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กองบรรณาธิการ วารสารสงเสริมการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0 2553 8111 ตอ 8188 และ 6196
โทรสาร : 0 2553 8222 และ 0 2553 8316
อีเมล : head@boi.go.th
เว็บไซต : www.boi.go.th

ออกแบบและพิมพที่

ปจจุบันนี้สตรีมีบทบาทสำคัญในดานตางๆทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและ
วิสาหกิจเอกชน เชน ผูพิพากษา อธิบดี ผูจัดการธนาคาร ประธานบริษัท
นายกสมาคม และประธานชมรมตางๆ อีกมากมาย แมในวงการทหารสตรีเปนนายพลหญิง
สามารถปกครองบังคับบัญชาทหารไดเชนเดียวกัน

บริษัท มายไซนอี จำกัด
34 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 16
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

ลักษณะพิเศษของสตรีกับการบริหาร ผูหญิงไดรับความรูมากขึ้น มีสิทธิ
เทาเทียมผูชาย ผูหญิงไดรับการพัฒนามีศักยภาพมากขึ้น บทบาทของผูหญิงจะ
มีความสำคัญเปนครึ่งหนึ่งของศักยภาพของโลก บทบาทการบริหารจะเดนกวาชาย
ทางดานสุนทรียศาสตร สรางแรงจูงใจใฝสัมพันธ ไดดีกวาชาย พลังของสตรี คือ
พลังที่อยูระหวางความแข็งแกรงกับความออนแอ และหวังวาบทบาทของสตรี
จะตองเปนครึ่งหนึ่งของศักยภาพการผลิตยุคใหม
ในยุคโลกาภิวัตนซึ่งเศรษฐกิจเปนระบบเปด ระบบเศรษฐกิจขามชาติเกิดกระแส
ความเช�อมโยงของเศรษฐกิจโลก ลักษณะพิเศษของสตรีจะสรางวิสัยทัศนของ
การบริหารในระบบแยกยอย สูความตองการผูบริโภคตามกระแสทองถิ่นนิยมใน
สวนตาง ๆ ของภูมิภาคซึ่งมีความตองการตางกัน
ฉบับนี้จึงเปนเร�องของผูหญิงกับความสำเร็จในดานตางๆ เปดอานกัน
เลยนะคะ
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ไทยถือเปนประเทศทีม่ ผ
ี หู ญิงเปนผูบ ริหารระดับสูงจำนวนมากประเทศหนึง่ ในเอเชีย ไมวา จะเปนหนวยงานราชการ
ภาคเอกชน หรือการเมือง จึงไมนาประหลาดใจที่นิตยสาร Forbes Asia จะมาจัดงาน “Forbes Asia’s Power
Business Women” ในไทย เม�อวันที่ 23 เมษายน 2556 ทีผ
่ า นมา ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี
การจัดงานครัง้ นี้ บีโอไอเปนหน�วยงานหนึง่ ในการเปนเจาภาพรวม
โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ใหเกียรติมาเปนประธานกลาวเปดงาน และ นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีเปนผูกลาวปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับชีวิตสวนตัวกอนที่จะ
มาดำรงตำแหน�งนายกรัฐมนตรี รวมถึงบทบาทของรัฐบาลในการสงเสริม
สนับสนุนสตรีไทย

นายกรัฐมนตรีถายภาพรวมกับวิทยากรที่เปนผูหญิงจากบริษัทชั้นนำในเอเซียแปซิฟก

นอกจากนี้ การสรางบานพักฉุกเฉินครบวงจร
ก็ ไดชวยบรรเทาความเดือดรอนแกผูหญิง ที่ตก
อยูในภาวะลำบากใหมีที่พักพิง ขณะที่โครงการ
ประกันสุขภาพถวนหนาชวยใหแมและเด็กไดเขา
ถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไดกลาวถึงแนวโนม
ความเทาเทียมกันทางสังคม ระหวางเพศหญิงและเพศชายที่เพิ่มขึ้น
เร�อยๆ โดยปจจุบันมีผูหญิงที่กาวขึ้นเปนผูบริหารในบริษัทตางๆ จนถึง
เปนผูนำรัฐบาลเพิ่มขึ้น สำหรับรัฐบาลเองก็ ได ใหความสำคัญ กับการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ขี องผูห ญิงไทย
รวมถึงการจัดใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน และการที่ภาครัฐเขาไป
มีบทบาทในการแกปญหาความรุนแรง และกดขี่ทางเพศในระดับ
ครอบครัว โดยการจัดตั้งองคกรตางๆ ขึ้น เชน การริเริ่มใหมีกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเปนนโยบายเรงดวนที่รัฐบาลไดดําเนินการเม�อ
ป 2555 เพ�อใหเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยตํ่า หรือปลอด
ดอกเบีย้ เพ�อจะชวยใหเกิดการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายไดและ
นำไปสูก ารพัฒนาสวัสดิภาพ และสวัสดิการแกสตรี รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพและบทบาทสตรี การสรางเครือขายสตรี การสรางภาวะผูน าํ
การคุมครอง และพิทักษสิทธิของสตรีดวย

ใหไดดียอมจะทำให
อีกบทบาทดีขึ้นดวย
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ในงาน Forbes ไดเชิญสตรีที่เปนผูนำทางธุรกิจ จากบริษัทชั้นนำ
ในภูมิภาคเอเชียมารวมเปนวิทยากรถึง 16 คน เชน Ms. Yang
Miamian ประธาน ฮายเออรกรุป Ms. Lim HweeHua อดีตรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร Ms. Kelly Zong ประธาน
กลุมบริษัท Hangzhou Wahaha ผูผลิตเคร�องด�มรายใหญของจีน
Ms. Liu Ming Chung รองประธานและเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัท
Nine Dragons Paper ผูผลิตกระดาษรายใหญของจีน เปนตน

การทำบทบาทหนึ่ง

วารสารสงเสริมการลงทุน

นายประเสริฐ บุญชัยสุข
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานกลาวเปดงาน

ในตอนทายนายกรัฐมนตรียังไดกลาวถึง
บทบาทของผูหญิง ที่มีความสามารถในการสราง
ความสมดุลระหวางการทำหนาทีแ่ ม และบทบาท
การเปนผูบริหารในองคกรได โดยไมทำใหอีก
บทบาทเสียหาย ซึ่งตนเช�อวาการทำบทบาทหนึ่ง
ใหไดดียอมจะทำใหอีกบทบาทดีขึ้นดวย
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ผูบริหารหญิงรวมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งประสบการณ เพ�อเปนอุทาหรณแกผูเขารวมสัมนา

สำหรับวิทยากรที่เปนนักบริหารจากบริษัท
ตางๆ ไดมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลยุทธ
และแนวทางปฏิบัติของตนในหลายประเด็น เชน
ทำอยางไรจึงจะเพิ่มบทบาทความเปนผูนำของ

สตรีตอการพัฒนา และการเอาชนะความทาทายและปญหาอุปสรรค
ตางๆ ใหมากขึ้น การสัมมนาครั้งนี้ ยังคนหาคำตอบที่วาผูหญิงเหลานี้
จะควาโอกาสในชวงแหงความรุงโรจนของเอเชียใหเปลงประกายใน
เวทีโลกไดอยางไร

ผูบริหารหญิงรวมอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งประสบการณ เพ�อเปนอุทาหรณแกผูเขารวมสัมนา

เก็บตกจาก (สตรี) บีโอไอ

หากยอนไปในชวงระหวางป 2551 - 2555 เปนยุคที่ชาวบีโอไอ
เรียกกันวา “ยุค 4 ดรุณี” เพราะขณะนั้น บีโอไอมีเลขาธิการเปน
ผูหญิงคนแรก ในรอบกวา 40 ป (ปจจุบัน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
อดีตเลขาธิการบีโอไอ ดำรงตำแหน�งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ตั้งแตตุลาคม 2555 ที่ผานมา) และในขณะนั้น ก็มีผูบริหารระดับสูง
เปนผูหญิงอีก 3 ทาน ไดแก นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาดานการ
ลงทุน นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน และ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร รองเลขาธิการ
วันนี้ แมวา บีโอไอจะมีเลขาธิการเปนผูช ายเหมือนในอดีตทีผ่ า นมา
แตจำนวนผูบริหารระดับสูง ที่เปนผูหญิงก็มิไดลดลง โดยนอกเหนือ

จาก 3 ทานที่ยังดำรงตำแหน�งอยูเหมือนเดิม ทั้ง
นางหิรญ
ั ญา นางสาวอัจฉรินทร และนางสาวดวงใจ
บีโอไอก็มีรองเลขาธิการอีกทานที่เปนผูหญิง คือ
นางวาสนา มุทตุ านนท ซึง่ อดีตเคยดำรงตำแหน�ง
อัครราชทูต (ฝายสงเสริมการลงทุน) สำนักงาน
เศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูที่อยูในเหตุการณ 9/11
เพราะที่ทำงานอยูในอาคารเวิรลเทรดเซ็นเตอร
และตองประสบกับอาการบาดเจ็บจากเหตุการณ
ดังกลาว แตดวยความเขมแข็งทั้งใจและกาย
ทำใหนางวาสนากลับมาทำงานรับใชประเทศชาติ
ได ในเวลาไมนาน
หากนับรวมผูบริหารระดับผูอำนวยการ
สำนักตางๆ ของบีโอไอ ทั้งสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค จะพบวา มีผูหญิงอีกไมนอยกวา 10 คน
ทีเ่ ปนผูอ ำนวยการ บีโอไอจึงเปนอีกหน�วยงานหนึง่
ที่สะทอนใหเห็นวา ผูหญิงมีบทบาทสำคัญในการ
พัฒนาประเทศไมแพผูชาย
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การจัดงาน “Forbes Asia’s Power Business Women”
ภายใตหวั ขอ “The Way Forward” ครัง้ นี้ นับวาประสบความสำเร็จ
โดยสามารถเชิญชวนผูนำทางธุรกิจหญิงในเอเชียแปซิฟกถึง 200 คน
มารวมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณกอนที่แตละคนจะกาว
ขึน้ สูต ำแหน�งระดับบริหาร และการกาวสูก ารมีสว นรวมในสังเวียนธุรกิจ
ภาครัฐและสังคม

วารสารสงเสริมการลงทุน

ผูบริหารหญิงของกระทรวงอุตสาหกรรมและบีโอไอ ถายภาพรวมกับรัฐมนตรีและซีอีโอ Forbs Asia

ผูหญิง ความกาวหนา ความสำเร็จ

ดวงกมล เทียนมณี

ไทยครองแชมป
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สัดสวนซีอีโอหญิงสูงที่สุดในโลก

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ในอดีตมีสตรีเพียงไมกท่ี า นที่ ไดรบั การยอมรับและจดจำวาทรงอิทธิพลตอโลกเชน นางอินทิรา คานธี ของอินเดีย
หรือ นางมารกาเร็ต แท็ตเชอร นางสิงหเหล็กแหงอังกฤษ แต ในปจจุบัน ผูหญิงมีบทบาททางสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะ
บทบาทการเปนผูนำประเทศ มีผูนำที่เปนผูหญิงไมนอยกวา 30 คน อาทิ นางเองเกลา เมอเคล นายกรัฐมนตรี
ของประเทศเยอรมนี นับวาเปนนักการเมืองหญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกคนหนึ่งในปจจุบัน ขณะที่โซนเอเชียเอง
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร กาวขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 และเปนนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
และลาสุดเม�อตนปทผ
่ี า นมา เกาหลีใตได นางสาวปารค กึน - เฮ ขึน้ ดำรงตำแหนงประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต
ไมเพียงแตในแวดวงการเมืองเทานั้น หลายปที่ผานมาโลกได
ตระหนักถึงบทบาท และยอมรับผูบริหารหญิงในแวดวงธุรกิจมากขึ้น
เชนกัน ทุกวันนี้เราไดเห็นผูบริหารหญิงที่ไดแสดงศักยภาพการแขงขัน
ในโลกธุรกิจ และพิสจู นความสามารถของตนเองไดดเี ทียบเทาผูช าย
อยางเชน นางอินทรา นูยี สตรีเชือ้ สายอินเดีย ซีอโี อหญิงผูก มุ บังเหียน
อาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญของโลกอยาง Pepsi - Co ผูติดอันดับตนๆ
สตรีผูทรงอิทธิพลทางธุรกิจจากการจัดอันดับของทั้ง Forbes และ
Fortunes รวมทั้งผูบริหารหญิงหนาใหมของโลก เชอริล แซนดเบิรก
(Sheryl Sandberg) ซีโอโอหญิงของ Facebook เว็บไซตเครือขาย
ทางสังคมออนไลนที่โดงดังมีผู ใชงานกวา 700 ลานคนทั่วโลก ผูซึ่ง
ดำรงตำแหน�งเปนรองเพียง มารค ซัคเคอรเบิรก ผูกอตั้งและซีอีโอ
เทานั้น และยังไดรับการจัดอันดับเปนสตรีผูทรงอิทธิพลทางธุรกิจ
อันดับ 1 ของโลกจากนิตยสาร Forbes เม�อเดือน
สิงหาคม 2555

การสงเสริมใหสตรี
ที่มีความสามารถไดมีโอกาส
เปนเร�องที่จะตองชวย
ผลักดันอยางตอเน�อง

Woman in
Senior Management 2013

วารสารสงเสริมการลงทุน

อยางไรก็ดี จากผลการสำรวจอัตราสวน
ผูหญิงในระดับบริหาร (Senior Management)
หากแบงตามกลุม ประเทศ พบวากลุม G7 ซึง่ เปน
กลุมประเทศที่พัฒนาแลวและมีภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวในชวงเวลาที่ผานมา มีสัดสวนสตรีใน
ตำแหน�งผูบ ริหาร (Senior Management) เพียง
รอยละ 21 จากจำนวนผูบริหารทั้งหมดนอยกวา
คาเฉลี่ยของทั่วโลกซึ่งอยูที่รอยละ 24
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เน�องในโอกาสวันสตรีสากล ป 2556 บริษทั แกรนท ธอรนตัน จำกัด
ไดทำการศึกษาเร�องจำนวนผูบริหารธุรกิจหญิงโดยการสัมภาษณผูนำ
ดานธุรกิจกวา 6,500 คน ในทุกสาขาธุรกิจทั่วโลก และตีพิมพ ใน
International Business Report (IBR) เม�อเดือนมีนาคม 2556
ซึง่ ระบุวา ในขณะนีท้ ว่ั โลกมีผบู ริหารทีเ่ ปนหญิง (Senior Management)
จำนวนมากที่สุดนับตั้งแตป 2554 เปนตนมา โดยในป 2556 นี้ จะมี
จำนวนรอยละ 24 เพิม่ ขึน้ จากรอยละ 21 ในป 2555 และรอยละ 20
ในป 2554 แมปจจุบันผูหญิงจะไดรับการเปดโอกาสใหกาวเขาสูโลก
การทำงานมากขึ้นแลวก็ตาม แตการสงเสริมใหสตรีที่มีความสามารถ
ไดมีโอกาสกาวไปสูระดับบริหารเปนเร�องที่ทั่วโลกจะตองชวยผลักดัน
อยางตอเน�อง ผูบริหารหลายทานชี้วา ความหลากหลายทางเพศ
(Gender Diversity) ในทีมบริหารจะชวยผลักดันใหองคกรเติบโต
โดยผลจากการศึกษาบริษัทที่ติดอันดับ Forbes 500 ระหวางป
2547 - 2551 พบวากลุมบริษัทที่มีผูหญิงอยูในระดับบริหารมากที่สุด
จะมีผลตอบแทนยอดขาย (Return on sale) อยางนอยรอยละ 16
และผลตอบแทนเงินลงทุน (Return on invested capital) อยางนอย
รอยละ 26

40%

21%
21%
22%

32%

22%
29%

24%
28%

25% 24%

North America
G7
PIGs
Eurozone
Nordic
Global

EU
BRIC
APAC
ASEAN
Baltics

ที่มา : Grant Thornton International
Business Report 2013
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ผลสำรวจผูบริหารหญิงในภาคธุรกิจ

10 อันดับประเทศที่มีอัตราผูหญิงดำรง
ตำแหนงผูบ ริหาร (Senoir Management)
มากที่สุด

นอกจากนี้ รายงานยังนำเสนอวาอัตราสวนของสตรีในระดับ
บริหาร มีความแตกตางกันตามสายงานในองคกร โดยสายงานที่สตรี
กาวขึน้ สูร ะดับผูบ ริหาร (C - suite) ไดมากทีส่ ดุ อันดับหนึง่ คือ ผูบ ริหาร
ฝายการเงิน (CFO) รอยละ 31 รองลงมาคือ ผูบริหารฝายทรัพยากร
บุคคล (Human Resources Director) รอยละ 30 ฝายควบคุม
บริหารองคกร (Corporate Controller) รอยละ 14 เจาหนาทีร่ ะดับสูง
ฝายการตลาด (Chief Marketing Officer) รอยละ 13 และผูอ ำนวยการ
ฝายการขายรอยละ 13 (Sales Director) เปนตน

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

สัดสวน CEO หญิงของไทย เปนอันดับ 1 ของโลก
Thailand

1 in World in Proportion of Female CEOs
2 in ASEAN Senior Management
8 in World Senior Management
ที่มา : Grant Thornton International Business Report 2013

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ประเทศในกลุม สหภาพยุโรปมีสดั สวนผูห ญิง
ในตำแหน�งผูบริหารรอยละ 25 กลุมประเทศ
อเมริกาเหนือมีสัดสวนรอยละ 21 ขณะที่กลุม
ประเทศละตินอเมริกามีสัดสวนรอยละ 23 กลุม
ประเทศเอเชีย - แปซิฟกมีสัดสวนรอยละ 29
กลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสัดสวน
รอยละ 32 และกลุม ประเทศแถบบอลติกมีสดั สวน
ผูบริหารหญิงถึงรอยละ 40
จากผลการสำรวจดังกลาว ชี้ใหเห็นวากลุม
ประเทศกำลังพัฒนาทีม่ กี ารขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สูงนัน้ มีสตรีทด่ี ำรงตำแหน�งระดับบริหาร (Senior
Management) เปนจำนวนมาก ทีน่ า� ยินดีอยางยิง่
คือ ประเทศไทยมีสัดสวนสตรีในระดับบริหารถึง
รอยละ 36 สูงเปนอันดับ 8 ของโลก

ผลสำรวจขางตนยังไดรายงานวาประเทศไทยมีอตั ราสวนสตรีใน
ระดับบริหาร (Senior Management) เปนอันดับ 8 ของโลก หรือ
อันดับ 2 ของอาเซี่ยน รองจากฟลิปปนส ประเทศไทยยังมีผูหญิง
ดำรงตำแหน�ง CEO มากถึงรอยละ 49 ของบริษัทที่มีผูหญิงอยูใน
ตำแหน�งบริหารอยางนอย 1 คน นับวามีสัดสวนที่สูงเปนอันดับหนึ่ง
ของโลก ตามมาดวยเดนมารกรอยละ 45 และเยอรมนีรอยละ 40

ประเทศที่มีสัดสวน CEO หญิงมากที่สุด
และนอยที่สุดในโลก 5 อันดับแรก
Thailand
49%

Denmark

Turkey

45%

2%

UK

Germany

4%

40%

Poland

ส ว นประเทศที ่ ม ี ผ ู  ห ญิ ง ดำรงตำแหน� ง
CEO นอยที่สุดคือ ตุรกี รอยละ 2 รองลงมา
เปน สหราชอาณาจักร โปแลนด ฮองกง และ
อินเดีย รอยละ 4
นอกจากนีป้ ระเทศไทยยังรัง้ ตำแหน�งประเทศ
ที่มีสัดสวนคณะกรรมการบริษัท (Board of
Director) ทีเ่ ปนผูห ญิงมากเปนอันดับ 2 ของโลก
รอยละ 35 เปนรองเพียงรัสเซีย รอยละ 37
และตามมาดวยประเทศในกลุมอาเซี่ยนอยาง
ฟลปิ ปนส รอยละ 34 และเวียดนาม รอยละ 30

Hong kong
4% India
4%

วารสารสงเสริมการลงทุน

4%

Latvia
38%

Japan
29%

ที่มา : Grant Thornton International Business Report 2013

Russia
Thailand
Philippines
Vietnam
Latvia
Global
Brazil
Malaysia
UAE
Switzerland
Japan
ที่มา : Grant Thornton International Business Report 2013

(รอยละ)
37
35
34
30
30
19
13
13
12
7
7
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10 ประเทศที่มีสัดสวนของสตรี ในคณะกรรมการบริหารระดับสูง
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ปจจัยทีช่ ว ยผลักดันผูห ญิงใหขน้ึ สูร ะดับ
ผูบริหาร

แกรนท ธอรนตัน ไดทำการศึกษาปจจัยที่
ชวยเปดโอกาสใหผูหญิงเปนผูบริหารระดับสูง
จำนวนมากขึ้นดังนี้
1) การศึกษา รายงานชีว้ า ปจจุบนั ผูห ญิงเขา
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวนมากขึ้น ทำให
อัตราผูหญิงในตลาดแรงงานมีมากขึ้น และมี
โอกาสกาวขึน้ สูร ะดับผูบ ริหาร (Senior Managerial
Position) มากขึ้นตามไปดวย และยังไดอาง
ผลสำรวจของธนาคารโลกลาสุดเม�อป 2555 วา
ประเทศทีผ่ หู ญิงไดรบั การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
มากกวาผูช าย มีมากกวา 60 ประเทศ ทัง้ นี้ Nancy
McKinstry CEO หญิงคนแรกของบริษทั Wolters
Kluwer บริษัทผูผลิตสิ่งพิมพของเนเธอรแลนด
ใหความเห็นวา หากผูห ญิงเปดรับความรูเ กีย่ วกับ
เทคโนโลยีใหมๆ และแสวงหาการพัฒนาทักษะ
ตนเองอยูเสมอ มักจะสามารถควาโอกาสเปน
ผูบริหารระดับสูงได

2) ระบบการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management) เปน
กุญแจสำคัญทีจ่ ะชวยสงเสริมสตรีทม่ี คี วามสามารถไดเติบโตขึน้ ในระดับ
ผูบ ริหารองคกร รายงานพิเศษของ McKinsey เร�อง “Unlocking the
Full Potential of Women in the U.S. Economy ชี้วาหากองคกร
สามารถผลักดันผูบริหารหญิงระดับกลาง (Middle Management)
ประมาณรอยละ 25 ใหกาวขึ้นสูผูบริหารระดับสูงได จะชวยสงเสริม
ใหจำนวนผูบริหารระดับสูงหญิงในระบบเพิ่มขึ้นมาก เน�องจากกลุม
ผูบริหารหญิงจะมีแรงบันดาลใจในการกาวขึ้นเปนผูนำ และเช�อมั่นวา
การขึน้ ไปสูต ำแหน�งผูน ำระดับสูงขององคกรนัน้ คุม คา เน�องจากอุปสรรค
สำคัญอยางหนึง่ คือ ผูห ญิงหลายคนทีอ่ ยูในตำแหน�งผูบ ริหารระดับกลาง
จะเริ่มตัดสินใจลาออกจากบริษัทเพ�อไปแตงงานสรางครอบครัว
3) ชวงเวลาทำงานทีย่ ดื หยุน หากบริษทั อนุญาตใหผหู ญิงสามารถ
เลือกชวงเวลาทำงานที่ยืดหยุนและเหมาะกับรูปแบบการใชชีวิตของ
พวกเธอ จะเปนสวนสำคัญในการรักษาผูบ ริหารหญิงใหอยูก บั องคกรได
อยางไรก็ตาม ผูบ ริหารของ Softtek เห็นวา เม�อผูห ญิงกาวขึน้ สูต ำแหน�ง
ผูบ ริหารระดับสูง บทบาทหนาทีท่ ห่ี ลีกเลีย่ งไมไดคอื การเดินทาง และ
การรวมประชุมตางๆ ดังนั้น การไดรับการสนับสนุนและยอมรับจาก
ครอบครัวเปนสวนสำคัญทีผ่ หู ญิงจะตัดสินใจอยูในองคกรเพ�อไตบนั ได
อาชีพขึ้นสูระดับผูบริหาร

สังคมไทยกับผูบริหารหญิง

นางอัจฉรา บุณยหรรษา ผูอำนวยการ บริษัท แกรนท ธอรนตัน
ประเทศไทย จำกัด ได ใหความเห็นในประเด็นนี้เม�อผลการสำรวจ
ครั้งที่แลวในป 2554 วาสาเหตุที่ทำใหผูหญิงไทยมีโอกาสทำงานใน
ตำแหน�งบริหารมากขึ้น เปนเพราะการที่สังคมไทยได ให โอกาสและมี
ความเช�อมั่นในผูหญิงมากขึ้น มองถึงความทัดเทียมกัน สวนหนึ่งมา
จากการรับวัฒนธรรมตางประเทศเขามาสูประเทศไทย ประกอบกับ
เร�องของเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง จึงทำใหผูหญิงมุงมั่นและ
ทุมเทใหกับงาน และผูหญิงยังเปดโอกาสใหตนเองไดศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น จึงมีโอกาสสอบเล�อนชั้นในระดับสูงมากขึ้นนั่นเอง

เหตุที่ทำใหผูหญิงไทย
มีตำแหนงบริหารมากขึ้น
เปนเพราะสังคมไทยไดใหโอกาส

หน�วยงาน หรือองคกรที่ผูหญิงสามารถเปนผูบริหารระดับสูง
ไดนั้นสวนใหญเปนองคกรเอกชน ในขณะที่หน�วยงานภาครัฐและ
หน�วยงานอ�นๆ ก็เริ่มที่จะเห็นผูหญิงเขามามีบทบาทมากขึ้น
นางสาวสุกัญญา วิบูลยคงสัจจะ อดีตนายกสมาคมเลขานุการ
สตรีและนักบริหารจัดการแหงประเทศไทย (สลสท.) ได ใหสัมภาษณ
เม�อชวงตนปกับส�อแหงหนึ่งวา “การที่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี
หญิงคนแรก ทำใหสังคมไทยเห็นวาผูหญิงมีความสามารถในทุกๆ
สาขา ทุกๆ อุตสาหกรรม ที่ผูหญิงจะกาวขึ้นมาเปนนัมเบอรวัน
ทัดเทียมกับผูชาย และอีก 5 ป ตอจากนี้เช�อแน�วาผูหญิงจะกาว
ขึ้นมาเปนซีอีโอมากขึ้น ซึ่งเปนปรากฏการณ ใหม อุตสาหกรรมใด
ที่ ไมเคยมีผูหญิงเปนผูนำก็จะมีขึ้นมา”

การที่ ไทยมีนายกฯ หญิงคนแรก
ทำใหสังคมไทยเห็นวาผูหญิง
มีความสามารถในทุกๆ สาขา

นอกจากนี้นางสาวสุกัญญา ยังใหความเห็นถึงคุณสมบัติของ
ผูห ญิงทีจ่ ะกาวขึน้ มาในระดับบริหารวา "มีความเปนผูน ำทีด่ ี มีจติ วิทยา

ปจจุบันนี้ ความเช�อของสังคมไทยสมัยกอน
เร�องผูชายเปนชางเทาหนาและผูหญิงคือ ชาง
เทาหลัง กำลังคอยๆ เปลี่ยนไป เม�อผูหญิงไทย
ไดรับโอกาสทางการศึกษา สามารถนำทักษะของ
ตัวเองมาใช ในการทำงานไดเปนอยางดี และ
ประเทศไทยเองก็ ไดรับการยอมรับวา เปนสังคมที่
เปดโอกาสใหผูหญิงไดกาวขึ้นมาเปน CEO มาก
ที่สุดในโลก สิ่งเหลานี้นับวาเปนแรงขับที่ดี ที่จะ
ชวยผลักดันผูห ญิงไทยพิสจู นศกั ยภาพตนเองและ
ใชความรูความสามารถของตนใหเปนประโยชน
สูงสุดตอองคกรได
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แนวโนมผูบริหารหญิงของไทยในอนาคต

ที่ดีในการบริหารลูกนอง บริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรอบรู
ทักษะเดน และเขาใจเร�องการส�อสาร เร�องอายุ
ไมไดเปนอุปสรรคสำคัญสำหรับการขึน้ เปนผูบ ริหาร
สำคัญอยูที่ความพรอม ก็สามารถบริหารไดอยาง
สงางาม แตบางทีอายุนอ ยก็อาจทำใหงานเสียหาย
ก็มี กลาวไดวา บางอยางตองอาศัยเวลา แต
บางอยางไมจำเปน”

วารสารสงเสริมการลงทุน

สายงานที่หญิงไทยสามารถกาวขึ้นไปสูระดับบริหารได มีความ
ใกลเคียงกับผลการศึกษาทั่วโลก กลาวคือ ตำแหน�งเจาหนาที่ทาง
การเงิน เชน ผูบริหารสูงสุดฝายการเงิน หรือผูอำนวยการฝายการเงิน
รองลงมาเปนตำแหน�งฝายทรัพยากรบุคคล หรือบริหารสูงสุดฝาย
การตลาด และผูอำนวยการฝายการขาย โดยนางอัจฉราชี้สาเหตุที่
สายงานดังกลาวมีผบู ริหารหญิงดำรงตำแหน�งมากทีส่ ดุ วา “เปนเพราะ
ผูหญิงไทยนั้นคอนขางมีความละเอียดออน รอบคอบและมีความ
อดทน สามารถทำงานภายใตสถานการณที่กดดันตางๆ ไดดี
ประกอบกับตำแหน�งที่กลาวมาเปนงานที่คอนขางตองใชความ
ละเอียดรอบคอบและความอดทนเปนหลัก เชน งานดานการเงิน
หรือฝายทรัพยากรบุคคลที่ตองมีการฝกอบรมพนักงานอยูเปน
ประจำ”

ผูหญิง ความกาวหนา ความสำเร็จ

สุนันทา อักขระกิจ / มานพ ทุยไธสง

อัญชลี ชวนิชย
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ทำงานดวยศรัทธา เช�อมั่น และเปนที่รัก

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ปจจุบันผูหญิงไดมีบทบาทในการเปนผูนำในทุกสาขาวิชาชีพมากขึ้น แตการกาวถึงการเปนผูนำจำเปนตอง
ฝาฟนกับอุปสรรคนานัปการ และทานที่จะกลาวถึงนี้เปนผูหญิงอีกทานหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอยางสูง ในการดำรง
ตำแหนงสำคัญของรัฐวิสาหกิจระดับประเทศคือ ประธานคณะกรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ
ประธานบอรด กฟผ. ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่มีหนาที่ ในการผลิต จัดหาพลังงานไฟฟา ในทามกลางวิกฤติพลังงาน
ซึ่งวารสารสงเสริมการลงทุนไดรับเกียรติใหเผยแพรหลักการทำงาน รวมถึงเร�องราวความสำเร็จตางๆ ของทาน
ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการนำมาเปนแนวทางในการทำงานรวมกับมวลชน โดยเฉพาะในดานสิ่งแวดลอม

หลักและปรัชญาในการทำงาน

ในฐานะทีเ่ ปนประธานบอรด กฟผ. ซึง่ เปนผูน ำขององคกรชัน้ นำ
แหงหนึง่ ของประเทศ มีหลักและปรัชญาในการทำงานอยู 3 หลักใหญๆ
คือ

ประการที่สาม การเปนที่รัก การที่จะ
เปนที่รักของคนทั้งในและนอกองคกรไดนั้น
คนๆ นั้น ตองไดรับทั้งความศรัทธาและเช�อมั่น
กอน หากไดทั้ง 3 เร�องนี้แลว ไมวาจะทำงาน
ที่ใด อยูอ งคกรไหน ลูกนองก็ตอ งรัก และสามารถ
ทำงานในภารกิจที่ไดรับมอบหมายสำเร็จไดอยาง
ราบร�น

ประการที่สอง ความเช�อมั่น ผูนำตองเปนคนที่สามารถทำให
คนอ�นเช�อและมั่นใจได วาเราจะสามารถนำพาองคกรนั้นๆ ไปได
โดยเฉพาะการดำรงตำแหน�งประธานบอรดฯ นี้ ก็ตองคำนึงถึงเร�อง
ของนโยบาย การตัดสินใจเร�องใหญๆ ทีจ่ ะตองสรางใหเกิดความเช�อมัน่
ทัง้ ในดานผลงาน และการกระทำทีช่ ดั เจน

การจะสรางโรงไฟฟา

ที่ ใดก็ตาม
ก็ตองใหประชาชนยอมรับ
เร�องนี้จึงเปนอีกเร�องหนึ่ง
ที่ตองทำใหได และเปนภารกิจหนึ่ง
ในฐานะประธานบอรดฯ

17
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ประการแรก ความศรัทธา ไมวา จะทำงานอะไรก็ตาม เม�อทำ
แลวจะตองทำใหคนมีศรัทธา เม�อมีความศรัทธาแลวไมวา จะทำอะไร
ก็มกั จะไดรบั การยอมรับ ศรัทธาจะเกิดไดอยางไร ก็ตอ งเกิดจากการเช�อ
โดยไมมีคำถาม เชน ศรัทธาในศาสนาซึ่งไมจำเปนตองมีเหตุผล แต
ในความเปนจริงนัน้ ศรัทธาตองมาจากสิง่ ทีเ่ ราทำและเกิดประโยชนตอ
สวนรวมโดยไมคดิ ถึงเร�องการตอบแทนใดๆ เพราะฉะนัน้ ในฐานะผูน ำ
องคกรก็ตอ งสรางศรัทธาใหได

เม�อไดเขามาอยูใน กฟผ. ทำใหทราบวา
กฟผ. เปนองคกรที่ประชาชนศรัทธา มีความ
เช�อมั่น และมั่นใจ วาสามารถจัดหาไฟฟาให
ประชาชนได ใชอยางเพียงพอไมมีปญหา แสดง
ใหเห็นวา กฟผ. เปนองคกรที่มีทั้งความศรัทธา
และเช�อมัน่ สวนในเร�องของการเปนทีร่ กั นัน้ กฟผ.
นับเปนรัฐวิสาหกิจที่ไดรบั การยอมรับในสังคมไทย
ดังนัน้ ในการทำงานหากจะใหประสบความสำเร็จ
ก็ตองขึ้นอยูกับผูนำ และองคกรเปนสำคัญ

วารสารสงเสริมการลงทุน

อยางไรก็ตาม หลักทั้ง 3 ประการดังกลาว
ขางตน ไมใชจะทำไดเฉพาะในฐานะที่ตองเปน
ผูนำเทานั้น ไมวาจะอยูองคกรใด ก็ตองทำให
องคกรนั้นมีทั้ง 3 ประการ อยางเชน ปจจุบัน
ดำรงตำแหน�งประธานบอรดฯ ก็ตองทำใหมี
ศรัทธา และทุกวันนี้ กฟผ. เองในเร�องภาพลักษณ
ขององคกร ประชาชนก็มีศรัทธาอยูแลว หาก
เปรียบเทียบกับองคกรอ�นๆ
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นอกจากนีอ้ งคกรยังตองทำหนาที่ในการผลิต
สินคาและใหบริการ สำหรับ กฟผ. เปนผูผลิต
กระแสไฟฟา ที่อาจจะไมไดเปนการใหบริการ
โดยตรงแกประชาชน เน�องจากไฟฟาดังกลาวจะ
จำหน�ายผานไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
และการไฟฟานครหลวง (กฟน.) กอน แตไมวา
อยางไรก็ตาม สินคานั้นเม�อจะดำเนินการใดๆ
ตองใหประชาชนมีความศรัทธาและเช�อมั่นเสมอ
รวมทั้งการจะสรางโรงไฟฟาที่ใดก็ตาม ก็ตองให
ประชาชนยอมรับ เพราะฉะนั้นเร�องนี้จึงเปน
อีกเร�องหนึ่งที่ตองทำใหได และเปนภารกิจหนึ่ง
ในฐานะประธานบอรดฯ

กระบวนการคิดอยางเปนระบบ

จากที่กลาวมาขางตนแลววาการจะทำงาน
ใหประสบผลสำเร็จนั้น ตองประกอบดวยความ
ศรัทธา เช�อมั่น และการเปนที่รัก นอกจากนี้ยัง
ตองมีเร�องอ�นๆ ประกอบดวย เพ�อใหเกิดความ
น�าเช�อถือมากยิ่งขึ้น สามารถแบงออกเปน 2
ขัน้ ตอนคือ กระบวนการความคิด และการตัดสินใจ

การคิดอยางเปนระบบ
จะชวยใหเราสามารถคิด
และทำงานอยางเปนขั้นตอน
รวมถึงสามารถเขาใจเร�องตางๆ
ไดอยางบูรณาการ

สำหรับในเร�องของกระบวนการความคิดนัน้
เน�องจากสำเร็จการศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตร
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงไดรบั การปลูกฝง
เร�อง “การคิดอยางเปนระบบ” (Systematic
Thinking) ซึง่ จะชวยใหเราสามารถคิด และทำงาน
อยางเปนขั้นตอน สามารถเขาใจเร�องตางๆ ได
อยางบูรณาการ และเช�อมโยงความสัมพันธตา งๆ
ที่มีความซับซอนไดเปนอยางดี การคิดอยางเปน

ระบบ จะชวยใหเราสามารถเรียนรู และศึกษาสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน
อนาคตได รวมทั้งเห็นแนวทางในการปองกันการเกิด หรือการหา
มาตรการในการรับมือกับปญหา หรือเร�องราวตางๆ ลวงหนาได
นอกจากนี้ การคิดอยางเปนระบบ ยังเปนเคร�องมือใหเราสามารถ
นำไปจัดการปญหาตางๆ ของตนเอง องคกร และผูอ�นไดอยางมี
หลักการและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ จึงไดนำแนวคิดดังกลาวมาปรับใช
กับกระบวนการทำงาน ทำใหทราบไดวาการทำงานยังมีขอบกพรอง
ในสวนใดอีกบาง เพ�อจะไดนำมาแกไขและปรับปรุงตอไป
อยางไรก็ตาม หากเรามุง เนนเร�องการพัฒนาอยางยัง่ ยืน ก็จะตอง
บูรณาการไมเฉพาะแตเร�องเศรษฐกิจเทานั้น สังคม สิ่งแวดลอม ชุมชน
สุขภาพอนามัย ฯลฯ จะตองนำมาคิดเปนองครวม ดังนั้น จะเห็นวา
การทำงานไมวาจะอยูในสวนใดก็ตาม จะตองมีเร�องนีเ้ ปนอันดับแรก
สวนในเร�องของความคิด และกระบวนการตางๆ จะตองคิดใน
เชิงปริมาณใหไดดว ย การที่ กฟผ. เปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญมาก โดย
ดูจากเร�องรายไดตอป ซึ่ง กฟผ. มีรายไดอยูที่ประมาณ 560,000
ลานบาทตอป หรือ ปตท. ที่มีรายไดหลายลานลานบาทตอป และที่
เล็กลงมาก็เปนนิคมอุตสาหกรรมตางๆ ทีภ่ าคเอกชนดำเนินการรายได
ตอปประมาณ 5,000 – 6,000 ลานบาท ดังนั้นหากจะดูวาองคกรมี
ขนาดเล็กหรือใหญ ก็ตองคิดในเชิงปริมาณออกมาใหได ทั้งนี้เพ�อ
จะไดส�อสารกันไดชัดเจนมากขึ้น

เม�อมีทั้งระบบ หลักการทำงาน และวิธีการ
คิดแลว ก็จะนำไปสูเ ร�องทีต่ อ งตัดสินใจ ซึง่ การ
ตัดสินใจก็ตอ งยึดหลักเพ�อประโยชนของสวนรวม
กอน โดยเฉพาะเพ�อประโยชนของประเทศและ
องคกร จากนั้นก็เพ�อพนักงาน ดังนั้นไมวาจะอยู
ตรงจุดไหนก็ตาม จะตองมองภาพตรงนี้ ใหได
โดยสวนตัวไดนำมาใชกบั การทำงานมาโดยตลอด

นอกจากคิด

การตัดสินใจตองยึดหลัก
เพ�อประโยชนของสวนรวมกอน
โดยเฉพาะเพ�อประโยชน
ของประเทศและองคกร
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ตองฝกคิดเชิงบวก และยึดหลักธรรมะ

ในการทำงานทุกคนก็ตอ งมีความเหน็ดเหน�อย
เม�อยลากันเปนธรรมดา ซึ่งแตละคนจะมีวิธีการ
ผอนคลายในหลากหลายรูปแบบเร�องแรกทีน่ บั วา
เปนเร�องสำคัญคือ ตองคิดในเชิงบวก ชีวิตเรา
ทุกคนลวนแตมีปญหา เกิดมาก็เพ�อแกปญหา
ปญหาเร�องนี้จบก็มีอีกเร�องหนึ่งมาใหแก ใหมทั้ง
ปญหาเล็กและใหญ เพราะฉะนั้นก็ตองฝกคิดใน
เชิงบวกใหได เพ�อจะไดมีสติในการจัดการกับ
ปญหาเหลานั้น
ทั้งนี้ในการทำงานก็มีเปาหมายที่จะตองทำ
คือ ทำใหดที ส่ี ดุ กอนผลลัพทจะออกมาเปนอยางไร
เราก็ยอมรับตรงนั้นได ซึ่งจะเปนประสบการณที่
สามารถนำไปปรับปรุงไดตอไป โดยเร�องตางๆ
ที่กลาวมาขางตนทั้งหมดนั้น ไมวาจะเปนหลัก
ปรัชญาหรือหลักการทำงาน เปนเร�องที่ตองฝก
ทั้งหมด
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ยกตัวอยาง หากกลาวถึงโรงไฟฟาแมเมาะ ก็มกั จะไดยนิ วามีปญ
 หา
เร�องอากาศ แตนั่นเปนเร�องของอดีต แตปจจุบันในป 2556 ไมไดมี
ปญหาแลว และถาจะบอกวาอากาศบริเวณรอบๆ โรงไฟฟาแมเมาะ
เปนอยางไร ก็ตองดูวาคาซัลเฟอรไดออกไซด คาคารบอนไดออกไซด
เปนเทาไหร วัดออกมาเปนสัดสวนในลานสวน (ppm) ไดเทาไหร
ขอมูลตัวเลขดังกลาวตองเปนปจจุบัน หากบอกเพียงแตวาดีมากแตดี
มากเทาไหร หรือไมดีอยางไร ดังนั้น เหลานี้ลวนเปนวิธีการที่ตอง
ฝกฝน เปนหลักการทำงาน ทุกอยางตองคิดอยางเปนระบบ บูรณาการ
และเห็นผลชัดเจน

วารสารสงเสริมการลงทุน

อาจกลาวไดวาการคิดในเชิงปริมาณเปนพื้นฐานหนึ่งที่จะตองใช
นอกจากนั้นยังตองมีขอมูลที่เปนปจจุบันประกอบดวย เพ�อจะไดมี
น้ำหนักมากขึน้ อยางเชนมีคำถามวา กฟผ. เม�อ 5 ปทแ่ี ลวกับปจจุบนั
ขนาดความใหญโตขององคกรก็แตกตางกัน นี่คือความเปนปจจุบัน
ของขอมูล เม�อจะตองทำหรือพิจารณาตัดสินเร�องใด พื้นฐานที่สุด
เร�องนี้ตองเปนองคประกอบที่สำคัญเสมอ

ในเชิงบวกแลว
หลักธรรมะก็สามารถ
นำมาใชไดเชนกัน
ไมวาจะเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

วารสารสงเสริมการลงทุน
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นอกจากคิดในเชิงบวกแลว หลักธรรมะก็
สามารถนำมาใชไดเชนกัน ไมวาจะเปนอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา ลวนแตนำมาใชได เพราะสิง่ ตางๆ
ลวนแตไมแน�นอน ใครจะไปคิดวาจะเกิดสึนามิ
แผนดินไหว ฯลฯ สิ่งเหลานี้คือ ความไมแน�นอน
และไมเทีย่ ง การทีเ่ ราเกิดมาก็นบั วาทุกขทส่ี ดุ แลว
การอยูไปจนกระทั่งตายทุกขก็เริ่มนอยลง ซึ่งถา
เราสามารถคิดไดแบบนี้ และนำหลักธรรมะมาใช
ควบคูกัน ก็จะทำใหเรามีความสุขมากขึ้น แตสิ่ง
เหลานี้ตองฝกทั้งเร�องความคิดและการกระทำ
ซึง่ โดยสวนตัวแลวก็ใชหลักดังกลาวเชนกัน

เนนการสรางความมั่นใจ

อาจกลาวไดวาผูหญิงในปจจุบันนี้ เปนยุค
E คือ Electronic เน�องจากการทำงานตองใชทั้ง
สติปญ
 ญา และสมองมากกวาในยุคกอนทีเ่ นนการ
ใชกำลัง ซึง่ ทำใหผชู ายเปนใหญมาโดยตลอด แต
ยุคนีท้ กุ อยางเริม่ เปลีย่ นแปลงไปมาก โดยเฉพาะ
ผูห ญิงมีโอกาสไดเรียนรูแ ละทำงานในหลากหลาย
สาขาอาชีพกวาเดิม ประเทศไทยเอง ณ ขณะนีม้ ี
ผูห ญิงทำงานในระดับสำคัญๆ มากขึน้ อยางตอเน�อง
อยางเชน กระทรวงพาณิชย สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร บีโอไอ ฯลฯ
อยางไรก็ตาม ปจจุบนั นีแ้ มจะมีผหู ญิงทำงาน
ในระดับสูงอยูประมาณรอยละ 20 - 30 แตใน
อนาคตอันใกลผูหญิงมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นและ
สามารถเทียบเทาผูชายไดแลว ก็ตองดูตอไปวา
ผูหญิงจะประสบความสำเร็จในหนาที่การงานใน
ระดับสูงไดเกินผูชายหรือไม
แตก็มีบางประเทศที่ ใหความสำคัญกับ
ผูห ญิงมาก ตัวอยางเชน ประเทศมาเลเซีย เม�อ
3 - 4 ปที่ผานมา มีการกำหนดเปนนโยบาย
ชัดเจนวา “สงเสริมใหผูหญิงเรียนทางดาน
วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และวิ ศ วกรรม”

รวมทั้งมีแผนการสงเสริมการศึกษาและวิจัยโดยการสำรวจวาเพราะ
สาเหตุใดผูหญิงถึงไมสามารถขึ้นไปถึงระดับสูงสุดได โดยเฉพาะใน
3 สาขาวิชาดังกลาวขางตน ซึง่ ผลการสำรวจพบวา ผูห ญิงเปนเพศแม
เม�อไปถึงจุดหนึ่ง บางทีก็ ไมอยากสูเพ�อขึ้นไปสูเบอรหนึ่ง เน�องจาก
ผูห ญิงในสังคมเอเชียยังตองแบกรับภาระการเลีย้ งดูบตุ ร และครอบครัว
เปนหลัก
อยางไรก็ตาม เม�อโลกยุคใหมเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิต ผูหญิงผูชาย
ตางก็ทำงานได ซึง่ ในอนาคตผูห ญิงก็มโี อกาสเติบโตขึน้ ไปอยูในระดับสูง
ขององคกรไดมากขึน้ ในทุกๆ สาขาอาชีพ ไมวา จะเปนขาราชการ เอกชน
การเมือง ฯลฯ โดยสวนตัวมีความเช�อมั่นวาผูหญิงยังมีโอกาส เพราะ
ความรูความสามารถไมไดแตกตางจากผูชาย อยูที่วาผูหญิงจะมีความ
มุงมั่นมากนอยเพียงใด แตก็มั่นใจและเช�อวาผูหญิงจะทำได ในภารกิจ
ที่ผูชายทำอยูในองคกรตางๆ
ทั้งนี้ ผูหญิงและผูชายตางก็มีจุดออนดวยกันทั้งนั้น แมวาผูหญิง
จะมีความรูความสามารถ มีความมุงมั่น ตอสูได แตก็มีอีกมุมหนึ่งคือ
ผูห ญิงตองคอยดูแลครอบครัว หรือดวยกายภาพของรางกาย ดีเอ็นเอ
ทำใหผูหญิงมีลักษณะละเอียดออนจนบางครั้งกลายเปนคนจูจี้จุกจิก
หรือดวยความทีต่ อ งดูแลทัง้ ลูกและครอบครัว บางครัง้ ก็ทำใหกลายเปน
คนขี้บนได เร�องเหลานี้จึงกลายเปนจุดออนของผูหญิงไป

ประสบความสำเร็จแลว ไมมีครอบครัวที่จะมี
สวนรวมในการแสดงความยินดีดวย

ประสบความสำเร็จ

ในธุรกิจหนาที่การงาน
และตองมีครอบครัว
มาช�นชมยินดีกับความสำเร็จ
ความสมดุลเปนเร�องสำคัญ

ปจจุบันผูหญิงสามารถทำงานไดไมแพผูชาย ผูหญิงหลายคน
ประสบความสำเร็จ เจริญเติบโตกาวหนาในหนาทีก่ ารงาน แตทา ยทีส่ ดุ
ครอบครัวก็ตองมีความสุขดวย “Success and Happiness”
คือ ประสบความสำเร็จในธุรกิจหนาที่การงาน และทายสุดก็ตองมี
ครอบครัวมาช�นชมยินดีกับความสำเร็จ ซึ่งคงไมมีความหมายถา

อยูอยางยังประโยชน

สำหรั บ ชี ว ิ ต ของคนเรานั ้ น ที ่ เ ติ บ โตมา
ระหวางทาง ก็ตอ งมีความคิด มีอดุ มการณ การที่
เราจะอยูในสังคมเราก็ตอ งอยูอ ยางมีคณ
ุ คา และ
มีประโยชนดวย กลาวสั้นๆ คือ “อยูอยางยัง
ประโยชน” คุณคาของชีวิตคือเรายังมีประโยชน
แมคนที่เกษียณอายุแลวก็ตามตางเปนคนที่มี
ประสบการณมาก หากสามารถนำประสบการณ
เหลานั้นมาชวยเหลือสถาบันการศึกษา หรือ
ประเทศชาติได ก็จะทำใหชีวิตคนๆ นั้นมีคุณคา
ยิ่งขึ้น
การอยูอ ยางมีคณ
ุ คานัน้ ทุกคนสามารถทำได
โดยเฉพาะบุคลากรของประเทศทุกชวงชีวิต
นอกจากจะทำใหเรามีความสุขแลว ยังไดตอบแทน
ประเทศชาติดวย และการที่เราทำเร�องใดโดยไม
คำนึงถึงผลตอบแทน ก็จะไมผดิ หวัง ชีวติ ของเรา
ทุกคนลวนมีประโยชน ไมวาจะอยูในระดับใด
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ยกตัวอยาง การมีนายเปนผูหญิงกับผูชายบางทีนายผูหญิงอาจ
จุกจิก ขี้บน มากกวานายผูชาย แตเร�องเหลานี้เปนเพียงจุดออนเล็กๆ
นอยๆ ถาผูหญิงสามารถปรับตัวได ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง
โดยสวนตัวแลวการเปนผูห ญิงไมเคยคิดวาจะเปนอุปสรรค กลับมองวา
เปนผูหญิงอาจไดเปรียบ เพราะผูหญิงมีลักษณะที่นุมนวล มีมายาได
เล็กนอย ใชความเปนผูห ญิงทีม่ คี วามสวยงามก็มสี ว นชวยได ซึง่ ตรงนี้
น�าจะเปนจุดแข็งที่ผูหญิงสามารถนำมาใชได แมจะเปนผูหญิงก็จง
มั่นใจที่จะทำ เพราะผูหญิงในสังคมไทยไมเคยถูกกีดกั้น

จะเห็นไดวาสังคมไทยนั้นคลายสังคมจีนคือ
ผูชายยังเปนผูนำครอบครัว แตในอนาคตคาดวา
จะเกิดความสมดุลทั้งผูหญิงและผูชาย ก็เปน
แนวคิดที่มาจากอดีตจนถึงปจจุบัน

วารสารสงเสริมการลงทุน

ดังนั้น ความสมดุลจึงเปนเร�องสำคัญ หาก
ทำไดนั่นก็คือ ความสำเร็จที่แทจริงของผูหญิง
อยางไรก็ตามในสังคมเอเชียผูหญิงยังตองดูแล
รับสงลูก ทำงานบาน ทำกับขาว ฯลฯ แตทกุ อยาง
จะคอยๆ เปลี่ยนไป ซึ่งคงตองใชระยะเวลาพอ
สมควร เน� อ งจากเป น วั ฒ นธรรมประเพณี ท ี ่
สืบทอดกันมานาน และนี่คือเร�องที่ตองคิดและ
ขอฝากวา ในมุมมองของผูหญิงครอบครัวเปน
เร�องที่สำคัญ

ถาเราเปนคนที่ใหหรือเปนองคกรที่ให จะเปน
ที่ศรัทธา ซึ่งการใหไมจำเปนตองเปนเงินเสมอไป
การใหความรู ให โอกาส ฯลฯ ก็ช�อวาเปนผู ให
จึงเปนสุข สุขจากการให
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ทุกคนสามารถทำได
โดยเฉพาะบุคลากร
ของประเทศทุกชวงชีวิต
นอกจากจะทำใหเรามีความสุขแลว
ยังไดตอบแทนประเทศชาติดวย
บทบาทประธานบอรดฯ

เปนที่ทราบแลววา กฟผ. มีหนาที่หลักคือ
การสรางโรงผลิตกระแสไฟฟา เพ�อใหมีไฟฟาใช
อยางเพียงพอ และราคาไมแพง การที่จะทำให
ราคาคาไฟฟาไมแพงจนเกินไป โรงไฟฟาที่ใช
เชื้อเพลิงจากถานหินจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่
จะนำมาใช ในการผลิตไฟฟา ในอดีตโรงไฟฟา
ชนิดนี้อาจสรางปญหาตอสภาพแวดลอม แต
ปจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาปรับใช
ทำใหปญ
 หาดานมลภาวะดีขน้ึ และเพ�อใหประชาชน
มีความรูค วามเขาใจเร�องโรงไฟฟาถานหินมากขึน้
ก็คอื การชวยกันสรางภาพลักษณ ใหมของโรงไฟฟา
ดังกลาวคือ ตองใหความรูที่ถูกตองแกประชาชน
จนเปนที่ประจักษ และไดรับการยอมรับ
โดยตัวอยางของความสำเร็จที่ กฟผ. ได
ดำเนินการแลวคือโรงไฟฟาถานหินที่แมเมาะ
ซึ่งเปนโรงไฟฟาที่เกาแกเปดมานานกวา 20 ป
และเม�อประมาณ 6 - 7 ปทผ่ี า นมา ไดดำเนินการ
ปรับปรุงและติดตัง้ ระบบดักกาซซัลเฟอรไดออกไซด
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ทำใหปจ จุบนั โรงไฟฟาดังกลาว
กลายเปนแหลงทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งของจังหวัด

ลำปาง และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟายังไดมีการปรับปรุงภูมิทัศน
ดวยการปลูกสวนปาใหสวยงาม
โดยเร�องสำคัญที่จะดำเนินการตอคือ“แมเมาะโมเดล” ทั้งนี้
เพ�อทำใหเห็นวาการพัฒนาเร�องโรงไฟฟา โดยเฉพาะโรงไฟฟา
ที่ใชถานหินนั้น ไมไดเปนเร�องที่ทำใหเกิดความเสียหายหรือเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพราะสามารถดูแลและบริหารจัดการได
ทั้งนี้ก็เพ�อสรางความเช�อมั่น และการมีศรัทธาในตัวสินคา รวมถึง
องคกรใหเปนที่รัก เพราะปจจุบันไฟฟาเปนปจจัยที่สำคัญในการดำรง
ชีวิตอีกปจจัยหนึ่ง จนเปนสิ่งที่ขาดไมได เพ�อใช ในการพัฒนาประเทศ
และการดำรงชีวิต ดังนั้นการทำ “แมเมาะโมเดล” ก็เพ�อจะทำให
เห็นและประจักษ รวมทั้งเปนการสรางความศรัทธาให โรงไฟฟา
ถานหินดวย
ณ วันนี้ยืนยันไดวาโรงไฟฟาถานหินที่มีอยูในประเทศไทย ไมมี
ปญหาดานสิง่ แวดลอมแตประการใด และประเทศไทยก็ยงั ตองใชไฟฟา
จากโรงไฟฟาดังกลาวเพราะราคาคาไฟฟาถูกกวาโรงไฟฟาประเภทอ�น
นีค่ อื ภารกิจหลักทีส่ ำคัญอีกเร�องหนึง่ ของ กฟผ. ซึง่ ก็ตอ งยอนกลับมาที่
ตัวสินคาและบริการ จะตองสามารถสรางศรัทธา ความเช�อมั่น และ
ความรักในเร�องนั้น โดยองคกรตองไปสรางทั้งผูบริหาร ผูนำ และคน
ที่อยูในองคกร จะตองทำใหตัวนี้เกิดขึ้น

อยูประมาณ 5,000 กิโลเมตร ทั้งนี้จำเปนตอง
ดูแลบำรุงรักษาอยางสม่ำสมอ เพ�อใหสายสงมี
ประสิทธิภาพการใชงานที่สมบูรณตลอดเวลา
เปนการปองกันปญหาไฟฟาดับ

เร�องสำคัญที่จะดำเนินการ

ดังนั้น จึงคิดวาเปนเร�องหนึ่งที่เปนนโยบายของกระทรวงและ
คณะกรรมการของ กฟผ. ที่จะตองเรงดำเนินการ ซึ่งจะนำไปสูการ
รีแบรนดดิ้ง ของ กฟผ. ไดดวย วันนี้จึงเช�อมั่นวาโรงไฟฟาถานหิน
ไมมปี ญ
 หา แตการใหความเช�อมัน่ เพียงอยางเดียวคงไมพอ ตองสราง
ศรัทธาใหคนอ�นๆ เช�อมั่นดวย
ภารกิจหลักของ กฟผ. นอกจากเร�องการสรางโรงไฟฟาแลว
อีกเร�องหนึง่ ทีส่ ำคัญเชนกันคือ “ระบบสงไฟฟา” ทัง้ นีก้ ารจัดสงไฟฟา
จากโรงไฟฟาแตละแหงจากทั่วประเทศนั้น จะตองมีสายสงเพ�อสงให
กฟภ. และ กฟน. โดยมีสายสงขนาดใหญคอื 500 กิโลโวลต รองลงมา
คือ 230115 และ 69 กิโลโวลต ซึ่งระบบสายสงไฟฟาทั่วประเทศมี

กฟผ. เปนองคกรหนึ่ง
ที่มีความพรอม
สามารถดำเนินภารกิจสำคัญ
ของประเทศได
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คือ “แมเมาะโมเดล”
เพ�อใหเห็นวาการพัฒนาโรงไฟฟาถานหิน
ไมไดเปนเร�องที่เสียหายหรือ
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เพราะสามารถดูแล และบริหารจัดการได

อีกเร�องหนึ่งที่มีความสำคัญไมยิ่งหยอนไป
กวากันคือ กฟผ. เปนองคกรที่มีบุคลากร มีความ
เชีย่ วชาญทัง้ เร�องโรงไฟฟา ระบบสายสง และงาน
เดินเคร�องและบำรุงรักษา (O&M) อยูจ ำนวนมาก
เน�องจากกอตั้งมากวา 44 ป มีพนักงานกระจาย
อยูทั่วประเทศกวา 20,000 คน ซึ่งลวนแตเปน
บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ไดรบั การฝกฝนพัฒนาอยาง
ตอเน�องตลอดเวลา และมีการออกใบรับรอง
ความรูความสามารถใหดวยบุคลากรเหลานี้จึง
เปนกำลังหลักสำคัญที่สามารถสรางประโยชนได
โดยเฉพาะโครงการใหมๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น
เน�องจากศักยภาพของบุคลากรของ กฟผ. มีอยู
หลายระดับทั้งชางเทคนิค วิศวกร ฯลฯ

วารสารสงเสริมการลงทุน

สวนในอนาคตเร�องที่ตองใหความสำคัญคือ
“อาเซีย่ นกริด” เพราะประเทศไทยอยูในอาเซีย่ น
ตอไปไฟฟาก็ตอ งสามารถแลกเปลีย่ นระหวางกันได
โดยการมีระบบกริดที่ไทย ลาว พมา เชน เราสง
ไปทางเขา หรือเรารับซือ้ จากเขา ก็สามารถซือ้ ขาย
ไฟฟากันได ซึ่งวิธีการนี้เกิดขึ้นในประเทศแถบ
ยุโรปแลว ไฟฟาคือ สินคาตัวเดียวกัน ผลิตและ
ผานสายสงที่ใด ตรงไหนใกลก็ใชไฟฟาตรงนั้น
ไมตองสงมาจากที่ ไกลๆ เพ�อปองกันไฟฟาตก
และดับ
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หากมองโดยภาพรวม กฟผ. นับเปนองคกร
หนึง่ ทีม่ คี วามพรอมไมวา จะเปนเร�องทีด่ นิ โรงไฟฟา
ระบบสายสง ซึง่ ถือวามัน่ คง และเปนองคกรขนาด
ใหญ รวมทั้งยังมีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถ
ดำเนิน ภารกิจสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะ
การสรางโรงไฟฟาใหกบั ประเทศไทยไดอยางยัง่ ยืน
และมั่นคง

กิจการพลังงาน เปนหน�วยงานที่จะเขามาดูแลกำกับการผลิต การ
กำหนดคาไฟฟาตางๆ ฯลฯ สวนกระทรวงพลังงานควบคุมดูแลเร�อง
นโยบาย เชือ้ เพลิง ฯลฯ โดยมี กฟผ.เปนหน�วยปฏิบตั ติ ามนโยบายของ
กระทรวงฯ และคณะกรรมการฯ แต กฟผ. ยังถือเปนองคกรที่มี
ความชัดเจนในภารกิจ ที่จะตองสรางโรงไฟฟาใหเปนความมั่นคง
ของชาติ และเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม

วันนี้ ไฟฟาตองเปนความมั่นคงของชาติ
และไฟฟาตองเปนการเพิ่มขีดความสามารถของ
ไทยดวย เน�องจากการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ ตอไปหากมีระบบขนสงทางราง มี
รถไฟความเร็วสูง ก็ตองใชไฟฟาเชนกัน ปจจุบัน
ราคาค า ไฟฟ า หากเปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศ
เพ�อนบานจะพบวา เวียดนาม และญี่ปุน มีราคา
แพงกวาไทย และไทยเองก็เริ่มจะแพงขึ้น ซึ่ง
นักลงทุนที่จะเขามาลงทุนในประเทศไทยก็มัก
จะสอบถามถึงเร�องราคาคาไฟฟาเปนอันดับตนๆ
เพราะคาไฟฟาเปนปจจัยหนึ่งของตนทุนการผลิต
ดังนั้นไฟฟาจะตองมีโดยไมขาดแคลนและตอง
มีใช ในอนาคตดวย

โรงไฟฟานิวเคลียร เปนหนึ่งในโรงไฟฟาที่ถูกกำหนดไว ในแผน
พัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศในระยะยาวฉบับใหม (Power
Development Plan : PDP 2013) โดยรัฐบาลสมัยทีผ่ า นมาใหชะลอ
ไวกอน แต กฟผ. ยังตองศึกษาเร�องนี้อยางตอเน�อง ซึ่งมีประเด็นที่
ตองดำเนินการศึกษาดังนี้
ประเด็นแรก กฏหมาย เพราะวาถาเราจะใช โรงไฟฟาดังกลาว
ก็ตองมีกฎหมาย มีคณะกรรมการกำกับดูแล เกี่ยวกับดานพลังงาน
ปรมาณู ฯลฯ
ประเด็นที่สอง เทคนิคการกอสราง เปนเทคนิคของทั่วโลก
ซึ่งมีอยูไมกี่ประเทศ หากเราตัดสินใจวาจะดำเนินการโดยมีทุกอยาง
พรอมแลว เทคนิคหรือการที่จะมีโรงไฟฟาดังกลาว ก็ตองใชเวลาจอง
ลวงหนากวา 10 ป เพราะฉะนั้นจึงเปนเร�องที่ตองศึกษาเตรียมไวเปน
แผนในระยะยาว

นอกจากคุณภาพของไฟฟาที่ไมตกไมดบั แลว
ราคาไฟฟาจะตองไมแพงจนเกินไป แตถาเรายัง
ตองพึ่งพาโรงไฟฟาที่ใชกาซธรรมชาติมากราคา
คาไฟฟาก็จะแพง หรือไฟฟาที่ ไดจากพลังงาน
หมุนเวียนตางๆ สามารถใชได ในสัดสวนหนึ่ง
เทานัน้ คือ ไมเกินรอยละ 10 ของประเทศ เพราะ
ไมเชนนัน้ ตนทุนคาไฟฟาจะแพงมากขึน้ หากเทียบ
กับโรงไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรซึ่งจะมีราคา
ถูกที่สุดในโลก ณ ขณะนี้ ซึ่งโรงไฟฟาดังกลาว
ก็อยูในแผนการกอสราง แตคงตองดำเนินการ
ศึกษาใหละเอียดรอบคอบในทุกๆ ดานกอน
สำหรับเร�องนโยบายไฟฟานั้น ไมใชเฉพาะ
กฟผ. ที่ดำเนินการแตมีคณะกรรมการกำกับ

โรงไฟฟานิวเคลียรจะเกิดไดเม�อทุกอยางพรอม

สวนเร�องที่จะใหประชาชนยอมรับ ก็เช�อวาตอไปประชาชนจะ
เขาใจเร�องพลังงานไฟฟาไดดีขึ้น ซึ่งเปนหนาที่ของภาครัฐและ กฟผ.
ที่จะตองไปใหขอมูลความรู ความเขาใจ เร�องเชื้อเพลิงดังกลาว เร�อง
ไฟฟาอยาไปกลัว เราตองมีไฟฟาใช ตองอยูกับโรงไฟฟา และคิดวา
ในระบบการศึกษาของไทยควรกำหนดเปนหลักสูตรสำหรับการเรียนรู
วา ไฟฟาคืออะไร เกิดจากอะไร และจะมีผลกระทบอยางไร ทั้งนี้ควร
เริ่มเรียนรูตั้งแตระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย คือให
รูด ว ยตนเองถึงคุณและโทษของโรงไฟฟาประเภทตางๆ
นอกจากนัน้ การไปศึกษาดูงานโรงไฟฟาจริงๆ ก็เปนอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะชวยสรางความรูความเขาใจเร�องโรงไฟฟาไดเปนอยางดี
ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการมอบนโยบายในเร�องนี้ ใหเปนรูปธรรม
โดยเร�องตางๆ เหลานี้เปนหนาที่ของ กฟผ. ที่ตองดำเนินการรวมกับ
กระทรวงพลังงาน

หลักสูตรพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
ประธานมูลนิธนิ คิ มอุตสาหกรรมไทย
ประธานมูลนิธิเพ�อการอนุรักษ - ฟนฟูปะการังและชายหาด
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ
• กรรมการ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
(ประธานวิศวกรหญิงไทย) ในพระบรมราชูปถัมภ
• กรรมการ บริษทั กรุงเทพบานและทีด่ นิ จำกัด (มหาชน)

ประวตการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรบณ
ั ฑิต (อุตสาหการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2516)
• M.S. (Engineering Management)
University of Missouri – Rolla, USA. (2518)
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ตำแหนง

นางอัญชลี ชวนิชย

• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ
รวมเอกชน รุน ที่ 11 (2541)
• การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุน ที่ 6 สถาบันพระปกเกลา
(2545)
• Audit Committee Program
รุน 1/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
• Directors Certification Program
รุน 45/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
• Finance for Nomfinance Director
รุน 10/2004
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
• The Role of The Chairman
Program รุน 13/2006
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
• ผูบ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุน 7/2551
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• การบริหารจัดการ
ดานความมัน่ คงขัน้ สูง รุน 3/ 2555
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรนักบริหารการยุตธิ รรม
ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุน ที่ 4
วิทยาลัยการยุตธิ รรมทางปกครอง
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• ผูว า การการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
(2543 – 2547)
• ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา การ
กระทรวงอุตสาหกรรม
(2547 - 2548)
• ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา การ
กระทรวงคมนาคม
(2548 - 2549)
• ทีป่ รึกษาการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
(2547 - 2553)

ประสบการณ

• ประธานกรรมการการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
• ประธานกรรมการ
บริษทั Global Utility Services จำกัด
• ประธาน
บริษทั ไอ อี ซี เทคโนโลยี จำกัด
• กรรมการการรถไฟแหงประเทศไทย
• ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ประธานวุฒสิ ภา
• ทีป่ รึกษากรรมาธิการ
การเศรษฐกิจ การพาณิชยและ
อุตสาหกรรม วุฒสิ ภา

• ทีป่ รึกษาคณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ (สนช.)
• อนุกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วุฒสิ ภา
• เหรัญญิกสมาคมนิสติ เกาวิศวกรรมศาสตร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาและติดตามการพัฒนา
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
• ทีป่ รึกษาคณะกรรมการสายงานอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
• ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการ
“Vocational Chemical Engineering Practice College”
• ทีป่ รึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฯลฯ

รับพระราชทานเคร�องราชอิสริยาภรณ

• เคร�องราชอิสริยาภรณชน้ั ทวีตยิ าภรณมงกุฎไทย

เกียรติประวต

• ประกาศเกียรติคณ
ุ “นักธุรกิจสตรีแหงป” ประจำป 2536
ดานนักบริหารพัฒนาอุตสาหกรรม
• ประกาศเกียรติคณ
ุ “สตรีทม่ี ผี ลงานและบทบาทดีเดน”
สาขาพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประจำป 2543
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
• ประกาศเกียรติคณ
ุ “ศิษยเซนตโยตัวอยาง สาขารัฐวิสาหกิจ”
ประจำป 2543
• ประกาศเกียรติคณ
ุ “10 ผูห ญิงเกงแหงป” ประจำป 2545
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดีย จำกัด
• ประกาศเกียรติคณ
ุ “วิศวจุฬาดีเดน” ประจำป 2546

ผูหญิง ความกาวหนา ความสำเร็จ

อิสระ อมรกิจบำรุง

CEO หญิง

ผูบุกเบิกพลังงานแสงอาทิตยอาเซี่ยน
วันนี้ “วันดี กุญชรยาคง” ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
หรือ SPCG ไดเปนที่รูจักอยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ในฐานะนักธุรกิจสตรีเหล็กผูบุกเบิก
การพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย หรือ Solar Farm ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

วารสารสงเสริมการลงทุน
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โดยสามารถจำหน�ายไฟฟาในเชิงพาณิชย (Commercial
Operation Date : COD) ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดมาก
ที่สุดถึง 36 โครงการ ดวยกำลังการผลิตกวา 250 เมกะวัตต มูลคา
การลงทุนกวา 25,000 ลานบาท ชวงตนป 2556 คุณวันดี แหง SPCG
ก็ ไดเริ่มสรางประวัติศาสตรหนาใหมใหกับประเทศไทย ขึ้นเปนผูนำ
อาเซีย่ น ในฐานะประเทศแรกแหงภูมภิ าคทีส่ ามารถบุกเบิกการพัฒนา
“โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา” หรือ Solar Roof แบบ
ครบวงจร ตอนรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ น ในปลายป 2558
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เปนผูนำบุกเบิกการพัฒนาโซลาร ฟารมเชิงพาณิชยเปนแหงแรกใน
ประเทศไทยและภูมภิ าคอาเซีย่ น จากการเริม่ พัฒนาโครงการแรกเม�อ
ป 2552 และเริม่ เช�อมโยงระบบจำหน�ายไฟฟาใหการไฟฟาสวนภูมภิ าค
(กฟภ.) จาก บริษัท โซลา เพาเวอร (โคราช 1) จำกัด เม�อเดือน
เมษายน 2553 ซึ่งในขณะนั้นถือเปน “โครงการตนแบบ” ที่มีความ
สำคัญตอการพัฒนาการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของบริษทั
และของประเทศไทยเปนอยางยิ่ง และดวยการจำหน�ายไฟฟาเชิง
พาณิชยนี้เอง สงผลใหเกิดการขยายโครงการเปนจำนวนมาก ถือเปน
การกาวเขาสูการเปนผูนำดานการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ใน
ภูมิภาคอาเซี่ยน

สรางปรากฎการณ

“บุกเบิกประเทศไทย
สูผูนำพลังงานแสงอาทิตย
ภูมิภาคอาเซี่ยน”

“นางสาววันดี กุญชรยาคง” ประธาน
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท
เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ใหสัมภาษณถึง
เป า หมายของ “แผนพั ฒ นาธุ ร กิ จ ” หรื อ
Roadmap พลังงานแสงอาทิตย...ไมแพงอยาง
ทีค่ ดิ ” วา จากการจัดทำวิจยั เปรียบเทียบในขัน้ ตอน
การพัฒนาพลังงาน จากแสงอาทิตย ในประเทศไทย
จะมีตนทุนประมาณ 5 บาทตอหน�วยไฟฟา ซึ่ง
ปจจุบนั มีความใกลเคียงกับตนทุนการผลิตไฟฟา
ทั่วไปคือ ประมาณ 5.99 บาทตอหน�วยไฟฟา
หากมองในอนาคตตนทุนไฟฟาจากแหลงพลังงาน
อ�น เชน ถานหิน นิวเคลียร ฯลฯ จะสูงขึน้ ตอเน�อง
แซงหนาพลังงานแสงอาทิตยดวยซ้ำไป
ในฐานะที่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

นอกเหนือจากการตัง้ เปาหมายเชิงพาณิชยแลว บริษทั เอสพีซจี ี
จำกัด (มหาชน) ยังไดตั้งเปาหมายการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง
Best Value และ Best Design จึงไดพัฒนาทีมคนไทยเพ�อทำทั้งเร�อง
การออกแบบและการกอสรางตั้งแตเริ่มตนโครงการ ตอบสนอง
เปาหมายหลัก คือ Best Output เปนกลยุทธที่มุงเนนทุกหน�วยไฟฟา
ทีผ่ ลิตได จะสงผลตอความสำเร็จดานพัฒนาการผลิตไฟฟาในเชิงพาณิชย
ของโครงการ และประโยชน โดยรวมตอความมั่นคงทางพลังงานของ
ประเทศในระยะยาวตอไป

และสงกระแสไฟฟาเขาระบบของ กฟภ. ไดครบ
ทุกโครงการภายในเดือนตุลาคม 2556 เปนตนไป
การพั ฒ นาโครงการโซลาร ฟาร ม นั ้ น
สิ่งสำคัญคือ การเลือกที่ตั้งโรงไฟฟาแสงอาทิตย
ตองเปนพืน้ ทีท่ น่ี ำ้ ทวมไมถงึ และเปนพืน้ ทีท่ ม่ี คี วาม
เขมของแสงอาทิตยสูงและมีแสงแดดตอเน�อง
ทางบริษัทจึงสรางโซลาร ฟารมสวนใหญที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 9 จังหวัด สวน
โครงการที่ 35 - 36 อยูในจังหวัดลพบุรี

โซลาร ฟารม ในเครือเอสพีซีจีทั้งหมด 36 โครงการ มีการทำ
สัญญาจำหน�ายไฟฟาในเชิงพาณิชย ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
รับซือ้ ไฟฟาเขาระบบทัง้ หมด ตามแผนจะดำเนินการกอสราง ผลิตไฟฟา

นางสาววันดีระบุวา การพัฒนาโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยถือเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่
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โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ในเครือเอสพีซีจีที่เหลืออีก 2
โครงการ (โครงการที่ 35 - 36) อยูในความดูแลของ บริษัท Solar
Power Asset จำกัด หรือ SPA ไดแก โครงการโซลาร ฟารม เอเจ
เทคโนโลยี และโครงการโซลาร ฟารม ทิพยนารายณ ทัง้ 2 แหงตัง้ อยู
ในจังหวัดลพบุรี กำลังการผลิตโครงการละ 3 เมกะวัตต

สำหรับพื้นที่โครงการพัฒนาโซลาร ฟารม
แตละแหงจะมีพน้ื ทีป่ ระมาณ 80 - 100 ไร ติดตัง้
แผงพลังงานแสงอาทิตย โดยหันหนาไปทางทิศใต
มีหองควบคุมการทำงานในโครงการแตละแหง
โดยทางโซลาร ฟารมได ใชเคร�อง Inverter ขนาด
เล็ก 11 กิโลวัตต เพ�อสะดวกในการแกไขและ
บำรุงรักษา รวมถึงลดความเสีย่ งของพลังงานทีจ่ ะ
หายไป แตละโซลาร ฟารมไดทำการเช�อมตอกับ
สายไฟฟาของ กฟภ. โดยตรงเพ�อจำหน�ายใน
เชิงพาณิชยทั้งหมด

วารสารสงเสริมการลงทุน

หลังจากที่บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ไดเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม�อป 2554 ไดแบงการประกอบ
ธุรกิจเพ�อดำเนินงานเชิงรุกแบบครบวงจรครอบคลุมครบทัง้ 5 สวน
ประกอบดวย
สวนที่ 1 ธุรกิจพัฒนาการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
อยูภ ายใตการดูแลของ บริษทั โซลา เพาเวอร จำกัด (Solar Power
Company) หรือ SPC บุกเบิกมาตัง้ แตป 2552โดยพัฒนาการกอสราง
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กมาก (Very Small Power
Plants : VSPP) กำลังการผลิตโครงการละ 6.123 - 7.46 เมกะวัตต
กระจายอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด รวม 34 บริษัท
ยอย (34 โครงการ)

ลักษณะการทำงานของโซลาร ฟารมคือ มี
แผงเซลลแสงอาทิตยติดตั้งในพื้นที่และมีเคร�อง
แปลงไฟจากกระแสตรงเปนกระแสสลับ กรณี
โซลาร ฟารมของเครือเอสพีซจี ไี ดเช�อมระบบไฟฟา
เขากับสายสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค แตละ
โครงการจะมีที่ปรึกษาจากตางประเทศทำหนาที่
คาดการณปริมาณการผลิตที่คาดวาจะผลิตได
ซึ่งปริมาณการผลิตที่ไดจริงโดยเฉลี่ยทั้งปจะมี
ปริมาณมากกวาปริมาณการผลิตที่คาดวาจะผลิต
ไดราวรอยละ 10 - 20 ทัง้ นีโ้ ซลาร ฟารมในจังหวัด
ทีม่ ปี ริมาณการผลิตสูงสุดคือ จังหวัดนครราชสีมา
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สำคัญและน�าจับตามอง เน�องจากการผลิตไฟฟา
จากแสงอาทิตยหรือที่เรียกวาพลังงานหมุนเวียน
นั ้ น จะมี ต  น ทุ น เฉพาะตอนเริ ่ ม ต น ครั ้ ง แรก
หลังจากนัน้ จะไมตอ งเสียคาเชือ้ เพลิงหรือคาตนทุน
ใดๆ เห็นไดจาก รายจายของบริษัทชวง 3 ป
ทีผ่ า นมา พบวาคอนขางมีความคงที่ โดยมีรายรับ
เพิ่มขึ้นจากจำนวนโครงการเช�อมระบบจำหน�าย
ไฟฟาไดมากขึ้น
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รวมทัง้ มีบทพิสจู นถงึ บทบาทของโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยเครือเอสพีซจี ี ในชวงรัฐบาล
“นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร” ซึ่งไดไปประกาศ
เฝาระวังปญหาวิกฤติพลังงานระหวางวันที่ 5 - 15
เมษายน 2556 นั้น ทางบริษัทไดเช�อมโยงไฟฟา
สามารถใชงานไดเขาสูร ะบบของ กฟภ. (ยังไมได
จำหน�ายเชิงพาณิชย) รวม 7 โครงการ ดวยกำลัง
การผลิตรวม 50 เมกะวัตต ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา 1 โครงการ ขอนแกน 2 โครงการ
บุรีรัมย 2 โครงการ และลพบุรี 2 โครงการ
สามารถชวยตอบสนองความตองการใชพลังงาน
ทีส่ งู ขึน้ อยางตอเน�อง และสนับสนุนประเทศสราง
ความมั่นคงทางพลังงานในยามวิกฤติได

หนึ่งในความภาคภูมิใจของเอสพีซีจีก็คือ โซลาร ฟารมทั้งหมด
36 โครงการ ไดรบั การอนุมตั จิ ากสหประชาชาติวา ดวยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United of Parties Convention on Climate
Change : UNFCC) ใหสามารถขายคารบอนเครดิตจากกลไกการ
พัฒนาสะอาด (Clean development mechanism : CDM) ได
ซึง่ อัพโหลดอยูในเว็บไซด www.spcg.co.th เรียบรอยแลว ตนป 2557
เอสพีซีจีจะไดรับเงินกอนแรกจากการขายคารบอนเครดิต ซึ่งทาง
บริษทั ไดจดั ตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาดูแล และวางแผนจะนำเงินดังกลาว
มาพัฒนาดานพลังงานแสงอาทิตย ในทุกรูปแบบตอไป
ปจจุบัน สำนักงานใหญ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
อาคารยูไนเต็ด ทาวเวอร กรุงเทพฯ ไดลงทุนพัฒนาระบบ SCADA
เปนหองเช�อมโยงระบบและควบคุมรายงานการทำงานของโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยทง้ั 36 โครงการ โดยแสดงผลตามเวลาจริงทุกวัน
เพ�อจะไดสามารถตรวจสอบการดำเนินงานทัง้ หมดของโซลาร ฟารมได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดอยางตอเน�องตลอดเวลา
สวนที่ 2 ธุรกิจพัฒนาการกอสรางระบบและซอมบำรุงโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย ไดแก บริษทั Solar Power Engineering จำกัด
หรือ SPE พัฒนาเร�อง Engineering Procurement and Construction
(EPC) และ Operation Maintenance and Monitoring (OMM)

รับบริการซอมบำรุง โดยไดวางเปาหมายในอนาคตขยายธุรกิจ SPE
ไปยังตลาดตางประเทศ ไดแก อาเซี่ยน 9 ประเทศ ซึ่งกำลังจะเขา
สู AEC รวมถึงจะขยายไปยังประเทศแถบตะวันออกกลาง เชน
ซาอุดีอาระเบีย ที่มีการจำหน�ายพลังงานแสงอาทิตยเขาระบบถึง
50,000 เมกะวัตต นับเปนหนึ่งประเทศที่น�าจับตามองของเครือ
เอสพีซีจี ซึ่งบริษัทก็พรอมที่จะขยายธุรกิจดานพลังงานแสงอาทิตยไป
ยังประเทศดังกลาว

สวนที่ 5 ธุรกิจอ�น ๆ ทีเ่ กีย่ วเน�องถึงอุปกรณ
ประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ ไดแก การรวมทุนกับ
บริษทั เอเนเกท (ประเทศไทย) จำกัด หรือ EGT
เปนโรงงานพัฒนาธุรกิจ Smart meter และระบบ
บริหารจัดการพลังงาน หรือ Energy Management
System (EMS) และ Smart Grid System ซึ่ง
มีแนวโนมการเติบโตเคียงขางไปกับธุรกิจพลังงาน
แสงอาทิตย
จากวันที่เอสพีซีจีเริ่มตนจนกาวมาถึงวันนี้
สะทอนใหเห็นถึงบทบาทการเปนผูน ำและผูบ กุ เบิก
ของ “วันดี กุญชรยาคง” เปน “สตรีเหล็ก” แหง
วงการพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทยและ
ภูมิภาคอาเซี่ยน

31
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ตามสถิตปิ จ จุบนั ในประเทศไทยมีบา นทีต่ ดิ ตัง้ แผงเซลลแสงอาทิตย
ราว 100 หลังคาเรือน ซึง่ นับวามีนอ ยมาก โดยทาง SPR ไดวางแผน
การตลาดโดยมีเปาหมายติดตั้งครบวงจรใหครบตามเปาหมาย 1,000
หลังคาเรือนแรก ภายในไตรมาสที่ 3 ของป 2556 นี้

สวนที่ 4 ธุรกิจโรงงานผลิตโครงสรางเหล็ก
ติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา ไดแก
บริษัท สตีล แอนด โซลาร รูฟ จำกัด หรือ SSR
โดยมี บริษทั เอสพีซจี ี จำกัด (มหาชน) ถือหุน ทัง้ สิน้
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สวนที่ 3 บริษัทพัฒนาธุรกิจบริการระบบติดตั้งการผลิตเซลล
แสงอาทิตยบนหลังคาอาคารชนิดตางๆ หรือ Solar Roof ไดแก
บริษัท โซลาร เพาเวอร รูฟ จำกัด หรือ SPR มีทุนจดทะเบียน 100
ลานบาท จัดตั้งขึ้นเม�อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่ผานมา ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความพรอมในการเปน “ผูนำเทคโนโลยี โซลาร รูฟ
ของไทยและอาเซี่ยน” โดยจะเปนธุรกิจบริการระบบการผลิต
ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบานพักอาศัย อพารทเมนท
คอนโดมิเนียม โรงงาน หางสรรพสินคา โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน
โรงจอดรถ ฯลฯ

สำหรับสิ่งที่จะทำใหตัดสินใจลงทุนติดตั้ง
หลังคาโซลารเซลล ก็คือ เปนการลงทุนเพียง
ครั้งเดียว ไมมีคาเชื้อเพลิงหรือคาบำรุงรักษา
ในภายหลัง และแผงเซลลแสงอาทิตยของเครือ
เอสพีซีจี มีคุณภาพ ผานการรับรอง และเปน
แผงเซลลที่เครือเอสพีซีจี ไดรวมมือกับบริษัท
Kyocera นำเขาแผงเซลลแสงอาทิตยจากประเทศ
ญีป่ นุ สวนหมอแปลงหรือ Inverter เปนของ SMA
จากเยอรมนี จึงทำใหมีการสูญเสียต่ำมาก

ผูหญิง ความกาวหนา ความสำเร็จ

วันทนา ทาตาล / ธรรมรัตน รัตนพันธ / กัลยนุช กิตติพงศพิทยา

คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต
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ครูใหญแหงวงการปโตรเคมี ไทย
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สำหรับคนที่อยูแวดวงปโตรเลียม ปโตรเคมี และพลังงาน เม�อเอยช�อคุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต นอยคนนัก
ทีจ่ ะไมรจู กั เน�องจากทานเปนผูท ม่ี คี วามเชีย่ วชาญและมีบทบาทในอุตสาหกรรมปโตรเลียม ปโตรเคมี และพลังงานของ
ประเทศ นอกจากการเปนอาจารยทม่ี ลี กู ศิษยลกู หามากมายแลว ยังเปนผูร ว มกอตัง้ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
เปนอดีตผูอำนวยการสถาบัน และปจจุบันเปนกรรมการมูลนิธิเพ�อสถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
คุณหญิงทองทิพ เปนผูเห็นความสำคัญ
ของบุคลากร และขอมูล ซึ่งเปนปจจัยสำคัญ
ที่จะพัฒนากิจการปโตรเลียมและปโตรเคมีของ
ไทย ใหไปถึงขั้นที่พึ่งพาตนเองและเปนผูนำใน

อาเซี่ยนได เปนผูบุกเบิกเพ�อวางรากฐานการจัดการขอมูลปโตรเลียม
และปโตรเคมี และการพัฒนาบุคลากรดานนี้ในประเทศไทยขึ้นอยาง
จริงจังและเปนระบบ หนังสือ “ปโตรเลียมเมืองสยาม” และ “จาก
ใบตองถึงถุงพลาสติก” เปนผลงานหนึ่งของทานเม�อหลายปกอน

ทำงาน คุณคิดวาวิศวกรคนนั้น ควรจะมีทักษะ
มีความสามารถอะไรบาง

“ขณะนั้น แผนกวิศวกรรมเคมีไมไดเปดแยกมาตางหาก แต
ขึ้นอยูกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เม�อดิฉันกลับมาใชทุน ก็ ได
หารือกับคณะวา พื้นฐาน หลักการ สาระ และแนวคิดมันคนละเร�อง
กันเลย จะตองแยกหลักสูตรใหม จากนั้นก็ ไปทำการสัมภาษณเองเลย
ไปสัมภาษณผปู ระกอบการหลายรายวาอยากจะเห็นวิศวกรเปนคนยังไง
ซึง่ ไมเฉพาะแควศิ วกรเคมี แตหมายถึงวา หากคุณจะรับวิศวกรเขามา

ดังนั้น คุณหญิงทองทิพจึงขอแยกแผนก
วิศวกรรมเคมีออกมาจากภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ โดยเปนผูเ ขียนหลักสูตร จัดทำเอกสาร
และสอนเอง คุณหญิงกลาววาขณะนั้นคอนเซ็ปท
ของวิศวกรรมเคมีเปนสิง่ ทีค่ นไทยยังไมคอ ยเขาใจ
กันอยางลึกซึง้ นัก จะตองสรางองคความรูน ข้ี น้ึ มา
คุณหญิงมีความตั้งใจวาจะตองสรางพื้นฐานของ
วิศวกรรมเคมีในประเทศใหแข็งแกรง และจะ
มุ  ง มั ่ น ไปสู  อ ุ ต สาหกรรมเคมี ท ี ่ ม ี Chemical
Processing ใหได
ดังนั้น จึงไดทำการศึกษาเพิ่มเติมวาจริงๆ
แลว Application ของวิศวกรรมเคมี ในเมืองไทย
อยูตรงไหน ซึ่งโรงงานเมืองไทยในเวลานั้น การ
ผลิตทีเ่ ปนกระบวนการทางเคมีจริงๆ มีอยูน อ ยมาก
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คุณหญิงทองทิพ ไดเริ่มตนเขามาสูอุตสาหกรรมปโตรเคมี เม�อ
จบการศึกษาดานวิศวกรรมเคมี จากประเทศนิวซีแลนด และมาเปน
อาจารยที่คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรียกไดวา
เปนวิศวกรเคมีคนแรกๆ ของประเทศไทยก็วาได เน�องจากในขณะนั้น
อุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทย ยังไมแพรหลายมากนัก วิศวกรสวนใหญ
จึงเปนวิศวกรโยธาหรือเคร�องกล แตดวยความที่เห็นวาพื้นฐานของ
ความรูความเขาใจในวิศวกรรมเคมีในบานเรา ไปผูกไวกับภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ซึง่ พืน้ ฐานของวิชาตางๆ ในสองสาขานีแ้ ตกตาง
กันโดยสิ้นเชิง จึงมีความมุงมั่นที่จะแยกภาควิชาวิศวกรรมเคมีออกมา
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เริ่มตนจากครู ผูปลูกตนกลาปโตรเคมี ไทย

แลวก็พบวาหลายคนตองการแบบ All in
one คือ ตองการวิศวกรทีท่ ำมาหากินเปน ตองการ
วิศวกรที่ทำธุรกิจเปน ซึ่งก็เปนอะไรที่เราคิดไว
อยูแ ลว เพราะมีความรูส กึ วาวิศวกรอยางพวกเรา
รวมถึงพี่ชายดิฉัน ดร. ทองฉัตร หงศลดารมภ
อดีตผูว า การการปโตรเลียม แหงประเทศไทย (เดิม)
หรือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งก็เปน
วิศวกรดวย หลายๆ คนเขาเปนวิศวกรจริงๆ แต
ที่ดิฉันกลับมาจากเมืองนอกตอนนั้น ดิฉันเรียน
ควบคูร ะหวางวิศวกรรมศาสตรและเศรษฐศาสตร
แลวเห็นชัดมากวาความรูทางเศรษฐศาสตรนั้น
ชวยใหมองภาพธุรกิจเปนแบบ Create value
การนำเอาความรูดานวิศวกรรมมาสรางของ มา
ทำของ แตถา ทำแลวขายไมเปนมันก็ไมมปี ระโยชน
และจากการสัมภาษณกพ็ บวาหลายบริษทั พูดเปน
เสียงเดียวกันวา อยากไดวศิ วกรทีร่ เู ร�องของธุรกิจ
มากกวานี้” คุณหญิงทองทิพกลาว
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สวนใหญจะมีแคบางสวนและผลิตออกมาเปน
สินคาเพ�อการบริโภค เชน โรงงานทำยาสีฟน
โรงเหลา โรงเบียร และโรงกลัน่ เปนตน แตบริษทั
ที่ถือวาเปน Classic Processing ที่แทจริงก็มี
อยูบาง ที่สำคัญที่สุดในเวลานั้นเม�อ 50 ปกอน
คือ บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) ของ
ดร. จาง รัตนะรัต เน�องจากเปนบริษัทที่ทำกรด
กำมะถัน ซึ่งมีการผลิตแบบที่เปนกระบวนการ
ทางเคมีหรือ Chemical processing ที่คอนขาง
จะครบถวนถูกตองตามหลักวิชาการเคมี
คุณหญิงทองทิพเลาวา ยุคที่มีอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีเกิดขึน้ ซึง่ เปนชวงหลังจากที่ ปตท. มี
โรงแยกกาซ และเปนทีท่ ราบกันวาในกาซธรรมชาติ
มี Feed Stock ที่สามารถเอามาทำปโตรเคมีได
ขณะนัน้ คุณหญิงไดเขามารวมงานกับสถาบันวิจยั
เพ�อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ซึ่งเปน
องคกรทีท่ ำวิจยั ดานตางๆ แลวก็เริม่ เขามาเกีย่ วของ
กับดานพลังงานตั้งแตบัดนั้น
เม�อพี่ชายของคุณหญิงคือ ดร. ทองฉัตร
หงศลดารมภ ซึง่ ขณะนัน้ เปนผูว า การ ปตท. ตองการ
พัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี และสรางมูลคาเพิม่
ของกาซธรรมชาติ ไดชกั ชวนใหคณ
ุ หญิงมาทำงาน
รวมกัน จากความสนใจและตองการจะสรางพืน้ ฐาน
องคความรูดานนี้ บวกกับจิตวิญญาณของความ
เปนครู แมจะออกจากการเปนอาจารยมาทำงาน
ขางนอก ก็ยังอยากจะสรางพื้นฐานความรูทาง
ดานนี้ โดยมีสง่ิ จูงใจสำคัญคือ ตองการสรางคนที่
เขาใจ Chemical engineering เพ�อจะนำไปใช ใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งวิศวกรเคมีในสมัยนั้น
ยังมีนอ ยมาก (ลูกศิษยรนุ แรกๆ ของคุณหญิง เชน
ดร. ไพรินทร ชูโชติถาวร คุณเทวินทร วงศวานิช
และคุณบวร วงศสินอุดม) นั่นจึงเปนจุดเริ่มตนที่
คุณหญิงเขามาทำงานทีส่ ถาบันปโตรเลียมฯ โดย
ไดเปนกำลังสำคัญในการกอตัง้ สถาบันปโตรเลียม

แหงประเทศไทยขึ้นเม�อ ป 2528 และดำรงตำแหน�งผูอำนวยการ
สถาบันเปนคนแรกและดำรงตำแหน�งนานกวา 20 ป
“ดิฉันเปดคอรสสอน โดยคอรสแรกที่สอนก็คือ Chemical
engineering for non - chemical engineers เพราะตอนนั้นคนที่
เขามาทำงานใน ปตท. หรือแมแตเขาไปทำใน NPC (National
Petrochemical Complex) ไมใชวศิ วกรเคมี เชน ดร. สิปปนนท ก็เปน
นักฟสกิ ส คุณกมลชัย เปนวิศวกรไฟฟา ดร. ทองฉัตร ก็เปนวิศวกรโยธา
ดิฉันเลยบอกใหมาเรียนกับดิฉัน เขียนคอรสขึ้นมาเลย ซึ่งทานเหลานี้
ขยันมากมาเรียนกันทุกเย็น คอรสนี้เปนหลักสูตรสามเดือน เรียน
หาโมงเย็น ถึงหนึ่งทุม วันเวนวัน
ดิฉนั พยายามทีจ่ ะใชความเหมือนกันของระบบในวิศวกรรมสาขา
ตางๆ มาประยุกต คือระบบมีพน้ื ฐานเหมือนกัน แตตรงไหนทีแ่ ตกตาง
เชน ระบบความคิด วิธีการเขาถึงปญหาของวิศวกรรมโยธาหรือไฟฟา
เปนแบบนี้ แลววิศวกรรมเคมีคดิ แบบไหน มีความเหมือนและความตาง
กันอยางไร ซึ่งคอรสนี้เรียกวาเปนคอรสแรกในชีวิต ที่เขียนขึ้นมาดวย
ตัวเองแลวก็ ไมมีใครที่เขียนมากอน ซึ่งในที่สุดมีคนบอกวาดี ทำให
เริ่มเขาใจแนวคิดแลวก็เขาใจเร�องของ Hydrocarbon molecule
โดยที่ ไมตองไปจำ แตเรียนหลักการของมัน วามันทำใหเล็กก็ ได
เอามันมาตอก็ ได นี่คือพื้นฐานของปโตรเคมี ไมตองสอนใหยาก แต
วิธจี ะสอนแบบนัน้ ไดกต็ อ งผานการคิดเปนกระบวนการมากพอสมควร”

production เชน การทำยาสีฟน คุณจะทำอยางไร
กวนอยางไร การกวนในหมอใหญๆ ทีม่ คี วามหนืด
ตองใชความรูดานวิศวกรรมเคมีวาตองใชไมพาย
แบบไหน จะออกแบบหมออยางไรเพ�อที่จะไมให
มันไปเกาะตามซอก อันนี้เปนกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมีทเ่ี ราจะตองเรียนรูท ง้ั สิน้ ซึง่ ความรู
ความเขาใจเหลานีค้ อ นขางนอย และมีการประทวง
เพราะกลัวคำวาเคมี ดร. สิปปนนท ก็เขาไปสราง
ความเขาใจแบบ Door to door เลย ใหความรู
พูดใหเขาใจ

“ตองสรางคนที่เขาใจเร�อง Hydrocarbon business คือเขาใจ
ทั้งอุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมปโตรเคมี และในที่สุด
ก็ตองสรางฐานขอมูลใหได การไมมีฐานขอมูลทำใหเอาไปมองภาพ
ธุรกิจไมได ฉะนั้นสองสวนนี้ตองไปดวยกัน ในที่สุดแลวสถาบันก็เลย
บอกวา สวนที่เปนเนื้อหาดานวิศวกรรมก็ใหเรียนรู ในสถานศึกษา
แตสวนที่จะวาทำอะไรและอยางไร (What & How) จะทำอะไร
คาขายอยางไร และตลาดเปนอยางไร สถาบันจะเริ่มสรางฐานขอมูล
ตรงนี้ และหลักสูตรที่เขียนก็พยายามเขียนใหเห็นวามีความเปนไปได
เชิงพาณิชยอยางไร ก็แบงบทบาทใหชัดเจน
ตอนทีโ่ ครงการ NPC เกิด ดิฉนั จำไดวา เปนผูอ ำนวยการสถาบัน
ในตอนนั้น จริงๆ มันมีปญหาอยู คือ ในระยะแรกมีคนตอตานดวย
ความไมเขาใจในเร�องของเคมี บางคนถึงแมจะเรียนมาก็ ไมเขาใจ
Application ของเคมี ซึ่งตองการวิศวกรรมไปทำใหมันเปน Mass

พื้นฐานความสำเร็จของอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี ไทย 3 ประการ ตลาด วัตถุดิบ
และคนที่มีวิสัยทัศน

คุ ณ หญิ ง ทองทิ พ ได แ สดงมุ ม มองต อ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีไทยวา เราควรจะมอง
อุตสาหกรรมปโตรเคมีเปนเร�องราว (Story) ของ
การเปนเคร�องมือในการสรางชาติ ซึ่งนับวาเปน
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คุณหญิงทองทิพ เลาถึงตอนที่ ปตท.เริ่มจะสรางอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี และจำเปนจะตองสรางคนทีเ่ ขาใจอุตสาหกรรมนี้ ซึง่ คนไทย
คุน เคยกับเร�องพลังงาน แตยงั ไมคนุ เคยกับปโตรเคมีมากนัก เม�อ ปตท.
เห็นวามีหลักการและรูวามีทางที่จะทำไดแตอาจจะยังไมมีความเขาใจ
จึงเริ่มตนจากการตั้งสถาบันเพ�อที่จะสรางคนกอนเปนการบานขอแรก
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คน และขอมูล เปนปจจัยสำคัญ

จากสภาพพื้นที่ที่เปนทุงเลี้ยงวัว ดิฉันเห็น
มันโตขึ้นมาจนกระทั่งเริ่มลงเสาเข็มอันแรก ที่
ต�นเตนมาก คือ การลากหอกลัน่ (column) มาจาก
คลองเตยเพ�อจะเอาไปที่มาบตาพุด เพราะมัน
ยาวมาก ก็ตองมีการจัดการการจราจร วาจะตอง
มีการปดถนนตรงไหน จะเลี้ยวอยางไร การสราง
โรงไฟฟาหรือโรงกลั่นที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น
สวนใหญเปนบริษทั ตางชาติ แตสำหรับปโตรเคมี
เปนบริษัทไทย NPC ถือเปนจุดกำเนิดแรกของ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีในประเทศ ซึง่ กอนหนานัน้
เราก็มอี ตุ สาหกรรมการแปรรูปทีเ่ อาเม็ดพลาสติก
มาผลิตเปนถุง ถัง กะละมัง หวี ในเม�อประเทศ
มีคนตองการใชเม็ดอยูแ ลว และเราตองนำเขาเม็ด
เหลานี้ แลวทำไมเราไมทำเอง ซึ่งเรามีวัตถุดิบที่
มาจากโรงแยกกาซ และก็มีคนที่พรอมจะเอา
ไปใช มันเปนอะไรที่ถูกตองมากๆ ที่เราจะไปสู
อุตสาหกรรมปโตรเคมี”
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เคร�องมือชัน้ เยีย่ ม หากเปนนักเรียนก็เปนนักเรียน
ที่เรียนเกงไดเกรดเอ ในเชิงของเคร�องมือในการ
สรางเศรษฐกิจของชาติ อุตสาหกรรมปโตรเคมีไทย
ในวันนี้มีตลอดทั้งสายตั้งแตเอาวัตถุดิบเขาโรง
Cracking จนไปสูผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งมีมูลคาสูง
มากกวาหาแสนลานบาท คิดเปนรอยละ 6 - 7
ของ GDP ของประเทศ ดังนั้น หากมองในเชิง
ของประชาชนคนไทย ในเชิงของรัฐบาล ถือวา
คนไทยสอบผานในอุตสาหกรรมนี้ และสอบผาน
ดวยปจจัยพื้นฐานเหลานี้ คือ
“ประการแรก กอนที่จะมีอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีนั้น ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแปรรูป
ที่เกงมากอยูแลวตั้งแตกอนป 2524 - 2525 ซึ่ง
เราเริ่มนำเอากาซธรรมชาติขึ้นมาและถือเปนจุด
เริ่มตนของอุตสาหกรรมปโตรเคมี แตวาตองให
เครดิตอุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งประกอบไปดวย
ผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ขยัน
และฉลาด และเปนกลุมคนที่เรียกเปน ภาษา
ชาวบานวา “ปากกัดตีนถีบ” กลุมเหลานี้ ได
ทำงานหนักมาก และสุดทายก็ ไดถบี ตัวขึน้ มาและ
ทำให ใหญขึ้น

เราจะเห็นวาคนเหลานี้ ภูมหิ ลังมาจากคนคาขายของกระจุกกระจิก
แตถือเปนลูกคาของอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่มีอยูแลว เปนลูกคาที่จะ
ทำใหอตุ สาหกรรมปโตรเคมีโตไปไดอยางราบร�นมาก พวกรานพลาสติก
เหลานี้ เปนบริษัทเล็กๆ ซึ่งลวนแตเปนบริษัทที่ขยัน และมีความ
ชาญฉลาดในการที่จะทำใหตนทุนของตัวเองเกิดความไดเปรียบ
ในการแขงขัน และเพราะความขยันก็สามารถเสาะแสวงหาซัพพลาย
ที่จะทำใหตนทุนของเขาถูกลง ก็ ไปติดตอกับบริษัทขามชาติเพ�อที่จะ
เอาเม็ดพลาสติกเขามา ซึ่งคนเหลานี้ ไมไดจบดอกเตอรหรือการตลาด
มาเลย
สิ่งนี้อยากจะใหเปนสารที่สำคัญมากๆ ถึงคนไทยวา ไมมีอะไร
ที่เกินไปกวาความขยัน และความฉลาดเรียนรูดวยตนเอง ไมตองให
คนมานั่งสอน แตมีความขวนขวายเรียนรูดวยตนเอง สิ่งนี้ถือเปน
สิง่ แรกของเร�องราวเริม่ ตนของอุตสาหกรรมปโตรเคมีไทย ทีบ่ อกไดวา
สอบผานไดเกรดเอ นั่นเพราะวิชาพื้นฐานดีมากเพราะถาทำเม็ดแลว
ขายไมไดคุณจะทำยังไง ในตอนนั้นเรานำเขาหมด ถาไมผลิตก็จะ
ตองนำเขาอยูดี
ประการที่สอง อันเน�องมาจากเรามี Feedstock ซึ่งเรา
เปนประเทศหนึง่ ในจำนวนไมมากนัก ทีม่ กี า ซธรรมชาติ ถาถามวาไมมี
กาซธรรมชาติทำปโตรเคมีไมไดหรือ ก็ตอบวาได เพราะหลายประเทศ

ก็มีปโตรเคมีกอนที่จะมีกาซธรรมชาติ แตการพัฒนากาซธรรมชาติ
อยางจริงจังและมีมากพอที่จะเอาบางสวนมาทำปโตรเคมีไดนั้น เกิด
ขึ้นหลังป 2516 ภายหลังจากที่มีวิกฤติการณน้ำมันครั้งที่ 1 ในโลก
แมกาซธรรมชาติจะเกิดขึ้นกอนหนานั้น แตสวนที่ใชเปนวัตถุดิบ มี
เพียงประมาณรอยละ 15 เทานั้น เพราะในกาซธรรมชาติมีมีเทนเปน
สวนประกอบเปนสวนมากถึงรอยละ 85 - 90 เพราะฉะนัน้ ถาไมมกี า ซ
มากพอ ตัวนี้ก็ ไมมากพอที่จะดึงออกมาใชเปนวัตถุดิบ พวกที่ทำ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีที่เปน Gas base ก็จะไดเปรียบตรงที่วัตถุดิบ
เปนของตัวเอง และตั้งราคากันเองเพราะไมมีราคาตลาดโลกสำหรับ
กาซ แตอุตสาหกรรมของโลกในขณะนั้นรอยละ 70 - 80 ก็ยังเปน
Oil base เพราะยังไมมีการพัฒนากาซจริงจัง
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ประการที่สาม ถาจะพูดวาตัวประกอบที่ทำใหเราสอบผานดวย
คะแนนเอ ก็คือ ความชาญฉลาดของผู ใหญที่อยูในภาครัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลในสมัยนั้นเร็วมากในการที่จะรับรูถึงคุณคาของ
การสรางมูลคาเพิ่มใหกาซ นั่นก็คือปโตรเคมีนั่นเอง รัฐบาลเห็นคุณคา
ของอุตสาหกรรมปโตรเคมีมาโดยตลอด แลวเอามาเปนเคร�องจักร
มาเปนตัวผลักดันการพัฒนาชาติ และการใชคณ
ุ คาของกาซธรรมชาติ
ใหไดเต็มที่ ฉะนั้นจะเห็นวาอุตสาหกรรมปโตรเคมี เปนอุตสาหกรรม
เดียวในตอนนั้นที่มีนโยบายที่จะสรางแผนแมบท ซึ่งอุตสาหกรรมอ�น
ไมมี เรียกวาทำไดอยางมืออาชีพที่สุด

ในที่สุดเราก็มีแผนแมบทออกมา บางสวน
ที่มีความเสี่ยงคอนขางมากอยาง Upstream
รัฐบาลจำเปนจะตองรับความเสี่ยงไปกอน ก็จะ
ทำผาน ปตท. ถามวารัฐบาลลงทุนตลอดทั้งสาย
ไดไหม คำตอบคือได แตรฐั บาลตองการใหเอกชน
มีบทบาทดวย เพราะฉะนัน้ จึงให ปตท. ผลิตตนน้ำ
แลวใหเอกชนทำปลายน้ำ โดยมีการสราง Classic
contract ขึ้นมา หนึ่งคนทำหนึ่งอยาง จะไดไม
แยงกันในชวงแรกๆ และจะได โตไปดวยกันอยาง
ราบร�น แลวก็มีพัฒนาการ เม�อตลาดโตขึ้น ก็
สามารถดำเนินการได โดยเสรี”

วารสารสงเสริมการลงทุน

ตอมาในยุคที่ราคาน้ำมันเริ่มเปนสากลและราคาแพง จึงมี
อุตสาหกรรมเคมีท่ใี ชกา ซธรรมชาติ ฉะนัน้ เราโชคดีทเ่ี ขาไปอยูในแวดวง
ของกลุม ประเทศทีม่ กี า ซธรรมชาติ ก็ตอ งถือวาเหตุผลในเร�องราวทีส่ อง
ก็คือ การที่เรามีกาซธรรมชาติขึ้นมา ทำใหเราไดเปรียบในเชิงของ
ตนทุนเม�อเปรียบเทียบกับคนที่ใชแนฟทา เพราะมันถูกตั้งราคาอิงกับ
น้ำมันเตา เม�อเอาของดีไปอิงกับของทีม่ คี ณ
ุ ภาพดอยกวาก็เลยราคาถูก
เลยกลายเปนของดีราคาถูก ฉะนั้นหลายๆ ประเทศที่พัฒนากาซขึ้น
มาแลว ก็เห็นโอกาสในการทีจ่ ะดึงสวนทีเ่ ราเรียกวา กาซเหลว ออกมา
เปนวัตถุดิบของปโตรเคมีได ซึ่งตรงนี้เราพัฒนากอนซาอุดีอาระเบีย
หรือตะวันออกกลางเสียอีก ทั้งๆ ที่จริงเขาก็มีกาซ แตปจจัยของการ
ทำอุตสาหกรรมปโตรเคมีไดคือ ตองมีตลาด ซึ่งก็คือผูประกอบการ
แปรรูปที่พรอมที่จะซื้อเม็ดจากเรา เพราะฉะนั้นเราเกิดไดกอน
ตะวันออกกลาง ทั้งๆ ที่เขาเปนเจาของวัตถุดิบ แตเขาไมมีตลาด
ขณะที่เรามีตลาดรองรับอยูแลว และก็มีวัตถุดิบดวย

ก็ตองชมรัฐบาลในสมัยนั้น ภาครัฐบาล
ภาคเอกชน และผูประกอบการรายแรกๆ ที่จบ
วิศวกรรมเคมีมา เชน ทีพีไอ ตองใหเครดิตเขา
เพราะเปนคนแรกๆ ทีเ่ อาเอทิลนี เขามาในประเทศ
กอนทีก่ ลุม ปตท. จะรูจ กั เสียอีก ตองถือวาภาครัฐ
และคนทีจ่ ะเขามาประกอบการหรือภาคเอกชนนัน้
บังเอิญเปนกลุมคนที่พรอมทั้งความรูไมวาจะใน
เชิงของเทคนิคหรือการตลาด และรัฐบาลที่มี
นโยบายเกื้อหนุนกันเปนอันมาก จึงสามารถที่จะ
ทำใหเห็นเปนชิ้นเปนอัน

ทั้งสามอยางนี้เปนพื้นฐานความสำเร็จของ
ปโตรเคมี คือ มีตลาดรองรับอยูแ ลว มีวตั ถุดบิ หลัก
และมีคนซึ่งมีวิสัยทัศนและก็คิดรวมกันไดเปน
อยางดี จนออกมาเปนแผนแมบทที่เราใชกันใน
ระยะแรกๆ
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อุตสาหกรรมปโตรเคมีมาไดสวย
แตสอบตกดานสังคมและสิ่งแวดลอม
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“ประการที่สี่ ซึ่งเปนขอที่แทบจะไมไดเอ
แตอาจจะไดบี นั่นก็คือวา หลังจากที่ทำมาสัก
ระยะหนึ่งมันถูกทอดทิ้ง จากที่รัฐบาลในสมัยนั้น
ได ใหความสำคัญสูงสุด ถึงขนาดที่มีการตั้ง
คณะกรรมการที่มีช�อวา “คณะกรรมการพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกหรือ Eastern
Seaboard” มาดูแลเร�องนี้โดยเฉพาะ แตพอ
จบตรงนั้นแลวมันถูกทอดทิ้ง ไมมี ใครมาดูแล
โดยตรงอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ ไมวาจะเปนรัฐบาล
ไหนก็ตาม ซึ่งถือวาเราไดเสียโอกาสไปจริงๆ”
นอกจากนั้น คุณหญิงยังไดกลาวอีกวา
“อุตสาหกรรมปโตรเคมีกเ็ ปนสวนหนึง่ ของหลายๆ
อุตสาหกรรมที่อยูในกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ก็ ม ี ป  ญ หาพอสมควร ความที ่ ร ี บ เร ง ให เ กิ ด
อุตสาหกรรมนี้ เราอาจจะออนในเร�องของการ
บริหารจัดการสังคมและสิง่ แวดลอม ซึง่ ตองยอมรับ
แตดิฉันเช�อวาไมมีใครตั้งใจที่จะเอาเปรียบสังคม
และสิ่งแวดลอม ดิฉันเช�อวาอยางนั้น เทาที่ดิฉัน
มองที่ผานมาเห็นวา เราตองรีบในการที่จะสราง
รายได ใหกบั ประเทศชาติ ในชวงนัน้ จะเห็นวาเรา
โตมาก มันเปนสภาวะของการมุงไปสูการพัฒนา
ชาติดา นเศรษฐกิจเปนสวนใหญ ดวยความไมตง้ั ใจ
เราอาจจะใหนำ้ หนักหรือความมุง มัน่ หรือวาความ
เขาใจในเร�องของการบริหารสังคมและสิง่ แวดลอม
อันนัน้ ตองถือวาเปนบทเรียนทีเ่ จ็บแสบมากสำหรับ
อุตสาหกรรมทีโ่ ตมาดวยเกรดเอ แตตอ งมาถูกถวง
ดวยอะไรที่เราสอบตก นั่นคือการบริหารสังคม

และสิ่งแวดลอม เราเจ็บปวดมากในการที่จะตองหยุดโครงการที่
อีสเทิรนซีบอรด ภาษีเปนแสนแสนลานบาทที่ประเทศไมไดอะไรเลย
นับเปนความเสียหายที่ทำลายคุณคาของประเทศชาติอยางมหาศาล
ในปนั้น”
ขอขยายความตรงนี้เพิ่มเติม คือ ในหนึ่งปที่หยุดไปตามที่
คุณหญิงทองทิพกลาวถึงอยูในชวงเวลาป 2552 ทีศ่ าลปกครองสูงสุด
มีคำสั่งระงับโครงการลงทุน 76 โครงการ ในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดและพืน้ ที่ใกลเคียง ตามการฟองรองของเครือขายสิง่ แวดลอม
ภาคตะวันออก

อนาคตของอุตสาหกรรมปโตรเคมี ไทย

คุณหญิงมองวาในอนาคตอุตสาหกรรมนี้จะตองเกงขึ้น มีตนทุน
ที่สูงขึ้นในทุกกรณี คำถามที่วาจะผลิตเปนไหม ทำไดดีหรือไม มีความ
เชี่ยวชาญมากขึ้นไหม และเอาวัตถุดิบจากที่ไหน ไมใชสิ่งที่น�ากลัว
เพราะวาคำถามเหลานี้เปนคำถามสำหรับคนที่ไมเคยมีกาซธรรมชาติ
เปนวัตถุดบิ สำหรับคนทีเ่ ริม่ ตนจากการไมมอี ะไรเลย แตเราไดเปรียบ
เรามีประสบการณของตลาดและความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เราไมได
เริ่มตนในหองวางเปลา และเรามีคนซึ่งมีศักยภาพสูงมาก

คนใดคนหนึ่ง เหมือนกับอีสเทิรนซีบอรดที่เปน
สมบัติของชาติ หรืออุตสาหกรรมไมสักทางเหนือ
ก็ถือเปนสมบัติของชาติ ภาคกลางที่เคยพัฒนา
เปนอูขาวอูน้ำของเรา ก็เปนสมบัติของชาติ

จากการที่ไดเขาไปศึกษาก็มคี วามคิดวาอยากจะพัฒนาเซาทเทิรน
ซีบอรดใหเปนสมบัตชิ น้ิ ตอไปของชาติ คือ มันเปนของทุกคน ไมใชของ

ในมุมมองของคุณหญิงทองทิพ เห็นวา
ภาคใตสามารถที่จะพัฒนาเปนอุตสาหกรรม
บริการได หรืออาจจะเปนศูนยกลางทางการเงินได
โดยที่ทุกอยางไมจำเปนตองเขามาที่กรุงเทพฯ
เพราะปจจุบนั ธุรกรรมทางการเงินสามารถทำจาก
ที่ ไหนก็ ได แตกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ
ตองพัฒนาใหทนั หากกฎหมายไมเอือ้ แลว สิง่ ตางๆ
เหลานี้ก็เกิดขึ้นไมได
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สำหรับ Forth wave ดิฉันเรียกมันวา “ยุคใหมของการพัฒนา
Hydrocarbon business ในพื้นที่ ใหม” คือ เซาทเทิรนซีบอรด
ดิฉนั คิดวาพืน้ ทีน่ น้ั จำเปนทีจ่ ะตองไดรบั การดูแล ตองทำตอ เรายังเหลือ
Infrastructure อยูเ ยอะทีย่ งั ใชไมหมด ยังมีพน้ื ทีท่ ส่ี ามารถนำมาตอยอด
จากพื้นฐานปโตรเคมีที่อีสเทิรนซีบอรด สามารถขยายการสรางมูลคา
เพิ่มไดอีกเยอะ อันนั้นก็เปนอีกอยางหนึ่งที่ดิฉันอยากเขาไปศึกษา

วารสารสงเสริมการลงทุน

“เราอาจจะตองคอยนโยบายจากรัฐบาลที่จะตองชัดเจนกวานี้
ซึ่งเม�อกอนนโยบายของรัฐบาลชัดเจนมาก เม�อเราจะทำปโตรเคมี
เราจะใชมันมาเปนเคร�องมือในการพัฒนาชาติ เราก็มีแผนแมบทที่ 1
และ 2 แตหลังจากนั้นมันเริ่มซบเซาไปหมด ดิฉันไดทำการศึกษาที่
เราเรียกวา First wave หรือคล�นลูกที่ 1 ก็คือ Petrochemical
development first wave ซึ่งเปดตัวไดฮือฮามาก ก็เอาภาครัฐกับ
ภาคเอกชนมาชวยกันคิด พอจบการศึกษาเร�องนี้ ทุกโครงการทีพ่ ดู กัน
ไวถูกจองหมด เพราะความที่เขาเห็นการวิเคราะหอยางชัดเจนวาเรา
จะไปไดอยางไร ไปไดแคไหน แลวตลาดเราอยูที่ไหน

สำหรับภาคอีสานกับภาคใตนน้ั มีความคิดวา
เราจะตองเขาไปทุมเทใหเขามีชีวิตที่ดีขึ้นกวานี้
ภาคใต โตนอยมาก เม�อประมาณป 2541 หรือ
2542 มีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 6 กวา แต
ภาคใต โตแครอยละ 1 กวา นั่นแปลวา ตอง
เปลี่ยนแปลงหลายอยางในภาคใตเชน ตองดึง
ทรัพยากร หรือผลิตภัณฑที่ภาคอ�นผลิตแลวนำ
ไปใชคอื ไปจำกัดดานเศรษฐกิจดวย การทองเทีย่ ว
อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ผลิตผลจากปาลมน้ำมัน
และการประมงอีกเล็กนอย แต Multiplier effect
ของธุรกิจเหลานี้มีนอย เราจะตองใชเคร�องมือ
ที่มันมีตัวคูณเยอะๆ ไมวาจะคูณในเชิงของการ
จางงาน การเงิน หรือการสรางคุณคา ซึ่งก็ตอง
เปน Hydrocarbon business ทีม่ ี Value chain
ยาวมาก และก็มี Multiplier effect สูงมาก ดิฉนั
คิดวาเราจะตองเอาพลังงาน เอาไฮโดรคารบอน
มาผนวกกับสิ่งที่เขามีอยูแลวในภาคใต คือ
น้ำมันปาลม ยางธรรมชาติ มาผสม เชน ทำ
ไบโอดี เ ซล ทำ Oleo chemistry โดยคง
วัตถุประสงคเดิม คือ วัตถุดบิ และการเกษตรของ
ภาคใต มาผนวกกับ Hydrocarbon molecule
แลวคอยๆ โตไป”
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วารสารสงเสริมการลงทุน
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“ดิฉันตองพูดวาเฟสที่ 1 นั้นภาครัฐเปน
ผูนำ แตในเฟสที่ 2 นั้น ภาครัฐไปไมทัน และเม�อ
ภาครัฐไมนำ ก็ทำใหภาคประชาชนไมรูจะไป
ทางไหน และภาคเอกชนซึ่งก็คือ ภาคประชาชน
เหมือนกันก็ ไมรูจะไปทางไหนเชนกัน ซึ่งภาค
ประชาชนที่เปนผูประกอบการเคยไดรับความ
เสียหายจากอีสเทิรนซีบอรด รัฐควรตองเขามา
ดูแลตรงนี้ ซึ่งเวลานี้ชาเพราะภาครัฐ ภาครัฐไป
ไมทัน ตองยอมรับวาภาครัฐยังไมไดเขามาเปน
ผูนำในการพัฒนาชาติตอไป”

การรูจักวางตัว
คือ หลักการในการทำงานรวมกับคนอ�น

นอกเหนือจากประสบการณดา นอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีแลว ทางทีมงานบีโอไอ ไดสอบถาม
บทบาทของผูหญิงไทยในวงการอุตสาหกรรม ซึ่ง
คุณหญิงทองทิพมีแงคิดที่น�าสนใจวา การที่เปน
ผูห ญิง ทีต่ อ งทำงานในแวดวงทีส่ ว นใหญเปนผูช าย
นั้น ไมไดเปนปญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน
“ลูกศิษยที่เปนผูหญิงแลวเปนใหญเปนโต
ก็ ไมเห็นมีปญหาอะไรในการทำงาน สมัยเรียน
ดิฉันเปนผูหญิงคนเดียว ที่เรียนอยู ในคณะ
วิศวกรรมศาสตรที่มหาวิทยาลัยแคนเทอรเบอรี่
นิวซีแลนด พวกเด็กผูชายอาจจะรูสึกตกใจ
แปลกใจที่ทำไมเด็กผูหญิงหนาเหลืองๆ ดำๆ มา
เรียนหนังสือกับเขาอะไรแบบนี้ พอเรียนดวยกัน
ไปเสร็จแลวก็เฮฮากันไมรูสึกวามีปญหาอะไร
แตสิ่งหนึ่งก็คือ การวางตัวในหมูคนที่เปน
ผูชาย สิ่งหนึ่งที่ทำใหดิฉันไมเคยมีปญหา เปน
เพราะการวางตัวของดิฉนั เพราะเปนคนทีม่ คี วาม
รูส กึ วาฉันยังเปนผูห ญิง ถึงแมจะเอ็งขายังไง แต
ก็เปนเร�องธรรมดาของเด็กผูห ญิงทีเ่ รียนโรงเรียน
ประจำ เร�องคำพูดมันอีกเร�องหนึ่งแตจะตองถือ
เกียรติของผูหญิง ดิฉันคาดหวังวาเวลาที่จะเขา

ประตู ผูช ายจะเปดประตูให ซึง่ มันอาจจะไมใชธรรมเนียมของคนไทยนัก
แตเพราะดิฉันโตเมืองนอก ไปเมืองนอกตั้งแตอายุ 11 ขวบ
เวลาที่อยูที่เมืองนอกการวางตัวของดิฉันคงทำใหเขาเกรงใจ
ไมเคยถูกแกลง เพ�อนๆ จะใหความเกรงใจมาก จนกระทั่งเม�อตอนที่
กลับไปครั้งหลัง เม�อตอนอายุ 40 - 50 ปแลว ทุกคนเปนใหญเปนโต
กันแลวทั้งนั้น ที่มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งจัด
ทุกๆ 4 ปและจะมีการเวียนจัดกัน ที่ไทยเราก็เพิง่ จัดไปเม�อไมนานมานี้
ตอนนัน้ นิวซีแลนดเปนเจาภาพ เพ�อนฝูงซึง่ บางคนเปนอาจารยบอกวา
ดิฉันเปนผูหญิงคนเดียวที่มาเรียน มากลาวปราศรัยใหหน�อยสิ เราก็
ไปไดเจอเพ�อนเกา เพ�อนก็บอกวามีความลับจะบอกอยางหนึ่งวาตอน
ทีเ่ รียนหนังสือ ความจริงเขาอยากพูดกับเรามาก อยากชวน แตเขาอาย
กลายเปนเขาอายไมใชเราอาย แบบนี้เปนตน ดวยความที่เราอาจจะ
วางตัวใหเขาไมสามารถมาสนิทสนมคุนเคยจนเกินไป ซึ่งก็เปนที่รูกัน
ในแผนกวาดิฉันสามารถดูแลตัวเองได
ศาตราจารยทส่ี มั ภาษณถามวาแน�ใจหรือวาจะเรียนวิชาทัง้ หมดได
ก็เลยตอบวาไมไดรูสึกอะไรเพราะโตมาในโรงเรียนสหศึกษาที่มีผูหญิง
ผูชายเรียนรวมกัน ไมมีความรูสึกวารับมือเด็กผูชายไมได จนมาถึง
ทุกวันนี้ ถามวาความเปนผูหญิงมันมีอุปสรรคอะไรไหม ไมมีเลย แต
ดิฉันคิดวามันเปนขอไดเปรียบแทนที่จะเปนอุปสรรค เพราะเราไมได
ทำตัวใหเขาเห็นวาเราไรสาระ อาจจะมีความเกรงใจหรือความทึ่งมาก
กวาก็ ได เพราะฉะนั้นมันอยูที่การวางตัวของเรา”

เหตุผลที่เลือกเรียนวิศวกรรมศาสตร

“จะเห็นวาจริงๆ แลวถาเปรียบเทียบสังคมไทย กับสังคมอินเดีย
จีน หรือญี่ปุน หรือในเอเชียประเทศไทยสังคมไทยใหเกียรติผูหญิง
มากทีส่ ดุ ประเทศอ�นทัง้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด มีผหู ญิงประเทศไหน
ทำงานขางนอกไดเทาประเทศไทย
ในเชิงของการเขามามีบทบาทของผูหญิง เราโตมาในสังคมไทย
ที่ผูหญิงมีบทบาท นึกถึงสมเด็จพระศรีสุริโยทัย นึกถึงผูหญิงที่อยู
เบื้องหลังของการพัฒนาชาติ ตัวอยางงายที่สุด คือ สมเด็จพระ
พันวัสสาอัยยิกาเจา พระอัยกาในสมเด็จพระเจาอยูห วั พระองคปจ จุบนั
สรางกาชาดมากับมือ นึกถึงสมเด็จพระพันปซึ่งเปนผูสำเร็จราชการ
แทนพระองค มีผหู ญิงชาติอน� ไหมทีเ่ คยทำ ไมมี เพราะฉะนัน้ สังคมไทย
ตองบอกวา ถาในเชิงของการเกิดมาเปนผูห ญิง จงเกิดมาเปนผูห ญิงไทย
เพราะมีบุญสุดขีด ดวยสังคมที่ยอมรับและใหเกียรติผูหญิง
จริงอยูท เ่ี ราทำกับขาว แตเพราะเราทำดวยความรัก เราอยากทำ
ไมไดถูกบังคับนะ ที่เราทำเพราะผูชายกำลังไปหาผักหาปลาอยูในไร
แลวเราจะใหเขามาทำเองอีกหรือ เพราะฉะนั้นตองถือวามันเปน
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ในยุคสมัยที่คุณหญิงทองทิพยังเยาววัยอยูนั้น คานิยมของ
เด็กผูหญิงไทยในสมัยนั้น มักนิยมเรียนอักษรศาสตร บัญชี หรือ
บริหาร แตคุณหญิงทองทิพเลือกที่จะเรียนวิศวกรรมศาสตรเหตุผล
เปนเพราะ

จากบทสัมภาษณ ในวันนี้ ทำใหไดขอ คิดและ
ความรูจ ากคุณหญิงทองทิพมากมาย ซึง่ สวนหนึง่
เป น การถ า ยทอดประสบการณ ก ารบุ ก เบิ ก
อุตสาหกรรมปโตรเคมีไทย และสวนหนึง่ เปนการ
บอกเลาถึงการยอมรับในบทบาทของผูหญิงใน
วงการอุตสาหกรรมและในสังคมไทย ซึง่ คุณหญิง
ไดกลาวทิง้ ทายไววา “ดิฉนั ไมรวู า ผูห ญิงไทยคนอ�น
เขาจะคิดแบบนีห้ รือเปลา แตถา เขาไมเห็นคุณคา
ของการเกิดมาเปนผูหญิงไทย ก็ ใหเขาไปเปน
ผูหญิงชาติอ�น แลวเขาจะรูสึก”

วารสารสงเสริมการลงทุน

Social Cooperation ที่ดิฉันถือวาฉันเปนหนี้
แผนดินนี้ ในการที่ใหเกียรติดฉิ นั มาก ในการที่ให
ดิฉันเกิดมาเปนผูหญิงไทย ซึ่งคิดวาตะวันตก
เสียอีกที่ผูหญิงตองเรียกรองสิทธิ์มาโดยตลอด
การทีค่ ณ
ุ เปนผูห ญิงไทยมีกฎหมายขอไหนบางไหม
ทีห่ า มไมใหคณ
ุ ทำ อาจจะมีบา งในบานคนเชือ้ สาย
จีนที่ตองทำงานบางงานที่เด็กผูชายไมทำ เชน
ถูบาน ลางจาน แตนั่นมันคือ Family value
ที่ใหเกียรติคนในบาน แตเม�อออกไปขางนอกแลว
สังคมใหเกียรติทง้ั สองเพศเทาๆ กัน เพราะฉะนัน้
จะเห็นวาในเอเชียผูหญิงชักใยอยูหลังฉาก แลว
จะกลัวทำไม”

ช�อ - สกุล คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต
สถานที่ทำงาน สถาบันปโตรเลียม
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แหงประเทศไทย
ชัน้ 20 อาคารสำนักงานใหญ
บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 วิภาวดีรังสิต จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2537 3599
โทรสาร 0 2537 0449

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ประวตการศึกษา

• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยแคนเทอรเบอรี่
ไครสทเชิรช นิวซีแลนด
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยแคนเทอรเบอรี่
ไครสทเชิรช นิวซีแลนด
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร (เคมี และ
วิชารอง - เศรษฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยแคนเทอรเบอรี่
ไครสทเชิรช นิวซีแลนด

ตำแหนง/ประวตการทำงาน

• กรรมการ มูลนิธิเพ�อสถาบันปโตรเลียม
แหงประเทศไทย
• กรรมการอำนวยการ
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
• อาจารยสอนธุรกิจน้ำมัน กาซธรรมชาติ
และปโตรเคมี
• ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ
สถาบันวิทยาการพลังงาน
ตั้งแตป 2555
• กรรมการบริหารดานพลังงาน
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
(องคการมหาชน) ตั้งแตป 2550

• คณะกรรมการตัดสินรางวัล Platt’s Global Energy Awards
เพ�อคัดเลือกใหรางวัลแกบริษัทน้ำมันและกาซ และผูบริหาร
ทั่วโลก ในรางวัลประเภทตางๆ ตั้งแตป 2547
• คณะกรรมการปโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน ตั้งแตป 2547
• คณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ตั้งแตป 2547
• กรรมการผูเชี่ยวชาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการอุตสาหกรรม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
• กรรมการผูเชี่ยวชาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการอุตสาหกรรมปโตรเลียม
ปโตรเคมีและเคมี
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

จากนั้นในปถัดมา รัฐบาลไดนำโครงการอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีบรรจุไว ในแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก
และแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกขึ้น
เพ�อนำกาซธรรมชาติที่ถูกคนพบมาใช ใหเกิดประโยชนสูงสุด
และเพ�อรองรับความตองการใช ในประเทศเปนหลัก โดยเรียก
แผนพัฒนาดังกลาววา “แผนแมบทการจัดตั้งอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี” หรือที่เรียกสั้นๆ วา โครงการ NPC 1
โครงการ NPC 1 ไดเริ่มตนกอสรางโรงงานเม�อปลายปี
2529 และดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณเม�อป 2533 มีโรงงานใน
กลุม NPC 1 รวมทั้งสิ้น 5 โรงงาน ประกอบดวยโรงงานขั้นตน
1 โรง และขั้นตอเน�องอีก 4 โรง ทั้งหมดมีสถานที่ตั้งโรงงาน
ในกลุมอยูในบริเวณเดียวกันคือ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง โดยโครงการ NPC 1 มีจุดเดนคือ มีความสมดุล

กันในดานกำลังผลิตระหวางหน�วยขั้นตน
และขั้นปลาย ใชวัตถุดิบตั้งตนในประเทศ
ทั้งหมดคือ กาซธรรมชาติ
ปจจุบัน โครงการในแผน NPC 1 ยัง
ดำเนินการอยู แตอาจจะมีการเปลีย่ นช�อบริษทั
เพ�อความเหมาะสมกับธุรกิจเปนครั้งๆ ไป
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การพั ฒ นาโครงการอุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี แ ห ง ชาติ
(National Petrochemical Complex phase 1) หรือ NPC
เปนความริเริ่มของรัฐบาลในยุคนั้น โดยเริ่มตนจากการคนพบ
แหลงกาซธรรมชาติในอาวไทย และจัดตัง้ โรงแยกกาซขึน้ ทีต่ ำบล
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ในป 2524

วารสารสงเสริมการลงทุน

• ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษา บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท สยามฟายนเฆมี จำกัด
• Director Eeritus, Circum-Pacific Council
• ประธานกิตติมศักดิ์
จัดงานการประชุม APIC 2006 Organizing Committee
• อดีตผูอำนวยการ
สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย
• อาจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ผูชวยสอนและวิจัย
มหาวิทยาลัยแคนเทอรเบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด

ผูหญิง ความกาวหนา ความสำเร็จ

ชอแกว ประสงคสม

นักธุรกิจสาว
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กับกระเปาที่มาจากแรงบันดาลใจ
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คุณพฤทธินนั ท ลิม่ วรวิวฒ
ั น หรือคุณเมย เปนสาวนอยคนเกงทีเ่ ริม่ ธุรกิจในป 2555 ทีผ
่ า นมา ดวยวัยเพียง
25 ป นับเปนนักธุรกิจรุนใหมที่รักแฟชั่น และการออกแบบ นำสิ่งที่ตัวเองช�นชอบมาทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จ
เปนเจาของธุรกิจดวยวัยที่หลายคนยังเพิ่งเริ่มตนทำงาน เร�องราวของคุณเมยนาจะสรางแรงบันดาลใจใหคนรุนใหมที่
ตองการสรางตัวเอง และตองการอยูกับสิ่งที่ตัวเองรัก สามารถสรางเม็ดเงินจำนวนมากได วารสารสงเสริมการลงทุน
ขอนำเร�องราวของคุณเมยมาเผยแพรเพ�อเปนชองทางใหทานผูอานไดมองเห็นถึงการดึงศักยภาพที่มี ในตัวเองมา
ใชใหเปนประโยชนคะ
คุณเมยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย New Cassel ประเทศอังกฤษ หลังจบการ
ศึกษาไดไมนานนัก ก็ไดเขาเปนพนักงานของบริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ
หรือ CPF แตหลังจากทำไดเพียงปเดียวคุณเมยก็คน พบวาไมใชสง่ิ ทีต่ วั เอง
ชอบ สิง่ ทีฝ่ น ไวมาตลอดเวลาคือ อยากเปนเจาของธุรกิจ และดวยความ
มุง มัน่ ผสมกับความกลาทีม่ อี ยูในสายเลือด จึงตัดสินใจลาออกจากงานที่
คนรอบขาง หรือแมแตครอบครัวมองวามีความมัน่ คงและกำลังไปไดดี
คุณเมยไดเริม่ ทำธุรกิจในวัยเพียง 25 ป ดวยการเดินทางไปประเทศ
จีน เพ�อไปหาลูท างการคา และดวยความเปนผูห ญิงรักสวยรักงาม ชอบ
แตงตัวเปนทุนเดิมอยูแ ลว จึงถูกใจกระเปายีห่ อ หนึง่ ของจีนทีว่ างขายอยู
ในตลาด คุณเมยจึงเหมาซือ้ กระเปานัน้ มาดวยเงินทีถ่ อื เปนการตัง้ ตนทาง
ธุรกิจเพียง 40,000 บาท ขณะนัน้ ยังไมรดู ว ยซ้ำวาจะนำไปวางขายที่ใด
อาศัยความเช�อมัน่ วาการเลือกซือ้ กระเปาทีม่ รี ปู ทรงสวยงาม ราคาไมแพง
เกินไปน�าจะขายไดไมยากนัก
และเม� อ กลั บ มาถึ ง เมื อ งไทย คุ ณ เม ย ได ห าพื ้ น ที ่ ข ายแถว
สยามสแควร ซึ่งเปนแหลงศูนยรวมวัยรุนที่มีกำลังซื้อพอสมควร
ในทีส่ ดุ ดวยความเกงและความโชคดีจงึ สามารถนำกระเปาทีซ่ อ้ื มาไปวาง
ขายทีร่ มิ ฟุตบาทของทางเดินสยามสแควร ซึง่ ในขณะนัน้ ตองฝาทัง้ ดาน
แมคา ดวยกันเองและมาเฟยประจำถิน่ แตคณ
ุ เมยก็สามารถเอาตัวรอด
มาได โดยเสียคาเชาวันละ 300 บาทตอวัน

ปรากฏวากระเปาทีค่ ณ
ุ เมยเหมามาขายจากเมืองจีนนัน้ ขายดีเปน
เทน้ำเททา ขายหมดภายในเวลาเพียง 2 วันเทานัน้ เม�อมีทข่ี ายของ
แตกระเปาจากเมืองจีนกลับขายหมดแลว คุณเมยจึงตัดสินใจไปสำเพ็ง
เพ�อหากระเปามาขายเพิ่มเติมอีก และก็เชนเดิมคุณเมยเดินเลือกซื้อ
กระเปาดวยตัวเอง อาศัยความรักความชอบแฟชัน่ เปนทุน ทำใหกระเปา
ทีน่ ำมาขายเปนทีน่ ยิ มของวัยรุน ทีเ่ ดินช็อปปง สยามสแควรเปนอยางมาก
ดวยวารูปทรงสวยงาม ใชงานงาย และราคาไมแพง

จุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกจุดหนึ่งคือ หลังจากนั้นไมนานคุณเมยได
ออกรายการ “คนกลาฝน” ทางชองไทยพีบีเอส ซึ่งหลังออกอากาศ
ไมนานนัก ปรากฏวามีลูกคาจากตางจังหวัดแทบทุกจังหวัด โทรศัพท
มาหาและขอนำสินคาไปขาย ตอจากนั้นจึงเริ่มออกบูธตามศูนยแสดง
สินคา เชน เมืองทองธานี ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ และเดอะไนน
พระรามเกา ทำใหกระเปาวีลาเตเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น และเริ่มมีลูกคา
ขอใหคุณเมยผลิตกระเปาเปนของพรีเมียมใหบริษัท หรือหน�วยงาน
ราชการ เพราะราคาไมแพง แตสวยงาม และคุณภาพดี

ปจจุบันคุณเมยมีโรงงานอยูทั้งในกรุงเทพฯ
และหาดใหญ เปนแรงงานไทยทั้งสิ้น จำนวน
ประมาณ 50 คน อยูกันเปนครอบครัวใหญ ซึ่ง
คุณเมยเองก็ไดรบั ความรูเ ร�องการใชวสั ดุ และความ
เปนไปได ในการออกแบบจากกระดาษสูค วามเปน
จริงจากแรงงานเหลานี้ที่คอยชวยใหคำแนะนำ
รวมถึงเหลาลูกคาเองดวย ทุกคนจึงเปรียบเสมือน
ครูและบทเรียนใหไดเรียนรูอยางไมรูจบ

ปจจุบันนี้ สัดสวนของการผลิตกระเปา รอยละ 80 จะเปนการ
รับจางผลิต (OEM) สวนอีกรอยละ 20 เปนกระเปาภายใตยห่ี อ Vilate
ที่เปนเชนนี้เพราะคุณเมยไมมีกำลังคน และมีไมมีเวลาเพียงพอที่จะ
ออกแบบกระเปาเชนกอนหนานีแ้ ลว เน�องจากงานรับจางผลิตมีเขามา
มากอยางตอเน�อง แตคณ
ุ เมยไดวางแผนไววา ในอนาคตอีกไมเกิน 5 ปน้ี
จะกลับมาพัฒนากระเปา Vilate ใหฟนกลับมาอีกครั้ง

วารสารสงเสริมการลงทุน หวังวาเร�องราวของ
คุณเมยที่เปนผูบริหารหญิงจะเปนแบบอยางให
ผูอานไดมองเห็นโอกาสความมานะ ความมุงมั่น
ตั้งใจจริง ลงมือปฏิบัติ รวมถึงการทำงานดวยใจ
ยุติธรรม ไมเอาเปรียบผูบริโภค ซึ่งจะทำใหการ
ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จไดอยางแน�นอน
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คุณเมยไดฝากขอคิดที่น�าสนใจไววา การทำ
กระเปาขายนัน้ แมจะมีคแู ขงในตลาดเปนจำนวน
มาก แตนั่นก็เปนการแสดงใหเห็นวาสินคานั้นๆ
ยังมีอนาคต และมีโอกาสอีกมาก จึงทำใหมผี สู นใจ
เขามาแขงขันในตลาด แตสิ่งที่สำคัญคือ สินคา
ตองมีคุณภาพ บริการหลังการขายที่ดี ราคาที่ไม
แพงจนเกินไป เนนวาผูผลิตอยูได คนซื้ออยูได

วารสารสงเสริมการลงทุน

นอกเหนือจากการขายกระเปาแลว สิง่ ทีเ่ ปนผลพลอยไดทส่ี ำคัญ
และเปนที่มาของการเปนเจาของธุรกิจของตัวเองก็ ไดเกิดขึ้น เม�อคิด
ไดวา เหตุใดจึงไมทำแบรนดของตัวเองขาย โดยเนนใชวสั ดุทม่ี คี ณ
ุ ภาพ
ตัดเย็บดี การออกแบบให ใชงานงาย ราคาไมแพง และคุณเมยลงมือ
ออกแบบเองจึงไมซ้ำแบบใครในตลาด เนนวาเปน “สินคาจากผูผลิต
สงตรงถึงผูบริโภค” โดยในชวงแรกจางโรงงานเพ�อนของคุณแม
ตัดเย็บไปกอน ทำใหราคาตนทุนไมสงู เกินไป เพราะใชวตั ถุดบิ เปนหนัง
เทียมหรือโพลียรู เิ ทน ซึง่ สามารถขายได ในราคาเพียง 350 - 550 บาท
เทานั้น โดยใชช�อยี่หอวา Vilate (วีลาเต) และตัดสินใจหาเชารานที่
สยามสแควรขายกระเปาเปนจริงเปนจัง ในชวงนั้นจึงมีลูกคาที่เขามา
ซื้อกระเปาทั้งแบบปลีกและแบบสง เพ�อนำไปขายในตางจังหวัด เชน
นครปฐม ฉะเชิงเทรา รวมทั้งในตางประเทศ เชน สิงคโปร อินเดีย

บทความพิเศษ

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล

10 ความเช�อ

ของคนเกาหลี
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หลังจากที่เราอานเร�องหนักๆ ของเกาหลีมามากแลวในวารสารสงเสริมการลงทุนฉบับกอน ฉบับนี้ผูเขียนจึงอยากจะ
ผอนคลายทานผูอานดวยเร�อง 10 ความเช�อแปลกๆ ของคนเกาหลี โดยผูเขียนไดพบเร�องราวนี้จากในเว็บไซต
www.hellomiki.com เขียนโดย ผูใชนามปากกาวา nuch ซึง่ ตองขอขอบคุณมา ณ ทีน่ ด้ี ว ย
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หลายคนคงเคยไดยินความเช�อโบราณของคนไทย อยาง “หาม
ตัดเล็บตอนกลางคืน” หรือ “ถารองเพลงในครัวจะมีสามีแก” กัน
มาบาง ซึง่ อาจไมใชเฉพาะประเทศไทยเทานัน้ แตละประเทศก็คงจะมี
ความเช�อของตนแตกตางกันไปตามแตวัฒนธรรมของตัวเองเชนกัน
อยางที่เกาหลีใตก็มีความเช�อแปลกๆ พวกนี้ดวยเชนเดียวกัน แถม
บางครั้ง ยังเปนความเช�อที่ตรงกันของไทยอีกดวย เรามาดูกันวา
10 ความเช�อแปลกๆ ของคนเกาหลีมีอะไรบาง ตามมาดูเลยครับ

1. ทางเดินขางกำแพงวังด็อกชูกุง

มีความเช�อวา หากคูร กั คูใด เดินดวยกันไปตามทางเดินขางกำแพง
ของพระราชวัง ด็อกชูกุง ซึ่งตั้งอยู ใจกลางกรุงโซลตรงขามกับ
City Hall และ Seoul Plaza แลวละก็ ไมนานคูร กั คูน น้ั จะตองเลิกรา
กันในที่สุด
โดยที่มาของความเช�อนี้ ไมใชแคตำนานธรรมดาๆ แตมาจากสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริง นั่นก็เพราะวาที่ปลายถนน เสนรอบกำแพงวังแหงนี้ เคย
มี “ศาลครอบครัวแหงกรุงโซล” ตัง้ อยู ดังนัน้ เม�อคูส ามี - ภรรยาคูใด
ตองการจะหยาขาดกัน พวกเขาก็ตองเดินไปบนถนนเสนนั้นดวยกัน
นั่นเอง

2. สิ่งที่หามทำกอนการสอบ

3. อยาตัดเล็บตอนกลางคืน

เม�อคุณตัดเล็บตอนกลางคืน แลวทิ้งเศษเล็บเอาไว บรรดาหนูๆ
จะพากันมากินเศษเล็บของคุณ เม�อมันกินไปแลว มันจะสามารถกลาย
รางเปนมนุษยและมีรปู รางหนาตาเหมือนเจาของแลวจะขโมยวิญญาณ
เราไป พอหนูตวั นัน้ กลายสมบูรณแบบแลว เราจะหายสาปสูญตลอดไป
อาจเปนเพราะวา ในสมัยกอนทีย่ งั ไมมไี ฟฟาใช การตัดเล็บตอน
กลางคืน จะกอใหเกิดอันตราย ถาไมระวังอาจพลาดไปโดนเนือ้ ตัวเอง
จนบาดเจ็บเขาไดนน่ั เอง ถือวาเปนความเช�อทีเ่ กิดจากความหวังดีกว็ า ได
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คนเกาหลีถือเร�องการสอบเปนเร�องจริงจังในชีวิตมากๆ เลยเกิด
ความเช�อเหลานี้ขึ้น อาทิ ไมควรทานอาหาร ที่มีลักษณะล�นๆ เชน ซุป
สาหราย หรือ บะหมี่ เพราะนั่นจะทำใหสมองคุณไหลล�นตามไปดวย
แลวอะไรทีเ่ คยทองจำอะไรเอาไวจะไหลออกไปหมด ตรงกันขามถาจะ
ใหดีก็ตองทานอาหารเหนียวๆ แทน เชน ขนมโมจิ หรือ ขนมท็อฟฟ
เพ�อที่ ความรูที่มีอยูจะติดหนึบไมหนีหายไปไหนแน�ๆ หรือบางคนยังมี
ความเช�อดวยอีกวาอยาอาบน้ำกอนการสอบ เพราะความรูที่คุณมีจะ
ถูกชะลางออกไปพรอมกับน้ำดวย... เรียกไดวาตัวเหม็น ไมเปนไรขอ
อยาใหสอบตกเปนพอนี่เอง

วารสารสงเสริมการลงทุน

และหากใครไดยนิ คนรักของตนพูดออม ๆ ทำนองวา “เราไปเดิน
ขางกำแพงวังด็อกชูกุงกันเถอะ” ใหสงสัยไดเลยวา นั้นคือสัญญาณ
การขอบอกเลิกจากเขา หรือเธอคนนั้นก็เปนได

4. หามผิวปากตอนกลางคืน

การผิวปาก หรือการเปาขลุยเกาหลีโบราณ
ตอนกลางคืน เช�อวาจะเปนการเรียกบรรดาภูตผี
หรือ พวกงูใหมารวมตัวกันที่นั่นได ซึ่งก็ตรงกับ
ความเช�อโบราณของไทยเชนกันวา ถาผิวปาก
ตอนกลางคืนจะเปนการเรียกผีใหมาหา
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5. วันยายบาน
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ถาคุณตองการยายบาน วันที่ขนของจาก
บานเกาไปบานใหม จะตองดูฤกษ ใหดๆี ทีป่ ระเทศ
เกาหลี มีความเช�อกันวา ควรจะยายบานใน “วัน
ปลอดภูตผี” โดยบริษัทรับจางยายบานสวนใหญ
จะรูวันที่เหลานี้ดี พวกเขาจะบอกคุณไดวาใน
เดือนนั้น มีวันไหนบางที่จะปลอดภัยตอการยาย
บาน โดยไมมีวิญญาณรายจากที่เกาติดตามไป
รบกวนคุณที่บานใหมดวย
อีกอยางก็คือ ในวันที่ยาย ไมตองทำความ
สะอาดบานหลังเกาเพราะที่นั่นคุณไดทิ้งขยะ
ฝุนผง และเศษเล็บที่ตัดทิ้งไว สิ่งเหลานั้นจะทำ
ใหวญ
ิ ญาณรายหลงคิดวาคุณยังอยูท น่ี น่ั ไมไดยา ย
ออกไปไหน แลวพอคนทีย่ า ยมาแทนคุณเขาไปทำ
ความสะอาดใหแลว คราวนีว้ ญ
ิ ญาณรายก็จะไมมี
วันตามหาคุณเจอ อีกตอไป

6. ใหรองเทาเปนของขวัญ

อยามอบรองเทาใหกับใครที่มีความสำคัญ
กับคุณ เพราะนั่นอาจจะทำใหเขาวิ่งหนีหายไป
จากคุณได… แตถาใครเผลอใหไปแลว ก็มีวิธีแก
คือใหคนที่ไดรบั รองเทาคูน น้ั จายเงินใหกบั คนที่ให
ของขวัญมา (ไมตองเปนจำนวนเงินมาก แค
10 - 100 วอนก็ได) ทำแบบนีแ้ ลว จะไดดเู หมือน
กับวารองเทาคูนั้น ไมใชของขวัญที่ไดมา แตเคา
เปนคนซื้อมาใสเอง

7. คนที่มี ใฝอยู ใกลปาก

วากันวา อยาหลงเสน�หคนที่มีใฝอยูใกลปาก เพราะเขาคนนั้น
เช�อใจไมคอยได ดังนั้นในเกาหลี บางทีก็จะเรียกลอเลียนคนที่มีใฝอยู
ใกลปากวา เจาชูเหมือนลม ซึ่งเปนคำที่มักใชเรียกคนที่เจาชูมากๆ
นั่นเอง

8. อยาปอนไก ใหสามีทาน

คนเปนภรรยาไมควรปอนไก หรือวาสัตวปกอ�นๆ ใหสามีทาน
นั่นเปนเพราะวาพวกมันมีปก ถาหากวาทองของสามีคุณเต็มไปดวยไก
บางทีเคาอาจบินได แลวก็บินหนีหายไปจากคุณ
ตองการใหลูกๆ ของคุณตัวสูงไวๆ ขอแรก อยากระโดดขาม
ตัวลูกของคุณเด็ดขาด มันจะทำใหเขาไมอาจสูงขึ้นไปกวานั้นได
อีกแลว สวนขอสองคือ ถายิ่งตัดผมสั้นๆ จะยิ่งทำใหตัวสูงขึ้นเร็วตาม
ไปดวย
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9. วิธีเรงความสูง

10. เอามือจับที่ตา
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จากความเช�อ 10 ขอเหลานี้ บางขออาจฟงดูประหลาดไปหน�อย
แตบางขอก็ดูจะเปนความหวังดี ตั้งใจเตือนใหเราทำอะไรดวยความ
ระมัดระวังนั่นเอง เพราะไมวาแตละประเทศหรือแตละบุคคล จะมี
ความเช�อเหมือนหรือตางกันยังไง สุดทายการทำอะไรดวยสติรอบคอบ
ไมประมาท จะสงผลดีตอตัวเราเองที่สุดแลว ใชไหมครับ

ขอขอบคุณขอมูลจาก www.hellomiki.com
และผู ใชนามปากกาวา nuch
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มีความเช�อวา หลังจากที่เอามือไปจับโดนผีเสื้อหรือแมลงเมาแลว
หามเอามือมาจับที่ตาของคุณ เพราะจะทำใหตาบอดได (แตความจริง
ก็คือ ที่ผีเสื้อตัวนั้นอาจจะมีละอองเกสรดอกไมบางชนิดติดอยู ถาเขา
ตาแลวอาจกอความระคายเคืองตอดวงตาได)

บทความพิเศษ

ดร. ชัชฎาภรณ กรุงเกษม
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การสู
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วิกฤติการณขาดแคลนแรงงาน

การเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ น (AEC) ทำใหเกิดการลงทุนเพิม่ ขึน้ มาก สงผลใหความตองการแรงงานเพิม่ ขึน้
ตามไปดวย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดประมาณการวาอีก 3 ปขางหนา ภาคอุตสาหกรรมไทยจะตองการแรงงาน
เพิ่มมากขึ้นถึง 1 ลานคน เม�อประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมอาจจะหันไปใชแรงงานของประเทศ
เพ�อนบานที่มีคาจางต่ำกวา โดยเฉพาะแรงงานกัมพูชา พมา ลาว และเวียดนาม แรงงานเปนปจจัยการผลิตที่สำคัญ
ตอภาคการผลิตในระบบเศรษฐกิจของประเทศ หากแรงงานมีความรูความสามารถ มีทักษะและศักยภาพก็จะสงผลให
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาคการผลิตของประเทศสูงขึ้นตอไป

กลุมอิเล็กทรอนิกสและ
เคร�องใชไฟฟาตองการสูงสุด
รองลงมา คือ กลุมผลิตภัณฑโลหะ
เคร�องจักร และยานยนต
โดย 2 หมวด รวมกัน
มากกวากึ่งหนึ่งของทั้งหมด

โครงการไดรับสงเสริมป 2555
ตองการแรงงาน 2.6 แสนคน

ความตองการแรงงานทุกระดับการศึกษา ของกิจการที่ไดรบั อนุมตั ิ
การสงเสริมการลงทุนทั้งหมดในป 2555 มีจำนวน 267,789 คน โดย
หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา มีความตองการ
สูงสุด 74,519 คน รองลงมาคือ หมวด 4 กิจการผลิตภัณฑ โลหะ
เคร�องจักร และยานยนต 60,809 คน โดยความตองการของ 2 หมวด
รวมกันเปนจำนวนมากกวากึ่งหนึ่งของความตองการทั้งหมด

ความตองการแรงงานในหมวด 7 หมวดอุตสาหกรรมที่ ใหการสงเสริมฯ
จำแนกตามระดับการศึกษาเปรียบเทียบ ป 2554 และป 2555
ระดับ
การศึกษา

หมวด
อุตสาหกรรม

ปริญญาตรีขึ้นไป ปวส./ปวช.

4,245
840
1,575
7,368
9,066
4,216
6,911
34,221

6,024
14,687
3,228
14,194
14,887
5,312
3,593
61,925

ป.6-ม.6

28,826
3,421
16,108
36,346
50,048
16,667
5,461
156,877

อ�นๆ

ขอมูลรวม
ป 2555

ขอมูลรวม
ป 2554

6,287
336
3,009
2,901
518
893
822
14,766

45,382
19,284
23,920
60,809
74,519
27,088
16,787
267,789

31,275
6,578
23,214
39,928
57,789
24,310
28,611
211,705

ปริญญาตรี ตองการมากคือ
วิศวกร รองมาเปนสายบริหารธุรกิจ
และวิทยาศาสตร

ความตองแรงงานระดับปริญญาตรี หมวด 5 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา มีความตองการมากทีส่ ดุ 9,066 คน
รองลงมาคือ หมวด 4 กิจการผลิตภัณฑ โลหะ เคร�องจักร และยานยนต
7,368 คน และหมวด 7 อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค
6,911 คน
แตหากคิดเปนสัดสวนความตองการแรงงาน ระดับปริญญาตรี
ตอการจางงานทั้งหมดแลว หมวด 7 อุตสาหกรรมบริการและ
สาธารณูปโภค ตองการแรงงานปริญญาตรีขึ้นไปเปนสัดสวนมากที่สุด
คือรอยละ 41.2 ของความตองการแรงงานทั้งหมด รองลงมาคือ

45.1
193.1
3.0
52.2
28.9
11.4
- 41.3
26.4

หมวด 6 อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ และพลาสติก
รอยละ 15.6 รองลงมาคือ หมวด 4 กิจการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ โ ลหะ เคร� อ งจั ก ร และยานยนต
และหมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
เคร�องใช ไฟฟา มีความตองการเปนสัดสวน
ใกลเคียงกันคือ รอยละ 12.1
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ระดับความตองการแรงงานสูงสุด คือ แรงงานระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปท่ี 6 ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 156,877 คน รอง
ลงมาคือ ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 61,925 คน และระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป จำนวน 34,221 คน ตามลำดับ ความตองการแรงงานทักษะ
จบปริญญาตรีขน้ึ ไป ปวส. และปวช. คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.8 และ
รอยละ 23.1 ของความตองการแรงงานทั้งหมดตามลำดับ

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

วารสารสงเสริมการลงทุน

1
2
3
4
5
6
7
รวม

ป 2555

หน�วย : คน
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ความตองการแรงงานระดับอาชีวศึกษา
ปวช. และ ปวส. หมวด 5 อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา มีความตองการ
มากที่สุด 14,887 คน รองลงมา คือ หมวด 2
กิจการเซรามิกส โลหะพื้นฐาน และเหมืองแร
14,687 คน และหมวด 4 กิจการผลิตภัณฑ โลหะ
เคร�องจักร และยานยนต 14,194 คน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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แตหากคิดเปนสัดสวนความตองการแรงงาน
ระดับอาชีวศึกษา ปวช. และปวส. ตอการจางงาน
ทั้งหมดแลว หมวด 2 กิจการเซรามิกส โลหะ
พื้นฐาน และเหมืองแร ตองการเปนสัดสวนสูงสุด
คือ รอยละ 76.2 รองลงมาคือ หมวด 4 กิจการ
ผลิตภัณฑ โลหะ เคร�องจักร และยานยนต รอยละ
23.3 และหมวด 7 อุตสาหกรรมบริการและ
สาธารณูปโภค รอยละ 21.4

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร
ตองการมากที่สุด

หากจำแนกตามความตองการแรงงาน ใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจำแนกตามสาขา พบวา

สาขาในป 2555 มีความตองการแรงงานระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมศาสตรมากทีส่ ดุ 15,106 คน รองลงมาคือ สาขาบริหารธุรกิจ
จำนวน 14,160 คน และสาขาวิทยาศาสตร จำนวน 4,308 คน
ตามลำดับ
โดยมีรายละเอียดความตองการแยกตามหมวดอุตสาหกรรมดังนี้
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร หมวด 5 อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา มีความตองการมากทีส่ ดุ 4,559 คน
รองลงมาคือ หมวด 4 กิจการผลิตภัณฑ โลหะ เคร�องจักร และ
ยานยนต 4,008 คน
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร หมวด 1 เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ตองการมากทีส่ ดุ 1,226 คน รองลงมาคือ หมวด
5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา 1,115 คน
ปริญญาตรีสาขาเกษตรกรรม หมวด 1 เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ตองการมากทีส่ ดุ 424 คน รองลงมา คือ หมวด 7
อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค 209 คน
ปริ ญ ญาตรี ส าขาบริ ห ารธุ ร กิ จ หมวด 5 อุ ต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา มีความตองการมากทีส่ ดุ 3,391 คน
รองลงมา คื อ หมวด 7 อุ ต สาหกรรมบริ ก ารและสาธารณู ป โภค
3,375 คน หมวด 4 กิจการผลิตภัณฑ โลหะ เคร�องจักร และยานยนต
2,912 คน

ตารางแสดงความตองการแรงงานในระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำแนกตามระดับสาขา
เปรียบเทียบป 2554 และป 2555
สาขา
หมวด
อุตสาหกรรม

1
2
3
4
5
6
7
รวม

ป 2555

ขอมูลรวม
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เกษตรกรรม บริหารธุรกิจ ป 2555

1,037
446
655
4,008
4,559
1,626
2,775
15,106

1,226
66
185
447
1,115
717
552
4,308

424
0
6
1
1
6
209
647

1,558
328
729
2,912
3,391
1,867
3,375
14,160

4,245
840
1,575
7,368
9,066
4,216
6,911
34,221

ขอมูลรวม
ป 2554

3,849
1,035
1,793
5,379
5,818
5,367
11,183
34,424

หน�วย : คน

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

10.2
- 18.8
- 12.1
36.9
55.8
- 21.4
38.2
- 0.5

สำหรับป 2557 ประมาณการวาจะมีผสู ำเร็จ
การศึกษา 2.1 ลานคน โดยเปนระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 3 มากที่สุดจำนวน 8 แสนคน รองลงมาคือ
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จำนวน 4.7 แสนคน
ปริญญาตรีจำนวน 4.6 แสนคน ปวช. จำนวน
2.9 แสนคน ปวส. และอนุปริญญา จำนวน
1.6 แสนคน

ขณะเดียวกันจะมีผูเขาสูตลาดแรงงาน 5.5 แสนคน โดยเปน
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด 3.3 แสนคน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ / วิทยาการจัดการและสารสนเทศมากที่สุด 8.1
หม�นคน รองลงมาคือ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3.3
หม�นคน สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 หม�นคน สาขาคุรศุ าสตร /
ศึกษาศาสตร 2.7 หม�นคน และสาขารัฐศาสตร 2.1 หม�นคน
ในขณะที่มีผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 8 หม�นคน จากสาขา
อุตสาหกรรม 2.8 หม�นคน สาขาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ 1.7
หม�นคน และสาขาเกษตรกรรม 0.19 หม�นคน และมีผสู ำเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. 4.9 หม�นคน จากสาขาอุตสาหกรรม 1.6 หม�นคนสาขา
พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ 1 หม�นคน และสาขาเกษตรกรรม 0.14
หม�นคน

ในขณะที่มีผูสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
6.7 หม�นคน จากสาขาอุตสาหกรรม 2.4 หม�นคน
รองลงมาคือ สาขาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ
1.3 หม�นคน และสาขาเกษตรกรรม 0.22 หม�นคน
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ประมาณการจำนวนผูสำเร็จการศึกษาและผูเขาสูตลาดแรงงาน
โดยกรมการจัดหางาน ในป 2556 ประมาณการวาจะมีผูสำเร็จการ
ศึกษา 1.97 ลานคน โดยมีผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
มากที่สุด จำนวน 8.1 แสนคน รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
จำนวน 4.1 แสนคน ปริญญาตรีจำนวน 3.8 แสนคน ปวช. จำนวน
2.1 แสนคน ปวส.และอนุปริญญา จำนวน 1.6 แสนคน

วารสารสงเสริมการลงทุน

เขาตลาดแรงงาน ป 2556 - 2557 กวา 5.5 - 6.5 แสนคน

ขณะเดียวกันจะมีผูเขาสูตลาดแรงงาน 6.5
แสนคน โดยผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากที่สุด 4.1 แสนคน มีผูสำเร็จการศึกษาจาก
สาขาบริหารธุรกิจ / วิทยาการจัดการและสารสนเทศ
มากที ่ ส ุ ด 9.6 หม� น คน รองลงมาคื อ สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.1 หม�นคน สาขา
คุรุศาสตร / ศึกษาศาสตร จำนวน 3.9 หม�นคน
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.7 หม�นคน
และสาขารัฐศาสตร 2.9 หม�นคน ตามลำดับ

ในภาคบริการของภาคใตประสบปญหาขาดแคลนแรงงานในสาขา
ทองเที่ยว
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ปญหาการขาดแคลนแรงงานในสาขาการผลิตรุนแรงมากทีส่ ดุ ใน
ภาคกลาง คิดเปนรอยละ 84.6 ของจำนวนขาดแคลนแรงงานทัง้ หมด
ไดแก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ยานยนต เคร�องใชไฟฟา ผลิตภัณฑ
อาหารและเคร�องด�ม ผลิตภัณฑยางและพลาสติก สวนใหญอยูในพื้นที่
ของอุตสาหกรรมในภาคกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล

วารสารสงเสริมการลงทุน
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อุตสาหกรรมใชแรงงานเขมขน
เผชิญวิกฤติแรงงาน

ขาดแคลนแรงงานไรฝมือมากที่สุด

จากผลการสำรวจของธนาคารแห ง
ประเทศไทย ป 2554 พบวาผูประกอบการ
ขาดแคลนแรงงานไรฝมือรอยละ 80.6 ของ
จำนวนแรงงานที่ขาดแคลนทั้งหมด รองลงมาคือ
แรงงานกึ่งมีทักษะรอยละ 15.4 และแรงงานมี
ทักษะรอยละ 4.0 ผูประกอบการภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ขาดแคลนแรงงานไรฝมือมากที่สุด
รอยละ 85.1 ของจำนวนแรงงานที่ขาดแคลน
ทั้งหมด สวนหนึ่งเปนผลมาจากแรงงานภาคนี้
เคล�อนยายแรงงานมากที่สุด
สถานการณการขาดแคลนแรงงานมีความ
รุนแรงในภาคการผลิตเปนสัดสวน 3 ใน 4 ของ
จำนวนแรงงานที่ขาดแคลนทั้งหมด รองลงมา
คือ ภาคบริการรอยละ 20.9 กระจายในธุรกิจ
บริการทีม่ คี วามตองการแรงงานสูง ไดแก สาขา
กอสราง คาปลีกคาสง อสังหาริมทรัพย และ
โรงแรม ตามลำดับ โดยผูประกอบการในภาค
บริการของภาคเหนือประสบปญหาขาดแคลน
แรงงานในสาขากอสราง ขณะที่ผูประกอบการ

จากผลการสำรวจของธนาคารแหงประเทศไทย ยังพบวาภาค
การผลิตทีป่ ระสบปญหาการขาดแคลนแรงงานมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก
ไดแก
ลำดับที่ 1 อยูในกลุมอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (Labor
Intensive Industry) คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ/เคร�องแตงกายและ
เคร�องหนัง
ลำดับที่ 2 อยูในกลุมอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเปนรับจางผลิต
OEM (Original Equipment Manufacturer) และประกอบชิ้นสวน
(Assembly Industries) ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีขั้นสูง (High
Technology) คือ อิเล็กทรอนิกส/อุปกรณและเคร�องใชไฟฟา

ลำดับที่ 3 และลำดับที่ 4 อยู ในกลุมอุตสาหกรรมที่เปน
Resource - based Industries คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหาร
และเคร�องด�ม และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและพลาสติก
ลำดับที่ 5 อยูในกลุมภาคบริการที่ใชแรงงานสูง คือ สาขา
กอสราง
ในระดับประเทศปญหาการขาดแคลนแรงงานทีเ่ กิดขึน้ กระจาย
ในทุกภาคการผลิตทั้งที่เปนกลุมอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
กลุมอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเปน OEM และ Assembly Industries
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีขั้นสูง กลุมอุตสาหกรรมที่เปน Resource base Industries และกลุมภาคบริการที่ใชแรงงานสูง

บุคลากรใหสอดคลอง กับทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศตอไป ปจจุบันบีโอไอ
ไดจัดกิจกรรมเพ�อเตรียมความพรอมของแรงงาน
กอนเขาสูภาคอุตสาหกรรม เชน จัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะอาจารยและนักศึกษา เพ�อเตรียม
ความพรอมเขาสูภาคอุตสาหกรรม เปนตน
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ในระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ/เคร�องแตงกายและเคร�องหนัง
ประสบปญหาขาดแคลนแรงงานมากทีส่ ดุ เปนผลจากแรงงานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเคล�อนยายไปทำงานในภาคอ�น
ในสัดสวนสูง สวนภาคใตผปู ระกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
และพลาสติกขาดแคลนแรงงานมากที่สุด

ในอนาคต
จึงไมมุงเนนอุตสาหกรรม
ที่ ใชแรงงานเขมขน

รวมพลังแกไขปญหาขาดแคลนแรงงาน

บีโอไอ ไดตระหนักถึงปญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานฝมอื ชางเทคนิค และวิศวกร ดังนัน้ ทิศทางนโยบายสงเสริม
การลงทุนในอนาคต จึงไมมุงเนนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
อีกตอไป แตจะมุงเนนการสงเสริมอุตสาหกรรมฐานความรูที่ ใช
เทคโนโลยีสูงขึ้น
นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและบีโอไอ จะไดประสานความ
รวมมือกับหน�วยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของในการทำงานเชิงลึก เพ�อพัฒนา

กระทรวงแรงงาน มีนโยบายแกไขปญหา
ขาดแคลนแรงงาน โดยมุง สงเสริมใหผปู ระกอบการ
อุตสาหกรรมใชแรงงานไทยเปนหลักกอนจาง
แรงงานตางดาว สวนมาตรการแกปญ
 หาขาดแคลน
แรงงาน มี 4 มาตรการ ไดแก
มาตรการที่ 1 การสงเสริมใหนกั เรียน นักศึกษา
ทีส่ ำเร็จการศึกษาใหม รวมทัง้ ผูท ่ี
วางงานทุกระดับการศึกษาเขาสู
ตลาดแรงงาน โดยใหสำนักงาน
จัดหางานจังหวัดรวมกับอาสาสมัคร
แรงงาน (อสร.) ลงพื้นที่สำรวจ
จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่กำลัง
จะสำเร็จการศึกษาในแตละปและ
ตำแหน�งงานวาง และจัดงาน
นั ด พบแรงงานระหว า งสถาน
ประกอบการกับนักเรียน นักศึกษา
และผูวางงาน
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ทิศทางนโยบาย
สงเสริมการลงทุน
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มาตรการที่ 2 การสงเสริมการจัดการศึกษาใน
รู ป แบบทวิ ภ าคี โดยร ว มมื อ
ระหวางสถาบันการศึกษากับสถาน
ประกอบการ เพ�อใหนักเรียน
นั ก ศึ ก ษาได เ ข า ไปฝ ก งานกั บ
ผูป ระกอบการอุตสาหกรรม จะทำ
ใหสถานประกอบการไดบุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงกับความตองการ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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มาตรการที่ 3 การสงเสริมใหแรงงานไทยทีก่ ลับ
จากต า งประเทศเข า สู  ต ลาด
แรงงาน โดยกรมการจัดหางาน
ประสานกับดานตรวจคนหางาน
เพ�อขอขอมูลแรงงานไทยที่ ไป
ทำงานในภาคธุรกิจตางๆ เชน
กอสราง และหมดสัญญาจาง
เดินทางกลับไทย หลังจากนั้นให
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลงพืน้ ที่
เชิญชวนแรงงานไทยกลุม นีม้ าเขา
ทำงานในสถานประกอบการตางๆ

มาตรการที่ 4 การนำเขาแรงงานตางดาวผานระบบความรวมมือ
ระหวางไทยกับประเทศตางๆ ขณะนี้อยูระหวาง
ดำเนินการเสนอรัฐบาล
กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน มีมาตรการลดผลกระทบจากการปรับ
คาจางขั้นต่ำ 300 บาทและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันให
กับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) 3
มาตรการ ไดแก
มาตรการที่ 1 การนำคาใชจายในการฝกอบรมฝมือแรงงานมา
หักลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 2 เทา ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.
2545 สถานประกอบการทีม่ ลี กู จางตัง้ แต 100 คนขึน้ ไป
ตองจัดฝกอบรมลูกจางไมนอยกวารอยละ 50 ของ
จำนวนลูกจาง
โดยสามารถนำคาใชจายฝกอบรมฝมือแรงงานมาหักลดหยอน
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลได 2 เทา แตหากเปนสถานประกอบการทีม่ ลี กู จาง
ต่ำกวาทีก่ ฎหมายกำหนดจัดการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ไดรบั การรับรอง
จากกรมพัฒนาฝมือแรงงานแลว ก็สามารถนำคาใชจายฝกอบรมฝมือ
แรงงานมาหักลดหยอนภาษีตามกฎหมายดังกลาวไดเชนกัน

มาตรการที่ 2 การใหกยู มื เงินจากกองทุนพัฒนาฝมอื แรงงานในอัตรา
ดอกเบีย้ รอยละ 0.1 เพ�อใชฝก อบรมพัฒนาทักษะฝมอื
แรงงาน ซึง่ ไดขยายเวลาในการลดอัตราดอกเบีย้ เหลือ
รอยละ 0.1 ถึงป 2556

นอกจากโครงการของรัฐบาลไทยแลว ยังมี
โครงการรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ กลาวคือ
โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต (Automotive Human Resources
Development Institute Project : AHRDIP)
เปนหนึ่งในโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลญีป่ นุ และภาคเอกชนภายใตความ
ตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุน (JTEPA)
เพ�อทีจ่ ะพัฒนาระบบทีส่ มบูรณ ในดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนยานยนตของไทย ให
ครบถวนในการถายทอดเทคโนโลยีมาสูไ ทย โดยมี
ระบบพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน เพ�อสรางวิทยากร
ที่เปนคนไทยใหมีความรู มีความสามารถ มีความ
ชำนาญและสามารถถายทอดในการสอนงานแก
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตได

การแกปญ
 หาการขาดแคลนแรงงานของภาค
อุตสาหกรรมตางๆ หากจะใหเกิดผลสำเร็จ ภาครัฐ
และภาคเอกชนจะตองรวมกันวิเคราะหขอมูล
และวางแผนแกปญหาอยางจริงจัง หากเขาสู
ประชาชมเศรษฐกิจอาเซี่ยนอยางเต็มตัวแลว
แน�นอนวาจะตองเผชิญกับการขาดแคลนแรงงาน
เพิ่มขึ้นอยางแน�นอน
ที่มาขอมูล :
1. ขอมูลผูสำเร็จการศึกษาและประมาณการ
ผูเขาสูตลาดแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน
2. การขาดแคลนแรงงานไทย: สภาพปญหา
สาเหตุและแนวทางแกไข โดย ดร. เสาวณี จันทะพงษ
และคณะฯ ธนาคารแหงประเทศไทย
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โครงการนี้ยังเปนการวางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากรระยะยาว ดำเนินการเต็มรูปแบบ
และครบวงจรในระยะเวลา 10 ป เริ่มตั้งแตป
2554 - 2563 ซี่งจะทำใหประเทศไทยเปนฐาน
การผลิตยานยนตระดับโลกอยางยั่งยืนตอไป

วารสารสงเสริมการลงทุน

มาตรการที่ 3 การจัดคลินิกพัฒนาฝมือแรงงานเคล�อนที่ ไปยัง
สถานศึกษาและสถานประกอบกิจการตางๆ โดยให
เนนหลักสูตรฝกอบรม เฉพาะดานตามความตองการ
ของสถานประกอบกิจการ นอกจากนี้ มีโครงการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยใหมีศักยภาพสูงขึ้น
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบกิจการ
โดยรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการตาง ๆ
ไดแก ทองเทีย่ ว เคร�องนุง หม กอสราง ยานยนตและ
ชิ้นสวนอะไหลยานยนต โลจิสติกส เปนตน รวมถึง
การประสานงานกับสถาบันการศึกษา เพ�อตอยอด
ใหแกนกั ศึกษาปสดุ ทายทีจ่ ะจบการศึกษา และประสงค
จะเขาทำงานในสถานประกอบกิจการเหลานี้ ไดพฒ
ั นา
ทักษะฝมือและพฤติกรรมการทำงาน ใหสอดคลอง
กับความตองการของสถานประกอบการตอไป

พัฒนาบุคลากรยานยนตภายใต JTEPA

บทความพิเศษ

บุษยาพร วิริยะศิริ

ภาชนะใสอาหาร
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อันตรายถาใชผิดประเภท

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ในชีวิตอันเรงรีบแตละวันของคนทำงานที่จำตองใชชีวิตอยูนอกบาน ทำใหตองฝากทองไวกับอาหารนอกบาน
อยางนอยหนึ่งมื้อ ภาชนะที่หลีกเลี่ยงไม ไดไมวาจะเปนการรับประทานอาหารที่รานหรือซื้อมาทานที่สำนักงานมักเปน
ภาชนะพลาสติก เพราะความนิยมและความสะดวกของผูบ ริโภค โดยเขาใจวาภาชนะพลาสติกและโฟมมีความทนทานสูง
ปญหาที่เกิดจากการใชภาชนะดังกลาวเปน
การใชงานที่ไมเหมาะสมกับชนิด อุณหภูมิและ
สวนประกอบของอาหารที่บรรจุ ทั้งนี้เน�องจาก
ภาชนะบรรจุอาหารแตละชนิดจะมีสวนประกอบ
และคุณสมบัติที่แตกตางกัน การเลือกใชภาชนะ
ที่ไมเหมาะสมทำใหมีสารเคมีจากภาชนะสูอาหาร
ที่บริโภคได

พลาสติกที่นำมาผลิตเปนบรรจุภัณฑอาหารมีหลายชนิดไดแก
โพลีเอทิลนี โพลีโพรพิลนี โพลีเอทิลนี เทเรฟทาเลต เมลามีนฟอรมาดีไฮด
โพลีไวนิลคลอไรด โพลีสไตรีน ซึ่งนำมาผลิตเปน ภาชนะเมลามีน
ถุงพลาสติกชนิดตางๆ และโฟม สำหรับเมลามีนนั้นเปนภาชนะบรรจุ
อาหารชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางสูง เน�องจากเปนภาชนะที่
น้ำหนักเบา ตกไมแตกสามารถตกแตงลวดลายไดสวยงามและราคา
ไมสูงมาก

โฟมเปนขยะ
ไมยอยสลาย

และยังไมมีวิธี
รีไซเคิลที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ผูบริโภคมักเขาใจวาภาชนะพลาสติก โดยเฉพาะ
เมลามีนและโฟมสามารถทนความรอนไดสูง ทำใหภาชนะชนิดนี้ใช
บรรจุอาหารทั้งในครัวเรือน รานอาหารหรือแมกระทั่งโรงเรียน ที่พบ
บอยคือการใชภาชนะเมลามีนบรรจุอาหารที่อยูในรูปของเหลวและมี
ความรอนสูงเชน ชา - กาแฟรอน แกงจืด กวยเตี๋ยว และขาวตม
เปนตน ซึ่งจัดเปนการใชภาชนะบรรจุอาหารที่ไมเหมาะสม

กลองโฟม บรรจุภัณฑที่ ไดรับความนิยม

สำหรับกลองโฟมจัดเปนภาชนะพลาสติกที่เห็นอยางคุนตาในชวง
เวลาหลังๆ มานี้ ซึ่งเปนที่นิยมใชมากเพราะเปนวัสดุที่ใหความสะดวก
ทั้งผูคาและผูบริโภค ทำใหผลิตภัณฑนี้แพรหลายเปนอยางมากและ
เน�องจากเปนผลิตภัณฑทต่ี อ งใชของใหมเทานัน้ จึงไดรบั การยอมรับใน
ความสะอาด เพราะปราศจากเคมีที่เหลือจากน้ำยาลางจาน ใชแลวทิ้ง
มีน้ำหนักเบาจนอาจกลาวไดวาเปนผลิตภัณฑที่มีขอดี ในการใชงาน
ครบถวน

สไตรีนคืออะไร

สไตรี น เป น โมโนเมอร ท ี ่ ท ำให เ กิ ด เป น
โพลีสไตรีน การเตรียมสไตรีนจะใชสาร 2 ชนิด
คือ เอทิลีน กับเบนซิน มาทำปฏิกิริยากันจากนั้น
เม�อไดสไตรีนแลวเราก็นำสไตรีนมาทำปฏิกิริยา
ตอกันอีกโดยลักษณะการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดใน
ทำนองเดียวกันก็คือปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชั่น
แบบเติม โดยสารโพลีสไตรีนที่เกิดขึ้นนั้นมีจุดเดน
หลายประการคือ อุณหภูมิหลอมเหลวเปนชวง
กวาง ทำใหงายตอการหลอขึ้นรูปดวยแมพิมพ
สามารถเลื อ กตั ้ ง อุ ณ หภู ม ิ แ ละความดั น ของ
เคร�องจักรไดงา ย มีความแข็ง เปราะแตกรานงาย
การทำให เ หนี ย วขึ ้ น ได จ ะต อ งเติ ม ยาง
สังเคราะห บิวทาไดอีนลงไปซึง่ เรียกวา สไตรีนทน
แรงอัดสูง (High impact styrene) มีนำ้ หนักเบา
ไมมีสี ไมมีกลิ่น มีความใส ผิวเรียบ ใสสีเติมแตง
ไดงาย และคงความโปรงใสเชนเดิม ทนทานตอ
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ภาชนะพลาสติก โดยเฉพาะเมลามีน
และโฟมสามารถทนความรอนไดสูง
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ผูบริโภคมักเขาใจวา

การผลิตกลองโฟมจะขึ้นรูปโดยการหลอม
พลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene : PS) เม�อ
ขึน้ รูปแลวจะมีลกั ษณะเปนเม็ดโฟมกลมๆ มีขนาด
เล็กเกาะกันแน�น มีขอดีคือเปนฉนวนความรอน
เม�อใสน้ำรอนแลวจะทำใหอาหารรอนอยูไดนาน
โดยผูถ อื จะไมรสู กึ รอน แตไมสามารถทนความรอน
ระดับ 100 องศาเซลเซียสได จึงไมสามารถเขา
ในไมโครเวฟได และขอเสียของบรรจุภัณฑ โฟม
คือ เปนขยะไมยอยสลาย และยังไมมีวิธีรีไซเคิล
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ถวยโฟมพิมพสีภายนอก
ไดไมสวยงาม
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สารเคมี ท ั ่ ว ไป ไม ท นต อ สารไฮโดรคาร บ อน
และตัวทำละลายอินทรีย เปนฉนวนไฟฟา ไมดดู
ความชืน้ เกิดไฟฟาสถิตไดงา ย ทำใหดดู ฝุน ละออง
ไดดี การหดตัวสูงเม�อเย็นตัว ทำใหถอดจากแมพมิ พ
ไดงาย แตอาจเสียรูปและขนาดไปบาง ไมทนตอ
สภาพสิ่งแวดลอมภายนอกผิวเส�อมสภาพเร็ว
ไมทนตอการถูกขีดขวน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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สไตรีนสามารถนำไปผลิตเปนโฟมโพลีสไตรีน
ได 2 ชนิด คือ โฟมอีพีเอส และโฟมพีเอสพี ซึ่ง
โฟมทั้ง 2 ชนิดนี้ มีความแตกตางกันอันเน�องมา
จากกระบวนการผลิต และชนิดของสารที่ใช ในการ
ชวยใหเกิดการขยายตัวของเม็ดพลาสติก
โฟมอีพีเอส เปนโฟมเกิดจากการใชกาซ
เพนเทนในการขยายตัวและเม�อไดเม็ดพลาสติก
ที ่ ฟ ู แ ล ว ก็ น ำไปอั ด ขึ ้ น รู ป ลั ก ษณะของโฟม
ชนิดนี้จะมีลักษณะฟูพอง เปนแทงหรือเปนกอน
มีน้ำหนักเบามักจะเอาไปใชประโยชน ในการทำ
ภาชนะที่ตองรับแรงดันหรือกระแทก เชน หมวก
กันนอค บล็อกรองคอสะพาน เปนตน กระบวนการ
ขึ้นรูปอีพีเอสโฟม กระทำได 2 วิธี คือ

1. การอัดขึ้นรูปเปนรูปตางๆ ตามลักษณะของแมพิมพ (shape
modeling) เชน กลองน้ำแข็ง หมวกกันน็อค บรรจุภัณฑตางๆ
2. การอัดขึน้ รูปเปนกอนสีเ่ หลีย่ ม (block modeling) แลวนำมา
ตัดแตงตามขนาดและรูปรางที่ตองการ เชน โฟมกอนที่ใชทำถนน
อุตสาหกรรมผลิตโฟมโพลีสไตรีนชนิดอีพีเอสในประเทศไทยนี้มี
มานานกวา 40 ป โดยแรกเริ่มเปนการผลิตประเภทกอนสี่เหลี่ยมเพ�อ
ใชทำผนังหองเย็น ตอมามีการพัฒนากระบวนการผลิตและเริ่มผลิต
อีพเี อสโฟมรูปรางตางๆ ตามความตองการของตลาด ในป 2520 เพ�อ
ใชเปนบรรจุภัณฑ โดยเฉพาะเคร�องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ปจจุบันมีการนำโฟมมาใช ในการกอสรางอีกดวย
สำหรับโฟมชนิดที่ 2 ทีเ่ รียกวาโฟมพีเอสพี เปนโฟมที่ใชสาร CFCs
เปนสารชวยในการขยายตัว จากนัน้ ก็ฉดี พลาสติกออกมาเปนแผนๆ แต
เน�องจากสาร CFCs เปนตัวการสำคัญทีก่ อ ใหเกิดปญหาสิง่ แวดลอมคือ
ภาวะเรือนกระจก ดังนัน้ ในปจจุบนั จึงเปลีย่ นมาใช โพรเพน หรือ บิวเทน
หรือแกสหุงตม เปนสารชวยในการขยายตัวของพลาสติกแทน ลักษณะ
เดนของโฟมชนิดพีเอสพีก็คือ เบา สามารถนำไปขึ้นรูปเปนรูปตางๆ
ไดงาย ดังนั้นจึงนำมาใช ในการผลิตกลองโฟมบรรจุอาหาร

คุณสมบตของภาชนะบรรจุอาหารประเภทโฟม

1. การปองกันน้ำและน้ำมัน เนื้อโฟมโพลีสไตรีนไมดูดซึมน้ำหรือ
น้ำมัน และความชื้นซึมผานไมได
2. การเปนฉนวนกันความรอน ในเนื้อโฟมมีโพรงอากาศเล็กๆ
อยูม ากมาย ซึง่ โพรงอากาศเหลานีจ้ ะกันความรอนผานเนือ้ โฟม ฉะนัน้
จึงสามารถเก็บอาหารใหอุนอยูไดนานกวา เม�อเทียบกับกลองกระดาษ
3. แบคทีเรียไมกอ ตัวบนผิวโฟม โพลีสไตรีนทนทานตอการทำลาย
ของแบคทีเรีย
4. การชวยกันกระแทกได โพรงอากาศในเนื้อโฟมจะชวยกันการ
กระแทกไดดีกวา
5. การไมเกิดการเปนพิษ วัตถุดิบที่ใชผลิตภาชนะนี้ ไดผานการ
รับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมริกา และ
ของประเทศไทยแลววา ไมเกิดการเปนพิษ จึงเหมาะแกการใชบรรจุ
อาหารได โดยตรง
6. มีความคงตัวทัง้ ในอุณหภูมติ ำ่ จะเห็นไดวา ภาชนะบรรจุอาหาร
ชนิดนี้ สามารถทนความเย็นจัดได โดยไมสูญเสียรูปทรง

อันตรายจากสไตรีน
จะเกิดจากนำกลองโฟม
มาบรรจุอาหาร
ที่มีความรอนหรือมีน้ำมัน
และหากทิ้งไวเปนเวลานาน
ยิ่งจะทำใหสารเคมีตางๆ
ออกมาเพิ่มขึ้น

อันตรายจากการใชงานนัน้ เปนการนำภาชนะโฟมไปใชไมเหมาะสม
เชน นำไปใสอาหารที่รอนจัด หรือนำอาหารในกลองโฟมมาอุนในเตา
ไมโครเวฟ ดังนัน้ เพ�อความปลอดภัยไมควรใช โฟมบรรจุอาหารทีร่ อ นจัด
โดยเฉพาะอาหารทอดเพราะสไตรีนจะละลายไดดีในน้ำมัน กอนนำ
ภาชนะโฟมมาใชควรกำจัดเศษโฟมที่หลงเหลืออยูตามผิวภาชนะออก
กอน หรือใชพลาสติกใสที่ทนอุณหภูมิสูงไดรองกลองโฟมกอนบรรจุ
อาหาร ทั้งนี้ เพ�อปองกันการละลายออกมาของสารเคมี ที่อาจจะเกิด
สารพิษสะสมและเปนอันตรายตอสุขภาพ
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ในสวนของการควบคุมคุณภาพของภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารนัน้
กระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 111
(พ.ศ.2531) ทีค่ วบคุมเกีย่ วกับภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ซึง่ ครอบคลุม
พลาสติกชนิดโพลีสไตรีน ที่ใช ในการผลิตภาชนะโฟมโดยไดกำหนด
ปริมาณสารอันตรายทีอ่ าจจะมีตกคางอยูในเนือ้ ภาชนะ ในปริมาณที่ไม
กอใหเกิดอันตรายตอการนำไปใชงานปกติ ซึง่ จากการสำรวจวิจยั ภาชนะ
โฟมบรรจุอาหาร ที่วางจำหน�ายตามทองตลาดของกรมวิทยาศาสตร
การแพทย พบวาไดมาตรฐานทุกตัวอยาง และจากการตรวจวิเคราะห
ผลิตภัณฑประเภทโฟมที่ใสอาหาร ทีผ่ ผู ลิตนำมาตรวจวิเคราะหเพ�อการ
รับรองสินคา ก็พบวามีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดดวย
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อันตรายจากสไตรีน ในความรอนและน้ำมัน

โดยเฉพาะอาหารที่มีความรอนหรือมีน้ำมัน
และหากทิ้งไวเปนเวลานานยิ่งจะทำใหปริมาณ
สารเคมีตางๆ ออกมาปริมาณเพิ่มขึ้น เพราะเกิด
การสลายตัวของสารพิษชนิดตางๆ เชน สไตรีน
(Styrene) และเบนซิน (Benzene) สไตรีนจะมี
ผลตอรางกายคือ ทำลายฮอร โมนในรางกาย มี
ผลตอระบบประสาท เม็ดเลือดแดง ตับและไต
เม�อถูกผิวหนังหรือเขาตาจะทำใหระคายเคือง
การสูดเขาไปจะมีอาการไอและหายใจลำบาก
เพราะไปทำใหเย�อเมือกเกิดความระคายเคือง
ปวดศีรษะ งวงซึม เปนตน
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สำหรับ เบนซิน จัดเปนพิษสารกอมะเร็ง
ที่มีอันตรายตอผูสูดดมหรือรับประทานเขาไป คือ
ทำใหเกิดอาการวิงเวียน คล�นไส หรือมีอาการ
ปวดทอง เน�องจากกระเพาะถูกกัดกรอน เวียน
ศีรษะ คล�นไส อาเจียน งวงนอน ชัก หัวใจเตนแรง
และอาจเสียชีวติ ได การไดรบั เบนซินเปนเวลานาน
จะมีผลทำใหเปนโรคโลหิตจาง (Anemia) เน�องจาก
เบนซินจะเขาไปทำลายไขกระดูก ซึ่งเปนสาเหตุ
ทำใหจำนวนเม็ดเลือดลดลงและทำลายระบบ
ภูมิคุมกันภายในรางกายได
ดังนั้น หากนำภาชนะ “โฟม” มาบรรจุ
อาหารรอนจำเปนตองระมัดระวัง เน�องจากการ
สัมผัสกับอาหารรอนจัดเปนระยะเวลานาน อาจ
ทำใหภาชนะเสียรูปและอาจหลอมละลายจนมีสาร
“สไตรีน” ซึ่งเปนสารกอมะเร็งออกมาปนเปอน
กับอาหารที่บรรจุอยูได

การใชพลาสติกบรรจุอาหาร

มีขอควรระวังในการใชภาชนะพลาสติกบรรจุ
อาหาร ดังนี้
1. อยาใชภาชนะพลาสติกที่มีสีฉูดฉาดใส
อาหารและไมนำภาชนะดังกลาวใสอาหารรอน
ใสอาหารที่มีน้ำมันเปนสวนผสม หรือมีไขมันอยู
ในปริมาณสูง หรืออาหารที่เปนกรด การนำถุง
พลาสติกที่ ใชแลว มาบรรจุอาหารก็อาจเกิด
อันตราย จากเชื้อโรคหรือสารที่ตกคางอยูที่
พลาสติกนั้น เพราะไมสามารถลางออกไดหมด
2. อยาใชภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารทีเ่ ปน
กรด เชน บรรจุพริกดอง น้ำสมสายชูในถวย
พลาสติก เพราะกรดจะกัดกรอนพลาสติกและสี
ที่ผสมอยูในเนื้อพลาสติก ซึ่งมีสารตะกั่วและ
ปรอทละลายปนอยูในพริกดอง เม�อบริโภคเขาไป
สารเหลานี้จะสะสมในรางกาย ซึ่งเปนสาเหตุของ
มะเร็งได ควรใชแกวกระเบื้องเซรามิกหรือ
แสตนเลส

3. หามนำภาชนะพลาสติกประเภท Polycarbonate อุนใน
ไมโครเวฟ หรือหากใชฝาครอบพลาสติกเพ�ออุนอาหารก็อยาใหถูก
อาหาร
4. อยานำถุงพลาสติกที่บรรจุเคร�องด�มหรืออาหารแชชองแข็ง
หรือนำมาแชน้ำรอนเพ�อละลายน้ำแข็งหรืออุนอาหาร ลดการใชชอน
สอมหรือแกวพลาสติกแบบใชครั้งเดียว หลีกเลี่ยงอาหารกระปอง หรือ
การกินจากถวยบะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูป หรือถาเลีย่ งไมได ใหเปลีย่ นมาใสจาน
หรือชามแกว สแตนเลส เซรามิก ที่ทนความรอน
5. ซื้อขวดนมที่ระบุวา “ปลอดสาร BPA หรือ BPA Free หรือ
เลือกขวดนมทีท่ ำมาจาก Polypropylene และทีส่ ำคัญอยาอุน ขวดนม
ในไมโครเวฟ แตใหแชขวดนมในน้ำอุนถึงรอนแทน
6. สำหรับภาชนะพลาสติกที่เขียนวา Microwave - safe หรือ
microwavable นั้น เปนพลาสติกที่ไมละลายหรือแตกเม�ออุนในเตา
ไมโครเวฟ แตไมไดหมายความวาปลอดภัยตอรางกาย เน�องจากเรา
ไมสามารถรูไดวา เม�อใชอณ
ุ หภูมขิ นาดนี้ สารจะออกมาปะปนมากนอย
เพียงใด นอกจากนี้หากนำไปอุนอาหารที่มีไขมันสูงอาจทำใหเกิด
ปฏิกิริยาทำใหมีสาร lipophilic ออกมา ซึ่งเพิ่มโอกาสเสี่ยงการเปน
มะเร็งได

การใชภาชนะเมลามีนใหปลอดภัย
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1. ควรเลือกใชภาชนะเมลามีนที่ไดรบั มาตรฐาน มอก. (มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) เน�องจากภาชนะเหลานี้ผานการทดสอบ
แลววามีการปลดปลอยสารฟอรมาลดีไฮดออกมาปนเปอนอาหารที่
บรรจุในปริมาณต่ำ ในขณะทีภ่ าชนะทีท่ ำจากเมลามีนทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่ำ
นอกจากจะปลดปลอยสารฟอรมาลดีไฮดออกมาในปริมาณสูงแลว
ยังอาจปลดปลอยสารเคมีชนิดอ�น เชน ฟนอล ออกมาปนเปอน
อาหารดวย
2. ควรอานคำเตือนในฉลาก เชน “หามใชบรรจุของรอนสำหรับ
ภาชนะพลาสติกที่ ไมทนความรอนสูงกวา 95 องศาเซลเซียส” เพ�อ
จะได ใชบรรจุอาหารไดเหมาะสม
3. ภาชนะเมลามีนทีซ่ อ้ื ใหม ควรลางดวยน้ำเดือดกอนการใชงาน
เพ�อชะสิ่งสกปรกและฟอรมาลดีไฮดบางสวนออกไป
4. ภาชนะเมลามีนมีความปลอดภัยสูง เม�อใช ใสอาหารที่มี
อุณหภูมิต่ำกวา 60 องศาเซลเซียส
5. ถาใชภาชนะเมลามีนบรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิสูงกวา 60
องศาเซลเซียส แตไมถึง 100 องศาเซลเซียส ควรระวังโดยไมควร
ใสอาหารดังกลาวในภาชนะเมลามีนเปนเวลานาน เพราะจะทำใหสาร
ฟอรมาลดีไฮดถูกปลดปลอยออกมาจากภาชนะ
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7. การลางขวดพลาสติกเพ�อนำกลับมาใชเติมน้ำใหมนั้นไม
ควรเติมน้ำรอนจัด และกอนใชควรลางใหสะอาดทุกครั้ง มิฉะนั้น
อาจมีการปนเปอ นของแบคทีเรีย หากสังเกตวาขวดมีการเปลีย่ นแปลง
เชน สีขุน มีคราบเหลือง มีรอยบุบหรือแตกใหทิ้งภาชนะดังกลาว

6. สำหรับอาหารที่เพิ่งปรุงเสร็จใหมๆ ควร
วางทิ ้ ง ไว 2 - 3 นาที เพ� อ ให อ าหารเย็ น ลง
กอนที่จะใสลงในภาชนะเมลามีน จากรายงาน
ของสำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
ระบุวา ภาชนะเมลามีนที่ใสน้ำเดือดเกิน 100
องศาเซลเซียสจะปลดปลอยสารฟอรมาลดีไฮด
ออกมาประมาณ 3 - 4 มิลลิกรัมตอลิตร โดยเฉพาะ
ถาเปนภาชนะเมลามีนชนิดที่ไมไดมาตรฐาน จะ
สามารถปลดปลอยสารฟอรมาลดีไฮดสูงถึง 10
มิลลิกรัมตอลิตร
7. ไมควรใชภาชนะเมลามีนอุนอาหารรอน
ในเตาไมโครเวฟ เน�องจากความรอนมาจากอาหาร
และจากการสะทอนของแผนกั้นในเตาไมโครเวฟ
และการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของโพลีเมอร
เมลามีนฟอรมาลดีไฮดท่ีใชทำภาชนะ ทำใหเกิด
การปลดปลอยสารฟอรมาลดีไฮดออกมาปนเปอ น
ในอาหารไดมากกวาการใชงานตามปกติ
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โฟมที่หลงเหลืออยูตามผิวภาชนะออกกอน หรือใชถุงพลาสติกใสที่
สามารถทนความรอนสูงรองกลองโฟมกอนบรรจุอาหาร สำหรับการ
อุน อาหารดวยเตาไมโครเวฟนัน้ ควรนำอาหารใสภาชนะกระเบือ้ งเคลือบ
หรือภาชนะแกวทนไฟ และไมควรนำกลองโฟมที่ใชแลวกลับมาใชซ้ำ
ทัง้ นีเ้ พ�อปองกันการละลายออกมาของสารเคมีทอ่ี าจจะเกิดสารพิษสะสม
และเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยปกติของบรรจุภัณฑพลาสติกจะมี
ขอบงใชกำกับไวซึ่งควรศึกษาและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพราะ
การเลือกภาชนะที่เหมาะสมกับการใชงาน จะทำใหผูบริโภคปลอดภัย
จากสารเคมีตางๆ ได
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การใชพลาสติกชนิดที่ ใชแลวทิ้ง
ไมวาจะเปนกลองโฟม ถุงพลาสติก
ลวนแตทำใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา

จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ระบุวา การใชภาชนะเมลามีนอุน
หรือปรุงอาหารในไมโครเวฟนานเกิน 3 นาที
ผูบริโภคมีโอกาสที่จะไดรับสารฟอรมาลดีไฮด
เกินกวามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
(2 มิลลิกรัมตอลิตร ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 111 พ.ศ.2531) และถาใช
เวลาในการอุนอาหารนานขึ้น ปริมาณของสาร
ฟอรมาลดีไฮดที่ผูบริโภคจะไดรับก็จะมากขึ้นดวย
และจากรายงานดังกลาวระบุวา ถาอุนอาหารใน
ภาชนะเมลามีนนานกวา 4 - 5 นาที ปริมาณ
สารฟอรมาลดีไฮดที่ผูบริโภคจะไดรับอาจสูงถึง
ประมาณ 10 มิลลิกรัมตอลิตร

ภาชนะพลาสติก
ปญหาสุขภาพและสิ่งแวดลอม

เพ�อความปลอดภัยในการใชภาชนะพลาสติก
บรรจุอาหาร ควรเลือกภาชนะใหเหมาะสมกับ
สภาพของอาหาร เชน ไมควรใชบรรจุอาหารที่
รอนจัด กอนนำภาชนะโฟมมาใชควรกำจัดเศษ

นอกจากนี้แลวการใชพลาสติกชนิดที่ใชแลวทิ้งไมวาจะเปน
กลองโฟม ถุงพลาสติกลวนแตทำใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา
การใชแลวทิ้งที่เราเห็นวาสะดวกนั้น แทจริงแลวในระยะยาวไดกอให
เกิดปญหามากมายในดานการบำบัด เพราะขยะเหลานี้ยากแกการ
ทำลาย รวมทั้งการยอยสลายตองใชระยะเวลาที่นาน ดังนั้นกอนใช
บรรจุภณ
ั ฑพลาสติกทุกครัง้ ไมวา จะใชเพ�อวัตถุประสงคหรืองานใดๆ
จึงควรพิจารณาวาจะสามารถนำวัสดุนั้นๆ มาใชซ้ำไดหรือไม จะมีผล
กระทบนอกจากทางดานสุขภาพแลวยังจะมีผลตอสิ่งแวดลอมตอไป
อยางไร

สารเบนซินและอนุพันธของเบนซิน เปนสารในกลุม
อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน (Aromatic Hydrocarbons) ซึ่ง
เปนกลุมที่มีลักษณะโครงสรางทางเคมีที่มีคารบอนตอกันเปน
วงแหวนเบนซิน (Benzene Ring) อันไดแก เบนซิน (Benzene)
โทลูอนี (Toluene) ไซลีน (Xylene) สไตรีน (Styrene) เปนตน
ในทีน่ จ้ี ะขอกลาวถึงเฉพาะสารสไตรีน ซึง่ เปนสารเคมีท่ีใช ในการ
ผลิตโพลีสไตรีน และสารโคโพลีเมอร (Polystyrene Copolymer)
เชน ยางสังเคราะหตางๆ ไฟเบอร และฉนวนกันความรอน
เปนตน

ทางดานชีวภาพ สำหรับในประเทศไทย
ยั ง ไม ไ ด ก ำหนด จึ ง จะนำค า มาตรฐาน
Biological Exposure Indices (BEIs)
จาก ACGIH (AmericanConference of
Governmental Industrial Hygienists)
ซึ่งเปนหน�วยงานที่พัฒนาคูมือแนวปฏิบัติ
เพ�อการเสนอแนะคามาตรฐานความปลอดภัย
สำหรับใช ในงานสุขศาสตรอุตสาหกรรม
และเพ�อการควบคุมและปองกันอันตราย
ตอสุขภาพ อันอาจจะเกิดขึน้ ในสภาพแวดลอม
การทำงาน โดยกำหนดคาการตรวจดังนี้
1. ตรวจ Mandalic Acid และ
Phenyl - glyoxylic Acid ในปสสาวะ
เม� อ สิ ้ น สุ ด การทำงาน ต อ งไม เ กิ น 400
มิลลิกรัมตอกรัม ครีอะตินีน
2. สารสไตรีน (Styrene) ในเลือด เม�อ
สิ้นสุดการทำงานตองไมเกิน 0.2 มิลลิกรัม
ตอลิตร

สารเบนซิน และสารอนุพันธของเบนซิน จัดเปนสารเคมี
อันตรายในกลุมสารทำละลายอินทรียที่ถือวาเปนปจจัยเสี่ยงที่
นายจางตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพลูกจาง ซึ่งทำงานสัมผัส
หรือเกี่ยวของตามประกาศกระทรวงแรงงาน เร�อง “กำหนด
สารเคมีอันตรายที่ ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของ
ลูกจาง พ.ศ.2552”

สารสไตรีนมีคุณสมบัติเปนของเหลว ใส ไมมีสี กลิ่นหอม
หวาน มีลักษณะเหนียวขนเหมือนน้ำเช�อม ระเหยงาย และติด
ไฟงาย

การเขาสูรางกาย

สารสไตรีนสามารถเขาสูร า งกายได 3 ทาง ไดแก ทางหายใจ
ทางผิวหนัง และทางเดินอาหาร

ความเปนพิษของสารสไตรีน

มีการทำลายไขกระดูก ทำลายตับ และไต ทำใหผวิ หนังแหง
แตกความจำเส�อม สมาธิสน้ั มีผลตอระบบประสาทสวนกลางและ
สวนปลาย โดยมีผลทำใหการเคล�อนไหวและการทรงตัวไมดี
เน�องจากลดการประสานงานของกลามเนื้อ มีผลตอการเตนของ
หัวใจ เปนสารกอกลายพันธุ และเปนสารกอมะเร็งในมนุษยได
โดยอาจกอใหเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งตอมน้ำเหลืองได

มาตรฐานความปลอดภัย

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร�องความปลอดภัยในการ

ที่มา
: ประกาศกระทรวงแรงงาน เร�อง กำหนดสารเคมี
อันตรายที่ใหนายจางจัดใหมกี ารตรวจสุขภาพของ
ลูกจาง
: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร�องความปลอดภัย
ในการทำงานเกีย่ วกับภาวะแวดลอม (สารเคมี)
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2520
: ACGIH : TLVs and BEIs. 2009
: โรคพิษสารตัวทำละลายอินทรีย : สำนักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
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ทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี)
หมวด 1 สารเคมี ขอ 4 หามมิใหนายจางให
ลูกจางทำงานในที่ที่มีปริมาณความเขมขน
ของสารสไตรีน เกินกวาทีก่ ำหนดไว ในตาราง
หมายเลข 3 ลำดับที่ 15 คือ มีความเขมขน
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติไมเกิน
100 สวนในลานสวน

วารสารสงเสริมการลงทุน

มาทำความรูจักสารสไตรีน (Styrene)

บทความพิเศษ

วีรพงษ ศิริวัน และ จิรพัชร เมธเศรษฐ

อุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตย
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ตัวชวยพลังงานทางเลือกของไทย

วารสารสงเสริมการลงทุน

66

ภาพรวมอุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตย
แสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานขนาดใหญ และเปนแหลงที่ ไมมีวันหมดโดยพลังงานแสงอาทิตยที่สองลงมากระทบ
บนผิวโลกภายในหนึ่งชั่วโมงนั้น มีปริมาณมากกวาปริมาณพลังงานที่มนุษยชาติใชเปนเวลาหนึ่งป และพลังงานทั้งหมด
ของโลกทีส่ ะสมอยู ในรูปแบบของฟอสซิล มีปริมาณเทียบเทาพลังงานทีแ่ สงอาทิตยสอ งมายังโลกเพียงสีว่ นั เทานัน้
ในขณะที่ความตองการพลังงานมีเพิ่มขึ้นอยู
ตลอดเวลา ปริมาณพลังงานแสงอาทิตยที่ถูกนำ
มาใชยังมีปริมาณนอยกวารอยละหนึ่งของการใช
พลังงานทั้งหมด แสดงใหเห็นวาศักยภาพในการ
นำแสงอาทิตยมาใชเปนแหลงพลังงานยังมีอยู
อีกมาก

แสงอาทิตยเปนแหลง
พลังงานขนาดใหญ ที่ ไมมีวันหมด

ขณะที่ความตองการพลังงานเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา
แตพลังงานแสงอาทิตยถูกนำมาใช
นอยกวาการใชพลังงานอ�นๆ

เซลลแสงอาทิตย

เปนชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ที่ทำหนาที่รับแสงจากดวงอาทิตย
มาใชในการผลิตไฟฟา
หวงโซอุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตย

วัตถุดบิ ทีส่ ำคัญของอุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตย เริม่ จากการผลิต

จากนั้นจึงนำ SOLAR GRADE SILICON
มาผลิตเปน MONO - CRYSTALLINE SILICON
INGOT ดวยกรรมวิธี CZOCHRALSKI PROCESS
โดยการนำผลึกเล็กๆ ของ SILICON มาจุม ลงใน
SILICON ที่กำลังหลอมละลายในเตาหลอมแลว
ดึงขึ้นมาอยางชาๆ เม�อคอยๆ เย็นตัวลงก็จะเกิด
การขึ้นรูปเปนแทงทรงกระบอกของ MONO CRYSTALLINE SILICON INGOT จากนั้นจะ
นำมาตัดดานหัวทายและไสดานขางใหเรียบ
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เซลลแสงอาทิตยแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก คือประเภท
CRYSTALLINE SILICON ซึง่ สามารถแบงยอยลงไปไดอกี 3 แบบ คือ
MONO CRYSTALLINE, POLY CRYSTALLINE และ RIBBON
SILICON ประเภททีส่ องคือ ประเภท THIN FILM ซึง่ แบงยอยไดตาม
ประเภทของสารที่ใชทำฟลมบางไดแก AMORPHOUS SILICON,
CADMIUM TELULIDE, COPPER INDIUM GALIUM di SELENIDE
และประเภท ORGANIC

โลหะซิลกิ อน จะถูกนำไปปรับปรุงใหมคี วาม
บริสุทธิ์ของซิลิกอนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 99.9999
หรือที่เรียกวา SOLAR GRADE SILICON ซึ่ง
เปนระดับที่ ใช ในการผลิตเซลลแสงอาทิตย
สวนใหญจะใชกรรมวิธที างเคมีทเ่ี รียกวา SIEMEN’S
PROCESS ซึ่งสามารถควบคุมความบริสุทธิ์ให
สูงขึ้นในระดับที่มากกวารอยละ 99.9999999
ไดเชนกัน ซึ่งเปนความบริสุทธิ์ของซิลิกอน
ที ่ ใ ช ส ำหรั บ อุ ต สาหกรรมเซมิ ค อนดั ก เตอร
(SEMICONDUCTOR GRADE SILICON)
(ปจจุบันมีผู ไดรับการสงเสริมผลิต SOLAR
GRADE SILICON 2 ราย แตยงั ไมเริม่ ดำเนินการ
ผลิตในเชิงพาณิชย)

วารสารสงเสริมการลงทุน

เซลลแสงอาทิตยเปนแผนที่สรางความตางศักยไฟฟาเม�อมีแสง
มาตกกระทบ ใช ในการผลิตไฟฟา โดยจะตอเช�อมเขากับระบบ (GRID
CONNECTED) เพ�อจำหน�ายไฟฟา หรือเช�อมเขากับระบบ (OFF GRID) และนำพลังงานไฟฟามาใชสำหรับอุปกรณไฟฟา หรือใช ใน
อาคารบานเรือนของตนเองก็ ได เซลลแสงอาทิตยสามารถติดตั้งได
ทั้งบนพื้นดิน หรือบนหลังคาของอาคาร หรือเปนสวนหนึ่งของ
ผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

โลหะซิลิกอนบริสุทธิ์ ซึ่งตองมีความบริสุทธิ์ถึง
รอยละ 99.9999 (SOLAR GRADE SILICON)
เน�องจากความบริสุทธิ์จะสงผลตอประสิทธิภาพ
ของเซลล โดยการผลิตโลหะซิลิกอนจะตองนำ
วัตถุดิบคือ โลหะซิลิกอนความบริสุทธิ์ต่ำรอยละ
98.5 - 99.9 (METALURGICAL GRADE SILICON)
ซึ่งไดจากการถลุงแรควอทซ หรือทรายควอทซ
โลหะซิลกิ อนดังกลาวสวนใหญจะถูกนำไปใชผสม
กับเหล็ก หรืออะลูมเิ นียม ในอุตสาหกรรมโลหะและ
ใช ในอุตสาหกรรมเคมี เชน การผลิตซิลิโคน
เปนตน ปจจุบันมีผูไดรับการสงเสริมผลิตโลหะ
ซิลิกอน 1 ราย คือบริษัท G.S ENERGY จำกัด

Semic on ducto
Solar grade
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Quartz Metallurgical Pure
Silicon Silicon

วารสารสงเสริมการลงทุน
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Ingot

ในกรณีของ POLY - CRYSTALLINE
SILICON จะนำ SOLAR GRADE SILICON
มาผลิตเปน POLY - CRYSTALLINE SILICON
INGOT หรือ BLOCK ดวยกรรมวิธี DIRECTIONAL
SOLIDIFICATION จากนัน้ จะนำมาตัดดานหัวทาย
และไสดานขางใหเรียบ
เม�อได INGOT หรือ BLOCK แลว จะนำ
ตัดเปนแผนบางๆ เปน SILICON WAFER จากนัน้
จึงนำมาเคลือบสารและ Doping สรางรอยตอ
PN, Grid Line เปนแผนเซลลแสงอาทิตย
(SOLAR CELL) (ในสวนของการผลิต INGOT,
BLOCK และ WAFER นัน้ ยังไมมผี ปู ระกอบการ
ในประเทศ สวนการผลิต SOLAR CELL นั้นมี
ผูผลิต 1 รายคือ บริษัท เอกรัฐโซลาร จำกัด)
การผลิต CELL นัน้ คือ การสรางชัน้ ทีส่ ามารถ
ผลิตไฟฟาขึ้นบนแผน SUBSTRATE ซึ่งในกรณี
ของชนิด CRYSTALLINE จะใชแผน WAFER
เปน SUBSTRATE แตชนิด THIN FILM จะใช
แผนกระจกเปนสวนใหญ ซึ่งอาจเปนกระจกปกติ
หรือกระจกที่เคลือบ TCO (TRANSPARENT
CONDUCTIVE OXIDE) ก็ ไดขึ้นกับชนิดของ
THIN FILM แตในเซลลบางชนิดอาจใชแผน
พลาสติก หรือแผนโลหะเปน SUBTRATE ก็ ได
วัตถุดบิ ที่ใชสรางชัน้ ผลิตไฟฟาขึน้ อยูก บั ชนิด
ของเซลล โดยจะเปนธาตุ หรือสารประกอบที่มี
ธาตุที่ตองการใชสรางชั้นผลิตไฟฟาอยูในการ
ประกอบนัน้ ๆ และธาตุทต่ี อ งการใชกจ็ ะมักเปนไป
ตามชนิดของ CELL เชน

• กรณีของ CRYSTALLINE จะใชสารประกอบที่มีฟอสฟอรัส
เชน PHOSPHOROUS OXYCHLORIDE เพ�อสรางชัน้ N - TYPE
SILICON
• กรณี THIN FILM แบบ AMOURPHOUS SILICON จะตอง
ใชกาซไซเลน ซึ่งเปนสารประกอบซิลิกอน และกาซอ�นๆ ในการสราง
ชั้น N - TYPE และ P - TYPE AMOURPHOUS SILICON ขึ้น
• กรณี THIN FILM แบบ CADMIUM TELLURIDE จะตองใช
SPUTTERING TARGET ของสาร CADMIUM - TELLURIDE และ
CADMIUM - SULFIDE
• กรณี THIN FILM แบบ CIGS อาจใช SPUTTERING
TARGET ของสาร GaS, GaSe, CuGa, CuIn, CuInGaSe หรือ
CuInSe เปนตน
จากนัน้ เปนก็ขน้ั ตอนการประกอบ SOLAR CELL หลายๆ CELL
เขาดวยกัน แตในกรณีของชนิด THIN FILM ซึ่งมักจะทำ CELL ที่มี
ขนาดใหญเลยตั้งแตตอนที่ทำ CELL ดังนั้นในกรณีของ THIN FILM
จึงไมตอ งมีการนำ CELL มาประกอบเขาดวยกันอีก เม�อไดชดุ SOLAR
CELL ที่ตอเช�อมวงจรเขาดวยกันแลว ก็จะนำไปประกอบกับชิ้นสวน
อ�นๆ เชน กระจก, ENCAPSULANT SHEET, ALUMINIUM FRAME
และ JUNCTION BOX เปนตน จนไดเปนแผงเซลลแสงอาทิตย หรือ
SOLAR MODULE (ในประเทศมีผผู ลิต 6 ราย กำลังผลิตรวมประมาณ
120 เมกะวัตต ไดแก บริษทั บางกอกโซลาร จำกัด บริษทั เอกรัฐโซลาร
จำกัด บริษัท โซลารตรอนจำกัด (มหาชน) บริษัท ชารป ไทย จำกัด
บริษัท ไทยเอเยนซี่ เอ็นจิเนียริ่ง (โซลารเพาเวอร เทคโนโลยี จำกัด)
และ บริษัท คริสตอลเอ็นเนอรยี่ จำกัด)
SOLAR MODULE จะถูกนำไปใช ในการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย
โดยการนำ SOLAR MODULE หลายๆ แผงมาตอกันเพ�อใหไดพลังงาน
ทีม่ ากขึน้ กรณีตอ งการใชงานเปนไฟฟากระแสสลับ หรือเพ�อปอนเขา
ระบบสงไฟฟาเพ�อจำหน�ายไฟ จะตองแปลงกระแสไฟฟาตรงทีผ่ ลิต
จากแผง เปนไฟฟากระแสสลับดวย INVERTER กอน

เทคโนโลยีการผลิต

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยชนิดสามารถแบง
ออกไดเปน 2 ชนิดหลักๆ คือแบบใชความรอน (SOLAR THERMAL)
และแบบโฟโตโวลทาอิก (PHOTOVOLTAIC)

เน�องจากปจจุบันการผลิตไฟฟาแบบ SOLAR THERMAL นั้น
แม โดยรวมจะมีประสิทธิภาพที่สูงกวา แตมีขอจำกัดวา ตองติดตั้งใน
บริเวณที่ทองฟาแจมใส มีเมฆนอย สามารถรวมแสงอาทิตยได และ
ทีส่ ำคัญเทคโนโลยีแบบ SOLAR THERMAL มีตน ทุนทีแ่ พงกวาแบบ
PHOTOVOLTAIC โรงไฟฟาประเภท SOLAR THERMAL จึงไมได
รับความนิยม

Solar generation technologies “Family Tree”
Solar Electric technologies

Dish Design Thin - Film

Fresnel Reflector
Organic

GaAs

Crystalline
Silicon
Mono

CIS/CIGS

Multijunction

Quantum Dots

Ribbon
Poly

CdTe

Dye - sensitized

Concentrated PV

Amorphous Silicon

สำหรับแบบ PHOTOVOLTAIC คือ การเปลี่ยนแสงอาทิตยเปน
ไฟฟาโดยตรง สามารถแบงยอยไดตามลักษณะของวัสดุที่นำมาเปลี่ยน
แสงอาทิตยเปนไฟฟา ดังนี้
• CRYSTALLINE SILICON มีลักษณะเปนแผนเวเฟอรที่ทำ
จากสารกึ่งโลหะซิลิกอน สามารถแบงประเภทยอยลงไปอีกตามลักษณะ

การปลูกผลึกของแผนเวเฟอร คือ แบบ MONO CRYSTALLINE SILICON, POLY - CRYSTALLINE
SILICON และ SILICON RIBBON
• THIN FILM มีลักษณะเปนฟลมบางนอย
กวา 1 ไมครอน สามารถแบงประเภทยอยลงไป
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เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยชนิดสามารถแบง
ออกไดเปน 2 ชนิดหลักๆ คือ แบบใชความรอน (SOLAR THERMAL)
และแบบโฟโตโวลทาอิก (PHOTOVOLTAIC)
แบบ SOLAR THERMAL คือ การรวมแสงอาทิตยเพ�อใหเกิด
ความรอน แลวนำความรอนนัน้ ไปผลิตไฟฟาโดยเคร�องกำเนิดไฟฟา
สามารถแบงยอยไดเปน 3 ประเภทยอยตามลักษณะของตัวรวมหรือ
สะทอนแสง ดังนี้

• PARABOLIC TROUGH ตัวสะทอน
แสงมีลักษณะเปนรางรูปทรงพาราโบลา ที่จุด
โฟกัสของรางพาราโบลาจะมีตัวสะสมความ
รอนอยู
• FRESNEL REFLECTOR ตัวรวมแสง
มีลกั ษณะเปนแผนเรียบตามแนวยาวหลายๆ แผน
โดยแตละแผนจะปรับมุมการสะทอนแสง ใหแสง
สะทอนไปรวมอยูที่จุดโฟกัสที่จะมีสะสมความ
รอนอยู
• DISH DESIGN มี ล ั ก ษณะเหมื อ น
จานรับดาวเทียม แสงจะถูกสะทอนไปรวมที่จุด
โฟกัส ที่จะมีเคร�องกำเนิดไฟฟาอยู (STIRLING
ENGINE)
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อีกตามวัสดุที่นำมาใชทำฟลมบาง คือ แบบ
AMOURPHOUS SILICON, CADMIUM
TELLURIDE, GALIUM ARSENIDE, COPPER
INDIUM SULFIDE, COPPER INDUIM GALIUM
SELENIDE, DYE - SENSITIZED และ ORGANIC
• MULTI JUNCTION หมายถึง เซลล
แสงอาทิตยที่เสมือนมีเซลลแสงอาทิตยมากกวา
หนึ่งชั้นอยูในเซลลอันเดียว เรียกช�อตามจำนวน
ชั ้ น เซลล แ สงอาทิ ต ย ม ี อ ยู  เช น DOUBLE
JUNCTION SOLAR CELL และ TRIPLE
JUNCTION SOLAR CELL สำหรับเซลลที่มี
สองและสามชั้น ตามลำดับ โดยการเพิ่มจำนวน
ชั้นเซลลแสงอาทิตยมีวัตถุประสงคเพ�อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเซลล
• CONCENTRATED PHOTOVOLTAIC
หมายถึง การโฟกัสแสงใหมาอยูบ นเซลล

โดยทัว่ ไปแลวเซลลแสงอาทิตยชนิด CRYSTALLINE SILICON
จะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงาน
ไฟฟาไดประมาณรอยละ 15 - 20 ซึ่งมากกวาเซลลแสงอาทิตยชนิด
THIN FILM ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงรอยละ 4 - 20 ทำใหตองใช
พื้นที่สำหรับเซลลแสงอาทิตยมากกวา แตเซลลแสงอาทิตยชนิด
THIN FILM นั้นมีขอดีที่ราคาถูกกวา และ THIN FILM นั้นมีความ
บางมากจึงทำใหเพิ่มรูปแบบการนำไปใชงานได เชน การนำไปฉาบ
ผิวของวัสดุกอสราง หรือวัสดุตกแตงของอาคาร (BUILDING
INTEGRATED PHOTOVOLTAIC) อีกทัง้ THIN FILM บางประเภท
นั้น มีความยืดหยุน ทำใหสามารถนำไปผลิตเซลลแสงอาทิตยบน
FLEXIBLE SUBSTRATE เชน PLASTIC ได ทำใหสามารถเพิ่ม
การนำไปใชงานไดอีกมากมาย แทนที่จะเปนแผงเซลลแสงอาทิตย
ธรรมดา

Photovoltaic (PV) Technologies
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แสงอาทิตยมวี ตั ถุประสงคเพ�อเพิม่ ประสิทธิภาพของเซลลและลดขนาด
ของเซลลลง

Crystalline Silicon is by far the most widely used material in PV technology
material

Description

• Crystalline
• By far the most widely used
Sillicon (c - SI) • Comprise of number of selfsupporting sillicon wafers,
which are soldered together
and placed under a layer of
non-reflecting glass
• Thin films

Solar - to - electric
efficiency
• 15% - 20%

Advantages

Drawbacks

• Abundance in nature
and a well - developed
process technology

• High material cost as
sillicon is a relatively
poor absorber or light

• A variety of different materials • 4% - 20%
• Require substantially
• Lower energy
are currently used to produce
(depending on
smaller amount of light
conversion efficiencies
photovoltaic thin films
material used)
absorbing material than c - SI

• Multi - junction • Consist of a single layer or
cells
junction and have optimal
efficiency for a narrow range
of wavelengths.

• 40%

• Extremely high
efficiencies

• Cell costs are high

• Concentrating • Used a large area of lenses
• 15% - 35%
Photovoltaic
or mirrors to focus sunlight
(CPV)
on a small area of photovoltaic
cells

• Lower materials usage
requirements
• Extremely high
efficiencies

• Limited application due
to the costs of focusing
tracking and cooling
equlpment

• Quantum dots • Cutting edge of PV

• Theoretically a massive
leap in efficiency

• Long way off from
commercialization

• 2% - 10%

เน�องจากปจจุบันการผลิตไฟฟาแบบ SOLAR THERMAL นั้น
แม โดยรวมจะมีประสิทธิภาพที่สูงกวา แตมีขอจำกัดวา ตองติดตั้งใน
บริเวณที่ทองฟาแจมใส มีเมฆนอย สามารถรวมแสงอาทิตยได และที่

สำคัญเทคโนโลยีแบบ SOLAR THERMAL มี
ตนทุนทีแ่ พงกวาแบบ PHOTOVOLTAIC โรงไฟฟา
ประเภท SOLAR THERMAL จึงไมไดรบั ความนิยม

Solar Thermal Technologies

Solar thermal processes differ in technology but have a similar process for the most part
Material

Description

Figure 1 : Annual Worldwide installed PV capacity from 2000 to 2010 in the World (in MW)
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Figure 2 : Evolution ofglobal cumulative installed capacity worldwide (in MW)
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• efficient usage ofspace
• Installation limited to
flat surfaces
• Uses more expensive
parabolic mirrors
• Double - axis tracking is
required to synchronize
with movement of sun
• Higher maintenance costs
• Tracking must be dual axis
• Lower solar - to - electric
efficlency means more
land and collector area
required

สภาวะตลาดและผูผลิตรายใหญ

ป จ จุ บ ั น การผลิ ต เซลล แ สงอาทิ ต ย ใ น
ตลาดโลก มีอตั ราการเติบโตสูงขึน้ อยางมาก โดย
คาดวาจะมีการคาดการณวา ปริมาณการผลิตของ
เซลลแสงอาทิตยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูที่
ประมาณรอยละ 73 ตอป และเติบโตอยาง
ตอเน�อง
ป จ จุ บ ั น การผลิ ต เซลล แ สงอาทิ ต ย ใ น
ตลาดโลก มีอตั ราการเติบโตสูงขึน้ อยางมาก โดย
มีการคาดการณวาปริมาณการผลิตของเซลล
แสงอาทิ ต ย จ ะมี อ ั ต ราการเติ บ โตเฉลี ่ ย อยู  ท ี ่
ประมาณรอยละ 73 ตอป และเติบโตอยาง
ตอเน�อง โดยคาดวาจะมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
เปน 24 กิกะวัตต ในป 2555

71
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

Global Annual Installed Capacity (2000 - 2010)

Drawbacks

วารสารสงเสริมการลงทุน

Solar - to - electric
Advantages
efficiency
• Parabolic • Long, rectangular, U - shaped
• 15% - 20% • Only single - axis
mirrors focus sunlight on fluid through
tracking required to
filled pipe
follow position of sun
• Hot fluid then heats water to
• Thermal storage meane
drive steam turbine
dispatachable power
• Power tower • Array of flat, moveable mirrors
• 15% - 20% • Cheaper material
• Easier to accommodate
concentrate sunlight on
collector tower where fluid - filled
thermal storage
receiver is placed
• Dish design • Large, reflective parabolic dish
• 25% - 31% • Most space efficient
• Significantly higher
concentrates sunlight at single
solar - to - electric
point
efficiency
• Fresnel
• Long, narrow, shallow - curvature • 10% - 15% • Cheaper mirrors
• Lower installed costs
reflector
mirrors focus light on one or
more linear reflectors
positioned above
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ปจจุบันมีการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย
ไปแลวประมาณ 40 กิกะวัตต โดยเริ่มมีการขยาย
ตัวอยางรวดเร็วมาตั้งแตในป 2550 และการ
ติดตัง้ มากกวารอยละ 60 เปนการติดตัง้ ในประเทศ
ยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเยอรมนี ซึ่ง
จริงๆ แลวเปนกลุมประเทศที่มีแสงแดดนอย
ระบบจะใหพลังงานไฟฟาหรือมีความคุม คามากกวา
หากนำระบบไปติดตั้งที่ประเทศในบริเวณเสน
ศูนยสตู รทีม่ แี สงแดดมาก (SUNBELT REGION)
ซึ่งประเทศกลุมนี้มีการติดตั้งนอยกวารอยละ 10
ของการติดตั้งทั่วโลก
แสดงให เ ห็ น ว า หากประเทศในกลุ  ม
SUNBELT REGION มีการสงเสริมให ใชเซลล
แสงอาทิตย ในการผลิตไฟฟาแลว ตลาดของ
เซลลแสงอาทิตยยังจะสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได
อีกหลายเทา
สืบเน�องจากขนาดของตลาดที่เติบโตขึ้น
อยางรวดเร็ว และสม่ำเสมอ จึงทำใหมกี ารลงทุน
ในการเพิ ่ ม กำลั ง ผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมเซลล
แสงอาทิตยอยางรวดเร็ว และสม่ำเสมอเชนกัน
สงผลทำใหราคาของแผงเซลลแสงอาทิตย และ
ตนทุนการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยจะ
ลดลงเร�อยๆ จึงมีการคาดการณวา จะมีราคาเทากับ
ตนทุนไฟฟาจากระบบปกติ (Grid Parity) ในป
2558 ชวงเวลานัน้ ตลาดเซลลแสงอาทิตยจะเติบโต
ขึน้ อยางรวดเร็วกวาเดิม และมีมลู คาพันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในป 2559

However, less than 10% of PV capacity is
installed in Sumbelt countries
Irradiation VS. Market size (2009)
Top 10 PV Market 2009

Operating
hours
KWh/KWp

Selected countries
in Sunbelt
India

2,000

Italy

1,600

China
Spain
South Korea
Japan
United States

Share in power demand
and PV capacity
17,900 TWh 23 GWp

61%

South Africa
Chili
Egypt
Brazil
Average Irradiation Sunbelt
China
Australia
Indonesia

39%
9%

1,200

Non-sunbelt
countries
Countries
in sunbelt

France
Czech Republic
Belgium
Germany
800

PV system prices expected to decrease
56% - 66% by 2030
PRICING CAPABILITY FOR LARGE PV SYSTEMS
2,800
2,800

2010

2,445
2,215

2012

2014

2,193
1,908

Pricing range
1,982
1,640

2016

2018

-56%
-66%

1,804
1,409

1,644
1,214

2020

1,549
1,135

2022

2024

1,460
1,062

1,378
995

2026

1,301
933

2028

Assumed price capability development is in line with price projection
from the IEA PV roadmap 2010 report

ผูผลิตรายใหญ ในโลกสวนใหญเปนผูผลิต
จากประเทศญี่ปุน จีน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรปดังนี้
• Sharp, Japan
• Kyocera, Japan
• Sanyo, Japan
• Mitsubishi, Japan

91%

• Kaneka, Japan
• Q-Cell, Germany
• Deutsche Solar, Germany
• Schott Solar, Germany

• Isofoton, Germany
• Motech, Taiwan
• E-ton, Taiwan
• Gintech, Taiwan

1,229
875
2030

• DelSolat, Taiwan
• Suntech, China
• BaodingYingli, China
• JA Solar, China
• CEEG Nanjing PV, China
• First Solar, USA, Malaysia
• United Solar, USA
• Solar World, USA
• Sun Power, USA

• MEMC, USA
• REC, Norway
• Mitsubishi Material, Japan
• Sumitomo Metals, Japan
• Shunda,China
• Rene Solar, USA
• LDK Solar, China
• GCL Poly, Hong Kong

• BP Solar
• Ersol, Germany
• Ever-Q, Germany
• Konarka, USA
• Plextronics, USA
• Hemlock, USA
• Tokuyama, Japan
• WackerSiltronics, WackerShott,
Wacker Chemie, Germany

ผลกระทบจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจทั่วโลก
โดยประเทศไทยมีตลาดการสงออกหลักเปน
สหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบตะวันออกกลาง
และประเทศในกลุมยุโรป โดยเฉพาะ เยอรมนี
สาธารณรัฐเชคฯ อิตาลี

บริษัทผูผลิตและประกอบเซลลแสงอาทิตย ในประเทศ
ผลิตภัณฑ

โซลารตรอน จำกัด (มหาชน)

Crystalline Silicon Module
Crystalline Silicon Cell

บางกอกโซลาร จำกัด

กำลังผลิต
(MW)

เงินลงทุน ปที่
(ลานบาท) เริ่มผลิต

ที่ตั้ง

25
30 (ยังไมเริ่มผลิต)

200
1,400

2547
2550

นครราชสีมา
นครราชสีมา

Amorphous Silicon Cell/Module
Amorphous Silicon Cell/Module
Amorphous Silicon Cell/Module

5
15
30

300
700
1,800

2547
2549
2551

ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา

เอกรัฐโซลาร จำกัด

Crystalline Silicon Module
Crystalline Silicon Cell

15
25

100
1,700

2548
2549

ฉะเชิงเทรา
ระยอง

ชารป ไทย จำกัด

Crystalline Silicon Module

7

70

2548

นครปฐม

Crystalline Silicon Module
ไทยเอเยนซี่ เอ็นจิเนียริ่ง
(โซลารเพาเวอร เทคโนโลยี จำกัด)

10

100

Crystalline Silicon Module

9 (ยังไมเริ่มผลิต)

คริสตอลเอ็นเนอรยี่ จำกัด

-

2548 พระนครศรีอยุธยา
-

ฉะเชิงเทรา
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ประเทศไทยเริ่มมีการผลิตเซลลแสงอาทิตยขึ้นในป 2547 จน
ปจจุบันมีผูผลิตเซลลแสงอาทิตยจำนวน 6 ราย มีกำลังการผลิตรวม
120 เมกะวัตต ซึ่งทำการผลิตเพ�อสงออกเปนหลัก โดยมีมูลคาการ
สงออกเซลลแสงอาทิตย ในป 2551 สูงถึง 40 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้
จากป 2550 กวา 10 เทาตัวกอนที่จะชะลอตัวลงในป 2552 เน�องจาก

ผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยการใหสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (ADDER)
จากพลังงานหมุนเวียน ซึง่ เดิมมีมลู คา 8 บาท / หน�วย เปนเวลา 10 ป
สำหรับการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย แตปจจุบันปรับลดลงเหลือ
6.5 บาท / หน�วย ตามสภาวะตลาดทีร่ าคาของแผงเซลลแสงอาทิตยได
ลดลงอยางรวดเร็ว
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ใหกิจการผลิตเซลลแสงอาทิตย
และวัตถุดิบสำหรับการผลิตเซลลแสงอาทิตย
เปนกิจการที่ ใหความสำคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ

กระทรวงพลังงาน

มีเปาหมายสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน โดยกำหนดใหใช
พลังงานหมุนเวียนเปนปริมาณ
รอยละ 20 ของการใชพลังงาน
ทั้งหมดภายในป 2565
นโยบายของภาครัฐ

การสงเสริมเซลลแสงอาทิตยของไทยใน
ปจจุบันนั้น กระทรวงพลังงานไดวางเปาหมาย
สงเสริมการใชพลังงานทดแทนโดยกำหนดให ใช
พลังงานหมุนเวียนเปนปริมาณรอยละ 20 ของการ
ใชพลังงานทั้งหมดภายในป 2565 สำหรับแผน
พัฒนาการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ได
กำหนดใหมีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย ให
ได 500 เมกะวัตต ซึ่งกระทรวงพลังงานไดมี
มาตรการสงเสริมอาทิ การใหการสงเสริมการ
ลงทุนการยกเวนภาษีอากรขาเขาวัตถุดิบสำหรับ

บีโอไอ กำหนดใหกิจการผลิตเซลลแสงอาทิตย และวัตถุดิบ
สำหรับการผลิตเซลลแสงอาทิตยไดแก SOLAR GRADE SILICON,
SILICON WAFER และ TCO COATED GLASS เปนกิจการ
ที่ใหความสำคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษมาตั้งแต
ป 2547 โดยใหไดรับสิทธิและประโยชน ดานการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล 8 ป โดยไมกำหนดสัดสวนการยกเวนเงินไดนิติบุคคล
และไดรับยกเวนอากรขาเขาเคร�องจักรทุกเขตตลอดระยะเวลาไดรับ
การสงเสริมฯ

ในป 2552 ตามนโยบายปแหงการลงทุน พ.ศ. 2552 - 2553
และนโยบายสงเสริมการลงทุนเพ�อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2554 –

ปญหาอุปสรรคและทิศทางในการลงทุน
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ประเทศไทยมีผูผลิตวัตถุดิบสำหรับการผลิต
เซลลแสงอาทิตยอยูนอยโดยเฉพาะการผลิต
SOLAR GRADE SILICON และ SILICON
WAFER ซึง่ เปนวัตถุดบิ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ของการผลิต
SOLAR CELL เน�องจากตองใชเงินลงทุนที่สูง
จึงทำใหผูผลิตในประเทศมีตนทุนวัตถุดิบสูง
ป จ จุ บ ั น บี โ อไอได ให ก ารส ง เสริ ม ฯ แก
อุตสาหกรรมผลิตเซลลแสงอาทิตย โดยใหไดรบั
สิทธิและประโยชนสูงสุด ดังนั้นจึงอาจตองหา
เคร�องมือชักจูงการลงทุนอ�นๆ หรือรวมมือกับ
หน�วยงานอ�นในการสรางสิทธิประโยชนหรือ
เง�อนไขอ�นเพ�อดึงดูดการลงทุนใหมากขึ้น
แตหากไมสามารถชักจูงใหเกิดการผลิต
เซลลแสงอาทิตยได ก็อาจจะตองมุงไปสงเสริม
อุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบพลังงานแสงอาทิตย
อ�น ที่ประเทศไทยมีพอจะมีศักยภาพแทน
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ดังนั้น ในการผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยจะตองมีขั้นตอนการทำ
เซลลเอง หากนำเซลล หรือวัตถุดิบที่สามารถผลิตไฟฟาไดอยูแลวเม�อ
โดนแสงตกกระทบ ที่ทำการประกอบเปนแผง ก็จะไดรับสิทธิประโยชน
ตามเกณฑที่ตั้ง ซึ่งเปนสิทธิประโยชนตามเกณฑปกติ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ในกรณีของการผลิตแผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Panel, Solar
Module) จะตองมีกรรมวิธกี ารผลิตตามทีค่ ณะกรรมการใหความเห็นชอบ
ซึ่งจะตองมีขั้นตอนดังตอไปนี้เปนอยางนอย
(1) การผลิตเซลลแสงอาทิตยชนิด Mono Crystalline Silicon
หรือ Poly Crystalline Silicon ตองมีกระบวนการนำแผน Silicon
Wafer มาเคลือบสารและ Doping สรางรอยตอ PN, Grid Line เปน
แผนเซลลแสงอาทิตย
(2) การผลิตเซลลแสงอาทิตยชนิด Amorphous Silicon จาก
กาซไซเลนตองมีกระบวนการ Doping ปลูกผลึก Silicon สรางรอยตอ
PN บนแผนรับเซลลแสงอาทิตย
(3) การผลิตเซลลแสงอาทิตยชนิดอ�น ตองมีกระบวนการปลูก
ผลึกสรางเปนแผนเซลลแสงอาทิตย

2555 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกำหนดให
กิจการผลิตเซลลแสงอาทิตย และวัตถุดบิ สำหรับ
การผลิตเซลลแสงอาทิตย เปนกิจการดานพลังงาน
ทดแทน และกำหนดใหไดรบั สิทธิประโยชนสงู สุด
ซึ่งไดแก
• ยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคล และเงิน
ปนผล 8 ป โดยไมกำหนดวงเงินภาษีท่ีไดรบั ยกเวน
• ลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลรอยละ 50
เปนเวลา 5 ป
• หักคาขนสง ไฟฟา ประปา 2 เทา เปน
เวลา 10 ป
• หักคาติดตัง้ สิง่ อำนวยความสะดวกรอยละ
25 เปนเวลา 10 ป
• ยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดบิ ที่ใชผลิต
สงออก
• ยกเวนอากรขาเขาสำหรับเคร�องจักร

ภาวะการสงเสริมการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)
หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร
บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

1

ไสอะโกรไทย จำกัด
(รวมทุนไทย - อินเดีย)

น้ำมันรำขาวบริสุทธิ์ 33,000 ตัน
กรดน้ำมัน (ACID OIL)
11,300 ตัน

1.6
และ
1.12

170.00

70

ลพบุรี
(เขต 3)

2

มวนใจ กรีนเนอรี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร 55,810 ตัว

1.5

140.00

30

ชลบุรี
(เขต 2)

3

อีสเทิรน ปาลม ออยล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(WOOD PELLET)
58,320 ตัน

1.17

50.00

10

ชลบุรี
(เขต 2)

4

นางสาววรรณจันทร วณีสอน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อบพืชและไซโล เชน
ขาวเปลือก 105,300 ตัน

1.7

76.00

25

เชียงใหม
(เขต 3)

5

นางสาววรรณจันทร วณีสอน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

คัดคุณภาพขาวครบวงจร
37,400 ตัน

1.14

100.00

25

เชียงใหม
(เขต 3)

6

นายพรชัย โตนิติวงศ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันรำดิบ 24,200 ตัน
และกากรำสกัด 74,600 ตัน

1.12
และ
1.6

195.00

46

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

7

นางสาวเสาวนีย จุฑาภิรักษ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 60 ตัน
น้ำมันเมล็ดในปาลม 13,050 ตัน

1.12

462.00

90

ชุมพร
(เขต 2)

8

นายเกียรติ กิตติกูลเสรีคำ
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ยางแทง BLOCKED RUBBER
และ/หรือยางผสม
(COMPOUNDED RUBBER)
120,000 ตัน

1.16

1,715.00

228

อุดรธานี
(เขต 3)

9

เอก - หฤษฎ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร 235,240 ตัว

1.5

800.00

150

ชลบุรี
(เขต 2)

10

กรีนรีเวอร พาเนล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

แผนชิ้นไมอัดปารติเกิลบอรด
400,000 ลูกบาศกเมตร

1.17

1,800.00

177

สงขลา
(เขต 3)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

ยางแทง
(BLOCKED RUBBER)
และ/หรือยางผสม
(COMPOUNDED RUBBER)
144,000 ตัน

1.16

616.10

265

จันทบุรี
(เขต 3)

12

ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด
(มหาชน)
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ยางแทง
(BLOCKED RUBBER)
และ/หรือยางผสม
(COMPOUNDED RUBBER)
144,000 ตัน

1.16

614.10

265

กาฬสินธุ
(เขต 3)

13

ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด
(มหาชน)
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ยางแทง
(BLOCKED RUBBER)
และ/หรือยางผสม
(COMPOUNDED RUBBER)
144,000 ตัน

1.16

639.80

265

สระแกว
(เขต 3)

14

สยามโกลเดนออยล จำกัด
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)

น้ำมันเมล็ดในปาลมดิบ
39,600 ตัน

1.12

195.00

38

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

15

ดิ สมิธ ฟูด
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด)

สิ่งปรุงแตงอาหาร 10,000 ตัน

1.11

13.50

22

นครสวรรค
(เขต 3)

16

นายฉัตรชัย จรัสยศวุฒิชัย
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากหองเย็น
5,000 ตันสินคา

1.19

100.00

50

สมุทรปราการ
(เขต 1)

17

นายอดิศักดิ์ ประมวลมิตรา
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑจากธัญพืช เชน
เสนกวยเตี๋ยวอบแหง
เสนหมี่อบแหง 7,000 ตัน

1.11
และ
1.13

534.90

360

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

18

เอ็ม ที เซ็นเตอร เทรด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

คัดคุณภาพขาวครบวงจร
12,000 ตัน

1.14

879.20

43

ชลบุรี
(เขต 2)

19

ซี แอน ซี เอกแลนด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไขไก 177,000,000 ฟอง

1.5

370.50

72

ชลบุรี
(เขต 2)

20

จักรกริชฟารม (2013) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร 900 ตัว
และลูกสุกรขุน 48,300 ตัว

1.5

120.00

66

ชลบุรี
(เขต 2)

21

โรงสีเกษตรเพิ่มพูนผล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขาวคัดคุณภาพ
12,0000 ตัน

1.14

36.00

20

อุดรธานี
(เขต 3)

22

คันทรีเฟรชแดรี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑจากน้ำนมดิบ
39,840,000 ลิตร

1.11

200.00

142

นครราชสีมา
(เขต 3)

23

เจริญโภคภัณฑโปรดิ๊วส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ปุยอินทรีย 300,000 ตัน

1.4

796.70

183

สระบุรี
(เขต 2)
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ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด
(มหาชน)
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)
หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน
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ที่ตั้ง
(เขต)

2.10

13.90

20

นครสวรรค
(เขต 3)

2.15

75.00

40

ขอนแกน
(เขต 3)

ALUMINIUM INGOT
1,800 ตัน

2.17

107.00

17

ระยอง
(เขต 2)

เคร�องชวยฟง 3,720 ชุด

3.9

6.00

33

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

ผงโลหะ (METAL POWDER)
250 ตัน

1

แปซิฟค เมทัลพาวเดอร จำกัด
(รวมทุนไทย - อินเดีย)

2

แคสทเตมา เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด ชิ้นสวนเหล็กหลอ 3,300 ตัน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

3

คาโตะ โคเกียวโชะ
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
1

แอดวานซเมดดิคอล
เซ็นเตอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

2

เฟธเทอร เทค (ไทยแลนด) จำกัด เหย�อตกปลาเทียม 60,000 โหล
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)

3.5

2.00

60

เชียงใหม
(เขต 3)

3

MR. FRANK MOLTER
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)

หลังคาทำจากผาพลาสติก
280,0000 ตารางเมตร

3.1

38.00

58

นครราชสีมา
(เขต 3)

4

ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
(รวมทุนไทย บริติชเวอรจิ้นไอรแลนด)

ผาออมสำเร็จรูป
108,000,000 ชิ้น

3.2

305.00

57

สระบุรี
(เขต 2)

5

ไทยโทเร ซินเทติคส จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

PRE-ORIENTED YARN
(POY) 6,250 ตัน

3.1

88.30

70

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

6

โคคูโย - ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด กาวน้ำ (INSTANT GLUE)
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
600,000 ชิ้น

3.11

162.00

63

สมุทรปราการ
(เขต 1)

4.2

30.10

7

ชลบุรี
(เขต 2)

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เคร�องจักร และอุปกรณขนสง
1

ยาฮาตะ อินดัสตรี
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

2

ไทยสแตนเลยการไฟฟา จำกัด
แมพิมพ 100 ชุด
(มหาชน)
ซอมแซมแมพิมพ 50 ชุด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร - ญี่ปุน)

4.2

210.00

15

ปทุมธานี
(เขต 1)

3

ฟูเซะราชิ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

4.10

126.00

9

ระยอง
(เขต 2)

ชิ้นสวนเคร�องจักรกล
ทางการเกษตร
เชน CYLINDER ASSEMBLY
60,000 ขิ้น

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
เชน CVT - NUT
8,000,000 ชิ้น

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
SEAT SPRING, ARMATURE
และ PIPE CONNECTOR
3 ตัน

4.10

120.00

70

ชลบุรี
(เขต 2)

5

อาโออิ เซอิระ
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน BOLT,RIVET
และ SCREW 988 ตัน

4.3

58.40

40

ชลบุรี
(เขต 2)

6

อาพิค ยามาดะ
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
เชน LEAD FRAME 5,695 ตัน

4.3

106.10

31

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

7

ชิโยตะ โกเซ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
ยานพาหนะ 1,000 ตัน

4.10

250.00

87

ระยอง
(เขต 2)

8

ไทย มารูจูน จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
(METAL PARTS) 43,200 ตัน

4.3

300.00

437

สระบุรี
(เขต 2)

9

ไทยไฟน ซินเตอร จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนผงโลหะอัดขึ้นรูป
(SINTERED PRODUCT)
41,050,000 ชิ้น

4.3

636.60

111

ระยอง
(เขต 2)

10

เจแปน เวิรค ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ (METAL PARTS)
เชน ชิ้นสวน PULLEY
3,000 ตัน

4.3

296.00

32

ชลบุรี
(เขต 2)

11

เคอรลอสการ บราเธอรส
เคร�องปมน้ำสำหรับงาน
(ประเทศไทย) จำกัด
อุตสาหกรรมที่มีการออกแบบ
(รวมทุนเนเธอรแลนด - อินเดีย) ทางวิศวกรรมเอง 500 ชุด

4.2

60.00

17

ระยอง
(เขต 2)

12

สมบูรณ ฟอรจจิ้ง
เทคโนโลยี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป เชน
(MACHINING PARTS)
540 ตัน

4.3

23.80

11

ระยอง
(เขต 2)

13

คาวามาตะ อินโนเวชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

แมพิมพ และการซอมแซม
แมพิมพที่ผลิตเอง 100 ชุด

4.2

23.60

8

ระยอง
(เขต 2)

14

อัลฟา ดี.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด อุปกรณสำหรับงานเจียร
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
และงานขัด เชน GRINDING
PELLET & FORM
และ GRINDING WHEEL
800 ตัน

4.2

74.10

15

ปทุมธานี
(เขต 1)

15

ซองซอล ไฮเทค จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

4.3

214.00

150

ชลบุรี
(เขต 2)

ชิ้นสวนโลหะ เชน SEPARATE
WALL, ASSY CAVITY
BACK และ BRACKET
BUMPER 23,000 ตัน

79
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อิชิมิชุ อินดัสทรี
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

4

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

80

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

16

ไทย เคียววะ จีเอ็มบี จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป เชน
SHAFT, UNIVERSAL JOINT
และ YOKE 2,013 ตัน

4.3

60.00

12

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

17

คุราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
BODY ACTUATOR
840,000 ชิ้น

4.10

220.00

38

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

18

ไทยชีทเบลท จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

เข็มขัดนิรภัย (SEAT BELT)
10,000,000 ชิ้น

4.10

465.00

14

ชลบุรี
(เขต 2)

19

นายยงยุทธ โพธิ์ศิริสุข
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
สำหรับยานพาหนะ 7,180 ตัน

4.10

581.10

138

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

20

จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
FLYWHEEL 252,300 ชิ้น

4.10

353.10

5

ระยอง
(เขต 2)

21

สมบูรณ โซมิค
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
HOUSING, BALL JOINT,
TIE ROD END, STABILIZER,
STEERING RACK และ
WITH BOOT 1,800 ตัน

4.10

423.70

105

ระยอง
(เขต 2)

22

เอ็น เอส เค แบริ่งส
แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ตลับลูกปนสำหรับยานพาหนะ
3,686,400 ชิ้น

4.10

352.40

73

ชลบุรี
(เขต 2)

23

อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
ยานพาหนะ เชน SPOILER,
COVER SPARE WHEEL
และ SKIRT 450 ตัน

4.10

272.50

44

ระยอง
(เขต 2)

24

MR.EIJI TATENO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

CUTTING TOOLS เชน
เชน CARBIDE DRILL
CARBIDE REAMER และ
CARBIDE CUTTER
14,400 ชิ้น

4.2

96.00

13

ชลบุรี
(เขต 2)

25

ไซโตะ เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ (METAL PARTS)
เชน ชิ้นสวนยานยนต เรือ
และเคร�องจักร 1,200 ตัน

4.3

58.00

36

ระยอง
(เขต 2)

26

MR.RYUSUKE NISHIDA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน SHAFT,
PLUG BOLT และ CYLINDER
ALUMINIUM 15,000 ตัน

4.3

40.00

18

ชลบุรี
(เขต 2)

27

พีซีเอส - นิสชิน จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
40,435 ตัน

4.3

200.00

42

นครราชสีมา
(เขต 3)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
30,715 ตัน

4.3

136.00

25

นครราชสีมา
(เขต 3)

29

นิปปา (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูปสำหรับ
ยานพาหนะ เชน STARTER
FRAME 27,648,000 ชิ้น

4.10

198.00

63

ชลบุรี
(เขต 2)

30

ชิเกรุ (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
DOOR POCKET,
PANEL CENTER,
RADIATOR GRILL และ
AIRBAG LID 4,220,000 ตัน

4.10

135.00

20

ระยอง
(เขต 2)

31

สยามคูโบตา คอรปอเรชั่น จำกัด TRANSMISSION และ
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
FRONT AXLE ของแทรกเตอร
เพ�อการเกษตร 40,000 ชิ้น

4.2

183.60

40

ชลบุรี
(เขต 2)

32

เออีดี แฟบริเคชั่น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เคร�องจักรที่มีการออกแบบ
ทางวิศวกรรมเอง เชน
DEBARKER MACHINE,
CHIPPER MACHINE และ
DUST SYCLONE 50 ชุด

4.2

44.50

40

ชลบุรี
(เขต 2)

33

เรอิเกน (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เคร�องผลิตน้ำหลอเย็น
(CHILLER) และการซอมแซม
เคร�องผลิตน้ำหลอเย็น
(CHILLER) ที่ผลิตเอง
340 เคร�อง

4.2

36.00

18

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

34

MR. MANABU SUYUKI
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

4.3
ชิ้นสวนโลหะ เชน
PRESSURE ROLLER PIN,
HEX. SOCKET SET SCREW,
PIPE,PIN,CASE,
CHECK VALVE
และ HOLDER 250 ตัน

11.50

12

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

35

โดวะ พรีซิชั่น
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
เชน BUSBAR และ
TERMINALS 1,200 ตัน

4.3

70.00

12

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

36

เคียววา เอ็นที (ไทยแลนด) จำกัด ชิ้นสวนโลหะ เชน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
SLEEVE, VALVE SPOOL
และ FLANGE 1,053 ตัน

4.3

89.90

52

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

37

MR. MASAHARU MIZUTA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

4.4
และ
6.12

350.00

58

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

การเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)
555 ตัน
ชิ้นสวนพลาสติก ยาง
และเรซิน 200 ตัน

81
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พีซีเอส-นิสชิน จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

วารสารสงเสริมการลงทุน

28

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

38

นิฮง เซกิ ไทย จำกัด
(รวมทุนมาเลเซีย - ญี่ปุน)

39

เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด) จำกัด
ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน เชน BOSS DRIVEN FACE
อินโดนีเซีย - สหรัฐฯ - ฟลิปปนส) และ CAM DRIVEN FACE
10,540,000 ชิ้น

ชิ้นสวนโลหะ เชน PIN, VALVE
และ SHAFT 2,600 ตัน

ที่ตั้ง
(เขต)

4.3

380.00

120

ขอนแกน
(เขต 3)

4.10

497.00

43

ชลบุรี
(เขต 2)

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา

วารสารสงเสริมการลงทุน

82

1

ไฮทริกซ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

4.00

28

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

2

MR.DENIS NEMTSEV
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

3.00

20

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

3

MR.RAPHAEL TANT
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

5.9

2.50

14

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

4

นิชชิน อินดัสตรี
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเคร�องใชไฟฟา เชน
ทอโลหะขึ้นรูป
13,300,000 ชิ้น

5.3

6.30

9

ชลบุรี
(เขต 2)

5

ฟลัคซ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

หมอแปลงไฟฟา
(TRANSFORMER)
4,480,000 ชิ้น

5.5

14.50

115

ชลบุรี
(เขต 2)

6

MR.FUTOSHI HIRATANI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

SEMICONDUCTOR
เชน TRANSISTOR
และ IC 636,000,000 ชิ้น

5.5

64.00

75

ชลบุรี
(เขต 2)

7

MR.KOJI IKENOBU
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

1.56

17

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

8

แคล - คอมพ พรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไตหวัน - สิงคโปร)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
เคร�องใชไฟฟาและผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส 1,300 ตัน

5.3
และ
5.5

91.00

260

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

9

โตเกียว คอยล เอ็นจิเนียร
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
เชน POWER INDUCTOR
84,000,000 ชิ้น

5.5

100.00

55

ลำพูน
(เขต 3)

10

ไทย เอ็นเจอาร จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

INTEGRATED CIRCUIT
(IC) 126,216,000 ชิ้น

5.5

18.00

52

ลำพูน
(เขต 3)

11

ฟาบริเนท จำกัด
(รวมทุนสหรัฐฯ - สวีเดน เคยแมน)

ชิ้นสวนของอุปกรณ
โทรคมนาคมและชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสสำหรับ
ยานพาหนะ 20,000,000 ชิ้น

5.5

1,021.20

2,000

ปทุมธานี
(เขต 1)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

มูราตะ อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

SENSOR 444,000,000 ชิ้น

5.5

744.60

313

ลำพูน
(เขต 3)

13

MR.CHANG WEI LEE
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

5.9

2.00

12

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

14

สยามไอชิน จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ABS SENSOR
4,536,000 ชิ้น

5.5

139.20

72

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

15

จินจุ อิเล็กทรอนิกส จำกัด
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

PRINTED CIRCUIT BOARD
ASSEMBLY (PCBA)
2,615,000 ชิ้น

5.5

60.50

13

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

16

นิชโช เดนกิ
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

อุปกรณควบคุมสำหรับงาน
อุตสาหกรรม เชน CONTROL
PANEL และ OPERATION BOX
30,000 ชุด

5.1

20.00

11

ระยอง
(เขต 2)

17

MR.YASUHIKO KOIZUMI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับเคร�องใช
ไฟฟาและผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส
เชน กลองถายรูป กลองวงจรปด
และคอมพิวเตอร 18,000,000 ชิน้

5.3
และ
5.5

60.00

75

สมุทรปราการ
(เขต 1)

วารสารสงเสริมการลงทุน

12

83

MR. MATTHEW
ANTHONY PURTELL
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

2.00

5

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

19

MR. SUNIL PATEL
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

4.97

16

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

20

MR. LEE TIMOTHY
MU - CHU
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

5.9

7.00

7

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

21

MR. YONG AH HUAT
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

อุปกรณควบคุมพลังงานไฟฟา
(ELECTRICAL CONTROL
EQUIPMENT) และ CONTROL
AND RELAY PANEL 700 ชุด
และ COMPUTERISED
SUBSTATION CONTROL
SYSTEM 10 ชุด

5.1

12.00

7

สมุทรสารคร
(เขต 1)

22

แม็กซคอมม คอรปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

4.00

9

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

23

เอ.แอล.เอ็ม.ที.
HEAT SINK FOR
(ประเทศไทย) จำกัด
ELECTRONIC PRODUCTS เชน
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน - สิงคโปร) CPC FLANGE 10,000,000 ชิน้

5.5

80.90

21

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
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บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

84

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

24

พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

MAGNETIC RELAY
5,640,000 ชิ้น

5.5

57.80

110

ขอนแกน
(เขต 3)

25

MR. YASUHIKO KOIZUMI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับเคร�องใชไฟฟา
และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
เชนกลองถายรูป กลองวงจรปด
และคอมพิวเตอร
18,000,000 ชิ้น

5.3
และ
5.5

60.00

75

สมุทรปราการ
(เขต 1)

26

คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสำเร็จรูป
เชน เคร�องคำนวณ พจนานุกรม
อิเล็กทรอนิกส 14,000,000 ชิ้น
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส เชน B-COVER,
L-CASE, U-CASE 64 ตัน

5.4
และ
5.5

930.00

1,018

นครราชสีมา
(เขต 3)

27

เคซีอี อีเลคโทรนิคส จำกัด (มหาชน) MULTILAYER PRINTED
CIRCUIT BOARD
(หุนไทยทั้งสิ้น)
24,000,000 ตารางฟุต

5.5

6,175.50

2,574

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

หมวด 6 เคมีภณ
ั ฑ กระดาษและพลาสติก
1

MR. TSUYOSHI KOJIMA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สิ่งพิมพ เชน คูมือการใชงานและ
โบรชัวรตางๆ 38,115,000 เลม

6.16

39.40

38

สมุทรปราการ
(เขต 1)

2

อารพที ี ดีซายน แอนด แมชชีน จำกัด ผลิตภัณฑจากอะคริลิก 500 ตัน
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

6.12

85.30

35

ระยอง
(เขต 2)

3

มาลูโก (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ
230,400,000 ชิ้น
สิ่งพิมพ 144,000,000 ชิ้น

6.12

1.56

6

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

4

คิมแพ็ค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

หลอดลามิเนต
138,240,000 หลอด

6.12

88.70

11

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

5

เอช เค ซันโย คารเซะ
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

FOAM SHEET
10,000,000 ตารางเมตร

6.12

70.60

17

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

6

เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - อินเดีย เยอรมัน - อังกฤษ)

ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป
(PREFORM) 4,130 ตัน

6.12

108.10

11

ระยอง
(เขต 2)

7

นิปโป เม็คคาทรอนิกส
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 45,780 ตัน

6.12

147.00

100

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

8

แสงรุงกรุป จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ถังพลาสติก 1,460 ตัน

6.12

32.20

34

ชลบุรี
(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

สารเคมีสำหรับชุบเคลือบ
ผิวโลหะ 1,000 ตัน

6.2

48.30

7

ชลบุรี
(เขต 2)

10

โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ไตหวัน - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนพลาสติก 2,680 ตัน

6.12

35.30

92

ชลบุรี
(เขต 2)

11

เอส.อี. อินดัสทรี
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

ฉลากพิมพ
5,436,000 ตารางเมตร

6.16

12.60

12

สมุทรสาคร
(เขต 1)

12

MR.ROBERTO SANNA
(รวมทุนไทย - อิตาลี)

ผลิตภัณฑเคมีสำหรับ
อุตสาหกรรมการพิมพภาพ
4,000 ตัน

6.2

5.10

6

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

13

3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

OPTICAL FILMS
5,837,000 เมตร

6.12

346.10

39

ชลบุรี
(เขต 2)

14

อาราคาวา เคมิคลั (ไทยแลนด) จำกัด ผลิตภัณฑเคมีเพ�อการ
อุตสาหกรรม 15,035 ตัน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

6.2

300.00

42

ระยอง
(เขต 2)

15

MR. TAKESHI KAZUTA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

6.12

64.00

37

ชลบุรี
(เขต 2)

16

ไทย อันเปาผลิตภัณฑกระดาษ จำกัด ถวยกระดาษ
280,800,000 ถวย
(รวมทุนไทย - จีน)

6.15

100.10

111

ระยอง
(เขต 2)

17

6.12
ซูซกู ิ โซลิด เอด (ประเทศไทย) จำกัด แบบพิมพโฟมสำหรับหลอโลหะ
(MOLD CASTING PATTERN)
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
500 ชุด

16.00

9

สมุทรปราการ
(เขต 1)

18

สแตนบี เอเชีย จำกัด
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

6.12

155.10

34

ชลบุรี
(เขต 2)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรม 300 ตัน

แผนพลาสติก
(PLASTIC SHEET) 1,890 ตัน

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
1

อินเตอรคอมโพ
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

2.30

2

สมุทรปราการ
(เขต 1)

2

เซอิล สตีล จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

6.40

11

ระยอง
(เขต 2)

3

MR.KENJI ODA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

10.00

5

ชลบุรี
(เขต 2)

4

บางกอกคอยลเซนตเตอร จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

6.18

3

ระยอง
(เขต 2)

5

ไทย อาซาฮี เทคโน - ฟอรท จำกัด สนับสนุนการคาและการลงทุน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

7.15

3.70

13

ชลบุรี
(เขต 2)
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MR. JUNJI TABUCHI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

86

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

6

MR.MAKOTO SAKAI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

3.00

10

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

7

304 อินดัสเตรียล ปารค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 11 หนวย

7.8

179.80

4

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

8

พรีเชียส ออนาเมนทส จำกัด
(รวมทุนไทย - อินเดีย)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

480.00

25

ไมระบุที่ตั้ง

9

วนา หัวหิน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สวนสนุก 18.8 ไร

7.3

1,001.20

178

ประจวบคีรีขันธ
(เขต 3)

10

อิมเมจ ครีเอทีฟ แอนด
เทคโนโลยี่ โซลูชั่น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

การออกแบบผลิตภัณฑ

7.23

10.02

15

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

11

เมยเชย อิเลคทริค (ไทยแลนด) จำกัด ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

3.00

4

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

12

เหมราช ระยองที่ดิน
อุตสาหกรรม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 2 หนวย

7.8

80.40

10

ระยอง
(เขต 2)

13

ที.เอส.เพาเวอรแพลนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
6 เมกะวัตต

7.1

370.00

50

กำแพงเพชร
(เขต 3)

14

เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เขตอุตสาหกรรม 638 ไร
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

7.8

585.24

15

ชลบุรี
(เขต 2)

15

ไฟลท ซิมูเลเตอร กรุป จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาทรัพยากรมนุษย
600 ตารางเมตร

7.18

330.54

18

สมุทรปราการ
(เขต 1)

16

ยามาโตะ โพลีเมอร จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

4.60

8

ชลบุรี
(เขต 2)

17

คอนเน็กซชั่น ดีเวลอปเมนท จำกัด ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได
(หุนไทยทั้งสิ้น)
นอยหรือปานกลาง 195 หนวย

7.5

88.00

15

นนทบุรี
(เขต 1)

18

เจแปนเบรค (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

2.90

3

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

19

เมืองสมุทรแลนด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได
นอยหรือปานกลาง 293 หนวย

7.5

49.90

59

สมุทรปราการ
(เขต 1)

20

เมอรคิวรี่ อินเตอร
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

2.00

4

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

21

MR.YASUNADA TETSUZO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
120 ตารางเมตร

7.12

52.20

4

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

การออกแบบผลิตภัณฑ
เคร�องจักรและอุปกรณ
พรอมระบบทางวิศวกรรม
ที่ ใชในงานอุตสาหกรรม

7.23

15.10

20

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

23

เอ็น วาย โอ บี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

การออกแบบผลิตภัณฑ
เคร�องจักรและอุปกรณ
พรอมระบบทางวิศวกรรม
ที่ ใชในงานอุตสาหกรรม

7.23

15.23

20

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

24

ซีทราน เฟอรรี่ จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

เรือเฟอรรี่ 1 ลำ

7.9

77.00

17

ไมระบุที่ตั้ง

25

ยูทีลิตี้ แลนด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได
นอยหรือปานกลาง 446 หนวย

7.5

177.00

15

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

26

ไทคอน โลจิสติคส พารค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส
243 ไร

7.8

1,523.00

20

ชลบุรี
(เขต 2)

27

อมตะ ซิตี้ จำกัด
(รวมทุนไทย - เยอรมัน)

เขตอุตสาหกรรม 1,380 ไร

7.8

1,844.00

12

ระยอง
(เขต 2)

28

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได
นอยหรือปานกลาง 334 หนวย
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.5

128.60

-

สมุทรปราการ
(เขต 1)

29

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได
นอยหรือปานกลาง 217 หนวย
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.6

73.30

-

สมุทรปราการ
(เขต 1)

30

เอกสิทธิ์ ออโตเมชัน่ เทคโนโลยี จำกัด การออกแบบเคร�องจักรและ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
อุปกรณพรอมระบบทางวิศวกรรม
สำหรับงานอุตสาหกรรม

7.23

19.49

28

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

31

ซูโอ ไทยเคเบิล จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.23

1.40

6

ระยอง
(เขต 2)

32

สิรารัตน พร็อพเพอรตี้ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได
นอยหรือปานกลาง 192 หนวย

7.5

22.00

-

นครปฐม
(เขต 1)

33

นิฮอน - อิสเุ อด (ประเทศไทย) จำกัด ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

7.12

5.40

2

ชลบุรี
(เขต 2)

34

MR. AKIRA NAKAGAWA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

10.00

13

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

35

โทชิน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

7.12

19.50

6

นครราชสีมา
(เขต 3)

36

ไทโฮ (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

53.00

3

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

87
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

แวลู แมกซ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

22

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

88

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

37

วาลิโอ คอมเพรสเซอร
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

47.20

13

ชลบุรี
(เขต 2)

38

MR. NAKAYAMA SHU
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

6.00

37

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

39

MR. AYUMU MAESAKA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

20.00

6

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

40

อิเมอรสัน อิเล็คทริค
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

1.40

5

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

41

อัลคอน แลบอราทอรีส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

5.99

10

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

42

ปตท. จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตน้ำเพ�ออุตสาหกรรม

7.1

132.00

13

ระยอง
(เขต 2)

43

ดิเอ็มฟาซีส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
1.0 เมกะวัตต

7.1

65.00

5

นครสวรรค
(เขต 3)

44

วัน คูล โปรดักชั่น จำกัด
(รวมทุนไทย บริติชเวอรจิ้นไอรแลนด)

ใหบริการแกธุรกิจสรางภาพยนตร
(บริการทำเทคนิคภาพ)
1,248 ชิ้นงาน

7.6

80.00

40

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

45

เอสเอ็นซี ครีเอติวิตี้
แอนโทโลจี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนา

7.20

80.00

21

ระยอง
(เขต 2)

46

เอ็น.ที.แอล มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ
(ขนาด 3,867 ตันกรอส)

7.9

43.50

17

ไมระบุที่ตั้ง

47

เอ็น.ที.แอล มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ
(ขนาด 2,920 ตันกรอส)

7.9

43.50

17

ไมระบุที่ตั้ง

48

ไทคอน โลจิสติกส พารค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส
450 ไร

7.8

3,526.00

10

ชลบุรี
(เขต 2)

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

41,850.98

13,577

เขต 1 =
เขต 2 =
เขต 3 =
ไมระบุที่ตั้ง =

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 59 จังหวัดที่เหลือ

43
84
33
4

พื้นที่ตรงนี้ นักลงทุน

“มองเห็น”

“วารสารสงเสริมการลงทุน”

วารสารรายเดือน เเนนดวยเนื้อหา เเละขอมูลดานเศรษฐกิจเเละการลงทุน
ดวยยอดพิมพ 4,000 ฉบับ เผยเเพรเเกสมาชิกที่เปนนักธุรกิจ
นักลงทุน รวมทั้งหนวยงาน เเละองคกรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
เเละอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

อัตราโฆษณาของ “วารสารสงเสริมการลงทุน” ประจำป 2556
ตำเเหนงโฆษณา
1. ปกหลังนอก
2. ปกหนาใน
3. หนา 1
4. ปกหลังใน
5. หนา 2
6. หนา 4
7. หนาในบทความ

พิมพ
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
2 สี

สนใจลงโฆษณา กรุณาติดตอ

อัตรา : หนา : ครั้ง (บาท)
50,000
35,000
35,000
30,000
25,000
25,000
15,000

หมายเหตุ
• ลงโฆษณา 3 เดือน ลด 20% 6 เดือน ลด 35%
• อัตราคาลงโฆษณาดังกลาวเปนราคาสุทธิ
ไมตองคำนวณภาษีมูลคาเพิ่ม เเละไมมีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

กองบรรณาธิการ “วารสารสงเสริมการลงทุน” ศูนยบริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
โทรศัพท 0 2553 8111 ตอ 8184, 8188 โทรสาร 0 2553 8222 อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

บีโอไอ
หากทานคิดจะลงทุน ไมวา อยูท ไ่ี หน เปนกิจการประเภทใด
ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ
พรอมมอบสิทธิประโยชนดา นภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ แกทา น พรอม
คำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิจการลงทุน

หนวยงานบริการอ�นๆ

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพแี อนดที ชัน้ 16 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2936 1429 ตอ 201-208 โทรสาร. 0 2936 1441-2
อีเมล : is-investor@ic.or.th เว็บไซต : www.ic.or.th
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th
ศูนยบริการวีซา และใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต : www.boi.go.th

สำนักงานในสวนภูมภิ าค
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 -110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5320 3397-400
โทรสาร 0 5320 3404
อีเมล : chmai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182
อีเมล : korat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท
ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 โทรสาร 0 3840 4997-9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7-15 อาคารไชยยงค ถนนจุติอุทิศ 1
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7434 7161-5
โทรสาร 0 7434 7160
อีเมล : songkhla@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฏรธานี)
49/21-22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7728 4637, 0 7728 4435
โทรสาร 0 7728 4638
อีเมล : surat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

THAILAND
BOARD OF

OVERSEAS OFFICES

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office
Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing 100600, P.R.C.
Tel : +86 10 6532 4510 Fax : +86 10 6532 1620 E-mail : beijing@boi.go.th
FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Royal Thai Embassy, Bethmannstr. 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal Republic
of Germany Tel : +49 (0) 69 9291 230 Fax : +49 (0) 69 9291 2320 E-mail : fra@boi.go.th
GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Room 1216-1218,
Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou 510064, P.R.C.
Tel : +86 20 8333 8999 Ext. 1216-18, +86 20 8387 7770 Fax : +86 20 8387 2700
E-mail : guangzhou@boi.go.th
LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General, rd
611 North Larchmont Boulevard, 3 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
MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office
Royal Thai Consulate-General
Investment Promotion Section, Dalalmal House, 1st Floor, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point,
Mumbai - 400 021 Republic of India
Tel. : + (91 22) 2204 1589-90 Fax. : + (91 22) 2282 1071 E-mail : mumbai@boi.go.th
NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office
61 Broadway, Suite 2810, New York N.Y. 10006, U.S.A.
Tel : +1(0) 212 422 9009 Fax : +1(0) 212 422 9119 E-mail : nyc@boi.go.th
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office th
Royal Thai Consulate – General, Bangkok Bank Building 7 Floor, 1-9-16 Kyutaro Machi,
Chuo-Ku, Osaka 541-0056, Japan
Tel : +81 (0) 6 6271 1395 Fax : +81 (0) 6 6271 1394 E-mail : osaka@boi.go.th
PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thailande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France
Tel : +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax : +33 (0) 1 5690 2602 E-mail : par@boi.go.th
SEOUL : 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 of Investment,
Shanghai Office
Royal Thai Consulate – General 15th Floor, Crystal Century Tower, 567 Weihai Road,
Shanghai 200041, P.R.C.
Tel : +86 21 6288 9728-9 Fax : +86 21 6288 9730 E-mail : shanghai@boi.go.th
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, Sydney, New South Wales 2000, Australia
Tel : +61 2 9252 4884 Fax : +61 2 9252 2883 E-mail : sydney@boi.go.th
STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
Tel : +46 (0)8 463 11 58, +46 (0)8 463 11 74-75 Fax : +46 (0)8 463 11 60
E-mail : stockholm@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40, No.5, Xin – Yi Road, Sec.5 Taipei
110, Taiwan R.O.C. Tel : +886 2 2345 6663 Fax : +886 2 2345 9223 E-mail : taipei@boi.go.th
TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building, West 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
107-0052, Japan Tel : +81 (0) 3 3582 1806 Fax : +81 (0) 3 3589 5176 E-mail : tyo@boi.go.th

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
INVESTMENT โทรศัพท : 0 2553 8111 โทรสาร : 0 2553 8222 อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

