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การลงทุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย หลายคนอาจ

นึกถึงอุตสาหกรรมหนัก หรือภาคการผลิตในดานยานยนต 

อิเล็กทรอนิกส หรือปโตรเคมี ซึ่งถือเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีฐาน

การผลิตในบานเรามากมาย  

แตในความเปนจรงิแลว ยงัมอีตุสาหกรรมอีกกลุมทีป่ระเทศไทย

มีความเขมแข็งอยางมาก และมีพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนให

อุตสาหกรรมกลุมนี้มีความเขมแข็ง นั่นก็คือ อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่ง

การท่ีเราเปนประเทศเกษตรกรรม และมีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อ

ตอพืชผลทางการเกษตร ทำใหเราสามารถนำมาตอยอดใหกับภาค

การเกษตรกลายเปนอุตสาหกรรมการเกษตร และเปนผูผลิตอาหาร

ปอนคนเกือบทั่วโลก 

ในแตละป คำขอรับสงเสรมิการลงทนุจากบีโอไอ แมสวนใหญ

จะเปนการยื่นขอลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมหนัก แตโครงการ 

ลงทุนในกลุมอตุสาหกรรมเกษตรและผลิตผลจากการเกษตรก็มกีารย่ืน

ขอรับสงเสริมการลงทุนจำนวนมากไมแพกัน เพียงแตมีมูลคาเงิน

ลงทุนไมมากเทาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพราะธรรมชาติของโครงการ

ลงทุนดานอุตสาหกรรมเกษตรไมไดมีมูลคาเงินลงทุนสูงหลายหม่ืน

ลานบาท 

วารสารสงเสรมิการลงทุนฉบับสงทายป 2556 จึงขอนำเสนอ

เรื่องราวของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเปนกลุมหลักในการลงทุนดาน

อุตสาหกรรมเกษตร โดยจะนำเสนอเรื่องราวในหลายมิติ ทั้ง

นโยบายอุตสาหกรรมอาหารของภาครัฐ แบรนดอาหารไทยท่ีสราง

ชื่อเสียงไปทั่วโลก และโอกาสที่ไทยจะกาวไปสูผูผลิตอาหารฮาลาล

ชั้นนำของโลก รวมท้ังไปติดตามประเทศเพ่ือนบานอยางเวียดนามวา

มีเสนทางการกาวไปสูครัวโลกเชนเดียวกับบานเราอยางไร  

บก.แถลง 
กองบรรณาธิการ วารสารสงเสรมิการลงทุน ปที ่24 ฉบบัที ่12 ธนัวาคม 2556 

ธันวาคม 2556 

วารสารสงเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 

เจาของ 
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 ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลง
ผลิตอาหารสำคัญของโลกสามารถผลิตสินคา
เกษตรไดหลากหลาย เกินความตองการบริโภค
ภายในประเทศ และมีมากพอสำหรับสง 
เปนสนิคาออกไปขายยงัประเทศตางๆ ทีผ่านมา
ภาครัฐไดใหความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหาร
มาตลอด และเมื่อรัฐบาลไดแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นั้น ก็ได
กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน 
ที่สำคัญ โดยแบงการดำเนินการเปน 2 ระยะ 
คือ ระยะเรงดวนที่จะเร่ิมดำเนินการในปแรก 
และระยะการบริหารราชการ 4 ปของรัฐบาล 

 

ซึ่งในสวนของนโยบายท่ีจะดำเนินการภายใน

ชวงระยะ 4 ปของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะดำเนิน

นโยบายหลักในการบริหารประเทศในดานนโยบาย

เศรษฐกิจคือ รัฐบาลจะบริหารจัดการเศรษฐกิจให 

มกีารขยายตัวอยางตอเนือ่ง มคีวามสมดุลและเขมแข็ง 

ทั้งในภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและตางประเทศ 

มีภูมิคุมกันตอความเส่ียงตางๆ ที่มีความเช่ือมโยงกับ

เศรษฐกิจโลกท้ังดานการคาและการลงทุน รวมท้ัง

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขนั โดยวางโครงสรางพืน้ฐานดานองคความรู 

มีระบบธรรมาภิบาลสิ่ งแวดลอม และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและบริการ รวมท้ังการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานดานอุตสาหกรรม การเกษตร 

ระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ พลังงาน 

และระบบโครงขายสารสนเทศและการส่ือสาร  

โดยในดานภาคอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหารนั้น ภาครัฐไดมีนโยบายไวเปนการเฉพาะ 

ดังนี้ 

1. เรงปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตรให

สอดคล อ งกั บ โอกาสทางการตลาดและการ

เปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบริโภค ทั้งที่เปนตลาดเดิม

และตลาดใหม โดยกำหนดยุทธศาสตรใหประเทศไทย

เปนศูนยกลางการผลิตอาหารของโลก เนนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตของการทำประมง ปศุสัตว 

และพชืเศรษฐกิจหลกัของประเทศใหครบวงจร รวมท้ัง

สนับสนุนการผลิตพืชพลังงาน เชน ปาลมน้ำมัน 

ออย มันสำปะหลัง เพ่ือสนับสนุนนโยบายพลังงาน

ทดแทน และสนับสนุนการผลิตสินคาใหมที่มีโอกาส

ทางการตลาด เชน พืชเสนใย และสมุนไพร เปนตน 

 
ครัวไทยสูครัวโลก 
บุษยาพร วิริยะศิริ 

นโยบายอุตสาหกรรมอาหาร
ของภาครัฐ 
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ในภาคเอกชนและภาครัฐของประเทศไดให

ความสนใจในการผลิตอาหารในทุกระดับ ไมวา 

จะเปนการผลิตต้ังแตรายยอยจนถึงอุตสาหกรรม 

และก็เชนเดยีวกับการดูแลของราชการ ทีจ่ะมสีวนงาน

ราชการที่ดูแล กำกับหลายหนวยงาน และหลาย

กระทรวง เชน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สำนัก

สงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

และกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ศูนยบริการประกันคุณภาพอาหาร และ

สถาบั นค นคว า และพัฒนาผลิ ตภัณฑ อ าหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันอาหาร 

กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งบางครั้งก็มีการ

ทำงานท่ีซ้ำซอนกัน โดยในบทความน้ี จึงขอนำภาพ

โดยรวมของบางหนวยงานมาเพ่ือเปนขอมลูในเบ้ืองตน 

2. สงเสริมการเพิ่มมูลคาใหแกสินคาเกษตร 

โดยการแปรรูปที่ไดคุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อ

เช่ือมโยงสูอุตสาหกรรมการเกษตร โดยการสงเสริม

การวิจัยและพัฒนาดานมาตรฐานการผลิตสินคา

เกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหารตาม

มาตรฐานสากล รวมทั้งใหมีระบบปองกันและ

ควบคุมการระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการ

แปรรูปสินคาเกษตรในชุมชน 

3. เรงรัดการเจรจาขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวของ 

กับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร เพื่อปองกัน

มาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี และพัฒนา

โครงขายระบบการขนสงสินคาเกษตรท้ังในพ้ืนท่ี

ชนบทและเมือง เพื่อขยายตลาดของสินคาเกษตร

และอาหารสูตลาดโลก 

“การพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 
ทีป่ระเทศไทยมีศกัยภาพสูงและมีความไดเปรยีบ 

เชน อุตสาหกรรมอาหาร” 
 

จึงเห็นไดวานโยบายดานเศรษฐกิจน้ัน เปนการ

พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมี

ศักยภาพสูงและมีความไดเปรียบ เชน อุตสาหกรรม

อาหาร เปนตน ใหเปนฐานการผลิตในระดับภูมิภาค

และระดับโลก ดวยการสงเสริมการลงทุนหรือให

สทิธพิเิศษกบัอตุสาหกรรมท่ีมศีกัยภาพ รวมท้ังภาครัฐ

ก็ไดมีนโยบายจัดหาและพัฒนาพื้นที่และโครงสราง

พืน้ฐานทีเ่หมาะสม เพ่ือรองรบัการพฒันาอุตสาหกรรม

ในระยะ 20 ปขางหนา โดยคำนึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของชุมชนในพ้ืนท่ี 

สถานการณการคาอาหารของไทย ในป 2556 

 พ.ค. 2556 ม.ค.-พ.ค. 2556 

ลานตัน ลานบาท ลานตัน ลานบาท 

สงออก 3.07 80,215 14.08 376,503 

เปลีย่นแปลง 
(รอยละ) 

-15.00 -18.70 -2.10 -7.30 

การนำเขา 1.35 35,241 5.38 160,394 

เปลีย่นแปลง 
(รอยละ) 

-10.60 0.20 -17.10 2.80 

ดุลการคา  44,974  216,109 

ที่มา สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
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สถาบนัอาหาร สถาบนัหลกัในการพฒันาอาหาร
เพื่อการอุตสาหกรรม 

สถาบันอาหารนั้นไดจัดตั้งขึ้นจาก แนวคิดของ

ภาครัฐ โดยกรมสงเสรมิการสงออก กระทรวงพาณิชย 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และภาคเอกชน 

โดยกลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย เพื่อหา

องค ก รที่ ท ำหน าที่ เ ป น แกนนำ ในการ พัฒนา

อุตสาหกรรมอาหาร ควบคูไปกับการแกไขปญหา

และอุปสรรคตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จึงได

มอบหมายให สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) ดำเนินการศึกษา เพื่อหาขอเสนอแนะและ

ความจำเปนในการจัดตั้งองคกร หรอืหนวยงานทีจ่ะ

เปนแกนนำในภารกิจดงักลาว  

จากผลการศึกษา ไดมีขอสรุปและเสนอแนะ 

ใหมีหนวยงานใหม ที่จะเปนองคกรนำในการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ในรูปแบบ

ของ “สถาบัน” โดยมีภารกิจเปนแหลงใหบริการ

ขอมูลดานการคาและเทคโนโลยี การบริการดานการ

ตรวจวิเคราะห การประสานความรวมมือเพื่อการ

แกไขปญหา และยกระดับขีดความสามารถของ

อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบกับในชวงเวลาดังกลาว 

กระทรวงอุตสาหกรรม มีดำริที่สอดคลองและเปน

แนวทางเดียวกัน จึงไดนำเสนอเร่ืองการจัดตั้ง 

“สถาบันอาหาร” เขาสูวาระการพิจารณาของคณะ

รัฐมนตรี และมีมติใหจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 

2539 ในรปูแบบองคกรเครอืขาย ภายใตอตุสาหกรรม

พฒันามลูนธิ ิ สงักดักระทรวงอตุสาหกรรม ตามคำสั่ง

กระทรวงอุตสาหกรรมท่ี 440/2539 ลงวันที่ 28 

พฤศจิกายน 2539  

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตระหนักถึง

ความจำเปนในการสรางฐานขอมูลเชิงลึกของ

อุตสาหกรรมอาหารอยางเปนระบบ เพื่อเสริมสราง

ความมั่นคงทางดานอาหารของประเทศในระยะตอไป 

จึงไดสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการพัฒนา

ศูนยอัจฉริยะเพื่อ อุตสาหกรรมอาหาร (Food 

Intelligence Center) ใหกับสถาบันอาหาร ซึ่งเปน

หนวยงานหลักภายใตการกำกับของกระทรวง

อุตสาหกรรม ในการสงเสริมการขยายตัวดานการ 

สงออกอาหารไทย และเสริมสรางขีดความสามารถ

ในการแข งขั น ให กั บผู ป ระกอบ ธุรกิ จในภาค

อุตสาหกรรมอาหารมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2549 

“สถาบนัอาหารเสริมสรางศกัยภาพการแขงขนั
ของอตุสาหกรรมอาหารของไทย ผลกัดนัใหไทย

ยกระดับสูการผลิตระดับสากล” 

สถาบนัอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม มภีารกิจ

หลักในการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของ

อุตสาหกรรมอาหารของไทย ซึ่งไดพยายามผลักดัน

ใหโรงงานแปรรูปอาหารของไทยทุกระดับเขาสูระบบ

คุณภาพสุขอนามัยในการผลิตระดับสากลไมวา 

จะเปนระบบ FSC 2200 BRC หรือ ISO 22000 มา

อยางตอเนื่องมากกวา 10 ป แตการดำเนินการ 

ไมสามารถครอบคลุมผูประกอบการในระบบผลิต

อาหารไดอยางทั่วถึงในระยะเวลาอันสมควร โดย

เฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

เนือ่งจากยงัขาดแรงจงูใจดานการตลาด ขาดความพรอม

ดานงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานท่ี  

การจัดจางท่ีปรึกษา ขาดบุคลากรรองรับ

ปญหาเหลานี้ตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐใน

ึ ไ  ั ป ใ ำ ิ ั
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อุตสาหกรรมอาหาร  

2. ศึกษา วิจัยธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

ตลอดจน วิ เ ค ร า ะห ป ญห า ท่ี มี ผ ลก ร ะทบต อ

อุตสาหกรรมอาหาร และเสนอแนะแนวทางแกไข

ปญหาตอรัฐบาล  

3. ใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการดาน

อุตสาหกรรมอาหารแกผูประกอบการอุตสาหกรรม

อาหาร  

วัตถุประสงคในการพัฒนาศูนยอัจฉริยะเพ่ือ
อตุสาหกรรมอาหาร 

1. เพื่ อใหมี ระบบสารสนเทศที่ ใช ในการ

สนับสนุนการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ เพื่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศที่มี

ประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยำ และรวดเร็ว  

2. เพ่ือเผยแพรขอมลูท่ีเปนประโยชนตอภาคธุรกจิ 

เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ

พลวัตรโลก  

“มีนักวิชาการท่ีพรอมใหคำปรึกษา  
และชวยเหลือดานขอมูล” 

 

รูปแบบตางๆ หากจะต้ังเปาใหไทยมีภาพลักษณ 

เปนประเทศผูผลิตอาหารปลอดภัยชั้นนำของโลก 

การเรงใหความชวยเหลอืพฒันาผูผลติอาหารของไทย

ใหเขาสูระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยของโลก เพื่อ

ใหการผลิตอาหารของไทยมีเสถียรภาพคงอยูไดใน

ภาวะวิกฤติดานความม่ันคงของอาหาร และยืนหยัด

แขงขันได ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

และประชาคมโลก  

จึงเปนเรื่องสมควรไดรับการผลักดันใหเปน

นโยบายเชิงรุกและเรงดวนของรัฐบาล ในการ

สนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการ “พัฒนา

อุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเปนครัวอาหาร

คุณภาพของโลก” ใหเกิดข้ึนเพื่อเรงสรางภาพลักษณ

ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหาร

ปลอดภัยของโลกระดับแนวหนา และไมเปนเพียง

ครัวของโลก...แตเปนครัวที่ผลิตอาหารคุณภาพ 

ปลอดภัย และมีคุณคาทางโภชนาการ 

ทั้งนี้สถาบันอาหาร ไดจัดตั้งศูนยอัจฉริยะเพื่อ

อตุสาหกรรมอาหาร เปนภารกิจหลกัของฝายวจิยัและ

ขอมูล สถาบันอาหาร ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อป 2539 โดยฝายวิจัยและขอมูล มี 

หนาที่หลัก ดังนี้ 

1. สำรวจ รวบรวม และติดตามขอมูลขาวสาร

เกีย่วกบัอตุสาหกรรมอาหาร และเผยแพรขอมลูขาวสาร

ดังกลาว รวมตลอดทั้งพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร

อยางไรกต็าม การพัฒนาศนูยขอมลู ตองไดรบั

ความรวมมือจากหลายฝายท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหได 

มาซึ่ งขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน และเชื่อถือได 

เนื่องจากผู ใชงานศูนยอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรม

อาหาร (Food Intelligence Center) ประกอบดวย

บุคคลหลายสาขาอาชีพท่ีมีความตองการแตกตางกัน 

ดงันัน้การบรกิารของศนูยนอกเหนอืจากขอมลูทีจ่ดัเกบ็

ในระบบแลว เราจึงมีนักวิชาการท่ีพรอมใหคำปรึกษา 

และชวยเหลือดานขอมลูอุตสาหกรรมอาหารในรูปแบบ

ตางๆ ทีต่รงกบัความตองการของผูใชงานแตละรายมากข้ึน 

โดยสถาบันอาหาร ตัง้อยูที ่2008 ซอยอรณุอมรนิทร 36 

ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด 

กรงุเทพฯ โทร. 0 2886 8088 โทรสาร 0 2883 5853 

้
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โครงการเสริมสรางมูลคาทางเศรษฐกิจแก
อุตสาหกรรมอาหาร และสรางความเช่ือมั่นให
แกคุณคาอาหารของไทย  

โครงการ “เสริมสรางมูลคาทางเศรษฐกิจแก

อุตสาหกรรมอาหาร และสรางความเช่ือมั่นใหแก

คุณคาอาหารของไทย (Thailand Food Forward)” 

เปนแนวทางการสรางขดีความสามารถทางการแขงขัน

ใหกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินคาอาหารของไทย 

ตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม

ของรัฐบาล ซึ่ งจะทำให เ กิดการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑอาหารท่ีตอบสนองความตองการของตลาด

โลก  

นอกจากนี้ การสรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภค

ตองสรางความเชื่อมั่นใหแกคุณคา และภาพลักษณ

อาหารไทยเพ่ือใหไทยเปนครัวของโลกอยางสมบูรณ

แบบนัน้ ตองสรางกลไกสำคัญท่ีจะทำใหผูบรโิภคทัว่โลก

เขาใจและรับรูถึง “อาหารไทย” อยางแทจริง อันจะ

สงผลถึงภาคการคาของไทยในการขยายตลาด และ

รักษาคุณภาพและรสชาติอาหารของรานอาหารไทย 

และประชาสัมพันธใหอาหารไทยรูจกัไปท่ัวในตางแดน 

และเปนสวนเติมเต็มกิจกรรมตางๆ นอกเหนือจาก

การผลิตที่ไดคณุภาพและมาตรฐานจากในประเทศไทย

แลว ใหอาหารไทยเปนที่รูจักไปทั่วโลก 

ประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสมบูรณ 

เปนที่นิยมของตางชาติ ซึ่งนอกจากความโดดเดน

ดานรสชาติแลว อาหารไทยยังแสดงถึงความประณีต

บรรจง รวมทั้งมีประโยชนตอสุขภาพ รัฐบาลจึงมี 

นโยบายสงเสริมใหประเทศไทยเปนครัวของโลก 

(Kitchen of the World) โดยมุงดำเนินการอยาง

เปนระบบ ใหมีการขยายตัวของรานอาหารไทย

จำนวนมาก ซึ่งจะสงผลดีตอการสรางภาพลักษณที่ดี

ของประเทศ รวมทั้งการสงเสริมการทองเที่ยวไทย 

การสงออกสินคาอาหารและสินคาอื่นๆ 

“โครงการครัวไทยสูโลก 
เพ่ือสงเสริมใหอาหารไทย  

เปนอาหารท่ีไดรับความนิยมไปทั่วโลก” 

โครงการครัวไทยสูโลกมีวัตถุประสงคในการ

มุงสงเสริมใหอาหารไทย เปนหน่ึงในอาหารท่ีไดรับ

ความนิยมไปท่ัวโลก โดยต้ังเปาหมายสงเสริมอาหาร

ไทยใหเปนอาหารที่ไดรับความนิยมของโลกและให

ไทยสามารถเปนผูสงออกสินคาอาหารรายใหญ 1 ใน 

5 ของโลก และเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความเชื่อมั่นใน

ระดบัสงูสดุ ดานความปลอดภัยและสขุอนามัย ผลกัดนั

ใหวตัถดุบิในการปรุงอาหารของไทย ตลอดจนเคร่ืองปรงุ

อื่นๆ สามารถสงออกไดมากขึ้น เพื่อสนับสนุนใหราน

อาหารไทยในตางประเทศ เปนศูนยกระจายขอมูล

การทองเทีย่ว รวมทัง้เปนจดุประชาสมัพนัธ ประเทศไทย

ใหชาวตางชาติไดรับรู และเปนแหลงขายสินคา หนึ่ง

ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ สนับสนุนการเปดธุรกิจราน

อาหารไทยในตางประเทศ เพื่อผลักดันใหรานอาหาร

ไทยที่บริการอาหารรสชาติไทยแท รวมทั้ งมี

มาตรฐานท่ีเปนสากล 

ดันไทยเปนครัวโลกกรมสงเสริมฯ เดินหนา 
แนวคิดในเร่ืองการผลักดันใหผลผลิตทางดาน

การเกษตรไทยกาวไกลเปนที่ยอมรับของทั่วโลกนี้มี

มานาน ทั้งนี้เพราะไทยคือประเทศหน่ึงของโลกท่ีมี

ความพรอมดานการกสิกรรม เนื่องจากมีพื้นท่ีและ

สภาพดินตลอดจนอากาศเหมาะสมกับการปลูกพืช

และพัฒนาสายพันธุพืชเพื่อการบริโภคทุกอารมณ

ดานการกินของผูคนทั่วโลก 
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กรมสงเสริมการเกษตรไดเรงดำเนินโครงการ

ตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิตพืชผัก ผลไม

ของเกษตรกรทัว่ประเทศ ผานศนูยบรหิารศตัรพูชืทีม่ี

ทัว่ประเทศใน 9 จงัหวดั โดยเจาหนาท่ีของกรมสงเสริม

การเกษตรจะเขาไปอบรมใหความรูในการตรวจสอบ

วิเคราะหสารพิษกับเจาหนาที่ประจำศูนยกอนที่จะสง

เจาหนาที่ดังกลาวลงพื้น ท่ี เพื่ออบรมแนะนำแก

เกษตรกรผานศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล 

โดยในเบ้ืองตน กรมฯ ไดใหการสนับสนุนเครื่องมือ

อุปกรณในการตรวจสอบและจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจ

วเิคราะหแลวจำนวน 3,000 ชดุ ซึง่ใน 1 ชดุ สามารถ

ตรวจสอบผลผลิตตัวอยางของเกษตรกรไดประมาณ 

10 ตัวอยาง 

สำหรับการดำเนินการดังกลาวน้ีก็มีเปาหมาย

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการที่

ตองการใหประเทศไทยเปนครัวของโลก โดยมุงหวัง

ใหมีการผลิตพืชผลทางการเกษตรตามชนิด ปริมาณ 

และคณุภาพตามความตองการของตลาด ภายในและ

ภายนอกประเทศ โดยสินคาพืชผัก ผลไมของไทย 

จะตองปลอดภัยจากสารพิษตกคาง ดวยเหตุน้ี จึง

ตองมีการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในผลผลิต

กอนการ เก็บเกี่ยว เพื่อสรางความม่ันใจใหแก

เกษตรกรวา การผลติตามวธิกีารท่ีถกูตองนัน้จะสามารถ

ใหผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษจริง 

“ผักกาดขาวปลี ผักชี และพริก  
ที่ยังมีปริมาณสารตกคางมาก 
เมื่อเทียบกับพืชผักอื่นๆ” 

อยางไรกต็าม จากการสุมตวัอยางเพือ่วเิคราะห

สารพิษตกคางในรอบปที่ผานมาปรากฏวา พืชผัก

สวนใหญยังมีความปลอดภัยสูง โดยที่มีผักบางชนิด 

อาทิ ผักกาดขาวปลี ผักชี และพริก ที่ยังมีปริมาณ

สารตกคางมากเมื่อเทียบกับพืชผักอื่นๆ ในกรณีนี้

ทางกรมสงเสริมการเกษตรกำลังดำเนินการเรงรัด

พรอมทำการประชาสัมพันธใหเกษตรกร ไดใหความ

สำคัญในการลดละและเลิกในที่สุดตอการใชสารเคมี

ที่มีอันตรายในการเพาะปลูก ทั้งน้ีเพ่ือเปนการสราง

ความปลอดภัยดานสุขอนามัย พรอมท้ังเปนการลด

ตนทุนการผลิต และยังเปนการชวยลดการสูญเสีย

ดลุการคาทีเ่กดิจากการนำเขาสารเคมีจากตางประเทศ 

ซึ่งท่ีผานมาไทยตองนำเขาสารเคมีที่เกี่ยวของจาก

ตางประเทศไมนอยกวา 52,738,783 กิโลกรัม มี

มูลคาสูงถึง 7,294 ลานบาท 

ผลกระทบจากการเปดเสรีการคาและความ

ตกลงระหวางประเทศความตกลงระหวางประเทศ

เปนพันธกรณีที่ประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิกจะตอง

ปฏิบัติตาม เชน ความตกลงภายใตกรอบองคการ

การคาโลก ซึง่เปนกฎกตกิาการคาระหวางประเทศทีม่ี

จุดประสงคเพ่ือเปดเสรีระหวางกันในดานตางๆ มิให 

มกีารกีดกนัการคาระหวางประเทศดวยมาตรการตางๆ 

ซึ่งจะนำไปสูการขยายการคาระหวางกัน องคการ

การคาโลกมีความตกลงหลายฉบับ เชน ความตกลง

ดานการคาและการลงทุน ความตกลงวาดวยการ

บังคับใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  

ความตกลงวาดวยทรัพยสินทางปญญา นอกจากน้ี 

ในระยะหลังมานี้ประเทศตางๆ มีการทำขอตกลง 

เปดเสรีในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคกันเปน

จำนวนมาก เชน เขตการคาเสรีอาเซียน เขตการคา

เสรีอาเซยีน-จนี เขตการคาเสรีไทย-ญีปุ่น ภายใตกรอบ

ความรวมมือ หุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุนที่เรียกวา 

JTEPPA เขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย เปนตน  

ซึ่งพันธกรณีในการเปดเสรีภายใตกรอบตางๆ 

นัน้ จะมคีวามแตกตางกนัไปขึน้อยูกบักรอบการเจรจา 

เงื่อนไขและปจจัยตางๆ ตลอดจนผลของการเจรจา

การเปดเสรีภายใตเขตการคาเสรีตางๆ ถึงแม 

จะมุงหวังท่ีจะใหเกิดผลกระทบดานบวกในภาพรวม

ของแตละคูเจรจา แตเมื่อพิจารณาในแตละดานแลว

จึงมีผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบการเปดเสรี 

ที่เกี่ยวของ กับสินคาเกษตรและอาหารก็เชนเดียวกัน 
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ในบางสินคาประเทศไทยจะไดเปรียบแต ในบาง 

สินคาประเทศไทยจะเสียเปรียบ และในบางสินคาได

เปรยีบกบัการเปดเสรีในบางเขตการคาเสรแีตเสยีเปรยีบ

ในบางเขตการคาเสรี เชน การเปดเสรีอาเซียน-จีน 

ไทยสามารถสงออกผลไมเมืองรอนและมันสำปะหลัง

จำนวนมากไปจีน  

แตในขณะเดียวกันก็ตองนำเขาผักและผลไม

เมืองหนาวจำนวนมากจากจีน เปนตน ดังนั้นจึงตองมี

การเตรยีมความพรอมดานตางๆ โดยเฉพาะการรองรับ

ผลกระทบดานลบตอการผลิตและการคาในประเทศ 

นบัตัง้แตการเสรมิสรางความเขมแขง็ดานประสทิธภิาพ

ใหผูผลิตและผูคาสามารถแขงขันกับสินคานำเขาได 

หรือการยกระดับคุณภาพสินคาเพื่อสูตลาดบน 

กระท่ังการปรับโครงสรางการผลิตเพ่ือผลิตสินคาอ่ืน

ที่ไดเปรียบ 

 
กฎกติกาการคาของโลก 

แมวากฎ/ระเบียบหรือกติกาการคาโลกจะชวย

ใหประเทศกำลังพัฒนาไดรับประโยชนจากการคา

และทำใหเกิดการเจรจาการคาท่ีเปนธรรม แตหาก

ไมเตรียมพรอม ก็อาจทำใหเสียเปรียบในการตอรอง

และไมสามารถรักษาผลประโยชนที่พึงไดรับไวได 

โดยจะสงผลลบใน 3 ลักษณะสำคัญ คือ  

(1) การเปนอุปสรรคตอการสงสินคาจาก

ประเทศกำลังพัฒนาเขาไปจำหนายในตลาดประเทศ

พัฒนาแลวโดยใชมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใช

ภาษี เชน มาตรการส่ิงแวดลอมสุขอนามัยและ 

สุขอนามัยพืช มาตรการตอบโตการทุมตลาดและ

การอุดหนุน เปนตน 

(2) การขยายบทบาทของประเทศพัฒนา

แลวไปยังประเทศกำลังพัฒนา โดยเปดโอกาสให 

นักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนในสาขาตางๆ มากขึ้น 

(3) การสงผลตอนโยบายของรัฐ ภาคธุรกิจ 

และวิถีชีวิตของประชาชนที่ตองปรับตัวใหสอดคลอง

กับพันธกรณี หรือ กระแสคานิยมใหมๆ ของโลก

ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงในกฎระเบียบท่ีสำคัญที่

เกี่ยวของกับอาหาร ไดแก 

- มาตรการทางการคาในรูปแบบท่ีไมใชภาษี 

เชน มาตรการส่ิงแวดลอม มาตรการสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช มาตรการตอบโตการทุมตลาดและ

การอุดหนุน เปนตน ทำใหผูประกอบการตองยก

ระดบัการผลิตใหไดมาตรฐานเพือ่ใหสามารถแขงขนัได 

และสนับสนุนความพยายามในการแก ไขปญหา 

สิ่งแวดลอม สรางความเปนธรรมในการแขงขัน และ

ความรับผิดชอบตอสังคม 

- กฎเกี่ยวกับการปองกันทรัพยสินทางปญญา 

เพือ่กำหนดระดับของการคุมครองทรัพยสนิทางปญญา 

ครอบคลุมเร่ืองเคร่ืองหมายการคา เคร่ืองหมาย

บริการ สิ่ งบงชี้ทางภูมิศาสตร การออกแบบ

ผลิตภัณฑสิทธิบัตร และความลับทางการคา ซึ่งเปน

สิ่งสำคัญในการสรางนวัตกรรมและภูมิปญญา เพ่ือ

การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู 

- มาตรการทางการคาท่ีเกี่ยวของกับการ

แกไขปญหาโลกรอนจะมีมากขึ้น ทั้งในรูปแบบที่เปน

มาตรการภาษีและท่ีไมใชมาตรการภาษี เชน การ

เรียกเก็บภาษีคารบอนจากสินคานำเขาในประเทศ

สหรัฐอเมริกา การกำหนดใหตองรายงานปริมาณ

คารบอนที่เกิดจากการผลิตสินคา และการเก็บคา

ธรรมเนียมการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคขนสง

และการบินของสหภาพยุโรป เปนตน มาตรการ

ทางการคาและกฎระเบยีบเกีย่วกบัภาวะโลกรอนเหลานี้

จะทวคีวามเขมขน และทำใหการสงสนิคาจากประเทศ

กำลังพัฒนาไปจำหนายในประเทศพัฒนาแลวทำได

ยากขึ้น สงผลกระทบตอการคา การลงทุน และการ

ปรบัตัวของภาคอุตสาหกรรมของประเทศกำลังพัฒนา 

 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส 

ระบบโลจิกติกสมีความสำคัญในแงของการ

เปนกิจกรรมเช่ือมโยง ระหวางข้ันตอนการผลิตและ

การบริโภค ชวยใหวงจรการผลิตและบริโภคเปนไป 
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“ความรวดเร็วในการขนสง 
และตนทุนท่ีถูกลงเปนปจจัยสำคัญ 
ทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ”  

โดยสมบูรณ โลจิสติกสจึงเปนเรื่องของการ

จัดการที่ควบคูกันไปกับการผลิต ซึ่งสงผลตอคุณภาพ

สินคาและตนทุนการผลิต ซึ่งการแขงขันในตลาดโลก

นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ความรวดเร็ว

ในการขนสง และตนทุนท่ีถูกลงเปนปจจัยสำคัญ

ทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ แตประเทศไทย

มีตนทุนการขนสงสินคาสูงถึงรอยละ 25 - 30 จึง

ตองเรงแกปญหาพัฒนาระบบโลจิสติกส โดยอาศัย

ความรวมมือของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของทั้ง

ภาครฐัและเอกชน 

“มีการวิเคราะหวาประเทศไทยมีขอไดเปรียบ 
ที่จะพัฒนาสูการเปนศูนยกลางการคา 
และโลจิสติกส ของภูมิภาคเอเชีย 

และเชื่อมตอไปสูภูมิภาคอ่ืนของโลก” 
  

อยางไรก็ตาม มีการวิเคราะหวาประเทศไทยมี

ขอไดเปรียบ ที่จะพัฒนาสูการเปนศูนยกลางการคา

และโลจิสติกส ของภูมิภาคเอเชียและเชื่อมตอไปสู

ภูมิภาคอ่ืนของโลก หากไดรับการพัฒนาและ

สนับสนุนอยางจริงจัง จะสามารถเปน “a natural 

hub for the ten member nations” โดยประเทศไทย

มีความไดเปรียบประเทศมาเลเซียและประเทศ

สิงคโปร ซึ่งเปนคูแขงสำคัญในภูมิภาคเดียวกัน ใน

ดานภูมิศาสตรซึ่งตั้งในตำแหนงท่ีเปนศูนยกลางของ

เอเชยี และมศีกัยภาพดานระบบการขนสงทางอากาศ

และทางบกที่ดีกวา นอกจากนี้ประเทศไทยยังอยูใกล

กับประเทศจีนซึ่งเปนตลาดการคาท่ีมีศักยภาพ จึง

เปนโอกาสทีจ่ะพฒันาเปนประตกูารคาสูจนีแผนดนิใหญ

ไดมากกวาดวย 

สงเสริมอาหารไทยใหเปนที่นิยมของผูบริโภค 
รัฐบาลไดประกาศนโยบายและวางยุทธศาสตร 

“ครวัไทยสูครวัโลก” โดยมเีปาหมายสำคัญ เพ่ือผลกัดนั

ประเทศไทยเปนผูสงออกอาหารรายใหญ ตดิ 1 ใน 5 

ของโลก และเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความเชื่อมั่นดาน

ความปลอดภัยและสุขอนามัย รัฐบาลจะสงเสริม

ศักยภาพดานการผลิตสินคาอาหาร มาตรฐานความ

ปลอดภัย เทคโนโลยีและบริการใหเปนที่ยอมรับใน

เวทีการคาระดับสากล เพิ่มขีดความสามารถทาง 

การแขงขันใหกับผูประกอบการไทยเตรียมความ

พรอมรับมือการแขงขันในเวทีการคาโลก รวมทั้งการ

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 

2558 

อุตสาหกรรมอาหารเปนสินคาสงออกที่สำคัญ

สรางรายได ใหประเทศ ปละกวา 20,000 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ และมีแนวโนมการเติบโตตอเน่ืองแม

ในภาวะเศรษฐกจิโลกตกตำ่ อตุสาหกรรมอาหารกย็งัคง

เปนสินคาจำเปน ซึ่งนอกจากปจจัยทางเศรษฐกิจ

ความรูความเขาใจดานโภชนาการแลว ความปลอดภยั

ของอาหารก็เปนสิ่งสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกให

ความสำคัญ 

ผูประกอบการตองตอยอดเรงสรางความไดเปรียบ

และสรางมลูคาเพิม่ใหกบัสนิคา เพราะในสถานการณ

เศรษฐกิจที่วิกฤติขณะนี้อุตสาหกรรมอาหารไทยยังมี

โอกาสเติบโตไดอีกมาก ในสวนของผูประกอบการ

มองวา ปจจุบันไทยมีสถานะเปนครัวโลกอยูแลวหาก

แตไทยตองพัฒนาศักยภาพเพ่ือใหเปนฐานการผลิต

อาหาร ที่หลากหลายไดตามความแตกตางของ



IN
V
ES

TM
EN

T 
PR

O
M
O
TI

O
N
 J
O
U
RN

A
L 

วา
รส

าร
ส
งเ
ส
ริม

ก
าร
ล
งท

ุน
 

14

รสนิยม วัฒนธรรม และความตองการของประเทศ 

ผูนำเขาอาหารจากไทยจากทั่วโลกได ที่สำคัญคือ 

ภาครฐัตองใหความสำคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตร

และอาหารโดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตพรอมๆ กับ

การพัฒนาคุณภาพสูระดับสากล 

ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) วา

จะตองปลอดภัยจาก 3 ปจจัยคือ ชีวภาพ สารเคมี 

และกายภาพ ความปลอดภัยของอาหารเปนเร่ืองที่ผู

ระบบและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารในข้ันตน 

รางยุทธศาสตรครัวไทย สูครัวโลก ของสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกอบการไทยตองใหความใสใจเพราะแนวโนม

ประเทศที่นำเขาอาหารจากไทย มีการกำหนด 

เงื่อนไขกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยของ

อาหารเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นผูประกอบการอุตสาหกรรม

อาหารของไทยจะตอง เรงพัฒนาตอยอดเร่ืองความ

ปลอดภยัของอาหาร เพ่ือใหอตุสาหกรรมอาหารของไทย

กาวหนาตอไปได 

GMP ยอมาจาก Good Manufacturing 

Practice (หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร) 

โดยถอืเปนระบบการจดัการสภาวะแวดลอมข้ันพืน้ฐาน

ของโรงงาน ตลอดจนกระบวนการผลิตและการปฏิบตังิาน

ของบุคลากรท่ีเกีย่วของใหถกูสขุลกัษณะ เพือ่เปนการ

ปองกันการปนเปอนทั้งทางกายภาพ เคมี จุลินทรีย 

ที่จะเขาสูผลิตภัณฑอาหาร  

HACCP ยอมาจาก Hazard Analysis Critical 

Control Point (การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติ 

ที่ตองควบคุม) เปนระบบการจัดการท่ีมีการรวบรวม

ขอมูลตั้งแตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจน

ผลิตภัณฑสูผูบริโภค นำขอมูลมาวิเคราะหความเสี่ยง

ของอันตรายที่มีผลตอความปลอดภัยของผูบริโภค

และหาจุดในการควบคุม พรอมท้ังดำเนินการตาม 7 

ขั้นตอนใหถูกตอง  

ISO 9000 (version 2000) เปนระบบบริหาร

คณุภาพท่ีแสดงความสามารถในการทำใหสนิคาตรงตาม

ความตองการของลูกคาโดยมีการวัดระดับความพึง

พอใจของลูกคาอยู เสมอ มีกระบวนการในการ

ปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและการรับประกันความ

สอดคลองกับขอกำหนดของลูกคาและกฎหมายที่

เกี่ยวของ 

 3. อาหารของประเทศไทยมีภาพลักษณเปน

อาหารรสชาติดมีคีณุภาพ และดตีอสขุภาพเพ่ิมขึน้ปละ 

5 ชนิด 

 4. มูลคาการสงออกอาหารฮาลาลเพ่ิมขึ้น

ไมนอยกวารอยละ 10  

 5. ประเทศไทยมีศูนย One Stop Service 

เพื่อความอำนวยความสะดวก ตอผูประกอบการ 

วิสัยทัศน  
ประเทศไทยเปนครัวอาหารปลอดภัยมีคุณคา

ทางโภชนาการและมีคุณภาพของโลก 

เปาหมาย 
 1. มลูคาการสงออกอาหารของไทยเพิม่ข้ึน

ไมนอยกวารอยละ 10 ตอป 

 2. สถานประกอบการดานอาหารไดรับ

มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตเพิ่มข้ึนรอยละ 5 

ตอป 
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กลยุทธ ยุทธศาสตร แนวทางภาคอุตสาหกรรม 

กลยุทธ 

 1. สงเสรมิและสนับสนุนใหมกีารนำมาตรฐาน

ดานความปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ

ดานส่ิงแวดลอม มาใชในการผลิตเพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพในการแขงขันและสรางความปลอดภัยใหแก

ผูบริโภค  

 2. ผลักดันใหมีการตรวจสินคานำเขาอยาง

สมำ่เสมอ และรวดเรว็ รวมถึงสนบัสนนุใหมกีารประเมิน

ความเส่ียง เพื่อสื่อสารไปยังผูผลิตและผูบริโภค  

 3. ผลักดันให เกิ ด เครือข าย ผู บริ โ ภค

ปลอดภยั 

ยุทธศาสตร 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานในการผลิต การบริหารจัดการ เพื่อสราง

ความสามารถในการแขงขัน 

 2. ยุทธศาสตรการสงเสริมภาพลักษณ 

อัตลักษณครัวไทยสูครัวโลก และเพ่ิมศักยภาพใน

การแขงขันทางดานการตลาด 

 3. ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาเพิ่ม

คณุคาใหแกวตัถดุบิทางเกษตร ผลติภณัฑและบรรจภุณัฑ 

อาหาร ตลอด Supply Chain ใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูแปรรูปและผูบริโภค 

 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากร 

การจดัการองคความรู และสรางเครือขายความรวมมอื

ทั้งในและตางประเทศ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน 

ในการผลิตการบริหารจัดการเพ่ือสรางความสามารถ

ในการแขงขัน 

แนวทางอุตสาหกรรม 

  1. การพัฒนาโรงงานอาหารของไทย เพ่ือ

สรางศักยภาพในการสงออก (Halal และ Non-

halal) เชน ระบบ GMP, HACCP, BRC เปนตน  

 2. การส ง เ สริ มและสนั บสนุ น สถาน

ประกอบการดานอาหารจัดทำระบบ Productivity 

และระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมมาใชเพื่อลดขอ

กดีกนัทางการคาท่ีมิใชภาษี เชน Green Productivity, 

Carbon Footprint, Carbon Label ,Water 

Footprint เปนตน 

 3. การสงเสรมิการพัฒนาวัตถดุบิ เครือ่งเทศ 

เครื่องปรุงรส ที่ ใช ในการผลิตอาหารไทยได

มาตรฐานและความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบ

ยอนกลับได 

 4. Food Valley 

 5. การวิจยัและประเมินความเส่ียงดานอาหาร

ปลอดภัยแบบบูรณาการและสื่อสารขอมูลไปยังผู

บริโภค 

 6. การสรางและพัฒนาเครือขายผูบริโภค

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การจัดตั้งชมรม 

ผูบริโภคอาหารปลอดภัย เปนตน 

แนวทางรานอาหาร 

 1. การพัฒนาธุรกิจอาหารไทยและผูปรุง

อาหารไทย ใหปลอดภัยไดมาตรฐานสากล 

 2. การสงเสริมและสนับสนุนใหสถาน

ประกอบการดานอาหารจัดทำระบบ Productivity 

และระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมมาใช เพ่ือลด

ขอกีดกัน ทางการคาท่ีมิใชภาษี เชน Productivity 

เปนตน 

 3. การใหรางวัลเพื่อสงเสริมคุณภาพราน

อาหารในประเทศ (Food Quality Awards) และ

ผลักดันรานอาหารไทยในตางประเทศ 

 4. การสงเสรมิการพัฒนาวัตถดุบิ เครือ่งเทศ 

เครื่องปรุงรส ที่ ใช ในการผลิตอาหารไทยได

มาตรฐานและความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบ

ยอนกลับได 

กลยุทธ 

 1. การสรางตราสัญลกัษณ ทีเ่ปนเอกลักษณ

ของประเทศไทย 

 2. การประชาสัมพันธสรางการรับรู ความรู

ดานอาหารไทยดี มคีณุภาพและคุณคาทางโภชนาการ
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อยางตอเนื่อง 

 3. สรางชองทางการจำหนายอาหารไทย

ระดับ Premium 

 4. การเปดตลาดสินคาใหม เมนูอาหาร

ไทยใหมๆ หรือตลาดเฉพาะดาน เชน อาหารฮาลาล 

 5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพบปะ 

เจรจาทางการคาระหวางผูผลิตและผูซื้อ 

2.ยุทธศาสตรการสงเสริมภาพลักษณ อัตลักษณ

ครัวไทยสูครัวโลก และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

ทางดานการตลาด 

แนวทางอุตสาหกรรม 

  1. การสรางตราสัญลักษณอาหารไทย

ปลอดภัย และสื่อสารไปยังผูบริโภคทั้งในและ 

ตางประเทศอยางตอเน่ือง 

 2. การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในกลุม

ประเทศเปาหมาย เพื่อนำไปสูการขยายตลาด 

 3. การสงเสรมิและประชาสมัพนัธอาหารไทย

ในเมนูใหมๆ ใหรูจักในตลาดโลกนอกเหนือจากเมนู

เดมิเพือ่ขยาย Market Share จากรานอาหารไทยท่ีมี

อยูเดิม เชน หอหมก เปนตน 

 4. การสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น

มาตรฐานฮาลาลไทย กาวไกลเช่ือมั่นสูสากล 

 5. Road Show / Business Matching 

แนวทางรานอาหาร 

 1. การสร า งตราลั กษณ อ าหารไทย

ปลอดภัยและส่ือสารไปยังผูบริโภคท้ังในและตาง

ประเทศอยางตอเนื่อง 

 2. การเผยแพรประชาสัมพันธภาพลักษณ

อาหารไทยมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณคาทาง

โภชนาการผานชองทางตางๆ เชน จัด Event, สื่อ

ประชาสัมพันธตางๆ Social Media เปนตน 

 3. การสงเสริม สนับสนุน และแก ไข

ปญหาอุปสรรคของรานอาหารไทยในตางประเทศ 

 4. การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในกลุม

ประเทศเปาหมาย เพื่อนำไปสูการขยายตลาด 

 5. การสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่น

มาตรฐานฮาลาลไทย กาวไกล เชื่อมั่นสูสากล  

 6. การสงเสริมและประชาสัมพันธอาหาร

ไทยในตำรับใหมๆ  ทัง้ตำรบัยอดนยิม และตำรบัอาหาร

ใหมๆ ใหรูจักในตลาดโลกนอกเหนือจากเมนูเดิม 

เพื่อขยาย Market Share จากรานอาหารไทยท่ีมีอยู

เดิม เชน เมนูหอหมก เปนตน 

กลยุทธ 

 1. ยกระดับและเสริมสรางมูลคาใหแก

วัตถุดิบทางการเกษตร สินคาอาหาร เพื่อใหเปน

อาหารพรอมบริโภค พรอมปรุง 

 2. สงเสริมใหมีการรวมกลุม สราง

พนัธมิตรดานการวจิยัและการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ

ของหนวยงานตาง  ๆ(ภาครฐัฯและเอกชน) เพ่ือนำมา 

บูรณาการ การสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑอาหาร

ของไทยอยางเปนระบบ 

 3. สงเสริมใหมีการผลิตวัตถุดิบทางการ

เกษตร-อาหารใหปราศจากสารเคมี เพื่อนำไปสู

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียตามแนวโนมการบริโภคใน

ปจจุบัน 

3.ยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาเพิ่มคุณคาใหแก

วัตถุดิบทางเกษตร ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

อาหารตลอด Supply Chain ใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูแปรรูปและบริโภค 

แนวทางอุตสาหกรรม 

 1. การสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา

ดานการผลิต รูปแบบ คุณภาพ การยืดอายุ

ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ กากของเสีย (By Product) 

เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหแกวัตถุดิบ ทางการเกษตร-

อาหารและอาหารเฉพาะกลุม 

 2. การวิจัยเ ร่ืองสรรพคุณ ขอมูลทาง

วิทยาศาสตรของเคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส ในสินคา

อาหารไทย 

 3. Food Valley 

 4. ก ารพัฒนา เ ทคนิ ค ก ารผลิ ต แ ล ะ
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กระบวนการ เพื่อคงคุณคาของสาระสำคัญ เชน 

สมุนไพร โอเมกา 3 คอลลาเจน เปนตน 

 5. การพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบทางการ

เกษตรเพื่อใหสามารถเช่ือมโยงกับการสงออก 

 6. หาสารทดแทนเพ่ือใชแทนสารเคมี 

 7. การสงเสริมและพัฒนาสินคาอาหาร

เกษตรอินทรีย อาหารจากธรรมชาติเพื่อการบริโภค

ที่ปลอดภัย 

แนวทางรานอาหาร 

 1. การวิจัยและพัฒนาตำรับอาหารไทยใน

เชิงพาณิชย เชน อาหารสุขภาพ เฉพาะกลุมผูบริโภค 

เชน เฉพาะวัย เฉพาะกลุมผูปวย หรือพัฒนาการใช

วัตถุดิบทดแทน เปนตน 

กลยุทธ 

 1. ผลักดันใหมีศูนยพัฒนาอาหารไทยและ

ครัวไทยสูโลก ใหมีบริการเบ็ดเสร็จตอผูประกอบการ 

และผลักดันใหเกิดการบูรณาการของหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

 2. ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายอาหาร

ใหเหมาะสมและทันสมัยและอำนวยความสะดวก 

ตอการแขงขันเสรี 

 3. บมเพาะบุคลากร เพื่อเพ่ิมศักยภาพ

ทางการแขงขันใหมีความครบถวนตอการดำเนิน

ธุรกิจ 

 4. สรางเครอืขายความรวมมอืทางวชิาการ 

การคา ระหวางประเทศ 

4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากร การจัดการ

องคความรู และสรางเครือขายความรวมมือทั้งใน

และตางประเทศ 

แนวทางอุตสาหกรรม 

 1. การต้ังศูนยพัฒนาอาหารไทยและครัว 

สูโลก เพื่อจัดทำและเผยแพรขอมูล อบรม แกไข

ปญหา Trouble Shooting ใหคำปรึกษาดานเทคนิค 

 2. การจดัต้ังคณะทำงานรวมระหวางภาครฐั

และเอกชน เพื่อทบทวนกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค

ทางการคา 

 3. การสรางความเขมแข็งใหกับบุคลากร

ในหนวยสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 

4. การสรางความรวมมอืกบัหนวยงานเปาหมาย

ผานกิจกรรมตางๆ 

แนวทางรานอาหาร 

 1. การต้ังศูนยพัฒนาอาหารไทยและครัว

ไทยสูโลก เพื่อจัดทำและเผยแพรขอมูล อบรม 

แกไขปญหา Trouble Shooting ใหคำปรึกษาดาน

เทคนิค 

 2. การจดัต้ังคณะทำงานรวมระหวางภาครฐั

และเอกชน เพ่ือทบทวนกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค

ทางการคา 

 3. การพัฒนาบุคลากรดานรานอาหาร  

พอครัว แมครัว นวัตกรรมเทคโนโลยี การเจรจา 

ตอรอง ดานภาษา 

 4. สรางความเขมแข็งใหกับบุคลากร 

ในหนวยสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 

 5. สร า งค ว ามร ว มมื อกั บหน ว ย ง าน 

เปาหมายผานกิจกรรรมตางๆ  
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18  ผูทีเ่คยไปรบัประทานอาหารในรานอาหารไทย
ในตางประเทศ อาจจะพอคุนตากับเครื่องหมาย 
“Thai Select” อยูบาง ซึง่โครงการ Thai Select 
อยูภายใตการดูแลของกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ (กรมสงเสริมการสงออกเดิม) 
มมีาตัง้แตป 2547 เพือ่มอบเคร่ืองหมาย “Thai Select” 
ใหแกรานอาหารไทยในตางแดนที่ ไดคุณภาพ
มาตรฐาน ทัง้รสชาติ ความสะอาด การใชวตัถดุบิ 
รวมถึงตกแตงบรรยากาศที่มีความเปนไทยแท 
ปจจุบนัมรีานอาหารไทยในตางแดนไดรบัเคร่ืองหมาย 
“Thai Select” จำนวน 1,452 ราย  

 

เราไดมีโอกาสพูดคุยกับคุณชัพพล โรจนเสน 

หัวหนากลุมงานครัวไทยสูครัวโลก สำนักพัฒนาการ

คาและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม กรมสง

เสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

ถึงที่มาของโครงการน้ี 

“โครงการไทย ซเีลค็ท (Thai select) มมีาต้ังแต

โครงการ Kitchen to the World ทีเ่ดมิการทองเท่ียว

แหงประเทศไทย (ททท.) มอบใหกับรานอาหารไทย

ในตางประเทศ สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทย

เริ่มมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักในหมูชาวตางชาติ มีราน

อาหารในตางประเทศบางรานที่บอกวาเปนราน

อาหารไทย แตความจริงแลวไมมีเมนูอาหารไทย 

เปนอาหารของชาติอื่นท่ีแอบอาง ดังนั้น เพื่อใหชาว

ตางชาติไดเลือกรับประทานอาหารไทยที่แทจริง จึง

มอบตราไทย ซเีลค็ทให หลงัจากน้ันจงึมอบความรบัผดิชอบ 

ครัวไทยสูครัวโลก 
วันทนา  ทาตาล / ธรรมรัตน รัตนพันธ / สุนันทา อักขระกิจ 

“THAI SELECT” 
แบรนดอาหารไทย ดังไกลทั่วโลก 
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ใหมาอยูที่กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 

โดยมีหลักเกณฑคือ มอบใหกับรานอาหารไทย ที่มี

อาหารไทยอยูในราน มีการตกแตงแบบไทย มีความ

สะอาดถูกหลักสุขอนามัย และมีบริการที่ดี”  

สำหรับสาเหตุที่โครงการดังกลาวมาอยูภายใต

การดูแลของกรมสงเสริมการสงออก คุณชัพพล 

เลาวา เนือ่งจากทางกรมฯ เหน็วาจะเปนชองทางหน่ึง

ในการเพ่ิมมูลคาการสงออกสินคาอาหารไทยไป 

ตางประเทศ เมื่อขายอาหารไทยก็ตองใชวัตถุดิบที่

เปนของไทย นอกจากนั้นการตกแตงรานก็ควรจะใช

เฟอรนิเจอรหรือเคร่ืองตกแตงที่มีความเปนไทย 

ประกอบกับในขณะน้ันเริ่มมีโครงการหน่ึงตำบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ (OTOP) เกิดข้ึน จึงเปนชองทางหน่ึงที่จะ

สงเสริมใหเกิดการใชผลิตภัณฑโอท็อปมาเปนของ

ตกแตงรานและเคร่ืองใชบนโตะอาหารได 

“ภายหลังจากเร่ิมโครงการแลว มีการพัฒนา

ไปเร่ือยๆ ก็พบวาที่จริงแลวรานอาหารไทยอาจจะไม

ไดเปนชองทางในการขยายมูลคาการสงออกมากนัก 

เพราะวตัถดุบิตางๆ ที่ใชมกัจะใชวตัถดุบิท่ีมอียูแลวใน

ทองถิ่นนั้นๆ เชน เนื้อสัตว ผัก เปนตน ยกเวนบาง

ประเทศที่ตองนำเขาจากประเทศไทย เราจึงตอง

เปลี่ยนคอนเซ็ปทจากชองทางการเพิ่มมูลคาโดยตรง 

เปนการสรางภาพลักษณของอาหารไทย ซึง่เปนชองทาง 

ในการเพ่ิมมูลคาการสงออกสินคาทางออม ราน

อาหารไทยไมไดนำเขาสินคาโดยตรงแตไปซ้ือจาก

ผูนำเขา เพราะฉะน้ันเมื่อมีการบริโภคอาหารไทย

มากข้ึน ผูนำเขาก็จะนำเขาสินคาอาหารไทยมากข้ึน

ตามไปดวย” 

ปจจุบันอาหารไทยไดรับความนิยมอยางมาก

จากผลการสำรวจเม่ือป 2555 อาหารไทยเปนอาหาร

นานาชาติลำดับที่ 5 ที่คนช่ืนชอบ โดยอันดับที่หนึ่ง

เปนอาหารอิตาเล่ียน รองลงมาคือ อาหารฝร่ังเศส 

จีน และญี่ปุน 

“รานอาหารไทยท้ังของคนไทยและตางชาติ
สามารถเขารวมโครงการได  

ตราบใดท่ีใชวัตถุดิบหลักของไทย  
และมีรสชาติความเปนไทย”  

 
การมอบตรา “ไทย ซเีล็คท” 

“วัตถุประสงคของโครงการคือ การมอบตรา 

“ไทย ซีเล็คท” ใหกับรานอาหารไทยท่ีทำอาหารท่ีมี

ความเปนไทย อาจจะปรับใหเขากับบางประเทศ 

เพื่อความเหมาะสมเล็กนอย คนชาติอื่นสามารถ 

เปนเจาของรานอาหารไทยไดและไมจำเปนวาผูปรุง

อาหารจะเปนชาติไหน ตราบใดท่ีใชวัตถุดิบหลักใน

การปรุงอาหารของไทย มีรสชาติความเปนไทย ซึ่ง

จะเปนการสนับสนุนการสงออกวัตถุดิบของไทย 

เพราะวัตถุดิบของแตละชาติมีความแตกตางกัน โดย

จะมีการเขาไปตรวจสอบวารานอาหารนั้นมีคุณสมบัติ

ถูกตองตามหลักเกณฑหรือไม ในปจจุบันรานอาหาร

ไทยในตางประเทศจะตองมีเมนูอาหารไทยในราน

นั้นๆ อยางนอยรอยละ 60 ของเมนูอาหาร และจะมี

เมนบูงัคบัประมาณ 10 รายการ เชน สมตำ ตมยำกุง 

แกงเขียวหวาน ผัดไท ยำ เปนตน ซึ่งรานไหนที่

อยากไดตรา“ไทย ซีเล็คท” ก็จะตองสมัคร จากนั้น

จะมีคณะกรรมการที่ประจำการอยู ในตางประเทศ 

ในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสำนักงานน้ันๆ 

เขาไปตรวจสอบ”  
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“คณะกรรมการอาจจะมีความรูทางดานอาหาร

ไมเทากัน กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ จึงได

เชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานอาหารมาตั้งหลักเกณฑ

การมอบ เชน กำหนดรายการอาหารข้ึนมาประมาณ

สิบรายการ ซึ่งในสิบรายการน้ันจะกำหนดวาตองมี

สวนประกอบอะไรบาง รสชาติหลัก รสชาติรอง 

เพราะวาอาหารไทยจะมีรสชาติเผ็ด เปรี้ยว หวาน 

รวมอยูดวยกันแลวแตวารานน้ันจะปรุงในรสชาติไหน

มากนอยเพียงใด” 

“ตรา “ไทย ซเีลค็ท” มอบใหทัง้รานอาหารไทย
ในตางประเทศ รานอาหารไทยท่ีอยูในประเทศ 

และผูประกอบการอาหารสำเร็จรูป”  

เกณฑการคัดเลอืก 
สำหรับเกณฑการเลือกตรา “ไทย ซีเล็คท”  

นัน้จะมเีกณฑ เชน รสชาต ิสวนประกอบ การตกแตงราน 

ความสะอาด และมีระดับคะแนน แบงออกเปน  

2 ระดับ ไดแก  

• ไทย ซเีลค็ทพรเีมยีม (Thai Select Premium) 

ระดับยอดเย่ียม เทียบเทา 5 ดาวหรือสูงกวา เปน

สถานประกอบการรานอาหารท่ีปรงุอาหารไทยแท มกีาร

ตกแตงแบบไทยแท (Classical Thai Restaurant) 

หรือ แบบรวมสมัย (Modern Thai Restaurant) 

การบริการมีคุณภาพสูง ผูบริโภคมีความภาคภูมิใจ

ในการใชบริการ 

• ไทย ซีเล็คท (Thai Select) ระดับดีเดน 

เทียบเทา 3 - 4 ดาว เปนสถานประกอบการราน

อาหารที่ปรุงอาหารไทย มีบริการหรือสินคามี

คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล มีความคุมคาตอ

การใชบริการหรือบริโภค อาจเปนประเภทใหบริการ

อาหารไทยแทเต็มรูปแบบ หรืออาหารไทยรวมสมยั 

หรือแบบบริการดวน อาหารจานเดียว หรือแบบ

บริการจัดสง (Fast food, Quick Serve, Home 

Delivery)  

สำหรับประเภทผลิตภัณฑอาหารไทย (สินคา

อาหารไทยสงออก) ไทย ซีเล็คท ไทย ฟูด (Thai 

Select Thai Food) นั้นพิจารณาจากอาหารไทย

พรอมรบัประทาน (Package Food หรอื Ready to Eat 

หรอื Ready to Serve) หรอืพรอมปรงุ (Ready to Cook) 

ประกอบดวย อาหารคาว อาหารหวาน เครื่องแกง/

เครื่องปรุงรสที่ปรุงสำเร็จ และน้ำจิ้ม ที่ผานกรรมวิธี

ประกอบอาหารที่ใชเครือ่งปรงุตามแบบอยางอาหารไทย 

บงบอกเอกลักษณของอาหารไทย และมีรสชาติ 

ของอาหารไทย บรรจุในบรรจุภัณฑถนอมอาหารท่ีได

มาตรฐานสากล โดยอาหารยังคงมีคุณภาพสมบูรณ

เมื่อสงถึงผูรับปลายทาง และหากสินคาวางจำหนาย

ในประเทศไทย ตองติดฉลากอาหารตามขอกำหนด

ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

คุณชัพพลไดเลาเพิ่มเติมอีกวา 

“แรกเร่ิมมกีารมอบตราใหเฉพาะรานอาหารไทย

ในตางประเทศ แตปจจบุนัมกีารมอบใหรานอาหารไทย

ในประเทศดวยซึง่เร่ิมขึน้เมือ่ป 2555 และยงัมอบใหกบั

อาหารไทยสำเร็จรปูอกีดวย เพือ่ใหเหน็วารานอาหารไทย

ในโลกมีมาตรฐานเดียวกัน แตเนือ่งจากรานอาหารไทย

ในประเทศมีจำนวนมาก จงึเลอืกเฉพาะรานอาหารไทย

ที่ตั้งอยูในแหลงทองเท่ียวกอน ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง

การดำเนินการ สำหรับตรา “ไทย ซีเล็คท” จะ 

มีการกำหนดอายุของตราไว 3 ป ถารานน้ันปดลง

หรือเปลี่ยนเจาของราน เราจะทำการยกเลิกตรา 

“ไทย ซีเล็คท” และจะตองสมัครขอใหมจึงจะได 

ตรานั้นอีกครั้ง”  

สำ ั ป ิ ั  ไ (สิ 
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“ผลิตภัณฑที่ได “ไทย ซีเล็คท” จะตองผลิต 

ในไทย เนนรสชาติของความเปนไทย วัตถุดิบที่นำมา

ผลิตสวนใหญมักจะเปนของไทย โดยเราขอความ

รวมมือจากผูที่ไดรับตรา “ไทย ซีเล็คท” ใหติดฉลาก

ในผลิตภัณฑนั้นๆ ดวย ถาเห็นวาผลิตภัณฑไหนมี

ฉลากของ “ไทย ซีเล็คท” ติดอยูก็จะทราบไดวา 

มีรสชาติของอาหารไทย ผลิตภัณฑอาหารไทยที่ได

รับตรา “ไทย ซีเล็คท” จะมีอายุ 3 ป เชนเดียวกัน

กบัรานอาหารไทย ทัง้น้ี ไมมคีาใชจายในการขอรับสมคัร

ทั้งผลิตภัณฑและรานอาหาร” 

สิง่ทีผู่ประกอบการไดรบัจากการเขารวมโครงการ 
“ในชวงสองปที่ผานมา มีการประชาสัมพันธ

ราน “ไทย ซีเล็คท” ในรูปแบบตางๆ ทั้งการจัด

กิจกรรมสงเสริมการขาย การจัดงานนิทรรศการ 

เชน งาน Thai food festival งาน Thai select week 

ในประเทศตางๆ แลวแตสำนักงานในประเทศนั้นจะ

จดัขึน้ มกีารจับฉลากรางวัล การตอบคำถาม เพือ่สงเสรมิ

ใหคนมารับประทานอาหารในราน “ไทย ซีเล็คท” 

มากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการเชิญผูประกอบการราน

อาหาร “ไทย ซีเล็คท” เขามารวมงานแสดงสินคา

อาหารไทย เพื่อที่จะมาดูวาอาหารไทยมีการพัฒนา

อยางไร แลวสามารถนำไปประกอบอาหารในราน

ของตนไดอยางไรบาง จะเนนการประชาสัมพันธ 

รานเปนหลัก” 

“รานท่ีไดรับตรา “ไทย ซีเล็คท” แลว จะได

รับประกาศนียบัตรและสติกเกอรติดที่หนาราน หาก

ตองการทำส่ือที่ประชาสัมพันธรานเพ่ิมเติมก็สามารถ

ทำไดเลย ปจจุบันเว็บไซตของ “ไทย ซีเล็คท” อยู

ระหวางการดำเนินการสามารถใชงานไดในระดับ

หนึง่แลว รายละเอียดตางๆ กจ็ะอยูในนัน้ จะมรีายชือ่

รานที่ไดรับตราของ “ไทย ซีเล็คท” ทั้งหมดโดยแบง

เปนแตละประเทศ มีที่อยูของรานและยังมีผลิตภัณฑ 

“ไทย ซเีลค็ท” อกีดวย รวมถึงเมนอูาหารและของหวาน

ของไทยท่ีนิยมกันมากในตางประเทศ”  

 
ในชวงป 2556 ทีผ่านมามีคนสนใจสมัครเขารบัตรา 
“ไทย ซีเล็คท” จำนวนมาก 

“ในชวงป 2556 ที่ผานมามีคนสนใจสมัครเขา

รับตรา “ไทย ซีเล็คท” เปนจำนวนมาก ซึ่งเดิม

โครงการนี้อาจจะไมคอยมีความตอเน่ืองมากนัก แต

ชวงสองปที่ผานมามีการดำเนินการอยางตอเน่ือง

มากข้ึน ผูประกอบการรานอาหารไทยก็เห็นความ

สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทราบวามีกิจกรรมที่ทาง 

กรมฯ สนับสนุน ก็อยากเขารวมกิจกรรมมากขึ้น 

สำหรับการประชาสัมพันธใหผูประกอบการทราบนั้น 

จะอยู ในรูปแบบของการเชิญชวนเปนสวนใหญ 

สำนักงานของกรมฯ 61 แหงท่ัวโลก จะเชิญชวน 

ผูประกอบการในเขตพ้ืนทีข่องตน ใหสมคัรเขารวมรบัตรา 

“ไทย ซีเล็คท”” 

“ปจจุบันมีการมอบตราใหรานอาหารไทย 
ในตางประเทศแลว 1,452 ราน  
อาหารไทยในประเทศ 67 ราน  
ผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูป 
ทั้งหมด 62 รายการ”  
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คณุชพัพลกลาวถงึสถติกิารมอบตรา “ไทย ซเีลค็ท” 

ใหกบัผูประกอบการวา “ปจจุบนัมกีารมอบตราใหราน

อาหารไทยในตางประเทศแลว 1,452 ราน อาหารไทย

ในประเทศ 67 ราน ผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูป

ทั้งหมด 62 รายการ”รานอาหารไทยท่ีไดรับตรา 

“ไทย ซีเล็คท” มากที่สุดอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา 

รองลงมาคือ ยโุรป ญีปุ่น และออสเตรเลีย ตามลำดับ 

สำหรับทวปีแอฟริกาและตะวันออกกลาง มรีานอาหารท่ี

ไดรบัตรา “ไทย ซเีลค็ท” แลว 24 ราน ซึง่หากไมรวม

ตะวันออกกลางจะมีเพียง 11 ราน    

ในป 2556 ทีผ่านมามกีารมอบตรา “ไทย ซเีลค็ท” 

ใหกับครัวการบินไทย ของบริษัท การบินไทย จำกัด 

(มหาชน) เนื่องจากการบินไทยไดทำการปรับปรุง

อาหารไทยใหมีรสชาติความเปนไทยมากข้ึน ซึ่งทาง

คณะกรรมการไดไปทำการตรวจสอบ เห็นวาสมควร

มอบตรา “ไทย ซีเล็คท” ใหกับการบินไทย จึงไดทำ

บันทึกขอตกลงของท้ังสองหนวยงาน ซึ่งจะทำใหตรา 

“ไทย ซีเล็คท” ไดรับการประชาสัมพันธอยางชัดเจน

มากขึ้น โดยในชวงเดือนธันวาคม 2556 จะมีการจัด

กิจกรรมรวมกับการบินไทยโดยจะนำอาหารเมน ู 

“ไทย ซีเล็คท” มารับรองแขกที่หองรับรองพิเศษ 

เน่ืองจากมชีาวตางชาตมิาใชบรกิารเปนจำนวนมาก ทัง้ที่

เปนนกัทองเทีย่วและนกัธรุกจิ ซึง่จะเปนอกีชองทางหน่ึง

ที่จะสรางการรับรูในตราสินคา “ไทย ซีเลค็ท” ใหมี

ความแข็งแกรงและเปนที่รูจักมากขึ้น 

“ไทย ซีเล็คท มักจะมีปญหา 
เร่ืองของพอครัวและแมครัวอยูเสมอ” 

 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 
“Thai Select” ตอไปในอนาคต 

คุณชัพพล ไดเลาถึงปญหา และอุปสรรคของ

โครงการ Thai select ที่ผานมาวา 

“เนือ่งจากรานอาหารท่ีไดรบัตรา “ไทย ซีเล็คท” 

ในตางประเทศ มักจะมีปญหาเร่ืองของพอครัวและ

แมครัวอยูเสมอ ดังนั้น สำนักงานในตางประเทศ 

ของกรมฯ จะพิจารณาวารานอาหารในพ้ืนทีค่วามรบัผดิชอบ

ของตนมปีญหาและอปุสรรคทีจ่ะตองแกไขในเรือ่งใด 

ก็จะเสนอโครงการเขามาที่สวนกลาง จากนั้นจะ

ทำการพิจารณาวาจะสนับสนุนการแก ไขปญหา 

รานนั้นๆ อยางไร อยางเชน รสชาติของอาหาร  

ก็จัดใหมีผูทรงคุณวุฒิไปใหความรูกับผูประกอบการ  

นอกจากใหความรูทางดานอาหารแลวยังใหความรู 

ดานการดำเนินธุรกิจดวย ซึ่งการจะเปดรานอาหาร 

ในตางประเทศจะตองทำตามกฎเกณฑของประเทศ 

นั้นๆ ดวย”  

“ชวงทีผ่านมามปีญหาดานระเบยีบ ดานสขุอนามยั

พืชสัตวของประเทศตางๆ ซึ่งจะมีปญหามากนอย

แตกตางกันและในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน เชน 

ปญหาเร่ืองผักที่เขาไปในยุโรปวามีสารเคมีปนเปอน 

ซึ่งขณะน้ีไดแกไขปญหาอันเนื่องจากความไมเขาใจ

เรียบรอยแลว หรือบางกรณีผูสงออกรายเล็กหรือ

ผูนำเขาเองท่ีปฏิบัติไมตรงตามหลักเกณฑของแตละ

ประเทศ ซึ่งเม่ือมีปญหากระทรวงพาณิชยก็จะไป

เจรจาและแกไขรวมกบักระทรวงเกษตรและสหกรณดวย” 

“ขณะน้ี กรมฯ อยูระหวางการปรับปรุง

แผนการดำเนินงานใหตรา “ไทย ซีเล็คท” ใหเปนที่

รูจักมากย่ิงข้ึน ที่ผานมาเปนชวงของการพัฒนาและ

รับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการรานอาหาร 

จากสวนราชการเองและจากผูมีความรูเรื่องอาหาร ก็

จะนำมาปรับปรุงวาการมอบตรา “ไทย ซีเล็คท” ควร
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วตัถดุบิของไทย รวมถงึผลติภณัฑอาหารไทยทีส่งออก

จะเปนการประชาสัมพันธ ใหอุตสาหกรรมดาน 

อาหารและบริการของไทยเปนทีรู่จกั สรางภาพลักษณที่

ดขีองอาหารในสายตาผูบรโิภค และชวยรักษารสชาติ

อาหารไทยแทใหคงไว 

“โครงการ Thai Select เปนสวนหน่ึง
ในการสนับสนุนและผลักดัน 
ใหอุตสาหกรรมอาหารไทย 

เพื่อการสงออกมีมูลคาสูงขึ้น” 
 

นอกจากนี้ ยังถือวาโครงการ Thai Select 

เปนส วนหนึ่ ง ในการสนับสนุนและผลักดันให

อุตสาหกรรมอาหารไทยเพ่ือการสงออกมีมูลคาสูงข้ึน

สอดคลองกับนโยบายของรัฐท่ีสงเสริมใหประเทศไทย

เปนศูนยกลางการผลิตอาหารและบริการดานอาหาร

ของโลก  

จะมีหลักเกณฑไหนใหครอบคลุมธุรกิจบริการดาน

อาหารใหมากยิ่งข้ึน เพื่อใหตรา “ไทย ซีเล็คท” เปน

ทีย่อมรับ ซึง่ในชวงปทีผ่านมามีผูตองการสมัครมากข้ึน

ทุกที่ทั่วโลกทั้งผลิตภัณฑและรานอาหาร” 

“ดานการพัฒนาบุคลากรของกรมสงเสริมการ

คาระหวางประเทศในเรือ่งนี ้กไ็ดมกีารเชิญผูทรงคณุวฒุิ

ดานอาหารจากสถาบันสอนทำอาหารท่ีมีชื่อเสียง มา

รวมกำหนดหลักเกณฑที่ครอบคลุมเพื่อใหงายสำหรับ

คนไมมีความรูหรือมีความรูนอยเร่ืองอาหาร รวมทั้ง

มาใหคำปรึกษา ใหความรูวาจะเอาเมนูไหน วัตถุดิบ

อะไร สวนประกอบ ขั้นตอนการทำเปนอยางไร 

รสชาติ รูปราง สีสันเปนอยางไร” 

“ในชวงสองปที่ผานมาโครงการไดรับการ

สนับสนุนอยางตอเนื่อง ซึ่งพอมีความตอเนื่อง มี

โครงการชัดเจน มีงบประมาณสนับสนุน ก็นาจะได

รับการยอมรับมากข้ึน” 

 

นโยบายครัวไทยสูครัวโลก 
คุณชัพพลไดพูดท้ิงทายกับเราถึงนโยบายครัว

ไทยสูครวัโลกวา เปนการทำอยางไรก็ไดใหคนในโลก

นี้ตระหนักวาประเทศไทยคือ ผูผลิตอาหารท่ีสามารถ

นำออกสูตลาดโลกได ประเทศไทยเปนประเทศเล็กๆ 

แตสามารถเปนผูสงออกอาหารอันดับที่ 11 ของโลก 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาเรามีศักยภาพดานรานอาหารและ 

อาหารสำเร็จรูปมาก ประเทศไทยมีความพรอมใน

การเพาะปลูก มีการประมงท่ีทำไดตลอดทั้งป 

คุณภาพของสินคาดี มีเทคโนโลยีในการผลิตที่

สามารถผลิตไดตามความตองการของตลาดโลก ทั้ง

ที่เปนอาหารไทยและอาหารของชาติอื่นดวย  

อุตสาหกรรมอาหารไทยเพื่อการสงออกถือวา

เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอยางยิ่งตอ

ประเทศ การมอบเครื่องหมาย Thai Select ใหกับ

รานอาหารไทยทั้งในและตางประเทศที่ผานเกณฑ

มาตรฐานดานการปรุงอาหาร ความสะอาด รสชาติ 

การตกแตงราน การใหบริการท่ีมีความเปนไทย ใช
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ที่มา 

ตราสัญลักษณ Thai Select เริ่มมอบใหกับ

รานอาหารไทยในตางประเทศครัง้แรกโดยการทองเทีย่ว

แหงประเทศไทย เนื่องจากเห็นวาอาหารไทยสามารถ

ดึงดูดนักทองเที่ยว และเพื่อชวยใหชาวตางชาติที่

ตองการบริโภคอาหารไทยแทในตางประเทศสามารถ

เลือกรานอาหารท่ีบริการดวยอาหารไทยแทได ตอมา

รัฐบาลมีความเห็นวารานอาหารไทยเปนชองทาง

สำคัญในการสงออกสินคาอาหาร และสินคาที่

เกี่ยวของกับการบริการอาหาร เชน ของใช ของ

ตกแตงบาน เครื่องใชบนโตะอาหาร รวมถึงการสราง

งานใหกับคนไทย จึงไดมอบความรับผิดชอบใหกับ 

กรมสงเสรมิการสงออก กระทรวงพาณิชยดำเนินการ

ตอ ดังนั้นการพิจารณามอบตรา Thai Select จึงได

มุงใหรานอาหารไทย จะตองตกแตงโดยสินคาไทย 

และเชิญชวนใหรานที่ ไดรับตรา Thai Select 

จำหนายสินคาไทย เชน สินคาหัตถกรรมหรือสินคา 

OTOP ดวย โดยรานอาหารไทยจะตองบริการอาหาร

ไทยมากกวาอาหารชาติอื่นตามสัดสวนท่ีกำหนดคือ

ตองมีบริการอาหารไทยอยางนอยรอยละ 60 ใน

รายการอาหาร กรณีรานอาหารไทยในตางประเทศ 

และอยางนอยรอยละ 80 สำหรับรานอาหารไทยใน

ประเทศ โดยอาหารที่บริการตองมีรสชาติไทย ใน

ขณะเดียวกันก็มีการตกแตงรานสวยงาม มีความ

สะอาด ถูกสุขอนามัย เพื่อชวยสรางภาพลักษณของ

อาหารไทย และประเทศไทย 

วัตถุประสงค 

- เพื่อเผยแพรอาหารไทยที่มีรสชาติไทยแท

โดยใชวตัถดุบิและสวนประกอบการปรุงอาหารของไทย 

- เพื่อประชาสัมพันธภาพลักษณที่ดีของ

อาหารไทย และเผยแพรอาหารไทยสูผูบริโภคชาว

ตางประเทศ รวมถึงการบริการและสินคาไทยท่ีใช

ตกแตงราน 

- เพื่อกระตุนความตองการบริโภคอาหารไทย 

วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทย 

- เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทยใหปรับ

ตัวรองรับความตองการของตลาดตางประเทศ 

- เพื่อใหตรา Thai Select เปนท่ีรูจักมากขึ้น 

ประเภทของตรา Thai Select  

มี 3 ประเภท ไดแก 

• รานอาหารไทยในตางประเทศ เพือ่ใหชาวตางชาติ

ไดรบัประทานอาหารท่ีมเีครือ่งปรงุและรสชาติไทยแท 

• รานอาหารไทยในประเทศ เพ่ือใหชาวตางชาติ

ที่รูจักตรา Thai Select ในตางประเทศแลว เกิด

ความมั่นใจ วาในประเทศไทยก็มีราน Thai Select  

ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

• ผลติภณัฑอาหารไทยสำเร็จรปู เพ่ือมอบตรา

มาตรฐานผลิตภัณฑอาหารไทยสำเร็จรูป ใหแก

ผลิตภัณฑ ที่เปนวัตถุดิบในการปรุงอาหารไทยใหมี

รสชาติเปนไทย 

ระดับของรานอาหาร Thai Select แบงออก 

เปน 2 ระดับ  

1. Thai Select Premium 

2. Thai Select 

หลักเกณฑสำคัญในการพิจารณา 

แบงเปน 2 ประเภท คือ  

1. หลกัเกณฑสำหรบัรานอาหารไทยในตางประเทศ 

และในประเทศไทย 

2. หลักเกณฑสำหรับผลิตภัณฑอาหารไทย

สำเร็จรูป 

โครงการ Thai Select 
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รานอาหารไทย ผลิตภัณฑอาหารไทย

สำเร็จรูป 

หลักเกณฑเฉพาะ  

* การตกแตงราน  
-บรรยากาศภายใน/ภายนอก 

สื่ อ ถึ ง ค ว า ม เ ป น ไ ท ย 

ตกแตงโตะอาหารเหมาะสม

ตามการใชงาน พืน้ทีใ่นราน

ไมแนนเกนิไป มพีืน้ท่ีใชสอย

พเิศษ เชน หองจัดเลีย้ง/บาร 

และมีอปุกรณตกแตงแบบไทย 

 

* การบริการ  
- เมนูแสดงขอมูลอาหาร

ชัดเจน 

 

- พนักงานส วนหน ามี

ความรูเรื่องอาหาร รับ

รายการอาหารไดถูกตอง 

สุภาพ 

 

- พนกังานสวนครวั แตงกาย

สะอาด จดัเกบ็ผมเรยีบรอย 

 

- ปรุงอาหารตามคำส่ัง

ไดถูกตอง/รวดเร็ว 

 

* คุณภาพอาหาร  

- วัตถุดิบสด  

- วัตถุดิบสะอาด  

- ถูกตองตามตำรับ  

* การนำเสนออาหาร  
- เลือกภาชนะเหมาะสม

กับประเภทอาหาร 

 

- จัดอาหารสวยงามตาม

รูปแบบไทย 

 

- ใชวตัถดุบิตกแตงเหมาะสม  
* มีสวนรวมในกิจกรรม

สาธารณะ 

 

หลักเกณฑการใหคะแนน 
รานอาหารไทย ผลิตภัณฑอาหารไทย

สำเร็จรูป 

หลักเกณฑพื้นฐาน หลักเกณฑพื้นฐาน 

* Food Safety  * Food Safety  

- ความสะอาดของโตะ 

พื้น หองน้ำ บริเวณราน

อาหารท่ีเสิรฟ หองเตรยีม

วตัถดุบิ ภาชนะ ชดุพนกังาน 

- ผาน GMP ได 

- ผาน GMP และอื่นๆ 

* วัตถุดิบ * ขั้นตอนการเตรียมและ

ประกอบอาหาร 

- ใชสวนผสมและเครื่อง

ปรุงถูกตองตามที่กำหนด

ไวในรายละเอียด 

- รับประทานไดทั น ที

หรืออุนเล็กนอย 

- ละลายการแชแข็งและอุน 

- ปรุงและเติมวัตถุดิบอื่น 

* รายการอาหาร * บรรจุภัณฑ 

- มีรายการอาหารไทย

ไมนอยกวารอยละ 60 

หรือ 80 

- หบีหอ บรรจุภณัฑ ฉลาก 

มีความเหมาะสม สวยงาม 

รายละเอยีดชดัเจน 

* พอครัว/แมครัว * คุณภาพของอาหาร 

- ผานการอบรมหลกัสตูร

การปรุงอาหารไทย 

- เมื่อเปดภาชนะอาหาร

ยงัสวยงาม เมือ่ผานการอุน

แลวยงัมรีปูลกัษณเหมอืน

ปรุงสด ไมเละ 

* รสชาติอาหาร * รสชาติอาหาร 

- มีความเปนไทย - รสชาติ เปนไทย ใช

วัตถุดิบไทย อาจไมเผ็ด

เทาไทยแท 
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ลักษณะอาหารมีสีน้ำตาลออน หอมเครื่องปรุง  

รสหวานนำเค็ม มรีสชาติเปรีย้วเลก็นอย เสนกวยเต๋ียว

เหนียวนุม ไมเละและไมจับเปนกอน เปนตน 

สทิธปิระโยชนของการไดรบัตรา Thai Select 
1. สนับสนุนผูไดรับตรา Thai Select เขารวม

กิจกรรมงานแสดงสินคาในประเทศ เชน งานแสดง

สินคาอาหาร Thai Fex World of Food Asia 

2. สนับสนุนการประชาสัมพันธทั้งในและ 

ตางประเทศ 

3. สนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมฝกอบรมให

ความรูในการพัฒนาธุรกิจ  

รายการอาหารสำคัญที่ใชเปนแนวทางในการ
ตรวจสอบ 

เชน มสัมัน่ ผดัไทย ตมขาไก ตมยำกุง แกงเขยีวหวานไก 

แกงเผด็เปดยาง หมสูะเตะ ไกผดัเมด็มะมวงหมิพานต 

พะแนง ผดักระเพรา ไกหอใบเตย ไกยาง ขาวเหนียว 

สมตำ ขาวตังหนาตั้ง ยำเนื้อ ทอดมันปลากราย 

กระทงทอง เปนตน  

 
สวนประกอบและลกัษณะอาหารเพ่ือเปนแนวทาง
การตรวจสอบ 

เชน ผัดไทย มีสวนประกอบหลักคือ กวยเตี๋ยว

เสนเล็ก ถั่วงอก กุยชาย หอมแดง กระเทียม 

น้ำปลา เนื้อกุง น้ำตาลมะพราว มะขามเปยก 
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 ปจจบุนัประชากรท่ัวโลกมมีากกวา 6,000 ลานคน 
และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป โดยที่มี
ประชากรเปนชาวมสุลมิประมาณ 2,000 ลานคน 
หรือคิดเปนสัดสวนประมาณ 1 ใน 4 ของ
ประชากรโลก และทีผ่านมาประชากรชาวมสุลมิ
มกีารขยายตัวเฉล่ียทีอ่ตัราประมาณรอยละ 3 ตอป 
และยังคาดวาภายในป 2568 ประชากรมุสลิม
จะมสีดัสวนเพิม่ขึน้ถงึรอยละ 30 ของประชากรโลก 
จงึคาดวาความตองการบรโิภคในผลติภณัฑฮาลาล

จะมากขึน้จากการขยายตวัของจำนวนประชากร
มุสลิมทั่วโลกและรายไดที่เกิดจากอุตสาหกรรม
ทีเ่ก่ียวของกบัฮาลาลอยางมากมาย 

“ฮาลาล” มีความหมายวา อนุมัติ”  
 

คำวา “ฮาลาล” เปนคำจากภาษาอาหรับ มคีวามหมายวา 

อนุมัต ิ ซึ่งจะใชไดทั้งการกิน การใช การบริการ  

และอื่นๆ ไมใชใชกับอาหารฮาลาลเพียงอยางเดียว

ดังที่คนสวนใหญเขาใจกัน แตบทความนี้จะกลาวถึง

อาหารฮาลาลเปนหลัก เพื่อใหเปนไปตาม Theme 

“ครัวไทยสูครัวโลก” 

อาหารฮาลาลเปนอาหารทีไ่ดผานกรรมวธิกีารผลติ

ตามศาสนบัญญัติ ที่ผานกรรมวิธีในการทำ ผสม 

ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ และชาวมุสลิม

สามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินคาหรือบริการ

ตางๆ ไดโดยสนิทใจ ทั้งนี้ผูผลิตที่ปฏิบัติตามศาสน

บญัญตัจิะไดรบัอนญุาตใหใชเครือ่งหมายฮาลาลได โดย

คณะกรรมการฝายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการ

กลางอิสลามแหงประเทศไทยหรือคณะกรรมการ

อิสลามประจำจังหวัดตางๆ เปนผูอนุญาต ซึ่งจะมี

ครัวไทยสูครัวโลก 
นันทพล  สุดบรรทัด 

อุตสาหกรรมฮาลาลในไทย 
ความฝนที่รอวันเปนจริง 
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เครื่องหมายประทับตราสัญลักษณ “ฮาลาล” ซึ่ง

เขียนเปนภาษาอาหรับวา  ภายในกรอบ

สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน หลังกรอบเปนลายเสนแนวตั้ง 

ใตกรอบภายในเสนขนานมีคำวา “สนง.คณะกรรมการ

กลางอิสลามแหงประเทศไทย” หรือเปนภาษา

อังกฤษวา “The Islamic Committee Office of 

Thailand” โดยเครื่องหมายตราสัญลักษณนี้จะออก

ใหกับผลิตภัณฑฮาลาล เชน อาหารและเครื่องดื่ม 

และติดประทับตรานี้ไวขางบรรจุภัณฑ  

  

สำหรับประเทศอื่นๆ นั้นก็จะใชภาษาอาหรับนี้

เชนกัน แตแตกตางกันในลักษณะของตราสัญลักษณ

และผูทีส่ามารถอนุมตัใิหตรานี้ได ตวัอยางเชน มาเลเชยี 

และประเทศอ่ืนๆ  

ประเทศไทยมีการผลิตอาหารฮาลาลโดย 

ผูประกอบการมุสลิมผลิตเพื่อจำหนายแกผูบริโภค

มุสลิมดวยกัน ซึ่งปจจุบันเกิดผูประกอบการมุสลิม

เพิ่มขึ้น และมีการใหการรับรองฮาลาล การอนุญาต

ใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลโดยจุฬาราชมนตรี 

เมื่อป 2491 ตอมาในป 2524 ไดดำเนินการให

เครื่องหมายรับรองฮาลาลในนามคณะกรรมการ

กลางอิสลามแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารฮาลาลไดรบัความสนใจจากผูประกอบการ

เปนอยางมาก และจากการที่ประเทศไทยเปน 

แหลงผลิตอาหารที่สำคัญของโลก มูลคาการสงออก

สินคาอาหารฮาลาลของไทยมีการขยายตัวในอัตรา

เฉล่ียรอยละ 11 ซึ่งสินคาอาหารฮาลาลสงออก 

ที่สำคัญของไทย ไดแก การแปรรูปอาหารทะเล  

อาหารสำเร็จรูป ผัก ผลไม ขนมขบเค้ียวและ 

ของทานเลนบรรจุภาชนะผนึกในรูปแบบตางๆ ดังนั้น 

ผูประกอบการไทยและภาครัฐจึงควรท่ีจะรวมมือกัน

พัฒนาการผลิตและการตลาดใหรองรับความ

ตองการท่ีคาดวาจะขยายตัวขึน้ เพือ่สรางความเช่ือมัน่

ในมาตรฐานการผลิตใหกั บผู บริ โ ภค ท่ีนับถื อ 

ศาสนาอิสลามทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  

ปจจุบัน มีบริษัทท่ีไดรับการรับรองผลิตภัณฑ

อาหารฮาลาลเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีเพียง 1,200 บริษัท

ในป 2550 เปน 3,500 บริษัท รวมกวา 70,000 
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ผลิตภัณฑ (สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล กันยายน 

2556) โดยในสวนของมาตรฐานอาหารฮาลาลนั้น

รัฐบาลไดกำหนดลงในมาตรฐานสินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ โดยครอบคลุมการจัดการระบบเชิง

บูรณาการ (Integrated Standard System) โดยมี

องคประกอบที่ครอบคลุมกระบวนการผลิตตั้งแต 

เริ่มตนถงึสิน้สดุ ไดแก การจดัหาวตัถดุบิ การจดัเตรยีม 

กระบวนการผลิต การบรรจ ุการเกบ็รกัษา การนำเสนอ

และการจัดจำหนาย การรักษาความปลอดภัย 

ของอาหาร เครื่องหมายและฉลาก ตลอดจน  

“สายโซการผลิต” จะตอง “ฮาลาล” คือถูกตองตาม

บัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากส่ิง “ฮารอม” คือสิ่ง

ที่ตองหามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ 

สวนประกอบ สารปรุงแตง สารพิษ สิ่งปนเปอน

ตางๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหไดผลิตภัณฑอาหารท่ีดี ถูก

สุขอนามัย มีคุณคาอาหาร เปนประโยชนตอสุขภาพ 

(ตอยยิบ) 

ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยในการผลิต

อาหารท้ังระบบ GMP, HACCP และระบบการ 

บรหิารคณุภาพ (ISO) จงึเปนเรือ่งสอดคลองกบัหลกัการ

มาตรฐานอาหารฮาลาล จะแตกตางกันท่ีมาตรฐาน

อาหารฮาลาลท่ีตองยึดถือความถูกตองและคุณคา

ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม สวนมาตรฐานสากล

ยดึถอืคุณคาอาหารโดยมิจำเปนตองถูกตองตามหลักการ

ศาสนาอิสลาม 

เปรียบเทียบคุณสมบัติและเงื่อนไขระหวางมาตรฐาน

อาหารฮาลาลกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารท่ัวไป 

“สายโซการผลิต  
จะตองถูกตองตามบัญญัติ” 

 มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรม
อาหารท่ัวไป 

1. ผูกำหนดมาตรฐาน 

 1.1 อัลลอฮฺ (ซ.บ.)  

  พระผูเปนเจา 

 1.2 ศาสดามูฮำหมัด     

   (ซ.ล.) 

1. ผูกำหนดมาตรฐาน 

 1.1 องคกรระหวาง     

   ประเทศ 

 1.2 องคกรเอกชน 

2. หลักการสำคัญ 

 2.1 ฮาลาล (อนุมัติ)  

  ตามบัญญัติ    

   ศาสนาอิสลาม 

 2.2 ปราศจากส่ิงฮารอม   

   (สิ่งตองหาม) 

 2.3 ตอยยิบ (ดี)  

  ตามบัญญัติ   

   ศาสนาอิสลาม 

  - ความสะอาด 

  - ความปลอดภัย        

   จากสารพิษ 

   และสิ่งปนเปอน 

  - คุณคาทาง   

   โภชนาการ 

  - รกัษาสิง่แวดลอม 

2. หลักการสำคัญ 

 2.1 มาตรฐานตามท่ี   

   องคกรกำหนด 

  การประกัน 

  2.2 คุณภาพ (Q.A.) 

  - ความสะอาด 

  - ความปลอดภัย 

  - คุณคาทาง    

  โภชนาการ 

 

3. การบริหารมาตรฐาน 

 3.1 องคกรศาสนา  

   อิสลามเปนผูรับ 

   ผดิชอบตามบัญญตัิ    

   ศาสนาอิสลาม 

 3.2 เจาหนาที่ตรวจ   

   รับรองมาตรฐาน  

   ตองเปนมุสลิมที่ดี  

   และมีความรูความ 

   สามารถในการ  

   ปฏบิัติหนาที่ 

3. การบริหารมาตรฐาน 

 3.1 หนวยงานภาครัฐ  

   หรือองคกรเอกชน  

   ทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบ 

  

 3.2 เจาหนาที่ตรวจ   

   รับรองไมจำเปน 

   ตองเปนมุสลิมมี 

   ความรูความ 

   สามารถในการ 

   ปฏิบัติหนาที่ 
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มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรม
อาหารท่ัวไป 

4. ระบบมาตรฐาน 

 4.1 เปนระบบเฉพาะ  

   มาตรฐานฮาลาล  

   ซึ่งครอบคลุมทั้ง 

   ความถกูตอง (ฮาลาล)    

   และที่ดี (ตอยยิบ)   

   ตามบัญญัติ 

   ศาสนาอิสลาม 

 4.2 ชื่อระบมาตรฐาน   

   คอื ฮาลาล (Halal) 

4. ระบบมาตรฐาน 

 4.1 เปนระบบมาตรฐาน  

   ที่แยกยอย หลาย  

   ลักษณะ เชน  

   มาตรฐานโรงงาน  

   มาตรฐานการบริหาร  

   การผลิต เปนตน 

  

 4.2 ชื่อระบบมาตรฐาน 

   มีหลากหลาย  

   เชน มอก. GMP  

   , ISO , HACCP 

5. ปจจัยการผลิต 

 5.1 วัตถุดิบ สวนผสม 

   และสารปรุงแตง 

   มีที่มาซึ่งพิสูจนได  

   วา “ฮาลาล” ปราศจาก 

   สิ่ง “ฮารอม” 

 5.2 กระบวนการผลิต   

   จะตอง “ฮาลาล”   

   ทุกขั้นตอน 

  

 5.3 สถานท่ีผลิตจะ  

   ตองสะอาด  

   ปลอดภัย จากส่ิง 

   ปนเปอน มีระบบ 

   ปองกนัสตัวทกุชนดิ  

   และไมปะปนกับ 

   การผลิตสิ่งที่ไม 

  ฮาลาล ตามบัญญตัิ 

   ศาสนาอิสลาม 

5. ปจจัยการผลิต 

 5.1 เปนไปตามมาตรฐาน 

  อุตสาหกรรมโดย 

   ไมคำนึงวาฮาลาล 

   หรือไม 

  

 5.2 การลางวัตถุดิบ 

   หรืออุปกรณที่ใช   

   ผลิตมุงเนนความ  

   สะอาดเปนสำคัญ 

มาตรฐานอาหารฮาลาล 
มาตรฐานอุตสาหกรรม

อาหารท่ัวไป 

 5.4 เครื่องจักร  

   เครื่องมือและ 

   อุปกรณการผลิต  

   จะตองสะอาด 

   และไมไดรวมกับ 

   การผลิตสิ่งที่ไม 

   ฮาลาล 

 5.5 การเก็บรักษา  

   การขนสง และ 

   วางจำหนายจะ 

   ตองแยกสัดสวน 

   เฉพาะอาหารฮาลาล 

   ไมปะปนกับสิ่งที่  

   ไมฮาลาลเพ่ือ  

   ปองกันการสับสน  

   และเขาใจผิดของ 

   ผูบริโภค 

 5.6 การลางวัตถุดิบ  

   หรืออุปกรณที่ใช 

   ผลิตอาหารท่ีไม 

   ฮาลาลมากอน จะ 

   ตองลางใหสะอาด 

   ตามบัญญัติ 

   ศาสนาอิสลาม 

   

   

   

6. พนักงาน 

 6.1 พนักงานท่ีผลิต  

   อาหารฮาลาลควร 

   เปนมสุลมิ หากมใิช 

   มุสลิมจะตองไม 

   เกี่ยวของกับสิ่งที่ 

   ไมฮาลาลในขณะ 

   ผลิตอาหารฮาลาล  

   เชน เนือ้สุกร เลอืด   

   แอลกอฮอล หรอืสนุขั 

6. พนักงาน 

 6.1 พนักงานท่ีผลิต 

   อาหารฮาลาล  

   ไมจำเปนตองเปน  

   มุสลิม 
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มาตรฐานอาหารฮาลาล 
มาตรฐานอุตสาหกรรม

อาหารท่ัวไป 

 6.2 พนักงานเชือดสัตว   

   ตองเปนมุสลิม 

   มีสุขภาพจิต  

   สมบูรณ ไมเปน 

   โรคทีส่งัคมรงัเกยีจ  

   และมีความรู 

  ความเขาใจเกีย่ว 

   กับการเชือดสัตว  

   ตามบัญญัติ 

   ศาสนาอิสลาม 

 6.2 พนักงานเชือดสัตว  

   ไมจำเปนตองเปน 

   มุสลิม 

เนื้อหา จากหนังสอืฮาลาลและฮารอมในอิสลาม ของเชคยูซฟุ     

 อัลกอรดอวีย 

ภาพประกอบ จากหนังสือส่ิงทีต่องหาม  (ฮารอม)  ในอสิลาม     

  โดยอับดุลเลาะห ละออแมน 

อุตสาหกรรมฮาลาลน้ัน นอกจากอุตสาหกรรม

อาหารฮาลาลแลวยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่กำลังเปน

โอกาสทางการคาท่ีมมีติขิองฮาลาลเขาไปเกีย่วของมาก 

เชน เครือ่งสำอาง ยา สมนุไพร ยาสีฟน  เครือ่งนุงหม

ที่ผลิตจากหนังสัตวเสนใยจากสัตว ระบบโลจิสติกส

ฮาลาล เชน การบรกิารอาหารฮาลาลเพ่ือการทองเท่ียว 

(Halal Food Services for Tourism) ภัตตาคาร 

โรงแรม และบริการทางการแพทย (Halal Medical 

Hub) เนื่องจากในปจ จุบันตลาดนักทองเ ท่ียว

ตะวันออกกลางเปนตลาดท่ีมีการเติบโตเร็วมาก 

ซึ่งจากการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก

ของการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยจะพบวา  

  จุดแข็ง ประเทศไทยเปนแหลงวัตถุดิบในการ

สินคาทางดานเกษตรและอาหารท่ีสำคัญแหงหนึ่ง

ของโลกซึ่งไดรับการยอมรับในมาตรฐานการผลิต

และมาตรฐานสินคา 

จุดออน การประชาสัมพันธสินคาฮาลาล 

ยงัไมแพรหลายไมทัว่ถงึ ผูประกอบการยังไมมคีวามรู

และความเขาใจในการประกอบธุรกิจฮาลาลดีพอ 

โอกาส สนิคาอาหารฮาลาลไทยยังมโีอกาสมาก 

เนือ่งจากประชากรมุสลมิทัว่โลกมีกวา 2,000 ลานคน 

คิดเปน 1 ใน 4 ของประชากรโลก เม่ือเกิดอุบัติภัย

ท่ัวโลก ประเทศไทยมักไดรับความเสียหายนอยกวา 

ที่อื่น ทำใหเรามีแหลงวัตถุดิบที่เพียงพอเพ่ือสนอง

ความตองการได 

ขอจำกัด การกำหนดคุณภาพหรือหลักเกณฑ

สินคาฮาลาลของบางประเทศแตกตางกัน ทำใหเกิด

ปญหาในการสงออก ความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด

ภาคใต ซึ่งเปนแหลงอุตสาหกรรมฮาลาล 

จะเห็นไดวาโอกาสท่ีประเทศไทยจะสามารถ

พัฒนาให เปนฐานการผลิตอาหารฮาลาลและ

ผลิตภัณฑฮาลาลอื่นๆ จึงมีความเปนไปไดมาก หาก

ภาครฐัมนีโยบายและใหการสนบัสนนุในอุตสาหกรรม

ฮาลาลอยางจริงจังและความรวมมือจากภาคเอกชน

ในการผลิตและปฏิบัติอยางถูกวิธี เพ่ือกาวไปสูการ

เปนประเทศผลิตอาหารสูโลกได  

“ยุทธศาสตรเพ่ิมมูลคาการสงออก 
อาหารฮาลาลรอยละ 10” 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพ

ธรุกจิและสนิคาฮาลาล ไดกำหนดยทุธศาสตรการพฒันา

อุตสาหกรรมฮาลาลในชวงป 2553 - 2562 โดยมี

เปาหมายดังนี้ 

1. เพิม่มลูคาการสงออกอาหารฮาลาลอยางนอย

รอยละ 10 ตอป โดยมีสินคาเปาหมายไดแก ผักและ

ผลไม สินคาประมง สินคาปศุสัตว 

2. มีมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับของทั้งในและ

ตางประเทศ 

3. ใหการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลมีความเปน

เอกภาพและมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง 

4. ผลกัดนัพืน้ที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใตใหเปน

แหลงอุตสาหกรรมฮาลาลและสนับสนุนใหปตตานี

เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  
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ขอขอบคุณขอมลูจากหนวยงานตางๆ ทีเ่ปน
ประโยชนเกีย่วกบัฮาลาล 

- ศนูยวทิยาศาสตรอาหารฮาลาลมหาวิทยาลัย 

  สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

- สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย 

- ศนูยวทิยาศาสตรฮาลาล จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั 

- คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

  ธุรกิจและสินคาฮาลาล 

- สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม 

  แหงประเทศไทย 

- สำนกังานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวดั  
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 เมื่อเดือนธันวาคม 2529 หรือ 27 ปมาแลว 
เวียดนามได เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจครั้ งใหญ  
ปรับเปล่ียนจากระบบวางแผนสวนกลางมาเปน
เศรษฐกิจแบบการตลาด ยกเลิกระบบนารวม 
อนุญาตใหชาวนาขายพืชผลทางการเกษตร 
ในตลาด สงผลใหภาคเกษตรกรรมเติบโตอยาง
รวดเร็ว จากเดิมผลิตอาหารไมเพียงพอกับ
ความตองการ เกิดภาวะขาวยากหมากแพง  

แตปจจุบันเวียดนามสามารถผลิตอาหารได

เหลือเฟอเกินความตองการและกำลังกาวไปสูการ

เปนครัวของโลกในหลายผลิตภัณฑ เน่ืองจากพื้นที่มี

ความอุดมสมบรูณและเกษตรกรมีความขยันหมัน่เพยีร 

จนเปนประเทศที่ไดรบัการยกยองอยางมากจากองคการ

สหประชาชาติ โดยในชวง 11 เดือนแรกของป 2556 

สามารถสงออกสนิคาเกษตรกรรมมากถึง 2.52 หมืน่ลาน

เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 8 แสนลานบาท  

“จีนเปนผูนำเขาขาวรายใหญที่สุด 
ของเวียดนาม คิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 

ของปริมาณการสงออกขาว 
ของเวียดนามท้ังหมด” 

สงออกขาวอันดับ 2 ของโลก 
สนิคาอาหารสำคัญรายการแรกคือ ขาว จากเดิม

ผลิตไมเพียงพอกับการบริโภคในประเทศ แตปจจุบัน

เวียดนามมีผลผลิตมากถึงปละ 27.7 ลานตัน เปน 

ผูผลิตรายใหญอันดับ 5 ของโลก รองจากจีน อินเดีย 

อินโดนีเซีย และบังกลาเทศ ขณะที่ไทยเปนอนัดบั 6 

ของโลก 20.2 ลานตัน นอกจากนี ้ ไดแซงหนาไทย 

ซึ่งเดิมเปนผูสงออกขาวรายใหญที่สุดของโลกมา

ยาวนาน โดยปจจุบันเวียดนามกาวเปนผูสงออกขาว

รายใหญอันดับ 2 ของโลก รองจากอินเดีย ขณะที่

ไทยหลนมาเปนอันดับ 3 ของโลก โดยจีนเปนผูนำ

เขาขาวรายใหญที่สุดของเวียดนาม คิดเปนสัดสวน

ประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณการสงออกขาวของ

เวียดนามทั้งหมด 

 
ครัวไทยสูครัวโลก 

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 

เวียดนาม 
บนเสนทางสูครัวของโลก 
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ปญหาสำคญัในระยะทีผ่านมาคอื ขาวเวยีดนาม

มคีณุภาพต่ำ ทำใหราคาจำหนายต่ำกวาไทยมาก ดงันัน้ 

รัฐบาลเวียดนามจึงไดริเริ่มโครงการปรับปรุงคลังเก็บ 

และไซโลเพ่ือใหสามารถเก็บขาวไดนานข้ึน รวมท้ัง

ชวยเหลอืผูสงออกในเวียดนามในการสรางยีห่อ (Brand) 

ทองถ่ินของตัวเอง และการนำเคร่ืองมือท่ีทันสมัย 

มาใชทดแทนแรงงานในการผลิตขาวเพื่อสงออก 

 

ผลิตสุกรใหญที่สุดในเออีซี 
นอกจากน้ี เวียดนามยังเปนผูผลิตเนื้อสุกร 

รายใหญทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต และรายใหญ

อันดับ 5 ของโลก รองจากจีน สหภาพยุโรป บราซิล 

และรัสเซีย โดยในป 2555 ผลิต 2.025 ลานตัน 

อยางไรก็ตาม เปนการผลิตเพื่อสนองความตองการ

ตลาดภายในประเทศแทบทั้งหมด สงออกเพียง 

เล็กนอยเทานั้น 

เครอืเจริญโภคภัณฑไดเขาไปทำธุรกจิดานสุกร

ในเวียดนาม โดยเขาไปพัฒนา และปรบัปรงุสายพนัธุ

สุกร จัดตั้งศูนยฝกอบรมการเล้ียงสุกรข้ึน โดยมีทีม

นกัวิชาการ และสตัวบาลคอยดูแลใหคำแนะนำในดาน

การเลี้ยงแกเกษตรกร พรอมกับมีโรงงานแปรรูป

อยางครบวงจรรวมถึงแปรรปูเปนลกูชิน้ และไสกรอก

เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

นม ไดพัฒนาอยางรวดเร็วจากเดิมมีโคนม

เพียง 1.1 หม่ืนตัว ในป 2533 เพิ่มเปน 1.67 แสนตัว 

ในป 2555 โดยมผีลผลตินมดบิ 3.81 แสนตนั คดิเปน

สัดสวนเพียงรอยละ 30 ของอุปสงคนมดิบภายใน

ประเทศ เนือ่งจากปริมาณการบริโภคนมของประชากร

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเปน 15 ลิตรตอคนตอป ทำให

ยังตองนำเขานมจากตางประเทศเปนสัดสวนมากถึง

รอยละ 70  

รัฐบาลเวียดนามไดตั้งเปาหมายเพ่ิมปริมาณ

โคนมเปน 5 แสนตัว โดยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเปน  

1 ลานตันตอป ภายในป 2563 นอกจากนี้ จะเพิ่ม

ผลผลิตดวย เนื่องจากปจจุบันโคนมมีผลผลิตเฉลี่ย

เพียง 4.6 ตันตอตัวตอป เพียงคร่ึงหน่ึงของผลผลิต

โดยเฉลี่ยของโลก เนื่องจากเปนเกษตรกรรายยอย 

โดยสวนใหญมีโคนมเพียง 3 - 5 ตัวตอครอบครัว 

สำหรับผูประกอบการธุรกิจนมรายใหญของ

เวียดนาม คือ บริษัท Vietnam Dairy Products 

(Vinamilk) ซึ่งในป 2556 คาดวาจะมีรายได 4.6 

หมืน่ลานบาท และกำไร 9 พนัลานบาท นอกจากผลิต 

และจำหนายผลิตภัณฑนมในเวียดนามแลว ยัง 

สงออกไปจำหนายยังตางประเทศดวย โดยเม่ือเดือน

กรกฎาคม 2556 ไดรับอนุมัติจากสำนักงานอาหาร

และยาของสหรัฐอเมริกา ในการสงออกไปจำหนาย

ยังสหรัฐอเมริกา 

่
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ลาสุดบริษัท Vinamilk ไดเปด 2 โรงงานเมื่อ

ตนป 2557 มูลคาลงทุนรวมกวา 6 พันลานบาท 

โรงงานแรกต้ังในสวนอุตสาหกรรมเวยีดนาม - สงิคโปร 

ในจังหวัด Binh Duong มีกำลังผลิตนมผง 5.4  

หมื่นตันตอป และโรงงานท่ี 2 ตั้งในเขตอุตสาหกรรม 

My Phuoc Industrial Zone ในจังหวัด Binh Duong 

เชนเดียวกัน มีกำลังผลิต 4 รอยลานลิตรตอป  

ในเฟสแรก และเพิ่มเปน 8 รอยลานลิตรตอป เมื่อ

เฟสที่ 2 เปดดำเนินการ 

กาวตอไปของบริษัท Vinamilk คือ การไป

ลงทุนยังตางประเทศ โดยในป 2552 ไดจายเงิน 2.5 

รอยลานบาท เพื่อซ้ือหุนรอยละ 19.3 ในบริษัท 

Miraka ของนิวซีแลนด ตอมาเมื่อปลายป 2556 ได

ตกลงซื้อหุนรอยละ 70 ในบริษัท Driftwood Dairy 

ซึ่งตั้งที่มลรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี 

ไดมีแผนลงทุนกอสรางโรงงานผลิตนมในกัมพูชา 

ในป 2557 

 

บะหมี่สำเร็จรูปอันดับ 4 ของโลก 
จากสถิติของสมาคมบะหม่ีสำเร็จรูปแหงโลก

ซึ่งตั้งอยูที่นครโอซากา ปริมาณการบริโภคบะหม่ี

สำเร็จรูปของโลกในป 2555 มีจำนวนรวมกันมากถึง

หนึง่แสนลานหอ โดยจีนซึง่รวมถึงฮองกงดวยมปีรมิาณ

การบริโภคสูงสุดคือ 4.4 หมื่นลานหอ รองลงมา  

คอื อนิโดนเีซยี 1.4 หมืน่ลานหอ ญ่ีปุน 5.4 พนัลานหอ 

เวียดนาม 5.1 พันลานหอ อินเดีย 4.4 พันลานหอ 

สหรฐัอเมรกิา 4.3 พนัลานหอ เกาหลีใต 3.5 พนัลานหอ 

ไทย 3 พันลานหอ ฟลิปปนส 2.7 พันลานหอ ฯลฯ 

สำหรับเวียดนามซึ่งเปนตลาดบะหม่ีสำเร็จรูป

ใหญอันดับ 2 ของ AEC บริษัทผูนำคือ บริษัท 

Acecook Vietnam ปจจุบันถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท 

Acecook ซึ่งเปนผูผลิตบะหม่ีสำเร็จรูปรายใหญ

อนัดบั 5 ของญีปุ่นและมาต้ังฐานการผลิตในเวียดนาม 

โดยครองตลาดรอยละ 51.5 ในเวียดนาม มีแบรนด

ที่ไดรบัความนยิม คอื Hao Hao และ Hao 100 นบัเปน

ผูผลิตบะหมี่สำเร็จรูปรายใหญอันดับ 2 ของ AEC 

นบัวามยีอดขายรวมในแตละปมากเปน 2 เทาของบรษิทั 

ไทยเพรซิเดนทฟูดส ซึ่งเปนผูผลิตบะหม่ีสำเร็จรูป 

รายใหญทีส่ดุของไทย สำหรบัผูผลติรายใหญรองลงมา 

คือ บริษัท Masan สวนแบงตลาดรอยละ 16.5 และ

บริษัท Asia Food สวนแบงตลาดรอยละ 12.1 

เริ่มแรกบริษัท Acecook Vietnam ไมประสบ

ผลสำเร็จในตลาดเวียดนามมากนัก เนือ่งจากมีราคาแพง 

ในระยะหลังไดปรับลดราคาขายลง ทำใหขายดีเปน

เทน้ำเททา เนื่องจากเปนบะหมี่คุณภาพดีกวาของ

บริษัททองถ่ิน แตราคาถูก ประกอบกับสามารถ

ดัดแปลงรสชาติใหสอดคลองกับรสนิยมชาวเวียดนาม

ที่แตกตางกันไป โดยชาวเวียดนามใตชอบบะหม่ีที่มี

รสชาติเขมขน ขณะท่ีชาวเวียดนามเหนือชอบรสชาติ

กลมกลอม ทัง้นี ้บรษิทั Acecook Vietnam นอกจาก

จำหนายบะหมี่ในเวียดนามเกือบ 3 พันลานหอตอป 

โดยครองตลาดในเวียดนามมากถึงรอยละ 60 แลว 

ยังสงออกไปจำหนายยังตางประเทศอีกมากกวา  

40 ประเทศท่ัวโลก โดยครองตลาดอันดับหนึ่งใน

กัมพูชาอีกดวย 

ศักยภาพสูงดานสัตวน้ำ 
สำหรับในดานสัตวน้ำ นานน้ำเวียดนามถือเปน

แหลงประมงท่ีสมบูรณ มีทรัพยากรสัตวน้ำจำนวน

ปลากระปองที่จำหนายในหางบ๊ิกซีที่กรุงฮานอย เวียดนาม ปลากระปองที่จำหนายในหางบิ๊กซีที่กรงฮานอย เวียดนาม
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สำหรับผลิตภัณฑกุง เวียดนามกำลังมาแรง 

ปจจุบันเวียดนามนับเปนประเทศผูผลิตกุงรายใหญ

อนัดบั 3 ของโลก รองจากจีนและไทย โดยในป 2556 

คาดวาเวียดนามจะสงออกกุงเปนมูลคามากถึง 9 

หมื่นลานบาท อยางไรก็ตาม การสงออกไปยังจีน

เกือบทั้งหมดเปนกุงที่เปนวัตถุดิบยังไมไดแปรรูป 

ทำใหเกิดการขาดแคลนกุงสำหรับแปรรูปในประเทศ 

ทำใหตองนำเขากุงยังไมไดแปรรูปจากอินเดียและ

แอฟริกา 

“คาดวาเวียดนามจะกลายเปนมหาอำนาจ 
ในดานแปรรูปกุงในอนาคต เนื่องจากหลาย
บริษัทมีแผนกอสรางฐานผลิตในเวียดนาม” 

มีการคาดวาเวียดนามจะกลายเปนมหาอำนาจ

ในดานแปรรูปกุงในอนาคต เนื่องจากหลายบริษัท 

เชน เครือเจริญโภคภัณฑ เครือมิตซุยของญ่ีปุน มี

แผนกอสรางฐานผลิต และแปรรูปกุงแบบครบวงจร

ในเวียดนามเพื่อสงออกในอนาคต เนื่องจากมีขอได

เปรียบท้ังเปนแหลงวัตถุดิบ และไดรับสิทธิพิเศษทาง

ภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (GSP) จากสหภาพยุโรป 

ขณะที่ไทยจะถูกตัดสิทธิ GSP ในอนาคต เน่ืองจาก

เปนประเทศมีรายไดปานกลางแลว 

สำหรบับรษิทั Masan Consumer Corp นบัเปน

ผูผลิตน้ำปลารายใหญของเวียดนาม ครองตลาด

น้ำปลามากถึงรอยละ 76 โดยน้ำปลาฟูกวกของ

เวียดนามที่ผลิต ณ เกาะฟูกวก ของจังหวัดเกียนยาง 

(Kien Giang) ซึ่งมีทำเลท่ีต้ังในอาวไทย นับวา 

มีชื่อเสียงอยางมาก โดยใชวัตถุดิบเปนปลากะตัก 

ที่จับไดรอบๆ เกาะ อยางไรก็ตาม ในระยะหลังมีการ

ใชฉลากปลอมหลอกลวงผูบรโิภควาเปนนำ้ปลาฟูกวก 

เพื่อแกไขปญหาขางตน ทางการของเวียดนาม

ไดยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาตามแหลง

ทางภูมิศาสตร เพื่อ คุมครองสิทธิ และปองกัน 

การลอกเลียนแบบ โดยสหภาพยุโรปไดมอบ

มาก ทำใหไดเปรียบในการแขงขันสำหรับกิจการ

ผลติอาหารทะเลเปนอยางมาก โดยในป 2556 คาดวา

เวียดนามจะสงออกสินคาสัตวน้ำมูลคาประมาณ  

2 แสนลานบาท โดยกระทรวงเกษตรกรรมและการ

พัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural 

Development - MARD) ของเวียดนาม กำหนด 

เปาหมายปรมิาณการจับสตัวนำ้คอนขางคงท่ี ณ ระดบั 

2.4 – 2.6 ลานตันตอป ตอเนื่องจนถึงป 2563 โดย

ลดเปาหมายปริมาณจับสัตวน้ำบริเวณชายฝงจาก 

1.2 เหลือ 0.8 – 0.87 ลานตันตอป ขณะเดียวกัน

เพิ่มเปาหมายปริมาณจับสัตวน้ำนอกชายฝงจาก  

1 เปน 1.4 - 1.53 ลานตันตอป 

สำหรบัการลงทนุดานสตัวนำ้ของไทยในเวียดนาม 

บริษัท รอแยล ฟูดส จำกัด ของไทย ซึ่งเปนผูผลิต

และจำหนายปลากระปองซารดีนและแมกเคอเรลใน

ซอสมะเขือเทศ ภายใตชื่อ “สามแมครัว” ไดกอตั้ง

ฐานผลิตปลากระปองในเวียดนาม ดำเนินการในนาม

บริษัท รอแยลฟูดส (เวียดนาม) จำกัด ตั้งภายใน

นิคมอุตสาหกรรมของเมืองเตียนยาง (Tien Giang) 

ทางภาคใตของประเทศ และท่ีจงัหวดัแหงอนั (Nghe An) 

ทางภาคกลางของประเทศ ขณะท่ีเครอืเจรญิโภคภัณฑ

ไดสงเสรมิเกษตรกรของเวยีดนามเลีย้งปลาดอร่ี และ

ไดจัดตั้งโรงงานแปรรูปปลาดอร่ีเพื่อสงออก โดย 

บางสวนสงมาจำหนายในประเทศไทย 
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ประกาศนียบัตร Protected Designation of Origin 

Certification ใหแกน้ำปลาฟูกวกไปแลวในป 2556 

โดยนับเปนผลิตภัณฑแรกของเออีซีที่ไดรับมอบ PDO 

จากสหภาพยุโรป 

   

สงออกกาแฟอันดับ 1 ของโลก 
ส วนกาแฟนับเปนพืชผลทางการเกษตร 

สำคัญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากขาว เวียดนาม

กาวกระโดดแซงหนาโคลัมเบีย กลายเปนผูสงออก

กาแฟรายใหญอันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล 

นับตั้ งแตป 2543 เปนตนมา และในป 2555 

เวยีดนามไดแซงหนาบราซลิเปนประเทศสงออกกาแฟ

รายใหญทีส่ดุในโลก โดยสงออกมากกวา 1.7 ลานตนั 

มลูคา 1.1 แสนลานบาท มลีกูคารายใหญคอื เยอรมนี

และสหรัฐอเมริกา อน่ึง เปนท่ีนาสังเกตวาเวียดนาม

กบับราซลิเนนปลกูกาแฟตางชนดิกนั กลาวคอื เวยีดนาม

ปลูกพันธุโรบัสตาเกือบท้ังหมด ขณะที่บราซิลปลูก

พันธุอาราบิกา  

เวียดนามมีครอบครัวเกษตรพึ่งพารายไดจาก

กาแฟมากถึง 3 ลานคน โดยเกษตรกรจำนวนมาก

เปนชาวเขาซึ่งเปนคนกลุมนอยของประเทศ มีพื้นที่

เพาะปลกูมากถงึ 4 ลานไร การเพาะปลูกกาแฟมีมาก

บนที่ราบสูงทางตอนกลางของประเทศ โดยเฉพาะท่ี

เมอืงบวนมาทวต (Buon Ma Thuot) ในจังหวัดดั๊กลัก 

ไดรับฉายาวาเปนเมืองหลวงกาแฟของเวียดนาม 

เ น่ืองจากมีกาแฟท่ีมีชื่อเสียงมาก โดยมีการจัด

เทศกาลกาแฟเปนประจำทุก 2 ป ในเดือนธันวาคม 

ณ เมืองแหงนี้ 

“จังหวัดด๊ักลัก ไดรับฉายาวา 
เปนเมืองหลวงกาแฟของเวียดนาม”  
 

ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา

ตามแหลงทางภูมิศาสตร กาแฟบวนมาทวตไดรับ

มอบหนังสือรับรองการคุมครองแหงชาติในป 2548 

จากสำนักงานทรัพยสินทางปญญาในเวียดนามแลว 

แตยังไมสามารถจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาตาม

แหลงภูมิศาสตรในตางประเทศได เนื่องจากมีการ 

จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคานี้แลวในหลายประเทศ 

เปนตนวา บริษัทกวางโจว บวนมาถวต คอฟฟ ใน

มณฑลกวางตุง ของจีน ไดจดชื่อการคาเอาไวแลว  

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทในประเทศอื่นๆ เชน 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา เกาหลีใต 

ญี่ปุน ฯลฯ ไดยื่นจดทะเบียนช่ือการคาบวนมาทวต 

(Buon Ma Thuot) เอาไวเชนเดียวกัน ดังนั้น คณะ

กรรมการประชาชน จังหวดัดั๊กลักไดอนุญาตใหจัดตั้ง

สมาพันธกาแฟบวนมาทวตขึ้นเพ่ือจัดการกับปญหา

ดังกลาว โดยเลือกบริษัทดานกฎหมายในกรุงฮานอย

เปนผูดำเนินการกับบรษิทัเหลานีย้ตุกิารใชชือ่ทางการคา

ดังกลาว  

ขณะที่ชา ในชวง 11 เดือนแรกของป 2556 

เวียดนามสงออก 1.28 แสนตัน มูลคา 206 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6 พันลานบาท โดยนับ

เปนประเทศผูสงออกชารายใหญอันดับ 5 ของโลก 

สำหรับลูกคารายใหญที่สุดคือ ปากีสถาน อยางไร

ก็ตาม กวารอยละ 90 ยังเปนการสงออกในรูป

วัตถุดิบที่มีมูลคาเพิ่มต่ำ 
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“เวียดนามนับเปนประเทศท่ีเพาะปลูก 
และสงออกพริกไทยรายใหญที่สุดในโลก” 

 

ปลูกพริกไทยอันดับ 1 ของโลก 
พริกไทย เวียดนามนับเปนประเทศท่ีเพาะปลูก

และสงออกพริกไทยรายใหญที่สุดในโลก โดยในป 

2556 คาดวาจะสงออกมากถึง 1.3 - 1.35 แสนตัน 

มลูคามากเปนประวตักิารณประมาณ 2.7 หมืน่ลานบาท 

ปจจบุนัผลผลิตเฉลีย่ระดับ 800 - 1,120 กโิลกรมัตอไร 

โดยเกษตรกรบางรายสามารถมีผลผลิตสูงถึง 1,440 

- 1600 กิโลกรัมตอไร  

ยิ่งไปกวานั้น เวียดนามยังประสบผลสำเร็จ 

ในการพัฒนาคุณภาพใหมีคุณภาพมาตรฐานตาม

ความตองการของผูซื้อ โดยมีโรงงานคัดแยกทำ 

ความสะอาดพรกิไทยขนาดใหญ มเีครือ่งจกัรทนัสมยั 

สามารถใชไอนำ้อบหรอืลางพรกิไทย จากน้ันอบใหแหง

เพื่อปองกันเช้ือราอัลฟลาทอกซิน ทำใหสามารถขาย

พริกไทยไดในราคาท่ีสูงกวาเดิม 

สำหรบัมนัสำปะหลัง เวยีดนามมีพืน้ทีเ่พาะปลกู

ประมาณ 36 ลานไร ผลผลติ 9.4 ลานตันตอป นบัเปน

ผูสงออกรายใหญอนัดบั 2 ของโลก รองจากประเทศไทย 

โดยมีมูลคาสงออกผลิตภัณฑจากมันสำปะหลังในป 

2555 ประมาณ 4 หมื่นลานบาท 

 

สงออกเม็ดมะมวงหิมพานตมากที่สุดในโลก 
สำหรับเม็ดมะมวงหิมพานต เวียดนามพัฒนา

ตนเองอยางรวดเร็วจนแซงหนาอินเดียกลายเปน 

ผูสงออกรายใหญที่สุดของโลกนับตั้งแตป 2549 

เปนตนมา โดยมูลคาสงออกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก

เพยีง 5 รอยลานบาท ในป 2543 เพิม่เปน 2.2 แสนตนั 

มูลคา 4.5 หมื่นลานบาท ในป 2555 โดยมีลูกคา 

รายใหญคือ สหรัฐอเมริกา จีน และเนเธอรแลนด 

อยางไรก็ตาม กรณีของเม็ดมะมวงหิมพานต

แตกตางจากพืชผลชนิดอื่นคือ ผลผลิตในประเทศไม

เพยีงพอกบัความตองการ ตองนำเขาจากตางประเทศ

มากถึงครึ่งหนึ่งของทั้งหมด จากทวีปแอฟริกา  

โดยเฉพาะจากไนจีเรียและแทนซาเนีย อินโดนีเซีย 

และกัมพูชา เพ่ือมาแปรรูปภายในประเทศสราง

มูลคาเพิ่มแลวสงออกไปตางประเทศ 

รัฐบาลของประเทศในทวีปแอฟริกามีนโยบาย

สงเสริมการแปรรูปเม็ดมะมวงหิมพานตในประเทศ

แทนการสงออกในรูปวัตถุดิบ ซึ่งจะกระทบตอการ 

นำเขาของเวียดนาม 

สำหรับผัก และผลไม คาดวาในป 2556 มี

มูลคาสงออกประมาณ 3 หม่ืนลานบาท โดยมีลูกคา

รายใหญคือ จีน โดยสินคาสงออกหลักคือ มะมวง 

สม ลิ้นจี่ องุน กลวย แกวมังกร และผักสด 

“เครือเจริญโภคภัณฑไดไปกอต้ังโรงงาน
อาหารสัตวในเวียดนามแลว 8 แหง” 

จะใชพืช GMO เปนวัตถุดิบอาหารสัตว 
สำหรับอาหารสัตว เครือเจริญโภคภัณฑได 

ไปกอต้ังโรงงานอาหารสัตวในเวียดนามแลว 8 แหง

เปนตนวา โรงงานผลติอาหารสัตวของเครอืเจรญิโภคภัณฑ 

ณ นิคมอุตสาหกรรมหมี ฟุค ของจังหวัดบินหเยือง 

ซึ่งกอสรางแลวเสร็จ และกำลังจะเริม่เดนิเครือ่งการ

ผลิตในเดือนสิงหาคม 2553 นับเปนโรงงานผลิต

อาหารสัตวที่ทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย มีมูลคาการ

บีโอไอเยี่ยมชมกิจการเครือเจริญโภคภัณฑในเวียดนาม 
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การพฒันาสนิคาอาหารอยางรวดเรว็ของเวยีดนาม

นับเปนเร่ืองท่ีตองจับตามองอยางใกลชิด เนื่องจาก

หลายผลิตภัณฑแขงขันโดยตรงกับไทย และนับเปน

ความทาทายสำคัญของไทยท่ีตองเผชิญกับคูแขง

สำคัญที่กำลังมาแรง ยิ่งไปกวานั้น เวียดนามยังได

เปรียบไทยอยางเห็นไดชัดจากเครือขายคนเวียดนาม

จำนวนหลายลานคนท่ีอพยพไปอยูตางประเทศในยุค

สงครามเย็น ซึ่งจำนวนมากไดประกอบอาชีพรานคา

ของชำ ธรุกจิคาปลกี และธุรกจิการคาระหวางประเทศ 

นับเปนกำลังสำคัญในการชวยกระจายสินคาอาหาร

ของเวียดนามไปจำหนายยังทั่วโลก 

ขณะเดียวกัน การเติบโตดานการเกษตรของ

เวียดนามนับเปนโอกาสทางธุรกิจสำคัญของไทย 

เปนตนวา เครือเจริญโภคภัณฑมีรายไดจากการ

จำหนายสินคาอาหารในเวียดนามมากถึง 4.5 หมื่น

ลานบาท ในป 2555 และรายไดมีอัตราการเติบโตสูง 

โดยในป 2556 เติบโตในอัตรารอยละ 17  

ลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ลานบาท กำลังผลิต 6 

แสนตันตอป และลาสุดกำลังกอสรางโรงงานอาหาร

สตัวเพิม่เตมิอีก 1 โรงงาน มทีำเลทีต่ัง้ทางตอนกลาง

ของประเทศที่จังหวัดบิ่นดิ๋น (Binh Dinh) พรอมกับ

สงเสริมใหเกษตรกรเวียดนามเพาะปลูกขาวโพด 

เพื่อเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว 

เพื่อเพ่ิมผลผลิต เวียดนามไดทดลองปลูกพืช

ตดัแตงพนัธกุรรม (GMO) จำนวน 3 ชนิด คอื ขาวโพด 

ถั่วเหลือง และฝาย ในระดับแปลงทดลอง เพื่อลด

การนำเขาขาวโพด และถั่วเหลืองเพื่อนำมาผลิตเปน

อาหารสัตว ซึ่งแตละปนำเขามากถึง 6 หมื่นลานบาท 

ทั้งนี้ จากการทดลองพบวาผลผลิตเพิ่มอยางนาพอใจ 

เปนตนวา ผลผลิตขาวโพดเพ่ิมจากปกติอีกรอยละ 

30 - 40 

“การพัฒนาสินคาอาหารอยางรวดเร็ว 
ของเวียดนามนับเปนเรื่องที่ตองจับตามอง
อยางใกลชิด เนื่องจากหลายผลิตภัณฑ 

แขงขันโดยตรงกับไทย” 
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 ปจจุบันหลายประเทศประสบปญหาวิกฤต
พลงังาน โดยเฉพาะประเทศเกษตรกรรมทีส่วนใหญ
จะตองนำเขาพลงังานมาใช ไมวาจะเปนการนำเขา
นำ้มนัดบิ หรอืนำ้มนัสำเร็จรูป ถานหนิ รวมถงึ 
กาซธรรมชาติดวย 
 
วกิฤตพลังงานโลก จดุเร่ิมการหาแหลงพลังงานใหม

มาทดแทน 
พลังงานในรูปแบบของน้ำมันดิบ น้ำมัน

สำเร็จรูป ถานหิน หรือกาซธรรมชาติ เรามักเรียก

รวมกนัวา “พลังงานฟอสซิล” ซึง่จะหมายถึง พลงังาน

ที่เกิดจากซากพืชซากสัตวที่ตายทับถมกันนับลานปใต

ทองทะเลหรือพื้นดินลึก โดยพลังงานเคมีจะถูกสะสม

ในโครงสรางอะตอมของเช้ือเพลิงเหลานี้ เมื่อเกิด

ปฏิกิริยาเคมี เชน การเผาไหมก็จะทำใหเกิดพลังงาน

ความรอนออกมา และนำไปใชงานไดตอไป  

มนุษย เ ราส วนใหญจึ ง คุ น เคยกับการนำ

พลังงานฟอสซิลมาใชเปนพลังงานหลัก มานับเปน

รอยปแลว จนกระทั่งเกิดปญหาวิกฤตพลังงานใน

รอบ 10 ปหลัง จึงหันมาศึกษาและประสบความ

สำเร็จสามารถคิดคนพลังงานในรูปแบบตางๆ มาใช

ทดแทนพลังงานฟอสซิลได โดยมีตนทุนที่ถูกลงมาก 

จนคุมที่จะนำมาใชงานในเชิงพาณิชยได 

พลงังานทดแทนท่ีนยิมนำมาใชกนัอยางแพรหลาย

ในชวง 10 ปที่ผานมาน้ี มีหลายรูปแบบ อาทิเชน 

พลงังานจากแสงอาทิตย พลงังานลม พลงังานชีวมวล 

และท่ีสำคัญ พลังงานจากพืชผลทางการเกษตร 

ครัวไทยสูครัวโลก 
สุทธิเกตต์ิ ทัดพิทักษกุล 

นิคมการเกษตรพืชอาหาร 
และพลังงานทดแทน

เสนทางสูการเพ่ิมศักยภาพ 
การผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานไทย 
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เพาะปลูกเพ่ือรองรับความตองการดานอาหารและ

พลังงานทดแทนไปพรอมกันได ในขณะท่ีราคารับซื้อ

การนำพืชผลทางเกษตรไปใชผลิตพลังงานทดแทนมี

ราคาท่ีสงูกวาอตุสาหกรรมอาหารดวย และอาจสงผล

ตอเน่ืองไปสูการขาดแคลนวัตถุดิบที่ ใชในการผลิต

อาหาร ซึ่งประเทศไทยของเราเองก็อาจจะประสบกบั

ปญหานีด้วยเชนเดยีวกนัในอนาคตอันใกลนี้ 

ประเทศไทยกบัการวางสมดุลดานอาหาร 
และพลังงาน 

ถึงแมจะมีการเติบโตทางดานอุตสาหกรรม 

สักเพียงใด ประเทศไทยของเรายังคงไดชื่อวาเปน

ประเทศเกษตรกรรม จนถงึมกีารขนานนามประเทศไทย

วาเปน “ครัวของโลก” แตก็ปฏิเสธอีกไมไดเชนกันวา 

ประเทศไทยยังคงตองพ่ึงพาการนำเขาพลังงานหลัก

เชน น้ำมันจากตางประเทศอยู ในขณะท่ีพลังงานอีก

รปูแบบหน่ึงซึง่เรามีใชเองคือ กาซธรรมชาติในอาวไทย 

ก็มีปริมาณสำรองลดลง จนเกรงวา อาจจะหมดลง

ในอนาคตอันใกลนี้ 

ดังนั้น การนำพืชผลทางการเกษตรมาใชผลิต

เปนพลังงานทดแทนในประเทศไทย จึงไมสามารถ

หลีกเล่ียงได และถือวาเปนจุดเดนอันหน่ึงของ

ประเทศไทยดวย เนื่องจากเรามีพื้นที่เกษตรกรรม

มาก และมีการปลูกพืชไดหลากหลาย ไมวาจะเปน 

ขาว ออย มันสำปะหลัง หรือขาวโพด ซึ่งพืชผล

ทางการเกษตรเหลานี้สามารถนำไปผลิตเปนพลังงาน

ทดแทนไดเปนอยางดี 

การผลิตพลังงานทดแทนจากพืชผลทางการ

เกษตรเหลานี้จึงถือเปนนโยบายหลักอันหนึ่งของ

รัฐบาลไทยในทุกชุดในรอบ 10 ปที่ผานมาก็วาได 

เมื่ออุตสาหกรรมอาหารและนโยบายดาน

พลังงาน มีความสำคัญอยางมาก ในแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 11 จึงไดใหความสำคัญกับการสรางความ

มั่นคงดานอาหารและพลังงาน โดยพยายามสราง

และกระตุนใหภาคเกษตรมีความเขมแข็งและชวยให

พลงังานทดแทนกับวกิฤตขาดแคลนอาหาร 
การนำพลังงานทดแทนบางอยาง โดยเฉพาะ 

พลังงานจากพืชผลทางการเกษตรมาใชแทนพลังงาน

ฟอสซิล ทำใหเกิดขอถกเถียงวา จะนำไปสูการ

ขาดแคลนอาหารในอนาคตหรือไม ซึ่งในกรณีนี้นับวา

เปนปญหาใหญ ในหลายๆ ประเทศพอสมควร 

เนื่องจาก โลกในภาวะปจจุบัน ไดประสบปญหา 

ภัยธรรมชาติในหลายพ้ืนที่ ทำใหผลผลิตทางการ

เกษตรลดลงเปนอยางมาก 

“นำพืชผลทางการเกษตรมาใชผลิต 
เปนพลังงานทดแทนในประเทศไทย  

เนื่องจากเรามีพื้นท่ีเกษตรกรรมมาก” 
  

การนำพืชอาหาร เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ออย 

มันสำปะหลัง ไปผลิตเปนพลังงานทดแทนมากข้ึน 

เน่ืองจากปจจุบันราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคา

น้ำมันและกาซธรรมชาติอยูในระดับราคาท่ีสูง และมี

แนวโนมวาราคาจะสูงข้ึนไปอีก ทำใหมีการปรับพื้นที่

ปลูกพืชเพื่อไปเปนพลังงานทดแทนเปนจำนวนมาก 

พื้นที่ในการปลูกพืชอาหารจึงลดลง ทำใหผลผลิตพืช

อาหารลดนอยลงตามไปดวย 

ดังนั้น จึงมีแนวโนมสูงมาก จนเปนที่วิตกวา 

เกษตรกรจะนำพืชเกษตรกรรมไปใช ในการผลิต

พลังงานทดแทนมากขึ้น จนอาจละเลยการนำพืช

เหลานั้นไปผลิตอาหาร เน่ืองจากพื้นที่เกษตรกรรม

ในหลายประเทศท่ัวโลกไมสามารถท่ีจะเพ่ิมพ้ืนที่
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เกษตรกรมีรายไดที่มั่นคง สามารถผลิตอาหารได

เพียงพอ มีคุณภาพควบคูไปกับการพัฒนาพลังงาน

ทดแทนจากพืชที่เพียงพอ เพื่อเปนแนวทางหนึ่งใน

การสรางภูมิคุมกันใหกับประเทศเม่ือราคาพลังงาน

เกิดความผันผวน รวมถึงสรางหลักประกันรายไดให

แกครัวเรือนเกษตรกรในระบบดวย 

เปาหมายของรัฐบาลไทยท่ีผานมาในทุกสมัย 

รวมถึงปจจุบัน ไดกำหนดใหมีการผลิตเอทานอล 

และไบโอดีเซล ใหมีสัดสวนที่สูงขึ้น เพื่อลดการนำ

เขาและการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อสราง

ความมั่นคงดานพลังงาน โดยมีเปาหมายเพิ่มการใช

เอทานอล และไบโอดีเซล เปนสวนประกอบในน้ำมัน

เบนซนิและดีเซลไมนอยกวา 9 และ 4.5 ลานลติรตอวนั 

ภายในป 2565 ตามลำดับ  

อยางไรกต็าม ผลติผลทางการเกษตรเปาหมาย

ที่จะนำมาพัฒนาเปนพลังงานทดแทน เชน เอทานอล 

และไบโอดีเซลนั้น สวนใหญเปนพืชที่สามารถใช 

เปนอาหารดวยเชนกัน 

ทั้งนี้ การวางแผนเพื่อเพิ่มปริมาณใหเพียงพอ

นั้นมีอยู 2 แนวทางหลัก คือ 

ประการแรกคือ การขยายพ้ืนท่ีปลูกใหเพ่ิมข้ึน 

ซึ่งก็ตองมีความระมัดระวังในการขยายพื้นที่ปลูกที่ไม

ควรเขาไปรุกพื้นที่อื่นๆ  

ประการท่ีสอง การเพ่ิมผลผลิตใหเพ่ิมอยาง

เพียงพอ โดยการพัฒนาเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ใหสูงขึ้น

โดยใชเทคโนโลยีตางๆ เขามาบูรณาการ เริ่มตั้งแต

การใชพันธุที่ใหผลผลิตสูง การจัดการดิน ปุย และ

น้ำที่มีประสิทธิภาพใหมากขึ้น เชน ทำใหผลผลิตของ

มันสำปะหลังใหได 15 - 20 ตันตอไร ผลผลิตออยให

ได 20 - 25 ตันตอไร และปาลมน้ำมันใหได 5 - 10 

ตันตอไร ซึ่งหากไดผลผลิตตามเปาหมาย ก็ไมตอง

เปนกังวลในเรื่องของความม่ันคงทั้งดานอาหารและ

พลังงานของประเทศ แตตองมีการลงทุนเพิ่มปจจัย

การผลิตใหเพียงพอ 

ที่สำคัญคือ ภาครัฐจะมีการวางแผนเพื่อ

กำหนดโซนน่ิงการปลูกพืชทั้งอาหารและพลังงานให

ชัดเจน โดยสามารถวางแผนการผลิตและการขนสง

ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ รวมกับการข้ึนทะเบียน

เกษตรกร ที่ปลูกพืชอาหารและพลังงานใหชัดเจน 

เพ่ือใหความรูทางวชิาการ การเขาถงึแหลงทุนทีพ่อเพยีง 

เพื่อสรางใหเปน SMART FARMERS ตอไป 

 

จากนโยบายมาสูการปฏิบัต ิ นิคมการเกษตร 
พชือาหารและพลังงานทดแทน 

จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ใหความสำคัญ

กับการสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน โดย

จะสงเสริมและกระตุนใหภาคเกษตรมีความเขมแข็ง

และชวยใหเกษตรกรมีรายไดที่มั่นคง สามารถผลิต

อาหารไดเพียงพอ มีคุณภาพควบคูไปกับการพัฒนา

พลังงานทดแทนจากพืชดวย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดมีโครงการ

จัดต้ังนิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทน

ในสินคา 5 ชนิด คือ ขาว ออย ขาวโพดเล้ียงสัตว 

มันสำปะหลัง และปาลมน้ำมัน ในพื้นท่ี ส.ป.ก.และ

พื้นท่ีนิคมสหกรณ ซึ่งในการดำเนินงานในเขตนิคม

สหกรณ โดยการจัดต้ังนิคมการเกษตรฯ ถือวา

เปนการวางโครงสรางการผลิตใหม ทัง้ในดานแหลงนำ้ 

สายพันธุพืชชนิดใหมๆ เพื่อใหเกิดเปนศูนยพืชชุมชน

ในนิคมการเกษตร รองรับวิกฤตอาหารและพลังงาน 

โดยเฉพาะเปาหมายการผลิตพืชพลังงานทดแทน ซึ่ง

รัฐบาลไดตั้งเปาวาตองสามารถผลิตเอทานอลได 9 

ลานลิตรตอวัน และผลิตไบโอดีเซลได 4.9 ลานลิตร

ตอวัน ซึ่งจะชวยรองรับปริมาณความตองการใช

พลังงานทดแทนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และลดการนำเขา 

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดจัดต้ัง
นคิมการเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทน
ในสนิคา 5 ชนดิ คอื ขาว ออย ขาวโพดเลีย้งสตัว 

มันสำปะหลัง และปาลมน้ำมัน” 
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“การดำเนินงานนิคมการเกษตรจะตอง
กำหนดกิจกรรมดำเนินงานใหสอดคลองกับ
ความตองการของเกษตรกร โดยนอมนำ 
พระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสูการปฏิบัติ”  

เชื้อเพลิงจากตางประเทศจาก 1.1 ลานลานบาท 

เหลือเพียง 4.5 แสนลานบาท หรือลดลงรอยละ 60 

ของปริมาณเช้ือเพลิงนำเขา 

สำหรับหลักเกณฑการจัดตั้งนิคมการเกษตร

พืชอาหารและพลังงานทดแทน ทางกระทรวงเกษตร

และสหกรณไดวางกรอบในการดำเนินงานที่สำคัญ 

2 สวน ไดแก การคัดเลือกพ้ืนท่ี และการคัดเลือก

สินคา โดยกำหนดหลักเกณฑดังนี้ 

1. การคัดเลือกพื้นที่ มีหลักเกณฑยอยเพิ่ม

เติมคือ 

 1.1 จะตองเปนพื้นที่ที่มีความพรอมของ

แหลงน้ำเพ่ือการเกษตร ทั้งแหลงน้ำธรรมชาติและ

แหลงน้ำจากชลประทาน หรือเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพ/

โอกาสในการพัฒนาแหลงน้ำและระบบชลประทาน 

มีคุณภาพดินเหมาะสม เนนดำเนินการในพื้นที่เขต

ปฏิรูปที่ดินฯ เขตนิคมสหกรณ เขตจัดรูปที่ดิน และ

พื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม  

 1.2 จะตองเปนพ้ืนท่ีที่มีฐานการผลิตพืช

อาหารและพืชพลังงานทดแทน หรือสินคาเปาหมาย

เดิมอยูแลว ประมาณรอยละ 70 แตมีความจำเปน

ตองปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพ 

 1.3 จะตองมีความพรอมของเกษตรกร

และชุมชน เพือ่รองรับการดำเนินงานนิคมการเกษตร 

การพัฒนากลไกการรวมกลุม และจัดตั้งสถาบัน

เกษตรกร  

 1.4 จะตองเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพและ

โอกาสทางการตลาด  

2. การคดัเลอืกสนิคา มหีลกัเกณฑยอยเพิม่เตมิ 

2 ประเด็นคือ    

 2.1 เนนสินคาเกษตรที่เปนอาหาร ทั้ง 

ดานพืช ปศุสัตว ประมง และสินคาพลังงานทดแทน 

ไดแก มันสำปะหลัง ออยโรงงาน ปาลมน้ำมัน ขาว 

และขาวโพดเลีย้งสตัว ฯลฯ โดยกำหนดใหเปนสนิคาหลกั

ในการจัดทำนิคมการเกษตร   

  2.2 สนับสนุนการทำเกษตรผสมผสาน

ควบคูไปกบัสนิคาหลกั โดยใชแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

และภูมิปญญาทองถิ่นเปนองคประกอบ เพ่ือสราง

รายไดใหเกษตรกรอยางตอเนื่อง รวมทั้งใหชุมชนมี

สวนรวมในการจัดทำแผนงาน/กิจกรรมของนิคม

การเกษตร เพ่ือสรางความม่ันคงและความย่ังยืนให

แกโครงการ  

ในการดำเนินงานนิคมการเกษตรจะตอง

กำหนดกิจกรรมดำเนินงานใหสอดคลองกับความ

ตองการของเกษตรกร โดยนอมนำพระราชดำริ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวสูการปฏิบัติ ในหลักการพ่ึงพาตนเอง

ตามแนวทางเกษตรย่ังยนื พรอมท้ังผลกัดนัใหเกษตรกร

มีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนาอยางสูงสุด เพื่อ

ใหเกิดความยั่งยืนหลังจากโครงการส้ินสุดลง  

ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จของ

นิคมการเกษตร ซึ่งประกอบดวย 2 สวน เชนกัน 

ไดแก 

1. ตัวชี้วัดดานความสำเร็จของโครงการ ซึ่ง

จะประกอบดวย  

 1.1 โครงสรางพ้ืนฐาน นิคมการเกษตร

ตองมีความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน ดิน น้ำ 

ถนน ซึง่เปนปจจยัพ้ืนฐานท่ีจำเปน เพ่ือใหเปนแหลงผลติ

ที่มีความพรอมและมีศักยภาพในการผลิตสินคา 

เปาหมาย ภาครัฐตองจัดหาและพัฒนาโครงสราง 

พื้นฐานใหพรอม 

 1.2 องคความร ู เกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการตองไดรับความรูเพียงพอในการพัฒนา
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บโีอไอเล็งเพ่ิมศกัยภาพการผลติพชือาหาร 
และพืชพลังงาน 

การจัดตั้ ง นิคมการเกษตรพืชอาหารและ

พลังงานทดแทนที่ถือวาเปนเสนทางสูการเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานไทย อาจ

จะไม ใชกิจการที่บีโอไอใหการสงเสริมโดยตรง 

เพราะสวนใหญจะดำเนินการโดยสหกรณในทองถิ่น 

แตกิจการที่นำผลิตผลเหลานั้นนำไปผลิตเปนสินคา

เกษตรตอเน่ืองและพลังงานทดแทน เปนกิจการที่ 

บีโอไอใหการสงเสริมฯ และเกือบทั้งหมดจะไดสิทธิ

ประโยชนสูงสุดดวย 

แตในอนาคต รางยุทธศาสตรใหมที่บีโอไอ

กำลงัอยูในระหวางนำเสนอตอคณะกรรมการสงเสรมิ

การลงทุน มีการใหการสงเสริมฯในรูปแบบคลัสเตอร

ดวย ซึ่งจะคลายกับรูปแบบของนิคมการเกษตรพืช

อาหารและพลังงานทดแทนท่ีกลาวถึงขางตน  

นอกจากนั้น การใหสิทธิประโยชนในรูปแบบ

คลัสเตอรนี้จะใหสิทธิประโยชนที่แตกตางจากกิจการ

ทัว่ไป และจะถูกออกแบบใหสอดคลองกบัอุตสาหกรรม

นั้นๆ ทั้งเครือขายดวย ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารและ

พลังงาน ก็เปนสองในหลายคลัสเตอรที่บีโอไอให

ความสำคัญเปนอยางมาก  

กิจกรรมการผลิตและการตลาด รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ

ในนิคม ซึ่งภาครัฐตองมีหนาที่เติมองคความรูใหแก

เกษตรกรเพ่ือสรางความพรอมในการเขารวม

โครงการ   

1.3  การบริหารจัดการสนิคาเกษตรครบวงจร 

โดยสินคาเปาหมายในนิคม จะตองไดรับการบริหาร

จดัการทีด่ตีัง้แตตนนำ้ถงึปลายนำ้ สามารถสรางรายได

ใหแกประเทศและเกษตรกร 

1.4 การบูรณาการ สามารถวัดไดจาก

ผลการปฏิบัติตามแผนท่ีกำหนดไว (กิจกรรม  

งบประมาณ ระยะเวลา) หรือความรวมมือในการขับ

เคลื่อนโครงการรวมกัน เชน การประชุมคณะ

ทำงานฯ การจัดประชุม workshop เปนตน 

2. ตัวชี้วัดดานความสำเร็จของเกษตรกร จะ

ประกอบดวย  

 2.1) การยกระดบัรายได  

 2.2) คณุภาพชีวิตดีขึ้น  

 2.3) ความเขมแข็งของเกษตรกร 

ทั้งนี้ โครงการนิคมสหกรณการเกษตรนำรอง

ที่ไดเปดดำเนินการไปแลวหลายแหง ไมวาจะเปน  

- นิคมสหกรณการเกษตรขาวโพดเล้ียงสัตวที่ 

จังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ  

- นคิมสหกรณการเกษตรขาวที ่ จงัหวดัรอยเอด็ 

จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครศรีธรรมราช  

- นิคมสหกรณการเกษตรมันสำปะหลังท่ี 

จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดจันทบุรี  

- นิคมสหกรณการ เกษตรปาลมน้ ำมั น 

จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

- นิคมสหกรณการเกษตรออยท่ี จังหวัด

มุกดาหาร และจังหวัดกำแพงเพชร 

ทัง้นี ้ในอนาคตคาดวา นคิมสหกรณการเกษตร

พชือาหารและพลังงานทดแทนเหลานีก้จ็ะมีมากข้ึนมา

เร่ือยๆ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยคาดหวังวาจะ

สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของพืชเหลานี้ออกมา เพื่อ

สรางความสมดุลดานอาหารและพลังงาน 

“กิจการที่นำผลิตผลเหลานั้นนำไปผลิต 
เปนสินคาเกษตรตอเน่ืองและพลังงานทดแทน 

เปนกิจการที่บีโอไอใหการสงเสริมฯ  
และเกอืบทัง้หมดจะไดสทิธปิระโยชนสงูสดุดวย” 
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45 ปจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของไทยเปน
อตุสาหกรรมท่ีมศีกัยภาพสงู และสรางมลูคาเพ่ิม
ใหกบัสนิคาเกษตรซ่ึงเปนสินคาสงออกอนัดบัสอง
ของประเทศไทยรองจากสินคาอุตสาหกรรม 
และส่ิงที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร 
ก็คือ “บรรจุภัณฑ” นอกเหนือจากการเปนส่ิงที่
ทำหนาทีบ่รรจุ ปองกนั เกบ็รกัษาอาหารทีบ่รรจุ
อยูภายในแลว ยงัเปนเครือ่งมือท่ีใชในการสือ่สาร 
หรอืขอมลูตาง  ๆ ไปยงัผูบริโภค และในบางครัง้ 
เปนตัวชวยที่ทำใหเกิดการตัดสินใจซ้ือไดเร็วขึ้น 
และดวยเทคโนโลยี สภาพแวดลอม และพฤตกิรรม
ของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหบรรจุภณัฑ
ในปจจบุนัมแีนวโนมทีจ่ะตองปรับเปลีย่นไปตาม
สภาพแวดลอมและความตองการของผูบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป  

 

สำหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ

ในประเทศไทยน้ันสามารถจำแนกได 4 ประเภท คือ 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑแกว โลหะ พลาสติก และ

กระดาษ 

ครัวไทยสูครัวโลก 
วันทนา  ทาตาล 

สัดสวนการใชบรรจุภัณฑของไทย  

บรรจุภัณฑแกว มีสัดสวนการใชรอยละ 15 

นิยมใชมานานและแพรหลาย เปนบรรจุภัณฑที่มี

ทีม่า  กรมการคาตางประเทศ รวบรวมโดยศูนยวจิยักสกิรไทย 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑแกว โลหะ พลาสติก และ

กระดาษ 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหาร
จาก สะดวก ปลอดภัย และยั่งยืน  

ไปสูถูกและดี เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
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ความปลอดภัยตอสินคาท่ีบรรจุโดยเฉพาะสินคา

อาหาร เพราะปองกันการซึมผานของกาซและ

ความช้ืนไดดี มีความคงรูปและทนความรอนไดสูง 

สวยงาม สามารถใชซำ้หรอืหมนุเวยีนได สำหรบัขอเสยี

คือ มีน้ำหนักมาก แตกหักงาย และราคาคอนขางสูง 

ขวดแกวนิยมนำไปใชบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ยา 

และเครื่องสำอาง 

บรรจุภัณฑโลหะ มีสัดสวนการใชรอยละ 20 

มีทั้งชนิดที่ทำจากเหล็กและอะลูมิเนียม บรรจุภัณฑ

โลหะมีขอดีในดานความแข็งแรง ปองกันการซึมผาน

ของอากาศ แสง และจลุนิทรยี ปองกนันำ้และอากาศ

ไมใหซมึผานไดด ีจงึสามารถถนอมอาหารไดยาวนานข้ึน 

แตมีขอเสีย คือ ขึ้นสนิมไดและมีรอยตอหรือรั่วได 

บรรจุภัณฑโลหะมีหลายรูปแบบ เชน กระปองเคลือบ

ชนิดตางๆ หลอดบีบแบบตางๆ (Collapsible Tube) 

กระปองฉดีพน (Aerosol) ถงั (Drum) อะลมูเินยีมฟอยล 

(Aluminium Foil) เปนตน ซึ่งในอุตสาหกรรม

อาหารมีความตองการใชกระปองโลหะมากท่ีสุด โดย

นำไปบรรจุอาหารทะเล ผักผลไมแปรรูป เคร่ืองด่ืม

และนม อยางไรกต็าม ในปจจุบนัเริม่นิยมใชพลาสตกิ

มากขึ้น ทำใหกระปองโลหะมีแนวโนมวาจะมีการใช

ลดลง 

บรรจุภัณฑพลาสติก มีสัดสวนการใชที่รอยละ 

25 และมีแนวโนมที่จะมีการใชเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก

สามารถนำไปใชงานไดอยางกวางขวาง น้ำหนักเบา 

ราคาถูก และสามารถดัดแปลงเปนรูปทรงตางๆ 

ตามความตองการใชงาน ทำใหมีการนำมาใชทดแทน

บรรจุภัณฑชนิดอื่นๆ อยางเชน ขวดแกวและกระปอง

โลหะ บรรจุภัณฑพลาสติกมีหลายรูปแบบ ทั้งขวด

พลาสติก ถุง กระปุก ลัง กระสอบ ถาดพลาสติก 

ถาดโฟม นอกจากน้ียังมีบรรจุภัณฑชนิดออน 

(Flexible Packaging) ที่สวนใหญนำไปใชหอหุม

อาหาร หรือหอหุมบรรจุภัณฑดานนอกอีกชั้นหนึ่ง 

เชน ฟลมหด (Shrinkable Film) และฟลมหอหุม 

(Wrapped Film) เปนตน ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตใน

ปจจุบันสามารถผลิตฟลมชนิดหลายช้ัน (Multi-

Layer Film) ที่สามารถเพิ่มคุณสมบัติในการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑที่บรรจุอยูขางในไดดียิ่งขึ้น สำหรับ

อุตสาหกรรมที่ ใชบรรจุภัณฑพลาสติกสวนใหญ 

ไดแก อุตสาหกรรมอาหารซ่ึงมีการใชบรรจุภัณฑ

พลาสติกเปนสัดสวนที่มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ 

รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมเคมี  

บรรจุภัณฑกระดาษ มีสัดสวนการใชมากท่ีสุด

อยูทีร่อยละ 40 เนือ่งจากกระดาษมีขอดคีอื มรีาคาถูก 

น้ำหนักเบา และยอยสลายไดงาย จึงสามารถนำมา

รีไซเคิลได ซึ่งก็เขากับกระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ในปจจุบัน โดยบรรจุภัณฑกระดาษแบงเปนประเภท

ใหญๆ ได 2 ประเภท คือ กลองกระดาษ และ 

ถุงกระดาษ และมีรูปแบบหลากหลาย เชน กลอง

กระดาษลูกฟูก กลองกระดาษแข็ง ถงุกระดาษหลายช้ัน 

ถงุกระดาษช้ันเดยีว อยางไรก็ตาม กระดาษก็มขีอเสยี

คือ ฉีกขาด สามารถตัด พับ และงอไดงาย รวมทั้ง

ไมสามารถปองกันการซึมผานของน้ำ อากาศและ

ความช้ืนไดดีนัก ในปจจุบันจึงมีการนำกระดาษไป

เคลือบดวยฟลมพลาสติกหรือสารเคมีตางๆ เพื่อลด

จุดดอยในเร่ืองนี้  

“อุตสาหกรรมอาหาร เปนอุตสาหกรรมท่ีใช
บรรจุภัณฑมากท่ีสุด ประมาณรอยละ 60 
ของปริมาณบรรจุภัณฑที่ผลิตท้ังหมด” 

 
อุตสาหกรรมอาหาร เปนอุตสาหกรรมท่ีใช

บรรจุภัณฑมากที่สุด (ประมาณรอยละ 60 ของ

ปริมาณบรรจุภัณฑที่ผลิตท้ังหมด) โดยบรรจุภัณฑที่

ผลติจากวสัดแุตละประเภท ทัง้ แกว โลหะ พลาสตกิ 

และกระดาษ ตางก็มีจุดเดนใหเลือกใชงาน แตใน

ขณะเดียวกันก็มีจุดดอยแตกตางกัน ซึ่งสงผลตอ

ความสามารถในการรักษาผลิตภณัฑทีบ่รรจุในบรรจุภณัฑ

ชนิดนั้นๆ แนวโนมของการพัฒนาบรรจุภัณฑแตละ

ประเภท จึงเปนการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ที่จะลด
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บรรจุภัณฑแบบ Re-Sealable Pouch  

และแบบตั้งได (Stand up Pouch) 

บรรจุภัณฑแบบรับประทานได (Edible Packaging) 

ขอบกพรองของบรรจุภัณฑชนิดนั้นๆ ในขณะ

เดียวกันก็ตองคำนึงถึงปจจัยอื่นท่ีเขามาเก่ียวของ 

เชน ความตองการของผูบริโภค กฎระเบียบขอ

บังคับตางๆ และท่ีจะขาดไมไดเลยก็คือ ความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

3 ปจจัยขับเคล่ือนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
อาหาร  สะดวก ปลอดภัย และยัง่ยืน  

เว็บไซต fooddive.com ไดระบุวาจากงาน 

Pack Expo 2013 ซึ่งเปนงานนิทรรศการเก่ียวกับ

บรรจุภัณฑที่ใหญที่สุด ไดเห็นถึงแนวโนมสำคัญ 3 

ประการ ที่ จะเปนตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 

บรรจุภัณฑอาหาร คือ ความสะดวกในการพกพา 

(Portability) ความปลอดภยั (Safety) และความยัง่

ยนื (Sustainability) 

ความสะดวกในการพกพา (PORTABILITY) 
ดวยรูปแบบการดำเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป ผูคนมี

ความเรงรีบมากขึ้น การรับประทานอาหารบนรถ

หรือระหวางเดินทางไปทำงานเปนเรื่องปกติ ทำให 

ผูบริโภคเริ่มมองหาสิ่งใหมๆ ที่จะมาตอบสนอง 

รปูแบบการดำเนินชวีติแบบนี ้จงึมกีารพฒันาบรรจุภณัฑ

อาหารที่ ใชงานสะดวกทั้งในการพกพาและใชงาน 

รวมไปถึงความสะดวกในการจัดเก็บและขนสงดวย 

เชน บรรจุภัณฑที่มีขนาดบรรจุสำหรับการใช 

ครั้งเดียว หรือแมแตบรรจุภัณฑประเภทท่ีปดผนึกได 

(Re-Sealable Pouch) เชน ถุงซิปล็อก บรรจุภัณฑ

แบบตัง้ได (Stand up Pouch) กม็แีนวโนมท่ีจะไดรบั

ความนิยมเพ่ิมขึ้น เพราะสามารถปมใหเปนรูปแบบ

ไดหลากหลาย บางคร้ังมีการติดจุกเพ่ือใหสะดวกใน

การนำสินคาออกมาใช (Dispenser) สามารถเปด

แลวปดใหมได และมีรูปแบบของฝาปดหลากหลาย

สรางความนาสนใจใหกับผลิตภัณฑไดดวย และ

ลาสุดยังมีการพัฒนาบรรจุภัณฑแบบรับประทานได 

(Edible Packaging) ดวย  

สำหรับบรรจุภัณฑแบบพกพาที่เราพบเห็นได

มากท่ีสุด จะพบในอุตสาหกรรมอาหารประเภท

อาหารวาง เครื่องดื่มและผลิตภัณฑนม ซึ่งผลิตภัณฑ

เหลานี้สามารถเก็บไว ในสภาพบรรยากาศหอง 

(Room Atmosphere) โดยไมจำเปนตองเกบ็ในตูเยน็ 

“ความปลอดภัยของอาหาร 
ยังคงเปนปจจัยสำคัญที่ตองคำนึงถึง 
ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหาร” 

ความปลอดภยั (SAFETY) 
ความปลอดภัยของอาหารยังคงเปนปจจัย

สำคัญท่ีตองคำนึงถึงในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ

อาหารและผูผลติบรรจุภณัฑเองตางกต็องคนหาวธิกีาร
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ที่จะยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพทางดานนี้ เพื่อยืด

อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ ปองกันออกซิเจนและ

ความช้ืน เพื่อใหผลิตภัณฑคงความสดใหมเปนเวลา

นาน และที่สำคัญที่สุดคือ ปองกันการปนเปอนของ

ผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑใหม การใชวัสดุ

ชนิดใหม หรือการใชเทคนิคหรือกระบวนการผลิต

แบบใหม จึงจำเปนตองคำนึงถึงความปลอดภัยของ

อาหาร สุขภาพและความพึงพอใจของผูบริโภคเปน

หลกั ซึ่งกระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑที่ใชจะมี

ความพิเศษ เชน ฟลมท่ีมีอัตราซึมผานสูง หรือที่รูจัก

กันวา “Breathable Film” เพื่อใชในการหอบรรจุ 

ผัก ผลไม ดอกไม การบรรจแุบบปลอดเช้ือ (Aseptic 

Packaging) การบรรจุแบบปรับอากาศ (Modified 

Atmosphere Packaging หรอื MPA) การใชบรรจภุณัฑ

แอคทีฟ (Active Packaging) เปนตน 

บรรจุภัณฑสำหรับการบรรจุแบบปลอดเช้ือ 

(Aseptic Packaging) โดยท่ัวไปวัสดุที่ใชผลิตเปน

บรรจุภัณฑสำหรับการบรรจุแบบปลอดเช้ือ จะ

ประกอบดวยวัสดุไมนอยกวา 2 ประเภท โดยวัสดุ

แตละอยางจะมีคุณสมบัติเดนท่ีแตกตางกัน เชน 

บรรจุภัณฑถุงในกลอง (Bag in Box) ตัวบรรจุภัณฑ

มักจะเปนการเคลือบ (Laminate) ของฟลม

พลาสติกชนิดตางๆ เชน EVA, Metalized Film และ 

LDPE เพื่อประสานคุณสมบัติแตละชั้นให ได

คุณสมบัติรวมตามตองการของตัวบรรจุภัณฑและ

สินคา ตัวถุงที่ไดจะมีความเหนียว ทนการท่ิมทะลุได 

(Puncture - Resistant) และตานการซึมผาน 

(Barrier) ทายท่ีสุดโครงสรางของบรรจุภัณฑยังตอง

สามารถปดผนึกไดอยางสมบูรณ (Hermetically 

Sealed container) 

บรรจุภัณฑสำหรับการบรรจุแบบดัดแปลง

บรรยากาศ (Modified Atmosphere Packaging MAP) 

เปนเทคนิคการถนอมอาหารหรือยืดอายุการเก็บ

อาหารสด หรืออาหารที่แปรรูปโดยการบรรจุอาหาร

ในบรรจุภัณฑที่มีการปรับสัดสวนบรรยากาศภายใน 

ใหมีอัตราสวนของกาซชนิดตางๆ แตกตางไปจาก

บรรยากาศปกติ โดยสัดสวนของกาซที่ ใชอาจ

เปล่ียนแปลงไดตามระยะเวลา อายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ รวมท้ังชนิดของผลิตภัณฑและชนิดของ

วัสดุที่ใชทำบรรจุภัณฑ MAP มักใชกับอาหารแชเย็น 

เชน อาหารสด เนื้อสด ผักผลไมสด หรือผลิตภัณฑที่

ผานกระบวนการการแปรรูปอาหารหรือทำใหสุก 

(Cooking) มาแลว แลวนำมาแชเย็น (Chilled 

Food) หลังการบรรจุในบรรจุภัณฑแลวจะเก็บรักษา

ที่อุณหภูมิต่ำ (Cold Storage)  

บรรจุภัณฑถุงในกลอง (Bag in Box) 

บรรจุภัณฑแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Packaging) 

บรรจุภัณฑแบบดัดแปลงบรรยากาศ 

(Modified Atmosphere Packaging) 
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บรรจุภัณฑแอคทีฟ (Active Packaging) คือ

บรรจุภัณฑที่ทำหนาท่ีปกปองอาหาร และขณะ

เดียวกันจะชวยควบคุมสภาพบรรยากาศภายใน 

บรรจภุณัฑ โดยการยอม หรอื สกดักัน้การแพรของกาซ

ตางๆ ที่ผานเขา-ออกจากบรรจุภัณฑ ใหมีความ

เหมาะสมตามความตองการของอาหารหรือ ผลิตผล

นั้นๆ เพื่อยืดอายุการวางจำหนาย (Shelf Life) และ

รักษาคุณภาพ โดยในการควบคุมสวนประกอบของ

บรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ จะใชสารเคมี ไดแก 

สารดูดออกซิเจน สารดูดกลิ่น สารดูดความชื้น หรือ

สารยับยั้งจุลินทรีย เปนตน 

บรรจุภัณฑแอคทีฟ (Active Packaging) 

ถาดพลาสติกจากเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิล 

ความยัง่ยนื 
บรรจุภัณฑแบบยั่ งยืน (Sustainable 

Packaging) ยังไมมีคำจำกัดความท่ีแนชัด และยัง

ไมมีระเบียบบังคับหรือขอกำหนดใดข้ึนมา แตก็ไดมี

การตีความวาการผลิตบรรจุภัณฑแบบยั่งยืนเปนการ

ผลิตโดยใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด 

กลาวคอื ผลติจากวสัดทุีม่แีหลงท่ีมาท่ีมคีวามรบัผิดชอบ 

ประหยดัทรพัยากรท่ีใชในการผลิตบรรจภุณัฑ ตอบสนอง

ความคาดหมายของลูกคาโดยออกแบบใหใชงาน

อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดชวงวงจร

ของการใชงาน และมีขอมูลครบถวน ขณะเดียวกัน 

ก็มีคุณสมบัติตามกลไกตลาดคือ มีราคาที่เหมาะสม 

ประหยัดคาใชจายในการจำหนายและในการขนสง 

ซึ่งคงตองกลาวถึงแนวโนมสำคัญ 2 ประการคือ  

การรีไซเคิล และพลาสติกชีวภาพ 

“นอกจากการใชวัสดุที่สามารถรีไซเคิล 
ไดมาผลิตแลว พลาสติกรีไซเคิลจะถูกนำมาใช

ผลิตเปนบรรจุภัณฑมากข้ึน” 
 

การรีไซเคิล นอกเหนือไปจากลดการใชให

นอยลง (Reduce) และการนำกลับมาใชซ้ำ (Reuse) 

แลว การรีไซเคิลก็มีความสำคัญไมแพกันสำหรับการ

พัฒนาอยางย่ังยืน และมีแนวโนมจะมีมากข้ึนใน

อนาคต สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ นอกจาก

การใช วั สดุที่ ส ามารถรี ไซ เคิ ลไดมาผลิตแล ว 

พลาสติกรีไซเคิลจะถูกนำมาใชผลิตเปนบรรจุภัณฑ

มากขึ้น โดยมีการพัฒนากระบวนการและคนหา

เทคโนโลยีใหมๆ  ในการรีไซเคิลพลาสติกใหหลากหลาย

และเปลี่ยนเปนเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง สำหรับ

พลาสติกรีไซเคิลที่นำมาผลิตเปนบรรจุภัณฑอาหาร

ในปจจุบัน เชน RPET (Recycle Polyethylene 

Terephthalate) ซึ่งผานกระบวนการกำจัดสิ่งเจือปน 

(Decontamination Process) เพื่อใหไดเรซิน PET 

ชนิดรีไซเคิลที่มีความบริสุทธิ์สูงและสามารถสัมผัส

อาหารได  

การสรางความตระหนักถึงความสำคัญของ

บรรจุภัณฑที่คำนึงถึงสิ่งแวดลอม การใหขอมูลแก 

ผูบริโภคเกี่ยวกับพลาสติกรีไซเคิลมากขึ้น รวมทั้ง

การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนในการเก็บและ

การคดัแยกขยะ ซึง่เปนขัน้ตอนสำคญัของกระบวนการ

รีไซเคลิ อกีปจจยัหนึง่ทีจ่ะสนบัสนนุมกีารนำพลาสติก

มารีไซเคิลมากขึ้นได  
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สัดสวนของกำลังการผลิตพลาสติกชีวภาพของโลก

ในป 2554 แบงตามการใชงาน 

ที่มา  European Bioplastic facts and gures 

  (ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2555) 

บรรจุภัณฑอื่นๆ (เชน ถุงหูหิ้ว) 
ขวดบรรจุเครื่องด่ืม 
พลาสติกเชิงวิศวกรรม (ยานยนต) 
บรรจุภัณฑอาหาร 
โภคภัณฑ (เครื่องใชในบาน ของเลน เฟอรนิเจอร) 
การเกษตร 
อื่นๆ 
 

พลาสตกิชีวภาพ มแีนวโนมจะมปีรมิาณการใชงาน

ที่ เ พ่ิมข้ึน ซึ่งมีการคาดการณวาตลาดพลาสติก

ชีวภาพจะมีการเติบโตสูงในป 2558 มีมูลคามากกวา 

6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และจะเพิ่มเปน 12.5 พัน

ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2568 โดยมากกวารอยละ 

70 ของพลาสติกชีวภาพถูกนำไปใชเปนบรรจุภัณฑ

และสิ่งที่เกี่ยวของกับอาหาร ในป 2568 คาดวาจะมี

การใชพลาสติกชีวภาพในอุตสาหกรรมยานยนตและ

อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นจากปจจุบันซึ่งมีการนำไปใช

ประมาณรอยละ 10 เปนมากกวารอยละ 25 เนือ่งมาจาก

ศักยภาพในการทำกำไรคอนขางสูง ทั้งนี้ นวัตกรรม 

ความตองการของผูบริโภคและขอกำหนดทาง

กฎหมาย จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนตลาด

พลาสติกชีวภาพ 

พลาสติกชีวภาพ ยังมีการใชไมแพรหลายนัก

และยังมีผูผลิตนอยราย อันเน่ืองมาจากตนทุนและ

ราคาท่ีสูง เมื่อเทียบกับพลาสติกท่ีมาจากปโตรเลียม 

การลดตนทุนสามารถทำไดถามีปริมาณการใชงาน

มากขึน้ และการใชวตัถดุบิราคาถกูในกระบวนการผลติ 

นอกจากน้ันการปรับปรุงสมบัติ เชิงเทคนิคของ

พลาสติกชวีภาพเพ่ือใหใชงานไดกวางข้ึนกเ็ปนอกีหน่ึง

ปจจัยสำคัญ และท่ีสำคัญท่ีสุดคือ การสรางความ

ตระหนักใหผูบริโภคเห็นถึงความสำคัญของพลาสติก

ชีวภาพในดานความเปนมิตรตอสิ่งแวลดลอม ซึ่ง

ปจจุบันหลายๆ ประเทศก็เริ่มหันมาใหความสำคัญ

กับเร่ืองนี้ จึงมีการคาดการณวาพลาสติกชีวภาพจะมี

สวนแบงในตลาดพลาสติกเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25-30 

ภายในป 2563 และแนนอนวาอุตสาหกรรมท่ีจะนำ

ไปใชมากทีส่ดุกค็อื อตุสาหกรรมอาหาร ทีเ่ปนดาวเดน

สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยยังคงมี

การเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งประเทศไทยเปนผูนำทาง

ดานการผลิตและสงออกอาหารของโลก ประกอบกับ

นโยบายของรัฐบาลท่ีตองการใหไทยเปนครัวของโลก 

(Kitchen of the World) ทำให ในอนาคต

อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑจะยงัคงมกีารขยายตวัมากขึ้น

อยางตอเนื่องตามไปดวย และเราจะไดเห็นบรรจุ

ภณัฑในรปูแบบใหมๆ  ดวยคณุสมบตัทิีด่ขีึน้กวาเดมิ ใน

ราคาท่ีถูกลง และในขณะเดียวกันก็เปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอมเกิดขึ้นในตลาดมากข้ึนอยางแนนอน   

ที่มา  ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 

  แหงประเทศไทย (วว.) ฝายเทคโนโลยีอาหาร  

  กรมการคาตางประเทศ และกรมสงเสริมการคาตางประเทศ 

  กระทรวงพาณิชย สถาบันพลาสติก 

  http://www.fooddive.com/ 

  http://www.foodnetworksolution.com/ 
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บรษิทั โฟลคสวาเกน มปีระวตัคิวามเปนมาอนั
นาศกึษา โดยเฉพาะความสำเร็จอนัยิง่ใหญของรถ 
“Beetle” หรอื “เตาทอง” ซึง่กลายมาเปนรถยนต
อมตะของคนท่ัวโลก แมจะเขาสูยคุตกต่ำเม่ือ 10 
- 20 ปทีผ่านมา เนือ่งจากไมมรีถยนตรุนใดทีจ่ะ
มาทดแทนรถยนตเตาทองได  

โฟลคสวาเกนไดกลบัมายิง่ใหญอกีคร้ังหนึง่ และ

กลายเปนบรษิทัผลติรถยนตใหญเปนอนัดบั 3 ของโลก 

แตหากนบัเฉพาะรถยนตนัง่สวนบคุคลแลว กลุมโฟลค

สวาเกนนับเปนผูผลิตรายใหญที่สุดในโลก และมี 

เปาหมายจะเปนผูผลิตรถยนตรายใหญที่สุดในโลก

ภายในป 2561 แตการบรรลุเปาหมายน้ีได จะตอง

กำจดัจดุออนทีม่สีวนแบงตลาดตำ่มากในกลุม AEC 

เปนผูผลิตรถเกงรายใหญที่สุดในโลก 
อุตสาหกรรมรถยนตของโลกเปนการแขงขัน

ระหวาง 3 กลุมบริษัทยักษใหญที่มียอดขายใกลเคียง

กันมาก คือ กลุมโตโยตา กลุมจีเอ็ม และกลุมโฟลค

สวาเกน โดยจากสถิตเิมือ่ป 2555 โตโยตามยีอดผลติ

มากอันดบั 1 ของโลก จำนวน 10.1 ลานคัน รองลงมา 

คือ จีเอ็ม 9.29 ลานคัน โฟลคสวาเกน 9.25 ลานคัน 

ฮุนได 7.4 ลานคัน และฟอรด 5.6 ลานคัน 

อนึง่ หากวดัเฉพาะการผลิตรถยนตนัง่สวนบคุคล

แลว โฟลคสวาเกนเปนผูผลติรายใหญอนัดบั 1 ของโลก 

โดยในป 2555 ผลิตมากถึง 8.6 ลานคัน รองลงมา 

คือ โตโยตา 8.3 ลานคัน ฮุนได 6.8 ลานคัน จีเอ็ม 

6.6 ลานคัน และฮอนดา 4.1 ลานคัน 

 

ผลิตรถยนตใหญที่สุดของโลก ใกลแคเอื้อม 
กลยุทธสำคัญของโฟลคสวาเกนตามแผน

ยุทธศาสตร Strategy 2018 คือ กาวสูผูผลิตรถยนต

รายใหญที่สุดในโลกภายในป 2561 ซึ่งเปนเปาหมาย

ที่ ไมไกลเกินเอื้อม เนื่องจากมีความพรอม และ

แข็งแกรงมากในดานตางๆ 

ประการแรก ดานยนตรกรรมท่ียอดเยี่ยม 

ทำใหการผลิตมีตนทุนต่ำ รถยนตแบบตางๆ ของ

รอบรั้วเออีซี 
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 

โฟลคกับเปาหมาย AEC 
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นอกจากน้ี ยังไดวิจัย และพัฒนารถยนตไฟฟา 

รถยนตไฮบริด ทั้งนี้ แมปจจุบันการผลิตรถยนต

ไฟฟาของโฟลคสวาเกนจะตามหลังคูแขง เชน จีเอ็ม 

โตโยตา นิสสัน ฯลฯ หลายชวงตัว แตผูบริหารของ

โฟลคสวาเกนไดประกาศเมื่อกลางป 2556 เกี่ยวกับ

เปาหมายจะกาวสูอันดับ 1 ของโลก ในการผลิต

รถยนตไฟฟาภายในป 2561 

กลุมโฟลคสวาเกนสามารถใชแพลทฟอรม และชิน้สวน

ตางๆ รวมกัน ทั้งๆ ที่ เจาะคนละตลาด และมี

สมรรถนะแตกตางกันมาก ชวยลดตนทุนลงไดมาก 

โดยนับเปนบริษัทรถยนตที่ดีเยี่ยมท่ีสุดในโลกสำหรับ

ยนตรกรรมในดานนี้  

ประการทีส่อง มแีบรนดรถยนตมากมาย ตัง้แต

ตลาดบนถึงตลาดลาง ไมเฉพาะแบรนดโฟลคสวาเกน

เทานั้น แตรวมถึงออดี้ ปอรเช แมน สแกนเนีย 

เบนทเลย เชียท สโกดา บูกาติ ลัมบอรกินิ ฯลฯ 

รวมถึงรถจักรยานยนตดูคาติอีกดวย  

ประการท่ีสาม ดานนวัตกรรม ปจจุบนัโฟลคสวาเกน

นับเปนบริษัทรถยนตที่ใชจายในดานวิจัย และพัฒนา

มากทีส่ดุในโลก จากสถติทิีร่วบรวมโดยบรษิทัท่ีปรกึษา 

Booz & Company ของสหรัฐอเมริกา ไดประมวล

ขอมูลการใชจายดานวิจัย และพัฒนาในชวงเดือน

มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 พบวาบริษัท

รถยนตโฟลคสวาเกนใชจายมากอันดับ 1 ของโลก 

คือ 11.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือ ซัมซุง 

10.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ บริษัท ผลิตยาโรซ 10.2 

พนัลานเหรยีญสหรฐัฯ บรษิทั อนิเทล 10.1 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ บริษัท ซอฟตแวรไมโครซอฟต 9.8 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ บริษัท โตโยตา 9.8 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ 

สำหรับการวิจัย และพัฒนาของโฟลคสวาเกน 

นอกจากจะเนนพัฒนารถยนตใหมีสมรรถนะและ 

ความปลอดภัยสูงขึ้น รวมถึงสะดวกสบายมากขึ้น 

เชน ระบบเตือนภัยใหรถยนตแลนอยูในเลน ระบบ

ตรวจสอบการออนเพลียหรืองวงนอน ระบบชวยจอด 

ฯลฯ  

นอกจากน้ี ยังวิจัยเพื่อลดปญหาดานสิ่ ง

แวดลอม โดยประสบผลสำเร็จในการพัฒนารถยนต

ใหสามารถลดปรมิาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

โดยเฉลี่ยจาก 159 กรัม/กิโลเมตร ในป 2550 เหลือ 

134 กรมั/กโิลเมตร ในป 2555 และเปาหมายจะตองลดลง

ใหเหลือ 120 กรัม/กิโลเมตร ภายในป 2558 ตาม 

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ยิ่งไปกวานั้น กำหนด

ลดลงเหลือ 95 กรัม/กิโลเมตร ภายในป 2563 

โฟลคสวาเกนไดพฒันาเทคโนโลยีตางๆ เพือ่ลด

ปญหาสิ่งแวดลอม เชน พัฒนาน้ำหนักของรถยนตให

เบาลง โดยใชวัสดุทดแทนท่ีมีน้ำหนักเบาแต

แข็งแกรงสูงมาใช เชน คารบอนไฟเบอร รวมถึง

พัฒนาเครื่องยนตแบบใหม ซึ่งมี 4 สูบ เมื่อเครื่อง

เดินปกติ แตกรณีเมื่อเครื่องยนตตองการกำลังนอย 

เชน จอด หรือแลนชาๆ ลูกสูบที่ 2 และ 3 จะหยุด

การทำงานโดยอัตโนมัติ 

“โฟลคประกาศจะกาวสูอันดับ 1 ของโลก  
ในการผลิตรถยนตไฟฟาภายในป 2561” 
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ขณะท่ีทวปีอเมริกาใต ตลาดใหญอนัดบั 5 ของ

โลก 5.8 ลานคัน ครองสวนแบงคอนขางมากคือ 

รอยละ 19.6  ยุโรปกลาง และยุโรปตะวันออก 

ตลาดใหญอนัดบั 6 ของโลก 4.3 ลานคนั ครองสวน

แบงคอนขางมากเชนกันคือ รอยละ 15.4  

อนึง่ เปนทีน่าสงัเกตวาแมปจจุบนัยโุรปเผชิญกบั

วกิฤตเศรษฐกิจ แตไมกระทบตอโฟลคสวาเกนมากนัก 

เน่ืองจากสถานการณทางเศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่ง

เปนบานเกิดเมืองนอน และตลาดสำคัญ ยังนับวา

คอนขางดี ประกอบกับยอดจำหนายนอกยุโรปเปน

สัดสวนสูงถึงรอยละ 60 ของทั้งหมด  

นอกจากน้ี โฟลคสวาเกนยงัพยายามสรางวกิฤต

เปนโอกาส โดยจากการที่บริษัทรถยนตในยุโรปราย

อื่นๆ โดยเฉพาะเฟยต และเปอรโยต มีฐานะการเงิน

ไมดีนัก ทำใหเปนโอกาสท่ีจะแยงสวนแบงตลาดใน

ยโุรปใหมากขึน้ โดยใชมาตรการตางๆ เชน ลดเงินดาวน

หรอืลดดอกเบ้ีย รวมถงึหาโอกาสซ้ือกจิการของคูแขง

ในราคาถูก เปนตนวา ไดเสนอซือ้รถยนตอลัฟาโรมโีอ

จากบริษัทเฟยต แตไดรับการปฏิเสธที่จะขาย  

แข็งแกรงแทบทุกตลาด 
ขณะเดียวกันโฟลคสวาเกนแข็งแกรงในตลาด

ตางๆ กลาวคือ จีนซึ่งเปนตลาดรถยนตใหญที่สุดใน

โลก แตละปมียอดจำหนาย 18.8 ลานคัน ครองสวน

แบงตลาดมากถึงรอยละ 20.8 ชงิอนัดบั 1 กบัคายจเีอ็ม 

(กรณีรวมยอดจำหนายรถตูยี่หอวูหลิงท่ีจีเอ็มรวมทุน

กับจีน) อยางสูสี   

บริษัท โฟลคสวาเกน ไดพยายามขอซ้ือหุนของ

ฝายจีน เพื่อถือหุนในบริษัทท้ังสิ้น เพื่อใหมีความเปน

อิสระในการบริหารโรงงาน ซึ่งจำเปนมากในการลด

ตนทุน และเพ่ิมคุณภาพรถยนต อยางไรก็ตาม การ

เจรจากับฝายจีนยังไมประสบผลสำเร็จ 

ขณะที่ทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งนับเปนตลาดใหญ

อันดับ 2 ของโลก ขนาด 17.2 ลานคัน กลุมโฟลค

สวาเกนมีสวนแบงรอยละ 4.9 แมคอนขางนอย แต

ก็ไดคิดการใหญ ดวยการกอสรางโรงงานประกอบ

รถยนตแหงใหมที่รัฐเทนเนสซ่ี พรอมกับออกแบบ

รถยนตพัสสาทรุนใหมสำหรับตลาดรถยนตทวีป

อเมริกาเหนือโดยเฉพาะ เพื่อแขงขันในตลาดรถยนต

ขนาดกลางกับคูแขงสำคัญจากคายญ่ีปุน คอื โตโยตาคมัร ี

และฮอนดาแอคคอรด 

“ตลาดเอเชียแปซิฟก  
นับเปนจุดออนสำคัญ” 

  

สำหรับตลาดเอเชียแปซิฟก (ไมรวมจีน) ตลาด

ใหญอันดับ 3 ของโลก ขนาด 14.8 ลานคัน นับเปน

จุดออนสำคัญ มีสวนแบงเพียงรอยละ 2.4 โดยใน

จำนวนนี้ครอบคลุมถึง AEC ดวย ซึ่งครองสวนแบง

ตลาดเพียงรอยละ 1 

สวนตลาดยุโรปตะวนัตกที่ใหญอนัดบั 4 ของโลก 

จำนวน 13.2 ลานคัน มีสวนแบงตลาดมาเปนอันดับ 

1 มากถึงรอยละ 24.4 โดยในระยะท่ีผานมาสวนแบง

ตลาดยุโรปตะวันตกเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วจากเดิม

เพียงรอยละ 18 ในป 2548 

แยกทางกับซูซูกิ 
ในระยะท่ีผานมา โฟลคสวาเกนไดจายเงิน 1.7 

พันลานยูโร หรือประมาณ 8 หมื่นลานบาท เมื่อ

เดือนมกราคม 2552 เพื่อเขาไปซื้อหุนรอยละ 19.9 

ในบริษัท ซูซูกิมอเตอร ของญี่ปุน เพื่อหวังใชฐาน
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การผลิตสูง ประกอบการนำเขาตองเสียอากรขาเขา

สูงมาก ทำใหไมสามารถแขงขันได ทั้งๆ ความจริง

แลวประชาชนใน AEC ชื่นชอบโฟลคสวาเกนในฐานะ

ยนตรกรรมเยอรมนี โดยเฉพาะรถตูไดรับความนิยม

อยางมาก  

ทั้ง 2 บริษัทไดลงนามในบันทึกความเขาใจเม่ือ

เดอืนตุลาคม 2547 วาบรษิทั โฟลคสวาเกน จะเขาไป

ถอืหุนในบรษิทั โปรตอน และใชโรงงานแหงใหมของ

บริษัท โปรตอน คือ โรงงาน Tanjung Malim ผลิต

รถยนตโฟลคสวาเกนเ พ่ือจำหนายทั้ งในตลาด

ประเทศมาเลเซีย และเพ่ือเปนฐานการผลิตเพือ่สงออก 

หากการเจรจาประสบผลสำเร็จ จะเปนผลดี

สำหรับทั้ง 2 ฝาย คือ ฝายโฟลคสวาเกนไดมีโอกาส

ใชโรงงานประกอบรถยนตขนาดใหญของเพ่ือแกไข

จุดออนสำคัญของโฟลคสวาเกน กลาวคือ ไมมีฐาน

การผลิตในเอเชียภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ทำใหมีสวนแบงตลาดนอยมากในภูมิภาคน้ี  

ขณะเดียวกันบริษัท โปรตอน ก็จะไดรับ

เทคโนโลยีอันทันสมัย สามารถนำกำลังผลิตที่เกิน

ความตองการมาใชประโยชนอยางคุมคา แทนท่ีจะ

ทิ้งไปโดยเปลาประโยชน จะชวยลดตนทุนการผลิต

ลงไปไดมาก รวมถึงสามารถอาศัยเครือขายทางการ

ตลาดของบริษทั โฟลคสวาเกน ในการสงออกรถยนต

ที่ประกอบในประเทศมาเลเซีย 

แตการเจรจาในรายละเอยีดไมประสบผลสำเรจ็ 

โดยบริษัท Khazanah Nasional ซึ่งเปนกองทุน

ความมั่งคั่งแหงชาติของรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งใน 

ขณะน้ันเปนผูถือหุนใหญรอยละ 42.75 ในบริษัท 

โปรตอน รวมถึงกองทุนบำเหน็จบำนาญแหงชาติ 

(Employees Provident Fund - EPF) ซึง่ถอืหุนรอยละ 

10.78 และบริษัทน้ำมันแหงชาติ Petrol iam 

Nasional Bhd (Petronas) ซึ่งถือหุนรอยละ 7.85 

ยังคงตองการใหบริษัท โปรตอน ยังคงบริหารงาน

อยางเปนอิสระภายหลังบริษัท โฟลคสวาเกน เขามา

ถือหุนใหญ  

การผลิตของซูซูกิในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในอินเดีย

ซ่ึงซูซูกิแข็งแกรงมาก รวมถึงใน AEC เพื่อประกอบ

รถยนตโฟลคสวาเกน ขณะเดียวกันโฟลคสวาเกนจะ

ตอบแทนแกซูซูกิในรูปสนับสนุนดานเทคโนโลยี โดย

เฉพาะเทคโนโลยีดานประหยัดเชื้อเพลิง 

หาก 2 บริษัทรวมมือเปนพันธมิตรกันแลว จะ

เปนกลุมรถยนตที่ใหญที่สุดในโลกแซงหนาโตโยตา 

และจีเอ็มอยางชัดเจน เนื่องจากยอดผลิตรถยนต

โฟลคสวาเกน 9.25 ลานคัน ในป 2555 เมื่อรวมกับ

ซูซูกิอีก 2.89 ลานคัน จะรวมเปน 12.14 ลานคัน นำ

หางโตโยตา 10.1 ลานคัน และจีเอ็ม 9.29 ลานคัน 

แตทั้ง 2 บริษัท รวมมือเปนพันธมิตรในชวง

สั้นๆ เทานั้น โดยเมื่อเดือนกันยายน 2554 โฟลคสวา

เกนไดกลาวหาซูซูกิไดละเมิดขอตกลงการรวมมือ

เปนพันธมิตร เนื่องจากได ไปจัดหาเทคโนโลยี

เคร่ืองยนตดีเซลจากบริษัทรถยนตเฟยต แทนท่ีจะ

จัดหาจากโฟลคสวาเกน 

จากนั้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ซูซูกิได

ประกาศขอแยกทาง เนื่องจากเห็นวาความรวมมือกับ

โฟลคสวาเกนไมใชเปนแบบพันธมิตรอยางเทาเทียมกัน

แตอยางใด แตโฟลคสวาเกนไดปฏิบัติกับซูซูกิเสมือน

กับวาเปนบริษัทลูกของตนเอง นอกจากนี้ ยังไมได

สนับสนุนในดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องยนต

ไฮบริดใหกับตนเองตามท่ีไดเคยสัญญาเอาไว 

ซซูกูไิดฟองรองขอใหโฟลคสวาเกนขายหุนท่ีถอื

รอยละ 19.9 คืนแกซูซูกิ แตโฟลคสวาเกนปฏิเสธท่ี

จะขายคืน ดังนั้น จึงสงเ ร่ืองน้ี ใหกระบวนการ

อนุญาโตตุลาการเปนผูตัดสิน 

 
ตกลงไมไดกับโปรตอน 

จากการท่ี AEC เปนจุดออนสำคัญท่ีสุด โฟลค

สวาเกนจึงพยายามกำจัดจุดออนอยางเต็มท่ี แตการ

ดำเนินการในระยะที่ผานมายังเปนแบบกลาๆ กลัวๆ 

จึงยังไมไดลงทุนกอตั้งฐานผลิตในภูมิภาคนี้ ทำใหไม

สามารถที่จะเพิ่มสวนแบงตลาดได เนื่องจากตนทุน
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“โฟลคสวาเกน ยนืยนัวา 
จะตองมอีำนาจเด็ดขาดในการบริหาร” 

ขณะที่บริษัท โฟลคสวาเกน แมตกลงยอมลด

สดัสวนทีจ่ะเขาไปถอืหุนในบรษิทั โปรตอน จากรอยละ 

51 เหลือรอยละ 49 แตยังคงยืนยันวาจะตองมี

อำนาจเด็ดขาดในการบริหารงานบริษัท โปรตอน 

ทำใหฝายมาเลเซยีไดตอบปฏเิสธเงือ่นไขขางตน ดงันัน้ 

บริษัท โฟลคสวาเกน จึงไดประกาศเม่ือตนเดือน

มกราคม 2549 ยกเลิกการเจรจาเพื่อรวมทุนใน

บริษัท โปรตอน 

อนึ่ง ปจจุบันบริษัท DRB - HICOM ของ

มาเลเซยี ซึง่เปนบรษิทัแมของบรษิทั โปรตอน ไดลง

นามในสัญญารวมมือกับบริษัท โฟลคสวาเกนของ

เยอรมนีเมื่อป 2553 ในการใชฐานผลิตเดิมของ

ตนเองท่ีเมือง Pekan ในรัฐปาหัง ซึ่งมีกำลังผลิต 

90,000 คัน/ป กำหนดในชวงแรกจะประกอบ

รถยนตโฟลคสวาเกนรุน Passat และ Jetta เพื่อ

จำหนายในประเทศกอน จากนัน้เริม่ผลติเพือ่สงออก

นบัต้ังแตป 2556 เปนตนไป 

 
คาดตั้งฐานผลิตในอินโดนีเซีย รุก AEC 

การไมมฐีานผลติของตนเอง ทำใหลมเหลวในตลาด 

AEC โฟลคสวาเกนจึงไดประกาศเมื่อกลางป 2556 

ทีจ่ะจดัต้ังฐานการผลิตของตนเองข้ึนใน AEC เรว็ๆ นี ้

เพ่ือบกุตลาดภูมภิาคน้ีอยางจรงิจงั ทัง้นี ้มกีารคาดหมาย

วาจะจัดตั้งในอินโดนีเซียหรือไมก็ไทย แตนาจะเปน

อนิโดนีเซียมากกวา เนื่องจากมีประชากรมากถึง 240 

ลานคน และกำลังจะกาวข้ึนเปนตลาดรถยนตขนาดใหญ

อกีแหงหนึง่ของโลกในอนาคต ซึง่หากจัดต้ังขึน้จรงิแลว 

ก็จะทำใหอินโดนีเซียกลายเปนฐานการผลิตรถยนต

สำคัญอีกแหงหนึ่งใน AEC เคียงคูกับประเทศไทย  



อินโดและเวียดนาม 
กาวสูมหาอำนาจเหล็กในเออีซี 
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 เดิมเออีซีไมมีอุตสาหกรรมเหล็กตนน้ำท่ีใช
สินแรเหล็กเปนวัตถุดิบและใชเทคโนโลยีระดับ
แนวหนาของโลกแตอยางใด โดยโรงถลุงเหล็ก
ที่มีอยูมีขนาดเล็กมากและความสามารถในการ
แขงขันต่ำ หรือมิฉะนั้นก็เปนการผลิตเหล็กจาก
เศษเหล็กโดยใชเตาหลอมไฟฟา 

  

เดิมเออีซีไมมีเทคโนโลยี BF/BOF 
สำหรับการผลิตเหล็กตนน้ำมีเทคโนโลยีหลัก 

คือ Blast Furnace/Basic Oxygen Furnace (BF/

BOF) เปนโรงงานขนาดใหญ ตองใชเงนิลงทนุสงูมาก 

กำลังผลิตปกติจะมีขนาดเกินกวา 3 ลานตัน/ป เดิม

เออีซียังไมมีโรงถลุงเหล็กเทคโนโลยี BF/BOF ที่มี

ขนาดใหญและมาตรฐานสากลแตอยางใด 

การผลิตเหล็กตามเทคโนโลยี BF/BOF 

ประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลัก 

ขั้นตอนแรก คือ เปนการผลิตเหล็ก (Iron 

Making) โดยนำวัตถุดิบ เชน สินแรเหล็ก ถานโคก 

ไปเผาในเตา Blast Furnace (BF) ซึง่บางคร้ังเรยีกกนั

ในภาษาไทยวา “เตาพนลม” หรือ “เตาถลุงทรงสูง” 

มีลักษณะเปนเตาต้ังและปองตรงกลาง กอสรางดวย

อฐิทนไฟ ภายใตอณุหภูมสิงูถงึ 1,000 องศาเซลเซียส 

จะเรียกวาเหล็กถลุงหรือเหล็กหมู (Pig Iron) 

ข้ันตอนที่สอง เปนการผลิตเหล็กกลา (Steel 

Making) เนือ่งจากเหล็กเหลวที่ไดรบัจากข้ันตอนแรก

มคีารบอนแทรกตวัในรปูกราไฟตจำนวนมาก ทำใหเหลก็

มีลักษณะเปราะและยากท่ีจะแปรรูปไปใชประโยชน

ในดานตางๆ จำเปนตองมาแปรรูปใหเปนเหล็กกลา

 
รอบรั้วเออีซี 
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 

เตาถลุงเหล็ก Blast Furnace ของบริษั ท โปสโก 

ในเกาหลีใต 
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เพือ่ใหมคีณุสมบัตติามตองการ กระบวนการน้ีสวนใหญ

จะใชเตา Basic Oxygen Furnace (BOC) โดยนำเหล็ก

ทีห่ลอมเหลวและเศษเหล็ก (ปกตจิะมสีดัสวนเหลก็เหลว 

รอยละ 75 และเศษเหล็กรอยละ 25) เขาไปในเตา 

Basic Oxygen Furnace และจะเปากาซออกซิเจน 

จากสวนบนเขาไปในเตา เพื่อใหออกซิเจนรวมตัวกับ

คารบอนและส่ิงเจอืปนตางๆ เพือ่ขจัดออกไปจากเน้ือเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทยไปไมถึงดวงดาว 
ความจรงิแลวไทยเปนมหาอำนาจในอุตสาหกรรม

เหลก็ของเออีซ ี เน่ืองจากมีอตุสาหกรรมเหล็กขัน้กลาง

น้ำแข็งแกรงที่สุด ทั้งการผลิตเหล็กแผนรีดเย็น  

เหลก็แผนรดีรอน เหลก็ไรสนมิรดีเยน็ เหลก็กอสราง ฯลฯ 

และมีศักยภาพสูงในเออีซีในการกอตั้งอุตสาหกรรม

เหล็กตนน้ำ เนื่องจากอุปสงคภายในประเทศระดับสูง 

โดยเฉพาะอุปสงคตอเหล็กคุณภาพสูงสำหรับใชใน

อุตสาหกรรมยานยนต ขณะท่ีการผลิตเหล็กตนน้ำ

ของไทยเปนการผลิตจากเศษเหล็ก โดยในป 2555 มี

ปริมาณการผลิตเพียงประมาณ 4.4 ลานตัน ซึ่งไม

เพยีงพอกบัความตองการในประเทศ ตองนำเขาเหลก็

จากตางประเทศจำนวนมาก 

ยิง่ไปกวานัน้ มถีงึ 4 บรษิทัผลติเหลก็ยกัษใหญ

ของโลกตางสนใจจะกอสรางโรงถลุงเหล็กในไทย 

กลาวคือ มีผูผลิตเหล็กระดับโลกถึง 4 ราย ไดยื่น

หนังสือแสดงเจตจำนงเก่ียวกับการลงทุนคือ บริษัท 

อารเซลอรมิตตัล จำกัด ซึ่งเปนผูผลิตเหล็กรายใหญ

อันดับ 1 ของโลก บริษัท นิปปอนสตีล ของญี่ปุน ซึ่ง

เปนผูผลิตเหล็กรายใหญอันดับ 2 ของโลก บริษัท 

JFE ของญี่ปุน ซึ่งเปนผูผลิตเหล็กรายใหญอันดับ 9 

ของโลก และบริษัท เซี่ยงไฮเปาสตีล ของจีน ซึ่งเปน 

ผูผลิตเหล็กรายใหญอันดับ 4 ของโลก โดยทั้ง 4 

โครงการ กำหนดจะใชเทคโนโลยีเหมือนกัน คือ 

Blast Furnace และ Basic Oxygen Furnace 

“ไทยเผชิญกับการตอตานจาก NGOs” 

แตความพยายามต้ังฐานผลิตเหล็กตนน้ำของ

ไทยตองสะดุดลง เนื่องจากเผชิญกับการตอตานจาก 

NGOs มีความพยายามแกไขสถานการณอยูบาง เชน 

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ไดไป

ซื้อโรงถลุงเหล็ก Teesside Cast Product (TCP) ใน

อังกฤษ เพื่อนำเหล็กที่ผลิตจากโรงงานแหงนี้สงมารีด

เปนเหล็กแผนในไทย 

 

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียจับมือกับผูบริหารบริษัทโพสโก 

ในพิธีเปดโรงถลุงเหล็กมาตรฐานโลกแหงแรกในเออีซี 

เมื่อเดือนธันวาคม 2556 

อินโดฯ เปดโรงถลุงเหล็กมาตรฐานโลก 
แหงแรกในเออีซี 

สำหรับประเทศมามืดที่กลายเปนมหาอำนาจ

ในอุตสาหกรรมเหล็กของเออีซี ในอนาคตจึงเปน

อินโดนีเซียและเวียดนาม สำหรับอินโดนีเซีย เดิมมี

เฉพาะการผลิตเหล็กพรุนของบริษัท Krakatau Steel 

(KRAS) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซียเทาน้ัน  

ป ิ ี ิ โ ี ี ั ื ั  ิ ิ ั โ โ
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แมเปนการถลุงโดยใชสินแรเหล็กเปนเชื้อเพลิง แต

เปนเทคโนโลยีการผลิตแบบ Direct Reduction ซึ่ง

ไมคอยไดรบัความนยิมมากนกั และมขีนาดกำลังผลติ

คอนขางต่ำ 

ลาสดุนายพลสุสโิล บมับงั ยโูดโยโน ประธานาธิบด ี

เพิ่งทำพิธิเปดโรงถลุงเหล็กมาตรฐานโลกแหงแรก

ของเออีซีของบริษัท Krakatau Posco ที่ เมือง 

Cilegon เมือ่ปลายเดอืนธนัวาคม 2556 ทีผ่านมา ซึ่ง

เปนการรวมทุนระหวางบริษัท Krakatau Steel 

(KRAS) รฐัวสิาหกจิของอินโดนเีซยี ถอืหุนรอยละ 30 

และบรษิทั โปสโก ของเกาหลีใต ผูผลติเหลก็รายใหญ

อันดับ 5 ของโลก ถือหุนรอยละ 70 โครงการมีเตา 

Blast Furnace จำนวน 2 เตา กำลังผลิตรวม 6 ลาน

ตัน/ป ตัง้บนพืน้ทีป่ระมาณ 2 พนัไร ลงทุนรวม 2 แสน

ลานบาท โดยเฟสแรกทีเ่พิง่เปดดำเนนิการมกีำลังผลติ  

3 ลานตัน/ป เพื่อปอนตลาดในประเทศคร่ึงหน่ึงและ 

เพือ่สงออกอีกครึ่งหนึ่ง 

ในป 2555 อินโดนีเซียผลิตเหล็ก 3.7 ลานตัน 

โครงการขางตนจะทำใหปริมาณการผลิตเหล็กของ

อินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเปน 9.7 ลานตัน กลายเปน

ประเทศผูผลิตเหล็กรายใหญอันดับ 2 ของเออีซี รอง

จากเวียดนาม และรายใหญอันดับ 20 ของโลก 

เวียดนามจะกาวสูมหาอำนาจเหล็กในเออีซีใน
อนาคต 

สำหรับโครงการเหล็กตนน้ำแหงที่ 2 ของเออีซี

ที่อยูระหวางกอสราง นับเปนโรงถลุงเหล็กขนาดยักษ

ไมเพียงจะเปนโรงถลุงเหล็กใหญที่สุดในเออีซีเทานั้น 

แต เปนโรงถลุงเหล็กใหญที่สุดแหงหนึ่ งในโลก 

เปนการรวมทุนของบริษัทไตหวัน 2 บริษัท กลาวคือ 

บริษัท ฟอรโมซา ซึ่งเปนยักษใหญในอุตสาหกรรม

ปโตรเคมขีองไตหวนั ถอืหุนรอยละ 95 และบรษิทั ไชนาสตลี 

ผูผลิตเหล็กรายใหญของไตหวันและผูผลิตรายใหญ

อันดับ 31 ของโลก ถือหุนรอยละ 5  

โครงการไดกอสรางขึ้น ท่ี Vung Ang 

Economic Zone ในจังหวัด Ha Tinh ทางภาคเหนือ

ของเวียดนาม ลงทุนรวมกวา 9 แสนลานบาท ตั้งบน

พื้นที่กวางขวางถึง 1.25 หมื่นไร จะมีเตา Blast 

Furnace มากถึง 6 เตา กำลังผลิตมากถึง 22.5 

ลานตัน/ป เมื่อเปดเต็มโครงการจะจางงานมากถึง  

1 หมื่นคน 

ปจจุบันไดเริ่มกอสรางเฟสแรกจำนวน 2 เตา 

กำลังผลิต 7 ลานตัน/ป มูลคาลงทุน 2.4 แสนลาน

บาท ไปแลวเมือ่เดอืนธนัวาคม 2555 โดยมีนายเหวยีน 

เต๋ิน ยวุง นายกรัฐมนตรีของเวียดนามเปนประธาน

ในพิธีวางศิลาฤกษ กำหนดเปดดำเนินการ Blast 

Furnace เตาแรกเดือนพฤษภาคม 2558 และเปดดำเนนิการ

เตาท่ี 2 ในป 2559 และกำหนดกอสรางแลวเสร็จ 

ทั้งโครงการในป 2563 

“เวียดนามกลายเปนอันดับ 11 ของโลก” 

ปจจุบันเวียดนามมีการผลิตเหล็กจากเศษเหล็ก 

5 ลานตัน การต้ังฐานการผลิตเหล็กขางตน หาก

กอสรางเสร็จเต็มโครงการ จะทำใหปริมาณการผลิต

เหล็กเพิ่มขึ้นเปน 27.5 ลานตัน/ป กลายเปนประเทศ

ผูผลิตเหล็กรายใหญที่สุดในเออีซี และรายใหญ

อันดับ 11 ของโลก 
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การผลิตเหล็กขางตนจะกอใหเกิดอุตสาหกรรม

ปลายน้ำที่ใชเหล็กเปนวัตถุดิบตามมาอีกมากมายใน 

2 ประเทศ เชน อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผน 

อตุสาหกรรมผลติเหลก็กอสราง อตุสาหกรรมตอเรือ 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนโลหะ เครื่องจักรกลหนกั 

ฯลฯ จะสงเสริมใหทั้ง 2 ประเทศกลายเปนฐาน

อุตสาหกรรมหนักของเออีซีในอนาคต 

ขณะ เ ดี ยวกั น นับ เป นความท าทายของ

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยซ่ึงเปนเพียงการผลิตขั้น

กลางน้ำเทาน้ัน เนื่องจากท้ัง 2 โครงการของ

อินโดนีเซียและเวียดนามนับเปนโรงงานผลิตเหล็ก

แบบครบวงจร โดยผลติทัง้ตนนำ้และกลางน้ำตอเนือ่ง

กันไป ชวยประหยัดตนทุนท้ังไมตองเสียพลังงานมา 

Reheat ทำใหเหลก็รอนอีกครัง้หนึง่กอนนำไปรีดรอน 

และลดตนทุนโลจิสติกสไมตองเสียคาขนสงจาก 

โรงถลุงเหล็กมายังโรงงานผลิตเหล็กขั้นกลางน้ำ 

เพ่ือแปรรูป แลวขนสงไปยังลูกคาอีกตอหนึ่ง โดย

เสียคาขนสงรวดเดียวถึงลูกคา ขณะเดียวกันนับเปน

โครงการขนาดใหญมาตรฐานโลก กอใหเกิดการ

ประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) ทำใหมี

ประสทิธภิาพสงูกวาและตนทนุการดำเนินการต่ำกวา   
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 ป 2556 นับเปนอีกปที่ประเทศไทยกาวผาน
ความเหน็ดเหน่ือยจากเหตุการณตางๆ มากมาย
รอบดาน ไมวาจะเปนผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว การสงออกลดลง  
ขณะท่ีภาคการบริโภคภายในประเทศก็ลดลง 
จนทำใหหนวยงานทางดานเศรษฐกิจของ
ประเทศหลายแหงไดออกมาประกาศปรับ 

คาดการณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยครั้งแลว
ครั้งเลา  

 

ในสวนของการสงเสรมิการลงทุนกเ็ชนกนั จาก

เปาหมายที่ตั้งไววา ในป 2556 จะมีมูลคาเงินลงทุน

จากโครงการท่ียืน่ขอรบัการสงเสรมิฯ 1 ลานลานบาท 

แตเมื่อเวลาผานไปถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 มูลคา

ดังกลาวมีประมาณ 8 แสนลานบาท ทำใหบีโอไอ 

ไดปรับลดเปาในการสงเสริมฯ เหลือ 9 แสนลานบาท 

แตกลับกลายเปนวา สถานการณพลิกผัน แมจะอยู

ในชวงความวุนวายทางการเมือง แตมูลคาเงินลงทุน

กลับทะลุเปาหมายไปมากกวาที่คาดไว  

“ใกลสิ้นป 56 มูลคาเงินลงทุน 
ยังไดแค 8 แสนลานบาท” 

บีโอไอ...มีอะไร 
ศูนยบริการลงทุน 

สถานการณการลงทุน 
ในป 2556 เกินความคาดหมาย 

นายอุดม วงศวิวัฒนไชย 

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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ลงทุนยังทำสถิติ ทะลุ 1 ลานลาน 
ทัง้นี้ในดานของการลงทุนนัน้ นบัไดวาเปนอีกป

ที่ถือวายังมีขาวดี โดยเฉพาะเมื่อการรายงานตัวเลข

ภาพรวมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการ 

สงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พบวา การย่ืนขอรับ 

สงเสรมิการลงทนุตลอดทัง้ป 2556 มจีำนวนท้ังสิน้ 2,237 

โครงการ มลูคาเงนิลงทุนรวมกวา 1,110,400 ลานบาท 

แมภาพรวมตัวเลขการลงทุนปรบัลดลงเล็กนอย 

หรือประมาณรอยละ 6 จากป 2555 ที่มีการย่ืน

ขอรับการสงเสริมฯ อยูที่ 2,347 โครงการ เงินลงทุน 

1,182,000 ลานบาท แตตัวเลขลงทุนยังเปนระดับ 

ที่สูงกวาปกติที่ทุกปจะมียอดขอรับการสงเสริมฯ ที่

ประมาณ 500,000 - 700,000 ลานบาท รวมถึงสูง

กวาเปาหมายที่ตั้งไวตั้งแตชวงกลางปที่ 900,000 

ลานบาท และท่ีสำคัญเปนมูลคาเงินลงทุนท่ีสูงกวา  

1 ลานลานบาท เปนปที่ 2 ติดตอกัน  

“มาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนชวยฉุดยอดทะลุ 1 ลานลาน” 

 

เรงขอใชสิทธิประโยชนกอนสิ้นป  
ปจจยัสำคญัท่ีมสีวนกระตุนการลงทุนในป 2556 

มาจากนโยบายการสงเสริมฯ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ซึง่ไดตออายนุโยบายมาต้ังแตป 2555 และจะหมดอายุ

ลงภายในส้ินเดือนธันวาคม 2556 ไดมีสวนเรงให 

นักลงทุน โดยเฉพาะกลุมกิจการขนาดใหญ ยื่นขอรับ

การสงเสริมฯ ในชวงปลายเดือนธันวาคม 2556 หรือ

ชวงกอนหมดอายุมาตรการเพียง 1-2 สัปดาหจำนวน

มาก จนสงผลทำใหเฉพาะเดอืนธนัวาคม เดอืนเดยีวมี

โครงการยืน่ขอรบัการสงเสรมิฯ ทัง้สิน้ถงึ 554 โครงการ 

มูลคาลงทุนประมาณ 270,300 ลานบาท กิจการท่ี

นาสนใจ เชน กิจการผลิตไฟฟาจากกาชธรรมชาติ 

และพลังงานหมุนเวียน กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 

กิจการผลิตฮารดดิสกไดรฟ และช้ินสวน เปนตน 

“โรงไฟฟา สายการบิน รถยนต 
รถกระบะ ชิ้นสวนยานยนต ฮารดดิสกไดรฟ 

ขยายการลงทุนหลายแสนลาน” 

กลุมอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค
ลงทุนกวา 5 แสนลาน  

กิจการเดนท่ีไดรับความสนใจจากนักลงทุน

มากท่ีสุดในป 2556 ไดแก กิจการบริการและ

สาธารณูปโภค มีจำนวน 849 โครงการ มูลคาเงิน

ลงทุนท้ังสิ้น 522,800 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 21 

เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 มีโครงการขนาดใหญ 

ที่นาสนใจ คือ 

จำนวนโครงการขอรับการสงเสรมิฯ ป 2551 - 2556 

มูลคาคำขอรับการสงเสริมฯ ป 2551 - 2556 
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- กิจการขนสงทางอากาศ 18 โครงการ 

ลงทุน 170,000 ลานบาท 

- กิ จการผ ลิตไฟฟ าจากก าซธรรมชา ติ  

16 โครงการ ลงทุน 103,200 ลานบาท 

- กจิการผลติไฟฟาจากพลังงานลม 8 โครงการ 

ลงทุน 24,200 ลานบาท 

- กิจการผลิตไฟฟาจากชีวมวล 19 โครงการ 

ลงทุน 25,800 ลานบาท 

- กิจการทาเรือรับกาซธรรมชาติเหลว ลงทุน 

21,400 ลานบาท 

- กิจการ Data Center 3 โครงการ ลงทุน 

10,000 ลานบาท 

- กจิการเขตอุตสาหกรรมโลจิสตกิส 2 โครงการ 

ลงทุน 8,100 ลานบาท 

- กิจการโรงแรม 5 โครงการ ลงทุน 7,500 

ลานบาท 

- กิจการเขตอุตสาหกรรม 4 โครงการ ลงทุน 

7,200 ลานบาท 

กิจการที่ไดรับความสนใจรองมาเปนอันดับ 2 

ไดแก กจิการผลติภณัฑโลหะ เครือ่งจกัร และอปุกรณ

ขนสง มีคำขอรับการสงเสริมฯ 448 โครงการ มูลคา

รวม 254,300 ลานบาท เพิม่ขึน้รอยละ 4 เมือ่เทียบกบั

ชวงเดียวกันของป 2555 มีโครงการขนาดใหญ คือ 

- กิจการประกอบรถกระบะและผลิตช้ินสวน 

2 โครงการ ลงทุน 63,800 ลานบาท 

- กิจการประกอบรถยนตและผลิตชิ้นสวน

เครื่องยนต ลงทุน 33,000 ลานบาท 

- กิจการผลิตเครื่องยนตดีเซล 2 โครงการ 

ลงทุน 19,000 ลานบาท 

- กิจการผลิตยางยานพาหนะ ลงทุน 18,900 

ลานบาท 

- กิจการผลิต Auto floor panel ลงทุน 

9,300 ลานบาท  

- กิจการผลิตโครง เพลา และเฟองทายรถ

บรรทุก ลงทุน 7,500 ลานบาท 

- กิจการผลิต Turbocharger และชิ้นสวน 

ลงทุน 5,100 ลานบาท 

- กจิการผลิตชิน้สวนยานยนตอืน่ๆ 17 โครงการ 

ลงทุน 24,500 ลานบาท 

กิจการที่ไดรับความสนใจเปนอันดับ 3 ไดแก 

หมวดเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร มี

คำขอรับการสงเสริมฯ 362 โครงการ มูลคารวม 

122,700 ลานบาท เพ่ิมขึน้จากชวงเดียวกนัของป 2555 

รอยละ 38 มีโครงการท่ีสำคัญ คือ 

- กิจการผลิตเคร่ืองดื่มจากพืชผักผลไม  

5 โครงการ ลงทุน 10,600 ลานบาท 

- กิจการผลิตเอทานอล และเช้ือเพลิงตางๆ  

7 โครงการ ลงทุน 9,800 ลานบาท 

- กิจการผลิตอาหารสัตว 9 โครงการ ลงทุน 

9,300 ลานบาท 

- กจิการผลติแปงและแปงแปรรปู 7 โครงการ 

ลงทุน 7,200 ลานบาท 

- กจิการผลติอาหารสำเร็จรปู อาหารกระปอง 

และอาหารแชแขง็ 6 โครงการ ลงทุน 7,400 ลานบาท  

- กจิการผลติยางแทงและยางผสม 9 โครงการ 

ลงทุน 6,400 ลานบาท 

- กิจการเลี้ยงสัตว 5 โครงการ ลงทุน 4,800 

ลานบาท 

- กิจการหองเย็นและรถหองเย็น 5 โครงการ 

ลงทุน 4,500 ลานบาท 

- กิจการผลิตน้ำมันจากปาลมและรำขาว  

4 โครงการ ลงทุน 3,500 ลานบาท 

- กิจการผลิตแคปซูลเจลาติน ลงทุน 3,500 

ลานบาท 

กิจการที่ไดรับความสนใจเปนอันดับ 4 ไดแก 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใช ไฟฟา  

มีคำขอรับการสงเสริมฯ 285 โครงการ มูลคารวม 

101,900 ลานบาท ลดลงรอยละ 39 จากชวง

เดียวกันของป 2555 มีโครงการสำคัญ คือ 
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- กิจการผลิตฮารดดิสกไดรฟ และชิ้นสวน  

5 โครงการ ลงทุน 46,800 ลานบาท 

- กิจการผลิตและประกอบแผนวงจรพิมพ 

(PCB, PCBA) 5 โครงการลงทุน 15,300 ลานบาท 

- กิจการผลิตและทดสอบวงจรรวม (IC) 

ลงทุน 5,500 ลานบาท 

- กิจการผลิตเซลลแสงอาทิตยและแผงเซลล

แสงอาทิตยแบบ Multicrystalline ลงทุน 4,700 

ลานบาท 

- กิ จการผ ลิต เค ร่ืองพิมพ เอกสารแบบ 

Multifunction และช้ินสวน ลงทุน 1,800 ลานบาท 

- กิจการผลิตสายไฟ ลงทุน 1,600 ลานบาท 

- กิจการผลิต Compressor ลงทุน 1,400 

ลานบาท 

- กิจการผลิต Rubber Roller ลงทุน 1,100 

ลานบาท 

 กิจการที่ไดรับความสนใจจากนักลงทุนเปน

อันดับ 5 ไดแก อุตสาหกรรมเคมี กระดาษ และ

พลาสติกมีคำขอรับการสงเสริมฯ 174 โครงการ 

มูลคารวม 49,200 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกัน

ของป 2555 รอยละ 72 มีโครงการท่ีสำคัญ ไดแก 

- กิจการผลิต Acetone, N - Butanol และ 

ตัวทำละลาย ลงทุน 5,100 ลานบาท 

- กิจการผลิตปุยเคมี 2 โครงการ ลงทุน 

4,800 ลานบาท 

- กิจการผลิต Polyether Polyol ลงทุน 

3,000 ลานบาท 

- กิจการผลิต Ethylene Oxide ลงทุน 2,800 

ลานบาท 

- กิจการผลิต Low Density Polyethylene 

ลงทุน 2,500 ลานบาท 

- กิจการผลิต Chlorinated Polyvinyl 

Chloride Resin ลงทุน 1,700 ลานบาท 

- กิจการผลิต Caustic Soda และกรด 

Hydrochloric ลงทุน 1,900 ลานบาท 

- กิจการผลิตเกลือ ลงทุน 1,600 ลานบาท 

- กจิการผลิต Hexamethylene Diisocyanate 

Derivative ลงทุน 1,200 ลานบาท 

- กจิการผลติส ีและสารเคลือบผวิ 1,200 ลานบาท 

 

กิจการคนไทยลงทุนรอยละ 46 
สำหรับกิจการท่ียื่นขอรับการสงเสริมฯ นั้น 

เมื่อกระจายสัดสวนแบงเปนการถือหุน จะพบวา เปน

กจิการท่ีคนไทยถือหุนทัง้สิน้ มจีำนวน 1,040 โครงการ 

คดิเปนสดัสวนรอยละ 46 ของจำนวนโครงการท่ีขอรบั

การสงเสริมฯ ทั้งหมด สวนเงินลงทุนมีมูลคาทั้งสิ้น 

427,100 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38 ของ

ทั้งหมด ขณะท่ีเปนโครงการตางชาติลงทุนท้ังสิ้น มี

จำนวน 706 โครงการ คิดเปนสัดสวนรอยละ 32 

ของจำนวนโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ ทั้งหมด 

สวนเงินลงทุนมีมูลคาทั้งสิ้น 232,700 ลานบาท  

คิดเปนสัดสวนรอยละ 21 ของทั้งหมด 

สามารถแบงเปนโครงการยืน่ขอรบัการสงเสรมิฯ 

ในโครงการใหมจำนวน 1,239 โครงการ คิดเปน 

รอยละ 55 ของจำนวนโครงการท่ียื่นคำขอท้ังสิ้น แต

เงินลงทุนของโครงการใหมคิดเปนสัดสวนเพียง 

รอยละ 34 ของเงินลงทุนท้ังหมด หรือประมาณ 

372,500 ลานบาท 

ในชวงป 2556 

มีโครงการใหมและโครงการขยายย่ืนขอรับ 

การสงเสริมฯ ในสัดสวน 55 : 45 
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กิจการขนาดใหญมีตอเนื่อง 
สำหรับรูปแบบการลงทุนจะกระจายในขนาด

กิจการตางๆ ไดแก  

• การลงทุนขนาดไมเกิน 200 ลานบาท มี

จำนวน 1,540 โครงการ มลูคาลงทุน 85,800 ลานบาท 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 69 ของจำนวนโครงการ

ทั้งหมด และคิดเปนสัดสวนรอยละ 8 ของมูลคา

ลงทุนท้ังสิ้น  

• การลงทุนขนาดเกิน 200 - 1,000 ลานบาท 

มจีำนวน 524 โครงการ มลูคาลงทนุ 257,100 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 23 ของจำนวนโครงการ

ทั้งหมด และรอยละ 23 ของมูลคาการลงทุนทั้งสิ้น 

• การลงทุนขนาดใหญเกิน 1,000 ลานบาท

ขึ้นไป มีจำนวนทั้งส้ิน 173 โครงการ มูลคาลงทุน 

767,500 ลานบาท แมคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 8 

ของโครงการทั้งหมด แตคิดเปนมูลคาลงทุนมากถึง

รอยละ 69 ของมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น  

 

นักลงทุนยึดลงทุนเขต 2 สูงสุด  

นักลงทุนกระจายแหลงที่ตั้งของการลงทุน 

ดังน้ี  

• การขอรับสงเสริมการลงทุนจะอยูในเขต 2 

มากที่สุด มีการลงทุนท้ังสิ้น 846 โครงการ คิดเปน

รอยละ 38 ของจำนวนโครงการท่ีขอรับการสงเสริมฯ

ทั้งหมด มีมูลคาลงทุนรวม 423,000 ลานบาท  

• รองมาเปนการลงทุนในเขต 1 มีการขอรับ

การสงเสรมิฯ ทัง้สิน้ 660 โครงการ คดิเปนรอยละ 30 

ของโครงการท่ีขอรับการสงเสริมฯ ทั้งหมด โดย

มูลคาลงทุนรวม 168,900 ลานบาท  

• สำหรบัการลงทุนในเขต 3 มกีารลงทุนทัง้สิน้ 

632 โครงการ คิดเปนรอยละ 28 ของจำนวน

โครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ ทั้งหมด มูลคาลงทุน 

331,300 ลานบาท 

ญี่ปุนยังแชมปเอฟดีไอ  
สำหรับภาพรวมโครงการท่ีขอรับการสงเสริมฯ 

โดยตรงจากตางประเทศ (เอฟดีไอ) ในป 2556  

มีจำนวน 1,132 โครงการ มูลคาเงินลงทุนรวม 

524,768 ลานบาท จำนวนโครงการปรับลดลงรอยละ 

28.5 จากป 2555 ทีม่จีำนวน 1,584 โครงการ ขณะที่

มูลคาเงินลงทุนลดลงรอยละ 19 จากป 2555 ที่มี

มูลคาอยูที่ 647,974 ลานบาท  

ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่เขามาลงทุนสูงสุด 

จำนวน 562 โครงการ เงนิลงทนุรวม 282,848 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 54 ของมูลคาลงทุนจาก

ตางประเทศทั้งสิ้น โดยการลงทุนจากญี่ปุนสวนใหญ

อยูในกลุมกิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะ และกิจการ

ผลิตยานยนตและชิ้นสวน เชน 

• กิจการประกอบรถกระบะ และผลิตชิ้นสวน 

2 โครงการ ลงทุน 63,800 ลานบาท 

• กิจการประกอบรถยนตและผลิตชิ้นสวน

เครื่องยนต ลงทุน 33,000 ลานบาท  

• กิจการผลิตเคร่ืองยนตดีเซล ลงทุน 18,000 

ลานบาท 

• กิจการผลิตโครง เพลา และเฟองทายรถ

บรรทุก ลงทุน 7,500 ลานบาท 

• กิจการผลิต Turbocharger และชิ้นสวน 

ลงทุน 5,100 ลานบาท  

• กจิการผลิตชิน้สวนยานยนตอืน่ๆ 14 โครงการ 

ลงทนุ 21,500 ลานบาท 
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• กิจการผลิตยางยานพาหนะ ลงทุน 19,000 

ลานบาท 

• กิจการผลิต Auto floor panel ลงทุน 

9,300 ลานบาท 

• กิจการผลิตเซลลแสงอาทิตยและแผงเซลล

แสงอาทิตยแบบ Multicrystalline ลงทุน 4,700 

ลานบาท 

• กิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานลม ลงทุน 

4,200 ลานบาท 

• กิจการผลิตปุยเคมี ลงทุน 1,000 ลานบาท 

มาเลเซยี จำนวน 35 โครงการ มลูคาเงนิลงทุน 

29,190 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 6 ของ

มูลคาลงทุนจากตางประเทศท้ังสิ้น โครงการสำคัญ 

ไดแก กิจการการขนสงทางอากาศ 2 โครงการ 

ลงทุน 23,400 ลานบาท 

สิงคโปร จำนวน 93 โครงการ มูลคาเงินลงทุน

รวม 22,781 ลานบาท มีการลงทุนเปนอันดับ 4 มี

มูลคาลงทุน 22,800 ลานบาท คิดเปนสดัสวนรอยละ 

4 ของมูลคาลงทุนจากตางประเทศท้ังสิ้น สาเหตุที่

สิงคโปรมีเงินลงทุนสูง เนื่องจากมีโครงการจาก 

ตางประเทศลงทุนผานสิงคโปร โดยมีเงินลงทุนรวม 

8,100 ลานบาท โครงการสำคัญ ไดแก 

• กิจการศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศ 

(เบลเยียม) ลงทุน 1,300 ลานบาท  

• กิจการผลิตเครื่องยนตดีเซล (ญี่ปุน) ลงทุน 

2,000 ลานบาท 

• กิจการผลิตยางแทง ลงทุน 1,700 ลานบาท 

• กิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ญี่ปุน) 

ลงทุน 1,500 ลานบาท 

• กิจการผลิตชิ้นสวนโลหะสำหรับยานยนต 

(ญี่ปุน) ลงทุน 1,000 ลานบาท 

• กจิการผลติเหลก็แผน (ออสเตรเลยี, ญีปุ่น) 

ลงทุน 1,000 ลานบาท 

และอันดับ 5 เปนการลงทุนจากฮองกง จำนวน 

39 โครงการ มลูคาเงนิลงทนุ 20,181 ลานบาท  

นกัลงทนุจากญีปุ่นยงัมกีารลงทนุในอตุสาหกรรม

อื่นๆ ที่สำคัญ เชน 

• กิจการผลิตอะลูมิเนียมแบบแทงหรือแผน 2 

โครงการ ลงทุน 23,200 ลานบาท 

• กิจการผลิตและประกอบแผนวงจรพิมพ 2 

โครงการ ลงทุน 3,500 ลานบาท 

• กจิการผลติผาออมเดก็ ลงทุน 2,600 ลานบาท 

• กิจการผลิตลวดโลหะ 2 โครงการ ลงทุน 

2,500 ลานบาท 

• กจิการผลติสารเคม ี เชน กรดไฮโดรคลอริก 

เปนตน ลงทุน 1,900 ลานบาท 

• กิ จการผลิต เครื่ อ งพิมพ เอกสารแบบ 

Multifunction และช้ินสวน ลงทุน 1,800 ลานบาท 

• กิจการผลิตสายไฟ ลงทุน 1,600 ลานบาท 

• กิจการผลิตสายพานลวดสลิง ลงทุน 1,500 

ลานบาท 

• กิจการผลิตชิ้นสวนเหล็กทุบ ลงทุน 1,500 

ลานบาท 

• กิจการผลิต Compressor ลงทุน 1,400 

ลานบาท 

• กิจการผลิตแมพิมพ ลงทุน 1,300 ลานบาท 

• กจิการ Data Center ลงทุน 1,100 ลานบาท  

รองลงมาเปนการลงทุนจากจีน จำนวน 45 

โครงการ มูลคาการลงทุน 42,530 ลานบาท คดิเปน

สดัสวนรอยละ 8 ของมลูคาลงทนุจากตางประเทศท้ังสิน้ 

โครงการสำคัญ ไดแก 

่
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สถติ ิ1 ลานลาน 2 ปซอน แรงกดดนัการสงเสรมิ
การลงทุนป 2557  

แมวาสถานการณทางการเมืองยังไมมีทีทาวา

จะยตุเิมือ่ใด และจะจบลงอยางไร แตบโีอไอก็มัน่ใจวา 

สถานการณการลงทุนในประเทศไทยนาจะยังทรงตัว 

และนาจะมีมูลคาเงินลงทุนไมต่ำกวา 9 แสนลานบาท 

เพราะประเทศไทยมอีตุสาหกรรมชิน้สวนทีม่ศีกัยภาพ

และความพรอมในการปอนชิ้นสวนใหกับผูผลิตสินคา

รายใหญ และประเทศไทยยังมีตลาดในประเทศท่ี

เขมแข็ง มีโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค

ที่ดีสำหรับการเปนฐานผลิตเพ่ือการสงออก 

และที่สำคัญ ยังมีมาตรการสงเสริมการลงทุน

โครงการรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 

ระยะที่ 2 หรืออีโคคาร 2 ซึ่งคาดวาจะกระตุนใหเกิด

การลงทุนอกีหลายหมืน่ลานบาท และหากยุทธศาสตร

การสงเสริมฯ ใหมจะถูกนำมาใชในป 2558 ตาม

แผนงานเดิม จะสงผลใหมีการยื่นขอรับการสงเสริมฯ

มากยิ่งขึ้น เพราะกิจการหลายประเภทอาจจะไมมี

การใหการสงเสริมฯ อีกตอไปในอนาคต  

ในทางกลับกัน มูลคาเงินลงทุนที่ทะลุ 1 ลาน

ลานบาท ในชวง 2 ปตดิตอกนันี ้กก็ลายเปนแรงกดดัน

บโีอไออยูไมนอย เพราะหากมูลคาเงนิลงทุนไมเปนไปตาม

เปาหมาย ไมวาจะดวยเหตุผลใด เชน เศรษฐกิจโลก

เริม่ฟนตัวแบบทรงๆ ความขดัแยงทางการเมืองยงัยดืเยือ้ 

ปญหาจากภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ กอ็าจทำใหสถานการณ

ดานการลงทุนของไทยดูย่ำแย เพราะแตกตางจาก

ชวงเงินลงทุนทะลุ 1 ลานลานบาทน่ันเอง  

คำขอรับการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ 

ป 2556 ลดลงรอยละ 19 

ญี่ปุนลงทุนมากเปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 54  

ของมูลคา FDI ทั้งสิ้น 



SUBCON THAILAND 2014 
ที่สุดแหงเวทีซื้อขายชิ้นสวน 
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 แม ว าภารกิ จหลักของสำนักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ คือ
การสงเสริมใหเกิดการลงทุนในประเทศไทย 
ดวยการใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกโครงการ
ลงทุนตางๆ แตอีกหนึ่งภารกิจซึ่งนับวันจะยิ่งมี
ความสำคัญถึงขั้นขาดไมได และเปนภารกิจที่ 
บโีอไอไดดำเนินงานมานานกวา 15 ปแลว  กค็อื 
การเช่ือมโยงอุตสาหกรรม หรอืทีรู่จกัและเขาใจ
กนัดีในวงการอุตสาหกรรมวา การสงเสรมิใหเกิด
การซ้ือขายช้ินสวนจากผูประกอบการรายยอย 

ตลอดระยะเวลากวา 15 ป ที่บีโอไอ โดย

หนวยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม หรือหนวย 

BUILD (BOI Unit for Industr ia l Linkage 

Development) ไดสงเสริมใหเกิดการพัฒนาแก

อุตสาหกรรมชิ้นสวนและการรับชวงการผลิต ดวย

การจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมผูซื้อพบผูขาย 

กิจกรรมตลาดกลางซ้ือขายช้ินสวน การเจรจาจับคู

ธุรกิจ ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการนำผูผลิต 

ชิ้นสวนไทยไปรวมงานแสดงสินคาในเวทีใหญทั่วโลก 

ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผานมาของหนวย BUILD ได

กอใหเกิดการซื้อขายชิ้นสวนและการรับชวงการผลิต

ในประเทศไทย เปนมูลคากวา 173,000 ลานบาท 

สำหรบัการจัดงาน ซบัคอนไทยแลนด ซึง่บโีอไอ

ไดรวมมือกับ บริษัท ยู บี เอ็ม เอเชีย ประเทศไทย 

จำกัด จัดขึ้นคร้ังแรกในป 2007 หรือในป 2550  

โดยบีโอไอตองการใหเกิดเวทีในการรวบรวมผูผลิต

ชิ้นสวนที่มีศักยภาพมาไวในงานเดียวเพื่อใหบรรดา

บริษัทชั้นนำที่ตองการแสวงหาผูผลิตชิ้นสวนหรือ 

ผูรบัชวงการผลิตไมตองเสยีเวลาไปเสาะหา แตสามารถ

มาพบปะเจรจา และจับตองกับชิ้นสวนที่ตองการได

ภายในงาน 

จากสถิติของการจัดงาน ซับคอนไทยแลนด 

ครั้งที่ 1 ถึงคร้ังที่ 7 หรือนับตั้งแตงาน SUBCON 

THAILAND 2007 - 2013 ปรากฏวา สามารถกอให

เกดิผลดีตอภาคอตุสาหกรรมสนับสนุนและการรับชวง

การผลิตไดอยางดี โดยมียอดของการเจรจาจับคู

 
บีโอไอ...มีอะไร 

ศูนยบริการลงทุน 

6

 ใ  ้ ้  
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ธุรกิจตลอด 7 ป มากถึงจำนวน 17,287 คู กอให

เกิดมูลคาการซ้ือขายช้ินสวนและการรับชวงการผลิต 

เปนมูลคาเกือบ 3 หมื่นลานบาท (มูลคาตลอด 7 ป 

คอื 29,941 ลานบาท) และตลอดการจัดงานท้ัง 7 คร้ัง 

มีผูเขาชมงานรวม เกือบ 150,000 คน 

“ซับคอนไทยแลนด 2014 ซึ่งจะจัดขึ้น 
ในวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2557 

ที่ไบเทค บางนา” 
 

สำหรับการจัดงาน ซับคอนไทยแลนด 2014 

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2557 ที่

ไบเทค บางนา จะเปนการจัดคร้ังที่ 8 และจะย่ิงมี

ความสำคัญมากย่ิงขึ้น โดยคุณนฤชา ฤชุพันธุ  

ผูอำนวยการ หนวยพฒันาการเชือ่มโยงอตุสาหกรรม 

หรือหนวย BUILD ระบุวา “ซับคอน ไทยแลนดเปน

งานแสดงอุตสาหกรรมรับชวงการผลิตชั้นนำแหง

ภูมิภาคอาเซียน โดยในคร้ังน้ีจะมุงเนนไปสูการเปด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสำนักงานบีโอไอใน

ตางประเทศจะชวยเชิญผูซื้อชิ้นสวนอุตสาหกรรมและ

ผูผลิตชั้นนำจากประเทศตางๆ ทั่วโลกใหมารวมงาน 

การเขารวมงานซับคอนไทยแลนด 2014 จะทำให 

ผูประกอบการทั้งในประเทศและอาเซียนไดทำการ

คาขายกับผูผลิตชั้นนำท่ัวโลก” 

กิจกรรมสำคัญภายในงาน ซึ่งผูเขาชมงานจะ

ไดรับประโยชนทางธุรกิจ ประกอบดวย งานแสดง

ชิน้สวนอตุสาหกรรม ซึง่จะมผีูผลติชิน้สวนกวา 300 ราย 

ทั้งไทย อาเซียน ญี่ปุน และอีกหลายประเทศ รวม

นำผลิตภัณฑชิ้นสวนอุตสาหกรรมมาจัดแสดง  

นอกจากน้ีจะมีกิจกรรมจับคูทางธุรกิจ ซึ่ง

สามารถลงทะเบียนออนไลนแสดงความตองการใน

การนดัหมายคูเจรจา ซึง่จะเปนโอกาสใหทัง้ผูผลติชิน้สวน

ไทยและผูซื้อจากตางประเทศไดเจรจาธุรกิจรวมกัน  

ไดบอกความตองการชิน้สวนตางๆ ทีอ่ยากไดผูรบัชวง

การผลิต  

ในงานยังมี Buyer’s Village ซึ่งเปนพ้ืนท่ีให

บริษัทชั้นนำบริษัทขนาดใหญท่ีตองการซ้ือชิ้นสวน 

หรือตองการหาผูรับชวงการผลิต ไดบอกความ

ตองการชิน้สวนและนโยบายการจัดซือ้ชิน้สวนของบริษทั 

ที่สำคัญ งานซับคอนไทยแลนด 2014 จะมี

การจัดสัมมนาเสริมความรูในดานการผลิต โดยมี

วิทยากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนมาบรรยาย

เรื่อง เทคนิคการยกระดับการผลิต การบริหาร 

การเงินและการลงทุน การบริหารการจัดซื้ออยางมี

ประสิทธิภาพ และนโยบายการจัดซื้อชิ้นสวน เปนตน 

ซับคอนไทยแลนด 2014 มีบริษัทช้ันนำระดับ

โลกตอบรับเขารวมงานแลวจำนวนมาก โดยเปน 

กลุมอุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักร เครื่องใช

ไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส อาทิ Mercedes-

Benz, Samsung Electronics, Isuzu Motors, 

Whirlpool, Thai Summit Autoparts Industry, 

Suzuki, Electrolux, Panasonic Motors, Honda 

Trading, Haier, Mitsubishi Electric ฯลฯ 

บริษัทผู ผ ลิต ช้ินส วนที่ สนใจเข าร วมงาน 

สามารถติดตอสอบถามหนวย BUILD หรือ สามารถ

ดาวนโหลดโบรชัวรการจัดงาน หรืออานขอมูลเพ่ิม

เติมไดที่ www.subconthailand.com  
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แนวโนมอุตสาหกรรม
อากาศยานโลก  

ที่ผานมา อุตสาหกรรมอากาศยานเติบโต    

อยูใน 2 ภูมิภาคหลัก คือ อเมริกาเหนือและสหภาพ

ยุโรปตามผูผลิตหลักรายใหญของโลก 4 ราย ไดแก 

Boeing (สหรัฐฯ) และ Airbus (ยุโรป) ซึ่งเปนผูผลิต

เคร่ืองบินพาณิชยขนาดใหญกวา 100 ที่นั่งตามดวย 

Bombardier (แคนาดา) และ Embraer (บราซิล)   

มีเมืองเพียงไมกี่แหงในโลกท่ีมีชื่อเสียงในฐานะ     

ที่ เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอากาศยาน เชน         

ซแีอทเทิล มอนทรอีอล ตูลูส เปนตน ปจจุบัน แมวา

ผูผลิตเครื่องบินจะยังคงเนนดำเนินกิจกรรมดาน   

การออกแบบ ประกอบ และการตลาดเอง แตก็มี

แนวโนมท่ีจะซื้อชิ้นสวนจากประเทศตางๆ มากขึ้น

เพื่อลดตนทุนการผลิต ซึ่งชวยเปดโอกาสใหเกิด 

คลัสเตอรอุตสาหกรรมอากาศยานใหมๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในภูมิภาคเอเชีย  

นอกจากนี้ การเติบโตอยางรวดเร็วของ

เศรษฐกิจในเอเชียสงผลใหธุรกิจการบินในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟกมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองท้ังในแง

จำนวนผูโดยสารและการขนสงสินคาทางอากาศ 

รายงานเร่ือง “Profitability and the Air Transport 

Value Chain” ท่ีสมาคมการขนสงทางอากาศ

ระหวางประเทศ (International Air Transport 

Association : IATA) เผยแพรในเดอืนมถินุายน 2556 

นานาสาระ 
ฐนิตา ศิริทรัพย  

ที่มา  AirInsight 11 ตุลาคม 2556 

ประมาณการสัดสวนของฝงูบนิทัว่โลกแบงตามผูผลติ 

Aerospace Valley Aerospace Valley 
ความสำเร็จของคลัสเตอร 
อุตสาหกรรมอากาศยานยุโรป 

Aerospace Valley 

วารส
ารส

งเส
รม

ก
ารล

งทุ
น
 รมอากาศยานเติบโต

ความสำเร็จของคลัสเตอร 
อุตสาหกรรมอากาศยานยุโรป 
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ระบุวาในอีก 20 ปขางหนาสายการบินจะตองเพิ่ม

การใหบริการ 3 ถึง 4 เทาตัวเพื่อรองรับการเติบโต

ของชนช้ันกลางในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟกและตลาด

ใหมในละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

“ในอีก 20 ปขางหนาความตองการเครือ่งบนิ
พาณชิยทัว่โลกจะเพิม่ขึน้อีก โดยกวา 1 ใน 3 
ของเครื่องบินใหมจะใชรองรับตลาดการบิน 

ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก”  

จำนวนประชากรท่ีมรีายไดปานกลางในป 2552 

และคาดการณป 2573 

ทีม่า  Profitability and the Air Transport Value Chain, June          

  2013, International Air Transport Association (IATA) 

ทีม่า  Boeing 2013 Current Market Outlook 2013-2032  

รายงานของบริษัท Boeing ระบุวา ณ ป 

2555 มีเครื่องบินพาณิชยทั่วโลกประมาณ 20,310 

ลำ และในอีก 20 ปขางหนาความตองการเคร่ืองบิน

พาณิชยทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นอีก 35,280 ลำ เปน 

41,240 ลำ โดยกวา 1 ใน 3 ของเครื่องบินใหมจะใช

รองรับตลาดการบินในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก” 

การขยายตัวของการจัดซื้อชิ้นสวนอากาศยาน

ระหวางประเทศและการเติบโตของอุตสาหกรรม 

การบินในภูมิภาคทำใหประเทศไทยและอีกหลายๆ 

ประเทศในเอเชียเรงพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน

เพื่อรองรับความตองการในอนาคต ไมวาจะเปน

มาเลเซีย ซ่ึง จัดตั้ ง Malaysia Internationa l 

Aerospace Centre (MIAC) ในป 2548 สิงคโปรซึ่ง

พัฒนานิคมอากาศยาน Seletar Aerospace Park 

ตั้งแตป 2550  

สำหรับประเทศไทย สํานักวิจัยและพัฒนา

ธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือนชี้ ใหเห็นวา

ธุรกิจการบินของไทยมีแนวโนมขยายตัวอยางชัดเจน 

เห็นไดจากการพัฒนาฝูงบินของสายการบิน การ

ขยายตัวของสายการบินตนทุนต่ำ การเติบโตของ

อตุสาหกรรมการซอมบาํรงุอากาศยาน และการเตรียม 

ความพรอมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบิน 

โดยนอกเหนือจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

เอเชียแลว ปจจัยหลักอีกประการหน่ึงที่สนับสนนุการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินคือ การเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558  

ทั้งนี้ การเรียนรูจากคลัสเตอรที่ประสบความ

สำเร็จแลวจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคลัสเตอร

อุตสาหกรรมอากาศยานของไทย ในโอกาสน้ี ขอ

หยิบยกคลัสเตอรอากาศยานในยุโรปซึ่งเปนหนึ่งใน

สองศูนยกลางอุตสาหกรรมอากาศยานหลักของโลก

มาเปนตัวอยาง  

Aerospace Valley  
Aerospace Valley คือ คลสัเตอรอตุสาหกรรม 
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อากาศยาน อวกาศ และระบบสมองกลฝง

ตั วที่ ครอบคลุมพื้นที่ แควนอากิแตน 

(Aquitaine) และแควนมิดี - ปเรเน 

(Midi-Pyrenees) เปนคลสัเตอรอตุสาหกรรม

อากาศยานที่ใหญที่สุดในยุโรป และ 1 ใน 71 

คลัสเตอรอุตสาหกรรมท่ีมีขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศฝร่ังเศส โดยรัฐบาล

ฝรัง่เศสไดจดั Aerospace Valley อยูในกลุม

คลัสเตอรอุตสาหกรรมท่ีมีความสามารถในการ

แขงขันระดับโลก (World Competitiveness 

Cluster)  

 

จุดเริ่มตนของ Aerospace Valley 
โครงการพฒันาคลสัเตอรอตุสาหกรรม ที่มี

ขีดความสามารถในการแขงขันเกิดจากความคิดริเริ่ม

แบบ Top - down Approach ของรัฐบาลฝร่ังเศส 

โดยในป 2547 หรอื 9 ป ทีแ่ลวรฐับาลฝรัง่เศสมนีโยบาย

จะสรางคลัสเตอรอุตสาหกรรมท่ีมีขีดความสามารถ

ในการแขงขัน ซึ่งเกิดจากความรวมมือระหวางบริษัท

ขนาดใหญ SMEs หนวยงานวิจัยและพัฒนา และ

สถาบันการศึกษาเพื่อเรงรัดใหเกิดนวตักรรมในภาค

อตุสาหกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ การจาง

งาน และไดเปดโอกาสใหแตละทองถิ่น สงขอเสนอ

เพื่อคัดเ ลือกโดยพิจารณาจาก ศักยภาพและ

โครงสรางพื้นฐานของแตละพ้ืนท่ี แควนมิดี-ปเรเน 

และอากิแตนไดรับการคัดเลือก ใหเปนคลัสเตอร

อุตสาหกรรมอากาศยาน 1 ใน 3 ของฝรั่งเศส (อีก  

2 แหงคือ Pegase ที่เมืองมารเซย (Marseille) และ 

Astech ที่กรุงปารีส  

 

จุดแข็งของ Aerospace Valley  
Aerospace Valley ประกอบดวยธุรกิจ 3 

กลุมหลัก คือ 1) อากาศยาน 2) อวกาศ และ 3) 

ระบบสมองกลฝงตัว มีการจางงานรวมประมาณ 

120,000 คน คิดเปน 1 ใน 3 ของแรงงานใน

อุตสาหกรรมการบินและเกินคร่ึงของแรงงานใน

สาขาอวกาศของประเทศฝร่ังเศส  

บริษัทผูผลิตอากาศยานและชิ้นสวนจำนวน

มากตั้งอยูในแควนมิดี - ปเรเน ขณะที่กิจกรรมซอม

บำรุง (MRO) จะอยู ในแควนอากิแตนมากกวา    

โดยเมืองตูลูส (Toulouse) ในแควนมิดี-ปเรเน   

เปนท่ีตั้งสำนักงานใหญของ Airbus ซึ่งมีการจางงาน

ถึง 20,000 คน  

แผนทีค่ลสัเตอรอตุสาหกรรมท่ีมคีวามสามารถในการแขงขนั 

ของประเทศฝร่ังเศส 

ที่มา  DGCIS/DATAR ณ เดือนสิงหาคม 2556 
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“Aerospace Valley เปนท่ีตั้งของบริษัท  
1,600 ราย ซึ่งประกอบดวย 

กลุมผูผลิตเครื่องบิน”  

Aerospace Val ley เปน ท่ีตั้ งของบริษัท  

1,600 ราย ซึ่งประกอบดวยกลุมผูผลิตเครื่องบิน  

เชน Airbus, ATR, Daher - Socata, Dassault - 

Aviation ผูผลิตชิ้นสวนอากาศยาน เชน Safran, 

Saft ผู ใหบริการซอมบำรุง เชน Air France, 

Sabena Technics ผูวางระบบสมองกลฝงตัว 

(Embedded System) เชน Thales, Alstom, 

Honeywell Aerospace, Rockwell Collins เปนตน 

การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจการบินสง

ผลให Aerospace Valley มีการผลิตเครื่องบินโดย

เฉลี่ยอยูที่เดือนละประมาณ 42 ลำ หรือมากกวา 1 

ลำตอวัน นอกจากน้ี จำนวนเคร่ืองบินท่ีเพิ่มมากข้ึน

ที่มา  European Aerospace Cluster Partnership (http://www.eacp-aero.eu/index.php?id=4)  

แผนท่ีคลสัเตอรอากาศยานของยุโรปทีเ่ปนสมาชกิ European Aerospace Cluster Partnership (EACP) 

ยังทำใหธุรกิจการแยกชิ้นสวนและรีไซเคิลเครื่องบิน

มีความสำคัญมากข้ึนดวย  

ในดานการศึกษาและวิจัย Aerospace Valley 

เปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาดานอากาศยานช้ันนำ 

2 ใน 3 แหงของประเทศฝรั่งเศส ไดแก โรงเรียน

การบินพลเรือน (Ecole Nationale de l’Aviation 

Civile : ENAC) และสถาบันวิศวกรรมการบินและ

อวกาศ (Institut Superieur de l’Aeronautique et 

de l’Espace : ISAE) รวมถึงสถาบันวิจัยและ      

ฝกอบรมอีก 13 แหง ซึ่งมีนักวิทยาศาสตรที่ทำงาน

ดานการวิจัยในพ้ืนท่ีรวมทั้งสิ้นประมาณ 8,500 คน 

นอกจากน้ี Aerospace Valley ยังเปนสมาชิก

ของ European Aerospace Cluster Partnership 

(EACP) ซึ่งเปนเครือขายคลัสเตอรอากาศยานของ

ประเทศตางๆ ในยโุรป ซึง่มวีตัถปุระสงคเพือ่แลกเปล่ียน 

ขอมูลและความรวมมือระหวางกัน ปจจุบันสมาชิก 

EACP ประกอบดวยคลัสเตอรอากาศยาน 41 แหง
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องคประกอบคลสัเตอรอากาศยานของเมืองตลูสู 

ทีม่า  Jyot Bawa, Iker Cillero Etxebeste, Micheal Konialian,  

  Jonathan Naha Pro Martin, Hugo Ruiz-Taboada and  

  Michael E. Porter; Hirotaka Takeuchi, Aerospace Cluster  

  in the Toulouse Region, May 10, 2013, Microeconomics  

  of Competitiveness, Harvard Business School 

จาก 14 ประเทศในยุโรป นอกเหนือจาก Aerospace 

Cluster ของฝรัง่เศสแลว ยงัมคีลสัเตอรอตุสาหกรรม 

อากาศยานของยุโรปท่ีสำคัญอื่นๆ เชน ฮัมบวรก 

(เยอรมนี) มาดริด (สเปน) และโทริโน (อิตาลี) 

เปนตน 

Aerospace Valley Association  
Aerospace Valley Association เปนสมาคม

ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เพื่อพัฒนา

Aerospace Va l ley สมาคมฯ เปนตัวกลาง         

ในการเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ เอกชน และภาค  

การศึกษาและวิจัยอากาศยานของทั้งสองแควน    

เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

คลัสเตอรทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ

ระดับโลก  

รฐับาลฝร่ังเศสไดใหเงนิสนบัสนุนการดำเนินงาน 

ของสมาคมฯ โดยจะมกีารประเมนิผลงานและตอสญัญา 

ทุกๆ 3 ป และปจจุบันสมาคมฯ ไดตอสัญญาเปน

รอบท่ี 3 (2556 - 2559) สมาคมฯ เริ่มตนจาก   

เจาหนาที่เพียง 4 - 5 คนและเพ่ิมเปน 22 คน 

ปจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกประมาณ 650 ราย      

ซึ่งรอยละ 50 เปน SMEs  

วัตถุประสงคหลัก 6 ประการของ Aerospace 

Valley Association ไดแก  

1. ผลักดันใหเกิดนวัตกรรมของสินคา บริการ 

และกระบวนการผลิตโดยความรวมมือดานการวิจัย 

2. เสริมสรางทักษะของบุคลากรเพื่อเตรียม

ความพรอมของบริษัทสำหรับอนาคต 

3. รวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาทองถ่ิน    

ทั้งในดานเศรษฐกิจและการจางงาน 

4. รวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรม

อากาศยานเพ่ือขับเคลื่อนคลัสเตอร 

5. เสริมสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

6. สงเสริมนโยบายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ทั้งนี้ ภารกิจหลักของสมาคมฯ คือ การ    

ผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวางผูประกอบการ

รายใหญ SMEs สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา 

นอกจากนี้ จากการที่ฝรั่งเศสมีอัตราการวางงาน    

ในปจจุบันสูงถึงรอยละ 10.9 ทำใหสมาคมฯ มี

ภารกิจที่ทาทายมากข้ึนในการสงเสริมใหเกิดการ 

จางงานในทองถิ่น 

งบประมาณในการดำเ นินกิ จกรรมของ 

Aerospace Valley Association มาจาก 2 สวนหลัก 

สวนแรกคิดเปนรอยละ 60 ของงบดำเนินงานของ

สมาคมฯ มาจากคาสมาชิกรายปที่เรียกเก็บจาก

สมาชิกซ่ึงจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับจำนวนพนักงาน

ของสมาชิกแตละราย (สำหรับสมาชิกที่ เปน      

SMEs คาสมาชิกจะอยูที่ประมาณ 400 - 500 ยูโร 

ขณะท่ีบริษัท Airbus อยูที่ประมาณ 20,000 ยูโร) 

สวนที่สองรอยละ 40 มาจากการสนับสนุนของ 

หนวยงานภาครัฐท้ังจากสวนกลางและทองถ่ิน ไดแก 

กระทรวงกลาโหม แควนมดิ ี- ปเรเน แควนอากแิตน 

เมืองตูลูส เมืองบอรโด (Bordeaux) และหนวยงาน 

Competitiveness Cluster ของฝรั่งเศส  
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ตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความรวมมือดานการ

วิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย 

“บริษัทที่ลงทุนในกิจการดังกลาว 
จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
เปนระยะเวลา 8 ป และไดรับยกเวน 
อากรขาเขาเครื่องจักรทุกเขต” 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

เปนสวนหน่ึงในการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

อากาศยานของประเทศไทย โดยถือวากิจการผลิต 

ซอม หรอืดดัแปลงอากาศยาน (Aircraft Conversion) 

รวมทั้งชิ้นสวนอุปกรณอากาศยานหรือเครื่องใชบน

อากาศยานเปนกิจการท่ีมีความสำคัญและเปน

ประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ ซึ่งบริษัทไทยและ

ตางชาติที่ลงทุนในกิจการดังกลาวจะไดรับยกเวน 

ภาษเีงนิไดนติบิคุคลเปนระยะเวลา 8 ป ทกุเขตโดยไม

กำหนดสัดสวนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และ

ไดรบัยกเวนอากรขาเขาเครือ่งจักรทกุเขต” ทัง้นี ้หาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ เอกชน และสถาบัน

การศึกษาและสถาบันวิจัย รวมมือกันอยางใกลชิด

และจรงิจัง ชาวไทยคงจะไดเห็นคลสัเตอรอตุสาหกรรม 

อากาศยานเปนรูปรางขึ้นในอนาคตอันใกลนี้  

นอกเหนือจากงบดำเนินกิจกรรมปกติของ

สมาคมฯ แลว สมาชกิ Aerospace Valley Association 

มีสิทธิ์ยื่นของบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยและ

พัฒนาจากรัฐบาลสวนกลาง ซึง่จะสนบัสนนุงบประมาณ 

รอยละ 40 แกโครงการท่ีไดรบัการคัดเลอืกและบริษทั 

ตองออกเงินเองรอยละ 60 ในแตละป คลัสเตอร

อุตสาหกรรมท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขัน    

ทั่วประเทศ จะคัดเลือกโครงการในคลัสเตอรของตน 

ที่มีศักยภาพและสงใหรัฐบาลกลางพิจารณา ทั้งนี้ 

นับตั้งแตเริ่มโครงการ รัฐบาลใหเงินสนับสนุนไปแลว

ทั้งสิ้นประมาณ 850 ลานยูโร ซึ่ง Aerospace 

Cluster ไดรับงบประมาณสนับสนุนดานการวิจัยและ

พัฒนาแลวคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของ

เงินสนับสนุนทั้งหมด  

บทเรียนจากความสำเร็จของ Aerospace Valley 
กลาวไดวา ความสำเร็จของ Aerospace Valley 

เปนผลมาจากการทำงานที่สอดรับกันของทั้ง 3 องค

ประกอบหลัก คือ ภาครัฐซึ่งริเริ่มความคิดท่ีจะจัดตั้ง

คลัสเตอรอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแขงขันและใหการสนับสนุนทางการเงินใน

ดานการวิจัยและพัฒนา ภาคเอกชนท่ีขับเคล่ือนการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการบินใน

อนาคต และสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่

พัฒนาบุคลากรและดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดย 

มี Aerospace Valley Association เปนหนวยงาน

กลางในการประสานความรวมมือดังกลาว  

ดังน้ัน การพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรม

อากาศยานของไทย จึงตองเตรียมความพรอมใน

หลายดาน ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน บุคลากรท่ีมี

ทักษะและความเชี่ยวชาญ บริษัทใหญที่ เปนตัว    

ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมและสรางอุปสงคใหเกิดข้ึน 

อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษาและวิจัย 

และหนวยงานกลางท่ีทำหนาท่ีประสานหนวยงาน
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 ปจจุบนัเปนทีท่ราบกันดวีาเกาหลีใตประสบผล
สำเร็จอยางมากในการสรางแบรนดของประเทศ
ผานรปูแบบ “วฒันธรรมนำเศรษฐกิจ” นบัวาสงเสรมิ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก 
นอกจากสรางรายไดเงนิตราตางประเทศจากการ
จำหนายสนิคาวฒันธรรม เชน ภาพยนตร แอนเิมชัน่ 
วดิโีอเกม ดนตร ีแฟชัน่ ฯลฯ แลว ยงัมสีวนเกือ้กลู
ธุรกิจอื่นๆ ที่ตอเนื่องอีกมากมาย นับเปนกรณี
ศกึษาสำคัญ 
 

ยิง่ใหญในอดตี 
ความจริงแลวในอดีตอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

ของญ่ีปุนอยูอันดับแนวหนาของเอเชีย ทั้งในดาน

ดนตรี เชน เพลงสุกี้ยากี้ของญ่ีปุนโดงดังท่ัวโลก 

ขณะท่ีในชวง 50 ปที่ผานมา ญี่ปุนสรางภาพยนตร

มากทีส่ดุในโลกกวา 500 เรือ่งตอป ภาพยนตรจำนวนมาก

ไดรบัรางวัลนานาชาติ เชน 7 เซยีนซามไูร และราโชมอน 

ของสดุยอดผูกำกบัคโุระซาวา ฮอลลวีูดถงึกบัลอกเลยีนแบบ

ภาพยนตร เรื่ อง 7 เซียนซามูไรในเวลาตอมา  

โดยป 2503 ไดมีการสรางภาพยนตรลอกเลียนแบบ

โดยใชชื่อวา “The Magnificent Seven” หรือ “เจ็ด

สิงหแดนเสือ” สวนคาราโอเกะ การตูนโปเกมอน 

และโดราเอมอน เกมแพ็คแมน ก็ไดรับความนิยมไป

ทั่วโลก 

แตระยะหลังสินคาวัฒนธรรมของญี่ปุนออนแอ

ลงไปมาก โดยกระแสเกาหลี หรือท่ีเรียกกันวา 

“คลื่นหรือกระแสนิยมเกาหลี” (Korean Wave) หรือ 

“ฮันริว” (Hallyu) ซึ่งความจริงแลวศิลปะวัฒนธรรม

ของญ่ีปุนไมไดเปนรองเกาหลีแตนาจะเหนือกวาดวย

ซ้ำ เปนตนวา อุตสาหกรรมภาพยนตรของญ่ีปุนได

ขึ้นสูงสุดในป 2503 จากนั้นก็ตกต่ำลงอยางตอเนื่อง 

จนถึงปจจุบัน ทั้งในจำนวนภาพยนตรที่สรางขึ้น และ

นานาสาระ 
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 

Cool Japan 
ยกกระแสญี่ปุน 
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จำนวนผูชมภาพยนตร โดยภาพยนตรฮองกง และ

เกาหลีใตแซงหนาแบบไมเห็นฝุน 

METI ตืน่ตวัสงเสรมิสนิคาวฒันธรรม 
ปจจุบันกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อตุสาหกรรม (METI) ของญีปุ่น ไดตืน่ตวัในการสงเสรมิ

สินคาวัฒนธรรม โดยไดจัดตั้งกองอุตสาหกรรมสื่อ 

และเน้ือหา (Media and Content Industry 

Divis ion) ตอมาไดจัดตั้ งกองอุตสาหกรรม

สรางสรรค (Creative Industries Division) ขึ้นเมื่อ

ป 2553 ประกอบดวยแผนกตางๆ เชน แผนก

นโยบายแฟชั่น แผนกสงเสริม Cool Japan แผนก

นโยบายออกแบบ แผนกสินคาอุปโภคบริโภค และ

แผนกหัตถกรรม 

“กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอตุสาหกรรม 
จัดตั้งบริษัท Cool Japan Fund Inc ขึ้น
เพื่อบริหารจัดการกองทุน ชวยเหลือ SMEs 

ที่จะขยายธุรกิจในตางประเทศ” 
 

ลาสดุกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอตุสาหกรรม

ไดประกาศจัดตั้งบริษัท Cool Japan Fund Inc ขึ้น 

เริม่แรกจะมีเจาหนาที ่15 คน โดยมนีายโนบุยกู ิโอตะ 

อดีตผูอำนวยการของบริษทัแฟชัน่อสิเสะมยิาเกะ และ

อดตีผูบรหิารของหางสรรพสนิคามตัสยุา เปนผูบรหิาร 

เพื่อบริหารจัดการกองทุน Cool Japan Fund ขนาด 

3.75 หม่ืนลานเยน หรือประมาณ 1.1 หมื่นลานบาท 

โดย 3 หมื่นลานเยน มาจากราชการ และอีก 7.5 

พันลานเยน มาจากภาคเอกชน 15 บริษัท เปนตนวา 

เอเอ็นเอ เดน็ทส ุไดนปิปอนพริน้ท ธนาคารมิตซโูฮ ฯลฯ 

เพ่ือชวยเหลือ SMEs ที่จะขยายธุรกิจในตางประเทศ 

และกำหนดจะเพ่ิมเงินกองทุนเปน 9 หมื่นลานเยน 

หรอืประมาณ 3 หมืน่ลานบาท ภายในเดือนมนีาคม 2557 

เปาหมาย 19 ลานลานบาท 
 ตามโครงการ Cool Japan Fund ไดกำหนดเปา

หมายสรางรายได 56.6 ลานลานเยน หรือ 19 ลาน

ลานบาท ภายในป 2563 โดยกำหนดเปาหมาย 6 

สาขา 

• แฟชั่น 

 • เนื้อหา เชน วิดีโอเกม ภาพยนตร การตูน 

 • อาหารญ่ีปุน เครื่องสำอาง ถวยชาม 

 • บรกิาร เชน สปา โรงแรม การศกึษา สวสัดกิาร 

• สินคาทองถิ่น เชน เครื่องเขิน 

 • การทองเท่ียวใหตางชาติไดสมัผสักบัวฒันธรรม

ญี่ปุน  
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บรษิทั Cool Japan Fund Inc กำหนดนำเงนิ

กองทนุไปสนับสนุนโครงการตางๆ เชน โครงการจัด

ตั้งศูนยการคาในตางประเทศ เพื่อเปนชองทางวาง

จำหนายสินคาญี่ปุนใหตางประเทศ และเปนสถานที่

ใหภัตตาคารญ่ีปุนมาต้ังกิจการ โครงการแสวงหา

สินคาญี่ปุนในตางประเทศที่มีศักยภาพในตลาด 

ตางประเทศ โครงการสงเสริมการออกอากาศ

ภาพยนตร การ ตู น ญ่ีปุ น ในสถา นี โทร ทัศน ใน 

ตางประเทศ โครงการไปซื้อกิจการหรือรวมลงทุน 

ในบรษิทัตางชาติทีม่เีครือขายจำหนายสนิคากวางขวาง

ในประเทศนั้นๆ รวมถึงใหบริการสนับสนุนบริษัท

ญี่ปุนที่ ไปลงทุนในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมใน 

ตางประเทศในดานตางๆ เชน บริการดานกฎหมาย 

การทำบัญชี ภาษีอากร ฯลฯ 

อน่ึง สำหรับกรณีของประเทศไทย สินคา

วัฒนธรรมญ่ีปุนไดรับความนิยมมาก โดยเฉพาะ

ภัตตาคารอาหารญี่ปุน โดยภายใตขอตกลงการคา

เสรีญี่ปุนและไทย ไดเปดเสรีการคาบริการทางดาน

ภัตตาคารรานอาหารใหกับชาวญ่ีปุน โดยชาวญ่ีปุน 

สามารถเปดกิจการรานอาหารในประเทศไทยโดยถือ

หุนไม เกินรอยละ 60 ก็สามารถมีสิท ธ์ิ ในการ

ประกอบกิจการทุกอยางเหมือนกับเจาของกิจการ 

คนไทย ทำใหไทยนับเปนประเทศที่มีรานอาหาร

ญี่ปุนมากเปนลำดับที่ 6 ของโลก รองจากสหรัฐฯ 

จีน เกาหลีใต และไตหวัน  

7
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ภาวะสงเสริมการลงทุน 
ศูนยบริการลงทุน 

โครงการอนุมัติใหการสงเสริม 
การลงทุน เดือนพฤศจิกายน 2556 

บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร 

1 จเรฟารม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เลี้ยงไกเนื้อ 1,120,000 ตัว 1.5 32.00 15 บุรีรัมย 
(เขต 3) 

2 เอไอ เอนเนอรจ ีจำกดั (มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไบโอดีเซล 
26,700,000 ลิตร 

1.18 110.00 6 สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

3 MR. YUMING FAN 
(รวมทนุไทย - จนี - ฮองกง) 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
340,000 ตัน 

1.17 108.00 232 ตรัง 
(เขต 3) 

4 สุขสมบูรณผลิตภัณฑ 
น้ำมันพืช จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เนยเทียมและเนยขาว 
28,800 ตัน 

1.12 90.00 35 ชลบุรี 
(เขต 2) 

5 เอ.เอส.ท.ี ปาลมออยส จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันปาลมดิบ 102,000 ตัน 
และเมล็ดในปาลมอบแหง 
30,000 ตัน 

1.12 166.00 70 ประจวบครีขีนัธ 
(เขต 3) 

6 แสงศิริน้ำมันปาลม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันเมล็ดในปาลม 
21,760 ตัน 

1.12 50.80 37 สุราษฎรธานี 
(เขต 3) 

7 นางสาวสินีนาถ อรรถมานะ 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันสังเคราะหจาก 
เศษพลาสติก 6,300 ตัน 

1.18 108.10 44 ชลบุรี 
(เขต 2) 

8 นายทวีวัฒน นันทิรุจ 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สวนผสมอาหารสัตว 
(กากมันสำปะหลังอัดเม็ด) 
50,000 ตัน 

1.6 108.60 45 นครราชสีมา 
(เขต 3) 

9 นายประเวศ นันทิรุจ 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สวนผสมอาหารสัตว 
(กากมันสำปะหลังอัดเม็ด) 
50,000 ตัน 

1.6 108.60 45 นครราชสีมา 
(เขต 3) 

10 บานไรผลิตไฟฟา จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(WOOD PELLET) 43,800 ตัน 

1.17 140.00 26 อุทัยธานี 
(เขต 3) 

11 เอส.พี.โอ. อะโกร 
อินดัสตรี้ส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันปาลมดิบ 45 ตัน 
และน้ำมันเมล็ดในปาลม 
7,711 ตนั 

1.12 340.90 115 ชุมพร 
(เขต 3) 

12 ซเีฟรชอนิดสัตร ีจำกดั (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - สวีเดน) 

สัตวน้ำแชแข็ง 9,500 ตัน 1.11 79.80 393 ชุมพร 
(เขต 3) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

13 เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

อาหารสัตว 48,000 ตัน 1.6 229.90 35 ลพบุรี 
(เขต 2) 

14 คนันา (ภาคอีสานตอนลาง) จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ปลูกไมยูคาลิปตัส 30,000 ไร  1.3 357.40 29 อุบลราชธานี 
(เขต 3) 

15 คันนา (ภาคเหนือ) จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ปลูกไมยูคาลิปตัส 
6,000 ไร  

1.3 79.30 24 เพชรบูรณ 
(เขต 3) 

16 คันนา (ภาคกลาง) จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ปลูกไมยูคาลิปตัส 
30,000 ไร  

1.3 335.00 34 สุพรรณบุรี 
(เขต 3) 

17 ซเีฟรชอนิดสัตร ีจำกดั (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - สวีเดน) 

อาหารก่ึงสำเร็จรูปและ 
กึ่งสำเร็จรูปแชแข็ง 12,000 ตัน 

1.11 76.60 554 ชุมพร 
(เขต 3) 

18 เอส ซี ไอ อีโค 
เซอรวิสเซส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เชื้อเพลิงจากขยะ 
(REFUSE DERIVED FUEL) 
60,000 ตัน 

1.18 117.00 10 สระบุรี 
(เขต 2) 

หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะข้ันมูลฐาน

1 ซี วาย ซี เมทัล จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ลวดเหล็ก (STEEL WIRE) 
10,560 ตัน 

2.13 160.00 19 ชลบุรี 
(เขต 2) 

2 โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

BRASS UBGIT/BAR/ROD 
2,400 ตัน 

2.17 13.50 22 สิงหบุรี 
(เขต 3) 

3 ยามะชิน แมททีเรียล 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ตัดโลหะ 1,200 ตัน 2.18 10.00 4 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

1 MR. JOSEF TRAUNMUELLER 
(รวมทนุไทย - ออสเตรีย - สหรฐัฯ) 

เครื่องนุงหม 19,550 ชิ้น 
เคหะสิ่งทอ 6,900 ชิ้น  

3.1 7.15 69 ขอนแกน 
(เขต 3) 

2 โกลเดน ดี ไทรอัมฟ จำกัด 
(รวมทุนไทย - อินเดีย) 

เครื่องประดับ 3,000 กิโลกรัม 3.7 20.00 109 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

3 ไทย มิกิโมคี จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

เฟอรนิเจอร 20,000 ชิ้น 3.15 60.00 54 ระยอง 
(เขต 2) 

4 สยาม โคเค็น จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

หนากากอนามัย 8,582,400 ชิ้น 3.9 300.00 59 ชลบุรี 
(เขต 2) 

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง

1 นายวิวัฒน ยอดสงา 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะ เชน แผนหลังคา 
เหล็กและโครงหลังคาตัวซี 
สำหรับโรงงาน 4,770 ตัน 

4.3 28.10 65 ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

2 เอสเอ็นซี ครีเอดิวิตี้ 
แอนโทโลจี จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ทอน้ำยาแอรสำหรับยานพาหนะ 
2,000,000 ชิ้น 

4.10 30.00 50 ระยอง 
(เขต 2) 

3 ฮีโนเพาเวอรเทรน  
แมนูแฟคเจอร่ิง  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

เฟองทายรถบรรทุกและชิ้นสวน 
42,330 ชุด 

4.10 63.70 175 ชลบุรี 
(เขต 2) 

4 MR.KAZUYA KAWAKAMI 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนของเคร่ือง WELDING  
ROBOT และ WELDING GUN 
และช้ินสวนแมพิมพ 7 ตัน 
อุปกรณจับยึด 8 ตัน 

4.2 96.70 30 ชลบุรี 
(เขต 2) 

5 ฮติาช ิเมทลัส (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิน้สวนโลหะ เชน ขอตอสายออน 
ของทอแกส 2,500,000 ชิ้น 

4.3 80.10 84 พระนครศรีอยธุยา 
(เขต 2) 

6 ชบิาซากิ ทบี ี(ประเทศไทย) จำกดั 
(รวมทุนญ่ีปุน - สิงคโปร) 

ชิ้นสวนโลหะ เชน  
LONG SLIDE STOPPER, 
ACTIVE PIN และ HEIGHT  
PIN 430 ตัน  

4.3 40.00 30 สระบุรี 
(เขต 2) 

7 มาโนะ พรซีชิัน่ (ไทยแลนด) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะ 9,000,000 ชิ้น 4.3 99.50 27 พระนครศรีอยธุยา 
(เขต 2) 

8 MR.PENG FEI 
(หุนจีนทั้งสิ้น) 

แมพิมพ 200 ชุด 
ชิ้นสวนแมพิมพ 60 ชุด 
การซอมแซมแมพิมพ 120 ชุด 

4.2 89.40 65 ระยอง 
(เขต 2) 

9 เอสเอ็มอาร ออโตโมทีฟ 
ซสิเต็ม (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนไซปรัสทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนสำหรับยานพาหนะ 
5,040,000 ชิ้น 
PRINTED CIRCUIT BOARD 
สำหรับยานพาหนะ 
3,780,000 ชิ้น 

4.10 171.40 63 ระยอง 
(เขต 2) 

10 คิชิโมโต อินดัสตรี 
(ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะ เชน CONTROL 
BOX SUPPORT 12,000 ตัน 

4.3 66.60 40 ชลบุรี 
(เขต 2) 

11 สายทิพย สแปพารท จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ชิ้นสวนสำหรับยานพาหนะ 
เชน BUSH, PINION และ 
SLEEVE 1,000 ตัน 

4.10 80.00 190 นครราชสีมา 
(เขต 3) 

12 เค.ซี. เมททอล ชีท จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

แผนหลังคาเหลก็และแป 11,864 ตนั 
ประตูมวน 36,000 ตารางเมตร 

4.3 36.30 29 แพร 
(เขต 3) 

13 เค.ซี. เมททอล ชีท จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

แผนหลงัคาเหลก็และแป 7,834 ตนั 
ประตูมวน 36,000 ตารางเมตร 

4.3 58.90 29 ภูเก็ต 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

14 เค.ซี. เมททอล ชีท จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

แผนหลงัคาเหลก็และแป 11,864 ตนั 
ประตูมวน 36,000 ตารางเมตร 

4.3 36.30 29 ลำปาง 
(เขต 3) 

15 ฉางจนุ จำกดั  
(รวมทนุไทย - จนี) 

ตะปูควง แปนเกลียว 
และหมุดย้ำ 550 ตัน 

4.3 12.00 47 ชลบุรี 
(เขต 2 ) 

16 ดีมายเออร (ลพบุรี) จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

โครงสรางโลหะสำหรับ 
งานอุตสาหกรรม 5,000 ตัน 

4.19 35.00 60 ชลบุรี 
(เขต 2 ) 

17 สกึโิบช ิ(ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ 
เชน PUSH ROD ASSY 2,592,000 ชิน้ 

4.10 20.60 8 ระยอง 
(เขต 2) 

18 ชซิ ุอเิลคทรคิ (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนฮองกงทั้งสิ้น) 

เครื่องจักรที่มีการออกแบบ 
ทางวิศวกรรมเอง 15 ชุด 

4.2 15.00 16 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

19 นเิดค พรซีชิัน่ (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนของระบบเกียร เชน 
SPOOL, VALVE, SLEEP, 
PLUNGER และ PLUG 
30,000,000 ชิ้น 

4.10 153.40 125 พระนครศรีอยธุยา 
(เขต 2) 

20 อาเคโบโน เบรก (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

DISC BRAKE PAD 
1,700,000 ชิ้น 

4.10 192.30 66 ชลบุรี 
(เขต 2) 

21 อาเคโบโน เบรก  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

BRAKE CALIPER 
675,000 ชิ้น 

4.10 203.00 80 ชลบุรี 
(เขต 2) 

22 โคเอ ซังเกียว  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนโลหะ เชน ฝาครอบ 
มอเตอรตูควบคุมระบบไฟฟา  
และโครงโลหะ 80 ตัน 

4.3 28.00 12 ชลบุรี 
(เขต 2) 

23 เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ 
ไคลเมท คอนโทรล 
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

คอมเพรสเซอรสำหรับรถยนต
พลังงานไฟฟา 207,000 ชุด 

4.10 240.00 35 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

24 ซนัซยุชะ (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิน้สวนเครือ่งจกัรกล เพือ่การเกษตร 
3,810 ตัน ผลิตภัณฑโลหะ เชน
ตูสำหรับอุปกรณสื่อสาร 430 ตัน 

4.2 60.00 33 ชลบุรี 
(เขต 2) 

25 แซสซิส เบรคส  
อินเตอรเนชั่นแนล  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น) 

BRAKE CALIPER 660,700 ชิ้น 4.10 190.00 13 ระยอง 
(เขต 2) 

26 เอฟ ไอ ซ ีอนิเตอรเนชัน่แนล 
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน 
TUBE FOR CVT GEAR 46 ตัน 

4.10 9.00 28 ชลบุรี 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

27 ไดเคยีวนชิคิาวา (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิน้สวนพลาสติกสำหรบัยานพาหนะ 
2,400 ตัน 

4.10 120.00 40 ระยอง 
(เขต 2) 

28 สหมติรเครือ่งกล จำกดั (มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

การชบุแขง็ (HEAT TREATMENT) 
2,250 ตัน 

4.5 79.00 28 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

29 ซูมิโตโม อีเล็คตริกไวริ่ง 
ซสิเต็ม (ประเทศไทย) จำกดั 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชุดสายไฟสำหรับยานพาหนะ 
2,000,000 ชุด 

4.10 118.50 280 ระยอง 
(เขต 2) 

30 ซูมิโตโม อีเล็คตริกไวริ่ง 
ซสิเต็ม (ประเทศไทย) จำกดั 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชุดสายไฟสำหรับยานพาหนะ 
2,800,000 ชุด 

4.10 143.30 300 ระยอง 
(เขต 2) 

31 ซูมิโตโม อีเล็คตริกไวริ่ง 
ซสิเต็ม (ประเทศไทย) จำกดั 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชุดสายไฟสำหรับยานพาหนะ 
3,500,000 ชุด 

4.10 148.80 373 ระยอง 
(เขต 2) 

32 เจพีไอ มอเตอร  
แมนูแฟคเจอร่ิง จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

รถจักรยานยนต 4 จังหวะ 
50,000 ตัน 

4.11 80.00 124 ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

33 สึบาคิโมโตะ ออโตโมทีฟ 
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน 
โซราวลิ้น 1,850,600 ชิ้น 
ตัวดันโซ 2,345,400 ชิ้น 
ตัวประคองโซ 1,991,800 ชิ้น 
ตัวนำโซ 1,991,800 ชิ้น 

4.10 250.60 8 ชลบุรี 
(เขต 2) 

34 นายโชติก รัศมีทินกรกุล 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

โครงสรางโลหะสำหรับ 
งานอุตสาหกรรม 21,000 ตัน 

4.19 29.90 290 ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

35 เอสอีที (ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ENGRAVING 14,400 ช้ิน 4.4 64.00 26 ชลบุรี 
(เขต 2) 

36 ไทยฟลมอนิดสัตรี ่จำกดั  (มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิน้) 

ฟลมเคลือบโลหะ 5,200 ตัน 4.4 92.90 6 ระยอง 
(เขต 2) 

37 บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด 
(มหาชน) 
(รวมทุนไทย - เกาหลี) 

โครงสรางโลหะสำหรับ 
งานอุตสาหกรรม 22,500 ตัน 

4.19 130.00 474 ระยอง 
(เขต 2) 

38 บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด 
(รวมทุนไทย - เกาหลี) 

โครงสรางโลหะสำหรับ 
งานอุตสาหกรรม 22,500 ตัน 

4.19 130.00 474 ระยอง 
(เขต 2) 

39 บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด 
(รวมทุนไทย - เกาหลี) 

โครงสรางโลหะสำหรับ 
งานอุตสาหกรรม 22,500 ตัน 

4.19 130.00 474 ระยอง 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

40 ฟูจิโนะ (ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

การเคลือบผิว 1,350 ตัน 4.4 70.00 24 ระยอง 
(เขต 2) 

41 ซาโดซิมะ (ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะ 3,200 ตัน 4.3 196.70 27 ระยอง 
(เขต 2) 

42 คายามา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนโลหะ 700 ตัน 4.3 65.80 10 นครราชสีมา 
(เขต 3) 

43 MR. JUNJI YOSHIYASU 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

เครื่องจักรสำหรับงาน 
อุตสาหกรรม 125 ชุด 

4.2 15.00 12 พระนครศรีอยธุยา 
(เขต 2) 

44 MR. ISAO HAKOMORI 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะ เชน BODY  
กันชนหนาและกันชนหลัง 3 ตัน 

4.3 40.00 8 พระนครศรีอยธุยา 
(เขต 2) 

45 ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) จำกดั 
(รวมทนุสหรฐัฯ - ไตหวนั - ญีปุ่น) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ 17,070 ชิ้น 4.10 250.80 147 ระยอง 
(เขต 2) 

46 จอหนสนั คอนโทรลส ออโตโมทฟี 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนญ่ีปุน - มาเลเซีย) 

เบาะรถยนต 200,000 ชิ้น 4.10 106.40 120 ชลบุรี 
(เขต 2) 

47 สมบูรณหลอเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ชิน้สวนโลหะ เชน SPIDER  
2,200 ตนั 

4.3 172.00 16 ระยอง 
(เขต 2) 

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา

1 โอกรุะ คลทัช (ไทยแลนด) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  
1,800,000 ชิ้น 

5.5 18.50 42 ระยอง 
(เขต 2) 

2 MR. FELIPE KASINSKY 
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  5.9 4.00 25 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

3 ไอคอนเอ็กซ โซลูชั่นส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8 2.97 9 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

4 เวนดา ซอฟตแวร  
ดีเวลลอปเมนท จำกดั 
(หุนอังกฤษท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 10.10 84 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

5 สมารทซอฟตเอเชีย จำกัด 
(รวมทนุไทย - เบลเยยีม - ฝรัง่เศส) 

ซอฟตแวร 5.8 2.87 12 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

6 ไทเซอ ิเอน็จเินยีริง่ เอเชยีน จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

อุปกรณควบคุมสำหรับ 
งานอุตสาหกรรม 420 ชุด 

5.1 9.00 27 พระนครศรีอยธุยา 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

7 โกเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับเครื่องใช 
ไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 300 ตนั 

5.3 
และ 
5.5 

6.00 8 ชลบุรี 
(เขต 2) 

8 โตเกียว คอยล เอ็นจิเนียริ่ง 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนกลองถายรูปดิจิทัล 
เชน FLASH UNIT 
2,400,000 ชิ้น 

5.5 18.00 24 ลำพูน 
(เขต 3) 

9 ซังโบ อิเล็กทรอนิกส จำกัด 
(หุนจีนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา  
2,500,000 ชิ้น 

5.3 20.00 55 ชลบุรี 
(เขต 2) 

10 นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 2.00 9 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

11 MR. SHINYA KANEKO 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 2.00 12 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

12 MR. GAURAV DUBEY 
(หุนอินเดียทั้งสิ้น) 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 5.9 2.00 6 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

13 MR. RYOHSUKE NISHI 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 2.13 30 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

14 เอสจ ีเคเบิล้ (ไทยแลนด) จำกดั 
(รวมทุนไทย - สิงคโปร) 

WIRING CABLE  
50,000,000 เมตร 

5.3 
และ 
5.5 

21.70 24 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก

1 ไทยซิตริค แอซิด จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

กรดมะนาว 10,000 ตัน 6.1 6.20 1 สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

2 โตเกยีว อิง๊ค (ประเทศไทย) จำกดั 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

MASTERBATCH 700 ตัน 6.12 231.50 27 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

3 เบสเทก็ซ (ประเทศไทย) จำกดั 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ 
อุตสาหกรรมตางๆ 94 ตัน 

6.12 23.90 6 พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

4 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

HIGH PRESSURE 
HDPE COMPOUND  
120,000 ตัน 

6.12 20.00 60 ระยอง 
(เขต 2) 

5 ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

HIGH PRESSURE 
HDPE COMPOUND  
160,000 ตัน 

6.12 470.00 60 ระยอง 
(เขต 2) 

6 เอช เค ฟารมมาซูตคิอล จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ยาสำหรับรักษาคน 295 ตัน 
ยาผงสำหรับรกัษาสตัว 2,586 ตนั 

6.5 94.30 27 สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

7 ไทยโพลิไพรไพลีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

HIGH FLOW 
POLYPROPYLENE 72,000 ตัน 

6.11 322.90 21 ระยอง 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

8 MR. CHEN WENZHONG 
(หุนจีนทั้งสิ้น) 

ถังพลาสติก PET ฝาถังและ 
ดามจับพลาสติก 675 ตัน 

6.12 43.90 32 หนองคาย 
(เขต 3) 

9 ทาเคฮาระ รับเบอร 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

COMPOUNDED RUBBER 
480 ตัน 

6.12 115.70 16 ระยอง 
(เขต 2) 

10 เอส. เอส. เค. พลาสติก จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ 
อุตสาหกรรมตางๆ 240 ตัน 

6.12 6.50 15 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

11 นางสาววรรณี เลาเจริญสกุล 
(หุนตูนิเซียท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑจากพลาสติก 
เชน ขวดนม 2,685 ตัน 
ผลิตภัณฑจากซิลิโคน  
เชน จุกนมเทียม 357 ตัน 

6.12 25.00 22 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

12 โคลอน อินดัสตรี้  
(ประเทศไทย) จำกดั 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ 
อุตสาหกรรมตางๆ 1,060 ตัน 

6.12 53.90 54 พระนครศรีอยธุยา 
(เขต 2) 

13 ไพโอแลค (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ 
อุตสาหกรรมตางๆ 1,000 ตัน 

6.12 199.00 27 ระยอง 
(เขต 2) 

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

1 MR. LIM YEE HOE 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 10.00 7 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

2 MR. HIROYUKI SHIMIZU 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 10.00 4 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

3 เอ็มซี - โทวา อินเตอร
เนชัน่แนลสวีทเทนเนอรส จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

วิจัยและพัฒนา 7.20 14.20 2 ระยอง 
(เขต 2) 

4 MR. KOJI SATO 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 40.00 3 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

5 โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี 
แมเนจเมนท คอรป จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร 7.21 40.00 42 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

6 เคท ูอลัไลด คอมโพเนนท จำกดั 
(รวมทุนญ่ีปุน - ฮองกง) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน 
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 2.60 2 ชลบุรี 
(เขต 2) 

7 ซูซูกิ มอเตอร อารแอนดดี 
เอเชีย จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 6.00 7 ปทุมธานี 
(เขต 1) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

8 สนิสาคร วอเตอรเวริค จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

บริการบำบัดน้ำเสีย 
2,190,000 ลูกบาศกเมตร 

7.26 72.00 14 สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

9 พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 

7.8 264.10 22 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

10 MR. JUSSI KALLE-
ANTERO RISTOLA 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 4.20 4 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

11 เอสซีจี เคมิคอลส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

วิจัยและพัฒนา 7.20 3.15 6 ระยอง 
(เขต 2) 

12 MR. LIDA HIROYUKI 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 2.00 8 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

13 MR. MASANAO OBA 
(รวมทุนญ่ีปุน - เกาหลี) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน 
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 20.00 6 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

14 MR. HIROSHI SASAKI 
(รวมทนุอยีปิต - ญีปุ่น - ฮองกง) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน 
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 15.00 6 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

15 คียเอ็นซ (ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 4.50 3 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

16 ปาลมพฒันา ไบโอแกส จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
2 เมกะวัตต 

7.1 50.00 16 ปตตานี 
(เขต 3) 

17 เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 1) 

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 58.00 17 ไมระบุที่ตั้ง 

18 เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 2) 

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 58.00 17 ไมระบุที่ตั้ง 

19 เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 3) 

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 58.00 17 ไมระบุที่ตั้ง 

20 เอ็น.ที.แอล. มารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 4) 

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.9 58.00 17 ไมระบุที่ตั้ง 

21 MR.HIROYA HIGUCHI 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน 
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 10.00 8 ชลบุรี 
(เขต 2) 

22 ทานากะ อาอิ  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน 
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 12.00 3 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

23 การเดียน อินดัสทรีส 
ระยอง จำกัด 
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 2.35 6 ระยอง 
(เขต 2) 

24 MR. YASUTOSHI TARUMI 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 5.00 35 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

25 MR. YEOH AIK CHEONG 
(หุนบรติชิเวอรจนิไอรแลนดทัง้สิน้) 

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 7.15 10.00 6 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

26 MR. AHN TAEYOUNG 
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 3.80 4 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

27 โรงงานเภสัชกรรม 
เกร็ทเตอรฟารมา จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร 
700 ชิ้นงาน 

7.21 27.53 8 นครปฐม 
(เขต 2) 

28 มรูาตะ (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 13.25 20 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

29 เอส.พี.อินเตอรมารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 1) 

ขนสงทางเรือ  1 ลำ 7.9 17.50 1 ไมระบุที่ตั้ง 

30 เอส.พี.อินเตอรมารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 2) 

ขนสงทางเรือ  1 ลำ 7.9 17.50 1 ไมระบุที่ตั้ง 

31 เอส.พี.อินเตอรมารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 3) 

ขนสงทางเรอื  1 ลำ 7.9 17.50 1 ไมระบุที่ตั้ง 

32 เอส.พี.อินเตอรมารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 4) 

ขนสงทางเรือ  1 ลำ 7.9 17.50 1 ไมระบุที่ตั้ง 

33 เอส.พี.อินเตอรมารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 5) 

ขนสงทางเรือ  1 ลำ 7.9 17.50 1 ไมระบุที่ตั้ง 

34 เอส.พี.อินเตอรมารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 6) 

ขนสงทางเรือ  1 ลำ 7.9 17.50 1 ไมระบุที่ตั้ง 

35 เอส.พี.อินเตอรมารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 7) 

ขนสงทางเรือ  1 ลำ 7.9 17.50 1 ไมระบุที่ตั้ง 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

36 เอส.พี.อินเตอรมารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 8) 

ขนสงทางเรือ  1 ลำ 7.9 17.50 1 ไมระบุที่ตั้ง 

37 เอส.พี.อินเตอรมารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 9) 

ขนสงทางเรือ  1 ลำ 7.9 17.50 1 ไมระบุที่ตั้ง 

38 เอส.พี.อินเตอรมารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 
(โครงการท่ี 10) 

ขนสงทางเรือ  1 ลำ 7.9 17.50 1 ไมระบุที่ตั้ง 

  รวม  7 หมวดอุตสาหกรรม  10,560.40 7,830 เขต 1   =  32 
เขต 1   =  66 
เขต 3   =  25 
ไมระบทุีต่ัง้ =14 

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพฯ  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 








