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อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร�องประดับนับเปนอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสำคัญตอประเทศไทย เน�องจากเปนอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพในการผลิต มีมูลคาการสงออกสูง และมีทิศทางการขยายตัวที่ดีอยางตอเน�อง ภาพรวมการสงออก
อัญมณีและเคร�องประดับของไทยในป 2555 มีมูลคา 408,040.19 ลานบาท ขยายตัวถึงรอยละ 9.91 จากป 2554
ซึ่งมีมูลคาการสงออก 371,240.29 ลานบาท ขณะที่มูลคาการนำเขาอยูที่ 430,008.07 ลานบาท ลดลงรอยละ 31.72
จากป 2554 ซึ่งมีมูลคาการนำเขา 629,811.43 ลานบาท แตหากพิจารณาในเร�องดุลการคาจะพบวาไทยขาดดุล
21,967.88 ลานบาท โดยนอยกวาป 2554 ที่ขาดดุลสูงถึง 258,571.13 ลานบาท (แผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1 มูลคาการนำเขาสงออกอัญมณีและเคร�องประดับไทย ป 2546 - 2555
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ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร�องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

เคร�องประดับแทมมี ลู คาสงออกสูงเปนอันดับสองรองจากทองคำ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.54 ของมูลคาการสงออกอัญมณีและ

เคร�องประดับโดยรวม และมีอัตราการขยายตัว
รอยละ 4.62 โดยเคร�องประดับแทที่เปนทองมี
อัตราการขยายตัวสูงขึ้นรอยละ 7.72 เม�อเทียบ
กับปกอนหนา อันเปนผลจากการสงออกไปยัง
ตลาดหลัก ซึง่ ไดแก ฮองกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
และอิตาลี ที่มีมูลคาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 33.09,
41.89 และ 3.94 ตามลำดับ
ทั้งนี้ถึงแมมูลคาสงออกเคร�องประดับทอง
ไปยังตลาดหลักอยางสหรัฐอเมริกา และอินเดีย
จะลดลง แตไทยก็สามารถสงออกสินคานี้ ไปยัง
ตลาดลำดับถัดมาอ�นๆ ดวยมูลคาที่เติบโตสูง
ตอเน�อง นอกจากนี้ยังสามารถสงออกไปยัง
ตลาดใหมอยาง สหราชอาณาจักร และญี่ปุน ที่มี
มูลคาสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 24.68
และ 25.68 ตามลำดับ อันเปนผลจากอุปสงคการ
บริโภคเคร�องประดับทองของประชากรบางกลุม ที่
มีกำลังซือ้ สูงยังคงมีอยูอ ยางตอเน�อง ซึง่ นอกเหนือ
จากการบริโภคภายในประเทศแลว
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สินคาทองคำที่ยังไมไดขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปยังคงเปน
สินคาหลักทัง้ ในดานการสงออกโดยมีมลู คาสงออกมากถึง 206,771.48
ลานบาท และขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2554 ถึงรอยละ 15.99 อันเปน
ผลมาจากราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูเหนือระดับ
1,700 เหรียญสหรัฐฯ ตอออนซ (www.kitco.com) อีกครั้งในเดือน
กันยายน 2555 ทำใหผูประกอบการไทยเรงเทขายทองคำเพ�อสราง
กำไรจากสวนตางของราคา เปนผลใหมูลคาการสงออกทองคำในชวง
ไตรมาสที่ 3 ของปนี้มีมูลคาเติบโตกวา 1.39 เทา เม�อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปกอนหนา แมวาในชวงไตรมาสที่ 1 ที่ 2 และที่
4 ของปจะมีมลู คาลดลงรอยละ 12.96, 32.52 และ 36.55 ตามลำดับ
สงผลใหมูลคาการสงออกทองคำตลอดป 2555 ปรับตัวอยูในแนวบวก
แตหากนำมูลคาการสงออกอัญมณีและเคร�องประดับไทยหักออก
ดวยมูลคาสงออกทองคำ ซึ่งมีสัดสวนการสงออกถึงรอยละ 50.67
จะพบวาการสงออกสินคาอัญมณีและเคร�องประดับขยายตัวจาก
ปกอนหนารอยละ 4.29 หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 201,268.71
ลานบาท

วารสารสงเสริมการลงทุน

2546

91,175.69 119,884.81 163,721.93 154,991.63 147,126.33 313,304.98 206,033.50 337,333.92 629,811.43 430,008.07
มูลคาการนำเขา
มูลคาการสงออก 104,533.01 106,275.56 129,131.04 138,977.80 185,136.58 274,092.78 333,719.19 366,818.00 371,240.29 408,040.19
13,357.32 -13,609.25 -34,590.89 -16,031.83 38,010.25 -39,212.20 127,685.69 29,484.08 -285,571.13 -21,967.88
ดุลการคา

มูลคาการสงออกอัญมณีและเคร�องประดับไทย ในระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม ป 2554 และ 2555
รายการ

ม.ค. - ธ.ค. 54 ม.ค. - ธ.ค. 55 ม.ค. - ธ.ค. 54 ม.ค. - ธ.ค. 55
178,259.82
111,299.19
46,429.87
59,339.04
1,678.66
3,851.63
44,042.63
6,244.46
37,807.86
10.30
18,199.96
709.90
9,950.48
7,539.58
10,669.51
3,510.26
5,258.92

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

206,771.48
116,443.35
46,934.99
63,919.41
2,127.15
3,461.79
46,157.81
4,701.51
41,445.87
10.43
18,936.25
976.83
11,250.01
6,709.41
11,580.26
3,682.91
4,468.13

48.02
29.98
12.51
15.98
0.45
1.04
11.86
1.68
10.18
-

50.67
28.54
11.50
15.66
0.52
0.85
11.31
1.15
10.16
-

4.90
0.19
2.68
2.03
2.87
0.95
1.42

4.64
0.24
2.76
1.64
2.84
0.90
1.10

15.99
4.62
1.09
7.72
26.72
-10.12
4.80
-24.47
9.62
1.29
4.05
37.60
13.06
-11.01
8.54
4.92
-15.04

371,240.29 408,040.19

100.00

100.00

9.91

ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร�องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

ตลาดสงออกสินคาอัญมณีและเคร�องประดับของไทยเรียงตาม
มูลคาการสงออก ไดแก สวิตเซอรแลนด ฮองกง สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย และเยอรมนีตามลำดับ โดยสินคาที่สงออกไปยัง
สวิตเซอรแลนดเกือบทั้งหมดเปนทองคำ สวนตลาดฮองกงสงออก
ในรูปทองราวครึ่งหนึ่ง นอกนั้นจะเปนเคร�องประดับแทที่ทำดวยทอง
และเพชรที่เจียระไนแลว ตลาดสหรัฐอเมริกามีการสงออกลดลง โดย
สินคาที่สงออกสวนใหญรอยละ 80 เปนเคร�องประดับเงินที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้น รอยละ 3.55 และเคร�องประดับทองที่ปรับตัวลดลงรอยละ
13.34
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รวมทั้งสิ้น

สัดสวน (รอยละ)

วารสารสงเสริมการลงทุน

1. ทองคำที่ยังไม ไดขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป
2. เคร�องประดับแท
2.1 เคร�องประดับเงิน
2.2 เคร�องประดับทอง
2.3 เคร�องประดับแพลทินัม
2.4 อ�นๆ
3. เพชร
3.1 เพชรกอน
3.2 เพชรที่เจียระไนแลว
3.3 อ�นๆ
4. พลอยสี
4.1 พลอยกอน
4.2 พลอยเนื้อแข็งที่เจียระไนแลว
4.3 พลอยเนื้อออนที่เจียระไนแลว
5. เคร�องประดับเทียม
6. อัญมณีสังเคราะห
7. อ�นๆ

มูลคา (ลานบาท)

แผนภาพที่ 2 ตลาดสงออกอัญมณีและเคร�องประดับไทยในป 2555
ฮองกง 21.72%
สวิตเซอรแลนด 33.22%
สหรัฐอเมริกา 9.66%

ออสเตรเลีย 7.06%
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อ�นๆ 12.27%

วารสารสงเสริมการลงทุน
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เยอรมนี 3.28%
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร
อินเดีย
1.70% สหรัฐอาหรับ ญี่ปุน 2.94% 2.96%
เอมิเรตส 2.87%
2.32%

ที่มา : กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร�องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน)

ภาพรวมการใหการสงเสริมการลงทุน

บีโอไอ ไดเปดใหการสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร�องประดับ ทำใหมี
ผูป ระกอบการทัง้ ชาวไทยและตางชาติ ขอรับการ
สงเสริมการลงทุน ซึง่ สวนใหญแลวเปนชาวตางชาติ
ทีเ่ คยมาประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของ
กันนี้ ในประเทศไทย แตอาจไมไดผลิตเองทั้ง
สายการผลิต แตเห็นลูท างการลงทุนวาประเทศไทย
มีศักยภาพในการผลิต โดยเฉพาะชางฝมือ ซึ่งมี
ความละเอียดประณีตในการผลิต เปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล แมรฐั บาลจะประกาศขึน้ คาแรงงาน
ขัน้ ต่ำเปน 300 บาทตอวันก็ตาม แตผปู ระกอบการ
ตางชาติมองวา ประเทศไทยยังมีศักยภาพที่จะ
เปนฐานการผลิตในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร�องประดับได
จากสถิตมิ ผี ูไดรบั การอนุมตั สิ ง เสริมการลงทุน
ตัง้ แตป 2546 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 มีผไู ดรบั
การสงเสริมฯ 153 โครงการ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น
14,134.98 ลานบาท เปนโครงการที่มีขนาดการ
ลงทุนในระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
เล็ก (SMEs) ซึ่งมีขนาดการลงทุนไมเกิน 200
ลานบาท จำนวน 143 โครงการ และโครงการทีม่ ี

ขนาดการลงทุนเกิน 200 ลานบาท จำนวน 10 โครงการ ซึ่งแสดงให
เห็นวาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร�องประดับสวนใหญเปนอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก และสวนใหญผลิตเพ�อสงออกตางประเทศ
เชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปนตน
แตในระยะหลังประมาณ 2 - 3 ปที่ผานมา เริ่มมีนักลงทุนจาก
ประเทศอินเดียเพิม่ มากขึน้ โดยจะผลิตเพ�อสงออกไปยังตะวันออกกลาง
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งเหตุผลที่บริษัทสัญชาติ
อินเดียเลือกที่จะตั้งโครงการในประเทศไทย เน�องจากแรงงานไทยมี
ฝมือ และคาแรงที่คอนขางต่ำเม�อเทียบกับคาแรงในสหรัฐอเมริกา
หรือยุโรป โดยบริษัทรายใหญที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนบริษัท
สัญชาติไทย และตางชาติ โดยบริษัทรายใหญที่มีสัญชาติไทย ไดแก
บริษทั แพรนดา จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษทั ครีเอทีฟ เจมส แอนด
จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษทั คัลเลอรคงิ จำกัด เปนตน สวนบริษทั
ตางชาติ เชน บริษัท ลีดเดอร เจมส แอนด จิวเวลรี่ จำกัด (ไตหวัน)
บริษทั จาคอบส จิวเวลรี่ จำกัด (อินเดีย ซีเรีย) บริษทั แมรีกอท จิวเวลรี่
(ประเทศไทย) จำกัด (สวิตเซอรแลนด ออสเตรีย) บริษทั ยูนเิ วอรแซล
ครีเอชั่น จำกัด ไตหวัน บริษัท ไทย เหมย จำกัด (ไตหวัน) บริษัท
แพนดอรา โพรดักชั่น จำกัด (เดนมารก) บริษัท ยูมิคอร พรีเชียส
เมทัลส (ไทยแลนด) จำกัด (เยอรมนี) เปนตน
จากนโยบายสงเสริมการลงทุนแกวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ทำใหผขู อรับการสงเสริมฯ ไทยรายยอยในอุตสาหกรรม

อัญมณีและเคร�องประดับเพิ่มขึ้น เปนการชวยเหลือผูประกอบการไทย
ซึง่ เขาขายใหการสงเสริมฯ ตามนโยบาย (SMEs) สามารถฟน ตัวไดเร็ว
ยิง่ ขึน้ โดยมีเง�อนไขใหผขู อรับการสงเสริมฯ จะตองย�นขอรับการสงเสริมฯ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (มีผลบังคับใชตง้ั แต 5 มกราคม 2553 31 ธันวาคม 2554) รวมมีผูขอรับการสงเสริมฯ และไดรับอนุมัติตาม
นโยบาย (SMEs) ทั้งหมด 18 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ
303.01 ลานบาท โดยเกือบทั้งหมดเปนผูผลิตเคร�องประดับ และ
ชิน้ สวน นอกนัน้ ผลิตลูกปดแกว 1 โครงการ เคร�องประดับและเจียระไน

เพชรพลอย 2 โครงการ และผลิตโลหะอัลลอยด
1 โครงการ จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา นโยบาย
สงเสริมการลงทุนแกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) เปนแนวทางสงเสริมการ
ลงทุนที่ชวยกระตุนใหผูประกอบการไทยใน
อุตสาหกรรมเคร�องประดับ ซึ่งสวนใหญเปน
ผูประกอบการรายเล็กมาขอรับการสงเสริมการ
ลงทุนเพิ่มขึ้น

จำนวนโครงการที่ ไดรับการสงเสริมระหวาง ป 2546 ถึงเดือนกรกฎาคม 2556
จำนวนโครงการ
วารสารสงเสริมการลงทุน
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โดยตั้งแตป 2553 - กรกฎาคม 2556 มีผูไดรับอนุมัติใหการ
สงเสริมฯ รวม 60 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 9,116.94
ลานบาท โดยป 2553 มีผูไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ 13 โครงการ
เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 6,923.50 ลานบาท เปนโครงการผลิต
เคร�องประดับ 10 โครงการ และผลิตผลิตภัณฑอน� ๆ จำนวน 3 โครงการ
ป 2554 มีผูไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ ทั้งหมด 23 โครงการ เงิน
ลงทุนทัง้ สิน้ ประมาณ 1,186.40 ลานบาท เปนโครงการผลิตเคร�องประดับ
และชิน้ สวน 19 โครงการ และผลิตผลิตภัณฑอน� ๆ จำนวน 4 โครงการ

ป

ป 2555 มีผูไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ ทั้งหมด
16 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 356.63
ลานบาท เปนโครงการผลิตเคร�องประดับ 13
โครงการ และป 2556 (เดือนมกราคมถึงเดือน
กรกฎาคม) มีผู ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ
ทั้งหมด 8 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ
650.4 ลานบาท เปนโครงการผลิตเคร�องประดับ
6 โครงการ รายละเอียดดังนี้

เคร�องประดับ

ผลิตภัณฑอ�น

หมายเหตุ

2553
2554

10
19

3
4

2555
2556

13
6

3
2

พลอยสังเคราะห ลูกปดแกว
พลอยสังเคราะห โลหะอัลลอยดและวิเคราะหปริมาณโลหะมีคา
สกัดโลหะมีคาและวิเคราะหปริมาณโลหะมีคา
พลอยสังเคราะห เจียระไนเพชร โลหะอัลลอยด
เจียระไนเพชร
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อุตสาหกรรมแหงโอกาส...อัญมณีและเคร�องประดับ

ศัลยา อักษรมัต / รุงกานต คำภา
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สถาบั
น
อัญมณีศาสตรแหงเอเซีย AIGS
ผูบุกเบิกศาสตรดานอัญมณี ในประเทศไทย

วารสารสงเสริมการลงทุน
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อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร�องประดับนับเปนอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ โดยมียอดการสงออกติดอันดับ
1 ใน 10 ของสินคาสงออกของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม�อประเทศไทยเขาสูประชาคมอาเซี่ยน หรือ AEC แลว
ก็ยิ่งจะทำใหไทยกลายเปนศูนยการผลิต การเจียระไน การคาขายอัญมณีและเคร�องประดับของอาเซี่ยน และสิ่งสำคัญ
ที่จะชวยสงเสริมอุตสาหกรรมนี้ ใหพัฒนายิ่งขึ้นก็คือ การมีสถาบันที่เปดสอนในศาสตรดานนี้
ในบทสัมภาษณนี้วารสารสงเสริมการลงทุนไดรับเกียรติจาก
คุณอรทัย ฉัตรชลบุษย ผูจ ดั การทัว่ ไป ของสถาบันอัญมณีศาสตรแหง
เอเซีย หรือ Asian Institute of Gemological Sciences ใหสมั ภาษณ
เกี่ยวกับความเปนมา และบทบาทของสถาบันในการผลิตบุคลากรที่มี
ความสำคัญ ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร�องประดับ
ของไทย โดย AIGS นับเปนสถาบันแหงแรกที่มีการเรียนการสอนใน
ศาสตรดานอัญมณี ตามหลักวิชาการแหงแรกของประเทศไทยและ
อาเซี่ยน

เริ่มแรกมีนักเรียนเพียง 7 คน สอนเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลังจากนั้น 1 ปจึงเริ่มเปดหลักสูตรภาษาไทย ปจจุบันสถาบันเปด
ดำเนินการมาเปนเวลา 35 ปแลวเปนสถาบันดานอัญมณีศาสตร
แหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีนักเรียนจากทั่วโลกจบจาก
สถาบัน AIGS เปนจำนวนหลายหม�นคน นักเรียนตางชาติสวนใหญ
จะรูจักวาเราเปนสถาบันดานการเรียนการสอนอัญมณีศาสตรที่มี
ช�อเสียงติดอันดับ 1 ของโลก ถึงแมจะไมมสี าขาที่ไหนก็ตาม นักเรียน
ของเราเม�อศึกษาจบแลว ก็เปนทีต่ อ งการของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้
ไมวาจะเปน LAB ดานอัญมณี บริษัทดานอัญมณีตางชาติก็มี
ติดตอขอใหทางสถาบันสงนักอัญมณีศาสตร ไปทำงานที่บริษัท
เน�องจากสถาบันมีความน�าเช�อถือในการผลิตนักอัญมณีศาสตรที่มี
คุณภาพ

สถาบัน AIGS นับเปนตนแบบที่มีการเรียน
การสอนดานการวิเคราะหพลอยและอัญมณี
สถาบันเปดสอนเปนแหงแรกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตมาเปนเวลา 35 ป และยังยืนหยัดอยู
จนถึงปจจุบันดวยสาขาเพียงสาขาเดียว ประเทศ
อ�นๆ ในภูมิภาคเอเซีย ก็อาจจะมีสถาบันสอน
เชนกันแตเปนสถาบันเล็กๆ มีตัวอยางพลอย
ไมมาก เนนแตดานทฤษฏี นักเรียนตางชาติ
สวนใหญจึงเดินทางมาเรียนที่นี่มากกวาเรียน
ในประเทศของตน

สถาบัน AIGS

นับเปนตนแบบ
ที่มีการเรียนการสอน
ดานการวิเคราะห
พลอยและอัญมณี
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สถาบันอัญมณีศาสตรแหงเอเซีย หรือ Asian Institute of
Gemological Sciences เริ่มกอตั้งเม�อป 2521 โดยทานประธาน
Mr. W.K. Ho ซึ่งเปนชาวพมาแตไดรับสัญชาติไทยแลว หลังจาก
เรียนจบการศึกษาดานอัญมณีศาสตรจากตางประเทศก็กลับมาเปด
สถาบันแหงนี้ เน�องจากเล็งเห็นวาประเทศไทยเปนแหลงวัตถุดิบของ
พลอย และมีธุรกิจการคาขายพลอยเปนที่น�าเช�อถือมาตั้งแตโบราณ
แตไมมีการเรียนการสอนตามหลักวิชาการ สวนใหญจะเปนแบบจาก
ปูยาตายายสอนกันมาบอกตอๆ กัน พอเวลานานเขาการสอนก็จะ
สูญหายไปบาง ทานประธานจึงมีความคิดวา คนไทยน�าจะไดมกี ารศึกษา
ในศาสตรดานนี้อยางถูกหลักวิชาการ

วารสารสงเสริมการลงทุน

สถาบันอัญมณีศาสตรแหงแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต

นักเรียนของสถาบันมาจากทั่วโลก เชน จีน
อินเดีย แทนซาเนีย แอฟริกา หรือทางยุโรป
ฝรัง่ เศส อิตาลี อังกฤษ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย
สิงคโปร มาเลเซีย ฮองกง อินเดีย ลาว กัมพูชา
เวียดนาม พมา สาเหตุที่สถาบันมีช�อเสียงเปน
ทีร่ จู กั และมีชาวตางชาติสนใจมาเรียนเปนจำนวน
มาก เน�องจากสถาบันเปดมาเปนเวลายาวนาน
นักเรียนทีจ่ บไปแลวมีอยูท ว่ั โลกก็มกี ารบอกตอๆ กัน
นอกจากนี้สถาบันยังเปนศูนยรวมพลอยตัวอยาง
มากกวา 6,000 เม็ด ซึ่งก็รวมทั้งพลอยที่หายาก
เพ�อใหนกั เรียนไดศกึ ษา และสามารถฝกฝนความ
ชำนาญดานการปฏิบตั ไิ ดอยางชัดเจนทีส่ ดุ เพราะ
การเรียนรูตองมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจึงจะเกิด
ความชำนาญ นักเรียนที่จบจากสถาบันจึงมีความ
ชำนาญพรอมที่จะปฏิบัติงานไดถึงแมวาตองไป
ฝกฝนเพิ่มเติมดวยตัวเองก็ตาม
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หลักสูตรการเรียนการสอนและสรางธุรกิจ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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หลักสูตรการเรียนนักอัญมณีศาสตร ใชเวลา
ในการเรียน 6 เดือนประกอบดวยการวิเคราะห
อัญมณี 3 เดือน การวิเคราะหพลอยแทพลอย
สังเคราะห 1 เดือน การประเมินคุณภาพและตี
ราคาพลอย 1 เดือน การประเมินคุณภาพและ
ตีราคาเพชร 1 เดือน เม�อจบหลักสูตร 6 เดือนแลว
จะไดรบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพนักอัญมณีศาสตร
นักเรียนของเรามาจากหลากหลายอาชีพ อาทิ
แพทย พยาบาล นักบัญชี ฯลฯ บางคนอยาก
เปลี่ยนอาชีพเรียนที่นี่ 6 เดือน แลวออกไปเปด
รานเปนของตัวเอง อาจารยของสถาบัน เปน
อาจารยที่อยูในวงการการคาอัญมณีก็สามารถ
แนะนำชองทางการทำธุรกิจได และนักเรียนที่มา
เรียนสวนใหญครอบครัวจะทำธุรกิจดานนีอ้ ยูแ ลว
พอมาเจอกับเพ�อนรวมชัน้ ทีม่ ธี รุ กิจดานนีเ้ หมือนกัน
ก็มีการติดตอกันในหมูนักเรียนสามารถเริ่มตน
ธุรกิจดวยกันไดอีกดวย
นอกจากหลักสูตรอัญมณีศาสตร 6 เดือน
แลว ยังมีหลักสูตรการออกแบบเคร�องประดับ
3 เดือน เรียนจบสามารถเปนนักออกแบบไดเลย
และมีหลักสูตรการรางเคร�องประดับ 10 วัน แต
เปนแคพื้นฐาน ใชเวลาไปคุยกับลูกคาก็สามารถ
Sketching รางแบบออกมาได การเรียนทั้งสอง
อยางนี้ไมจำเปนตองมีพน้ื ฐานมาเรียนแลวสามารถ
รูทุกอยางกลับไปประกอบอาชีพไดเลย
ใน 1 หองเรียนจำกัดนักเรียนเพียง 12 คน
รับตั้งแตอายุ 16 ปขึ้นไป นักเรียนทุกคนจะมี
เคร�องมือครบชุด ไมวาจะเปน ชุดวิเคราะหธาตุ
ของพลอย วิเคราะหองคประกอบของพลอย
อาจารยสามารถสอนไดอยางมีคณ
ุ ภาพ ในแตละป
มีนักเรียนรวมหลายรอยคน และไมจำเปนวา
นักเรียน 1 คนจะตองเรียนครบหลักสูตร 6 เดือน
จะแยกเรียนยอยแคหลักสูตร 1 เดือนก็ ไดเชน

อยากเรียนรูเพชรอยางเดียว หรืออยากเรียนรูพลอย อยากวิเคราะห
อยางเดียวก็ ได ทุกวิชาเปดสอนปละ 4 ครั้ง ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
สวนใหญคนมาเรียนเพ�อออกไปประกอบอาชีพ เน�องจากคาเรียน
ราคาคอนขางแพง เชน หลักสูตรนักอัญมณีศาสตร 6 เดือน คาเรียน
246,000 บาท ซึ่งจบออกไปก็คุมคา เพราะบางคนไปซื้อเพชร
ตางประเทศที่เปนของปลอมทำใหถูกหลอกไปได การมาเรียนทำให
รูดีกวา ถาไปเจอคนขายที่ไมซ�อสัตย ผูซื้อมีความรูบางถามคำถามไป
สองสามประโยคคนขายจะไมกลาหลอก แตถา ไปซือ้ แบบไมรอู ะไรเลย
ก็จะถูกหลอกไดงายๆ ซึ่งตรงนี้สถาบันอยากใหภาครัฐชวยจัดการกับ
พอคาที่ไมซ�อสัตย เพราะเปนตัวทำลายช�อเสียงของประเทศ สถาบัน
เคยไดรบั อีเมลจากชาวตางชาติขอความชวยเหลือกรณีถกู หลอก เราจึง
ประสานใหสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคชวยเหลือ เร�อง
ในลักษณะนีท้ ำใหภาพลักษณของประเทศเสียหาย และเน�องจากสมัยนี้
ส�อมีความรวดเร็วมากหากเกิดความไมพอใจเพียงเล็กนอยทั่วโลกก็จะ
รับรูหมด ทำใหคนเกิดความกลัวไมกลาเขามาซื้อสินคาในประเทศไทย

สวนใหญคนมาเรียน

เพ�อออกไปประกอบอาชีพ
เน�องจากคาเรียนราคาคอนขางแพง

สำหรับ Brief Report ราคา 1,200 บาท แบบ
Full Report 1,900 บาท และ แบบ Master
Gemstone Report (MGR) 3,900 บาท

AIGS กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี ไทย

สำหรับนโยบายของสถาบันในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
เคร�องประดับและอัญมณีในประเทศไทย เราจะมีการจัดสัมมนาฟรีให
กับประชาชนทุกคนที่สนใจ เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน วันละ
2 ชั่วโมง เนนเร�องเพชร พลอย การประเมินคุณภาพพลอย ไขมุก
หยก และอัญมณีอ�นๆ นอกจากนี้สถาบันยังมีหอง LAB ช�อ AIGS
Gemstone Identification Grading and Research Laboratory
ใหบริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพอัญมณี คาใหบริการ
จะขึ้นอยูกับความละเอียดของขอมูลที่ปรากฏใน Certificate โดยมี
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ในการเรียนแตละวันจะเรียนเพียงวันละ 3 ชัว่ โมง ชวงเชาสำหรับ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 ชั่วโมง ชวงบายสำหรับหลักสูตรภาษาไทย
3 ชัว่ โมง แตในสวนการรางแบบอัญมณีนน้ั จะสอนทัง้ อังกฤษและไทย
พรอมกันเพราะอาจารยจะสอนแบบตัวตอตัว

ทรัพยากรพลอยในประเทศไทยตอนนี้แทบ
จะไมมีแลว เหลือเพียงแหลงเดียวที่ จังหวัด
จันทบุรี อาจจะมีขุดคนพบอีกบางแตก็ ไมเยอะ
สมัยกอนมีทบั ทิมแตปจ จุบนั นีก้ ็ไมมแี ลว บุษราคัม
บางกะจะก็หาไมไดแลว ตลาดพลอยที่ จังหวัด
จันทบุรี จริงๆ แลวเปนพลอยที่มาจากทั่วโลก
ซึ่งนำมาขายที่จันทบุรี โดยการนำพลอยเขามาเผา
และเจียระไน เน�องจาก จังหวัดจันทบุรมี ชี อ� เสียง
ดานการเผาพลอย จึงกลายเปนแหลงคาขาย
พลอยจากทั่วโลก และตอนนี้กรมสงเสริมการคา
ระหว า งประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย ก็ ก ำลั ง
สงเสริมให จังหวัดจันทบุรเี ปนศูนยกลางคาพลอย
ของโลก ในป น ี ้ ต ั ้ ง เป า การส ง ออกพลอยไว ท ี ่
1,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ภาคเอกชนเองก็อยาก
ใหภาครัฐชวยประชาสัมพันธ ใหประเทศไทยเปน
“อะเมซิ่งไทยแลนด แลนดออฟจิวเวอรี่”

วารสารสงเสริมการลงทุน

ตอนนีก้ ารซือ้ ขายพลอยและเพชรจำเปนตองมีใบรับรอง ออกโดย
สถาบันที่รับตรวจคุณภาพและออกใบรับรอง เปนการรับรองชนิดของ
อัญมณีวา พลอยแท หรือเปนพลอยชนิดไหน เชน สีแดงก็มหี ลายชนิด
ถาเปนโกเมนกับทับทิม ราคาจะแตกตางกันมาก หรือระหวางทับทิบ
ดวยกัน ระหวางทับทิมที่ผานการปรับปรุงคุณภาพกับทับทิมที่ไมผาน
การปรับปรุงคุณภาพก็จะมีราคาตางกันหลายเทา แมแตทับทิมที่ผาน
การปรับปรุงคุณภาพเองก็มีอีกหลายระดับ มีทั้งเผาโดยแกว ตะกั่ว
เผาโดยธาตุเมมโมเรียม ซึง่ ก็พฒ
ั นามาจากคนไทยนัน่ เองทีค่ ดิ คนสูตร
ใหมๆ ในการเผาเพ�อปรับปรุงคุณภาพของพลอย

ใบรับรองแบบ MGR ซี่งเปนแบบใหม
จะใหขอมูลเร�องคุณภาพของพลอยดวย เพราะ
บางทีเราจะรูเพียงวาเปนพลอยอะไร แตไมรูวา
ควรตีราคาเทาไหร โดยใบรับรองประเภทนี้จะ
ระบุคุณภาพของพลอยวากี่ดาว สีเปนอยางไร
เจียระไนแบบไหน ใหขอมูลละเอียดมากกวาใบ
รับรองแบบเดิม ซึ่งจะชวยใหผูซื้อตัดสินใจได
เลยวาน�าจะลงทุนหรือไม ผูม ารับบริการขอออก
ใบรับรองสวนใหญจะเปนผูประกอบการมากกวา
ผูบริโภค เพราะเขาจะผลิตเปนระดับรอยเม็ด
พันเม็ดเพ�อจำหน�ายถาไมมีใบรับรองลูกคาก็จะ
ไมซอ้ื เพราะบางทีมกี ารหลอกขายของปลอมหรือ
คุณภาพไมดี หอง LAB ของสถาบันนับเปนหอง
ตรวจสอบคุณภาพอัญมณีที่มีเคร�องมือทันสมัย
มากแหงหนึ่ง

อัญมณียังเปนสินคา
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ที่เปนอมตะเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้
ยังไปไดอีกไกล

วารสารสงเสริมการลงทุน
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เอกชนอยากใหภาครัฐ

ไทยเปนผูสงออกหลักในตลาดสงออกอัญมณีและเคร�องประดับ
ติดอันดับ 1 ใน 15 ของโลก อุตสาหกรรมเน�องจากคนไทยเปนคนมี
ศิลปะ การออกแบบหรือการเจียระไนพลอยของคนไทยยังเปนหนึ่ง
แมวาคาแรงของไทยจะสูงขึ้นแตฝมือยังดีกวาประเทศอ�นๆ ความ
สามารถในการแขงขันของไทยยังเปนผูนำ คนที่ซื้องานระดับคุณภาพ
ก็ยังคิดถึงประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศที่มีแหลงวัตถุดิบ เชน
แอฟริกาใต ก็ยังนำเขามาเผาและเจียระไนที่ประเทศไทย โดยเฉพาะ
จังหวัดจันทบุรีคนรูจักเปนที่ติดปากในฐานะเปนแหลงคาพลอยที่มี
ช�อเสียง

ชวยประชาสัมพันธ ใหประเทศไทย
เปน “อะเมซิ่งไทยแลนด
แลนดออฟจิวเวอรี่
มุมมองขอคุณอรทัย เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอัญมณีของไทย

อัญมณีเปนสินคาฟุมเฟอยขึ้นๆ ลง ๆ ตาม
เศรษฐกิจของโลก เชน ปที่แลวเศรษฐกิจของ
ทวีปยุโรปมีภาวะถดถอย ทำใหมผี ลกระทบในการ
สั่งซื้อลดลงตามไป อยางไรก็ตามอัญมณียังเปน
สินคาที่เปนอมตะเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้ยังไปได
อีกไกล ประเทศไทยเปนประเทศที่น�าลงทุน ถา
ไมมีปญหาเร�องการเมือง มีความมั่นคงภายใน
ประเทศ อุตสาหกรรมนี้ก็จะไปไดไกลมากๆ ทาง
World bank มีการจัดอันดับใหไทยเปนประเทศ
ทีน่ า� ลงทุนลำดับที่ 17 ใน 183 ประเทศ เน�องจาก
การประกอบธุรกิจไมซบั ซอนไมยงุ ยาก รัฐบาลเปด
โอกาสใหอยางเสรี

หากภาครัฐใหความสนใจสนับสนุนเร�องมาตรการภาษี โดยเฉพาะ
การจัดเปนพืน้ ทีฟ่ รีเทรดโซนชัว่ คราว หรือเขตปลอดอากร (Duty Free)
ในงานบางกอกเจมส แอนด จิวเวลรี่แฟร ที่จัดปละสองครั้ง เพ�อดึงให
ผูซื้อมาซื้อสินคา เน�องจากปจจุบันประเทศไทยยังเก็บอากรขาเขาที่
รอยละ 20 ทำใหสนิ คาดังกลาวแพงกวาสินคาจากประเทศคูแ ขง เชน
ฮองกง มาเลเซีย สิงคโปร ที่อากรขาเขาเปนรอยละ 0 สวนจีน และ
อินเดียอากรเหลือเพียงรอยละ 7 เทานัน้ ทำใหผซู อ้ื หันเลือกซือ้ สินคา
จากประเทศเหลานี้เพราะราคาถูกกวา

ชาวตางประเทศติดตอใหไปเปดสาขาในตางประเทศ
บาง แตสถาบันไมมบี คุ ลากรทีจ่ ะไปควบคุมคุณภาพ
การสอน และเคยมีประสบการณ ในการไปเปด
สาขาที่ประเทศอิหราน แตผูรวมทุนทางอิหราน
ก็ทำเสียช�อเสียงโดยการรับเงินจากผูเรียนแลว
ออกใบรับรองใหเลย ทำใหเราตองตองหยุดในการ
ขยายสาขาเพ�อวางระบบใหดีกอน

การขยายการเรียนการสอนดานอัญมณีศาสตร

ปจจุบันสถาบันยังไมมีแผนที่จะขยายสาขาของสถาบัน แตก็มี

17
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

อนาคตเม�อเปด AEC แลว อุตสาหกรรมอัญมณีจะยิง่ เติบโตและ
มีโอกาสมากขึน้ ไทยจะเปนศูนยกลางเปนดานการคาทีส่ ำคัญ คนทีจ่ ะ
ซื้อพลอยจากพมาก็ตองมาผานไทย เพราะการสงออกของพมายัง
มีความติดขัดไมคอยสะดวก ประเทศไทยก็จะไดประโยชนจากการมี
เงินทุนหมุนเวียน กอใหเกิดรายไดจากกิจกรรมการซือ้ ขาย เชน รายได
จากการจางเผา จางเจียระไน รายไดจากการเดินทางเขามาพักใน
ประเทศ การจับจายใชสอย

วารสารสงเสริมการลงทุน

ถาภาครัฐประกาศใหงานบางกอกเจมส แอนด จิวเวลรี่แฟร
ปลอดอากร ก็ยิ่งชวยใหคนเขาติดตอซื้อขายมากขึ้น โดยเฉพาะ
เม�อไทยเขาสู AEC ก็ยิ่งมีโอกาสมากยิ่งขึ้น เพราะตั้งอยูศูนยกลาง
ของอาเซี่ยน ดานโลจิสติกสดีกวา คาใชจายตางๆ ในไทยก็ถูกกวา
ประเทศอ�นๆ ในอาเซี่ยน หรือแมแตคูแขงอยางฮองกงหรือสิงคโปร
ซึ่งเปนประเทศที่พัฒนาแลว แตอีกแงมุมหนึ่งคือ คาครองชีพแพง
ไมมีความสามารถในการเผาพลอย การเจียระไนเหมือนอยางที่ไทยมี
บุคลากรดานการผลิตและแรงงานฝมือ ถือวามีความสามารถมาก
กวาเม�อเทียบกับสิงคโปรและฮองกง เน�องจากสิงคโปรและฮองกงจะ
เปนบุคลากรในดานงานสำเร็จรูปมากกวา

ขณะนี ้ เ รากำลั ง มองรู ป แบบการเรี ย น
ทางไกล เน�องจากสถานการณ โลกไมคอยมั่นคง
คนไมคอยอยากเดินทาง รวมทั้งปจจัยภัยทาง
ธรรมชาติตางๆ เราจึงมีแผนอยากวางระบบ
การเรียนหลักสูตรทางไกล จากที่ตองบินมาเรียน
ถึง 6 เดือน ก็อาจมาแค 1 เดือนเพ�อมาเรียน
ภาคปฏิบตั ิ ในทางทฤษฏีกเ็ รียนทางไกลทีป่ ระเทศ
ของนักเรียนได สวนในประเทศไทยเราก็กำลังดู
เร�องการขยายสาขาไปตางจังหวัด รวมทัง้ วางแผน
ไวจัดสัมมนาที่ตางจังหวัดเพ�อใหความรูแกผูที่
สนใจดวย

อุตสาหกรรมแหงโอกาส...อัญมณีและเคร�องประดับ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ทิศทางอัญมณีโลก
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รัตนชาติหรือพลอยสีมีหลายชนิดและมีหลากสี ทั้งที่ ไรสี ไปจนกระทั่งสีดำ หรือหลายสีปะปนกันในกอนเดียวกัน
โดยทัว่ ไปพลอยสีจะมีความใส มีนำ้ หรือไฟงาม แข็ง ทนทานตอการขูดขีดและสึกกรอน เปนสิง่ ทีห่ าไดยากและมีสสี วยงาม
มีขนาดพอเหมาะทีจ่ ะนำมาทำเปนเคร�องประดับ ราคาของพลอยขึน้ อยูก บั ชนิด ความนิยม และคุณภาพของพลอยเหลานัน้

วารสารสงเสริมการลงทุน
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แหลงพลอยตางๆ ทั่วโลก

อุตสาหกรรมตนน้ำของการทำอัญมณี จะหมายถึงการทำเหมือง
เพชรหรือเหมืองพลอยตางๆ โดยแหลงพลอยสีทส่ี ำคัญของโลกกระจาย
อยูในทวีปตางๆ ทั่วโลก สามารถจำแนกออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ
ไดแก
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พลอยที่มีมูลคาสูงปานกลาง (Semi - precious Stones)
ราคาไมสูงนัก ประกอบดวย
• โกเมน (Garnet) เปนอัญมณีสีแดงเขม บางครั้งเขาใจผิดวา
เปนทับทิมเพราะสีคลายคลึงกัน แตอาจมีสอี น� ๆ ไดเชน สีนำ้ ตาล เหลือง
เขียว และดำ มักพบในหินแปรและหินอัคนี พบไดที่ สาธารณรัฐเช็ก
จีน พมา รัสเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐฯ เปนตน
• อะความารีน (Aquamarine) มีสฟี า ออน เปนสัญลักษณของ
เทพเจาแหงทะเล ชาวเรือจะถือวาเปนเคร�องรางของขลังปกปอง
อันตราย พบไดที่ บราซิล เคนยา ซิมบับเว ไนจีเรีย แซมเบีย นามิเบีย
จีน อินเดีย เปนตน

• สปเนล (Spinel) เปนพลอยที่เกิดจาก
หินแปร มีหลายสี เชน แดง ชมพู มวง เหลือง
สม น้ำเงิน เขียวมืด ฯลฯ พบไดที่ จีน พมา
เวียดนาม ศรีลังกา ปากีสถาน เคนยา ไนจีเรีย
แทนซาเนีย เปนตน
• โทพาซ (Topaz) สวนใหญมสี เี หลืองหรือ
สีน้ำเงินออน บางครั้งจะสับสนวาเปนบุษราคัม
ซึ่งมีสีเหลืองเหมือนกัน พบไดมากที่ บราซิล
ออสเตรเลีย ศรีลงั กา จีน รัสเซีย นามิเบีย ไนจีเรีย
ซิมบับเว เปนตน
• ทัวรมาลีน (Tourmaline) มักพบใน
ลักษณะผลึกบาง เปนแทงหมือนแทงดินสอ พบได
ที่ รัสเซีย พมา จีน ศรีลงั กา บราซิล แทนซาเนีย
ซิมบับเว โมซัมบิก มาลาวี สหรัฐฯ เปนตน
• เพทาย (Zircon) มาจากคำวา Jargon
ซึ่งหมายถึงคลายเพชร เพราะมีความวาวแบบ
เพชรใส ไมมีสี เปนแรที่สีมิไดเกิดโดยธรรมชาติ
หรือเรียกวาเปนแรหุง พบไดที่ พมา ศรีลังกา
เวียดนาม จีน ออสเตรเลีย แทนซาเนีย เปนตน
• เพริโดต (Peridot) เปนแรรัตนชาติสี
เขียวใสแบบเขียวมะกอก พบไดท่ี พมา จีน สหรัฐฯ
แทนซาเนีย เปนตน
• เทอรคอยส (Turquoise) ช�อแรมาจาก
ภาษาฝรั่งเศสหมายถึง Turkish เน�องจากแหลง
กำเนิดของแรนี้อยูในเปอรเซีย (อิหราน) ไปสู
ยุโรปทางตุรกี เปนแรสีฟาสดเดนสะดุดตา ชาว
ตะวันตกนิยมใชเน�องจากเช�อวานำโชคดีมาสู
ผูเ ปนเจาของ พบไดท่ี อิหราน ทิเบต จีน อินเดีย
รัสเซีย ชิลี ออสเตรเลีย สหรัฐฯ นามิเบีย เปนตน
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พลอยทีม่ มี ลู คาสูงมาก (Precious Stones) โดยแหลงวัตถุดบิ
สำคัญ ประกอบดวย
• ทับทิม (Ruby) มีสแี ดงหรือมวงอมแดง เกิดจากแรคอรันดัม
(Corundum) ซึ่งมาจากรากศัพทภาษาสันสกฤตวา Kuruvinda
เปนพลอยเนื้อแข็งรองจากเพชร พบมากที่พมา เวียดนาม ศรีลังกา
จีน มาดากัสการ แทนซาเนีย เคนยา โคลัมเบีย เปนตน สำหรับทับทิม
ที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีราคาสูงที่สุดเปนทับทิมที่ไดจากประเทศพมา
แตปจ จุบนั ทับทิมจากโมซัมบิกกำลังมาแรง เน�องจากมีทบั ทิมคุณภาพดี
และมีจำนวนมาก โดยเปนพลอยดิบที่ไมจำเปนตองผานการเผา สามารถ
เจียระไนไดเลย
• ไพลิน (Blue Sapphire) ที่นับวาสวยและมีน้ำงามจะตองมี
สีน้ำเงินเขมเหมือนสีน้ำหมึกหรือสีดอกอัญชัน พบไดที่ศรีลังกา อินเดีย
พมา กัมพูชา จีน มาดากัสการ นามิเบีย ไนจีเรีย บราซิล เปนตน
โดยไพลินที่ไดรับการยอมรับวางดงามที่สุด คือ ไพลินแคชเมียร แต
ไพลินจากพมานับวามีความสวยงามใกลเคียงกัน
• แซปไฟรสตี า งๆ (Fancy Sapphire) จะเรียกในช�อแตกตางกัน
เปนตนวา แซปไฟรสีเหลืองจะเรียกวาบุษราคัม แซฟไฟรสีเขียวเรียก
เขียวสอง แซปไฟรสีสมอมชมพูเรียกวาพัดพารัดชา (มาจากภาษา
สิงหล เปนคำผสมระหวางคำวาปทมะ หมายถึงดอกบัวสีชมพูอมสม
และราชาซึ่งแปลวาสี) พบไดที่ มาลาวี เคนยา แทนซาเนีย บราซิล
เปนตน เปนตนวา แซปไฟรสีเขียว พบได ในประเทศออสเตรเลีย
สหรัฐฯ แทนซาเนีย และโคลัมเบีย
• มรกต (Emerald) เกิดจากแรเบริล(Beryl) ซึ่งเปนภาษากรีก
โบราณหมายถึงรัตนชาติสเี ขียว พบไดมากที่ โคลัมเบีย บราซิล รัสเซีย
อินเดีย ปากีสถาน จีน แทนซาเนีย แซมเบีย ไนจีเรีย แอฟริกาใต เปนตน
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เพ�อแกไขปญหา อุตสาหกรรมพลอยของไทย จึงตองไปแสวงหา
พลอยจากประเทศที่หางไกล โดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริกา
เน�องจากประเทศเหลานี้มีวัตถุดิบจำนวนมาก ขณะที่อุตสาหกรรม
เจียระไนพลอยภายในประเทศมีขนาดเล็กมาก และคุณภาพการเจียระไน
ยังไมเปนไปตามที่ตลาดตองการ ทำใหมีอุปทานสวนเกิน

วารสารสงเสริมการลงทุน

20

กรณีผูประกอบการรายใหญของไทย จะเดินทางไปซื้อพลอยดิบ
ถึงทวีปแอฟริกา เชน มาดากัสการ โมซัมบิก แทนซาเนีย ไนจีเรีย ฯลฯ
ขณะที่ผูประกอบการรายเล็กจะซื้อพลอยดิบจากพอคาแอฟริกา ที่หิ้ว
พลอยเดินทางมาขายถึงในประเทศไทย

อุตสาหกรรมอัญมณี
ตองพึ่งวัตถุดิบจากตางประเทศ

เดิมประเทศไทยเปนแหลงพลอยสีที่
อุดมสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งพลอยสีจำพวก
ทับทิมและไพลิน แหลงพลอยไพลิน ที่อำเภอ
บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พบตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยมีหลักฐานการขุดพลอยที่จันทบุรี
ตั้งแตป 2434 แตเน�องจากการขยายตัวอยาง
รวดเร็วของอุตสาหกรรมผลิตและการคาอัญมณี
และเคร�องประดับ สงผลใหมีการขุดวัตถุดิบ
ภายในประเทศขึ้นมาใชเปนจำนวนมาก ทำให
วัตถุดบิ ทีย่ งั คงหลงเหลืออยูภ ายในประเทศลดลง
ทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั มีคณ
ุ ภาพไมสดู นี กั และมีไมเพียงพอ
ตอความตองการ
เพ�อแกไขปญหาขางตน จำเปนตองแสวงหา
วัตถุดบิ จากตางประเทศ โดยในระยะแรกไดจดั หา
จากประเทศเพ�อนบานในกลุม CLMV (กัมพูชา
ลาว พมา เวียดนาม) และจากศรีลังกา แตใน
ระยะหลังพลอยของประเทศเพ�อนบานลดนอยลง
ประกอบกับมีการแขงขันจากพอคาประเทศอ�น
เชน จีน มาซื้อพลอยดิบจากพมามากขึ้น

อยางไรก็ตาม ปญหาสำคัญ คือ ในชวงที่ผานมาไมมีสถาน
เอกอัครราชทูตไทยในพื้นที่ที่คนไทยไปซื้อพลอย ทำใหคนไทยเสีย
ประโยชนและมีปญ
 หาเร�องความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ดังนัน้
รัฐบาลจึงมีนโยบายจะจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตไทยขึ้นในประเทศ
เหลานี้ เชน สาธารณรัฐโมซัมบิก เพ�อคอยชวยเหลืออำนวยความ
สะดวกและปกปองผลประโยชนของนักลงทุนชาวไทยที่ไปซือ้ ขายพลอย
ในทวีปแอฟริกา

ในชวงที่ผานมา

ไมมีสถานทูตที่คนไทยไปซื้อพลอย
ทำใหเสียประโยชนและมีปญหาเร�อง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
หุงพลอยเพ�อปรับปรุงคุณภาพ

การปรับปรุงคุณภาพ (Gem Enhancement) เปนการทำใหพลอย
มีคณ
ุ ภาพดีขน้ึ สวยงามขึน้ ดวยกรรมวิธตี า งๆ ซึง่ บางวิธกี เ็ ปนทีย่ อมรับ
เน�องจากเปนการปรับปรุงคุณภาพอยางถาวร แตบางวิธีก็ยังไมเปนที่
ยอมรับเพราะวาถือเปนการหลอกลวงในการซื้อขาย
การเผาพลอยหรือหุงพลอย (Heat Treatment) วิธนี น้ี ยิ มนำมา
ใชกับพลอยตระกูลคอรันดัม(Corundum) เชน ทับทิม ไพลิน เปนตน
ซึ่งปจจุบันพลอยสวนใหญตองผานการเผา โดยพลอยสดๆ ซึ่งมีความ
สวยงามตามธรรมชาติ ไมจำเปนตองเผา จะมีนอยมาก

การเผาพลอยมีวัตถุประสงคเพ�อไลตำหนิเสนไหมเพ�อเพิ่มหรือ
ลดสี ใหสวยงามขึ้นกวาเดิม นับเปนการใชเทคโนโลยีเพ�อทดแทน
กระบวนการทางธรรมชาติซึ่งใชเวลานับลานป สำหรับการเผาเพ�อไล
เสนไหมนั้น โดยปกติจะนำพลอยไปเผาที่อุณหภูมิ 1,600 - 1,900
องศาเซลเซียส และเม�อเผาแลวตองทำใหพลอยเย็นตัวอยางรวดเร็ว
เพ�อปองกันการตกผลึกใหมของเสนไหม

การฉายรังสีพลอย เปนอีกรูปแบบหนึ่ง
เพ�อทําใหพลอยมีสีสวยและราคาสูงขึ้น เปนตน
วา พลอยสีที่ขายดีในตลาดโลกคือ “ไพลิน
(sapphire)” ที่มีโทนสีฟาหรือสีน้ำเงิน แตไพลิน
มีราคาสูง ผูซื้อจึงหันไปใชพลอยเนื้อออนราคา
ถูกกวา เชน โทพาซ (topaz) ซึง่ ตามธรรมชาติจะ
มีสฟี า ออนหรือสีขาวใส และมีมลู คาไมสงู ปจจุบนั
การฉายรังสีนวิ ตรอนจากเคร�องปฏิกรณนวิ เคลียร
จะชวยเปลี่ยนสีพลอยโทพาซเปนสีน้ำเงินเขม
ไดหลายระดับ เชน Sky blue, Swiss blue,
Dutch blue, London blue, Super blue ฯลฯ
ทำใหปจจุบันโทพาซฉายรังสีกลายเปนที่นิยมใน
ตลาดแฟชัน่ ทัว่ โลก เพราะผลิตเปนเคร�องประดับ
ไดหลากหลายสีสันและราคาไมแพง เชน Topaz
London blue น้ำหนัก 10 - 20 กะรัต ขายใน
ราคา 20,000 - 30,000 บาท เม�อเทียบกับไพลิน
สีน้ำเงินที่มีขายหลายแสนบาทตอกะรัต
แตการฉายรังสียังมีจุดออนหากควบคุมไม
ถูกตอง โดยกอใหเกิดสารกัมมันตรังสีตกคางอยู
ในพลอย โดยเฉพาะโทพาซฉายรังสีนวิ ตรอน จาก
แหลงผลิตในประเทศไนจีเรีย จีน และบราซิล
ตรวจพบปริมาณรังสีตกคางสูงและใชเวลานาน
ในการสลายตัวของรังสี นอกจากนี้ยังพบวาการ
ฉายรังสีพลอยเนื้อแข็ง แมทำใหสีพลอยสวยขึ้น
ไดก็จริง แตเม�อสารกัมมันตรังสีสลายตัวออกหมด
สีของพลอย อาจเปลี่ยนกลับไปเปนอยางเดิม
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กรณีของอินเดีย เม�อเดือนมีนาคม 2552 ไดจัดตั้งศูนยวิจัยและ
พัฒนาการปรับปรุงคุณภาพพลอยสีดวยความรอนที่มีช�อวา Jaipur
Jewellery Show Research & Development Centre (JJS R&D
Centre) ภายใตความรวมมือระหวาง Indian Institute of Gems and
Jewellery (IIGJ), Gem & Jewellery Export Promotion Council
(GJEPC) และ Jaipur Jewellers Association โดยมีวัตถุประสงค

ฉายรังสีอาจทำใหรังสีตกคาง
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คาบริการเผาพลอยจะคิดตามน้ำหนักเปนกะรัตสำหรับพลอย
เม็ดเล็ก สวนพลอยเม็ดใหญจะขึน้ อยูก บั ความพึงพอใจในสีของพลอย
ทีเ่ ผาได แตสว นใหญจะไดคา ตอบแทนเปนเงินหลายหม�นบาท ในกรณี
ทีเ่ ผาแลวพลอยมีสสี นั ไมสวยงามเทาเดิม ทำใหราคาพลอยตกไป ผูเ ผา
ก็จะไมไดรบั คาเผาพลอย แตไมตอ งรับใชความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ปจจุบนั
วิธกี ารนีเ้ ปนทีย่ อมรับของตลาดการคาพลอยทัว่ โลก เพราะสีของพลอย
ที่ไดรับภายหลังการเผาคงทนถาวร ไมกลับคืนสูสภาพเดิม

เพ�อเพิ่มคุณภาพใหกับพลอยสีระดับลางที่มี
จำนวนมากภายในประเทศ และลดปริมาณ
การนำเขาพลอยสีที่ผานการปรับปรุงคุณภาพ
จากตางประเทศ อยางไรก็ตาม ปจจุบันศูนยวิจัย
ดังกลาวยังคงมีขอจำกัดคือ สามารถปรับปรุง
คุณภาพพลอยสีไดเฉพาะทับทิม และแซปไฟร
เทานั้น
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กรณีของประเทศไทย มีการจัดตั้งศูนยฉาย
รังสีอญ
ั มณี (ศร.) สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร
แหงชาติ (องคการมหาชน) ในสังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบันมีความ
สามารถในการใหบริการฉายรังสีพลอยเนือ้ ออน
เชน โทพาซ (topaz) เบริล (beryl) ทัวรมาลีน
(tourmaline) และควอทซ (quartz)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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การเคลือบสีพลอย (Diffusion) วิธีการนี้
นิยมนำมาใชกบั พลอยตระกูลคอรันดัม เชน ทับทิม
และแซปไฟร การเคลือบสีทำได โดยนำผงสารเคมี
ใหสมี าเผาพรอมกับพลอยดวยความรอนสูง ธาตุให
สีจะแทรกเขาไปในเนื้อพลอยเปนชั้นบางๆ เพียง
0.10 - 0.50 มิลลิเมตร ตามผิวพลอยและทำให
เกิดสี แตภายในยังเหมือนเดิม ฉะนัน้ ในกรณีของ
พลอยที่ผานการเคลือบสี หากมีการเจียระไนผิว
พลอยในภายหลังแลว จะทำใหสที เ่ี คลือบไวหาย
ไปได ทัง้ นี้ การสังเกตพลอยเคลือบสี จะพบวาขอบ
ของแตละเหลีย่ มจะมีสเี ขมกวาเนือ้ พลอยบริเวณอ�น
การอุด (Surface repair) เปนการนำ
ซิลกิ าเจล (Silica gel) ไปปายบริเวณทีต่ อ งการอุด
แลวนำพลอยไปเผา ซิลกิ าเจลจะกลายเปนแกวติด
เขาในหลุม การตรวจสอบโดยใชกลองจุลทรรศน
จะพบวาความวาวของบริเวณผิวพลอย และ
บริเวณที่อุดจะแตกตางกัน ตรงบริเวณที่อุดจะพบ
ฟองอากาศ เม�อหยดกรดกัดแกวลงไปในหลุมที่
อุดไวกรดกัดแกวจะทำปฏิกิริยากับแกวที่อุดไว
ทำใหเปนหลุม

ไทยสุดยอดดานเจียระไนพลอย

การเจียระไนพลอยเปนอุตสาหกรรมที่ไมตอ งใชเงินลงทุนมากนัก
เน�องจากเคร�องมือที่ ใช ไมมีความซับซอน และราคาถูก ดังนั้น
อุตสาหกรรมเจียระไนพลอยจึงมีผูประกอบการขนาดเล็กจํานวนมาก
ขณะเดียวกันตองอาศัยชางฝมือในการเจียระไนที่ประณีต
อินเดียนับเปนศูนยกลางเจียระไนพลอยสีทส่ี ำคัญแหงหนึง่ ของโลก
มีแรงงานประมาณ 400,000 คน แมวาพลอยสีเจียระไนของอินเดีย
จะมีคุณภาพไมสูงนักเม�อเทียบกับพลอยสีเจียระไนของไทย ทำใหมี
ราคาคอนขางต่ำถึงปานกลาง แตมีขนาดและรูปแบบการเจียระไนที่
หลากหลาย ทำใหพลอยสีเจียระไนจากอินเดียเปนทีต่ อ งการของตลาด
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยพลอยสีที่สำคัญของอินเดีย
ไดแก มรกต และแทนซาไนท อนึ่ง ปจจุบันอินเดียไดปรับปรุงการ
เจียระไนพลอยสีใหหลากหลายทั้งในดานประเภทและคุณภาพ ทั้งยัง
ไดนำพลอยสีทผ่ี า นการเจียระไนแลวไปเพิม่ มูลคาใหสงู ขึน้ โดยการนำ
ไปประกอบตัวเรือนซึ่งทำจากโลหะมีคา เพ�อสงออกไปจำหน�ายยัง
ตางประเทศอีกดวย
กรณีของไทย จุดเดนสำคัญ คือ มีชา งเจียระไนพลอยมีฝม อื เยีย่ ม
ศูนยกลางเจียระไนพลอยอยูท จ่ี งั หวัดจันทบุรแี ละกรุงเทพฯ โดยแรงงาน
ในจังหวัดจันทบุรมี โี อกาสไดเจียระไนพลอยทีม่ คี ณ
ุ ภาพและราคาดีกวา
เขตอ�น
นอกจากนี้ จะมีการจางงานแบบเหมาชวงสำหรับพลอยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ต่ำกวา โดยนายหนาในจังหวัดจันทบุรีและกรุงเทพฯ จะรับวัตถุดิบมา
จากบริษทั Trader จากนัน้ จะสงตอไปใหนายหนาในชุมชน ซึง่ สวนใหญ
จะเคยมีประสบการณทำงานกับนายหนาในจังหวัดจันทบุรแี ละกรุงเทพฯ
เพ�อกระจายใหคนในชุมชน ซึ่งเปนแรงงานฝมือที่มีคาจางต่ำกวาใน
จังหวัดจันทบุรีและกรุงเทพฯ โดยสวนใหญจะดำเนินการเจียระไนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเปนเกษตรกรที่ทำงานดานเจียระไน
พลอยควบคูกันไปดวย
ขณะทีจ่ นี เริม่ มีธรุ กิจเจียระไนและเผาพลอยเพ�อการสงออกมากขึน้
โดยนายนภดล เองสิริดำรงกุล ที่ปรึกษาสถาบันอัญมณีศาสตรแหง
เอเชีย ได ใหทศั นะวาภายในป 2558 - 2559 จีนจะเปนคูแ ขงทีน่ า� กลัว
ของไทย นอกจากนี้ จีนอาจเขามาซื้อแรงงานไทยที่มีฝมือไป

จีนเริ่มมีธุรกิจเจียระไน

และเผาพลอยเพ�อการสงออกมากขึ้น
จะเปนคูแขงที่นากลัวของไทย
ไทยศูนยกลางการคาพลอยสำคัญของโลก

ไทยนับเปนศูนยกลาง

การคาพลอยที่ ใหญแหงหนึ่งของโลก
เน�องจากความสามารถในการหุงพลอย
เพ�อเพิ่มคุณภาพ
รวมถึงฝมือการเจียระไนที่ยอดเยี่ยม
จังหวัดจันทบุรี ไดช�อวาเปนนครแหงอัญมณี เปนแหลงซื้อขาย
พลอยที่ใหญทส่ี ดุ ในประเทศ มีนกั ธุรกิจจากหลากหลายประเทศเดินทาง
เขามาซื้อขายพลอยในจันทบุรีเปนจำนวนมาก ในวันศุกร เสาร และ
อาทิตย ทำใหมีช�อเสียงโดงดังไปทั่วโลกในเร�องของการซื้อขายพลอย
แมกอนหนานี้ตลาดพลอยเมืองจันทบุรี คอนขางซบเซาจากพิษ
เศรษฐกิจโลก ยอดการสัง่ ซือ้ จากตลาดหลักคือ สหรัฐฯ และยุโรปลดลง

ภาพลักษณไทยวาเปนศูนยกลาง
การคาพลอยสีของโลก
จึงพยายามเรงรัดโครงการ
“จันทบุรี นครแหงอัญมณี”
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เพ�อสงเสริมภาพลักษณของไทยวาเปน
ศูนยกลางการคาพลอยสีของโลก สมาคมผูคา
อัญมณีและเคร�องประดับจันทบุรีจึงพยายาม
เรงรัดโครงการ “จันทบุรี นครแหงอัญมณี” โดย
ดำเนินการกอสรางศูนยแสดงอัญมณี เคร�องประดับ
และสำนักงาน (Gems Center) พิพธิ ภัณฑอญ
ั มณี
(Gems Museum) ศูนยแสดงสินคาอัญมณี
และเคร�องประดับ (Gems Pavilion) หอง
ปฏิบัติการดานอัญมณี (Gems Lab) รวมถึง
เช�อมโยงวัตถุดิบจากภูมิภาคแอฟริกา โดยเฉพาะ
โมซัมบิก แทนซาเนีย และมาดากัสการ ในเบือ้ งตน
ผูป ระกอบการตองการใหรฐั บาลจัดตัง้ เปนเขต
สิทธิประโยชนพิเศษอุตสาหกรรมอัญมณี และ
เคร�องประดับ โดยผลักดันโครงสรางพืน้ ฐาน
สนับสนุน กำหนดสิทธิประโยชน สรางระบบ
การคาและจัดเปนพื้นที่ปลอดอากร (duty free)
เพ�อดึงดูดผูค า และนักลงทุนตางชาติสนใจเขามา
ทำธุรกิจมากขึ้น
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ประเทศไทยนับเปนศูนยกลางการคาพลอยที่ใหญแหงหนึง่ ของโลก
เน�องจากมีภูมิประเทศอยูใกลกับแหลงวัตถุดิบพลอยที่สำคัญของโลก
และจากความสามารถพิเศษในการหุงหรือเผาพลอยเพ�อเพิ่มคุณภาพ
ของพลอยในระดับแนวหนาของโลก รวมถึงฝมือในการเจียระไนที่
ยอดเยี่ยมเปนที่ยอมรับของตลาดโลก จึงมีการนำเขาพลอยมาจาก
แหลงอ�นๆ โดยเฉพาะในแถบเอเชีย เชน พมา ศรีลังกา กัมพูชา
โมซัมบิก ฯลฯ เพ�อเจียระไนในไทยแลวสงออกและทำเคร�องประดับ
เพ�อสงออก

เพ�อสงเสริม

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประเทศทีส่ ง ออกพลอยเนือ้ แข็งหลักของโลก คือ สวิตเซอรแลนด
สหรัฐฯ และไทย โดยมีสัดสวนการคาในตลาดโลกรวมกันประมาณ
รอยละ 35 ขณะที่ประเทศที่สงออกพลอยเนื้อออนหลักของโลก คือ
ฮองกง อินเดีย เยอรมนี อิสราเอล และไทย โดยมีสัดสวนสงออกใน
ตลาดโลกรวมกันประมาณรอยละ 70

อยางตอเน�อง แตปจจุบันตลาดพลอยกลับมา
คึกคักอีกครั้ง เน�องจากหาตลาดใหม เชน จีน
อินเดีย ฯลฯ
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ตารางที่ 1 การคาไทย - โมซัมบิก

วารสารสงเสริมการลงทุน
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มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ

รายการ

2552

2553

2554

2555

ไทย - โลก
มูลคาการคา
การสงออก
การนำเขา
ดุลการคา

286,130.27
152,426.53
133,703.74
18,722.79

37,225.26
193,298.14
12,927.12
10,371.02

451,358.90
222,579.16
228,779.74
- 6,200.58

477,108.90
229,518.80
247,590.10
- 18,071.30

186.72
178.12
8.59
169.53

123.38
112.48
10.90
101.58

171.37
158.41
12.96
145.45

180.23
163.48
16.75
146.72

ไทย - โมซัมบิก
มูลคาการคา
การสงออก
การนำเขา
ดุลการคา

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร

สินคาสงออกของไทยที่สำคัญไดแก ขาว
สงออกไปโมซัมบิกมากที่สุด ในป 2555 มีมูลคา
สงออก 102.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ
62.5 ของมูลคาสงออกทั้งหมด อันดับสองไดแก
เม็ดพลาสติก มีมูลคาสงออก 14.5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 8.9 ของมูลคาสงออก
ทั้งหมด อันดับสามไดแก รถยนตอุปกรณ และ
สวนประกอบ มีมลู คาสงออก 12 ลานเหรียญสหรัฐฯ
คิดเปนรอยละ 7.3 ของมูลคาสงออกทั้งหมด
ในสวนของสินคาที่ไทยนำเขาจากโมซัมบิก
ไดแก สินแรโลหะอ�นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ
ในป 2555 มีมลู คานำเขา 5.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ
คิดเปนรอยละ 33.3 ของมูลคานำเขาทั้งหมด
อันดับสองไดแก ดายและเสนใย มีมูลคานำเขา
3.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 21.4 ของ
มูลคานำเขาทั้งหมด อันดับสามไดแก สัตวน้ำ
แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและกึง่ สำเร็จรูป มีมลู คา
นำเขา 3.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ
20.8 ของมูลคานำเขาทั้งหมด

ตารางที่ 2 สินคาสงออกที่สำคัญของไทยไปยังโมซัมบิก
อันดับที่

ช�อสินคา

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ
2552

2553

รอยละ

1
ขาว
82.7
43.2
87.1
2
เม็ดพลาสติก
2.7
6
16.6
3
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
16.8
7.8
8.4
4
เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ
0
6.6
17.7
5
น้ำตาลทราย
2.6
6
เคร�องนุงหม
2.5
3.2
2.8
7
ปูนซีเมนต
5.6
8.5
8.5
8
ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอ�นๆ
0.7
2.8
3.2
9
ผลิตภัณฑพลาสติก
0.5
0.5
0.9
10
ผลิตภัณฑยาง
0.4
0.7
1.1
รวม 10 รายการ
111.9
79.3
148.9
อ�นๆ
66.3
33.1
9.5
รวมทั้งสิ้น
178.1
112.5
158.4
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร

102.2
14.5
12.0
8.0
4.7
4.1
3.6
2.3
2.1
1.6
155.1
8.4
163.5

62.5
8.9
7.3
4.9
2.9
2.5
2.2
1.4
1.3
1.0
94.9
5.1
100

ตารางที่ 3 สินคานำเขาที่สำคัญจากโมซัมบิกมายังไทย
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
รวม 7 รายการ
อ�นๆ
รวมทั้งสิ้น

ช�อสินคา
สินแรโลหะอ�นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ
ดายและเสนใย
สัตวน้ำสด แชเย็น แชแข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป
เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ
ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ
เคร�องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคำ
แรและผลิตภัณฑจากแร

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ
2552

2553

2554

2555

รอยละ

4.3
1.1
0.1
1.1
1.6
0.1

0.5
8.0
0.8
0.3
0.6
0.3
0.3

3.2
6.6
1.5
0.7
0.5
0.3

5.6
3.6
3.5
2.6
0.8
0.4
0.2

33.3
21.4
20.8
15.5
4.8
2.4
1.2

8.3
0.3
8.6

10.8
0.1
10.9

12.8
0.2
13.0

16.8
16.8

100.0
100.0

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
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2555

วารสารสงเสริมการลงทุน

2554

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ดานการลงทุน ในระหวางป 2550 - 2555
มีประเภทกิจการที่ไดรับการอนุมัติใหการสงเสริม
โดยสวนใหญเปนกิจการเกษตร และอุตสาหกรรม
ประมาณรอยละ 42 อันดับที่สองเปนกิจการ
เกีย่ วกับทรัพยากรแรธาตุ และพลังงาน ประมาณ
รอยละ 16 อันดับที่สามเปนกิจการที่เกี่ยวของ
กับการคมนาคมขนสงรอยละ 13 นอกจากนี้ยังมี
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว การบริการ การกอสราง
ธนาคารและประกันภัย และอุตสาหกรรมอ�นๆ
โดยในป 2555 ประเทศทีเ่ ขามาลงทุนในโมซัมบิก
สามอันดับแรก ไดแก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
โปรตุเกส และแอฟริกาใต

โอกาสและลูทางการคาการลงทุน

แมฐานะของชาวโมซัมบิกจะถูกจัดอยูใน
ฐานะยากจน (poor) แตยังถือวามีฐานะดีกวา
ประชากรในทวีปแอฟริกาใตสวนใหญ ซ�งถูกจัด
อยูในระดับยากจนมาก (very poor) โดยความ
น�าสนใจในการลงทุน โมซัมบิกถูกจัดอยูในอันดับ
ที่ 8 ในทวีปแอฟริกา สวนการจัดอันดับของ
ความสามารถการบริโภคในแอฟริกา โมซัมบิก
จัดอยูในอันดับที่ 10 ปจจุบันโมซัมบิกมีอัตรา
เงินเฟอคอนขางต่ำ เม�อเทียบกับหลายปที่ผานมา
และมีอตั ราคอนขางคงทีต่ ง้ั แตป 2555 เปนตนมา
คือ มีอัตราเงินเฟออยูที่รอยละ 2.09
ประเทศโมซัมบิก นับวามีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจสูงที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาตอนใต
โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเปนลำดับ
1 ใน 10 ของโลกเปนเวลากวา 10 ปติดตอกัน
และมีอัตราการเติบโตของ GDP อยูที่รอยละ
6 - 7 ตอป ในป 2556 คาดวาจะมีอตั ราการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยูที่รอยละ 7.9 และมี
แนวโนมขยายตัวอยางตอเน�อง เน�องจากเปน
ประเทศทีก่ ำลังฟน ฟูหลังจากทีส่ งครามกลางเมือง
ยุติลงและกำลังปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน อีกทั้ง

มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย โดยเฉพาะกาซธรรมชาติ ถานหิน
แรธาตุ อัญมณี ปาไมและประมง อัญมณีทส่ี ำคัญของโมซัมบิก ไดแก
ทับทิม โมรา อาเมธิสต อความารีน มรกต โกเมน และมีแหลงประมง
ที่อุดมสมบูรณ โดยเฉพาะในบริเวณชองแคบโมซัมบิก
ไทยและโมซัมบิก สถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวาง
กันมาเปนเวลา 24 ป ตั้งแตป 2532 และการเยือนโมซัมบิกของ
นายกรัฐมนตรีไทยในเดือนกรกฎาคมปน้ี เปนการแลกเปลีย่ นการเยือน
ระดับผูนำรัฐบาลเปนครั้งแรก และเปนการเยือนประเทศแอฟริกา
อยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีไทย ในรอบ 8 ป โดยไทยและ
โมซัมบิก มีประเด็นความรวมมือที่สำคัญ ที่จะพัฒนาสานตอจากการ
เยือนครั้งนี้ เชน การสงเสริมการคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ซึ่งโมซัมบิกสามารถเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบที่
สำคัญของไทยในภูมิภาคแอฟริกา โดยเฉพาะดานกาซธรรมชาติ
อัญมณี ปาไม และอาหารทะเล มาใชเปนวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม
ของไทย
การขยายตลาดสินคา การบริการ และการลงทุนของไทยใน
โมซัมบิก โดยเฉพาะดานการทองเที่ยวและบริการ รวมทั้งตั้งเปาให
ปริมาณการคาระหวางไทยกับโมซัมบิกเพิ่มเปน 2 เทา ในระยะเวลา
5 ป

ดานการเมืองและความมั่นคงสงเสริมให โมซัมบิกเปนพันธมิตร
ของไทย ทั้งในระดับทวิภาคีและในเวทีระหวางประเทศตางๆ การ
สงเสริมความรวมมือดานวิชาการและการพัฒนา ความรวมมือดาน
อัญมณีศาสตรและการเพิ่มมูลคาพลอย
โดยสวนใหญนักลงทุน ที่จะเขามาประกอบธุรกิจในโมซัมบิกจะ
ประสบปญหาหลักๆ คือการเขาถึงแหลงเงินทุน การคอรัปชั่น ระบบ
การปกครอง และแรงงานที่มีการศึกษาต่ำ

Investment Promotion Center (CPI) หรือ Centro de
Promozao de Investmentos เปนหน�วยงานของภาครัฐที่ทำหนาที่
สงเสริมการลงทุน
ประเภทกิจการ
ไมกำหนดที่ตั้ง
IFZ : ในนิคมฯ
IFZ : นอกนิคมฯ
SEZ

สิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ปที่ 1 ถึง ปที่
ปที่ 1 ถึง ปที่
ปที่ 1 ถึง ปที่
ปที่ 1 ถึง ปท

5
10
5
3

ซึ่งสิทธิประโยชนจากการขอรับการสงเสริม
การลงทุนแตกตางกัน ดังนี้

ลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลรอยละ 50 ลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลรอยละ 25 หนวยงาน
ปท 11 ถึง ปที่ 15
ปที่ 6 ถึง ปที่ 10
ปที่ 4 ถึง ปท่ี 10

หลังปที่ 15
หลังปที่ 10
หลังปที่ 10

CPI
GAZEDA
GAZEDA
GAZEDA

หมายเหตุ : นอกจากนี้ ยังมีกิจการที่สามารถขอรับสิทธิประโยชน ไดเชนเดียวกับ กิจการประเภทไมจำเพาะเจาะจงสถานที่ ที่เรียกวา Rapid
Development Zone และ หน�วยงานGAZEDA เปนหน�วยงานดานอุตสาหกรรมใหสิทธิพิเศษสงเสริมการลงทุนเชนกัน แตเนนในเขตอุตสาหกรรม
หรือนิคมอุตสาหกรรม
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หนวยงานสำคัญและบริษัทเอกชนของโมซัมบิก
Centro de Promozao de Investmentos

ไดกำหนดการใหสทิ ธิประโยชนแกนกั ลงทุน
ภายใต “Code of Fiscal Benefits” ที่ระบุไว
ในกฎหมายเลขที่ 4 / 2009 เม�อวันที่ 12 มกราคม
2552 โดยจำแนกตามประเภทกิจการและสถานที่
ที่ตั้ง ดังนี้
1. กิจการประเภทที่ไมกำหนดทีต่ ง้ั (โดย CPI)
2. กิจการในนิคมอุตสาหกรรมเขต Industry
Free Zone หรือ IFZ (โดย GAZEDA)
3. กิจการที่ไมอยูในนิคมอุตสาหกรรมเขต
IFZ แตไดรับสิทธิประโยชน (โดย GAZEDA)
4. กิจการในเขต Special Economic Zone
หรือ SEZ (โดย GAZEDA)

วารสารสงเสริมการลงทุน

โมซัมบิกไดทำความตกลงระหวางประเทศหลายความตกลง
แตความตกลงดานการคาการลงทุนที่สำคัญ ไดแก 1) Southern
African Development Community (SADC) 2) Africa Growth
and Opportunity Act (AGOA) และ 3) African, Caribbean and
Pacific กับ EU (ACP - EU) หรือที่เรียกวา Cotonou (ACP)
Agreement ซึ่งนักลงทุนที่เขาไปผลิตหรือแปรรูปสินคาในโมซัมบิก
สามารถใชประโยชน ในการสงสินคา โดยไมตอ งเสียภาษีศลุ กากรไปยัง
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศในกลุม SADC ซึ่งทำให ใน
ปจจุบันมีประเทศตางๆ จากทั่วโลกเดินทางเขามาลงทุนในโมซัมบิก
เพิม่ ขึน้ เพราะเปนประเทศทีม่ คี วามพรอมในหลายๆ ดาน และมีอตั รา
การเจริญเติบโตที่สูงกวาหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
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CPI ยังเปนหน�วยงาน One Stop Shop มี
หนาที่ใหขอ มูลทีเ่ ปนประโยชน ชวยเหลือ แนะนำ
การจัดตั้งธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจ รวมทั้งใหคำแนะนำการขอใบ
อนุญาตการลงทุนตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบ
ธุรกิจแกนกั ลงทุน ซึง่ มีความยุง ยากหากดำเนินการ
ติดตอเอง นอกจากนี้ทาง CPI ยังไดแนะนำ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
เชน การทำเหมืองแร การขุดเจาะน้ำมันและกาซ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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โมซัมบิกใชกฎหมายการลงทุน (Law on
Investment) เปนบรรทัดฐานในการใหสิทธิ
ประโยชนแกนักลงทุน โดยบริษัทตางชาติจำเปน
ที่จะตองขออนุญาตประกอบธุรกิจกอน จึงจะ
ดำเนินธุรกิจได Investment Law มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน ไมวาจะเปน
บริษทั ทองถิน่ หรือบริษทั ตางชาติ ไมกำหนดขนาด
การลงทุนขั้นต่ำ สามารถนำเงินตราออกนอก
ประเทศได การใหหลักประกันทางกฎหมายแก
ผูล งทุน และบริการตางๆ ไดแก การถือกรรมสิทธิ์
ทีด่ นิ วีซา สำหรับนักลงทุนและผูเ ชีย่ วชาญตางชาติ
และการยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ในกรณีกิจการประเภทไมจำเพาะเจาะจง
สถานทีน่ น้ั หากจะขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีจะ
ตองขอผานหน�วยงาน Investment Promotion
Center (CPI) ซึง่ บริษทั ทีล่ งทุนจะตองมีเงินลงทุน
ขั้นต่ำ 1 แสนเหรียญสหรัฐฯ หรือมีการจางงาน
ชาวโมซัมบิกมากกวารอยละ 25 ในปที่ 2 หรือมี
การสงออกตั้งแต 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอป
นอกจากการใหสทิ ธิประโยชนทางภาษีแลว CPI
ยังเปนหน�วยงานที่ใหความชวยเหลือในการทำ
ธุรกรรม เอกสาร ขออนุญาต ขออนุมัติ และให
คำปรึกษา
นโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาลโมซัมบิก

ชุดปจจุบนั เนนการแกไขปญหาความยากจน โดยทำใหระบบเศรษฐกิจ
มวลรวมของประเทศมีเสถียรภาพ และปรับปรุงการบริการภาคสาธารณะ
ใหดขี น้ึ ดานการสงเสริมการลงทุนนัน้ โมซัมบิกมีมาตรการดานภาษีจงู ใจ
สำหรับนักลงทุน โดยการใหสทิ ธิพเิ ศษจะตางกันไปตามเขตทีน่ กั ลงทุน
ไปลงทุนและประเภทของการลงทุน แตโดยเฉลีย่ นักลงทุนจะไดรบั การ
ยกเวนอากรนำเขาประมาณรอยละ 50 - 80 โดยเฉพาะภาษีเคร�องจักร
และอุปกรณการเกษตร และการกอสราง นอกจากนี้โมซัมบิกยังได
กำหนด Rapid Development Zone เชนจังหวัด Niassa, Nacala
และ Zambezi และเขต Ilha de Mozambique และ Ibo Island
ซึ่งนักลงทุนจะไดสิทธิพิเศษทางภาษีดานอ�นๆ ดวย เชน ภาษีการโอน
ที่ดิน เปนตน
โมซัมบิกมีทรัพยากรธรรมชาติคอนขางอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะ
มีอัญมณีตางๆ จำนวนมาก ซึ่งในปจจุบันการซื้อขายอัญมณียังกระทำ
อยางไมถูกตอง รัฐบาลจึงไดมีการออกกฏหมายควบคุม โดยในการซื้อ
ขายอัญมณีจะตองไดรบั ใบอนุญาต (Trading License) เพ�อใหสามารถ
จำหน�ายในประเทศได นอกจากนีห้ ากผูป ระกอบการตองการสงออกจะ
ตองไดรับใบอนุญาต Export License เพ�อใหสามารถซื้อและสงขาย
ยังตางประเทศได โดยจะตองขอใบอนุญาตจาก The Ministry of
Mineral Resources หรืออาจหาหุน สวนที่ไดรบั ใบอนุญาตทัง้ สองใบแลว
หากจะดำเนินการในกระบวนการอ�นๆ ตองขอใบอนุญาตอ�นๆ อีก
แตหากผูป ระกอบการไมประสงคจะดำเนินการขอใบอนุญาต ซึง่ คอนขาง
มีความยุง ยาก ผูป ระกอบการอาจซือ้ - ขายใน Rapid Development
Zone จะเสียภาษีอตั รารอยละ 10 นอกจากนีห้ ากไดรบั สงเสริมจาก CPI
บริษัทยังจะไดรับสวนลดอีกรอยละ 80 จากอัตรารอยละ 10 อีกดวย
และหากลงทุนในสวนโครงสรางพื้นฐาน เชน รถไฟ ผูประกอบการยัง
ไดรับสวนลดภาษีรอยละ 80 ใน 5 ป จากอัตราปกติรอยละ 32 ของ
ภาษีที่ตองจาย

ประเด็นสำคัญและโอกาสทางธุรกิจที่ควรทราบ

• หากเปดรายขายยา ตองมีเภสัชกรในทองถิ่น และหากมีการ
นำเขายา ตองตรวจสอบดวยวาอยูในรายการที่สามารถใหนำเขาได
หรือไม และตองขออนุมตั จิ ากกระทรวงสุขภาพ หรือ Ministry of Health
• นอกจากนีโ้ มซัมบิกยังตองการผูป ระกอบการโรงพยาบาลและ
คลีนกิ อีกมาก เน�องจากในปจจุบนั โรงพยาบาลยังมีไมเพียงพอตอความ
ตองการของคนไข โดยหากเปนโรงพยาบาลของรัฐ ผูปวยสามารถ

Chamber of Commerce of
Mozambique (CCMOZ)

Centro de Gemologia Lapidazao
หรือ The Gemology and Lapidary
Centre of Nampula, Mozambique

ศูนยฝกอบรมอัญมณีนัมปูละเปนหน�วยงาน
ของรัฐบาล ตั้งอยูเมืองนัมปูละทางเหนือของ
ประเทศโมซัมบิค เปนเมืองหนึ่งที่มีแหลงอัญมณี
จำนวนมาก ศูนยฯ นีจ้ ดั ตัง้ ขึน้ มาเพ�อเปนหน�วยงาน
จัดฝกอบรมใหกับผูสนใจประกอบธุรกิจอัญมณี
เจาหนาที่ของรัฐ ผูคาอัญมณี ในการตรวจสอบ
อัญมณี การเจียระไน และการออกใบรับรอง
การสรางมูลคาเพิ่มใหวัตถุดิบ การแบงปนขอมูล
ดานอัญมณี และการชวยเหลือดานเทคนิค โดย
มีหองทดลองในการใชฝกการตัด การเจียระไน
อัญมณี มีหองประชุม สามารถรับคนเขาอบรมได
สูงสุดครั้งละ 24 คน ระยะเวลาการฝกอบรม
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หอการคาโมซัมบิกมีหนาที่หลักคือ การเปน
จุดอำนวยความสะดวกแกนักลงทุนทองถิ่นและ
นักลงทุนตางชาติ ทัง้ ทีเ่ ปนสมาชิกและไมใชสมาชิก
อยางไรก็ตาม หอการคาโมซัมบิกเนนใหความ
สำคัญกับบริษัทที่เปนสมาชิกกอนเปนลำดับแรก
โดยหอการคาโมซัมบิกรับสมาชิกทั้งชาวโมซัมบิก
และชาวตางชาติ โดยเก็บคาสมาชิกเพียง 20
เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน กิจกรรมที่จัดเปนประจำ
ไดแก การจัดสัมมนา จัดประชุม การศึกษาดูงาน
ทั้งในและตางประเทศ และการใหขอมูลและ
ความรูตางๆ แกสมาชิกของหอการคา สงเสริม
การคาทั้งภายในและกับตางประเทศ นอกจากนี้
ทางหอการคาแนะนำใหหาผูรวมทุนในการทำ
ธุรกิจที่โมซัมบิกซึ่งจะสะดวกกวา หากนักลงทุน
ตองการหาผูร ว มทุน ทางหอการคาก็จะชวยเลือก
ผูประกอบการที่เช�อถือได และติดตอประสานงาน
ให ซึ่งปจจุบันมีบริษัทที่เปนสมาชิกแลวประมาณ
400 ราย

วารสารสงเสริมการลงทุน

รักษาได โดยไมเสียคาใชจาย แตหากเปนโรงพยาบาลเอกชน คา
รักษาพยาบาลจะคอนขางสูง แตจะมีอุปกรณการแพทยที่ดีกวา
• คาจางแรงงานขัน้ ต่ำ รัฐบาลกำหนดไวท่ี 100 เหรียญสหรัฐฯ
ตอเดือน ซึง่ สามารถเปลีย่ นไดทกุ ป สวนมากจะเพิม่ ขึน้ ประมาณรอยละ
5 ในทุกป ขึ้นกับอัตราเงินเฟอ
• หากผูประกอบการชาวตางชาติมีความประสงคจะเชาที่ดิน
ตองมีสัญญาเชาอยางต่ำ 3 ป และตออายุไดถึง 50 ป แตไมสามารถ
ซื้อที่ดินได โดยจะตองย�นจดทะเบียนบริษัทกอนถึงจะทำสัญญาเชา
ที่ดินได
• การทำประมงน้ำลึกตองไดรับใบอนุญาต หรืออาจหาหุนสวน
ชาวโมซัมบิก แตหากเปนการซื้อจากชาวประมงตามชายฝงไมจำเปน
ตองไดรับใบอนุญาต ปจจุบันโมซัมบิกยังไมมีโรงงานทำปลากระปอง
โดยปลากระปองที่จำหน�ายอยูนั้นเปนปลากระปองที่นำเขาทั้งสิ้น
• มะเขือเทศ สมและสับปะรด เปนผักผลไมที่มีมาก และ
มะเขือเทศยังมีการสงออกไปจำหน�ายยังตางประเทศดวย นอกจากนี้
ยังมีขาว ถั่วเหลืองและขาวโพด โดยชาวโมซัมบิกจะนิยมบริโภคขาว
ที่ไมมียาง ซึ่งไทยเราเรียกขาวนึ่ง เมล็ดขาวจะแข็ง รวนและไมเหนียว
• เมือง Tete และเมือง Niassa เปนเมืองทีม่ ถี า นหินคอนขางมาก
โดยเมือง Tete เปนเมืองทีม่ ถี า นหินมากทีส่ ดุ ในโลก โดยผูป ระกอบการ
ที่จะทำเหมืองตองไดรับใบอนุญาต Mining License และหากตองการ
สงออกก็ตองไดรับใบอนุญาต Export License ดวย
• ตางชาติสามารถทำกิจการเพาะปลูกได โดยทำในลักษณะ
Contract farming หรือทำในลักษณะรวมหุน กัน เมืองทีป่ ลูกขาวมาก
ไดแก เมือง Zambezia และเมือง Gaza

1 - 3 สัปดาห สำหรับหลักสูตรการตัด การเจียระไน
เสียคาใชจา ย 20,000 บาท สำหรับหลักสูตรธรณี
วิทยาเสียคาใชจาย 6,000 บาท ในอนาคตมี
แผนจะจัดตั้งศูนยกลางการคาอัญมณีที่เมือง
นัมปูละนี้
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Express Mozambique de
Explorazao Mineira (EMEM)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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EMEM เปนหน�วยงานของรัฐที่ดูแลการ
สำรวจแหลงแร โดยเฉพาะอยางยิ่งแรที่มีคา
Gem Stone ทองคำ พลอย เริ่มดำเนินการเม�อ
ป 2553 มี ห น า ที ่ ใ ห ข  อ มู ล ที ่ เ ป น ประโยชน
ชวยเหลือ แนะนำการจัดตั้งธุรกิจ และกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วของกับการประกอบธุรกิจแรอญ
ั มณี รวมทัง้
ใหคำแนะนำการขอใบอนุญาตการลงทุนตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจแกนักลงทุน
นอกจากนี้ยังชวยทำวีซาใหกับนักลงทุนได ใน
ทุกกรณี มีหน�วยดูแลการซื้อขายอัญมณีที่ตึก
เดียวกันของหน�วยงานนี้เพ�อชวยอำนวยความ
สะดวกในการตีมูลคาของอัญมณี และเพ�อลด
การคาอัญมณีที่ผิดกฎหมาย และสามารถเก็บ
ภาษีจากการคาไดสะดวกขึ้น
หากนั ก ลงทุ น ต อ งการข อ มู ล ว า แร ธ าตุ
ชนิดไหนอยูแหลงที่ใด และหากนักลงทุนตองการ
ผูรวมทุนทาง EMEM ก็จะเปนผูประสานในการหา
ผูรวมทุนให โดยการจะซื้อขายแรในโมซัมบิกจะ
ตองไดรับใบอนุญาตในการซื้อขาย
โดยปจจุบันการที่จะไดรับใบอนุญาตทำได
คอนขางยาก เพราะมีกฎเกณฑและระเบียบ
คอนขางเครงครัด ดังนั้นวิธีที่งายที่สุดในการ
ทำธุ ร กิ จ คื อ การซื ้ อ ขายผ า นผู  ป ระกอบการ
ชาวโมซัมบิก ที่ไดรับใบอนุญาตอยูกอนแลว หรือ
หากผูประกอบการตางชาติตองการซื้อพลอยดิบ
จากเหมือง ก็สามารถติดตอ EMEM เพ�อขอทำ

ธุรกิจอยางถูกตองได โดยเมืองทีจ่ ะเปดใหมกี ารซือ้ - ขายผาน EMEM
shop ได ในอนาคตคือ เมืองเพมบา และเมืองนัมปูละ
นอกจากนี้แลวผูประกอบการที่แมจะไดรับใบอนุญาตในการทำ
เหมืองแลว เม�อขุดไดพลอยมาแลวก็ยงั ตองขายผานทางผูม ีใบอนุญาต
โดย EMEM มีรายช�อสมาชิกที่ไดรับใบอนุญาต การขาย ทอง พลอย
และแรธาตุตางๆ ซึ่งในปจจุบันผูที่ไดรับใบอนุญาตในการขายทองมี
ไมกี่แหงในโลก แตโมซัมบิกมีใบอนุญาตการขายทองอยู หรือแมแต
การทำเหมืองแรก็ตองไดรับใบอนุญาตทั้งการทำเหมือง และการ
ขายดวย

The Ministry of Mineral Resources

เจาหนาที่กระทรวงทรัพยากรแรได ใหขอมูลวา รัฐบาลโมซัมบิก
มีนโยบายผลักดันและสนับสนุนให บริษัทตางชาติ เขาไปทำเหมือง
อยางถูกกฎหมาย โดยจะตองรวมทุนกับบุคคลหรือบริษทั ทองถิน่ และ
จะตองดำเนินการขอใบอนุญาตทำเหมืองและการสงออกตามขั้นตอน
รวมทั้งรายงานแผนการดำเนินการใหรัฐบาลโมซัมบิกทราบ ขณะนี้มี
บริษัทตางชาติหลายราย ไดสงผูแทนไปสำรวจโอกาสและลูทางการ
เขาไปลงทุนทำเหมืองในจังหวัด Cabo Delgado และจังหวัด Niassa
ทั้งนี้ ในปจจุบันไมมีการเก็บอากรขาเขาเคร�องมือและอุปกรณ ในการ
ทำเหมือง

การซื้อ - ขายพลอยในโมซัมบิก กฎหมายระบุวาจะตองปฎิบัติ
ใหเปนไปตามขอกำหนด 2 ประการ
1. พลอยจะตองถูกขุดมาจากเหมืองที่ไดรับอนุญาตใหขุดเจาะ
แลวเทานั้น โดยจะตองมีใบรับรองประกอบดวย
2. ผูท จ่ี ะสามารถซือ้ และสงออกพลอยจากโมซัมบิกไดคอื บุคคล
หรือบริษัทโมซัมบิกที่ไดรับใบอนุญาตการคาพลอย (Trading License)
และใบอนุญาตการสงออก (Export License) จากรัฐบาลโมซัมบิกเทานัน้

โดยปจจุบนั มีผูไดรบั ใบอนุญาตการคาพลอย (Trading License)
และทอง แลวประมาณ 500 บริษัท สวนใหญผูไดรับใบอนุญาตในการ
ทำเหมือง เปนชาวอินเดีย จีน และออสเตรเลีย โดยทำเหมืองซีเมนต
ถานหิน ยิปซั่ม ในเมืองมาปูโต แรอิมิไนท เฮปสัน โลหะหนัก กราไฟท
ในเมืองนัมปูละ
จากขอมูลอางอิงของศุลกากรเมือง Pemba แจงวา นับแตมกี าร
คนพบพลอยตั้งแตป 2522 ยังไมปรากฎวามีการขอใบอนุญาตสงออก
จากโมซัมบิก ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการลักลอบคาพลอยที่ผิดกฎหมาย
และหากมีการย�นขอสงออกทีม่ เี อกสารแสดงแหลงทีม่ าทีถ่ กู ตอง รวมทัง้
มีใบอนุญาตครบถวน ก็สามารถดำเนินการพิธกี ารดานศุลกากรใหเสร็จ
ไดภายใน 1 - 2 วัน

โดยรัฐบาลโมซัมบิกมีความประสงคจะให
บริษัทตางชาติที่มีความเชี่ยวชาญดานการสำรวจ
และขุดเจาะ ไปรวมลงทุนกับบริษัทโมซัมบิกใน
กิจการดังกลาวอยางถูกตอง ปจจุบันไดมีบริษัท
ของอังกฤษและออสเตรเลียเริ่มเขาไปลงทุนอยาง
ถูกตองแลว จึงสงผลใหการลักลอบนำพลอยดิบ
ออกจากโมซัมบิกยากขึ้น เน�องจากบริษัทตางชาติ
ที่เขาไปลงทุนจะเปนผูปองกันการลักลอบนำ
พลอยดิบออกจากโมซัมบิกอยางผิดกฎหมาย

บริษัท Condor Cashew Nuts
เมืองนัมปูละ

บริษัทฯ เริ่มกอตั่งเม�อป 2551 โดยชาว
โปรตุเกส เดิมขายวัสดุกอสรางในเมืองนัมปูละ
ตอมาจึงกอตัง้ บริษทั เพ�อแปรรูปเม็ดมะมวงหิมพานต
โดยมีกำลังผลิตปละประมาณ 8,000 ตัน พื้นที่
โรงงานประมาณ 10,000 ตารางเมตร วัตถุดบิ เมล็ด
มะมวงหิมพานตบริษัทจะรับซื้อจากเกษตรกร
ซึ่งสวนใหญเปน Contract Farming กับบริษัทฯ
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โดยหน�วยงานทีเ่ กีย่ วของและดูแลดานกฎระเบียบการทำเหมืองฯ
ไดแก
1. The Ministry of Mineral Resources เปนผูพิจารณา และ
ออกใบอนุญาตตางๆ
2. Commissioner ทำหนาทีด่ แู ลและรับผิดชอบการปราบปราม
การลักลอบขุดพลอยที่ผิดกฎหมาย
3. Customs Port of Pemba ซึ่งเปนเขตเมืองทาที่สำคัญของ
จังหวัด Cabo Delgado

วารสารสงเสริมการลงทุน

ดังนัน้ หากตองการนำพลอยดิบออกจากโมซัมบิกอยางถูกกฎหมาย
จะตองปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดตั้งบริษัทในโมซัมบิกและซื้อสัมปทานการสำรวจขุดเจาะ
เม�อขุดพบก็สามารถนำพลอยดิบสงออกขายตางประเทศได
2. รวมทุนกับนักธุรกิจทองถิ่นจัดตั้งบริษัทและดำเนินการ
เชนเดียวกับขอ 1
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วารสารสงเสริมการลงทุน
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มะมวงหิมพานตเริ่มเก็บผลผลิตไดตั้งแต
อายุ 5 - 15 ป หลังจากนัน้ ผลผลิตจะลดลง และ
ตองปลูกตนใหมทดแทน โดยจะเก็บผลไดปละ
1 ครั้ง ในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
ขั้นตอนเริ่มจากการเก็บผลจะเก็บผลที่รวงบนพื้น
เอามานึ ่ ง ปอกเปลื อ ก โดยราคาของเมล็ ด
มะมวงหิมพานตขน้ึ อยูก บั ขนาดของเมล็ด หากเปน
เมล็ดขนาดใหญจะใชแรงงานคนปอกเปลือก หรือ
กะเทาะโดยเคร�องจักรเฉพาะที่ใช ในการบีบเมล็ด
ที่สั่งจากอินเดียหรือเวียดนาม จากนั้นจึงใชชอน
ควักออกจากเปลือก แตหากเปนเมล็ดขนาดเล็กจะ
ใชเคร�องจักรปอกเปลือกแบบ Rotary Screen
จากนั้นจึงนำไปแยกขนาดอีกครั้ง แลวนำไปอบ
ประมาณ 7 ชั่วโมง ความชื้นประมาณรอยละ
9 - 10 หลังจากอบแลวจะเหลือประมาณรอยละ
5 แลวจึงนำไปรมควัน เพ�อปองกันแมลง และ
เชื้อรา คัดแยกเมล็ดอีกครั้ง แลวจึงบรรจุ เก็บได
6 เดือนโดยไมมคี วามชืน้ หรือมีกลิน่ หืน โดยบริษทั
แบงเกรดเม็ดมะมวงหิมพานต ตามขนาดและ
ความสมบูรณของเมล็ด ในโรงงานใชแรงงานคน
ประมาณ 1,200 คน คาแรงจะจายใหตามน้ำหนัก
ที่ทำได โดยใหคาแรง 9.6 เมติกัลตอกิโลกรัม
ทำไดประมาณ 13 - 14 กิโลกรัมตอวัน ซึ่งจะ
สูงกวาคาแรงขัน้ ต่ำอยูท ป่ี ระมาณ 2,000 เมติกลั
ตอเดือน (1 เมติกัล = 1 บาท)

โอกาสมีแตอุปสรรคมาก

โมซัมบิก มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ลุมและภูเขา เปนประเทศ
ที่มีทรัพยากรธรรมชาติคอนขางอุดมสมบูรณ เชน น้ำมันดิบ ถานหิน
กาซธรรมชาติ ไททาเนียม อะลูมิเนียม นิกเกิล ปาไม และทรัพยากร
สัตวน้ำ โดยเฉพาะในบริเวณชองแคบโมซัมบิก รวมถึงอัญมณี เชน
agate, amethyst, aquamarine, emerald, garnet, jasper, morganite,
rose quartz และ tiger eye tourmaline โดยเฉพาะอยางยิ่งเปน
แหลงพลอยแดงคุณภาพสูง และมีปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีผลผลิต
ทางการเกษตรที่สำคัญ เชน ฝาย ผลไม ถั่ว กลวย มะมวงหิมพานต
เปนตน ทรัพยากรธรรมชาติเหลานีเ้ ปนปจจัยสำคัญ ทีด่ งึ ดูดการลงทุน
จากตางชาติ เน�องจากยังขาดกระบวนการแปรรูปเพ�อสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับทรัพยากรเหลานี้ ทำใหสวนใหญตองสงออกในรูปวัตถุดิบเพ�อไป
แปรรูปในตางประเทศ ดังนั้นจึงเปนโอกาสที่นักลงทุนตางชาติ รวมถึง
นักลงทุนไทยที่จะสามารถเขาไปลงทุนในธุรกิจการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร
ปจจัยอีกประการหนึง่ ทีส่ ำคัญคือ โมซัมบิก มีภมู ปิ ระเทศทีค่ อ นขาง
เหมาะสมตอการเปนศูนยกลางในการคมนาคมขนสงสินคาไปยังทวีป
อ�นๆ โดยเฉพาะทวีปเอเชีย เน�องจากทางดานตะวันออกติดกับมหาสมุทร
อินเดีย นอกจากนี้ ยังมีเมืองทาที่เช�อมตอการคาการขนสงถึง 4 แหง
โมซัมบิกมีความสัมพันธทด่ี กี บั ประเทศเพ�อนบาน โดยเฉพาะกับมาลาวี
และแซมเบีย ทั้งสามประเทศรวมมือกันพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

รวมกันที่เรียกวา Nacala Development Corridor (NDC) ซึ่งมี
บริเวณตั้งแตเมือง Nacala ซึ่งเปนเมืองทาของโมซัมบิก ผานกรุง
Lilongwe ของมาลาวี ไปจนถึงกรุง Lusaka ของแซมเบีย โดยมี
จุดประสงคเพ�อรวมกันพัฒนาบริเวณดังกลาว โดยเฉพาะในดาน
โครงสรางพื้นฐาน ใหสามารถรองรับการขยายตัวของการคาระหวาง
ทั้งสามประเทศ

แมวาโมซัมบิกจะมีปจจัยดานบวกที่สามารถดึงดูดนักลงทุนจาก
ทั่วโลกได แตก็ยังมีอุปสรรคสำคัญคือ ความไมสะดวกในการจัดการ
ภายในประเทศ การใชภาษาโปรตุเกสเปนหลัก โดยประชากรสวนใหญ
ไมใชภาษาอังกฤษในการส�อสาร และมีไขมาลาเรียระบาดเปนระยะ
ประชากรกวารอยละ 70 ของประเทศยังอยูในภาวะยากจน ซึ่งสงผล
โดยตรงตอกำลังซื้อในโมซัมบิก นอกจากนี้ กฎหมายบางอยาง เชน
กฎระเบียบเกี่ยวกับประมงที่เขมงวด และเอื้อประโยชนตอชาวญี่ปุน
และโปรตุ เ กส กระทบต อ การเข า ไปประกอบธุ ร กิ จ ประมงของ
ผูประกอบการไทย
จากการสำรวจตลาดการคาในโมซัมบิกพบวา มีการนำเขาสินคา
จากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยดวยเล็กนอย สินคาไทยสามารถ
เขาไปทำการตลาดสินคาอุปโภคบริโภคอาทิ ขาว สบู แชมพู ยาสีฟน
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จากปจจัยเบื้องตนเห็นไดวาโมซัมบิก เปนประเทศหนึ่งในแถบ
แอฟริกา ซึ่งอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแหลงแร และปาไม
มีภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะแกการทำการเกษตร ทั้งยังมี
อุตสาหกรรมประมง ที่ดึงดูดนักลงทุนจากหลายประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีเมืองทาที่เช�อมตอการคาการขนสงถึง
4 แหง ปจจัยบวกเหลานีผ้ ลักดันให โมซัมบิก เปนตลาดใหมอกี แหงหนึง่
ทีน่ า� จับตามอง แมประชากรในโมซัมบิกสวนใหญจะอยูในภาวะยากจน
ก็ตาม

ปจจุบันโมซัมบิกเปนประเทศที่มีการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเร็วที่สุดในแอฟริกาตอนใต
และมีความตองการสิ่งกอสรางตางๆ ไมวาจะ
เปนโครงสรางพื้นฐาน หรือที่อยูอาศัย จึงกอ
ใหเกิดความตองการวัตถุดิบ และเคร�องมือ
สำหรับการกอสราง เชน ปูนซีเมนต กระเบื้อง
เคร�องมือผลิตกอนอิฐ เคร�องมือไฟฟาและ
เคร�องตกแตงภายใน ซึ่งน�าจะเปนสินคาอีก
ชนิดหนึ่งที่ไทยน�าจะมีศักยภาพ ในการสงสินคา
ไปจำหน�ายที่โมซัมบิกได

วารสารสงเสริมการลงทุน

ในปจจุบันโมซัมบิกจะมีจำนวนประชากรประมาณ 24 ลานคน
มีอัตราการวางงานสูงถึงรอยละ 46 และอัตราคาแรงคอนขางต่ำคือ
ประมาณ 2,000 เมติกัลตอเดือน ซึ่งถือไดวาเปนโอกาสของนักลงทุน
ทีต่ อ งการลงทุนในอุตสาหกรรมตางๆ ทีต่ อ งใชแรงงานจำนวนมาก เชน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เกษตร ประมง การทำเหมือง ปาไม
เปนตน

อาหาร ผาอนามัย ผลิตภัณฑทำความสะอาด
ครัวเรือน อาหารสัตว เชน แมว สุนัข ขนม
ขบเคีย้ ว เคร�องด�มผง บะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูป รวมถึง
ผลิตภัณฑอาหารกระปองตางๆ เชน ผลไมกระปอง
ปลากระปอง เปนตน ซึง่ แสดงใหเห็นวาโมซัมบิก
เปนตลาดใหม ที่นักลงทุนไทยยังมีศักยภาพ
ในการทำการตลาดทั้งสินคาอุปโภคและบริโภคได

อุตสาหกรรมแหงโอกาส...อัญมณีและเคร�องประดับ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

เพชร...เลอคาอมตะ

เพชร (Diamond) มาจากภาษากรีก Adamas ซึ่งแปลวา invincible เอาชนะไม ได หรือทำลายไม ได คือแข็งมาก
ดังนัน้ จึงเปนทัง้ สัญลักษณแหงอำนาจและความแข็งแกรง ตอมา คำวา Adamas ไดแผลงเปน Adamant, Diamaunt,
Diamant และ Diamond ในทีส่ ดุ
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รูปแบบหนึ่งของธาตุคารบอน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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เพชรนับเปนอัญมณีที่เปนที่รูจักในอินเดียยาวนานกวา 3 พันป
มาแลว หรืออาจยาวนานถึง 6 พันป เพชรมีหลายสี สีทน่ี ยิ มทีส่ ดุ คือ
สีขาวบริสุทธิ์ สีที่หายาก คือ สีแดง ฟา เขียว สม ชมพู ปจจุบันไดมี
ผูผลิตหลายรายนำเพชรสีขาวมาปรับปรุงคุณภาพ เพ�อใหเกิดเปน
เพชรสีแฟนซีตางๆ ขึ้น เชน ทำการอบ การเผา หรือการฉายรังสี
ทำใหเกิดสีตางๆ เชน สีเขียว สีเหลือง และสีฟา เปนตน

ตอมาไดเกิดการเล�อนของเปลือกโลกและ
การผุกรอนของธารลาวาทีแ่ ข็งตัว ประกอบกับลม
และน้ำฝนไดกัดเซาะผลึกเพชร ใหไหลไปตาม
แมน้ำลำคลองปะปนไปกับกรวดหินดินทรายและ
ผลึกแรธาตุชนิดตางๆ ผลึกเพชรบางสวนก็ถูก
พัดพาไกลออกไปสูปากทะเลและมหาสมุทร เม�อ
เวลาผานไป ผลึกเพชรซึ่งมีความหนาแน�นที่มาก
กวากรวดหินดินทราย ก็จะจมลึกลงใตผืนทราย
อีกครัง้ รอปรากฎการณธรรมชาติทอ่ี าจจะนำขึน้ สู
พื้นผิวโลกอีกครั้งในอนาคต

จากการที่เพชรมีความแข็งมาก ทำใหเหมาะสมมากที่จะเปน
เคร�องประดับที่สวมใสทุกวัน เน�องจากจะมีรอยขีดขวนยกเวนเม�อถูก
เสียดสีโดยเพชรดวยกันเทานั้น ทำใหนิยมใชเปนแหวนสำหรับโอกาส
สำคัญของชีวิต เชน การหมั้นหรือการแตงงาน

กำเนิดภายใตอุณหภูมิและความดันสูงมาก

เพชรไดกอ ตัวขึน้ เม�อธาตุคารบอนอยูภ ายใตความดันสูงมาก คือ
45 - 60 กิโลบาร และอุณหภูมิ 900 - 1,300 องศาเซลเซียส ซึ่ง
สภาพแวดลอมเชนนี้จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในชั้นเปลือกโลกชั้น
เนือ้ โลก (Mantle) ซึง่ ลึกลงไปจากเปลือกโลกชัน้ นอกประมาณ 140 190 กิโลเมตร ซึง่ ปกติแลวเพชรทีเ่ ราสวมใสกนั ทุกวันนีค้ วามจริงแลวจะ
มีอายุเกาแกมาก กลาวคือ โดยปกติมีอายุระหวาง 1 - 3.5 พันลานป

รูปแบบของเหมืองเพชร

สำหรับหวงโซอุปทานของเพชรสามารถ
จำแนกออกไดเปน 4 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนแรก
คือ การทำเหมืองเพชร
การทำเหมืองเพชรแหงแรกของโลกทีป่ ระเทศ
อินเดียสมัยศตวรรษที่ 8 กอนคริสตกาล โดยอินเดีย
กลายเปนแหลงผลิตเพชรหลักของโลกติดตอกัน
เปนเวลายาวนาน ตอมาเม�อมีการทำเหมืองเพชร
แหลงใหมที่ประเทศบราซิล ทำใหบทบาทเหมือง
เพชรที่ประเทศอินเดียลดความสำคัญลง บราซิลจึง
เปนเหมืองเพชรหลักของโลกระหวางป 2273 2413 ตอมาแหลงเพชรของประเทศบราซิลลดนอย
ลง ประกอบกับไดมกี ารคนพบแหลงเพชรแหงใหม
ที่ทวีปแอฟริกา ทำใหกลายเปนแหลงเพชรหลัก
ของโลกนับตั้งแตป 2413 มาจนถึงปจจุบัน
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เพชรนับเปนรูปแบบหนึง่ ของธาตุคารบอน เชนเดียวกับกราไฟต
(ไสดนิ สอดำ) แตโครงสรางผลึกของเพชรแตกตางจากของกราไฟตมาก
เน�องจากจัดเรียงตัวเปนผลึกทรงแปดหนา ทำใหกลายเปนแรที่แข็ง
ทีส่ ดุ ตามสเกลของโมส (Moh's scale) กลาวคือ มีคา ความแข็งเทากับ
10 และสะทอนแสงเปนประกายขณะที่กราไฟตมีความแข็งที่ต่ำมาก

วารสารสงเสริมการลงทุน

กะรัต (Carat) เปนน้ำหนักซึง่ เปนมาตรฐานในการวัดน้ำหนักของ
อัญมณี ซึง่ เทียบกับมาตราเมตริกได 0.2 กรัม โดยเฉลีย่ แลวเพชรทีม่ ี
คุณภาพขนาด 1 กะรัต อาจจะตองขุดทำลายหินดินปริมาณมากมายถึง
50 - 250 ตัน ทำใหตนทุนผลิตเพชรมีมูลคาสูง

ความจริงแลวเพชรสามารถเกิดขึน้ บนผิวโลก
ขางบนไดเชนกัน กลาวคือ กรณีอุกกาบาตวิ่งชน
โลกดวยความเร็วสูง ทำใหเกิดสภาพแวดลอม
ความดันสูงและอุณหภูมสิ งู คลายคลึงกับชัน้ เนือ้ โลก
สงผลใหคารบอนจับตัวกันในรูปแบบโครงสรางที่
พิเศษกลายสภาพเปนเพชรขึ้น อยางไรก็ตาม
เพชรทีพ่ บตามปลองทีเ่ กิดจากการชนของอุกกาบาต
จะมีขนาดเล็กมาก
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ปจจุบันประเทศที่ผลิตเพชรหลักของโลก
ไดแก บอตสวานา ออสเตรเลีย รัสเซีย แองโกลา
แอฟริกาใต คองโก แคนาดา และนามิเบีย คิด
เปนสัดสวนรอยละ 94 ของปริมาณการผลิต
ทั้งหมด
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การทำเหมืองเพชรสามารถจำแนกเปน 2
รูปแบบหลัก
รูปแบบแรก คือ เหมืองเพชรแบบขุดเจาะ
ปลองภูเขาไฟ (Kimberlitic) เปนวิธีการที่ตองใช
เทคโนโลยีและเคร�องจักรขนาดใหญในการขุดเจาะ
ลงไปตรงปากปลองภูเขาไฟทีส่ งบแลว แลวลำเลียง
สินแรออกมาเพ�อหาผลึกเพชร เชน เหมืองเพชร
Jwaneng ในประเทศบอตสวานาของบริ ษ ั ท
เดอเบียรส ซึ่งสามารถผลิตเพชรได 12.5 – 15
ลานกะรัตตอป
รูปแบบทีส่ อง คือ เหมืองแบบทีล่ มุ (Alluvial)
เปนการขุดหาเพชรที่ถูกน้ำชะลางมาตามสายน้ำ
ภายหลังการเปลีย่ นแปลงทางธรณีวทิ ยา ซึง่ มีการ
เล�อนของเปลือกโลกดันใหเพชรขึน้ มาอยูท ผ่ี วิ โลก
และถูกน้ำชะลางไหลงมาตามทีร่ าบลุม ปากแมนำ้
และถูกกระแสน้ำพัดซัดจมไปอยูใตทะเลถูกฝงลึก
ลงไปใตทราย ซึ่งการหาเพชรดวยวิธีนี้จะมีขอดี
คือ ไดเพชรที่มีคุณภาพดีเพราะไมถูกกระทบ
กระแทกจากเคร�องจักรกลที่เจาะหาเพชรตาม
ปลองภูเขาไฟ แตมขี อ เสีย คือ เพชรกระจัดกระจาย
เปนพื้นที่กวางขวางหลายรอยตารางกิโลเมตร
เชน เหมืองเพชรที่ประเทศบราซิล
ประเทศตางๆ จะใหสัมปทานเหมืองแก
บริษัทตางชาติ โดยบริษัท เดอเบียรสซึ่งเปน
บริษัทเกาแกกอตั้งเม�อป 2431 และปจจุบันมี
สำนักงานใหญตง้ั อยูท น่ี ครโจฮันเนสเบิรก ประเทศ
แอฟริกาใต นับเปนผูประกอบธุรกิจเหมืองเพชร
รายใหญที่สุดในโลก ทั้งนี้ บริษัท เดอเบียรส

ไดตระหนักถึงความจำเปนในการจำกัดปริมาณเพชรที่จะวางจำหน�าย
ทำใหพยายามควบรวมกิจการเหมืองเพชรเพ�อควบคุมอุปทาน ในชวง
คริสตศตวรรษที่ 1990
ในปจจุบันบริษัท เดอเบียรสมีบริษัทคูแขงในธุรกิจเหมืองเพชร
เพิม่ ขึน้ โดยคูแ ขงสำคัญ คือ บริษทั Alrosa ซึง่ เปนบริษทั ประกอบธุรกิจ
เหมืองเพชรรายใหญที่สุดของรัสเซีย นับเปนผูผลิตและจำหน�าย
เพชรดิบรายใหญอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ยังมี บริษัท Rio Tinto
และบริษัท Petra Diamonds อีกดวย
อนึ่ง บริษัท BHP Billiton ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจเหมืองแร
รายใหญทส่ี ดุ ในโลก และเปนเจาของเหมืองเพชรโดยมีสว นแบงตลาด
เพชรดิบคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของมูลคาจำหน�ายเพชรดิบ
ทั่วโลก ไดขายกิจการในสวนเหมืองเพชรใหแกบริษัท Dominion
Diamond Corporation ในชวงตนป 2556

เพชรเกรดใชเปนเคร�องประดับรอยละ 25 ของทั้งหมด

เดิมเคยมีการผลิตเพชรดิบไดมากถึง 177 ลานกะรัต เม�อป 2548
แตปริมาณการผลิตไดลดลงเหลือเพียง 118 ลานกะรัต เม�อป 2552
เม�อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ สำหรับในป 2555 ปริมาณการผลิตไดเพิ่มขึ้น
เปน 128 ลานกะรัต โดยรัสเซียเปนประเทศผลิตมากทีส่ ดุ 35 ลานกะรัต
รองลงมา คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) 21.5 ลานกะรัต
บอตสวานา 20.6 ลานกะรัต ซิมบับเว 12 ลานกะรัต และแคนาดา
10.5 ลานกะรัต
สำหรับผลผลิตเพชรดิบจากการทำเหมือง มีสัดสวนเพียงรอยละ
25 ทีเ่ ปน Gem - quality diamond กลาวคือ มีความสวยงามเพียงพอ
สำหรับการนำไปใชเปนวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมผลิตเคร�องประดับ และ
หากคิดเปนมูลคาแลว เพชรที่ใชเปนเคร�องประดับจะมีสัดสวนรอยละ
95 ของรายไดของเหมืองทั้งหมด
สวนเพชรที่ไมสวยงามแลว จะถือเปนผลพลอยไดของเหมือง
แรเพชร โดยนำไปใชประโยชน ในดานอุตสาหกรรม เชน ทำประตู
ยานอวกาศเพราะมีความแข็งที่ดีที่สุด สามารถทนตอแรงเสียดสีใน
ขณะที่ยานขับเคล�อนดวยความเร็วสูง ทำเคร�องตัด เคร�องเจียรหัว
สวานเพ�อการขุดเจาะ เปนตน

จะดำเนินการในตลาดเสรีนอยมาก โดยเกือบ
ทัง้ หมดจะจำหน�ายผานบริษทั Diamond Trading
Company (DTC) ในเครื อ ข า ยของบริ ษ ั ท
เดอเบียรส ซึ่งไดจัดตั้งธุรกิจขึ้นเพ�อรับซื้อ จัดชั้น
คุณภาพ ผลผลิตเพชรทีย่ งั ไมไดเจียระไน จากนัน้
จะจัดจำหน�ายเพชรใหแกแหลงเจียระไนเพชร
สำคัญของโลก

จุดเปลีย่ นสำคัญของอุตสาหกรรมเพชรของโลกเกิดขึน้ ในป 2413
เม�อมีการขุดพบเพชรจำนวนมหาศาลในแอฟริกาใตทำใหราคาเพชรใน
ตลาดโลกมีแนวโนมที่จะตกต่ำลง ดังนั้น นักลงทุนเหมืองเพชรจึงได
รวมตัวกันเปนบริษัทที่ช�อวา De Beers Consolidated Mines, Ltd
หรือเรียกสัน้ ๆ วาบริษทั เดอเบียรส เม�อป 2431 เพ�อสามารถควบคุม
ปริมาณการผลิต ซึง่ ปจจุบนั บริษทั Anglo American ซึง่ เปนผูป ระกอบ
ธุรกิจเหมืองแรใหญเปนอันดับ 2 ของโลก และตระกูล Oppenheimer
ถือหุน ใหญในบริษทั เดอเบียรส โดยถือหุน ฝายละรอยละ 45 ขณะที่
อีกรอยละ 10 ถือหุนโดยกองทุนของรัฐบาลประเทศบอตสวานา
สำหรับในป 2555 ทั่วโลกมีการจำหน�ายเพชรดิบคิดเปนมูลคา
ประมาณ 15.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ เดิมจะจำหน�ายเพชรดิบ

สวนบริษัท Alrosa ผูประกอบธุรกิจเหมือง
เพชรใหญอันดับ 2 ของโลก มีบทบาทเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันพอคาชาวอินเดียเริม่ มีบทบาทมากขึน้
ในธุรกิจคาเพชรโดยการมีเครือขายการคาเพชร
ทัว่ โลก ทำใหพอ คาอินเดียเริม่ มีอทิ ธิพลตอการคา
เพชรมากขึ้น
สำหรับศูนยกลางการคาเพชรของโลก ไดแก
นครแอนตเวิรป ซึง่ เปนเมืองใหญอนั ดับ 2 ของ
ประเทศเบลเยียม ซึง่ เพชรดิบเปนสัดสวนสูงถึง
รอยละ 80 จะจำหน�ายผานนครแหงนี้ โดยมี
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จำกัดอุปทานเพ�อไม ใหเพชรราคาตก

ขณะเดียวกันบริษทั เดอเบียรส ไดพยายาม
หันไปเนนดำเนินธุรกิจในขั้นปลายน้ำ โดยเฉพาะ
การสรางแบรนดของตนเองและรวมลงทุนกับ
บริษัท LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
SA ของฝรั่งเศส ในการเปดรานคาปลีกเพชร
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นอกจากนี้ ยังมีการผลิตเพชรที่สังเคราะหขึ้นทางวิทยาศาสตร
อีกปละประมาณ 1,000 ลานกะรัต เกือบทัง้ หมดนำไปใช ในอุตสาหกรรม
ตางๆ ไมนิยมนำมาใชเปนเคร�องประดับแตอยางใด โดยเดิมอดีต
สหภาพโซเวียตมีโรงงานผลิตเพชรสังเคราะหเพ�อใช ในอุตสาหกรรม
จำนวนนับสิบโรง แตเม�อสหภาพโซเวียตลมสลาย ทำให โรงงานเหลานี้
โดยเฉพาะในประเทศยูเครน ไดดัดแปลงเคร�องจักรเพ�อใชผลิตเพชร
สังเคราะหเพ�อใชเปนเคร�องประดับ โดยในระยะหลังจะคุณภาพดีขึ้น
มาก จนบางครั้งผูเชี่ยวชาญยังไมสามารถตรวจสอบไดถูกตองวาเปน
เพชรสังเคราะห

อยางไรก็ตาม ในระยะ 10 ปทผ่ี า นมา บริษทั
เดอเบียรส ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางทางธุรกิจ
(business model) จากนโยบายควบคุมอุปทาน
ของตลาด มาเปนนโยบายการตอบสนองอุปสงค
ของตลาด สงผลใหสว นแบงตลาดคาสงเพชรของ
บริษทั เดอเบียรส มีแนวโนมลดลงตามลำดับ โดย
ในป 2556 หากคิดตามราคาแลว เหลือเพียง
ประมาณรอยละ 38 ของมูลคาการจำหน�ายเพชรดิบ
ทัง้ หมดทัว่ โลก และหากคิดตามปริมาณแลว จะมี
สัดสวนจะนอยลงกวานี้อีกมาก
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บริษทั ทำการคาเพชรดิบประมาณ 400 แหง บริษทั
ที่ทำการคาขายเพชรที่เจียระไนแลว 700 แหง
และมีอีกประมาณ 100 แหงที่ทำการคาเพชร
สำหรับอุตสาหกรรม
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สำหรับศูนยกลางคาเพชรที่สำคัญของโลก
รองลงมามี 4 เมือง ไดแก เขต Ramat Gan
ของนครเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา และ
นครมุมไบ ประเทศอินเดีย
บริษทั เดอเบียรสจะจัดสรรโควตารับซือ้ เพชร
ที่ยังไมไดเจียระไนจากแหลงตางๆ และแบงขาย
เพชรทีร่ บั ซือ้ นัน้ ใหแกศนู ยกลางการเจียระไนเพชร
และคาเพชรทั้ง 5 แหง รวมทั้งจะเก็บสต็อก
เพชรดิบและเพชรเจียระไนแลวบางสวนไวชว่ั คราว
เพ�อสรางสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของ
เพชร อันจะชวยมิใหเพชรมีราคาตกต่ำมากเกินไป
ขณะที่ประเทศอินเดียเปนผูนำในการคาเพชร
ขนาดเล็ก
ในระยะหลัง ตลาดเพชรดิบของยุโรปตอง
เผชิญกับประเด็นทางการเมือง ดังนั้น จึงเริ่มมี
การเคล�อนยายสถานที่ซื้อขายเพชรดิบไปยัง
ภูมิภาคอ�น โดยเฉพาะรัฐดูไบ ทวีปเอเชีย และ
ภาคใตของทวีปแอฟริกา

ตะวันตกและอินเดีย
เปนศูนยกลางเจียระไนเพชร

ปกติการนำเพชรดิบมาเจียระไนจะมีจุด
มุง หมายเพ�อใหไดประโยชนสงู สุดจากการสะทอน
ของแสง ทำใหเพชรมีประกายสูงสุด แมอาจทำ
ใหนำ้ หนักเพชรภายหลังเจียระไนแลวอาจจะลดลง
เปนสัดสวนมากถึงรอยละ 50 ก็ตาม
การเจียระไนสามารถทำเปนรูปทรงตางๆ

ไดหลากหลาย ตั้งแตรูปสี่เหลี่ยม รูปหัวใจ รูปหยดน้ำ แตรูปทรงที่ทำให
เพชรสองประกายไดสวยงามที่สุด คือ รูปกลมเหลี่ยมเกสร โดยหาก
เพชรเจียระไนดีพอ จะทอประกายแพรวพราวเลนแสงไดดีเยี่ยม โดย
แสงจะวิง่ เขาไปในเนือ้ เพชรและเกิดการหักเหภายในวิง่ จากเหลีย่ มหนึง่
ไปยังอีกเหลี่ยมหนึ่ง แลวจึงพุงออกมาทางพื้นผิวหนาตัดของเพชร
ทำใหเกิดความสวางสวยงาม แตกตางจากเพชรทีเ่ จียระไนผิดสวน จะ
ปลอยใหแสงวิ่งไปยังฐานดานลาง การเลนแสงแพรวพราวจึงนอยลง
สำหรับชางเจียระไนเพชรจะตองใชแรงงานที่มีฝมือและความ
ชำนาญมากกวาชางที่เจียระไนพลอย ตองมีความเชี่ยวชาญทั้งในดาน
วิทยาศาสตร ทักษะ และประสบการณอยางต่ำ 3 ป เน�องจากเพชรมี
ราคาสูงมาก แมจะมีความแข็งมาก แตเปราะ ดังนั้น หากเจียระไนไม
ถูกตองแลว จะแตกหักไดงา ย ดังนัน้ ตองมีการคำนวณอยางรอบคอบกอน
การเจียระไน โดยตองแมนยำในการจัดองศาในการเจียระไนแตละมุม
รวมทั้งตองคำนึงถึงรูปทรงการเจียระไน เพ�อใหไดรูปแบบมาตรฐาน
สำหรับศูนยกลางการเจียระไนเพชรดั้งเดิมของโลกประกอบ
ดวยนครแอนตเวิรป กรุงลอนดอน นครนิวยอรก นครเทลอาวีฟ
กรุงอัมสเตอรดัม จะเนนการเจียระไนเพชรขนาดใหญ
สวนการเจียระไนเพชรขนาดเล็ก กลาวคือ ขนาดเม็ดละ 3 - 20
สตางค หรือ ขนาด 0.03 - 0.20 กะรัต เพ�อใช ในการตกแตง
เคร�องประดับ จะอยูในประเทศทีม่ แี รงงานราคาถูก โดยมีศนู ยกลาง คือ
เมืองสุราษฐ ในรัฐคุชราชของอินเดีย
ปจจุบนั อินเดียนับเปนประเทศผูผ ลิตเพชรเจียระไนรายใหญทส่ี ดุ
ของโลก โดยมีสดั สวนคิดเปนรอยละ 60 ในเชิงมูลคา (เหรียญสหรัฐฯ)
หรือรอยละ 82 ในเชิงน้ำหนัก (กะรัต) และสูงถึงรอยละ 95 ในเชิง
ปริมาณ (จำนวนเม็ด) โดยอินเดียมีชา งเจียระไนเพชรมากถึง 8 แสนคน
ซึ่งไดรับการยอมรับวามีทักษะและความเชี่ยวชาญการเจียระไนเพชร
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะเพชรที่มีขนาดเล็ก
อุตสาหกรรมเจียระไนเพชรของอินเดีย กำลังอยูในระหวางการ
กาวจากการผลิตเพชรขนาดเล็ก ไปสูการเจียระไนเพชรที่มีขนาดใหญ
และมีคณ
ุ ภาพสูงขึน้ มีรปู แบบการเจียระไนและสีสนั ทีห่ ลากหลาย เพ�อ
เพิ่มสวนแบงมูลคาการคาเพชรโลกใหสูงขึ้น

นอกจากนี้ มีประเทศอ�นๆ ที่เชี่ยวชาญในดานการเจียระไนเพชร
ขนาดเล็ก เชน จีน ไทย นามิเบีย บอตสวานา ฯลฯ โดยกรณีของไทย
แมไมมีแหลงเพชรดิบภายในประเทศแตอยางใด ตองนำเขาจาก
ตางประเทศทั้งหมด และเปนการยายฐานการผลิตจากประเทศที่มี
ช�อเสียงในการเจียระไนเพชร เชน เบลเยียม อิสราเอล และอังกฤษ
ดังนัน้ ผูป ระกอบการสวนใหญจงึ เปนบริษทั ตางชาติ หรือรวมทุนกับ
ตางชาติ และไดรับการสงเสริมการลงทุน โดยสวนใหญจะเจียระไน
เพชรขนาดตั้งแต 0.15 กะรัต ขึ้นไป

ภายหลังเจียระไนแลว จะมีการซื้อขายในตลาดคาสงซึ่งเรียกวา
bourses ซึง่ มีการจดทะเบียนทัว่ โลกจำนวน 28 แหง จากสหพันธตลาด
กลางคาเพชรโลก (World Federation of Diamond Bourse WFDB) โดยกรณีของประเทศไทย ไดรบั การยอมรับใหเปนศูนยกลาง
การคาเพชรอันดับที่ 23 ของโลกอยางเปนทางการ
สำหรับการขายปลีก จะมีขนาดประมาณ 55 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ตอป มีรานชั้นนำสำหรับจำหน�ายเพชรราคาสูง เปนตนวา
Tiffany & Company สวนการคาปลีกเพชรขนาดเล็กซึง่ มีราคาต่ำกวา
จะมีการจำหน�ายผานรานคาปลีกขนาดเล็กและผานออนไลน เปนตนวา
Blue Nile
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ตลาดเพชรเจียระไนภายใตการรับรองของ WFDB

แตในยุคปจจุบนั ภาวะสังคมเปลีย่ นแปลงไป
คนอยูเปนโสดมากขึ้น แตงงานนอยลง ดังนั้น
ในป 2547 บริษัท เดอเบียรสจึงไดออกแคมเปญ
การตลาดตัวหนึ่งช�อวา The Right hand ring
โดยทั่วไปแลวแหวนแตงงานจะใสที่มือซาย แต
The Right hand ring บอกวาผูห ญิงทุกคนสามารถ
ซื้อแหวนเพชรใหตัวเองได โดยไมจำเปนตองรอ
แตงงานหรือรอผูช ายซือ้ ให การซือ้ และสวมแหวน
เพชรทีม่ อื ขวาแสดงถึงความเกงและความมีอสิ ระ
ซึง่ โฆษณาชุดนี้ไดรบั การตอบรับและทำใหยอดขาย
แหวนเพชรเพิ่มสูงขึ้นอีกเชนกัน

วารสารสงเสริมการลงทุน

ปจจุบันเพชรเจียระไนที่เปนเพชรขนาดเล็กโดยคนไทยเปนที่
ยอมรับของตลาดคาเพชรและประเทศผูผลิตที่สำคัญ รวมถึงไดรับ
การยอมรับจากตลาดเพชรของโลก ทัง้ นี้ มีการประมาณวาในปจจุบนั
ประเทศไทยมีชางเจียระไนเพชรไมต่ำกวา 7,000 คน โดยมีโรงงาน
เปนตนวา บริษัท โรซี่ บลูไดมอน จำกัด ที่เมืองพิษณุโลกกอตั้งมา
ตั้งแตป 2532 โดยจะสงออกเพชรที่ผานการเจียระไนแลวไปยังบริษัท
โรซี่บลูเอ็นวี ซึ่งเปนสำนักงานใหญตั้งอยูในประเทศเบลเยียม

ผูประกอบธุรกิจเพชรจะพยายามใชการ
โฆษณาประชาสัมพันธเพ�อใหเกิดอุปสงคตอ
เพชรมากขึน้ โดยสรางภาพลักษณ ใหผคู นทัว่ ไป
เขาใจวาเพชรเปนสิ่งที่เลอคา ในชวงเศรษฐกิจ
ตกต่ำครั้งใหญภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1
อุปสงคตอ เพชรลงมาก ดังนัน้ บริษทั เดอเบียรส
ได โฆษณาโดยใชแนวความคิดที่วา เพชรคือ
สัญลักษณแหงความรักและการแตงงานที่มั่นคง
และยืนยาว ทำใหผบู ริโภคเช�อวามีเพียงแหวนเพชร
เทานั้นที่ควรคูกับแหวนหมั้นหรือแหวนแตงงาน
โดยถึ ง กั บ มี ค ำขวั ญ ของบริ ษ ั ท ออกมาว า A
Diamond is Forever ทำให Demand ของตลาด
เพชรเพิ่มขึ้นตั้งแตนั้นเปนตนมาเพราะเจาสาว
ทุกคนที่จะแตงงานอยากจะไดแหวนเพชรเปน
แหวนหมั้นหรือแหวนแตงงานดวยกันทุกคน

ดวยเหตุนี้เองลูกคาทานนี้จึงสืบเสาะหาแหลงที่มาของสรอยจน
ทราบวาเปนสินคาที่มาจากรานดอยซิลเวอร จึงเกิดการถายทอด
องคความรูซึ่งกันและกัน ผลักดันจนกลายเปนสินคาสงออกไปยัง
ตางประเทศ ซึ่งมีลูกคาหลักไดแก สหรัฐอเมริกา บราซิล และจีน
ผลิตภัณฑยอดนิยมคือ สรอยเงินถัก หากเจอสรอยแบบนี้ที่ไหนจะ
รูทันทีเลยวาเปนของจังหวัดน�าน จากรูปแบบเรียบๆ พัฒนาจนกลาย
เปนงานจิวเวลรี่ที่โดดเดน ที่เนนความละเอียดและพิถีพิถัน

บทบาทของบีโอไอที่กาวเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของการลงทุนของดอยซิลเวอร เริ่มตนตั้งแต
คุณพิมพรไดเขารวมงานสัมมนาที่ทางศูนยของ
บีโอไอจังหวัดเชียงใหมจัดขึ้น ซึ่งนำไปสูการขอรับ
การสงเสริมการลงทุน จนถึงขัน้ ตอนการไดรบั การ
สงเสริมการลงทุน บีโอไอได ใหทั้งคำแนะนำ
การประสานงานและไดรับความสะดวก รวมทั้ง
ใหสิทธิประโยชนการลงทุน โดยบริษัทไดรับการ
ยกเวนอากรขาเขาเคร�องจักร เคร�องมือ อุปกรณ
และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป
และหลังจากครบเวลา 8 ปแลว บริษัทจะได
สวนลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 5
ตอเน�องอีก 5 ป นอกจากนี้ยังไดรับการยกเวน
อากรขาเขาวัตถุดิบที่ใช ในการผลิตเพ�อสงออก
อีกดวย

สำหรับการฝาดานปญหาและอุปสรรคจนมาถึงวันแหงความสำเร็จ
คือ การยอมรับวาตนเองมีโลกทัศนที่ไมกวาง มุมมองที่ไมไกล เพราะ
ไมไดรบั การศึกษาทีส่ งู นัก จึงเปดใจกวางเรียนรูแ ละพัฒนารูปแบบตางๆ
ผานการแนะนำจากลูกคา โดยคุณพิมพรจะทำตามความตองการของ
ลูกคาอยางเต็มศักยภาพ พัฒนารูปแบบไปเร�อยๆ ควบคูไ ปกับการพัฒนา
คนและวัตถุดิบ โดยใชความซ�อสัตย และความรับผิดชอบสรางความ
เช�อมั่นใหแกลูกคา สรางความมั่นใจใหกับธุรกิจ
ความมุง มัน่ พัฒนางานดวยการลงมืออยางจริงจัง และเรียนรูผ า น
ประสบการณ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอจากลูกคาถือ
เปนปจจัยหนึง่ ในการสรางความสำเร็จสูเ สนทางธุรกิจของคุณไดเฉกเชน
บริษัท ดอยซิลเวอรแฟคเตอรี่ จำกัด
ปณิธานในการทำงานที่เปนรากฐานการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
คือ ความซ�อสัตย ตั้งแตขั้นเริ่มกอรางสรางธุรกิจจนถึงการขยายฐาน
ลูกคา ดวยเพราะความเช�อมั่นของลูกคาและการชวยบอกตอจึงทำให
ดอยซิลเวอร มีลูกคาเพิ่มขึ้นอยางตอเน�อง ถือวาเปนการสะสมความ
เช�อมั่นจากลูกคาที่สงผลระยะยาวตอธุรกิจ
นอกเหนือจากปณิธานการทำงานที่มุงเนนดานความซ�อสัตยแลว

ทัง้ นี้ เงินที่ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลนัน้
คุณพิมพรไดนำมาเปนเงินทุนหมุนเวียน ใหบริษทั
ดำเนินการไดแข็งแรงขึ้น และยังนำไปเปน
สวัสดิการเพ�อสรางแรงจูงใจใหพนักงานทำงาน
อยางเต็มความสามารถ เพิม่ การผนึกกำลังพัฒนา
ดอยซิลเวอร ใหกา วขึน้ สูเ วทีธรุ กิจระดับสากลอยาง
เขมแข็งตอไป

บีโอไอพรอมอยู
เคียงขางบนเสน
ทางการลงทุนของคุณ
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การใหความสำคัญกับการเรียนรูแ ละพัฒนา ถือวา
เปนหัวใจสำคัญของดอยซิลเวอรดว ยเชนกัน โดย
หน�วยงานที่มีบทบาทในการชวยใหความรู ความ
เขาใจดานการลงทุน คือ บีโอไอ โดยศูนยเศรษฐกิจ
การลงทุนภาคที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม) ซึง่ มีหนาที่
ดูแลนักลงทุน ผูประกอบการใน 17 จังหวัด
ภาคเหนือ

วารสารสงเสริมการลงทุน

การทำธุรกิจนอกจากความรูค วามสามารถแลว เร�องของโชคชะตา
ก็มีสวนสำคัญที่ทำใหธุรกิจเจริญกาวหนา ความโชคดีครั้งนี้เกิดขึ้นเม�อ
มีลูกคาจากสหรัฐอเมริกา ตามหาสรอยเงินถักที่เขาเคยเห็นในนิตยสาร
ซึง่ การไดลงในนิตยสารครัง้ นัน้ เกิดจากลูกคาทานหนึง่ ไดซอ้ื สินคาจาก
ดอยซิลเวอรไป และนำสรอยเงินเสนนัน้ ไปปรับปรุงรูปแบบบางประการ
จนมีรูปแบบที่สวยงาม เหมาะกับรสนิยมของชาวตะวันตก และนำภาพ
สรอยเงินลงโฆษณาในนิตยสาร

ปโตรเคมี และสถานการณพลังงานที่นาสนใจ

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล

บีดานพลัโอไอ
กับการสรางความมั่นคง
งงานของไทย
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เม�อปลายเดือนมีนาคม ตอเดือนเมษายน 2556 คนไทยเราอยูในเวลาตองชวยกันประหยัดพลังงาน เพราะมีขา ววา
พมาจะหยุดซอมโรงแยกกาซชัว่ คราว ทำใหไมสามารถสงกาซธรรมชาติมาทีป่ ระเทศไทยไดในชวงขณะหนึง่ ซึง่ อาจสงผล
ใหปริมาณการผลิตไฟฟาไมเพียงพอตอความตองการใชในชวงเวลานัน้

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ภาครัฐจึงตองขอความรวมมือประชาชน
ในการรวมมือกันประหยัดพลังงาน ทำใหเหตุการณ
นัน้ ไดผา นมาอยางราบร�น ไมมเี หตุการณไฟฟาดับ
ครั้งใหญในประเทศไทย อยางที่พวกเราวิตกกัน

วันนี้เราจะมาดูสถานการณดานพลังงานของประเทศไทยเราเอง
วาเปนอยางไร และแนวโนมการลงทุนในธุรกิจนี้เปนอยางไรในอนาคต
เพ�อรองรับการเปดเสรีอาเซี่ยนดวย

จากเหตุการณครั้งนั้นทำใหคนไทยเริ่มวิตก
กังวลวา ปริมาณการผลิตไฟฟาจะไมเพียงพอตอ
ความตองการใช ในประเทศ การตองหาแหลง
พลังงานเพ�อการผลิตไฟฟา

จากขอมูลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือ กฟผ.
ทำใหทราบวาปจจุบัน ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟาตามสัญญารวม
33,051.0 เมกะวัตต ในขณะที่มีปริมาณความตองการไฟฟาสูงสุด
26,598.1 เมกะวัตต (ขอมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556)

ปริมาณการผลิตไฟฟาของไทยเพียงพอหรือไม

สวนปริมาณไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตางประเทศ
มาจากการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังน้ำของลาว
2,104.6 เมกะวัตต

จากกำลังผลิตรวมดังกลาว แยกเปนปริมาณกำลังผลิตจาก
พลังงานความรอนรวม 18,178.0 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 55
พลังความรอน 8,589.7 เมกะวัตตคิดเปนรอยละ 26.9 พลังงาน
หมุนเวียน 5,858.1 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 17.2 ไฟฟาจากสายสง
เช�อมโยง มาเลเซีย 300.0 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 0.9 และกังหัน
กาซและเคร�องยนตดีเซล 124.4 เมกะวัตต คิดเปนรอยละ 0.4
กำลังผลิตตามสัญญารวม33,051.0 เมกะวัตต
(16 พฤษภาคม 2556)
ความตองการไฟฟาสูงสุด 26,598.1 เมกะวัตต
(16 พฤษภาคม 2556)

พลังความรอน
8,589.7 MW
(26.0%)

พลังความรอนรวม
18,178.0 MW
(55.0%)

กังหันแกสและเคร�องยนตดเี ซล
124.4 MW (0.4%)
สายสงเช�อมโยงมาเลเซีย
300.0 MW (0.9%)

พลังงานหมุนเวียน
5,858.1 MW
(17.7%)

พลังน้ำไทย พลังน้ำลาว
3,424.2 MW 2,104.6 MW
(58.5%)
(35.9%)

พลังงานหมุนเวียน
ในประเทศ 3,753.5 MW (11.3%)
สปป. ลาว 2,104.6 MW (6.4%)

ชีวมวล+อ�น ๆ
329.3 MW (5.6%)

GWh

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

1.9%

2.1%

เพิ่มขึ้น
4.05%

2.2%

เพิ่มขึ้น
1.4%

2.1%

ไมเพิ่มขึ้น

1.2%

เพิ่มขึ้น
8.5%

1.1%
ลดลง
0.9%

1.0%

เพิ่มขึ้น
9.3%

66.1%

66.7%

67.0%

67.4%

68.7%

69.0%

69.2 %

32.0%

31.2%

30.8%

30.5%

30.1%

29.9%

29.8%

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

ลูกคาตรง
กฟภ.
กฟน.

45
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

สำหรับไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน มีกำลังผลิตรวม 5,858.1
เมกะวัตต มาจากในประเทศ 3,753.6 เมกะวัตต แยกเปนมาจาก
พลังงานจากน้ำในประเทศ 3,424.2 เมกะวัตต ชีวมวล 329.3 เมกะวัตต

วารสารสงเสริมการลงทุน

จากขอมูลดังกลาว จะเห็นวาปริมาณการ
ผลิตรวม 33,051.0 เมกะวัตต มีปริมาณทีเ่ พียงพอ
ที่จะรองรับปริมาณความตองการไฟฟาสูงสุด
26,598.1 เมกะวัตตได แตในปริมาณดังกลาว
ตองเปนการพึ่งพาพลังงานจากตางประเทศที่มา
จากลาวและมาเลเซียรวมกัน 2,404.6 เมกะวัตต
หากหักลบในสวนนี้ ไปแลวก็จะมีพลังงานไฟฟาที่
ผลิตในประเทศเอง เหลือ 30,646.4 เมกะวัตต
ซึง่ ก็ยงั เพียงพออยู แตกม็ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการ
ขาดแคลนในอนาคตเชนกัน หากไมมีการตั้ง
โรงไฟฟาเพิ่ม เน�องจากปริมาณความตองการใช
ของประเทศที่เพิ่มขึ้นทุกป ดูไดจากสถิติการขาย
พลังงานไฟฟาของกฟผ. ซึ่งในชวง 6 ปที่ผานมา
เพิม่ ขึน้ จาก 135,000 เมกะวัตต ในป 2549 เพิม่
เปน 168,000 เมกะวัตต ในป 2555

ภาพอุตสาหกรรมผูใชไฟฟาหลักของไทย
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ในอดีต ตั้งแตเริ่มการใชไฟฟาในประเทศ
จนถึงเม�อประมาณ 50 - 70 ปทแ่ี ลว ประเทศไทย
เปนประเทศเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมยังไม
เติบโตมากนัก ดังนั้น ผู ใชไฟฟาหลักของไทยใน
อดีต จึงเปนผู ใชประเภททีอ่ ยูอ าศัยและธุรกิจตางๆ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ตอมา ภายหลังจากการจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ทำใหภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
มีการเติบโตมากขึ้น โดยสัดสวนการใชพลังงาน
ไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมก็มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น
ตามไปดวยเชนกัน

จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ทำให

ภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยมีการเติบโตมาก
ในชวง 20 ปทผ่ี า นมา สัดสวนการใชพลังงาน
ไฟฟาสูงสุดของไทยมาจากการใชงานในภาค
อุ ต สาหกรรม หากมองเฉพาะป 2555 ภาค
อุตสาหกรรมไทยมีสดั สวนการใชพลังงานไฟฟาสูง
ถึงรอยละ 44.69 รองลงมาคือ ผู ใชจากทีอ่ ยูอ าศัย
รอยละ 22.5 ภาคธุรกิจ รอยละ 16.74 กิจการ
ขนาดเล็ก รอยละ 10.52 และอ�นๆ รอยละ 5.52

สัดสวนการใชพลังงานไฟฟา
(แยกตามประเภทผูใชไฟฟา)
ทีอ่ ยูอ าศัย
22.53%
ธุรกิจ
16.74%

กิจการขนาดเล็ก
10.52%
อ�นๆ 5.52%

อุตสาหกรรม
44.69%

ไมรวมลูกคาตางประเทศของ กฟผ.

หมายเหตุ : ขอมูล ณ ธ.ค. ป 2555 รวบรวมโดย อผฟ.

กาซธรรมชาติเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาหลักของไทย

เม�อ 40 ปทแ่ี ลว ประเทศไทยใชนำ้ มันเตาเปนเชือ้ เพลิงหลักในการ
ผลิตไฟฟา จนกระทั่งเม�อป 2522 จึงไดเริ่มมีการใชกาซธรรมชาติเปน
เชือ้ เพลิงในการผลิตไฟฟาแทน และไดเพิม่ สัดสวนการใชกา ซธรรมชาติ
เปนเชือ้ เพลิงหลักในการผลิตไฟฟา เม�อประมาณป 2529 ซึง่ ประเทศไทย
เริ่มมีโรงแยกกาซธรรมชาติเกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง จนถึงปจจุบัน
ป 2555 ทีเ่ พิง่ ผานมานี้ ประเทศไทยใชกา ซธรรมชาติเปนเชือ้ เพลิง
หลักในการผลิตไฟฟา โดยมีสดั สวนสูงถึงรอยละ 67 ซึง่ สวนใหญจะเปน
การใชกา ซธรรมชาติจากแหลงผลิตของไทยเอง รองลงมาคือ พลังงาน
หมุนเวียน ประมาณรอยละ 17 ถานหินลิกไนต รอยละ 10 ถานหิน
นำเขา รอยละ 9 และน้ำมันเตา ซึ่งเคยเปนเชื้อเพลิงหลักในอดีต
ไดลดสัดสวนการใชผลิตไฟฟาลงเหลือรอยละ 1 เทานั้น และคาดวา
สัดสวนการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา จะมี
สัดสวนที่สูงเกือบรอยละ 70 เชนนี้ ไปอีกไมนอยกวา 5 ป หรือจนกวา
ประเทศไทยจะหาเชื้อเพลิงอ�น โดยเฉพาะเชื้อเพลิงจากกลุมพลังงาน
หมุนเวียนมาใชผลิตไฟฟา แทนกาซธรรมชาติในอนาคต ซึ่งไดมีการ
สำรวจและประมาณการแลววา กาซธรรมชาติทข่ี ดุ เจาะของประเทศไทย
จะสามารถนำมาใชไดถึงป 2575 หรืออีกเพียง 19 ปเทานั้นเอง

กาซธรรมชาติ

ที่ขุดเจาะของไทยสามารถใชได
อีกเพียง 19 ปเทานั้นเอง

สัดสวนการใชเชือ้ เพลงในการผลิตไฟฟา ป 2555
พลังงานไฟฟาทีผ่ ลิตและซือ้ 173,205 ลานหนวย
พลังงานหมุนเวียน 13%
ในประเเทศ
7%
พลังงานน้ำ
ชีวมวล
อ�นๆ

5%
2%
0.01%

สปป. ลาว

6%

พลังงานน้ำ

6%

กาซธรรมชาติ
67%

ถานหินนำเขา 9%

น้ำมันเตา 1%
ลิกไนต 10%
มาเลเซีย 0%

กาซธรรมชาติในประเทศมีเหลือใชถงึ ป 2575 หรืออีก 21 ป
4,000

Unit :
MMscfd
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1,000
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ทีม่ า: ปตท. 2011 พิจารณาจากปริมาณสำรอง (2P) 22.87 ลานลานลูกบาศกฟตุ

การจัดการเพ�อรองรับการใชไฟฟาในอนาคต

จากปริมาณการใชพลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ มาโดยตลอดของประเทศไทย
ในชวง 20 ปหลังมานี้ จึงทำใหตองมีการจัดตั้งหน�วยงานที่ดูแลเร�อง
พลังงานขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งแตเดิมประเทศไทยไมเคยมีหน�วยงาน
ระดับกระทรวงที่ดูแลเร�องการจัดการดานพลังงานโดยตรงมากอน
กระทรวงพลังงานเปนหน�วยงานระดับกระทรวงที่ไดจัดตั้งเม�อ
ประมาณป 2545 เพ�อกำกับดูแลและวางแผนนโยบายดานพลังงาน
ของประเทศไทย สวน กฟผ. เปนหน�วยงานรัฐวิสาหกิจทีม่ หี นาที่ในการ
ผลิตไฟฟา เพ�อเขาสูระบบไดยายมาอยูภายใตการกำกับดูแลของ
กระทรวงพลังงานที่ไดจัดตั้งขึ้นมาใหมนี้

ตามแผนบริหารจัดการความเสีย่ งดานพลังงาน
ไฟฟา ไดกำหนดไวหลายวิธี อาทิ
• การพึ่งพาตนเอง โดยใชเชื้อเพลิงใน
ประเทศเปนหลักและคุมคาที่สุด
• การซือ้ ไฟฟาจากประเทศเพ�อนบาน เพ�อ
ลดภาระดานการลงทุน
• การนำเขาเชือ้ เพลิงจากตางประเทศ เพ�อ
ใชผลิตไฟฟา แตตองไดรับการยอมรับวาไมมี
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน ถานหินสะอาด
เพ�อกระจายความเสี่ยงดานการใชเชื้อเพลิงผลิต
ไฟฟาใหมีความหลากหลาย
• การขนสงเชื้อเพลิงตางๆ โดยเฉพาะ
ระบบสายสงหรือระบบทอ
• การพัฒนาเพ�อใชมีการใชเชื้อเพลิงตาม
ฤดูกาลใหมากขึ้น เชน การผลิตไฟฟาจากน้ำ
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังไดสรางความ
รวมมือระหวางประเทศเพ�อนบาน ในการจัดหา
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Arthit North FPSO
Bongkot North
Arthit CPP
Bongkot South
ATJDA B17 Additional
B8 / 32
Pailink
Unocal gad II
Unocal 123
MTJDA B17
MTJDA A18

3,500

เราจึงมักเห็นการประชาสัมพันธเร�องการ
ประหยัดพลังงานออกมาอยูเสมอ เพ�อกระตุนให
ผู ใชไฟฟาไดคำนึงความสำคัญของการประหยัด
พลังงาน และการอนุรักษพลังงานควบคูกันไป
เพราะการสรางโรงไฟฟาขนาดใหญเพิ่มขึ้นเพียง
1 แหง เพ�อตอบสนองความตองการใชไฟฟาที่
เพิ่มขึ้น นอกจากจะตองลงทุนในระดับมากกวา
ระดับพันลานหรือหม�นลานแลว ยังอาจจะมีผล
กระทบดานสิ่งแวดลอมและผลกระทบดานความ
เปนอยูของประชาชนในชุมชนโรงไฟฟาที่ตามมา
อีกดวย

วารสารสงเสริมการลงทุน

ดีเซล 0%

ดังนั้น 2 หน�วยงานขางตน จึงตองมีหนาที่
ในการบริหารจัดการความเสีย่ งดานการใชพลังงาน
ไฟฟา เพ�อใหปริมาณไฟฟามีปริมาณเพียงพอกับ
ความตองการใช ในประเทศ โดยตองคำนึงถึงการ
ลงทุนที่ไมใหเปนภาระของประเทศมากจนเกิน
ไปนักควบคูไปดวย
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พลังงานงานไฟฟา เพ�อมารองรับความตองการใช
ไฟฟาในประเทศ ซึ่งจะมีการทำบันทึกขอตกลง
หรือทีม่ กั เรียกกันวา MOU รวม 4 ประเทศ ไดแก
จีน พมา ลาว และกัมพูชา กำลังผลิตไฟฟา รวม
11,500 เมกะวัตต โดยลาวเปนผูผ ลิตไฟฟาใหกบั
ไทยรายใหญทส่ี ดุ มีการลงนามในบันทึกขอตกลง
รวมกันสูงถึง 7,000 เมกะวัตต

วารสารสงเสริมการลงทุน
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การเช�อมโยงระบบไฟฟากับประเทศเพ�อนบานในปจจุบนั

การผลิตพลังงานไฟฟา
เพ�อรองรับความตองการในอนาคต

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ไดสง ผลใหความตองการใชไฟฟาเปลีย่ นแปลงไป
อยูตลอดเวลา ดังจะเห็นไดจากขอมูลปริมาณ
ความต อ งใช พ ลั ง งานไฟฟ า สู ง สุ ด ตั ้ ง แต ป 
2543 - 2553

ปริมาณความตองการพลังไฟฟาสูงสุด ป 2543 – 2553
ป

ความตองการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด
(เมกะวัตต)

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

14,918
16,126
16,681
18,121
19,326
20,538
21,064
22,586
22,568
22,596
24,630

เพิ่มขึ้น
(รอยละ)
8.79
8.10
3.44
8.63
6.65
6.27
2.56
7.23
- 0.08
0.12
9.00

ที่มา : ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของ กฟผ., สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ดังนัน้ เพ�อใหเกิดความชัดเจนของการพัฒนา
ในภาคการผลิตไฟฟากระทรวงพลังงาน โดย
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงไดมีการ
จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย

ในชวง 15 ปขา งหนา (2550 – 2564) ซึง่ จะเปนแผนพัฒนากำลังการ
ผลิตไฟฟาของทั้งประเทศ เพ�อสะทอนถึงแนวทางการจัดหาไฟฟาให
สอดคลองกับความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จะเปนผูดำเนินการผลิตไฟฟาเอง

หรือรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนเรียกวา IPP หรือรับซื้อไฟฟา
จากประเทศเพ�อนบานดวย แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาประเทศ Power
Development Plan (PDP) เปนแผนระยะยาวเพ�อใชเปนกรอบในการ
ลงทุน และการขยายกำลังการผลิตไฟฟาและระบบสงไฟฟาในอนาคต
ซึง่ มีการนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพ�อพิจารณาอนุมัติเปนรายโครงการไปตามขั้นตอน และจะมีการ
ปรับปรุงเปนระยะๆ ตามความเหมาะสมเพ�อใหไดแผนพัฒนากำลัง
ผลิตไฟฟาประเทศไทยในชวง 15 ปขา งหนา เพ�อเปนแผนจัดหาไฟฟา
ในระยะยาวใหเพียงพอตอการพัฒนาประเทศทัง้ ทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม เน�องจากการกอสรางโรงไฟฟาตองใชระยะเวลานานประมาณ
3 - 5 ป ขึ้นอยูกับประเภทโรงไฟฟา

ปริมาณกำลังผลิตไฟฟาที่ตองการและคาพยากรณความตองการไฟฟา ป 2554 – 2573
ป

ความตองการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด
(เมกะวัตต)

เพิ่มขึ้น
(รอยละ)

2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

23,249
24,568
25,913
27,188
28,341
29,463
30,754
32,225
33,688

5.67
5.47
4.92
4.24
3.96
4.38
4.78
4.54
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ทั้งนี้ ไดมีการพยากรณความตองการไฟฟา
ในแผน PDP 2010 วา ในชวงป 2554 - 2573
ความตองการไฟฟาจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละรอยละ
4.2 ซึ่งจะทำให ในชวงป 2554 - 2573 มีปริมาณ
ความตองการใชพลังงานไฟฟา ดังนี้

วารสารสงเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ แผนสาระสำคัญของ PDP 2010 สรุปโดยสังเขปงายๆ คือ
• กำลังผลิตไฟฟาสำรองของประเทศไมต่ำกวารอยละ 15
• กำหนดใหมีการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพ�อนบานในสัดสวน
ไมเกินรอยละ 25 ของกำลังผลิตทั้งหมด
• การเพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงานและการสงเสริมการผลิต
ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ ดวยระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวมกัน
(Cogeneration)
• ปรับสัดสวนการรับซื้อไฟฟาจาก SPP ใหสอดคลองกับการ
ดำเนินการรับซื้อไฟฟาจาก SPP ในชวงป 2552 - 2558 และสอดคลอง

กับ มติ กพช. เม�อวันที่ 24 สิงหาคม 2552
เร�องแนวทางการสงเสริมผลิตไฟฟาดวยระบบ
Cogeneration ซึ่งกำหนดใหป 2558 - 2564 มี
การรับซื้อไฟฟาจาก SPP ระบบ Cogeneration
ประเภท Firm ประมาณ 2,000 เมกะวัตต และ
ในป 2565 - 2573 กำหนดใหมีปริมาณ SPP
ระบบ Cogeneration เพิม่ ขึน้ ปละ 360 เมกะวัตต
ทั้งนี้ ผูผลิตไฟฟา Cogeneration ขนาดเล็กที่
ไมใชประเภท Firm จะรับซื้อโดยไมกำหนดระยะ
เวลาและปริมาณ
• พิจารณากำหนดใหมีการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานนิวเคลียร ในสัดสวนไมเกินรอยละ 10
ของกำลังผลิตทั้งหมดในระบบ เน�องจากมีตนทุน
การผลิตไฟฟาต่ำและไมปลอยกาซเรือนกระจก
ซึ่งเปนตัวแปรในการลดกาซเรือนกระจก

31 มีนาคม 2556 จะมีโครงการผลิตไฟฟาทีบ่ โี อไอใหการสงเสริมฯ
ไปแลวรวมจำนวนทั้งสิ้น 640 โครงการ คิดเปนกำลังการผลิตรวม
ทั้งสิ้น 28,078.3 เมกะวัตต เม�อเทียบกับที่ประเทศไทยมีกำลังผลิต
ไฟฟาที่มีในปจจุบันรวม 33,051.0 เมกะวัตต จะเปนกำลังผลิตไฟฟา
ที่มาจากโครงการบีโอไอถึงรอยละ 84.9 เม�อเทียบกับกำลังผลิตไฟฟา
ทั้งหมดที่ผลิตไดทั้งประเทศ

และหากพิจารณาวา ถารัฐตองลงทุนสรางโรงไฟฟาเองทัง้ หมด

ดังนั้น ถือวา สถานการณดานพลังงานของ
ไทย ยังอยูในสถานะที่มั่นคง มีกำลังผลิตไฟฟา
ที่เพียงพอกับความตองการ มีปริมาณสำรอง
เพียงพอ และยังมีการเพิ่มกำลังผลิตไวรองรับใน
อนาคตดวย เพียงแตตองมีการสำรวจแหลง
พลังงานที่จะใชผลิตไฟฟาเพิ่มเติม ไมวาจะเปน
การสำรวจหาแหลงกาซธรรมชาติเพิม่ การกระตุน
ใหมีการประหยัดพลังงานในทุกสวนของประเทศ
ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน การลดการใช
กาซธรรมชาติท่ีใชมาเปนเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟา และ
หันไปเพิม่ สัดสวนการใชพลังงานจากแหลงอ�นแทน
เชน ลม แสงอาทิตย ชีวมวล รวมถึงแหลง
พลังงานใหมเชน สาหราย
ส ว นบี โ อไอเอง ก็ ย ั ง คงมี น โยบายที ่ จ ะ
สนั บ สนุ น การลงทุ น ในกิ จ การผลิ ต ไฟฟ า อยู 
โดยเฉพาะการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานใหมๆ
เพ�อสรางความมัน่ ใจใหกบั นักลงทุน และประชาชน
ชาวไทยตอไป
ขอขอบคุณ ขอมูลจากกระทรวงพลังงาน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กลุมงานสงเสริมโครงการผลิตไฟฟา
สำนักบริหารการลงทุน 4
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ดังนั้น จะเห็นวา การผลิตไฟฟาที่มาจากผูผลิตไฟฟาเอกชน
รายใหญที่เสนอขายไฟฟาตามประกาศรับซื้อของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย หรือที่เรียกวา IPP ที่มีขนาดกำลังผลิตตั้งแต 90
เมกะวัตตขน้ึ ไป และการผลิตไฟฟาประเภท SPP รวมทัง้ VSPP ทีม่ า
จากผูผ ลิตไฟฟาภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไป ทีผ่ ลิตไฟฟาจำหน�าย
ใหกบั ระบบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ที่ไดรบั การสงเสริมฯ
จากบีโอไอ เปนกำลังผลิตไฟฟาทีส่ ำคัญยิง่ ทีช่ ว ยผลิตไฟฟาเพ�อรองรับ
ความตองการใชไฟฟาของไทย และชวยลดภาระการลงทุนสรางโรงไฟฟา
ของภาครัฐเอง ที่ในอดีตรัฐตองลงทุนเองทัง้ หมด เพ�อบริการประชาชน

อยางไรก็ตาม ยังมีผูสนใจที่จะขอรับการ
สงเสริมฯ ผลิตไฟฟาอยูอ กี เปนจำนวนมาก หากคิด
เปนกำลังผลิตไฟฟาที่จะเพิ่มขึ้นในชวง 3 - 5 ป
ขางหนา ซึง่ คาดวาน�าจะมีกำลังผลิตไฟฟาที่ไดรบั
การสงเสริมฯ จากบีโอไอเขาสูระบบอีกจำนวน
ไมนอ ย ซึง่ จะชวยสรางความมัน่ ใจดานพลังงาน
ใหแกนักลงทุนเปนอยางมาก

วารสารสงเสริมการลงทุน

สำหรับการผลิตไฟฟาจากโครงการที่ไดรบั การสงเสริมฯ จากบีโอไอ
มาจากโครงการที่มีขนาดทั้งเล็กและใหญ ดังนี้
• โครงการผลิตไฟฟาประเภท IPP (Independent Power
Producers) (ผูผ ลิตไฟฟาเอกชนรายใหญทเ่ี สนอขายไฟฟาตามประกาศ
รับซื้อของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ขนาดกำลังผลิตตั้งแต
90 เมกะวัตตขึ้นไป) จำนวน 13 โครงการ กำลังผลิตไฟฟารวม
15,893.6 เมกะวัตต
• โครงการผลิตไฟฟาประเภท SPP (Small Power Producers)
(ผูผลิตไฟฟาทั้งภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป
ที่ผลิตไฟฟาจำหน�ายใหกับ ระบบตามประกาศของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยที่ขนาดไมเกิน 90 เมกะวัตต) และ VSPP (Very
Small Power Producers) (ผูผลิตไฟฟาทั้งภาคเอกชน รัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปที่มีเคร�องกำเนิดไฟฟาของตนเอง ซึ่ง
จำหน�ายไฟฟาเขาระบบการไฟฟาขนาดไมเกิน 10 เมกะวัตต) จำนวน
627 โครงการ กำลังผลิตไฟฟารวม 12,184.7 เมกะวัตต ซึ่งมาจาก
เชือ้ เพลิงที่ใชผลิตไฟฟาหลายชนิดรวมกันเชน แสงอาทิตย ลม ชีวมวล
หรือกาซชีวภาพ เปนตน

รวม 15,893.6 เมกะวัตต ตามจำนวนพลังงาน
ไฟฟาที่บีโอไอใหการสงเสริมฯ แกภาคเอกชน
ไป คงจะตองใชเงินลงทุนเปนจำนวนมหาศาล
อยางแน�นอน

ปโตรเคมี และสถานการณพลังงานที่นาสนใจ

กฤษณา แซเฮง

ตามติดอุตสาหกรรมปโตรเคมีไทย
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ภายหลังจากที่รัฐบาลไดปฎิรูประบบโครงสรางราชการเม�อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 และไดตั้งกระทรวงใหมคือ
กระทรวงพลังงาน ทำหนาที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซธรรมชาติ รวมทั้งเปนผูกำหนดนโยบายราคา และการ
ใชประโยชนกาซธรรมชาติของประเทศ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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กระทรวงพลังงานจึงไดรวมมือกับสถาบัน
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย จัดทำโครงการแผน
แมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 หรือ
NPC 3 (Petrochemical Master Plan : the
3rd Wave) หรือที่เรียกกันแบบไมเปนทางการ
วา Third Wave ขึ้น เพ�อใหทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ในชวงเวลานั้นมีความ
ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

มาดูกันวา โครงการปโตรเคมีที่ขอรับการสงเสริมฯ ในชวงแผน
Third Wave มีความคืบหนาเปนอยางไร มีการลงทุนจริงไปแลวกี่
โครงการบาง

จากแผนแม บ ทดั ง กล า ว มี ผ ลให ม ี ก าร
ลงทุนในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งเปนหนึ่งใน
อุตสาหกรรมที่บีโอไอใหการสงเสริมฯ มีมูลคาการ
ขอรับการสงเสริมฯ สูงขึ้นมาก โดยเฉพาะในชวง
เวลาตั้งแตป 2544 - 2550

ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเม�อกลางป 2540 สงผลกระทบ
ไปทั่วภูมิภาคอาเซี่ยน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ของประเทศในภูมิภาคนี้ ไดลดลงอยางมากเม�อเทียบกับภาวะกอน
หนานี้

จากวิกฤติตมยำกุง สูแผน Third Wave

กอนที่จะกลาวถึงบทสรุปการลงทุนอุตสาหกรรมปโตรเคมีในชวง
Third Wave เราคงตองรูที่มาของแผนดังกลาวกันสักเล็กนอย โดยมี
จุดเริ่มตนในชวงวิกฤติเศรษฐกิจตมยำกุงป 2540

ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีปญหาทางเศรษฐกิจในชวง
เวลานั้น การแกปญหาวิธีหนึ่งในระยะเวลาดังกลาวคือ การผลิตเพ�อ
การสงออก ประกอบกับคาเงินบาทที่ลดลงไดกระตุนใหมีการสงออก
มากขึ้น โดยเฉพาะการสงออกไปยังประเทศจีน

การแกปญหาวิธีหนึ่ง
ในระยะเวลาดังกลาวคือ
การผลิตเพ�อการสงออก

ภายหลังประสบความสำเร็จจากการผลิตเพ�อสงออกแลว
ผูป ระกอบการปโตรเคมีไดรว มกันหารือและมีความเห็นตรงกันวา เม�อ
พิจารณาอุปสงคและอุปทานของอุตสาหกรรมปโตรเคมีทั้งในประเทศ
และภูมิภาค พบวาประเทศไทยมีศักยภาพในการเปนผูนำธุรกิจ
ปโตรเคมีในภูมภิ าคได เน�องจากโรงงานปโตรเคมีไทยมีขนาดกำลังผลิต
ระดับสากล หรือทีเ่ รียกวา WORLD SCALE ทำใหตน ทุนการผลิตและ
สงออกของผูผลิตไทยต่ำกวาผูผลิตอ�นในภูมิภาคนี้ นอกจากนั้นภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจและคาเงินบาทที่ออนตัวในชวงระยะเวลาที่ผานมา
เปนปจจัยที่เสริมใหผูผลิตไทยตองเขมแข็งในการตอสู ในตลาดโลก
จนกระทั่งเปนที่ยอมรับอยางมากในเวลานั้น
แตหากจะมีการขยายการลงทุนเพิม่ เติม ควรจะตองมีการกำหนด
ทิศทางทีช่ ดั เจนวา ควรจะไปในทิศทางใด โดยเปนแผนทีเ่ ห็นชอบรวมกัน
ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมปโตรเคมี ดังนั้นในการกาวเดิน

เพิ่มเติม ควรจะตองมีการกำหนด
ทิศทางที่ชัดเจนวา
ควรจะไปในทิศทางใด
ดังนั้น การมียุทธศาสตรที่ดี ซึ่งหมายถึง
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 หรือ
NPC 3 จะเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยขจัดปญหา
ของอุตสาหกรรมนี้ ไมวาจะเปนเร�องการกำหนด
ชนิดผลิตภัณฑ การจัดหาสาธารณูปโภคจะชวย
สงเสริมใหไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงขึน้
นั ่ น คื อ ที ่ ม าของการจั ด ทำแผนแม บ ท
อุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 หรือ NPC 3
(Petrochemical Master Plan : the 3rd Wave)
ภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจตมยำกุงนั่นเอง

7 ป ภายใตแผนครึ่งทาง Third Wave

สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย จัดทำ
โครงการแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่
3 หรือ NPC 3 (Petrochemical Master Plan :
the 3rd Wave) ซึ่งเปนแผนการกำหนดทิศทาง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีในชวงระยะ
เวลา 15 ป ขางหนานับจากป 2546 เปนตนไป
ภายหลังทีแ่ ผน Third Wave ออกมา รวมถึง
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แตจากการวางแผนขยายการลงทุนผลิตเพ�อเนนสงออก สงผล
ใหการสงออกผลิตภัณฑปโตรเคมีไปตางประเทศประสบความสำเร็จ
เปนอยางมาก และถือไดวา เงินตราจากตางประเทศทีม่ าจากการสงออก
ผลิตภัณฑปโ ตรเคมีจงึ เปนสวนหนึง่ ทีช่ ว ยใหเศรษฐกิจไทยฟน ตัวไดเร็ว
ภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดเทาที่มีมาในประเทศไทย

การขยายการลงทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

ตลาดของผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมปโตรเคมีของไทยก็เชนเดียวกัน
ตองมีการปรับตัว โดยเนนตลาดการสงออกมากขึน้ ผลิตภัณฑบางชนิด
มีการสงออกมากกวารอยละ 50 และ เม�อรวมกับการขยายกำลังผลิต
ของแตละโครงการกอนหนาวิกฤติเศรษฐกิจ ทำใหกำลังผลิตของ
ผลิตภัณฑปโ ตรเคมีบางชนิดมีมากกวาปริมาณความตองการในประเทศ

ตอไป อุตสาหกรรมปโตรเคมีควรทีจ่ ะมีแผนแมบท
ใหเหมือนกับในชวงแรกของอุตสาหกรรมนี้ ใน
ประเทศไทยที่รัฐบาลใหความสำคัญมาก และได
จัดทำแผนแมบทถึง 2 แผนเพ�อรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมนี้ คือ แผนพัฒนาโครงการ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีแหงชาติระยะที่ 1 และ 2
(National Petrochemical Complex phase 1
and 2) หรือ NPC 1 และ NPC 2
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ภาวะการลงทุนของไทยเริม่ กลับมามีทศิ ทางทีส่ ดใส
กอนแผน Third Wave เริ่มขึ้นไมนานนัก ทำให
สถิติการขอรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ
ประเภทผลิตภัณฑปโ ตรเคมีในชวงระยะเวลาตัง้ แต
ป 2544 - 2550 เปนชวงที่มีการลงทุนเพิ่ม
กำลังผลิต เพ�อรองรับอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น

สงเสริมฯ ในชวงระยะเวลาดังกลาวมีจำนวนรวม 45 โครงการ
โครงการของอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่ขอรับการสงเสริมฯ ในชวงนั้น
โดยทุกโครงการเปนโครงการขนาดใหญ มีการลงทุนในระดับพันลาน
บาทขึ้น จึงทำใหมีมูลคาเงินลงทุนรวมกันสูงถึง 475,225 ลานบาท
มีมูลคาการลงทุนโดยเฉลี่ยโครงการละ 7,800 ลานบาท

การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในชวงนั้น แสดงใหเห็น
ถึงศักยภาพการเปนฐานการผลิตในอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดระยอง ซึ่งพบวามีโครงการที่ย�นขอรับ

ปโตรเคมีที่ขอรับการสงเสริมฯ
ในชวงนั้นมูลคาเงินลงทุนรวมกันสูง
ถึง 475,225 ลานบาท
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กราฟแสดงรอบการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นของอุตสาหกรรมปโตรเคมี ในชวง ป 2544 - 2550

หนึ่งในโครงการที่มีการลงทุนสูงในชวง
เวลานั้น ไดแก โครงการไทยรวมทุนระหวาง
ผูประกอบการไทยและสหรัฐอเมริกา โดยเปน
การลงทุนผลิต Ethylene 1,095,000 ตัน และ
Propylene 973,300 ตัน มูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น
44,000 ลานบาท โดย Ethylene และ Propylene
เปนวัตถุดิบหลักสำหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ขัน้ กลางและปลายตอไป ซึง่ โครงการนีส้ ง ผลใหไทย
มีกำลังผลิตรวมของ Ethylene และ Propylene
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 60 ของกำลังผลิตเดิม
นอกจากนี้กลุมเงินลงทุนจากสหรัฐอเมริกา
ดังกลาวยังไดมกี ารลงทุนเพ�อผลิต PROPYLENE
OXIDE (PO) 430,000 ตัน และ PROPYLENE

GLYCOL (PG) 108,000 ตัน มูลคาเงินลงทุนทัง้ สิน้ 22,959.0 ลานบาท
ซึ่งโครงการนี้ถือเปนสายการผลิต PROPYLENE OXIDE และ
PROPYLENE GLYCOL แรกในประเทศไทย การผลิต PO และ PG
เปนการเพิม่ มูลคาใหกบั Propylene เน�องจากเปนผลิตภัณฑทน่ี ำไปใช
เปนวัตถุดิบตั้งตนของการผลิต POLYURETHANE อีกดวย

45 โครงการ ดำเนินการจริงหรือไม

จากการติดตามสถานภาพโครงการปโตรเคมี ที่ไดรบั การสงเสริมฯ
ระหวางป 2544 - 2550 เพ�อตรวจสอบ 45 โครงการ เพ�อทราบ
รายละเอียดการดำเนินการของแตละโครงการ เพ�อการศึกษาขอมูล
ของอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่ไดรับการสงเสริมฯ นั้น พบวาโครงการ
ปโตรเคมีที่ไดรับการสงเสริมฯ 45 โครงการดังกลาว ไดดำเนินการ
แลว 39 โครงการ แยกเปน ดำเนินการติดตั้งเคร�องจักรสมบูรณและ
ไดรบั ใบอนุญาตเปดดำเนินการจากบีโอไอแลวทัง้ สิน้ 22 โครงการ หรือ

รอยละ 49 อีก 17 โครงการหรือรอยละ 38 อยูร ะหวางการดำเนินการ
ติดตั้งเคร�องจักร ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายใน 2 ปนี้ มีเพียง 6
โครงการหรือรอยละ 13 เทานั้น ที่ไมสามารถดำเนินการตอไปได

ตองขอยกเลิกโครงการ เน�องจากความไมเหมาะสม
ดานการผลิตหรือตลาดในชวงเวลานั้น แตมีแผน
ที่จะกลับมาลงทุนใหมในอนาคต
(หน�วย : โครงการ)

เปดดำเนินการแลว
4
1
5
4
2
3
3
22

อยูระหวางดำเนินการในขั้นตอนกอนเปดดำเนินการ
3
1
7
6
17

ยกเลิกโครงการ*
1
1
1
3
6

รวม
5
1
5
8
4
10
12
45

*หมายเหตุ: ยกเลิกโครงการหมายรวมถึง การสิ้นสุดมติใหการสงเสริมฯ และการขอยกเลิกโครงการ

ภาพรวมของการลงทุน

ของอุตสาหกรรมปโตรเคมี ในชวงป
2544 - 2550 เปนชวงที่มีการลงทุนสูง
นอกจากนั้น การลงทุนของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในชวงเวลา
ดังกลาว เปนการลงทุนเพ�อผลิตผลิตภัณฑทส่ี อดคลองกับแผน Third
Wave ที่กลาวขางตน รวมทั้ง เปนการผลิตเพ�อขยายกำลังผลิตและ
ผลิตผลิตภัณฑ ใหมที่ยังไมมีมากอนในไทยในชวงเวลานั้น
จึงเปนบทสรุปวา ครึ่งทางของแผน Third Wave การลงทุน
ของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในไทยในเวลาที่กำหนดไว เปนการลงทุน
ที่ดำเนินการจริง เพราะความเหมาะสมดานพื้นที่และโครงขาย
อุตสาหกรรมปโตรเคมีไทยที่สมบูรณที่สุดในอาเซี่ยน ซึ่งสวนหนึ่งน�าจะ

มาจากแผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะ
ที่ 3 ที่มีความชัดเจนในการวางยุทธศาสตรของ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีไทย
ซึ่งเปนที่หวังวาเม�อครบระยะเวลาที่กำหนด
ในแผนแลว การดำเนินการของอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีกน็ า� จะเปนไปตามแผนแมบททีว่ างไว ใน
ครัง้ นีเ้ ชนเดียวกับแผน NPC 1 และ 2 ทีป่ ระสบ
ความสำเร็จมาแลวนั่นเอง
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กลาวโดยสรุปไดวาภาพรวมของการลงทุนของอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีในชวงป 2544 - 2550 นัน้ เปนชวงทีน่ กั ลงทุนในอุตสาหกรรม
นี้ มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่สูงเม�อเทียบกับชวงเวลากอนหนา
ซึง่ หากพิจารณาในเชิงปริมาณโครงการจะพบวา อาจจะมีจำนวนโครงการ
ไมมากนัก แตมมี ลู คาเงินลงทุนสูงระดับ 4 แสนลานบาท และปจจุบนั
ได ดำเนินการตามโครงการเสร็จสมบูรณไปมากกวาครึ่งหนึ่งแลว

วารสารสงเสริมการลงทุน

ป
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
รวม

บทความพิเศษ

ภรณี คชเสนี / ธิดาพันธ ซ�อสัตยาวงศ / ธนาวดี คุวสานนท / พรทิพย ไกรสมโภชน

ได
เ
วลาสร
า
ง
“ทีมนักออกแบบ”
อุตสาหกรรมแผนวงจรพิมพ
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(PCB : Printed Circuit Board)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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กิจการออกแบบ
วงจรรวม

จัดเปนอุตสาหกรรมตนน้ำ
(Upstream Industry)
ที่มีมูลคาเพิ่มสูง และเปนตัวกำหนด
ทิศทางของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมด

ภาพรวมกิจการออกแบบลายวงจรพิมพ
(PCB : Printed Circuit Board)

กิจการออกแบบลายวงจรบนแผน PCB (Printed Circuit Board)
เปนกิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจัดอยูในกลุมของการ
ออกแบบชนิด Micro Electronics Design (การออกแบบไมโคร
อิเล็กทรอนิกส) คือ การออกแบบวงจรรวม (IC Design - Integrated
Circuit Design) หรือการออกแบบแผนวงจรพิมพ (PCB - Printed
Circuit Board) ซึง่ เปนการออกแบบเพ�อใหการทำงานมีความสมบูรณ
และมีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนของการออกแบบแผงวงจรควบคุม
การออกแบบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ รวมถึงการออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมเพ�อควบคุมการทำงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

กิจการออกแบบวงจรรวม จัดเปนอุตสาหกรรมตนน้ำ (Upstream
Industry) ที่มีมูลคาเพิ่มสูงมากเม�อเทียบกับอุตสาหกรรมปลายน้ำ
เน�องจากการผลิตขึ้นอยูกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง
การคิดคนนวัตกรรมใหม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรม จะเปนตัวกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ทัง้ หมด หากมีการพัฒนาศักยภาพดานการออกแบบใหมปี ระสิทธิภาพ
ไดมากเทาไหร ก็จะสงผลใหการตอยอดไปเปนผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส
ที่มีศักยภาพสูงขึ้นเทานั้น เน�องจากหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑขึ้นอยู
กับระบบวงจร ซึง่ เปนหัวใจหลักทีค่ วบคุมและขับเคล�อนของผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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ผลิตภัณฑ
ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรดวยคอมพิวเตอร
เคร�องมือวัดทางไฟฟาระบบดิจิตอล
เคร�องระบุพิกัดตำแหน�งผานดาวเทียม (GPS) อุปกรณ
วัดอุณหภูมิและความกดอากาศ และเสาอากาศ
4. บริษัท เจ ที อาร ซีสเต็มส จำกัด
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส สำหรับรถไฟฟา (รถกอลฟ Forklift)
5. บริษัท เดียร ไลท จำกัด
เคร�องควบคุมอุปกรณไฟฟาระยะไกลผานสายไฟฟากำลัง (AC)
และมาตราวัดไฟฟาระบบดิจิตอล
6. บริษัท ดี - จิ๊ก จำกัด
โทรทัศน เคร�องโทรสาร เคร�องซักผา เคร�องทำน้ำอุน
7. บริษัท โตเกียว ริช อินดัสทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด การผลิตตนแบบไฟรถยนต และไฟรถจักรยานยนต
8. บริษัท เอ็มเบส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟที่พัฒนาจากระบบการบังคับ
สัมพันธดวยคอมพิวเตอร
9. บริษทั เกรซ เทคโนโลยี แอนด คอนซัลแตนท จำกัด เคร�องเรียกบริกรแบบไรสาย ปายราคาสินคาอิเล็กทรอนิกส
แบบไรสาย และบอรดควบคุมเคร�องจายสินคาอัตโนมัติ
10. บริษัท ออล อินฟอรเมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด
เคร�องระบุพิกัดตำแหน�งผานดาวเทียม (GPS)
อุปกรณวัดอุณหภูมิและความกดอากาศ และเสาอากาศ
11. บริษัท ฟอรท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด
โปรแกรมระบบติดตามยานพาหนะ
12. บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตูชุมสายโทรศัพทระบบ DIGITAL LOOP CARRIER (DCL)
และระบบ MULTI-SERVICE ACCESS NETWORK (MSAN)
13. บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส จำกัด
หุนยนตเพ�อการโฆษณาและบริการ
14. บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด
หุนยนตสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานบริการตางๆ
15. บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสำเร็จรูป เคร�องทดสอบ(TESTER)
และ TOOLING & FIXTURE

วารสารสงเสริมการลงทุน

บริษัท
1. บริษัท จีเนียส ทราฟฟค ซีสเต็ม จำกัด
2. บริษัท จีเนียส อิเลคทรอนิค มิเตอร จำกัด
3. บริษัท ฟาผา อิเล็คทรอนิค จำกัด

นโยบายสงเสริมการลงทุนในปจจุบนั จัดให
กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส เปนกิจการ
ที่มีความสำคัญและเปนประโยชนตอประเทศ
เปนพิเศษ ซึ่งใหการสงเสริมการลงทุนใน
ประเภท 5.7 โดยใหไดรับสิทธิและประโยชน
สูงสุดคือ ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล 8 ป
โดยไมจำกัดวงเงินภาษีที่ไดรับ และไดรับยกเวน
อากรขาเขาเคร�องจักรตลอดระยะเวลาที่ไดรับ
การสงเสริมฯ โดยมีบริษัทที่ ไดรับการสงเสริมฯ
ดังนี้

โปรแกรมที่ใชกันอยูทั่วไป เชน CAD CAMรวมกับซอฟตแวรที่แตละ
บริษัทพัฒนาขึ้นเองจนไดเปนวงจร PCB ที่สมบูรณแลวแปลงเปน
ลายพิมพทองแดงดวยโปรแกรมสำเร็จรูป
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ขัน้ ตอนทีส่ าม นำแบบที่ไดไปทำเปน Stencil หรือหนากาก สำหรับ
วางบนแผนวงจรพิมพเพ�อควบคุมการไหลของสารบัดกรีระหวาง
กระบวนการวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือวางชิพ
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ขั้นตอนแรก เริ่มจากขั้นตอนการออกแบบ
วงจร PCB เพ�อกำหนดรูปแบบการจัดวางอุปกรณ
และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสบนแผนวงจรพิมพ ซึ่ง
ไมใชการออกแบบเพ�อรองรับความตองการ
ทางไฟฟาและทางกลศาสตรเทานั้น แตตองเปน
การออกแบบเพ�อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง
และสามารถผลิตไดจริงในราคาทีแ่ ขงขันได ภายใต
เง�อนไขการใชไดจริงกับสภาวการณการทำงานที่
กำหนด

ขั้นตอนที่สี่ นำ Stencil ที่ไดไปทำตนแบบของ PCBA ใหได
คุณสมบัตติ ามตองการกอนนำไปผลิตจริง โดยปจจุบนั มีเทคโนโลยีการ
ผลิต สำหรับการจัดวางอุปกรณหรือชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสลง
บนแผนวงจรพิมพ อยู 2 เทคโนโลยี ไดแก
1. Surface Mounting เป น เทคโนโลยี ท ี ่ ใ ช ว างอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสชนิดไมมขี าลงบนแผนวงจรพิมพ โดยเริม่ จากฉาบสารยึดติด
Solder paste เพ�อเปนสารบัดกรีเหลวทีม่ สี ารประกอบจำพวกดีบกุ ผาน
Stencil กอนนำไปวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสลงบนแผนวงจรพิมพ
แลวผานเขาตูอ บทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู ถึง 100 องศาเซลเซียส เพ�อทำใหสาร
บัดกรีกลายเปนไอ และทำใหเย็นตัวทันทีทอ่ี ณ
ุ หภูมหิ อ ง เพ�อใหสารบัดกรี
กลายสถานะเปนของแข็งยึดติดอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสกบั แผน PCB ได
2. Wave Soldering เปนเทคโนโลยีท่ใี ชวางอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
ชนิดมีขา โดยจะเสียบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกอน แลวผานเขาเคร�อง
wave soldering ที่มี Solder pot ถาดที่มีสารบัดกรีอยูขางใต ที่ถูก
ติดตั้ง พรอมกับปมที่ทำสารบัดกรีนั้นไหลเปนรูปคล�นอยูใตแผนวงจร
พิมพ เพ�อที่จะไดวิ่งเขาไปใตแผนวงจรที่ประกอบขาแลวเคล�อนที่ผาน
ดานบนไดตามที่กำหนดไดอยางทั่วถึง

ขั้นตอนที่สอง การออกแบบลายวงจร หรือ
PCB Design นักออกแบบจำเปนตองหารือกับ
ผูผ ลิตชิพ (Chip) เสมอ กลาวคือ หากจะเลือกใช
ชิพไอซี (IC Chip) จากบริษทั ใด เชน จะเลือกใช
ไอซีจากบริษัท Broadcom ซึ่งเปนผูจำหน�ายไอซี
ระดับโลก โดยทาง Broadcom จะมีตัวอยาง
รูปแบบจำลองลายวงจรพิมพที่เหมาะสมกับชิพ
นั้นๆ มาใหเพ�อเปน Reference Design แลว
นักออกแบบจะนำแบบจำลองตัวอยางนั้นมาเปน
จุ ด เริ ่ ม ต น ในการออกแบบลายวงจร โดยนำ

ขัน้ ตอนสุดทาย นำแผน PCBA ทีผ่ ลิตแลวเสร็จมาประกอบรวมกับ
อุปกรณกลไลทาง Mechanical ทีอ่ อกแบบเองจนกลายเปนผลิตภัณฑ
สำเร็จรูป เพ�อตอยอดเปนผลิตภัณฑตน แบบ (Prototype Design) โดย
ผลิตภัณฑทุกอยางจะเกิดจากการออกแบบเองทั้งระบบฮารดแวรและ
ซอฟตแวร โดยเบ็ดเสร็จในบริษทั หนึง่ ๆ จะมีการใชนกั วิจยั หรือนักออกแบบ
รวมอยูเกือบ 200 คน แบงทำงานใน 4 สวน ไดแก 1) การออกแบบ
ฮารดแวร 2) ออกแบบวงจร PCBA 3) ออกแบบซอฟตแวร และ
4) ทดสอบ (Testing Engineering) เพ�อออกแบบลายวงจร PCBA
รวมถึงผลิตภัณฑตนแบบ จำหน�ายใหแกลูกคากลุมอุตสาหกรรม EMS
ซึ่งเปนลูกคาชนิดที่นำแบบมาจางผลิต สวนแบบ ODE จะมีสวนนอย

เทคโนโลยีการผลิต

ตัวอยางภาพการออกแบบลายวงจร

การออกแบบลายวงจร
บนแผน PCB (Printed
Circuit Board) ดวย
โปรแกรม

ลายวงจรพิมพ
ที่ออกแบบแลวเสร็จ

แผน PCBA ที่ผลิตขึ้นจาก
ลายวงจรที่ ไดออกแบบ

อุปสรรคและปญหาในการแขงขันและพัฒนา

ในอุตสาหกรรมการออกแบบลายวงจรแผน PCB มีอปุ สรรคและ
ปญหาดังนี้

1. ตลาด กลาวคือ สินคาที่ผลิตออกมาแลว
ไมสามารถหาตลาดได เน�องจากไมไดรับการ
ยอมรับความสามารถในการออกแบบของคนไทย
ทำใหผลิตภัณฑที่ผลิตไดไมเปนที่นิยม สำหรับ
แนวทางในการแกปญหาควรเริ่มจากภาครัฐกอน
โดยภาครัฐหรือสวนราชการควรเนนซือ้ ของทีผ่ ลิต
จากบริษัทไทยเพ�อชวยสรางโอกาสและตลาด
อีกทั้งเปนจุดเริ่มตนใหประชาชนทั่วไปหันมาใช
ของไทยเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอยางเชน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สามารถกาวมาเปนแหลงผลิตของ
อุตสาหกรรมเคร�องจักรได เพราะเม�อผลิตออกมา
แลวสามารถหาตลาดในประเทศได จึงกอใหเกิด
การพัฒนาในอุตสาหกรรมเคร�องจักรทีเ่ พิม่ มากขึน้
เชนเดียวกับอุตสาหกรรมเคร�องบินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2. โครงสรางภาษีอากร โดยที่อัตราอากร
ขาเขาของผลิตภัณฑสำเร็จรูปต่ำกวาภาษีอากร
ขาเขาของวัตถุดิบที่นำเขามาผลิต ตัวอยางเชน
อากรขาเขาวัตถุดิบสำหรับใชผลิตตูชุมสาย
โทรศัพท เฉลีย่ แลวประมาณรอยละ 30 แตอากร
ขาเขาผลิตภัณฑสำเร็จรูปจะเทากับรอยละศูนย
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ความสามารถในการออกแบบ
ของคนไทยทำใหผลิตภัณฑที่ผลิตได
ไมเปนที่นิยม จึงขาดตลาด
ภาครัฐหรือสวนราชการควรเนนซื้อ
ของที่ผลิตจากบริษัทไทย
เพ�อชวยสรางโอกาสและตลาด

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ทำใหผลิตภัณฑสำเร็จรูปที่ผลิตได ในประเทศไม
สามารถแขงขันได ผูผลิตสินคาในประเทศจะ
เสียเปรียบเร�องตนทุน ทำใหสนิ คาสำเร็จรูปทีผ่ ลิต
ในประเทศมีราคาสูงกวาสินคาสำเร็จรูปที่นำเขา
3. ขาดเครือขายวัตถุดิบภายในประเทศ
โดยปจจุบนั ไทยมีการนำเขา PCBA จากตางประเทศ
เปนจำนวนมาก หากสามารถออกแบบไดเอง
จะสามารถชวยลดการนำเขาได โดยปจจุบัน
ประเทศไทยมีผูผลิตที่ดำเนินการออกแบบลาย
วงจรแผน PCB ไดเองมีจำนวนนอยราย แตใน
จำนวนนอยรายนี้ยังมีบางรายที่นำแบบ PCBA
ที่ออกแบบไดไปวาจางโรงงานในตางประเทศ
ทำการผลิตให เชน ประเทศจีน เน�องจากมีตน ทุน
ที่ต่ำกวา ซึ่งก็ยังคงทำใหประเทศไทยมีปริมาณ
นำเขา PCBA สูงมากขึ้นอยูดี
4. ความยุงยากในการเตรียมเอกสารเพ�อ
ขอจดสิทธิบตั ร ในการขอจดสิทธิบตั รตองใชเวลา
ดำเนินการนานประมาณหนึ่งถึงสองป เพราะ
ขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่ยุงยาก มีการตีกลับ
เอกสารหลายครั้งและใชเวลานาน เน�องจากไมได
เปนเพราะการใชเวลาในการตรวจสอบผลิตภัณฑ
หรือเทคโนโลยีการผลิต แตเปนขั้นตอนการทำ
เอกสารที่มีความซับซอนและตองใชเวลานาน
5. การเจริญเติบโตในสายอาชีพ (Career
Path) ของนักวิจัย สายงานนักวิจัยมีตำแหน�ง
เติบโตสูงสุดเพียงผูจัดการฝาย ไมมีตำแหน�ง
ผูบริหารระดับสูงรองรับเหมือนสายงานอ�นเชน
ฝายบัญชี และการเงิน

พัฒนาบุคลากร
เพ�อสงเสริมใหอุตสาหกรรมเติบโต

จะเห็นไดวา กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส
เปนกิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุน โดยใหได
รับสิทธิและประโยชนสูงสุด แตสิทธิประโยชน
ดังกลาวก็ยังไมสามารถจูงใจใหประเทศไทยเกิด
อุตสาหกรรมดานออกแบบทางอิเล็กทรอนิกสที่มี

ศักยภาพและแพรหลายทัดเทียมกับนานาประเทศได เน�องจากมาตรการ
ใหการสงเสริมฯ ดังกลาวยังไมเพียงพอที่จะจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวได ซึ่งรัฐควรหันมามองปจจัย
สนับสนุนอ�นๆ เพิ่มเติม เพ�อชวยผลักดันและจูงใจใหคนรุนใหมหันมา
ใหความสนใจเรียนรูเพ�อเปนนักออกแบบเพิ่มขึ้น โดยแนวทางการให
การสงเสริมฯ และสนับสนุนของรัฐนั้น จะตองสรางความเช�อมโยงทั้ง
หน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของใหรวมมือกันสรางสรรค
บุคลากร เพ�อใหเปน “ทีมนักพัฒนาและออกแบบอยางมืออาชีพ”
ใหเกิดขึ้นจริงและล้ำหนานานาประเทศภายใตกรอบของเวลาที่ชัดเจน
ดังนี้

ภาครัฐจะตองสราง

ความเช�อมโยงทั้งหนวยงานรัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวของใหรวมมือกันสรางสรรค
บุคลากรใหเปน “ทีมนักพัฒนาและ
ออกแบบอยางมืออาชีพ”
1. ปรับปรุงระบบการศึกษา โดยเพิม่ สาขาวิชา “ทีมนักพัฒนา
และออกแบบอยางมืออาชีพ” ในหลักสูตรการศึกษา เพ�อใหมีทาง
เลือกเรียนในสาขาวิชาชีพเฉพาะเพิ่มขึ้น

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพแลว แตหากยังขาดตลาด
รองรับผลิตภัณฑขน้ึ สุดทายแลวการผลักดันเพ�อ
ใหเกิดสิ่งที่กลาวมานั้น ก็ ไมอาจที่เกิดขึ้นและอยู
อยางยั่งยืนถาวรได
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ดังนั้น ภาครัฐจำเปนจะตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิด “ทีมนักพัฒนาและออกแบบ
อยางมืออาชีพ” โดยใหการสนับสนุนแบบเช�อมโยง
ทั้งหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
ใหรวมมือกันสรางสรรคบุคลากร โดยจะตองเริ่ม
ปลูกฝงการเรียนรูตั้งแตสถาบันการศึกษาจนถึง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต และรัฐอาจนำเงิน
สนับสนุนจากนโยนาย STI มาใช ใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยจัดตัง้ ศูนยวจิ ยั และพัฒนาขึน้ เพ�อเปน
แหลงในการเรียนรู ในภาคปฏิบตั แิ ละเปนตัวกลาง
เช�อมโยงหน�วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ให
ความรวมมือเพ�อการสรางสรรคและพัฒนาบุคลากร
สุดทายจะตองจัดหาแหลงรองรับทีมนักออกแบบ
ดังกลาว เพ�อการสรางผลงานใหเกิดขึ้นจริงและ
เปนประโยชน ในเชิงเศรษฐกิจ ซึง่ ถือเปนประโยชน
อย า งมากสำหรั บ กิ จ การการออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส เน�องจากเปนอุตสาหกรรมตนน้ำ
ทีส่ ามารถสรางความกาวหนาใหกบั เทคโนโลยีการ
ผลิตผลิตภัณฑ ใหมๆ อันจะเปนการขยายฐานการ
ผลิตในประเทศไทย ใหเปนฐานการผลิตรายใหญ
สำหรับผลิตภัณฑชนิดใหมๆ ซึ่งมีเทคโนโลยีกาว
ล้ำหนาคูแขงขันที่อยูในตลาดโลกได

วารสารสงเสริมการลงทุน

2. จัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนา (จากเงินสนับสนุนที่ ไดรับจาก
นโยบาย STI) ซึ่งมีความพรอมในดานบุคลากรผูถายทอดองคความรู
โดยอาจเปนบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรมจริงมาทำการถายทอด จะ
ตองมีเคร�องมือเคร�องใชและหองปฏิบัติการที่ทันสมัย เพ�อรองรับการ
ฝกฝนภาคปฏิบัติใหแกนิสิต นักศึกษา ใหสามารถแสดงผลงานออกมา
ไดจริง อันเปนการเพิม่ ศักยภาพในการเรียนรู ใหมากยิง่ ขึน้ มากกวาการ
เรียนรูจากตำรา
3. เช�อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพ�อเปนแหลงรองรับ “ทีม
นักพัฒนาและออกแบบมือใหม” เพ�อใหกาวสูความเปน “ทีมนัก
พัฒนาและออกแบบอยางมืออาชีพ” ในอนาคต ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชน ในเชิงเศรษฐกิจของประเทศตอไปอีกในอนาคต
4. ปจจัยดานอ�นๆ ที่รัฐควรใหการสนับสนุนเพิ่มเติม เชน ให
ทุนการศึกษาเรียนฟรี หรือรวมมือกับกรมสรรพากรจัดใหอาชีพ “นัก
พัฒนาและออกแบบ” เปนวิชาชีพพิเศษ โดยใหสทิ ธิประโยชน ในการ
ยกเวน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสำหรับรายไดที่เกิดจากการเปน
นักพัฒนาและออกแบบ เพ�อจูงใจใหคนรุนใหมหันมาสนใจเรียนดาน
พัฒนาและออกแบบเพิ่มขึ้น
5. นักพัฒนาและออกแบบทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะสงผลใหเกิดการออกแบบ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และแบบนัน้ ก็ควรจะตองทำการผลิตขึน้ จากผูผ ลิตในประเทศ
เพ�อใหสายการผลิตเริ่มตั้งแตการออกแบบจนแลวเสร็จเปนแผนวงจร
พิมพเกิดขึน้ ในประเทศไดอยางครบวงจร โดยการใหการสงเสริมฯ จะตอง
ดูที่หัวใจหลักของผลิตภัณฑ วาเคร�องจักรใดเปนเคร�องจักรที่สำคัญที่
ใช ในการผลิต ซึง่ ในโครงการจะตองลงทุนในโครงการเอง สวนเคร�องจักร
อ�นใหสามารถใชเคร�องจักรรวมกับโครงการเดิมได เพ�อลดตนทุนการ
ผลิตใหกับนักลงทุน และเปนการจูงใจใหวาจางผลิตในประเทศ
6. เม�อมีระบบวงจรซึง่ เปนหัวใจหลักของผลิตภัณฑทม่ี คี ณ
ุ ภาพแลว
การตอยอดไปเปนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ก็จะยิ่งมีศักยภาพสูงขึ้น
เทานัน้ การใหการสงเสริมฯ ในอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส
ก็ควรดูที่หัวใจหลักของผลิตภัณฑ วาเคร�องจักรใดเปนเคร�องจักรที่
สำคัญที่ใช ในการผลิต เพ�อจูงใจใหเกิดการผลิตผลิตภัณฑสำเร็จรูปขึน้
ในประเทศทัง้ หมดตลอดสายการผลิต ซึง่ จะสงผลใหไทยกาวสูก ารเปน
ผูนำดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเกิดขึ้นเบ็ดเสร็จแบบครบวงจรตั้งแต
อุตสาหกรรมตนน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ
7. สุดทายคือ การหาตลาดรองรับผลิตภัณฑทเ่ี กิดขึน้ เพราะหาก
รัฐมีการสรางความเช�อมโยงภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมเพ�อผลักดัน
ใหเกิด “นักพัฒนาและออกแบบอยางมืออาชีพ” และพัฒนาไปสู

ปจจุบันแนวโนมตลาดของเคร�องปรับอากาศมีการขยายตัวสูงขึ้น
ปริมาณความตองการของเคร�องปรับอากาศของโลกในป 2556 มี
ประมาณ 96 ลานเคร�อง เฉพาะประเทศจีนมีความตองการ 41
ลานเคร�อง มีการขยายตัวถึงรอยละ 10 ตอป ยุโรปมีความตองการ 7
ลานเคร�อง มีการขยายตัวรอยละ 5 ตอป คาดวาแนวโนมความ
ตองการของเคร�องปรับอากาศในภูมภิ าคจะมากขึน้ ดังนัน้ ผูป ระกอบการ
ทุกรายจึงจำเปนตองขยายฐานการผลิตเคร�องปรับอากาศของตน
อยางตอเน�อง คาดวาในป 2558 จะมีกำลังผลิตรวมกันประมาณ
105 ลานเคร�อง โดยประเทศจีนมีกำลังผลิตมากทีส่ ดุ คือ 46 ลานเคร�อง
สำหรับสวนแบงตลาดของโลกเรียงตามลำดับดังนี้ CARRIER รอยละ
25 DAIKIN รอยละ 24 TRANE รอยละ 18 MITSUBISHI รอยละ
10 และ YORK รอยละ 7
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ภาพรวมของอุตสาหกรรมเคร�องปรับอากาศ

วารสารสงเสริมการลงทุน

บี โ อไอจึ ง ได อ อกนโยบาย STI (Skill, Technology and
Innovation) ตัง้ แตป 2549 โดยมีจดุ ประสงคเพ�อจูงใจใหผปู ระกอบการ
ลงทุนเพิ่มเพ�อสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ หรือ เปนสวนงานที่
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม เชน การสรางศูนยวิจัยพัฒนา
การออกแบบ การลงทุนคาใชจายฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่ง
ผูลงทุนจะไดสิทธิประโยชนเพิ่มเติมโดยไดรับการยกเวนภาษีเงินได
โดยไมจำกัดวงเงินและเพิ่มระยะเวลาใชสิทธิไดนานขึ้น

SUPPLY CHAIN ของการผลิตเคร�อง
ปรับอากาศหนึง่ เคร�อง จะประกอบไปดวยชิน้ สวน
โลหะ ชิ้นสวนพลาสติก ชิ้นสวนในระบบทำ
ความเย็นอีกมากมาย โดยมีวัตถุดิบหลักไดแก
ชิน้ สวนโลหะ เพ�อทำโครงแอร ชุดทอทองแดงเพ�อ
ใชลำเลียงน้ำยาแอร แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส
ในรูป PCBA ชิ้นสวนพลาสติก เพ�อทำฝาครอบ
ชุดถายเทความรอน ไดแก HEAT EXCHANGE,
EVAPORATER, COMPRESSOR ทั้งนี้ผูผลิต
มีการใชชิ้นสวนภายในประเทศประมาณรอยละ
70 - 80 ของมูลคาวัตถุดิบทั้งหมด ชิ้นสวน
ในประเทศสวนใหญไดแก COMPRESSOR,
FAN MOTOR, STEEL SHEET, ALUMINUM
SHEET ชิ้นสวนพลาสติก แผนวงจรสำเร็จรูป
เปนตน ทั้งนี้ประเทศไทยมีผูผลิตชิ้นสวนเคร�อง
ปรับอากาศที่เขมแข็งและมีประสบการณทำงาน
มายาวนาน

ผูผลิตเคร�องปรับอากาศรายใหญที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย ไดแก
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ผูผลิต / บริษัท

วารสารสงเสริมการลงทุน
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กำลังผลิต (ตอป)

มิตซูบิชิ
10
แอลจี
9
ซัมซุง
4
ไดกิ้น
3
ชารป
2.4
โตชิบาแคเรียร
2
ซัยโจเดนกิ
0.5
รวม
30.9
ยอดการสงออกเคร�องปรับอากาศในป 2555
มูลคารวม 3,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน
รอยละ 15 ของยอดสงออกเคร�องใชไฟฟาทัง้ หมด
ตลาดสงออกหลักไดแก EU มีสัดสวนสงออก
ประมาณรอยละ 22 รองลงมาไดแก อาเซี่ยน
ตะวันออกกลาง ตามลำดับ สำหรับตลาดเคร�อง
ปรับอากาศภายในประเทศในป 2555 มีปริมาณ
รวม 1.4 ลานชุด

นโยบาย STI ผลักดันการตั้ง R&D

สายการผลิตเคร�องปรับอากาศยังคงเนน
การวางสายการประกอบ Conveyer โดยมีการ
ควบคุมความเร็วดวยระบบสายพานอัตโนมัติ
หลังจากนั้นจะตองผานขั้นตอนการทดสอบอยาง
เขมงวด เชน การตรวจสอบการทำงาน ตรวจสอบ
วงจรไฟฟา ตรวจสอบการควบคุมสั่งการของ
แผงควบคุ ม ตรวจสอบการทนแรงกระแทก
ความทนตอความผันผวนของอุณหภูมิ ตรวจสอบ
ไฟรัว่ ทัง้ นีเ้ พ�อใหมน่ั ใจไดวา ผลิตภัณฑทอ่ี อกสูม อื
ผูบริโภคจะเปนผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานและความ
ปลอดภัยตามที่กำหนด
ปจจุบัน ฟงกชั่นของเคร�องปรับอากาศ มี
ความซับซอนมากขึน้ ใชระบบอัตโนมัติ sensor

ที่ตั้ง

ลานเคร�อง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
ลานเคร�อง
ระยอง
ลานเคร�อง
เขตอุตสาหกรรมสหพัฒนฯ ชลบุรี
ลานเคร�อง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
ลานเคร�อง
ฉะเชิงเทรา
ลานเคร�อง
เขตอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
ลานเคร�อง
นนทบุรี
ลานเคร�อง
ตางๆ เพ�อตรวจจับตัวแปรจากสิ่งแวดลอมรอบดาน แลวนำมา
ประมวลผลเพ�อสั่งการทำงานของเคร�องปรับอากาศใหสอดคลองกัน
จุดมุง หมายหลัก คือ ตองการใหผบู ริโภคไดรบั ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
และในทางกลับกันจะเนนการประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกรอน
ดวย ดังนั้น ผูผลิตจึงไดพัฒนาเทคโนโลยีอีกมากมายเขาไปในเคร�อง
ปรับอากาศ เชน มีระบบ sensor เพ�อปรับลดอุณหภูมใิ หสอดคลองกับ
ภาวะของหอง มีระบบฟอกอากาศดวยการเพิ่มประจุเขาไปในอากาศ
มีระบบฆาเชื้อโรคดวยระบบนาโนเทคโนโลยี เพิ่มโอโซน การใชระบบ
INVERTOR เพ�อประหยัดพลังงาน

สนับสนุน ผูประกอบการที่ขอเขาโครงการตาม
ขัน้ ตอนนี้ไดแก DAIKIN, MITSUBISHI รวมกวา
300 ลานบาท

ประโยชนโดยรวมที่ประเทศไทยไดรับ

แตเดิมผูประกอบการจะไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินได
แบบจำกัดวงเงิน สวนระยะเวลามากนอยตามเขตที่ตั้ง สวนนโยบาย
STI ไดเปดชองทางใหผูประกอบการเลือกไดตามความเหมาะสมโดย
แบงออกเปน 2 ทางดวยกัน คือ
1. การลงทุนในคาใชจาย เพ�อตั้งศูนยออกแบบ ศูนยวิจัย เปน
ของตนเอง หรือการลงทุนในสวนฝกอบรมพนักงานใหเรียนรูเ ทคโนโลยี
ชั้นสูง ซึ่งทางผูประกอบการจะตองนำเสนอแผนการลงทุนทั้งหมดตอ
คณะทำงาน STI เพ�อพิจารณาใหความเห็นชอบ ผูประกอบการที่ขอ
เขาโครงการตามขั้นตอนนี้ ไดแก SAMSUNG, MITSUBISHI ขั้นตอน
การออกแบบที่เสนอตามแผน STI มี 3 ขั้นตอนไดแก ขั้นตอน
INITIAL DESIGN คือ ขั้นตอนการคิดคนรูปแบบผลิตภัณฑ ใหมๆ
ขัน้ ตอน PRE - MASS PRODUCTION คือ ขัน้ ตอนการจัดทำชิน้ งาน
ขึน้ จริงตามแบบทีว่ าดไว ขัน้ ตอน PILOT PRODUCTION คือ ขัน้ ตอน
ทดสอบสายการผลิตตนแบบ
2. การจายเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากร
ใหกับ สวทช. เพ�อใหนำเงินดังกลาวไปลงทุนทำวิจัยตามที่ สวทช.
เห็นสมควร ซึ่งทาง สวทช. จะออกหนังสือรับรองแผนการรับเงิน
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อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมผลิตเคร�องปรับอากาศในประเทศไทย
ยังเนนเปนแบบ MASS PRODUCTION เปนสวนใหญ โดยการผลิต
สินคารุนใหมๆ จะตองรอพิมพเขียวจากบริษัทแม แลวนำมากำหนด
ขั้นตอนการผลิตตามที่กำหนด นโยบาย STI จะเปนตัวผลักดันใหมี
การตั้งศูนยวิจัย ศูนยการออกแบบ ในเมืองไทยมากยิ่งขึ้น

1. ผลักดันใหประเทศไทย มีการจัดตั้งศูนย
ออกแบบเคร�องปรับอากาศอยางเปนระบบ ทัง้ ยัง
เปนการตอยอดใหฐานการผลิตในประเทศไทยมี
ความไดเปรียบกวาฐานการผลิตในประเทศอ�นๆ
2. ผลักดันใหมกี ารพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วของ
กับการออกแบบมากยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน การ
จัดฝกอบรมพนักงานเพ�อใหมีความรู ในเร�องการ
ใช โปรแกรมออกแบบชั้นสูง การออกแบบหอง
ทดสอบเพ�อตรวจสอบผลิตภัณฑที่ออกแบบอยาง
ตอเน�อง
นโยบาย STI กอใหเกิดประโยชน ในการ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเคร� อ งปรั บ อากาศของ
ประเทศไทยเปนอยางมาก เน�องจากสินคาเคร�อง
ปรับอากาศถือเปนสินคาประเภทเคร�องใชไฟฟาทีม่ ี
ยอดสงออกติดอันดับสูงสุดของประเทศ เน�องจาก
ตลาดตางประเทศมีความเช�อมัน่ ในมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศ ดังนั้น การพัฒนา
อุตสาหกรรมเคร�องปรับอากาศใหสามารถริเริ่มตั้ง
ศูนยและทีมงานออกแบบไดเอง จะเปนการพัฒนา
อยางยัง่ ยืน สงผลใหผปู ระกอบการรายใหญมแี ผน
การขยายฐานการผลิตในประเทศไทยตอไป

บทความพิเศษ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
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เม�อปลายเดือนพฤษภาคม 2556 ทีผ
่ า นมา สถาบันวิจยั เศรษฐกิจของซัมซุงไดตพ
ี มิ พเผยแพร ผลการวิเคราะหถงึ
บริษทั ผูน ำของโลกวาไดดำเนินยุทธศาสตรอยางไรบาง เพ�อเตรียมพรอมรับมือกับความทาทายในอนาคต โดยเฉพาะในโลก
ยุคปจจุบนั ทีค่ วามไมแนนอนเพิม่ สูงขึน้ มาก เศรษฐกิจประเทศผูน ำของโลกออนตัวลงมาก ซึง่ ปญหานาจะเรือ้ รัง ไมสามารถ
แกไขไดในระยะเวลาอันสัน้ ซึง่ การศึกษาวิเคราะห ไดขอ สรุปเปนแนวทางสำคัญ 7 ประการ

ขายกิจการรองและทุมเทในธุรกิจหลัก

ประการแรก ปรับเปลีย่ นโครงสรางธุรกิจและแบรนด (Transforming
business structures and brands) หลายบริษัทไดปรับลดขนาด
กิจการลง โดยขายกิจการที่ไมมีกำไรหรือขาดทุนออกไป เพ�อเพิ่มผล
กำไรและสรางกระแสเงินสด เปนตนวา บริษัท โซนี่ ไดตกลงที่จะขาย
กิจการแบตเตอรี่ ขณะทีบ่ ริษทั พานาโซนิค ขายกิจการกลองดิจติ อล
และโทรศัพทมือถือ สวนบริษัท ชารป ขายกิจการโทรทัศน ในสวนที่ตั้ง
นอกประเทศญี่ปุนออกไป

นอกจากนี้ หลายบริษัทยังขายกิจการที่ไมใชธุรกิจหลักออกไป
เพ�อหันมาทุมเททรัพยากรในธุรกิจหลักมากยิ่งขึ้น เปนตนวา บริษัท
ไมโครซอฟต ขายกิจการ Mediaroom ซึง่ เปนแพล็ทฟอรมโทรทัศน
ผายเครือขายอินเทอรเน็ตใหแกบริษัท อีริคสัน เพ�อใหสามารถหันมา
เนนธุรกิจเกมคอมพิวเตอร Xbox มากยิ่งขึ้น

หลายบริษัทยังขายกิจการ

พยายามแสวงหาโอกาสใหมๆ

ขณะที่หลายบริษัทไดขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสูธุรกิจที่
เกีย่ วเน�อง เชน บริษทั อีเกียไดกา วสูธ รุ กิจโรงแรมราคาถูก โดยกำหนด
จะรวมมือกับเครือโรงแรมแมริออตในการกอสรางโรงแรมภายใตช�อ
Moxy ถึง 150 แหง จำนวนหองรวมประมาณ 25,000 - 30,000 หอง
ในทวีปยุโรป ในชวง 10 ปขางหนา โดยจะนำเทคนิคโมดูลาที่ตนเอง
เชี่ยวชาญในการผลิตและประกอบเฟอรนิเจอร มาประยุกต ใช ในการ
กอสรางโรงแรม โดยจะกอสรางเปนชิน้ สวนอาคารตางๆ มากอน จากนัน้
จะนำมาประกอบขึ้นเปนโรงแรมในสถานที่กอสราง

ยายฐานการผลิตและการวิจัยและพัฒนา

ประการที่สาม ยายฐานการผลิตและฐานวิจัยและพัฒนา

นอกจากนี้ เม็กซิโกและทวีปอเมริกาใตไดรบั
ความสนใจตั้งโรงงานเพิ่มมากขึ้น เชน ฮอนดา
ซึ่งกอสรางโรงงานประกอบรถยนตที่เม็กซิโก
กำหนดเป ด ดำเนิ น การป 2557 ได ป ระกาศ
ลงทุ น เพิ ่ ม เติ ม อี ก 470 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
ในการกอสรางโรงงานผลิตระบบสงกำลัง (เกียร)
สวนบริษัท เลอโนโว ของจีนไดซื้อโรงงานผลิต
คอมพิวเตอรของบริษัท CCE ที่บราซิลเปนเงิน
150 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ�อเปนฐานผลิตสงออก
ไปยังทวีปอเมริกาเหนือและเพ�อครองตลาดใน
บราซิล

เม็กซิโกและ
ทวีปอเมริกาใต

ไดรับความสนใจ
ตั้งโรงงานเพิ่มมากขึ้น
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ประการทีส่ อง สำรวจหาธุรกิจและรูปแบบดำเนินการใหมๆ จาก
ภายนอก (Exploring new businesses and models) เน�องจาก
เห็นวาการเติบโตอยางคอยเปนคอยไปจากภายในบริษัทเองนั้น นับวา
เปนขอจำกัดสำคัญของหลายบริษัทที่ตองการขยายตลาดออกไปอยาง
รวดเร็ว ดังนั้น บริษัทชั้นนำของโลกไดพยายามแสวงหาโอกาสใหมๆ
ทั้งเพ�อสนับสนุนธุรกิจที่มีอยูแลวและกาวเขาสูธุรกิจใหม เชน บริษัท
GE เม�อเดือนมีนาคม 2556 ไดซื้อกิจการบริษัท Lufkin ผูผลิตอุปกรณ
ปม สูบน้ำมัน เปนเงินมากถึง 3.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพ�อเสริมสราง
ธุรกิจอุปกรณดา นพลังงานของตนเองใหแข็งแกรงยิง่ ขึน้ ขณะทีบ่ ริษทั
โซนี่และพานาโซนิคไดหันมาเนนธุรกิจอุปกรณทางการแพทย

ปจจุบันประเทศพัฒนาแลวบางประเทศ
ไดมีมาตรการสรางงาน เชน การลดภาษีเงินได
นิติบุคคล ไดชวยกระตุนใหยายฐานการผลิต
กลับคืนไปยังประเทศเหลานี้อีกครั้งหนึ่ง เชน
บริษทั แอปเปล ไดตดั สินใจลงทุน 100 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ�อตัง้ ฐานการผลิตในสหรัฐฯ อีกครัง้ หนึง่
หรือบริษัทกูเกิลไดกำหนดใหสหรัฐฯ เปนฐานการ
ผลิต Google Glass ซึ่งเปนแวนตาในลักษณะ
คอมพิวเตอรที่สวมใสได
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ที่ ไม ใชธุรกิจหลักออกไป
เพ�อหันมาทุมเททรัพยากร
ในธุรกิจหลักมากยิ่งขึ้น

(Relocating production and R&D) โดยการ
ยายฐานการผลิตไมไดเปนเร�องซับซอนแตอยางใด
เปนกลยุทธที่ธรรมดาสามัญแลวในปจจุบัน ทั้งนี้
จากการที่อัตราคาจางและภาษีอากรในฐานการ
ผลิตสำคัญของโลก เชน จีน อินเดีย เพิ่มสูงขึ้น
ทำใหบรรษัทขามชาติสนใจยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศอ�นๆ

Industrial Internet เกี่ยวกับดานการนำซอฟตแวรและระบบวิเคราะห
ขอมูล เช�อมโยงไปกับเคร�องจักรอุปกรณ ในดานการผลิต รวมถึง
เคร�องจักรตางๆ จะส�อสารและเช�อมโยงขอมูลเขาดวยกัน
ขณะทีบ่ ริษทั ไอบีเอ็ม มุง เนนระบบ smarter planet ซึง่ มุง เนน
การวิเคราะหขอ มูลและเช�อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เทคโนโลยี
เช�อมโยงขอมูลระหวางเคร�องจักรกับเคร�องจักรเพ�อประยุกต ใช ใน
ดานการผลิตและดานบริการทางการแพทย ซึง่ คาดวาการแขงขันของ
2 ระบบของบริษัท GE และบริษัท ไอบีเอ็ม ขางตนจะทวีความเขมขน
ในอนาคต
ประการที่เจ็ด สินคาและบริการราคาถูกและแขงขันได (Cheap
and competitive) โดยตลาดสินคาราคาถูกไดขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก
จากการสำรวจความคิดเห็นของ Harvard Entrepreneurships พบวา
แนวโนมสำคัญประการหนึง่ ใน 10 ประการ สำหรับยุคโลกาภิวฒ
ั นนค้ี อื
Frugal customers เปนผูบริโภคที่ตระหนี่ และระมัดระวังการจับจาย
ใชสอย

ประโยชนหรือโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิทัศนทางธุรกิจ

อยางไรก็ตาม การปรับเปลีย่ นเชิงยุทธศาสตร
ไมจำเปนตอง ปรับเปลีย่ นอัตลักษณหรือคุณลักษณะ
หลักของกิจการเสมอไป เปนตนวา บริษัท ไนกี้
ไมไดสญ
ู เสียภาพลักษณหลักในฐานะผูผ ลิตรองเทา
กีฬา แมวา ในภายหลังไปกาวเขาสูธ รุ กิจเสือ้ ผากีฬา
และอุปกรณสำหรับเลนกอลฟก็ตาม
สถาบันวิจยั เศรษฐกิจของซัมซุงได ใหขอ เสนอ
แนะสำคัญวาธุรกิจจะตองหลีกเลีย่ งสิง่ ทีเ่ รียกวา
“Average Trap” หรือกับดักกรณีที่ผลิตภัณฑ
ของตนเองมีคุณลักษณธรรมดาสามัญเหมือนๆ
กับผลิตภัณฑของผูอ น� ซึง่ บริษทั ทัว่ ไปจะประสบ
ปญหานี้คอนขางมาก โดยจะตองปรับเปลี่ยน
กลยุทธหันมาผลิตสินคา และบริหารใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบ ริโภคแตละกลุม
เปนการเฉพาะ ตองพยายามสรางความแตกตาง
ทัง้ ในดานสินคาและบริการ เพ�อหลีกเลีย่ งการ
แขงขันทางดานราคา
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บริษัทตางๆ จำเปนตองพยายามตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคกลุมนี้ เปนตนวา บริษัท HP วางแผนผลิตแทปเล็ตพีซีเพ�อ
จำหน�ายในราคาเพียงแค 169 เหรียญสหรัฐฯ สวนอินเทลไดวางแผน
เชนเดียวกันที่จะผลิตเคร�องคอมพิวเตอรแบบโนตบุคเพ�อจำหน�ายใน
ราคาเพียงแค 200 เหรียญสหรัฐฯ ขณะทีบ่ ริษทั ในตลาดใหมอยูแ ลวก็
เปดตัวสินคาราคาต่ำไปแลวลวงหนา เชน บริษทั เอเซอรของไตหวัน
ไดเปดตัวแทปเล็คพีซีในราคาเพียงแค 99 เหรียญสหรัฐฯ

ตองพยายามแสวงหา
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ผลิตของดีราคาถูก

ขณะเดียวกันโลกแหงการแขงขัน จะตอง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางอยาง
รวดเร็ว ซึ่งความจริงแลวไมใชเปนแตเพียงวิกฤติ
แตนับเปนโอกาสสำคัญสำหรับบางบริษัทที่เดิม
เปนผูตาม ใหสามารถกาวกระโดดขึ้นเปนผูนำ
เปนตนวา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสไดปรับเปลี่ยน
จากระบบอนาล็อกมาเปนดิจติ อล ทำใหบางบริษทั
ทีเ่ ดิมตามหลัง กลับแซงหนาขึน้ เปนผูน ำได ดังนัน้
จะตองพยายามแสวงหาประโยชนหรือโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนทางธุรกิจ

ในระยะแรกเจาหนาที่อินเทลไมคอยสนใจจะผลิตชิพใหแกบริษัท
บิสซิคอมนัก สนใจผลิตชิพทีเ่ ปนหน�วยความจำประเภท DRAM มากกวา
อยางไรก็ตาม ในกลางป 2512 นาย Marcian Hoff วิศวกรของอินเทล
ไดความคิดขณะเดินทางไปทองเทีย่ วชายหาดทีห่ มูเ กาะตาฮิติ วาแทนที่
จะผลิตชิพเฉพาะทาง 12 แบบที่แตกตางกัน ซึ่งเปนเร�องยุงยาก
อยางมาก ก็ควรจะเปลี่ยนมาผลิตชิพในรูปแบบไมโครโพรเซสเซอร
เพียงแบบเดียว โดยชิพนีส้ ามารถนำไปประยุกต ใชอยางอเนกประสงค
โดยเพียงแคปรับเปลี่ยนโปรแกรมโดยใชซอฟตแวรเทานั้น เพ�อลด
ความจำเปนในการออกแบบชิพใหมสำหรับใช ในภารกิจอ�นๆ ทำให
ผลิตชิพแบบเดียวสามารถใชได 12 แบบ โดยเปลี่ยนเฉพาะในสวน
ซอฟตแวรเทานั้น

ไอซีทั้งหมด เดิมการแขงขันในอุตสาหกรรมชิพ
ไมโครโพรเซสเซอร จะเปนตลาดสำหรับชิพ
ทำหนาที่เปนมันสมองหรือ CPU ของเคร�อง
คอมพิวเตอร คูตอสูสำคัญจะเปน 2 บริษัท คือ
อินเทลและเอเอ็มดี ซึ่งอินเทลครองตลาดกวา
รอยละ 90 แตปจ จุบนั ตลาดชิพไมโครโพรเซสเซอร
สำหรับเคร�องคอมพิวเตอรซบเซาลง โดยใน
ไตรมาสแรกของป 2556 ยอดจำหน�ายคอมพิวเตอร
ลดลงมากถึงรอยละ 14
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จากนัน้ ทีมงานของบริษทั อินเทลไดนำความคิดขางตน มาประดิษฐ
ไมโครโพรเซสเซอรแบบแรกของโลกสำเร็จเม�อเดือนมีนาคม 2514
เพ�อจำหน�ายแกบริษัทบิสซิคอมของญี่ปุน ซึ่งตอมาบุคคลทั้ง 4 คนที่
รวมกันประดิษฐ ไมโครโพรเซสเซอรขึ้นมานั้น ไดรับการยกยองไป
อยูทำเนียบนักประดิษฐคนสำคัญของโลก

ไมโครโพรเซสเซอรนบั วาเปนสิง่ ประดิษฐชน้ิ สำคัญมากในศตวรรษ
ที่ 20 ทำใหสามารถนำมาเปนชิ้นสวนในการผลิตคอมพิวเตอรที่มี
ขนาดเล็ก และราคาถูกทีค่ นทัว่ ไปสามารถซือ้ มาเปนเจาของได ขณะที่
แตเดิมนั้นคอมพิวเตอรมีขนาดใหญมาก เฉพาะบริษัทขนาดใหญหรือ
สถาบันการศึกษาชั้นนำเทานั้นที่มีโอกาสเปนเจาของได เน�องจากมี
ขนาดเทากับหองทั้งหองและมีราคาแพงมาก แตละเคร�องมีราคา
ตั้งแตหลายสิบลานบาทถึงหลายรอยลานบาท
ตอมาเม�อบริษัทไอบีเอ็มไดพัฒนาเคร�องคอมพิวเตอรพีซี ได
เลือกใชไมโครโพรเซสเซอรจากบริษัทอินเทลเปนสมองหรือหน�วย
ประมวลผลขอมูล เน�องจากคุนเคยกับชิพไมโครโพรเซสเซอรของ
บริษัทอินเทลมากกวา ทำใหอินเทลครองตลาดไมโครโพรเซสเซอรของ
เคร�องคอมพิวเตอร
จากสถิติในป 2555 มูลคาตลาดของชิพไมโครโพรเซสเซอรสูง
ถึง 66 พันลานแหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนรอยละ 22 ของตลาด

ชิพไมโครโพรเซสเซอรสำหรับมือถือ
และแท็บเล็ตกำลังมาแรง

แตที่กำลังมาแรงคือ ตลาดชิพไมโคร
โพรเซสเซอรสำหรับใชเปนมันสมองของโทรศัพท
มือถือแบบสมารทโฟนและแท็บเล็ต โดยตลาดของ
โทรศัพทแบบสมารทโฟนเติบโตอยางรวดเร็วมาก
มียอดขายถึง 690 ลานเคร�อง ในป 2555 และ
คาดวาจะเพิม่ ขึน้ เปน 1,270 ลานเคร�อง ในป 2560
โครงสรางอุตสาหกรรมชิพไมโครโพรเซสเซอร
สำหรับคอมพิวเตอร และสำหรับสมารทโฟนและ
แท็บเล็ตแตกตางกันแทบจะโดยสิ้นเชิง กรณี
ชิพสำหรับเคร�องคอมพิวเตอรบริษัท อินเทลจะ
ดำเนินการตั้งแตออกแบบสถาปตยกรรม การ
ออกแบบวงจรรวม การผลิตเวเฟอรวงจรรวม
การนำเวเฟอรมาตัดและประกอบเปนวงจรรวม ฯลฯ
ซึง่ เปนการทำงานแบบครบวงจรผลิต แตกรณีชพิ
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ไมโครโพรเซสเซอรสำหรับสมารทโฟนและแท็บเล็ต
กลับตรงกันขาม บริษทั ทีเ่ ปนเจาของสิทธิบตั รเปน
บริษัทที่ไมเปนที่รูจักคือ บริษัท ARM Holdings
ซึ่งตั้งอยูที่เมืองเคมบริดจ สหราชอาณาจักร โดย
โทรศัพทแบบสมารทโฟนแทบทุกเคร�องจะใช
เทคโนโลยีของบริษัท ARM แทบทั้งสิ้น
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บริษทั ARM ไมไดเปนผูผ ลิตแบบครบวงจร
คือไมไดออกแบบวงจรไมโครโพรเซสเซอรเพ�อ
ผลิตขายเอง ตรงกันขามจะขายสิทธิบตั รใหแก
บริษัทอ�นๆ เชน ควอลคอมม ซัมซุง มีเดียเทค
เท็กซัสอินสตรูเมนต Nvidia ฯลฯ โดยบริษทั ทีซ่ อ้ื
เทคโนโลยีจากบริษทั ARM จะออกแบบวงจรรวม
เพิม่ เติม โดยบริษทั เหลานีส้ ว นใหญจะมีโครงสราง
ธุรกิจแบบ Fabless Semiconductor กลาวคือ
ไมมีโรงงานผลิตเวเฟอรวงจรรวมหรือโรงงาน
ประกอบไอซีของตนเองแตอยางใด โดยไปจาง
บริษัทอ�น เชน บริษัท TSMC และบริษัท UMC
ของไตหวัน บริษทั ซัมซุงของเกาหลีใต ฯลฯ ผลิต
เวเฟอรวงจรรวมให จากนั้นจางบริษัทอ�นๆ ที่ทำ
ธุรกิจดานไอซีใหนำเวเฟอรวงจรรวมมาตัดเปน
ชิ้นเล็กๆ แลวประกอบขึ้นเปนไอซี แลวนำมา
จำหน�ายภายใตแบรนดของตนเอง

แผนเวเฟอรวงจรรวม ซึ่งแตละแผนมีวงจร
จำนวนมาก เปนวัตถุดิบสำหรับนำมาผลิตเปนชิพ

ควอลคอมม
ครองตลาดครึ่งหนึ่งชิพสมารทโฟน

ตลาดชิพไมโครโพรเซสเซอรสำหรับสมารทโฟนและแท็บเล็ตจะ
แขงขันอยางเขมขนมาก โดยแตละบริษัทจะมีจุดเดนจุดดอยแตกตาง
กันไป กรณีชิพบริษัทควอลคอมม ซึ่งมีสำนักงานใหญตั้งอยูที่นคร
ซานดิเอโก สหรัฐฯ ครองตลาดมากเปนอันดับ 1 สำหรับชิพสมารทโฟน
คิดเปนสัดสวนมากกวาครึ่งหนึ่งของตลาดทั้งหมด ภายใตแบรนด
Snapdragon โดยเฉพาะชิพมือถือระบบ 4G เกือบจะผูกขาดทั้งหมด
โดยครองตลาดมากถึงรอยละ 97 แตมีจุดออนไมประสบผลสำเร็จ
สำหรับชิพสำหรับแท็บเล็ต แมปจจุบันบริษัท ควอลคอมมจะมี
ยอดขายต่ำกวาอินเทลมาก แตมูลคาในตลาดหุนของบริษัทแหงนี้
กลับสูงกวาอินเทล เน�องจากตลาดไดคาดหมายวาจะเติบโตในอัตราสูง
ในอนาคต
ขณะที่ซัมซุงรับจางผลิตชิพไมโครโพรเซสเซอร ใหกับแอปเปล
และควอลคอมม เปนสวนใหญ ปจจุบันโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต
ทั้งหมดของแอปเปลจะใชชิพที่แมแอปเปลออกแบบวงจรเอง แตผลิต
จากโรงงานของซัมซุง และในอนาคตแอปเปล จะลงโทษซัมซุงทีผ่ ลิต
โทรศัพทมือถือกาแล็กซี่มาแขงขัน โดยจะลดการวาจางซัมซุงผลิตชิพ
ใหกับตนเองลง ลาสุดเม�อกลางป 2556 ไดตกลงที่จะวาจางบริษัท
TSMC ของไตหวันผลิตชิพให เพ�อลดการพึ่งพาซัมซุง
ขณะเดียวกันซัมซุงไดผลิตชิพ Exynos ที่ตนเองออกแบบเอง
บางบางสวน แตไมมากนัก โดยจะผลิตเพ�อใชเองและจำหน�ายแกบริษทั
อ�นที่สนใจ อยางไรก็ตาม โทรศัพทมือถือของซัมซุงจะใชชิพจากหลาก
หลายบริษัท ทั้งที่ตนเองผลิตเองและชิพของบริษัทอ�นๆ
ขณะที่ชิพของบริษัท Nvidia ซึ่งมีสำนักงานใหญอยูที่เมือง
ซานตาคลารา ของสหรัฐฯ นั้น จะเนนจำหน�ายชิพที่ทรงพลังในการ
ประมวลผล แตจะมีจุดดอยคือ สิ้นเปลืองพลังงาน ทำใหประสบผล
สำเร็จในตลาดแท็บเล็ตเปนหลัก ไมประสบผลสำเร็จในตลาดโทรศัพท
มือถือ โดยเม�อตนป 2555 ไดวางตลาดชิพ Tegra 3 ซึง่ นับเปนชิพ
สำหรับโทรศัพทมือถือแบบแรกของโลกที่เปนแบบ 4 แกน ซึ่งไดรับ
ความนิยมใช ในอุปกรณแท็บเล็ต ลาสุดในป 2556 ไดเปดตัวชิพรุน ใหม
คือ Tegra 4 ซึ่งประหยัดพลังงานมากกวาเดิม

ชิพประเภทนี้ ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษา HIS จึง
คาดการณวาจะเริ่มแยงตลาดชิพสำหรับเคร�อง
คอมพิวเตอรจากอินเทลไดมากถึงรอยละ 23 ใน
ป 2558
ขณะที่อินเทลก็ ไมไดนิ่งนอนใจแตอยางใด
ไดเตรียมพรอมเพ�อชวงชิงการตลาดในชิพดังกลาว
เชนกัน เพราะมิฉะนั้นแลวอาจจะตองหลุดจาก
เทคโนโลยีใหมของโลก โดยดำเนินการปรับตัวใน
2 รูปแบบ

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทออกแบบวงจรรวมของจีน เชน บริษัท
Spreadtrum Communications สำนักงานใหญอยูที่นครเซี่ยงไฮ
บริษทั Fuzhou Rockchip Electronics สำนักงานใหญอยูท น่ี ครฝูโจว
มณฑลฝูเจี้ยน บริษัท Allwinner Technology สำนักงานใหญอยูที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษจูไห มณฑลกวางตุง ฯลฯ ซึง่ ทำธุรกิจออกแบบและ
จางผลิตชิพสำหรับโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ต ในตลาดลางลงไปอีก
อยางไรก็ตาม บริษัทของจีนเหลานี้มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
ระดับหนึ่ง บางรายไดวางจำหน�ายชิพความเร็วสูงแบบ 4 แกน
มาตั้งแตเดือนธันวาคม 2555 ที่ผานมา

ชิพมือถือเริ่มรุกตลาดคอมพิวเตอร

แมชิพสมารทโฟนและแท็บเล็ตจะมีจุดเดนกินไฟนอย แต
ประสิทธิภาพประมวลผลจะต่ำกวาชิพของอินเทล จึงยังใชนอ ยมากใน
อุปกรณคอมพิวเตอร แตในระยะหลังไดปรับปรุงใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว
ประกอบกับโปรแกรมวินโดวส 8 ไดออกแบบรองรับสถาปตยกรรมของ

ประการทีส่ อง ประกาศเม�อกลางป 2556 นี้
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ ใหม จากเดิมที่เนนชิพไมโคร
โพรเซสเซอรแบบ Core ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ราคา
แพง สำหรับเคร�องคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง
และลดการผลิตชิพอะตอมทีม่ สี มรรถนะต่ำ กินไฟ
นอยและราคาถูก ซึง่ จะผลิตเวเฟอรสำหรับชิพ
อะตอมในโรงงานที่ใชเทคโนโลยีเกา มาเปนการ
ใหความสำคัญกับชิพอะตอมอยางเทาเทียมกัน
หรือมากกวาดวยซ้ำ
ศึกในการตลาดของสงครามไมโครโพรเซสเซอร
ครั้งนี้ มีความยิ่งใหญ และรุนแรง จึงควรตอง
จับตาดูโดยหามกระพริบตา
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สวนบริษัท มีเดียเท็คของไตหวัน ซึ่งกอตั้งเม�อป 2540 จากการ
แยกตัวออกมาจากบริษัท UMC ของไตหวัน ซึ่งทำธุรกิจรับจางผลิต
เวเฟอรวงจรรวม ปจจุบันนับเปนบริษัททำธุรกิจออกแบบวงจรรวม
รายใหญทส่ี ดุ ของทวีปเอเชีย และปจจุบนั ครองตลาดอันดับ 1 ของโลก
สำหรับชิพเคร�องเลนดีวีดี ตอมาไดกาวเขาสูตลาดโทรศัพทมือถือ
โดยมีจุดเดนสำคัญคือ เปนชิพไมโครโพรเซสเซอรมีราคาถูกและ
ประหยัดพลังงาน ทำใหกวาดตลาดชิพสำหรับสมารทโฟนและแท็บเล็ต
ที่มีราคาจำหน�ายต่ำกวาหาพันบาท

ประการแรก ไดประกาศเม�อตนป 2556
วาจะเปดตัวชิพไมโครโพรเซสเซอรรุนใหมคือ
Haswell ใชเทคโนโลยี 22 นาโนมิเตอร เหนือกวา
คูแขงซึ่งใชเทคโนโลยี 28 นาโนมิเตอร จะทำให
สามารถยืดอายุแบตเตอรีข่ องเคร�องคอมพิวเตอร
แบบอัลตราบุกลงจากเดิมมากถึงรอยละ 50 และ
เพิ่มประสิทธิภาพควบคูกันอีกรอยละ 15

วารสารสงเสริมการลงทุน

ไตหวันและจีนรุกตลาดลาง

ภาวะการสงเสริมการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน
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เดือนสิงหาคม 2556

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

ที่ตั้ง
(เขต)

1

ทีทีเอ็น รับเบอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ยางแผนรมควัน 7,500 ตัน

1.16

73.70

70

พิษณุโลก
(เขต 3)

2

ไทยทาโลว แอนด ออยล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 66,470 ตัน
น้ำมันเมล็ดในปาลม 7,900 ตัน

1.12

306.27

115

นครศรีธรรมราช
(เขต 3)

3

MR. ANILKUMAR
ลูกโปง (LATEX BALLOONS)
MAMBULLY DAMODARAN 11,518,200 ชิ้น
(หุนอินเดียทั้งสิ้น)

1.16

39.00

23

ระยอง
(เขต 2)

4

เพาเวอร ปาลมออยล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 8,640 ตัน

1.12

32.50

23

ชุมพร
(เขต 3)

5

บานไรหลวง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 9,900 ตัน

1.12

50.00

25

สุราษฎรธานี
(เขต 3)

6

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว เชน อาหารสุกร
อาหารไก และอาหารเปด
576,000 ตัน
อบพืชและไซโล 360,000 ตัน

1.6
และ
1.7

2,092.90

110

ขอนแกน
(เขต 3)

7

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว เชน อาหารสุกร
อาหารไก และอาหารเปด
288,000 ตัน

1.6
และ
1.7

1,844.60

110

สุราษฎรธานี
(เขต 3)

8

หยั่น หวอ หยุน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สิ่งปรุงแตงอาหาร
จากถั่วเหลือง 35,500 ตัน

1.11

840.56

199

สมุทรปราการ
(เขต 1)

9

โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำจากพืช ผัก ผลไม
บรรจุภาชนะผนึก
150,000,000 ลิตร

1.11

975.00

100

สระบุรี
(เขต 2)

10

โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำจากพืช ผัก ผลไม
บรรจุภาชนะผนึก
150,000,0000 ลิตร

1.11

830.00

100

ปทุมธานี
(เขต 1)

ที่ตั้ง
(เขต)

11

โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำจากพืช ผัก ผลไม
บรรจุภาชนะผนึก
304,000,000 ลิตร

1.11

4,360.00

360

สระบุรี
(เขต 2)

12

โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำจากพืช ผัก ผลไม
บรรจุภาชนะผนึก
188,000,000 ลิตร

1.11

1,920.00

240

ปทุมธานี
(เขต 1)

13

กรีนรีเวอร พาเนล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

แผนชิ้นไมอัดปารติเกิลบอรด
400,000 ลูกบาศกเมตร

1.17

1,800.00

177

สงขลา
(เขต 3)

14

สยามอินเตอร
ไบโอฟลเอล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(WOOD PELLET)
24,000 ตัน

1.17

28.00

10

นครปฐม
(เขต 1)

15

นายสุพัฒน เตชะเพิ่มผล
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขาวคัดคุณภาพ 12,000 ตัน

1.14

27.80

20

อุดรธานี
(เขต 3)

16

คูณทรัพยธนภัทร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขาวคัดคุณภาพ 12,000 ตัน

1.14

60.00

17

ลำปาง
(เขต 3)

17

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไกเนื้อ 854,100 ตัว

1.5

76.30

4

นครราชสีมา
(เขต 3)

18

เพ็ท โฟกัส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตวเลี้ยง (PET FOOD)
48,000 ตัน

1.6

626.20

124

ลพบุรี
(เขต 3)

19

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เนื้อไกชำแหละ 70,060 ตัน
เนื้อเปดชำแหละ 50,760 ตัน
ไกหมัก 30,120 ตัน
เนื้อไกแปรรูปปรุงสุก 7,500 ตัน

1.9

166.60

1,851

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

20

ซี. ไจแกนติค คารบอน จำกัด
(รวมทุนไทย - ฮองกง)

ถานกัมมันต (ACTIVATED
CARBON) 1,800 ตัน

1.17

58.00

26

นครราชสีมา
(เขต 3)

21

ซี. ไจแกนติค คารบอน จำกัด
(รวมทุนไทย - ฮองกง)

ถานกัมมันต (ACTIVATED
CARBON) 1,800 ตัน

1.17

58.00

26

นครราชสีมา
(เขต 3)

22

ซี. ไจแกนติค คารบอน จำกัด
(รวมทุนไทย - ฮองกง)

ถานกัมมันต (ACTIVATED
CARBON) 1,800 ตัน

1.17

58.00

26

นครราชสีมา
(เขต 3)

23

ซี. ไจแกนติค คารบอน จำกัด
(รวมทุนไทย - ฮองกง)

ถานกัมมันต (ACTIVATED
CARBON) 1,800 ตัน

1.17

58.00

26

นครราชสีมา
(เขต 3)

24

แหลมทอง
ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไกชำแหละ 115,970 ตัน

1.9

395.00

1,858

นครปฐม
(เขต 1)
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

วารสารสงเสริมการลงทุน

บริษัท / การรวมทุน
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บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

25

ทรัพยอนันต
เยนเนอรัล ฟูดส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เคร�องด�มจากพืช ผัก ผลไม
บรรจุภาชนะผนึก เชน น้ำ
วานหางจระเข น้ำวุนมะพราว
35,200,000 ลิตร

1.11

505.70

230

ปทุมธานี
(เขต 1)

26

พี.โอ.เอส. คอมเมอรเชียล
คอรปอเรชั่น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(WOOD PELLET)
121,440 ตัน

1.17

50.00

26

สุราษฎรธานี
(เขต 3)

27

นายธงชัย ไชยศักดิ์ภากาศ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สวนผสมอาหารสัตว
150,000 ตัน

1.6

160.00

50

กำแพงเพชร
(เขต 3)

28

นีโอเทคฟูด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

MALTO DEXTRIN
4,125 ตัน

1.13

79.00

70

ราชบุรี
(เขต 2)

2.5

2,464.50

120

สระบุรี
(เขต 2)

หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน
กระเบื้องเซรามิก
72,575 ตัน

1

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

2

การเดียนอินดัสทรีส ระยอง จำกัด กระจกแผนเรียบใสและสี
(CLEAR OR TINTED FLOAT
(หุนไทยทั้งสิ้น)
GLASS) 166,630 ตัน

2.6

1,500.00

251

ระยอง
(เขต 2)

3

กบินทรบุรีกลาส อินดัสทรี จำกัด ขวดแกว 100,800 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

2.6

1,853.00

215

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

4

ราชบุรีกลาส อินดัสทรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขวดแกว 115,200 ตัน

2.6

1,865.70

221

ราชบุรี
(เขต 2)

5

สตารคอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เหล็กแผนเคลือบ
300,000 ตัน

2.13

1,770.00

246

ระยอง
(เขต 2)

6

ไทยคูน เวิลดไวด กรุป
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนเคยแมน - ไอรแลนด)

เหล็กลวด 500,000 ตัน
ลวดเหล็ก 212,000 ตัน
และสลักเกลียว แปนเกลียว
และตะปูเกลียว 160,000 ตัน

2.13

2,662.50

260

ระยอง
(เขต 2)

7

ฟุรุคาวา - สกาย อลูมินัม
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

อะลูมิเนียมแทง 360 ตัน และ
อะลูมิเนียมแผน 191,830 ตัน

2.17

19,720.00

642

ระยอง
(เขต 2)

8

เคแอลที ออโตโมทีฟ แอนด
ทูบูลาร โพรดักส
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนอินเดียทั้งสิ้น)

ทอเหล็ก 24,000 ตัน

2.14

144.50

73

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

9

กระเบื้องหลังคา
เซรามิคไทย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กระเบื้องมุงหลังคาเซรามิก
7,200,000 แผน

2.5

374.00

55

สระบุรี
(เขต 2)
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

บริษัท / การรวมทุน
10

อรพจนไมนิ่ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

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

ที่ตั้ง
(เขต)

แรยิปซั่ม 150,000 ตัน

2.2

50.00

28

นครศรีธรรมราช
(เขต 3)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
เคร�องนุงหม 4,800,000 ชิ้น

3.1

30.65

161

ลำพูน
(เขต 3)

2

ไทย เหมย จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

เคร�องประดับและชิ้นสวน
750,000 ชิ้น

3.7

95.00

215

ราชบุรี
(เขต 2)

3

เอ็ม. อี. นิคคิโซ จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชุดสายถายเลือดสำหรับโรคไต
5,000,000 ชุด

3.9

197.60

339

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

4

MR.SANGAM SHAHI
(รวมทุนญี่ปุน - เมอริเชียส)

เสนใยโพลีเอสเตอร
(POLYESTER FIBER)
30,000 ตัน

3.1

1,634.30

81

ระยอง
(เขต 2)

5

ซีเอ็นซี อินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

NON-WOVEN FABRIC
23,100 ตัน

3.1

2,630.30

44

ระยอง
(เขต 2)

6

เอกซา ซีแลมกรุงเทพ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑทางทันตกรรม เชน
ฟนปลอมและอุปกรณดัดฟน
200,000 ชิ้น

3.9

4.30

42

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

7

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด)

ผลิตภัณฑทางทันตกรรม เชน
ฟนปลอมและอุปกรณดัดฟน
200,000 ชิ้น

3.9

8.80

85

เชียงใหม
(เขต 3)

8

ยูนิคิง จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

ดินสอ 19,200,000 โหล

3.11

10.00

25

ระยอง
(เขต 2)

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เคร�องจักร และอุปกรณขนสง
1

เนาวบุตร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

แมพิมพ 60 ชุด
ชิ้นสวนแมพิมพ 200 ชิ้น
การซอมแซมแมพิมพ 60 ชุด

4.2

21.20

16

ชลบุรี
(เขต 2)

2

โมะสุ เมททอล เวิรคส จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิน้ สวนโลหะ เชน OIL PRESSURE
CYLINDER BLOCK 120,000 ชิน้

4.3

35.00

15

ชลบุรี
(เขต 2)

3

ไทโย เทคโนโลยี อินดัสทรี
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การชุบเคลือบผิว (SURFACE
TREATMENT) 52 ตัน

4.4

50.00

26

สมุทรปราการ
(เขต 1)

4

โคโย จอยท (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
INTERMEDIATE SHAFT
636,000 ชิ้น

4.10

165.50

28

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
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ยูแทกซ เอฟ.เอ็ม จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - ฮองกง มาเลเซีย)

วารสารสงเสริมการลงทุน

1

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

78

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

ที่ตั้ง
(เขต)

5

เคฮิน (ไทยแลนด) จำกัด
ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน - มาเลเซีย) THIROTTLE BODY ASSY
367,200 ตัน

4.10

98.40

60

ลำพูน
(เขต 3)

6

ทานากะ พรีซิสชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ
เชน LIFTER VALVE
925,760 ชิ้น

4.10

78.10

19

ลำพูน
(เขต 3)

7

อาซาฮี แบริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน
CLUTCH BEARING,
BEARING FOR
WATER PUMP และ
RETAINER RING 2,700 ตัน

4.3

123.00

42

ระยอง
(เขต 2)

8

ฮอนดา เอ็นจิเนียริ่ง
เอเชี่ยน จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แมพิมพ 480 ชุด
และการซอมแซมแมพมิ พทผ่ี ลิตเอง
ชิ้นสวน 1,500 ชิ้น
อุปกรณจับยึด 120 ชุด

4.2

1,300.00

153

ชลบุรี
(เขต 2)

9

เด็นโซ (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ชิ้นสวนเหล็กกลึงแตง
ที่ทุบขึ้นรูปเอง 2,730 ตัน

4.2

1,380.30

245

ชลบุรี
(เขต 2)

10

อนโดะ ชินโช
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชุดเฟองระบบเกียรอัตโนมัติ
เชน PLANETARY GEAR
ASSEMBLY และ
DIFFERENTIAL GEAR
ASSEMBLY 1,348,000 ชุด

4.10

1,722.00

125

ชลบุรี
(เขต 2)

11

MR. HIROKI FUJIL
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนอะลูมิเนียม
สำหรับยานพาหนะ 21,505 ตัน

4.10

1,600.00

87

ชลบุรี
(เขต 2)

12

MR. MOTOHIKO SUZUKI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
สำหรับยานพาหนะ 44,133 ตัน

4.10

1,400.00

230

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

13

จี - เทคคุโตะ อีสเทิรน จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
สำหรับยานพาหนะ 68,500 ตัน

4.10

1,600.00

230

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

14

ซูซูกิ มอเตอร
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนระบบเกียร
เชน CVT CASE และ
CVT HOUSING
258,000 ชิ้น

4.10

855.60

17

ระยอง
(เขต 2)

15

อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง
เคร�องยนตดีเซล
(ประเทศไทย) จำกัด
79,400 เคร�อง
(รวมทุนไทย - สิงคโปร - ญี่ปุน)

4.10

1,777.70

56

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

16

แม็กซซอฟพรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

4.2

40.00

31

ชลบุรี
(เขต 2)

แมพิมพ (MOLD) 240 ชุด และ
การซอมแซมแมพิมพที่ผลิตเอง
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
ยานพาหนะ 100 ตัน

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
RING, GEAR และ DRIVE
PLATE 2,000,000 ชิ้น

4.10

250.00

37

ระยอง
(เขต 2)

18

โตโย รับเบอรเคมิคัล โพรดักส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
CONSTANT VELOCITY
6,000,000 ชิ้น

4.10

229.70

24

ชลบุรี
(เขต 2)

19

จีเคเอ็น โดรฟไลน
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)

ชุดเพลาขับ 500,000 ชุด
อบ - ชุบโลหะ 2,250 ตัน

4.4
และ
4.5

687.00

148

ระยอง
(เขต 2)

20

เทคนิคส เซอรเฟชส
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)
3,800,000 ชิ้น

4.4

258.00

29

ชลบุรี
(เขต 2)

21

โคบาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน ชิ้นสวน
ปมเชื้อเพลิงแรงดันสูงและ
ชิ้นสวนหัวฉีดเชื้อเพลิง
1,900 ตัน

4.10

529.20

195

ชลบุรี
(เขต 2)

22

MR.JUNJI TABUSHI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)
1,000 ตัน

4.4

32.40

6

ชลบุรี
(เขต 2)

23

สยาม ยูเคน จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)
480 ตัน

4.4

31.00

10

ชลบุรี
(เขต 2)

24

MR.KEN SASAKI
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

แมพิมพ 1,000 ชุด
การซอมแซมแมพิมพ
4,000 ชุด
ชิ้นสวนแมพิมพ
และชิ้นสวนอุปกรณจับยึด
20,000 ชิ้น

4.2

78.00

34

ชลบุรี
(เขต 2)

25

ไดโรคุ พรีซิชั่น โมลด จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แมพิมพ 36 ชุด
ชิ้นสวนแมพิมพ 360 ชิ้น
และการซอมแซม
แมพิมพที่ผลิตเอง

4.2

13.00

16

สมุทรปราการ
(เขต 1)

26

ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ไตหวัน - จีน)

ถัง COMPRESSED
NATURAL GAS
และถัง LIQUIDFLIED
NATURAL GAS 1,600 ตัน

4.14

140.00

112

ชลบุรี
(เขต 2)

27

ออยลเลส (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน - ไตหวัน)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
ยานพาหนะ เชน
SLIDE PLATE 263 ตัน

4.10

85.00

5

ระยอง
(เขต 2)
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เบนดะ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

17

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

80

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

ที่ตั้ง
(เขต)

28

ตนสน บิวท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บานสำเร็จรูป (COMPLETELY 4.20
BUILT UNITS - CBU) 600 หลัง
หรือสวนประกอบของบาน
สำเร็จรูป (COMPLETELY
KNOCKED DOWN - CKD)
2,400 ชุด

60.00

40

ชลบุรี
(เขต 2)

29

MR. MING-CHIN HSIEH
(รวมทุนจีน - ไตหวัน)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
ยานพาหนะ 5,920 ตัน

4.10

337.80

150

ระยอง
(เขต 2)

30

MR.KEIJI YASUI
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

INSULATOR FOR
ELECTRICAL DEVICE
10,000,000 ชิ้น

4.10

6.00

21

ปทุมธานี
(เขต 1)

31

นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนโลหะ เชน DRUM
BRAKE 220,320 ชิ้น

4.10

52.80

4

สระบุรี
(เขต 2)

32

สมบูรณ โซมิค
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

4.10
ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
BALL JOINT, TIE ROD END,
STABILIZER LINK และ
WITH BOOT 2,500,000 ชุด

303.00

105

ระยอง
(เขต 2)

33

มุงคฟอรส จำกัด
(หุนสวีเดนทั้งสิ้น)

ใบมีดปาดหมึกสำหรับเคร�องพิมพ 4.2
(DOCTOR BLADE FOR
PRINTING MACHINE) 55 ตัน

36.00

14

ระยอง
(เขต 2)

34

เอส เอช เอส จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
INSULATOR 479,500 ชิ้น

4.10

64.10

18

ระยอง
(เขต 2)

35

อี้เฉิน (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
เชน เหล็กกลอง เหล็กรางตัวซี
9,000 ตัน

4.3

22.00

12

ชลบุรี
(เขต 2)

36

ไดโด พีดีเอ็ม
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

การอบ - ชุบโลหะ
(HEAT TREATMENT)
2,280 ตัน

4.5

220.00

20

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

37

ซัมมิท โชวา
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

SHOCK ABSORBER
2,741,735 ชิ้น
FORK PIPE, FRONT FORK
ASSEMBLY 4,875,000 ชิ้น
DAMPER COMP 4,417,000 ชิน้

4.10

101.20

841

ชลบุรี
(เขต 2)

38

โมริตะ เซอิซาคุโช
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การซอมแซมแมพิมพ 1,040 ชุด
ชิ้นสวนโลหะ เชน TERMINAL
3,900 ตัน

4.2

81.40

24

ชลบุรี
(เขต 2)

39

ไดเซ็น เพลตติ้ง
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การชุบเคลือบผิวดวยโลหะ
500 ตัน

4.4

24.10

4

ชลบุรี
(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

โซซากุ (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

แมพิมพ 50 ชุด
การซอมแซมแมพิมพ 150 ชุด

4.2

12.50

18

ปทุมธานี
(เขต 1)

41

สยามไอชิน จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ABS MOTOR
1,718,200 ตัน

4.10

160.50

7

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

42

โมลด แอนด ดาย เทค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณจับยึด
(JIG & FIXTURE)
และการซอมแซมอุปกรณจับยึด
(JIG & FIXTURE)
ที่ผลิตเอง 500 ชุด

4.2

12.50

5

สมุทรปราการ
(เขต 1)

43

สยามโตโยตาอุตสาหกรรม จำกัด เคร�องยนตดีเซลสำหรับ
รถบรรทุกขนาดเล็ก
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
619,100 เคร�อง
เสื้อสูบ (CYLINDER HEAD)
619,100 ชิ้น
ฝาสูบ (CYLINDER HEAD)
619,100 ชิ้น
เพลาขอเหวี่ยง (CRANK
SHAFT) 619,100 ชิ้น
เพลาลูกเบี้ยว (CAM SHAFT)
619,100 ชิ้น

17,730.20

1,178

4.10

ชลบุรี
(เขต 2)

วารสารสงเสริมการลงทุน

40

81

1

เอซิส ไอ-ซีเคียว จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

2.17

24

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

2

เพลินจิต มีเดีย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

25.00

30

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

3

MR. LEONHARD RIEHLE
(รวมทุนเยอรมนี - สิงคโปร)

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

5.9

2.00

7

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

4

MR.SLAVOMIR PAVLICEK
(หุนเช็กรีพับบิคทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

5.00

11

ชลบุรี
(เขต 2)

5

INTERNATIONAL DIGITAL
ARTIST CO.,LTD.
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

8.87

12

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

6

ซอฟตแวร
อินซอรส เอเชีย จำกัด
(รวมทุนไทย - อิสราเอล - อินเดีย)

5.8

5.00

47

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

7

คลาวด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

1.25

19

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

8

นางสาวดวงใจ สุนทรญาณกิจ
(หุนฟนแลนดทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

2.50

7

เชียงใหม
(เขต 3)

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา
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บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

82

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

ที่ตั้ง
(เขต)

5.3

14.50

108

ชลบุรี
(เขต 2)

MR. JEAN PIERRE DUMAS ซอฟตแวร
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)

5.8

2.00

11

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

เอส เทลลิเจนซ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

16.90

8

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

12

MR. TAKAHIRO HAYASHI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

6.06

37

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

13

คอมพิวเตอร โลจี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

1.12

14

โออิซูมิ เอ็มเอฟจี
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
เชน THERMISTOR
48,000,000 ชิ้น

5.5

124.00

199

ชลบุรี
(เขต 2)

15

ดุนอัน เมทอลส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเคร�องปรับอากาศ
เชน ACCUMULATOR
3,456,000 ชิ้น

5.3

101.30

53

ระยอง
(เขต 2)

16

เอเชียน สแตนเลย
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

FLAT PANEL DISPLAY
และ FLAT PANEL
DISPLAY ASSEMBLY
SET 4,800,000 ชุด

5.5

1,030.00

220

ปทุมธานี
(เขต 1)

17

สงเสริมอินเตอรคลู สเตนเลส จำกัด ตูแช 35,000 ตู
(หุนไทยทั้งสิ้น)

5.2

55.00

300

สิงหบุรี
(เขต 3)

18

MR. ALEXANDER GALIP
(รวมทุนไทย - เยอรมนี)

SOLAR MODULE
22.9 เมกะวัตต

5.5

141.50

39

กระบี่
(เขต 3)

19

โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

TRANSISTOR และ DIODE
3,000,000,000 ชิ้น

5.5

498.00

40

ปทุมธานี
(เขต 1)

20

ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

7.60

37

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

21

MR. LEE JIN WOO
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

5.50

5

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

22

คิวพอยท ซอฟตแวร
เซอรวิส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

2.00

20

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

9

ยู วอน เอ็นอารที
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

10
11

HEAT SINK สำหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา
เชน HEAT SINK สำหรับ
โทรทัศน ตูเย็น หรือเคร�อง
ปรับอากาศ 49,920,000 ชิ้น

ชลบุรี
(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

ฮอลลี่ ไอเอ็นที อิเลคทริค
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนจีนทั้งสิ้น)

ENERGY SAVER
3,500,000 ชิ้น
LED 250,000 ชิ้น
ชุดโคมไฟ FULL SET
1,000,000 ชุด
ELECTRONIC SET
2,000,000 ชุด

5.2
และ
5.3

79.90

73

นครปฐม
(เขต 1)

24

MR. SCOTT BARR
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

2.00

11

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

25

กิงโกะ ซอฟต จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวรและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

5.8
และ
5.9

5.69

14

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

หมวด 6 เคมีภณ
ั ฑ กระดาษและพลาสติก
ฉวนลี่ อินดัสเตรียล จำกัด
(รวมทุนไทย-ไตหวัน)

ชิ้นสวนโฟม 5,500 ตัน

6.12

45.00

150

สมุทรปราการ
(เขต 1)

2

เอ็มเอ็มพี คอรปอเรชั่น จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

PVC STRETCH FILM
1,800 ตัน

6.12

102.50

15

นครราชสีมา
(เขต 3)

3

ทามัทสึอุระ แพทเทิรน
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

แบบพิมพโฟมสำหรับ
หลอโลหะ 300 ชุด

6.12

14.00

8

สมุทรปราการ
(เขต 1)

4

คิวเอ็ม อินเวนท จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 1,340 ตัน

6.12

59.20

10

ลพบุรี
(เขต 3)

5

ไทย เอกเซล
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 1,347 ตัน

6.12

372,20.00

152

ชลบุรี
(เขต 2)

6

มาบตาพุด สเปเชียลตี้
เคมิคอลส จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

CHLORINATED
POLYVINYL CHLORIDE
RESIN (CPVC RESIN)
30,000 ตัน

6.12

1,700.00

67

ระยอง
(เขต 2)

7

ฉลากพิมพ
อจานตา แพคเกจจิ้ง
11,508,480,0000 ชิ้น
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนสหรัฐอาหรับเอมิเรตสทั้งสิ้น)

6.16

80.00

13

ระยอง
(เขต 2)

8

MR. TSUI KUEI - SHIN
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

6.12

40.70

145

ชลบุรี
(เขต 2)

9

ฉลากพิมพ
ไทย โอ.พี.พี. จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ - ไตหวัน) 4,042,500 ตารางเมตร

6.16

105.20

17

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

ฟลมหด (SHRINKABLE FILM)
600 ตัน
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

10

MR. WANG XINHUI
(รวมทุนไทย - จีน)

CARBON POWER SULFUR
COATED SLOW RELEASE
FERTILIZER 50,000 ตัน
CARBON POWER MU
COMPOUND FERTILIZER
150,000,000 ตัน
CARBON POWER SLOW
RELEASE BULK BLENDING
FERTILIZER 300,000 ตัน

6.6

1,000.00

281

ชลบุรี
(เขต 2)

11

เท็นแทค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ถุงพลาสติกพิมพลาย
446,272,000 ชิ้น

6.16

116.00

147

ชลบุรี
(เขต 2)

12

แอลพลา แพคเกจจิ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ขวดพลาสติก 730 ตัน

6.16

50.00

7

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค
1

เอฟ-เทค เอ็มเอฟจี
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

สนับสนุนการคาและ
การลงทุน

7.15

15.00

3

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

2

นายบุญสง สงวนวรพงศ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร
30,000 ตัวอยาง

7.21

4.50

17

สมุทรปราการ
(เขต 1)

3

อารท อิน พาราไดซ
(เชียงใหม) จำกัด
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

ศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนยศิลปหัตถกรรม
3,500 ตารางเมตร

7.3

33.00

25

เชียงใหม
(เขต 3)

4

โทโฮ เม็กกิ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

2.00

6

ชลบุรี
(เขต 2)

5

ชิบะ เมทัล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

4.10

7

ระยอง
(เขต 2)

6

วังการคารุงโรจน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย 1.0 เมกะวัตต

7.1

100.00

6

ขอนแกน
(เขต 3)

7

ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
240 เมกะวัตต
ไอน้ำ 100 ตันตอชั่วโมง
น้ำเพ�อการอุตสาหกรรม
75 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง

7.1

10,510.00

31

ระยอง
(เขต 2)

8

วะตะแบก วินด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงานลม
72.9 เมกะวัตต

7.1

4,655.10

9

ชัยภูมิ
(เขต 3)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

ไฟฟาจากพลังงานลม
108 เมกะวัตต

7.1

6,203.20

9

นครราชสีมา
(เขต 3)

10

ทรอปคอล วินด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงานลม
108 เมกะวัตต

7.1

6,203.20

9

ชัยภูมิ
(เขต 3)

11

เค.อาร.เอส. ทรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงานลม
108 เมกะวัตต

7.1

6,203.20

9

ชัยภูมิ
(เขต 3)

12

กฤษณา วินดพาวเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงานลม
108 เมกะวัตต

7.1

6,203.20

9

นครราชสีมา
(เขต 3)

13

ไออารพีซี จำกัด
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

เขตอุตสาหกรรม 1,830 ไร

7.8

3,095.20

17

ระยอง
(เขต 2)

14

เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด เขตอุตสาหกรรม 2,000 ไร
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.8

4,250.00

23

อุดรธานี
(เขต 3)

15

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขนสงทางอากาศ
4 ลำ (672 ที่นั่ง)

7.9

2,594.30

120

ไมระบุที่ตั้ง

16

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขนสงทางอากาศ
5 ลำ (840 ที่นั่ง)

7.9

3,278.40

150

ไมระบุที่ตั้ง

17

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขนสงทางอากาศ
3 ลำ (1,044 ที่นั่ง)

7.9

16,795.40

342

ไมระบุที่ตั้ง

18

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขนสงทางอากาศ
4 ลำ (1,056 ที่นั่ง)

7.9

14,105.00

372

ไมระบุที่ตั้ง

19

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขนสงทางอากาศ
2 ลำ (336 ที่นั่ง)

7.9

2,913.30

60

ไมระบุที่ตั้ง

20

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขนสงทางอากาศ
3 ลำ (1,044 ที่นั่ง)

7.9

17,190.30

360

ไมระบุที่ตั้ง

21

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขนสงทางอากาศ
3 ลำ (504 ที่นั่ง)

7.10

4,436.50

90

ไมระบุที่ตั้ง

22

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขนสงทางอากาศ
2 ลำ (528 ที่นั่ง)

7.9

7,249.50

202

ไมระบุที่ตั้ง

23

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขนสงทางอากาศ
2 ลำ (684 ที่นั่ง)

7.9

8,648.40

218

ไมระบุที่ตั้ง

24

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขนสงทางอากาศ
2 ลำ (660 ที่นั่ง)

7.9

9,946.50

194

ไมระบุที่ตั้ง

25

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขนสงทางอากาศ
6 ลำ (2,052 ที่นั่ง)

7.9

24,536.20

660

ไมระบุที่ตั้ง
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(หุนไทยทั้งสิ้น)
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86

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

ที่ตั้ง
(เขต)

26

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขนสงทางอากาศ
2 ลำ (624 ที่นั่ง)

7.9

9,179.10

224

ไมระบุที่ตั้ง

27

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขนสงทางอากาศ
2 ลำ (660 ที่นั่ง)

7.9

10,329.30

206

ไมระบุที่ตั้ง

28

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

รถไฟขนสง (รถจักร) 12 คัน
รถพวง 67 คัน

7.9

1,520.60

52

ไมระบุที่ตั้ง

29

คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
226 ตารางเมตร

7.13

10.00

26

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

30

นางสาวสุธิดา หม�นละมาย
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ
53,829 ตันกรอส

7.9

133.50

19

ไมระบุที่ตั้ง

31

เอส ซี แมนเนจเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เรือกลดันลากจูง
230 ตันกรอส

7.9

96.10

9

ไมระบุที่ตั้ง

32

เอ็นพีเอส เคป จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

627.60

38

ไมระบุที่ตั้ง

33

มิตซูบิชิ มอเตอรส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนา

7.12

378.50

82

ชลบุรี
(เขต 2)

34

พัฒนาอาคารสำหรับ
ไทคอน อินดัสเทรียล
โรงงานอุตสาหกรรม 5 หนวย
คอนเน็กชั่น จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - อังกฤษ - สหรัฐฯ สิงคโปร - สวิตเซอรแลนด)

7.8

150.70

2

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

35

นายวราวุธ ธำรงรัตน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.6

28.00

18

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

36

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ
MR.YVES MICHEL
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ
SERGE CLERE
(รวมทุนเยอรมนี - สวิตเซอรแลนด)

7.12

10.00

4

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

37

นายมาโกโตะ นากาคาวา
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

10.00

14

ชลบุรี
(เขต 2)

38

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 490 หนวย

7.5

178.40

-

สมุทรปราการ
(เขต 1)

39

นายสุรินทร บำรุงผล
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เดินเรือทองเที่ยวหรือ
ใหเชาเรือทองเที่ยว 1 ลำ

7.3

19.70

15

ไมระบุที่ตั้ง

40

เอ็น พี มารีน โลจิตสิกส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

78.90

8

ไมระบุที่ตั้ง

ใหบริการแกธุรกิจสราง
ภาพยนตร (บริการทำเทคนิค
ดานภาพ) 180 ชิ้นงาน

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)
ขนสงทางเรือ 1 ลำ

41

เอ็น พี มารีน โลจิตสิกส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

42

เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จำกัด ขนถายสินคาสำหรับเรือ
เดินทะเล 2,419,200 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

43

ทาคาระแพค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

44

ที่ตั้ง
(เขต)

78.90

8

ไมระบุที่ตั้ง

7.1

441.50

17

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

10.00

14

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

เคทีพี โลจิสติกส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ
(1,286 ตันกรอส)

7.9

70.00

13

ไมระบุที่ตั้ง

45

เคทีพี โลจิสติกส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ
(1,286 ตันกรอส)

7.9

70.00

13

ไมระบุที่ตั้ง

46

เคทีพี โลจิสติกส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ
(1,286 ตันกรอส)

7.9

70.00

13

ไมระบุที่ตั้ง

47

เรือเร็ว ลมพระยา จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เรือเฟอรรี่ 270 ตันกรอส

7.9

189.00

8

ไมระบุที่ตั้ง

48

พรปยะฌาน ทรานสปอรต จำกัด ขนถายสินคาสำหรับเรือ
เดินทะเล 2,244,000 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.1

85.53

11

ไมระบุที่ตั้ง

49

สยามพลังงานทดแทน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
1.0 เมกะวัตต

7.1

80.00

12

อุดรธานี
(เขต 3)

50

สยามพลังงานทดแทน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
1.0 เมกะวัตต

7.1

80.00

12

อุดรธานี
(เขต 3)

51

สยามพลังงานทดแทน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
1.0 เมกะวัตต

7.1

80.00

12

อุดรธานี
(เขต 3)

52

บิ๊กซี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

60.00

20

ไมระบุที่ตั้ง

53

อินจีเซิรฟ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนจีนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

5.20

16

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

54

ดิจิทอล พอรท เอเชีย จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

DATA CENTER

7.8

1,149.08

28

ชลบุรี
(เขต 2)

278,242.95

17,882

เขต 1 =
เขต 2 =
เขต 3 =
ไมระบุที่ตั้ง =

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 59 จังหวัดที่เหลือ
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วารสารสงเสริมการลงทุน

7.9

38
70
46
26

BUILD, or the BOI Unit for Industrial Linkage Development

BUILD has played a vital role in developing the industrial linkage for more than 20 years. The duties of BUILD are to act as an
intermediary between manufacturers of ready-made products and small-and medium-sized manufacturers of parts, which will result
in the linkage of industries and the transfer of production technology, leading to the strong growth in supporting industries in Thailand.
All this provides a sound base for the sustainable development of the country’s industry as a whole.

Sign up for a free BUILD membership to receive our weekly
e-newsletter and keep you informed about our activities and events.

Please sign up at http://build.boi.go.th
Tel : +66(0)2 553 8111 ext.7 Fax : +66(0)2 553 8325
E-mail : sourcing@boi.go.th Website : http://build.boi.go.th

