่องไรสาระ ไดอีกตอไปแลว
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บานพัก โทคิวะโซ (Tokiwa-so) ในโตเกียว เปนแหลงรวมของเหลา
นักเขียนระดับตำนานของวงการนักเขียนการตูนญี่ปุน ไดมาพักอาศัยรวมกัน
จนไดรับการเรียกกันวาเปนบานของตำนานนักเขียนการตูนอยางแทจริง
นั ก เขี ย นการ ตู น ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ที่ เ คยมาพั ก ในสถานที่ นี้ เช น Tezuka
Osamu (ผูเ ขียนการตนู อมตะมากมาย อะตอม ฮิโนโทริ แบลคแจค) Ishinomori
Shotaro (ไอ ม ดแดงหรื อ Mark Rider และวางแนวการ ตู น ฮี โ ร ม าจนถึ ง
ปจจุบัน) Akatsuka Fujio (บากะบอน การตูนตลก) Fujio Fujiko (โดราเอมอน
และฮาโตริ)

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

ในยุคที่นักเขียนการตูนขางตนมาอยูรวมกันนี้ ทั้งหมดยังมีอายุนอย
และยังไมมีชื่อเสียง ยกเวน Tezuka Osamu ซึ่ง Osamu ไดมีบทบาทสงเสริม
เหลาเพื่อนๆ รุนนองในวงการการตูนที่อาศัยอยูในโทคิวะโซ อีกดวย
โดยฐานะแลว นักเขียนที่อยูในบานพักนี้ ตางเปนคูแขงซึ่งกันและกัน
ในการแยงชิงพื้นที่เขียนการตูนในนิตยสาร ผูเขียนคนหนึ่งที่เคยพักในบานนี้
เลาวา ไมวาอยูในสวนใดของบานพักนี้ เขามักจะมองไปที่ไฟในหองเสมอ ถา
ไฟสวางแปลวามีนักเขียนคนใดคนหนึ่ง กำลังทำงานอยู เขาก็จะไมรอชาตอง
รีบทำงานสงกอนที่จะถูกชิงสงเรื่องตัดหนาไป

áºº¨ÓÅÍ§ºŒ Ò ¹¾Ñ ¡â·¤Ô Ç Ðâ« ·Õè ¹Ñ ¡ à¢Õ Â ¹¡ÒÃ μÙ ¹
ÃÐ´ÑºμÓ¹Ò¹ËÅÒÂ¤¹à¤Â¾Ñ¡ã¹ºŒÒ¹áË‹§¹Õé

อยางไรก็ตาม แมจะมีการแขงขัน
ระหวางกัน แตพวกเขาเหลานี้ ก็ยังคงเปน
เพื่อนที่สนิทกัน บานพักโทคิวะโซ ยังเปน
แหลงแลกเปลี่ยนขอมูลของเหลานักเขียน
การตูนดวยกันเองดวย ซึ่งในที่สุด ทุกทาน
ตางก็เปนผูสรางรากฐานใหกับการตูนญี่ปุน
ใหแข็งแรงเติบโต กลายเปนอุตสาหกรรม
ขนาดยักษในปจจุบัน
ปจจุบัน บานพักแหงนี้ไดถูกทุบทิ้ง
ไปแล ว ตั้ ง แต เ มื่ อ ป 2524 และสร า งเป น
อาคารใหม แตคนรักการตูนในญี่ปุนและ
ทั่วโลก ที่ชื่นชมผลงานของนักเขียนการตูน
ตางก็จำไดวา เหลานักเขียนที่เปนตำนาน
และสร า งแรงบั น ดาลใจในการ ตู น ญี่ ปุ น
ลวนเคยอาศัยอยูในบานพักแหงนี้ และที่
นาจดจำเปนแบบอยางคือ ตางคนตางพัฒนา
แนวทางของตั ว เอง และร ว มเส น ทางกั น
อยางสมานฉันท ซึ่งพวกเขาทั้งหมดเริ่มตน
ที่นี่... บานพักโทคิวะโซ

ã¹¡ÒÃμÙ¹´Ñ§àÃ×èÍ§Ë¹Öè§¤×Í 20th century boys ¡çÁÕ¡ÒÃ
¡Å‹ÒÇ¶Ö§ºŒÒ¹¾Ñ¡â·¤ÔÇÐâ« ËÅÑ§¹Õé´ŒÇÂ
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การตูนญี่ปุนที่คนไทยรูจักและนิยมมากที่สุด
กระทรวงวัฒนธรรมญี่ปุน ไดรวมมือกับ Japan Probe ในการจัดอันดับ
การตูนญี่ปุนยอดเยี่ยม 50 อันดับ แตขอคัดเลือกมาเสนอเพียง 10 อันดับแรก
คือ Slam Dunk, JoJo’s Bizarre Adventure, Dragon Ball, Full Metal
Alchemist, Doraemon, Phoenix, Black Jack, Nausicaa, Mushishi และ
Death Note เรียงตามลำดับ

ฉายทางโทรทัศน จนถึงป 2509 เปนการตนู
ที่ ฉ ายทางโทรทั ศ น ที่ มี เ รตติ้ ง สู ง เป น
ประวั ติ ก ารณ ใ นญี่ ปุ น รวมทั้ ง สถานี
โทรทัศนเอ็นบีซี (NBC Network) นำไป
ฉายที่สหรัฐฯ ถึงสองครั้งดวย

สำหรับการตูนญี่ปุนที่คนไทยนิยมอานและชมกันมาก มีอยูหลายเรื่อง
แตเรื่องที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ เจาหนูปรมาณู โดราเอมอน และ
อิ๊กคิวซังเณรนอยเจาปญญา

ป 2523 เจาหนูอะตอม ถูกนำมา
สร า งใหม อี ก ครั้ ง จนถึ ง ป 2546 ก็ ยั ง มี
การนำกลับมาสรางซ้ำอีก นับเปนการตูน
อมตะที่ ยั ง ได รั บ ความสนใจอยู เ สมอ
ล า สุ ด มี ก ารนำมาสร า งอี ก ครั้ ง ในรู ป แบบ
ของภาพยนตร แ อนิ เ มชั น ขนาดยาว โดย
ไดนำออกฉายเมื่อป 2551 ที่ผานมา

à¨ŒÒË¹Ù»ÃÁÒ³Ù (Astro Boy) »‚ 2495

ผลงานชิ้นเอกของวงการการตูนญี่ปุนจากฝมือของปรมาจารย โอซามุ
เทสึกะ วาดวยเรื่องราวการปกปองโลกของหุนยนตเด็กจอมพลังที่ชื่อ Atom
จากการประดิษฐของนักวิทยาศาสตรอัจฉริยะ ดร.เทนมะ ตีพิมพครั้งแรกตั้งแต
ป 2495 จนในป 2506 จึงถูกนำมาสรางเปนภาพยนตรแอนิเมชันเปนตอนๆ
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โดราเอมอน กำเนิดจากจินตนาการ
ของ ฮิโรชิ ฟูจโิ มโตะ และ อะบิโกะ โมโตโอะ
หรือที่รูจักกันในนามปากกาวา ฟูจิโอะ เอฟ
ฟูจโิ กะ วาดวยเรือ่ งราวยุง ๆ ของหุน ยนตแมว
จากโลกอนาคต ที่เดินทางยอนเวลามาคอย
ชวยเหลือโนบิตะ เด็กชายที่ไมเอาไหนใน
ทุกเรื่อง รูปไมหลอ เรียนไมเกง ขี้เกียจ
ขี้แย ออนแอ แมแตเปายิงฉุบก็ไมเคยชนะ
ใคร แตเขาเปนคนดี มีจิตใจเมตตา รัก
ความยุติธรรม เรื่องสนุกๆ มักจะเกิดจาก

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

â´ÃÒàÍÁÍ¹ à¨ŒÒáÁÇ¨ÍÁÂØ‹§
(Doraemon) »‚ 2512 - 2539
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ของวิ เ ศษนานาชนิ ด ของโดราเอมอนที่ น ำ
ออกมาชวยเหลือโนบิตะ ซึ่งก็มักจะลงเอย
ด ว ยเรื่ อ งวุ น ๆ ที่ เ กิ ด จากความไม เ อาไหน
ของโนบิตะ

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

โดราเอมอนจัดเปนการตูนอมตะ ที่
โดงดังไปทั่วโลก ดวยเนื้อเรื่องที่สนุกสนาน
แต แ ฝงไปด ว ยแง คิ ด และความเข า ใจถึ ง
จิตวิทยาเด็กเปนอยางดี ทำใหเจาแมวจอมยุง
ครองใจเด็กๆ มาทุกยุคทุกสมัย นับตั้งแตที่
ออกตีพิมพครั้งแรกเมื่อป 1969 ถูกนำมา
สร า งเป น แอนิ เ มชั น ฉายทางโทรทั ศ น ทั้ ง ตอนสั้ น และตอนยาว รวมถึ ง เป น
ภาพยนตรแอนิเมชันฉายในโรงภาพยนตรดวย โดราเอมอนกลายเปนอีกหนึ่ง
สัญลักษณของญี่ปุน เราสามารถเห็นเจาแมวและผองเพื่อนไดแทบทุกที่ไมวา
จะเปนในหนังสือการตูน จนกระทั่งขาวของเครื่องใชนานาชนิด

ÍÔê¡¤ÔÇ«Ñ§ à³Ã¹ŒÍÂà¨ŒÒ»˜ÞÞÒ (Ikkyu-san)
»‚ 2518 - 2525
เณรนอยเจาปญญา เปนผลงานของ บริษัท โตเอ แอนิเมชัน เนื้อเรื่อง
ดัดแปลงมาจากชีวประวัติของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆ ในประวัติศาสตร คือ
ท า นเซนิ คุ ม ารุ เป น บุ ต รของนางสนมแห ง จั ก รพรรดิ ญี่ ปุ น แต ด ว ยป ญ หา
ความไมสงบของฝายใน จึงตองถูกเปลี่ยนสถานะมาเปนสามัญชน บวชเมื่อ
อายุได 6 ขวบ และไดแสดงความเฉลียวฉลาดจนเปนที่เลื่องลือไปทั่ว

อิ๊ ก คิ ว ซั ง เป น คู ป รั บ คนสำคั ญ ของ
โชกุน ซึ่งผูเขียน อาชิคางะ โยชิมิสึ ไดวาง
ใหตัวละครโชกุนเปนตัวเรียกเสียงหัวเราะ
อยูเนืองๆ เหมือนเปนการลอเลียนชนชั้น
ปกครองอยางกลายๆ แตละตอนจะผูกเรือ่ ง
ให มี เ หตุ ก ารณ ที่ ใ ห อิ๊ ก คิ ว ซั ง ต อ งคอย
แก ป ญ หา และสอดแทรกคติ ธ รรมให กั บ
เด็ ก ๆ เป น การสอนสั่ ง ให เ ยาวชนอยู ใ น
ศีลธรรมอันดี นี่จึงเปนเหตุผลสำคัญที่แม
การตูนจะผลิตมาหลายสิบปแตการตูนชุดนี้
ก็ยังเปนที่นิยมของเด็กๆ และผูปกครอง
เสมอ

เก็บตกจากมิชชั่น
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ญาณัจตา พรมกอง

วิถีชีวิตคนเวียดนาม
บนเสนทางเศรษฐกิจสายใหม

เมืองกวางบินส กวางตรี เว ดานัง และฮอยอัน ซึ่งเปนเปาหมายใน
การสำรวจ ตั้งอยูในภาคกลางของประเทศเวียดนาม การเดินทางครั้งนี้อยูในชวง
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ซึ่ ง เป น ช ว งฤดู ห นาว และเป น วั น ที่ มี ม รสุ ม เข า ทำให ฝ นตก
อากาศเย็น
เวียดนามมีภูมิประเทศแบบคาบสมุทร ระยะทางจากภาคเหนือจรดภาคใต
มีความยาว 3,300 กิโลเมตร และมีระดับความสูงต่ำของพื้นที่ที่แตกตางกัน
สงผลใหมีสภาพอากาศที่หลากหลาย โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยราว 22 องศาเซลเซียส
ลักษณะภูมิอากาศของประเทศ อาจแบงไดเปน 3 สวน คือ ภาคเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต ซึ่งภาคกลางพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูง และมีสภาพ
อากาศแปรปรวนคอนขางมาก ลักษณะภูมิอากาศแบงออกไดเปน 2 ฤดูคือ
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ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม โดยในชวงนี้อุณหภูมิอาจสูงถึง 40
องศาเซลเซี ย สในระหว า งเดื อ นมิ ถุ น ายนกรกฎาคม ส ว นฤดู แ ล ง (เดื อ นตุ ล าคมเมษายน) มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส
โดยในเดือนมกราคม เปนเดือนที่มีอากาศ

à¡çºμ¡¨Ò¡ÁÔªªÑè¹

จากการรวมเดินทางไปกับคาราวานเสนทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater Mekong Sub region หรือ GMS) ครั้งที่ 1 เชื่อมความสัมพันธ ไทย-ลาว-เวียดนาม จัดโดยคณะกรรมาธิการกิจการ
ชายแดนไทย สภาผูแทนราษฎร โดยสำนักงานภูมิภาคของบีโอไอ ได ใชโอกาสนี้จัดกิจกรรมสรางเครือขายและ
เพิ่มศักยภาพการลงทุนของนักลงทุนทองถิ่น พรอมสำรวจศักยภาพการลงทุนในเสนทางเศรษฐกิจสายใหม
“นครพนม-กวางบินส-ดองเฮย-เว-ดานัง-ฮอยอัน-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร”
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เวี ย ดนามเก็ บ ภาษี ร ถยนต สู ง ถึ ง
รอยละ 83 (อัตราภาษีของรถยนตนำเขาเมื่อ
เดือนเมษายน 2551) ดังนั้นตองเปนคนที่
ร่ำรวยจริงๆ ถึงจะสามารถซื้อรถยนตได จึง
ทำใหคนเวียดนามไมนิยมซื้อรถยนต อีกทั้ง
ไม มี ร ะบบสิ น เชื่ อ ที่ จ ะเอื้ อ ให ค นที่ มี ร ายได
นอยซื้อรถยนตได

เย็นที่สุด เราจึงเห็นคนเวียดนามสวมเสื้อกันฝนแบบบาง เพราะราคาถูก สามารถ
ซื้อไดทุกที่ อีกทั้งกฎหมายยังบังคับหามใชรมขณะขับขี่รถจักรยานยนต เพราะ
อาจกอใหเกิดอันตรายในขณะขับขีไ่ ด หากผูท สี่ นใจจะเขาไปศึกษาลูท างการลงทุน
หรือทองเทีย่ ว จึงควรที่จะเตรียมเสื้อกันหนาว และรมติดตัวไปดวย

à¡çºμ¡¨Ò¡ÁÔªªÑè¹

สภาพภูมอิ ากาศแบบนี้ สงผลตออิทธิพลของลักษณะบานเรือนชาวเวียดนาม
ทีส่ รางบานเรือนหลังเล็ก และกออิฐปูนอยางแนนหนา บางบานจะวางกระสอบทราย
หรือกอนหินบนหลังคาบาน ปองกันพายุไซโคลนจากทะเลจีนใตซึ่งมักจะขึ้นฝง
บริเวณนี้เปนประจำ

ÇÔ¶ÕªÕÇÔμã¹àÁ×Í§ãËÞ‹
ในแตละเมืองที่เยี่ยมชม บนถนนเต็มไปดวยรถจักรยานยนต ที่ขับขี่กัน
ดวยความเร็ว บีบแตรเสียงดังตลอดเวลา และขับขี่แบบไมตองอาศัยสัญญาณไฟ
จราจร อาศัยอยางเดียวคือ ใจถึง ก็ไปไดกอน

การซื้อรถยนตหรือ
จักรยานยนต ในเวียดนาม
ตองซื้อเปนเงินสดเทานั้น
ถึงแมระยะหลัง
จะมีระบบผอนชำระ
แตก็ ใหผอนเพียง 2 งวด
การซื้อรถยนตหรือจักรยานยนต ใน
เวี ย ดนามต อ งซื้ อ เป น เงิ น สดเท า นั้ น ถึ ง แม
ระยะหลัง จะมีระบบผอนชำระ แตก็ ใหผอน
เพียง 2 งวด จึงไมแตกตางจากการซื้อดวย
เงิ น สด ช ว งเวลาที่ ช าวเวี ย ดนามมี ก ารซื้ อ
รถยนตกนั มาก คือ ชวงสิน้ ป เพราะครอบครัว
หรือหางรานเอกชนของเวียดนามจะเตรียม
รถสำหรับการเดินทางในชวงเต็ด (วันตรุษ
เวียดนาม ซึ่งตรงกับกลางเดือนกุมภาพันธ)
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และหากชวงเวลาใดที่รัฐมีการประกาศเก็บภาษีรถยนตลดต่ำลง ผูบริโภคก็จะ
พากันซื้อรถ จนบางครั้งทำใหเกิดการขาดแคลน

ÍÒËÒÃÂÍ´¹ÔÂÁ à½Í - ºÑë¹ËÁÕè
คนเวียดนามตามเมืองใหญและในชนบทจะมีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารนอกบานที่ตางกัน โดยคนชนบทจะระวังการใชจายมากกวาในเมืองใหญ
เนื่องจากมาตรฐานชีวิตที่แตกตางกัน จึงไมคอยรับประทานนอกบานมากนัก
ในขณะที่คนเมืองสวนใหญจะรับประทานอาหารตามแผงลอยและตามขางทาง
เพราะราคาถูก รสอรอย ซึ่งจะเปนอาหารพื้นเมืองเวียดนามและอาหารทองถิ่น
จากภาคต า งๆ มี ข ายอยู ทั่ ว ไปตามข า งถนน ที่ มี ม ากที่ สุ ด คื อ “เฝอ” หรื อ
กวยเตี๋ยวเวียดนามที่มีน้ำซุป แถมดวยเนื้อสัตววางไวดานบนคลายกวยเตี๋ยวบาน
เรา แตเสนกวยเตี๋ยวจะไมเหมือนกัน เสนเฝอจะคลายเสนขนมจีนของไทย

ส ว นร า นกาแฟราคาถู ก นั้ น จะมี อ ยู
ทั่วไปหมด จะมีเอกลักษณของการจัดรานที่
เหมือนกัน คือการจัดโตะ เกาอี้ใหลูกคานั่ง
หันหนาออกสูถนน ลูกคาสวนใหญเปนผูชาย
นอกจากจะเปนรานกาแฟแลวยังเปนสถานที่
ที่ผูชายนัดพบผูหญิง เปรียบเสมือนกับเปน
สถานที่หาคูของคนหนุมสาวที่นี่

ÊÔ¹¤ŒÒÂÍ´¹ÔÂÁ àÁ´ÍÔ¹ä·ÂáÅ¹´

อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึง่ คือ แซนวิชขนมปงฝรัง่ เศส ทีว่ างขายบนรถเข็น
เรียกวา “บัน๋ หมี”่ มีหลากหลายไสใหเลือก เชน ไสหวาน จะเปนไสเนยถัว่ หาก
เปนไสเค็ม ก็จะใสไสดวยหมูยอหั่นฝอย หมูหยอง กุนเชียง แตงกวา ตนหอม
แลวทาน้ำปรุงรส ขนมปงที่ใชมีความกรอบนอก นุมใน และหลังจากใสไสเสร็จ
แลว ก็จะนำไปยางในตูสี่เหลี่ยมคลายๆ เตาอบ เปนเตายางถานไม ราคาตอชิ้น
10,000 ดอง (อัตราแลกเปลี่ยนในทองตลาดอยูที่ 550 ดอง ตอ 1 บาท)
นอกจากเฝอและบั๋นหมี่ ยังมีอาหารอื่นๆ วางขาย เชน ขนมเบื้องญวน
ขนมปากหมอญวน และอาหารตามสั่ง สองขางทางจะมีรานกาแฟ เปนแผงลอย
มีโตะ เกาอี้ แบบนั่งกับพื้น เปนชุดสีแดง และสีขาว หากรานใดมีกระดาษสีขาว
ใบเล็ ก เกลื่ อ นอยู ต ามพื้ น ร า น แสดงว า มี ลู ก ค า มาก เพราะที่ เ วี ย ดนามจะใช
กระดาษเอ 4 มาตัดเปนแผนเล็กๆ ไวบริการใหลูกคาเช็ดปาก
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คนเวียดนามเชื่อมั่นในสินคา
เกือบทุกประเภท
ที่ผลิตในประเทศไทย เชน
ทีวี ตูเย็น รถจักรยานยนต
แมกระทั่งขนมขบเคี้ยว
จากสถิติการสงออกสินคาไทยไปยัง
เวียดนามป 2552 ของศูนยสารสนเทศการ
คาระหวางประเทศ กรมสงเสริมการสงออก

à¡çºμ¡¨Ò¡ÁÔªªÑè¹

สำหรับรสนิยมการซื้อสินคา จะพบวา
คนเวียดนามเชื่อมั่นในสินคาเกือบทุกประเภท
ที่ ผ ลิ ต ในประเทศไทย เช น ที วี ตู เ ย็ น
รถจั ก รยานยนต แม ก ระทั่ ง ขนมขบเคี้ ย ว
เพราะเชื่ อ ว า เป น สิ น ค า ดี มี คุ ณ ภาพ ได
มาตรฐาน แม ว า ราคาจะแพงกว า สิ น ค า จี น
แตถูกกวาสินคาที่มาจากญี่ปุน หรือยุโรป
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และภาพรวมการคาระหวางไทยกับเวียดนาม
ป 2552 ไทยได ดุ ล การค า อยู 3,293.04
ลานเหรียญสหรัฐฯ

รถยนต อุปกรณและชิ้นสวน
มีมูลคา 238.54
ลานเหรียญสหรัฐฯ
แตที่นาสนใจคือ มีอัตรา
การนำเขาที่เติบโตกวา
ป 2551 ถึงรอยละ 67.23
มีมูลคาสงออกรวม 4,678.46 ลานเหรียญสหรัฐฯ อัตราการเติบโตเทียบกับป
2551 ลดลงรอยละ 6.76

à¡çºμ¡¨Ò¡ÁÔªªÑè¹

สินคาที่มีการสงออกมากที่สุดเปนอันดับแรก คือ น้ำมันสำเร็จรูป มีมูลคา
441.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา คือ เม็ดพลาสติก อันดับสาม คือ เหล็ก
เหล็กกลา
ซึง่ สินคา 3 อันดับแรกนี้ มีอตั ราการนำเขาจากเวียดนามลดลง สวนสินคาใน
กลุม รถยนต อุปกรณและชิน้ สวน อยูอ นั ดับสี่ มีมลู คา 238.54 ลานเหรียญสหรัฐฯ
แตที่นาสนใจคือ มีอัตราการนำเขาที่เติบโตกวาป 2551 ถึงรอยละ 67.23 ซึ่งเปน
อัตราการเติบโตที่นาจับตามอง
สำหรั บ รถจั ก รยานยนต และส ว นประกอบ มู ล ค า การนำเข า 152.02
ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนสินคาอันดับที่ 8 มีอัตราการเติบโต รอยละ 14.52

ทำให ผู เ ขี ย นเห็ น ว า มุ ม มองของ
คนเวี ย ดนามต อ สิ น ค า ของไทยนั้ น เป น
บวกอย า งมาก หากรั ฐ บาลไทยร ว มมื อ กั บ
ภาคเอกชนวางยุทธศาสตรการคาอยางเปน
ระบบในภู มิ ภ าคนี้ แ ล ว เวี ย ดนามจะเป น
ตลาดคู ค า สำคั ญ ของประเทศไทย ที่ จ ะ
ชวยลดแรงกดดัน และความเสี่ยง ตอการ
พึ่ ง พาตลาดส ง ออกในแถบประเทศยุ โ รป
และสหรัฐอเมริกา ที่เปนตลาดสงออกหลัก
ของประเทศไทย

กฎและระเบียบควรรู

55

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

ช องทางใหม

ในการ ขอรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติม

ÍÂ‹Ò§äÃà»š¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ STI
สิทธิประโยชนดานที่ไมใชภาษีอากร ไดแก การถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ
ประกอบการตามโครงการทีไ่ ดรบั การสงเสริมฯ และการใชบริการ One Stop Service
เพื่อขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และการอยูในประเทศไทย (Visa)
โดยที่การใหสิทธิประโยชนแตเดิมของบีโอไอ โดยทั่วไปจะเปนการให
สิทธิประโยชนเฉพาะการขอรับการสงเสริมฯ แตสำหรับการลงทุนเพือ่ พัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Skill, Technology and Innovation หรือ STI) นั้น
จะใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติม สำหรับภาษีเงินไดนิติบุคคล จะไมใหไดรับเพิ่มเติม
ในภายหลัง ยกเวนเปนการลงทุนเขาขาย STI แลวสิทธิประโยชนเพิ่มเติมจะมี
อะไรบาง จะไดแจงใหทราบ รวมทั้งวิธีการ และเงื่อนไข
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การลงทุน STI เปนการลงทุนตามบัญชี
ประเภทกิจการทีใ่ หการสงเสริมฯ ซึง่ เปนบัญชี
ทายประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ 10/2552 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 หรือตาม
ประกาศคณะกรรมการฯ ที่ 2/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543 เดิม แลวมีการลงทุนหรือ
คาใชจา ยในการวิจยั และพัฒนา หรือออกแบบ
มี ค า ใช จ า ยในการฝ ก อบรมด า นเทคโนโลยี
ขั้นสูง (Advanced Technology Training)

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

ในการใหการสงเสริมการลงทุน บีโอไอจะใหสิทธิประโยชนครอบคลุมทั้งดานภาษีอากร และที่ไม ใชภาษีอากร
โดยดานภาษีอากร ประกอบดวย การยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบและวัสดุ
จำเปนเพื่อผลิตสำหรับการสงออก ลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจำเปนเพื่อผลิตจำหนายในประเทศ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินปนผล ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล หักคาขนสง ไฟฟา ประปา 2 เทา
และหักคาติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก
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•
•
•

หรือมีคาใชจายในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย โดยตองจัดทำ
แผนการลงทุนดาน STI เพือ่ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะทำงาน STI กอน และ
ตองแสดงหลักฐานการลงทุนดาน STI สำหรับการตรวจสอบในภายหลัง โดย
การพิจารณาเงินลงทุน หรือคาใชจา ย เพือ่ พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เปรียบเทียบกับยอดขายนัน้ จะเปรียบเทียบเฉพาะของโครงการทีข่ อรับการสงเสริมฯ

•

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

¢Íº¢‹ÒÂ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ËÃ×Í¡ÒÃÍÍ¡áºº
ขอบขายประเภทการวิจยั และพัฒนา หรือการออกแบบทีข่ อรับสิทธิประโยชน
ไดเปนการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน และการวิจัยเชิงประยุกตที่มีรายละเอียด
มีดังนี้
• เปนการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการ เชิงทฤษฎี หรือดำเนินการใดซึ่งมี
จุดมุงหมายในการคนหาความรูใหมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ หรือ
เพื่อความกาวหนาจากความรูเดิมที่มีอยู
• เปนการคนควาเพื่อใชประโยชนจากองคความรูพื้นฐาน
• เปนการคิดคนสูตรหรือการออกแบบ เพื่อประยุกตนำมาใชประโยชน
• เปนการทดสอบเพือ่ คนหาหรือประเมินทางเลือกของผลิตภัณฑ การบริการ
และกระบวนการ
• เปนการออกแบบ การกอสราง และการทดสอบชิ้นงานตนแบบ หุน
จำลอง และชุดพัฒนา
• เปนการออกแบบผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการ หรือระบบใดๆ

เปนการคนควาเพื่อใชประโยชน
จากองคความรูพื้นฐาน
เปนการคิดคนสูตรหรือการออกแบบ
เพื่อประยุกตนำมาใชประโยชน

•

ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี ใ หม
หรื อ เกี่ ย วข อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง
ของเดิมอยางเปนสาระสำคัญ
เปนการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ
(Prototype)
เป น การสร า งกระบวนการผลิ ต
นำรอง
เปนกิจกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อ
เปลีย่ นแปลงแกไขขอบกพรองของ
ผลิตภัณฑใหม หรือกระบวนการ
ผลิตใหมทสี่ บื เนือ่ งจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑตนแบบ หรือการสราง
กระบวนการผลิตนำรอง
เปนงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม
และงานตั้งเครื่องใหมที่เกี่ยวของ
โดยตรงกั บ การวิ จั ย และพั ฒ นา
สิ น ค า หรื อ กระบวนการใหม ที่
สืบเนือ่ งจากการพัฒนาผลิตภัณฑ
ตนแบบ หรือการสรางกระบวนการ
ผลิตนำรอง หรือ
เป น การออกแบบเพื่ อ การผลิ ต
ผลิตภัณฑใหม หรือกระบวนการ
ผลิตใหมทสี่ บื เนือ่ งจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑตนแบบ หรือการสราง
กระบวนการผลิตนำรอง

¢Íº¢‹ÒÂ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
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การลงทุนหรือคาใชจา ยในโครงการวิจยั
และพัฒนา หรือออกแบบ ประกอบดวย
- คาจางหรือเงินเดือนในการจัดจาง
บุคลากรในโครงการวิจัยฯ
- คาใชจา ยในการจัดจางทีป่ รึกษาหรือ
ใชบริการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
(ที่ ไ ม ใ ช เ พื่ อ การสาธิ ต เครื่ อ งมื อ
หรืออุปกรณ) เพื่อมาดำเนินการ
ตามโครงการวิจัยฯ
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- คาเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชเฉพาะในโครงการวิจัยฯ ที่ไมใชอุปกรณ
ดำเนินการเปนประจำปกติ
- คาปรับปรุงหรือซอมแซมอาคารเพื่อใชเปนหองปฏิบัติการวิจัย
- คาใชบริการหองปฏิบัติการทดสอบ
- คาวัตถุดิบหรือวัสดุจำเปน
- คาฝกอบรม
- คาใชจายในการดำเนินงาน (ไมเกินรอยละ 30 ของคาใชจายโครงการ
กอนรวมคาใชจายในการดำเนินงานและเครื่องมือ/อุปกรณ)
- คาใชจายในการจางหนวยงานอื่นทำการวิจัย รวมถึงคาสิทธิบัตรหรือ
ลิขสิทธิ์ที่จำเปนตองใชในการวิจัย

¢Íº¢‹ÒÂ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂáÅÐ»ÃÐàÀ·¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ´ŒÒ¹à·¤â¹âÅÂÕ¢Ñé¹ÊÙ§
คาใชจายในการฝกอบรมเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อการฝกอบรม
บุคลากรไทย ทั้งที่เปน In-house training หรือไปฝกอบรมภายนอก ไมวาจะ
เปนภายในหรือตางประเทศ โดยหากไปอบรมตางประเทศจะไมรวมคาเดินทาง
และคาที่พัก

•

หรือการออกแบบ หรือยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ
ตองเปนการฝกอบรมทางเทคนิค
เพื่ อ เตรี ย มบุ ค ลากรของธุ ร กิ จ
เอกชนไทยใหสามารถถายทอด
ความรู และความชำนาญทีเ่ กีย่ วของ
กั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม หรื อ
เทคโนโลยี ก า วหน า จากแหล ง
เทคโนโลยีภายในประเทศ และ
ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

¢Íº¢‹ÒÂ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ËÃ×ÍÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ
คาใชจายที่เขาขายเปนการสนับสนุน
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจยั ครอบคลุม
การใหทนุ หรือเครือ่ งมือหรืออุปกรณสนับสนุน
สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย เพื่อการ
วิจัยพัฒนา หรือเพื่อการอื่นที่จะชวยพัฒนา
ขีดความสามารถดานทักษะ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ÊÓËÃÑºâ¤Ã§¡ÒÃ STI
โครงการ STI จัดเปนกิจการที่มีความ
สำคัญ และเปนประโยชนตอ ประเทศเปนพิเศษ
ทำใหโครงการ STI ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลแบบไมจำกัดวงเงินการยกเวนภาษี

โครงการ STI
จัดเปนกิจการที่มีความสำคัญ
และเปนประโยชนตอ
ประเทศเปนพิเศษ
กันยายน 2553
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ประเภทการฝกอบรม บีโอไอจะพิจารณาแผนการฝกอบรมเปนกรณีๆ ไป
วาเขาขายเปนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีขั้นสูงหรือไม โดยการฝกอบรมนั้น
ตองเขาขายขอใดขอหนึ่ง หรือหลายขอ ดังนี้
• ตองเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกิจการที่ขอรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติม โดยไมรวมการฝกอบรมเพื่อ
ใหสามารถปฏิบัติงานประจำได
• ตองเปนการฝกอบรมดานเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมนั้น
• ตองเปนการฝกอบรมที่มีเปาหมายเพื่อสงเสริม และเรงรัดการรับ
เทคโนโลยี โดยตองเปนความรูใหมภายใตสภาวะเฉพาะของการ
ดำเนินงาน ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วามีความสำคัญ
• ตองเปนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางเทคนิคเฉพาะ
ดานบุคลากร และธุรกิจเอกชนไทยในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา

ประเภทการฝกอบรม
บีโอไอจะพิจารณาแผนการ
ฝกอบรมเปนกรณีๆ ไป
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สิ ท ธิ ป ระโยชน ย กเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
ตามมาตรา 31 เหลืออยู
อยางไรก็ตาม โครงการสงเสริมฯ ที่
ไม ไ ด รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ย กเว น ภาษี เ งิ น ได
นิตบิ คุ คลตามมาตรา 31 หากประสงคจะขอรับ
สิทธิประโยชนเพิ่มเติมตามมาตรานี้ ผูขอรับ
การสงเสริมฯ จะตองยื่นขอรับสิทธิประโยชน
ตั้งแตขณะที่ยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ

ª‹Í§·Ò§ãËÁ‹ã¹¡ÒÃ¢ÍÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹
à¾ÔèÁàμÔÁ
เงินไดนิติบุคคล สิทธิประโยชนครอบคลุมทั้งดานภาษี และดานที่ไมใชภาษี โดย
ดานภาษีประกอบดวยสิทธิประโยชนหลัก 2 ประเภท คือ การยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเพิ่มเติม และการยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร โดยการยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลเพิ่มเติมแยกเปน 3 กลุม คือ

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

กลุมที่ 1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ป แตรวมแลว
ไมเกิน 8 ป เมื่อมีการลงทุน หรือคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบ
คาใชจา ยในการฝกอบรมดานเทคโนโลยีขนั้ สูง (Advanced Technology Training)
หรือคาใชจา ยในการสนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจยั รวมกันไมนอ ยกวา
รอยละ 1 ของมูลคายอดขายรวมใน 3 ปแรก หรือมีคาใชจายรวมกันไมนอยกวา
150 ลานบาท แลวแตมูลคาใดต่ำกวา
กลุมที่ 2 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ป แตรวมแลว
ไมเกิน 8 ป เมื่อมีการลงทุน หรือคาใชจายรวมกันไมนอยกวารอยละ 2 ของ
มูลคายอดขายรวมใน 3 ปแรก หรือมีคาใชจายรวมกันไมนอยกวา 300 ลานบาท
แลวแตมูลคาใดต่ำกวา
กลุมที่ 3 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 3 ป แตรวมแลว
ไมเกิน 8 ป เมื่อมีการลงทุน หรือคาใชจายรวมกันไมนอยกวารอยละ 3 ของ
มูลคายอดขายรวมใน 3 ปแรก หรือมีคาใชจายรวมกันไมนอยกวา 450 ลานบาท
แลวแตมูลคาใดต่ำกวา
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมฯ ที่ 6/2552 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
แกไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชนสำหรับโครงการลงทุน STI โดยกำหนดใหโครงการ
ลงทุนเดิมที่ไดรับสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 ไมวาจะมีรายได
จากการประกอบกิจการนั้นแลวหรือไม สามารถขอรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติม
ตามมาตรานี้ได โดยหากผูไดรับการสงเสริมฯ มีรายไดจากการประกอบกิจการ
แลว ในวันที่ยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ เพื่อรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติม จะตองมี

ประกาศคณะกรรมการส ง เสริ ม ฯ ที่
11/2552 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 กำหนด
ให ค า ใช จ า ยในการลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Skill, Technology
and Innovation - STI) หรือคาใชจายใน
การลงทุน STI รวมถึงคาใชจา ยในการสนับสนุน
กองทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
ตามที่คณะกรรมการสงเสริมฯ เห็นชอบ
ช อ งทางใหม ที่ จ ะนำเสนอ คื อ การ
สนั บ สนุ น เงิ น เข า กองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข องสำนั ก งาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(หรือ สวทช.) หรือเรียกสัน้ ๆ วา กองทุน สวทช.
สามารถนำไปขอรับสิทธิประโยชนเพิ่มเติม
จากบีโอไอได โดย สวทช. เปนหนวยงานใน
กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทีม่ งุ ผลักดันใหไทยแข็งแกรง และเจริญรุง เรือง
บนเวทีเศรษฐกิจโลก

ชองทางใหมที่จะนำเสนอ
คือ การสนับสนุนเงินเขา
กองทุนเพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของ สวทช.
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ดวยการนำความสามารถอันเหนือชั้นดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มา
ชวยใหภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทั้ง 4 ศูนย ไดแก ศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ
(MTEC) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
และศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ (NANOTEC)
โดยที่กองทุน สวทช. นี้ดำเนินการใน 4 กิจกรรมหลัก ไดแก การพัฒนา
บุคลากร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสนับสนุนและสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และการพัฒนาศูนยทดสอบกลาง (Central
Lab)

Ç§à§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹Ê‹§¼Åμ‹ÍÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹à¾ÔèÁàμÔÁ
วงเงินสนับสนุนเขากองทุน สวทช. จัดเปนคาใชจายในการลงทุนเพื่อ
พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สงผลตอสิทธิประโยชนเพิ่มเติม เงิน
สนั บ สนุ น เข า กองทุ น สวทช. จึ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของค า ใช จ า ยรวมที่ ส ง ผลต อ
จำนวนปที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล หากสนับสนุนเปนเงินรอยละ 1 ของ
ยอดขายรวมใน 3 ปแรก หรือไมต่ำกวา 150 ลานบาท แลวแตมูลคาใดต่ำกวา
จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ป แตหากรอยละ 2 หรือไม
ต่ำกวา 300 ลานบาท จะไดรับเพิ่มเติมอีก 2 ป ขณะที่หากรอยละ 3 หรือไม
ต่ำกวา 450 ลานบาท จะไดรับยกเวนเพิ่มเติมอีก 3 ป

กันยายน 2553

ผูประกอบการที่ ไดรับ
การสงเสริมฯ จากบีโอไอแลว
ซึ่งอาจมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการแลวหรือไมกต็ าม
ลวนสามารถใชชองทางใหมนี้
ไดทั้งสิ้น
ผู ป ระกอบการที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม ฯ
จากบีโอไอแลว ซึง่ อาจมีรายไดจากการประกอบ
กิจการแลวหรือไมก็ตาม รวมถึงที่สนใจขอรับ
การสงเสริมฯ ในโครงการลงทุนที่เขาขายจะ
ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลตามมาตรา 31
หรือไมก็ตาม ลวนสามารถใชชองทางใหม
นี้ ไ ด ทั้ ง สิ้ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง เหมาะกั บ
ผูป ระกอบการผูไ ดรบั การสงเสริมฯ ทีต่ อ งการ
ขยายระยะเวลา หรือยกเลิกวงเงินการยกเวน
ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล และผู ป ระกอบการที่
กำลังจะยื่นขอรับการสงเสริมฯ ก็ยื่นขอ STI
ไปดวยพรอมกัน ผูสนใจโปรดอยาพลาด
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วิธีการใชชองทางใหมนี้ก็เพียงยื่นแบบฟอรมแสดงความจำนงสนับสนุน
เงินเขากองทุนฯ มาที่ สวทช. แลวนำเอกสารตอบรับจาก สวทช. ยื่นขอปรับ
สิทธิประโยชนเพิม่ เติมกับคณะกรรมการสงเสริมฯ ได โดยไมตอ งผานความเห็นชอบ
จากคณะทำงาน STI และใชสำเนาใบเสร็จจาก สวทช. เปนหลักฐานในการตรวจสอบ
เพียงอยางเดียว

ชองทางใหมในการสนับสนุนเงินเขา
กองทุน สวทช. เปนการประสานประโยชน
ทัง้ ของภาคเอกชน และภาครัฐ โดยภาคเอกชน
เขามามีสว นสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน
สวทช. ซึ่งนำไปสรางเครื่องมืออันสำคัญตอ
การเพิม่ ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คลเพิม่ ขึน้ ภาคเอกชนจึงมีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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กฎและระเบียบควรรู

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

ความตกลงลงทุน
¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

เครื่องมือหนึ่งของนักลงทุนไทยและตางชาติ
ดวยสภาวะยอโลกในยุคปจจุบันที่ไมเพียงทำการคาขามชาติ แมแตการลงทุนก็ไปไกลถึงตางประเทศกันอยาง
กวางขวาง บางก็ประสบความสำเร็จ บางก็ประสบปญหา แนนอนวาการลงทุนมีความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยง
เชิงพาณิชย และความเสี่ยงทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเสี่ยงทางการเมืองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นได อยู
นอกเหนือการควบคุมของนักลงทุน ความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน จึงเขามามีบทบาท
ในการลงทุนขามชาติ และเครื่องมือนี้มีขอดี ที่จะชวยเหลือนักลงทุนไดอยางไรบาง

ÁÒ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¤ÇÒÁμ¡Å§Å§·Ø¹
ความตกลงลงทุนในทีน่ คี้ อื ความตกลงเพือ่ การสงเสริมและคุม ครองการลงทุน
(Agreement on Promotion and Protection) หรือ Bilateral Investment Treaties BITs กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานหลัก
ในการเจรจาจัดทำความตกลงลงทุน ซึง่ เปนหนังสือสัญญาระหวางประเทศทีร่ ฐั บาล
ของสองประเทศ หรือมากกวารวมกันจัดทำขึ้น เพื่อใหความคุมครองการลงทุน
ทีไ่ ดรบั อนุญาตเขามาในประเทศตามกฎหมายทองถิน่ ของประเทศนัน้ โดยคุม ครอง
ภายหลังเขาไปจัดตั้งการลงทุนในประเทศนั้นแลว
ไทยเริ่มเจรจา BITs กับตางประเทศตั้งแตกอนป 2503 โดยลงนาม BITs
ฉบับแรกกับเยอรมนีในป 2504 ปจจุบนั ทัว่ โลกมีการจัดทำ BITs มากกวา 2,600 ฉบับ

BITs แตกตางจากความตกลงการคา
เสรี (Free Trade Agreement - FTA) ตรงที่
ไม มี ข อ บทเรื่ อ งการเป ด เสรี ล งทุ น แต มุ ง
คุ ม ครองการลงทุ น ที่ เ ข า มาลงทุ น ในไทย
ขณะเดี ย วกั น ก็ คุ ม ครองนั ก ลงทุ น ไทยใน
ประเทศแหลงลงทุนที่มีความตกลงฯ กับไทย
ไทยลงนาม BITs แลว 42 ฉบับ มีผล
บังคับใชแลว 35 ฉบับ และอยูร ะหวางการเจรจา
54 ฉบับ ที่มีผลบังคับใชแลว ดังนี้
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ยุโรป

เบลโก-ลักเซมเบิรก บัลแกเรีย เช็ก ฟนแลนด เยอรมนี
ฮังการี โปแลนด โรมาเนีย โครเอเชีย สโลเวเนีย สวีเดน
สวิตเซอรแลนด เนเธอรแลนด อังกฤษ และรัสเซีย
อเมริกา
แคนาดา อารเจนตินา และเปรู
เอเชียตะวันออก
จีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต ฮองกง และไตหวัน
อาเซียน
กัมพูชา ลาว เวียดนาม ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย
เอเชียตะวันออกกลาง บาหเรน อิสราเอล และจอรแดน
เอเชียใต
ศรีลังกา อินเดีย และบังกลาเทศ
แอฟริกา
อียิปต

¼ÙŒ·ÕèÊÒÁÒÃ¶ãªŒÊÔ·¸ÔìμÒÁ¤ÇÒÁμ¡Å§Å§·Ø¹
ผูมีสิทธิ์แยกเปน 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดย
บุคคลธรรมดาเปนนักลงทุนที่ถือสัญชาติไทย หรือสัญชาติของภาคีคูสัญญาอีก
ฝายหนึง่ ขณะทีน่ ติ บิ คุ คลใหรวมถึงบริษทั บรรษัท สมาคมธุรกิจ และองคกรอืน่ ๆ
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของไทย หรือของรัฐภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง

»ÃÐàÀ·¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õèä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§
การลงทุนที่อยูในขายไดรับความคุมครองเปนการลงทุนในสินทรัพยทุก
ประเภท หรือสิทธิท์ ไี่ ดลงทุนตามกฎหมายและขอบังคับของภาคีสญ
ั ญา ในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง เชน สังหา-อสังหาริมทรัพย สิทธิ์ในทรัพยอื่นๆ หุน หลักทรัพย
และหุนกูของบริษัท สิทธิ์เรียกรองเงินและสิทธิ์เรียกรองอื่น สิทธิ์ในทรัพยสิน
ทางปญญา และสัมปทานทางธุรกิจ เปนตน

ขอบเขตของ BITs จำกัดเฉพาะการลงทุนทางตรง (Foreign Direct
Investment - FDI) ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด

ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹·Õè¹Ñ¡Å§·Ø¹¨Ðä´ŒÃÑº
นั ก ลงทุ น ของประเทศคู ภ าคี จ ะได รั บ ความคุ ม ครองในการไปลงทุ น ยั ง
ประเทศคูภาคีอีกฝายหนึ่งดวยสิทธิประโยชนหลัก ประกอบดวย สิทธิ์ที่จะไดรับ
การประติบัติไมนอยกวาคนชาติ (National Treatment) หรือคนชาติอื่นๆ ที่ได
รั บ อนุ เ คราะห ยิ่ ง (Most-Favoured-Nation) สิ ท ธิ์ ที่ จ ะได รั บ การประติ บั ติ ที่

กันยายน 2553

¡ÃÍº¡ÒÃà¨Ã¨Òà¢ŒÒ¢‹ÒÂÁÒμÃÒ 190
BITs เขาขายมาตรา 190 วรรค 2 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 เพราะอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสังคมอยางกวางขวาง การเจรจาจึงหยุด
ชะงั ก หลั ง จากรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ มี ผ ลบั ง คั บ ใช
เนื่ อ งจากกรอบการเจรจาความตกลงเพื่ อ
การสงเสริมและคุมครองการลงทุนตองไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐสภากอน รวมถึงรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

การลงทุนที่อยู ในขายไดรับความคุมครอง
เปนการลงทุนในสินทรัพยทุกประเภท
หรือสิทธิ์ที่ ไดลงทุนตามกฎหมาย
และขอบังคับของภาคีสัญญา

เปนธรรมและเทาเทียมกัน (Fair and Equitable
Treatment) สิทธิ์ไดรับความคุมครองจาก
การเวนคืนและไดรับชดเชยคาเสียหายจาก
การเวนคืน (Expropriation and Compensation)
สิ ท ธิ์ ที่ จ ะได รั บ ชดเชยความสู ญ เสี ย จาก
เหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศที่ลงทุน
(Compensation for Damage or Losses)
สิทธิ์โอนเงินและผลกำไรโดยเสรีในสกุลเงินที่
ใชไดโดยเสรี (Free Transfers) สิทธิ์รับชวง
สิทธิ์โดยผูที่ชดเชยความเสียหายใหนักลงทุน
สามารถรั บ ช ว งสิ ท ธิ์ เ ข า มาเป น คู ก รณี กั บ
รั ฐ บาลได (Subrogation) และสิ ท ธิ์ ร ะงั บ
ขอพิพาทดวยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
โดยไมตองใชศาลทองถิ่น (Settlement of
Disputes)
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¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹ÊÓËÃÑº¹Ñ¡Å§·Ø¹
μ‹Ò§ªÒμÔã¹ä·Â

รางกรอบการเจรจาที่ขอความเห็นชอบควรสอดคลองกับมาตรฐานระหวาง
ประเทศ เปนทีย่ อมรับในระดับสากล โดยในการเจรจาตองคำนึงถึงทาที มาตรการ
ที่จำเปน และผลประโยชนของชาติ และคูเจรจา ครอบคลุมขอบเขตการลงทุนที่
จำกัดเฉพาะการลงทุนทางตรง การสงเสริมและอำนวยความสะดวก การประติบัติ
การคุมครอง การชดเชย การโอนเงิน การรับชวงสิทธิ์ และการระงับขอพิพาท ที่
คำนึงถึงพัฒนาการของการเจรจา ความยินยอมรวมกันของคูเจรจา อาจรวมถึง
มาตรการที่จำเปนและเหมาะสมเพื่อรักษาประโยชนสาธารณะ เชน สิ่งแวดลอม
สุขภาพสาธารณะ มาตรการเพื่อปกปองดุลการชำระเงิน และนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค
กระทรวงการตางประเทศดำเนินการเสนอรางกรอบการเจรจาฯ จนไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 กำลังนำเรื่อง
เขาสูการพิจารณาของรัฐสภาใหความเห็นชอบตอไป

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹ÊÓËÃÑº¹Ñ¡Å§·Ø¹ä·Âã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
นักลงทุนไทยควรศึกษา BITs ระหวางไทยกับประเทศที่สนใจเขาไปลงทุน
ซึง่ จะชวยเหลือนักลงทุนในการลดความเสีย่ งทางการเมืองของประเทศแหลงลงทุน
เมื่อคูพิพาทฝายหนึ่งคือ ภาครัฐของประเทศที่ไปลงทุนนั้น ไดรับการประติบัติที่
เปนมาตรฐานสากล สรางความเชื่อมั่นในการปกปองการลงทุนในตางแดนนั้น
สามารถโอนเงินลงทุน ผลกำไร และผลตอบแทนออกไดโดยเสรี หากมีการ
จลาจลวุนวายแลวไดรับผลกระทบ หรือภาครัฐออกกฎนโยบายอะไรเพื่อบีบเรา
โดยเฉพาะ อันเปนการกระทำที่ไมเปนธรรม หรือไมชอบดวยเหตุผลก็สามารถ
ฟองรองได โดยมาตรฐานของ BITs สวนใหญจะใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ที่นาจะไดรับการระงับขอพิพาทที่เปนธรรม ไมเขาขางรัฐบาล
ฉะนั้น หากนักลงทุนไดรับผลกระทบจากมาตรการ กฎ ระเบียบใดของ
รัฐบาลประเทศผูรับการลงทุนที่เขาขายผิดพันธกรณีของ BITs นักลงทุนสามารถ
รองขอใหรัฐบาลผูรับการลงทุนดำเนินการแกไขปญหา เริ่มดวยการเจรจาและ
หารือ หากเจรจาไมเปนผล จึงยื่นขอพิพาทตามขอบทของ BITs ตอไป

นักลงทุนตางชาติในไทยที่ตองการให
BITs ระหวางไทยกับประเทศผูล งทุนคุม ครอง
ประกาศคณะกรรมการใหความเห็นชอบการ
ใหความคุม ครองการลงทุนระหวางประเทศไทย
กับประเทศตางๆ ที่ กต 0704/1/2546 เรื่อง
การใหความคุม ครองการลงทุนจากตางประเทศ
ภายใตความตกลงเพือ่ การสงเสริมและคุม ครอง
การลงทุ น ระหว า งรั ฐ บาลไทยกั บ รั ฐ บาล
ตางประเทศ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2546 เขา
มามีบทบาท
โดยการลงทุ น ทางตรงจะได รั บ การ
คุมครองอัตโนมัติเมื่อเขาในกรณีใดกรณีหนึ่ง
กลาวคือ กรณีการลงทุนที่ไดรับใบอนุญาต
จากรัฐมนตรี หรืออธิบดี ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
หรือกรณีการลงทุนที่ไดรับบัตรสงเสริมฯ จาก
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
(บีโอไอ) หรือการลงทุนภายใตสญ
ั ญาสัมปทาน
จากหนวยงานภาครัฐ โดยใหถอื วา ใบอนุญาต
จากกระทรวงพาณิชย หรือบัตรสงเสริมฯ จาก
บีโอไอ หรือสัญญาสัมปทานจากหนวยงาน
ภาครัฐ เปนใบรับรองการใหความเห็นชอบ
การใหความคุมครองการลงทุน (Certificate
of Approval for Protection - C.A.P.) ของ
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การลงทุน ทำใหการลงทุนไดรับความคุมครองตาม BITs ที่รัฐบาลไทยมีอยูกับ
รัฐบาลของประเทศผูลงทุน
การลงทุนทางตรงอื่นที่ไมอยูใน 3 กรณีขางตน หากประสงคจะไดรับ
ความคุมครอง ตองยื่นขอใบรับรอง C.A.P. เพื่อใหไดรับความคุมครอง โดย
คณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบการใหความคุมครองการลงทุน ภายใต
ความตกลงเพื่อการสงเสริม และคุมครองการลงทุนระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศตางๆ จะพิจารณาโดยคำนึงถึงผลดี ผลเสียตอความปลอดภัย และ
ความมัน่ คงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การถายทอด
เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อการพัฒนา ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน การคุมครองผูบริโภค ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของ
ประเทศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอม
และการคุมครองผูบริโภค

BITs เปนกลยุทธหนึ่งในการสนับสนุน
นโยบายการลงทุนของประเทศ ทั้งการลงทุน
ของนักลงทุนไทยในตางประเทศ

นักลงทุนของประเทศคูภาคี ดึงดูดการลงทุน
และสรางบรรยากาศการลงทุนใหนาเชื่อถือ
และไดรบั ความไววางใจมากยิง่ ขึน้ ขณะเดียวกัน
ก็ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นโยบายส ง เสริ ม
การลงทุนของบีโอไอในโลกแหงการแขงขันนี้
ผูสนใจตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถ
สอบถามไดที่กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ โทร. 0 2643 5000
ตอ 4062, 4066 และ 4067 หรือที่เว็บไซต
www.mfa.go.th/business/accept1.php

แตละประเทศนำกลยุทธ และยุทธศาสตรตางๆ ออกมาใชสงเสริม และ
ดึงดูดการลงทุน BITs เปนกลยุทธหนึง่ ในการสนับสนุนนโยบายการลงทุนของประเทศ
ทั้ ง การลงทุ น ของนั ก ลงทุ น ไทยในต า งประเทศ และการลงทุ น ของนั ก ลงทุ น
ตางชาติในประเทศไทย โดยเปนเครื่องมือคุมครองและสรางความเชื่อมั่นให

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ
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กฎและระเบียบควรรู

สถาปนา พรหมบุญ

นานาสาระกับ

บี โอไอ
ÇÕ«Ò‹ áÅÐãºÍ¹ØÞÒμ·Ó§Ò¹

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

1. ÇÕ«‹ÒÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÍÂ‹Ò§äÃ áÅÐÁÕ»ÃÐàÀ·ÍÐäÃºŒÒ§
ตอบ การตรวจลงตรา หรือ วีซา (VISA) เปนการลงตราบนหนังสือเดินทาง
เพื่ออนุญาตใหคนตางดาวเดินทางเขาในประเทศของผูที่ออกวีซานั้น วีซา
สามารถจำแนกเป น หลายประเภทตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการเข า ประเทศ
ดังนี้
- การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผานราชอาณาจักร (Transit Visa)
- การตรวจลงตราประเภทนักทองเที่ยว (Tourist Visa)
- การตรวจลงตราประเภทคนอยู ชั่ ว คราว (Non-Immigrant Visa)
เพื่อวัตถุประสงคในการทำงาน ทำธุรกิจ ปฏิบัติหนาที่ราชการ การ
ศึกษาวิจัย เพื่อการลงทุน เพื่อมาอยูกับครอบครัวคนไทย หรือเพื่อใช
ชีวิตบั้นปลาย เปนตน
- การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa) เพื่อมาปฏิบัติหนาที่
ราชการ
- การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa) เพื่อปฏิบัติหนาที่
ทางการทูต หรือกงสุล หรือการปฏิบัติหนาที่ราชการ
- การตรวจลงตราประเภทคนเขามามีถนิ่ ทีอ่ ยูใ นราชอาณาจักร (Immigrant
Visa)
- การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)

2. Non-Immigrant ËÁÒÂ¶Ö§ÍÐäÃ
ตอบ หมายถึง วีซาสำหรับคนตางดาวที่ขอเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราว เชน การเขามาปฏิบัติงานในตำแหนงตามที่ไดรับอนุมัติ

3. ¡ÒÃμÃÇ¨Å§μÃÒ»ÃÐàÀ·¤¹ÍÂÙ‹ªÑèÇ¤ÃÒÇ
(Non-Immigrant Visa) ¨ÐÍÍ¡
ãËŒ¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇã¹¡Ã³Õã´ºŒÒ§
ตอบ การตรวจลงตราประเภทนี้จะออก
ให แ ก ค นต า งด า วที่ ป ระสงค จ ะเดิ น ทาง
เขามาในราชอาณาจักร เพือ่ วัตถุประสงค
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
- การปฏิบตั หิ นาทีท่ างราชการ (รหัส F)
- การติดตอหรือประกอบธุรกิจ และ
การทำงาน (ฺรหัส B)
- การลงทุ น ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบ
จากกระทรวงที่เกี่ยวของ (รหัส IM)
- การลงทุ น หรื อ การอื่ น ภายใต ข อ
บังคับกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุน (รหัส IB)
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ไดรับการสงเสริมฯ จะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑของกระทรวงแรงงาน โดย
จะตองมีทุนจดทะเบียน 2 ลานบาทตอ
จำนวนการอนุ ญ าตให ค นต า งด า วมา
ทำงาน 1 คน

8. ¡ÒÃ¢Í¹Óª‹Ò§½‚Á×ÍËÃ×Í¼ÙŒªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ
à¢ŒÒÁÒ·Ó§Ò¹ã¹ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã ÁÕ¢Ñé¹μÍ¹
ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§

- การศึกษา ดูงาน และฝกอบรมตางๆ (รหัส ED)
- การปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชน (รหัส M)
- การเผยแผศาสนาที่ไดรับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา กระทรวง
ศึกษาธิการ (รหัส R)
- การคนควาทางวิทยาศาสตรหรือฝกสอนในสถาบันการคนควา หรือ
สถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร (รหัส RS)
- การปฏิบัติงานดานชางฝมือผูเชี่ยวชาญ (รหัส EX)
- อื่นๆ (รหัส O)

4. ¡ÒÃÍ¹Ø Þ ÒμãËŒ ª‹ Ò §½‚ Á× Í ËÃ× Í ¼ÙŒ ª Ó¹ÒÞ¡ÒÃà¢Œ Ò ÁÒ·Ó§Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â
ª‹Ò§½‚Á×ÍËÃ×Í¼ÙŒªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨Ðä´ŒÃÑºÇÕ«‹Ò»ÃÐàÀ·ã´
ตอบ จะไดรับวีซาประเภท Non-Immigrant “B”

ตอบ จะไดรับวีซาประเภท Non-Immigrant “O”

6. Re-Entry Permit ËÁÒÂ¶Ö§ÍÐäÃ
ตอบ หมายถึง ตราประทับในกรณีที่คนตางดาวจะเดินทางออกนอกประเทศ
และตองการสงวนสิทธิ์ในการอยูในประเทศเมื่อเดินทางกลับเขามา

7. ¡ÒÃÍ¹ØÞÒμãËŒª‹Ò§½‚Á×ÍËÃ×Í¼ÙŒªÓ¹ÒÞ¡ÒÃà¢ŒÒÁÒ·Ó§Ò¹ ÁÕ¡ÒÃ¡ÓË¹´
ÊÑ´Ê‹Ç¹ËÃ×Í¨Ó¡Ñ´¨Ó¹Ç¹¤¹ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ หากไดรับการสงเสริมการลงทุน สามารถขออนุญาตใหคนตางดาวที่
เปนชางฝมือหรือผูชำนาญการเขามาทำงานในประเทศไทย สวนจำนวน
ชางฝมือนั้น บีโอไอจะพิจารณาตามความเหมาะสมเปนกรณีไป แตหากไม
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5. ¡ÒÃÍ¹Ø Þ ÒμãËŒ ¤Ù‹ Ê ÁÃÊáÅÐºØ ¤ ¤Å·Õè Í ÂÙ‹ ã ¹ÍØ » ¡ÒÃÐ¢Í§ª‹ Ò §½‚ Á× Í ËÃ× Í
¼ÙŒ ªÓ¹ÒÞ¡ÒÃÏ à¢Œ Ò ÁÒ¾Ó¹Ñ¡ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¤Ù‹ Ê ÁÃÊáÅÐºØ¤ ¤Å·Õè Í ÂÙ‹ ã ¹
ÍØ»¡ÒÃÐ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨Ðä´ŒÃÑºÇÕ«‹Ò»ÃÐàÀ·ã´

ตอบ ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติตำแหนง
หน า ที่ ที่ จ ะให ค นต า งด า วเข า มาทำงาน
เปนขัน้ ตอนยืน่ เรือ่ งเพือ่ แจงความประสงค
และความจำเปนของกิจการ ในการที่จะ
ขอนำคนต า งด า วเข า มาปฏิ บั ติ ง านใน
ตำแหนงตางๆ แสดงถึงแผนการใชบคุ ลากร
จำนวนตำแหนงงานและระยะเวลาทีก่ จิ การ
จำเปนตองใชคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือ
หรื อ ผู ช ำนาญการปฏิ บั ติ ง านในกิ จ การ
ขัน้ ตอนนีบ้ โี อไอจะใชเวลาพิจารณาไมเกิน
40 วันทำการ โดยบริษทั รับหนังสืออนุมตั ิ
เพือ่ อางอิงในการดำเนินการ ตามขัน้ ตอน
ที่ 2 ตอไป
ขั้นตอนที่ 2 ขอบรรจุตัวชางฝมือ
เข า มาทำงานในตำแหน ง หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ
อนุมตั ิ เมือ่ คนตางดาวประสงคจะเดินทาง
เขามาในราชอาณาจักร จะตองไปติดตอ
ขอประทับตราวีซา การขอเขาประเทศเปน
ประเภท Non-Immigrant “B” ทีส่ ถานทูต
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11. ¡ÒÃÍ¹ØÁμÑ μÔ ÓáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õ¢è Í§¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇ
¨ÐÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡Õè»‚
ตอบ การอนุมัติตำแหนงครั้งแรก เมื่อ
ไดบัตรสงเสริมฯ แลวจะไดรับอนุมัติเปน
เวลา 2 ป ยกเวนกิจการซอฟตแวรและ
กิ จ การสนั บ สนุ น การค า และการลงทุ น
จะอนุมัติใหเปนเวลา 1 ป (โดยกำหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดพรอมกันทั้งบริษัท)

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

หรือกงสุลในตางประเทศ โดยแจงวัตถุประสงคขอเขามาเพื่อทำงาน เมื่อ
เดินทางเขามาในประเทศ จะไดรับการประทับตราจากดานตรวจคนเขาเมือง
หลั ง จากนั้ น จึ ง มาดำเนิ น การยื่ น เรื่ อ งเพื่ อ ขออยู ต อ ในราชอาณาจั ก รเพื่ อ
ปฏิบัติงาน ในขั้นตอนนี้ บีโอไอจะใชเวลาพิจารณาไมเกิน 10 วันทำการ และ
จะมีหนังสือแจงบริษัท สำนักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการจัดหางาน
ตอไป
ขั้นตอนที่ 3 บริษัทติดตอสำนักงานตรวจคนเขาเมือง (ศูนยวีซาฯ)
หรือดานตรวจคนเขาเมือง ภายในระยะเวลาของตราประทับใหอยูในประเทศ
ในหนังสือเดินทาง
ขั้ น ตอนที่ 4 บริ ษั ท ติ ด ต อ กรมการจั ด หางาน (ศู น ย วี ซ า ฯ) หรื อ
สำนักงานจัดหางานจังหวัด ภายใน 30 วันทำการ นับแตวนั ทีใ่ นหนังสืออนุมตั ิ
ในขั้นตอนที่ 3 และ 4 หากใชบริการที่ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาต
ทำงาน จะใชเวลาดำเนินการไมเกิน 3 ชั่วโมง นับแตระยะเวลาที่รับคำขอฯ
โดยจะตองมีเอกสารครบถวน

9. ¡ÒÃ¢ÍÍ¹Ø ÁÑ μÔ μ ÓáË¹‹ § áÅÐ¡ÒÃ¢ÍºÃÃ¨Ø μÑ Ç ª‹ Ò §½‚ Á× Í ¨ÐμŒ Í §μÔ ´ μ‹ Í ·Õè
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã´
ตอบ สามารถติดตอไดที่
กลุมผูชำนาญการตางประเทศ
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194
หรือ อีเมล : visawork@boi.go.th

10. μÓáË¹‹§¼ÙŒºÃÔËÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ· ÊÒÁÒÃ¶¢ÍÍ¹ØÁÑμÔμÓáË¹‹§ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ สามารถขอได เชน ตำแหนง President, Chairman, CEO หรือ
ผูบริหารระดับสูงดาน Finance Admintrative, General Affair จะพิจารณา
อนุมัติใหในกรณีที่บริษัทมีหุนตางดาวเกินกวารอยละ 50 หรือมีหุนตางดาว
ต่ำกวารอยละ 50 แตมีทุนจดทะเบียนมากกวา 50 ลานบาท

12. ¤ ¹ μ‹ Ò § ´Œ Ò Ç ·Õè à »š ¹ ª‹ Ò § ½‚ Á× Í Ë Ã× Í
¼ÙŒ ª Ó¹ÒÞ¡ÒÃ¨ÐμŒ Í §ÁÕ » ÃÐÊº¡ÒÃ³
ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹¡Õè»‚
ตอบ คนตางดาวที่ขออนุมัติตองมีวุฒิ
การศึ ก ษาและประสบการณ ท ำงาน ที่
ตรงกั บ ตำแหน ง หน า ที่ ที่ ม าปฏิ บั ติ ง าน
ไมนอ ยกวา 2 ปในระดับทัว่ ไป และมีอายุ
ไม ต่ ำ กว า 22 ป นั บ ถึ ง วั น ที่ ยื่ น บรรจุ
ตัวบุคคล แตหากเปนระดับผูจัดการ จะ
ต อ งมี ป ระสบการณ ท ำงานที่ ต รงกั บ
ตำแหน ง หน า ที่ ที่ ม าปฏิ บั ติ ง านไม น อ ย
กวา 5 ปในระดับทั่วไป และมีอายุไมต่ำ
กวา 27 ป นับถึงวันที่ยื่นบรรจุตัวบุคคล
ในกรณีที่จบการศึกษาไมตรงกับสายงาน
ต อ งมี ป ระสบการณ ท ำงานที่ ต รงกั บ
ตำแหนงที่จะมาปฏิบัติอยางนอย 5 ป
แตในบางกรณีจะพิจารณาตามลักษณะ
งานและความจำเปนของกิจการ

13. ¡ÒÃºÃÃ¨Ø¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇã¹μÓáË¹‹§·Õèä´ŒÃÑº
Í¹Ø ÁÑ μÔ ¨ÐÍ¹Ø Þ ÒμãËŒ · Ó§Ò¹à»š ¹ ÃÐÂÐ
àÇÅÒ¹Ò¹à·‹Òã´
ตอบ จะอนุ ญ าตให อ ยู ใ นประเทศได
คราวละไมเกินระยะเวลาของตำแหนง

14. ¡ÒÃÍ¹ØÞÒμãËŒ¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇÁÒ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹
à»š¹¡ÒÃªÑèÇ¤ÃÒÇ ¨ÐÍ¹ØÞÒμãËŒà»š¹àÇÅÒ
¹Ò¹à·‹Òã´
ตอบ จะอนุ ญ าตให ม าปฏิ บั ติ ง านเป น
การชั่วคราวใหอยูในประเทศไดไมเกิน 6
เดือน
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15. μÓáË¹‹ § ´Œ Ò ¹ Marketing §Ò¹´Œ Ò ¹¡ÒÃÊ‹ § ÍÍ¡ áÅÐ¾¹Ñ ¡ §Ò¹¢ÒÂ
ÊÒÁÒÃ¶¢ÍÍ¹ØÁÑμÔμÓáË¹‹§ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ สามารถอนุมัติใหได สำหรับกิจการที่มีการผลิตเพื่อการสงออก โดย
จะอนุมัติให 1 ตำแหนง แตหากบริษัทมีตลาดสงออกแบงตามภูมิภาคตางๆ
เชน ยุโรป เอเชียแปซิฟก สหรัฐอเมริกา อาจจะอนุมตั ใิ หมากกวา 1 ตำแหนงได

16. ¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇÊÒÁÒÃ¶ä»·Ó§Ò¹¾ÔàÈÉÍ×è¹æ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡μÓáË¹‹§·Õèä´ŒÃÑº
Í¹ØÁÑμÔä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ คนตางดาวจะตองปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่ที่ไดรับอนุมัติเทานั้น
หากไปปฏิบตั งิ านในหนาทีอ่ นื่ นอกเหนือจากทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ จะตองถูกเพิกถอน
สิทธิ์การอยูในราชอาณาจักร ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหนงหนาที่
จะตองยื่นขอแกไขใหตรงกับที่ปฏิบัติอยูจริงทันที

17. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ÁÕâÃ§§Ò¹ÍÂÙ‹ËÅÒÂáË‹§ ¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇ¨Ðä»·Ó§Ò¹ã¹âÃ§§Ò¹áμ‹ÅÐáË‹§
¹Ñé¹ä´Œ·Ø¡âÃ§§Ò¹ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ จะตองขอเพิ่มทองที่ทำงาน โดยจะตองเปนไปตามที่ระบุไวในที่ตั้ง
โรงงานในบัตรสงเสริมฯ หรือทีต่ งั้ สำนักงานทีร่ ะบุในหนังสือรับรองจดทะเบียน
บริษัท

18. ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇÁÒ·Ó§Ò¹ãËÁ‹ã¹μÓáË¹‹§¢Í§¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇà´ÔÁ
¨ÐμŒÍ§»¯ÔºÑμÔÍÂ‹Ò§äÃ
ตอบ จะต อ งแจ ง เจ า หน า ที่ ค นเดิ ม ให พ น ตำแหน ง ก อ น แล ว จึ ง ยื่ น เรื่ อ ง
ขออนุมัตินำคนตางดาวคนใหมเขามาปฏิบัติงานแทน ซึ่งใชวิธีการปฏิบัติ
เหมือนกับการขออนุญาตนำชางฝมือ เขามาในประเทศทุกประการ

ตอบ จะพิจารณาในกรณีที่ชางฝมือที่เปนหัวหนาครอบครัวไดรับอนุญาต
ใหอยูในประเทศตามมาตรา 25 หรือ 26 แลว และถาเปนบุตรของชางฝมือ

กันยายน 2553

20. ¡ÒÃÍ¹Ø Þ ÒμãËŒ ¤ ÃÍº¤ÃÑ Ç ¢Í§¤¹
μ‹Ò§´ŒÒÇà¢ŒÒÁÒã¹»ÃÐà·È ¨ÐãËŒÃÐÂÐàÇÅÒ
¹Ò¹à·‹Òã´
ตอบ จะอนุ ญ าตให อ ยู ใ นประเทศเป น
ระยะเวลาเทากับชางฝมือฯ ที่เปนหัวหนา
ครอบครัว
(ขอมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2553)

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

19. ã¹¡Ã³Õ¨Ð¹Ó¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§ª‹Ò§½‚ÁÍ× Ï à¢ŒÒÁÒã¹ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã ÁÕËÅÑ¡à¡³±
ÍÂ‹Ò§äÃ

จะต อ งมี อ ายุ ไ ม เ กิ น 20 ป ต อ งมี
เอกสารที่ แ สดงถึ ง ความเกี่ ย วข อ งกั บ
ครอบครั ว เช น สำเนาทะเบี ย นสมรส
สำเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตร
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สถิติการสงเสริมการลงทุน

สรุปสถิติการส ง เสริ ม การลงทุน
¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ)

1,000

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

949
269,000

300,000 1,000
250,000

240,000

800

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ)

652

200,000

600

150,000

400

100,000

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

400,000

942
333,900

800

300,000

600

590

200,000

400

126,600

200

50,000

200

100,000

0

0

0

0

2552
Á.¤.-Ê.¤.

2553
Á.¤.-Ê.¤.

2552
Á.¤.-Ê.¤.

2553
Á.¤.-Ê.¤.

2552
Á.¤.-Ê.¤.

2553
Á.¤.-Ê.¤.

2552
Á.¤.-Ê.¤.

2553
Á.¤.-Ê.¤.

¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ
(ÃÒÂ)

1,000

â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â
¶×ÍËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é

â¤Ã§¡ÒÃμ‹Ò§ªÒμÔ
¶×ÍËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ä·Â
áÅÐμ‹Ò§ªÒμÔ

à§Ô¹Å§·Ø¹

¤‹Òà¤Ã×Íè §¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³

¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â (¤¹)
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

343,052
835

800
616

600

215,953

205,711

400

284
216

200

126,368

122,738

325

203

197

88,364

226

0

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

2552
Á.¤.-Ê.¤.

2553
Á.¤.-Ê.¤.

2552
Á.¤.-Ê.¤.

2553
Á.¤.-Ê.¤.

2552
Á.¤.-Ê.¤.

2553
Á.¤.-Ê.¤.

2552
Á.¤.-Ê.¤.

2553
Á.¤.-Ê.¤.

2552
Á.¤.-Ê.¤.

2553
Á.¤.-Ê.¤.

2552
Á.¤.-Ê.¤.

2553
Á.¤.-Ê.¤.

2552
Á.¤.-Ê.¤.

350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

2553
Á.¤.-Ê.¤.

¨Óá¹¡â´Â¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹μÒÁËÁÇ´¡Ô¨¡ÒÃ
Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

หมวดกิจการ
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขัน้ มูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑโลหะ เครือ่ งจักร และอุปกรณขนสง
อิเล็กทรอนิกส และเครือ่ งใชไฟฟา
ผลิตภัณฑเคมีภณั ฑ กระดาษ และพลาสติก
บริการ และสาธารณูปโภค
รวม

จำนวนโครงการ (ราย)
เงินลงทุน
ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนตางชาติ จางแรงงาน (คน)
2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553
151
26
58
177
137
97
316
962

ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.
ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.
96 110 42,317 31,572 29,230
21 16 18,700 16,680 7,305
36 50 10,477 5,433 6,582
128 159 52,092 39,092 64,275
94 153 27,419 11,607 61,833
63 94 24,317 15,390 25,993
178 253 117,687 85,936 147,835
616 835 293,009 205,710 343,052

2,645
435
1,135
1,618
358
1,364
8,751
16,307

ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.
2,269 2,202
389 658
707 553
785 1,033
297 364
1,239 1,207
4,210 7,724
9,896 13,741

472
1,951
777
5,952
1,381
2,326
2,180
15,039

ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.
ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.
263 988 21,065 11,447 17,386
1,903 1,299 5,698 4,985 2,515
477 746 18,239 14,683 9,448
5,252 8,111 26,301 17,516 21,214
809 751 43,272 24,774 58,775
1,148 1,096 6,590 4,935 8,628
1,056 2,067 13,745 10,024 8,402
10,908 15,057 134,910 88,364 126,368
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ภาวะการสงเสริ ม การลงทุ น
มกราคม-สิงหาคม 2553 เปรียบเทียบ ป 2551 และ 2552
2551

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ·¸Ô

กันยายน 2553

2552 2553 2551 2552 2552 2553
ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.
ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.
จำนวนโครงการ (ราย)
ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
1,231 1,506
652
949
74.0 112.4
47.6
42.7
43.8
38.7
12.7
16.1
326
194
45
37
23
86

263
217
73
82
20
87

144
115
25
44
13
42

237
129
27
36
18
47

375
221
154
517
144
12
361
335
287
48
77
10
85
47
14
65
37
4

456
193
263
516
111
11
394
531
445
86
121
32
184
52
30
74
38
3

241
116
125
220
56
4
160
188
167
21
45
7
43
24
9
41
19
3

306
141
165
371
102
6
263
272
240
32
68
10
66
29
6
64
29
-

15.3
13.9
1.4
1.3
1.0
5.1

5.4
3.2
5.9
1.5
6.1
0.4
6.4
0.7
1.8
0.1
1.1
0.4
เงินลงทุน (พันลานบาท)
51.9
81.4
34.1
16.3
15.4
10.6
35.6
66.0
23.6
294.6 340.6 151.5
135.6
57.8
26.7
10.2
2.6
0.1
148.7 280.2 124.7
85.6 251.3
54.2
79.7 204.7
52.1
5.9
46.6
2.2
9.7
38.6
7.6
4.8
29.2
0.9
15.8 105.1
17.9
8.8
24.5
5.3
3.1
8.2
1.2
9.6
26.7
9.3
33.8
19.0
12.0
0.1
0.1
0.1

4.4
4.2
0.4
0.7
0.6
1.8
33.8
7.4
26.4
141.3
62.1
1.4
77.8
93.9
86.1
7.8
37.4
2.7
24.8
6.4
1.0
15.1
6.6
-

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

การรวมทุนของโครงการตางชาติ
ตางชาติรายใหญ
ญี่ปุน
ยุโรป
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา
ฮองกง
สิงคโปร
การกระจายของแหลงที่ตั้ง
เขต 1
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
เขต 2
ระยอง
ภูเก็ต
อื่นๆ
เขต 3
- 36 จังหวัด
- 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ)
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต
อื่นๆ
ไมระบุที่ตั้ง

2552

70

2551

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ·Ñé§ÊÔé¹
การรวมทุนของโครงการตางชาติ
ตางชาติรายใหญ
ญี่ปุน
ยุโรป
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา
ฮองกง
สิงคโปร
การกระจายของแหลงที่ตั้ง
เขต 1
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
เขต 2
ระยอง
ภูเก็ต
อื่นๆ
เขต 3
- 36 จังหวัด
- 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ)
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต
อื่นๆ

2552

2552 2553 2551 2552 2552 2553
ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.
ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.
จำนวนโครงการ (ราย)
ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
1,252 1,003
590
942
79.0
41.4
16.8
33.6
57.2
16.5
6.2
14.0
331
183
48
37
19
77

249
158
33
41
14
65

153
115
17
26
13
39

218
118
22
32
20
48

396
232
164
538
166
11
361
318
275
43
75
11
77
41
16
58
40

336
162
174
383
96
11
276
284
244
40
61
10
75
40
13
62
23

180
100
80
239
63
7
169
171
146
25
37
6
44
26
4
44
10

315
133
182
355
87
6
262
272
236
36
58
17
79
23
10
55
30

22.2
18.1
1.2
1.3
0.8
5.4

3.6
2.8
2.6
2.1
0.6
0.3
5.7
0.1
0.1
0.1
0.3
0.2
เงินลงทุน (พันลานบาท)
48.3
49.7
21.7
16.1
11.9
9.0
32.1
37.8
12.7
365.9 180.8
80.6
207.5
42.7
33.0
9.5
1.7
0.9
148.9 136.3
46.7
83.6
50.9
24.3
79.4
46.0
20.7
4.2
4.9
3.6
9.1
5.9
4.5
4.7
1.3
0.7
12.7
11.3
6.4
8.9
7.1
4.3
3.3
1.3
0.1
11.3
11.3
6.1
33.7
12.7
2.3

3.8
3.8
0.2
0.7
0.1
2.0
53.0
8.6
44.5
170.2
66.6
1.7
101.9
110.7
101.0
9.7
14.3
15.9
35.9
19.4
1.8
13.3
10.0

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และ สมุทรปราการ
เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และ ภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จังหวัด โดยแบงเปนเขต 3 พิเศษ จำนวน 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สุรินทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม
รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร บุรีรัมย อำนาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ
สำหรับกิจการขนสงทางเรือ หรืออากาศ ไดรวมไวใน เขต 3
ขอสังเกต 1) ในแตละเดือนสถิติการอนุมัติใหการสงเสริมไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการสงเสริมในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติสำนักงานฯ
จะใชเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริม ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ
2) สถิตไิ มนบั รวมโครงการซึง่ ไมมกี ารลงทุนเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ กิจการเดิมขอสิทธิประโยชนไมเกีย่ วกับภาษีอากร

71

สถิติการสงเสริมการลงทุน

โครงการอนุ มัติ ให การสงเสริ ม การลงทุน เดือ นสิง หาคม 2553
บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 1
เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร

กันยายน 2553

1.5

30.00

12

1.16

50.70*

66

1.6

80.00*

24

1.5

59.00*

28

1.15

43.00*

14

1.14

75.00*

42

1.12

65.00*

59

1.12

20.00

20

1.16

397.00*

161

1.11

1,144.00**

1,470

1.14

38.00

22

จ.สระแกว
(เขต 3)
จ.สงขลา
(เขต 3)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ศรีสะเกษ
(เขต 3)
จ.นครนายก
(เขต 2)

จ.ชุมพร
(เขต 3)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.นครนายก
(เขต 2)
จ.อุบลราชธานี
(เขต 3)

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

1. บี.เอ็น.ฟารม จำกัด
เลี้ยงเปดเนื้อ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. เอส.วี.รับเบอร อินดัสตรี้ จำกัด น้ำยางขน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
3. กรุฟเน็ต เม็ทดิซิน จำกัด
อาหารสัตว
(หุนไทยทั้งสิ้น)
4. อีสเทิรน พี.ยู.โฟม อินดัสตรี FOAM SHEET
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
5. ไทยอาซาฮี จำกัด
แปงแปรรูป (MODIFIED
(รวมทุนไทย - สิงคโปร - ญีป่ นุ ) STARCH)
6. นายวัลลภ มานะธัญญา
ขาวคัดคุณภาพ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
7. ทิมฟูด จำกัด
น้ำมันเมล็ดมัสตารด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
น้ำมันเมล็ดมัสตารด
บริสุทธิ์ น้ำมัน
HORSERADISH บริสุทธิ์
MUSTARD PASTE และ
HORSERADISH PASTE
8. นายศิริกูล ธารีรัตนาวิบูลย
น้ำมันปาลมดิบ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
9. ซิน หยวน ดา รับเบอร
ยางแทง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนจีนทั้งสิ้น)
10. โกลเดน ฟูดส สยาม จำกัด เนื้อไกปรุงสุกแชแข็ง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
11. โรงสีขา วแหลมทองบุณฑริก จำกัด ขาวคัดคุณภาพ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
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ผลิตภัณฑ

12. แวนดาพรีเสิรฟฟูด จำกัด
พืช ผัก ผลไมแชอิ่ม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
อบแหง
13. เจปอนนิกา ไรซ จำกัด
ขาวคัดคุณภาพ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
14. ทิพยวนาฟารม จำกัด
เลี้ยงเปดเนื้อ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
15. คอนดิเมนต แฟคตอรี่ จำกัด ซอสปรุงรส
(หุนไทยทั้งสิ้น)
16. มารีนโกลด โปรดักส จำกัด สัตวน้ำแชแข็ง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
17. อาหารสัตวไทยสวนหลวง จำกัด อาหารสัตว
(หุนไทยทั้งสิ้น)
18. รัษฎารับเบอรเท็กซ จำกัด
ยางแทง (BLOCK
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)
RUBBER) และยางผสม
(COMPOUNDED
RUBBER)
19. นายสันทัด ยิ่งยง
บริการแชแข็งและรับฝาก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
หองเย็น
20. สกายเอิรธ จำกัด
ปุยอินทรีย
(รวมทุนไทย - ฮองกง)
21. สหกรณโคนมวังน้ำเย็น จำกัด น้ำนมดิบ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
22. แกรนด เบย ฟูด ดิสทริบิวเตอร สัตวน้ำแชแข็ง
จำกัด
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
23. ชิ่งเพิงอุตสาหกรรม จำกัด
ผลไมอบแหง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
24. ซุปเปอรเท็กซ จำกัด
น้ำยางขน
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)
(CONCENTRATE LATEX)
และยางสกิมเครฟ
(SKIM CREPE)
25. อายิโนะ โมะ โตะ (ประเทศไทย) สิ่งปรุงแตงอาหาร
จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

1.11

77.00*

614

1.14

10.00

12

1.5

60.00*

20

1.11

19.00

21

1.11

100.00*

200

1.6

3.90

110

1.16

45.00*

43

1.19

250.00*

95

1.4

40.00*

90

1.5

62.50*

50

1.11

40.00*

294

1.11

23.00

19

1.16

40.00*

116

1.11

349.60*

67

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.กาญจนบุรี
(เขต 2)
จ.เชียงราย
(เขต 3)
จ.บุรีรัมย
(เขต 3)
จ.ลำพูน
(เขต 3)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.ตรัง
(เขต 3)

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.สระแกว
(เขต 3)
จ.ตราด
(เขต 3)
จ.เชียงใหม
(เขต 3)
จ.ยะลา
(เขต 3)

จ.สระบุรี
(เขต 2)
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26. สินไชยศรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

ขาวคัดคุณภาพ

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

1.14

150.00*

35

3,271.70

3,704

2.18

53.50*

25

2.12

630.00**

170

2.18

48.00*

20

2.17

462.00*

64

1,193.50

279

รวม

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.กาญจนบุรี
(เขต 2)
เขต
1 = 4
เขต
2 = 8
เขต
3 = 14
ไมระบุที่ตั้ง = -

หมวด 2
เหมืองแร เซรามิกส
และโลหะขั้นมูลฐาน
1. โดโฮ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)
2. ไทย - อินโด สตีล จำกัด
(รวมทุนอินเดีย - สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส)
3. MR. KEE LEE QUAH
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
4. MR.HIROFUMI HOROTA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การตัดและแปรรูปโลหะ
แผน
เหล็กแทงไรสนิม
(STAINLESS STEEL
BILLETS)
การตัดและแปรรูปโลหะ
แผน
ALUMINIUM TUBE
SHAPE AND BAR
รวม

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

เขต

1 = -

เขต
2 = 3
เขต
3 = 1
ไมระบุที่ตั้ง = -

หมวด 3
อุตสาหกรรมเบา

กันยายน 2553

3.7

10.80

61

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

3.1

95.00*

50

3.1

9.00

52

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

3.1

60.00*

300

จ.ตาก
(เขต 3)

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

1. แดซเซิล ลิงค จำกัด
เครื่องประดับและชิ้นสวน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. เอส เอส ดี ซี (ไทยเกอร เท็กซ) ฟอกสีและแตงสำเร็จผา
จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
3. ซันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัด DRAW TEXTURED
(รวมทุนไทย - อินเดีย YARN (DTY)
สวิตเซอรแลนด - เคนยา)
4. นางสาวสีตลา เทพอารักษกุล MOLD CUP
(รวมทุนไทย - ฮองกง)
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ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

5. โคคูโย - ไอเค (ประเทศไทย) เครื่องใชสำนักงาน
จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
6. ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล
ผาออมสำเร็จรูป
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - บริติชเวอรจิน
ไอรแลนด)
รวม

3.11

69.90*

30

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

3.2

220.00*

58

จ.สระบุรี
(เขต 2)

464.70

551

ที่ตั้ง
(เขต)

เขต
1
เขต
2
เขต
3
ไมระบุที่ตั้ง

=
=
=
=

2
2
2
-

หมวด 4
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณขนสง
1. ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
2. มารซัน จำกัด
(รวมทุนไทย - เคยแมน มอริเชียส)
3. MR.MASANORI NISHIYA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

4.

5.

6.
7.

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป

4.3

17.00

5

ผลิตเรือและซอมเรือ

4.6

35.90

72

4.10

80.00*

11

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.2

22.50

70

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

4.2

471.70*

28

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

4.10

297.30*

84

4.3

112.50*

20

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

ชุดกรองไอเสีย
(CATALYTIC
CONVERTER)
ยูเรกา ดีไซน จำกัด
เครื่องจักรสำหรับงาน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
อุตสาหกรรม อุปกรณ
จับยึด และการซอมแซม
และแกไขดัดแปลง
เครื่องจักรที่ผลิตเอง
โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย แมพิมพ (MOULD&DIES)
จำกัด
และการซอมแซมแมพิมพ
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
ที่ผลิตเอง
โตไค ริคะ (ไทยแลนด) จำกัด ชิ้นสวนยานพาหนะ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
ไทย ซินเนอรจี้ เวิรคส จำกัด ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
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8. นารูมิ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
9. แอลทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)
10. ทาเคิล ซีทติ้ง (ประเทศไทย)
จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - สหรัฐฯ)
11. จีเคเอ็น ไดรฟไลน (ประเทศไทย)
จำกัด
(รวมทุนเยอรมนี - อังกฤษ)
12. MR.HUANG SHI - HUA
(หุนจีนทั้งสิ้น)

กันยายน 2553

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

ชิ้นสวนยานพาหนะ

4.10

190.00*

58

ชิ้นสวนเครื่องฉีดพลาสติก 4.2

33.00

12

เบาะสำหรับยานพาหนะ

4.10

15.00

35

ชิ้นสวนยานพาหนะ

4.10

145.40*

37

จ.ระยอง
(เขต 2)

30.00

40

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

260.00*

31

SEAT TRIM COVER และ 4.10
SEAT FRAME

260.00*

618

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)

ชิ้นสวนของอุปกรณ
ขุดเจาะ
ชิ้นสวนยานพาหนะ

4.2

119.30*

46

4.10

159.80*

98

อุปกรณประกอบเครื่อง
สุขภัณฑ
สวนประกอบของบาน
สำเร็จรูป (CKD)
ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป

4.3

210.00*

230

4.20

286.00*

365

4.3

76.60*

30

ถังโลหะ

4.3

11.00

80

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูปและ
ชิ้นสวนพลาสติกขึ้นรูป

4.3

16.00

30

แมพิมพ (DIES) และการ 4.2
ซอมแซมแมพิมพที่ผลิต
เอง ชิ้นสวนโลหะปมขึ้น
รูป (STAMPING PARTS)
ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
4.3

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.สงขลา
(เขต 3)
จ.ลำพูน
(เขต 3)

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

13. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิรา จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
14. ฟวเจอริส ออโตโมทีฟ
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)
15. โอเทค (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
16. คูราชิกิ สยาม รับเบอร จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
17. โกรเฮ สยาม จำกัด
(รวมทุนไทย - เยอรมนี)
18. โมเดิรน โมดูลาร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
19. ไทย เทค มัตสึดะ จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
20. ถังโลหะสงขลา จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
21. เอส เทค อินเตอรเนชั่นแนล
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ
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ผลิตภัณฑ

22. อูซูอิ อินเตอรเนชั่นแนล
ทอชนิดตางๆ สำหรับ
คอรปอเรชั่น (ไทยแลนด) จำกัด ยานพาหนะ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
23. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว
ชุดเพลาขับดานหนา
อุตสาหกรรม จำกัด
และดานหลัง สำหรับ
รถแทรกเตอรเพื่อ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
การเกษตร
24. ยาชิโยดา อัลลอย วีล จำกัด กระทะลออะลูมิเนียม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
25. มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด
ชิ้นสวนยานพาหนะ
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
รวม

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

4.10

170.00*

89

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.2

165.00*

29

จ.ระยอง
(เขต 2)

4.10

240.00*

108

4.10

287.00*

398

3,711.00

2,624

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
เขต
1 = 5
เขต
2 = 16
เขต
3 = 4
ไมระบุที่ตั้ง = -

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 5
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

1. แนกซ โซลูชั่น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. ไทยเซชิน อี.เอ็น.เอฟ จำกัด
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

3.00

7

ชิ้นสวนพลาสติก สำหรับ
เครื่องใชไฟฟาและ
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
ซอฟตแวร

5.5

78.40*

100

5.8

5.00

15

5.2

21.20

131

5.4

4.60

14

5.4

873.00**

1,658

5.4

475.00*

551

3. MR.HAKAN NILSSON
(หุนสวีเดนทั้งสิ้น)
4. เดอะ คูล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตูแชเย็น
(หุนไทยทั้งสิ้น)
5. ออดิโอ พาวเวอร จำกัด
AUDIO BOOK
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)
6. เดลตา อีเลคโทรนิคส
อุปกรณโทรคมนาคม
(ประเทศไทย) จำกัด
และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)
สำหรับยานพาหนะ
7. เดลตา อีเลคโทรนิคส
อุปกรณโทรคมนาคม
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)

จ.นครสวรรค
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.กระบี่
(เขต 3)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
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กันยายน 2553

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

5.5

450.20*

209

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

5.5

10,252.40**

11,883

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

5.4

566.00**

520

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

5.8

9.00

17

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

5.8

1.83

20

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

5.8

9.74

30

5.2

26.00

404

5.5

76.20*

40

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.นนทบุรี
(เขต 1)
จ.ลำพูน
(เขต 3)

5.3

62.00*

51

จ.ระยอง
(เขต 2)

5.5

35.00

12

5.5

42.00*

12

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

5.5

400.00*

470

5.3

103.00*

117

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)
จ.ระยอง
(เขต 2)
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8. เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
จำกัด
HARD DISK DRIVE
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
9. โตชิบา สตอเรจ ดีไวส
HARD DISK DRIVE
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
อุปกรณโทรคมนาคม
10. เบนซมารค อิเลคทรอนิคส
(ประเทศไทย) จำกัด
และชิ้นสวนอุปกรณ
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)
โทรคมนาคม
11. เฟล็คซ อินเทลลิเจนท โซลูชั่นส ซอฟตแวร
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
12. ดาตาโปรคอมพิวเตอร ซิสเต็มส ซอฟตแวร
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
13. ดีไวเนอร จำกัด
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
14. ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด ตูเย็นหรือตูแช
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
15. มูราตะ อิเล็กทรอนิกส
HIGH VOLTAGE
(ประเทศไทย) จำกัด
CERAMIC CAPACITOR
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
16. โคซาน อิเลคทรอนิคส
ชิ้นสวนพลาสติก สำหรับ
เครื่องใชไฟฟา
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)
17. อิโต พรีซชิ นั่ (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นสวนโลหะ สำหรับ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
SPINDLE MOTOR
18. สีมา เทคโนโลยี่ จำกัด
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
สำหรับอุปกรณตัดวงจร
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
ไฟฟา
19. เอส เอ็ม ที อินดัสตรี้ส จำกัด PRINTED CIRCUIT
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)
BOARD ASSEMBLY
20. MR.KIM SUNG WOOK
ชิ้นสวนสำหรับ
เครื่องใชไฟฟา
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)

ประเภท
กิจการ
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21. เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด
SEMICONDUCTOR
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)
DEVICE
22. โปรวิชั่น อินเตอรแอคทีฟ จำกัด ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
23. ทัชเทคโนโลยี จำกัด
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
24. เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น จำกัด ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
25. ทรีวิว จำกัด
อุปกรณแสดงภาพ LCD
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)
26. เค - เทค อินดัสเตรียล
PRINTED CIRCUIT
(ประเทศไทย) จำกัด
BOARD ASSEMBLY
(รวมทุนบริติชเวอรจินไอรแลนด
- ญี่ปุน)
27. ทรีคอน ไทย ออโตเมชั่น จำกัด ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
(หุนเดนมารกทั้งสิ้น)
สำหรับงานอุตสาหกรรม
28. แดฮัน ไครเมท จำกัด
ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)
รวม

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

5.5

174.20*

91

5.8

2.38

22

5.8

2.14

13

5.8

7.8

9

5.4

175.00*

155

5.5

28.00

28

5.4

2.00

10

5.3

30.00

50

13,915.09

16,639

6.2

35.00

85

6.12

12.00

8

6.12

14.30

49

6.5

300.00*

158

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ลำพูน
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
เขต
1 = 11
เขต
2 = 11
เขต
3 = 6
ไมระบุที่ตั้ง = -

หมวด 6
เคมีภัณฑ กระดาษ
และพลาสติก
1. พีเอ็นพี เคมีแทค จำกัด
ผลิตภัณฑเคมี
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เพื่อการอุตสาหกรรม
2. คาเซ (ไทยแลนด) จำกัด
ผลิตชิ้นสวนพลาสติกหรือ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
เคลือบดวยพลาสติก
3. โปลิโฟม กบินทรบุรี จำกัด
โฟมบรรจุภัณฑ ชิ้นสวน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
โฟม และ FOAM PALLET
4. เบอรลนิ ฟารมาซูตคิ อล อินดัสตรี ยาสำหรับรักษาคน
จำกัด
(รวมทุนไทย - ฮองกง)

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)
จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
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ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

6.5

174.10*

352

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

6. เอ.เจ.พลาสท จำกัด (มหาชน) BOPP FILM
(รวมทุนไทย - เยอรมนี สิงคโปร)

6.12

500.00**

60

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7. เภสัชกรรม ศรีประสิทธิ์ จำกัด ยาแผนปจจุบัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับรักษาคน

6.5

127.00*

200

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

8. ไทย กอริลลา พัลพ จำกัด
(หุนลิกเตนสไตนทั้งสิ้น)

6.13

159.30*

23

จ.ระยอง
(เขต 2)

9. โบลเวลล โฮลดิ้งส (ไทยแลนด) ชิ้นสวนพลาสติกเสริม
จำกัด
ใยแกว (COMPOSITE
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)
PLASTIC PARTS)

6.12

61.00*

147

จ.ระยอง
(เขต 2)

10. มารตนิ อินดัสเทรียล กรุป จำกัด ชิ้นสวนพลาสติก สำหรับ
(รวมทุนไทย - เดนมารก - อุตสาหกรรมตางๆ
อังกฤษ)

6.12

9.00

33

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

11. MR.LEE CHANGHOON
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

หนังสือและสิ่งพิมพตางๆ

6.16

15.00

28

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

12. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตภัณฑพลาสติกและ
ชิ้นสวนพลาสติก สำหรับ
(มหาชน)
(รวมทุนไทย - จีน - ญี่ปุน - อุตสาหกรรมตางๆ
ฟลิปปนส)

6.12

80.00*

72

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

13. แสงรุงกรุป จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ถังพลาสติก

6.12

23.90

34

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

14. เวิลดพลาส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บรรจุภัณฑพลาสติก
6.12
สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ

3.50

120

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

15. เทอรมอลแพค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ถาดพลาสติก

6.12

2.60

44

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

16. นายดไน โชติกวนิช
(รวมทุนไทย - เยอรมนี)

แผงพลาสติก สำหรับ
ติดตั้งเซลสแสงอาทิตย
(PLASTIC PARABOLIC
TROUGH)

6.12

4.80

170

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

กันยายน 2553

เยื่อกระดาษ
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5. เอ็ม แอนด เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง ยาสำหรับรักษาคนและ
สัตว
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

80

บริษัท / การรวมทุน

17. รวมคา แอดวานซ เทค
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑจากพลาสติก
รีไซเคิล

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

6.12

19.70

9

1,541.20

1,592

7.12

2.10

5

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7.8

168.80*

9

7.13

18.50

3

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7.15

11.80

34

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7.6

25.70

6

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.9

10.30

14

ไมระบุที่ตั้ง

7.5

65.00*

24

7.12

4.50

6

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7.15

1.50

5

7.9

68.30*

21

รวม

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
เขต
1
เขต
2
เขต
3
ไมระบุที่ตั้ง

=
=
=
=

5
9
3
-

หมวด 7
กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค
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1. สยามทีม จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
2. ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชัน่ จำกัด พัฒนาอาคารสำหรับ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
โรงงานอุตสาหกรรม
3. สมบูรณ แอ็ดวานซ เทคโนโลยี กิจการบริการทดสอบทาง
จำกัด
วิทยาศาสตร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
4. วาลีโอสยาม เทอรมอลซิสเต็มส สนับสนุนการคาและ
จำกัด
การลงทุน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
5. นายพวัสส สวัสดิ์ชัยเมธ
กิจการสรางภาพยนตรไทย
(รวมทุนไทย - เยอรมนี)
หรือการใหบริการแกธุรกิจ
สรางภาพยนตร
6. ไวโอแลต โกลด มารีน จำกัด ขนสงทางเรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
7. รีเจนท กรีน เพาเวอร จำกัด ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
(หุนไทยทั้งสิ้น)
นอยหรือปานกลาง
8. MR.PAUL DAVEY
ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
9. MR.ALBERT CHAN WOOK KIM สนับสนุนการคาและ
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)
การลงทุน
10. แอ็ดวานซ เอวิเอชั่น จำกัด
ขนสงทางอากาศ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
ไมระบุที่ตั้ง
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ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

11. โปร โซลาร กรุป จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย

7.1

450.00*

11

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

12. นามหงส พาวเวอร จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ

7.1

100.00*

11

จ.กระบี่
(เขต 3)

13. แอดวานซ เอเชีย เพาเวอร
แพลนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล 7.1

512.00**

40

จ.ขอนแกน
(เขต 3)

14. ยูนิไวส ออฟชอร จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ขนสงทางเรือ

7.9

141.90*

7

ไมระบุที่ตั้ง

15. ลำพยาวิลล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได 7.5
นอยหรือปานกลาง

47.50*

6

จ.นครปฐม
(เขต 1)

16. เบร็นฮารท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการเพื่อสนับสนุน
การพำนักระยะยาว

10.00

4

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

65.40*

20

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

7.4.6

17. แปซิฟก เจเนอรัล คอนแทรคเตอร ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได 7.5
จำกัด
นอยหรือปานกลาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
7.9

182.00*

15

ไมระบุที่ตั้ง

19. โซลา เพาเวอร (โคราช 2) จำกัด ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย
(โครงการที่ 1)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.1

750.00**

16

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย

7.1

750.00**

16

จ.สกลนคร
(เขต 3)

21. โซลา เพาเวอร (เลย 1) จำกัด ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย
(โครงการที่ 3)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.1

750.00**

16

จ.เลย
(เขต 3)

22. โซลา เพาเวอร (นครพนม 1)
จำกัด (โครงการที่ 4)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย

7.1

750.00**

16

จ.นครพนม
(เขต 3)

23. โซลา เพาเวอร (ขอนแกน 1)
จำกัด (โครงการที่ 5)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย

7.1

750.00**

16

จ.ขอนแกน
(เขต 3)

20. โซลา เพาเวอร (สกลนคร 1)
จำกัด (โครงการที่ 2)
(หุนไทยทั้งสิ้น)
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18. เมธาพร มารีน (2008) จำกัด ขนสงทางเรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
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24. โอคุมะ อินเตอรเนชั่นแนล
เทรดดิ้ง จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - จีน)
25. MR.MAHADEVA ELLEPOLA
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)
26. ไทยโพลีคารบอเนต จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
27. เอส.เอ็น.แอสเซ็ท
ดีเวลลอปเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
28. ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
29. MR.AKIHIRO OBI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
30. MR.TAKAO SHIMANE
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

31. MR.KENGO OBA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

7.12

10.00

4

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.20

3.00

20

สนับสนุนการคาและ
7.15
การลงทุน
ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได 7.5
นอยหรือปานกลาง

32.22

23

30.10

7

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

7.5

46.90*

9

7.12

20.00

9

7.12

13.20

6

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.12

20.00

4

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.15

8.00

4

7.5

32.50

7

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7.20

47.88*

8

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7.1

67.00*

13

7.1

73.10*

9

7.1

63.00*

25

จ.สตูล
(เขต 3)
จ.ตาก
(เขต 3)
จ.เชียงใหม
(เขต 3)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
วิจัยและพัฒนา

ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
นอยหรือปานกลาง
ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
สนับสนุนการคาและ
การลงทุน
ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
นอยหรือปานกลาง

32. MR.TAKAHISA HIRAISHI
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)
33. โฮมเพลส ดีเวลลอปเมนท
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
34. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
จำกัด
และชิ้นสวนยานยนต
(หุนไทยทั้งสิ้น)
35. พี.เค.ซี. ไบโอ เอ็นเนอรยี่ จำกัด ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
กาซชีวภาพ และไฟฟาจาก
36. แมสอด ไบโอแกส จำกัด
กาซชีวภาพ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
37. ทาเชียงทอง จำกัด
ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
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38. ไอเอสพี อินเตอร ทรานสปอรต
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
39. เจ.พี. เอ็น อินดัสตรี้ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
40. พลังงานแสงอาทิตยดีเยี่ยม
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
41. นายเจีย การ หลุง
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

ขนสงทางเรือ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

7.9

12.00

14

ไมระบุที่ตั้ง

สถานีบริการกาซธรรมชาติ 7.2
สำหรับยานพาหนะ
ไฟฟาจากพลังงาน
7.1
แสงอาทิตย

140.92*

9

121.00*

3

จ.สระบุรี
(เขต 2)
จ.อุบลราชธานี
(เขต 3)

74.00*

48

6,450.12

543

30,547.31

25,932

โรงแรม

7.4
รวม

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

ประเภท
กิจการ

จ.ยะลา
(เขต 3)
เขต
1 = 18
เขต
2 = 5
เขต
3 = 13
ไมระบุที่ตั้ง = 5
เขต
1 = 45
เขต
2 = 54
เขต
3 = 43
ไมระบุที่ตั้ง = 5
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หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ
** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คือ โครงการที่มีเงินลงทุน ตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 12 ราย เงินลงทุน 18,227.40 ลานบาท จางงานไทย 15,881 คน
ตั้งในเขต 1 = 2 โครงการ เขต 2 = 3 โครงการ เขต 3 = 7 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = - โครงการ
* หมายถึง โครงการขนาดกลาง คือ โครงการที่มีเงินลงทุนระหวาง 40-500 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 77 ราย เงินลงทุน 11,395.90 ลานบาท จางงานไทย 7,865 คน
ตั้งในเขต 1 = 17 โครงการ เขต 2 = 33 โครงการ เขต 3 = 24 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = 3 โครงการ
ที่เหลือนอกนั้นเปนโครงการขนาดเล็ก คือ โครงการที่มีเงินลงทุนไมเกิน 40 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 58 ราย เงินลงทุน 924.01 ลานบาท จางงานไทย 2,186 คน
ตั้งในเขต 1 = 26 โครงการ เขต 2 = 18 โครงการ เขต 3 = 12 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = 2 โครงการ
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ความเคลื่อนไหว

แวดวง สกท.
ÁÍº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃÏ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบประกาศนียบัตรที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ (ดานการลงทุน) ใหกับ Mr.Shigenobu Nagamori ประธาน
เจาหนาทีบ่ ริหาร และผูก อ ตัง้ บริษทั Nidec Corporation จำกัด ประเทศญีป่ นุ
ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553

ÊÑÁÁ¹Ò¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¸ØÃ¡Ô¨à·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปน
ประธานเปดการสัมมนาเรือ่ ง “การสงเสริมการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชวี ภาพ”
จั ด โดยสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ณ โรงแรมโซฟ เ ทล
เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553

Luncheon Talks
นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เป น ประธานงาน Luncheon Talks “Thailand : Current Business
Environment and Investment Policies” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ณ โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2553

¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ

ÈÖ¡ÉÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¾Á‹Ò
นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (แถวหนาที่ 5 จากขวา) นำคณะนักธุรกิจไทยกวา 40 คน
เดินทางไปศึกษาศักยภาพและโอกาสในการลงทุน ณ เมืองมูเซ เมืองมัณฑะเลย
เมืองเนปดอว และกรุงยางกุง ประเทศสหภาพพมา ระหวางวันที่ 16 - 20
สิงหาคม 2553

หากทานคิดจะลงทุน ไมวาอยูที่ไหน เปนกิจการประเภทใด ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญ
ใหญ
ญ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริริมการ
การลงทุน หรือบีโอไอ
พรอมมอบสิทธิประโยชนดานภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ แกทาน พรอมคำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิ
ศ ฐ ิจการลงทุน

หนวยงานบริการอื่นๆ
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพีแอนดที ชั้น 16 เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2936 1429-40 ตอ 201-209
โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th
Website : www.ic.or.th

สำนักงานในตางประเทศ

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
108-110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค หอง 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100
โทร. 0 5320 3397-400 โทรสาร 0 5320 3404 E-mail : chmai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182
E-mail : korat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303
E-mail : khonkaen@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3849 1820-40 โทรสาร 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7-15 อาคารไชยยงค ถ.จุติอุทิศ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7434 7161-5
โทรสาร 0 7434 7160 E-mail : songkhla@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
49/21-22 ถ.ศรีวชิ ยั ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435
โทรสาร 0 7728 4638 E-mail : surat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 E-mail : phitsanulok@boi.go.th

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

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 : thThailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18 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 ofth Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate-General 15 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

www.boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883
E-mail: sydney@boi.go.th
STOCKHOLMth : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4 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
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin – Yi Road,
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Bldg. 7th Floor,
Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th
Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394 E-mail: osaka@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

วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 21 ฉบับที่ 9 กันยายน 2553

และ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194
E-mail : visawork@boi.go.th Website : www.boi.go.th
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

สำนักงานในสวนภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สำนกงานคณะกรรมก

GEARED FOR THE FUTURE
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www.boi.go.th
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อิเล็กทรอนิกส และยานยนต
อุตสาหกรรมเพื่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของไทย

