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คำวา กระดาษ แปลมาจากภาษาอังกฤษ

วา Paper ซึ่งมีรากศัพทมาจากคำวา 

Papyrus ก็คือตนปาปรัส ที่ชาวอียิปตนำ

มาบันทึกเรื่องราวตางๆ นั่นเอง 

กระดาษในยุคแรกๆ ลวนผลิตขึ้นเพื่อ

การจดบันทึกดวยกันท้ังสิ้น จึงกลาวไดวา

ระบบการเขียนคือแรงผลักดันใหเกิดการ

ผลิตกระดาษขึ้นในโลก ปจจุบันกระดาษ

ไมไดมปีระโยชนในการใชจดบันทึกตวัหนงัสอื 

หรือขอความเทานั้น ยังใชประโยชนอื่นๆ 

ไดมากมาย เชน กระดาษชำระ กระดาษหอ

ของขวัญ กระดาษลูกฟูกสำหรับทำกลอง 

เปนตน 

กระดาษ เปนวัสดทุีผ่ลติขึน้มา
สำหรบัการจดบันทกึ มปีระวตัศิาสตร
ยาวนานนับพันๆ ป ซึ่งมีความเชื่อ
กนัวา ชาวอียปิตและชาวจนีโบราณ 
เปนชนชาตทิี่ใชกระดาษในการบนัทกึ
เร่ืองราว เปนชาตแิรกของโลก 

¡ÃÐ´ÒÉ ã¹ÍÒÃÂ¸ÃÃÁâºÃÒ³ 

กระดาษเปนสิง่จำเปนท่ีมบีทบาทสำคัญ 

และเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษยนับแตอดีตกาล 

เปนเครือ่งมอืชวยจารกึเรือ่งราวตางๆ ใชเขยีน

อักษรโตตอบเพ่ือการส่ือสาร รับใชศาสนา 

ความเปนอยูและประเพณี หรอืแมแตบนัทกึ

ประวัติศาสตรเปนมรดกใหลูกหลานไดรูจัก

และภาคภูมิตอชาติพันธุของตน กอน 

ยุคสมัยการใชกระดาษ มนุษยพยายาม

ทดลองคนหาวัสดุที่มีผิวเรียบชนิดตางๆ 

มาใช เชน นำดินเหนียวมาปนเปนแผน ใช

กระดูกสัตว งาชาง กระดองเตา หิน โลหะ

ซีไ่มไผ เปลอืกไม ใบไมและผาไหม เปนตน 

กระดาษในยุคแรกๆ  
ลวนผลติขึน้เพือ่การจดบนัทกึ 
จึงกลาวไดวาระบบการเขียน

คือแรงผลักดันใหเกิด 
การผลิตกระดาษข้ึนในโลก 

ชาวอียิปตโบราณ เปนชาติแรกท่ีมี

การผลิตกระดาษ โดยผลิตจากพืชกกชนิด

หนึ่ง และเรียกวากระดาษปาปรุส พบวามี

การใชจารึกบทสวดและคำสาบาน บรรจุ

ไวในพีระมิดของอียิปต นักประวัติศาสตร

เชื่อวามีการใชกระดาษปาปรุส มาต้ังแต

ปฐมราชวงศของอียิปต (ราว 3 ,000 

ปกอนคริสตกาล) 
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สำหรบัวัสดทุีใ่ชเขียนนัน้ ในสมยัโบราณ

มีดวยกันหลายอยาง เชน แผนโลหะ หิน 

ใบลาน เปลือกไม ผาไหม ฯลฯ ผูคนสมัย

โบราณคงจะใชวัสดุตางๆ หลากหลายเพ่ือ

การบันทึก ครั้นเมื่อราว ป 648 (ค.ศ. 105) 

สมยัพระเจาจกัรพรรดโิฮตี ่ชาวจนีไดประดษิฐ

กระดาษโดยชาวเมืองลีบางช่ือวา ไซลุง 

(Ts’ai’Lung) ใชเปลือกไมเศษแหอวนเกาๆ 

มาตมจนไดเยื่อกระดาษ และมาเกล่ียบน

ตะแกรงปลอยใหแหง หลังจากน้ันไดมี 

การใชวิธีผลิตกระดาษเชนนี้แพรหลาย

อยางรวดเร็ว 

อุตสาหกรรมกระดาษ ทำใหมีการพัฒนา 

การศึกษาในโลกมุสลิมอยางกวางขวาง 

มุสลิมในสมัยกลางจึงเจริญกาวหนาดาน

ศิลปวิทยาการท่ีสุดในโลก 

ชาวมุสลิมปรับปรุงวิธีการทำกระดาษ

โดยการใชผาลินินแทนเปลือกของตนหมอน

อยางที่ชาวจีนทำ เศษผาลินินไมเนาเปอย 

แตจะเปยกโชกและหมักอยูในน้ำ เศษผาที่

ตมแลวจะปราศจากกากท่ีเปนดางและ 

สิ่งสกปรกอื่นๆ จากนั้นเศษผาจะถูกนำมา

ตอกดวยคอนใหเปนเยื่อ เทคนิคที่ทำให

เปนเยื่อบางน้ีถูกพัฒนาโดยชาวมุสลิม 

แบกแดด ราชธานีของอาณาจักร 

อับบาซิด สมัยนั้นเต็มไปดวยโรงงานทำ

กระดาษ จากนั้นยังกระจายไปสูอีกหลายๆ 

สวนของโลก กระดาษท่ีสงออกไปยุโรปโดย

มากทำในเมืองดามัสกัส (ซีเรีย) เมื่อขยาย

การผลิตเพ่ิมขึ้น กระดาษจึงมีราคาถูกลง 

คุณภาพดีขึ้นและมีจำหนายแพรหลาย 

จากนั้น โรงงานกระดาษที่เฟองฟูอยู

ในอิรัก ซีเรีย และปาเลสไตน ก็ขยายตัว

ไปสูทางตะวันตก ในทวีปแอฟริกา โรงงาน

กระดาษแหงแรกของประเทศอียิปตตั้งข้ึน

ในป 1393 (ค.ศ. 850) จากนั้นขยายไป

โมรอ็กโก และในป 1493 (ค.ศ. 950) ไดขยาย

ไปยังอันดาลูเซีย อาณาจักรมุสลิมสเปน 

กระดาษถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในยุโรป

โดยมุสลิมมัวร โดยวัสดุที่ใชทำกระดาษคือ

ปอช้ันดีของบาเลนเซียและมูรเซีย โดยมี

ศูนยกลางโรงงานกระดาษของอันดาลูเซีย 

ที่เมืองชาติวา (Xativa หรือ Jativa) ใกล

บาเลนเซีย จากสเปนและเกาะซิซิลีซึ่งใน

ขณะนัน้เปนอาณาจักรมสุลมิ การทำกระดาษ

ไดขยายไปสูชาวคริสเตียนในอิตาลี จากนั้น

ในป 1836 (ค.ศ. 1293) มีการต้ังโรงงาน

กระดาษท่ีโบโลญญา (Bologna) ในป 1852 

(ค.ศ. 1309) เริม่มีการใชกระดาษเปนครัง้แรก

ในอังกฤษ จากน้ันในปลายศตวรรษท่ี 14 

ชาวเยอรมันจึงเพิ่งรูจักกระดาษ 

สหรัฐอเมริกา เปนผูสรางโรงงาน 

ทำกระดาษขึ้นเปนชาติแรกเมื่อป 2233 

(ค.ศ.1690) ณ เมืองฟลาเดลเฟย สวน

เคร่ืองจักรทำกระดาษประดิษฐขึ้นเปน 

ครั้งแรกเมื่อป 2347 (ค.ศ.1804) โดยเฮนร่ี

และซิล ีฟดูรนิแิอร (Fourdrinier) สองพีน่อง

ชาวฝร่ังเศส  

μÓ¹Ò¹¡ÃÐ´ÒÉ¢Í§ä·Â 

คำวา กระดาษ ไมใชคำไทย หากเปน

คำท่ีแปลงมาจากภาษาโปรตุเกสที่เรียกวา 

“Cartas” เขาใจวาโปรตุเกสเปนผูนำเขามา

กอนสมัยอยุธยาจะเปนราชธานี คำวา

กระดาษจึงติดปากใชกันมาตั้งแตสมัยน้ัน 

สมุดไทย สมุดขอย ประเทศไทยมี

กระดาษใชมาแตโบราณกาลแลว คาดวามี

มาตั้งแตสมัยสุโขทัย แตขณะน้ันคนไทยยัง

กระดาษไดถูกนำจากประเทศจีนสูโลก

มุสลิมผานสงครามทัลลัส (Tallas) ในป 

1294 (ค.ศ. 751) ทีก่องทพัจนีรบกบักองทัพ

มุสลิม เชลยศึกชาวจีน 2 คนไดเปดเผยวิธี

การทำกระดาษแกชาวมุสลิมกอนไดรับ

การปลอยตัวไป จากนั้นมุสลิมไดทำให

การทำกระดาษเปลี่ยนจากศิลปะไปเปน

มุสลิมไดทำใหการทำกระดาษ
เปลี่ยนจากศิลปะ 

ไปเปนอุตสาหกรรม 
ทำใหการพัฒนาการศึกษา 
ของมุสลิมในสมัยกลาง 

เจริญกาวหนา 
ดานศิลปวิทยาการที่สุดในโลก 
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ไมรูจกัคำวา กระดาษ กเ็รยีกวสัดอุยางนีว้า 

ใบสมุด เพราะคำวา สมุด หมายถึงเลม 

อยางคำวา สมุดไทย เปนตน 

สมัยตอมาไดวิวัฒนาการมาใชเปลือก

ตนขอยตำทำเปนแผนยาวๆ แลวยอมดวย 

น้ำมะเกลือใหเปนสีดำ ตากใหแหง จึง

เขยีนดวยสทีีเ่รยีกวา รงค เรยีกวา สมดุขอย 

ทั้งยังมีการเขียนดวยเหล็กปลายแหลมลง

ใบลาน ภายหลงัคนไทยภาคเหนืออาจไดรบั

อิทธิพลการทำกระดาษสา จากประเทศจีน 

ไดคิดทำกระดาษสาจากปอสาหรือตนสา

ดวยกรรมวิธีแบบงายๆ จึงไดกระดาษสาท่ี

มีคุณภาพพอใช  

อยางไรก็ตาม ไมปรากฏหลักฐานวา

คนไทยเริ่มทำกระดาษมาแตเม่ือใด จะมี

เพียงหนังสือฉบับเกาที่สุดของไทยท่ีเขียน

ลงบนกระดาษ คือ พงศาวดารฉบับหลวง  

สำหรับการผลิตกระดาษในรูปแบบ

อุตสาหกรรมในประเทศไทย เริ่มขึ้นเม่ือป 

2466 โดยเริม่จากกรมแผนท่ีทหาร กระทรวง

กลาโหม ซึ่งไดมีการต้ังโรงงานกระดาษ

สามเสน เพ่ือผลิตกระดาษพิมพเขียนจาก

เศษกระดาษ 

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
¡ÃÐ´ÒÉã¹»ÃÐà·Èä·Â 

อตุสาหกรรมกระดาษไดรบัการสนบัสนนุ 

และพัฒนาจากภาครัฐมาอยางตอเนื่อง 

โดยตลอด ในระยะแรกของการผลิตเยื่อ

กระดาษใชวัตถุดิบจากไมไผและฟางขาว 

มีผูผลิตจำนวน 2 ราย ไดแก โรงงาน

กระดาษกาญจนบุรี และโรงงานกระดาษ

บางปะอิน โดยทำการผลิตตั้งแตเยื่อ และ

กระดาษ แตการผลิตในระยะแรก ยังมี

กำลังผลิตท่ีนอยมาก  

สำหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

ของไทย เร่ิมจากการที่ภาครัฐมีนโยบาย

ใหการสงเสริมฯ อุตสาหกรรมเย่ือและ

กระดาษ โดยคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ

ในป 2503 แตการผลติในระยะน้ัน สวนใหญ

จะเปนการผลิตเฉพาะกระดาษ และตอง

นำเขาวัตถุดิบสำคัญ คือ เยื่อกระดาษเปน

สวนใหญ 

การผลิตเยื่อกระดาษเร่ิมเพียงพอกับ

ความตองการในประเทศเม่ือป 2525 จาก

จุดเร่ิมของอุตสาหกรรมมาจนถึงปจจุบัน 

ทำใหอุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ มี

กำลังผลิตมากกวาอัตราบริโภค และเปน

อุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก 

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¡ÃÐ´ÒÉä·Âã¹¡ÅØ‹Á
ÍÒà«ÕÂ¹ 

หากมกีารเปรยีบเทยีบอตุสาหกรรมเยือ่ 

และกระดาษของไทย กับประเทศในกลุม

อาเซียน พบวา ประเทศไทยมีกำลังผลิต

รวมเปนอันดับสองในกลุมประเทศอาเซียน 

รองจากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีปริมาณ

การบริโภค และอัตราการบริโภคกระดาษ

ตอประชากร คือ คนไทยบริโภคกระดาษ 

56 กิโลกรัมตอคนตอป ซึ่งเทากับจำนวน

บริโภคตอคนของโลกโดยเฉล่ีย  

ตัวเลขการบริโภคกระดาษของไทย

อาจจะดูนอยเม่ือเทียบกับประเทศที่บริโภค

กระดาษมากท่ีสุดในโลกอยางสหรัฐอเมริกา

ที่สูงถึง 312 กิโลกรัมตอคนตอป หรือ

ประเทศพัฒนาแลวอยางญี่ปุนท่ีบริโภค

กระดาษ 250 กิโลกรัมตอคนตอป แตก็

เพิ่มสูงขึ้นมากกวา 10 ปที่แลวมาก  

หากเรายอนหลังไปดูขอมูลในอดีต 

เทียบกับปจจุบัน พบวาอัตราการบริโภค

ของไทยเพ่ิมสูงขึ้นมากโดยในชวงป 2538 

- 2543 คนไทยบริโภคกระดาษเพียง 35 

กิโลกรัมตอคนตอปเทานั้น ซึ่งในชวงเวลา

เดียวกันนั้น ประเทศสิงคโปรมีอัตราการ

บริโภคสูงสุดคือ 128 กิโลกรัมตอคนตอป 

มาเลเซีย 103 กิโลกรัมตอคนตอป สวน

ประเทศอื่น เชน ประเทศในแถบยุโรป 

สหรัฐอเมริกา มีความตองการประมาณ 

100 - 350 กิโลกรัมตอคนตอป 

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÅØ‹ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
¡ÃÐ´ÒÉä·Â ÃØ‹§ËÃ×ÍÃ‹Ç§ 

สถานการณภาวะการผลิต และการ

สงออกอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ กระดาษ 

และสิ่งพิมพ โดยรวมในไตรมาสท่ี 2 ของ 

ป 2553 นี้ ปรับตัวลดลงจากไตรมาสท่ี 1 

ของปนี้ เนื่องจากเปนชวงท่ีการผลิตใน

ประเทศชะลอตัว ประกอบกับเหตุการณ

ความไมสงบทางการเมืองในประเทศ  

รวมถึงราคาสินคามีแนวโนมปรับสูงขึ้นตาม

สำหรับการผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมของไทย  
เริ่มจากการที่ภาครัฐ 

มีนโยบายใหการสงเสริมฯ 
อุตสาหกรรมเย่ือและกระดาษ 
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ราคาวัตถุดิบ สงผลใหผูนำเขาเร่ิมชะลอ

คำสั่งซื้อไวกอน  

อยางไรกต็าม หากเปรยีบเทยีบคร่ึงปแรก

ของป 2553 กับชวงเดียวกันของป 2552 

ทัง้ภาวะการผลิต การนำเขา และการสงออก

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และ

สิง่พมิพ โดยรวมปรบัตวัเพิม่ขึน้เปนผลมาจาก 

การขยายตัวของอุปสงคและอุปทานตลาด

ภายในและตลาดโลก รวมถึงการขยายตัว

ในสินคาสงออกเกือบทุกหมวด สงผลให

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และ

สิ่งพิมพ ไดรับอานิสงสในการขยายตัวตาม

ไปดวย โดยมีความตองการใชบรรจุภัณฑ

กระดาษในการหอหุม หรือการขนสงสินคา 

การพิมพสื่อสิ่งพิมพโฆษณาทางการคา 

และคูมือการใชสินคา 

¹ÇÑμ¡ÃÃÁ¡ÃÐ´ÒÉà»š¹ÁÔμÃ¡Ñº
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ  

จากการกำเนิดกระดาษของอารยธรรม

โบราณ เมื่อเกือบ 5,000 ปที่ผานมา และ

การนำกระดาษเขามายังประเทศไทยใน

สมัยสุโขทัยโดยชาวตางประเทศ ผานมา

จนถึงยุคดิจิตอลในปจจุบัน อุตสาหกรรม

การผลิตกระดาษ ยังคงเปนอุตสาหกรรม 

ที่มีความสำคัญและยังคงมีแนวโนมที่ดี 

ในอนาคต รวมท้ัง เทคโนโลยีการผลติกระดาษ

ในปจจุบัน ไดเนนการผลิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมมากขึ้น 

ดังน้ัน การผลิตกระดาษมีที่มาจาก

ลุมแมนำ้ไนล ขามโลกมาสูลุมนำ้เจาพระยา 

จึงเปนอุตสาหกรรมท่ีสำคัญ ชวยแสวงหา

เงนิตราตางประเทศ และมีสวนรวมทีส่ำคญั

ในการพัฒนาประเทศไทย 

อนาคตของกลุม
อุตสาหกรรมกระดาษไทย 
มีแนวโนมที่ดีจากการฟนตัว
ของภาวะเศรษฐกิจโลก 

กระดาษ เปนผลิตภัณฑที่สามารถ

ยอยสลายไดดวยตัวเองอยูแลว แตอยางไร

ก็ตาม จากสภาวะโลกรอนที่ทั่วโลกกำลัง

เผชิญอยู ทำใหผูผลิตกระดาษของไทย

หลายราย ริเริ่มแนวคิดใหมในการทำตลาด 

และพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยการใชเยื่อจาก 

ปาปลูก และ EcoFiber (เย่ือเวียนทำใหม) 

ในอัตราสวน 70:30 ผานมาตรฐานการผลิต

ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งจะชวยลด

การตัดตนไมลงไดถึงรอยละ 30  

สำหรับการขออนญุาตและการพจิารณา

ฉลากสิ่งแวดลอม จากกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ไดกำหนดใหกระดาษถายเอกสารอยูใน

หมวดผลิตภัณฑกระดาษคอมพิวเตอรที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ครอบคลุมเฉพาะ

กระดาษคอมพิวเตอรที่ใชกับเคร่ืองพิมพ

ระบบหมึกผงแหง (Dry Toner) และกระดาษ

สีทำปก  

อุตสาหกรรม 
การผลิตกระดาษ  

ยังคงเปนอุตสาหกรรม 
ที่มีความสำคัญ และยังคง 
มีแนวโนมท่ีดีในอนาคต  

รวมทั้ง เทคโนโลยีการผลิต
กระดาษในปจจุบัน  

ไดเนนการผลิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น 

สำหรบัแนวโนมของภาวะอุตสาหกรรม

เยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ ใน

ไตรมาสท่ี 3 ป 2553 นี้คาดวา ทั้งภาวะ

การผลิต การสงออก และการนำเขาเย่ือ

กระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ จะมีอัตรา

การขยายตัวเพิม่ขึน้ เนือ่งจากแนวโนมภาวะ

เศรษฐกจิโลก เศรษฐกจิคูคาทีส่ำคญัของไทย 

ไดแก มาเลเซีย เวียดนาม และเกาหลีใต 

รวมถงึตลาดภายใน และการขยายการสงออก

ไปยังตลาดใหมๆ นาจะมีทิศทางเปนบวก

เพิ่มข้ึน ในสวนผูผลิตและผูจัดจำหนาย 

คาดวา จะเร่ิมมีการทยอยผลิตสินคาเพ่ือ

เตรยีมรองรบัเทศกาลตางๆ อาท ิคริสตมาส 

และปใหม ที่กำลังจะมาถึงนี้ 

ดังน้ัน อนาคตของกลุมอุตสาหกรรม

กระดาษไทย จงึมแีนวโนมทีด่จีากการฟนตวั

ของภาวะเศรษฐกิจโลก 
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การสงออกสินคาสิ่งพิมพ กระดาษ 

และบรรจุภณัฑ (ประเภทหนังสอืและส่ิงพมิพ) 

ในชวง 4 เดือนแรกมีมูลคา 645.47 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวง

เดียวกันของป 2552 รอยละ 31.44 

สำหรบัการสงออกสินคาสิง่พมิพ กระดาษ

และบรรจุภัณฑ ในชวง 4 เดอืนแรก (ม.ค.-

เม.ย.) ป 2553 มีมูลคาทั้งสิ้น 1,057.71 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก

ชวงเดียวกันของป 2552 รอยละ 25.27 

เปาหมายการสงออกสิ่งพิมพ กระดาษและ

บรรจุภัณฑ  

ในป 2553 มีมูลคา 3,321 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ อัตราการขยายตัว รอยละ 20  

คิดเปนสัดสวน รอยละ 1.91 ของเปาหมาย

การสงออกรวมท้ังประเทศ 

ÀÒÇÐ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§¾ÔÁ¾�ä·Â ÀÒÇÐ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§¾ÔÁ¾�ä·Â 

สินคา 
ÁÙÅ¤‹Ò : ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ°Ï ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¢ÂÒÂμ ÑÇ (ÃŒÍÂÅÐ) 

2552 2552 
(ม.ค.-เม.ย.) 

2553 
(ม.ค.-เม.ย.) 

2551 2552 2553 
(ม.ค.-เม.ย.) 

หนังสือและส่ิงพิมพ 

กระดาษและบรรจุภณัฑ

กระดาษ 

2,767.10 844.34 1,057.71 43.27 -0.36 25.27 

1. หนังสือ และสิ่งพิมพ 1,566.67 491.09 645.47 94.75 8.10 31.44 

2. กระดาษ และผลิตภณัฑ

กระดาษ 

1,200.43 353.25 412.24 11.19 -9.59 16.70 

ตลาดสงออก หนังสือและสิ่งพิมพ กระดาษ 
และบรรจุภัณฑกระดาษ 10 ประเทศแรกของไทย 

ประเทศ 
ÁÙÅ¤‹Ò : ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ°Ï ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¢ÂÒÂμ ÑÇ (ÃŒÍÂÅÐ) 

2551 2552 2553 
(ม.ค.-เม.ย.) 

2551 2552 2553 
(ม.ค.-เม.ย.) 

 1. ฮองกง 1,152.56 1,372.90 595.22 93.26 19.12 41.61 

 2. ญี่ปุน 258.54 196.99 57.58 80.29 -23.81 -14.96 

 3. เวียดนาม 148.10 151.58 44.29 34.95 2.35 8.00 

 4. มาเลเซีย 138.24 118.26 43.48 12.22 -14.46 36.92 

 5. เกาหลีใต 99.99 99.50 36.42 0.58 -0.49 8.18 

 6. อินโดนีเซีย 90.75 95.81 34.75 42.50 5.58 24.32 

 7. ออสเตรเลีย 70.90 74.01 29.73 -0.18 4.40 56.74 

 8. สิงคโปร 89.55 70.27 22.27 12.25 -21.53 1.23 

 9. ไตหวัน 81.42 69.60 18.99 8.08 -14.51 -19.58 

 10. ฟลิปปนส 54.39 35.69 17.82 32.60 -34.37 66.38 

รวม 10 ประเทศ 2,184.43 2,284.62 900.54 55.70 4.59 29.07 

อื่นๆ 592.66 482.48 157.17 10.71 -18.59 7.19 

มูลคารวม 2,777.09 2,767.10 1,057.71 43.27 -0.36 25.27 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ถึงแมปจจุบัน กิจกรรมหรือธุรกรรม

ตางๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการใช

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการส่ือสาร

ตางๆ มาชวยในการจัดการขอมูลและ

ธรุกรรมตางๆ มากขึน้ แตสิง่พมิพกย็งัคงมี

บทบาทสำคัญ ในการสื่อสารขอมูลระหวาง

ผูคนและจากธุรกิจไปยังผูบริโภค  

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร พิ มพ  
เปนอุตสาหกรรมข้ันปลายของ
อุตสาหกรรมกระดาษ ที่มีบทบาท
ในชีวิตประจำวันของคนเราในรูป
ของผลิตภัณฑที่ เราจะตองใช  
ทัง้หนังสอืพมิพ นติยสาร หนงัสือ
โปสการด ตลอดจนบรรจุภัณฑ
ของสนิคาอปุโภคบรโิภค ทีน่อกจาก
จะใหขอมูล เ ก่ียวกับสินคาแลว  
บางคร้ังสีสันท่ีสวยงาม ไดกอให
เกิดแรงกระตุนในการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑชนิดนัน้  

เติบโตนี้สงผลใหการพิมพในปจจุบันตอง

ลดขั้นตอนการผลิตใหสั้นลง ใชเครื่องจักร

แทนแรงงานคนมากขึ้น นำระบบควบคุม

คุณภาพ และระบบอัตโนมัติมาใชเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตใหสูงขึ้น เร็วขึ้น และมีคุณภาพ  

นอกจ า กนี้ ยั ง ต อ ง มี ก า ร พัฒน า 

นวัตกรรมใหมๆ มากขึ้น เพื่อใหสามารถ

สรางความแตกตางและแขงขันกับคูแขงได 

เทคโนโลยีการพิมพในปจจุบันจึงพัฒนาไป

จากอดีตเปนอยางมาก  

ววิฒันาการการพิมพเริม่จากยุคโบราณ 

ทีม่นุษยสือ่สารกนัดวยการวาดภาพ การเขียน

สัญลักษณเปนรูป ซึ่งปรากฏหลักฐานตาม

ท่ีตางๆ เชน ผนงัถำ้ โบราณสถาน เปนตน 

ตอมาไดพัฒนาเปนตัวอักษรภาพ และเปน

ตวัอกัษร การพมิพไดเริม่ตนขึน้ในประเทศจีน 

ไดมีการสรางแมพิมพโดยการแกะสลัก 

ตัวอักษรหรือภาพลงบนทอนไม กอนหิน 

งาชาง หรือกระดูกสัตว และนำแมพิมพที่

ไดไปกดลงดินเหนยีว ขีผ้ึง้ หรอืครัง่ ปรากฏ

เปนตัวอักษรหรือภาพตามแมพิมพ  

เมือ่มกีารคิดคนทำกระดาษข้ึน การพมิพ

ก็ไดพัฒนาข้ึนตามลำดับ ลาสุดพัฒนาถึง

การพิมพระบบดิจิตอลที่ เริ่มใชกันอยาง

แพรหลายในปจจุบัน 

 ระบบการพิมพที่ใชในอุตสาหกรรม

ตางๆ ในปจจุบัน มีหลักการพิมพ 4 

กระบวนการใหญ แบงตามลักษณะของ 

การเติบโตของอุตสาหกรรม
การพิมพ ไดสงผลให

อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆ 
เติบโตตามไปดวย 

การเติบโตของอุตสาหกรรมการพิมพ 

ไดสงผลใหอตุสาหกรรมตอเนือ่งอ่ืนๆ เตบิโต

ตามไปดวย เชน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 

และอุตสาหกรรมโฆษณา เปนตน ซึ่งการ
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แมพิมพ ไดแก การพิมพผิวนูน (Relief 

print ing) การพิมพรองลึก (Intagl io 

printing) การพิมพพื้นราบ (Planographic 

printing) และการพิมพผานฉากพิมพ 

(Serigraphic printing) และระบบการพิมพ

แบบดิจิตอล (Digital Printing) 

การพิมพพื้นนูน (Relief Printing) 

ประมาณป 713 (ค.ศ. 170) ชาวจนีไดมกีาร

คัดลอกตำราและรูปโดยแกะสลักตัวอักษร

และรูปบนแผนหินใหสวนที่เปนตัวอักษร

หรือลายเสนนูนข้ึน โดยนำกระดาษมาทาบ 

ใชถานมาถจูนเกิดภาพตวัอกัษรบนกระดาษ 

ตอมาในป 943 (ค.ศ. 400) ชาวจีน 

ไดคิดคนทำหมึกไดสำเร็จ จึงมีการนำ 

ตราประทับซึ่งทำโดยการนำกอนไมหรือ

กอนหินมาแกะเปนแมพิมพ จุมหมึกแลว

ประทับบนกระดาษและวัสดุอื่นๆ 

จากการทำตราประทับเลก็ๆ ไดมกีารทำ

แมพิมพที่ใหญขึ้น โดยมีขอความและภาพ

มากขึ้น สามารถนำแมพิมพดังกลาวมาจุม

หมึกทำสำเนาบนวัสดุใชพิมพตางๆ ไดเปน

จำนวนมาก การพิมพลักษณะนี้เรียกวา 

การพิมพบล็อกไม (Wood Block Printing) 

ตอมาไดมีการคิดคนแกะตัวอักษรบนแทง

ดินเหนียว ที่ทำใหแข็งโดยการผึ่งแดดแลว

นำไปเผา จนมาถึงการคิดคนแมพิมพที่ทำ

จากโลหะผสม ระหวางทองแดงกับดีบุกได

สำเร็จ ทำใหตัวแมพิมพมีความแข็งแรง

มากขึ้น  

สำหรับในยุโรป ในป 1998 (ค.ศ. 1455) 

โยฮัน กูเตนเบริก (Johann Gutenberg) ได

ประดิษฐตัวพิมพโลหะผสมไดสำเร็จเชนกัน 

และยังไดพัฒนาเครื่องพิมพ หมึกพิมพ 

กระดาษที่ใชพิมพ และกรรมวิธีในการพิมพ

ใหดีขึ้นเร่ือยๆ จึงไดรับการยกยองเปน 

“บิดาแหงการพิมพ” 

การพิมพพื้นนูนมีระบบการพิมพ 2 

แบบ ไดแก 

๏ การพิมพระบบเลตเตอรเพรส (Letter 

Press) หรือการพิมพตรง (Direct printing) 

โดยมีแมพิมพอักษรตัวนูน หัวกลับ พิมพ

ลงบนกระดาษ ตัวพิมพแตละอักษรหลอ

ดวยโลหะผสม (alloy) มาจัดเรียงใหเปน

ขอความตามที่ตองการ แลวนำไปใชพิมพ

บนเครื่องพิมพโดยตรง  

ลักษณะที่สำคัญของแมพิมพระบบนี้

คือ สวนที่เปนภาพพิมพจะสูงกวาสวนที่

ไมใชภาพ ฉะน้ันเม่ือคลึงหมึกลงไป หมึก

ก็จะสัมผัสเฉพาะสวนท่ีสูงขึ้นมาเทานั้น 

เม่ือกดกระดาษที่จะใชพิมพลงไป หมึกก็

จะติดกับกระดาษพิมพ เกิดเปนภาพพิมพ

ในปจจุบันมีการเปลี่ยนมาใช
บล็อกพลาสติก  

ซึ่งทำดวยโพลีเมอร 
ทำใหสะดวกมากข้ึน  

ระบบการพิมพเลตเตอรเพรส 
สามารถใชพิมพงานไดทุกชนิด 

โดยตรง สวนการพิมพขอความทั่วไปจะใช

ตัวเรียงโลหะเรียงตอกันไปเปนขอความ  

สำหรบัการพมิพภาพหรอืตาราง กราฟ 

แผนภูมิที่ยุงยาก จะตองนำภาพตนฉบับ

เหลานี้ไปทำเปนบล็อกกอน ตัวบล็อกทำ

ดวยโลหะผสมของแมกนีเซียม เมื่อตองการ

ทำบล็อก ก็จะตองนำตนฉบับไปถายลงบน

ฟลม จากนั้นนำฟลมไปอัดลงบนแผนโลหะ

ที่ใชทำบล็อกซึ่งเคลือบไวดวยสารไวแสง 

เมื่อฉายแสงลงไป สารไวแสงสวนท่ีถูกแสง

ซึ่งเปนภาพ จะแข็งตัว สวนท่ีไมถูกแสงซึ่ง

ไมใชภาพจะไมแข็งตัว เมื่อนำแผนบล็อกน้ี

ไปกัดดวยน้ำกรด น้ำกรดก็จะกัดสวนท่ีไม

ถกูแสงออกไปหมด จนถงึความลกึทีต่องการ 

กจ็ะเหลอืเฉพาะสวนทีเ่ปนภาพสงู กวาบรเิวณ

ที่ไมใชภาพ ซึ่งจะใชเปนแมพิมพตอไป  

ในปจจุบันมีการเปลี่ยนมาใชบล็อก

พลาสติก ซึง่ทำดวยโพลีเมอร ทำใหสะดวก

มากขึน้ ระบบการพิมพเลตเตอรเพรสสามารถ

ใชพมิพงานไดทกุชนดิ เชน การด นามบตัร 

หนังสือ หนังสือพิมพ นิตยสาร เนื่องจาก

เปนระบบการพิมพที่งายและสามารถพิมพ

จากตัวเรียงไดโดยตรง จึงมีคาใชจายใน

การพิมพคอนขางต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับ
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ระบบการพิมพอื่นๆ นอกจากนี้การแกไข

ขอความก็ทำไดงายและเสียคาใชจายต่ำ 

แตมกัจะเสียเวลามากในการเตรยีมการพิมพ

บนเคร่ืองพิมพ เพราะตองเสียเวลาในการ

จัดกรอบตัวพิมพ การประกอบบล็อก 

๏ การพิมพ ระบบเฟลกโซกราฟ 

(Flexography) เปนระบบการพิมพพื้นนูน

แบบเดียวกับระบบเลตเตอรเพรส แตใช 

แมพมิพยางทีเ่ปนแผนตดิรอบโมลดแมพมิพ 

และใชวัสดุพิมพที่เปนมวนปอนเขาเคร่ือง

พิมพอยางตอเน่ือง และแมพิมพสัมผัสกับ

วัสดุที่ใชพิมพโดยตรง ซึ่งพัฒนามาจาก

การทำแมพิมพท่ีผิวนูนเปนยางธรรมชาติ  

ตอมามีการใชยางสังเคราะหแทนยาง

ธรรมชาติ ใชหมึกแหงเร็ว และนำลูกกลิ้ง

แอนิล็อกซ (Anilox Roller) มาชวยในการ

จายหมึกไปยังแมพิมพ ซึ่งเปนสวนสำคัญ

ของระบบเฟลกโซกราฟที่ใชมาจนปจจุบัน 

ขอเสียของการพิมพระบบนี้ คือ ภาพพิมพ

หรือตัวพิมพที่มีขนาดใหญจะติดหมึกไม

สม่ำเสมอ บริเวณใกลขอบจะมีรอยไมเรียบ

ใหเห็นชัดเจน และไมสามารถพิมพภาพที่

ตองการรายละเอียดมากๆ ได  

นอกจากนี้ยังสามารถใชพิมพบนวัสดุ

การพิมพไดเกือบทุกชนิด เชน กระดาษ 

พลาสติก แผนอะลูมิเนียมฟอยล เปนตน 

จึงนิยมใชในการพิมพสิ่ งพิมพประเภท 

บรรจภุณัฑ เชน กลองกระดาษ ซองพลาสติก 

ถุง เปนตน 

การพิมพพื้นลึก (Recess Printing) 

ลักษณะการพิมพพื้นลึกจะตางกับการพิมพ

พื้นนูนตรงที่สวนท่ีเปนภาพที่ตองการให

ปรากฏหมึกพิมพ จะเปนรองลึกลงไปใน

แมพิมพเพื่อขังหมึกไวสงผานใหวัสดุใช

พิมพตอไป ชาวจีนเปนผูริเริ่มการพิมพดวย

กรรมวิธีนี้โดยแกะทอนไมเปนรองลึกและ

ใชเปนแมพิมพตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 1 

ตอมาชาวอิตาล ีชือ่ มาโช ฟนเิกอรา (Maso 

Finigura) ไดใชแผนทองแดงเปนแมพิมพ

แทนทอนไมแบบของชาวจีน  

ในยคุน้ันไดมกีารใชพมิพภาพเหตกุารณ

ตางๆ ในประวตัศิาสตรและภาพทางศาสนา 

และมีการเ รียกกรรมวิธีการพิมพนี้ ว า  

การพิมพอินทาโย (Intaglio) ในชวงแรก 

การทำแมพิมพใชวิธีแกะสลักบนแผนโลหะ 

ตอมาไดใชวิธีการเคลือบแผนโลหะ

ดวยสารท่ีทนการกัดกรอนของกรด ใช

เหล็กขูดสารเคลือบบริเวณสวนท่ีตองการ

สรางภาพแลวใชกรดกัด จนเกิดเปนรองลึก

ตามบริเวณที่ถูกขูด จากนั้นก็มีการพัฒนา

โดยการกัดแมพิมพโลหะเปนหลุมเล็กๆ 

กระจายตามความเขมท่ีตองการลงหมึก 

ทำใหไดภาพที่มีมิติขึ้น  

ในป 2387 (ค.ศ. 1844) นายวิลเลียม 

เฮนรี ฟอกซ ทาลบอท (William Henry 

Fox Talbot) ไดนำเทคนิคการสรางภาพ 

ผานแผนสกรีนกระจกมาทำแมพิมพโลหะ 

และเรียกกรรมวิธีนี้ วา โฟโตกราเวียร 

(Photogravure) หรือระบบกราเวียรใน

ปจจุบัน 

๏ การพิมพระบบกราเวียร (Gravure 

Printing) เปนการถายภาพลงไปในโลหะ 

และใชสารละลายกรดกัดรูปรอย หรือ 

ตัวอักษรหัวกลับใหเปนรองลึกลงไป ตาม

รูปรอยหรือตัวอักษรน้ัน มี 2 แบบ คือ 

Roto-Gravure เปนการใชกระดาษเปน

มวนปอนเขาเครือ่ง และ Sheet-fed Gravure 

ใชกระดาษตัดเปนแผนปอนเขาเครื่อง 

การพิมพระบบน้ีสวนท่ีเปนภาพ หรือ

ลายเสนท่ีพิมพ จะถูกกัดเจาะเปนบอเล็กๆ 

จำนวนนับลานบอเรียกวา เซลล ซึ่งขังหมึก

สำหรบัทีจ่ะพมิพลงบนวัสดตุางๆ สวนบรเิวณ

ที่ไมใชภาพจะเปนผิวเรียบและอยูสูงกวา

บอหมึก บอเล็กๆ นี้ขังหมึกไวในปริมาณที่

ไมเทากันแลวแตขนาดของบอและปริมาณ

หมึก ถามากก็จะทำใหสีเขมมากกวาบอที่

มีหมึกนอยกวา ทำใหสามารถพิมพภาพที่

มีโทนตอเนื่องได แมพิมพกราเวียรทำมา

จากเหล็กรูปทรงกระบอก ซึ่งมีผิวชุบดวย

ทองแดง และบอหมึกเล็กๆ ก็จะถูกกัดลง

ในชั้นของทองแดงนี้ หรือแมพิมพอาจนำ

มาเปนแผน แลวนำมาหุมรอบลูกกลิ้งเหล็ก

อีกชั้นหนึ่ง 

หลักการพิมพกราเวียร แมพิมพที่ถูก

กดัเปนภาพแลว จะหมนุอยูในอางหมกึเหลว

เหมือนกับการพิมพแบบเฟลกโซกราฟ 

หมึกจะเกาะอยูในบอหมึกที่กัดไวและจะมี

มดีปาดหมกึ (Doctor blade) กดแนบสนิท

อยูกับผิวของแมพิมพทำหนาที่ปาดหมึก

ออกจากผิว หมึกก็จะติดอยูกับเฉพาะใน

บอหมึก เมื่อผานวัสดุแผนเรียบเขาไปจะมี

ลูกกลิ้งเหล็กทำหนาท่ีกด (Impression) 

การพิมพระบบเฟลกโซกราฟ 
สามารถใชพิมพบนวัสดุ 
การพิมพไดเกือบทุกชนิด 
 เชน กระดาษ พลาสติก 

แผนอะลูมิเนียมฟอยล เปนตน 

ระบบเฟลกโซกราฟจะใชพิมพสิ่งพิมพ

ที่ไมตองการคุณภาพสูง ตองการจำนวน

พิมพมาก และไมตองการรายละเอียด 

ของภาพมาก เปนระบบการพิมพที่มี 

ความประหยัดมาก ถาพิมพจำนวนมากๆ 

เพราะแมพิมพแผนเดียว สามารถใช 

พิมพงานไดกวาลานชุด และการพิมพโดย

ปอนกระดาษ หรือวัสดุพิมพเปนมวน ดวย

ความเร็วสูงก็ชวยประหยัดเวลาไดมาก  
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วสัดตุดิกบัแมพมิพ หมกึเหลวเมือ่รับแรงอัด

กจ็ะถายทอดหมึก (Transfer) จากแมพมิพ ลง

บนผิวของวัตถุเปนลายเสนกราฟฟกออกมา 

เปนระบบพิมพที่สามารถใชพิมพได

จำนวนมาก ทำใหตนทุนในการพิมพถูก 

สามารถพิมพไดหลายสี และพิมพงาน 

ที่ตองการความละเอียดมากๆ ไดดี จึง

เหมาะสำหรับใชพิมพสิ่งพิมพที่ตองการสี

เหมือนจริง เชน หนังสือพิมพ วารสาร 

นิตยสาร ฯลฯ 

นั้นจะรับและถายโอนหมึกท่ีเปนภาพจาก

แผนหิน  

ซึ่งตอมาการพิมพหินไดพัฒนาจาก

การใชคนดึงแผนหินท่ีหนาและหนักกลับ

ไปกลับมาเพ่ือทำการพิมพไดชั่วโมงละ 

ไมกี่แผน เปลี่ยนแปลงเปนเครื่องจักรไอน้ำ 

และจากเคร่ืองจักรไอน้ำเปนเคร่ืองยนต 

พรอมกับเปลี่ยนลักษณะของแผนภาพพิมพ

จากหนิเปนโลหะท่ีเบาขึน้ ตอมาไอรา วอชงิตนั 

รูเบล (Ira Washington Rubel) ชาวสหรัฐ 

อเมริกา ไดคนพบวิธีทำใหภาพคมชัดขึ้น

โดยบังเอิญคือ แทนท่ีจะใหกระดาษรับหมึก

โดยตรงจากแมพมิพ กใ็หผายางเปนผูกดทบั

และรับหมึกจากแมพิมพกอน โดยผายาง

จะกดทับถายหมึกที่ เปนภาพพิมพไปยัง

กระดาษ เนื่องจากผายางมีความน่ิม การ

สงถายหมึกจึงสมบูรณ ภาพจึงคมชัด

สวยงามยิ่ งขึ้น เปนท่ีมาของการพิมพ

ระบบออฟเซตในปจจุบัน 

๏ การพิมพระบบออฟเซต (Offset 

Printing) ใชหลักการน้ำกับน้ำมันจะไม

รวมตวักนัซึง่บนแผนแมพมิพจะมทีัง้สองสวน 

คือ บริเวณท่ีไมมีภาพก็จะเปนที่รับน้ำ 

และในสวนที่มีภาพก็จะเปนสารเคมีที่เปน

พวกเดียวกับหมึก กลาวคือบริ เ วณที่

ตองการพิมพ (Printing Area) จะเปน 

กรดไขมัน แตบริเวณที่ไมตองการพิมพ 

(Nonprinting Area) จะเปนสวนที่หมึก

นำ้มนัจะไมรวมตวัดวย และเน่ืองจากพืน้ผวิ

เปนโลหะเรียบ โดยมีน้ำเปนตัวหลอเลี้ยง

ผิวโลหะอยูตลอดเวลา สวนใดที่หมึกไม

รวมตัวกับผิวโลหะ และกรดไขมันเปน 

รูปรอย น้ำจะชะลางหมึกออกไปหมด 

 สำหรับสวนที่ตองการพิมพ เปน 

รูปรอยซึ่งเปนกรดไขมันจะดูดซับหมึก

พิมพไว และถายภาพตอไปบนลูกกลิ้งยาง 

(Rubber Blanket) ซึ่งลูกยางน้ีจะรับภาพ

หรือตัวอักษรกลับขาง เมื่อลูกยางหมุนไป

จะถูกลูกโมพิมพ (Impression Cylinder) 

กดทับ  

โดยมกีระดาษมาปอนทบัรปูภาพ กลบั

เปนภาพปกติเหมือนแมพิมพเดิม มักเรียก

เทคโนโลยีนี้วา Indirect printing ซึ่งไดมี

การพัฒนาในหลายดาน มีการใชแมพิมพ

เปนแผนโลหะเคลือบสารไวแสงลงบน 

แมพิมพ ปรับปรุงการสรางภาพบนแมพิมพ

ทีม่คีวามละเอียดสงูขึน้ มกีารคดิคนการพมิพ

ออฟเซตแบบไรน้ำโดยใชแมพิมพที่เคลือบ 

ดวยซิลิโคนซึ่งไมถูกกับน้ำมัน และสวนที่

กราเวียรสามารถพิมพงานที่
ตองการความละเอียดมากไดด ี 

เหมาะสำหรับใชพิมพ 
สิ่งพิมพที่ตองการสีเหมือนจริง 

นอกจากน้ี การพมิพระบบนีย้งัสามารถ

พิมพบนผิววัตถุตางๆ ไดอีกหลายประเภท 

โดยเฉพาะอยางยิง่พลาสตกิและอะลมูเินยีม-

ฟอยส จงึเปนทีน่ยิมใชในการพมิพบรรจภุณัฑ

ตางๆ เชน กลองกระดาษพับ ซองสินคา 

กระดาษหอของขวญั ฉลาก ตรา ทัง้แผนและ

มวน พลาสติกหอลูกอม กระดาษหอสินคา

ทีต่องการคณุภาพสงู พรมปพูืน้ วอลลเปเปอร 

แสตมป วัสดุสิ่งทอตางๆ เปนตน 

การพิมพพื้นราบ (Planographic 

Printing) เกดิภายหลงัการพมิพเลตเตอรเพรส

และการพิมพอินทาโย ในป 2341 (ค.ศ. 

1798) นายอลัวส เชเนเฟเดอร (Alois 

Senefelder) ชาวโบฮีเมียนไดประดิษฐ

เครื่องพิมพหิน (Lithography) โดยการใช

แทงไขมันเขียนลงบนแผนหินขัดเรียบ  

ใชน้ำบางๆ หรือความเปยกชื้นลงไปคลุม

พื้นที่ซึ่งไมตองการใหเกิดภาพกอน แลวจึง

คลึงหมึกตามลงไปไขมันท่ีเขียนเปนภาพ

จะรับหมึกและผลึกดันน้ำ และน้ำก็ผลัก

ดันหมึกไมใหปนกันเม่ือนำกระดาษไปทาบ

และใชน้ำหนักกดพิมพพอควร กระดาษ
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เปนภาพน้ันซิลิโคนจะถูกกัดออกไป อีกทั้ง

มีการพัฒนาเครื่องพิมพใหพิมพงานเร็วขึ้น 

แมนยำขึน้ คณุภาพงานพิมพดขีึน้ เนือ่งจาก

คณุภาพงานพมิพทีด่แีละมีความคลองตวัสงู 

รวมท้ังสามารถพิมพลงบนวัสดุพิมพหลาย 

ชนดิไมวาจะเปนกระดาษผิวหยาบ พลาสติก 

ผาแพร หรือแผนโลหะ จึงเปนที่นิยมและ

ใชกนัอยางแพรหลายและกวางขวางในปจจบุนั 

นยิมใชพมิพ สมดุ หนงัสือ ใบปลิว โปสเตอร 

เปนตน 

การพิมพผานฉากพิมพ (Serigraphic 

printing process) เปนการพิมพทีม่มีาตัง้แต

ยุคโบราณ ประกอบดวยการพิมพฉลุลาย 

(Stencil) และการพิมพระบบซิลคสกรีน 

(Silk screen)  

๏ การพมิพสเตนซลิ (Stencil Printing) 

เปนการพิมพพื้นฉลุ โดยทำแมพิมพแบบ

งายๆ ดวยการตัดเจาะกระดาษหรือวัสดุ

อื่นเปนชองตามลักษณะของรูปที่ตองการ 

ทาบแมพิมพลงบนสิ่งที่ตองการพิมพแลว

ใชหมกึพนหรอืปาดบนแมพมิพ กจ็ะไดภาพ

ดังกลาว ในยุคแรกๆ มีการพิมพตัวอักษร 

เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณตางๆ ดวยวิธี

ดงักลาว ประเทศจีนไดใชวธินีีพ้มิพภาพบนผา

ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 6 การพิมพแบบนี้

มักมีปญหาคือ แมพิมพซึ่งทำจากกระดาษ

หรือวัสดุอื่นในสมัยนั้นไมคอยแข็งแรง จึง

พิมพชิ้นงานไดนอย และลวดลายของภาพ

หรือตัวอักษรจะมีบางสวนขาดหายไป  

เนือ่งจากการตัดแมพมิพตองเหลือสวน

ของเน้ือแมพมิพสำหรบัยดึตดิกนั ไมหลดุลุย 

ทำใหงานพิมพดูไมสวยงาม ตอมามีการใช

แผนโลหะทำเปนแมพิมพเพื่อใหแมพิมพ

แข็งแรงขึ้น แตสรางความลำบากในการทำ

แมพิมพและใชเวลาในการทำ จากนั้นมี

การพัฒนาใหกระดาษทนทานขึ้น และ 

มีผูนำกระดาษไปเคลือบไขแลวใชโลหะ

ปลายแหลมท่ิมดวยมือลงบนกระดาษไข

เปนรูเล็กๆ เรียงกันใหเปนภาพขึ้น  

ซึ่งไดมีการประดิษฐเครื่องพิมพที่ใช

หลักการดังกลาวไดสำเร็จ เรียกวาเครื่อง

พิมพโรเนียว หรือเครื่องทำสำเนาสเตนซิล 

(Stencil Duplicator) และยังประดิษฐ

ปากกาสเตนซิล (Stencil Pen) ใชแทน

โลหะปลายแหลม ตอมามกีารพฒันาวธิกีาร

สรางภาพบนกระดาษไขโดยใชวธิกีารฉายแสง

ซึ่งใชไดจนถึงปจจุบัน  

๏ การพิมพซิลคสกรีน (Silkscreen 

Printing) ในคริสตศตวรรษท่ี 17 ชาวญ่ีปุน

ไดใชเสนผมของคนและกาวมาทำแมพิมพ

แบบฉลุขึ้น ทำใหไดงานท่ีละเอียดกวาการ

ตัดกระดาษ เรียกกรรมวิธีการพิมพนี้วา 

การพิมพแฮรสเตนซิล (Hair Stencil) และ

ตอมาไดมีการใชเสนไหมซึ่งแข็งแรงกวามา

ใชทำแมพมิพแทนเสนผม จงึเรยีกกรรมวธินีี้

วา การพมิพซลิคสกรนี (Silkscreen Printing) 

วธิกีารพมิพคอื จะใชแผน Screen ขงึใหตงึ

เปนกรอบภาพ (Frame) เมื่อไดรูปรอย

หรือตัวอักษรบนแมพิมพดังกลาวแลวก็

สามารถนำไปวางบนสิง่ทีต่องการพมิพลงไป 

(Substrates) เชน กระดาษ ผา ไม โลหะ 

พลาสติก เปนตน  

หลังจากน้ันก็ปาดหมึกสีลงไปบน 

แผนสกรีน แลวปาดหมึกดวยสันยาง 

(Squeegee) สีหรือหมึกก็จะไหลทะลุลง

ไปตามแผนสกรีน ตอมาไดมีการประดิษฐ

เครื่องพิมพสกรีนขึ้นสำเร็จ ทำใหพิมพงาน

รวดเร็วขึ้น การพิมพซิลคสกรีนไดรับการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง และมีการใชอยาง

กวางขวางเนือ่งจากตนทุนตำ่และใชงานงาย 

ในปจจุบันมีการใชผาใยสังเคราะห

แทนผาไหมในการทำแมพิมพ และใชสาร

ไวแสงเคลือบกอนที่จะนำภาพตนแบบทาบ 

แลวสรางภาพดวยการฉายแสง แตเดิมการ

พิมพซิลคสกรีนมีปญหา คือ ความลาชา 

เพราะตองรอนานกวาหมึกพิมพจะแหง  

แตปจจบุนัไดมกีารใชหมึกพมิพทีแ่หงตวั

ดวยรังสียูวี เมื่อพิมพแลวเอาไปผานรังสียูวี 

หมึกพิมพก็จะแหงทันที ทำใหสะดวกและ

รวดเร็วมาก นอกจากนี้ ยังสามารถพิมพ

ลงบนวัสดุการพิมพไดทุกชนิด โดยการ

เลือกใชหมึกพิมพที่เหมาะกับวัสดุที่จะใช

พิมพ เชน พิมพลงบนพลาสติก ผา ไม 

แกว กระดาษ  

การพิมพระบบน้ีถกูนำไปใชกบัส่ิงพิมพ

ประเภทตางๆ เชน โปสเตอรโฆษณาขนาดใหญ

ที่พิมพลวดลายบนขวดบรรจุภัณฑทุกชนิด 

กระเบ้ืองเคลือบ พิมพผา เสื้อ และส่ิงทอ

ตางๆ ตลอดจนแผงวงจรอิเลก็ทรอนกิสสิง่พมิพ

ประเภททีต่องการพมิพจำนวนนอยแตตองการ

ความสวยงาม  

การพิมพซิลคสกรีนไดรับ 
การพัฒนาอยางตอเนื่อง  
และมีการใชอยางกวางขวาง 

เน่ืองจากตนทนุตำ่และใชงานงาย 
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การพิมพ ระบบดิจิตอล (D ig i ta l 

Printing) เปนระบบการพิมพที่พัฒนาโดย

เปนผลสืบเน่ืองมาจากพัฒนาการดาน

คอมพิวเตอรและอุปกรณที่ เกี่ ยวเ น่ือง 

เครื่องพิมพที่ตอพวงกับคอมพิวเตอรใน 

ยคุแรกๆ ใชพมิพเฉพาะตัวอักษรโดยไมได

เนนความสวยงาม ภายหลงัจากมีการพฒันา

เครื่องคอมพิวเตอรขนาดเ ล็ก เรี ยกว า 

ไมโครคอมพิวเตอร  

เครื่องพิมพตอพวงกับคอมพิวเตอร

หรือพรินทเตอรไดมีการพัฒนาดวยเชนกัน 

มีการประดิษฐเครื่องพรินทเตอรโดยใช

หลักการพิมพแบบตางๆ เชน การพิมพ

แบบถายโอนความรอน (Thermal Transfer 

Printing) ซึ่งใชหลักการถายความรอนจาก

หัวพิมพไปยังฟลมที่เคลือบดวยหมึกพิมพ

ทำใหหมึกพิมพหลุดไปเกาะติดกับวัสดุ 

ใชพิมพจนเกิดเปนภาพ การพิมพแบบ 

พนหมึก/อิงคเจ็ท (Inkjet Printing) ซึ่งใช

หลักการพนหยดหมึกเล็กๆ จากหัวพนไป

สรางเปนภาพบนวัสดุใชพิมพ  

การพมิพแบบไฟฟาสถติย (Electrostatic 

Printing) ซึ่งใชหลักการควบคุมลำแสง

สรางภาพเปนประจุไฟฟาบนกระบอกโลหะ

แลวใหผงหมึกไปเกาะบนกระบอกโลหะ

ตามบริเวณท่ีมีประจุอยูเกิดเปนภาพท่ีถูก

ถายทอดไปเกาะตดิบนวสัดุใชพมิพอกีทหีนึง่ 

เครื่องพิมพแบบไฟฟาสถิตยที่ใชลำแสงเปน

แสงเลเซอรจะเรียกวา เครื่องพิมพเลเซอร 

หรือเลเซอรพรินทเตอร (Laser Printer)  

การพิมพระบบดิจิตอลมีการพัฒนาให

มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งดานคุณภาพท่ีดี 

ความเร็วในการพิมพที่สูงขึ้น และคาใชจาย

ตอแผนพิมพที่ถูกลง 

ไดมกีารนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช

เพ่ือลดขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการกอน

การพิมพ (Pre-Press) ใหนอยลง ตั้งแต

การเรียงพิมพ การจัดอารตเวิรค การถาย

ฟลม การประกอบหนา การวางหนา และ

การทำแมพิมพ ซึ่งไดถูกจัดรวบรวมอยู 

ในกระบวนการเพียงขั้นตอนเดียวหรือ 2  

ขั้นตอน กอนไปสูระบบการพิมพ (Press) 

ตอไป และไดววิฒันาการไปสูการพมิพระบบ

คอมพิวเตอร (Computerized System) ที่

ทำใหกระบวนการพิมพมีเพียง 2 ขั้นตอน

คือ การจัดเรียงพิมพ แยกสีดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร และสงสัญญาณไปสูการพิมพ

เพียงขั้นตอนเดียว 

ความนิยมในการใชงานอินเทอรเนต็ได

ทำใหอุตสาหกรรมการพิมพเปลี่ยนแปลงไป 

คุณสมบัติพิเศษของอินเทอรเน็ตท่ีสามารถ

ใหขอมูลไดเปนจำนวนมากภายในเวลาอัน

รวดเร็ว ทำใหสามารถสงขอมูลการพิมพ

ไปไดทุกมุมโลก แต ในอีกแงมุมหนึ่ ง  

อนิเทอรเนต็ไดทำใหแนวโนมของอตุสาหกรรม

การพิมพเปล่ียนแปลงไป การเกิดขึ้นของ 

E-Commerce, E-Book ขอมูลตางๆ ถูก

เผยแพรผานอนิเทอรเนต็ควบคูไปกบัการพมิพ

ลงบนกระดาษ หรือบางอยางนำเสนอใน

รูปแบบของ Soft File เพียงอยางเดียว ซึ่ง

มีขอไดเปรียบหลักคือ การลดตนทุน อาจ

มีสวนที่ทำใหการเติบโตของอุตสาหกรรม

การพิมพถดถอยลง 

ที่มา : บทความเรื่อง เทคโนโลยีการ

พิมพระบบดิจิตอล (Digital Pr int ing 

Technology) โดย ดร.กาว ีศรกีลูกจิ : ภาค

วิชาวัสดุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ht tp://www.agro.cmu.ac. th/

depar tment/PKT/Packag ing1 .1/

PACKAGINGLEARNING0-1.htm 

ht tp : / /www.vcharka rn .com/

varticle/38234 

เทคโนโลยีการพมิพระบบดิจติอล  
เปนววิฒันาการการพิมพยคุใหม  
ทีไ่มจำเปนตองใชแมพมิพอกีตอไป  

นยิมใชอยางแพรหลาย 
กบัวสัดสุิง่พมิพ 

เทคโนโลยีการพิมพระบบดิจิตอล 

เปนวิวัฒนาการการพิมพยุคใหม ที่ไม

จำเปนตองใชแมพิมพอีกตอไป ทำให 

ลดตนทุนการผลิตลงและประหยัดเวลา 

นิยมใชอยางแพรหลายกับวัสดุสิ่งพิมพ

กระดาษ แตมีขอจำกัดดานความเร็วใน

การพิมพที่ยังสูการพิมพระบบอ่ืนๆ ไมได 

จึง เหมาะกับงานพิมพที่มีจำนวนนอย  

แตตองการคุณภาพสูงและความรวดเร็ว 

โดยเฉพาะสินคาท่ีผลิตตามสั่ง สินคาแฟชั่น 

ปายโฆษณา ประชาสัมพันธตางๆ และ

สินคาหรูที่ผลิตในจำนวนจำกัด 
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เครื่ อง จักรหลักๆ ที่ นำมาใช ใน

อุตสาหกรรมการพิมพ ไดแก สแกนเนอร 

อมิเมจเซตเตอร และเครือ่งพมิพระบบตางๆ 

เชน เครื่องพิมพแบบออฟเซต แบบเลต- 

เตอร เพรส แบบเฟลกโซกราฟ และ 

แบบกราเวียร เปนตน 

ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ประเทศไทย

ยังคงพึ่งพาการนำเขาเคร่ืองจักรสำหรับ

การพิมพจากตางประเทศ โดยเฉพาะ

เครื่องจักรที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจาก

การพิมพมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย

สวนใหญแลวจะนำเขาจากประเทศเยอรมนี

ญีปุ่น และสหรัฐอเมริกา สำหรบัประเทศไทย

เองยังไมสามารถผลิตเครื่องจักรสำหรับ

งานพิมพที่มีเทคโนโลยีสูงๆ ได 

แผนแมบทอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ จัด

ทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ระบุสภาวะการผลิตและนำเขาเครื่องจักร

และอุปกรณการพิมพ สรุปไดดังนี้ 

- เครื่องพิมพระบบออฟเซตยังคง

ตองนำเขาเกือบทั้งหมด 

- เคร่ืองพิมพระบบกราเวียร มีทั้งท่ี

นำเขาและผลิตในประเทศ สวนใหญ

จะเปนการผลติตามคำสัง่ของลกูคา 

โดยมีความสามารถในการผลิตได

ตั้งแต 4 ถึง 8 สี ซึ่งเครื่องจักรท่ี

ผลิตในประเทศนี้ มีราคาต่ำกวา

เครื่องจักรนำเขามากถึง 4 - 5 เทา 

- เครื่องพิมพระบบเฟลกโซกราฟ  

มีทั้งนำเขาและผลิตในประเทศ 

โดยมกีารใชเครือ่งท่ีผลติในประเทศ

ประมาณรอยละ 50 - 60 

- เครื่องพิมพระบบสกรีน เปนระบบ

อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ ยังมี

การนำเขาอยู แมวาจะมีโรงงาน

เ ค รื่ อ ง จั ก ร แ ล ะ อุ ป ก รณ 
การ พิ มพ เ ป น อุ ตส าหกรรม
สนับสนุนที่สำคัญในอุตสาหกรรม
การพิมพ และนับเปนการลงทุน 
ที่คิดเปนสัดสวนที่สูงมาก ของ 
เงินลงทุนในอตุสาหกรรมการพิมพ 

ทั้งของไทยและตางประเทศ ที่

สามารถผลิตและสงออก 

- เครือ่งพมิพระบบดจิติอล สวนใหญ

เปนการนำเขา 

- เครื่องจักรและอุปกรณที่ไมไดใช

เทคโนโลยีสงู เชน เครือ่งตดักระดาษ 

ไทยสามารถผลิตและสงออกได 

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒáÅÐÊ‹§ÍÍ¡
à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³� 
ÊÓËÃÑº¡ÒÃ¾ÔÁ¾� 

เครื่องจักรอุปกรณที่ใชในการพิมพจัด

อยูในพิกัดศุลกากรท่ี 84.42 และ 84.43 

ดังนี้ 

 พิกัด 84.42 เครื่องจักรและเครื่อง 

อุปกรณสำหรับหลอตัวพิมพ หรือเรียงพิมพ

สำหรับเตรียมหรือทำบล็อก เพลต ลูกกล้ิง 

หรือองคประกอบอื่นๆ ที่ใชในการพิมพ 

รวมท้ังตัวพิมพ บล็อก เพลต ลูกกล้ิง และ

องคประกอบอ่ืนๆ ที่ทำรอยพิมพแลว และ

บล็อก เพลต ลูกกลิ้งและหินพิมพภาพที่

ไดเตรียมไวเพื่อการพิมพ แยกเปนรายการ

ยอยๆ ไดแก  

(1) เคร่ืองจักรสำหรับเรียงพิมพโดยวิธี

ใชแสง  

เครื่องพิมพระบบกราเวียร 
มีทั้งที่นำเขาและผลิตในประเทศ 
ซึง่เครือ่งจักรทีผ่ลติในประเทศน้ี 
มีราคาต่ำกวาเครื่องจักรนำ

เขามากถึง 4 - 5 เทา 
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(2) เครือ่งจกัรและเครือ่งอุปกรณสำหรบั

เรียงพิมพโดยกรรมวิธีอื่นๆ หรือ

ไมมีอุปกรณหลอตัวพิมพ  

(3) เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณอื่นๆ 

เชน เครื่องจักรหลอตัวพิมพ  

(4) สวนประกอบของเครื่องจักรหรือ

เครือ่งอปุกรณขางตน เชน ตวัพมิพ 

บล็อก เพลต ลูกกลิ้ง 

 พิกัด 84.43 เครื่องพิมพใชสำหรับ

การพิมพ โดยวิธีใชตัวพิมพ บล็อก เพลต 

ลกูกลิง้ และองคประกอบอ่ืนๆ ทีท่ำรอยพิมพ

แลวตามประเภทท่ี 84.42 เครื่องพิมพแบบ

อิงคเจ็ต รวมทั้งเครื่องจักรท่ีใชประกอบ

การพิมพ แยกเปนรายการยอยๆ ไดแก  

(1) เครื่องพิมพออฟเซต  

(2) เครื่องพิมพแบบเลตเตอรเพรส  

(3) เครื่องพิมพแบบเฟลกโซกราฟ  

(4) เครื่องพิมพแบบกราเวียร  

(5) เครื่องพิมพอื่นๆ เชน อิงคเจ็ต  

(6) เครื่องจักรที่ใชประกอบการพิมพ 

มลูคาการนำเขาเครือ่งจกัรและอุปกรณทีใ่ชในการพิมพ พกิดัศลุกากร 84.42 
หนวย: ลานบาท 

ประเทศ »‚ 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 

 1. ญี่ปุน 93.7 92.9 83.3 82.9 111.6 348.6 

 2. เยอรมนี 77.2 113.1 87.1 107.5 52.1 77.2 

 3. อิตาลี 6.7 30.7 44.5 90.6 64.3 35.8 

 4. ไตหวัน 35.7 44.2 31.0 36.1 14.4 74.1 

 5. จีน 34.1 21.7 18.1 37.6 43.1 42.6 

 6. สหราชอาณาจักร 12.3 42.4 23.8 24.3 39.9 29.4 

 7. สหรัฐอเมริกา 22.9 46.8 80.0 40.9 27.8 17.6 

 8. สิงคโปร 68.1 23.1 14.3 27.8 11.7 10.4 

 9. สเปน 13.4 26.2 35.9 24.5 17.9 5.1 

 10. เกาหลีใต 3.2 13.9 6.5 7.3 3.2 4.5 

 11. อื่นๆ 70.4 60.3 82.3 40.4 119.5 93.3 

รวม 437.7 515.3 506.8 519.9 505.4 738.5 

ที่มา: Website ของกรมศุลกากร, 2553 

 
มลูคาการนำเขาเครือ่งจกัรและอุปกรณทีใ่ชในการพิมพ พกิดัศลุกากร 84.43 

หนวย: ลานบาท 

ประเทศ »‚ 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 

 1. เยอรมนี 1,864.0 1,717.7 2,009.4 3,068.4 2,495.4 2,968.8 

 2. ญี่ปุน 867.6 1,482.8 1,996.7 1,221.5 1,639.3 1,399.6 

 3. จีน 35.5 84.4 48.5 290.8 412.2 565.9 

 4. ไตหวัน 406.7 564.7 431.5 530.9 378.6 340.1 

 5. สหรัฐอเมริกา 189.8 243.9 355.9 425.9 382.4 342.2 

 6. สิงคโปร 50.1 152.3 283.4 293.0 305.9 277.2 

 7. อิตาลี 184.9 87.4 286.8 241.5 318.6 195.2 

 8. สหราชอาณาจักร 84.3 164.0 273.7 228.5 221.1 238.6 

 9. สวิตเซอรแลนด 135.4 118.1 184.9 169.9 159.2 16.6 

 10. อิสราเอล 15.8 18.4 73.9 140.2 96.1 69.5 

 11. อื่นๆ 488.9 504.2 701.8 800.8 653.8 965.6 

รวม 4,323.1 5,137.9 6,646.4 7,411.4 7,062.6 7,379.1 

ที่มา: Website ของกรมศุลกากร, 2553 

 

18



มลูคาการสงออกเครือ่งจกัรและอุปกรณทีใ่ชในการพิมพ พกิดัศลุกากร 84.42 
หนวย: ลานบาท 

ประเทศ »‚ 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 

 1. ไตหวัน 4.6 4.6 8.9 39.0 44.7 56.7 

 2. จีน 7.5 19.5 33.0 53.3 28.1 37.6 

 3. ออสเตรเลีย 12.6 14.6 15.2 21.1 33.6 29.4 

 4. เยอรมนี 0.4 2.5 13.2 2.6 17.9 17.3 

 5. อินเดีย 9.6 2.9 46.1 5.2 15.3 9.8 

 6. มาเลเซีย 2.3 9.3 0.7 8.8 9.4 3.6 

 7. อินโดนีเซีย 3.8 3.6 1.9 9.7 5.2 6.0 

 8. ฮองกง 0.3 1.7 2.7 2.2 11.1 4.5 

 9. ปากีสถาน 0.1 1.6 0.4 3.9 4.6 2.8 

 10. สวิตเซอรแลนด - 0.2 1.7 1.2 1.2 - 

 11. อื่นๆ 34.7 48.7 54.2 71.9 79.7 81.9 

รวม 75.9 109.1 177.9 218.9 250.9 249.6 

ที่มา: Website ของกรมศุลกากร, 2553 

 

มลูคาการสงออกเครือ่งจกัรและอุปกรณทีใ่ชในการพิมพ พกิดัศลุกากร 84.43 
หนวย: ลานบาท 

ประเทศ »‚ 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 

 1. ญี่ปุน 295.3 653.3 490.7 529.7 592.9 1,083.2 

 2. สหรัฐอเมริกา 362.4 883.1 562.1 144.7 254.1 947.2 

 3. มาเลเซีย 429.2 527.6 438.1 408.2 401.0 297.4 

 4. ฮองกง 3.3 56.9 61.9 116.3 561.6 392.8 

 5. สหราชอาณาจักร 452.1 755.3 1,942.3 254.3 281.4 191.4 

 6. สิงคโปร 31.1 23.2 47.4 109.8 141.3 168.8 

 7. จีน 5.8 7.2 55.9 37.4 70.4 222.9 

 8. เยอรมนี 200.9 74.5 15.2 34.4 43.6 31.4 

 9. ไตหวัน 2.6 1.6 9.4 9.9 11.0 15.3 

 10. เวียดนาม 29.9 8.4 23.8 10.1 21.9 30.1 

 11. อื่นๆ 95.1 107.7 271.8 107.2 332.6 230.6 

รวม 1,907.5 3,098.7 3,918.6 1,761.8 2,711.8 3,611.4 

ที่มา: Website ของกรมศุลกากร, 2553 

¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ã¹¡Ô¨¡ÒÃ¼ÅÔμà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã 
áÅÐÍØ»¡Ã³�ÊÓËÃÑº¡ÒÃ¾ÔÁ¾� 

การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ เปน

กจิการทีบ่โีอไอสนับสนุนมาอยางตอเน่ืองกวา 

40 ป ตั้งแตแรกมีพระราชบัญญัติสงเสริม

การลงทุน โดยการใหสิทธิประโยชนตางๆ 

แกโครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ และยัง

จดักจิกรรมเพือ่ชกัจงูการลงทุน ทัง้ในประเทศ

และตางประเทศ เพือ่กระตุนใหเกดิการลงทนุ

เพิม่มากขึน้อกีดวย ทัง้นี ้การผลติเครือ่งจกัร

และอุปกรณสำหรับการพิมพ ไดใหการ 

สงเสริมฯ ในประเภท 4.2 กิจการผลิต

เครื่องจักร อุปกรณและชิ้นสวน 

จากฐานขอมูลของบีโอไอ ณ เดือน

ตุลาคม 2553 การผลติเครือ่งจกัรและอปุกรณ

สำหรับการพิมพ มีผูไดรับการสงเสริมฯ  

10 โครงการ มีกำลังผลิตชิ้นสวนประกอบ

ของเครือ่งจกัร สำหรบังานพิมพรวมประมาณ 

200,000 ชุดตอป  

การผลิตเครื่องจักรและ
อุปกรณเปนกิจการที่บีโอไอ
สนับสนุนมาอยางตอเนื่อง 

โดยการใหสิทธิประโยชนตางๆ 
และจัดกิจกรรม 

เพื่อชักจูงการลงทุน 

สวนใหญเปนการผลิตชิ้นสวนประกอบ

ของเครื่องจักร สำหรับงานพิมพบรรจุภัณฑ

และส่ิงพิมพ ประเภทกระดาษ หนังเทียม 

ผาพิมพและวอลลเปเปอร เชน ลูกกล้ิง

และสวนประกอบสำหรับพิมพหรืออัดลาย 

(PRINTING ROLLERS, EMBOSSING DIES 

และ ANVIL ROLLERS) และแมพิมพตัดทั้ง

แบบลูกกลิง้และแบบแผน (CUTTING ROLLERS 

AND CUTTING PLATE)  

นอกจากนีย้งัมกีารผลติอุปกรณสำหรบั

เครือ่งผลติกระดาษ เชน FILTER CONVEYOR 

และ DEWATERING BLADES ซึง่เปนอปุกรณ

ในระบบแยกน้ำ (DEWATERING) ออกจาก

กระดาษและเย่ือกระดาษ  

โดยทั้งการผลิตชิ้นสวนประกอบของ

เครือ่งจกัร สำหรบังานพมิพบรรจภุณัฑและ

สิง่พมิพ และเครือ่งจกัรสำหรบัผลติกระดาษ 

เปนการผลิตเพ่ือจำหนายใหลูกคาภายใน

ประเทศและทดแทนการนำเขาประมาณ

รอยละ 70 สวนที่เหลือเปนการสงออกไป

จำหนายตางประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาค

เอเชยีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนหลัก 

สำหรับเครื่องจักรครบชุดสำเร็จรูปที่

ผานมาน้ัน ไดรับการสงเสริมฯ มีเฉพาะ

การผลติเครือ่งพมิพแบบสกรีน เชน SCREEN 
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PR INT ING MACHINES และ CD 

PRINTING MACHINES เปนตน 

ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

มาตรการสงเสริมการลงทุนที่เกี่ยวของ

กับอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ

สำหรับการพิมพในปจจุบัน ไดแก 

1. ประกาศคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนที่ 10/2552 เรื่อง ประเภท ขนาด 

และเงื่อนไขของกิจการที่ใหการสงเสริม

การลงทุน 

ตามประกาศดังกลาว กำหนดให 

การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณสำหรับ 

การพมิพ เปนกิจการทีส่ามารถใหการสงเสริมฯ 

ไดในประเภท 4.2 กิจการผลิตเคร่ืองจักร

และอปุกรณ โดยเปนกจิการทีใ่หความสำคญั

เปนพิเศษ จะไดรับสิทธิและประโยชน 

ดังนี้ 

- ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับ

เครื่องจักรทุกเขต 

- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

เปนระยะเวลา 8 ปทุกเขต 

- สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตาม

หลกัเกณฑ ประกาศคณะกรรมการ

สงเสรมิการลงทนุที ่1/2543 ลงวนัที ่

1 สิงหาคม 2543 

2. ประกาศคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน ที่ 4/2546 ลงวันท่ี 23 กันยายน 

2546 เร่ือง นโยบายสงเสริมการลงทุน

อุตสาหกรรมการพิมพ 

ใหกิจการที่เกี่ยวของกับการพิมพที่ตั้ง

ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ หรือเขต

อตุสาหกรรมการพิมพ ทีไ่ดรบัการสงเสริมฯ 

ไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้ 

- ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับ

เครื่องจักรไมวาจะตั้งอยูในเขตใด 

- หากตั้งในเขต 1 จะไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 

- หากตั้งในเขต 2 จะไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 

- หากตั้งในเขต 3 จะไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

- สทิธแิละประโยชนอืน่ ใหไดรบัตาม

หลกัเกณฑ ประกาศคณะกรรมการ

สงเสรมิการลงทุนที ่1/2543 ลงวนัที ่

1 สิงหาคม 2543 

3. ประกาศคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนที่ 1/2553 ลงวันที่ 5 มกราคม 

2553 เรื่อง นโยบายสงเสริมการลงทุนแก

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

กิจการผลิตเคร่ืองจักรและอุปกรณ

สำหรับการพิมพ ประเภทยอยท่ี 4.2.4 

กิจการผลิตหรือซอมแซมแมพิมพ เปน 

หนึ่งประเภทกิจการท่ีสามารถพิจารณาให 

การสงเสริมฯ ในการประกอบธุรกิจ SMEs 

โดยจัดเปนกิจการที่มีความสำคัญ และเปน

ประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ จะไดรับ

สิทธิและประโยชน ดังนี้ 

- ยกเวนอากรขาเขาสำหรบัเครือ่งจกัร

ไมวาจะตั้งอยูในเขตใด 

- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

ไมวาจะตั้งอยูในเขตใด โดยไม

กำหนดสัดสวนการยกเวนภาษี 

เงินไดนิติบุคคล 

- สทิธแิละประโยชนอืน่ ใหไดรบัตาม

หลกัเกณฑ ประกาศคณะกรรมการ

สงเสรมิการลงทนุที ่1/2543 ลงวันที ่

1 สิงหาคม 2543 

ทั้งนี้ มีเงื่อนไข ดังนี้ 

- จะตองมขีนาดการลงทนุไมนอยกวา 

500,000 บาท ไมรวมคาที่ดินและ

ทุนหมุนเวียน 

- จะตองมีคนไทยถือหุนไมนอยกวา

รอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

- มอีตัราสวนหนีส้นิตอทนุไมเกนิ 3 / 1 

1. Cutting Die 

2. Embossing Die 

3. Anvil Roller 
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- อนุญาตใหนำเครื่องจักรใชแลวใน

ประเทศ มาใชในโครงการที่ขอรับ

การสงเสริมฯ ไดมีมูลคาไมเกิน  

10 ลานบาท และจะตองลงทุน

เครื่องจักรใหมมีมูลคาไมนอยกวา 

1 ใน 4 ของมลูคาเคร่ืองจกัรใชแลว 

- โครงการท่ีขอรับการสง เสริมฯ 

แตละโครงการ จะตองมีขนาด

การลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุน 

หมุนเวียนไมเกิน 20 ลานบาท  

แตเมื่อรวมทั้งกิจการแลว จะตอง 

มีสินทรัพยถาวรสุทธิ หรือขนาด

การลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุน 

หมุนเวียนไมเกิน 200 ลานบาท 

- จะตองยืน่ขอรบัการสงเสรมิฯ ภายใน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

4. ประกาศคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนที่ 2/2553 ลงวันที่ 23 เมษายน 

2553 เรื่อง การสงเสริมการลงทุนเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

กิจการผลิตหรือซอมแซมแมพิมพ 

เปนหนึง่ประเภทกจิการในกลุมทีใ่ชเทคโนโลยี

ขัน้สงู ตามเกณฑของประกาศคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนท่ี 2/2553 ลงวันที่ 23 

เมษายน 2553 เรื่อง การสงเสริมการลงทุน

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน จะไดรับสิทธิและ

ประโยชน ดังนี้ 

- ยกเวนอากรขาเขาสำหรบัเครือ่งจกัร

ทุกเขต 

- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

โดยไมกำหนดสัดสวนการยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลทุกเขต 

- สิทธิและประโยชนในเขตสงเสริม

การลงทนุ ตามมาตรา 35 (1), 35 (2) 

และ 35 (3) 
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จากสิทธิและประโยชนของบีโอไอ จะ

เห็นไดวาการผลิตอุตสาหกรรมการพิมพ 

ไมวาจะเปนการผลิตตั้งแตเริ่มแรกของ

อุตสาหกรรม คือ การผลิตเครื่องจักรและ

อุปกรณ ถึงขั้นตอนการพิมพก็ตาม ไดมี

มาตรการสนับสนุน ชวยเหลือ ไวครบถวน 

ซึง่อตุสาหกรรมการพิมพในประเทศ มผีูผลติ

ครบตั้ งแตขั้นตอนกอนการพิมพ เชน  

การออกแบบ ขั้นตอนการผลิต (การพิมพ

และลงเทคนิคพิเศษตางๆ) และขั้นตอน

หลงัการพิมพ ซึง่ไดแก การรวม การเขาเลม 

ตลอดไปจนถึงการจดัจำหนาย ความสะดวก

ในการสงออก ทั้งหมดดังกลาวขางตน  

นับไดวาไทยยังมีศักยภาพในการผลิตใน

อุตสาหกรรมน้ี 

ที่ใชเทคโนโลยีในระดับสูงในประเทศ ยัง

ไมไดรับการพัฒนา และยังขาดผูประกอบ

การที่มีความรูดานนวัตกรรมการผลิตใน

เครื่องจักรส่ังพิมพอยู จึงยังเปนชองทางที่

จะใหผูประกอบการท่ีมีความพรอมดังกลาว 

มองเห็นชองวางและโอกาสที่ ไทยยังมี

ความตองการเครื่ องจักรและอุปกรณ  

เพื่อเติมเต็มในสวนของการผลิตตนน้ำของ

อุตสาหกรรมการพิมพ 

โดยหากผูประกอบการตองการทราบ

รายละเอียดเพ่ิมเตมิ เพือ่ขอรับการสงเสริมฯ 

ตามมาตรการใดมาตรการหนึ่ง สามารถ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ ศูนย

บริการลงทุน โทร. 0 2553 8111 โทรสาร 

0 2553 8222 อีเมล : head@boi.go.th 

เว็บไซต : www.boi.go.th 
แมวาอุตสาหกรรมการพิมพ

จะพัฒนาไปมาก  
แตเครื่องจักรที่ใชเทคโนโลยี 

ในระดับสูงในประเทศ 
 ยังไมไดรับการพัฒนา 

หากเมื่อนับรวมกับมาตรการสงเสริม

การลงทุนขางตน จะเห็นไดวาไทยยังมี

โอกาสในการเปนศูนยกลางการผลิตใน

อุตสาหกรรมน้ีไดเปนอยางดี  

อยางไรก็ตาม แมวาอุตสาหกรรม 

การพิมพจะพัฒนาไปมาก แตเครื่องจักร 
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ปจจุบันศูนยกลางธุรกิจสำนักพิมพ

ของโลกจะตั้งอยูในมหานครขนาดใหญ 

เชน นครนิวยอรก กรุงลอนดอน ฯลฯ โดย

รัฐบาลหลายประเทศไดใหความสนใจแก

กิจการสำนักพิมพ (Publisher) เนื่องจาก

ถือวาเปนกิจการท่ีนำเสนอความรูใหแก

ประชาชนและมีมูลคาเพิ่มสูง เปนตนวา 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรถือวาสำนักพิมพ

เปนสวนหนึง่ของธรุกจิสรางสรรค (Creative 

Sector) ซึ่งประกอบดวย แฟช่ัน ดนตรี 

ภาพยนตร โฆษณา ศิลปะ สถาปตยกรรม 

สำนักพิมพ ฯลฯ 

แมธุรกิจสำนักพิมพและอุตสาหกรรม

การพิมพมีความสัมพันธอยางใกลชิด แต 

รูปแบบของธุรกิจสำนักพิมพแตกตางจาก

ธุรกิจการพิมพมาก ขณะที่ธุรกิจการพิมพ

มลีกัษณะท่ีใชทนุเขมขน (Capital Intensive) 

โดยปจจยัสำคญัในการแขงขนัอยูทีเ่ครือ่งจกัร

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

แตธุรกิจสำนักพิมพกลับตรงกันขาม 

เปนธุรกิจที่ใชทุนในลักษณะเครื่องจักรและ

อุปกรณคอนขางนอย แตใชความรูและ

ความคิดสรางสรรคสูงมาก โดยจะตอง

พยายามจัดพิมพหนังสือ ท่ีสนองความ

การดำเนินธุรกิจสำนักพิมพมี
ขัน้ตอนมากมาย ตัง้แตหานกัเขยีน 
การแตงตั้งบรรณาธิการ การ 
จดัพมิพ และการวางจำหนาย 

บรรยากาศการปฏิบัติงานของหนังสือพิมพอาซาฮีชิมบุนของญี่ปุน เมื่อประมาณ 20 ปมาแลว 

แมธุรกิจสำนักพิมพ 
และอุตสาหกรรมการพิมพ 
มีความสำคัญอยางใกลชิด 
แตรปูแบบของธุรกจิสำนกัพมิพ
แตกตางจากธรุกจิการพมิพมาก 
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ตองการของตลาด ตองมีความเชี่ยวชาญ

ดานการตลาดและการโฆษณาประชาสมัพันธ 

นอกจากน้ี จะตองพฒันาเครอืขายเชือ่มโยง

กับบรรดานักเขียนคนสำคัญ เพื่อตีพิมพ

ผลงานของนักเขียนนั้นๆ 

อนึง่ เดมิธรุกจิสำนกัพมิพจะครอบคลุม

การจำหนายหนงัสอืดวย แตในชวงศตวรรษ

ที ่19 ไดมแีนวโนมแยกจากกนั โดยกจิกรรม

จำหนายหนังสอืจะเปนของบริษทัรบัจำหนาย 

ซึ่งตองจัดสงไปยังรานหนังสือที่มีจำนวน

มาก อยางไรก็ตาม ปจจุบันรานหนังสือได

เปนเครือขายรานขนาดใหญ เชน Barn & 

Noble, Borders ฯลฯ ทำใหสำนักพิมพ 

มีแนวโนมจะติดตอตรงกับรานหนังสืออีก

ครั้งหนึ่ง 
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รูปแบบการเขียนหนังสือเพื่อตีพิมพ

สามารถจำแนกออกเปนรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

รปูแบบแรก เปนการเขยีนโดยพนักงาน

ของสำนักพมิพเอง เปนรปูแบบท่ีมนีอยมาก 

ยกเวนกรณขีองหนงัสอืพมิพ ซึง่จะมนีกัเขยีน

ของตนเองจำนวนมาก เนื่องจากจำเปน

ตองทำงานแขงกับเวลา อยางไรก็ตาม 

ปจจุบันธุรกิจหนังสือพิมพเผชิญกับปญหา

ยอดจำหนายลดลงมาก จงึพยายามลดจำนวน

พนักงานประจำลงเพ่ือลดตนทุนคงที่ 

รูปแบบท่ีสอง รับผลงานการเขียนของ

บคุคลภายนอกมาตีพมิพ โดยเฉพาะกรณีของ

หนังสือ สวนใหญจะเขียนโดยนักเขียนอื่นที่

ไมใชพนกังานของสำนักพมิพ ทีม่าตดิตอกบั

สำนักพิมพเพื่อขอตีพิมพ สำหรับนักเขียน

ทีม่ชีือ่เสยีง จะจางตวัแทนท่ีเรยีกวา Literary 

Agent ในการเจรจากับสำนักพมิพตางๆ ใน

การจดัพมิพ โดยนกัเขยีนจะจายผลตอบแทน

รอยละ 10 - 15 จากรายไดที่ตนไดรับ เปน

คาตอบแทนใหแกนายหนา  

กรณีนักเขียนท่ีไมมีชื่อเสียง จะสง 

ผลงานไปยังสำนักพิมพตางๆ เพื่อเสนอให 

ตีพิมพ ซึ่งสำนักพิมพจะมีทีมงานอานงาน

นั้นๆ เพื่อประเมินในประเด็นตางๆ เชน 

คณุภาพของงาน โอกาสทางการตลาด ฯลฯ 

หากประเมินแลวเห็นวาเหมาะสม ก็จะรับ

ไปดำเนินการจัดพิมพเผยแพรตอไป โดยมี

โอกาสไมสงูนกัทีส่ำนกัพมิพจะตกลงจดัพมิพ 

หากไมจัดพิมพ ก็จะจัดสงตนฉบับกลับคืน

ไปยังนักเขียน 

บางครัง้สำนกังานพมิพจะไมรบัตนฉบับ 

จาก นัก เขี ยน ท่ี ไม มี ชื่ อ เ สี ย ง โดยตรง 

เนื่ องจากเห็นว ามีผู ส งมาจำนวนมาก 

ทำให เปนภาระในการอาน โดยจะให 

นักเขียนสงผาน Literary Agent ที่จะ 

รับภาระในการอาน หาก Literary Agent 

เห็นชอบดวยกับงานเขียนนั้นๆ ถึงจะรับ

เปนตัวแทนมาเจรจากับสำนักพิมพ 

รูปแบบท่ีสาม บรรณาธิการของ 

สำนักพิมพ เห็นวามีประเด็นที่นาสนใจ 

แลวไปติดตอกับนักเขียนใหเขียนเรื่องราว

ดังกลาว 

รูปแบบที่สี่ เปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 

เปนตนวา ผูนำประเทศ นักธุรกิจ ท่ีมี 

ชื่อเสียง ดาราภาพยนตร นักรอง ฯลฯ 

บรรณาธกิารจะไปตดิตอเพือ่ขอใหเขยีนหนงัสอื

อัตชีวประวัติ กลยุทธการดำเนินธรุกจิ ฯลฯ 

โดยหากไมมีเวลาเขียนหรือไมมีทักษะใน

การเขยีน กจ็ะชวยเหลอืโดยการสงนกัเขยีน

มาชวยเขียนและเรียบเรียงขอมูล 

à¨Ã¨Ò¡Ñº¼ÙŒà¢ÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í 

หากสำนักพิมพตกลงจะจัดพิมพ ก็จะ

ทำการเจรจากับผูเขียนหรือตัวแทนของ 

ผูเขียนในรายละเอียดในประเด็นตางๆ  

ประการแรก คาตอบแทนสินทรัพย

ทางปญญา ปกติจะจายเงินคาลิขสิทธิ์

ประมาณรอยละ 10 - 15 ของราคาปกของ

หนังสือ โดยจะจายเงินลวงหนาใหประมาณ 

1 ใน 3 ของจำนวนหนังสือที่จะจัดพิมพ

จำหนาย  

กรณีที่ เปนนักเขียนที่มีชื่อเสียง จะ 

ไดรับเงินลวงหนาเปนสัดสวนมากกวานี้ 

ซึ่งนับเปนปญหาใหญสำหรับสำนักพิมพ 

เนื่องจากผูเขียนจะไดรับเงินจำนวนมาก 

แมประสบความสำเร็จจำหนายหนังสือ

จำนวนมาก แตสำนักพิมพจะไดรับกำไร

คอนขางนอย 

Pearl Buck นักเขียนนวนิยายของสหรัฐฯ ที่มี 
ชื่อเสียงในอดีต โดยผลงานท่ีมีชื่อเสียงมาก คือ 
นวนิยายเรื่อง The Good Earth ตีพิมพเมื่อป 
2474 และไดรับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม
เมื่อป 2481 

คาตอบแทนทรัพยสิน 
ทางปญญา ปกติจะจายเงิน

คาลิขสิทธ์ิ ประมาณ 
รอยละ 10 - 15 

ของราคาปกของหนังสือ 
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อนึ่ง นักเขียนบางคน โดยเฉพาะ 

นักเขียนท่ีมีชื่อเสียง จะขายลิขสิทธิ์ใน 

รูปหนังสือแกสำนักพิมพ แยกตางหากจาก

ลิขสิทธ์ิในการนำเน้ือหาไปสรางภาพยนตร 

ซึ่งจะนำไปจำหนายแกผูสรางภาพยนตร 

ประการท่ีสอง บางคร้ังผลงานเขียน

ยงัไมเปนนาพอใจ สำนักพิมพอาจจะกำหนด

เงื่อนไขใหผูเขียนตองไปปรับปรุงตนฉบับ

ใหดีขึ้นกอนจึงจะจัดพิมพ เปนตนวา 

ปรับปรุงดานสำนวนการเขียนหรือปรับปรุง

เนื้อหาในรายละเอียด  

áμ‹§μÑé§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ 

เม่ือบรรณาธิการเห็นชอบกับตนฉบับ

แลว จากนั้นสำนักพิมพจะแตงตั้งบุคลากร

ของตนเองหรือทีจ่างมาพิเศษเพ่ือเปน Copy 

Editor เพื่อใหบรรณาธิการปรับปรุงตนฉบับ

ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยดำเนินการ

ในดานตางๆ เปนตนวา 

ประการแรก ตรวจสอบและปรับปรุง

สำนวนการเขียน การปรบัปรุงชือ่ของหนังสอื 

ชื่อ เรื่ องของแตละบทในหนังสือ ฯลฯ 

นอกจากน้ี ตองตรวจสอบความถูกตองของ

ภาษาท้ังการสะกดและไวยากรณ ซึ่งเดิม

เปนภาระมาก แตปจจุบันจะมีคอมพิวเตอร

ชวยตรวจสอบให 

ประการที่สอง ตรวจสอบวามีขอความ

ที่จะหมิ่นประมาทบุคคลอื่น ที่จะทำให

ตนเองถูกฟองรองหรือไม เน่ืองจากแม 

ไมไดเขียนขอความที่หมิ่นประมาทดวย

ตนเอง แตสำนักพมิพจะตองรวมรบัผดิชอบ

คาเสียหายกรณีถูกฟองรองดวย 

ประการที่สาม บางสำนักพิมพยังมี

บุคคลท่ีเรียกวา Fact Checkers เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองของขอเท็จจริงท่ี

กลาวอางถึงในหนังสือ โดยเฉพาะกรณีที่

ไมไดเปนหนังสือนวนิยาย 

Ñ́̈ ¾ÔÁ¾�à»š¹»¡Í‹Í¹áÅÐ»¡á¢ç§ 

เม่ือไดตนฉบับสมบูรณแลว จะมอบ

ใหบุคลากรของตนเอง หรือบุคคลภายนอก 

เรยีกในชือ่วา Freelance Designers ทำการ

ออกแบบหนังสือ คัดเลือกภาพประกอบ 

ออกแบบปก เลื อกประเภทกระดาษ  

ตัวอักษร ตลอดจนกําหนดรูปเลม วิธีการ 

เย็บสันหนังสือ จากนั้น จึงจัดเรียงหนา 

หนังสือดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน  

โปรแกรม Publ ishing, PageMaker, 

Photoshop ฯลฯ จากนั้นจะตรวจปรูฟ 

และนําอารตเวิรกที่ไดนั้นสงตอใหโรงพิมพ

เพื่อจัดพิมพตอไป 

 

สำหรับการจำหนายหนังสือปกติแลว 

จะพิมพออกในรูปหนังสือปกแข็งกอน โดย

จำหนายในราคาสูง เมือ่วางจำหนายระยะหน่ึง 

จากน้ันจะวางจำหนายในรูปปกออนในราคา

ตำ่กวา แตปจจบุนัมปีญหาวาหนงัสอืปกแขง็

ที่วางขายมากกวาครึ่ง จะสงกลับคืนมายัง

สำนักพิมพเนื่องจากขายไมได 

เพื่อแกไขปญหาขางตน จึงมีแนวโนม

ใหมวากรณีหนังสือท่ีเขียน โดยนักเขียนท่ี

ไมมชีือ่เสยีงหรอืนกัเขยีนหนาใหม สำนกัพมิพ

จะวางจำหนายเริม่แรกในรูปหนังสอืปกออน

ไปเลย หรือเรียกวา Paperback Originals 

ซึ่งมีขอดี คือ เปนหนังสือราคาถูกตั้งแต

เริ่มตน แมหนังสือจำหนายไมหมด ราน

หนังสือก็ยังสนใจที่จะเก็บบางสวนเอาไวใน

ชั้นจำหนาย ไมสงคืนใหสำนักพิมพทั้งหมด

เหมือนกับกรณีหนังสือปกแข็ง 

อยางไรก็ตาม มีผูไมคอยเห็นดวยนัก 

เนื่องจากจะสงผลกระทบตอภาพลักษณ

ของนักเขียนคนน้ันๆ วาเปนนักเขียนไมมี

ชื่อเสียง นอกจากนี้ ยังสงผลทำใหรายได

ของนักเขียนลดลง กลาวคือ ในสหรัฐฯ 

กรณีหนังสือปกแข็ง ผูเขียนจะไดรับสวน

แบงมากกวา คือ ประมาณรอยละ 15 ของ

ราคาปก ขณะท่ีหนังสือปกออน ผูเขียนจะ

ไดรับเพียงรอยละ 7.5 ของราคาปก  

¢ÒÂË¹Ñ§Ê×Í¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§μ‹Ò§æ 

จากนั้นสำนักพิมพจะจำหนายหนังสือ

ผานชองทางตางๆ เปนตนวา กรณีหนังสือ

ปกแข็งราคาปก 27.95 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง

สำหรับการจำหนายหนังสือ
ปกติแลว จะพิมพออก 
ในรูปหนังสือปกแข็งกอน  
เมื่อวางจำหนายระยะหน่ึง  
จากนั้นจะวางจำหนาย 

ในรูปปกออน ในราคาต่ำกวา 
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คุณริสรวล อรามเจริญ นายกสมาคม

ผู จั ดพิมพ และผู จำหน ายหนั งสื อแห ง

ประเทศไทย ประมาณการวาในป 2552 มี

มลูคา 18,800 ลานบาท เตบิโตขึน้รอยละ 1 

จากมูลคาในตลาดรวม 18,600 ลานบาท 

ในป 2551 พรอมตั้งขอสังเกตวาสำนักพิมพ

เปนธุรกิจที่เขางาย-ออกงาย ซึ่งผูประกอบ- 

ธุ รกิจสำนักพิมพ ในไทยเปนคนรักใน

วิชาชีพน้ี แมบางคนเพ่ิงเร่ิมตนทำธุรกิจ 

ไมนาน แตหากเห็นชองทางการตลาดและ

สามารถวางระบบแลว ธุรกิจก็สามารถ

เติบโตไดอยางรวดเร็ว 

คุณริสรวลไดกลาวเพ่ิมเติมวาจากการ

สำรวจในป 2552 พบวามีจำนวนหนังสือ

ออกใหมทั้งหมด 13,607 หัวเรื่อง คิดเปน

จำนวนเฉล่ีย 37.3 หวัเรือ่งตอวนั มกีำลงัซือ้

หนังสือตอคนตอปประมาณ 296.55 บาท 

เม่ือเทียบกับอัตราการใชจายเงินซื้อหนังสือ

ตอรายไดของคนไทย คิดเปนสัดสวนเพียง

รอยละ 0.22 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑต่ำมาก 

จนอาจกลาวไดวาคนไทยยงัไมใหความสำคญั

กับการลงทุนดานอาหารสมองเทาไรนัก 

สวนสำนักพิมพมีทั้งขนาดเล็ก ขนาด

กลาง และขนาดใหญ จำนวนมากกวา 300 

บริษัท บางบริษัทมีมากกวา 1 สำนักพิมพ 

เปนตนวา กลุมอัมรินทรมีมากถึง 14 

สำนกัพมิพ ดงัน้ัน ความสำเรจ็ในธุรกจินีจ้งึ

ไมใชเรือ่งงาย โดยเคล็ดลบัแหงความสำเร็จ

สามารถสรุปได ดังนี้ 

นักเขียน เปนผูมีชื่อเสียงติดตลาด 

ดังนั้น สำนักพิมพจะตองมีเครือขายเขาถึง

นักเขียนเหลานี้ใหมาเขียนหนังสือใหกับ

ตนเอง 

เนื้อหาของหนังสือ จะตองมีคุณภาพ 

และสอดคลองกับความตองการของตลาด 

โดยจะตองพยายามไมเปนเน้ือหาที่ซ้ำหรือ

คลายคลึงกับหนังสืออื่นๆ ซึ่งวางจำหนาย

กอนหนานี้ และตลาดอ่ิมตัวไปแลว 

บรรณาธิการ เปนตำแหนงที่ทำหนาท่ี

เปนตัวเชื่อมระหวางนักเขียนกับผูอาน  

วิ เคราะหว านัก เขียนไดถ ายทอดส่ิงที่

ตองการเขียนออกมาไดครบถวนหรือไม 

และผูอานเขาใจในส่ิงที่นักเขียนถายทอด

ออกมามากนอยเพียงใด ดงันัน้ บรรณาธกิาร

ที่ดีจะสามารถพัฒนางานเขียนใหมีคุณภาพ

เหมาะสมย่ิงขึ้น  

การออกแบบรูปเลมของหนังสอื ขนาด

ของหนังสือที่ ไดรับความนิยมสูงสุดใน

ประเทศไทย คือ ขนาดพ็อกเก็ตบุค (5 X  

7 ½ นิ้ว) รองลงมา คือขนาด 8 หนายก  

(7 ½ X10 ¼ นิ้ว) และขนาด A4 ( 8 ¼ X  

11 ¾ นิ้ว) ตามลำดับ สำหรับชนิดของปก 

หนังสือ ผูอานโดยสวนใหญจะเลือกซื้อ 

หนังสือปกออนซึ่งมีราคาถูก 

ปจจัยสำคัญ คือ การออกแบบหนังสือ

ให เ ห็นแลวอยากอาน โดยคุณปานบัว  

บุนปาน บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ

มติชน กลาววาบางครั้งการเปลี่ยนหนาปก

เพียงนิดเดียวก็ เปลี่ยนภาพลักษณของ

กิจการสำนักพิมพมีกำไร 
ไมมากมายอยางทีค่ดิ เพยีงแค
รอยละ 15 ของราคาปก 

ซึง่จะตองคุมคากบัรายจายตางๆ 
เชน คาบคุลากร คาเชาสำนกังาน 
คาดอกเบี้ย คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

สำนักพิมพจะสงไปยังผูคาปลีกในราคา

ประมาณ 12.97 เหรียญสหรัฐฯ สวนผูขาย

ปลกีจะจำหนายในราคาแตกตางกนัไป เชน 

หางวอลลมารทซึง่เนนจำหนายสินคาราคาถูก 

อาจจะจำหนายในราคา 16.50 เหรยีญสหรัฐฯ 

โดยลดจากราคาปกรอยละ 40 ขณะท่ี 

รานหนังสืออาจจะจำหนายในราคาปก คือ 

27.95 เหรียญสหรัฐฯ 

อนึ่ง กิจการสำนักพิมพมีกำไรไม

มากมายอยางที่คิด เปนตนวา กรณีหนังสือ

ปกแข็ง สำนักพิมพจะไดรับเงินสวนแบง

ประมาณรอยละ 50 ของราคาปกของหนังสอื 

จากนั้นจะแบงใหผูเขียนในรูปคาลิขสิทธิ์

ประมาณรอยละ 15 โดยสำนักพิมพไดรับ

รอยละ 35 ซึ่งในจำนวนน้ีจะนำไปจายเปน

คาพิมพ คากระจายสินคา คาการตลาด 

ฯลฯ รอยละ 20 และเหลือใหสำนกัพมิพจริงๆ 

เพียงแครอยละ 15 ของราคาปก ซึ่งจะตอง

คุมคากับรายจายตางๆ เชน คาบุคลากร 

คาเชาสำนักงาน คาดอกเบี้ย คาใชจาย

เบ็ดเตล็ด ฯลฯ  

อัตราการใชจายเงินซื้อ
หนังสือตอรายไดของคนไทย 
คดิเปนสดัสวนเพยีงรอยละ 0.22 
ซึ่งถือวาอยูในเกณฑต่ำมาก 
อาจกลาวไดวาคนไทยยังไมให
ความสำคัญกับการลงทุน
ดานอาหารสมองเทาไรนัก 

ปกหนังสือมีสวนสำคัญ 
อยางมากที่จะจูงใจทำให 
ผูอานตัดสินใจซื้อหนังสือ 
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สินคาไปเลย สวนคุณถนัด ไทยปนณรงค 

ผูชวยกรรมการสายงานคาปลีกของบริษัท

อัมรินทร ก็ไดใหทัศนะเชนเดียวกันวาปก

หนังสือมีสวนสำคัญอยางมากท่ีจะจูงใจ

ทำใหผูอานตัดสินใจซื้อ  

ยิ่งไปกวานั้น กรณีที่หนังสือถูกจัดวาง

ใหโชวเฉพาะสนัปก กต็องเนนออกแบบสันปก

เพือ่ใหดโูดดเดน เชน ใชสสีดๆ บริเวณสนัปก 

ผูอานบางคนจะซ้ือหนังสือหรือไมซื้อก็อาน

ทีป่กหลงักอน เพราะไมมเีวลาจะอานเนือ้หา

ดานใน ก็ตองเนนเน้ือหาในปกหลังใหดู

โดดเดนเชนเดียวกัน 

สำหรับยอดพิมพหนังสือปกติทั่วไป

ของไทย โดยปกติมีจำนวนเพียงคร้ังละ

ประมาณ 2,000-3,000 เลม ซึ่งนับวาเปน

จำนวนคอนขางนอยเม่ือเทียบกับจำนวน

ประชากร ซึ่งสะทอนใหเห็นวาคนไทยอาน

หนังสือคอนขางนอย ในอนาคตหากตลาด

หนังสือของไทยเติบโตขึ้น จะเปนประโยชน

ตอทุกฝาย ทั้งนักเขียนจะไดคาลิขสิทธิ์เพิ่ม

มากขึ้น สำนักพิมพมีรายไดมากขึ้น และ

โรงพิมพก็จะมีรายไดเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน 

การประชาสัมพันธ ก็เปนสิ่งหน่ึงที่

ชวยสนับสนุนหนังสือใหขายได เชนกัน 

อาท ิการเปดชองทางพาณิชยอเิลก็ทรอนกิส 

การออกงานแสดงหนังสือ การสงขอมูลไป

ยังฐานสมาชิกที่ถือเปนการเจาะกลุมลูกคา

มากข้ึน หรือแมการจัดทำท่ีคั่นหนังสือ 

แจกจายลวงหนา นับเปนมาตรการท่ีจะ

กระตุนการจำหนายไดดวย 

ชองทางการจัดจำหนาย นายศิวโรจน 

ดานศมสถิต กรรมการผูจัดการ บริษัท 

สำนกัพมิพหองเรยีน จำกดั ไดเคยใหทศันะ

วาผู เ ร่ิมตนทำธุรกิจสำนักพิมพไมควร 

จดัจำหนายเอง โดยควรจะมผีูจดัจำหนายให 

เพื่อความสะดวกและไมเปลืองคาใชจาย

มากนกั มฉิะนัน้ หากตดิตอเองในแตละราน

จะยุงยากและลำบากมาก แตเมื่อกิจการ

เตบิโตแลว จงึคอยพิจารณาถึงความเหมาะสม

วาจะจำหนายเองหรือไม 

ในอนาคตธุรกิจสำนักพิมพยังตอง

ปรับตัวเขากับแนวโนมใหม คือ หนังสือ

อเิลก็ทรอนกิส โดยคุณรสิรวลไดใหทศันะวา 

เม่ือใดก็ตามที่ยึดติดวาจะเปนสำนักพิมพ

แบบมีกระดาษเปนพื้นฐาน ตองเปนหนังสือ

อยางเดียว เราก็จะตันกับปญหา เราไม

สามารถสวนกระแสเทคโนโลยีได เพียงแต

จะเกิดขึ้นเร็วหรือชาเทานั้น  

แนวทางสำคัญ คือ สำนักพิมพอยา

ไปกลัวกับกระแสเทคโนโลยีใหม โดยมี

หลายสำนักพิมพที่เติบโตมาจากเว็บไซต 

มฐีานลกูคาเขามาเยีย่มชมเวบ็ไซตหลายพนั

รายตอวัน ดังนั้น จะตองเตรียมรับมือ โดย

คณุรสิรวลเช่ือวาหนงัสอืบางประเภทบางกลุม 

หนังสือก็อาจจะเหมาะสมกับความเปน

หนั งสืออิ เล็กทรอนิกส ขณะเดียวกัน 

บางประเภทก็จะไมเหมาะที่จะเปนอิเล็ก-

ทรอนกิส ดงันัน้ จะตองศึกษาทำความเขาใจ 

และใชประโยชนจากการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี 

การสาธิตการออกแบบหนังสือในงานสัปดาห
หนังสือแหงชาติเมื่อเดือนตุลาคม 2553 

ในอนาคตธุรกิจสำนักพิมพยังตองปรับตัวเขากับแนวโนมใหม 
คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส อยาไปกลัวกับกระแสเทคโนโลยีใหม 

โดยมีหลายสำนักพิมพที่เติบโตมาจากเว็บไซต 
มีฐานลูกคาเขามาเยี่ยมชมเว็บไซตหลายพันรายตอวัน 

ดังนั้น จะตองเตรียมรับมือ 
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ปจจุบันธุรกิจสื่อมีความสำคัญมากใน

ชีวิตประจำวันของเรา ไดเคยมีการสำรวจ

ผูบริโภคชาวสหรัฐฯ พบวาโดยเฉลี่ยใช

เวลาในการติดตอกับสื่อประเภทตางๆ 

ยาวนานถึงวนัละ 9 ชัว่โมง นานกวาเวลานอน

เสียอีก โดยจำแนกเปน 4 ชั่วโมง 9 นาที

ในการชมโทรทัศน ฟงวทิย ุ3 ชัว่โมง สวนใหญ

รับฟงขณะขับรถยนต ฟงดนตรี 36 นาที 

นอกจากน้ี ยังใชเวลาอีก 28 นาที ในการ

อานหนังสือพิมพ  

สำหรับบางประเทศที่ประชาชนอาน

หนงัสอืมาก จะสงผลดีทำใหธรุกจิสำนกัพมิพ

เตบิโตมากตามไปดวย เปนตนวา กรณขีอง

ญีปุ่น ประชาชนอานหนงัสอืโดยเฉล่ียมากถงึ 

30 เลมตอคนตอป ดงันัน้ ธรุกจิสำนักพมิพ

ของญี่ปุนจะพิมพหนังสือมากถึง 704,000 

ปกตอป  

ขณะเดยีวกนัมขีอจำกดัของสำนกัพมิพ

ในการสรางตราสินคาของตนเองเพ่ือสราง

มูลคาเพิ่ม เปนตนวา ลูกคาจะไมเดินทาง

เขาไปในรานหนังสอืโดยสอบถามวาตองการ

หนังสือของสำนักพิมพใดสำนักพิมพหน่ึง

เปนการเฉพาะ แตตองการจะซ้ือหนังสือ

เกี่ยวกับเ น้ือหาที่ตนเองสนใจหรือของ 

นกัเขยีนท่ีตนเองช่ืนชอบ ดงันัน้ จงึมคีำกลาว

ทีว่า “ผูเขยีนเปนชือ่แบรนด ไมใชสำนกัพมิพ” 

(The author is the brand, not the publisher.) 

แตจะมีขอยกเวนอยูบาง คือ หนังสือ 

Dummies’ books ของสำนักพิมพ John 

Wiley & Sons เปนหนังสือประเภท How-

To ซึ่งจะมีปกหนังสือเหมือนๆ กัน โดย

กลายเปนตราสินคาของสำนักพิมพที่ไดรับ

ความนิยมจากผูอานอยางแพรหลาย โดย

ไมคำนึงวาใครเปนผูเขียน  
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สำหรับขอบขายธุรกิจของสำนักพิมพ 

เปนการจัดทำและกระจายเนื้อหาทาง

วรรณกรรมหรือสารสนเทศไปสูสาธารณะ 

เดิมจะเผยแพรผานส่ือท่ีเปนกระดาษเปน

หลัก แตปจจุบันไดเผยแพรผานสื่ออิเล็ก-

ทรอนิกสมากขึ้นเรื่อยๆ 

ธุ รกิ จ ส ำนั กพิ มพ นั บ เ ป น
อุ ต ส าหกรรม แ ห ง ค ว ามคิ ด
สรางสรรค แตปจจุบันไดปรับ
เปลี่ยนโครงสรางการดำเนินการ
อยางมาก จากเดมิทีเ่ปนธุรกิจอสิระ 
เปลี่ยนมาเปนสวนหนึ่งของบริษัท
ยักษใหญดานส่ือ และในอนาคตจะ
พัฒนาจากส่ือที่เปนกระดาษไปสู
สื่อในรูปแบบดิจิตอล  

ธุรกิจสื่อมีความสำคัญมาก 
ในชีวิตประจำวันของเรา  

โดยไดเคยมีการสำรวจผูบริโภคชาวสหรัฐฯ  
พบวาใชเวลาในการติดตอกับสื่อประเภทตางๆ  

ยาวนานถึงวันละ 9 ชั่วโมง 
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การจำหนายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

เริ่มจาก Audiobook ซึ่งเปนการอานออก

เสียงใหฟง แมเริ่มมีการจำหนายตั้งแต

ทศวรรษที่ 1950 แตเริ่มไดรับความนิยม

อยางมากต้ังแตทศวรรษท่ี 1990 เปนตนมา 

โดยไดรับความนิยมอยางมากจากบุคคลที่

ตาบอดหรือสายตาไมดี เดิมการจำหนาย 

Audiobook จะอยู ในรูปแผนซี ดีหรือ 

เทปคาสเซ็ต แตปจจุบันไดเนนจำหนาย

ผ านการดาวน โหลดใน อิน เทอร เ นต

เนื่องจากมีตนทุนต่ำกวา 

ปจจุบันมีความนิยมใน e-Book ซึ่ง

เดิมเปนการซื้อในรูป CD-ROM เหมาะสม

สำหรบัหนงัสอืประเภทปทานุกรม เนือ่งจาก

งายตอการคนหาขอมูลในคอมพิวเตอร แต

ปจจบุนัไดขยายความนิยมเปนหนังสอืท่ัวไป 

เนื่องจากมีการจำหนายอุปกรณสำหรับอาน 

e-Book เชน อุปกรณ iPad ของบริษัท 

แอปเปล หรืออุปกรณ Kindle ของบริษัท 

อเมซอน ฯลฯ โดยผูอานจะไปดาวนโหลด

หนังสือจากเครือขายอิเล็กทรอนิกส  

กรณีของบริษัทแอปเปลจะเก็บคา

คอมมิชช่ันจากการขายหนังสืออเิล็กทรอนกิส

ไปยังอุปกรณ iPad ในอัตรารอยละ 30 

ของราคาขาย ขณะท่ี Kindle Store ของเวบ็ 

Amazon เดิมไดเสนอสวนแบงรอยละ 30 

ของราคาจำหนายแกสำนักพิมพ แตลาสุด 

Kindle Store ไดประกาศจะเพิ่มสวนแบง

รายไดจากการจำหนายหนงัสอือิเล็กทรอนกิส

แกสำนักพิมพเปนรอยละ 70 นับตั้งแต

เดือนธันวาคม 2553 เปนตนไป หากเปน

ไปตามเง่ือนไขที่กำหนดเอาไว คือ ตอง

ขายลิขสิทธิ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสให

ครบถวนและในภูมิภาคตางๆ ที่ตนเองมี

ลิขสิทธิ์อยูใหครบทั้งหมด 
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การจำหนายหนังสือในรูปดิจิตอลจะ

สงผลดีหลายประการ 

ประการแรก ทำใหมหีนงัสอืซึง่มีเนือ้หา

หลากหลายมากขึน้ เพือ่สนองความตองการ 

โดยเดิมแมมีผูยื่นหนังสือไปยังสำนักพิมพ

จำนวนมากมายเพ่ือขอตีพมิพ แตสำนกัพมิพ

มกัจะปฏิเสธแมวาจะเห็นวาหนงัสือเลมน้ันๆ 

มีคุณภาพก็ตาม โดยมีเหตุผลสำคัญของ

การปฏิเสธ คือ เห็นวามีผูซื้อจำนวนไม

มากนัก ดงันัน้ หากตพีมิพแลว จะไมคุมทนุ 

แตหากเปนหนังสือในระบบดิจิตอลแลว 

ตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) จะต่ำมาก 

ทำใหสำนักพิมพสามารถเสนอขายหนังสือ

ใหแกผูบริโภคไดหลากหลายมากข้ึน  

ประการที่สอง นักเขียนก็จะไดรับ

สวนแบงเพิ่มขึ้น โดยปกติแลวในสหรัฐฯ 

จะใหสวนแบงแกนักเขียนรอยละ 10 ของ

ราคาปก จะเพิม่เปนรอยละ 20 - 25 สำหรบั

หนังสืออิ เล็กทรอนิกส อยางไรก็ตาม  

นักเขียนบางคนยังไมพอใจ โดยเห็นวา 

สวนแบงนาจะเพิม่ขึน้เปนรอยละ 50 เนือ่งจาก

หนั งสือแบบนี้ จะทำใหสำนักพิมพลด 

คาใชจายอยางมาก เปนตนวา ลดคาใชจาย

ในดานการเก็บรักษาหนังสือ คาใชจายใน

ดานจัดสงหนังสือ ฯลฯ 

ยิ่งไปกวานั้น หากเปนนักเขียนท่ีเขียน

บทความลงในเว็บไซตที่ดูฟรี ผลตอบแทน

อาจจะไมใชคาเขยีน แตจะเปนผลตอบแทน

ในรูปสวนแบงคาโฆษณาหากมีลูกคาชม

หนานั้นๆ 
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ปจจุบันมีแนวโนมใหม คือ นักเขียนที่

มีชื่อเสียงบางคน เชน Philip Roth, Orhan 

Pamuk, Martin Amis, John Updike, Stephen 

Covey ฯลฯ จะขายหนังสือในรูปดิจิตอล

โดยตรงไปยังผูอานผาน Kindle Store ของ

เว็บ Amazon โดยไมผานสำนักพิมพ  

ธุรกิจของสำนักพิมพ 
เปนการจัดทำ 

และกระจายเน้ือหา 
ทางวรรณกรรม 

หรือสารสนเทศไปสูสาธารณะ 

ปจจุบันมีแนวโนมใหม คือ 
นักเขียนท่ีมีชื่อเสียงบางคน  
จะขายหนังสือในรูปดิจิตอล

โดยตรงไปยังผูอาน 
 โดยไมผานสำนักพิมพ 
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แนวโนมขางตนกอใหเกิดการขัดแยง

ระหวางสำนักพิมพและนักเขียน โดย

สำนักพิมพ Random House ไดแจงตอ

ตัวแทนของนักเขียนวาเม่ือเดือนธันวาคม 

2552 ตนเองเปนเจาของลิขสิทธิ์ในหนังสือ

รูปแบบดิจิตอล แมวาจะทำสัญญากับ 

นักเขียนในอดีตกอนที่จะมีธุรกิจจำหนาย

หนั งสือรูปแบบน้ี และไม ไดกล าวถึ ง

หนังสือรูปแบบน้ีในสัญญาก็ตาม  

การกลาวอางของสำนักพมิพ Random 

House ขางตน ไดสรางความไมพอใจแก

บรรดานักเขียนอยางมาก ดังนั้น สมาคม

นักเขียนไดออกแถลงการณวาสำนักพิมพ

เปนเจาของลิขสิทธิ์เฉพาะท่ีระบุในสัญญา

เทานั้น โดยผูเขียนยังเปนเจาของลิขสิทธิ์

ในสวนที่ไมไดระบุไวในสัญญา พรอมกับ

หยิบยกคำพิพากษาของศาลเม่ือป 2544 ที่

ยกฟองคดีที่สำนักพิมพ Random House 

ฟองรองสำนักพมิพ Rosetta Books ทีล่ะเมดิ

โดยนำนวนิยายของนาย Kurt Vonnegut 

และนาย William Styron ซึ่งสำนักพิมพ 

Random House เปนเจาของลิขสิทธิ์ในรูป

หนังสือธรรมดา มาตีพิมพในรูปหนังสือ

ดิจิตอล 

¨Ò¡ Ø̧Ã¡Ô̈ ÍÔÊÃÐÁÒà»š¹ÂÑ¡É�ãËÞ‹
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เดิมธุรกิจสำนักพิมพสวนใหญจะเปน

บรษิทัขนาดเล็ก ดำเนินการโดยผูทีส่นใจและ

รักหนังสือ อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษท่ี 

1950 ยอดจำหนายหนังสือปกออนหรือ 

พ็อกเก็ตบุคเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลให

พฤติกรรมประชาชนเปล่ียนแปลงไป จากเดมิ

ตองไปยืมในหองสมุดหรือรานเชาหนังสือ 

เปลี่ยนมาซื้อหนังสือแทน  

ตอมาในชวงทศวรรษท่ี 1960 โลกได

กาวเขาสูยคุของขาวสาร (information age) 

ยิ่งทำใหยอดจำหนายส่ิงพิมพเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็ว ทำใหเปนธุรกิจขนาดใหญ หรือ

บริษัทท่ีดำเนินธุรกิจแขนงอื่นๆ เ ร่ิมให

ความสนใจธุรกิจสำนักพิมพ จึงเขามาซ้ือ

กจิการ สงผลใหเกดิการควบกจิการเขาดวยกนั

จำนวนมาก ทำใหสำนกัพมิพอสิระลดจำนวน

ลงอยางรวดเร็ว โดยธุรกิจสำนักพิมพได

กลายเปนเพียงสวนหน่ึงของบริษัทยักษใหญ

ที่ทำธุรกิจดานสื่อ (Media)  

ตวัอยางหน่ึง คือ สำนกัพมิพ Random 

House ซึ่งกอตั้งมาตั้งแตป 2470 ไดไปซื้อ

กิจการสำนักพิมพ Alfred A. Knopf ในป 

2503 และซื้อสำนักพิมพ Pantheon Books 

เม่ือป 2504 แตตอมาในป 2508 บริษัท

บนัเทงิ RCA ซือ้กจิการสำนักพมิพ Random 

House จากนัน้บรษิทั Advance Publishing 

ซื้อกิจการ Random House จนกระทั่งป 

2541 บริษัท Bertelsmann ซึ่งเปนเจาของ

สำนักพิมพ Bantam, Doubleday, และ 

Dell ไดซื้อกิจการ Random House เปน

เงิน 1,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

 สวนบริษัท Pearson ไดซื้อกิจการ

สำนักพิมพ Longman เมื่อป 2511 ซื้อ

กิจการสำนักพิมพ Penguin เมื่อป 2513 

ซื้อกิจการในสวนตำราเรียนของสำนักพิมพ 

Simon & Schuster เปนเงิน 4,600 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เมื่อป 2541 และซื้อกิจการ

สำนักพิมพ Putnam Berkley Group เปน

เงิน 336 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อป 2542 

สวนบรษิทั News Corp ซึง่มสีำนกัพมิพ 

Collins ซึ่งเปนสำนักพิมพเกาแกกอตั้งมา

ตัง้แตป 2362 ตอมาไดซือ้กจิการสำนักพมิพ 

Harper & Row ซึ่งเปนสำนักพิมพเกาแก

กอตั้งเมื่อป 2360 เพิ่มเติม จากนั้นไดควบ

กจิการ 2 สำนกัพมิพขางตนเขาดวยกนัเมือ่ป 

2533 กลายเปนสำนักพิมพ HarperCollins 

¨Ò¡·Ó Œ́ÇÂã¨ÃÑ¡ÁÒà»š¹ Ø̧Ã¡Ô¨
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จากการท่ีธรุกจิสำนักพมิพเปลีย่นมาเปน

เพียงสวนหน่ึงของบริษัทยักษใหญดานส่ือ 

ทำใหรปูแบบการดำเนนิธรุกจิของสำนกัพิมพ

ในปจจบุนัเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก โดย

เดมิมรีปูแบบเรียกวา Gentleman Publisher 

กลาวคือ การเลือกหนังสือท่ีจะมาตีพิมพ

จะเลือกสรรหนังสือท่ีมีคุณภาพ มีคุณคา

ควบกิจการเขาดวยกัน 
จำนวนมาก ทำให 
สำนักพิมพอิสระ 

ลดจำนวนลงอยางรวดเร็ว 
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ทางวรรณกรรม แมวาจะไมคอยตรงกับ

ความตองการของตลาดเทาใดนัก  

แตปจจบุนัรปูแบบธรุกจิสำนกัพมิพเปน

สวนหนึ่งของบริษัทยักษใหญที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรพัย ดงันัน้ จะตองพยายาม

แสวงหากำไรใหสูงที่สุด จึงเปลี่ยนมาเนน

ผลติหนงัสอืแนวตลาดเพือ่ใหมยีอดจำหนาย

มากและผลกำไรสูง 

แมธุรกิจสำนักพิมพจะเปลี่ยนมาเปน

ธรุกจิในรปูหากำไร แตกย็งัมีผูสนใจมาสมัคร

ทำงานในสำนักพิมพตางๆ จำนวนมาก 

เนื่ องจากบุคคลเหลานี้ รักหนังสือและ

ตองการทำงานดานน้ี แมวาเปนงานหนัก

และรายไดคอนขางนอยเมื่ อ เทียบกับ 

การทำงานในธุรกิจสาขาอ่ืนๆ 

อนึง่ หลายฝายไดวพิากษวจิารณรปูแบบ

ธุรกิจสำนักพิมพในปจจุบันวา มุงเนนแต

เพียงดานธุรกิจเพียงอยางเดียวเทานั้น 

ควรจะใหความสำคัญในดานอื่นๆ ดวย 

เน่ืองจากธุรกิจหนังสือแตกตางจากธุรกิจ

อื่นๆ อยางมาก โดยเกี่ยวของกับศิลปะ 

วัฒนธรรม และสินทรัพยทางปญญาดวย 

นอกจากน้ี การควบกจิการเขาดวยกนั ทำให

เหลือสำนักพิมพขนาดใหญเพียงไมกี่แหง 

สงผลใหนักเขียนมีทางเลือกนอยลงในการ

เลือกสำนักพิมพที่จะตีพิมพผลงานของ

ตนเอง 

Bertelsmann à»š¹ÊÓ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�
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สำหรับผูประกอบการรายใหญใน

ธุรกิจสำนักพิมพ เปนตนวา  

บริษัท Bertelsmann ของเยอรมนี 

เปนเจาของกิจการสำนักพิมพขนาดใหญ

หลายแหง เปนตนวา 

- สำนักพิมพ Gruner & Jahr ทำ

ธุรกิจดานนิตยสาร ประกอบดวย

นติยสาร 78 ฉบบั และหนังสอืพมิพ

อีก 16 ฉบับ  

- สำนักพิมพ Random House ซึ่ง

ตั้งที่นครนิวยอรก เปนสำนักพิมพ

หนังสือภาษาอังกฤษที่ใหญที่สุดใน

โลก โดยเปนผูจัดพิมพหนังสือที่มี 

ชือ่เสยีง เปนตนวา หนงัสอืนวนยิาย

เรือ่ง The Da Vinci Code หนงัสอื

บนัทกึความทรงจำของบิล คลนิตนั 

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ

หนังสือแนะนำวิดีโอเกมดวย  

- สำนักพิมพ Bantam Doubleday 

Dell ของสหรัฐฯ  

บริษทั Lagardere เปนบรษิทัยกัษใหญ

ดานสื่อของฝรั่งเศส เปนเจาของสิ่งพิมพ

จำนวนมาก โดยมีกิจการในเครือ คือ  

- Hachet te F i l ipacch i เปน

เจาของนิตยสาร Elle, Premièr, 

Car and Driver ฯลฯ  

- Hachette Livre เปนเจาของ

สำนักพิมพ Hodder Headline 

ของสหราชอาณาจักร และไดซื้อ

กิจการ Warner Book เมื่อป 2549 

และเปล่ียนช่ือใหมเปน Grand 

Central Publishing  

บริษัท Pearson ของสหราชอาณาจักร 

เปนสำนักพิมพดานตำราเรียนใหญที่สุด 

ในโลก โดยมีรายไดในธุรกิจสำนักพิมพ 

ปละประมาณ 5,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

มีสำนักพิมพในเครือ เปนตนวา Scott 

Foresman, Addison Wesley Longman, 

Prentice Hall, Allen & Bacon, Penguin, 

Putnam, Macmi l lan USA โดยเปน

เจาของลิขสิทธิ์ที่จะตีพิมพหนังสือบันทึก

ความทรงจำของนายอลัน กรีนสแปน อดีต

ผูวาการธนาคารกลางของสหรัฐฯ และเปน

เจาของหนังสือพิมพ Financial Time  

บริษัท News Corp ของนาย Rupert 

Murdock ซึง่เปนมหาเศรษฐีชาวออสเตรเลีย 

เปนเจาของธุรกิจส่ือมากมาย เชน ธุรกิจ

ภาพยนตรฟอกซ สำนักพิมพ Harper 

Collins, Avon Books, William Morrow 

ฯลฯ และหนังสือพิมพ New York Post, 

The Times, The Sun ฯลฯ โดยเฉพาะ

สำนักพิมพ HarperCollins มีนักเขียนช่ือ

ดังในสังกัดมากมาย เปนตนวา Michael 

Cr ichton, Tony Hi l le rman, Janet 

Evanovich ฯลฯ 

Georg von Holtzbrinck Publishing 

Group เปนสำนักพิมพของเยอรมนี มี

สำนักงานใหญที่นครซตูททการท เปน 

สำนักพิมพที่ตีพิมพผลงานคลาสสิกของ 

นักเขียนจำนวนมาก เปนตนวา Agatha 

Christie, Jean-Paul Sar tre, Ernest 

Hemingway, John Updike ฯลฯ เปน

เจาของนิตยสาร เชน Nature, Scientific 

American ฯลฯ นอกจากน้ี ยงัไดซือ้กจิการ

สำนักพิมพ Macmillan โดยป 2538 ได

เขามาถือหุนใหญรอยละ 70 จากน้ันในป 

2542 ไดซื้อหุนสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 30 

ของสำนักพิมพ Macmillan ทำใหถือหุน

ทั้งสิ้น 

บริษัท Garnet t เปนผู ทำธุ รกิจ

หนั งสือพิมพ รายใหญของสหรัฐฯ มี

สำนักงานใหญทีก่รงุวอชงิตนั โดยเปนเจาของ

สำนักพิมพเปนสวนหนึ่ง 
ของบริษัทยักษใหญ 
จะตองพยายาม 

แสวงหากำไรสูงที่สุด 
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หนงัสอืพมิพ USA Today ซึง่มยีอดจำหนาย

มากที่สุดในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังเปน

เจาของหนังสือพิมพทองถิ่นนับรอยฉบับ  

ทั้งในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร 

ÅÐàÁÔ´·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹·Ò§»̃ÞÞÒ 

ปญหาสำคัญท่ีแกไมตกสำหรับสำนักพมิพ 

คือ การละเมิดทรัพยสินทางปญญา ซึ่ง

เดิมแมหนังสืออยูในรูปกระดาษก็ยังมีการ

ละเมิดลิขสิทธิ์โดยการถายเอกสาร ทำให

สูญเสียรายไดทั่วโลกรวมกันเปนเงินสูง 

ถึงปละ 15,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 

600,000 ลานบาท  

ในชวงที่ผานมา สมาคมสำนักพิมพ

สหรัฐฯ (Association of American 

Publishers - AAP) ไดพยายามแกไข

ปญหาโดยทำการจับกุมรานถายเอกสารท่ี

รับถายเอกสารหนังสือท้ังเลม เนื่องจาก

เปนการละเมิดลิขสิทธิ์อยางชัดเจน โดย

กฎหมายประเทศตางๆ แตกตางกันไป 

เปนตนวา กำหนดวากรณใีชเพือ่วตัถปุระสงค

ในการเรียนแลว สามารถถายเอกสารได

เพียงไมเกินรอยละ 10 ของหนังสือทั้งเลม

หรือไมเกนิ 1 บท แตในการบงัคับใชกฎหมาย

เปนเรือ่งยุงยากอยางมาก ซึง่มีผูใหความเหน็

วาเปรียบเสมือนกับการกำจัดหญา แมจะ

พยายามกำจัดเทาไร สุดทายหญาก็จะ

มาปกคลุมพื้นท่ีเหมือนเดิม 

สวนการจำหนายหนังสือในรูปส่ือ

อิ เล็กทรอนิกส การละเมิดทรัพยสิน 

ทางปญญาย่ิงทำไดงายกวาหนังสือในรูป

กระดาษเสียอกี เนือ่งจากบรรดาผูเช่ียวชาญ

ดานคอมพิวเตอรสามารถถอดรหัสออกได 

แลวนำไปเผยแพรผานเครอืขายอนิเทอรเน็ต

โดยไมคิดมูลคา ไมตองเสียคาถายเอกสาร 

ซึง่จะทำใหสำนกัพมิพสญูเสยีรายไดจำนวน

มากขึ้นไปอีก 

ปญหาสำคัญที่แกไมตก
สำหรับสำนักพิมพ  
คือ การละเมิด 

ทรัพยสินทางปญญา 

การจำหนายหนังสือ 
ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส 

การละเมิดทรพัยสนิทางปญญา 
ยิ่งทำไดงายกวา 

หนังสือในรูปกระดาษ 
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บีโอไอจึงไดเสนอใหคณะกรรมการ 

สง เส ริมการลงทุนพิจารณา วาควรมี 

การจัดงานแฟรในป 2554 นี้ ซึ่งคณะ 

กรรมการฯ ไดมีมติเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 

2553 เห็นชอบใหบีโอไอจัดงานนิทรรศการ 

“บีโอไอแฟร 2011” ระหวางวันท่ี 10 - 25 

พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนยแสดงสินคา

และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย

จะใชพื้นที่บริเวณริมทะเลสาบ อาคาร 9 

และอาคารชาเลนเจอร 1 - 3 รวมท้ังหมด

ประมาณ 250,000 ตารางเมตร นับวาใหญ

ที่สุดเทาที่เคยจัดมาในประเทศไทย 

§Ò¹áÊ´§ÈÑ¡ÂÀÒ¾ 
¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁä·Â 

งานในคร้ังนี ้จะเปนการแสดงศักยภาพ

ของอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหมๆ อันจะเปนประโยชน

ตอการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาความ

ใน ป 2554 เปนปมหามงคล 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะ
ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 
พรรษา (7 รอบ)  ประกอบกับเปน
โอกาสอันดีที่จะกระตุนเศรษฐกิจ  
และสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุน 
ทั้งไทยและตางชาต ิ หลังจาก 
ที่ประ เทศไทยไดผานพนวิกฤติ
เศรษฐกิจการเมืองท่ีตอเน่ืองมา
หลายป 

สามารถในการแขงขนัของภาคอุตสาหกรรม

ในอนาคต อกีทัง้จะเปนเวทใีหผูประกอบการ

อุตสาหกรรมไดมีโอกาสมาพบปะ เจรจา

ธรุกจิ สรางเครอืขาย ซือ้ขายผลิตภณัฑ และ

แลกเปล่ียนองคความรู รวมท้ังจัดหาสินคา

และบรกิารคณุภาพด ีมาจำหนายแกผูบรโิภค

ในราคาพิเศษดวย 

งานบีโอไอแฟร 2011 จะจัดขึ้นภายใต

แนวคิด “โลกสดใส ไทยยัง่ยนื Going Green 

for the Future” เพื่อแสดงถึงมิติใหมของ

การสงเสริมการลงทุนท่ีเนนความสมดุล

งานบีโอไอแฟร 2011 
จะจัดขึ้น ภายใตแนวคิด 
“โลกสดใส ไทยยั่งยืน  
(Going Green for 

the Future)” 

32



ภาคธุรกิจ รวมท้ังยังเปนโอกาสใหผูที่เขา

ชมงาน ทัง้นกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชน 

สามารถแสวงหาความรูดานเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมแหงอนาคต ตลอดจนเลือก

ซื้อสินคาและบริการตางๆ ดวย  

3. งานนิทรรศการของหนวยงาน 

ภาครัฐและองคกรระหวางประเทศ ทั้งใน

พืน้ที ่Outdoor และ Indoor เชน งานแสดง 

ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมฝมือ

คนไทย งานนิทรรศการมหัศจรรยแหง 

ภูมิปญญาไทย การจัดนิทรรศการดานการ

สื่อสารและโทรคมนาคม การจัดคลินิก 

ใหคำปรึกษาแก SMEs การจัดนิทรรศการ

โดยสถานทูตและหอการคาตางประเทศ 

เปนตน  

4. กิจกรรมเสริมดานวิชาการ เชน 

การจัดงานประชุมสุดยอดผูบริหารของ

บริษัทที่ไดรับการสงเสริมฯ (CEO Forum) 

การจัดงานนายกรัฐมนตรีพบนักลงทุน 

การจัดงานมหกรรมสัมมนากวา 100 

หัวขอ เปนตน  

5. กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ เชน “บีโอไอ

ชวนชิม” โดยจะคัดเลือกสุดยอด 100 ราน

การจัดแสดงนิทรรศการ 
ในสวนน้ีจะชวยตอกย้ำ  
สรางความเช่ือมั่นใน

ศักยภาพและความสามารถ 
ในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมไทย 

ระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

อันจะนำไป สู ก าร พัฒนาที่ ยั่ ง ยืนของ

ประเทศไทย และโลกท้ังใบในท่ีสุด โดยใน

งานจะมีกิจกรรมท่ีนาสนใจหลายอยาง 

เชน 

1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ

จำหนายผลิตภัณฑจากโครงการสวน

พระองค เปนการเฉลิมพระเกียรติใน

วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา  

(7 รอบ) ในป 2554 โดยใหมีการแสดง

พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และ

แนวพระราชดำริในดานตางๆ ในรูปแบบท่ี

มีสีสัน นาสนใจ และศึกษาเรียนรูไดงาย 

ตลอดจนการจำหนายผลิตภัณฑจาก

โครงการสวนพระองคตางๆ 

2. Investment Exhibit ion เปน

นิทรรศการท้ัง Indoor และ Outdoor เพื่อ

แสดงศักยภาพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แหงอนาคตของนักลงทุนจากตางประเทศ 

และผูประกอบการไทยที่ไดรับการสงเสริม

การลงทุน ซึ่งนอกจากจะเปนโอกาสให 

ผูประกอบการไดนำเสนอความกาวหนา 

และศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยแลว  

ยังเปนโอกาสท่ีดีในการเผยแพรภาพลักษณ

ที่ดีขององคกร ทั้งกิจกรรมการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม และกิจกรรมที่แสดงถึงความ

รับผิดชอบตอสังคม (CSR)  

การจัดแสดงนิทรรศการในสวนนีจ้ะชวย

ตอกย้ำ สรางความเช่ือม่ันในศักยภาพและ

ความสามารถในการแขงขนัของอุตสาหกรรม

ไทย และเปนชองทางขยายตลาดเชิงรุกของ

อาหารจากท่ัวประเทศมาจำหนายในงาน 

กจิกรรมสงเสริมการทองเทีย่วไทย กจิกรรม

บันเทิง เพื่อเพิ่มสีสันในงาน เปนตน  

บีโอไอตั้งเปาหมายวา จะเชิญชวน

องคกรตางๆ ทั้งรัฐและเอกชนมารวม 

ผนึกกำลังจัดแสดงนิทรรศการในสวนพื้นที่

นอกอาคาร จำนวน 84 หลัง (Pavilion) 

และพ้ืนท่ีในอาคาร อกีประมาณ 3,000 คหูา 

(Booth) โดยคาดวาจะมีประชาชนมา

เยี่ยมชมงานตลอดท้ัง 16 วัน ไมนอยกวา 

4 ลานคน สำหรับไฮไลทของงานน้ี บีโอไอ

ขอเก็บเปนความลับ และจะนำเสนอใหได

รับทราบในเวลาตอไป  

บีโอไอหวังเปนอยางยิ่งวา งานบีโอไอ

แฟร 2011 จะชวยสรางความคึกคักใหกับ

เศรษฐกิจไทย อีกทั้งจะมีสวนชวยสราง

ความปรองดองและความเปนน้ำหน่ึงใจ

เดียวกันของคนไทยท้ังประเทศใหกลับมา

อีกครั้งหนึ่งดวย 

หากผูประกอบการทานใด ตองการ

ทราบขอมูลเพ่ิมเติม สามารถสอบถาม

ขอมูลในเบ้ืองตนไดที่ ศูนยประสานงาน 

บโีอไอแฟร 2011 โทรศพัทหมายเลข 0 2553 

8300, 0 2553 8111 ตอ 8235, 8254, 8270 

โทรสาร 0 2936 2541 และ 0 2553 8333  

อีเมล : boifair2011@boi.go.th เว็บไซต : 

www.boifair2011.com 

ตั้งเปาหมายวา 
จะเชิญชวนองคกรตางๆ  
ทั้งรัฐและเอกชน มารวม 

ผนกึกำลงัจดัแสดงนิทรรศการ 
ในสวนพื้นท่ีนอกอาคาร 
จำนวน 84 หลัง (Pavilion)  
และในอาคาร อีกประมาณ 

3,000 คูหา (Booth) 
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สำหรับเครื่อง Server หรือ Main 

Frame ขางตน ตองการพื้นที่ที่ไดออกแบบ

เปนพเิศษสำหรบัรองรบัเปนการเฉพาะ เพ่ือ

ใหสามารถดำเนินการไดอยางมปีระสิทธภิาพ

และอยางตอเน่ือง ซึ่งเรียกในชื่อวา Data 

Center ซึ่งนับเปนโครงสรางพื้นฐานสำคัญ

ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ประเทศ  

¸ØÃ¡Ô¨àμÔºâμÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ 

การเติบโตของ Data Center อยาง

รวดเร็วโดยเฉพาะภายหลังเหตุการณกอ

วินาศกรรมอาคารเวิลดเทรดเซ็นเตอรเมื่อ

วนัท่ี 11 กนัยายน 2544 ทำใหธรุกจิสถาบนั

การเงินตองลงทุนกอตั้งศูนยสำรองขอมูล

และจัดตั้งแผน Disaster-Recovery Plans 

โดยเฉพาะมีสถานท่ีตั้งหางไกลจากศูนย 

Data Center หลกัอยางนอยระยะทางหน่ึง 

ซึ่งเรียกในชื่อวา “Nuclear Blast Zone” 

กลาวคอื เปนรศัมหีางจากศนูย Data Center 

หลักในรัศมีอยางนอย 80 กิโลเมตร เพื่อ

ใหมั่นใจวาเม่ือเกิดเหตุการณรุนแรงตางๆ 

เปนตนวา ระเบดินวิเคลยีร ฯลฯ จะไมกระทบ

ตอศูนยทั้ง 2 แหง พรอมๆ กัน 

อยางไรก็ตาม หากศูนยสำรองฯ มี

ระยะทางหางจากศูนยแรกไกลเกินไป คือ 

เกิน 160 กิโลเมตรแลว จะมีขอจำกัดทาง

เทคนคิทำใหไมสามารถดำเนนิการศนูยหลัก

และศูนยสำรองฯ ควบคูกันในลักษณะ 

Synchronous Data Storage ได เนือ่งจาก

ศูนยสำรองฯ ไมสามารถเก็บขอมูลธุรกรรม

โดยทันทีทันใด ทำใหความเชื่อถือไดต่ำลง 

ปจจบุนัมกีารประเมินวา Data Center 

ทั่วโลกใชพลังงานถึงรอยละ 2 ของพลังงาน

ทั่วโลก และคาดวาจะใชพลังงานเพ่ิมเปน

รอยละ 12 ภายในป 2573 นอกจากน้ี ยัง

มีการประเมินวารอยละ 50 ของคาใชจาย

ในการดำเนินงานของ Data Center เปน

คาใชจายดานพลงังานท้ังสิน้ ขณะทีแ่นวโนม

การใชพลังงานใน Data Center ยังมีการ

ประเมินวาจะเพิ่มสูงขึ้น 2 เทา ทุกๆ 5 ป 

เนื่องจาก Data Center ประกอบดวย

เซิรฟเวอรและอุปกรณตางๆ ที่ตองการใช

พลังงานในการประมวลผลจำนวนมาก 

ปจจุบันองคกรธุรกิจหรือ
หนวยงานตางๆ นิยมจัดเก็บ
ขอมูลสวนกลางของหนวยงาน
ลงในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
(Server) หรือเคร่ืองประมวลผล
ขนาดใหญ (Main Frame) ที่มี
ประสิทธิภาพสูง โดยตองการให
สามารถทำงานไดอยางตอเนื่อง 
แมวาจะตองเผชิญกับเหตุการณ
ภัยพิบัติตางๆ ทั้งภัยธรรมชาติ 
กระแสไฟฟาดับ เหตุการณจลาจล 
เหตกุารณกอการราย ฯลฯ ทีอ่าจ
สงผลกระทบตอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรและทำให
การทำงานตองหยุดชะงัก 

มีสถานที่ตั้งหางไกลจากศูนย 
Data Center หลักอยางนอย
ระยะทางหน่ึง ซึ่งเรียกในชื่อวา 

Nuclear Blast Zone 
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ปจจุบันธุรกิจ Data Center สำหรับ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกระจุกตัว

อยู ในสิงคโปรและมาเลเซีย เนื่องจาก

รัฐบาลท้ัง 2 ประเทศ มีนโยบายสนับสนุน

อยางจริงจัง ทั้งในสวนการใหสิทธิและ

ประโยชนดานภาษีอากร อัตราคาบริการ

โทรคมนาคมระหวางประเทศราคาถูก ฯลฯ 

ทำใหภาคเอกชนสนใจลงทุนจัดตั้ง Data 

Center จำนวนมาก ซึง่นบัเปนปจจยัสำคญั

ทำใหทั้ง 2 ประเทศ เปนศูนยกลางธุรกิจ

สำนักงานภูมิภาคและศูนยกลางธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  

รัฐบาลสิงคโปร มีนโยบายจะพัฒนา

ประเทศใหเปนศนูยกลางของบรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 

และมีนโยบายสงเสริมการลงทุนกิจการเขต 

Data Center ใหมาจัดตัง้ขึน้ภายในประเทศ

เพื่ออำนวยความสะดวกแกภาคธุรกิจ 

ประกอบกับการเปดเสรีธุรกิจโทรคมนาคม

สงผลใหคาบริการตำ่ ทำใหมผีูสนใจมาจัดตัง้ 

Data Center ในประเทศสิงคโปร เปนตนวา 

บรษิทัไอบเีอม็จดัตัง้ศนูยเทคโนโลยใีนสงิคโปร

เม่ือป 2547 โดยตั้งกิจการบนพ้ืนท่ี 30,000 

ตารางเมตร ภายในเขต Data Center ของ

บริษัท Singtel 

รัฐบาลมาเลเซีย มีนโยบายจะพัฒนา

ประเทศเปนศูนยกลางของโลก ในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมี เดีย 

ทำใหนักลงทุนสนใจจัดตั้ง Data Center 

ในประเทศมาเลเซียมากข้ึน เน่ืองจาก

ตนทนุในดานอสงัหารมิทรพัยและทรพัยากร

มนษุยตำ่กวาสงิคโปร มผีูใหบรกิารรายใหญ 

คอื CSF Group มศีนูย Data Center จำนวน 

3 แหง ที่ Cyberjaya ภายในโครงการ 

Multimedia Supercorridor (MSC) ของ

มาเลเซีย พื้นที่รวม 20,000 ตารางเมตร 

และกำลังกอสรางเพ่ิมเติมขนาด 30,000 

ตารางเมตร โดยกิจการ Data Center อยู

ในขายไดรับ MSC Status ซึ่งจะไดรับสิทธิ

และประโยชน ดังนี้ 

- สามารถจางแรงงานตางดาวท่ีเปน 

Knowledge Worker ไมจำกัด

จำนวน 

- สิทธิและประโยชนดานภาษีเงินได

นิติบุคคล ในการยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล 10 ป หรือ Investment 

Tax Allowance เปนเวลา 5 ป  

- ยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ 

- รับประกันวาจะไมมีการตรวจสอบ

ทางอินเทอรเน็ต 

- รับประกันวาบริการโทรคมนาคม

จะมีในอัตราคาบริการในระดับที่

สามารถแขงขันไดระหวางประเทศ 

สำหรับกรณีของประเทศอื่นๆ ก็

พยายามชักจูงการลงทุน เปนตนวา รัฐบาล

ของมลรฐัเพนซลิเวเนยี ไดสงเสรมิใหสถาบนั

การเงินในยานวอลลสตรีทของนครนิวยอรก

มาตั้งศูนยสำรองขอมูลในพื้นที่ของมลรัฐ

ของตนเอง ซึง่หางไกลอยูนอกเขต Nuclear 

Blast Zone ของนครนิวยอรก โดยไดกอสราง

เครือขายโทรคมนาคมความเร็วสูงเชื่อมโยง

กับยานวอลลสตรีท 

อาคาร Data Center ของบริษัท CSF ตั้งอยูที่ Cyberjaya มาเลเซีย 

ระบบไฟฟาของ Data Center  
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สำหรับการท่ีภาคธุรกิจตัดสินใจจะต้ัง 

Data Center ของตนเอง ในพื้นที่ใดพื้นที่

หนึ่งนั้น จำเปนตองคำนึงถึงปจจัยหลาย

ประการ 

ประการแรก พลังงานไฟฟาราคาถูก 

เนื่องจาก Data Center จะใชไฟฟา

จำนวนมาก เปนตนวา มศีนูย Data Center 

จำนวนมากมากอตั้งที่เมือง Quincy ใน

สหรัฐฯ เนื่องจากต้ังใกลกับเข่ือนท่ีผลิต

ไฟฟาราคาถูก 
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ประการท่ีสอง มเีครอืขายโทรคมนาคม

ความเร็วสูงและราคาถูก เปนตนวา กรณี

ของสิงคโปรไดรับความนิยมมาก เนื่องจาก

เปนศนูยกลางโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

ทำใหคาบรกิารสายเชา (Leased Line) ไมถงึ

ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย 

ประการที่สาม ตั้งใกลศูนยกลางธุรกิจ 

หรือกรณีศูนย Data Center สำหรับธุรกิจ

เกมคอมพิวเตอร จะต้ังใกลกับพ้ืนท่ีซึ่งมีผู

เลนเกมจำนวนมาก 

ประการท่ีสี่ กฎระเบียบท่ีเอื้ออำนวย 

เปนตนวา เขต Data Center ของระบบ 

SWIFT ซึง่เปนการรวมมอืกนัระหวางธนาคาร

ของประเทศตางๆ ในการใหบริการโอนเงิน

ระหวางกนั ไดจดัตัง้ทีป่ระเทศสวิตเซอรแลนด 

ซึ่งเปนประเทศท่ีเปนกลาง เพื่อหลีกเล่ียง

การจัดตั้งในสหรัฐฯ เนื่องจากหวั่นเกรงวา

ขอมูลที่จัดเก็บในทวีปยุโรปนั้น อาจจะถูก

ทางการของสหรัฐฯ รองขอตอศาลเพ่ือ

บังคับใหไดรับขอมูลความลับดังกลาว 

ประการท่ีหา สิทธิและประโยชนดาน

ภาษีอากร โดยรัฐบาลทองถิ่นจะนิยมให

สิทธิและประโยชนแกธุรกิจ Data Center 

แมวาจะจางงานคอนขางนอย แตเปนงาน

ที่มีมูลคาสูง ยิ่งไปกวานั้น จะชวยดึงดูดให

ธุรกิจอื่นๆ มาตั้งใกลกับเขต Data Center 
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เขต Data Center มีตั้งแตขนาดเล็ก

ที่อาจเปนเพียง 1 คูหา หรือ 1 ชั้น ของ

อาคาร หรือเปน Data Center ทั้งอาคาร 

โดยมีตนทุนการกอสรางและติดต้ังอุปกรณ

สูง ประมาณ 60,000 - 100,000 บาท/

ตารางเมตร เปรียบคากอสรางอาคารปกติ

ประมาณ 20,000 - 30,000 บาท/ตารางเมตร 

เนื่องจากตองออกแบบพิเศษในดานตางๆ 

จำนวนมาก ดังนี้ 

ประการแรก ตองสามารถจายกระแส

ไฟฟาไดเพยีงพอกบัความตองการไฟฟาของ

อุปกรณที่จะติดตั้งจำนวนมาก เปนตนวา 

เขต Data Center ของบริษัทไมโครซอฟต

แหงใหมใกลกับนครชิคาโก ตองการใช

ไฟฟาสูงถึง 198 เมกะวัตต เกือบเทา 

กับรอยละ 1 ของปริมาณการใชไฟฟาของ

ประเทศไทยท้ังประเทศ 

ประการท่ีสอง ตองมรีะบบเครือ่งสำรอง

ไฟฟา (Uninterrupted Power Supply - 

UPS) ขนาดใหญ เพ่ือสามารถใชงานได

ทันที กรณีกระแสไฟฟาดับหรือขัดของ 

รวมถึงติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟา (Power 

Generator) สำรอง โดยใชพลังงานอื่นๆ 

เชน น้ำมันดีเซล ฯลฯ เพ่ือรองรับกรณี

ไฟฟาดับเปนเวลานาน จนทำใหพลังงาน

ไฟฟาที่เก็บอยูใน UPS ถูกใชไปหมด 

ประการที่สาม ระบบโทรคมนาคม

ความเรว็สงู พรอมระบบสำรองกรณีเครอืขาย

ใดเครือขายหนึ่งไมสามารถสื่อสารได 

ประการ ท่ีสี่ ระบบปรับอากาศ

ประสิทธิภาพสูง เพื่อใหความเย็นแกเครื่อง

คอมพิวเตอรจำนวนมากท่ีมีความรอนสูง 

มีการควบคุมอุณหภูมิที่แมนยำ เชน การ

ปรับระดับอุณหภูมิของอากาศใหอยูที่ระดับ 

21 องศาเซลเซียส และความชื้นระดับ 

รอยละ 50 เพื่อใหเหมาะสมกับการทำงาน

ของอุปกรณ มิฉะนั้นจะชำรุดเสียหาย 

ประการที่หา พื้นของหองตองสามารถ

รองรับน้ำหนักไดมากกวาพื้นท่ีอาคารปกติ 

เพื่อรองรับน้ำหนักชั้นวาง Server และตอง

เปนพื้นหองแบบยกสูง (Raised Floor) 

หรือแบบ Sunk Floor สามารถเปดแผนพื้น

ไดเพื่อสะดวกตอการบำรุงรักษา (Main-

tenance) และระบายอากาศ โดยเดิม

สิงคโปรไดรับความนิยมมาก 
เนื่องจากเปนศูนยกลาง

โทรคมนาคมระหวางประเทศ 
ทำใหคาบริการสายเชา 

(Leased Line) ไมถึงครึ่งหนึ่ง
ของประเทศไทย 

กอสรางอาคารแบบพิเศษโดยมีระบบระบาย
อากาศและการควบคุมอุณหภูมิเปนอยางดี 

เคร่ืองกำเนิดไฟฟา (Power Generator) สำรองของ Data Center เพ่ือรองรับกรณีไฟฟาดับเปน 
เวลานาน จนทำใหพลังงานไฟฟาที่เก็บอยูใน UPS ถูกใชไปหมด 
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นิยมยกสูงกวาพื้นจริง 30 เซนติเมตร แต

ปจจุบันเนื่องจากเครื่อง Server มีความเร็ว

สูง และมีความรอนมากข้ึน จึงนิยมยก 

สูงขึ้นเปน 70 - 100 เซนติเมตร เพ่ือ

อำนวยความสะดวกแกการเดินสายไฟ 

สายสัญญาณ และเพื่อทำใหหมุนเวียน

ระบายอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นไดดีขึ้น 

ประการทีห่ก ระบบรกัษาความปลอดภัย

ระดับสูง  

- ระบบความปลอดภัยทางกายภาพ 

เชน Access Control (สแกนน้ิว หรือ 

Access Card) โทรทัศนวงจรปด 

ยามรักษาการณตลอด 24 ชั่วโมง  

- ระบบปองกันเพลิงไหมออกแบบ

พิเศษโดยไมใชน้ำแบบธรรมดา 

เพื่อไมใหมีผลกระทบตอเครื่อง

คอมพิวเตอร ฯลฯ 

- ระบบรักษาความปลอดภัยของ

เครือขาย เชน Fire Walls, VPN, 

Gateways Intrusion Detection 

Systems ฯลฯ 

μÅÒ´ã¹ä·ÂÁÕ¢¹Ò´ 
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สำหรับกรณีของประเทศไทย จาก

การศึกษาของ NECTEC รวมกับ SIPA  

แมประเทศไทยจะไดเปรียบในดาน

ของราคาอสังหารมิทรพัย คาบคุลากร และ

คาไฟฟาทีม่อีตัราตำ่ นาจะไดเปรยีบสงิคโปร

และมาเลเซีย แตประสบปญหาท่ีอัตรา 

คาบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศยัง

มีราคาแพงกวาในตางประเทศเปนเทาตัว 

จึงไมจูงใจใหตางชาติมาใชบริการ Data 

Center ในประเทศไทย  

ผูใหบรกิารเขต Data Center ของไทย

มีหลายราย แตสวนใหญเปนโครงการ

ขนาดเลก็เมือ่เปรยีบเทยีบกบัในตางประเทศ 

เปนตนวา 

บรษิทั ท.ีซ.ีซ ีเทคโนโลยี จำกดั (TCCT) 

ใหบริการ Data Center ที่ชั้น 30 อาคาร

เอ็มไพร (Empire Tower Data Center - 

ETDC) และชั้น 2 และชั้น 3 อาคารบางนา 

(Bangna Data Center - BNDC)  

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด 

(มหาชน) ใหบริการ Data Center ที่ชั้น 

13 และ 14 ที่อาคาร กสท. บางรัก และ

ในสวนภูมิภาค ทั้งขอนแกน ภูเก็ต และ

เชียงใหม 

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด 

(มหาชน) ใหบริการ Data Center ที่

อาคารไซเบอรเวิรลด ทาวเวอร เอ และที่

ชั้น 16 อาคาร กสท. บางรัก 

บรษิทั อนิเตอรเนต็ประเทศไทย จำกดั 

(มหาชน) ใหบริการที่อาคารไทยซัมมิต

ทาวเวอร 

ที่ผานมามีธุรกิจเขต Data Center 

หลายแหงในไทยตองปดกจิการลง เนือ่งจาก

ธุรกิจไมเปนไปตามเปาหมาย เปนตนวา 

บรษิทั ArcCyber ซึง่เปนการรวมทนุระหวาง

บริษัทชินคอรปอเรช่ัน จำกัด และบริษัท 

NTT ของญ่ีปุน ไดปดกิจการเม่ือตนป 2546 

อยางไรก็ตาม อีก 5 ปตอมา บริษัท NTT 

ไดเขามาทำธรุกจิเขต Data Center ในไทย

อีกครั้งหน่ึง โดยผานบริษัทลูกในไทย คือ 

บริษัท NTT Communication (Thailand) 

พื้นหองแบบยกสูง (Raised Floor) ของ Data Center 

การเติบโตของ Data Center 
ในไทยมีอัตราเฉล่ีย 

รอยละ 30 ตอป และคาดวา
ยังมีการเติบโตตอเนื่อง 

พบวาตลาด Data Center และ Disaster 

Recovery Services ของไทย ในป 2552 

อยูที่ระดับ 4,779 ลานบาท และคาดวาจะ

เพิ่มขึ้นเปน 5,677 ลานบาท ในป 2553  

ปจจุบันการเติบโตของ Data Center 

ในไทยมีอัตราเฉล่ียรอยละ 30 ตอป และ

คาดวายังมีการเติบโตตอเนื่อง เพราะ

ประเทศไทยยังมีสัดสวนอัตราการใช Data 

Center นอยมาก นอกจากน้ีการเติบโต

ของ Data Center จะแปรผันโดยตรงกับ

ปริมาณการใช Bandwidth ของเครือขาย

โทรคมนาคมในประเทศ โดยยิ่งมีการใช 

Bandwidth มากขึ้นเทาใด การใชงาน 

Data Center จะสูงมากขึ้นเทานั้น 

เดิมภาคธุรกิจของไทยนิยมกอสราง 

Data Center ขึ้นเองภายในอาคาร แตใน

ระยะหลังเริม่สนใจไปใชบรกิาร Data Center 

ของภายนอกมากขึ้น เพื่อลดเงินลงทุน

กอสรางและดแูลรกัษา รวมถงึเปนการบรกิาร

โดยผูเชี่ยวชาญในดานน้ีเปนการเฉพาะ 

ทำใหคุณภาพบริการสูงขึ้น 
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กรณี Data Center ที่เปดใหบริการ

ในประเทศไทย สวนใหญจะเปนอาคาร

ทั่วไป โดยดัดแปลงบางชั้นของอาคารให

เปนพื้นที่สำหรับ Data Center โดยเสริม

ใหพื้นอาคารสามารถรับน้ำหนักไดมากขึ้น 

แตยังติดปญหาวา ไมสามารถยกพื้นสูงได

เทียบเทากับในตางประเทศ เนื่องจากจะ

ทำใหเพดานของหองต่ำเกินไป สงผล

ทำใหคุณภาพในดานบริการไมสูงมากนัก 

ยกเวนบางกรณีซึ่งเปนอาคารที่มีเพดานสูง

อยูกอนแลว เปนตนวา เปนการดัดแปลง

พื้นที่ เดิมซึ่งเปนโรงพิมพให เปน Data 

Center ทำใหสามารถยกพ้ืนที่สูงขึ้น 

อยางไรกต็าม บรษิทั ท.ีซ.ีซ.ี เทคโนโลยี 

จำกัด ไดรวมมือกับบริษัท IBM ในการ

ปรับปรุงใหเขต Data Center ประหยัด

พลังงานมากขึ้นภายใตระบบ Green 

Data Center โดยทีมวิศวกรจะออกแบบ

ระบบประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน

ระดับโลก ตั้งแตการออกแบบโครงสราง

พืน้ฐาน การตดิตัง้ระบบเครอืขาย ระบบไฟฟา 

รวมถึงระบบความปลอดภัย และระบบ

ทำความเย็นท้ังหมด ซึ่งจะชวยประหยัด

พลังงานมากถึงรอยละ 20 นอกจากน้ี 

บริษัทแหง น้ียังมีแผนกอสรางอาคารท่ี

ออกแบบพิเศษสำหรับเปน Data Center 

โดยเฉพาะ ที่บริเวณนอรทปารค ในอนาคต  

อยางไรก็ตาม หลายฝายมองแงดีวา

ธุรกิจ Data Center ของไทยมีแนวโนม

เติบโตอยางกาวกระโดดในอนาคต โดย 

ผูประกอบการบางรายสนใจกอตั้ง Data 

Center เปนอาคารขนาดใหญ แตกตาง

จากเดิมที่เปนเพียงกอสราง Data Center 

ขนาดเลก็ๆ เทานัน้ เนือ่งจากเหตุผลสำคัญ 

2 ประการ 

ประการแรก ความตองการใชบริการ 

Data Center กำลงัเพิม่ขึน้อยางรวดเรว็มาก 

เนื่องจากปจจุบันขอมูลและส่ือตางๆ เชน 

ภาพยนตร ดนตรี ขอมูลขาวสาร ฯลฯ ได

เปลี่ยนมาอยู ในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งจะ

ประมวลผลและเก็บรักษาขอมูลใน Data 

Center รวมถึงส่ือสารและเผยแพรขอมูล

ผานเครือขายโทรคมนาคม  

ประการท่ีสอง ปญหาท่ีเปนอุปสรรค

สำคัญของไทยกำลังจะหมดไป เนื่องจาก

ปจจบุนัเร่ิมมกีารเปดเสรบีรกิารโทรคมนาคม

ระหวางประเทศ แมปจจบัุนคาบรกิารในไทย

ยังมีราคาแพง แตในอนาคตเม่ือเปดเสรี 

ใหตางชาติมาใหบริการอยางเต็มตัว จะ 

สงผลทำใหราคาคาบรกิารโทรคมนาคมลดลง

มาก และจะทำใหอปุสงคตอ Data Center 

มากขึ้นตามไปดวย 

ÁμÔ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ
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คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ได

มีมติเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2533 อนุมัติ

ใหการสงเสริมกิจการเขต Data Center 

ที่ไดมาตรฐานระดับสูง เปนประเภทยอย 

7.8.13 ภายใตประเภท 7.8 กิจการพัฒนา

พื้นที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม โดยจัด

เปนกิจการที่มีความสำคัญตอประเทศเปน

พิ เศษ ซึ่ งจะได รับยกเวนภาษี เ งินได

นิติบุคคล 8 ป (จำกัดวงเงินยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล) และยกเวนอากรขาเขา

เครื่องจักรไมวาจะตั้งอยูในเขตใด 

สำหรับเงื่อนไขการสงเสริมการลงทุน

เฉพาะโครงการน้ัน คณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนไดกำหนด ดังนี้ 

-  จะตองมีการสรางหรือเชื่อมตอ 

กับระบบสื่อสารหลักแบบใยแกว

ความเรว็สงูท่ัวทัง้เขต Data Center 

-  จะตองมีระบบโทรคมนาคมหลัก 

ที่ มี ก า ร ว า ง ส า ย สื่ อ ส า ร แ บบ

ความเรว็สงู จากเขตไปยังศนูยกลาง

สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ

และระหวางประเทศ 

-  จะตองมีระบบไฟฟาสำรองจาย

แบบตอเน่ือง และเคร่ืองกำเนิด

ไฟฟาสำรอง เพื่อรองรับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถ

ทำงานไดเปนปกติ 

อยางไรก็ตาม หลายฝายมองวา 
ธุรกิจ Data Center ของไทยมีแนวโนม 
เติบโตอยางกาวกระโดดในอนาคต  
โดยผูประกอบการบางรายสนใจ 

กอตั้ง Data Center เปนอาคารขนาดใหญ 

บีโอไอเปดประเภทกิจการเขต 
Data Center แลว โดยจัดเปน

กิจการที่มีความสำคัญ 
ตอประเทศเปนพิเศษ 

ไดรับยกเวน 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 
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-  จะตองมีระบบปรับอากาศท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง และระบบกรอง

ฝุนละออง เพื่อใหอุปกรณสามารถ

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  จะตองมีพื้นท่ีสำหรับเปน Data 

Center ไมนอยกวา 5,000 ตาราง-

เมตร 

-  จะตองจัดใหมีบริการเสริมใหกับ

ลูกคาที่ตั้งอยูภายในโครงการ เชน 

บริหารและรับฝากวางคอมพิวเตอร

แมขาย (Server Co-Location) 

บริการและดูแลระบบ (Managed 

Service) บริการ Backup เครื่อง 

Server ของลกูคา บรกิาร Disaster 

Recovery Services (DRC) และ

บริการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับ Data 

Center (Professional Consultation) 

¤ÃÍº¤ÅØÁ·Ñé§ÃÒÂä´Œ¤‹Òàª‹Ò 
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สำหรบัรายไดของกจิการ Data Center 

ทีอ่ยูในขายไดรบัสทิธแิละประโยชน กำหนด

ครอบคลุมถึงรายไดจากบริการตอไปน้ี 

- บริการใหเชาพื้นท่ี  

- บริการสาธารณูปโภคใหกับลูกคา

ทีต่ัง้อยูภายในโครงการ เชน ระบบ

ปรับอากาศ ระบบสำรองไฟฟา 

ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ 

- บริการเสริมใหกับลูกคาที่ตั้งอยู

ภายในโครงการ เชน บริหารและ

รับฝากวางคอมพิวเตอรแมขาย 

(Server Co-Location) บรกิารและ

ดูแลระบบ (Managed Service) 

บริการ Backup เครือ่ง Server ของ

ลูกคา บริการ Disaster Recovery 

Services (DRC) บรกิารใหคำปรกึษา

เกีย่วกบั Data Center (Professional 

Consultation)  

- บริการรับฝากเ ว็บไซต (Web 

Hosting) 

ทั้งนี้ ไมรวมถึงรายไดการขายพื้นที่ 

การใหบริการแกระบบคอมพิวเตอรของ

ลูกคาที่ตั้งอยูภายนอกโครงการ และการ

ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแกลูกคาใน

ลักษณะ Outsource แบบเบ็ดเสร็จ 

นโยบายนี้ จะทำให เกิดการลงทุน 

ในกิจการเขต Data Center ซึ่งเปน

โครงสรางพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย

เพียงใด ก็ขึ้นอยูกับทุกฝายที่เกี่ยวของจะ

ตองรวมมือกันเพื่อสงเสริม และผลักดันให

กิจการน้ีในประเทศไทยเติบโต ไมแพคูแขง

อยางมาเลเซียหรือสิงคโปร 

อาคาร Data Center ของบริษัท CSF ตั้งอยูที่ Cyberjaya มาเลเซีย 

การพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศของประเทศไทย 
ขึ้นอยูกับทุกฝายที่เกี่ยวของ

จะตองรวมมือกัน 
เพื่อสงเสริมและผลักดัน 
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ขาวนับเปนพืชที่สำคัญมากตอระบบ

เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย 

เนื่องจากเปนอาชีพหลักของคนไทย 3.7 

ลานครัวเรอืน จำนวนรวม 17 ลานคน พืน้ที่

ปลูกขาวมากถึง 70 ลานไร นอกจากใช

บริโภคเปนอาหารหลักของคนไทยแลว ยัง

สรางรายไดจากการสงออกอีกดวย โดยใน

ป 2552 ไทยสงออกขาวเปนมลูคาประมาณ 

172,000 ลานบาท 

ไทยนับเปนประเทศท่ีเปนอูขาว
อูน้ำของโลก นอกจากจุดเดนใน
ดานการเปนผูสงออกขาวรายใหญ
ที่สุดของโลกแลว ยังเปนประเทศ
ส งออกข าวคุณภาพสูงดวย 
ลาสุดใน เดือนกันยายน 2553  
บีโอไอ ไดปรับปรุงหลักเกณฑ 
การสงเสริมการลงทุนใหสามารถ
คัดคุณภาพขาวแบบครบวงจร 
ซึ่งจะทำใหควบคุมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการดำเนินการ
เพิ่มสูงขึ้น 

จากสถิติเมื่อป 2552 ทั่วโลกผลิตขาว 

448 ลานตนั โดยจนีเปนผูผลติขาวรายใหญ

ทีส่ดุ คอื 143 ลานตนั รองลงมา คอื อนิเดยี 

99 ลานตัน อินโดนีเซีย 38 ลานตัน 

บังกลาเทศ 31 ลานตัน เวียดนาม 24 

ลานตัน สวนไทยเปนอันดับ 6 ของโลก 

ปริมาณ 20 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 

4.5 ของผลผลิตรวมของโลก  

แมผลผลิตขาวท่ัวโลกเปนปริมาณ

มากถึง 448 ลานตัน แตมีปริมาณซื้อขาย

ประเทศผูผลิตและสงออกขาวรายใหญของโลกในป 2552 
หนวย : ลานตัน 

ประเทศผูผลิตขาว 
ปริมาณ 

ผลผลิตขาวสาร 
ประเทศผูสงออกขาว 

ปริมาณสงออก 
ขาวสาร 

จีน 143.3 ไทย 9.6 

อินเดีย 99.2 เวียดนาม 6.0 

อินโดนีเซีย 38.3 ปากีสถาน 3.0 

บังกลาเทศ 31.0 สหรัฐฯ 3.0 

เวียดนาม 24.4 อินเดีย 2.2 

ไทย 20.0 กัมพูชา 0.8 

ฟลิปปนส 10.8 จีน 0.8 

แหลงขอมูล: United States Department of Agriculture (USDA) 
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ไทยครองตำแหนงเปน
ประเทศสงออกขาวมาก 
เปนอันดับ 1 ของโลก 

เปนเวลายาวนานถึง 30 ป 

ระหวางประเทศเพียง 29 ลานตัน โดยไทย

ครองตำแหนงเปนประเทศสงออกขาวมาก

เปนอันดับ 1 ของโลก เปนเวลายาวนานถึง 

30 ป โดยในป 2552 สงออก 9.6 ลานตัน 

โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 29 ของปริมาณ

สงออกของโลก รองลงมา คือ เวียดนาม 

6 ลานตนั ปากีสถาน 3 ลานตนั และสหรัฐฯ 

3 ลานตัน 

เปนที่นาสังเกตวาการสงออกของไทย 

และเวียดนามแตกตางกันคอนขางมาก 

โดยกรณีของไทยสงออกในป 2552 สำหรับ

ขาว 3 ประเภท เปนปริมาณใกลเคียงกัน 

คือ ขาวน่ึง 2.9 ลานตัน ขาวหอม 2.6 

ลานตัน และขาวขาว 2.4 ลานตัน แต

กรณีของเวียดนาม จะสงออกขาวขาวมาก

ถึง 5.3 ลานตัน หรือคิดเปนสัดสวนเกือบ

รอยละ 90 ของปริมาณการสงออกท้ังหมด 

นอกจากน้ี ในป 2552 ปริมาณสงออก

ขาวของไทยและเวียดนามจะแตกตางกัน

ไมมากนัก คือ 9.6 และ 6 ลานตันขาวสาร 

ตามลำดบั แตมลูคาสงออกกลับแตกตางกนั

มาก กลาวคอื 5,027 และ 2,464 ลานเหรยีญ

สหรัฐฯ ตามลำดับ 
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ไทยนอกจากจะมีจุดเดนในดานการ

เปนผูสงออกขาวรายใหญที่สุดของโลกแลว  

ยังเปนประเทศสงออกขาวคุณภาพสูงดวย 

ทำใหมีความสามารถในการแขงขันสูงทั้ง

ในตลาดบนและตลาดลาง กลาวคือ 

ตลาดบน เปนตลาดขาวหอมมะลิ ขาว 

100% และขาว 5% มีตลาดหลัก เปนตนวา 

สหรัฐฯ ยโุรป ฮองกง สงิคโปร ซาอุดอีาระเบยี 

แอฟริกาใต ฯลฯ โดยขาวไทยไดรับการ

ยอมรับทั่วโลก โดยมีคูแขงที่สำคัญ ไดแก 

ขาวบาสมาติของอินเดีย โดยในระยะ 

ที่ ผ านมาไทยไดพัฒนาคุณภาพอย าง 

ตอเนื่อง จากเดิมเมื่อ 20 - 30 ปที่ผานมา 

เราตองรับประทานขาวคุณภาพต่ำซึ่งบาง

ครั้งมีกอนกรวดผสม 

แตปจจุบนัไทยไดกลายมาเปนประเทศ

ทีม่ภีาพลกัษณเปนผูผลติขาวคุณภาพสงู และ

มคีณุภาพท่ีสมำ่เสมอ ปราศจากส่ิงปลอมปน 

นอกจากน้ี ยงัประสบผลสำเร็จในการพัฒนา

แบรนดของตนเองในตลาดตางประเทศ 

เปนตนวา เครือเจริญโภคภัณฑ ซึ่งเดิม  

5 ปที่แลว จำหนายขาวในตางประเทศโดย

ใชตราสินคาของตนเองเพียงรอยละ 20 

ของทั้งหมด แตปจจุบันไดเพิ่มขึ้นเปน 

รอยละ 80 ของทั้งหมด ซึ่งการจำหนาย

ขาวในตราสินคาของตนเองจะจำหนายได

ราคาสูงกวาขาวสารทั่วไปที่มีคุณภาพระดับ

เดียวกันประมาณรอยละ 10  

ตลาดลาง เปนตลาดขาว 10% ขาว 

15% และขาว 25% มีตลาดหลัก เปนตนวา 

อนิโดนเีซยี ฟลปิปนส อริกั อหิราน ไนจีเรยี 

เซเนกัล ฯลฯ โดยขาวไทยแมวาจะมีราคา

สงูกวาบาง แตยงัสามารถแขงขนัได เน่ืองจาก

มีคุณภาพที่ดีกวา สำหรับคูแขงสำคัญใน

ตลาดนี้ยังคงเปนเวียดนาม 

สำหรับการบริโภคขาว แตละประเทศ

มีรสนิยมการบริโภคไม เหมือนกัน คน

ไนจีเรีย นิยมกินขาวนึ่ง สวนชาวเซเนกัล

และเอเวอรีโคดจะนิยมกินปลายขาวหอม 

คนจีนและฮองกงชอบขาวหอมมะลิใหม 

คนสิงคโปรชอบกินข าวหอมมะลิ เก า การประชาสัมพันธเพื่อขายขาวไทยในหางโลตัสที่นครเซี่ยงไฮ 
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สำหรับชาวตะวันออกกลาง อิรัก อิหราน 

และแอฟริกาบางสวน นิยมบริโภคขาวขาว 
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ปจจุบันเร่ิมมีคำถามมากข้ึน วาไทย

จะเปนอันดับ 1 ของโลกอีกนานเพียงใด 

บางคนบอกวาอีกไมเกิน 5 ป โดยปจจุบัน

ขาวไทยเริ่มถูกทาทายจากหลายดาน

พรอมๆ กัน เชน 

ประการแรก ชาวนาไทยมีอายุเฉล่ีย

มากขึ้ น ขณะที่ คนหนุ มสาวไมสนใจ

ประกอบอาชีพเปนชาวนา แมในระยะส้ัน

สามารถแกไขปญหาโดยใชเครื่องทุนแรง

มาทดแทน แตในระยะยาวกอใหเกดิคำถาม

วาเมื่อเกษตรกรผูสูงวัยเหลานี้ลมหาย 

ตายจากไปแลว จะหาใครมาทำงานแทน  

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดทำ 

การวิจัยและตีพิมพเผยแพรเมื่อป 2553 

คาดวาในอีก 10 ปขางหนา หรือป 2563 

ไทยจะสงออกขาวลดลงจากปจจุบันเกือบ 

10 ลานตนั ลดลงเหลือ 8.6 ลานตนั ขณะที่

เวียดนามจะสงออกขาวเพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน 

6 ลานตัน เปน 7.5 ลานตัน 

ประการทีส่ี ่ความทาทายจากเวียดนาม

ซึง่กำลังมาแรง โดยรฐับาลเวียดนามมีนโยบาย 

3 ลด 3 เพิม่ กลาวคอื ลดปริมาณเมล็ดพนัธุ

ใหเหมาะสม ลดการใชปุยเคมี และลดการ

ใชยาปราบศัตรูพืช ขณะเดียวกันจะเพิ่ม

ผลผลิต เพิม่คณุภาพ และเพิม่กำไร นอกจากน้ี 

ยังไดรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน เชน 

กัมพูชา พมา ฯลฯ ในการผลิตขาว 

แมปจจบุนัเวียดนามจะผลติและสงออก

ขาวคณุภาพสงูสดุ คอื ขาว 5% โดยท่ีผลผลิต

สวนใหญเปนขาว 25% และ 35% และยังมี

ปญหาสารกำมะถันตกคาง เนื่องจากใช

ถานหนิเปนเชือ้เพลิงในการอบขาว แตไดวจิยั

และพัฒนาอยางตอเน่ืองรวมถึงสงเสริมการ 

จัดตั้งไซโลใหมากขึ้นเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

ขาวใหสูงขึ้น  

ประเทศตางๆ ตื่นตัว 
ในการวิจัยพันธุขาว 

ที่ใหผลผลิตสูง รวมท้ังได
พันธุขาวที่มีลักษณะคลาย
ขาวหอมมะลิของไทย 

ประการที่สอง ผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไร

ของไทยยังต่ำ โดยผลผลิตขาวปเพาะปลูก 

2551/52 อยูที่ระดับ 453 กิโลกรัม/ไร ต่ำ

กวาระดับเฉลี่ยของโลก 669 กิโลกรัม/ไร 

และต่ำกวาคูแขงสำคัญ คือ สหรัฐฯ 1,294 

กิโลกรัม/ไร จีน 1,029 กิโลกรัม/ไร และ

เวียดนาม 797 กิโลกรัม/ไร โดยมีสาเหตุ

สำคัญ คือ พื้นที่ปลูกขาวสวนใหญอยู 

นอกเขตชลประทาน รวมทั้งขาดแคลน

เมล็ดขาวพันธุดี 

ประการที่สาม ประเทศตางๆ ตื่นตัว

ในการวิจัยพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูง รวมท้ัง

ไดพันธุขาวท่ีมีลักษณะคลายขาวหอมมะลิ

ของไทย ทำใหไทยตองเผชญิกบัการแขงขนั

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต  
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เวยีดนามมีระบบชลประทานครอบคลุม

พื้นที่เพาะปลูกขาวมากกวาคร่ึงหนึ่งของ

ประเทศ ทำใหสามารถเพาะปลูกขาวได  

2 - 3 ครั้ง/ป ขณะเดียวกันปริมาณสงออก

ก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยลาสุดเวียดนามได

ประกาศปรับตัวเลขสงออกขาวป 2553 

เปน 6.5 ลานตัน และอาจพิจารณาปรับ

เพิ่มขึ้นอีกเปน 7 ลานตัน  

à´ÔÁÊ‹§àÊÃÔÁà©¾ÒÐμŒ¹¹éÓ 
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ในชวงที่ผานมา บีโอไอได เปดให 

การสงเสริมฯ แกกิจการผลิตขาวเปน  

2 ประเภท กลาวคือ ประเภท 1.7 “กิจการ

อบพืชและไซโล” เปนการผลิตขาวสารคัด

คุณภาพขั้นตนน้ำกอนที่จะสีขาว โดยกรณี

ผลิตขาวทั่วไป จะมีกรรมวิธีการผลิตเปน 

การเก็บรักษา การทำความสะอาด และ

การอบลดความช้ืน แตหากเปนขาวนึ่ง จะ

รวมถึงกระบวนการแชและนึ่งดวย 

สำหรับอีกประเภทหน่ึง คือ ประเภท 

1.14 “กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษา 

พืช ผัก ผลไม โดยใชเทคโนโลยีทันสมัย” 

กรณีผลิตขาวสารคัดคุณภาพข้ันปลายน้ำ 

จะเปนขั้นตอนภายหลังการสีขาว ตั้งแต

คัดแยกส่ิงเจือปน คัดแยกขนาดเมล็ดขาว 

คัดแยกสี และบรรจุถุงจำหนายตอไป 

ทั้ง 2 ประเภทกิจการขางตน กำหนด

ใหไดรับสิทธิและประโยชนแตกตางกัน 

เล็กนอย กลาวคือ ยกเวนอากรขาเขา

เครื่องจักรและยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

8 ป โดยไมจำกัดวงเงินยกเวนภาษีเงินได

สำหรับกิจการอบพืช และไซโล และ

ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรและยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป แตจำกัดวงเงิน

สำหรับกิจการคัดคุณภาพเก็บรักษา พืช 

ผัก ผลไม โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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รูปแบบการสงเสริมทั้ง 2 ประเภท 

ขางตน มปีญหาสำคัญ คอื ไมไดครอบคลุม

ถึงขั้นตอนผลิตขาวสารคัดคุณภาพข้ัน

กลางน้ำ คือ การสีขาว จึงไมไดเปนการ 

ดำเนินการอยางครบวงจร ซึ่งกอใหเกิด

ปญหาหลายประการ 

ประการแรก ทำใหตนทุนโลจิสติกส

สูง เนื่องจากตองขนไปขนมาระหวางไซโล 

โรงสี และโรงงานปรับปรุงคุณภาพขาว ซึ่ง

มีสถานที่ตั้งอยูหางกัน อนึ่ง การแปรรูป

เพื่อพัฒนาคุณภาพขาวแบบครบวงจรจะ

คุมทุนเฉพาะในสวนขาวเปลือกที่ปลูกหาง

จากโรงงานครบวงจรไมเกิน 100 กิโลเมตร 

โดยหากรับซื้อขาวเปลือกท่ีหางไกลออกไป

บีโอไอไดเปดใหการสงเสริมฯ
แกกิจการผลิตขาว 
เปน 2 ประเภท คือ 
กิจการอบพืชและไซโล  

และกิจการคัดคุณภาพ บรรจุ 
เก็บรักษา พืช ผัก ผลไม  
โดยใชเทคโนโลยีทันสมัย 

ทำความสะอาด ทำความสะอาด ทำความสะอาด 

แช คัดแยกสิ่งเจือปน 

นึ่ง ขัดมัน 

อบ Speed Dry คัดแยกขนาดเมล็ดขาว 

อบลดความช้ืน LSU คัดแยกสี 

กะเทาะ 

คัดแยกสิ่งเจือปน 

ขัดขาว 

คัดแยกขนาดเมล็ดขาว 

คัดแยกขัดสีเบื้องตน 

ขาวเปลอืก (นึง่) แหง ขาวสาร 

ปรับปรุงคุณภาพ
ขาว 

สีขาว อบพืชและไซโล 

ขาวสาร
คัดคุณภาพ

รับซ้ือ
ขาวเปลือกช้ืน

กระบวนการผลิตขาวสารคัดคุณภาพแบบครบวงจร 
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เพือ่แปรรปูอยางครบวงจร ตนทนุโลจสิตกิส

แทนท่ีจะลดลง กลับเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ

ขนสงขาวเปลือกมีลักษณะปริมาตรและ 

นำ้หนักมาก ทำใหมตีนทุนสงูกวาการขนสง

ขาวสาร 

ใหมากท่ีสุด ซึ่ งกรณีโรงงานปรับปรุง

คุณภาพขาวซื้อขาวจากโรงสี จะสงผล

ทำใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดไกล

สูงสุดถึง เ พียงระดับขาวสารจากโรงสี

เทานั้น 

หากมีการทำธุรกิจแบบครบวงจร  

จะสามารถตรวจสอบยอนกลับถึงแหลง 

รับซื้อขาวเปลือก โดยนำขาวท่ีรับซื้อจาก

แหลงเดียวกันเก็บในไซโลเดียวกัน (ยังไม

สามารถตรวจสอบยอนกลับไปถึงระดับ

ชาวนาได เนื่องจากกรณีการเพาะปลูกขาว

ของไทยเปนเกษตรกรรายยอยจำนวนมาก 

แตกตางจากกรณีประเทศตะวันตก ที่การ

เพาะปลูกจะเปนฟารมขนาดใหญ)  

ประการที่สาม ปญหาความยุงยากใน

การควบคุมคุณภาพขาวภายหลังการ 

เก็บเกี่ยว (Post Harvest) เปนตนวา รถ

บรรทุกขาวอาจจะไปบรรทุกสารเคมีหรือ

ปุยมากอน และลางรถบรรทุกไมสะอาด

เพียงพอกอนนำมาบรรทุกขาว ซ่ึงกอ 

ใหเกิดปญหาปนเปอนขึ้น นอกจากน้ี ยัง

กอให เกิดปญหาขาวแตกหักมากย่ิงขึ้น 

เนื่องจากย่ิงขนสงมากคร้ังเทาใด ยอมจะ

สงผลทำใหขาวมีโอกาสเสียหายมากข้ึน

เทานั้น 
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เพื่อแกไขปญหาขางตน บีโอไอจึงได

พจิารณาเมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2553 เหน็วา

ควรสนับสนุนใหกิจการคัดคุณภาพขาว 

สามารถรวมในสวนเครื่องจักรในสวนการ 

สีขาวดวย เพื่อใหธุรกิจสามารถดำเนินการ

อยางครบวงจรได นับเปนทางเลือกหน่ึง

สำหรับผูมีความพรอมในการดำเนินการ 

ซึง่จะสงผลทำใหสามารถลดตนทนุโลจสิตกิส 

ควบคมุคณุภาพขาว การตรวจสอบยอนกลับ

ไดดียิ่งขึ้น อันจะเปนผลดีตอการสงออก

ขาวของประเทศ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขวาหาก

เปนกิจการคัดคุณภาพขาวแบบครบวงจร 

ใหรวมถึงโครงการท่ีเริ่มตั้งแตกระบวนการ

อบพืช ไซโล และกระบวนการสีขาวดวย 

ผูซื้อในตางประเทศในตลาด
ระดับบน ตองการใหมีการ
ตรวจสอบแบบยอนกลับให
มากที่สุด ถึงแหลงรับซื้อ 

ขาวเปลือก 

หากเปนกิจการคัดคุณภาพ
ขาวแบบครบวงจร  

ใหรวมถงึโครงการท่ีเร่ิมตัง้แต
กระบวนการอบพืช ไซโล  
และกระบวนการสีขาว 

ประการที่สอง ผูซื้อในตางประเทศใน

ตลาดระดับบน เชน สหรัฐฯ ยุโรป ฯลฯ 

ตองการใหมีการตรวจสอบแบบยอนกลับ
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ฉบบันี ้จะเจาะเวียดนามใหลกึลงไปถงึ

การทำธุรกิจในเวียดนามวา ตองมีขั้นตอน

อยางไร ใชเวลาเทาใด คาใชจายเทาใด ซึ่ง

อาจจะไมสามารถจบไดในตอนเดียว ก็คง

ตองติดตามกันตอไปสำหรับทานที่สนใจ

เรื่องเวียดนาม และมีขาวปลีกยอยสำหรับ

ความเปล่ียนแปลง ในเวียดนามท่ีนาสนใจ 

มานำเสนอดวย 

จากผลการสำรวจของธนาคารโลก 

เวยีดนามอยูในลำดับที ่93 จาก 183 ประเทศ

เจาะเวียดนาม มีอะไรที่ทานยัง
ไมรู ตอนที่ 1 ไดกลาวถึงขอมูล
ดานเศรษฐกิจทีส่ำคญัของเวียดนาม
ไปแลว สำหรับผูสนใจที่จะเจาะลึก
เวียดนาม ตองการไปพบ ชม ชิม
เวยีดนาม สามารถแจงความประสงค
มาไดทีส่ำนกัความรวมมอืการลงทนุ
ตางประเทศ บโีอไอ ซึง่มแีผนการจัด
คณะไปเยอืนเวียดนามอีกสามคร้ัง 
ในปงบประมาณ 2554 

จากผลการสำรวจ 
ของธนาคารโลก  

เวียดนามอยูในลำดับท่ี 93  
จาก 183 ประเทศเศรษฐกิจ
ที่ทำการสำรวจ สำหรับ

ประเทศท่ีทำธุรกจิไดสะดวกท่ีสดุ 

เศรษฐกิจที่ทำการสำรวจ สำหรับประเทศ

ที่ทำธุรกิจไดสะดวกท่ีสุด อันดับหน่ึงไดแก

สิงคโปร และไทยเปนอันดับที่ 12 สำหรับ

เวยีดนามอยูในลำดับที ่93 ซึง่กย็งันบัวา ดกีวา

ประเทศเพ่ือนบานดาวรุงบางประเทศ 
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ทั้งนี้ ตัวเลขนอยหมายถึง ประเทศ 

ที่มีขั้นตอนในการทำธุรกิจสะดวกที่สุด 

สำหรับปจจัย ท่ีใชในการพิจารณาและ

ลำดับท่ีประเทศเวียดนามไดรับ เรื่อง 

ความยากงายในแตละปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ

การทำธรุกจิ แสดงไวในตารางขางลาง ดงันี้ 
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ลองเจาะลึกถึงการเร่ิมทำธุรกิจวา 

ตองทำอะไรบาง และใชเวลาเทาใด เพื่อ

ประโยชนในการพิจารณาโอกาสการลงทุน

ในเวียดนามดูบาง ขอมูลนี้ไดจากเอกสาร

ของธนาคารโลก ซึ่งเปนผลสำรวจมีการ

ตรวจสอบและศึกษาข้ันตอนการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทขนาดกลางและเล็ก ที่ 

เปดดำเนินการอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ซึง่รวมถงึข้ันตอนการขอใบอนุญาต ทีจ่ำเปน

ตอการเปดดำเนินการจากหนวยงานของรัฐ 

และเปนขัน้ตอนท่ีผูขอดำเนนิการดวยตนเอง

ไมไดผานท่ีปรึกษา 

ขั้นตอนในการเร่ิมทำ 
ธุรกิจในเวียดนาม  
มีทั้งสิ้น 11 ขั้นตอน 

ปจจัยพิจารณา/ขั้นตอนการทำธุรกิจ ลำดับท่ี 
ความสะดวกในการทำธุรกิจ 93 
การเริ่มทำธุรกิจ 116 
การดำเนินการเพื่อใหไดใบอนุญาตกอสราง 69 
การจางแรงงาน 103 
การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย 40 
การใหสินเช่ือ 30 
การใหการคุมครองนักลงทุน 172 
การชำระภาษี 147 
การคาระหวางประเทศ 74 
การบังคับใชตามสัญญา 32 
การปดกิจการ 127 
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ลองมาพิจารณาแตละข้ันตอนท่ีกลาว

มาตามตารางขางตนวา เวียดนามใชเวลา

มากนอยเทาใดในการดำเนินการแตละ 

ขั้นตอน จากตารางขางลางแสดงใหเห็น

จำนวนวัน คาใชจายโดยเฉล่ียท่ีนักลงทุน

ตองพิจารณา ดังนี้ 

ขั้นตอนการทำธุรกิจ ขั้นตอน/จำนวนวัน/จำนวนเอกสาร/คาใชจาย 
การเริ่มทำธุรกิจ ขั้นตอนการดำเนินการ 11 ขั้นตอน 

เวลาที่ใชในการดำเนินการ 50 วัน 
คาใชจาย (รอยละของรายไดตอหัว) 13.3 
เงินลงทุน (รอยละของรายไดตอหัว) - 

การดำเนินการ 
เพื่อใหไดใบอนุญาตกอสราง 

ขั้นตอนการดำเนินการ 13 ขั้นตอน 
เวลาที่ใชในการดำเนินการ 194 วัน 

การจางแรงงาน ความยุงยากตอดัชนีการจางงาน (0-100) 11 

การจดทะเบียน 
อสังหาริมทรัพย 

ขั้นตอนการดำเนินการ 4 ขั้นตอน 
เวลาที่ใชในการดำเนินการ 57 วัน 

การใหการคุมครองนักลงทุน ความเขมแข็งในการคุมครองนักลงทุน (0-10) 2.7 

การชำระภาษี การชำระภาษี (ครั้ง/ป) 32 
เวลาที่ใชในการดำเนินการ 1,050 ชั่วโมง/ป 
ภาษีกำไร (รอยละ) 20.6 
ภาษแีรงงานและการสมทบของนายจาง (รอยละ) 19.2 
ภาษีอื่นๆ (รอยละ) 0.3 
อัตราภาษีทั้งหมด (รอยละของกำไร) 40.1 

การคาระหวางประเทศ เอกสารท่ีตองใชในการสงออกสินคา 6 อยาง 
เวลาที่ใชในขั้นตอนการสงออกสินคา 22 วัน 
คาใชจายในการสงออกสินคา 756 เหรยีญสหรฐัฯ 
 ตอคอนเทนเนอร 
เอกสารท่ีตองใชในการนำเขาสินคา 8 อยาง 
เวลาที่ใชในขั้นตอนการนำเขาสินคา 21 วัน 
คาใชจายในการนำเขาสนิคา 940 เหรยีญสหรฐัฯ 
  ตอคอนเทนเนอร 

การบังคับใชสัญญา มีขั้นตอนท่ีตองดำเนินการ 34 ขั้นตอน 
เวลาดำเนินการ 295 วัน 
คาใชจาย (รอยละของการเรียกรอง) 28.5 

การปดกิจการ อัตราการไดคืน 18.0 
เวลาที่ใชในการดำเนินการ 5.0 
คาใชจาย (รอยละของทรัพยสิน) 15 

ที่มา Doing Business in Vietnam 2010 ธนาคารโลก  

ขัน้ตอนในการเร่ิมทำธุรกจิในเวียดนาม 

มทีัง้สิน้ 11 ขัน้ตอน ตามทีไ่ดระบุไวในตาราง

ขางตน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. การตรวจสอบชื่อบริษัทที่ไดเสนอมา การยื่นขอใบจดทะเบียนธุรกิจจากสำนักงานจดทะเบียนธุรกิจทองถิ่น ขึ้นกับกรมการวางแผน

และการลงทุน ซึ่งมีอยูในทุกจังหวัดของเวียดนาม กรมนี้มีบทบาทมากตอการลงทุนของตางชาติซึ่งจะไดอธิบายในรายละเอียดตอไป 

สวนหนึ่งเปนผลจากการเดินทางไปศึกษาสำรวจโอกาสการลงทุนในเวียดนามของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนดวย 

 เวลาท่ีใชในการดำเนินการ 14 วัน 

 คาใชจาย 200,000 ดอง (อัตราทางการ) 

 หมายเหต ุ การจดัตัง้บรษิทัจำกดัจะตองมหีุนสวนตัง้แต 2 คนขึน้ไป ยืน่พรอมเอกสารสำคญัอกี 5 อยาง เชน แบบแสดงความประสงค    

จดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งขอรับแบบฟอรมไดที่กระทรวงวางแผนและการลงทุน เปนตน 

2. การยื่นขอใบอนุญาตเพื่อทำตรายาง ของบริษัทจากหนวยงานความปลอดภัยแหงรัฐ 

 เวลาท่ีใชในการดำเนินการ 6 วัน 

 คาใชจาย 20,000 ดอง 

3. จัดทำตรายางบริษัท 

 เวลาท่ีใชในการดำเนินการ 6 วัน 

คาใชจาย 165,000 - 370,000 ดอง (หากเปนตรายางบรอนซ) 

4. รับตรายางบริษัท 1 วัน 

 คาใชจาย ไมมี 

5. เปดบัญชีธนาคาร 1 วัน 

 คาใชจาย ไมมี 

 หมายเหตุ แตละธนาคารมีขอกำหนดแตกตางกันเรื่องเงินฝากข้ันต่ำในการเปดบัญชีธนาคาร เชน ธนาคาร Vietcombank กำหนด

เงินฝากข้ันต่ำท่ี 5 ลานดองสำหรับบัญชีเงินฝากสกุลดอง และ 500 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับเงินฝากสกุลเหรียญสหรัฐฯ ธนาคาร 

Asian Commercial กำหนดเงินฝากขั้นต่ำ 1 ลานดองสำหรับบัญชีเงินฝากสกุลดอง และ 100 เหรียญสหรัฐฯ สำหรับเงินฝากสกุล

เหรียญสหรัฐฯ การเปดบัญชีธนาคาร ธนาคารกำหนดใหผูฝากกรอกแบบฟอรม พรอมย่ืนหลักฐานตรายางของบริษัท ใบอนุญาต 

จดทะเบียนธุรกิจบริษัท และมติของคณะกรรมการบริหารพรอมลายเซ็นของผูมีอำนาจ 

6. จัดทำประกาศการจัดตั้งบริษัทในหนังสือพิมพรายวัน 

 ระยะเวลาประกาศ 5 วัน 

คาใชจาย 700,000 ดอง 

 หมายเหตุ ตามกฎหมายการจัดตั้งบริษัท ประกาศดังกลาวจะตองมีขอมูลประกอบดวยช่ือบริษัท ที่อยูของสำนักงานใหญ สาขาหรือ

สำนกังานตวัแทน ประเภทของธุรกจิ เงนิทนุจดทะเบียนของบริษทัจำกดั ชือ่เตม็ของเจาของ ทีอ่ยู สญัชาต ิเลขทีบ่ตัรประจำตวัประชาชน

หรอื เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง หรือเอกสารสวนบคุคลอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของและจำนวนของผูเปนเจาของ หรอืสมาชกิทีจ่ดัตัง้หรอืจดทะเบียนบรษิทั 

ทีต่ัง้ของธรุกจิทีจ่ดทะเบยีนคาใชจายในการลงประกาศดังกลาว ขึน้อยูกบัชนดิของหนังสอืพมิพ จำนวนหนาทีล่งพมิพ และหนาทีล่งพิมพ 

นอกจากในหนังสอืพมิพรายวนัแลว บริษทัสามารถจะลงตีพมิพประกาศดงักลาวไดในเครอืขายขอมลูตางๆ รวมทั้งวารสารส่ิงพิมพตางๆ 

7. *ยื่นขอเลขทะเบียนผูเสียภาษีจากกรมภาษีทองถิ่น และชำระภาษีใบอนุญาตธุรกิจ 

 เวลาท่ีใชในการดำเนินการ 7 วัน (ตอเนื่องจากขั้นตอนขางตน) 

คาใชจาย 1,000,000 ดอง (คาภาษีใบอนุญาตทำธุรกิจ) 

8. ซื้อใบเสร็จภาษีมูลคาเพิ่มสำเร็จรูป (pre-printed VAT invoice) หรือแบบท่ีใชพิมพเอง 

 เวลาท่ีใชในการดำเนินการ 14 วัน 

คาใชจาย ใบเสร็จแบบสำเร็จรูป 20,000 ดอง (ตอเลม มี 50 ใบ) 

 หมายเหตุ ยังมีรายละเอียดปลีกยอยอ่ืนๆ สำหรับใบเสร็จภาษีมูลคาเพ่ิมอีก นอกจากน้ี กอนการใชงาน บริษัทจะตองจดทะเบียน

เลขที่ใบเสร็จดังกลาวกับกรมภาษีทองถิ่นดวย 

47



เมื่อพิจารณาขั้นตอนในการเร่ิมทำ

ธรุกจิ นบัไดวา เวยีดนามอยูในระดบักลางๆ 

ของประเทศในกลุมอาเซียนที่มีความงาย

ตอการดำเนินธุรกิจ หากเปรียบเทียบ 

กับอินโดนีเซีย หรือฟลิปปนส ตามตาราง

ขางลางนี้ 

9. *จดทะเบียนกับสำนักงานแรงงานทองถิ่นเพื่อแสดงความประสงคใชแรงงาน (กรมแรงงานทองถิ่น ขึ้นกับกระทรวงกิจการสังคมและ

ผูทุพพลภาพ) 

 เวลาที่ใชในการดำเนินการ 1 วัน (ตอเนื่องจากขั้นตอนขางตน) 

คาใชจาย ไมมี 

 หมายเหตุ ภายใน 30 วันกอนเริ่มเปดดำเนินการ นายจางจะตองยื่นเรื่องเพื่อลงทะเบียนลูกจางทั้งหมด พรอมแนบเอกสารประวัติ

ของลูกจางกับสำนักงานแรงงาน ซึ่งตองเปนไปตามกฎหมายแรงงานและสัญญาการจางงาน 

10. *จดทะเบียนลูกจางกับกองทุนสวัสดิการสังคมเพ่ือการจายคาประกันสุขภาพและประกันสังคม 

 เวลาที่ใชในการดำเนินการ 1 วัน (ตอเนื่องจากขั้นตอนขางตน) 

คาใชจาย ไมมี 

 หมายเหตุ บริษัทจะตองจดทะเบียนลูกจางที่มีสัญญาการจางงานตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปกับกองทุนประกันสังคม 

11. *จดทะเบยีนสำหรับสหภาพการคา (Trade Union) กบัสหภาพแรงงานท่ัวไปของเวียดนาม (Vietnam General Confederation of Labor) 

 เวลาที่ใชในการดำเนินการ 7 วัน (ตอเนื่องจากขั้นตอนขางตน) 

คาใชจาย ไมมี 

 หมายเหตุ ตองดำเนินการภายใน 6 เดือนนับแตวันที่เร่ิมเปดดำเนินการ 

หมายเหตุ * ดำเนินการตอเนื่องกัน 

เมื่อพิจารณาขั้นตอน 
ในการเร่ิมทำธุรกิจ นับไดวา 
เวียดนามอยูในระดับกลางๆ  
ของประเทศในกลุมอาเซียน 

ทีม่คีวามงายตอการดำเนินธรุกจิ 

ประเทศ จำนวนขั้นตอน เวลา 
(วัน) 

คาใชจาย 
(รอยละตอหัว) 

เงินทุนข้ันต่ำ 
(รอยละตอหัว) 

อินโดนีเซีย 9 60 26.0 59.7 

สปป. ลาว 7 100 12.3 - 

มาเลเซีย 9 11 11.9 - 

ฟลิปปนส 15 52 28.2 5.5 

ไทย 7 32 6.3 - 

ที่มา : ผลสำรวจของธนาคารโลก 

¢ŒÍÁÙÅÅ‹ÒÊØ´¢Í§àÇÕÂ´¹ÒÁ 
เวยีดนามปรบัลดภาษเีงนิไดนติบิคุคลจากรอยละ 28 เหลอืรอยละ 25 และลดภาษี

ที่เรียกเก็บจากรายไดจากการถายโอนการใชที่ดิน เวียดนามประกาศกฎหมายภาษี

เงินไดสำหรับบริษัทและกฎหมายภาษีมูลคาเพ่ิมฉบับใหม และปรับปรุงขั้นตอนเพื่อให

เกิดการแขงขันมากขึ้น ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส และขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับ

ศุลกากรใหม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปเพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบขององคการ

การคาโลก ที่ตองการใหประเทศสมาชิกลดความลาชาทางดานการคาลง 

กระบวนการดำเนินการขางตนในการ

เริ่มธุรกิจ คงจะไมมีความแตกตางกับใน

ประเทศไทยมากเทาใดนกั เพยีงแตหากเปน

บริษัทตางชาติ การจะเขาถึงกระบวนการ

ขัน้ตอนตางๆ การเจรจาเพ่ือทำความเขาใจ

กับเจาหนาท่ีทองถ่ิน อาจจะเพ่ิมขั้นตอน

ความลำบากข้ึนบาง หลายบริษัทจึงจำเปน

ตองจางท่ีปรึกษาเพื่อชวยเหลือใหการ

ดำเนินการตางๆ เปนไปดวยความเรยีบรอย 

แตการจะหาท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมในราคา

ยอมเยาก็ไมใชเรื่องงาย มีคำแนะนำจาก

นกัธรุกจิไทยรายหนึง่ทีท่ำธรุกจิในเวยีดนาม

มากวา 20 ปวา ใหเลือกที่ปรึกษาทองถิ่นที่

สามารถสื่อสารกันไดเขาใจ จะดีกวาจางที่

ปรึกษาท่ีเปนบริษัทตางชาติ ซึ่งราคาแพง 

และอาจจะไมเขาใจวัตถุประสงคของเรา

ไดดีพอ  

จากการสำรวจของบีโอไอ ที่นำคณะ

ไปศึกษาโอกาสการลงทุนทางตอนเหนือ

ของเวยีดนามลาสดุ พบวา กรมการวางแผน

และการลงทุน ซึ่งมีอยูในทุกจังหวัดของ

เวียดนาม สามารถใหบริการนักลงทุนได

อย างสมบูรณแบบ เพียงแตต องจ าย 
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คาตอบแทนในจำนวนหนึ่งตามสัดสวนของ

จำนวนเงนิลงทนุของโครงการ หรือประเภท

กจิการทีล่งทุน ซึง่สวนใหญกจ็ะไมเกนิรอยละ 

0.05 ของเงินลงทุน ซึ่งถือวานอยมาก เม่ือ

เทียบกับความสะดวกที่ไดรับ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงมีใบเสร็จใหดวย อยางไรก็ตาม 

คาใชจายดังกลาวข้ึนกับแตละโครงการ 

สำคัญอยางย่ิง และความสัมพันธดังกลาว

ก็จะนำไปสูความสำเร็จในธุรกิจของทาน

ในตางประเทศ 

ครัง้ตอไป หากจะเขาไปสำรวจการลงทนุ

ในเวียดนาม อยาลืมเขาไปติดตอท่ีกรม

การวางแผนและการลงทุน ซึ่งนอกจากจะ

ไดรับขอมูลขั้นตอนการลงทุนในเวียดนาม 

และเปนผูพจิารณาโครงการลงทนุกอนสงให 

People’s Committee ออกใบอนุญาตแลว 

ยงัจะชวยเหลือในการดำเนนิการตามขัน้ตอน

ของทางราชการโดยถูกตองตามกฎหมาย

อีกดวย 

¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§μ‹Ò§ªÒμÔ 
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จากสถติขิองรฐับาลเวียดนาม ในชวง 8 

เดือนแรกของป 2553 (มกราคม-สิงหาคม) 

มีโครงการจากตางชาติที่ไดรับใบอนุญาต

ลงทนุแลวทัง้สิน้ 658 โครงการ คดิเปนมลูคา

เงินลงทุนทั้งสิ้น 10.79 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 41 เมื่อเปรียบเทียบ

กับชวงเดียวกันของปท่ีแลว เฉพาะในเดือน

สิงหาคม 2553 เพียงเดือนเดียว เวียดนาม

ไดออกใบอนุญาตลงทุนใหแกตางชาติแลว

ทัง้สิน้ 143 โครงการ คดิเปนมลูคาเงนิลงทนุ

ทั้งสิ้น 787 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

การลงทุนของตางชาติดังกลาว กอให

เกิดการสงออกคิดเปนมูลคาถึง 24 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นเปนสัดสวน 

รอยละ 26.6 สำหรับประเทศท่ีเขาไปลงทุน

ในเวยีดนามมถีงึ 47 ประเทศในชวง 8 เดอืน

แรกของปนี ้เชน เนเธอรแลนด มลูคาเงนิทนุ

จดทะเบยีนทัง้สิน้ 2.2 พนัลานเหรยีญสหรัฐฯ 

เกาหลใีตมลูคา 1.92 พนัลานเหรยีญสหรฐัฯ 

และสหรัฐฯ มูลคา 1.87 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ  

เปนท่ีนาสังเกตวา การลงทุนของ 

ตางชาติในชวงระยะหลังจะเปนการลงทุน

ขนาดใหญซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมั่น

ของนักลงทุนตางชาติตอการลงทุนในเวยีดนาม 

ยกตวัอยางเชน โครงการของบริษทั AES TKV 

Mong Duong Power มูลคา 2.1 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ โครงการผลิต steel billet 

ที่จังหวัด Nghe An มูลคาเงินลงทุน 1 พัน

ลานเหรียญสหรัฐฯ ของบริษัท Kobelco 

Vietnam Soft Iron หรือโครงการกอสราง

ศูนยการประชุม นิทรรศการ การคาและ

อสังหาริมทรัพย ที่จังหวัด Ba Ria-Vung    

บริษัท Posco SS-Vina จำกัด ที่จังหวัด 

Ba Ria-Vung Tau มูลคา 360 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เปนตน 

ในระยะ 2-3 ปที่ผานมา นักลงทุน

รายใหญในเวียดนาม จะเปนประเทศใน

เอเชีย ไดแก เกาหลีใต ญี่ปุน และไตหวัน 

เปนหลกั สำหรบัไตหวัน จากขอมลูปรากฏวา 

มีการลงทุนในเวียดนามคิดเปนมูลคาสะสม

ถึงประมาณ 25 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ประธานหอการคาไตหวันในเวียดนาม  

ลงทุนในเวียดนาม 
คงไมใชเรื่องยากอีกตอไป  
บางแหงกรมการวางแผน 

และการลงทุน 
อาจชวยหาผูรวมทุน 

หรือที่ตั้งโครงการใหดวย 

ไตหวันมีการลงทุน 
ในเวียดนามคิดเปน 

มูลคาสะสมถึงประมาณ 
25 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ดงันัน้ หากประสงคจะลงทุนในเวียดนาม 

คงไมใชเรื่องยากอีกตอไป บางแหงกรมการ

วางแผนและการลงทุนอาจชวยหาผูรวมทุน

หรือที่ตั้งโครงการใหดวย เพราะอยาลืมวา

ในเวียดนามที่ดินเปนของรัฐบาล และ

บริษัทหลายแหงก็มีหุนของรัฐบาลเปนหลัก 

รฐับาลทองถิน่มบีทบาทอยางมากในประเทศ

สังคมนิยมเชนเวียดนาม ดังนั้น การเขาพบ

กบัหนวยงานของรัฐเพือ่แนะนำตัว เปนเรือ่ง

คณะบีโอไอเขาพบผูวาราชการจังหวัดกวางนาม 
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Mr. Huang The-hsiu กลาววา จนถงึปจจบุนั 

มนีกัธรุกจิไตหวนัท่ีประกอบธรุกจิในเวยีดนาม

แลวถึง 30,000 คน และหากรวมครอบครัว

ของนักธุรกิจไตหวันเหลานี้แลว คาดวาจะ

มีชาวไตหวันถึงประมาณ 200,000 คนใน

เวียดนาม บริษัทขนาดใหญของไตหวัน ได

เขามาลงทุนหรือตั้งฐานในเวียดนามแลว 

เชน Hon Hai Group และ บริษทั Compel 

Electronics จำกัด เปนตน 

ä·Âà»š¹¹Ñ¡Å§·Ø¹ÃÒÂãËÞ‹ 
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จนถึงปจจุบัน ไทยเปนนักลงทุนราย

ใหญอันดับตนๆ ในเวียดนาม ติดหนึ่งใน

สิบนักลงทุนรายใหญ โดยลงทุนในหลาย

กิจการ ไดแก นิคมอุตสาหกรรม การ

กอสรางเขตเมอืงใหม การทองเทีย่ว โรงแรม 

อุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา  

หากพิจารณาจากสาขาที่ไทยลงทุน

มากที่สุดจะไดแก อุตสาหกรรม และการ

กอสราง โดยมจีำนวนโครงการลงทุนของไทย

ทัง้สิน้ 108 โครงการ มมีลูคาการลงทุนทัง้สิน้ 

800 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 

61.4 ของจำนวนโครงการท่ีไทยลงทุนทัง้หมด 

และคิดเปนรอยละ 51.5 ของเงินลงทุน 

จดทะเบียนทั้งสิ้น 

รองลงมาไดแก ภาคบริการ มีจำนวน

โครงการท้ังสิ้น 36 โครงการมูลคา 567 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนสัดสวน 

รอยละ 20 ของจำนวนโครงการทั้งสิ้น 

และเปนรอยละ 28 ของเงินทุนจดทะเบียน

ทัง้สิน้ ตามมาดวย ภาคเกษตรกรรม ปาไม 

และประมง คดิเปนรอยละ 15.9 ของจำนวน

โครงการลงทุนทัง้สิน้ และรอยละ 20.6 ของ

เงินทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 

สำหรบัพืน้ทีท่ีไ่ทยเขาไปลงทนุจะอยูใน 

30 จงัหวดัและเมอืงในเวียดนาม โดยเฉพาะ

ทางใตของเมอืงดองไน มจีำนวน 28 โครงการ 

เงินทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 485 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 17.9 ของจำนวน

โครงการและรอยละ 28.7 ของเงินทุน 

จดทะเบียน ตามมาดวยการลงทุนในเมือง

ฮานอย มีจำนวน 24 โครงการ เงินทุน 

จดทะเบียน 366 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

สวนใหญการลงทุนของคนไทยจะนิยม

ถือหุนทั้งสิ้น โดยมีจำนวนโครงการที่ไทย

ถือหุนท้ังสิ้น 120 โครงการ เปนมูลคาเงิน

ลงทุน 939 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามมาดวย

การรวมทนุมจีำนวน 40 โครงการ เงนิลงทนุ 

714 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

บางโครงการอยูในรูปของสัญญาการ

รวมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation 

Contract - BCC) หรือ การทำสัญญาให

จนถึงปจจุบันไทย 
เปนนักลงทุนรายใหญ 
อันดับตนๆ ในเวียดนาม  

ติดหนึ่งในสิบนักลงทุนรายใหญ 
 โดยลงทุนในหลายกิจการ 

ไดแก อุตสาหกรรม 
และการกอสราง 

สวนใหญการลงทุนของคนไทย 
จะนิยมถือหุนท้ังสิ้น 

โดยมีจำนวนโครงการท่ีไทย 
ถือหุนท้ังสิ้น 120 โครงการ  

เปนมูลคาเงินลงทุน 
939 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
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บริษัทเอกชนเขามา รับผิดชอบ ระดมทุน 

ออกแบบ กอสราง และดำเนินโครงการใน

ชวงระยะเวลาหน่ึง เมื่อหมดระยะสัมปทาน

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินและความรับผิดชอบ

ในโครงการน้ันโอนใหแกรฐั (Build-operate-

transfer - BOT) หรือ การทำสัญญาให

บริษัทเอกชนมา รับผิดชอบ ระดมทุน 

ออกแบบ กอสราง แลวโอนใหแกรัฐ โดยมี

สิทธิดำเนินงานตลอดอายุสัมปทาน (Build-

transfer-operate -BTO) และ การสราง-

โอนกรรมสิทธิ ์(Build-transfer - BT) การลงทนุ

ของไทยในเวียดนาม หลายโครงการท่ีประสบ

ความสำเร็จ และกอใหเกิดการสงออกหรือ

ทดแทนการนำเขาไดเปนอยางดี 

ในป 2552 ไทยเปนนกัลงทนุอนัดบัแปด

เมือ่เปรียบเทียบกับการลงทุนของตางชาติใน

เวียดนาม ซึ่งเปนลำดับท่ีดีขึ้นจากหลายป

ที่ผานมา ที่อยูในอันดับที่ 12 ในป 2549  

ในป 2553 (มกราคม-สิงหาคม) ไทย

เปนนักลงทุนอันดับ 10 ในเวียดนาม โดย

มีจำนวนโครงการลงทุนสะสมทั้งสิ้น 237 

โครงการ มลูคาเงนิลงทนุทัง้สิน้ 5.7 พนัลาน

เหรียญสหรัฐฯ  
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คำถามที่ควรคาแกการพิจารณา คือ 

จนถึงปจจุบัน เวียดนามพรอมรับการลงทุน

จากตางชาติแลวหรือยัง กรุงฮานอยลด

ภาษีหลายอยาง และพยายามปรับปรุง

สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เพือ่รองรบัการลงทุน

ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ดวยความหวังที่จะเปน

แหลงการลงทุนที่มีตนทุนการผลิตต่ำ  

เปนทางเลือกใหแกนักลงทุนที่ประสงคจะ

สรางโรงงานผลิตในตางประเทศ หรือหา

แหลงวัตถุดิบราคาถูก 

เขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก 

(เวียดนามเปนสมาชิกอันดับที่ 150 ของ

องคการการคาโลก เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 

2550) ดวยหวงัวา การเปดตวัเขาสูกตกิาสากล

จะพฒันาความเปนแหลงลงทนุท่ีด ี เวยีดนาม

กลายเปนแหลงลงทุนตนทุนต่ำ และแหลง

วัตถุดิบที่สำคัญ 

 แมว า ตัว เลขการลงทุนของ 

ตางชาติในเวียดนามจะเพิ่มขึ้น รัฐบาล

เวี ยดนาม ยังมีพั นธะ สัญญา ท่ีจะต อง

ปรบัปรงุสภาวะลงทุนและธรุกจิของประเทศ

ใหดีขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจ

จากที่มีการวางแผนจากสวนกลางไปสู

เศรษฐกจิแบบตลาด และการใหภาคเอกชน

เปนตัวนำ เวียดนามยังคงเผชิญกับความ

ทาทายตอการปรับปรุง ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ

กับการลงทุนของตางชาติ เชน การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานที่ยังขาดแคลน ระบบ

การเงินและกฎหมายท่ียังมีอุปสรรคและยัง

ไมไดรับการปรับปรุง ระบบราชการท่ีลาชา 

กฎระเบียบที่ไมมีความโปรงใส คาใชจาย

ในการเริ่มดำเนินธุรกิจท่ีสูง การถือครอง

ที่ดินและกฎระเบียบและขั้นตอนในการโอน 

และการขาดแคลนแรงงานฝมือ เปนตน  

นักลงทุนตางชาติตาง 
มุงมองแหลงลงทุน 

ไปที่จีนและอินเดียเปนหลัก  
ในขณะท่ีเวียดนามก็ไดรับ 

ความนิยมมากขึ้น 

ในเวลาน้ี คงปฎิเสธไมไดวา นักลงทุน

ตางชาติตางมุงมองแหลงลงทุนไปท่ีจีนและ

อินเดียเปนหลัก ในขณะท่ีเวียดนามก็ไดรับ

ความนิยมมากข้ึน นับแตเปดประเทศและ

รวมประชุม ณ เมืองกวางนาม 
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การออกใบอนุญาตลงทุนเปนขั้นตอน

ที่ใชเวลานาน และมีการปฏิบัติที่ไมชัดเจน

หรือไมเหมือนกันในแตละจังหวัด นักลงทุน

ตางชาติมักประสบปญหาในเรื่ องการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวของกับภาษี 

อัตราอากรขาเขา และระเบียบการบริหาร 

บอยครั้งที่มีการแจงลวงหนาในเวลาอันสั้น 

ทำใหเปนปญหาตอการวางแผนทางธุรกิจ 

และเนื่องจากกฎหมายแรงงานและการนำ

กฎหมายดังกลาวมาปฏิบัติไมไดรับการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาท่ีดีพอ ทำใหบางคร้ัง 

บริษัทตองเผชิญปญหาในเรื่องการจัดการ

ดานแรงงาน เปนตน 

จากปญหาขางตน ที่มีการประมวลไว

โดยหนวยงานของสหรัฐฯ (US Department 

of State) อาจกลาวไดวา เวียดนามจะไม

สามารถดึงดูดการลงทุนจากตางชาติได 

โดยความนาสนใจของประเทศเองทั้งหมด 

หากสภาวะแวดลอมอ่ืนไมเอ้ืออำนวย เชน 

ประเทศไทยเร่ิมขาดความไดเปรียบในเรื่อง

คาแรงงานขั้นต่ำ พื้นที่การเพาะปลูกที่

ขาดแคลน ความตองการขยายตลาดใน

ตางประเทศของนักลงทุนไทย ตลอดไป 

จนถึงปญหาความขัดแยงดานการเมือง 

เวียดนามเปนแหลงลงทุนที่ดีหรือไม 

ลองมาพจิารณาจากประสบการณของนกัลงทนุ

ตางชาติหลายราย เพื่อเปนขอคิดในการ

พิจารณากอนตัดสินใจลงทุน 

นับจากที่สิ้นสุดการตอตานการคาของ

สหรฐัฯ ในเวยีดนามเมือ่ป 2537 บริษทัสหรัฐฯ 

หลายราย เชน Coca-Cola และ Procter 

& Gamble เขาไปลงทุนในเวียดนาม แต

บ ริษัทเหลา น้ีประสบปญหาอยางมาก 

ในเร่ืองความลาชาของระบบราชการของ

เวียดนามและการคอรัปชั่น จากการสำรวจ

ของบีโอไอ ปญหาการลงทุนในเวียดนาม 

สงผลใหบริษัทตางชาติรายใหญหลาย

บริษัท มีปญหาขาดแคลนแรงงานฝมือ 

เชน กรณีของบริษัท Intel เปนตน 

จากบทความใน Vietnam Business 

News ซึ่งไดสัมภาษณประธานของบริษัท 

Ford Asean สรุปไดวา แมเวียดนามจะมี

ความไดเปรียบในหลายเร่ือง ตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศ แต

เนือ่งจากปญหาหลายอยางจึงจะเปนการยาก

ที่เวียดนาม จะสามารถรองรับการลงทุน

ขนาดใหญได เทากับที่บริษัท Ford ลงทุน

ในประเทศอ่ืน 

Ford เปนบริษัทแรกๆ ในจำนวนกลุม

บรษิทัรถยนตของตางประเทศ ทีเ่ขาไปลงทุน

ในเวียดนาม แสดงใหเห็นวา บริษัท Ford 

เล็งเห็นถึงความไดเปรียบของเวียดนาม 

โดยเฉพาะในเร่ืองแรงงาน  

อยางไรก็ตาม ความจริงก็คือ ในชวง 

15 ปที่ผานมา Ford มีการลงทุนนอยมาก

ในเวียดนาม เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน

ของบรษิทัในประเทศอ่ืนในภมูภิาค ปจจบุนั 

โรงงานของ Ford ในเวียดนามยังไมไดมี

การผลิตเตม็โครงการ หมายถงึยงัจะมโีอกาส

ในการขยายตัวอีกมากในเวียดนาม Ford 

ในเวียดนามเปนการผลิตเพื่อขายในตลาด

เวยีดนามและภูมภิาคนีเ้ปนหลกั 

จากการใหสมัภาษณของประธาน Ford 

ASEAN ระบุวา สินคาของโรงงานท่ีผลิต

ในเวียดนามในปจจุบัน ยังมีราคาสูงกวาที่

ผลติในประเทศอ่ืนในภมูภิาค ซึง่ปจจยัหลกั

ที่สำคัญที่ทำใหสินคามีราคาสูงกวา คือ 

เรื่องของภาษี ซึ่งคิดเปนรอยละ 60 ของ

คาใชจายในการผลิต ในขณะท่ีภาษีที่

รัฐบาลไทยเรียกเก็บยังต่ำกวาในเวียดนาม 

ปจจัยท่ีสองท่ีทำใหสินคาของ Ford ใน

เวียดนามมีราคาสูง คือ ปริมาณผลผลิตต่ำ 

(Low Output Volume) ถาขนาดของ

ตลาดเล็กเกินไป คงเปนการยากท่ีจะเพ่ิม

สัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศและการ

ขยายการผลิต 

จากรายงานของบริษทั Russin & Vecchi 

ระบุวา นับจากท่ีเวียดนามเขาเปนสมาชิก

ขององคการการคาโลก เวียดนามไดยกเลิก

การหามนำเขารถยนตใชแลว และบริษัท

ตางชาติมีสิทธิ์ที่จะขายรถยนตนำเขาได 

ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 การปรับปรุง 

กฎระเบียบดงักลาวเปนปญหาตอการแขงขนั

ของบริษัทผูประกอบรถยนตในประเทศ

เวยีดนาม เชน Ford ซึง่จำเปนตองปรบัเปล่ียน

ยุทธศาสตรดานธุรกิจใหมๆ เพื่อใหสอดรับ

กับกฎหมายของเวียดนาม เปนตน 

ในตอนที่ 3 จะกลาวถึงสิ่งที่ควรทำ

และไมควรทำในเวียดนาม และการลงทุน

ของเวียดนามในตางประเทศ  

การตัดสินใจลงทุนในตางประเทศ 

โดยเฉพาะเวียดนามในปจจุบัน ไมใชทาง

เลือกของนักธุรกิจไทยเทานั้น แตเปนทาง

รอดท่ีทานไมอาจหลีกเลี่ยงได เมื่อกระแส

ความเปลีย่นแปลงไดไลเราเขามา และพรอม

จะผลักใหผูที่หยุดนิ่งอยูกับที่ตองลมลง 

หวงัวา ความตกลงเขตการคาเสรอีาเซยีนกบั

เวียดนามท่ีกำลังจะเปดเสรีอยางสมบูรณ

ในอีกเกือบ 5 ปขางหนา จะเปนจุดเริ่มตน

ใหท านไดมองเ ห็นโอกาสของไทยตอ

เวียดนามไดเร็วยิ่งขึ้น 

การตัดสินใจลงทุน 
ในตางประเทศ โดยเฉพาะ
เวียดนามในปจจุบัน  
ไมใชทางเลือกของ 
นักธุรกิจไทยเทานั้น  
แตเปนทางรอด 

ที่ทานไมอาจหลีกเลี่ยงได 
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¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§ 
White Country 

White Country หมายถึง ประเทศท่ี

มกีระบวนการควบคุมการนำเขา และสงออก

สินคาอยางโปรงใส และเปนท่ียอมรับของ

ประชาคมโลก เชน การควบคุมการสงออก

ในรายการสินคา และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

และเ ช่ือมโยงอาวุธสงครามท่ีมีอำนาจ

ทำลายลางสูง (Weapons for Mass 

Destruction - WMD) ซึ่งไดแก เครื่องจักร

อุปกรณ ชิ้นสวน และวัตถุดิบ โดยจะตอง

มีการตรวจสอบถึงวัตถุประสงคของการนำ

ไปใชงาน ประเทศท่ีนำไปใชงานปลายทาง 

และรายชื่อประเทศปลายทางท่ีควบคุม 

ÁÒμÃ¡ÒÃ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 

ประเทศไทย โดยกรมการคาตางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย เปนผูควบคุมดูแลการ

สงออกสินคา โดยอาศยัอำนาจตามพระราช

บัญญัติมาตรฐานสินคาขาออก พ.ศ. 2503 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 มี

White Country หมายถึง  
ประเทศท่ีมีกระบวนการ
ควบคุมการนำเขา  

และสงออกสนิคาอยางโปรงใส 
เปนท่ียอมรบัของประชาคมโลก 

White Country หากแปลตรงๆ 
คือ ประเทศสีขาว แตยังคงไมเขาใจ
อยูด ีอะไรคอื ประเทศสขีาว สิง่แรก
ทีต่องมาทำความเขาใจกันกอนคอื 
ความหมายของ White Country 
และ White Country เขามามบีทบาท
อะไรในประเทศไทย สำคัญหรือไม
อยางไร 

รายการสินคาท่ีมมีาตรการควบคุมการสงออก 

64 รายการ ประกอบดวย สินคาที่เกี่ยวกับ

อาวธุสงครามท่ัวไปโดยตรง สนิคาเกษตร เคมี

ทีเ่กีย่วของกบัการผลิตสิง่เสพตดิ และรายช่ือ

ประเทศปลายทางท่ีควบคุม  

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไมมี

การควบคุมการสงออกรายการสินคาที่

เกี่ยวของ และเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามที่

มีอำนาจทำลายลางสูง (WMD)  

¡ÒÃà»š¹ White Country 
¢Í§»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ 

ประเทศญ่ีปุน โดยกระทรวงเศรษฐกิจ 
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การคา และอุตสาหกรรม (Ministry of 

Economy, Trade and Industry - METI) 

เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการกำกับดูแล 

และออกใบอนุญาตในการสงออก ซึง่ประเทศ

ญีปุ่นมรีายการสนิคาทีเ่กีย่วของ และเชือ่มโยง

กับ WMD จำนวน 165 รายการ และ

สินคาท่ีมีแนวโนมจะเก่ียวของกับ WMD 

จำนวน 40 รายการ ผูสงออกสินคาเหลานี้

จะตองย่ืนขออนุญาตจาก METI โดยการ

พิจารณาจะครอบคลุมต้ังแตรายการสินคา

ที่จะสงออก เสนทางเดินของสินคา จนถึง

ผูใชปลายทาง ซึ่งจะไดรับการตรวจสอบวา

อยูในรายชื่อประเทศท่ีควบคุมหรือไม กอน

ที่ภาครัฐจะตัดสินใจอนุมัติ หรือไมอนุมัติ 

¼Å¢Í§¡ÒÃÁÕ/äÁ‹ÁÕÁÒμÃ¡ÒÃ
¡ÒÃà»š¹ White Country 

การท่ีประเทศไทยไมมมีาตรการควบคุม

รายการสินคาที่เกี่ยวของ และเชื่อมโยงกับ 

WMD ทำใหการผลติเครือ่งจกัรและอปุกรณ

ที่มีความเท่ียงตรง และใชระดับเทคโนโลยี

ขั้นสูงของประเทศญ่ีปุนท่ีประสงคจะมา

ลงทุนผลิตในประเทศไทย ไมไดรับความ

เห็นชอบจากรัฐบาลญี่ปุนใหมาตั้งโรงงาน

ผลิตในประเทศไทย สงผลใหอุตสาหกรรม

การผลิตเค ร่ืองจักร และอุปกรณของ

ประเทศไทยยังมีขอจำกัดดานการพัฒนา 

ขาดโอกาสในการเรยีนรูเทคโนโลยทีีท่นัสมัย 

รวมถึงการเปนประเทศรองรับการลงทุน

จากตางประเทศในกลุมอุตสาหกรรม

สินคาควบคุมขางตน 

¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ¢Í§ºÕâÍäÍ 

นโยบายสงเสริมการลงทุนเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืนของบีโอไอ ตามประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 2/2553 

กำหนดอุตสาหกรรมเปาหมายแยกเปน 3 

กลุม คือ กลุมประหยัดพลังงานและ

พลั งงานทดแทน กลุ มผลิตวัสดุและ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ

กลุมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง  ประธาน และผูแทนจากหนวยงานตางๆ 

14 หนวยงาน ซึ่งคณะทำงานฯ ไดเสนอ

แนวทางการจัดทำระบบการควบคุมการ 

สงออกของไทย เพื่อใหสอดคลองกับ 

ระบบควบคุมการสงออกของสากล โดยมี

การหารือเก่ียวกับการจัดทำบัญชีสินคา

ควบคุมแหงชาติ การแบงงานใหหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ กำหนดหลักเกณฑการปฏิบัติ

ในการควบคุม และการจัดตั้งองคกรรองรับ

การปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ 

นำเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

ดวยพัฒนาการดานเศรษฐกิจ และ

สังคมของประเทศ การสงเสริมการลงทุน 

ของบี โอไอก็ไดบูรณาการควบคู ไปกับ 

การพัฒนาประเทศ จากสังคมเกษตรกรรม

พื้นฐาน พัฒนาสูสังคมอุตสาหกรรม และ

เทคโนโลยีขั้นสูง ภาครัฐโดยบีโอไอเปน

คนกลางในการชักจูงการลงทุนท่ี เปน

อตุสาหกรรมเปาหมายเขามาภายในประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ ง อุตสาหกรรมที่ ใช

เทคโนโลยีขัน้สงู ภาคเอกชนเปนกลไกสำคัญ

ในการพัฒนาประเทศ การผลักดันใหเปน 

White Country เปนอีกชองทางหน่ึงใน

การนำเขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 

หลงัจากน้ันกจ็ะเปนบทบาทของภาคเอกชน

ในการพัฒนาตอ ซึ่งเราจะไดติดตามกัน

ตอไป 

การเปน White Country 
ของประเทศไทย 
จะชวยใหประเทศ 

เปนฐานการผลติเครือ่งจกัร  
และอปุกรณทีม่เีทคโนโลยีสงู 

การเปน White Country ของประเทศ

ไทยจะชวยใหประเทศเปนฐานการผลิต

เครื่องจักร และอุปกรณที่มีเทคโนโลยีสูง 

ซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมาย เพ่ือ

การชักจูงการลงทุน จึงมีการเตรียมจัดตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือการวางมาตรการ แนวทาง 

และพัฒนาใหประเทศไทยเปน White Country 

¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒ¢Í§¡ÃÁ¡ÒÃ¤ŒÒ
μ‹Ò§»ÃÐà·È 

กรมการคาตางประเทศ กระทรวง

พาณิชย มีคณะทำงานจัดทำระบบควบคุม

การสงออกสินคาที่แตงตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 

2551 อธิบดีกรมการคาตางประเทศเปน

คณะทำงานฯ 
ไดเสนอแนวทางการจัดทำ 

ระบบการควบคุม 
การสงออกของไทย 

เพ่ือใหสอดคลองกบัระบบ
ควบคมุการสงออกของสากล 
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จากการท่ีประเทศไทยโดยการไฟฟา

ฝายผลติแหงประเทศไทย หรอื กฟผ. ไดเปน

เจาภาพจัดการประชุมตามความรวมมือ

ขององคกรทางดานกิจการไฟฟาอาเซียน 

(Forum of Heads of ASEAN Power 

Utilities/Authorities - HAPUA) ครั้งที่ 26 

ซึง่ประกอบดวยองคกรจาก 9 ประเทศ จาก

สมาชิกจำนวน 10 ประเทศในอาเซียนคือ 

บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 

การท่ีประเทศในภูมภิาคอาเซียน 
มีน โยบายผลักดัน ให เ กิดการ 
เชื่อมโยงระบบไฟฟาเขาดวยกัน 
ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ใ ห มี ก า ร ซื้ อ ข า ย 
แลกเปลี่ยนพลังงานระหวางกัน 
ในรูปของไฟฟา โดยเฉพาะประเทศ
ที่ มี ทรัพยากรมากกว าความ
ตองการใชภายในประเทศ สามารถ
พัฒนาแหลงทรัพยากรขึ้น เปน
โครงการขนาดใหญ เพือ่ขายไฟฟา
ใหกบัประเทศท่ีไมมแีหลงทรพัยากร  
อันเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติ
รวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด เกิด
ความคุมคาทางเศรษฐกิจ และยัง
สรางความมั่นคงดานพลังงานให
กับประเทศไดอีกดวย  

พมา ฟลปิปนส สงิคโปร เวยีดนาม และไทย 

ทั้งนี้มีผูเขารวมประชุมประมาณ 150 คน 

(ยกเวนบรูไน เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

ภายในประเทศ) โดยจะผลัดเปลี่ยนกันเปน

เจาภาพในการจดัประชุมตามลำดบัตวัอักษร

ในภาษาอังกฤษประเทศละ 1 ป 

สำหรับการประชุม HAPUA ในครั้งน้ี

ประกอบดวย 3 การประชุมคือ  

1. การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา

โครงการเช่ือมโยงโครงขายระบบไฟฟาของ

อาเซียนคร้ังท่ี 6 (ASEAN Power Grid 

Consultative Committee - APGCC)  

จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 

2. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

ในโครงการความรวมมือดานกิจการไฟฟา

ในกลุมประเทศอาเซียน ครั้งที่ 12 (HAPUA 

Working Committee) จัดขึ้นระหวางวันท่ี 

30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2553 
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3. การประชุมผูบริหารสูงสุดกิจการ

ไฟฟาของกลุมประเทศอาเซียนคร้ังท่ี 26 

(HAPUA Counci l) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 

กรกฎาคม 2553 

โครงสรางของ HAPUA นัน้ ประกอบดวย 

3 หนวยงานหลัก คือ HAPUA Council, 

HAPUA Working Committee และ ASEAN 

Power Grid Consultative Committee 

(APGCC) ซึง่ท้ัง 3 หนวยงานน้ัน ตางมหีนาท่ี

และความรับผิดชอบเพื่อใหบรรลุผลตาม

เปาหมายท่ีกำหนดไว ดังนี้  

1. HAPUA Council เปนการประชุม

ผูบริหารระดับสูงสุดของการไฟฟาในกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ 

โดยจะจัดการประชุมขึ้นปละ 1 ครั้ง เพื่อ

ใหผูบริหารไดมอบนโยบาย แนวทาง และ

ขอเสนอแนะ ในการผลักดันใหโครงการ

เชื่อมโยงโครงขายระบบไฟฟาของอาเซียน 

(ASEAN Power Grid - APG) เกิดขึ้น

อยางเปนรูปธรรมโดยการดำเนินงานของ

คณะทำงาน (HAPUA Working Group)  

8 คณะ ผานทาง HAPUA Work ing 

Committee และจะมีการประชุม SOME/

AMEM (SOME - Senior Official Meeting 

on Energy และ AMEM - ASEAN Ministers 

on Energy Meeting) เปนประจำทุกป 

เพื่อพิจารณากำกับการทำงานของ HAPUA 

Council  

โดยการประชุม HAPUA Council 

คร้ังลาสุดคือ The 25 th Meet ing of 

HAPUA Council จดัขึน้เมือ่วนัที ่25 มถินุายน 

2552 ที่ประเทศสิงคโปร โดยมี SP Power 

Grid เปนเจาภาพ และมี Mr. Sim Kwong 

Mian, Managing Director of SP Power 

Grid ประเทศสิงคโปรเปนประธาน สวนการ

ประชุม The 26th Meeting of HAPUA 

Council ซึง่ กฟผ. เปนเจาภาพน้ัน นายสุทศัน 

ปทมสิริวัฒน ผูวาการ กฟผ. ไดรับเลือก

ใหเปนประธานฯ คนใหม โดยจะดำรง

ตำแหนงเปนเวลา 1 ป และจะตองรายงาน

ความกาวหนาในการดำเนินงานตางๆ ของ 

HAPUA ตอที่ประชุม SOME/AMEM ที่

ประเทศเวียดนาม 

2. HAPUA Working Committee 

ประกอบดวยสมาชกิระดับรองผูวาการไฟฟา

ของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 

ประเทศ โดยมีตำแหนงเปน Country 

Coordinator และภายใต HAPUA Working 

Committee นี้ มีคณะทำงาน (Working 

Group - WG) อยู 8 คณะคือ 

1. Generation 

2. Transmission 

3. Distribution  

4. Renewable Energy & Environment 

5. ESI Services 

6. Resources Development 

7. Power Reliability and Quality 

8. Human Resource ซึ่งในจำนวนน้ี

ประเทศไทยโดย กฟผ. เปน Project 

Coordinator ของ WG2 และ 

WG6 

การประชุมนี้จะจัดขึ้นปละ 2 ครั้ง 

โดยคร้ังลาสุดคือ The 11th Meeting of 

HAPUA Working Committee จัดขึ้นเมื่อ

วันท่ี 10 - 11 พฤศจิกายน 2552 ที่จังหวัด

เชียงใหม โดยมี กฟผ. เปนเจาภาพ 

และการประชุม The 12th Meeting of 

HAPUA Working Committee ครัง้นี ้กฟผ. 

ยังเปนเจาภาพเชนเดิม โดยนายสหัส  

ประทักษนุกูล รองผูวาการนโยบายและ

แผน กฟผ. ไดรับเลือกใหเปนประธาน 

HAPUA Working Committee คนใหม แทน 

Mr. Peter Leong, General Manager of 

SP Power Grid ประเทศสิงคโปร ซึ่งดำรง

ตำแหนงเปนระยะเวลา 1 ป เชนเดียวกับ

ประธาน HAPUA Council  

ทั้ งนี้ การประ ชุมดั งกล าว มีความ 

นาสนใจในหลายเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

นโยบายการผลักดันใหเกิดการเชื่อมโยง

ระบบไฟฟา ของแตละประเทศในภูมิภาค

อาเซียนเขาดวยกัน เพื่อใหมีการซ้ือขาย

แลกเปลี่ยนพลังงานระหวางกันในรูปของ

ไฟฟา รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหประเทศ

ที่มีทรัพยากรมากกวาความตองการใช

ภายในประเทศ เชน ลาว มีแหลงน้ำ พมา

มีกาซธรรมชาติ ใหสามารถพัฒนาแหลง

ทรัพยากรเหล านี้ ขึ้ นมา เปน โครงการ 

ขนาดใหญ เพื่อขายไฟฟาใหกับประเทศท่ี

มแีหลงทรพัยากรไมเพยีงพอตอความตองการ 

อันเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน

ใหเกิดประโยชนสูงสุด และคุมคาทาง

เศรษฐกิจมากกวาการพัฒนาเปนโครงการ

ขนาดเล็กเพื่อใชเฉพาะภายในประเทศ

เทา น้ัน รวมท้ังเ พ่ือสนองนโยบายการ 

ผลักดันใหเกิดประชาคมเศรษฐกิจของ

อาเซียนดวย 
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ทำงานตางๆ ภายใต HAPUA Working 

Committee ที่เกี่ยวของโดยตรงกับ APG 

ซึง่ปจจบุนัคอื WG2, WG5 และ WG6 ทัง้นี้

เพือ่ผลกัดนัใหเกดิ APG ขึน้อยางเปนรปูธรรม 

การประชุม APGCC จะจัดขึ้นปละ 2 

คร้ัง คร้ังลาสุดคือ The 5th Meeting of 

APGCC จดัขึน้ท่ีจงัหวดัเชยีงใหม เม่ือวนัท่ี 

9 พฤศจิกายน 2552 โดยมี Mr. Bambang 

Hermawanto ประเทศอินโดนีเซียเปน

ประธาน 

ใหกับประเทศในกลุมอาเซียนอยางย่ังยืน 

สามารถซ้ือขายไฟฟาในกรณีที่ เกิดเหตุ

ฉุกเฉินไดทันทีในกลุมประเทศสมาชิก  

ชวยลดตนทุนการลงทุนในการผลิตกระแส

ไฟฟาสำรองได และยงัชวยชะลอการเพ่ิมขึน้

ของคาไฟฟาพื้นฐานไดอีกดวย 

นอกจากน้ัน ทีป่ระชุมยงัใหความสนใจ

ในประเด็นเรื่องพลังงานหมุนเวียน และ

พลังงานทดแทน ตามนโยบายทางดาน

พลังงานของอาเซียน (ASEAN Plan of 

Action for Energy Cooperation - APAEC) 

ซึ่งไดมีการกำหนดเปาหมายของการผลิต

พลังงานไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใหได

ถึงรอยละ 15 ภายในป 2558  

สำหรับประเทศไทยเองก็ไดมกีารบรรจุ

โครงการผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียน 

พลังงานทดแทน และพลังงานสะอาดไวใน

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ  

ป 2553 - 2573 หรือ แผน PDP 2010 

ดวยเชนกัน ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึง

ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม 

ä·ÂàËÁÒÐà»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§«×éÍ¢ÒÂ
ä¿¿‡ÒÍÒà«ÕÂ¹  

อยางไรก็ดี ประเทศไทยจะไดรับ

ประโยชนอยางมากจากการจัดประชุมใน

ครั้งน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิง จะสามารถซ้ือ

ขายแลกเปลี่ยนพลังงานในรูปของไฟฟา 

จากประเทศที่มีกำลังผลิตไฟฟาเหลือใช 

โดยไมจำเปนตองลงทุนกอสรางโรงไฟฟา

มากเกินความจำเปน ซึ่งเปนการเสริมสราง

ความม่ันคงของระบบไฟฟาใหมคีวามเพียงพอ 

รวมถึงประเทศไทยยังไดรับประโยชนจาก

การท่ีมีทำเลท่ีตั้ งอยู ในศูนยกลางของ

ภูมิภาคอาเซียน อันเปนการเหมาะสมตอ

การซื้อขายแลกเปล่ียนไฟฟาอีกดวย 

นอกจากนี้ยังเปนการชวยสรางความ

มั่นคงของการจัดหาไฟฟาในประเทศ หาก

การกอสรางโรงไฟฟาของภาคเอกชนใน

3. ASEAN Power Grid Consultative 

Committee (APGCC) เปนคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาโครงการเช่ือมโยงโครงขายระบบ

ไฟฟาในกลุมประเทศ ASEAN ซึ่งจัดต้ังขึ้น

เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความ

คลองตัว และสอดคลองกับนโยบายของ

รัฐบาล จัดต้ังขึ้นเม่ือเดือนมิถุนายน 2551 

ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานรัฐบาล

และการไฟฟาของประเทศสมาชิกอาเซียน

ทัง้ 10 ประเทศ มหีนาทีห่ลกัในการสนับสนนุ

ใหขอเสนอแนะ และวางแนวทางใหคณะ

ÁØ‹§ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ 
´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ã¹¡ÅØ‹ÁÍÒà«ÕÂ¹ 

การประชุมดังกลาว ยังมีเปาหมายที่

จะผลักดันให เกิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community 

Blueprint - AEC Blueprint) อีกดวย โดย

องคประกอบสำคัญของ AEC Blueprint 

คือ การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิต

รวมกัน การสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน การ

พัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค และ

การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

นายสุทัศน ปทมสิริวัฒน ผูวาการ 

กฟผ. กลาววา ในการประชุมคร้ังนี้ยังไดมี

การพิจารณาถึงแผนแมบทการเช่ือมโยง

ระบบสายสงไฟฟาในกลุมประเทศอาเซียน

ใหเปนระบบเดียวกัน หรือ APG โดยมอง

วาการเชือ่มโยงระบบสายสงไฟฟาในภมูภิาค

อาเซยีน จะชวยสรางความมัน่คงดานพลงังาน

การเช่ือมโยงระบบสายสงไฟฟา
ในภูมิภาคอาเซียน ชวยสราง
ความมั่นคงดานพลังงาน 

ใหกบัประเทศในกลุมอยางยัง่ยนื 
สามารถซื้อขายไฟฟากรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินไดทันที 

¹ÒÂÊØ·ÑÈ¹ � »˜·ÁÊÔÃÔÇÑ²¹ � ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃ ¡ÒÃä¿¿‡Ò½†ÒÂ¼ÅÔμáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (¡ÅÒ§)  
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ประเทศไมสามารถเกิดขึ้นได หรือตอง

เลื่อนโครงการออกไปจากเดิมที่ไดมีการ

กำหนดไว กจ็ะสามารถซือ้ไฟฟาจากประเทศ

ในกลุมอาเซียนผานสายสงไฟฟาได 

สำหรับโครงการโรงไฟฟา เอกชน

ขนาดใหญ (IPP) ทั้ง 4 ราย ประกอบดวย 

บริษัท สยามเอนเนอรยี่หรือโรงไฟฟา

บางคลา บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร 

ซัพพลาย จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท เอก

โกวัน ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จั งหวัดระยอง และบริษัท เพา เวอร 

เจเนอรเรช่ัน ซัพพลาย จังหวัดสระบุรี  

หากทั้ง 4 โครงการไมสามารถเกิดขึ้น

ไดตามแผนพัฒนาระบบไฟฟาระยะยาวใน

ชวงป 2557 - 2573 หรือเกิดขึ้นชากวา

แผนฯ 1 - 2 ป จะสงผลทำใหในระยะ

เวลา 5 - 6 ปขางหนา ประเทศไทยจะ

ไมมีไฟฟาใช เนื่องจากขณะน้ีปริมาณ

สำรองไฟฟาทั้งประเทศลดลงเหลือเพียง

รอยละ 10 เทานั้น และการกอสรางโรง

ไฟฟาในประเทศยังเกิดข้ึนไดยาก 

ดังนั้น ประเทศไทยจึงมี 2 แนวทางท่ี

จะตองเลือกดำเนินการตอไปคือ การสราง

โรงไฟฟาจากพลงังานนวิเคลยีร และพลงังาน

น้ำ แตถาทั้ง 2 ทางเลือกนี้ไมสามารถเกิด

ขึ้นได รัฐบาลไดมีการเตรียมความพรอม 

ในการทีจ่ะรบัซือ้ไฟฟาจากประเทศเพือ่นบาน

เขามาทดแทน ซึ่งคอนขางมีความเส่ียง 

หากเกิดปญหาความขัดแยงทางการเมือง

ในประเทศเพื่อนบาน อาจสงผลทำใหเกิด

การหยุดสงไฟฟามายังประเทศไทยได 

¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ 
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นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน กลาววา 

ปจจุบันภูมิภาคอาเซียนมีความตองการ

พลังงานไฟฟาเพ่ิมสูงขึ้น ตามอัตราการ

เติบโตอยางรวดเร็วของภาคเศรษฐกิจและ

จำนวนประชากร  

ในทางกลับกันกระบวนการผลิต และ

การใชวัตถุดิบพลังงานที่สงผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการใชเชื้อเพลิง

ฟอสซิล ทำใหอาเซียนตองเผชิญกับปญหา

ดานสิ่งแวดลอม และการจัดหาพลังงานให

เพียงพอกับความตองการในระยะยาว 

รวมทั้งไดรับผลกระทบจากปญหาสภาวะ

โลกรอน การเสริมสรางความย่ังยืนทาง

เศรษฐกิจของภูมิภาค จึงเปนเรื่องจำเปน

เรงดวน ที่ประเทศในอาเซียนตองรวมมือ

กันอยางจริงจัง เพื่อที่จะไดมีความสามารถ

แขงขันกับประเทศตางๆ  

ดังนั้นประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน

จำเปนตองดำเนินมาตรการ เพ่ือบริหาร

จัดการปญหาดานส่ิงแวดลอม โดยมุงเนน

ถึงแนวทางที่ทำใหเศรษฐกิจยังคงเติบโต

อยางยัง่ยนืควบคูไปกบัการรกัษาสิง่แวดลอม 

และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

การที่ประเทศไทยกำหนดใหแผน PDP 

2010 เปนแผนพฒันากำลงัผลติไฟฟาสเีขยีว 

(Green PDP) ทีมุ่งเนนใหโครงการโรงไฟฟา

ทีจ่ะดำเนินการกอสรางใหม มกีารใชพลงังาน

ทีส่ะอาดและเปนมติรกบัสิง่แวดลอมมากขึน้ 

โดยในสวนของการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพนั้น ประเทศไทยไดใหความ

สำคัญกับการจัดการดานการใชไฟฟา 

(Demand Side Management - DSM) 

เพ่ือลดความจำเปนในการลงทุนสำหรับ

โครงการกอสรางโรงไฟฟาใหม ลดคาใชจาย

ดานเชื้อเพลิง เพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขัน ลดปริมาณการปลอยมลภาวะและ

กาซเรือนกระจก รวมท้ังเสริมความม่ันคง

ทางดานพลังงาน เปนตน 

ในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (ป 

2547 - 2552) ประเทศในกลุมอาเซียน

สามารถเพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน

ไดตามเปาหมายที่กำหนดไว นอกจากนี้ 

อาเซียนยังมีภารกิจรวมกันที่จะตองปฏิบัติ

เพือ่ใหบรรลเุปาหมายตามแผนการดำเนนิงาน

สามารถซื้อขายแลกเปล่ียน
พลังงานไฟฟา 

โดยไมจำเปนตองลงทุน
กอสรางโรงไฟฟา 

¹ÒÂá¾·Â �ÇÃÃ³ÃÑμ¹ � ªÒÞ¹Ø¡ÙÅ 
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อาเซียนจะตองดำเนินนโยบาย 
และยุทธศาสตรพลังงาน ที่สรางดุลยภาพ  

ทั้งในดานความม่ันคงของพลังงาน  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

ควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
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ความรวมมอืดานพลงังานอาเซียนป 2553 - 

2558 (APAEC 2010 - 2015) ภายใต

หัวขอหลัก “การแปรนโยบายสูการปฏิบัติ 

มุงสูการเปนประชาคมอาเซยีนทีม่กีารพฒันา 

และใชพลังงานสะอาด มีประสิทธิภาพ 

และยั่งยืนมากยิ่งข้ึน”  

โดยอาเซียนจะตองดำเนินนโยบาย

และยุทธศาสตรพลังงานที่สรางดุลยภาพ 

ทั้งในดานความม่ันคงของพลังงาน การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ควบคูไปกับ

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางย่ังยืน 

อยางไรก็ตาม กฟผ. ในฐานะเปน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ดานกิจการไฟฟา

ขนาดใหญแหงหนึ่งในอาเซียน ยังไดรับ 

มอบหมายใหเปนผูนำในการศกึษาแผนแมบท 

การเช่ือมโยงระบบสายสงไฟฟาในอาเซียน 

โดยการศึกษาน้ีครอบคลุมแผนพัฒนา 

ระบบไฟฟาในภมูภิาคอาเซียนระยะยาว คอื 

ในชวงป 2553 - 2568 ทั้งทางดานกำลัง

ผลิตไฟฟา และระบบสายสงไฟฟา ซึ่งเร่ือง

ดังกลาวยังถือวาเปนหัวใจสำคัญของการ

ประชุมในครั้งนี้ดวย  

นอกจากน้ันยังตองชวยกันศึกษาถึง

แนวทาง กฎระเบียบ หลักการของขอตกลง

ในการซ้ือขายไฟฟาใหละเอียด เพือ่สนับสนนุ

ใหเกิดการเชื่อมโยงระบบสายสงไฟฟาใน

อาเซียนอยางเปนรูปธรรมใหไดภายในป 

2558 
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ปจจบุนัไดมกีารจัดทำแผนการเช่ือมโยง

ระบบสายสงไฟฟาระหวางกันไวทั้งหมด

จำนวน 16 โครงการ ประกอบดวย 1. โครงการ

มาเลเซีย - สิงคโปร 2. โครงการไทย - 

มาเลเซีย 3. โครงการซาราวัก - มาเลเซีย 

4. โครงการมาเลเซีย - สมุาตรา 5. โครงการ

บาตัม - สิงคโปร 6. โครงการซาราวัก -  

กาลมินัตนั ตะวนัตก 7. โครงการฟลปิปนส - 

ซาบาห 8. โครงการซาราวัก - ซาบาห - 

บรูไน  9. โครงการไทย - ลาว  

โครงการที่ 10. คือ โครงการลาว - 

เวียดนาม 11. โครงการไทย - พมา  

12 . โครงการ เวี ยดนาม - กัมพูชา  

13. โครงการลาว - กัมพูชา 14. โครงการ

ไทย - กัมพูชา 15. โครงการซาบาห 

ตะวันออก - กาลิมันตัน ตะวันออก และ

โครงการท่ี 16 ซึ่งเปนโครงการลาสุดคือ 

โครงการสิงคโปร - สุมาตรา  

โดยแผนการเช่ือมโยงระบบสายสง

ไฟฟา ที่มีการกอสรางและดำเนินการไป

แลว มีจำนวน 6 โครงการ อยูระหวางการ

กอสรางจำนวน 5 โครงการ สวนโครงการ

ที่เหลืออยูระหวางการพิจารณา และศึกษา

ถึงความเหมาะสมของโครงการลงทุน 

อกีครัง้ วาจะดำเนนิการกอสรางตามกำหนด

เดิมหรือไม เนื่องจากราคาคากอสราง 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมาก  

นอกจาก น้ี ใน ท่ีประชุมยั งมีการ 

คาดการณถึงปริมาณความตองการใช

ไฟฟาสูงสุดทั้งหมดในป 2568 จะอยูที่

ประมาณ 213,804 เมกะวัตต หากมีการ

เชื่อมโยงระบบทั้งหมดจะทำใหปริมาณ 

การใชไฟฟาลดลงเหลือจำนวน 189,098 

เมกะวัตต และยังมีการศึกษาเพ่ิมเติม 

อีกดวยวาหากแตละประเทศดำเนินการ

กอสรางโรงไฟฟาตามแผน จะไดไฟฟา

ทั้งหมดจำนวน 254,992 เมกะวัตต  

อยางไรก็ตาม หากมีการเชื่อมโยง

ระบบเขาดวยกันได จะสามารถลดการ

กอสรางลงเหลือจำนวน 252,979 เมกะวัตต 

โดยลดไดถึงจำนวน 2,103 เมกะวัตต และ

ที่สำคัญยังชวยลดเงินลงทุนไดถึง 788 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งแผนน้ียังแบงเปนการซ้ือ

ไฟฟาทางตรงเพียงอยางเดียวระหวาง

ประเทศอาเซียนจำนวน 19,576 เมกะวัตต 

และเปนการแลกเปล่ียนไฟฟาระหวางกัน

จำนวน 3,000 เมกะวัตต   
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ความรวมมอืทางดานไฟฟาของประเทศ

ในกลุมอาเซยีน เกดิขึน้จากแนวคิดทีจ่ะใหมี

การเช่ือมโยงระบบไฟฟาของแตละประเทศ

เขาดวยกัน เพื่อใหมีการซื้อขายแลกเปล่ียน

พลงังานไฟฟาระหวางกนั โดยไดมกีารจดัตัง้

องคกรระดับอาเซียน เรียกวา HAPUA 

(Heads of ASEAN Power Uti l it ies/

Authorities) ขึน้ เพือ่สนองนโยบายดังกลาว 

โดยเมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 2540 ในการ

ประชุมสุดยอดผูนำอาเซียนอยางไมเปน

ทางการ (ASEAN Information Summit) 

ครั้งท่ี 2 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ

มาเลเซีย ที่ประชุมไดมีมติรับรองวิสัยทัศน

อาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020)  

และใหการสนับสนุนการจัดตั้งโครงการ

เชือ่มโยงโครงขายระบบไฟฟาระหวางประเทศ

ในอาเซียน หรอื ASEAN Power Grid (APG) 

ซึ่งเปนการสงเสริมความรวมมือในการ

อนุรักษ และการเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

การใชพลังงาน รวมถึงการพัฒนาแหลง

พลังงานทดแทนแหงใหมดวย 

ตอมาในเดือนเมษายน 2543 มีการจัด

ประชุม HAPUA ครั้งที่ 16 ที่ประเทศไทย 

และไดดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อ

ศึกษาแผนแมบทการเชื่อมโยงระบบสายสง

ไฟฟาในอาเซียน (ASEAN Interconnection 

Master Plan Study - AIMS) ขึน้ โดย กฟผ. 

ไดรบัการแตงตัง้ใหเปนประธานคณะทำงาน

ในการศึกษาแผนแมบทฯ ดังกลาว มี 

เปาหมายเพ่ือวางรากฐานของ APG และ

ศึกษาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาระยะยาว

ของประเทศในกลุม ASEAN เพื่อเปน

แนวทางในการซื้ อขายพลังงานไฟฟา

ระหวางประเทศในอนาคต ซึ่งการศึกษา

ครั้งน้ียึดหลักความม่ันคงของระบบ และ

การใชแหลงทรัพยากรพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ในป 2550 ซึ่งอยูในชวงการประชุม 

สุดยอดผูนำอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ ประเทศ

สิงคโปร ผูนำอาเซียนไดเห็นชอบใหเรงรัด

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจาก

ป 2563 เปนป 2558 โดยไดรวมลงนามใน

แผนการดำเนนิงาน ไปสูการจดัตัง้ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน AEC Blueprint HAPUA 

จึงไดทบทวนการศึกษาแผนแมบท การ

เชื่อมโยงระบบสายสงไฟฟาในอาเซียนครั้ง

ที่สอง (ASEAN Interconnection Master 

Plan Study - II: AIMS - II) เพ่ือวาง

รากฐานตางๆ ใหทันกับเปาหมายที่จะให

มี APG เกิดขึ้นในป 2558 และสอดคลอง

กับแผนงานของ AEC Blueprint  
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โดยตองเสียภาษีอากรตามสภาพของ

ของราคาและอัตราภาษีอากรที่เปนอยูในวัน

นำเขาเปนเกณฑในการคำนวณภาษีอากร 

ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มิไดสงออกผลิตภัณฑ

แมจะมิใชความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ  

ก็ยังคงมีหนาท่ีตองเสียภาษีอากรสำหรับ

วัตถุดิบและวัสดุจำเปนตามปริมาณที่

สูญหายไป 

ประเดน็วา บรษิทั บโีอไอ จำกดั ผูไดรบั

การสงเสริมไมไดสงออกผลิตภัณฑไป 

ตางประเทศ เพราะถกูเพลงิไหม ถอืเปนการ 

ปฏบิตัผิดิเง่ือนไขตามบัตรสงเสริมการลงทุน 

อนัจะทำใหไมไดรบัสทิธแิละประโยชน ยกเวน

อากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปน 

ที่ตองนำเขามาจากตางประเทศเพ่ือใชใน

การผลิตเพื่อการสงออกหรือไม 

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัย

วา บริษัท บีโอไอ จำกัด ไดรับการสงเสริม 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 

พ .ศ . 2520 ซึ่งคณะกรรมการสงเสริม 

การลงทุน ใหสิทธิและประโยชนแกบริษัทฯ 

โดยใหบริษัทฯ ไดรับการยกเวน ไมตอง

เสียอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุ

จำเปนตามมาตรา 36 (1)  

1 มาตรา 36 เพือ่สงเสรมิการสงออกคณะกรรมการอาจใหผูไดรบัการสงเสรมิ ไดรบัสทิธแิละประโยชนพเิศษอยางใดอยางหนึง่หรอืหลายอยางดงัตอไปน้ีดวย 

(1) การยกเวนอากรขาเขา สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่ตองนำเขามาจากตางประเทศเพ่ือใช ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑหรือผลิตผล เฉพาะ

ที่ใชในการสงออก... 
2 มาตรา 55 ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน เกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับของท่ีนำเขาหรือสงออกท้ังหมด ใหถือวาผูไดรับการสงเสริม 

ไมเคยไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรมาแตตน และใหผูไดรับการสงเสริมเสียภาษีอากรโดยถือสภาพของของราคาและอัตราภาษีอากร ที่เปนอยูในวันนำเขา

หรือสงออกเปนเกณฑ ในการคำนวณภาษีอากร สำหรับกรณีที่ไดรับลดหยอนภาษีอากร ใหเสียภาษีอากรเพ่ิมจากท่ีไดเสียไวแลว ใหครบถวนตามจำนวนเงิน

ภาษีอากรที่จะพึงตองเสียทั้งหมดเมื่อไดคำนวณตามเกณฑเชนวานั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการ สั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน เกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับของที่นำเขา หรือสงออกบางสวน ใหถือวาผูไดรับการสงเสริมไดรับ

ยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากร มาแตตนเพียงเทาที่ตนยังคงไดรับสิทธิและประโยชนอยู และใหเสียภาษีอากรตามสวนที่ไดถูกเพิกถอนจนครบถวน โดยถือสภาพ

ของของราคา และอัตราภาษีอากรที่เปนอยูในวันนำเขาหรือสงออกเปนเกณฑในการคำนวณภาษีอากร 

ผูไดรับการสงเสริมตองแจงขอชำระภาษีอากร หรือภาษีอากรเพิ่มตอกรมศุลกากร หรือดานศุลกากรท่ีไดนำของน้ันเขามา หรือสงของนั้นออกไป  

ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันทราบคำสั่ง เพิกถอนสิทธิและประโยชนเกี่ยวกับภาษีอากร และตองชำระ ณ ที่ทำการศุลกากรซึ่งกรมศุลกากรกำหนดใหเสร็จสิ้น 

ภายในหน่ึงเดือนนับแตวันที่ไดรับแจงจำนวนเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพ่ิม อันจะพึงตองชำระถามิไดมีการปฏิบัติเชนวานั้น ใหถือวาของน้ันไดนำเขามา 

หรือสงออกไปโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรและใหนำกฎหมายวาดวยศุลกากรมาใชบังคับ 

ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมไมปฏิบัติตามคำเตือนของสำนักงานตามมาตรา 54 วรรคสอง คณะกรรมการจะใหผูไดรับการสงเสริมเสียเงินเพิ่ม ภาษี

อากรใหแกรัฐโดยชำระแกกรมศุลกากร พรอมกับเงินภาษีอากรหรือภาษีอากรเพ่ิมที่ตองนำไปชำระตามวรรคสาม ในอัตรารอยละหน่ึงตอเดือนของเงินภาษี

อากร หรือเงินภาษีอากรเพิ่มอันจะพึงตองชำระ นับแตวันที่พนกำหนดเวลา ตามมาตรา 54 วรรคสองอีกดวยก็ได แตเงินเพิ่มภาษีอากรตามมาตรานี้มิใหเกิน

จำนวนเงินภาษีอากร หรือภาษีอากรเพิ่มอันจะพึงตองชำระ และเพื่อใหไดรับชำระเงินเพิ่มนี้ใหถือวาเงินเพิ่ม เปนเสมือนเงินอากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

 เพื่อประโยชนในการดำเนินคดีการนับอายุความตามมาตราน้ี ใหเร่ิมนับเมื่อพนหนึ่งเดือนนับแตวันทราบคำส่ัง 

บทบญัญตัมิาตรา 36 (1) แหง
พระราชบัญญตัสิงเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 25201 กำหนดใหผูไดรับการ
สงเสริมไดรับยกเวนอากรขาเขา
สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่ 
นำเขามาเพื่อผลิต ผสม หรือ

ประกอบเปนผลติภัณฑเพ่ือสงออก
แตหากผูไดรับการสงเสริมไมไดนำ
วตัถดุบิดงักลาวไปผลิตเพ่ือสงออก
แลว ยอมถือวาเปนการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขอันจะตองเพิกถอนสิทธิ
และประโยชนตามมาตรา 552 
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แตมีเ ง่ือนไขอยูวาบริษัทฯ ตองนำ

วัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่นำเขาดังกลาวน้ัน 

ไปใชในการผลิตสินคาเพ่ือการสงออก ซึ่ง

เง่ือนไขที่กำหนดดังกลาวไมปรากฏมีขอ

ยกเวนใหบริษัทฯ ไมตองเสียอากรขาเขา 

ในกร ณีอื่ นนอก เห นือจากข อ ท่ี ให นำ 

วัตถุดิบและวัสดุจำเปนท่ีตองนำเขามาจาก

ตางประเทศไปทำการผลิตสินคาเพื่อการ

สงออกไวเลย จงึตองถอืวาบริษทัฯ จะไดรบั

ยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบดังกลาว

เพยีงกรณเีดยีวเปนเดด็ขาด กลาวคอื บริษทัฯ 

ตองนำไปใชผลิตสนิคาเพ่ือการสงออกเทานัน้ 

จึงจะชอบตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2520  

เม่ือพิจารณาความในบทมาตรา 543 

วรรค 2 แหงพระราชบัญญตัสิงเสรมิการลงทนุ 

พ.ศ. 2520 ใชถอยคำวา “คณะกรรมการ

จะสั่งใหสำนักงานเตือนผูไดรับการสงเสริม 

กอนก็ได ในกรณีที่ผู ไดรับการสงเสริม 

มิไดจงใจฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไข” 

จึงแสดงวานอกจากในกรณีผูไดรับการ 

สงเสริมไดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข

โดยจงใจ ซึ่งคณะกรรมการตองเพิกถอน

สิทธิและประโยชนแลว  

แมเปนกรณีผูไดรับการสงเสริมมิได

จงใจฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไข 

กฎหมายก็ยังใหอำนาจคณะกรรมการ 

สามารถสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน 

เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาบริษัทฯ นำเขา

วตัถดุบิและวสัดจุำเปนเขามา ซึง่หากบรษิทัฯ 

ไมใชผูไดรับการสงเสริมโดยไดรับสิทธิและ

ประโยชนตามบัตรสงเสริมแลว  

บริษทัฯ กม็หีนาท่ีตองชำระอากรขาเขา

และภาษีมูลคาเพ่ิมสำหรับวัตถุดิบและวัสดุ

จำเปนตัง้แตขณะนำเขา เพราะวตัถดุบิและ

วัสดุจำเปนดังกลาวเปนสินคาท่ีตามปกติ

แลวผูนำเขาจะตองเสียอากรขาเขาและ

ภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งเมื่อบริษัทฯ เสียอากร

ขาเขาและภาษีมูลคาเพ่ิมในขณะนำเขาใน

กรณีเชนน้ีไปแลว แมตอมาสินคาดังกลาว

จะสญูหาย ถกูทำลายหรือเกดิเหตเุพลิงไหม

เสียหาย บริษัทฯ ก็หาอาจรองขอคืนอากร

ขาเขาและภาษีมูลคาเพ่ิมสำหรับสินคาท่ี

เสียหายไปไดไม  

ดังน้ัน เมื่อบริษัทฯ เปนผูไดรับการ 

สงเสริมไดรับสิทธิและประโยชน โดยไม

ตองชำระอากรขาเขา แตบริษัทฯ ไมไดนำ

วัตถุดิบและวัสดุจำเปนท่ีนำเขาดังกลาว 

ไปใชผลิตสินคาเพื่อสงออก เนื่องจากเกิด

เพลิงไหมจึงไมอาจนำไปผลิตสินคาเพื่อ 

สงออกตามเงือ่นไขทีก่ำหนดในบตัรสงเสรมิ 

ได ก็ตองถือวาบริษัทฯ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกำหนด 

บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองเสียอากรขาเขา

และภาษีมูลคาเพิ่มแกกรมศุลกากรและ

กรมสรรพากร ตามจำนวนเงินที่กรม

ศุลกากรและกรมสรรพากรประเมิน4 

จงึตองถอืวาบรษิทัฯ 
จะไดรบัยกเวนอากรขาเขา 

สำหรบัวตัถดุบิดงักลาวเพยีง
กรณเีดยีวเปนเดด็ขาด กลาวคอื 
บรษิทัฯ ตองนำไปใชผลติสนิคา 

เพือ่การสงออกเทานัน้ 

3 มาตรา 54 ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ใหคณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิและ

ประโยชนที่ไดใหแกผูไดรับการสงเสริมทั้งหมด หรือบางสวนโดยจะกำหนดระยะเวลาไวดวยหรือไมก็ได 

ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา การท่ีผูไดรับการสงเสริมฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขน้ันมิไดเปนการกระทำโดยจงใจ จะสั่งใหสำนักงานเตือนเปน

หนังสือใหผูไดรับการสงเสริมแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขภายในเวลาที่กำหนดกอนก็ได แตเม่ือพนกำหนดเวลานั้นแลวผูไดรับการสงเสริม ยังมิได

แกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง โดยไมมีเหตุอันสมควรใหคณะกรรมการดำเนินการตามวรรคหน่ึง 
4 คำพพิากษาศาลฎีกาที ่6842/2544 จำเลยไดรบัการสงเสรมิการลงทุนตามพระราชบัญญตัสิงเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึง่คณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ 

ใหสิทธิและประโยชนแกจำเลยโดยใหจำเลยไดรับการยกเวนไมตองเสียอากรขาเขาและภาษีการคา (ภาษีมูลคาเพิ่ม) สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่ตองนำเขา

ดังกลาว แตมีเงื่อนไขวาจำเลยตองนำวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่นำเขาดังกลาวนั้นไปใชในการผลิตสินคาเพื่อการสงออก และไมปรากฏขอยกเวนใหจำเลยไม

ตองเสียอากรขาเขาและภาษีการคา (ภาษีมูลคาเพ่ิม) ในกรณีอื่น นอกเหนือจากขอที่ใหนำวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่ตองนำเขามาจากตางประเทศไปทำการผลิต

สินคาเพ่ือการสงออกไว จึงตองถือวาจำเลยจะไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีการคา (ภาษีมูลคาเพิ่ม) สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่ตองนำเขาดังกลาว 

เพียงกรณีเดียวเปนเด็ดขาดกลาวคือ จำเลยตองนำไปใชผลิตสินคาเพื่อการสงออกเทานั้น  

สงเสริมใหมกีารคุมครอง
กจิการทีร่ฐัใหการสงเสรมิฯ 
ทีท่นัตอเหตกุารณและ

สามารถอำนวยความสะดวก 
และขจดัอปุสรรคในการลงทุน 

แตอย างไรก็ตามอาจารยสุ วรรณ 

ตระการพนัธุ ไดใหความเหน็ไววา เนือ่งจาก

สภาพและความตองการทางเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศในดานการเรงรัด 

การลงทุน ประโยชนในการสรางงาน การ

เพิ่มรายไดและการกระจายรายไดใหแก

ประชาชนไดดีพอ จึงเปนเหตุผลในการ

ประกาศใชพระราชบัญญตัสิงเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจแกผูลงทนุ

โดยกำหนดสิทธิและประโยชนที่เหมาะสม 

สำหรับการจูงใจใหมีการลงทุนในกิจการที่

รัฐใหความสำคัญ และประสงคจะสงเสริม

ใหมีการคุมครองกิจการท่ีรัฐใหการสงเสริม 

ที่ทันตอเหตุการณและใหมีกลไกการบริหาร
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งานสงเสริมการลงทุนของรัฐ ที่สามารถ

อำนวยความสะดวกและขจัดอุปสรรคใน

การลงทุน  

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสงเสริม

การลงทุนฉบับนี้ เปนบทบัญญัติยกเวน

ความรับผิดในการชำระคาภาษีอากรตาม

พระราชบัญญตัศิลุกากรและประมวลรัษฎากร

ดงักลาวแลว จงึมบีทบัญญตัถิงึกรณีทีผู่ไดรบั

การสงเสรมิฝาฝน หรอืไมปฏิบตัติามเง่ือนไข

ที่คณะกรรมการกำหนด กฎหมายจึงให

คณะกรรมการมีอำนาจส่ังเพกิถอนสทิธิ และ

ประโยชนทีไ่ดใหแกผูไดรบัการสงเสริมท้ังหมด

หรือบางสวน โดยจะกำหนดระยะเวลาไว

ดวยหรือไมก็ได ทั้งน้ีตามท่ีบัญญัติไวใน

มาตรา 54  

โดยหลักของการตีความตัวบทกฎหมาย 

หากเปนกรณีที่เปนบทบัญญัติตัดสิทธิ หรือ

จำกัดสิทธิของบุคคลแลว จะตองตีความ

โดยเครงครัด กลาวคือ สำหรับกรณีนี้ตาม

บทกฎหมายใหมีคำเตือนแกผูไดรับการ 

สงเสริมใหปฏิบัติใหถูกตองกอนก็ได เชนนี้

แสดงวาตองมีการกระทำท่ีฝาฝนหรือผิด

เงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนดเทาน้ัน 

อาทเิชน เมือ่ผลติสนิคาจากวตัถดุบิดงักลาว

แลวมิไดสงออก แตกลับนำออกขายภายใน

ประเทศหรือไมนำวัตถุดิบดังกลาวผลิต

เปนสินคา แตนำออกขายในรูปเดิมภายใน

ประเทศ หรือนำไปผลิตสินคานอกเหนือ 

ไปจากที่กำหนดในบัตรสงเสริม เปนตน 

ซึ่งลวนแตเปนการกระทำของผูไดรับการ 

สงเสรมิทัง้สิน้ อนัเปนมลูเหตทุีค่ณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนจะมีคำสั่งใหเพิกถอน

สิทธิและประโยชนที่ไดใหแกผูไดรับการ 

สงเสริมได  

ปญหาจงึมวีาการทีเ่กดิเพลงิไหมโรงงาน

ของบรษิทั บโีอไอ จำกดั เปนเหตใุหวตัถดุบิ

บางสวนทีบ่รษิทัฯ นำเขา ถกูเพลงิไหมไดรบั

ความเสียหายจนไมสามารถนำไปใชผลิต

เปนสินคาเพื่อการสงออกภายในกำหนด 

เปนการกระทำท่ีตองดวยบทบัญญัติตาม

มาตรา 54 หรอืไม เห็นไดชดัวาเหตเุพลิงไหม

เปนอุบัติเหตุที่มิใชเกิดจากการกระทำของ 

บริษัทฯ ทั้งกรณีเชนนี้สำนักงานไมอาจให 

คำเตอืนแกบรษิทัฯ ตามมาตรา 54 วรรคสอง

ได ดงันัน้ จงึนาจะถอืไมไดวาบรษิทัฯ ผูไดรบั 

การสงเสริมฝาฝนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไข  

มขีอพจิารณาคำวนิจิฉยัตออกีวา เหตผุล

ในการใหบริษัทฯ รับผิดวา หากบริษัทฯ 

ไมใชผูไดรับการสงเสริมบริษัทฯ ก็มีหนาที่

ตองชำระอากรขาเขาและภาษีมูลคาเพิ่ม 

สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปนท่ีตองนำเขา 

แมตอมาสนิคาดงักลาวจะสญูหายถกูทำลาย

หรือเกิดเพลิงไหมเสียหาย บริษัทฯ ก็หา

อาจรองขอคืนอากรขาเขาและภาษีมูลคา

เพิ่มสำหรับสินคาที่เสียไปไดไม  

ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ไมไดนำวัตถุดิบ

และวัสดุจำเปนดังกลาวไปผลิตสินคาเพ่ือ

สงออกเน่ืองจากเกิดเพลิงไหม กรณีตอง

ถือวาบริษัทฯ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขท่ีคณะ

กรรมการกำหนด  

ปญหาจึงมีวาการที่เกิดเพลิงไหมโรงงาน 
 เปนเหตุใหวัตถุดิบบางสวนที่บริษัทฯ นำเขา ถูกเพลิงไหม 
ไดรับความเสียหาย จนไมสามารถนำไปใชผลิตเปนสินคา 
เพื่อการสงออกภายในกำหนด เปนการกระทำท่ีตองดวย

บทบัญญัติตามมาตรา 54 หรือไม 

63



ซึ่งการวินิจฉัยโดยใหเหตุผลน้ีเปนการ

ยอนกลับไปพิเคราะหถึงมูลเหตุที่บริษัทฯ 

ผูนำเขาตองรับผิดตามปกติธรรมดา แต

มูลความแหงขอเท็จจริงนี้ไดมีการเปลี่ยน

ไปแลว เปนกรณีที่ตองพิจารณาตาม

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติสงเสริม 

การลงทุน พ.ศ. 2520 อันเปนขอยกเวน

ความรบัผดิของบรษิทัฯ ตามพระราชบัญญตัิ

ศลุกากรฯ และประมวลรัษฎากรฯ ซึง่บรษิทัฯ 

จะตองรบัผดิชำระคาอากรและภาษีมลูคาเพิม่ 

ก็ตอเมื่อฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย 

ดังกลาว  

การวนิจิฉยัในสวนนีจ้งึมใิชเหตทุีบ่ริษทัฯ 

ตองรับผิดโดยตรง เปนเพียงขอสนับสนุน

วาการที่บริษัทฯ ผูนำเขาไมสามารถนำ

วัตถุดิบท่ีไดรับยกเวนไมตองชำระคาภาษี

อากร ผลิตเปนสินคาเพ่ือการสงออกไมวา

กรณีใดๆ ถือวาเปนกรณีปฏิบัติผิดเง่ือนไข

ที่คณะกรรมการกำหนดเทานั้น  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 4 บัญญัติวา “กฎหมายนั้นตองใช

ในบรรดากรณีซึ่งตองดวยบทบัญญัติใดๆ 

แหงกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความ

มุงหมายของบทบัญญัตินั้นๆ  

เมื่อไมมีบทกฎหมายท่ีจะยกมาปรับ

คดีได ใหวินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณี

แหงทองถิ่น ถาไมมีจารีตประเพณีเชนวา

นั้น ใหวินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมาย

ที่ใกลเคียงอยางยิ่ง และถาบทกฎหมาย

เชนนัน้กไ็มมดีวยใหวนิจิฉยัตามหลกักฎหมาย

ทั่วไป”  

ดังนั้น จึงมีขอพิจารณาตอไปวา แม

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 จะไมมีบทบัญญัติถึงกรณีที่เกิด

เหตุเพลิงไหมหรือเกิดเหตุสุดวิสัย ทำให

วัตถุดิบและวัสดุจำเปนท่ีตองนำเขาที่ไดรับ

ยกเวนภาษีอากรถูกทำลายหรือสูญหาย 

ผูนำเขาจะตองรับผิดชำระคาภาษีอากรที่

ไดรับยกเวนอีกหรือไม  

การชำระหน้ีกลายเปนพนวสิยั 
เพราะพฤติการณอนัใดอนัหนึง่
เกดิขึน้ ภายหลงัท่ีไดกอหนี ้

และซึง่ลกูหนีไ้มตองรบัผดิชอบ 
ลกูหนีเ้ปนอนัหลดุพน 
จากการชำระหน้ีนัน้ 

หากถือวาผูนำเขายังมีหนี้ที่มีเงื่อนไข

จะตองชำระแกกรมศลุกากรและกรมสรรพากร

แลว จะนำบทบัญญตัแิหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 219 กรณีการ

ชำระหน้ีกลายเปนพนวิสัยอัน เปนบท

กฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่งมาปรับแกคดี

ตามมาตรา 4 ดังกลาวแลวไดหรือไม 

เนื่องจากถาการชำระหน้ีกลายเปนพนวิสัย 

เพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่ ง เกิดขึ้น 

ภายหลังท่ีไดกอหนี้และซึ่งลูกหนี้ไมตอง 

รับผิดชอบลูกหน้ีเปนอันหลุดพนจากการ

ชำระหน้ีนั้น  

5 มาตรา 219 ถาการชำระหนี้กลายเปนพนวิสัยเพราะพฤติการณอันใดอันหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ไดกอหนี้ และซึ่งลูกหน้ีไมตองรับผิดชอบนั้นไซร  

ทานวาลูกหนี้เปนอันหลุดพนจากการชำระหน้ีนั้น 

ถาภายหลังท่ีไดกอหน้ีขึ้นแลวนั้น ลูกหนี้กลายเปนคนไมสามารถจะชำระหน้ีไดไซร ทานใหถือเสมือนวาเปนพฤติการณที่ทำใหการชำระหน้ีตกเปนอันพน

วิสัยฉะนั้น 
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1. áºº¤Ó¢Í μ·.1 ¤×ÍÍÐäÃ 
ตอบ ตท.1 คอื แบบคำขอรับใบอนุญาต

ทำงาน ตามมาตรา 10 หรือ ซึ่งใชในกรณี

ที่คนตางดาว ที่ตองการเขามาทำงานใน

ประเทศไทย ทีไ่ดรบัสทิธพิเิศษตามกฎหมายอ่ืน 

ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 

2. พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 

2514 

3. พระราชบัญญตักิารนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

โดยย่ืนแบบหรือตดิตอไดที ่: ศนูยบรกิาร

วีซาและใบอนุญาตทำงาน 319 อาคาร 

จตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวง

ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทร. 0 2209 1100 ตอ 1401-14 หรือ

สำนักงานจัดหางาน ณ จงัหวดัทีบ่ริษทัตัง้อยู 

เอกสารท่ีใชสำหรับยื่นแบบคำขอ 

ตท.1 มีดังนี้ 

1. แบบคำขอ ตท. 1 และรูปถาย

หนาตรง ขนาด 5x6 เซนติเมตร 

(ถายไมเกนิ 6 เดอืน) จำนวน 3 รปู 

2. หนังสือเดินทางฉบับจริง พรอม 

สำเนาทุกหนา 1 ชดุ และไดรบัการ

ในกรณีทีบ่รษิทัทีค่นตางดาวจะเขาทำงาน 

ตัง้อยูในกรงุเทพฯ ยืน่คำขอไดที ่สำนกับรหิาร

แรงงานตางดาว กรมการจดัหางาน กระทรวง

แรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต

ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0 2245

2745 และ 0 2245 2306 

กรณีบริษัทตั้งอยูตางจังหวัด ยื่นไดที่

สำนักงานจัดหางานของแตละจังหวัด 

3. áºº¤Ó¢Í μ·.3 ¤×ÍÍÐäÃ 
ตอบ ตท.3 คอื แบบคำขอรับใบอนุญาต

ทำงาน (Work Permit) ใชในกรณทีีค่นตางดาว

ยังไมไดเดินทางเขามาในราชอาณาจักร 

ใหนายจางย่ืนคำขอรับใบอนุญาตทำงาน

แทนคนตางดาว 

4. Re-Entry ¤×ÍÍÐäÃ 
ตอบ คนตางดาวท่ีไดรับวีซาใหอยูใน

ราชอาณาจักรไทยเรยีบรอยแลว ประสงคจะ

เดนิทางออกนอกราชอาณาจกัรและเดินทาง

กลบัเขาราชอาณาจกัรไทยอกีดวยวซีาตวัเดมิ 

กอนออกเดินทางไปนอกราชอาณาจักรตอง

ทำ Re-Entry กอน ซึ่งการทำ Re-Entry 

สามารถทำได 2 แบบ ดังนี้ 

1. แบบ Single Re-Entry สามารถ

ใชไดครั้งตอครั้งที่จะออกเดินทาง

ไปตางประเทศ เหมาะสำหรับผูที่

เดินทางออกไปตางประเทศเพียง

ครั้งเดียวเทานั้น  

2. แบบ Multiple Re-Entry สามารถใช

เดนิทางเขา - ออก ไดมากกวา 1 ครัง้ 

เหมาะสำหรับผูที่ตองเดินทางเขา 

- ออกตางประเทศหลายคร้ัง  

ตรวจลงตราตามที่กฎหมายอื่นๆ 

กำหนด 

3. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน

นิติบุคคล (ไมเกิน 6 เดือน) 

4. หนังสือท่ีแสดงวาไดรับอนุญาต 

ใหเขามาทำงานตามกฎหมายอ่ืน 

ไดแก หนังสือจากบีโอไอ จากกรม

เชือ้เพลงิธรรมชาต ิหรอืจากการนิคม

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

5. แบบแจงเขาทำงาน (ตท. 10) พรอม 

หนังสือมอบอำนาจจากนายจาง 

และสำเนาบัตรประชาชนของผูรับ

มอบอำนาจ พรอมตดิอากรแสตมป 

10 บาท 

2. áºº¤Ó¢Í μ·.2 ¤×ÍÍÐäÃ 
ตอบ ตท.2 คอื แบบคำขอรับใบอนุญาต

ทำงาน ตามมาตรา 7 (Work Permit) ซึ่ง

ใชในกรณคีนตางดาวทีต่องการเขามาทำงาน

ในประเทศไทย โดยมีบริษัทในประเทศไทย

รับรองแลว และไมไดรับสิทธิพิเศษตาม

กฎหมายอ่ืน ซึ่งคนตางดาวดังกลาวนั้นตอง

มีวีซา Non Immigrant B โดยมิใชไดรับ

อนญุาตใหเขามาในฐานะนักทองเทีย่ว (Tourist 

Visa) หรือผูเดินทางผาน (Transit Visa) 
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1. ประเภทเขามาเพื่อการลงทุน มี

หลักเกณฑ คือ 

- เปนผูนำเงินเขามาลงทุนเปน

จำนวนไมนอยกวา 10 ลานบาท 

โดยมีหนังสือรับรองจากธนาคาร

พาณิชย ในประเทศไทย ซึ่ ง 

แสดงหลักฐานการโอนเงินจาก

ตางประเทศเขามาในประเทศไทย 

- การลงทุนตองมีลักษณะท่ีเปน

ประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ 

อยางใดอยางหน่ึง หรือรวมกัน 

ไดแก การลงทุนในบริษัทจำกัด 

หรอืบรษิทัมหาชนจำกัด การลงทนุ

ซือ้พนัธบัตรรฐับาล หรอืพนัธบตัร

รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลัง

หรือธนาคารแหงประเทศไทยเปน

ผูค้ำประกัน และการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย เชน หุนสามัญ 

หุนกู หรือ หนวยลงทุน เปนตน 

ทัง้นี ้ตองไดรบัอนมุตั ิหรอืรบัรอง

จากคณะกรรมการกำกบัหลกัทรัพย

และตลาดหลักทรัพย 

2. ประเภทเข ามา เพื่ อทำงาน มี 

หลักเกณฑดังนี้ 

- คนตางดาวตองทำงานตำแหนง

ระดับผูบรหิาร ซึง่ไดแก ตำแหนง

ประธานกรรมการ หรือกรรมการ

ของนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนใน

ประเทศไทย โดยมทีนุจดทะเบียน

ไมนอยกวา 10 ลานบาท และมี

อำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

หากคนตางดาวคนใดไดวีซา เชน 

Non-Immigrant Visa (Non-B) แลว 

เดินทางออกไปตางประเทศโดยไมทำ Re-

Entry กอนไป วีซาที่ไดเขามาสวนใหญจะ

เปลี่ยนเปน ผ.30 หรือ ผ.90 ซึ่งจะทำให

ไมสามารถขอใบอนุญาตทำงานตอได  

แตสำหรับคนตางดาวที่มีวีซาแบบ Non - 

immigrant visa - Multiple ไมตองทำ Re 

- Entry อีก 

5. Non-Immigrant Visa (Non-B) 
¤×ÍÍÐäÃ 

ตอบ Non-Immigrant Visa (Non-B) 

คือ การตรวจลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว

ซึ่งจะออกใหแกคนตางดาวที่ประสงคจะ

เดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทย เพื่อ

ติดตอหรือประกอบธุรกิจและการทำงาน 

โดยคนตางดาวตองขออนุญาตการตรวจ

ลงตราประเภทคนอยูชั่วคราว จากสถาน

เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญใน 

ตางประเทศ กอนเดินทางเขามาในราช

อาณาจักรไทย เมื่อคนตางดาวเดินทาง 

เขามาประเทศไทย เจาพนักงานตรวจคน

เขาเมืองจะพิจารณาอนุญาตใหพำนักอยู

ในราชอาณาจักรไทย ไดไมเกิน 90 วัน 

6. ¡ Ò Ã ¢ Í ÁÕ ¶Ôè ¹ ·Õè Í ÂÙ‹ ¤× Í Í Ð ä Ã 
»˜ ¨ Ø̈ ºÑ ¹ºÕ â Í äÍÂÑ § ã ËŒ ¶Ôè ¹ ·Õè ÍÂÙ‹ ¡Ñ º 
¤¹μ‹Ò§ Œ́ÒÇËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ  การขอมถีิน่ทีอ่ยูในราชอาณาจักร 

(Permanent Resident) เปนการอนุญาต

ใหคนตางดาวท่ีมีความประสงคจะมีถิ่น 

ที่อยูในราชอาณาจักร สามารถยื่นคำขอ

เพื่อมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ตอคณะ

กรรมการพิจารณาคนเขาเมือง โดยคณะฯ 

จะกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของคนตางดาวซึ่งขอเขามามีถิ่นที่อยูใน

ราชอาณาจักร โดยคำนงึถงึรายได สนิทรพัย 

ความรู ความสามารถในดานวิชาชีพ และ

ฐานะในครอบครัวของคนตางดาวดังกลาว

กับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เงื่อนไขเก่ียวกับ

ความมั่นคงของชาติ หรือเงื่อนไขอ่ืนตาม

ความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมในปจจุบัน 

ปจจบัุน บโีอไอไมไดใหบรกิารเกีย่วกบั

การขอมีถิ่น ท่ีอยู ในราชอาณาจักรแลว  

คนตางดาวท่ีมีความประสงคดังกลาว 

สามารถยื่นขอไดที่สำนักงานตรวจคน 

เขาเมือง โดยมีประเภทของการยื่นขอ 5 

ประเภท ดังนี้ 
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นั้นมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 

1 ป นบัจนถึงวนัทีย่ืน่คำรอง โดย

คนตางดาวมีรายไดตอปเฉลี่ยไม

นอยกวาเดือนละ 50,000 บาท 

เปนเวลาไมนอยกวา 2 ปตดิตอกนั 

นบัจนถึงวนัทีย่ืน่คำขอ และแสดง

หลักฐานการเสียภาษีโดยถูกตอง 

- ธรุกิจทีค่นตางดาวทำงานน้ัน เปน

ประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ 

อันไดแก 

1) ธุ ร กิ จที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ ก า รค า 

ตางประเทศ โดยเปนบริษัทที่มี

ยอดเงินตราตางประเทศในการ 

สงสินคาออกในรอบ 3 ปที่ผานมา

เฉลี่ยปละไมนอยกวา 20 ลานบาท 

โดยมีหนังสือรับรองจากธนาคาร

พาณิชยที่เกี่ยวของ หรือเปนบริษัท

ให เ งินกู แกบ ริษัทที่ ผลิตสินค า 

ในประเทศ โดยการนำเงินตรา

ตางประเทศเขามาในรอบ 3 ป

รวมแลวไมนอยกวา 100 ลานบาท 

หรือ 

2) ธุรกิจเก่ียวกับการทองเท่ียว โดย

เปนบริษัทดำเนินกิจการทองเที่ยว

ที่มีผลประกอบการยอนหลัง 3 ป 

แสดงวาบริษัทไดนำนักทองเท่ียว

เขามาเฉลี่ยปละไมนอยกวา 5,000 

คน โดยมีหนังสือรับรองที่แสดง

รายละเอียดจากหนวยงานราชการ

ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 

3) ธุรกิจอื่นๆ ตองเปนธุรกิจท่ีคน

ตางดาวเปนผูถือหุนที่ชำระแลว

เต็มมูลคาในนิติบุคคลนั้นๆ ไม

นอยกวา 5 ลานบาท เปนเวลาไม

นอยกวา 2 ปนับถึงวันท่ียื่นคำขอ 

หากคนตางดาวไมมคีณุสมบัตคิรบถวน

ขางตน จะตองมีองคประกอบ ดังนี้  

* ตองเปนผูมีใบอนุญาตทำงานใน

ประเทศ (Work Permit) มาแลว 

ไมนอยกวา 3 ปนับถึงวันที่ยื่น

คำขอ  

* ตองทำงานในบริษทัฯ ทีย่ืน่คำขอ

มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึง

วันท่ียื่นคำขอ 

* ตองมีรายไดตอปเฉล่ียไมนอย

กวาเดือนละ 80,000 บาท เปน

เวลาไมนอยกวา 2 ปติดตอกัน 

นับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือมีการ

เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป เปน

เวลาไมนอยกวา 2 ปติดตอกัน 

นับถึงวันท่ียื่นคำขอ 

3. ประเภทเขามาเ พ่ือเหตุผลทาง

มนุษยธรรม ไดแก กรณีเปนคูสมรส บุตร 

และบิดามารดา 

4. ประเภทเขามาเปนผูเชี่ยวชาญ จะ

ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1) ตองเปนบุคคลผูมีความรูไมต่ำกวา

ปริญญาตรี และมีความสามารถ

เปนพิเศษอยูในความตองการและ

เปนประโยชนตอประเทศ  

2) ตองไดรบัการสนบัสนนุและมหีนังสอื-

รับรองเปนหลักฐานจากหนวยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวของ 

3) มหีนงัสอืรบัรองซึง่รบัรองการทำงาน

ในหนาท่ีการงานน้ันๆ ระบรุะยะเวลา 

การทำงานอยางนอย 3 ปนับจนถึง

วันท่ียื่นคำรอง 

5. ประเภทกรณีพิเศษเฉพาะราย เชน 

เปนผูทำคุณประโยชนใหแกประเทศไทย 

หรือรัฐบาลไทย หรือไดรับการคัดเลือกจาก

สถาบันท่ีมีชื่อเสียงระดับชาติ อันเช่ือถือ 

ไดวาเปนผูที่มีผลงานดีเดนท่ีเปนประโยชน

ตอประเทศ เปนตน 

(ขอมลู ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2553) 
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¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ 

(ÃÒÂ) 
â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

(ÃÒÂ) 

â¤Ã§¡ÒÃμ ‹Ò§ªÒμ Ô
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

(ÃÒÂ) 

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹
ä·ÂáÅÐμ ‹Ò§ªÒμ Ô 

(ÃÒÂ) 

à§Ô¹Å§·Ø¹ 
(ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¤‹Òà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã 
áÅÐÍØ»¡Ã³ � (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â (¤¹) 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

ËÁÇ´¡Ô¨¡ÒÃ 
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ä·Â ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹μ‹Ò§ªÒμÔ Œ̈Ò§áÃ§§Ò¹ (¤¹) 
2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 

 ม.ค.-ต.ค. ม.ค.-ต.ค.  ม.ค.-ต.ค. ม.ค.-ต.ค.  ม.ค.-ต.ค. ม.ค.-ต.ค.  ม.ค.-ต.ค. ม.ค.-ต.ค.  ม.ค.-ต.ค. ม.ค.-ต.ค. 

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 151  121  145  42,317  33,674  40,853  2,645  2,554  2,382  472  366  1,642  21,065  14,049  24,058  

เหมอืงแร  เซรามกิส  และโลหะข้ันมลูฐาน 26  25  26  18,700  18,673  35,350  435  435  710  1,951  1,951  3,205  5,698  5,648  3,836  

อตุสาหกรรมเบา 57  47  56  10,401  7,466  7,100  1,135  726  553  717  678  760  18,204  16,741  10,583  

ผลติภณัฑโลหะ เครือ่งจกัร และอุปกรณขนสง 175  149  196  51,634  44,256  69,768  1,618  1,487 1,125  5,952  5,412  8,714  26,121  19,904  26,860  

อเิลก็ทรอนกิส และเคร่ืองใชไฟฟา 140  113  199  27,689  17,301  83,380  358  307  450  1,441  1,084  933  43,378  32,309  85,996  

ผลติภณัฑเคมภีณัฑ กระดาษ และพลาสติก 97  77  129  24,581  17,190  34,819  1,364  1,302  1,291  2,326  1,245  1,233  6,699  5,604  11,837  

บรกิาร และสาธารณูปโภค 316  248  320  117,687  101,948  158,734  8,751  6,973  8,799  2,180  1,936  2,472  13,745  11,999  10,324  

รวม 962  780  1,071  293,009  240,508  430,004  16,307  13,785  15,308  15,039  12,673  18,958  134,910  106,254  173,494  

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

2552 
Á.¤.-μ.¤. 

2553 
Á.¤.-μ.¤. 

2552 
Á.¤.-μ.¤. 

2553 
Á.¤.-μ.¤. 

2552 
Á.¤.-μ.¤. 

2553 
Á.¤.-μ.¤. 

2552 
Á.¤.-μ.¤. 

2553 
Á.¤.-μ.¤. 

2552 
Á.¤.-μ.¤. 

2553 
Á.¤.-μ.¤. 

2552 
Á.¤.-μ.¤. 

2553 
Á.¤.-μ.¤. 

2552 
Á.¤.-μ.¤. 

2553 
Á.¤.-μ.¤. 

2552 
Á.¤.-μ.¤. 

2553 
Á.¤.-μ.¤. 

2552 
Á.¤.-μ.¤. 

2553 
Á.¤.-μ.¤. 

2552 
Á.¤.-μ.¤. 

2553 
Á.¤.-μ.¤. 

2552 
Á.¤.-μ.¤. 

2553 
Á.¤.-μ.¤. 
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780 

1,071 

258 

409 

259 

372 

263 290 

240,508 

430,004 

142,786 

266,565 

106,254 

173,494 

779 

1,230 

395,800 

187,600 

880 

1,243 

323,900 
337,700 



2551 2552 2552 
ม.ค.-ต.ค. 

2553 
ม.ค.-ต.ค. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-ต.ค. 

2553 
ม.ค.-ต.ค. 

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÊØ· Ô̧  1,231   1,498   880   1,243  74.0  112.1  58.0  52.5  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     43.8  38.6  20.6  20.8  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 326  263  201  300  15.3  5.4  3.5  7.5  

 ยุโรป 194  214  148  158  13.9  5.8  1.7  4.4  

 ไตหวัน 45  72  33  41  1.4  6.1  0.6  0.5  

 สหรัฐอเมริกา 37  81  56  54  1.3  6.4  6.1  0.7  

 ฮองกง 23  20  15  21  1.0  1.8  0.1  0.6  

 สิงคโปร 86  87  63  64  5.1  1.1  0.5  1.9  

  à§Ô¹Å§·Ø¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 

การกระจายของแหลงที่ตั้ง         

 เขต 1 375  452  324  399  51.9  80.2  48.0  44.8  

  กรุงเทพมหานคร 221  193  154  186  16.3  15.4  13.2  9.6  

  ปริมณฑล 154  259  170  213  35.6  64.8  34.8  35.2  

 เขต 2 517  514  306  475  294.6  314.1  207.4  165.1  

  ระยอง 144  110  77  125  135.6  57.7  34.0  68.2  

  ภูเก็ต 12  11  6  6  10.2  2.6  0.2  1.4  

  อื่นๆ 361  393  223  344  148.7  253.8  173.2  95.5  

 เขต 3 335  529  247  368  85.6  250.8  68.4  127.8  

  - 36 จังหวัด 287  443  215  322  79.7  204.2  65.4  117.8  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 48  86  32  46  5.9  46.6  2.9  10.0  

  ภาคเหนือ 77  120  50  81  9.7  38.6  11.9  40.2  

  ภาคกลาง 10  32  10  15  4.8  29.2  1.5  9.8  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 85  183  62  99  15.8  104.6  20.8  43.8  

  ภาคตะวันออก 47  52  33  43  8.8  24.5  7.1  8.7  

  ภาคตะวันตก 14  30  14  11  3.1  8.2  2.0  1.4  

  ภาคใต 65  74  52  85  9.6  26.7  11.9  16.8  

  อื่นๆ 37  38  26  34  33.8  19.0  13.2  7.1  

  ไมระบุที่ตั้ง 4  3  3  1  0.1  0.1  0.1  - 
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 2551 2552 2552 
ม.ค.-ต.ค. 

2553 
ม.ค.-ต.ค. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-ต.ค. 

2553 
ม.ค.-ต.ค. 

 ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ·Ñé§ÊÔé¹  1,252   1,003   779   1,230  79.0  41.4  25.2  40.9  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     57.2  16.5  13.0  17.7  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 331  249  191  297  22.2  3.6  3.0  5.1  

 ยุโรป 183  158  135  153  18.1  2.6  2.4  4.3  

 ไตหวัน 48  33  25  34  1.2  0.6  0.4  0.3  

 สหรัฐอเมริกา 37  41  35  41  1.3  5.7  5.7  0.7  

 ฮองกง 19  14  13  25  0.8  0.1  0.1  0.2  

 สิงคโปร 77  65  48  61  5.4  0.3  0.3  2.1  

  à§Ô¹Å§·Ø¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 

การกระจายของแหลงที่ตั้ง         

 เขต 1 396  336  257  405  48.3  49.7  29.4  61.0  

  กรุงเทพมหานคร 232  162  128  172  16.1  11.9  10.9  10.2  

  ปริมณฑล 164  174  129  233  32.1  37.8  18.5  50.8  

 เขต 2 538  383  301  473  365.9  180.8  115.9  205.3  

  ระยอง 166  96  77  120  207.5  42.7  35.3  72.8  

  ภูเก็ต 11  11  7  8  9.5  1.7  0.9  3.0  

  อื่นๆ 361  276  217  345  148.9  136.3  79.8  129.5  

 เขต 3 318  284  221  352  83.6  50.9  42.3  129.6  

  - 36 จังหวัด 275  244  189  311  79.4  46.0  38.3  118.5  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 43  40  32  41  4.2  4.9  4.1  11.1  

  ภาคเหนือ 75  61  45  79  9.1  5.9  5.1  22.2  

  ภาคกลาง 11  10  8  24  4.7  1.3  1.0  17.2  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77  75  58  100  12.7  11.3  8.7  38.4  

  ภาคตะวันออก 41  40  30  31  8.9  7.1  4.8  21.5  

  ภาคตะวันตก 16  13  11  13  3.3  1.3  1.2  2.7  

  ภาคใต 58  62  54  70  11.3  11.3  9.9  16.7  

  อื่นๆ 40  23  15  35  33.7  12.7  11.5  10.9 

ËÁÒÂàËμØ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต 

 เขต 3 ไดแก 58 จังหวัด โดยแบงเปนเขต 3 พิเศษ จำนวน 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สุรนิทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม 

รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร บุรีรัมย อำนาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี ยะลา 

และนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ 

 สำหรับกิจการขนสงทางเรือ หรืออากาศ ไดรวมไวใน เขต 3 

¢ŒÍÊÑ§à¡μ 1) ในแตละเดือนสถิติการอนุมัติใหการสงเสริมฯ ไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการสงเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติ

สำนักงานฯ จะใชเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ 

 2) สถิตไิมนบัรวมโครงการซ่ึงไมมกีารลงทุนเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รบัโอนโครงการ กจิการเดมิขอสทิธปิระโยชนไมเกีย่วกบัภาษอีากร 
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ËÁÇ´ 1 
à¡ÉμÃ¡ÃÃÁáÅÐ¼ÅÔμ¼Å 
¨Ò¡¡ÒÃà¡ÉμÃ 

     

 1. เมืองไทย อควอติคส จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

บริการหองเย็น  1.19  40.00* 59 จ.สมุทรสาคร 

(เขต 1) 

 2. นูดเดิ้ล รัชดา จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑจากแปง  1.11  20.00 53 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 3. ไทย สพริง ฟช จำกัด 

(รวมทุนอิตาลี - เยอรมนี) 

สัตวน้ำแปรรูปแชแข็ง  1.11  60.00* 200 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 4. วัชระ เหมกมล 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันปาลมดิบ  1.12  16.00 67 จ.นครศรีธรรมราช 

(เขต 3) 

 5. โอมนิ ชาโคล จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ถานอัดแทงหรืออัดกอน 

และถานไมไผ 

 1.17  6.00 19 จ.ราชบุรี 

(เขต 2) 

 6. เอส เอ็ม พี ฟูด โปรดักส จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สัตวน้ำ และอาหารแชแข็ง

และอาหารบรรจุภาชนะผนึก 

 1.11  103.00* 791 จ.สมุทรสงคราม 

(เขต 2) 

 7. MR. LU LINHAN 

(หุนจีนทั้งสิ้น) 

ยางแทง (BLOCK RUBBER) 

ยางผสม (COMPOUNDED 

RUBBER) และยางแผนรมควนั 

(RIBBED SMOKED SHEET) 

 1.16  1,020.00** 258 จ.อุดรธานี 

(เขต 3) 

 8. ไทยโอเช่ียน อินเตอรเนชั่นแนล 

จำกัด 

(รวมทุนไทย - ไตหวัน) 

ปุยอินทรีย  1.4  8.00 10 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 9. นายเนรมิต พลยุทธภูมิ 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันรำขาวดิบ  1.12  39.00 56 จ.สุรินทร 

(เขต 3) 

 10. สยามกลอร่ี ปาลมออยล จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันปาลมดิบ  1.12  54.30* 46 จ.นครศรีธรรมราช 

(เขต 3) 

 11. เชียงใหมฟารมเห็ด จำกัด 

(รวมทุนไทย - ไตหวัน) 

ขยายพันธุเห็ด  1.1  62.00* 89 จ.เชียงใหม 

(เขต 3) 

 12. ซินเจนทา ซีดส จำกัด 

(รวมทุนไทย - สวิตเซอรแลนด) 

เมล็ดพันธุพืช  1.1  417.20* 357 จ.ขอนแกน 

(เขต 3) 

 13. เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด 

(มหาชน) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูป

หรือกึ่งสำเร็จรูป แชเย็น 

แชแข็ง 

 1.11  640.00** 505 จ.ระยอง 

(เขต 2) 
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 14. เชียงใหมธนาธรฟารม จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

พืช ผัก ผลไม คัดคุณภาพ  1.14  28.00 16 จ.เชียงใหม 

(เขต 3) 

 15. เยนเนรัล สตารช จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

แปงแปรรูป (MODIFIED 

STARCH) 

 1.13  88.29* 30 จ.นครราชสีมา 

(เขต 3) 

 16. คริสป เวจ แอนด ฟรุต จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑจากผลไม  1.11  8.00 8 จ.เชียงใหม 

(เขต 3) 

 17. แอกโกร - พายนแอปเปล โปรเซสซ่ิง 

จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลติภัณฑจากพชื ผกั ผลไม  1.11  40.00* 236 จ.สุพรรณบุรี 

(เขต 2) 

 18. ถองตี่อุน น้ำมันปาลม จำกัด 

(รวมทุนไทย - จีน) 

น้ำมันปาลมดิบ และน้ำมัน

เมล็ดในปาลมดิบ 

 1.12  44.40* 22 จ.ชุมพร 

(เขต 3) 

 19. ผลติภณัฑอาหารเพ่ือสขุภาพ จำกดั 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑอาหารจาก 

เนื้อสัตวแชเย็น และแชแข็ง 

 1.11  200.00* 158 จ.ลพบุรี 

(เขต 3) 

 20. ทาฉางรับเบอร จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำยางขน SKIM CREPE 

และ/หรือ SKIM BLOCK 

 1.16  250.00* 71 จ.สุราษฎรธานี 

(เขต 3) 

  รวม     3,144.19 3,051 เขต 1  = 2 

เขต 2  = 6 

เขต 3  = 12 

ไมระบุที่ตั้ง = - 

      

ËÁÇ´ 2 
àËÁ×Í§áÃ‹ à«ÃÒÁÔ¡Ê� 
áÅÐâÅËÐ¢Ñé¹ÁÙÅ°Ò¹ 

     

 1. เอกโกมล จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ชิน้สวนเหลก็หลอและชิน้สวน

อะลูมิเนียมหลอ 

 2.15  1.10 4 จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 

 2. MR. CHIN SIEW FOO 

(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น) 

กระจกนริภยั (SAFETY GLASS) 

ชนิด TEMPERED GLASS, 

LAMINATED GLASS และ 

INSULATING GLASS 

 2.6  200.00* 223 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 3. ฉางซิง พัฒนาการแร จำกัด 

(รวมทุนไทย - จีน) 

การแตงแรเหล็ก 

(IRON ORE DRESSING) 

 2.2  60.00* 52 จ.สระบุรี 

(เขต 2) 

  รวม     261.10 279 เขต 1  = 1 

เขต 2  = 2 

เขต 3  = - 

ไมระบุที่ตั้ง = - 
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ÍØμÊÒË¡ÃÃÁàºÒ 
 

     

 1. เออรโก เฮลธแคร โพรดัคส จำกัด 

(หุนฝรั่งเศสท้ังสิ้น) 

พลาสเตอรปดแผล (FIST AID 

PLASTER) ผายืดพันแผล 

(MEDICAL TAPE) 

และผาปดแผลหลังผาตัด 

(SURGICAL DRESSING) 

 3.9  353.80* 118 จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 

 2. MR. JAMES WILLIAM CURRENS 

(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ) 

เครื่องประดับ  3.7  9.50 37 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

  รวม     363.30 155 เขต 1  = 2 

เขต 2  = - 

เขต 3  = - 

ไมระบุที่ตั้ง = - 

      

ËÁÇ´ 4 
¼ÅÔμÀÑ³±�âÅËÐà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã 
áÅÐÍØ»¡Ã³�¢¹Ê‹§ 

     

 1. มารยูามา เอม็เอฟจ ี(ประเทศไทย) 

จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

อุปกรณทางการเกษตร  4.2  20.23 10 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 2. แซดเอฟ เลมฟอรเดอร 

(ไทยแลนด) จำกัด 

(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

ชุดเพลาขับหนาและ 

ชุดเพลาขับหลัง 

(FRONT AND REAR AXLE) 

 4.10  37.10 27 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 3. แอมพาส อินดัสตรี จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

กระจกมองขาง (DOOR 

MIRROR) สำหรับรถยนต

ประหยัดพลังงานมาตรฐาน

สากล 

 4.10  79.00* 20 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 4. คินูงาวา (ไทยแลนด) จำกัด 

(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนรถยนตประหยัด

พลังงานมาตรฐานสากล 

 4.10  52.00* 20 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 5. ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

แมพิมพและการซอมแซม

แมพิมพ 

 4.2  3.40 7 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 6. โตโยตา โบโชคุ เอเชีย จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

แมพิมพ (MOULDS & DIES) 

และการซอมแซมแมพิมพ 

 4.2  69.30* 6 จ.ฉะเชิงเทรา 

(เขต 2) 

 7. MR. FRANK LAUERBACH 

(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

อุปกรณในการขนถายท่ีมี

ขั้นตอนการออกแบบ 

(MATERIAL HANDLING 

EQUIPMENT) 

 4.2  80.00* 36 จ.ฉะเชิงเทรา 

(เขต 2) 
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 8. สงขลาแคนน่ิง จำกัด (มหาชน) 

(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ตัวกระปองชนิด 2 ชั้น  4.3  119.00* 27 จ.สงขลา 

(เขต 3) 

 9. ทริค แมนูแฟคเชอรริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชุบเคลือบผิว  4.4  50.00* 50 จ.ปราจีนบุรี 

(เขต 3) 

 10. ฮาลลา ไคลเมท คอนโทรล 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(รวมทุนสหรัฐฯ - เกาหลี) 

ทอในระบบปรับอากาศและ

ถายเทความรอน สำหรับ

รถยนตประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากล  

 4.10  9.60 ~ จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 11. เอ็น.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

แมพิมพ (MOULDS & DIES) 

ชิ้นสวนแมพิมพที่ผลิตเอง 

และการซอมแซมแมพิมพที่

ผลิตเอง 

 4.2  70.50* 30 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 12. เออรลิคอน บัลเซอรส โคทติ้ง 

(ไทยแลนด) จำกัด 

(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น) 

การเคลือบผิว 

(SURFACE TREATMENT) 

 4.4  54.00* 30 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 13. อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

LIP SEAL  4.10  88.90* 13 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 14. เคดีเอซี (ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนเกาหลีทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนในระบบ COOLING 

และ HEATING 

ของยานพาหนะ 

 4.10  219.00* 50 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 15. ทรัพโมทีฟ เอเซียแปซิฟค จำกัด 

(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น) 

ช้ินสวนโลหะสำหรับ 

ยานพาหนะ 

 4.10   121.80* 59 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 16. ไทย โคะอิโท จำกัด 

(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

การเคลือบผิว 

(SURFACE TREATMENT) 

 4.4  84.30* 48 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 17. ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง 

จำกัด 

(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ทอรวมไอดี 

(INTAKE MANIFOLD) 

 4.10  56.70* 18 จ.ปราจีนบุรี 

(เขต 3) 

 18. สยาม สกร ูโบลท แอนด นทั จำกดั 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะ  4.3  19.80 35 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 19. ชินเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

การชุบเคลือบผิวดวยโลหะ   4.4  10.60 20 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 20. ไทโย เซซากุโช (ไทยแลนด) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

การอบ ชุบ 

(HEAT TRESTMENT) 

 4.5  170.00* 34 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 21. กามาคัตส ีอนิเตอรเนชัน่แนล จำกดั 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชุบแข็ง (HEAT TREATMENT)  4.5  35.50 4 จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 
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 22. ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จำกัด 

(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนโลหะข้ึนรูป  4.3  20.00 3 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 23. ซีแทค โซลูชั่น จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เครื่องฟอกน้ำมันหลอลื่น 

(PURIFIER) และไสกรอง

น้ำมันหลอลื่น (OIL FILTER) 

 4.2  7.00 20 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 24. เพรส คราฟท (ประเทศไทย) จำกดั 

(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนโลหะข้ึนรูป (METAL 

PRESS PARTS) แมพิมพ 

(MOULDS & DIES) และการ

ซอมแซมแมพิมพที่ผลิตเอง 

 4.2  70.90* 115 จ.นครราชสีมา 

(เขต 3) 

 25. ช. ทวี ดอลลาเซียน จำกัด 

(รวมทุนไทย - เยอรมนี) 

ตูโลหะ สำหรับติดตั้ง

อุปกรณสื่อสาร 

 4.19  8.50 350 จ.ขอนแกน 

(เขต 3) 

 26. เอน็ที เซอมิซิ ุ(ประเทศไทย) จำกดั 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ  4.10  111.90* 17 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 27. โคบาเทค (ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะกลึงแตง  4.3  332.10* 176 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 28. แอมพาส ออโต มิลเลอร จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

กระจกสะทอนแสง สำหรับ

ยานยนต (AUTOMOTIVE 

MIRROR)  

 4.10  185.00* 56 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 29. สยามไอซิน จำกัด 

(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

DISC BRAKE  4.10  410.40* 20 จ.ปราจีนบุรี 

(เขต 3) 

 30. เลียร คอรปอเรช่ัน เซาทอีสท 

เอเชีย จำกัด 

(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น) 

ชุดสายไฟ สำหรับยาน

พาหนะ 

 4.10  283.90* 545 จ.ปราจีนบุรี 

(เขต 3) 

 31. ชินเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

การชุบเคลือบผิวดวยโลหะ  4.4  115.80* 20 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

  รวม     2,996.23 1,866 เขต 1  = 6 

เขต 2  = 18 

เขต 3  = 7 

ไมระบุที่ตั้ง = - 

      

ËÁÇ´ 5 
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�
áÅÐà¤Ã×èÍ§ãªŒä¿¿‡Ò  

     

 1. ธิงค เทคโนโลยี จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  1.65 6 จ.ขอนแกน 

(เขต 3) 

 2. ไอที อีซี่ 99 จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  1.51 12 จ.นครราชสีมา 

(เขต 3) 
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 3. นายศิริปญญา ฮามสุโพธ์ิ 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  1.10  22 จ.ขอนแกน 

(เขต 3) 

 4. ซัคเซส สแตรทิจิ โซลูชั่น จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  1.98 9 จ.ขอนแกน 

(เขต 3) 

 5. ที เทค อินโนเวช่ัน แอนด โซลูชั่น 

จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  1.51 11 จ.ขอนแกน 

(เขต 3) 

 6. นายสยามวิชญ ธีรศาศวัต 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  2.73 8 จ.ขอนแกน 

(เขต 3) 

 7. ไทยเควสท จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  17.48 38 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 8. มิราเคิล อินสไปร จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  1.40 6 จ.ขอนแกน 

(เขต 3) 

 9. จัสมินอินเตอร ซอฟตแวร จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  1.65 8 จ.ขอนแกน 

(เขต 3) 

 10. สไปซ ช็อป จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  80.00* 30 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 11. ฮานัม อิเลคทริคซิตี้ (ไทยแลนด) 

จำกัด 

(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ

มอเตอรและเครื่องใชไฟฟา 

 5.3  103.00* 60 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 12. ไตรลิทิค เอเซีย จำกัด 

(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น) 

อุปกรณหรือชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส 

 5.4  27.40 54 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 13. MR. MITSUYUKI ANJO 

(รวมทุนญี่ปุน - สิงคโปร) 

ชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกส 

 5.5  100.00* 221 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 14. ชารพ แอพพลายแอนซ 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

เครื่องซักผา  5.2  160.00* 327 จ.ฉะเชิงเทรา 

(เขต 2) 

 15. เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

พัดลม  5.2  150.00* 90 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 16. อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น) 

PLASTIC LCD  5.5  65.50* 206 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 17. อินทริ - เพล็กซ (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ HARD 

DISK DRIVE 

 5.5  130.00* 81 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 18. นิว โมเทค (ไทยแลนด) จำกัด 

(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น) 

COMPRESSOR STATOR  5.3  41.00* 84 จ.ระยอง 

(เขต 2) 
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 19. นาคามรูะ อเิลคทรคิ (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

RESISTOR  5.5  20.00 19 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

20. โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(รวมทุนญี่ปุน - สิงคโปร) 

MICRO CHIP RESISTOR  5.5  497.00* 101 จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 

21. แอด็วานซ โซลูชัน่ อนิเตอรเนชัน่แนล 

จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

อุปกรณแสดงผล 

เครื่องชั่งน้ำหนัก (WEIGHT 

INDICATOR) และแผงวงจร

ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (PCBA) 

 5.4  4.80 18 จ.สมุทรสาคร 

(เขต 1) 

 22. เอ็นเนอรยี่ ซิสเท็มส จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

PRINTED CIRCUIT BOARD 

ASSEMBLY (PCBA) 

 5.4  17.77 127 จ.ขอนแกน 

(เขต 3) 

 23. MR. GUE SIMON DOUEU 

(หุนฝรั่งเศสท้ังสิ้น) 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  5.5  3.83 40 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 24. สยามโปรดักส แอรคอนดชิัน่ จำกดั 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เครื่องปรับอากาศ  5.2  18.00 32 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 25. แมกเนคอมพ พรีซิชั่น เทคโนโลยี 

จำกัด (มหาชน) 

(หุนญี่ปุนท้ังสิ้น) 

SUSPENSION FOR HARD 

DISK DRIVE 

 5.5  2,386.20** 254 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

  รวม     3,835.51 1,864 เขต 1  = 8 

เขต 2  = 8 

เขต 3  = 9 

ไมระบุที่ตั้ง = - 

      

ËÁÇ´ 6 
à¤ÁÕÀÑ³±� ¡ÃÐ´ÒÉ 
áÅÐ¾ÅÒÊμÔ¡  

     

 1. โตโย แพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล 

จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ผลิตพลาสติกหรือเคลือบ

ดวยพลาสติก 

 6.12  44.10* 36 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 2. MR. KENZO TANDA 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ผลิตภัณฑจากกระดาษ  6.15  20.00 13 จ.ฉะเชิงเทรา 

(เขต 2) 

 3. ลองจิ้น (ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนไตหวันทั้งสิ้น) 

ผาพลาสติกสานและ

กระสอบพลาสติก 

 6.12  15.00 50 จ.นครราชสีมา 

(เขต 3) 

 4. เวลโกร พลาส จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ฟลมพลาสติก  6.12  20.00 15 จ.ฉะเชิงเทรา 

(เขต 2) 

77



ºÃÔÉÑ· / ¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ ¼ÅÔμÀÑ³± � »ÃÐàÀ·
¡Ô¨¡ÒÃ 

à§Ô¹Å§·Ø¹ 
(ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹ä·Â 
(¤¹) 

·ÕèμÑé§ 
(à¢μ) 

 5. นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขอตอพลาสติก  6.12  49.00 3 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 6. สุรินทร ออมยา เคมิคอล 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(รวมทุนไทย - สวิตเซอรแลนด) 

แคลเซียมคารบอเนต  6.2  114.30* 10 จ.ลพบุรี 

(เขต 3) 

 7. นายทวี เอกสุวรรณเจริญ 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑพลาสติก  6.12  20.00 24 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 8. อีสตโคสทเฟอรนิเทค จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สิ่งพิมพตางๆ  6.16  65.00* 55 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 9. พัฒนาธุรกิจสากล จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ชิ้นสวนยางสังเคราะห 

สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ 

 6.12  12.10 30 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 10. คิวเอ็ม อินเวนท จำกัด 

(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนพลาสติก 

สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ 

 6.12  62.50* 82 จ.ลพบุรี 

(เขต 3) 

 11. พัฒนาสุข แคปปตอล จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑพลาสติก  6.12  12.00 96 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 12. ทาร หง เมลามีน เอ็มเอฟจี 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนไตหวันทั้งสิ้น) 

ผลิตภัณฑชิ้นสวน 

จากเมลามีน 

 6.12  87.70* 271 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 13. วายพีซี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(หุนมาเลเซียทั้งส้ิน) 

ชิ้นสวนพลาสติก 

สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ 

 6.12  21.70 25 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 14. เอเช่ียน กรีน ฟลูอิดส จำกัด 

(รวมทุนไทย - ฝรั่งเศส) 

ผลิตสารไฮโดรคารบอน 

ความบริสุทธิ์สูง 

(ความบริสุทธิ์ >99.5%) 

 6.2  1,059.00** 57 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 15. เอเวอรเจท จำกัด 

(หุนไตหวันทั้งสิ้น) 

ผลิตภัณฑและชิ้นสวน

พลาสติก สำหรับ

อุตสาหกรรมตางๆ 

 6.12  160.00* 215 จ.ฉะเชิงเทรา 

(เขต 2) 

 16. อูเบะ เคมคอลส (เอเชีย) จำกัด 

(มหาชน) 

(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

COMPOUNDED PLASTIC  6.9  339.00* 20 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 17. ฮูทามากิ ฟลมส (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(รวมทุนไทย -เนเธอรแลนด) 

ฟลมพลาสติกพิมพ  6.16  369.50* 31 จ.สมุทรสาคร 

(เขต 1) 

 18. เซนต - โกเบน เวเบอร จำกัด 

(หุนฝรั่งเศสท้ังสิ้น) 

ผลิตกาวซีเมนตยาแนว  6.2  37.00 11 จ.นครศรีธรรมราช 

(เขต 3) 

 19. เจ.เอส. อตุสาหกรรมพลาสติก จำกดั 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ถุงพลาสติก  6.12  10.00 45 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 
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 20. อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

COMPOUNDED PLASTIC  6.12  72.60* 24 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 21. ซันโค โกเซ เทคโนโลย่ี  

(ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนพลาสติก 

สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ 

 6.12  320.00* 49 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 22. ไทยออฟเซท จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

บรรจุภัณฑพลาสติก  6.12  201.00* 50 จ.ฉะเชิงเทรา 

(เขต 2) 

 23. ออรัส สเปเชียลลิตี้ จำกัด 

(รวมทุนไทย - มอริเชียส) 

สารเฟอรฟูรัล (FURFURAL) 

และเฟอรฟูริล แอลกอฮอล 

 6.2  195.00* 30 จ.สระบุรี 

(เขต 2) 

  รวม     3,306.50 1,242 เขต 1  = 4 

เขต 2  = 15 

เขต 3  = 4 

ไมระบุที่ตั้ง = - 

      

ËÁÇ´ 7 
¡Ô¨¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ 
áÅÐÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤   

     

 1. กัลฟ เจพี จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา 

และการลงทุน 

 7.15  25.00 106 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 2. ฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรช่ัน จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา 

และการลงทุน 

 7.15  1.50 6 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 3. MR. MASAO SUGIURA 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน

และผลิตภัณฑระหวาง

ประเทศ 

 7.12  10.00 2 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 4. MR. KOHICHI EZAKI 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา 

และการลงทุน 

 7.15  50.00*  9 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 5. อินดัสเตรียล โคเจน จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา 

และการลงทุน 

 7.15  1.50 6 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 6. ปทุม โคเจนเนอเรช่ัน จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา 

และการลงทุน 

 7.15  1.50 6 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 7. คอมพาคาร (ไทย) จำกัด 

(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา 

และการลงทุน 

 7.15  1.20 51 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 8. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 

(มหาชน) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได

นอยหรือปานกลาง 

 7.5  177.90* ~ จ.นนทบุรี 

(เขต 1) 
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 9. MR. REINHARD HAAG 

(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

ออกแบบผลิตภัณฑ  7.23  2.00 19 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 10. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 

(มหาชน) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได

นอยหรือปานกลาง 

 7.5  55.80* ~ กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 11. MR. KOJI YANAGIDA 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อช้ินสวน

และผลิตภัณฑระหวาง

ประเทศ 

 7.12  30.00 4 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 12. รีเจนท กรีน เพาเวอร จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได

นอยหรือปานกลาง 

 7.5  68.00* 24 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 13. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 

(มหาชน) 

(หุนไทยท้ังส้ิน) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได

นอยหรือปานกลาง 

 7.5  13.90 24 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 14. ไดออลอัสนาว จำกัด 

(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

ธุรกิจรับจางบริหารระบบ

ธุรกิจระหวางประเทศ 

 7.16  7.60 8 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 15. อมตะ ซัมมิท เรดด้ีบิลท จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

พัฒนาอาคารสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม 

 7.8  32.50 4 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 16. เอ็ม.พี.เอ. ทรานสปอรต จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขนสงทางเรือ  7.9  43.50* 14 ไมระบุที่ตั้ง 

 17. ไรตามตะวัน จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงาน 

แสงอาทิตย 

 7.1  6.10 8 จ.ราชบุรี 

(เขต 2) 

 18. พลังงานสุขสมบูรณ จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ  7.1  40.00* 9 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 19. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

โรงพยาบาล  7.7  800.00** 167 จ.ประจวบคีรีขันธ 

(เขต 3) 

 20. MR. EDUARDO ROBLES 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เขตอุตสาหกรรมภาพยนตร 

และกิจการใหบริการแก

ธุรกิจสรางภาพยนตร 

 7.8  737.50** 70 จ.เชียงใหม 

(เขต 3) 

 21. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 

(มหาชน) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได

นอยหรือปานกลาง 

 7.5  76.50* ~ จ.นครปฐม 

(เขต 1) 

 22. MR. LOIC GRASSET 

(หุนฮองกงทั้งสิ้น) 

ใหบริการแกธุรกิจสราง

ภาพยนตร 

 7.6  4.00 7 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 23. MR. TIMOTHY MARK BEARD 

(หุนอังกฤษทั้งสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา 

และการลงทุน 

 7.15  2.02 13 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 
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 24. ยูโร เซ็นเตอร (ไทยแลนด) จำกัด 

(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น) 

ธุรกิจรับจางบริหารระบบ

ธุรกิจระหวางประเทศ 

 7.16  8.40  6 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 25. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 

(มหาชน) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได

นอยหรือปานกลาง 

 7.5  35.30 ~ จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 26. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 

(มหาชน) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได

นอยหรือปานกลาง 

 7.5  79.40* ~ จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 27. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 

(มหาชน) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได

นอยหรือปานกลาง 

 7.5  32.10 ~ จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 

 28. MR. MARE DOMINIC PINHEIRO 

(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

สำนักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค 

 7.15  10.00 27 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 29. โซลเดอร โคท (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(รวมทุนฮองกง - ญี่ปุน) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน

และผลิตภัณฑระหวาง

ประเทศ 

 7.12  2.00 3 จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 

 30. ซี.แอนด พี. จำกัด 

(รวมทุนไทย - สิงคโปร - ญี่ปุน) 

ขนสงทางเรือ  7.9  250.00* 20 ไมระบุที่ตั้ง 

 31. อีเนอรคิว จำกัด 

(รวมทุนไทย - สิงคโปร) 

ไฟฟาจากพลังงาน 

แสงอาทิตย 

 7.1  100.00* 8 จ.ลพบุรี 

(เขต 3) 

 32. ไบโอ - แมส เพาเวอร จำกัด 

(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ) 

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล  7.1  179.00* 17 จ.ชัยนาท 

(เขต 3) 

 33. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 

(มหาชน) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได

นอยหรือปานกลาง 

 7.5  117.10* ~ จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 

 34. เอ็มอารซี เอเซีย (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน

และผลิตภัณฑระหวาง

ประเทศ 

 7.12  10.00 4 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 35. แบงคอก รีซอรส เซ็นเตอร จำกัด 

(หุนเดนมารกทั้งสิ้น) 

ธุรกิจรับจางบริหารระบบ

ธุรกิจระหวางประเทศ 

 7.16  1.10 50 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 36. ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได

นอยหรือปานกลาง 

 7.5  50.80* ~ จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 

 37. MR. HIROSHI KAWASAKI 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย  7.18  90.00* 6 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 38. สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขนสงทางอากาศ  7.9  62.80* 7 ไมระบุที่ตั้ง 
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 39. ลำพูน โซลาร จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น)  

ไฟฟาจากพลังงาน 

แสงอาทิตย 

 7.1  150.00* 8 จ.ลำพูน 

(เขต 3) 

 40. แอลโซลาร 1 จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงาน 

แสงอาทิตย 

 7.1  717.90** 31 จ.ปราจีนบุรี 

(เขต 3) 

 41. สหกรีน ฟอเรสท จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล  7.1  565.00** 64 จ.กำแพงเพชร 

(เขต 3) 

  รวม   4,648.92 808 เขต 1  = 26 

เขต 2  = 5 

เขต 3  = 7 

ไมระบุที่ตั้ง = 3 

  ÃÇÁ 7 ËÁÇ´ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ   18,555.75 9,265 เขต 1  = 49 
เขต 2  = 54 
เขต 3  = 39 
ไมระบุที่ตั้ง = 3 

ËÁÒÂàËμØ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

 เขต 2 ไดแก กาญจนบุร ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีนครนายก พระนครศรอียธุยา ราชบรุ ีสระบุร ีสมุทรสงคราม สพุรรณบรุี 

อางทอง ระยอง และภูเก็ต 

 เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ  

** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คือ โครงการที่มีเงินลงทุน ตั้งแต 500 ลานบาทข้ึนไป (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน) 

รวมทั้งสิ้น 8 ราย  เงินลงทุน 7,925.60 ลานบาท  จางงานไทย 1,406 คน  ตั้งในเขต 1 = - โครงการ 

เขต 2 = 3 โครงการ  เขต 3 = 5 โครงการ  ไมระบุที่ตั้ง = - โครงการ 

* หมายถึง โครงการขนาดกลาง คือ โครงการที่มีเงินลงทุนระหวาง 40-500 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน) 

รวมทั้งสิ้น 72 ราย  เงินลงทุน 9,745.49 ลานบาท  จางงานไทย 6,037 คน  ตั้งในเขต 1 = 18 โครงการ 

เขต 2 = 33 โครงการ  เขต 3 = 18 โครงการ  ไมระบุที่ตั้ง = 3 โครงการ 

ที่เหลือนอกน้ันเปนโครงการขนาดเล็ก คือ โครงการที่มีเงินลงทุนไมเกิน 40 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน) 

รวมทั้งสิ้น 65 ราย  เงินลงทุน 884.66 ลานบาท  จางงานไทย 1,822 คน  ตั้งในเขต 1 = 31 โครงการ 

เขต 2 = 18 โครงการ  เขต 3 = 16 โครงการ  ไมระบุที่ตั้ง = - โครงการ 
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นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานมอบประกาศนียบัตรที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ดานการลงทุน)  

ใหกับ Mr.Shoshi Arakawa, Chairman of the Board, CEO and President, Bridgestone Corporation ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ 

เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2553 

ÁÍº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÔμμÔÁÈÑ¡ Ốì 

 

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม พรอมดวยนางอรรชกา สีบุญเรือง 

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน รวมแสดง

ความยินดีกับบริษัทนิคอน (ประเทศไทย) จำกัด  

ในโอกาสครบรอบ 20 ป ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 

Ã‹ÇÁÂÔ¹ Ṍ¡Ñº¹Ô¤Í¹¤ÃºÃÍº 20 »‚ 

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  

นำเจาหนาท่ีลงพื้นที่เตรียมการจัดงาน บีโอไอแฟร 2011 ณ ศูนยแสดงสินคา

และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2553 

àμÃÕÂÁ§Ò¹ºÕâÍäÍá¿Ã � 2011 
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บีโอไอ โดยหนวยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD) นำผูผลิตช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกสเขาเยี่ยมชม 2 บริษัทใน

จังหวัดชลบุรีใน “กิจกรรมผูซื้อพบผูขาย” 

เมือ่วนัที ่27 - 28 ตลุาคม 2553 เพือ่กระตุน

ใหมีการจัดซื้อชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสภายใน

ประเทศ และเปดโอกาสใหผูผลิตช้ินสวนฯ 

พัฒนาความรูในธุรกิจที่เกี่ยวของ 

โดย BUILD ไดพาผูผลิตชิ้นสวนฯ เขา

เยี่ยมชมบริษัท ดังนี้ 

บรษิทั สยามคอมเพรสเซอรอตุสาหกรรม 

จำกัด ในเครือบริษัท มิตซูบิชิอิเลคทริค 

คอรปอเรชั่น (ประเทศญ่ีปุน) จำกัด ผูผลิต

คอมเพรสเซอรระบบโรตาร่ี และ Scroll 

สำหรับเครื่องปรับอากาศภายในบาน  

บริษัทฯ มีสวนแบงทางการตลาดเปน

อันดับหนึ่งในประเทศไทย ไดรับการรับรอง

Ê¹ã¨ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμÔÁμÔ´μ‹Íä´Œ·Õè Ë¹‹ÇÂ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ (BUILD) 
â·ÃÈÑ¾· � 0 2553 8111 μ ‹Í 6166 â·ÃÊÒÃ 2553 8125 

ÍÕàÁÅ : build@boi.go.th ËÃ×Í·ÕèàÇçºä«μ� : www.build.boi.go.th 

มาตรฐาน ดานระบบบริหารคุณภาพ (ISO 

9001) ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอม 

(ISO 14001) และระบบการจัดการดาน

อาชีวอนามัย (มอก.18001)  

บริษทั เดลตา อเีลคโทรนิคส (ประเทศ-

ไทย) จำกดั (มหาชน) ผูผลติและจัดจำหนาย

ผลติภณัฑดานการจดัการ ระบบกำลงัไฟฟา 

(Power Management Solutions) ชั้นนำ

ของโลก  

เปนผูผลิตท่ีสำคัญ สำหรับชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส บางประเภท ไดแก พัดลม

ระบายความรอน (Cooling Fan) อีเอ็มไอ 

ฟลเตอร (EMI) และโซลินอยด  

สายผลิตภัณฑดานการจัดการระบบ

กำลงัไฟฟาของบรษิทัฯ ครอบคลุมผลิตภณัฑ

ตางๆ หลายประเภท ไดแก เพาเวอร-

ซัพพลายสเพ่ือการใชงานกับเซิรฟเวอร 

คอมพิวเตอรระบบเครือขาย (Networking)

เคร่ืองปรับระดับแรงดันไฟฟากระแสตรง 

(DC-DC converter) อแดปเตอร รวมถึง

ระบบกำลังไฟ (Power Systems) ที่ใช 

กับอุปกรณในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม อุปกรณ

ในภาคอุตสาหกรรม อุปกรณสำนักงาน 

และอุปกรณการแพทย เปนตน  

ปจจุบันมีการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค

ตางๆ ไดแก ยโุรป ตะวนัออกกลาง อเมรกิาใต 

และเอเชีย มยีอดขายรวมประมาณ 1 พนัลาน

เหรียญสหรัฐฯ  

จากการเยี่ยมชมบริษัทฯ ในครั้งน้ีมี 

ผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เขารวมงาน

ทัง้สิน้ 55 บรษิทั มบีรษิทัไดรบัการเชือ่มโยง

อุตสาหกรรมแลวท้ังสิ้นจำนวน 27 บริษัท 



  
  
  
  
  
  
  
  

ตำแหน่งโฆษณา พิมพ์ อัตรา:หน้า:ครั้ง(บาท)
1. ปกหลังนอก 4 สี 50,000
2. ปกหน้าใน 4 สี 35,000
3. หน้า 1 4 สี 35,000
4. ปกหลังใน 4 สี 30,000
5. หน้า 2 4 สี 25,000
6. หน้า 4 4 สี 25,000
7. หน้าในบทความ 2 สี 15,000






