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Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Rd., 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
Investment Section, Royal Thai Consulate-General
Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany
Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 E-mail : frk@boi.go.th
GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Royal Thai Consulate-General, Guangzhou  
No. 36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310
Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225, +86-20-8387-7770 (Direct line) 
Fax : +86-20-8387-2700 E-mail : guangzhou@boi.go.th
LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General, 
611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.
Tel : +1 (0)-323-960-1199 Fax : +1 (0)-323-960-1190 E-mail : boila@boi.go.th 
MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office
Royal Thai Consulate-General 1st Floor, Dalalmal House, 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                    
7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York, 
New York 10007, U.S.A. 
Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 E-mail : nyc@boi.go.th
Website: www.thinkasiainvestthailand.com
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor, 
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan
Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 E-mail : osaka@boi.go.th
PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office                                    
Ambassade Royale de Thailande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France                                      
Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 E-mail : par@boi.go.th
SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center, 
97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea
Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 E-mail : seoul@boi.go.th
SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate-General, 15th Floor, Crystal Century Tower, 
567 Weihai Rd., Shanghai 200041, P.R.C
Tel : +86-21-6288-9728-9 Fax : +86-21-6288-9730 E-mail : shanghai@boi.go.th
STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden 
Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160 
E-mail : stockholm@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
TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 
No.5 Xin-Yi Rd., 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

สงเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

I N V E S T M E N T  P R O M O T I O N  J O U R N A L

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

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 ถนนจ�ติอุทิศ 1 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7434 7161 - 5
โทรสาร 0 7434 7160
อีเมล : songkhla@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี)
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

. สำนักงานในประเทศ .

. สำนักงานในตางประเทศ .

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพีแอนดทีี ชั้น 16 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 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
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต :  www.boi.go.th

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

คิดถึงการลงทุน คิดถึง
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สงเสริมการลงทุน
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Hi-Tech Kabin Logistics Corp., Ltd. 
130 - 132 Sindthorn Bldg., Tower 2, 8th Floor, Wireless Road, Bangkok 10330 

Tel.  0 - 2651 - 5575  Fax. 0 - 2651 - 5573,  E - mail. info@hitechkabin.co.th 

ติดต่อสอบถาม 

คุณเทพฤทธิ์	 02	254	-	4130	-	7	 
คุณกาญจนา	 035	350	-	286	 ส่วนหนึ่งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	

Hi-Tech Kabin Industrial Estate 

The Only Industrial Estate  

Incorporation  

with 

Industrial Estate Authority Of Thailand  

In Prachinburi 

•			Zone	3	Best	privilege	

•			Flood	Free	

•			Industry	in	the	midst	of	nature 

•			EIA	Approved	

•			One	Stop	Service	by	IEAT	

-  Fully Developed 

-  100% foreign owned company can 

own lands. 

-  Easy procedure to get Visa and Work 

Permit. 

-  On sight permission for construction 

and operation license. 

 







บก.แถลง
กองบรรณาธิการ วารสารสง่เสรมิการลงทนุ ปทีี ่26 ฉบบัที ่3 มนีาคม 2558 

มีนาคม2558

วารสารส่งเสริมการลงทุนINVESTMENTPROMOTIONJOURNAL 

เจ้าของ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 
คณะที่ปรึกษา 
นางหิรัญญา  สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน 
     รักษาราชการแทนเลขาธิการฯ 
นางสาวอัจฉรินทร์	 พัฒนพันธ์ชัย	 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน	
     และที่ปรึกษาประจำกองบรรณาธิการ 
นางสาวดวงใจ	 	 อัศวจินตจิตร์	 รองเลขาธิการฯ 
นายโชคดี	 	 แก้วแสง รองเลขาธิการฯ  
 
กองบรรณาธิการ 
นางสาวชุติมา	 	 พุ่มศรีสวัสดิ์	 บรรณาธิการบริหาร		
นางสาวช่อแก้ว	 	 ประสงค์สม		 หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
นางสาวสุนันทา	 	 อักขระกิจ	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ 
นางสาวจีรวรรณ		 การุณจิตร	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ 
 
คณะทำงานวารสารส่งเสริมการลงทุน 
นายยุทธศักดิ์	 	 คณาสวัสดิ์	
นางสาวกาญจนา		 นพพันธ์	
นางสาวพรรณี	 	 เช็งสุทธา	
นายสุทธิเกตติ์	 	 ทัดพิทักษ์กุล	
นางสุภาดา	 	 เครือเนตร	
นางสาวปิยะวรรณ	 ขยันมาก	
นางสาวฐนิตา	 	 ศิริทรัพย์	
นายธรรมรัตน์	 	 รัตนพันธ์	
นางสาววรรณนิภา	 พิภพไชยาสิทธิ์	
นางอุทัยวรรณ	 	 วัฒนสุวกุล	
นางสาวยอดกมล		 สุธีรพจน์	
นางสาวนันทนาฏ  กฤษณจินดา 
นางสาวสุวิดา	 	 ธัญวงษ์	
นายสถาปนา	 	 พรหมบุญ	
นางสาววันทนา  ทาตาล  
นางสาวรัชนีกร	 	 ไพยชำนาญ	
นางสาวศัลยา  อักษรมัต 
นายศิรพันธ์	 	 ยงวัฒนานันท์	
 
กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการลงทุน 
ศูนย์บริการลงทุน 
สำนักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน  
555	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	
โทรศัพท์	 :	 0	2553	8111	ต่อ	8410	และ	6196	
โทรสาร	 :	 0	2553	8222	
อีเมล		 :	 head@boi.go.th	
เว็บไซต์	 :	 www.boi.go.th	
 
ออกแบบและพิมพ์ที่ 
บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด 
21/61-62	RCA	โซน	C	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนพระรามเก้า		
แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320	
โทรศัพท์	:	0	2203	1240-7	แฟกซ์	:	0	2641	4211	

กระแสรถยนต์	 ECO CAR	 ที่ ได้รับการตอบรับร้อนแรง	 

เกินความคาดหมาย	 ส่งผลให้บีโอไอเปิดให้ส่งเสริมการลงทุนในโครงการ	

ECO CAR	รุ่นที่	2	ขึ้นตามมา	และค่ายรถยนต์ทั้งรายเก่าและรายใหม่

ต่างก็ขานรับเป็นอย่างดี	อันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าประเทศไทยดำเนินนโยบาย

มาถูกทางแล้ว 

โครงการ	 ECO CAR	 ทำใหป้ระเทศไทยกลายเปน็ผูผ้ลติชิน้สว่น

ส่งป้อนค่ายรถยนต์หลายค่ายของประเทศญี่ปุ่น	 อีกทั้งไทยยังเป็นฐาน	 

การผลิตรถยนต์บางรุ่นให้กับค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นอีกด้วย	 ซึ่งเป็นสิ่ง	 

ที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ไทยก้าวขึ้นเป็น

ฐานการผลิตให้กับประเทศที่มีมาตรฐานสูงอีกหนึ่งวงการอุตสาหกรรม 

ในอนาคตอนัใกลน้ี	้เราคงจะไดเ้หน็รถยนต	์ECO CAR	รุน่ที	่2 

ซึง่มมีาตรฐานทีส่งูขึน้กวา่รุน่ที	่1	ทัง้ในดา้นความปลอดภยั	การประหยดันำ้มนั 

และสมรรถนะ	 ในราคาที่เอื้อมถึง	 และสิ่งที่หวังไว้สูงสุดคือสักวันหนึ่ง	 

อาจได้เห็นประเทศไทยมีรถยนต์ของเราเอง	  

 

 



ECO CAR...ในทัศนะค่ายรถยนต์ 

น้ำผึ้งมานูก้า...ของฝาก

ชั้นดีจากนิวซีแลนด ์

 Q&A  

จักรยาน ปรากฏการณ์ 

“ร้อนแรง” แห่งปี 

e – Government for All 

ชวีติยคุใหมบ่รกิารภาครฐั

สู่ประชาชน ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  

ECO CAR…  

ในทัศนะค่ายรถยนต์  

ซับคอน ไทยแลนด์ 2015 

ที่สุดของเวทีซื้อขาย  

ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม  

สนับสนุนไทย - อาเซียน 

อุปสงค์สินค้าอัญมณี  

และเครื่องประดับในญี่ปุ่น

ขยายตัว ท่ามกลาง 

เศรษฐกิจชะลอตัว  

3 เหตุผลของ

ธนาคารโลกที่นักธุรกิจ

ควรไปลงทุนในนิวซีแลนด์ 

การปลุกคืนชีพ Maritime 

Silk Road ของผู้นำจีน 

เกาหลี...สมดุลแห่ง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ภาพรวมนโยบาย   

ECO CAR รุ่นที่ 2 

 โครงการอนุมัติ  

 ให้การส่งเสริมการลงทุน 

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ในปี 2550 บีโอไอมีนโยบายให้การส่งเสริม

ผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 

(ECO CAR) เป็นครั้งแรก โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

ให้เกิดการสร้างฐานการผลิตรถยนต์ประเภทใหม่

ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถ  

ในการแข่งขันในตลาดส่งออกให้กับอุตสาหกรรม  

ยานยนต์ไทยอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์  

หลายประเภทและครบวงจรมากยิ่งขึ้น  
 
ผลจากนโยบายการส่งเสริมผลิตรถยนต์ประหยัด

พลังงานมาตรฐานสากล (ECO CAR) ครั้งแรก ในปี 
2550 ก่อให้เกิดการผลิตรถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นในไทย
และสามารถส่งไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น เช่น 
Nissan (March, Almera/Latio) และ Mitsubishi 
(Mirage) เป็นครั้งแรก ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิต
รถยนตบ์างรุน่เพือ่รองรบัตลาดประเทศญีปุ่น่อยา่งสมบรูณ ์
ซึง่เป็นรูปแบบการดำเนินธุรกจิยานยนต์ที่ไม่เคยเกดิขึ้น

ECO CAR รุ่น 2 
อนิณ เมฆสุขใส 

ภาพรวมนโยบาย


ECO CAR
รุ่นที่
2  

มาก่อนในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมรถยนต์นั่งของ
ประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นสู่การเป็น
ฐานการผลิตรถยนต์นั่งที่มีมาตรฐานระดับโลกอย่าง
แท้จริง 

นอกจากนี้ การกำหนดคุณสมบัติของรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ยังส่งผลให้ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงรถยนต์ที่คุณภาพสูงขึ้นกว่าที่เคยมีมา ทั้ง
ในด้านการประหยัดพลังงานที่โดดเด่น ด้านการปล่อย
มลพิษที่น้อยลง และด้านความปลอดภัย โดยเป็น
รถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศไทยเพียงประเภทเดียวที่
ภาครัฐกำหนดให้ต้องผ่านการทดสอบการป้องกัน  
ผูโ้ดยสารในกรณทีีเ่กดิอบุตัเิหตจุากการชน (Crash Test) 
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และยังสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาที่ต่ำกว่ารถยนต์  
ทุกประเภทที่มีจำหน่ายในประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้  
ได้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในด้านคุณสมบัติ คุณภาพ 
และราคาของรถยนต์ประเภทอื่นที่จำหน่ายในประเทศ  
ต่อเนื่องไปอีกด้วย 

“เป้าหมายหลัก 3 ประการของ  

ECO CAR รุ่น 2 คือ   

(1) กอ่ใหเ้กดิการลงทนุคลสัเตอรย์านยนต ์

(2) ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงรถยนต์ที่มี

มาตรฐานสูง แต่มีราคาเหมาะสม   

(3) ช่วยรองรับการขยายตัว  

ของสังคมเมือง”  

จากความสำเร็จดังกล่าว ประกอบกับทิศทางของ
อุตสาหกรรมยานยนต์โลก ที่ยังคงมุ่ งพัฒนาไปสู่ 
“Sustainable Mobility” เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดัน
ให้รถยนต์ที่มีความ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” มี
ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดส่งออก
และตลาดในประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสและ
ขยายฐานการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐาน
สากล บีโอไอจึงเปิดให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล รุน่ที ่2 อกีครัง้ในวนัที่ 
28 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 

1. กอ่ใหเ้กดิการลงทนุคลสัเตอรย์านยนตข์นาดใหญ่
เกิดการต่อยอดช่วยให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและ
ส่งออกรถยนต์อย่างยั่นยืน  

2. ชว่ยใหป้ระชาชนเขา้ถงึรถยนตท์ีม่มีาตรฐานสงู
ทั้งด้านความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน และมี
ราคาเหมาะสมไม่สูงเกินไป  

3. มีส่วนช่วยรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง 
และช่วยลดผลกระทบจากการใช้รถยนต์ ทั้งการลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยลด
ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 

จากการประกาศนโยบายดงักลา่ว มผีูแ้สดงความ
สนใจยื่นขอรับการส่งเสริมทั้งหมด 10 ราย ซึ่งนับเป็น
เครือ่งยนืยนัถงึความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุทีม่ตีอ่ประเทศไทย
เปน็อยา่งด ีโดยในผูผ้ลติ 10 รายนี ้ประกอบดว้ยรายเดมิ 
5 ราย ไดแ้ก ่นสิสนั ฮอนดา้ มติซบูชิ ิซซูกู ิและโตโยตา้ 
และรายใหมอ่กี 5 ราย ไดแ้ก ่มาสดา้ ฟอรด์ เจเนรลั 
มอเตอร ์เอสเอไอซ ีมอเตอร ์- ซพี ีหรอื SAIC (ผูผ้ลติ
รถยนตย์ีห่อ้ MG) และโฟลค์สวาเกน้ รวมกำลงัการผลติ
ประมาณ 1.5 ล้านคัน  

ในจำนวนดงักลา่ว “โฟลค์สวาเกน้” เปน็ผูป้ระกอบการ
ที่ยังไม่เคยมีการลงทุนผลิตรถยนต์ในประเทศไทย  
มาก่อน และแผนการลงทุนตามโครงการนี้ถือเป็นการ
ลงทุนผลิตรถยนต์แบบเต็มรูปแบบครั้งแรกในอาเซียน
ของโฟล์คสวาเก้น นโยบายจึงไม่เพียงแต่เป็นการ  
ผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเปน็ฐานการผลติรถยนตข์นาดเลก็
ที่มีมาตรฐานระดับสากลเท่านั้น แต่ยังเป็นการชักจูง  
ให้เกิดการลงทุนจากผู้ประกอบรถยนต์รายใหม่อีกด้วย  

ทั้งนี้ การกำหนดคุณสมบัติของรถยนต์ด้านการ
ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
ความปลอดภัย สำหรับ ECO CAR รุ่นที่ 2 ยังมี
ความเขม้ขน้กวา่เดมิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัโครงการ ECO CAR 
รุน่ที ่ 1 ทัง้ในดา้นการประหยดัพลงังานทีเ่หนอืกวา่ ดา้น
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การปล่อยมลพิษที่น้อยลงโดยมาตรฐานมลพิษระดับยูโร 
5 และด้านความปลอดภัยระดับสากลที่สูงกว่า ซึ่งเป็น
มาตรฐานความปลอดภัยในระดับเดียวกับที่บังคับใช้ใน
สหภาพยุโรป อันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานทาง
เทคนิคของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยด้วยการร่วมมือ

กบัผูผ้ลติชิน้สว่นตา่งๆ ภายในประเทศ และมสีว่นสำคญั
ในการสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
อยา่งมนียัสำคญั โดยรายละเอยีดเปรยีบเทยีบคณุสมบตั ิ
รถยนต ์ECO CAR รุน่ที ่1 และ 2 มรีายละเอยีดดงันี ้

คุณสมบัติของรถยนต์

หัวข้อ ECO CAR 1 ECO CAR 2 

ด้านการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 5.0 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร 4.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร 

ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานมลพิษ
ระดับ Euro 4 

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานมลพิษ
ระดับ Euro 5 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Co2) ที่ปล่อยออกจากท่อไอเสีย 

ไม่เกิน 120 กรัมต่อ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน 100 กรัมต่อ 1 กิโลเมตร 

ดา้นความปลอดภยั Passive Safety มีคุณสมบัติในการป้องกันผู้โดยสารกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านหน้า 
และการชนด้านข้างของตัวรถ 

ด้ านความปลอดภัย เชิ งป้ อ งกัน 
(Active Safety) 

ไม่มีข้อกำหนด มีคุณสมบัติด้ านความปลอดภัย  
เชิงป้องกัน โดยอย่างน้อยจะต้องมี
ระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก 
(ABS) ที่มีการติดตั้งระบบควบคุม
เสถี ยรภาพแบบอิ เล็ กทรอนิกส์ 
(ESC) 

“ปัจจุบันบีโอไออนุมัติโครงการผลิต   

ECO CAR รุน่ที ่2 ครบทัง้ 10 รายแลว้ 

โดยในจำนวนดังกล่าวมีผู้ประกอบการ  

ถึง 4 ราย ที่มีแผนลงทุนสร้างโรงงาน

ผลิตเครื่องยนต์ใหม่ด้วย”  

ปัจจุบันบีโอไออนุมัติโครงการผลิต ECO CAR 
รุ่นที่ 2 ครบทั้ง 10 รายแล้ว โดยในจำนวนดังกล่าวมี

ผู้ประกอบการถึง 4 ราย ที่มีแผนลงทุนสร้างโรงงาน
ผลิตเครื่ องยนต์ ใหม่ด้วยเงินลงทุนรวมประมาณ 
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22,620.5 ล้านบาท โดยจะเป็นการนำเครื่องยนต์จาก
ตระกูลเดิมมาพัฒนาคุณสมบัติของเครื่องยนต์ให้ได้  
ตามมาตรฐานที่โครงการ ECO CAR รุ่นที่ 2 กำหนด 
ทั้งยังต้องคงความสามารถด้านสมรรถนะของเครื่องยนต์
และสุนทรียภาพในการขับขี่ จะเห็นจากค่ายมาสด้า ซึ่ง
เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่มีการผลิตและจำหน่าย
รถยนต์ ECO CAR รุ่นที่ 2 ในตลาดแล้ว โดยมีการ
ใช้เทคโนโลยี SKYACTIVE ซึ่งใช้เครื่องยนต์ที่ใช้ระบบ
สันดาปภายในที่มีอัตราส่วนกำลังอัดต่ำ การเผาไหม้
สมบูรณ์ช่วยให้ประหยัดน้ำมันมาก และปล่อยไอเสีย
น้อยลง เครื่องยนต์น้ำหนักเบาและทนทาน จึงถือได้ว่า  
นโยบายนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตชิ้นส่วนสำคัญ
อยา่งเครือ่งยนตท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัในประเทศไทย
มากขึ้น  

ความท้าทายของนโยบายECO CAR ของ
ไทยในอาเซียน

เมื่อพิจารณานโยบายส่งเสริมการผลิตรถยนต์  
ของเพื่อนบ้านประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเห็นว่าประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซียต่างมีการกำหนดนโยบาย  
ที่ต้องการเป็นผู้นำรถยนต์ที่ส่งเสริมการผลิตรถยนต์  
ที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานเช่นเดียวกัน โดย
มาเลเซียมีนโยบาย Energ Efficiency Vehicles 
(EEV) ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียมีนโยบาย Low 
Cost Green Car (LCGC) 

ในฉบับนี้ จะขอนำเสนอเฉพาะนโยบาย LCGC 
ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อัตรา
การเติบโตการผลิตรถยนต์สูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2549 และถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่เป็นอันดับสองของ
อาเซียนรองจากไทย โดยทั้งไทยและอินโดนีเซียถือว่ามี
บทบาทในการก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์
และชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของภูมิภาคอาเซียน โดยมีจุดแข็ง
ด้านขนาดตลาด จำนวนแรงงาน และอัตราค่าแรง  

โดยนโยบาย LCGC นอกเหนือจากการกำหนด
หลักเกณฑ์เรื่องการมาตรฐานการประหยัดพลังงานแล้ว 
ยังมีการกำหนดราคาจำหน่ายรถยนต์ในประเทศอีกด้วย 
ซึง่อาจเปน็อปุสรรคสำหรบัผูป้ระกอบการบางรายทีต่อ้งการ
เขา้รว่มโครงการ ตา่งจากกลไกของนโยบาย ECO CAR 
ของไทย ที่อาศัยการลดอัตราสรรพสามิตลงเพื่อให้
ประชาชนสามารถเขา้ถงึรถยนตท์ีไ่ดม้าตรฐานระดบัโลกได ้

“อินโดนีเซียมีปริมาณการผลิตรถยนต์  

เติบโตอย่างก้าวกระโดด   

โดยในปี 2551 มียอดผลิต  

ประมาณ 600,000 คัน   

และใช้เวลาเพียง 5 ปี   

ในการเพิ่มยอดการผลิตให้สูงขึ้น  

เกือบเท่าตัวคือประมาณ 1.2 ล้านคัน   

ในปี 2556” 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสภาวะการผลิตโดยรวมของ
ประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีปริมาณการผลิตเติบโตอย่างก้าว
กระโดด โดยในป ี 2551 มยีอดผลติประมาณ 600,000 
คนั และใช้เวลาเพียง 5 ปี ในการเพิ่มยอดการผลิตให้
สูงขึ้นเกือบเท่าตัวคือประมาณ 1.2 ล้านคันในปี 2556 
และเป็นการส่งออกเพียง 1.7 แสนคันหรือคิดเป็น  
ร้อยละ 14  
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ในขณะที่ไทยผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกประมาณ  
กึ่งหนึ่งหรือมากกว่าการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศมา
อยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตป่ ี2550 โดยหนึง่ในปจัจยัทีท่ำใหไ้ทย
เป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกนั้น เกิดจากนโยบาย
ภาครัฐในการกำหนดมาตรฐานยูโรในระดับก้าวหน้ากว่า
หลายประเทศในกลุม่อาเซยีน และคอ่นขา้งใกลเ้คยีงกบั
ตลาดโลกอย่างเช่นยุโรปและสหรัฐอเมริกา  

ปัจจุบันไทยบังคับใช้มาตรฐานยูโร 4 ในขณะที่
อินโดนีเซียยังคงบังคับใช้มาตรฐานยูโร 2 นอกจากนั้น 
ตามนโยบาย ECO CAR รุ่นที่ 2 รถยนต์ที่ผลิต  
จะต้องใช้มาตรฐานยูโร 5 ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นให้  
ผูผ้ลติรถยนตพ์ฒันาเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นไทยเพือ่ใหส้ามารถ
ผลิตรถยนต์ที่มีมาตรฐานที่เหนือกว่ามาตรฐานที่กำหนด
ใช้ในปัจจุบัน  

“ผู้ผลิตชิ้นส่วน 57 ราย  

ที่ติดอันดับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุด 

100 อันดับแรกของโลก   

ลงทุนในประเทศไทยแล้ว   

โดยผลพวงจากนโยบาย   

ECO CAR รุ่นที่ 2” 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีระบบห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ เข้มแข็ง โดยมีผู้ผลิต  
ชิ้นส่วนระดับ TIER 1 มากกว่า 700 ราย และผู้ผลิต
ชิ้นส่วนระดับ TIER 2 และ 3 อีกกว่า 1,700 ราย 
และในจำนวนนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วน 57 รายที่ติดอันดับ  
ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกของโลก
ลงทุนในประเทศไทยแล้ว โดยผลพวงจากนโยบาย 
ECO CAR รุ่นที่ 2 นอกจากก่อให้เกิดการลงทุนผลิต
เครือ่งยนตท์ีม่เีทคโนโลยทีีท่นัสมยัแลว้ ยงัคาดวา่จะกอ่ใหเ้กดิ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหม่จากทางยุโรปเพื่อรองรับการผลิต
รถยนต์ ECO CAR รุ่นที่ 2 อย่างโฟล์คสวาเก้น 

เป็นต้น ซึ่งตามนโยบาย ECO CAR ทั้ง 2 รุ่น ยัง  
ส่งเสริมให้ผู้ผลิตผลิตชิ้นส่วนเพื่อส่งออกอีกด้วย  

“บีโอไอได้รับคำยืนยันจากหลายค่ายว่า   

จะเดินหน้าตามแผนการผลิต  

ECO CAR รุ่นที่ 2 ต่อไป   

โดยเฉพาะค่ายรถญี่ปุ่น 5 ราย  

ที่เป็นกลุ่มผู้ผลิต ECO CAR รุ่นที่ 1” 

ถงึแมว้า่ระบบหว่งโซอ่ปุทานอตุสาหกรรมยานยนต์
ของอินโดนีเซียจะไม่แข็งแกร่งเท่าประเทศไทย และ  
ในอดีตที่ผ่านมาจะต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนที่ผลิต
จากประเทศไทย แต่ในอนาคตเมื่อตลาดอินโดนีเซีย  
มีความต้องการที่มากพอที่จนถึงระดับการประหยัด  
ต่อขนาดที่คุ้มค่าต่อการลงทุนผลิตชิ้นส่วนในประเทศ ก็
อาจทำให้แนวโน้มการพึ่งชิ้นส่วนจากไทยน้อยลง ซึ่งถือ
เป็นความท้าทายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยที่จะ
ผลักดันให้ยังเกิดการขยายการลงทุนจากผู้ผลิตชิ้นส่วน  
ที่มีการลงทุนในไทยอยู่แล้ว พร้อมทั้งชักจูงผู้ผลิต  
ชิ้นส่วนรายใหม่ด้วย 

เมื่อพิจารณาการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์
ของไทยในระยะกลางประมาณ 5 ปีข้างหน้า นโยบาย 
ECO CAR รุน่ที ่2 ถอืวา่มแีรงหนนุสำคญัใหย้อดผลติ
ของไทยเป็นไปตามเป้าหมาย 3 ล้านคันในปี 2560 
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ซึ่งจะยังช่วยให้ไทยคงความเป็นผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่เป็น
อนัดบัหนึง่ในอาเซยีน และยงัสามารถกลา่วไดว้า่นโยบาย
ดังกล่าวผลักดันให้ผู้ผลิตรถยนต์หลายเจ้าตัดสินใจ  
วางกลยุทธ์ให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กที่มี
มาตรฐานระดับโลกเพื่อการส่งออกในระยะยาว ซึ่งจะ
เป็นการผลักดันและตอกย้ำความสำเร็จจากนโยบาย  
ดังกล่าวที่ทำให้ไทยสามารถสร้าง Product Champion 
ตัวที่สอง ต่อจากรถกระบะขนาดบรรทุก 1 ตัน รวมทั้ง
เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินนโยบาย  
ของภาครัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่
การเปน็ฐานการผลติรถยนตน์ัง่ เครือ่งยนต ์และชิน้สว่น
ยานยนต์ระดับโลกที่ครบวงจร  

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดนี้ค่ ายรถยนต์สัญชาติ
อเมริกันอย่าง GM ได้ประกาศยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ  
ในอาเซียนใหม่ ซึ่งจะมุ่งเน้นการผลิตรถปิกอัพ และ 
รถยนต์อเนกประสงค์ SUV รวมทั้งลดการผลิตรถยนต์
นั่งส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการขอถอนตัวจากการเป็น  
ผู้ผลิตรถยนต์ ECO CAR รุ่นที่ 2 ด้วย คงต้องจับตา
มองสถานการณ์ของผู้ผลิตที่เหลืออีก 9 รายอย่างใกล้
ชิด ว่าจะมีรายใดพับแผนตาม GM หรือไม่ ซึ่งในเบื้อง
ต้น บีโอไอได้รับคำยืนยันจากหลายค่ายว่า จะเดนิหนา้
ตามแผนการผลติตอ่ไป โดยเฉพาะคา่ยรถญีปุ่น่ 5 ราย
ที่เป็นกลุ่มผู้ผลิต ECO CAR รุ่นที่ 1  
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แสดงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับโครงการรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล หรือ อีโคคาร์ (ECO CAR) 
 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

ผลการดำเนินงานในโครงการ ECO CAR 
รุ่นที่ 1 

คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการ  
ผูจ้ดัการใหญอ่าวโุสบรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย 
จำกัด เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ  
ECO CAR รุน่ที ่1 ของโตโยตา้ ตรงกบัความคาดหวงั
ของบรษิทั นบัตัง้แตก่ารไดร้บัอนมุตักิารสง่เสรมิการลงทนุ
จากบโีอไอและไดร้บัอนมุตัแิบบการผลติรถยนต ์ECO CAR 
จากสำนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ในรุน่ยารสิ (Yaris) 

ปจัจบุนัอตุสาหกรรมยานยนตเ์ปน็อตุสาหกรรม

หลักในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทย ไม่ใช่

เฉพาะมูลค่าการส่งออกยานยนต์เฉลี่ยปีละกว่า 8 

แสนลา้นบาท แตย่งัมมีลูคา่ทีเ่กดิขึน้จากอตุสาหกรรม

เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย เช่น การผลิตชิ้นส่วนนับ 

1,000 ชิ้นต่อรถยนต์ 1 คัน 

 
ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นถึงความสำคัญ

ของอุตสาหกรรมยานยนต์ และได้มี ม าตรการ  
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญของภาครัฐคือ  
การส่งเสริมการลงทุนในโครงการรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล หรือ ECO CAR ซึ่งส่งผลให้
รถยนต์ ECO CAR กลายเป็นโปรดักส์ แชมป์เปี้ยน
ลำดบัที ่2 ของประเทศไทยตอ่จากรถกระบะขนาด 1 ตนั 

วารสารส่งเสริมการลงทุนฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก  
• คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญอ่าวโุสบรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย 
จำกัด  

• คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ รองกรรมการ  
ผูจ้ดัการใหญ ่ฝา่ยรฐักจิสมัพนัธบ์รษิทั นสิสนั มอเตอร ์
(ประเทศไทย) จำกัด   

• คณุธรี ์เพิม่พงศพ์นัธ ์ผูอ้ำนวยการฝา่ยการตลาด
บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาร่วม

ECO CAR รุ่น 2 
วีระพันธ์ มุทานนท์ 

ECO CAR...ในทัศนะ


ค่ายรถยนต
์

คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร   

ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญอ่าวโุส  

บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย 
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ซึ่งผ่านมาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภยั ตามคณุสมบตัขิองรถยนต ์ECO CAR 
ทัง้นี ้ โตโยตา้มคีวามมุง่เนน้ในการผลติรถยนตอ์ย่างดีที่สุด 
ตัง้แตก่ารออกแบบผลติภณัฑ ์การพฒันาระบบเครือ่งยนต์ 
ระบบความปลอดภัย เพื่อให้ได้เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ตรง
กับความต้องการผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของภาครัฐ 

บริษัทเริ่มจำหน่ายรถยนต์ ECO CAR รุ่นยาริส  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และถ้าพิจารณายอดขายในปี 
2557 (มกราคม-กรกฎาคม 2557) มียอดขายทั้งสิ้น 
31,213 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 46 
ซึ่งนับว่าตรงกับความคาดหวังของบริษัท  

จากการศึกษาของบริษัทพบว่า ตลาดรถยนต์  
ECO CAR มกีารพฒันาและเตบิโตอยา่งรวดเรว็ อกีทัง้มี
การแข่งขันกันสูงมาก รวมทั้งบริษัทคู่แข่งได้ออกรถยนต์ 
มาหลากหลายรุน่ทัง้แบบ Hatchback และ Sedan ซึง่
เป็นการกระตุ้ นยอดขายรถยนต ์ ECO CAR  
เพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้บริษัทได้เรียนรู้พฤติกรรม
ผู้บริโภคของคนไทยที่มีต่อ ECO CAR รุ่นที่ 1 

ในปจัจบุนับรษิทัมรีถยนต ์ECO CAR เพยีง 1 รุน่
คือยาริส ซึ่งเป็นรถยนต์ประเภท Hatchback 5 ประตู
โดยบริษัทกำลังศึกษาและวางแผนที่จะมีรุ่นรถยนต์  
เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและเพิ่ม  
ทางเลือกให้กับลูกค้า โดยแผนดังกล่าวจะรวมถึงการ
ดำเนินโครงการ ECO CAR รุ่นที่ 2 ด้วย 

“โตโยต้ามีแผนที่จะดำเนินการ



สานต่อความสำเร็จ



ของโครงการ
ECO CAR
รุ่นที่
2
ต่อไป



และมีแผนการพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพเครื่องยนต์




เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามเงื่อนไข



ของรุ่นที่
2”


การขอรบัการสง่เสรมิฯ ในโครงการ ECO CAR 
รุ่นที่ 2 

หลั งจากนโยบายส่ ง เสริมการผลิตรถยนต์  
ประหยดัพลงังาน ECO CAR ประสบความสำเรจ็อยา่งมาก
ในรุ่นที่ 1 และต่อมาภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริม  
การผลิตรถยนต์ ECO CAR รุ่นที่ 2 โตโยต้าในฐานะ  
ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยจึงมีความประสงค์ที่จะ
ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งกำลังให้ความ
สนใจในเรื่องรถยนต์ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการสานต่อ
ความสำเร็จของโครงการโดยจะดำเนินการผลิตรถยนต์ 
ECO CAR รุ่นที่ 2 ต่อไป โตโยต้าก็ยังมุ่งเน้นที่จะใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตดังเช่นรุ่นที่ 1 และยังจะ
มีแผนการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องยนต์ เพื่อ
ใหไ้ดค้ณุสมบตัติามเงือ่นไขของรุน่ที ่2 ทีเ่ขม้งวดมากขึน้ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประหยัดพลังงานปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาตรฐาน EURO 5 รวมถึง
มาตรฐานความปลอดภัยทั้ง Active safety และ 
Passive safety 
 
ความเห็นต่อนโยบายของภาครัฐ 

บริษัทเห็นด้วยต่อมาตรการส่งเสริมการลงทุน  
ในโครงการผลิตรถยนต์ ECO CAR ของภาครัฐและมี
แผนการลงทุนที่จะดำเนินการผลิตรถยนต์ให้เป็นไปตาม
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นโยบายดังกล่าว ซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่สำหรับ
ร ถ ย น ต์ ที่ ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ  
สิ่งแวดล้อม และเป็นการยกระดับคุณภาพของรถยนต์
ภายในประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคที่จะได้ใช้
รถยนต์ที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีความปลอดภัย 

นโยบายการผลิตรถยนต์ ECO CAR ถือว่า
เป็นการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับ Global Trend 
และทำให้ประเทศไทยจะกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์
ประเภทนี้เพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งจะเป็น
โปรดักส์แชมป์เปี้ยนตัวที่ 2 ของประเทศ ทั้งนี้ภาครฐั
ควรให้เวลาในการเตรียมการหากจะให้การส่งเสริมฯ
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ และควรหารือถึงความเป็นไปได้ 
และผลกระทบกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง 
 
อนาคตของรถยนต์ ECO CAR 

ปจัจบุนัแนวโนม้ในการเลอืกใชร้ถยนตน์ัง่สว่นบคุคล 
ผู้บริโภคมีความต้องการรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและ
เปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ซึง่รถยนต ์ECO CAR ทีเ่กดิจาก
นโยบายหรือมาตรการการส่งเสริมจากภาครัฐสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยดูจาก  
ยอดขายรถยนต์ ECO CAR มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
และเป็นที่สนใจสำหรับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆ ที่อยาก
จะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในทุกๆ 
ด้าน ทำให้ตลาดมีรถยนต์ที่หลากหลาย เป็นทางเลือก
ให้กับผู้บริโภคมากขึ้น 
 

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ผลการดำเนินงานในโครงการ ECO CAR 

รุ่นที่ 1 
คณุเพยีงใจ แกว้สวุรรณ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

ฝา่ยรฐักจิสมัพนัธ ์บรษิทั นสิสนั มอเตอร ์(ประเทศไทย) 
จำกัด ให้ข้อมูลว่า บริษัทมองเห็นความมุ่งมั่นที่จะสร้าง

คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ   

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์   

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

โปรดักส์แชมป์เปี้ยนลำดับที่ 2 ของรัฐบาลไทยและเห็น
ความสำเรจ็ของตลาดรถกระบะทีเ่ปน็โปรดกัสแ์ชมปเ์ปีย้น
ลำดับที่ 1 และในตลาดทั่วโลกก็มีแนวโน้มการใช้
รถยนต์ขนาดเล็กมากขึ้นทำให้นิสสันเข้ามาร่วมโครงการ
ECO CAR รุ่นที่ 1 โดยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  

สำหรับเงื่อนไขของรถยนต์ ECO CAR ที่บีโอไอ
กำหนดค่อนข้างก้าวหน้ากว่ามาตรฐานที่ประเทศไทยเคย
กำหนดไวท้ำใหม้คีวามกงัวลและเกดิความเสีย่งคอ่นขา้งมาก
ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาร่วมด้วยจึงจะได้ตาม
เงื่อนไขที่กำหนด เช่นระบบ Idle Stop เพื่อการ
ประหยัดน้ำมันเป็นต้น 

นิสสันได้วางแผนการขายในประเทศและส่งออก
ไวใ้นสดัสว่น 30:70 (ในประเทศ:ตา่งประเทศ) แตห่ลงัจาก
ส่งนิสสันมาร์ชออกขายเป็น ECO CAR รุ่นที่ 1 และ
ไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้รโิภคเปน็อยา่งดยีิง่ รฐับาลเอง
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รวมทั้งสื่อต่างๆ ร่วมสนับสนุนทำให้กลุ่มลูกค้าค่อยๆ 
รบัทราบและยอมรบัในรถยนต ์ECO CAR โดยยอดขาย
ของนสิสนัมารช์ใน 3 เดอืนแรกยงันอ้ยและคอ่ยๆ ปรบัตวั
เพิม่ขึน้ เมือ่ลกูคา้ไดใ้ชร้ถจรงิและเขา้ใจวา่รถยนตข์นาดเลก็
เครื่องยนต์เล็กแต่มีมาตรฐานสูงตามที่บีโอไอกำหนด  
เป็นรถที่เหมาะสมกับตลาดรถยนต์เมืองไทยโดยเฉพาะ
เมื่อนิสสันได้เปิดตัวนิสสันอัลเมร่า ซึ่งในปีต่อมาลูกค้า  
ก็มีความมั่นใจและตัดสินใจซื้อกันมากขึ้น โครงการ  
รถคันแรกของรัฐบาลในปี 2555 จึงเป็นอีกปัจจัยหลัก
เสริมให้ตลาดรถยนต์ ECO CAR เติบโตอย่างรวดเร็ว  
 
การขอรบัการสง่เสรมิฯ ในโครงการ ECO CAR 
รุ่นที่ 2 

นสิสนัถอืวา่ประสบความสำเรจ็อยา่งมากในโครงการ
ECO CAR รุน่ที ่1 ดงันัน้บรษิทัจงึขอยืน่รบัการสง่เสรมิฯ 
ในโครงการรุน่ที ่2 ตอ่เนือ่งทนัท ีเมือ่บโีอไอประกาศ นสิสนั
คาดการณ์ว่าตลาด ECO CAR จะเติบโตและก้าวมา
เป็นตลาดหลักของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รวมทั้งจะมี
การส่งออกเป็นจำนวนมาก 

นิสสันวางแผนที่ จะพัฒนา เครื่ องยนต์ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการออกแบบตัวรถที่จะ
ต้องตอบรับเรื่องการประหยัดพลังงาน และลดมลพิษ  
ไดม้ากขึน้โดยเฉพาะปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ 
จะต้องสอดคล้องกับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่  
การเลือกใช้วัสดุที่น้ำหนักเบา แต่ให้ความแข็งแรงและ  
มีคุณสมบัติที่ดีกว่า รวมทั้งสามารถผ่านมาตรฐาน  
ความปลอดภัยของ ECO CAR รุ่นที่ 2 

ทัง้นี ้อยากใหท้างภาครฐัพจิารณาถงึผลกระทบตอ่

โครงการ ECO CAR ดว้ย หากมกีารพจิารณาปรบัมาตรฐาน 
ข้อกำหนด หรือโครงสร้างภาษีเพิ่มเติม เนื่องจาก
โครงการนีเ้ปน็โครงการทีม่กีารลงทนุสงูมาก 

“นิสสันยังเชื่อมั่นว่า
ตลาดประเทศไทย



จะยอมรับรถยนต์
ECO CAR
มากขึ้น



จากระยะแรกได้ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจ



ในคุณสมบัติของรถยนต์




รวมทั้งประสิทธิภาพของรถยนต์มาแล้ว”


อนาคตของรถยนต์ ECO CAR  
นิสสันยังเชื่อมั่นว่า ตลาดประเทศไทยจะยอมรับ

รถยนตข์นาดเลก็หรอื ECO CAR มากขึน้ จากระยะแรก
ได้ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจในคุณสมบัติของรถยนต ์ รวมทั้ง
ประสทิธภิาพของรถยนต์ขนาด B-Segment (รถยนต์
ขนาดเล็ก) มากขึ้น โดยเฉพาะถา้โครงการ ECO CAR 
รุ่นที ่ 2 เริ่มมีผู้ผลิตหลายราย ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกค้า  
มีทางเลือกมากขึ้น สำหรับตลาดต่างประเทศเอง 
รถยนต์ขนาดเล็กก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งการที่มี
ฐานการผลิตรถยนต์อยู่ที่ประเทศไทย ก็นับเป็น
ประโยชน์มาก เพราะคุณภาพรถยนต์ที่ประกอบจากไทย 
หรือชิ้นส่วนที่ผลิตจากไทย ได้รับการยอมรับว่ามี
คุณภาพดี และประเทศไทยก็มีความพร้อมในการผลิต
รถยนต์จำนวนมากได้ 
 

บรษิทั ออโตอลัลายแอนซ ์(ประเทศไทย) จำกดั 

การขอรบัการสง่เสรมิฯ ในโครงการ ECO CAR 

รุ่นที่ 2  
บริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 

หรือ AAT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างมาสด้า มอเตอร์ 
คอร์ปอเรชั่น และฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ซึง่ขอรบั
การสง่เสรมิฯ ในโครงการ มาสดา้ ECO CAR ภายใต้
โครงการ ECO CAR รุ่นที่ 2  
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คณุธรี ์ เพิม่พงศพ์นัธ ์ผูอ้ำนวยการฝา่ยการตลาด 
บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า 
ในชว่งโครงการ ECO CAR รุน่ที ่1 นัน้ มาสดา้ไดต้ดัสนิใจ
ร่วมทุนกับฟอร์ด ในการลงทุนโครงการผลิตรถยนต์นั่ง
ขนาดกำลังการผลิต 140,000 คัน คิดเป็นมูลค่า  
การลงทุนเกือบ 16,000 ล้านบาท ซึ่งจากการที่ AAT 
เปน็บรษิทัรว่มทนุ ทำใหใ้นการลงทนุโครงการตา่งๆ นัน้ 
จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการตัดสินใจ 
และผู้ถือหุ้นต้องเห็นสอดคล้องตรงกัน ดังนั้นจึงทำให้
บรษิทัไมม่คีวามพรอ้มในการลงทนุโครงการในชว่งทีร่ฐับาล
มนีโยบายสง่เสรมิการผลติ ECO CAR รุน่ที ่1 ดงักลา่ว 

“บริษัท
ออโตอัลลายแอนซ์




ทราบดีว่าการพลาดโอกาสในครั้งนั้น




ก่อให้เกิดการเสียโอกาสในการแข่งขัน

สำหรับรถยนต์
ECO CAR



ดังนั้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายโครงการ


ECO CAR
รุ่นที่
2



จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้”


คุณธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์   

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด   

บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัททราบดีว่าการพลาดโอกาสในครั้งนั้น ก่อ  
ให้เกิดการเสียโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดสำหรับ
ตลาดรถยนต์ ECO CAR ดังนั้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบาย
ให้การส่งเสริมโครงการ ECO CAR รุ่นที่ 2 บริษัท 
จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ เนื่องจากมองว่านโยบาย
ดงักลา่วเปน็นโยบายทีด่ ีและดว้ยเทคโนโลย ีSKYACTIV 
ของมาสด้าจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของรั ฐบาลไทยและตอบสนอง  
ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

บริษัทเชื่อมั่นว่า รถยนต์มาสด้า 2 ซึ่งเกิดขึ้น
ภายใต้โครงการ ECO CAR รุ่นที่ 2 นั้น ไม่เพียงแต่
จะสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทในตลาด
ภายในประเทศ แต่ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าในตลาดต่างๆ ทั่วโลก อันเป็นทิศทาง  
ที่บริษัทได้กำหนดแผนงานไว้ว่าจะพัฒนาให้ประเทศไทย
กลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของมาสด้าในการ
ผลิตยานยนต์คุณภาพและส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ 
อาท ิอาเซยีน ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์และยโุรป เปน็ตน้ 
 
เทคโนโลยีในรถยนต์ ECO CAR รุ่นที่ 2 

สำหรบัรถยนตม์าสดา้ 2 ซึง่เปน็รถยนต ์ ECO CAR 
รุ่นที่ 2 ที่ผลิตจากโรงงาน AAT นี้ ถูกผลิตขึ้นภายใต้
เทคโนโลยี SKYACTIV ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านยานยนต์
ล่าสุดของมาสด้าที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ว่าเป็น
เทคโนโลยีด้านยานยนต์ที่มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ เปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม มคีวามปลอดภยัสงู 
ขณะที่ยังสามารถคงสมรรถนะด้านการขับขี่ที่ดีเยี่ยม   
ซึ่งประกอบด้วย  
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อนาคตของ ECO CAR 
การใชร้ถยนตข์องลกูคา้ในประเทศไทยและทัว่โลก 

จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับยานยนต์ที่มีเทคโนโลยี
การใชพ้ลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพและเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
หรือ Green Car Technology และมีความปลอดภัย
ตอ่ผูข้บัขี ่ซึง่รถยนต ์ECO CAR ทัง้รุน่ที ่1 และ 2 นัน้ 
ก็เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
และจากความต้องการใช้ยานยนต์ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่าง  
ตอ่เนือ่ง จงึเชือ่วา่แนวโนม้ความตอ้งการรถยนต ์ECO CAR 
ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกในภูมิภาค
ต่างๆ ยังมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยกระตุ้นให้
ระบบกำลังซื้อในประเทศและเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัว
เท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายในการเป็น
ฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลกตามเป้าหมายของ
ประเทศ ที่คาดว่าจะผลิตรถยนต์ได้ 3 ล้านคันในปี 
2560 อีกด้วย 

จากมมุมองของผูบ้รหิารจากคา่ยรถยนตท์ัง้ 3 ทา่น
จะเหน็ไดว้า่ รถยนต ์ECO CAR นัน้มแีนวโนม้ทีจ่ะเตบิโต
มากขึ้นต่อไปในอนาคต เนื่องจากมีคุณสมบัติในด้านการ
ประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อ  
สิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค  
ไดเ้ปน็อยา่งด ีจงึเปน็ทีค่าดวา่รถยนต ์ECO CAR จะเปน็
หนึง่ในผลติภณัฑห์ลกัทีช่ว่ยพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์
ของประเทศไทย ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
รถยนต์ของภูมิภาคอาเซียน  

 

ขอขอบคุณ  

1. คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส   

 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

2. คุณเพียงใจ แก้วสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

 ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

3. คุณธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 

 บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

1. เครือ่งยนต ์ SKYACTIV-D เครือ่งยนตด์เีซล
สะอาด (Clean Diesel) 

2. ระบบเกียร์อัตโนมัติ SKYACTIV-Drive   
ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
หากยังช่วยให้รถมีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดี  

3. โครงสร้างตัวถัง SKYACTIV-Body ซึ่งเป็น
โครงสร้างตัวถัง ระบบช่วงล่าง และระบบบังคับเลี้ยว ที่
มีความแข็งแกร่ง มีสมรรถนะด้านความปลอดภัยจาก
การชนปะทะที่เป็นเลิศ และเทคโนโลยีการลดน้ำหนัก 
 
มุมมองต่อนโยบาย 

โครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐาน
สากล หรอื  ECO CAR ทัง้รุน่ที ่1 และ 2 นัน้ เปน็
โครงการที่ดี ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้บริษัทผู้ผลิตและ
จำหน่ายรถยนต์อย่างมาสด้าสามารถนำผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ของยานยนต์ ซึ่งมีสมรรถนะการขับขี่  
ทีด่ ีมคีวามปลอดภยัสงูและเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้มเขา้มา
แนะนำกับลูกค้าภายในประเทศ แต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่า
การลงทุนและพัฒนาให้กับระบบธุรกิจและเศรษฐกิจ  
ของประเทศ ทัง้ในดา้นการจา้งงาน การสรา้งรายไดใ้หก้บั
ประเทศทั้งจากการลงทุนและการส่งออก ที่สำคัญ  
ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยการ
ใช้เทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูง เพิ่มความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ เกิด  
การขยายตวัของการประกอบธรุกจิยานยนตแ์ละอตุสาหกรรม
ต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่
เขม้งวดและเทคโนโลยชีัน้สงู ไดท้ำใหร้ถยนต ์ECO CAR 
รุ่นที่ 2 เป็นรถที่ Ecology มีราคาที่เหมาะสมกับ
คุณสมบัติ ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนกับความเข้าใจของ  
ผูบ้รโิภคทีค่ดิวา่รถยนต ์ECO CAR ตอ้งเปน็รถราคาถกู 
ซึง่เปน็เรือ่งทีท่ัง้ภาครฐัและเอกชนควรจะรว่มมอืกนัสรา้งความรู้
และความเข้าใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น 
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ในปี 2558 จะเป็นปีที่ 9 ที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม
จดัแสดงกวา่ 400 ราย จากทัง้ไทย อาเซยีน และญีปุ่น่ 
นำชิน้สว่นอตุสาหกรรมกวา่ 3,000 รายการ มาจดัแสดง 
และมีโอกาสพบกับผู้ซื้อจาก 14 ประเทศทั่วโลก โดย
กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2558   
ณ ศนูยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรงุเทพฯ 
โดยงานครอบคลมุพืน้ทีก่ารจดังานกวา่ 6,000 ตารางเมตร 

งาน “ซับคอน ไทยแลนด์” หรือ Subcon  

Thailand (Industrial Subcontracting 

Exhibition) เปน็งานแสดงอตุสาหกรรมรบัชว่งการ

ผลติเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่จัดร่วม

กันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (บีโอไอ) กับบริษัท ยูบีเอ็ม ซึ่งได้จัดขึ้น

ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2550 และประสบ

ความสำเร็จอย่างงดงาม เรียกได้ว่าเป็นงานแสดง

สำหรบัอตุสาหกรรมรบัชว่งการผลติระดบันานาชาติ

อย่างแท้จริง  
 

ECO CAR รุ่น 2 
รัชนีกร ไพยชำนาญ 

ซับคอน ไทยแลนด์ 2015  
ที่สุดของเวทีซื้อขายชิ้นส่วน
อตุสาหกรรมสนบัสนนุไทย-อาเซยีน 
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โดยงานที่ผ่านมามีจำนวนผู้ชมจากทั้งในและ  
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  
การเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานของผู้ผลิตและผู้บริหาร
ชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักลงทุนและผู้ซื้อชิ้นส่วนกลุ่มที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย เรียกได้ว่างานซับคอนไทยแลนด์
เติบโตสอดคล้องกับเศรษฐกิจของไทยที่กำลังเติบโต
อย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจน ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจที่มี
ทิศทางในเชิงบวกสำหรับประเทศไทยและอาเซียน จึง
ทำใหง้านซบัคอน ไทยแลนด ์2015 เปน็โอกาสทางธรุกจิ
ครั้งสำคัญสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทยและอาเซียน  
ที่จะได้พบกับผู้ซื้อชิ้นส่วนรายใหญ่ของโลก  

“สำหรับปี 2558 เป็นครั้งแรกในงาน   

“ซับคอน ไทยแลนด์”   

ที่จะมีส่วนจัดแสดงพิเศษ   

“ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางการแพทย์”   

งานแรกและงานเดียวในภูมิภาคอาเซียน  

ที่นำผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์  

ทางการแพทย์มาจัดแสดง” 

สำหรบัป ี2558 เปน็ครัง้แรกในงานซบัคอน ไทยแลนด ์
ที่จะมีส่วนจัดแสดงพิเศษ “ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทาง  

การแพทย์” งานแรกและงานเดียวในภูมิภาคอาเซียน  
ทีน่ำผูผ้ลติชิน้สว่นและอปุกรณท์างการแพทยม์าจดัแสดง
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแล
สุขภาพได้มีโอกาสสัมผัสกับเทคโนโลยีทันสมัยจากบริษัท
ชั้นนำของโลก 

จากภาวะสังคมสูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นใน
ภูมิภาครวมถึงนโยบายการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
การแพทย์และการรักษา อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
และอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงมีแนวโน้มเติบโตขึ้น  
อยา่งเหน็ไดช้ดั จงึเปน็ทีม่าของการจดัแสดงอตุสาหกรรม
นี้ขึ้นในงาน “ซับคอนไทยแลนด์” 

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์
กับทั้งผู้เข้าร่วมออกงานและผู้เข้าชมงานมากมาย เช่น 
กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ผลิต  
ชิ้นส่วนได้มีโอกาสนัดหมายกันล่วงหน้า และเจรจาธุรกิจ
แบบเข้มข้นรายบริษัทภายในงาน ซึ่งในปี 2558 คาดว่า
จะมีผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกกว่า 14 ประเทศตอบรับ  
เข้าร่วม เช่น Mercedes Benz, Toyota, Sony, 
Denso , Samsung , Whi r l poo l , Ha ie r , 
Hutchinson และ Hino เป็นต้น และยังมีบริษัทจาก
ประเทศญี่ปุ่นโดยการนำของบีโอไอโตเกียวและโอซากา
เข้าร่วมงานอีกด้วย  

ในงานยงัมสีว่น Buyer’s Village สำหรบับรษิทั
ผูซ้ือ้ชิน้สว่นอตุสาหกรรม เพือ่จดัแสดงชิน้งานทีต่อ้งการ
จัดซื้อหมุนเวียนเข้าร่วม 12 บริษัทต่อวัน พร้อมทั้งมี
ส่วนแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ซื้อรายใหญ่ (Buyer 
Showcase) เป็นความรู้ให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนได้มีโอกาส
นำไปพฒันาศกัยภาพของตนเองใหต้รงตามความตอ้งการ
ของผู้ซื้อ  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาหลากหลายหัวข้อ
และน่าสนใจ เช่น โอกาสในการลงทุนธุรกิจ การผลิต
รูปแบบใหม่ จนถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจรูปแบบ
ตา่งๆ ทีท่างผูจ้ดังานไดเ้ชญิหนว่ยงานทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ร่วมส่งวิทยากรหมุนเวียนกันมาบรรยายให้ความรู้ และ



IN
VE

ST
M
EN

T 
PR

O
M
O
TI

O
N
 J
O
UR

N
AL

 
วา
รส

าร
ส่ง

เส
ริม

กา
รล

งท
ุน

20

ในงานซับคอน ไทยแลนด์ ยังมีการผลักดันโครงการ
ความร่วมมือภาคการศึกษากับภาคธุรกิจ Acadamic 
to Business (A2B)/R&D Matching คือกิจกรรม  
ที่จะเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและหนว่ยงานดา้นการวจิยั
เขา้กบัภาคอตุสาหกรรมการผลติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิตให้ตรงกับความตอ้งการของตลาด โดย

สรุปผลการจัดงานใน ปี 2557 

นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เข้าสู่เชิงพาณิชย์ 
สำหรับปีนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 10 สถาบันจาก   
3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้   
จากกิจกรรมที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้นทำให้งาน   
”ซับคอน ไทยแลนด์ 2015” เป็นงานที่มีความสำคัญ
งานหนึ่งที่ไม่ควรพลาด  

ผลการจัดงานใน ป ี 2557 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วม
ออกบูธ 300 ราย จากทั้งประเทศไทย ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สิงคโปร์ 
อกีทัง้ยงัมผีูอ้อกงานจากประเทศญีปุ่น่จากเมอืง Kanagawa, 
Shimane, Kitakyushu, Osaka, Yamanashi มผีูเ้ขา้ชม
งานกว่า 20,000 คน บริษัทผู้ซื้อเข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 
300 บรษิทั จาก 14 ประเทศ มจีำนวนคูเ่จรจาธรุกจิกวา่ 
3,800 คู ่ เกดิมลูคา่การเชื่อมโยงกว่า 7,000 ล้านบาท 

โดยช่วยจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้แก่นักลงทุนต่างชาติ 
ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนและได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ จนเป็นที่ประทับใจ
ของนักลงทุนต่างชาติที่เข้าร่วมงาน และในงานยังเกิด
การเชือ่มโยงระหวา่งสถาบนัการศกึษากบัภาคอตุสาหกรรม 
(R&D Matching) จำนวน 105 คู่ รวมถึงเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย 
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อาจจะเคยได้ยินหรือแฟนซีรี่ส์อาจจะเคยผ่านตาจาก
ละครมาบ้าง นั่นก็คือ เกาะเชจู 

หากลองหันมองประเทศที่ประสบความสำเร็จ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย คง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาธารณรัฐเกาหลีดูจะเป็นตัวอย่าง

ที่โดดเด่นที่สุดสำหรับการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

ในชว่งป ี70 - 80 ทีเ่รยีกวา่ Miracle of Han River 

หรอืมหศัจรรยแ์หง่ลุม่แมน่ำ้ฮนั ทีอ่กีหลายประเทศ

อยากจะเจริญรอยตาม 
 
สาธารณรัฐเกาหลีและไทยนั้นมีความใกล้ชิดกัน

ทั้งทางการค้าและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นผลพวงหลัก  
มาจากนโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจของเกาหลีด้วย  
เช่นกัน คนไทยจำนวนมากก็นิยมเดินทางมาเที่ยวเกาหลี
เป็นเป้าหมายแรก เนื่องจากคุ้นเคยกับวัฒนธรรมที่  
ได้รับจากสื่อต่างๆ ระยะทางที่ไม่ไกลจนเกินไปและ  
การยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวที่เอื้อให้การเดินทางง่ายขึ้น 
แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมก็คงหนีไม่พ้นกรุงโซล ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความเจริญของเกาหลี ทั้งยังมี
ร่องรอยประวัติศาสตร์สมัยโชซอนให้เห็นอยู่บ้าง แต่
แท้จริงแล้วนั้น ประเทศเกาหลียังมีแหล่งท่องเที่ยว  
ทางธรรมชาตทิีน่า่สนใจอกีหลายแหง่ และทีห่นึง่ทีค่นไทย

รอบโลก 
พรพรรณ จันทร์นุ่ม 

เกาหลี...สมดุลแห่ง


อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ




บรรยากาศร้านปลาดิบริมทะเลบนเกาะเชจู   

ที่เสิร์ฟอาหารทะเลสดๆ ที่ชาวประมงจับมาเอง 

“เกาะเชจูเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด



ของประเทศเกาหลี




มีฐานะเป็นจังหวัดปกครองตนเองพิเศษ




มีพื้นที่ใหญ่กว่าเกาะภูเก็ต
3.4
เท่า



โดยมีประชากรราว
6
แสนคน”
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เกาะเชจูเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี 
มีฐานะเป็นจังหวัดปกครองตนเองพิเศษ (Jeju Self - 
Governing Province) มีพื้นที่ใหญ่กว่าเกาะภูเก็ต 3.4 
เทา่ โดยมปีระชากรราว 6 แสนคน ตวัเกาะอดุมไปดว้ย
ความงามทางธรรมชาต ิ ทั้งชายหาด ภูเขาไฟ น้ำตก 
อุทยานแห่ งชาติ ถ้ ำและป่ า และยั ง เป็นที่ เดียว  
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ถึง 3 สาขา  
ซึ่งได้แก่ Biosphere Reserve in 2002, World 
Natura l Heri tage in 2007 และ Global 
Geoparks Network in 2010 ด้วยเหตุนี้ เกาะเชจูจึง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเกาหลีที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศถึง 10.8 ล้านคนในปี 
2557 ซึ่งนักท่องเที่ยวหลักมาจากจีนแผ่นดินใหญ่และ
ญี่ปุ่น 

 
เกาะเชจกูบับทบาทของ Free International 
City 

นอกจากความโดดเด่นด้ านความงามทาง
ธรรมชาติแล้ว ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะซึ่งตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของคาบสมุทร บริเวณเส้นเขตแดนระหว่าง
ทะเลเหลือง และทะเลตะวันออกจีน ยังทำให้เกาะเชจู
เป็นจุดสำคัญในการขนส่งและเป็นจุดยุทธศาสตร์  
ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของสามประเทศที่สำคัญ
อย่ า ง เก าหลี ญี่ ปุ่ น และจีนอี กด้ วย หลั งจ าก  
ช่วงวิกฤติทางการเงินปลายปี 2533 รัฐบาลได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการลงทุนจากต่างชาติ และเล็งเห็น
ปัจจัยแวดล้อมของเกาะว่าอยู่ ในจุดศูนย์กลางของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก จึงได้ส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ท่องเที่ยวพร้อมปรับกลยุทธ์เพื่อผลักดันเกาะเชจูให้เป็น
ที่รู้จักในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง และ
พัฒนาให้เกาะเชจูเป็น Free International City ของ
ภูมิภาคนี้อีกด้วย 

“มีกฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ภายในเกาะ



หรือ
Jeju
Special
Law




ที่ให้สิทธิและอำนาจในการปกครองตนเอง


เช่น
ให้อำนาจพิเศษแก่สภาท้องถิ่น




เพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมือง




ให้อำนาจอิสระในการปกครอง



ดูแลทางการเงิน”


โอซอลลก (Osulloc) ไร่ชาเขียวขนาดใหญ่บนเกาะเชจู 

ผลิตภัณฑ์ชาเขียวโอซอลลกจากไร่บนเกาะเชจู 
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เนื่ องจากเป็นจั งหวัดปกครองตนเองพิ เศษ 
รัฐบาลเชจูจึงมีการดำเนินงานที่เป็นอิสระและแตกต่าง
จากรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองอื่นๆ โดยมีกฎหมายพิเศษที่
บังคับใช้ภายในเกาะหรือ Jeju Special Law ที่ให้
สิทธิและอำนาจในการปกครองตนเอง เช่น ให้อำนาจ
พิเศษแก่สภาท้องถิ่น เพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
ให้อำนาจอิสระในการปกครองดูแลทางการเงิน ให้
อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นอิสระจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ และกำหนดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม
หลักเป็นพิเศษ  

นโยบายหลักของการพัฒนาเกาะเชจูให้เป็น 
Free International City นั้นประกอบไปด้วย 

1. ฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยจัดตั้ง 
Jeju Tourism Corporation และยกเชจูให้เป็น 
International Convention City 

2. ให้บริ ก ารทางการศึ กษาที่ ส่ ง เสริ มและ
สนับสนุนการพัฒนา Free International City เช่น 
ให้มีการจัดตั้งและดำเนินงานของโรงเรียนที่เป็นอิสระ 
และให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของต่างชาติควบคู่ไปกับ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

3. จัดหาบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่มี
คุณภาพ เช่น ให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในกิจการ  
โรงพยาบาลเพื่อการพาณิชย์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทางการแพทย์และลดข้อจำกัดในอุตสาหกรรมการแพทย์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น อนุญาตให้
มีการจ้างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่เป็นต่างชาติ อนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจ เพื่อแสวงหากำไรพร้อมให้สิทธิ
ประโยชน์และสิ่งจูงใจในการลงทุน 

4. ช่วยเหลือและสนับสนุนอุตสาหกรรมสะอาด 
(Clean Industry) โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการ
พื้นที่การเกษตร ป่า ชายทะเล เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 
ปกป้องระบบนิเวศและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

5. ช่วยเหลือและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ 
เทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวกับ IT และไบโอเทคโนโลยี  

โดยการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านภาษีและค่าเช่า
สินทรัพย์สาธารณะ เป็นต้น 

กลยทุธท์ีเ่นน้ผลกัดนั 3 สว่น ไดแ้ก ่การทอ่งเทีย่ว 
การศกึษา และอตุสาหกรรมนัน้ อยูบ่นพืน้ฐานการพฒันา
ที่ควบคู่ไปกับการรักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ของเกาะและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน นอกเหนือจาก
นโยบายข้างต้น รัฐบาลเชจูยังส่งเสริมการสร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สอดคล้องกับการรักษาสิ่ง
แวดล้อม เช่น โครงการ Climate Adaptation City, 
Environment Training City และ Smart Grid 
test-Bed เพื่อผลักดันให้เกาะเชจูเป็นศูนย์กลางด้านสิ่ง
แวดล้อมโลกภายในปี 2563 อีกด้วย 
 
JDC ผูผ้ลกัดนั Jeju สูศ่นูยก์ลางการทอ่งเทีย่ว
และอุตสาหกรรมระดับโลก 

Jeju Free International City Development 
Centre3 หรือ JDC เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจพิเศษ  
ในสังกัดของ Ministry of Land, Transportation 
and Maritime Affairs ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนอง
นโยบาย Free International City ตามกฎหมาย
พิเศษเชจู มีหน้าที่ในการผลักดันโครงการหลักๆ อัน
ได้แก่ 

1. Resort - Type Residential Complex 
โครงการแหล่งที่พักสไตล์รีสอร์ทที่ รวมสิ่ งอำนวย  
ความสะดวกต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันทั้งด้านการแพทย์ ที่  
พักอาศัยและแหล่งสันทนาการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว โครงการนี้มีกำหนดเสร็จในปี 2560 

2. Myths & History Theme Park 
โครงการรีสอร์ทและธีมพาร์คระดับโลกที่จะให้ผู้เข้ามาชม
ได้สัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและตำนาน  
ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โครงการนี้มีกำหนดเสร็จ  
ในปี 2561 

3. Healthcare Town โครงการศูนย์รวม  
การแพทย์ทางเลือก การวิจัยทางการแพทย์และ  
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“จากการใช้กฎหมายพิเศษบังคับใช้เฉพาะ

ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถ



เพิ่มขีดการแข่งขัน



และดึงดูดการลงทุนได้อย่างน่าจูงใจ


สำหรับการลงทุนจากต่างชาติ




จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี



ทั้ง
National
Tax
และ
Local
Tax


ส่วนลดค่าเช่าทรัพย์สินสาธารณะ”


จากการใช้กฎหมายพิเศษบังคับใช้เฉพาะทำให้
รัฐบาลท้องถิ่นสามารถเพิ่มขีดการแข่งขันและดึงดูด  
การลงทุนได้เป็นอย่างดี สำหรับการลงทุนจากต่างชาติ 
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้ง National Tax และ 
Local Tax ส่วนลดค่าเช่าทรัพย์สินสาธารณะ เช่น 
นิคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ นิคมอุตสาหกรรมทั่วไป 
นคิมอตุสาหกรรมการเกษตรฯ นอกจากนีย้งัมกีารสนบัสนนุ
ทางการเงินเบื้องต้นจากรัฐบาลท้องถิ่น (ภายใต้เงื่อนไข) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชักจูงการลงทุนต่างชาติ เช่น 
เงนิสนบัสนนุดา้นการฝกึอบรม เงนิสนบัสนนุในการจา้งงาน
เงินสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทฯ 

เมื่ อพิจารณาถึ งสิ่ งแวดล้อมทางธุ รกิ จและ  
การลงทุนแล้ว เกาะเชจูถือว่าเป็นอีกแหล่งรองรับ  
การลงทุนที่น่าสนใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของทางเชจูได้ให้  
ข้อเสนอแนะนำสำหรับนักธุรกิจชาวไทยว่า การลงทุน
ดา้นการแพทยแ์ละโรงพยาบาล ดจูะเปน็ธรุกจิทีค่นไทย
ควรจะเข้ามาลงทุนที่สุด เนื่องจากการแพทย์ของไทย
มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ยัง
ได้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนสร้างศูนย์การแพทย์  
เพื่อการพาณิชย์หากมีเงินลงทุนจากต่างชาติเกินร้อยละ 
50 รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านวีซ่าทั้งสำหรับนักลงทุน
และครอบครัว สำหรับนักลงทุนไทยที่สนใจนั้นสามารถ
ติดต่อโดยตรงไปยัง JDC เพื่อขอข้อมูลการลงทุนได้ 

การรักษาพยาบาล โครงการนี้มีกำหนดเสร็จในปี 2561 
4. Seogwipo Tourist Port โครงการเมอืงทา่  

ทางอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วระดบัโลก โครงการนีม้กีำหนด
เสร็จในปี 2563 

5. Global Education City โครงการสร้าง
ศูนย์กลางการศึกษาระดับสากล ให้มีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูง โครงการนี้มีกำหนดเสร็จ  
ในปี 2564 

6. JDC Duty - Free Shop ดำเนินกิจการ
ร้านสินค้าปลอดภาษีเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวและ  
เพิ่มรายได้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา Jeju Free 
International City 

7. Jeju Science Park หรือ JSP โครงการ
สวนวิทยาศาสตร์แห่งเกาะเชจูสไตล์รีสอร์ทที่ใกล้ชิดกับ
ธรรมชาต ิ มเีปา้หมายใหเ้ปน็ศนูยร์วมแหลง่อตุสาหกรรม
การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขึ้นสูง Natural Science R&D 
และสถาบันวิจัยเกี่ยวกับ IT และไบโอเทคโนโลยี ที่รวม
สิง่อำนวยความสะดวกดา้นทีพ่กัอาศยัและสถาบนัการศกึษา
เข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ JSP ยังช่วยส่งเสริม และเอื้อ
อำนวยการประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น สนับสนุน
การออกสิทธิบัตรและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจให้เข้า
แข่งในตลาดระดับโลกด้วยเครือข่ายของ JSP กับ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ทั้ งในและ  
ต่างประเทศ เช่น Ulm Science Park ในเยอรมนี 
Wales Technium ในอังกฤษ Singapore Science 
Park และ Southern Taiwan Science Park
โครงการนี้มีกำหนดเสร็จสมบูรณ์ในปี 2564 
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Samdasoo อุตสาหกรรมน้ำดื่มสร้างชื่อ 
นอกเหนือจากนโยบายการพัฒนาจังหวัดเชจูให้

เป็น Free International City แล้ว ทั้งรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลท้องถิ่นยั งร่ วมกันผลักดันให้มีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่ าง เหลือ เฟือในจังหวัดให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดและกลายเป็นความสำเร็จที่สร้างชื่อให้
เกาะเชจูอีกด้วย  

เกาะเชจูมีปริมาณน้ำฝนสูง และมีปริมาณน้ำ
ใต้ดินมาก ซึ่งเกิดจากการไหลผ่านของน้ำบนผิวดิน  
ที่ไหลผ่านรอยแยกของชั้นหินของภูเขาและแนวชายฝั่ง 
รัฐบาลจึงมีความพยายามที่จะพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน  
เหล่านี้ขึ้นมาใช้ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรก  
ปี 2504 หลังจากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆ และ  
สร้างโรงงาน JejuSamdasoo เพื่อผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
ในปี 2541 

Samdasoo ไดช้ือ่วา่เปน็เครือ่งหมายการคา้นำ้ดืม่
บรรจุขวดที่เป็นตัวแทนของเกาหลี เป็นธุรกิจภายใต้  
การดำเนินงานของ Jeju Special Self - Governing 
Province Development Corporation ลักษณะเด่น
ของ Samdasoo คือ เป็นน้ำดื่มที่ได้จากการกรอง  
ผ่านชั้นหินภูเขาไฟ ปราศจากสารปนเปื้อน มีปริมาณ  

แร่ธาตุแมกนีเซียมและแคลเซียมที่เหมาะสม มีปริมาณ 
Alkali ต่ำและดีต่อสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ Samdasoo จึง
เปน็นำ้ดืม่จากเกาะเชจทูีค่รองตลาดนำ้ดืม่ในประเทศเกาหลี
เป็นอันดับหนึ่งมาตลอด 16 ปีจนถึงปัจจุบัน  

โมเดลจำลองลักษณะของแหล่งน้ำใต้ดิน  

และการดูดน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ 

กระบวนการผลิตน้ำดื่ม Samdasoo 

“สิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้สำหรับอนาคต



ของเกาะเชจูคือ
นโยบายการสร้างเกาะเชจู

ให้เป็น
Carbon
Free
Island




ภายในปี
2573”


เกาะเชจูกับความพร้อมสู่ฉายา Carbon 
Free Island 

สุดท้ายนี้ สิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้สำหรับอนาคต
ของเกาะเชจูคือ นโยบายการสร้างเกาะเชจูให้เป็น 
Carbon Free Island ภายในปี 2573 เป้าหมายของ
การพัฒนาเกาะเชจูให้เป็นเกาะสีเขียวนั้นถูกแบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอนด้วยกันคือ  

1. การสร้าง Pilot Model โดยทำ Smart 
Grid Test Bed ในพื้นที่ทดลองของเกาะเชจูและ
ทดลองการใช้พลังงานทดแทนจากลม (เกาะเชจูมีกระแส
ลมแรงเหมาะแก่การผลิตพลังงานลม) โซลาร์และ ESS 
100% ที่เกาะคาพา ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในปี 2556 



IN
VE

ST
M
EN

T
PR

O
M
O
TI
O
N
J
O
UR

N
AL


วา
รส

าร
ส่ง

เส
ริม

กา
รล

งท
ุน

26

2. การสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับ 
Carbon Free Island เช่น การสร้างระบบพัฒนา
พลังงานลมนอกชายฝั่งให้สามารถทดแทนการใช้พลังงาน
ได้ถึง 100% ในปี 2573 การสร้างเมืองที่เป็นศูนย์กลาง 
Smart Grid การพัฒนาให้ทุกครัวเรือนภายในเกาะใช้
เทคโนโลยี Smart Grid แบบ 100% ภายในปี 2563 
และการสนับสนุนให้เปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 
(Electric Vehicles) ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยความ
ร่วมมือทั้งจากภาครัฐและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่ 

3. ตั้งเป้าหมายให้เกาะเชจูเป็น Carbon Free 
Island ภายในป ี2573 เพือ่เพิม่รายได ้เพิม่การจา้งงาน 
และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม จากการใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงที่ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์  
ของเกาะ 

แบบจำลองรถยนต์ประเภท EV และกระบวนการชาร์ตพลังงาน 

เจ้าหน้าที่กำลังอธิบายการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ   

ภายในบ้าน (Smart Home) ด้วยเทคโนโลยี   

Advanced Metering Infrastructure (AMI)   

และ Energy Management System (EMI) 

ในปัจจุบันขั้นตอนการพัฒนาเกาะเชจูให้เป็น 
Carbon Free Island นั้นอยู่ในขั้นตอนที่ 2 และหาก
โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ เกาะเชจูจะกลาย
เป็นเมืองตัวอย่างของโลกในด้านเทคโนโลยีสีเขียว ที่มี  
การใช้ Smart Grid ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดและก้าวหน้า
ที่สุดในโลกด้วย 

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลบางส่วนของการปฏิรูปเกาะเชจู
โดยมีเป้าหมายให้กลายเป็นเมืองชั้นนำของโลก ทั้ง  
ทางดา้นอตุสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม สิง่หนึง่ทีเ่ราเรยีนรู้
จากการพฒันาบนเกาะเชจแูหง่นีค้อื การพฒันาอยา่งรวดเรว็
อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หากการ
เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ได้รับการส่งเสริมให้เติบโต  
ไปพรอ้มกบัการรกัษาสมดลุ เกาะเชจเูปน็อกีหนึง่ตวัอยา่ง
ของการพฒันาเชงินเิวศ ทีส่รา้งดลุยภาพระหวา่งธรรมชาต ิ
และอุตสาหกรรมให้ควบคู่กันไป และเป็นอีกแหล่ง
อุตสาหกรรมที่มีความพร้อม ในการรองรับการลงทุน
จากต่างชาติ ทั้งด้านสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และ
ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ สำหรับการทำธุรกิจ 

หากนักลงทุนไทยสนใจที่จะขยายการลงทุนไปยัง
ตา่งประเทศเกาะเชจกูเ็ปน็ตวัเลอืกหนึง่ทีน่า่สนใจทัง้ในฐานะ
แหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

 
ที่มาข้อมูล 
เกีย่วกบัจงัหวดัปกครองตนเองพเิศษเชจแูละโครงการตา่งๆ 

www.jeju.go.kr  www.jdcenter.com 
www.jpdc.co.kr/  www.jejuwater.or.kr 
www.jejutp.or.kr/ http://jeju-sp.com/ 
http://cyber.kepco.co.kr/kepco/EN/main.do 
 

กังหันพลังงานลมบนฝั่งและนอกชายฝั่ง 
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ในศตวรรษที ่21 เพือ่ใชเ้ปน็ Soft Power Diplomacy 
ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกของประเทศจีนที่แม้จะ
แสนยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ไม่เคยเอาเปรียบหรือเป็นภัย
คุกคามต่อประเทศอื่นใด 

เมือ่เอย่ถงึคำวา่ “เสน้ทางสายไหม” (Silk Road) 

ภาพของคาราวานสินค้าจีนที่ขนส่งไปแลกเปลี่ยน

ซื้อขายในต่างแดน ก็คงจะปรากฏขึ้นในความคิด

ของหลายคน และน่าจะเป็นภาพของการซื้อขาย

แลกเปลีย่นสนิคา้ ทีท่ัง้ผูซ้ือ้และผูข้ายมคีวามพอใจ 

ไม่มีใครเอาเปรียบใครมากจนเกินไป มีภาพของ

ความสุขและรอยยิ้มของผู้คนที่อยู่ต่างวัฒนธรรม

ได้มีโอกาสจับจ่ายและสัมผัสสินค้าแปลกตาที่มา

จากดินแดนแสนไกล ผ่านมาตามเส้นทางสายไหม 

ซึ่งเป็นทั้งเส้นทางการค้า เส้นทางวัฒนธรรมและ

เส้นทางเชื่อมโยงสัมพันธไมตรีทางการทูต 
 

นีค่งเปน็อกีเหตผุลสำคญัทีน่ายส ีจิน้ผงิ ประธานาธบิด ี
ของจีน ได้ตัดสินใจเลือกใช้คำว่า “เส้นทางสายไหม”   

รอบโลก 
รศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น 

การปลุกคืนชีพ   
Maritime Silk Road   
ของผู้นำจีน  

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน 
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เส้นทางการค้า และเส้นทางด้านการทูตเพื่อเชื่อม
สัมพันธไมตรีระหว่างอาณาจักรจีนกับดินแดนเพื่อนบ้าน
ทางตะวันตก โดยได้เชื่อมโยงไปจนถึงเอเชียกลาง 
เปอร์เซีย และยุโรป ไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

สำหรับเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยเฉพาะใน
สมัยราชวงศ์ซ่ง นับเป็นยุคที่การค้าเส้นทางสายไหม  
ทางทะเลเจริญรุ่งเรืองมาก และต่อมา ในช่วงสมัย
ราชวงศ์หมิงได้มีแม่ทัพเจิ้งเหอ (ซำปอกง) นำกองเรือ
ลอ่งไปยงัประเทศตา่งๆ กวา่ 37 ประเทศ นบัเปน็กองเรอื
ทางเศรษฐกิจสายแรกๆ ของโลกที่เชื่อมโยงจีนทางทะเล
เพือ่เปดิเสน้ทางการคา้ วฒันธรรม และเสน้ทางดา้นการทตู
เพือ่เชือ่มสมัพนัธไมตรกีบัประเทศตา่งๆ ตามแนวเสน้ทาง
จากชายฝัง่ของจนีทางตอนใต ้ผา่นอา่วเปย่ปู ้ เขา้สูน่า่นนำ้
ทะเลจนีใต ้ ผา่นชอ่งแคบมะละกา เขา้สูม่หาสมทุรอนิเดยี 
เอเชียใต้ และเชื่อมต่อไปจนถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง 
และทวีปแอฟริกา 

แนวเส้นทาง Maritime Silk Road 

ที่มาของรูป https://www.google.co.th 

เส้นทางสายไหมในประวัติศาสตร์จีน 
เส้นทางสายไหมในประวัติศาสตร์จีน มีทั้งแนว

เส้นทางบก และเส้นทางทะเล เริ่มจากเส้นทางสายไหม
ทางบก ในยุคราชวงศ์ฮั่น ซึ่งเป็นทั้งเส้นทางคมนาคม 
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เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21  
มาถึ งยุคนี้ ในศตวรรษที่ 21 นายสี จิ้ นผิ ง 

ประธานาธิบดีจีนได้หยิบยกคำนี้ขึ้นมากล่าวถึงอีกครั้ง 
ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศอาเซียนช่วงปลายปี 
2556 โดยกลา่ววา่ “เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้คอื หนึง่ในเขต
สำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเล จีนพร้อมที่จะเพิ่ม
ความร่วมมือทางทะเลกับอาเซียน”   

นายสี จิ้นผิง เลือกที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ครั้งแรกใน
ระหว่างการเยือนอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศแกนนำ 
ของอาเซียน และอินโดนีเซียซึ่งไม่มีข้อขัดแย้งกับจีนใน
ประเด็นพื้นที่ทับซ้อนในน่านน้ำทะเลจีนใต้ ที่สำคัญ  
อนิโดนเีซยีไดพ้ยายามเปน็ “ตวักลาง” ไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท
ทะเลจีนใต้ระหว่างจีน กับอีก 4 ประเทศในอาเซียน 
คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไน 

“เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557   

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน   

ได้ย้ำแนวคิดนี้ในระหว่างการเปิดประชุม

สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน 

(NPC) โดยกล่าวว่า   

“ควรเร่งพัฒนาเส้นทางสายไหมทางทะเล

แห่งศตวรรษที่ 21”   

ตามที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ริเริ่มไว้” 

เมื่อผู้นำระดับสูงสุดของจีนส่งสัญญาณชัดเจน  
ในเรือ่งของการใชเ้สน้ทางสายไหมทางทะเล เพือ่เชือ่มโยง
อาเซยีน รฐับาลมณฑลจนีทีเ่กีย่วขอ้งกข็านรบั หลายเมอืง
และหลายมณฑลชายฝั่งของจีนที่เกี่ยวข้องกับเส้นทาง
สายไหมทางทะเลในประวัติศาสตร์ เช่น เมืองจ้านเจียง
ในมณฑลกวางตุง้ รวมทัง้เมอืงเฉวยีนโจว ในมณฑลฝเูจีย้น 
(ฮกเกีย้น) ซึง่ในประวตัศิาสตรจ์นีเคยเปน็เมอืงทา่ทีส่ำคญั 
ตัง้แตค่รัง้ทีม่ารโ์คโปโล นกัเดนิเรอืชือ่ดงัชาวอติาลไีดเ้ดนิทาง

มาถึงจีน และต่อมาเขาได้ลงเรือที่ เมืองเฉวียนโจว   
เพื่อเดินทางกลับไปยังเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ใน
ขณะนี้ รัฐบาลฝูเจี้ยนจึงได้ชูประเด็นเส้นทางสายไหม
ทางทะเล เพือ่เชือ่มโยงกบัประเทศในอาเซยีนอยา่งตอ่เนือ่ง 

ตอ่มาเมือ่วนัที ่5 มนีาคม 2557 นายหลี ่เคอ่เฉยีง 
นายกรัฐมนตรีจีน ก็ได้ย้ำแนวคิดนี้ในระหว่างการเปิด
ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน (NPC) 
โดยกล่าวว่า “ควรเร่งพัฒนาเส้นทางสายไหมทางทะเล
แหง่ศตวรรษที ่21” ตามทีป่ระธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ ไดร้เิริม่ไว ้

ในขณะนี้การเดินหน้าผลักดันเส้นทางสายไหม  
ทางทะเลในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นเสมือน “คัมภีร์” 
สำคัญที่ผู้นำทั้งสองของจีนต้องนำไปหยิบยกเผยแพร่
เพือ่หาแนวรว่มในระหวา่งการเดินทางเยือนประเทศต่างๆ 
รวมทั้งการเยือนอินเดีย และหลายประเทศในเอเชียใต้
ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ช่วงเดือนกันยายน 2557  

ดังนั้นความพยายามในการสร้างและปลุกคืนชีพ
เส้นทางสายไหมทางทะเลอีกครั้ง จึงเป็นยุทธศาสตร์
สำคัญในการขยายผลประโยชน์ระหว่างจีนกับประเทศ  
ที่รายรอบจีน รวมทั้งภูมิภาคอาเซียน 

ในกรณีของอาเซียน แนวคิดนี้ยังสอดรับกับการ
ผลักดันของผู้นำจีนในการจัดตั้งกองทุน China -
ASEAN Maritime Cooperation Fund วงเงิน 3 
พันล้านหยวน เพื่อสร้างความร่วมมือทางทะเลระหว่าง
จนีกบัเพือ่นบา้นอาเซยีน เชน่ การวจิยัทางทะเลและปกปอ้ง
สิง่แวดลอ้ม การเดนิเรอืเพือ่ความปลอดภยั การเชือ่มโยง
เส้นทางเดินเรือ การค้นหาและการให้ความช่วยเหลือ 
ตลอดจนการต่อสู้กับภัยคุกคามข้ามชาติ เป็นต้น 
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มุมมองนักวิชาการอาเซียน 
รัฐบาลกลางและรัฐบาลมณฑลของจีนมีความ

กระตือรือร้นที่จะผลักดัน “เส้นทางสายไหมทางทะเล” 
(Maritime Silk Road) เพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก
กลุม่อาเซยีน และไดเ้ชญินกัวชิาการอาเซยีนไปรว่มประชมุ
หารอืเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็และรบัฟงัขอ้เสนอแนะ 
ซึง่ผูเ้ขยีนเองกไ็ดร้บัเชญิในฐานะนกัวชิาการไทยใหเ้ดนิทาง
ไปเข้าร่วมประชุมหารือและแสดงความเห็นในเรื่องนี้
หลายครั้งเช่นกัน ได้แก่ 

1. การประชมุเสวนา “Forging China - ASEAN 
Community of Common Destiny, Building a 
Maritime Silk Road of the 21st Century”   
ณ เมอืงเซีย่เหมนิ มณฑลฝเูจีย้น วนัที ่29 มนีาคม 2557 
โดยรัฐบาลจีนได้เชิญนักวิชาการจากอาเซียนทุกประเทศ 
ใหเ้ดนิทางไปรว่มวงเสวนารว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสงูของจนี
พรอ้มกบัเอกอคัรราชทตูและกงสลุใหญจ่ากหลายประเทศ
ในอาเซียนที่ประจำอยู่ในประเทศจีน เพื่อร่วมกันหารือ
ทิศทางและรูปธรรมของความร่วมมือจีน - อาเซียนในการ
ฟื้นฟูเส้นทางสายไหมทางทะเล  

2. การประชมุ China - ASEAN Think Tank 
Strategic Dialogue Forum ณ นครหนานหนิง 
กวางสี วันที่ 12 - 13 กันยายน 2557 โดยเน้นหารือ
ประเดน็ Jointly Constructing 21st Maritime Silk 
Roads & China - Singapore Economic Corridor 

และรัฐบาลจีนยังได้เชิญนักวิชาการจากอินเดีย มาร่วม
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการอาเซียนและ
จีน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ  

จากการเขา้รว่มประชมุและหารอืกบัเพือ่นนกัวชิาการ
อาเซียนข้างต้น พอสรุปมุมมองของนักวิชาการอาเซียน 
ได้ดังนี้ 

“หลายคนเห็นพ้องกันว่า   

เส้นทางสายไหมดังกล่าว  

จะช่วยเปลี่ยนทศวรรษแห่งยุคทอง 

ระหว่างจีนและภูมิภาคอาเซียน  

สู่การเป็นทศวรรษแห่งยุคเพชร   

และเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือ 

2 + 7 ตามที่นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง

ของจีนได้เสนอไว้” 

ประการแรก นักวิชาการอาเซียนส่วนใหญ่ให้การ
ตอบรับและชื่นชมแนวคิดในการสร้างเส้นทางสายไหม
ทางทะเล เพื่อการเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียน - จีน ส่งเสริมการไปมาหาสู่และเร่งขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน  

ประการที่สอง หลายคนเห็นพ้องกันว่า เส้นทาง
สายไหมดังกล่าวจะช่วยเปลี่ยนทศวรรษแห่งยุคทอง 
(Golden Decade) ระหว่างจีนและภูมิภาคอาเซียน  
สู่การเป็นทศวรรษแห่งยุคเพชร (Diamond Decade) 
และเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความร่วมมือ 2 + 7 ตามที่
นายกรฐัมนตรหีลี ่เคอ่เฉยีงของจนีไดเ้สนอไว ้จงึชดัเจนวา่ 
แนวคิดนี้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาเกี่ยวข้อง 

ประการที่สาม การผลักดันเส้นทางสายไหมทาง
ทะเล แท้จริงแล้วเป็นการเติมเต็ม “ความฝันของจีน” 
(China’s Dream) หรือ Zhong Guo Meng ที่
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้จุดประกายให้คนจีนได้ร่วมฝัน
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ดว้ยกนัตัง้แตป่ลายป ี2555 เนือ่งจากหากผลกัดนัแนวคดิ
นี้ได้สำเร็จ จีนก็จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งบนเส้นทาง
สายไหมทางทะเล เหมือนดั่งเช่นในอดีตนั่นเอง 

โดยสรปุ เสน้ทางสายไหมทางทะเลถอืเปน็เครือ่งมอื
ทางยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรมและการ
ต่างประเทศของจีน การปลุกคืนชีพเส้นทางสายไหม  
ทางทะเลของผู้นำจีนจึงเป็นความพยายามที่จะใช้ Soft 
Power Diplomacy เพือ่สรา้งภาพลกัษณด์า้นบวกของจนี

และเพือ่กระตุน้กระชบัความสมัพนัธก์บัประเทศเพือ่นบา้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าแนวคิดและความพยายามที่จะ
ปลุกคืนชีพเส้นทางสายไหมทางทะเลขึ้นมาอีกครั้ง จะ
เอื้อโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาความร่วมมือกัน 
แต่ก็มีข้อสังเกตและประเด็นคำถามที่ยังรอคอยคำตอบ
จากผู้นำจีนเช่นกันดังนี้ 

ตารางสถิติการลงทุนจีน - อาเซียน (2556) 

ASEAN-China Investment Total: 14.09 billion USD 

ASEAN’s Investment to China Total: 
8.35 billion USD 

China’s Investment to ASEAN Total:   
5.74 billion USD 

Rank Country Investment Rank Country Investment 

1st among 
ASEAN 
Member 
States 

Singapore 
7.327 billion 

USD 

1st among 
ASEAN 
Member 
States 

Singapore 
2.4 billion 

USD 

2nd Thailand 
480 million 

USD 
2nd Laos 

800 million 
USD 

3rd Malaysia 
280 million 

USD 
3rd Indonesia 

760 million 
USD 

Source : Ministry of Commerce of China 

“คำถามสำคัญคือ กลุ่มอาเซียน  

ควรจะให้ความสำคัญอันดับแรก  

กับความร่วมมือในกรอบใดกันแน่” 

ประการแรก ในขณะนี้ยังไม่มีคำจำกัดความที่
ชัดเจนว่า เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 
คืออะไร และมีแผนการดำเนินการอย่างไรบ้าง ทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว 
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ประการที่สี่ ปฏิเสธไม่ได้ว่า แนวคิดเส้นทาง
สายไหมทางทะเลยังอยู่ในระยะเริ่มต้น หากจะทำให้
สำเร็จได้จริง จำเป็นต้องมีการพูดคุยหารือในด้านกลไก
ในการดำเนนิการและกฎระเบยีบขอ้ตกลงในการรว่มมอืกนั 
ที่สำคัญ จะต้องเป็นกฎระเบียบข้อตกลงร่วมกัน (ไม่ใช่
ว่ามีประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นผู้ชี้นำ) เนื่องจากเส้นทาง
สายไหมทางทะเลเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีม่คีวามหลากหลาย 
ทั้งด้านการค้า การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ การสร้าง
โครงสรา้งพืน้ฐาน ตลอดจนประเดน็ขอ้พพิาทในทะเลจนีใต ้
เป็นต้น 

ประการสุดท้าย แม้ว่าเส้นทางสายไหมทางทะเล
จะดูเสมือนเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แต่ยังมี
ความเกี่ยวข้องกับน่านน้ำทะเล และมหาสมุทรต่างๆ ซึ่ง
ยอ่มจะเกีย่วโยงกบัประเดน็ความมัน่คงและมคีวามออ่นไหว
ทางการเมือง จึงต้องตระหนักถึงทั้งด้านเศรษฐกิจและ
ความมั่นคง และมิได้เป็นเพียงความตกลงสองฝ่าย  
ของคู่ประเทศใดๆ หากแต่เป็นประเด็นความเกี่ยวโยง  
ในวงกว้างในระดับภูมิภาค จึงจำเป็นต้องมีกลไกและ
หลักปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบ  
ความตกลงระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือ
หลักการไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน (Mutual Trust) ใน
ระหวา่งสมาชกิ เพือ่ความรว่มมอืเสน้ทางสายไหมทางทะเล
ที่ยั่งยืน  

แน่นอนว่าหากสามารถแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกันได้ ย่อมเอื้อให้เกิดสันติภาพและความ
มั่นคงในภูมิภาค แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในขณะนี้ยังคงมี  
ข้อพิพาทและปัญหาในน่านน้ำต่างๆ ไม่เฉพาะข้อพิพาท
ในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ แต่รวมไปถึงปัญหา
ความไม่สงบในตะวันออกกลาง และปัญหาโจรสลัดใน
โซมาเลีย เป็นต้น  

ดังนั้นการผลักดันเส้นทางสายไหมทางทะเล จึงมี
ทัง้โอกาสและปญัหาออ่นไหว ซึง่แตล่ะประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง
จะเพิกเฉยไม่ได้  

ประการทีส่อง รปูแบบเชงิสถาบนัของความรว่มมอื
เสน้ทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที ่21 จะเปน็อยา่งไร 
ยังคงไม่ชัดเจน จะเป็นข้อตกลง FTA ในรูปแบบใหม่ 
หรือจะเป็นเพียงแค่การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เชน่ การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืของทา่เรอืตา่งๆ เปน็ตน้ 

ประการที่สาม ในขณะนี้ มีกรอบความตกลงทาง
เศรษฐกิจ และการค้า FTA หลายฉบับทั้งระหว่างจีน
กับกลุ่มอาเซียน และประเทศในเอเชียอื่นๆ ตลอดจน
กลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคและอนุภูมิภาคต่างๆ เช่น กลุ่ม 
Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC) 
กลุ่ม Greater Mekong Subregion (GMS) กลุ่ม 
Pan - Beibu Gulf Economic Cooperation 
(PBG) ตลอดจนแนวคิดระเบียงเศรษฐกิจ China - 
Singapore Economic Corridor และล่าสุด คือ 
การจดัตัง้กลุม่ Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) เป็นต้น จึงเกิดคำถามว่า จะทำ
อย่างไรที่จะไม่ให้เกิดความทับซ้อนกับความร่วมมือที่มี
อยู่แล้วเหล่านี้ และจะมีกลไกอะไรที่จะทำให้มีความ
เชื่อมโยงกับแนวคิดเส้นทางสายไหมทางทะเล คำถาม
สำคญัคอื กลุม่อาเซยีนควรจะใหค้วามสำคญัอนัดบัแรก
กับความร่วมมือในกรอบใดกันแน่  
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โครงการนี้ โดยนำมาใช้เป็นเครื่องมือของรัฐบาลจีน  
ในการเข้าสู่อนุภูมิภาคต่างๆ อย่างไม่โฉ่งฉ่างและน่ากลัว 
ครอบคลมุทัง้กลุม่อาเซยีน เอเชยีใต ้เอเชยีกลาง เชือ่มโยง
ไปจนถึงตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ไปจนถึง
ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน รวมทัง้การเชือ่มโยง 2 มหาสมทุร 
คือ มหาสมุทรแปซิฟิก และอินเดีย  

“และแน่นอนว่า จีนต้องการใช้  

เส้นทางสายไหมเพื่อสร้างเครือข่าย

แสวงหาแนวร่วมในการคานอำนาจ  

กับมหาอำนาจอื่น โดยเฉพาะสหรัฐฯ” 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
เส้นทางสายไหมทางทะเลมีความสำคัญและมี

ลักษณะเด่น อย่างน้อย 3 ด้าน ดังนี้  
ประการแรก เส้นทางสายไหมทางทะเลถูกริเริ่ม

และผลักดันสู่แวดวงระหว่างประเทศ โดยผู้นำระดับ
สูงสุดของจีน จึงสะท้อนถึงความตั้งใจแน่วแน่ของ
ทางการจีนในเรื่องนี้ และได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ทางนโยบายต่างประเทศและภายในประเทศของจีน จึง
เป็นอีก “โมเดลใหม่” ของจีนในการบูรณาการภูมิภาค
ต่างๆ  

ประการที่สอง จีนมีบทบาทหลักในเรื่องนี้ ทั้งใน
ฐานะเป็นทั้งผู้ริเริ่ม และเป็นสถาปนิกหลักออกแบบ

ที่มาของรูป http://www.pinterest.com/pin/291256300871310058/ 

แนวพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ South China Sea 
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เอกสารอ้างอิง 

อักษรศรี พานิชสาส์น. เส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง. กรุงเทพธุรกิจ 16 เมษายน 2557. 

อักษรศรี พานิชสาส์น. การเสวนาทางวิชาการเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและจีนที่ส่งผลต่อความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน .   

    15 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ  

เอกสารประกอบการเสวนา Forging China - ASEAN Community of Common Destiny, Building a Maritime Silk Road of the 21st Century.   

    29 มนีาคม 2557 ณ เมอืงเซีย่เหมนิมณฑลฝูเจี้ยน 

เอกสารประกอบการประชมุ The 7th China - ASEAN Think Tank Strategic Dialogue Forum หัวข้อ Jointly Constructing 21st   

    Maritime Silk Roads & China - Singapore Economic Corridor. 12 - 13 กนัยายน 2557 ณ นครหนานหนงิ กวางสี  

 

ประการสุดท้าย เส้นทางสายไหมทางทะเล จึง
เป็นโครงการใหญ่ของรัฐบาลจีนที่มีทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และมีความสำคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ จึงถือเป็นอภิมหาโครงการที่ครอบคลุม
หลากหลายมิติในการเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ และ
แน่นอนว่า จีนต้องการใช้เพื่อสร้างเครือข่ายแสวงหา  
แนวร่วมในการคานอำนาจกับมหาอำนาจอื่น โดยเฉพาะ
สหรัฐฯ  

“อยา่งไรกด็ ีเพือ่ใหย้ทุธศาสตรน์ีส้มัฤทธิผ์ล   

ทางการจีนควรมีความชัดเจน  

และมมีาตรการทีเ่ปน็รปูธรรมในการผลกัดนั

แนวคิดเส้นทางสายไหมทางทะเล  

ให้เกิดขึ้นได้จริง รวมทั้งแต่ละประเทศ  

ทีเ่กีย่วขอ้งควรทีจ่ะรว่มมอืกนัอยา่งจรงิจงั” 

ผู้เขียนหวังว่า หากการผลักดันเส้นทางสายไหม
ทางทะเล ทำไดส้ำเรจ็จรงิ จะสามารถเปน็ “ยทุธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและสันติภาพ” (Development and 
Peace Strategy) ทีส่ำคญัระหวา่งจนี - อาเซยีน กลา่วคอื 

การพัฒนา (Development) ในแง่การส่งเสริมทางด้าน
เศรษฐกิจ และด้านที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ เช่น วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยว และการศึกษา ตลอดจนการช่วยเหลือ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
ด้านสันติภาพ (Peace) ในแง่ช่วยลดความร้อนแรง  
และลดความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้  
จนอาจจะนำไปสู่การรบโดยใช้อาวุธ  

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ยุทธศาสตร์นี้สัมฤทธิ์ผล 
ทางการจนีควรมคีวามชดัเจนและมมีาตรการทีเ่ปน็รปูธรรม
ในการผลกัดนัแนวคดิเสน้ทางสายไหมทางทะเลใหเ้กดิขึน้
ไดจ้รงิ รวมทัง้แตล่ะประเทศทีเ่กีย่วขอ้งควรทีจ่ะรว่มมอืกนั
อย่างจริงจัง เช่น มีมาตรการทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน  
ในการขยายการค้า การลงทุน และการพัฒนาโครงการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภค มีระบบการขนส่งในการเชื่อมต่อ
ท่าเรือสำคัญของแต่ละประเทศ การพัฒนาเครือข่าย
ท่าเรือที่ทันสมัย และการทำข้อตกลงทางทะเลร่วมกัน 
เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการเชื่อมโยงท่าเรือ
เหล่านั้น เป็นต้น 

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนควรที่จะผลักดันและนำ
เสนอโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทั้งหลายที่ไม่
จำกัดเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เช่น ด้านวัฒนธรรม การไป
มาหาสู่ของประชาชน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว หาก
เป็นไปได้ รัฐบาลจีนอาจจะหยิบยื่นน้ำใจด้วยมาตรการที่
เป็นรูปธรรม เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเดินทาง
เข้าจีนให้กับประเทศที่อยู่ในกลุ่มความร่วมมือเส้นทาง
สายไหมทางทะเล เป็นต้น   

ท่านผู้อ่านที่สนใจข้อมูล สามารถหาอ่านเพิ่มเติม
ได้ที่ www.vijaichina.com  
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ด้วยจำนวนประชากรกว่า 127 ล้านคน มีรายได้เฉลี่ย
ต่อหัวสูงถึง 37,100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี อีกทั้งญี่ปุ่น
กำลังจะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริม  
ให้สตรีทำงานนอกบ้านมากขึ้น จึงอาจมีผลให้พฤติกรรม
การบริโภคเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

ภายหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศปรับขึ้น

ภาษกีารขายจากรอ้ยละ 5 เปน็รอ้ยละ 8 เมือ่ต้นปี 

2557 ทีผ่า่นมา สง่ผลใหอ้ปุสงคก์ารบรโิภคทัง้สนิคา้

และบริการภายในประเทศลดน้อยลง และฉุดรั้ง

ให้ภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น  

เริ่มมีแนวโน้มชะลอตัวลง จนล่าสุดไอเอ็มเอฟ  

ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจญี่ปุ่น

เหลอืรอ้ยละ 0.9 ในปนีี ้และรอ้ยละ 0.8 ในป ี2558 

  
อยา่งไรกต็าม ดว้ยความทีส่ตรญีีปุ่น่ใหค้วามสำคญั

ต่อการแต่งกายที่ทันสมัยและนิยมสวมใส่เครื่องประดับ 
ประกอบกับมีอำนาจซื้อสูง ญี่ปุ่นจึงยังคงเป็นตลาด
อญัมณแีละเครือ่งประดบัทีส่ำคญัเปน็อนัดบัตน้ๆ ของโลก 

รอบโลก 
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

อุปสงค์สินค้าอัญมณี


และเครื่องประดับในญี่ปุ่นขยายตัว

ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว
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ปจัจยัสำคญัทีช่ว่ยใหก้ารคา้อญัมณแีละเครือ่งประดบั
ในตลาดญี่ปุ่นคึกคักขึ้นนอกเหนือจากความเชื่อมั่นต่อ
ภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นจากนโยบายอาเบะโนมิกส์
แล้ว ในช่วงก่อนเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก็มีการเร่งซื้อ
สินค้าฟุ่มเฟือยก่อนการปรับขึ้นภาษีการขาย นอกจากนี้
ยงัเปน็ผลจากกำลงัซือ้ของกลุม่เศรษฐชีาวญีปุ่น่ทีม่ฐีานะด ี
มีความต้องการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะ
สินค้าในระดับคุณภาพสูง หรือเป็นสินค้าแบรนด์เนม 
เพือ่สะสมสำหรบัการลงทนุและยงัเปน็การสง่ตอ่ความมัง่คัง่
ไปยังลูกหลานรุ่นต่อไปอีกทางหนึ่ง เนื่องด้วยเห็นว่า
อัญมณีทั้งเพชรและพลอยร่วงขนาดใหญ่หายากขึ้นทำให้
ราคาสูงขึ้นมาก กอปรกับราคาทองคำในตลาดโลกก็ปรับ
ตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูง  

ขณะเดียวกันชาวญี่ปุ่นส่วนมากเริ่มปรับตัวกับ
ราคาสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ ทำใหค้าดวา่อปุสงคต์อ่การบรโิภคสนิคา้
จะกลับมาในไม่ช้านี้ อีกทั้งแผนการปรับขึ้นภาษีการขาย
อีกรอบในปลายปีหน้านั้นจะช่วยผลักดันให้มีการนำเข้า
สินค้าเพื่อเก็บสต็อกไว้ก่อนการขึ้นภาษี ในขณะที่กลุ่ม
เศรษฐีชาวญี่ปุ่นนั้นไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และยัง
คงซื้อสินค้าหรูหราอย่างอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อ
เป็นการลงทุนและสั่งสมสินทรัพย์แม้ในช่วงเวลาที่
เศรษฐกิจชะลอตัว ฉะนั้นผู้ประกอบการไทยที่มองหา
โอกาสขยายตลาดญีปุ่น่ในชว่งจงัหวะทีก่ำลงัซือ้ของผูบ้รโิภค
กำลังหวนกลับมาอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการขึ้นภาษีการขาย
อีกรอบ ก็ควรเร่งรุกเจาะตลาดนี้อย่างทันท่วงที 
 
ปจัจยักระตุน้การคา้อญัมณแีละเครือ่งประดบั 

ในป ี2556 มลูคา่การคา้อญัมณแีละเครือ่งประดบั
ในญีปุ่น่ขยายตวัเพิม่ขึน้ราวรอ้ยละ 2 คดิเปน็มลูคา่ 849.2 
พันล้านเยน หรือเท่ากับ 8.70 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี 2556) และคาดการณ์
ว่าในปี 2557 นี้ มูลค่าการค้าจะปรับสูงขึ้นอีกร้อยละ 3 
หรือมีมูลค่าราว 874.68 พันล้านเยน หรือประมาณ 
8.49 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (อา้งองิอตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ 
9 เดือนแรกของปี 2557) และจะมีมูลค่าเติบโตขึ้น
เรื่อยๆ จนกระทั่งในปี 2560 ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการค้า
สินค้านี้สูงกว่า 1 ล้านล้านเยน  

“ขณะเดียวกันชาวญี่ปุ่น



ยังมีประเพณี



ในการมอบของขวัญ



ให้แก่กันในโอกาสพิเศษต่างๆ




โดยเฉพาะเทศกาลคริสต์มาส



จะมียอดขายสูงสุด



เมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆ
ตลอดปี”


ขณะเดียวกันชาวญี่ปุ่นยังมีประเพณีในการมอบ
ของขวัญให้แก่กันในโอกาสพิเศษต่างๆ โดยเฉพาะ
เทศกาลคริสต์มาสจะมียอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วง
อื่นๆ ตลอดปี รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เข้ามาซื้อ
สินค้าในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจากการที่ค่าเงินเยนอ่อนตัว ซึ่ง
รวมทัง้สนิคา้อญัมณแีละเครือ่งประดบัในญีปุ่น่ทีร่าคาไมส่งู
เทา่กบัในอดตีตามทศันคตขิองชาวตา่งชาตอิกีทัง้แผนการ
ปรับเพิ่มภาษีการขายเป็นร้อยละ 10 ในเดือนตุลาคม 

แบรนด์ Veretta 8 va 
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2558 นัน้จะเปน็ปจัจยักระตุน้ใหเ้กดิการซือ้หรอืการนำเขา้
สินค้าเพื่อนำไปเก็บสต็อกในประเทศก่อนการขึ้นภาษี  
อีกรอบ 

“สินค้าที่ครองใจผู้บริโภค



ในตลาดเครื่องประดับ




และอัญมณีมากที่สุดก็คือ




เครื่องประดับทอง




ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด



มากถึงร้อยละ
35




โดยเฉพาะเครื่องประดับทองขาว



ตกแต่งอัญมณี”


พฤติกรรมผู้บริโภคญี่ปุ่น
สินค้าที่ครองใจผู้บริโภคในตลาดเครื่องประดับ 

และอัญมณีมากที่สุดก็คือ เครื่องประดับทอง ซึ่งมี  
สว่นแบง่ตลาดมากถงึรอ้ยละ 35 โดยเฉพาะเครือ่งประดบั
ทองขาวตกแต่งอัญมณี รองลงมาคือ เครื่องประดับ
แพลทินัมในสัดส่วนร้อยละ 32 ซึ่งได้รับความนิยมใน

สินค้าประเภทแหวนหมั้นและแหวนแต่งงานเป็นหลัก 
ขณะที่เทรนด์ความนิยมเครื่องประดับทองสีชมพูก็กำลัง
มาแรงในปนีีเ้ชน่กนั ทำใหบ้างแบรนดห์นัมาเนน้นวตักรรม
การผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ๆ กันมากขึ้น อาทิ แบรนด์ 
Tasaki ที่นำเสนอเครื่องประดับทองสชีมพเูฉดซากรุะ ที่
เรยีกวา่ Sakura Gold เพือ่สรา้งจดุตา่งและเรือ่งราวใหก้บั
ตวัสนิคา้ขณะทีเ่ครือ่งประดบัเงนิชบุทองหรอืเครือ่งประดบั
เงนิประดบัมกุ พลอยเนือ้ออ่นหรอือญัมณสีงัเคราะหท์ีม่ ี 
ชิน้งานขนาดเลก็ในสนนราคาไมส่งูนกักไ็ดร้บัความนยิมใน
ตลาดมากขึน้ 

แมว้า่ชาวญีปุ่น่สว่นมากจะยงัคงนยิมเครือ่งประดบั
ตกแตง่เพชรหรอืมกุเปน็หลกั แตป่จัจบุนัผูบ้รโิภคไดเ้ลง็เหน็
ถึงคุณค่าและความงามของพลอยสีมากขึ้น เห็นได้ว่า  
ในตลาดมีการวางจำหน่ายเครื่องประดับพลอยสีเป็น
จำนวนมาก กอปรกับผู้ซื้อก็มีความต้องการเลือกซื้อ
พลอยสีคุณภาพสูงโดยเฉพาะทับทิม และแซปไฟร์ ซึ่ง
หากเป็นทับทิมสีแดงเลือดนกพิราบ (Pigeon’s Blood 
Ruby) ไพลินสีรอยัลบล ู (Royal Blue Sapphire) 
ไพลนิสคีอรน์ฟลาวเวอรบ์ล ู(Cornflower Blue Sapphire) 
ก็จะสามารถตั้งระดับราคาขายได้เพิ่มสูงขึ้นซึ่งนอกจาก
หลายบรษิทัจะนำเรือ่งสขีองอญัมณมีาเปน็จดุเดน่ในการขาย
เพื่อดึงดูดลูกค้าแล้ว ยังมีการบอกแหล่งที่มาของพลอย
อีกด้วย แบรนด์ Tasaki 

แบรนด์ Hisa Collection 
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“ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ชาวญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญ



ในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน



และการออกแบบสินค้ามากกว่าด้านราคา


เน้นการสวมใส่เครื่องประดับ



ตามไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน”


อย่างไรก็ดี ชิ้นงานเครื่องประดับที่วางจำหน่ายใน
ตลาดนีส้ว่นมากจะมขีนาดไมใ่หญน่กั เนน้สไตลเ์รยีบโกห้ร ู
หรือสวยงามมีเอกลักษณ์สะท้อนรสนิยมเฉพาะตัว เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่ให้
ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและการออกแบบ
สินค้ามากกว่าด้านราคา เน้นการสวมใส่เครื่องประดับ
ตามไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน และหากเป็นแบรนด์
สินค้าก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากยากในการ
ตรวจสอบสินค้าด้วยตนเอง อีกทั้งผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น  
ยังชอบติดตามกระแสเทรนด์เครื่องประดับตามสื่อ
นิตยสาร รวมถึงเครื่องประดับที่บรรดาคนดังและ  
นกัแสดงสวมใสก่นัดว้ย แฟชัน่จงึเปน็ปจัจยัประการหนึง่
ที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ขณะที่ชื่อเสียง
ของแบรนด์ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าของ
ชาวญี่ปุ่นเช่นกัน 

“คนญี่ปุ่นยังนิยมซื้ออัญมณีและ



เครื่องประดับตามห้างสรรพสินค้า



ซึ่งถือเป็นช่องทางที่สร้างยอดขาย



ในสัดส่วนราวครึ่งหนึ่งของมูลค่า



การค้าในประเทศ”


นอกจากนี้ คนญี่ปุ่นยังนิยมซื้ออัญมณีและ  
เครื่องประดับตามห้างสรรพสินค้าซึ่งถือเป็นช่องทาง  
ที่สร้างยอดขายในสัดส่วนราวครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้า
ในประเทศ โดยยอดคา้ปลกีสว่นมากเปน็การครองตลาด
ของแบรนด์หรู High End ระดับโลก เช่น Cartier, 
Tiffany & Co.,Van Cleef & Arpels, Piaget 
และ Bvlgari เปน็ตน้ ขณะทีแ่บรนดช์ัน้นำของญีปุ่น่เอง
ก็มีส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา โดยใช้
กลยุทธ์เปิดร้านสาขาครอบคลุมพื้นที่หลายแห่งในทำเล
ต่างๆ ของเมืองใหญ่ ในช่วงนี้มีการเปิดสาขาใหม่ๆ 
มากมาย เช่น แบรนด์ Mikimoto, Tsutsumi,   
4∘C, Vétiré และ Tasaki รวมถงึมกีารปรบักลยทุธส์ง่เสรมิ
การขาย และประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์และขยายฐานลูกค้าใน  
วงกว้างมากขึ้น  
 
แนวทางเจาะตลาดญี่ปุ่น

ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่นิยมสินค้า
คุณภาพสูง เน้นดีไซน์ทันสมัย และความประณีตใน  
การรังสรรค์ชิ้นงาน ให้ความเชื่อใจกับเครื่องประดับที่มี
แบรนด์ จึงยินดีที่จะจ่ายในราคาแพงขึ้น แม้ช่วงเวลา
เศรษฐกิจหดตัว กลุ่มผู้ที่มีฐานะร่ำรวยก็ยังนิยมซื้อ
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแบรนด์เนมราคาสูง 
ญี่ปุ่นจึงยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้า
นี้ กอปรกับประเทศไทยนับเป็นแหล่งผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดับคุณภาพดีในสายตาชาวญี่ปุ่นเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยที่จะขยาย
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บรรยากาศภายในงานแสดงสินค้า Japan Jewellery Fair 2014 

ตลาดในญี่ปุ่นโดยมุ่งเน้นสินค้าลักษณะดังกล่าวมากกว่า
การแข่งขันด้านราคา ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ
ระดับกลางถึงบนเป็นหลักด้วยการใช้อัญมณีคุณภาพสูง
มาออกแบบชิ้นงานในสไตล์ที่โดดเด่นแปลกใหม่ฉีกหนี
จากความเรยีบงา่ยรปูแบบเกไ๋กน๋า่รกัทีว่างขายอยูใ่นตลาด
ขณะนี้ นอกจากนั้นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อที่
ชัดเจน นำเสนอสินค้าตามเทรนด์ความนิยมของตลาด 
และวางช่องทางจำหน่ายที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญ
กับการสร้างแบรนด์ที่มีศักยภาพผ่านสื่อในหลายช่องทาง
เพือ่สง่เสรมิแบรนดใ์หเ้ปน็ทีรู่จ้กัและยอมรบัของผูบ้รโิภค
ชาวญี่ปุ่น ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในการขยายตลาดสินค้า
อัญมณีและเครื่องประดับในญี่ปุ่นให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

“การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญ



ในญี่ปุ่น
อาทิ
งาน
Japan
Jewellery


Fair
(JJF)
ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม



เป็นประจำทุกปี
ณ
ศูนย์แสดงสินค้า


Tokyo
Big
Sight




Exhibition
Center
กรุงโตเกียว”


สำหรับช่องทางการเข้าสู่ตลาดในเบื้องต้นเพื่อนำ
เสนอรูปแบบสินค้า แนะนำแบรนด์สินค้าของตนให้เป็น
ที่รู้จัก หรือดูกระแสตอบรับเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง
ดีไซน์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค รวมถึง
สำรวจพฤติกรรมและความนิยมของผู้ซื้อในตลาด และ
แสวงหาคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่มีความ
เข้าใจถึงตลาดค้าปลีกในเชิงลึกเข้ามาช่วยในการทำตลาด
และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าก็คือ การเข้าร่วมงาน
แสดงสนิคา้สำคญัในญีปุ่น่ อาท ิงาน Japan Jewellery 
Fair (JJF) ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมเป็นประจำทุกปี   
ณ ศูนย์แสดงสินค้า Tokyo Big Sight Exhibition 
Center กรุงโตเกียว ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 
28 สิงหาคม 2557 นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 22 ใน
งานนี้มีผู้เข้าร่วมชมงานถึง 13,860 ราย ส่วนใหญ่เป็น  
ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้ผลิตเครื่องประดับ และผู้นำเข้า
ที่มาเลือกซื้อหาสินค้าสำหรับเก็บสต็อกไว้จำหน่ายใน
เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ อันเป็นช่วงเวลาที่อุปสงค์
การบริโภคสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภายใน
ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่มีผู้ร่วมจัดแสดงสินค้า
ราว 420 รายจาก 15 ประเทศทั่วโลก 
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ส่วนงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
อื่นๆ ที่น่าสนใจในญี่ปุ่นได้แก่ งาน International 
Jewellery Tokyo (IJT) ที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมเป็น
ประจำทกุป ี และงาน International Jewellery Kobe 
(IJK) จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยมีกำหนด
จดังานระหวา่งวนัที ่13 - 15 พฤษภาคม 2558 (สบืคน้
ขอ้มลูเพิ่มเติมที่ www.git.or.th/gem) 

“ช่องทางหนึ่งในการนำเสนอสินค้า




โดยการติดต่อผู้จัดซื้อสินค้า



ในห้างสรรพสินค้าเพื่อวางจำหน่าย



ในเคาน์เตอร์โซนเครื่องประดับ



โดยจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์



สินค้าของตน”


ขณะที่อีกช่องทางหนึ่งในการนำเสนอสินค้าใน
ตลาดนี้หากคิดว่ามีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจแล้วก็

คือ การติดต่อผู้จัดซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าเพื่อวาง
จำหน่ายในเคาน์เตอร์โซนเครื่องประดับโดยจัดจำหน่าย
ภายใต้แบรนด์สินค้าของตน เนื่องด้วยห้างสรรพสินค้า
เปน็แหลง่ชอ๊ปปิง้ทีช่าวญีปุ่น่นยิมไปเลอืกซือ้เครือ่งประดบั
มากทีส่ดุจงึถอืเปน็ชอ่งทางในการเขา้ถงึลกูคา้กลุม่เปา้หมาย
ได้โดยสะดวกอีกทางหนึ่ง เพื่อประเมินการตอบรับของ
ตลาดว่ามีความสนใจในสินค้ามากน้อยเพียงใดก่อนที่จะ
วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับขยายตลาดในวงกว้าง
ต่อไป  

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่สนใจรุกขยายตลาดไป
จำหน่ายยังญี่ปุ่น ยังมีความได้เปรียบคู่แข่งขันในตลาด
จากการทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น 
(JTEPA) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน 
- ญี่ปุ่น (AJCEP) ที่เอื้อประโยชน์ให้มีการยกเลิกภาษี
นำเข้าสินค้าระหว่างกัน อันจะเป็นการลดต้นทุนสินค้า
และช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถตั้งระดับราคา
จำหน่ายสินค้าในตลาดนี้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
ได้เป็นอย่างดี  
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เทคโนโลยดีา้นขา่วสารและโทรคมนาคม ระบบสาธารณปูโภค 
น้ำมันและแร่ธาตุ ชีววิทยาศาสตร์ เป็นต้น  

ดา้นการลงทนุนัน้ การลงทนุจากไทยในนวิซแีลนด์
นัน้ยงัไมม่ากนกั โดยมากเปน็ธรุกจิบรกิาร อาท ิรา้นอาหาร 
รา้นนวดแผนไทยและสปา รวมทัง้บรษิทันำเขา้ - สง่ออก
ขนาดเล็ก สำหรับกิจการขนาดใหญ่นั้น การลงทุนของ
คนไทยยังมีน้อยมาก สำหรับการลงทุนจากนิวซีแลนด์
มายังไทยยังมีไม่มากเช่นกัน แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนิวซีแลนด์มองว่าไทยเป็น
ประเทศทีม่ทีีต่ัง้เปน็ยทุธศาสตรข์องภมูภิาคเอเชยี รวมทัง้
ขนาดตลาด (Market Size) ที่เหมาะสม 

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มี เศรษฐกิจและ

ระบอบการเมืองที่มีเสถียรภาพ และมีชื่อเสียง  

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ ์ การคมนาคม

ขนสง่ และระบบสาธารณปูโภคทีค่รบครนั รวมทัง้

มีนโยบายการธนาคารและการเงินที่ดี ตลอดจนมี

การอำนวยความสะดวกด้านการทำธุรกิจ ส่งผลให้

นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดึงดูดการลงทุน

จากต่างชาติ  
 
นอกจากนี้ การลงทุนในนิวซีแลนด์ยังได้เปรียบ

ในด้านผลประโยชน์จากการทำข้อตกลงทางด้านการค้า 
(FTA) ทีน่วิซแีลนดท์ำกบัประเทศตา่งๆ อาท ิออสเตรเลยี 
ชิลี อาเซียน และยังมีความตกลงทางการค้าอื่นๆ ที่
นวิซแีลนดอ์ยูร่ะหวา่งการเจรจา เชน่ เบลารสุ คาซคัสถาน 
ความตกลงหุน้สว่นยทุธศาสตรเ์ศรษฐกจิเอเชยี - แปซฟิกิ 
(TPP) สำหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการลงทุน  
ในประเทศนี ้ไดแ้ก ่พลงังานสะอาด อาหารและเครือ่งดืม่ 
การลงทุนในกองทุนรวม อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง 

รอบโลก 
ศิรินาถ ไชยลาโภ 

3 เหตุผลของธนาคารโลก  
ที่นักธุรกิจควรไปลงทุนใน
นิวซีแลนด์ 
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“ปัจจุบันสาขาการลงทุน



ที่นิวซีแลนด์



สนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทย




ได้แก่




เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม




เทคโนโลยีด้านข้อมูลสุขภาพ




รวมถงึอตุสาหกรรมการผลติ



ทีม่มีลูคา่สงู”


ที่ผ่านมานักลงทุนชาวนิวซีแลนด์ได้เข้ามาเปิด
ธุรกิจหรือร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทยในกิจการ
ต่างๆ หลายกิจการ เช่น Airs New Zealand, TT 
Aviation Co., Ltd. Australia and New Zealand 
Banking Group Ltd. (ANZ) Fisher and Paykel 
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  

ปัจจุบันสาขาการลงทุนที่นิวซีแลนด์สนใจที่จะเข้า
มาลงทุนในไทย ได้แก่ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Technology) เทคโนโลยีด้านข้อมูลสุขภาพ 
(Health Information Technology) รวมถงึอตุสาหกรรม
การผลติทีม่มีลูคา่เพิม่สงู (High Value Manufacturing) 
เป็นต้น (อ้างอิงจาก www.thaiembassy.org)  

“จากการจัดอันดับในปี
2558




เรื่อง
Doing
Business




ของธนาคารโลกพบว่า



นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับ



อยู่ในอันดับที่
1
จำนวนถึง
3
ตัวชี้วัด

กลา่วคอื
การเริม่ตน้ธรุกจิ
การไดร้บัสนิเชือ่




และการคุ้มครองผู้ลงทุน




จากทั้งหมด
10
ตัวชี้วัด”


ดา้นการลงทนุ ประเทศนวิซแีลนดม์หีนว่ยงานชือ่ 
New Zealand and Enterprise เป็นหน่วยงาน
สำคัญที่นอกจากจะส่ง เสริมการค้าและธุรกิจของ
นิวซีแลนด์แล้ว ยังให้ความช่วยเหลือนักลงทุนที่ประสงค์
ที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในนิวซีแลนด์ทั้งในด้านสถานที่  
ที่นักลงทุนต้องการลงทุน ให้ความช่วยเหลือใน
กระบวนการการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ลงทุนและร่วมงาน  
กับบริษัทของนิวซีแลนด์ในการหาตลาดลงทุนต่อไป  
ในประเทศที่สาม นอกจากนี้ สำหรับนักธุรกิจต่างชาติ  
ที่ทำธุรกิจกับนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ยังมีกฎหมาย  
ผ่อนปรนกฎระเบียบด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนด้วย 

จากการจัดอันดับในปี 2558 เรื่อง Doing 
Bus iness ของธนาคารโลกพบว่ านิ วซีแลนด์  
ไดร้บัการจดัอนัดบัอยูใ่นอนัดบัที ่1 จำนวนถงึ 3 ตวัชีว้ดั
กล่าวคือ การเริ่มต้นธุรกิจ การได้รับสินเชื่อ และ  
การคุ้มครองผู้ลงทุน จากทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ที่
ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจไปจนถึงการ  
ปิดกิจการ ได้แก่  

1. การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business)  
2. การขออนุญาตก่อสร้าง (Dealing with 

Construction Permits)  
3. การขอติดตั้ ง ร ะบบไฟฟ้ า (Ge t t ing 
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Electricity)  
4. การจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering 

Property)  
5. การได้รับสินเชื่อ (Getting Credit)  
6. การคุม้ครองผูล้งทนุ (Protecting Minority 

Investors)  
7. การชําระภาษี (Paying Taxes)  
8. การค้าระหว่างประเทศ (Trading Across 

Boarders)  
9. การบั งคั บตามสัญญา (En fo rc ing 

Contracts)   
10. การปิดกิจการ (Resolving Insolvency)  
โดยแซงหน้าสิงคโปร์ที่ถึงแม้จะอยู่ในอันดับที่ 1 

ในการจัดอันดับของธนาคารโลก ที่ได้รับการจัดอันดับว่า  
มีคะแนนสูงที่สุดจำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การค้า
ระหว่างประเทศและการบังคับตามสัญญา 

ในกรณีของนิ วซี แลนด์นั้ น ตั วชี้ วั ดแรกที่
นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 1 ก็คือ
การเริ่มต้นธุรกิจ โดยธนาคารโลกได้เก็บข้อมูลจาก  
ขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งบริษัทโดยทั่วไป รวมถึงการ
เปิดดำเนินการของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องเสีย
ไประหวา่งขัน้ตอนดงักลา่ว ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการดำเนนิการ
แต่ละขั้ นตอน รวมไปถึ งต้นทุนอย่ า งต่ ำที่ ธุ รกิ จ  
ต้องมัดจำก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนบริษัท
ด้วย โดยหัวข้อนี้ นิวซีแลนด์ได้คะแนนถึงร้อยละ 
99.96 ตามมาด้วยแคนาดา (ร้อยละ 98.82)  

ตวัชีว้ดัที ่2 ไดแ้ก ่การไดร้บัสนิเชือ่ ธนาคารโลก
ได้ประเมินจากความสามารถของระบบการให้ข้อมูล  
ด้านสินเชื่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้หลักประกัน
และล้มละลาย เนื่องจากหากประเทศเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านสิทธิทางกฎหมายของทั้งผู้ให้ยืมและ  
ผู้ยืมภายใต้กฎหมายดังกล่าว กอปรกับขยายขอบเขต
การครอบคลุมและการเข้าถึงข้อมูลของสินเชื่อแล้ว การ
ขยายฐานการเข้าถึงสินเชื่อของธุรกิจก็จะง่ายขึ้น สำหรับ
นิวซีแลนด์นั้น ในการศึกษา Doing Business ปี 
2556 นั้น นิวซีแลนด์เริ่มพัฒนาความสามารถในการ  
เข้าถึงข้อมูลด้านสินเชื่อ โดยอนุญาตให้หน่วยงานที่เก็บ
ขอ้มลูเครดติ หรอื Credit Bureau เกบ็ขอ้มลูในเชงิบวก
ของปัจเจกบุคคล ขณะที่ในการสำรวจปี 2558 นั้น 
นิวซีแลนด์จะเพิ่มศักยภาพในการยกระดับความสามารถ
ในการเข้าถึงข้อมูลด้านสินเชื่อโดยให้ข้อมูลทั้งในเชิงบวก
และลบ โดยการสำรวจครัง้นีส้ำรวจจากทัง้หมด 1,010,000 
บริษัทและรายปัจเจกบุคคลจำนวน 2,585,000 คน  

และตัวชี้วัดสุดท้าย ได้แก่ การคุ้มครองผู้ลงทุน 
ซึ่งจะส่งผลถึงความสามารถของบริษัทในการเพิ่มทุน  
ดา้นการเตบิโต การคดิคน้นวตักรรม การลงทนุทีห่ลากหลาย 
รวมถึงการแข่งขัน กล่าวคือกฎระเบียบที่ดีต้องมี
ประสิทธิภาพ มีการประกาศกฎหมายที่ชัดเจนและ
โปร่งใส อันจะโยงไปถึงการเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของธุรกิจ รวมถึง
การตั้งมาตรฐานด้านความไว้วางใจให้แก่บุคลากรภายใน
บริษัทด้วย สำหรับการวัดผลจากตัวชี้วัดนี้ Doing 
Business วัดจากการคุ้มครองนักลงทุนจากความ  
ขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น  
ในการกำกับดูแลกิจการ โดยนิวซีแลนด์ได้รับให้จัดอยู่
ในอันดับที่ 1 ของทั้งหมด 189 ทั่วโลก มีคะแนนอยู่ที่
ร้อยละ 81.67  
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สุดท้ายก็มาลงตัวกับน้ำผึ้ง...ใช่ค่ะ น้ำผึ้งที่นี่มี  

ชื่อเสียงโดยเฉพาะน้ำผึ้งมานูก้า (Manuka Honey)   
ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุดในโลก หรือ
เป็นราชินีแห่งน้ำผึ้งเลยก็ว่าได้ น้ำผึ้งชนิดนี้ทำมาจาก
ดอกมานกูา้ หรอืตน้ชานัน่เอง ตน้ชานีม้ลีกัษณะลำตน้เปน็
พุม่เตีย้ สงูประมาณ 2 - 5 เมตร ดอกมลีกัษณะ 5 กลบี 
และใบมีหนาม ที่ว่าน้ำผึ้งมานูก้ามีประโยชน์มากที่สุดนั้น
ก็เป็นเพราะว่าเติบโตในประเทศนิวซีแลนด์ ดินแดนที่
ปลอดภัยจากมลพิษและสารพิษ ไม่มีการใช้สารเคมี  

ไปนิวซีแลนด์ทั้งทีกลับมาก็ต้องมีของฝาก   

คิดแล้วคิดอีกว่าจะมีอะไรที่ดูน่าสนใจกว่าการซื้อ

ขนแกะและผลิตภัณฑ์จากแกะ เช่น สินค้าจำพวก

ลาโนลินหรือครีมเซรั่มที่ทำจากรกแกะบ้างไหม 

สินค้าประเภทไม้แกะสลักของชาวเมารีก็ดูจะยาก

ในการแพ็คใส่กระเป๋ากลับบ้านในจำนวนที่มากๆ 

หรือสินค้าจำพวกหินสีเขียว (Greenstone) ซึ่ง

บางทีก็เรียกว่าหยก หรือมีชื่อเรียกเก๋ๆ เป็นภาษา

เมารีว่า “โปว์นามู (Pounamu)” ก็อาจจะราคาสูง

ไปนิดสำหรับเป็นของฝากจำนวนมาก  

“ที่ว่าน้ำผึ้งมานูก้า มีประโยชน์มากที่สุดนั้น

ก็เป็นเพราะว่าเติบโตในประเทศนิวซีแลนด์   

ดินแดนที่ปลอดภัยจากมลพิษและสารพิษ 

ไม่มีการใช้สารเคมีในบริเวณเพาะปลูก” 

รอบโลก 
ศิรินาถ ไชยลาโภ 

น้ำผึ้งมานูก้า...ของฝากชั้นดี
จากนิวซีแลนด ์
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ในบรเิวณเพาะปลกู จงึทำใหน้ำ้ผึง้มานกูา้มคีวามโดดเดน่
ในเรื่องคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพ รสชาติที่หอมหวาน 
กลมกลอ่มและละมนุลิน้ กลิน่หอมหวานซึง่เปน็เอกลกัษณ์
และทีส่ำคญัคอื มเีอนไซมท์ีม่คีณุสมบตัติา้นเชือ้แบคทเีรยี
และสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าน้ำผึ้งประเภทอื่น  

แต่ที่เลิศไปกว่านั้น ปัจจุบันมีการเก็บน้ำผึ้งจาก
พุ่มมานูก้า ซึ่งเติบโตตามธรรมชาติในนิวซีแลนด์ ที่มี
คณุสมบตัชิัน้ดใีนการรกัษาผวิ มสีาร Anti - Bacteria 
ที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Unique Manuka Factor 
(UMF) ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ไม่ได้พบในน้ำผึ้ง

มานูก้าทั่วไป โดยน้ำผึ้งมานูก้าชนิดพรีเมียมนี้ มี
ปริมาณสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ำผึ้งชนิดอื่นๆ 
เพิ่มความต้านทานและสามารถซึมลึกเข้าสู่ผิวได้ง่าย 
ชว่ยใหเ้กดิความชุม่ชืน่ เพิม่ความออ่นเยาว ์ความยดืหยุน่ 
และลดรอยเหี่ยวย่นให้แก่ผิว อีกทั้งยังมีคุณสมบัติ  
ในการรกัษาสวิ จดุดา่งดำและโรคผวิหนงั อาท ิโรคกลาก 
เรื้อนกวาง และสะเก็ดเงิน เนื่องจากมีเอนไซม์ที่ผลิต  
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นเสมือนยาฆ่าเชื้อโรค 
หากรับประทานอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ระบบการฟื้นฟู
ตามธรรมชาติของร่างกายดีขึ้นอีกด้วย 

สำหรับสนนราคาของน้ำผึ้งมานูก้านั้นก็มีหลาย
ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์ และแหล่งที่มา
ของน้ำผึ้งมานูก้า รวมถึงส่วนผสมที่เพิ่มเข้าไปในน้ำผึ้ง 
ดังนั้นคราวหน้า หากใครไปนิวซีแลนด์ น้ำผึ้งมานูก้า
อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถซื้อเป็นของฝากติดไม้
ติดมือมาฝากคนที่บ้าน รับรองว่าต้องถูกใจผู้รับแน่นอน
ค่ะ  

 

ที่มาข้อมูล  
http://www.neutron.rmutphysics.com/ 
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จั ก รย านคั นแรกได้ ส ร้ า ง ขึ้ นในทวี ปยุ โ รป 
วัตถุประสงค์ เ ริ่ มแรก จนมาถึ งปั จจุ บั นก็ ยั ง ไม่
เปลี่ยนแปลงคือ ความต้องการเดินทางให้เร็ว โดย
เปลืองแรงน้อยที่สุด ซึ่งรูปแบบจักรยานในช่วงแรกๆ 
จะมีหน้าตาที่แตกต่างจากจักรยานในปัจจุบันอยู่พอ
สมควร จนกระทั่งในปี 2408 Pierre Michaux และ 
Pierre Lallement ได้ประดิษฐ์จักรยานขึ้นใหม่ โดยมี
บนัไดถบีเหมอืนจกัรยานในปจัจบุนั และมสีายโซโ่ยงไปยงั
เพลาลอ้หลงั ทำใหเ้วลาเคลือ่นทีจ่ะสะเทอืนมาก และเมือ่ถงึ
ป ี2441 มผีูอ้อกแบบใหร้ถมลีอ้หนา้และลอ้หลงั จนในทีส่ดุ
จักรยานก็มีรูปร่างเหมือนในปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่  

พาหนะชนิดหนึ่ง ที่คำว่า “พาหนะประหยัด

พลังงาน” ดูจะเป็นการยกย่องพาหนะชนิดนี้น้อย

เกินไปด้วยซ้ำ เพราะพาหนะชนิดนี้ทำได้มากกว่า

คำวา่ “ประหยดัพลงังาน” โดยเปน็พาหนะทีร่บกวน

สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ รวมทัง้ตอนนีก้ารใชพ้าหนะ

ชนดินีย้งัถอืวา่เปน็กระแสทีร่อ้นแรงทีส่ดุแหง่ปกีว็า่ได ้

ท่านผู้อ่านคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่า พาหนะที่ว่า

คืออะไร  
 
จักรยานมีใช้ในไทยตั้งแต่เมื่อไหร่

ท่ามกลางความแออัดของการจราจรบนถนน  
ทกุสายของกรงุเทพฯ ภาพของคนใชจ้กัรยานทีเ่ขา้มารว่มทาง
ด้วยมีให้เห็นเพิ่มมากขึ้นทุกวันๆ พาหนะที่ผู้ เขียน  
ให้นิยามว่า เป็นพาหนะที่รบกวนสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
และเป็นกระแสการใช้ที่ร้อนแรงที่สุด คือ “จักรยาน” 
นั่นเอง  

นานาสาระ 
สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล 

จักรยาน ปรากฏการณ์ 
“ร้อนแรง” แห่งปี 
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เป็นครั้งแรกในประเทศไทย จำนวน 200 คัน จนได้รับ
ความนยิมแพรห่ลายในเวลาตอ่มา จนในป ี2474 รฐับาลไทย
ได้ให้ความสำคัญกับการใช้จักรยานจนต้องมีการ  
ออกระเบียบให้ผู้ใช้รถจักรยานต้องจดทะเบียนจักรยาน
เปน็พาหนะประเภทลอ้เลือ่น โดยกำหนดใหไ้ปจดทะเบยีน
ที่กรมทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งมีผู้นำจักรยานไปจดทะเบียน 
6,318 คัน และเพิ่มเป็น 11,867 คัน ในปี 2496 

การจดทะเบียนจักรยานได้ดำเนินการมาเป็นระยะ
เวลาหนึ่ง จนกระทั่งในวันที่ 1 มกราคม 2500 รัฐบาล
ออกกฎหมายใหง้ดเวน้การนำจกัรยาน 2 ลอ้ ไปจดทะเบยีน 
แต่จักรยาน 3 ล้อขึ้นไป ยังต้องนำไปจดทะเบียน แต่
สุดท้ายในวันที่ 1 มกราคม 2503 รัฐบาลให้ยกเลิกการ
จดทะเบียน และการใช้จักรยาน 3 ล้อขึ้นไป ในเขต
จงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบรุ ี รวมทัง้รฐับาลในสมยันัน้
กำลังจะเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับแรกในปี 2504 เน้นการสร้างเครือข่ายคมนาคม
ด้วยการสร้างถนนเพื่อรองรับรถยนต์ และรถขนส่ง 
ทำให้ความนิยมใช้จักรยานเพื่อการเดินทางลดน้อยลงไป 
จกัรยานจงึลดความสำคญัมาเปน็เพยีงพาหนะทีใ่ชเ้ดนิทาง
ใกล้ๆ ในหมู่บ้าน หรือเป็นของเล่นสำหรับเด็กเท่านั้น 
 
นำ้มนัแพง เศรษฐกจิตกตำ่ ความใส่ใจสขุภาพ 
การกลับมาของความนิยมใช้จักรยาน

หากเราย้อนกลับไปดูวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงหลาย
สิบปีที่ผ่านมา จะพบว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นสูงเป็นต้น
เหตุหนึ่งของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกหลายครั้งที่  
ผ่านมา ได้แก่ 

• กรณีกลุ่มประเทศอาหรับระงับการส่งออก
น้ำมัน ปี 2517 ทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นร้อยละ 
252 เมื่อเทียบกับปี 2516 ประเทศไทยในสมัยนั้น  
มีอัตราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ 24.3 อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิชะลอลงจากรอ้ยละ 10.0 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 4.5 

• กรณีเหตุการณ์ปฏิวัติอิหร่าน ปี 2522 และ
สงครามอิรัก - อิหร่าน ปี 2523 ราคาน้ำมันโลกพุง่ขึน้

หลังจากพัฒนารูปร่างเพื่อให้ง่ายแก่การใช้งานแล้ว 
ประชาชนในยโุรปยงัมคีวามนยิมใชจ้กัรยานมากขึน้ ทำให้
มผีูผ้ลติจกัรยานในยโุรปเกดิขึน้อยา่งมากมาย จนสามารถ
ผลิตและส่งออกไปยังทั่วโลกในเวลานั้นได้ 

“จนกระทั่งในปี 2442   

จักรยานเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทย   

มีการประชุมจักรยานเป็นครั้งแรก  

ที่วังบูรพาภิรมย์” 

ในปี 2428 ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการใช้จักรยาน  
ในประเทศไทย โดยในช่วงนั้นมีชาวต่างชาติเข้ามา  
เจรญิสมัพนัธไมตรกีบัไทย ทำใหก้ารคมนาคมเริม่ปรบัเปลีย่น 
มีการสร้างถนนรอบๆ พระบรมมหาราชวัง และมีการนำ
จกัรยานมาใชใ้นการออกกำลงักายและใชเ้ดนิทางระยะใกล้ๆ  
จนกระทัง่ในป ี2442 จกัรยานเริม่เปน็ทีรู่จ้กัในประเทศไทย 
มกีารประชมุจกัรยานเปน็ครัง้แรกทีว่งับรูพาภริมย ์ เนือ่งใน
โอกาสที่กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสด็จกลับจาก
ยุโรป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
พระราชดำเนินเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2442 มีการ
ฝึกหัดขี่จักรยานในวัง และการประกวดแฟนซีขี่จักรยาน 
เกิดสโมสรผู้ขี่จักรยาน เป็นยุคต้นของการค้าจักรยาน 
แต่เนื่องจากมีราคาสูง จึงแพร่หลายเพียงในหมู่เจ้านาย
ชั้นสูง ทูต ตัวแทนการค้า วิศวกร และแพทย์ เท่านั้น 

ในปี 2446 ได้เริ่มมีพ่อค้าสั่งจักรยานมาจำหน่าย
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กวา่รอ้ยละ 150 อตัราเงนิเฟอ้ของไทยสงูรอ้ยละ 9.9 ในปี 
2522 และร้อยละ 19.7 ในปี 2523 อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจต่ำลงมาที่ร้อยละ 5.2 ในปี 2522 และ
ร้อยละ 4.6 ในปี 2523 จากที่เคยขยายตัวร้อยละ 9.9 
ในปี 2521 

• สงครามอา่วเปอรเ์ซยี ป ี2533 สงครามดงักลา่ว
ทำใหเ้ศรษฐกจิไทยขยายตวัชะลอลงมาทีร่อ้ยละ 8.6 ในปี 
2534 จากที่เติบโตเป็นตัวเลข 2 หลักมาตลอดหลายปี
ก่อนหน้านั้น 

“เมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันครั้งแรก   

ทำให้เกิดการกระตุ้นความรู้สึก  

และความสำคัญของราคาพลังงาน  

ของคนทั้งโลกด้วย” 

ก่อนหน้าเหตุการณ์ทั้ง 3 ข้างต้น ความนิยมใช้
จักรยานลดลงมาเรื่อยๆ เพราะคนหันไปขับรถยนต์ซึ่ง
เป็นพาหนะที่มีความเร็ว ความสะดวกคล่องตัว แต่เมื่อ
เกิดวิกฤตการณ์น้ำมันครั้งแรก ทำให้เกิดการกระตุ้น
ความรูส้กึและความสำคญัของราคาพลงังานของคนทัง้โลก
ด้วย เพราะราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงมาก ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน จึงทำให้ประชาชนบางส่วนเริ่มเรียนรู้ และเริ่ม
เห็นถึงความสำคัญของพาหนะที่เคยนิยมใช้กันมาในอดีต
คือ “จักรยาน”  

ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2534 
เกิดการรวมตัวของกลุ่มเรียกร้องให้การใช้จักรยาน  
เปน็ทางเลอืกในการแกป้ญัหาจราจร มลพษิ และพลงังาน 
โดยกลุ่มคนประมาณ 40 คน ได้ปั่นจักรยานรณรงค์  
ไปตามถนนในกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก เพื่อให้สังคมไทย
หันกลับมาสนใจการใช้จักรยานกันใหม่อีกครั้ง ต่อมาได้
มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
จนกลายเป็นชุมชนชาวจักรยานในสังคมไทย ในชื่อ  
“ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย” และมี

การขยับขยายเป็นสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยเมื่อ 2 
กันยายน 2552 ซึ่งสมาคมฯ ดังกล่าวก็ยังมีการจัด
กิจกรรมต่อเนื่องมาอย่างสม่ำเสมอจนถึงทุกวันนี้ 

สำหรับเหตุการณ์ล่าสุดที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความนิยมใช้จักรยานในประเทศไทยคือ ในปี 2547 
ราคาน้ำมันโลกสูงต่อเนื่อง รัฐบาลในสมัยนั้นต้องออก
มาตรการตรงึราคาขายปลกีนำ้มนั โดยนำเงนิจากกองทนุ
น้ำมันฯ มาชดเชยราคา ซึ่งได้ดำเนินการด้วยวิธีดังกล่าว
จนถึงเดือนกรกฎาคม 2548 ทำให้เกิดหนี้กว่า 90,000 
ล้านบาท รัฐบาลต่อมาในปี 2550 - 2551 ต้องมีการ
เรียกเก็บเงินเข้ากองทุนฯ และนำไปชำระหนี้ได้หมดใน
ชว่งตน้ป ี2551 ทำใหร้าคาขายปลกีแพงใกลเ้คยีงตลาดโลก 
ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่เร่งให้มีผู้ใช้จักรยานมากขึ้นจนถึง  
ทุกวันนี้ รวมถึงกระแสการรักษาสุขภาพด้วยการ  
ออกกำลังกาย ก็เป็นตัวเร่งหนึ่งที่ทำให้มีการใช้จักรยาน
มากขึ้นด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นปัญหาน้ำมันแพง จึงมีส่วนให้คนในสังคม
หันกลับมาใช้จักรยานกันอีกครั้ง ประกอบกับกระแส 
“กรีน” ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ช่วยกระพือ 
“โลก” ของจักรยานให้แรงขึ้น เพียงระยะสิบปี คือ  
ตั้งแต่ปี 2516 - 2526 ความต้องการจักรยานทั่วโลก 
เพิ่มจาก 52 ล้านคัน เป็น 74 ล้านคัน และในปี 2543 
ประเทศต่างๆ ผลิตจักรยานได้ถึง 101 ล้านคัน จน
ปัจจุบันความต้องการใช้จักรยานทั่วโลกมีมากกว่า 700 
ล้านคันต่อปีแล้ว  
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นักวิเคราะห์การตลาด มีความเห็นเกี่ยวกับตลาด
จักรยานในไทย ซึ่งตรงกับความเห็นของผู้ประกอบการ
จำหน่ายจักรยานว่า มูลค่ารวมของธุรกิจจักรยานใน
ปัจจุบันคาดว่า จะมีมูลค่าสูงถึงหมื่นล้านบาท ซึ่งเป็น
มูลค่าที่นับรวมถึงมูลค่าจักรยาน อุปกรณ์ตกแต่งเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายด้วย ซึ่งเฉพาะมูลค่าจักรยานที่นำเข้า  
มาจำหน่าย ก็มียอดขายรวมในปีที่ผ่านมาสูงถึง 5   
พันล้านบาทแล้ว และคาดว่าตลาดจักรยานในประเทศ
ยังอยู่ในช่วงเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยคาดว่าจะมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15 - 20  

อัตราการเติบโตที่สูงของจักรยานในไทย มาจาก
การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของสังคมเมือง ซึ่งวิเคราะห์ได้
จาก 2 กลุ่มหลัก คือ 

•	 กลุ่มรักสุขภาพ ที่ต้องการออกกำลังกาย 
ต้องการเล่นกีฬา เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และที่
ต้องการสูงสุดในช่วงนี้คือ เพื่อการลดน้ำหนัก  

•	 กลุ่มใช้เป็นพาหนะเดินทาง ในชีวิตประจำวัน 
ซึ่งกลุ่มนี้มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากในช่วง 1 - 2 
ปีที่ผ่านมา 

นอกจากนี้แล้ว ยังมีอีก 2 กลุ่มที่กำลังเป็นที่
จับตามองว่า จะเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงในอนาคต 
หนึ่งใน 2 กลุ่มใหม่คือ กลุ่มวัยรุ่น และผู้หญิง ที่ทุก
วนันีห้นัมาใชจ้กัรยานมากขึน้ สว่นอกีกลุม่ทีน่า่สนใจ คอื 
กลุ่มใช้จักรยานเพื่อธุรกิจหรือที่เรียกว่า “ไบค์เซ็นเจอร์” 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่นำจักรยานมาใช้ในการทำธุรกิจ โดย
เป็นการรับส่ง - เอกสารในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วยรถ
จักรยาน  

“ไบค์เซ็นเจอร์” อาจดูเป็นเรื่องใหม่ในไทย แต่
ในต่างประเทศมีมานานแล้ว เช่น ในมหานครนิวยอร์ก 
แอลเอ หรอืชคิาโก เปน็ตน้ โดยแตล่ะปบีรษิทั “ไบซเีคลิ 
แมสเซนเจอร์” ในมหานครนิวยอร์ก ทำรายได้เป็น
มูลค่า 700 ล้านเหรียญ หรือ 27,000 ล้านบาท ซึ่งนับ
ว่าไม่น้อยเลยทีเดียว และสำหรับประเทศไทย ปัจจุบัน
ไดม้ผีูด้ำเนนิธรุกจิ “ไบคเ์ซน็เจอร”์ โดยไดด้ำเนนิการมา

“นักวิเคราะห์การตลาด   

มีความเห็นเกี่ยวกับตลาดจักรยานในไทย 

ซึ่งตรงกับความเห็นของผู้ประกอบการ

จำหน่ายจักรยานว่า มูลค่ารวม  

ของธุรกิจจักรยานในปัจจุบันคาดว่า   

จะมีมูลค่าสูงถึงหมื่นล้านบาท” 

นอกจากนั้น ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา 
นักร้อง หรือแม้กระทั่งนักการเมือง หันมาขี่จักรยาน
ออกสื่อ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คกันมากขึ้น ทำให้
กระแสความนิยมใช้จักรยานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก  

กระแสปั่นจักรยานกระแสหมื่นล้าน!!
ตั้งแต่ช่วงปี 2556 เป็นต้นมา จักรยานกลายเป็น

ปรากฏการณท์ี ่“รอ้นแรง” สำหรบัธรุกจิ มรีา้นคา้ตวัแทน
จำหน่ายจักรยานยี่ห้อดังจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย
ในประเทศไทยมากขึ้น มีการเพิ่มพื้นที่การขายจักรยาน
ตามห้างสรรพสินค้า จนเป็นที่สังเกตได้ รวมทั้งมกีารจดั
กจิกรรมการปัน่จกัรยานเพือ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม หรือที่
เรียกว่ากิจกรรม “CSR” มากขึ้นทั้งในหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน  
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เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ประสบความสำเร็จ ได้รับความ
ไวว้างใจจากลกูคา้ จนสามารถตัง้เปน็บรษิทัและมรีปูแบบ
ที่รองรับการทำงานแบบแมสเซ็นเจอร์อย่างแท้จริง 

ทัง้หมดนี ้เปน็สิง่ทีช่ว่ยสนบัสนนุใหม้ลูคา่จกัรยาน
ในไทยมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านบาท ซึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นเลย 
  
นโยบายสนับสนุนการใช้จักรยานทั่วโลก

นโยบายสนับสนุนการใช้จักรยานในประเทศไทย 
อาจจะยังไม่เด่นชัดมากนัก แต่ในต่างประเทศ มีหลาย
ประเทศทีส่นบัสนนุใหใ้ชจ้กัรยานเปน็พาหนะในการเดนิทาง 
เช่น 

•	 อังกฤษ มีการตั้งเป้าให้ประชาชนหันมาใช้
จักรยานภายในชุมชนให้มากขึ้น มีการศึกษาวางแผน
สร้างเส้นทางจักรยานเพื่อเชื่อมโครงข่ายระหว่างบ้าน  
ไปยังสำนักงาน โรงเรียน โบสถ์ และแหล่งท่องเที่ยว 
บางชุมชน เช่น สภาชุมชน “อ๊อกซ์ฟอร์ดเชียร์” ได้
กำหนดแผนสนับสนุนให้ชาวเมืองใช้จักรยานภายใน
ชุมชนเพิ่มขึ้นจากปี 2536 มาจนถึงปี 2544 ถึงร้อยละ 
50 ถนนภายในเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ดเชียร์ มีเส้นทาง
จักรยานควบขนานกับทางเดินเท้า ถนนไฮเวย์ถูกกำหนด
ให้มีทางจักรยานด้วย 

•	 สหรัฐอเมริกา ก็มีนโยบายสนับสนุนใช้เส้น
ทางจักรยานด้วย เช่น ในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ มี
การศึกษา “ไบค์เลน” อย่างละเอียดโดยจัดทำเป็นคู่มือ
การออกแบบทางจักรยานในทุกด้าน ตั้งแต่การกำหนด
มาตรฐานของทางสำหรับจักรยาน ว่าควรจะมีความกว้าง
เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับพื้นที่ของถนน โดยไม่ทำให้
เกิดปัญหาด้านการจราจร การกำหนดสถานที่จอดรถ
จักรยาน ทางเลี้ยวหรือทางเชื่อมต่อและการแบ่งพื้นที่
เพื่อใช้ทางจักรยานร่วมกับรถบัสโดยสารประจำทางที่  
กรุงสตอกโฮล์ม  

•	 สวเีดน มกีารสรา้งทางจกัรยานเชือ่มกบัเสน้ทาง
รถไฟ รถบสั เกอืบทัว่ประเทศ ปจัจบุนั ประชากรสวเีดน
ที่อาศัยอยู่ชานเมืองใช้จักรยานสูงถึงร้อยละ 20 เพื่อใช้

ในการเดนิทางทำงานใกล ้หรอืใชจ้กัรยานไปตอ่รถไฟเขา้เมอืง 
•	 เนเธอรแ์ลนด ์“เมอืงจกัรยานของโลก” มเีสน้ทาง

จกัรยานเชือ่มไปทกุชมุชน สถานรีถไฟในนครอมัสเตอรด์มั 
มีอาคารจอดรถจักรยานสูงถึง 3 ชั้น โดยในวันทำงาน
จะมีคนจอดจักรยานเต็มทุกชั้น เส้นทางจักรยานใน
เนเธอร์แลนด์วัดรวมกันแล้วยาวถึง 19,000 กิโลเมตร 

•	 เยอรมน ี ถงึแมว้า่จะเปน็เมอืงแหง่อตุสาหกรรม
รถยนต์ แต่ก็มีเส้นทางจักรยานเชื่อมทั้งประเทศกว่า 
31,000 กิโลเมตร 

นอกจากนั้น ในเวทีการเจรจาระหว่างรัฐมนตรี
การค้าของสมาชิกองค์การการค้าโลก ที่กรุงโดฮา 
ประเทศกาตาร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 มีเสียง
เรยีกรอ้งใหส้มาชกิพจิารณาสนิคา้ทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม
หรืออีอีพี (EPPs - Environmentally Preferable 
Products) และการบรกิารทีช่ว่ยสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
ว่าควรจะลดพิกัดภาษีศุลกากรหรือไม่ต้องคิดภาษี และ
ยกเลิกการกีดกันสินค้าเหล่านี้ได้หรือไม่ ซึ่งต่อมาคือใน
ปี 2547 โออีซีดี ร้องขอให้บรรดาสมาชิกโออีซีดี  
ไปศึกษาถึงผลดีของอีพีพี โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ
กำลังพัฒนา ปรากฏว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าสินค้าอีพีพี
จะชว่ยเพิม่ผลผลติทางเศรษฐกจิและปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม
ให้ดีขึ้น โดยจักรยานเป็นหนึ่งในสามของสินค้าอีพีพี 

องค์การการค้าโลก หรือ WTO เชื่อว่า จักรยาน
จะกลายเป็นสินค้าที่มีบทบาทสำคัญของโลกในอนาคต
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ข้างหน้า เนื่องจากการขาดแคลนพลังงาน ความต้องการ
ใช้พลังงานสะอาด และการเสริมสร้างสุขภาพของมนุษย์ 
ซึ่งจักรยานเป็นพาหนะที่สามารถรองรับเหตุผลนี้ได้
ทั้งหมด 
  
การผลิตจักรยานในประเทศไทย

จากที่กล่าวมาตั้งแต่ต้น จะเห็นว่ากระแสการใช้
จักรยานกำลังเป็นที่นิยม ซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทย
เท่านั้น แต่เป็นที่นิยมกันทั้งโลกก็ว่าได้ ดังนั้นการผลิต
จักรยาน จึงควรจะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจใน
อนาคต จงึอาจมคีำถามตามมาวา่ ประเทศไทยมสีถานภาพ
เป็นผู้ผลิตจักรยานที่สำคัญของโลกเหมือนกับที่มีการ
ยอมรับว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายสำคัญต้นๆ 
ของโลกไดห้รอืไม ่ซึง่กอ่นทีจ่ะตอบคำถามดงักลา่ว เรามา
ดูภาพรวมอุตสาหกรรมจักรยานไทยกันก่อน 

ประเทศไทยสามารถผลิตจักรยานเองได้มาเกือบ 
50 ปีแล้ว ซึ่งมีบริษัทผลิตจักรยานที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจากบีโอไอในช่วงแรกด้วย 

“สถานภาพการให้การส่งเสริมฯ จักรยาน  

ในปัจจุบัน บีโอไอให้การส่งเสริมฯ  

ในกิจการประเภท 3.4   

กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน   

โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้   

มีเพียง 2 โครงการเท่านั้น   

ที่ได้รับการส่งเสริมฯ” 

แตป่จัจบุนัมลูคา่ตลาดทีว่า่หมืน่ลา้นขา้งตน้ สว่นใหญ่
เกอืบรอ้ยละ 70 เปน็การนำเขา้จกัรยานมาจากตา่งประเทศ 
เพือ่มาจำหนา่ยในประเทศซึง่เปน็ทีน่า่เสยีดายเปน็อยา่งยิง่ 

สถานภาพการใหก้ารสง่เสรมิฯ จกัรยานในปจัจบุนั 
บีโอไอให้การส่งเสริมฯ ในกิจการประเภท 3.4 กิจการ

ผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน โดยในช่วง 10 ปีทีผ่า่น  
มานี ้ มเีพยีง 2 โครงการเทา่นัน้ ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิฯ 
จากบีโอไอ ซึ่ง 1 ใน 2 ราย เป็นยี่ห้อของไทยเราเอง 
แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีผู้ผลิตจักรยานในไทยอีกรายที่
ดำเนนิการโดยไมไ่ดข้อรบัการสง่เสรมิฯ หรอืเปน็โครงการ
ที่ได้รับบีโอไอ แต่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ไปนานแล้ว 

ดังนั้นถึงแม้ว่าตลาดจักรยานทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ จะมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงใน
ปัจจุบัน แต่ภาวการณ์ผลิตจักรยานของไทย ยังถือว่า
นอ้ยมาก และคงเทยีบกบัศกัยภาพหรอืภาพรวมของการ
ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยไม่ได้ แต่ผู้เขียนเองก็หวังว่า 
ในอนาคตอนัใกลน้ี ้ คงจะไดม้โีอกาสใชจ้กัรยานทีอ่อกแบบ 
และผลิตในประเทศไทยเอง เพราะตลาดจักรยานใน
ประเทศไทยทุกวันนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่า “ร้อนแรง” 
และมีมูลค่าตลาดเป็นหลักหมื่นล้าน คงจะเป็นตัว
กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการลงทุนอุตสาหกรรมผลิต
จักรยานนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตก็อาจเป็นไปได้  
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1. จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike หรือ 
MTB) เป็นรถที่ค่อนข้างลุย เหมาะสำหรับถนนที่อาจจะ
ขรุขระ เป็นลูกรัง หรือขี่ในป่า เพื่อการท่องเที่ยว  
เชิงธรรมชาติ ซึ่งเหมาะกับประเทศที่ยังไม่เจริญมากนัก 
บ้านเมืองกำลังพัฒนา เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน  

2. จักรยานเสือหมอบ (Road Bike) มีอัตรา
การเติบโตเร็วมากในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา เสือหมอบ
จะเปน็รถถนน เหมาะกบัการขีบ่นถนนเรยีบ เนน้ความเรว็ 
ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมสำหรับการขี่ในเมือง 

3.	จักรยานทัวร์ริ่ง (Touring Bicycle) เน้นปั่น
ระยะทางไกลที่ต้องใช้เวลานาน เหมาะกับการใช้งาน  
เพื่อการท่องเที่ยว เพราะตัวรถมีความแข็งแรง และ
สามารถใช้บรรทุกสิ่งของได้ 

4.	จักรยานซิตี้ไบค์ (City Bikes) มักจะใช้ใน
เมือง และคนเริ่มเปลี่ยนเทรนด์มาขี่จักรยานมากขึ้น 
เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงมากในปัจจุบัน 

5.	 จักรยานแบบพับได ้ (Folding Bikes) มี
เสน่ห์ตรงสามารถพับเคลื่อนย้ายได้ง่าย ไปกับผู้ใช้งาน
ได้ทุกที่  

ประเภทของจักรยาน
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สำนกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส ์ (องคก์ารมหาชน) 
หรือ EGA ได้จัดงาน “e-Gov Day 2014 by EGA 
: e-Government for All ชีวิตยุคใหม่ ขับเคลื่อน  
ไปกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นงานสัมมนาและ
นิทรรศการด้านบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

หนว่ยงานราชการยคุใหม ่ไดใ้หบ้รกิารรปูแบบใหม่

แกป่ระชาชน เพือ่ใหม้คีวามสะดวกและเขา้ถงึบรกิาร

ไดง้า่ยขึน้ ซึง่เรยีกบรกิารใหมน่ีว้า่ e-Service หรอื 

ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อบริการประชาชน

ในรูปแบบใหม่  

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน)   

หรือ อีจีเอ ได้จัดงาน   

“e-Gov Day 2014   

by EGA : e-Government   

for All ชวีติยคุใหม ่  

ขบัเคลือ่นไปกบั  

รฐับาลอเิลก็ทรอนกิส”์ 

นานาสาระ 
มณรวี สิทธิพงศ ์

e-Government for All
ชีวิตยุคใหม่บริการภาครัฐ
 
สู่ประชาชน
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
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บริการ e-Government ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

เริม่กนัทีโ่ครงการ Public Safety ของสำนกังาน
ตำรวจแหง่ชาต ิทีใ่หค้วามสำคญักบัการปอ้งกนัอาชญากรรม 
การตดิตามทรพัยส์นิและอืน่ๆ ซึง่ขณะนีไ้ดพ้ฒันาโซลชูัน่
ตดิตามรถยนตท์ีแ่จง้สญูหายทีม่คีวามทนัสมยั มคีวามรวดเรว็
ในการติดตาม (Lost Car) ทางด้านกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยสง่โครงการ Smart ID มแีอพพลเิคชัน่  
ใหม่ๆ เช่น แอพพลิเคชั่นทางด้านการตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของบตัรประจำตวัประชาชน การนำบตัรประจำตวั
ประชาชนอัจฉริยะ หรือ Smart Card ไปใช้บริการใน
ภาครฐัอืน่ๆ การแสดง Pin Code ทีม่คีวามปลอดภยัสงู 
เพือ่ยนืยนัตวัตนและอืน่ๆ รวมถงึการนำเสนอภาพในการ
เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกรมการปกครองและหน่วยงาน
อืน่ๆ ในอนาคต พรอ้มเปดิใหป้ระชาชนทำบตัรประจำตวั
ประชาชนใหม่ ภายใต้กิจกรรม “บัตรประชาชนเลือก
หน้าได้” 

ตามด้วยบริการ Smart Transportation ของ
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ที่นำบริการ
เปลี่ยนใบขับขี่ธรรมดาให้เป็น Smart Card นอกจากนี้

ของ EGA นั้นมีบทบาทและกลไกเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาและยกระดับ e-Government ประเทศไทย 
 

หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและ  
สารสนเทศ ในการอำนวยความสะดวก และการให้
บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน 

รูปแบบการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ งาน
สัมมนาวิชาการ ได้ชี้ ให้ เห็นถึงแนวโน้มของระบบ
อเิลก็ทรอนกิส ์ทัง้ในแงก่ารลงทนุ กฎหมาย แนวทางปฏบิตั ิ
รวมถึงเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึงผลของ
ระบบรฐับาลอเิลก็ทรอนกิสท์ีจ่ะทำใหว้ถิชีวีติของประชาชน
ในอนาคตอนัใกลเ้ปลีย่นไป ในสว่นที ่2 เปน็นทิรรศการ 
แบบ Government Interactive ซึ่งจะมีแอพพลิเคชั่น
จากภาครัฐจำนวนมาก ทั้งในส่วนที่เป็น Beta หรือ
ระบบทดลองทีย่งัไมเ่ปดิเผยทีใ่ดมากอ่น และแอพพลเิคชัน่  
ใหม่ๆ ที่เริ่มให้บริการแล้ว ทั้งในรูปแบบผ่านเว็บไซต์ 
ผ่ านแอพพลิ เคชั่ นโทรศัพท์มื อถือ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

บริการของ EGA นั้นถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ในการสนับสนุน บูรณาการและยกระดับรั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน
ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
บริการใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนมีความสะดวก ใช้งานง่าย 
ไม่ว่าจะเป็นระบบ GIN2.5 ซึ่งเป็นการบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
ในภาพรวมของประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของ
หน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่และขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม
ทกุสว่นราชการอยา่งมัน่คงปลอดภยั รวมถงึมกีารบรูณาการ
ระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกัน
ได้ส่วนระบบ G-SaaS หรือ Government Software 
as a Service ที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเช่าใช้
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กร  
ได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายซึ่ง
เป็นการต่อยอดบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ G-Cloud 
ซึ่งในงานนี้จะมีการนำเสนอบริการใหม่เช่น ระบบประชุม
ทางไกลรุ่นประสิทธิภาพสูง และอื่นๆ ทั้งนี้ทุกๆ บริการ
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ยังได้นำเทคโนโลยี RFID ติดตามรถมาใส่ไว้ในป้ายภาษี
ที่ติดหน้ารถ ที่สามารถตรวจสอบเส้นทางเดินรถ ชี้พิกัด
รถหาย และสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถขอป้ายภาษี
อเิลก็ทรอนกิสน์ีไ้ด ้ อกีทัง้สามารถใชบ้รกิารตอ่ทะเบยีนรถ
ไดภ้ายในงานผา่นแอพพลเิคชัน่ และมาลองทำชดุขอ้สอบ
ใบขับขี่ผ่านตู้ Kiosk ก่อนไปสอบจริงกันได้อีกด้วย 

ทางด้านไปรษณีย์ไทยส่งบริการธนาณัติออนไลน์
เปน็การใหบ้รกิารโอนเงนิแบบไมต่อ้งใชบ้ญัชธีนาคาร ผูส้ง่
เพียงนำเงินไปส่งที่ไปรษณีย์ที่ต้นทาง แล้วจะมีการแจ้ง
ไปที่ผู้รับให้ไปรับเงินที่ไปรษณีย์ปลายทางใกล้บ้านผู้รับ 
พร้อมด้วยบริการ Post e-Mart ซึ่งเป็นโมบาย  
แอพพลเิคชัน่ในการสัง่ซือ้สนิคา้และชำระเงนิทีง่า่ยเพยีงคลกิ 
อีกทั้งจะเปิดรับพรีออร์เดอร์สินค้าโอทอปและผลไม้สด
ทั่วประเทศไทยในงานอีกด้วย 

“ทางด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

มาแนะนำแอพพลเิคชัน่ DBD e-Service 

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล   

และโปรแกรมใบรับรองจดทะเบียนการค้า

อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถขอรับได้ที่

ธนาคารสาขาใกล้บ้าน” 

ทางด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาแนะนำ  
แอพพลเิคชัน่ DBD e-Service โปรแกรมตรวจสอบ
ข้อมูลนิติบุคคล และโปรแกรมใบรับรองจดทะเบียน  

การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ที่สามารถ  
ขอรับได้ที่ธนาคารสาขาใกล้บ้าน นอกจากนี้ยังมีบริการ 
Data Warehouse ที่สามารถดูข้อมูลผลประกอบการ
ของธุรกิจต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์กรมฯ และยังมีบริการ 
e-Filing ที่สามารถส่งงบดุลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  
ได้อีกด้วยอีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดดิจิตอลอีบุ๊ก 
“บันทึกความภาคภมูใิจทีค่นทัว่โลกยกยอ่งในพอ่หลวงของ
ปวงชนชาวไทย” โดยสำนักราชเลขาธิการ 

และมารู้จักบริการ GCC 1111 (ศูนย์บริการ
ขอ้มลูภาครฐัเพือ่ประชาชน) ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ซึง่ใหบ้รกิารขอ้มลูภาครฐัทกุเรือ่ง และเปดิรบั
ขอ้รอ้งเรยีนพเิศษรวมถงึรบัความคดิเหน็จากประชาชน ใน
เรือ่งของ e-Service โดยเฉพาะวา่อยากใหภ้าครฐัมบีรกิาร
อะไร มาส่งความเห็นกันได้ในงานพร้อมด้วยกิจกรรม 
“ถามเรื่องรัฐ ตอบได้” ตอบปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับงาน
และการตดิตอ่ราชการ โดยเปดิใหป้ระชาชนในงานรว่มถาม
คำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับการติดต่อราชการ และสามารถ
เช็กสิทธิสำคัญๆ ที่ประชาชนควรรู้ ณ ลาน MF Paris 
ศูนย์การค้า Terminal 21 สถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก 
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เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูล  
ใ น เ ชิ ง ลึ ก ไ ด้ ต ร งต ามคว ามต้ อ ง ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภ าพ โดยนำ เสนอผ่ าน เ ว็ บไซต์ กรมฯ 
www.dbd.go.th > บรกิารออนไลน ์> คลงัขอ้มลูธรุกจิ 

ข้อมูลที่ ให้บริการในระบบคลังข้อมูลธุ รกิจ 
ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล 
ข้อมูลนิติบุคคลที่กรมฯ มีอยู่ปัจจุบันประมาณ 

1,100,000 ราย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลทาง
ทะเบียนนิติบุคคลแต่ละราย โดยการเลือกในหัวข้อ 
“ค้นหาแบบง่าย” โดยผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงรายละเอียด
ทางทะเบียนของนิติบุคคลแต่ละราย เช่น ชื่อนิติบุคคล 
ทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งนิติบุคคล สถานะบุคคล 
คณะกรรมการของนิติบุคคล และกรรมการลงชื่อผูกพัน
ของนิติบุคคล เป็นต้น 

2. ข้อมูลงบการเงิน 
ผู้ ใช้งานสามารถเลือกดูผลประกอบการของ

นิติบุคคลแต่ละรายที่สนใจ โดยการค้นหานิติบุคคลที่
ต้องการจากหัวข้อ “ค้นหาแบบง่าย” จากนั้นเมื่อผลลัพธ์
แสดงชื่อนิติบุคคลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ชื่อนิติบุคคล
แล้วเลือกหัวข้อ “ข้อมูลเปรียบเทียบปีงบการเงิน” ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลประกอบการ
ของนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี ประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงิน 

ตัวอย่างความสำเร็จ e-Government 

อย่างไรก็ตามในส่วนที่สองนี้ประชาชนและ  
ผู้เข้าร่วมงานจะได้เห็นภาพการนำระบบไอทีภาครัฐไปใช้
บริการกับประชาชนจริงๆ ในมุมมองใหม่ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้
มีบริการของ EGA เป็นพื้นฐานกลางต่อเชื่อมไปยังทุก 
บริการที่มีอยู่ และเชื่อว่าบริการเหล่านี้จะทำให้ระบบ   
e-Government ของไทยถูกยกระดับมากขึ้น พร้อม
เตรียมรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียนในปี 2558 ด้วย  

ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Business Data 
Warehouse) กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
(Department of Business Development) เป็นอีก
ตัวอย่างความสำเร็จ 

กรมฯ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจโดยตรง ตั้งแต่การบริการจัดตั้งธุรกิจ 
การบรกิารขอ้มลูธรุกจิ การพฒันาสง่เสรมิใหธ้รุกจิเขม้แขง็
สามารถแขง่ขนัได ้ และการสรา้งธรรมาภบิาลธรุกจิเพือ่จดั
ระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อตัวธุรกิจ สังคม และ
ประเทศชาติเป็นส่วนรวม  

รวมทั้งกรมฯ ยังเป็นหน่วยงานให้บริการภาครัฐ  
ที่สำคัญหน่วยงานหนึ่งของประเทศทีไ่ดพ้ฒันางานบรกิาร
มาอย่างต่อเนื่อง นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้ 
ในการให้บริการ มีความทันสมัย รวดเร็ว ประหยัด 
กรมฯ จึงได้จัดทำ “คลังข้อมูลธุรกิจ” โดยมีเป้าหมาย
ให้ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ภาครัฐ รวมถึงประชาชน
ทัง้ไป ไดน้ำขอ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์นการตรวจสอบข้อมูล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนนิ
ธรุกจิ เชน่ ตอ่ยอดธรุกจิ สรา้งเครอืขา่ย ขยายการลงทนุ 
ตลอดจนนำไปสู่การกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ การให้บริการ “คลังข้อมูลธุรกิจ” เป็น
ระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลทางทะเบียน ข้อมูล  
ผลประกอบการและข้อมูลการถือครองหุ้นของนติบิคุคล
ทีจ่ดทะเบยีนกบักรมฯ เขา้สูค่ลงัขอ้มลูและนำมาประมวลผล
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นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถดูงบการเงินของแต่ละ
ประเภทธุรกิจ แบ่งตามขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ 
(SML) โดยเลือกหัวข้อ “ภาพรวมกลุ่มธุรกิจ” 

3. ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล 
เปน็การสบืคน้ขอ้มลูสถติกิารจดทะเบยีนนติบิคุคล 

จัดตั้งเลิกกิจการ คงอยู่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล
ได้โดยการเลือกหัวข้อ “สถิติการจดทะเบียน” ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงรายละเอียดสถิติการจดทะเบียน  
จัดตั้ง เลิกกิจการ การคงอยู่ของนิติบุคคลในแต่ละช่วง
เวลา (รายเดือน รายไตรมาส และรายปี) รวมถึงแบ่ง
ตามประเภทธุรกิจ และที่ตั้งตามภาค จังหวัด และ
อำเภอ 

4. ข้อมูลการลงทุนตามสัญชาติ 
เป็นการแสดงข้อมูลนิติบุคคลที่มีการลงทุนของ

สัญชาติต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหา
ข้อมูล โดยการเลือกหัวข้อ “ข้อมูลการลงทุนตาม

สัญชาติ” ซึ่งสามารถเลือกแสดงผลลัพธ์ได้ทั้งในแง่มุม
ของสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งที่ลงทุนในธุรกิจต่างๆ หรือ
ในแง่มุมของธุรกิจใจธุรกิจหนึ่งที่มีสัญชาติต่างๆ ร่วม
ลงทุน 

5. ค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ  
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหา  

ผู้ประกอบการที่มีลักษณะเป็นแหล่งวัตถุดิบ/บริการ 
หรือลูกค้าที่ประกอบธุรกิจในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่ จากฐาน
ขอ้มลูนติบิคุคลและงบการเงนิที่กรมฯ มีอยู่ในปัจจุบัน 

6. ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์

โอกาส/ความเสี่ยงในการลงทุนทำธุรกิจประเภทใด
ประเภทหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในแต่ละพื้นที่ที่สนใจลงทุน โดย
วิเคราะห์จากผลประกอบการของธุรกิจประเภทเดียวกัน
ที่ลงทุนอยู่ก่อนแล้ว  
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Q&A 

กฎและระเบียบควรรู้ 
ภัทรกฤตย์ วิจิตรภัทร 

คำถาม - คำตอบ เกีย่วกบัการใชส้ทิธแิละประโยชน์
หลังจากที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

1.	 การยื่นขอเปิดดำเนินการ	จะต้องยื่นเมื่อใด 
ตอบ การเปดิดำเนนิการหมายถงึ โครงการทีม่กีารลงทนุ  
  เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการตามที่ได้รับ  
  การสง่เสรมิฯ โดยมกีรรมวธิกีารผลติหรอืขัน้ตอน  
  การใหบ้รกิาร สถานประกอบการ และสาระสำคญั  
  เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ   
  ซึ่งกำหนดวันเปิดดำเนินการจะระบุไว้ในเงื่อนไข  
  ของบัตรส่งเสริม โดยบริษัทจะต้องยื่นเรื่อง  
  ขออนญุาตเปดิดำเนนิการ พรอ้มเอกสารประกอบ   
  มาที่สำนักบริหารการลงทุน 1 - 4 และเจ้าหน้าที่  
  ของสำนกังานฯ จะไปตรวจสอบทีส่ถานประกอบการ  
  ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง 
................................................................................... 
2.	 หากบริษัทไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้ามาครบตาม
โครงการ	แตต่อ้งการจะขอเปดิดำเนนิการ	ทำไดห้รอืไม่ 
ตอบ สามารถขอเปิดดำเนินการได้หากชนิดผลิตภัณฑ์ /   
  ขอบข่ายการให้บริการ กรรมวิธีการผลติ / บริการ   
  และสาระสำคัญอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามเงื่อนไข  
  ของการใหก้ารสง่เสรมิฯ โดยจะลดขนาดของโครงการ 
  และปรับเปลี่ยนเงินลงทุนตามจำนวนเงินลงทุน  
  โดยไมร่วมคา่ทีด่นิและทนุหมนุเวยีนทีแ่ทจ้รงิในวนั  
  เปิดดำเนินการ 
................................................................................... 
3.	 กิจการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดรีไซเคิล	 สามารถใช้
เศษพลาสติกนำเข้ามาจากต่างประเทศ	 เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบได้หรือไม่	
ตอบ กิจการเม็ดพลาสติกชนิดรีไซเคิลต้องใช้ เศษ  
  พลาสติกในประเทศเท่านั้น ได้สิทธิประโยชน์  
  ในกลุ่ม A4 

4.	 กิจการผลิตกั งหันลมเพื่ อผลิตกระแสไฟฟ้า	
สามารถขอรับการส่งเสริมฯ	ได้หรือไม่	
ตอบ กังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถขอรับ  
  การส่งเสริมฯ ได้ในประเภทกิจการ 4.5.2   
  กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน   
  ได้สิทธิประโยชน์ในกลุ่ม A3 โดยต้องมีการ  
  ขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/หรือ การออกแบบทาง  
  วิศวกรรม แต่จะได้สิทธิประโยชน์ในกลุ่ม A4   
  หากมเีพยีงขัน้ตอนการประกอบตามทีค่ณะกรรมการฯ   
  เห็นชอบ ในประเภทกิจการ 4.5.3 กิจการ  
  ประกอบเครือ่งจกัร และ/หรอื อปุกรณเ์ครือ่งจกัร 
................................................................................... 
5.	 เว็บไซต์บีโอไอ	 สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัท	 
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ	ได้หรือไม่		
ตอบ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ ได้รับ  
  การสง่เสรมิฯ ในเวบ็ไซตส์ำนกังานฯ ได ้2 ชอ่งทาง 
  6.1  ไปที่เมนูบาร์ “บริการข้อมูลข่าวสาร” เลือก  
    เมนู ย่ อย “ข่ า วส าร ” เลื อก เมนู ย่ อย   
    “โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน”  
  6.2  ไปที่เมนูบาร์ “บริการข้อมูลข่าวสาร” เลือก  
    เมนยูอ่ย “ฐานขอ้มลูบรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิฯ”  
................................................................................... 
6.	 การยื่น	ตส.310	ต้องยื่นภายในวันที่เท่าไร	
ตอบ สำหรับบริษัทที่ปิดรอบบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม   
  ต้องยื่นรายงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของ  
  ปีถัดไป หากปิดรอบบัญชีภายหลังจากนั้น ให้  
  รายงานภายใน 7 เดือนหลังปิดรอบบัญชี หรือ  
  รายงานภายหลงัจากไดย้ืน่ ภงด.50 เรยีบรอ้ยแลว้   
  โดยเขา้ไปกรอกขอ้มลูไดท้ี ่ https://boieservice.  
  boi.go.th/PM กรณเีนือ้ทีก่รอกขอ้มลูไมพ่อ ใหอ้อก  
  เป็นเอกสารแนบและจัดส่งมาพร้อมรายงานฯ 
................................................................................... 
7.	 เอกสารแนบที่ต้องใช้ยื่น	ตส.310	มีอะไรบ้าง	
ตอบ 1. งบการเงินล่าสุดที่รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี 
     2. สำเนาแบบ ภงด.50 
     3. สำเนาแบบ ภงด.1ก 
     4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น  
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ภาวะส่งเสริมการลงทุน 
ศูนย์บริการลงทุน

 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร 
1 ปิติซีฟูดส์จำกัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
บริการรับจ้างแช่แข็ง38,550ตันสินค้า
บริการรับฝากห้องเย็น31,900ตันสินค้า

1.19 195.00 124 สงขลา
(เขต3)

2 MR.SHANEUARVIS
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์
ไข่ไก่64,240,000ฟอง

1.5 106.40 21 เชียงราย
(เขต3)

3 นายชูเกียรติอุสาสะ
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
น้ำยางข้น54,600ตัน

1.16 75.00 88 สงขลา
(เขต3)

4 คิงเฟรชฟาร์มจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พืชผักผลไม้คัดคุณภาพ1,700ตัน 1.14 58.00 62 สมุทรสาคร
(เขต1)

5 ปาล์มธาราจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาล์มดิบ7.5ผลปาล์มสดต่อชั่วโมง 1.12 24.80 34 ชุมพร
(เขต3)

6 บึงกาญจน์พาราวู้ดจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(BIOMASSPELLET)19,200ตัน

1.17 64.00 19 บึงกาฬ
(เขต3)

7 ยูเนี่ยนแสงทองพาร์ทเซ็นเตอร์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(BIOMASSPELLET)72,000ตัน

1.17 12.00 52 ฉะเชิงเทรา
(เขต2)

8 ไต๋รับเบอร์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแท่ง57,600ตัน 1.16 95.00 172 ระยอง
(เขต2)

9 นายสรนันท์นนทสวัสดิ์ศรี
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(BIOMASSPELLET)20,000ตัน

1.17 53.00 34 สุราษฎร์ธานี
(เขต3)

10 วีจีเอฟแพลนท์2จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

เนื้อสัตว์เสียบไม้แช่แข็ง360ตัน 1.11 16.00 44 นครราชสีมา
(เขต3)

11 MR.LUSHUO
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ยางผสม20,000ตัน 1.16 49.65 21 เชียงราย
(เขต3)

12 เอกรัฐพัฒนาจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ก๊าซชีวภาพ36,500,000ลูกบาศก์เมตร 1.18 160.00 10 นครสวรรค์
(เขต3)

13 ณภพจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการรับจ้างแช่แข็ง10,800ตันสินค้า
บริการรับฝากห้องเย็น4,370ตันสินค้า

1.19 214.70 80 ปทุมธานี
(เขต1)

14 ยูโรเปี้ยนสแนคฟู้ดจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนมจากธัญพืช3,200ตัน 1.11 64.00 72 สมุทรปราการ
(เขต1)

15 บีโปรดักส์อินดัสตรี้จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำผึ้ง2,400ตัน
เกสรผึ้ง4ตัน
นมผึ้ง2.4ตัน

1.11 13.00 283 ลำพูน
(เขต3)

16 นริมติรอตุสาหกรรมนำ้มนัปาลม์จำกดั
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาล์มดิบ
60ตันผลปาล์มสดต่อชั่วโมง
น้ำมันเมล็ดในปาล์ม9,675ตัน

1.12 420.00 59 ประจวบคีรีขันธ์
(เขต3)

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุนเดือนกุมภาพันธ์2558
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 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 
17 เอสซีจีนิชิเรโลจิสติกส์จำกัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
บริการรับฝากห้องเย็น9,000ตันสินค้า
บริการรถขนส่งห้องเย็น14คัน

1.19 412.00 38 สมุทรปราการ
(เขต1)

18 ทอ้ปควอลติี้โกลฟ(ประเทศไทย)จำกดั
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

ถงุมอืจากยางธรรมชาติ1,822,080,000ชิน้ 1.16 399.00 346 สงขลา
(เขต3)

19 นายพรชัยโตนิติวงศ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งสาลี133,000ตัน 1.13 600.00 50 ฉะเชิงเทรา
(เขต2)

20 ยัมมิกซ์จำกัด
(ร่วมทุนไทย-สวีเดน)

สิ่งปรุงแต่งรสชาติ3,500ตัน
(ยกเว้นการผลิตน้ำดื่มและไอศกรีม)

1.11 52.00 28 สมุทรปราการ
(เขต1)

21 นายสิกโปศุภองค์ประภา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้
บรรจุภาชนะผนึก1,692,000ลิตร

1.11 50.70 36 ราชบุรี
(เขต2)

22 ไอเอฟซีอินเตอร์ฟู้ดจำกัด
(ร่วมทุนไทย-จีน)

อาหารสำเร็จรูปเช่น
แกงสำเร็จรูป2,240ตัน
เบเกอรี่3,150ตัน

1.11 83.40 235 สมุทรสาคร
(เขต1)

23 รัตนไชยกุลฟาร์มจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่1)

เลี้ยงไก่เนื้อ1,970,400ตัว 1.5 98.50 25 ลพบุรี
(เขต3)

24 นายประเสริฐอุดมรัตนชัยกุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่2)

เลี้ยงไก่เนื้อ2,955,600ตัว 1.5 146.00 37 ลพบุรี
(เขต3)

25 นางสาวเสาวภางามเกตุสุข
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่3)

เลี้ยงไก่เนื้อ1,970,400ตัว 1.5 98.50 25 ลพบุรี
(เขต3)

26 นางสาวเสาวคนธ์พุ่มวงศ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่4)

เลี้ยงไก่เนื้อ1,400,000ตัว 1.5 81.00 21 ลพบุรี
(เขต3)

27 นางสาวเสาวคนธ์พุ่มวงศ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่5)

เลี้ยงไก่เนื้อ1,400,000ตัว 1.5 81.00 21 ลพบุรี
(เขต3)

28 นางสาวเสาวคนธ์พุ่มวงศ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่6)

เลี้ยงไก่เนื้อ1,400,000ตัว 1.5 81.00 21 ลพบุรี
(เขต3)

29 ท่าฉาง(บางสะพาน)น้ำมันปาล์มจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์204,765ตัน
น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์71,667ตัน

1.12 880.90 31 ประจวบคีรีขันธ์
(เขต3)

30 ทา่ฉาง(บางสะพาน)นำ้มนัปาลม์จำกดั
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไบโอดีเซล145,500,000ลิตร 1.18 700.00 24 ประจวบคีรีขันธ์
(เขต3)

31 กรุงไทยอาหารสัตว์จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-แคนาดา)

อาหารสัตว์576,000ตัน 1.6 432.50 159 ชลบุรี
(เขต2)

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน 

1 บิลเลี่ยนเพาเวอร์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์โลหะ
เช่นตะแกรงลวดเหล็ก37,000ตัน

2.13
และ
4.3

200.00 35 ปราจีนบุรี
(เขต3)

2 นางสาวเข็มทองแซ่เต็ง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กระจกนิรภัยเทมเปอร์
1,575,270ตารางฟุต

2.6 30.00 16 ลำพูน
(เขต3)

3 MR.DEEPAKKUMARJAIN
(ร่วมทุนอินเดีย-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

COPPERWIREROD9,600ตัน
COPPERWIREBAR2,400ตัน
COPPERWIRE1,200ตัน

2.17 140.80 77 ปราจีนบุรี
(เขต3)
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 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา  
1 เอ็กซาซีแลมจำกัด

(ร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์)
(โครงการที่1)

ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม200,000ชิ้น 3.9 4.90 68 อุดรธานี
(เขต3)

2 เอ็กซาซีแลมจำกัด
(ร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์)
(โครงการที่2)

ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม200,000ชิ้น 3.9 4.90 68 อุดรธานี
(เขต3)

3 พีเจ้นอินดัสทรีส์(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

แผ่นเช็ดทำความสะอาด604,800,000ชิ้น 3.2 38.60 21 ชลบุรี
(เขต2)

4 MR.MICHAELESTIBEIRO
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

ผา้ทอ(WOVENFABRIC)750,000เมตร
ผา้ถกั(KNITTEDFRBRIC)750,000เมตร

3.1 250.00 50 ระยอง
(เขต2)

5 MR.YUGOFUJII
(ร่วมทุนสิงคโปร์-ญี่ปุ่น)

คันเบ็ดตกปลา
(FISHINGROD)30,000ชิ้น

3.5 46.00 31 สมุทรปราการ
(เขต1)

6 MR.KAICHIROSUGANUMA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ฟันปลอม8,790ชุด 3.9 14.60 20 ชลบุรี
(เขต2)

7 เอคโค่(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

ส่วนประกอบรองเท้า1,051,200คู่ 3.3 48.12 6 พระนครศรีอยุธยา
(เขต2)

8 ออโธพีเซียจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องมือแพทย์500,000ชิ้น 3.9 65.00 153 สมุทรปราการ
(เขต1)

9 เซอร์วิสเอ็นจิเนียริ่ง(1987)จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณ์ผ่าตัดและดามกระดูก
500,000ชิ้น

3.9 60.00 153 สมุทรปราการ
(เขต1)

10 บ้านบุญศิริจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วงกบประตูหรือวงกบหน้าต่าง
พลาสติก(UPVC)48,000ตารางเมตร

3.15 8.00 44 บุรีรัมย์
(เขต3)

11 เมอรี่โฮมจำกัด
(ร่วมทุนไทย-จีน)

ผ้าห่ม256,000ผืน
ชุดเครื่องนอน512,000ชุด
ฟูก307,200ผืน
หมอน768,000ใบ

3.1.8 302.68 168 ระยอง
(เขต2)

12 ธนูลักษณ์จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-จีน)

กระเป๋า477,000ชิ้น
ผลิตภัณฑ์จากหนัง121,500ชิ้น

3.4
และ
3.6

92.00 590 ลำพูน
(เขต3)

13 ธนูลักษณ์จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-จีน)

เครื่องนุ่งห่ม1,260,000ชิ้น 3.1 92.00 446 ลำพูน
(เขต3)

14 คารด์แินลเฮลท์222(ประเทศไทย)จำกดั
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

ถุงมือศัลยกรรม(SURGICALGLOVE)
110,250,000ชิ้น

3.9 1,684.40 503 ระยอง
(เขต2)

15 ไทยกองจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค
1,892,160,000ชิ้น

3.9 916.90 500 สงขลา
(เขต3)

16 ไทยกองจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค
1,892,160,000ชิ้น

3.9 930.90 500 ตรัง
(เขต3)

17 ไทยกองจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค
1,892,160,000ชิ้น

3.9 652.10 394 ตรัง
(เขต3)

18 ไกรเนอร์ไบโอ-วัน(ไทยแลนด์)จำกัด
(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)

หลอดเก็บตัวอย่างเลือด
190,000,000ชิ้น

3.9 287.20 12 ชลบุรี
(เขต2)

19 พีเจ้นอินดัสทรีส์(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

แผ่นเช็ดทำความสะอาด
2,125,440,000ชิ้น

3.2 39.90 28 ชลบุรี
(เขต2)

20 ดีเอสจีอินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(รว่มทนุไทย-บรติชิเวอรจ์นิไอรแ์ลนด์-ฮอ่งกง)

ผ้าอ้อมสำเร็จรูป91,628,000ชิ้น 3.2 285.00 17 สระบุรี
(เขต2)
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 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 
21 ซี.เจ.ดี.เส้นใยอุตสาหกรรมจำกัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
สิ่งทอหรือชิ้นส่วน3,600ตัน 3.1 48.80 27 สมุทรสาคร

(เขต1)
22 สหเซเรนจำกัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)
ผ้าถัก(KNITTEDFABRIC)
518,400กิโลกรัม

3.1 154.20 50 ปราจีนบุรี
(เขต3)

23 ดีเอสจีอินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(รว่มทนุไทย-บรติชิเวอรจ์นิไอรแ์ลนด์-ฮอ่งกง)
(โครงการที่1)

ผ้าอ้อมสำเร็จรูป266,205,000ชิ้น 3.2 234.90 15 สระบุรี
(เขต2)

24 ดีเอสจีอินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(รว่มทนุไทย-บรติชิเวอรจ์นิไอรแ์ลนด์-ฮอ่งกง)
(โครงการที่2)

ผ้าอ้อมสำเร็จรูป114,535,000ชิ้น 3.2 500.00 19 สระบุรี
(เขต2)

25 ดีเอสจีอินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(รว่มทนุไทย-บรติชิเวอรจ์นิไอรแ์ลนด์-ฮอ่งกง)
(โครงการที่3)

ผ้าอ้อมสำเร็จรูป356,742,000ชิ้น 3.2 509.00 15 สระบุรี
(เขต2)

26 DR.ALEXANDERNIKOLAUS
BREZING
(ร่วมทุนเยอรมนี-อังกฤษ)

เครื่องดนตรี10,000ชิ้น 3.13 4.50 10 กรุงเทพฯ
(เขต1)

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 

1 MR.ANURAGGUPTA
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด620ชุด
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์และอุปกรณ์
จับยึดที่ผลิตเอง

4.2 40.00 12 ระยอง
(เขต2)

2 ดี-จิ๊กจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณ์จับยึด(JIG&FIXTURE)
ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม600ชุด

4.2 21.20 17 ปทุมธานี
(เขต1)

3 โยโกฮามารับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ท่อสำหรับยานพาหนะ1,314,000ชิ้น 4.10 67.10 13 ระยอง
(เขต2)

4 นายพนมพลราชม
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ7,479,000ชิ้น 4.3 10.20 50 พระนครศรีอยุธยา
(เขต2)

5 MR.YUICHIYOKOYAMA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ3,200,000ชิ้น 4.10 100.00 12 ชลบุรี
(เขต2)

6 MR.CHIEN,CHIH-HAN
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ชุดสายไฟสำหรับยานพาหนะ
และเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม
1,000,000ชุด

4.2
และ
4.10

90.00 97 ฉะเชิงเทรา
(เขต2)

7 เอ.เจ.พลาสท์จำกัด(มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว4,500ตัน 4.4 75.00 28 ชลบุรี
(เขต2)

8 เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์
(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานพาหนะ
100,000,000ชิ้น

4.10 146.30 60 ระยอง
(เขต2)

9 สยามโคชิจำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะ1,400ตัน 4.3 50.00 66 ชลบุรี
(เขต2)

10 MR.TERUYASUNINAGAWA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรม48ชุด
และการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ผลิตเอง

4.2 18.00 18 ปทุมธานี
(เขต1)

11 MR.MASAMIKATO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีการออกแบบ
ทางวิศวกรรม48ชุดและการซ่อมแซม
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ผลิตเอง

4.2 5.10 13 ชลบุรี
(เขต2)
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 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 
12 ฟุรุยะอินดัสตรีส์(ประเทศไทย)จำกัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ200ตัน
แม่พิมพ์35ชุด
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์120ชิ้น
อุปกรณ์จับยึด40ชุด
การซ่อมแซมแม่พิมพ์50ชุด

4.2
และ
6.12

123.00 50 พระนครศรีอยุธยา
(เขต2)

13 MR.LIJUNLIU
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป560ตัน 4.3 24.00 27 ชลบุรี
(เขต2)

14 แมกนา่ออโตโมทฟี(ประเทศไทย)จำกดั
(ร่วมทุนจีน-แคนาดา)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ500,000คู่ 4.10 71.30 31 ชลบุรี
(เขต2)

15 โกลบอล-ไทยซอน
พรีซิชั่นอินดัสทรีจำกัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์15ชุด
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์12,000ชิ้น
การซ่อมแซมแม่พิมพ์15ชุด
ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด12,000ชิ้น
ชิ้นส่วนโลหะ1,523ตัน
การซ่อมแซมอุปกรณ์จับยึด12,500ชิ้น

4.2,4.3
และ
4.17

215.00 197 ฉะเชิงเทรา
(เขต2)

16 อูเบะแมชชีนเนอรี่ไทยจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครื่องจักรอุตสาหกรรม40เครื่อง 4.2 340.00 22 ชลบุรี
(เขต2)

17 MR.CHIN-HOTAI
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ใบเลื่อย(SAWBLADE)
2,000,000ชิ้น

4.2 150.00 150 ฉะเชิงเทรา
(เขต2)

18 ไทยคิคูวาอินดัสทรีส์จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมขึ้นรูป1,350ตัน 4.3 117.20 87 ชลบุรี
(เขต2)

19 ออลเทอร์แอร์คอนดิชั่นนิ่งจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องส่งลมเย็น600ชุด 4.2 11.00 35 ปทุมธานี
(เขต1)

20 เซอร์เทคและพลาเม็กซ์จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว9,200ตัน 4.4 178.00 60 ปราจีนบุรี
(เขต3)

21 โบรเซ่ดีลอยท์ออโตโมทีฟจำกัด
(ร่วมทุนไทย-เยอรมนี-มาเลเซีย)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ2,000,000ชิ้น 4.10 141.90 144 ระยอง
(เขต2)

22 โตไคริคะ(ไทยแลนด์)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชุดกุญแจสำหรับยานพาหนะ
5,720,000ชุด
STEERINGHANDLELOCK
1,221,000ชิ้น
สวิตซ์สำหรับยานพาหนะ
7,950,000ชิ้น
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ยานพาหนะ3,000,000ชิ้น

4.10 354.00 1,210 ระยอง
(เขต2)

23 เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเน้นท์
(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานพาหนะ
เช่นTERMINAL4,492,800ชิ้น

4.10 351.00 16 ระยอง
(เขต2)

24 MR.YOSHIFUMIOSHIDA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะเช่นINNERRING
และOUTERRING32,640,000ชุด

4.3 689.20 50 ระยอง
(เขต2)

25 บอร์กวอร์เนอร์(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นสหรัฐฯทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น
TURBOCHARGER787,000ชิ้น

4.10 852.00 198 ระยอง
(เขต2)

26 โตโยเท็ตสึ(ไทยแลนด์)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานพาหนะ
43,300ตัน

4.10 495.00 168 ปราจีนบุรี
(เขต3)

27 ไทยเบเวอร์เรจแคนจำกัด
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

ฝากระป๋องอะลูมิเนียม
1,500,000,000ชิ้น

4.3 434.60 15 สระบุรี
(เขต2)
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 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 
28 เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย)จำกัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
กระบอกลม1,000,000ชุด 4.2 854.40 144 ชลบุรี

(เขต2)

29 เอเชียพรีซิชั่นจำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-เบลเยียม)

ชิ้นส่วนโลหะเช่นHUB,CAM
และCONNECTOR10,000ตัน

4.3 540.00 152 ชลบุรี
(เขต2)

30 คาวเทคกรีนเอเนอร์จีจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องจักรผลิตปุ๋ยหมัก70ชุด 4.2 6.50 9 สุพรรณบุรี
(เขต3)

31 โปรเฟนเดอร์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โช้คอัพ1,500,000ชิ้น 4.10 74.40 96 นครปฐม
(เขต1)

32 MR.ANGCHENGTONG
(ร่วมทุนเกาหลี-สิงคโปร์)

CUTTINGTOOLS
400,000ชิ้น

4.2 100.00 11 ระยอง
(เขต2)

33 ไทยนิปปอนสตีลแอนด์ซูมิคิน
เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น
คอร์ปอเรชั่นจำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

โครงสร้างโลหะสำหรับงาน
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม
10,000ตัน

4.19 92.00 160 ฉะเชิงเทรา
(เขต2)

34 ฮาลล่าวีสทีออนไคลเมท
คอนโทรล(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

OILCOOLERสำหรับยานพาหนะ
558,150ชิ้น

4.10 81.40 28 ระยอง
(เขต2)

35 คาเนมิทสึพูลเลย์จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

PULLEY17,520ชิ้น
แม่พิมพ์180ชุด
ซ่อมแซมแม่พิมพ์365ชุด

4.2
และ
4.10

65.80 8 ระยอง
(เขต2)

36 นายธนกรบุญวาณิชการ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะเช่นชิ้นส่วน
เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน
รถจักรยานยนต์1,500ตัน

4.3 67.00 120 กรุงเทพฯ
(เขต1)

37 MR.DAISUKESAITO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะเช่น
RETAINER450ตัน

4.3 111.50 22 ระยอง
(เขต2)

38 ทีซีซีโร่(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

รถบรรทุก8,000ตัน 4.6 89.00 179 ปทุมธานี
(เขต1)

39 ไทยซัมมิทพีเคเคบางปะกงจำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป12,000ตัน
ชิ้นส่วนยานพาหนะ67,000ชิ้น

4.3
และ
4.10

195.00 127 ชลบุรี
(เขต2)

40 เอสเคซินเนอร์ยีจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์สำหรับ
การผลิตโอโซน240ชุด
เครื่องกำเนิดโอโซนและ
เครื่องกำเนิดออกซิเจน240ชุด
และการซ่อมแซมเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ที่ผลิตเอง

4.2 11.60 44 ปทุมธานี
(เขต1)

41 ทีบีเคเค(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่น
OILPUMP340,000ชิ้น

4.10 228.70 15 ชลบุรี
(เขต2)

42 อามาด้าเอ๊กซ์ตรีมจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะเช่นSHOCK
ABSORBER1,152,000ชิ้น

4.10 35.80 33 นครปฐม
(เขต1)

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
1 อินโฟซิสเต็มจำกัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ซอฟต์แวร์ 5.8 3.00 12 กรุงเทพฯ

(เขต1)
2 จี.แมคคาทรอนิคจำกัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ซอฟต์แวร์ 5.8 1.20 6 นครราชสีมา

(เขต3)
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 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 
3 คิวแอลโอวีอาร์จำกัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ซอฟต์แวร์ 5.8 2.60 7 กรุงเทพฯ

(เขต1)

4 ฟอร์ทไลน์ติ้งจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์10,000,000ชิ้น

5.7 7.83 65 นครปฐม
(เขต1)

5 ไมโครชิพเทคโนโลยี(ไทยแลนด์)จำกัด
(รว่มทนุสหรฐัฯ-เคยแ์มน-ไอรแ์ลนด)์

INTEGRATEDCIRCUTT
MODULE662,000ชิ้น
INTEGRATEDCIRCUTT
MODULETESTING1,986,000ชิ้น

5.5 21.50 35 ฉะเชิงเทรา
(เขต2)

6 ไอทีโพรเฟสชั่นแนลคอนซัลติ้งจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 5.00 15 กรุงเทพฯ
(เขต1)

7 MR.KOJIKIMURA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 3.00 10 กรุงเทพฯ
(เขต1)

8 วายเอ็มเอ็มวายจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 1.40 20 กรุงเทพฯ
(เขต1)

9 เจเอ็มทีกรุ๊ป(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-จีน)

ซอฟต์แวร์ 5.8 5.00 72 กรุงเทพฯ
(เขต1)

10 MR.RAANANNEDIVI
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 1.50 9 กรุงเทพฯ
(เขต1)

11 ไอโนว์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 2.63 19 กรุงเทพฯ
(เขต1)

12 นายชวัลบุญประกอบศักดิ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 2.00 11 กรุงเทพฯ
(เขต1)

13 ไซเบอร์ซอฟต์เทคโนโลยีจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 2.30 9 กรุงเทพฯ
(เขต1)

14 บาบาน่าอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 2.00 9 กรุงเทพฯ
(เขต1)

15 เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์
(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับยานพาหนะ600,000ชิ้น

5.5 84.40 18 ระยอง
(เขต2)

16 เอสอีดับบลิวเอส-คอมโพเนนท์
(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับยานพาหนะ400,000ชิ้น

5.5 52.80 12 ระยอง
(เขต2)

17 MR.HARVINDERPAUL
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 1.55 12 กรุงเทพฯ
(เขต1)

18 สปานิตี้จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ฝรั่งเศส)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.9 2.10 7 กรุงเทพฯ
(เขต1)

19 MR.VSEVOLODSOURKOV
(หุ้นสหรัฐฯทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 2.63 11 ชลบุรี
(เขต2)

20 เดต้าสตั๊คเจอร์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 1.10 3 กรุงเทพฯ
(เขต1)

21 ออคตากอนเอนเทอร์ไพรซ์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 4.00 12 กรุงเทพฯ
(เขต1)

22 รีโวลูชั่นไอที
แอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 3.50 15 กรุงเทพฯ
(เขต1)
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 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 
23 นายยุทธนาแหยมสุขสวัสดิ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ซอฟต์แวร์ 5.8 2.35 8 กรุงเทพฯ

(เขต1)
24 MR.JAMESPAULETTCHARTONJR.

(หุ้นสหรัฐฯทั้งสิ้น)
ซอฟต์แวร์ 5.8 14.65 37 เชียงใหม่

(เขต3)
25 MR.KIRKWALDRON

(หุ้นสหรัฐฯทั้งสิ้น)
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
และชิ้นส่วน650,000ชิ้น

5.4
และ
5.5

72.30 145 พระนครศรีอยุธยา
(เขต2)

26 ต้าถุง(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

สายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์860ตัน

5.5 38.00 24 ชลบุรี
(เขต2)

27 คาทาทาอิเลคทริค(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

PRINTEDCIRCUITBOARD
ASSEMBLY(PCBA)32,000,000ชิ้น

5.5 516.00 146 ระยอง
(เขต2)

28 โซนี่เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

โทรศัพท์เคลื่อนที่10,000,000ชุด 5.4.4 2,192.00 4,280 ปทุมธานี
(เขต1)

29 MR.SHANEJARVIS
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

หลอดไฟLED624,400ชุด 5.2 47.10 96 ชลบุรี
(เขต2)

30 บุ๊กค์คาเซ่จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 2.10 18 กรุงเทพฯ
(เขต1)

31 วีสทีออนออโต้โมทีฟอิเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นสหรัฐฯทั้งสิ้น)

AUDIOMODLE300,000ชื้น 5.5 47.20 10 ระยอง
(เขต2)

32 บลูวินด์โซลูชั่นจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 7.80 10 กรุงเทพฯ
(เขต1)

33 ซี.เอส.ไอ.(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 18.50 50 กรุงเทพฯ
(เขต1)

34 รันเนเบิลส์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 1.20 5 กรุงเทพฯ
(เขต1)

35 MR.TOSHIYAMATSUO
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.9 90.00 32 กรุงเทพฯ
(เขต1)

36 MR.CARLWARRENHUMPHREY
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 2.98 21 กรุงเทพฯ
(เขต1)

37 เมก้าแอปพลิเคชั่นจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 6.00 38 กรุงเทพฯ
(เขต1)

38 นางสาววรรวิสาพิสมยรมย์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 5.00 10 นนทบุรี
(เขต1)

39 ไทรแค๊บ(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ออสเตรเลีย)

สายไฟฟ้า(CABLE)
สำหรับงานอุตสาหกรม1,200ตัน

5.3 98.70 27 นครราชสีมา
(เขต3)

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 
1 เคเอ็มเอสลูบจำกัด

(ร่วมทุนไทย-เกาหลี-ญี่ปุ่น)
ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม
2,363ตัน

6.2 39.00 25 ฉะเชิงเทรา
(เขต2)

2 ไทยซีสเทคเคียววาจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
1,400ตัน

6.12 37.70 30 นครราชสีมา
(เขต3)

3 อุตสาหกรรมกล่องสยามจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กล่องกระดาษ18,530ตัน 6.15 30.00 42 พระนครศรีอยุธยา
(เขต2)

4 อินทาพลาสจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติก
สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ150ตัน

6.12 46.80 35 นนทบุรี
(เขต1)

5 นิกโกะไลท์(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
2,000ตัน

6.12 200.00 57 ปราจีนบุรี
(เขต3)
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 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 
6 พีคส์อัลลายแอนซ์จำกัด

(ร่วมทุนไทย-ไต้หวัน)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ28,800ตัน 6.15 11.90 23 ชลบุรี

(เขต2)

7 ไทยสตาร์ไลท์แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วย
พลาสติก1,572ตัน

6.12 195.00 34 ฉะเชิงเทรา
(เขต2)

8 เค.เอน็.บ.ีลาบอราตอรี่(อำนวยเภสชั)จำกดั
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยาปราศจากเชื้อชนิดน้ำปริมาตรน้อย
342,000ลิตร

6.5 116.00 63 กรุงเทพฯ
(เขต1)

9 ฟูคูอิคาเซอิ(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
6,570,000ชิ้น

6.12 6.10 15 ชลบุรี
(เขต2)

10 ไออาร์พีซีจำกัด(มหาชน)
(รว่มทนุไทย-องักฤษ-มาเลเซยี-จนี)

COMPOUNDEDPLASTIC4,000ตัน 6.12 22.70 90 ระยอง
(เขต2)

11 สยามเปเปอร์เดคคอร์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กระดาษเคลือบกาวเมลามีน
40,000,000ตารางเมตร

6.15 88.10 47 นนทบุรี
(เขต1)

12 MR.TOSHIYUKIKOBAYASHI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(โครงการที่1)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
600ตัน

6.12 60.00 31 ระยอง
(เขต2)

13 MR.TOSHIYUKIKOBAYASHI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(โครงการที่2)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
1,800ตัน

6.12 140.00 137 ระยอง
(เขต2)

14 MR.TOSHIYUKIKOBAYASHI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(โครงการที่3)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
3,600ตัน

6.12 20.00 193 ระยอง
(เขต2)

15 ควอลติี้คอยส์อนิดสัตรีส้์(พ.ีบ.ี)จำกดั
(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)

ยาจุดกันยุงชนิดผงและชนิดขด7,260ตัน 6.7 31.40 119 สงขลา
(เขต3)

16 ซันซายน์เอ็นจิเนียริ่งโปรไฟลส์
(ไทยแลนด์)จำกัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์38,400,000ชิ้น

6.6 15.00 24 สมุทรปราการ
(เขต1)

17 ทีอาร์ไอไซตามะ(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้สว่นยางซลิโิคนสำหรบัอตุสาหกรรมตา่งๆ
380ตัน

6.12 240.00 72 ระยอง
(เขต2)

18 MR.KEVINONG
(ร่วมทุนไต้หวัน-เบลีซ)

PLASTICTUBE1,800ตัน
PIN/PLUG120ตัน
CARRIERTAPE77ตัน
PLASTICREEL151ตัน

6.12 146.50 88 ปทุมธานี
(เขต1)

19 เบอร์ลี่ไดน่าพลาสจำกัด
(ร่วมทุนไทย-อินโดนีเซีย)

ผลิตภัณฑ์พลาสติก2,700ตัน 6.12 155.70 5 ลพบุรี
(เขต3)

20 ไทยเอบีเอสจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

COMPOUNDEDPLASTIC16,000ตนั 6.12 33.00 25 ระยอง
(เขต2)

21 พีเอพีกรีนเอ็นเนอร์ยี่รีเทลจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถังก๊าซคอมโพสิต100,000ใบ 6.12 75.00 37 นครราชสีมา
(เขต3)

22 ลินเด้(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
-สหรัฐฯ-เมียนมาร์)
(โครงการที่1)

ก๊าซไนโตรเจน30,660ตัน 6.1 95.60 3 ระยอง
(เขต2)

23 ลินเด้(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
-สหรัฐฯ-เมียนมาร์)
(โครงการที่2)

ก๊าซไนโตรเจน7,118ตัน 6.1 54.00 3 นครราชสีมา
(เขต3)
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 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 
24 ลินเด้(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
-สหรัฐฯ-เมียนมาร์)
(โครงการที่3)

ก๊าซไนโตรเจน7,118ตัน 6.1 55.70 3 ระยอง
(เขต2)

25 ลินเด้(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
-สหรัฐฯ-เมียนมาร์)
(โครงการที่4)

ก๊าซไนโตรเจน7,118ตัน 6.1 48.40 3 พระนครศรีอยุธยา
(เขต2)

26 ลินเด้(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
-สหรัฐฯ-เมียนมาร์)
(โครงการที่5)

ก๊าซออกซิเจนและไนโตรเจน31,000ตัน 6.1 262.50 3 พระนครศรีอยุธยา
(เขต2)

27 ลินเด้(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
-สหรัฐฯ-เมียนมาร์)
(โครงการที่6)

ก๊าซออกซิเจน40,030ตัน 6.1 304.90 3 ปราจีนบุรี
(เขต3)

28 ลินเด้(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
-สหรัฐฯ-เมียนมาร์)
(โครงการที่7)

ก๊าซไนโตรเจน79,200ตัน 6.1 343.50 3 ชลบุรี
(เขต2)

29 บางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัด
(ร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์)

ก๊าซไนโตรเจน2,520ตัน 6.1 16.90 2 ระยอง
(เขต2)

30 บางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัด
(ร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์)
(โครงการที่1)

ก๊าซไนโตรเจน43,200ตัน 6.1 121.60 2 ระยอง
(เขต2)

31 บางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัด
(ร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์)
(โครงการที่2)

ก๊าซไนโตรเจน19,440ตัน 6.1 55.00 2 ระยอง
(เขต2)

32 บางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัด
(ร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์)
(โครงการที่3)

ก๊าซไนโตรเจน19,440ตัน 6.1 55.00 2 ระยอง
(เขต2)

33 บางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัด
(ร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์)
(โครงการที่4)

ก๊าซไนโตรเจน2,520ตัน 6.1 16.90 2 ระยอง
(เขต2)

34 เลเซอร์พรินติ้ง(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติก3,840,000ตารางเมตร 6.12
และ
6.16

7.20 5 ชลบุรี
(เขต2)

35 พาเนฟรีอนิดสัเทรยีล(ไทยแลนด)์จำกดั
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

พลาสติกต่างๆ388ตัน 6.12 18.50 11 สมุทรปราการ
(เขต1)

36 โพธิ์ทรีเดคคอร์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สิ่งพิมพ์37,000ตารางเมตร 6.16 2.50 15 กรุงเทพฯ
(เขต1)

37 ทสึจิย่าจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
130ตัน

6.12 17.25 15 ชลบุรี
(เขต2)

38 นายชินรัฐบุญชู
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถังพลาสติก1,283ตัน 6.12 33.70 13 ระยอง
(เขต2)
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 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 
39 ไดโฮแมนแูฟคเจอริง่(ประเทศไทย)จำกดั

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
1,600ตัน

6.12 490.00 30 ชลบุรี
(เขต2)

40 มิลบอน(ประเทศไท)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเช่นน้ำยาย้อมผม
แชมพูและครีมนวดผม20,000ตัน

6.9 300.00 39 ระยอง
(เขต2)

41 ไทยเอบีเอสจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

COMPOUNDEDPLASTIC46,000ตนั 6.12 433.20 25 ระยอง
(เขต2)

42 ไดอิชิ-บุสซัง(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้สว่นโฟมโพลยีรูเีทนชนดิรไีซเคลิ800ตนั 6.8 60.00 23 ชลบุรี
(เขต2)

43 นางสาวรัตนาภรณ์สีนะวัด
(ร่วมทุนไทย-จีน)

ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ14,740ตัน 6.12 220.00 540 ระยอง
(เขต2)

44 MR.CHUN-YEN-TSAI
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล1,200ตัน 6.12 25.00 10 ปราจีนบุรี
(เขต3)

45 พีแอนด์ไอ(ไทยแลนด์)จำกัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

MASTERBATCHFOAMSHEET600ตนั
PELAMINATEFOAMSHEET300ตนั

6.12 60.00 47 ชลบุรี
(เขต2)

46 เอเชี่ยนพลาสติกและแม่พิมพ์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
380ตัน

6.12 14.00 80 สมุทรปราการ
(เขต1)

47 นางสาวชนิตาพันธ์ธนะวัฒกรณ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พลาสติกทอสาน
240,000,000เมตร

6.12 474.40 236 ราชบุรี
(เขต2)

48 คันไซเรซิน(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุ่นไทย-ญี่ปุ่น)

ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับอุตสาหกรรมผลิตสี
12,000ตัน

6.2 348.00 21 ระยอง
(เขต2)

49 แวนด้าแพคจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
32,715ตัน

6.12 501.30 66 ชลบุรี
(เขต2)

50 ลินเด้(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
-สหรัฐฯ-เมียนมาร์)
(โครงการที่1)

ก๊าซออกซิเจน40,030ตัน 6.1 304.90 3 ปราจีนบุรี
(เขต3)

51 ลินเด้(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
-สหรัฐฯ-เมียนมาร์)
(โครงการที่2)

ก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจน
31,000ตัน

6.1 262.50 3 ชลบุรี
(เขต2)

52 ลินเด้(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
-สหรัฐฯ-เมียนมาร์)
(โครงการที่3)

ก๊าซไนโตรเจน79,200ตัน 6.1 343.50 3 ชลบุรี
(เขต2)

หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค 
1 MR.JUNICHIROKIKUCHI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12 10.00 5 พระนครศรีอยุธยา
(เขต2)

2 MR.YOSHITAKAOKAWARA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.15 6.00 10 สมุทรปราการ
(เขต1)

3 นายจอห์นบีนเทคโนโลยี่ส์
(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นสหรัฐฯทั้งสิ้น)

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 7.13 11.70 27 กรุงเทพฯ
(เขต1)

4 ไนน์ตี้ไนต์แอสเซทจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
หรือปานกลาง203หน่วย

7.5 73.90 11 กรุงเทพฯ
(เขต1)

5 MR.SEANTHOMASBRENNAN
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.15 10.00 9 กรุงเทพฯ
(เขต1)
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 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 
6 ผลิตไฟฟ้าบ้านหันจำกัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ1.0เมกะวัตต์ 7.1 16.70 10 นครราชสีมา

(เขต3)
7 นายนิรันดร์เชาว์กิตติโสภณ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
ด้วยระบบที่ทันสมัย1หลัง

7.11 25.00 24 สมุทรปราการ
(เขต1)

8 ดีมายเออร์เซอร์วิสจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการสอบเทียบมาตรฐาน
(CALIBRATION)

7.22 11.50 24 กรุงเทพฯ
(เขต1)

9 MR.MANABUISHIMURA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12 10.00 24 ชลบุรี
(เขต2)

10 ไทยทาโลว์แอนด์ออยล์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล6.9เมกะวัตต์ 7.1 190.20 16 นครศรีธรรมราช
(เขต3)

11 นายสันธชัยกลิ่นฟุ้ง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ2,832เมกะวัตต์ 7.1 127.50 28 อำนาจเจริญ
(เขต3)

12 นายธีระกาญจน์ไชยสุขธนานนท์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ1,416เมกะวัตต์ 7.1 105.50 28 อำนาจเจริญ
(เขต3)

13 304อินดัสเตรียลปาร์คจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
7หน่วย

7.8 115.40 4 ปราจีนบุรี
(เขต3)

14 304อินดัสเตรียลปาร์คจำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 7.8 12.00 14 ปราจีนบุรี
(เขต3)

15 MR.TOMOHISAMIYAGAMI
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.15 12.00 14 กรุงเทพฯ
(เขต1)

16 MR.KENSAKUHAMAHARA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.15 4.10 15 กรุงเทพฯ
(เขต1)

17 ไทคอนโลจิสติคส์พาร์คจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่1)

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
และ/หรือคลังสินค้า1หน่วย

7.8 411.50 3 สมุทรปราการ
(เขต1)

18 ไทคอนโลจิสติคส์พาร์คจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่2)

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
และ/หรือคลังสินค้า1หน่วย

7.8 805.20 3 สมุทรปราการ
(เขต1)

19 ไทคอนโลจิสติคส์พาร์คจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่3)

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
และ/หรือคลังสินค้า3หน่วย

7.8 374.40 3 ระยอง
(เขต2)

20 ไทคอนโลจิสติคส์พาร์คจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่4)

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
และ/หรือคลังสินค้า1หน่วย

7.8 128.70 3 ระยอง
(เขต2)

21 ไทยออยล์มารีนจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ1ลำ 7.3 138.60 15 ไม่ระบุที่ตั้ง

22 สหไทยเทอร์มินอลจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือเดินทะเล
2,080,000ตัน

7.1 197.50 54 สมุทรปราการ
(เขต1)

23 นางรัตนาศิลป์สรรค์วิชช์
(หุ้นสเปนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน
85ตารางเมตร

7.15 3.00 8 กรุงเทพฯ
(เขต1)

24 304อินดัสเตรียลปาร์คจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม4หน่วย

7.8 64.70 4 ปราจีนบุรี
(เขต3)

25 304อินดัสเตรียลปาร์คจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม4หน่วย

7.8 60.20 4 ปราจีนบุรี
(เขต3)

26 ไนน์ตี้ไนน์เรียลเอสเตทกรุ๊ปจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
หรือปานกลาง181หน่วย

7.5 65.00 11 กรุงเทพฯ
(เขต1)

27 ไนน์ตี้ไนน์เรียลเอสเตทกรุ๊ปจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
หรือปานกลาง181หน่วย

7.5 65.00 11 กรุงเทพฯ
(เขต1)
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 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 
28 MR.THANARAJASINGAM

SUBRAMANIAM
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 7.13 25.00 13 กรุงเทพฯ
(เขต1)

29 แบมบูแลบส์จำกัด
(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.15 4.40 34.00 กรุงเทพฯ
(เขต1)

30 มิตซูโบชิไทยจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12 10.00 4 พระนครศรีอยุธยา
(เขต2)

31 โอกิโปรเซิร์ฟ(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

7.16 2.80 25 กรุงเทพฯ
(เขต1)

32 เอ็มแอนด์ทีอัลไลด์เทคโนโลยี่ส์จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12 10.90 18 ระยอง
(เขต2)

33 เฮลิกซ์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่1)

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
หรือปานกลาง1,540หน่วย

7.5 424.30 15 สมุทรปราการ
(เขต1)

34 เฮลิกซ์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่2)

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
หรือปานกลาง1,414หน่วย

7.5 424.30 - กรุงเทพฯ
(เขต1)

35 เฮลิกซ์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่3)

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
หรือปานกลาง1,379หน่วย

7.5 374.90 - กรุงเทพฯ
(เขต1)

36 เฮลิกซ์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่4)

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
หรือปานกลาง1,414หน่วย

7.5 394.60 - กรุงเทพฯ
(เขต1)

37 เฮลิกซ์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่5)

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
หรือปานกลาง1,624หน่วย

7.5 411.10 - กรุงเทพฯ
(เขต1)

38 เฮลิกซ์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่6)

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
หรือปานกลาง1,155หน่วย

7.5 322.60 - กรุงเทพฯ
(เขต1)

39 ไทยไลอ้อนเมนทารีจำกัด
(ร่วมทุนไทย-อินโดนีเซีย)
(โครงการที่1)

ขนส่งทางอากาศ1ลำ 7.9 339.00 90 กรุงเทพฯ
(เขต1)

40 ไทยไลอ้อนเมนทารีจำกัด
(ร่วมทุนไทย-อินโดนีเซีย)
(โครงการที่2)

ขนส่งทางอากาศ1ลำ 7.9 552.00 151 กรุงเทพฯ
(เขต1)

41 ไทยไลอ้อนเมนทารีจำกัด
(ร่วมทุนไทย-อินโดนีเซีย)
(โครงการที่3)

ขนส่งทางอากาศ1ลำ 7.9 552.00 151 กรุงเทพฯ
(เขต1)

42 อุดรไบโอแมสจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
9.9เมกะวัตต์

7.1 612.60 42 อุดรธานี
(เขต3)

43 ไฮวา(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12 5.00 12 สมุทรปราการ
(เขต1)

44 ไอเอชไอแมชชีนเท็คเอเชียจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.12 4.30 5 ชลบุรี
(เขต2)

45 นัมบุซิล(ไทยแลนด์)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ออกแบบอุปกรณ์จับยึดและชิ้นส่วน 7.23 1.10 4 ชลบุรี
(เขต2)

46 ไทยเอฟซี-เทคจำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12 8.00 11 สมุทรปราการ
(เขต1)
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 บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์  
ประเภท  

กจิการ 

เงินลงทุน   

(ลา้นบาท) 

การจา้งงานไทย  

(คน) 

ที่ตั้ง   

(เขต) 
47 คาเรล(ประเทศไทย)จำกัด

(ร่วมทุนไทย-จีน)
ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12 18.00 9 กรุงเทพฯ
(เขต1)

48 แมททีเรียลส์เซอร์วิสคอมเพล็กซ์
(ประเทศไทย)จำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12 10.00 4 ชลบุรี
(เขต2)

49 MR.YUJIOMURA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.15 10.00 5 กรุงเทพฯ
(เขต1)

50 ไทคอนอินดัสเทรียล
คอนเน็คชั่นจำกัด(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ-สหรัฐฯ
สิงคโปร์-สวิตเซอร์แลนด์)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม3หน่วย

7.8 93.50 7 ปราจีนบุรี
(เขต3)

51 MR.GOSTEVVADIM
(ร่วมทุนไทย-ฮ่องกง-คาซัคสถาน)

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรอืศนูยแ์สดงหตัถกรรม1,406ตารางเมตร

7.3 154.60 46 ภูเก็ต
(เขต2)

52 ยูทีลิตี้แลนด์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่1)

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
หรือปานกลาง441หน่วย

7.5 146.00 15 กรุงเทพฯ
(เขต1)

53 ยูทีลิตี้แลนด์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่2)

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
หรือปานกลาง422หน่วย

7.5 144.00 15 กรุงเทพฯ
(เขต1)

54 ซีนาออฟชอร์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่1)

ขนส่งทางเรือ1ลำ 7.9 73.10 1 ไม่ระบุที่ตั้ง

55 ซีนาออฟชอร์จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่2)

ขนส่งทางเรือ1ลำ 7.9 73.10 1 ไม่ระบุที่ตั้ง

56 คินเทซึโลจิสติคส์(ประเทศไทย)จำกัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
ด้วยระบบที่ทันสมัย1หลัง

7.11 125.44 65 ไม่ระบุที่ตั้ง

57 MR.CHANG,JUNG-TSAI
(หุ้นเคย์แมนทั้งสิ้น)

วิจัยพัฒนาและผลิตFUNCTIONAL
ENZYMESและPROBIOTICS
โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ26,000กิโลกรัม

7.19 118.00 16 ปทุมธานี
(เขต1)

58 อัญญารีสอร์ทพิษณุโลกจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โรงแรม20ห้อง 7.4 60.00 5 พิษณุโลก
(เขต3)

59 วิพิชฐ์ทัศนาจำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือ
ศนูยแ์สดงศลิปหตัถกรรม6,400ตารางเมตร

7.3 430.00 100 ชลบุรี
(เขต2)

60 MR.ANDREWMARRPUTHIE
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ขนส่งทางท่อ100,000ตัน 7.9 700.00 19 ไม่ระบุที่ตั้ง

  รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม  41,306.36 19,321 เขต 1 = 87 

เขต 2 = 103 

เขต 3 = 58 

ไมร่ะบทุีต่ัง้ = 5 
หมายเหตุ	 เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพฯ  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
 เขต 2 ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อ่างทอง   
  ระยอง  และภูเก็ต  
 เขต 3 ได้แก่  59  จังหวัดที่เหลือ 
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1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan
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Tel : +86-21-6288-9728-9 Fax : +86-21-6288-9730 E-mail : shanghai@boi.go.th
STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden 
Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160 
E-mail : stockholm@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
TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 
No.5 Xin-Yi Rd., 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

สงเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

I N V E S T M E N T  P R O M O T I O N  J O U R N A L

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

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 ถนนจ�ติอุทิศ 1 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7434 7161 - 5
โทรสาร 0 7434 7160
อีเมล : songkhla@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี)
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

. สำนักงานในประเทศ .

. สำนักงานในตางประเทศ .

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพีแอนดทีี ชั้น 16 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 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
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต :  www.boi.go.th

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

คิดถึงการลงทุน คิดถึง
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สงเสริมการลงทุน
ว า ร ส า ร ปที่ 26 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2558 www.boi.go.th
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