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• เขตสงเสริมการลงทุนที่ 3 

• ทำเลท่ีตั้งสูงจากระดับน้ำทะเล  

 30 เมตร (+30MSL)  

• สูงกวาระดับน้ำทวม 20 เมตร 

กรุงเทพ 140 กม.  

ทาเรือแหลมฉบัง 150 กม. 
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อุตสาหกรรมแมพิมพ นับเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสำคัญ

มากตอการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ ตั้งแต

อุตสาหกรรมตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เนื่องจากแมพิมพเปน

สวนประกอบสำคัญในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเกือบทุกชนิด ไมวา

จะเปนอุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักร พลาสติก เครื่องใชไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส ซึ่งผลิตภัณฑเหลาน้ีลวนมีความสำคัญตอการ

ดำรงชีวิตประจำวันของทุกคน 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาภาครัฐจะใหความสำคัญเปนพิเศษ 

กบัการพฒันาอตุสาหกรรมนี ้ เพือ่สนบัสนนุและสงเสรมิผูประกอบการ

ในประเทศใหสามารถผลิตแมพิมพไดมากขึ้นแลว แตก็ยังไมเพียงพอ

ตอความตองการท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในฉบับนี้จึงไดนำเสนอ 

ความคิดเห็นการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพของหนวยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชน รวมถงึสถาบนัการศึกษาท่ีเกีย่วของ เพือ่จะไดเหน็ภาพรวม

ของความตองการอยางแทจริง 

นอกจากน้ียังมีเรื่องราวเก่ียวกับปโตรเคมี และพลังงานตางๆ 

ที่นาสนใจ ที่อาจจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมาใชทดแทน 

กาซธรรมชาตใินอนาคต รวมถงึบทความพเิศษอกีหลากหลายเรือ่งราว 

ที่ลวนแตนาสนใจเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะทานที่ชื่นชอบเคร่ืองประดับ

ประเภทแพลทินัม ไมควรพลาด 

อนึ่ง กองบรรณาธิการตองขออภัยในความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 

ในการเผยแพรบทความเรือ่ง “อตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั” 

ฉบับเดือนกันยายน 2556 ที่มีการนำเนื้อหาตางๆ ของศูนยขอมูล

อัญมณีและเครื่องประดับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง

ประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) มาดำเนินการเผยแพร แตไมได

ระบุถึงแหลงท่ีมาของขอมูลดังกลาว ตามที่เผยแพรไป จึงขอเรียนให

ผูอานไดทราบและขออภัยศูนยขอมูลอัญมณีและเคร่ืองประดับ

สถาบนัวจิยัและพฒันาอัญมณแีละเครือ่งประดบัแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 

มา ณ โอกาสน้ี 

สำหรับฉบับหนาจะเปนเร่ืองราวเก่ียวกับขอตกลงทางการคา

ตางๆ อยาลืมติดตามกันนะคะ 

บก.แถลง 
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คณะที่ปรึกษา 
นายอุดม วงศวิวัฒนไชย เลขาธิการฯ 
นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน 
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน 
   และที่ปรึกษาประจำกองบรรณาธิการ 
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร รองเลขาธิการฯ 
นายโชคดี แกวแสง รองเลขาธิการฯ  
 

กองบรรณาธิการ 
นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา บรรณาธิการบริหาร 
   และหัวหนากองบรรณาธิการ 
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นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล 
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นางสาวทรงสิรินุช ตันติเวสส 
นางสาวปยะวรรณ ขยันมาก 
นายอิสระ อมรกิจบำรุง 
นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย 
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นางสาวณภัทร ทัพพันธุ 
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คนสวนใหญอาจคดิวาแมพมิพเปนเร่ืองไกลตวั 
แตถาเราลองมองรอบๆ ตัวเราและสังเกตใหดี 
จะพบวาสิง่ตางๆ รอบตวัเราไมวาจะเปน ขนมรงัผึง้ 
ของเด็กเลน สมารทโฟน แผน DVD โทรทัศน 
ตูเยน็ รถยนต เปนตน จำเปนตองอาศยัแมพมิพ
ชวยในข้ันตอนการผลิตทั้งสิ้น หากคิดในอีก 
แงมุมหนึ่งถาเราไมมีแมพิมพ เราอาจจะไมมี
สิ่งของเหลาน้ีใชกันอยางแพรหลายดังเชนทุก
วันนี้ นอกจากน้ีแมพิมพยังมีสวนสำคัญท่ีชวยให
เราสามารถผลิตสิ่งของชนิดเดียวกันไดเหมือน
กนัในปรมิาณมากๆ และตนทนุตำ่ เชน กระปอง
น้ำอัดลมที่เหมือนกันทั้งรูปราง ขนาด และ
ลวดลาย เปนตน 

ความสำคัญของอุตสาหกรรมแมพิมพ 
 อุตสาหกรรมแมพิมพ เปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐานท่ี

มีความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมตางๆ เชน 

อุตสาหกรรมยานยนต เคร่ืองใชไฟฟาและเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส เคร่ืองใชในครัวเรือน ของเด็กเลน 

และบรรจุภัณฑ เปนตน เปนอุตสาหกรรมที่ชวย

สนับสนุนอุตสาหกรรมเหลานี้ ซึ่งประเทศท่ีมีความ

เจริญทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในโลก 

ลวนมีความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมแมพิมพเปน

ตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งสิ้น เชน ญี่ปุน และเยอรมนี เปนตน 

 จากรายงานของสถาบันไทย - เยอรมัน ประเทศ 

ความสำคัญของอุตสาหกรรมแมพิมพตอภาคอุตสาหกรรม 
กฤษฎา  เวชวิทยาขลัง 

แมพิมพขนมรังผึ้ง 

แมพิมพสำหรับงานอุตสาหกรรม 

แมพิมพ  
อุตสาหกรรมปดทองหลังพระ 

 ิ สำ ั ส

 ิ  ั ึ้
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ไทยมีมูลคาการนำเขา - สงออกแมพิมพสำหรับงาน

อุตสาหกรรมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นถึง

ความตองการแมพิมพที่เพิ่มสูงข้ึน และความสำคัญ

ของแมพิมพตอการพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ ของ

ไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน

อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งมียอดการผลิต

รถยนตในประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 1.45 ลานคัน ในป  

2554 เปน 2.45 ลานคัน ในป 2555 ทำใหปริมาณ

ความตองการแมพิมพภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

โดยการนำเขาแมพิมพในป 2555 เพิ่มข้ึนรอยละ 

23.5 จากป 2554 และแมพมิพทีน่ำเขาเปนจำนวนมาก

คอื แมพิมพในกลุมท่ีถูกนำไปใชงานในอุตสาหกรรม

ยานยนต ซึ่งมีสัดสวนถึงรอยละ 79.9 ของมูลคา

การนำเขาโดยประเทศญ่ีปุนเปนประเทศท่ีไทย 

นำเขา - สงออกแมพิมพที่มีมูลคาสูงสุดในปที่ผานมา 

มาตรการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแมพมิพ
ของรัฐบาล 
 รัฐบาลไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน ไดเลง็เห็นถงึความสำคัญของอุตสาหกรรม

แมพิมพตอการพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ ในไทย 

และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยไปสูอุตสาหกรรม

ฐานความรูที่ใชเทคโนโลยีสูงขึ้น จึงไดสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการผลิตแมพิมพ ในประเทศ โดย

กำหนดใหกิจการผลิตแมพิมพเปนกิจการที่ใหความ

สำคัญเปนพิเศษ และเปนหนึ่งประเภทกิจการในกลุม

ที่ ใช เทคโนโลยีขั้นสูง ตามเกณฑของประกาศ 

คณะกรรมการสงเสรมิการลงทุนที ่1 / 2556 ลงวนัที ่

28 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง การสงเสริมการลงทุน

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จะใหไดรับสิทธิและประโยชน

สูงสุด ไดแก  

 - ยกเวนอากรขาเขาสำหรบัเครื่องจักร  

 - ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป โดยไม

กำหนดสัดสวนการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 - ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไร

สุทธิที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตรา

ปกติ มีกำหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันที่กำหนด

ระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสิ้นสุดลง 

 - อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคา

ประปา 2 เทาของจำนวนเงินท่ีผูไดรับการสงเสริมฯ 

ไดเสียไปเปนคาใชจายในการประกอบกิจการท่ีไดรับ

การสงเสรมิฯ เพือ่ประโยชนในการคำนวณภาษีเงนิได

นติบิคุคล เปนระยะเวลา 10 ป นบัแตวนัทีเ่ริม่มรีายได

จากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ 

 - อนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือ

กอสรางสิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไรสุทธิไมเกิน

รอยละ 25 ของเงนิลงทนุในกิจการท่ีไดรบัการสงเสรมิฯ 

นอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ  

 นอกจากน้ี สถาบันไทย - เยอรมัน ไดรบัมอบหมาย

จากรัฐบาลไทย ใหเปนหนวยงานดำเนินโครงการ

พัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ โดยแผนพัฒนา

ลำดับ 
ลำดับประเทศตนทางท่ี
ไทยนำเขาแมพิมพสูงสุด 

(ป 2555) 

ลำดับประเทศปลายทาง
ที่ไทยสงออกแมพิมพ
สูงสุด (ป 2555) 

1 ญี่ปุน ญี่ปุน 

2 อิตาลี สหรัฐอเมริกา 

3 สวิตเซอรแลนด อินโดนีเซีย 

4 ไตหวัน อินเดีย 

5 จีน เวียดนาม 

ที่มา สถาบันไทย - เยอรมัน 

ที่มา สถาบันไทย - เยอรมัน 

มูลคานำเขา - สงออก สินคาแมพิมพ  

ระหวางป 2550 - 2555 
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อุตสาหกรรมแมพิมพ ระยะที่ 1  (ป 2547 - 2552) 

มีวัตถุประสงค 

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมและยกระดับทักษะ

ของชางประจำการดานแมพิมพ 

 • เพื่อใหมีงานวิจัยและมีการพัฒนาเทคโนโลยี

เฉพาะทางดานแมพิมพที่ตอบสนองความตองการ

ของอุตสาหกรรม และสามารถนำไปประยุกตใชได

ในเชิงพาณิชย 

 • เพือ่ใหเกดิการบูรณาการในการพฒันาอตุสาหกรรม

แมพิมพ อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 • เพื่อขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแมพิมพ

และอุตสาหกรรมตอเน่ือง 

 แผนพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ ระยะที่ 2  

(ป 2553 - 2557) มุงเนนการตอยอดจากโครงการ

พฒันาอตุสาหกรรมแมพมิพ (ป 2547 - 2552) ทีส่ิน้สดุลง 

ดวยการเจาะลึกในกลุมแมพิมพที่มีความซับซอนและ

แมนยำสูง โดยมีวัตถุประสงค 

 • เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรใหมี

ทักษะความสามารถในดานเทคโนโลยีแมพิมพสูงขึ้น 

และมีสมรรถนะเปนที่ยอมรับของอุตสาหกรรม 

 • เพื่อสงเสริมใหเกิดการทำวิจัยประยุกตรวมกัน

ระหวางนักวิชาการและนักอุตสาหกรรมใหสามารถ

นำผลการวิจัยไปสูการผลิตเชิงพาณิชยได 

 • เพือ่ใหเกิดการขยายการลงทุนทัง้ในอุตสาหกรรม

แมพิมพและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

 • เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและโอกาสในการแขงขัน

ใหกับสินคาที่ผลิตในประเทศใหมากขึ้น 

 
สถานภาพอุตสาหกรรมแมพิมพไทยในอาเซียน 
 จากการเขารวมการประชุม Focus Group ใน

หัวขอ “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพไทย

เพื่อรองรับ AEC” เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 

2556 ซึง่จดัโดยสถาบนัไทย - เยอรมนั มผีูเชีย่วชาญ

แมพิมพจากทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบัน

การศึกษา ไดมีความเห็นพองวาการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน เปนแรงขับเคลื่อน

ปริมาณความตองการแมพิมพในประเทศใหเพิม่สงูขึน้ 

และชวยใหเกิดการพัฒนาแมพิมพในอุตสาหกรรมนี้

อยางตอเน่ือง ทำใหไทยเปนผูนำแมพิมพทางดาน

อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน สวนแมพิมพที่มี

ขนาดเล็กและตองการความละเอียดสูง ไทยยังเปน

รองสิงคโปร เนื่องจากไทยมีการพัฒนาหลังสิงคโปร 

โดยประเทศในอาเซียนท่ีอุตสาหกรรมแมพิมพ 

มีศักยภาพในการแขงขันได คือ ไทย มาเลเซีย  

และสิงคโปร 

ทิศทางอุตสาหกรรมแมพิมพไทย 
 จากท่ีกลาวมาขางตน อุตสาหกรรมแมพิมพเปน

อุตสาหกรรมสนับสนุนที่สำคัญของอุตสาหกรรม

ตางๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมี

มูลคาสงออกอันดับตนของไทย ดังนั้นการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมแมพิมพจะแปรผันตามการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมเหลาน้ี โดยแมพิมพที่มีความ

ตองการสูงขึน้จะเปนแมพมิพทีม่แีมนยำ ความเท่ียงตรง

และความละเอียดซับซอนมากขึ้น และมีระยะเวลา

การสงมอบท่ีสั้นลง ดังนั้นเพ่ือตอบโจทยเหลาน้ี  

ผูประกอบการจะตองมีการนำเทคโนโลยีใหมๆ มา

ชวยในการออกแบบ การผลิต และใชเชื่อมโยงการ

ออกแบบและการผลิต เพ่ือที่จะสามารถลดระยะ

 ้   ื่
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ประเทศ และขยายตลาดแมพิมพไทยสูตางประเทศ

ได โดยเฉพาะตลาดอาเซียนซ่ึงจะรวมตัวเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในป 2558 

และตลาดแมพิมพ ในไทยจะยังคงมีโอกาสเติบโต

อยางตอเนื่องตามการเติบโตของอุตสาหกรรมหลัก 

เชน ยานยนตและชิ้นสวน รวมทั้งอุตสาหกรรม 

ชิ้นสวนอากาศยานท่ีจะมีการลงทุนในอนาคตอันใกล 

 นอกจากน้ีจากการท่ีรัฐบาลไทยมีโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงและรถไฟรางคู ซึง่จะมกีารลงทนุขนาดใหญ 

จะเปนแรงขับเคลื่อนความตองการแมพิมพเพื่อใชใน

การผลิตช้ินสวนและซอมบำรุงปอนอุตสาหกรรมน้ีได

เปนอยางดี   

เวลาในการผลิตและมีความแมนยำเที่ยงตรงมากข้ึน  

 มาตรฐานแมพิมพของไทยท่ีสูงข้ึนจะชวยให

สามารถลดการพึ่งพาการนำเขาแมพิมพจากตาง

่ ้
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10  เปนที่ทราบกันดีในหมูผูไดรับการสงเสริมฯ 
วา สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
หรือ บีโอไอ ไดจัดใหกิจการผลิตแมพิมพ  
รวมถึงผูผลิตชิ้นสวนแมพิมพ เปนกิจการที่ 
ใหความสำคัญเปนพิเศษ โดยใหสิทธิประโยชน
สูงสุด เนื่องจากเปนกิจการที่มีความสำคัญ 
และเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรม
อื่นๆ แมพิมพถือเปนเครื่องจักรชนิดหนึ่งท่ีมี 
ความสำคัญและตองใชในการผลิตสินคาแทบ
ทุกอุตสาหกรรม ตั้งแตอุตสาหกรรมเบา เชน 
การผลิต ของเด็กเลน เคร่ืองเขียน ของใช
พลาสติก และขวดน้ำพลาสติก เปนตน จนถึง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน การผลิตรถยนต 
การผลิตเครื่องใชไฟฟา และแมพิมพยังเปน
เครื่องจักรที่ภาคอุตสาหกรรมตางๆ มีความ
ตองการสูง อีกทั้งยังมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ผลิตภัณฑตลอดเวลาทำใหแมพิมพมีความ
ตองการสูงมาก 

บีโอไอมีเปาหมายที่จะเพิ่มผูผลิตแมพิมพใน

ประเทศใหมากขึ้น ทั้งผูผลิตท่ีเปนผูประกอบการไทย 

และโครงการลงทุนที่ย ายฐานการผลิตมาจาก 

ตางประเทศ บีโอไอจึงไดกำหนดใหเปนกิจการท่ีให

ความสำคัญเปนพิเศษใหสิทธิประโยชนสูงสุด แต

สิทธิประโยชนทางภาษีเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมแมพิมพเปนอุตสาหกรรม 

ที่ตองการบุคลากรคุณภาพสูง จึงทำใหปจจุบัน

อุตสาหกรรมแมพิมพของไทยรองรับปริมาณความ

ตองการภายในประเทศไดเพียงประมาณรอยละ 20 

เทานั้น 

ความสำคัญของอุตสาหกรรมแมพิมพตอภาคอุตสาหกรรม 

พลกฤษณ ทวีสุนทร 

ทำไมตองขยายเวลา 
การนำเขาแมพิมพ 
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จำนวนโรงงานแมพิมพที่จดทะเบียน 

โรงงาน จำนวน 

โรงงานแมพิมพโลหะ  608 โรงงาน 

โรงงานแมพิมพพลาสติก  102 โรงงาน 

โรงงานแมพิมพโลหะและพลาสติก  46 โรงงาน 

โรงงานแมพิมพยาง  8 โรงงาน 

โรงงานแมพิมพแกว  1 โรงงาน 

โรงงานแมพิมพเซรามิกส  3 โรงงาน 

โรงงานแมพิมพอื่น  299 โรงงาน 

รวม 1,067 โรงงาน 

ที่มา กรมโรงงาน 

จากปริมาณความต องการแมพิ มพ เพื่ อ 

ใช ในการผลิตสินคา จึงจำเปนท่ีตองนำเขาจาก 

ตางประเทศ แตการนำเขาแมพิมพจะตองชำระ 

ภาษีอากร ตามประเภทของแมพิมพตางๆ ดังนี้ 

อัตราอากรขาเขาแมพิมพ 

พิกัด ชนิดแมพิมพ 
อัตรา
อากร 

(รอยละ) 

820720 แมพิมพสำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ 10 

820730 เครือ่งมือสำหรับอดั ตอกพมิพ หรือตอกรู 10 

848010 หีบแบบหลอสำหรับใชงานหลอโลหะ 5 

848020 ฐานแบบหลอ 5 

848030 

หุนแบบหลอ 

5 แบบหลอสำหรับใชกับโลหะ หรือโลหะ
คารไบด 

848041 ชนิดฉีดหรืออัด 5 

848049 อื่นๆ 5 

848050 แบบหลอสำหรับใชกับแกว 5 

848060 
แบบหลอสำหรับใชกับวัตถุจำพวกแร 

5 
แบบหลอสำหรับใชกับยางหรือพลาสติก 

848071 ชนดิฉีดหรืออัด 5 

848079 อื่นๆ 5 

ที่มา กรมศุลกากร 

สำหรับผูผลิตที่ไดรับการสงเสริมฯ จากบีโอไอ 

และไดรับสิทธิประโยชนดานเครื่องจักรสามารถขอ 

ใชสิทธ์ิในการยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาได 

หลักเกณฑการนำเขา และสิทธิประโยชน 

ของอุตสาหกรรมการผลิตแมพิมพ สิทธิประโยชนที่ 

บโีอไอ ใหแกผูรบัการสงเสรมิฯ เพือ่ชวยลดตนทนุใน

การประกอบกิจการ ในชวงแรกของการเร่ิมกจิการ มสีทิธิ

และประโยชนที่ใหคือ มาตรา 28 และมาตรา 29  

คือ การใหยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขากึ่งหนึ่ง 

รอยละ 50 สำหรับเคร่ืองจักรท่ีจำเปนจะตองนำเขา

จากตางประเทศ ซึ่งแมพิมพจัดเปนเคร่ืองจักร 

อยางหน่ึง ซึ่งมีความจำเปนท่ีจะยังคงตองส่ังผลิต 

จากตางประเทศ เพราะปริมาณการผลิตในประเทศ

ยังไมเพียงพอ ทั้งปริมาณและคุณภาพ 

ผูไดรับสงเสริมการฯ จากบีโอไอ สวนใหญจะ

ไดรับสิทธ์ิเกี่ยวกับเครื่องจักร ไมวาจะเปนมาตรา 28 

หรือมาตรา 29 จะมีการกำหนดชวงเวลาการไดรับ

สทิธิ์ไว 30 เดือน และมกีารขยายเวลานำเขาเครือ่งจกัร

ใหเปนกรณีๆ  ไป ตามความจำเปนของแตละโครงการ 

อยางไรก็ตามแมพิมพจัดเปนเครื่องจักรชิ้นหนึ่งที่มี

ความจำเปนในการใชงาน และมีการปรับเปลี่ยนให

ทันสมัย ตอบสนองตอสินคารุนใหมตลอดเวลาจึงมี

ความจำเปนในการนำเขาตลอดเวลา ไมวาจะเปน 
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กลางน้ำ ไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ เนื่องจาก

การขึน้รปูผลติภณัฑตางๆ ไมวาจะเปนผลติภณัฑโลหะ 

พลาสติก ยาง แกว และอื่นๆ ซึ่งเปนอุตสาหกรรม

กลางน้ำที่ เชื่ อมโยงไปสูการผลิตผลิตภัณฑ ใน

อุตสาหกรรมขนาดใหญที่สำคัญตอการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ เชน อุตสาหกรรมยานยนต 

เครือ่งจกัร พลาสติก เครือ่งใชไฟฟา และอิเลก็ทรอนกิส 

รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดยอมอื่นๆ ลวนแตตอง

พึ่งพาแมพิมพในการผลิตท้ังสิ้น  

ในระยะที่ผานมาแมอุตสาหกรรมแมพิมพ 

ของประเทศไทยมีการยกระดับมากขึ้น อันเปนผล 

มาจากการที่ภาครัฐไดเริ่มมีแผนและแนวทางในการ

พัฒนาอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน รวมถึงการ

เติบโตอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมเปาหมาย คือ 

อุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมชิ้นสวน

เครือ่งใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิสทีต่องอาศยัแมพมิพ

เปนปจจัยการผลิตหลัก อยางไรก็ตามในการปฏิบัติ

ยังมีปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นที่สงผลใหการพัฒนา

อุตสาหกรรมแมพิมพของไทยยังไมบรรลุผลสำเร็จ 

จึงยังคงมีการขยายเวลานำเขาแมพิมพสำหรับ

โครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ จากบีโอไอ ตอไป

จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการนำเขาแมพิมพ เมื่อ

วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 บโีอไอ ไดจดัประชมุหารอืกบั

ผูผลติแมพมิพ ไดแก สมาคมอุตสาหกรรมแมพมิพไทย 

และผูใชแมพมิพ เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

บรษิทั โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย บรษิทั ซมูโิตโม 

อเีลค็ตรกิไวริง่ ซสิเตม็ส (ประเทศไทย) จำกดั บรษิทั 

แอดวานเนคซ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมเยอร 

(ประเทศไทย) จำกัด เปนตน สรุปความเห็นวาควร

อนุญาตใหยกเวนอากรขาเขาแมพิมพที่ประเทศไทย

ไมสามารถผลิตได และคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน ไดมีมติใหขยายเวลาไดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 และใหสิทธ์ิเฉพาะรายการแมพิมพตามบัญชี

แนบทายประกาศเทานั้น 

กลุมสินคา เครื่องใชไฟฟา ของใช อุปกรณสื่อสาร 

ยานยนต ทุกอุตสาหกรรมมีความจำเปนที่จะตองใช 

แมพิมพ เพื่อผลิตสินคาทั้งสิ้น 

เมื่ อระยะเวลาสิทธิประโยชนการนำเขา

เครื่องจักรหมดลง ผูไดรับการสงเสริมฯ จึงเกิดภาระ

ที่จะตองชำระภาษีนำเขาแมพิมพ ทำใหตนทุนใน 

การผลิตสูงขึ้น ดังนั้นตั้งแตป 2542 คณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน ไดมีมติใหยกเวนอากรขาเขา  

แมพิมพทุกประเภท จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 

และขยายเวลาตอไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

โดยการขยายเวลานำเขา ใหแกผูไดรับการสงเสริมฯ 

ที่หมดสิทธิ์แลวที่จำเปนตองนำเขาแมพิมพทุกราย 

เพือ่ชวยเพิม่ขดีความสามารถ ใหแกภาคอตุสาหกรรม 

นอกจากน้ีอตุสาหกรรมแมพมิพ เปนอตุสาหกรรม

ที่มีความสำคัญอยางมากตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

โดยรวมของประเทศ ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ำ 
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  อุตสาหกรรมแมพิมพ 
มีความสำคัญตอการผลิตของ 
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ 
เนื่องจากเปนสวนประกอบสำคัญ
ในกระบวนการผลิตชิ้นสวนเกือบ
ทุกชนิด เชน อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักร 
พลาสติก เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   
ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้กลายเปนปจจัยสำคัญใน
การดำรงชีวิตประจำวันของเราไปแลว  

แมพมิพ ปจจัยการผลติหลกัในภาคอุตสาหกรรม 
 ตลอดระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา แมวาอตุสาหกรรม 

แมพิมพของประเทศไทยไดยกระดับขึ้นมามาก   

จากการที่ภาครัฐไดเริ่มวางแผนและกำหนดแนวทาง

ในการพัฒนาอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน     

รวมถึงการเติบโตอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรม 

เปาหมายคือ อตุสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรม 

ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ท่ีตอง   

อาศัยแมพิมพเปนปจจัยการผลิตหลัก    

มาตรการขยายเวลา มาตรการขยายเวลา 
ยกเวนอากรขาเขาสำหรับแมพิมพ ยกเวนอากรขาเขาสำหรับแมพิมพ 

ความสำคัญของอุตสาหกรรมแมพิมพตอภาคอุตสาหกรรม 
วรกานต แซลิ่ม 

 อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังมีปญหาและ

อุปสรรคเกิดข้ึนท่ีสงผลใหการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แมพิมพของไทยยังไมบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายที่

ไดวางไว โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตแมพิมพนั้น 

ตองเปนงานที่ ใชเทคโนโลยีและความเที่ยงตรงใน

ระดับสูง ซึ่งผูประกอบการที่ผลิตแมพิมพของไทย 

สวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) ประกอบกับมีพื้นฐานความรูทางดาน

เทคโนโลยีและทางวิศวกรรมไมมากนัก จึงกลายเปน

อุปสรรคสำคัญในการพัฒนาผูประกอบการและการ

ผลิตแมพิมพของไทย อีกท้ังยังสงผลใหอุตสาหกรรม

แมพิมพของไทยไมมีความเขมแข็งมากพอท่ีจะ

รองรับความตองการของอุตสาหกรรมเปาหมายได 

มาตรการขยายเวลา 
ยกเวนอากรขาเขาสำหรับแมพิมพ 
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มูลคานำเขา - สงออก สินคาแมพิมพ  

ป 2555 - 2556 

ความส ำ คัญของ อุ ตสาหกรรมแม พิ มพ 
ในสายตาบีโอไอ 
 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนได

เปดใหการสงเสริมการลงทุนแกกิจการผลิตแมพิมพ

และชิ้นสวน (ประเภทกิจการท่ี 4.2.4) โดยกำหนดให

เปนกิจการท่ีมีความสำคัญเปนพิเศษ โดยจะไดรับ

สิทธปิระโยชนสงูสดุ กลาวคือ ไดรบัยกเวนภาษีเงนิได 

นิตบิคุคลเปนเวลา 8 ป ไมวาจะตัง้สถานประกอบการ 

อยูในเขตใด เพื่อสนับสนุนใหมีการผลิตแมพิมพใน

ประเทศมากข้ึน  

 
มูลคาการนำเขาแมพิมพของประเทศไทย     
ยังสูงมาก 
 ปจจุบัน มีผูไดรับการสงเสริมฯ ผลิตแมพิมพรวม 

265 โครงการ เงินลงทุนท้ังสิ้น 37,216 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมมีการใชแมพิมพ 

หลายหลากประเภท บางประเภทมีความเที่ยงตรงสูง

และราคาแพง (ซึ่งเปนประเภทแมพิมพที่ประเทศไทย

ยังไมสามารถผลิตได) และบางประเภทจะมีการใชงาน 

ไดจำกดัตามความตองการของลกูคา สงัเกตไดจากใน 

6 เดือนท่ีผานมา มีการนำเขาแมพิมพ มูลคาเฉล่ีย

มากกวา 2 พันลานบาทตอเดือน  

 
มาตรการบีโอไอชวยเพิ่มขีดความสามารถ    
ในการแขงขัน 
 มาตรการหนึ่งท่ีชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันใหแกอุตสาหกรรมของประเทศไทยในเรื่อง

ของตนทุนการผลิตคือ การยกเวนอากรขาเขา

สำหรับแมพิมพ โดยในป 2547 - 2555 ผูที่ไดรับการ

สงเสรมิฯ ทกุรายสามารถขอขยายเวลานำเขาแมพมิพ 

เพื่อใชในโครงการท่ีไดรับการสงเสริมฯ ได ถึงแมวา

จะเปนโครงการท่ีดำเนินการมานานแลวก็ตาม      

ในขณะเดียวกันการขยายเวลาใหผูประกอบการ

สามารถนำเขาแมพิมพใชในโครงการ อาจจะเปน

อปุสรรคทีจ่ะขดัขวางการพฒันาอุตสาหกรรมแมพมิพ 

ในประเทศไทย  

 จากความไมพรอมของอุตสาหกรรมแมพิมพไทย 

ที่ยังมีขอจำกัดอยูหลายประการ เชน การรองรับ

ความตองการแมพิมพของภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศไทย รวมท้ังเทคโนโลยีในการผลิตแมพิมพ 

ที่ ใชความละเอียดสูง เปนตน สำนักงานคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุนจึงหาทางแกปญหา    

ดังกลาว โดยการจัดประชุมหารือรวมกันระหวาง

สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพแหงประเทศไทย และ 

ผู ใชแมพิมพ ได ใหความเห็นวา ควรอนุญาตให

ยกเวนอากรขาเขาแมพิมพที่ประเทศไทยไมสามารถ

ผลิตได 5 กลุม ดังนี้ 

 • กลุมที่ 1 แมพิมพฉีดพลาสติก (Plastic  

  Injection Mould) ไดแก 

  - แมพิมพฉีด High Precision (ความละเอียด 

   นอยกวา 10 ไมโครเมตร) 

ที่มา สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย 
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  - แมพิมพฉีดมากกวา 3 สี ใน 1 ชิ้นงาน 

  - แมพิมพฉีด Stack Mould 

  - แมพิมพฉีด Cube Mould 

• กลุมที่ 2 แมพิมพโลหะแผน (Sheet Metal  

  Press Die) ไดแก  

  1. Progressive Die 

  2. Transfer Die 

  3. Single Die ที่มีความละเอียดนอยกวา 10  

   ไมโครเมตร 

  4. Single Die สำหรับชิ้นงาน High Tensile  

   (คา Tensile ตั้งแต 590 MPa. ขึ้นไป) 

 • กลุมที ่3 แมพมิพยาง (Rubber Mould) ไดแก 

  - แมพิมพฉีดยาง ที่มีความละเอียดนอยกวา  

   20 ไมโครเมตร 

  - แมพิมพฉีดยางชนิด Transfer ที่มีความ 

   ละเอียดนอยกวา 20 ไมโครเมตร 

 • กลุมที ่4 แมพมิพหลอฉดีโลหะ (Die casting Mould) 

  - แมพิมพหลอฉีดโลหะ ที่มีความละเอียด 

   นอยกวา 50 ไมโครเมตร 

 • กลุมที่ 5 แมพิมพอื่นๆ  

  - Jig Fixture ที่มีความละเอียดนอยกวา  

   10 ไมโครเมตร 

แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการยกเวน
อากรขาเขาสำหรับแมพิมพ  
 ในระยะเวลาที่ผานมา สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนไดยกเวนอากรขาเขาสำหรับ     

แมพิมพทุกประเภทมาโดยตลอด แตเมื่อวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2556 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนไดออกประกาศ กกท. ที่ 5/2556 เรื่อง 

การยกเวนอากรขาเขาสำหรับแมพิมพ โดยใหการ

ยกเวนอากรขาเขาเฉพาะแมพิมพขางตนเทานั้น     

ซึ่ งคณะทำงานระบบงาน สิท ธิประโยชนด าน

เคร่ืองจักร จึงไดกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน   

ตามประกาศดังกลาว ดังนี้ 

 • ในเบ้ืองตนการพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการ

แมพิมพจะตองกลับมาดำเนินการท่ีสำนักงาน   

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเหมือนการพิจารณา

อนุมัติบัญชีรายการเคร่ืองจักร  

 • โครงการท่ีมีระยะเวลานำเขาเครื่องจักร    

ตามปกติ ซึ่งไดรับอนุมัติบัญชีรายการแมพิมพไปแลว

สามารถดำเนินการสั่งปลอยไดตามปกติ 

 • แนวทางในการปฏบิตังิานใหเปนไปตามข้ันตอน 

การใชสิทธิยกเวนอากรขาเขาแมพิมพตามประกาศ 

ที่ 5/2556 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556  

* หมายเหตุ ชื่อแมพิมพที่อนุมัติจะตองประกอบดวย “ประเภทของแมพิมพ : รายละเอียด SPEC” เชน PLASTIC HIGH PRECISION MOULD : …… MICROMETER หรือ ชื่อที่ตรงกับรายการซ่ึงไมมีการระบุ    

  ความละเอียดหรือ SPEC สามารถใชชื่อดังกลาวไดเลย เชน PROGRESSIVE DIE, TRANSFER DIE 

ขั้นตอนการใชสิทธิยกเวนอากรขาเขาแมพิมพตามประกาศที่ 5/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 

บริษัทยื่นหนังสือขออนุมัติรายการแมพิมพที่สำนักงาน 

พรอมเอกสารประกอบ เชน ใบรับรอง, พิมพเขียว, 

ภาพถาย และ/หรือ ใบส่ังทำแมพิมพ เปนตน 

เจาหนาที่พิจารณาอนุมัติและออกหนังสือครุฑ พรอม

รายการแนบทาย (ประทับตราครุฑและลงลายมือช่ือ 

หนังสือที่ออกลักษณะเดียวกับการอนุมัติจำหนาย

เครื่องจักร)* 

บริษัทนำรายช่ือแมพิมพที่อนุมัติไปย่ืนรายการในบัญชี

แมพิมพผานระบบ EMT (เหมือนย่ืนขออนุมัติรายการ

ผานบัญชีแมพิมพปกติ) และระบุเลขท่ี อก หนังสือ

อนุมัติรายการแมพิมพ ลงในชองรายละเอียดดวย 

เจาหนาที่ (ที่ประจำ IC) พิจารณาอนุมัติรายการ    

แมพมิพในระบบ EMT (บญัชแีมพมิพทีบ่รษิัทยืน่มา)โดย

เทียบกับสำเนาหนังสืออนุมัติรายการแมพิมพ (ระบบ

จะมีการแจงเตือนวาเปนบัตรขยายเวลาแมพิมพตองมี

หนังสืออนมุตัริายการแมพมิพดวย) การพจิารณาเจาหนาที ่

ตรวจสอบวารายการทีย่ืน่ผานระบบมเีลขที ่ อก หนังสือ 

ในชองรายละเอียดตรงกับหนังสืออนุมัติที่ยื่นมาหรือไม 

สำนักงานนำสงสำเนาหนังสืออนุมัติรายการแมพิมพ   

ใหสมาคม 

บริษัทยื่นสั่งปลอยผานระบบ EMT (พิจารณาอนุมัติ

เฉพาะรายการท่ีชื่อตรงกับในบัญชีแมพิมพที่อนุมัติแลว

เทาน้ัน)  
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กระบวนการผลิตท่ีมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ถกูตอง 

(มีปริมาณของเสียนอย) และมีมาตรฐานสูง จะสราง

ความไดเปรียบทางการแขงขันใหแกอุตสาหกรรม

การผลิต โดยเฉพาะอยางย่ิงอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

ยานยนต พลาสตกิ เครือ่งใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนิกส 

โดยการพัฒนากระบวนการผลิตดงักลาวจะเปนกลยุทธ 

สำคัญขอหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ

สินคาที่มีขนาด (Dimension) รูปราง (Geometry) 

คณุภาพ (Quality) และความเท่ียงตรง (Accuracy) สงู 

เครือ่งมอืทีส่ำคญัตอกระบวนการดังกลาวเรยีกวา “แมพมิพ 

(Mould)” ซึ่งมีอยูหลากหลายชนิดขึ้นอยูกับวัสดุ     

ที่ตองการผลิตเปนสินคา แมพิมพจึงเขามามีบทบาท

อยางมากในอตุสาหกรรมการขึน้รปู เน่ืองจากแมพมิพ 

ก็เปรียบเสมือนตัวกำหนดรูปรางของผลิตภัณฑ หาก

ตองการผลิตภณัฑทีม่คีณุภาพ ไดขนาดตามทีต่องการ 

การออกแบบแมพมิพ (Mould Design) ถอืวาเปนขัน้ตอน 

ที่จำเปนตองใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง  
 
ชนิดของแมพิมพ 
 1. แมพมิพพลาสตกิ (Plastics Mould) คอื แม

พมิพ ที่ใชในการผลิตชิ้นสวนหรือผลิตภัณฑพลาสติก    

ซึ่งการท่ีจะสรางแมพิมพชนิดใดจะข้ึนอยูกับรูปราง

ลักษณะของผลิตภัณฑ ชนิดพลาสติกและความ

สะดวกรวดเร็วในการผลิต โดยท่ัวไปสามารถ 

จำแนกประเภทแมพิมพพลาสติกไดตามลักษณะ

กระบวนการผลิต (ทีม่า เอกสารสถาบันไทย - เยอรมนั 

เรื่องเทคโนโลยีแมพิมพพลาสติก) ดังนี้ 

  • แมพมิพฉดี (Injection Mould) เปนกรรมวิธี 

การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกที่นิยมใชกันมากใน

ปจจุบันเพราะสามารถผลิตชิ้นงานท่ีมีรูปรางซับซอน

ไดดแีละมีหลายลกัษณะงาน เชน ชิน้สวนเคร่ืองใชไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต เครื่องใชใน 

ครวัเรอืน บรรจภุณัฑ ของเดก็เลน เครือ่งสำอาง เปนตน 

แมพิมพฉีด (Injection Mould) 

  • แมพิมพอัดและอัดฉีด (Compression 

and Transfer Mould) เปนการผลิตช้ินงานโดยใช

พลาสติกชนิดเทอรโมเซตติ้งลงในแมพิมพแลวทำการ

ปดแมพิมพโดยใชความดันสูงพรอมกับใหความรอน

ทำใหพลาสติกหลอมละลายเขาแทรกยังโพรงของ 

แมพิมพ จากนั้นหลอเย็นใหพลาสติกแข็งตัวจึงปลด

ชิ้นงานออก สำหรับแมพิมพอัดและอัดฉีดจะใชใน

การผลิต เชน ชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวนไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส เครื่องใชในครัวเรือน เปนตน  

แมพิมพอัดและอัดฉีด 

(Compression and Transfer Mould) 

ทำความรูจักกับแมพิมพชนิดตางๆ 

�������������������������������.indd   4�������������������������������.indd   4 1/14/14   3:15:05 PM1/14/14   3:15:05 PM



IN
V
ESTM

EN
T PRO

M
O
TIO

N
 JO

U
RN

A
L 

วารส
ารส

งเส
ริม

ก
ารล

งท
ุน
 

17

IN
V
ESTM

EN
T PRO

M
O
TIO

N
 JO

U
RN

A
L

ขอแตกตางระหวางแมพิมพอัดและแมพิมพฉีด

คือ แมพิมพอัดจะใชลูกสูบอัดพลาสติกเขาแมพิมพ 

สวนแมพิมพฉีดจะใชการเติมพลาสติก แมพิมพอัดจะ

ถูกนำมาใชในงานผลิตชิ้นงานตนแบบ ผลิตชิ้นงาน

เปนจำนวนนอย ใชเวลาในการผลิตนาน  

  • แมพิมพเปา (Blow Mould) เปนแมพิมพที่

ใชในการผลิตภาชนะกลวงโดยการทำใหพลาสติก

เปนสายทอหรือหลอดแกว (Parison) แลวใชลมเปา

ใหเกิดรูปรางตามแมพิมพ แลวจึงทำการปลดชิ้นงาน 

ซึ่งวิธีการเปาแมพิมพมีอยู 3 วิธีหลัก คือ การเปา

แบบ การเปาฉีด และการเปาแลวยืด ผลิตภัณฑที่ได

จากการเปา เชน ภาชนะกลวง ขวด ถัง แกลลอน 

แมพิมพเปาเปนแมพิมพพลาสติกท่ีมีอัตราการเติบโต

เรว็มาก มคีวามตองการในตลาดสูง ประหยดัคาใชจาย 

ในการผลิต  

 

แมพิมพเปา (Blow Mould) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • แมพิมพงานรีด (Extrusion) เปนแมพิมพ 

ที่ ใชเพื่อผลิตช้ินงานรูปพรรณตางๆ ทั้งกลวงและ   

ตันยาวตอเน่ือง เชน ทอสายยาง กรอบประตู 

หนาตาง เปนตน โดยเคร่ือง Extrusion จะอัดและ

หลอมละลายพลาสติก จากน้ันจะถูกฉีดไปยัง  

เครื่องมือสรางรูปทรง (หัวฉีด) ตางๆ แลวแต

ลักษณะงาน ในงาน Extrusion นั้นจะตองนำเคร่ือง

มืออื่นๆ เขามาประกอบดวย เชน เคร่ืองปรับขนาด 

เครื่องดึง เครื่องมวน เครื่องตัด เปนตน 

 

แมพิมพงานรีด (Extrusion) 

  • แมพมิพงานเทอรโมฟอรมมิง่ (Thermoforming) 

ใชในการผลิตชิ้นงานพลาสติกดวยวิธีนำพลาสติก

แผนบางมาอบใหความรอน จากน้ันจะใชสุญญากาศ

ดูดแผนพลาสติกใหยุบลงมาจนมีรูปรางตามแมพิมพ 

ผลิตภัณฑในงานเทอรโมฟอรมิ่ง เชน กลองบรรจุไข 

ถวยไอศกรีม ถวยโยเกิรต เปนตน 

 

แมพิมพงานเทอรโมฟอรมมิ่ง (Thermoforming) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. แมพมิพโลหะ หมายถึง แมพิมพที่ใชในการ

ผลิตชิ้นสวนหรือผลิตภัณฑโลหะ ซึ่งจำแนกออกได

ดังนี้ 

  • แมพิมพปม (Stamping) เปนวิธีการนำ

แผนเหล็กหรือแผนสตริป เขามายังเครื่องปมที่มี  

แมพิมพประกอบติดอยูกับแทนปม เมื่อแผนสตริป

เขามายังแทนปมในตำแหนงท่ีตองการแลว แทนปม

จะกดลงมายังแผนสตริปเพื่อใหไดชิ้นงานตามแบบ
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แมพิมพ ชิ้นงานท่ีไดจากแมพิมพปม เชน ชิ้นสวน

ยานยนต ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

เปนตน  

แมพิมพปม (Stamping) 

  • แมพิมพขึ้นรูป (Forming) เปนการเปลี่ยน

รูปทรงของแผนเหล็กใหเปนไปตามรูปทรงของพั้นซ 

(Punch) และดาย (Die) โดยไมมีการเปล่ียนแปลง

ความหนาของเหล็ก แมพิมพขึ้นรูปมักจะนำมาใชใน

การผลิตชิ้นสวนยานยนต  

แมพิมพขึ้นรูป (Forming) 

  • แมพิมพดึงข้ึนรูปลึก (Deep draw die)

เปนการควบคุมการใชแรงกดดันหรือแรงที่กดลงบน

แผนงาน (Blank) หรือชิ้นงาน (Work piece)     

ดันผานแมพิมพ ดวยพ้ันช (Punch) ใหมีรูปรางเปน

หลุมหรือโพรงลงไป โดยที่ความหนาของชิ้นงานมี

ความหนาเทาวัสดุเดิม ผลิตภัณฑที่ไดจากแมพิมพ 

ดึงขึ้นรูปลึก เชน ชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวนไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน  

แมพิมพดึงขึ้นรูปลึก (Deep draw die) 

  • แมพิมพตีขึ้นรูป (Forging) เปนแมพิมพ  

ที่ ใชในการแปรรูปโลหะใหไดรูปรางตามท่ีกำหนด

เปนจำนวนมาก เชน นอต สกรู เพลา เครื่องมือชาง 

ชิ้นสวนยานยนต เปนตน ชิ้นงานท่ีผานการตีขึ้นรูป

ความรอนจะมีความหนาแนนและคุณสมบัติทาง

กายภาพท่ีดีขึ้น เชน ความแข็งแรง ความสามารถใน

การรับแรงกระแทก  

แมพิมพตีขึ้นรูป (Forging) 

  • แมพมิพฉดีหลอ (Die casting) เปนวธิกีาร 

หลอที่ ใชความดัน สูงอัดน้ำโลหะเขาสู แมพิมพ     

จากนั้นน้ำโลหะจะวิ่งเขาสูแมพิมพโดยผานทางรูเขา

ของแมพิมพ รูเขาจะตองออกแบบใหอยูในลักษณะท่ี

ทำใหน้ำโลหะวิ่งเขาแมพิมพไดสะดวก โดยอาศัย

ความดันเขาชวย ทิ้งไวสักครูแลวจึงทำการแกะช้ิน

งานออกจากแบบ ผลิตภัณฑที่ไดจากแมพิมพฉีดหลอ 

เชน ชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวนเคร่ืองจักร เคร่ืองใช

ภายในบาน ทอน้ำ เปนตน  
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แมพิมพฉีดหลอ (Die casting) 

3. แมพิมพแกว หมายถึง แมพิมพที่ใชในการ

ผลิตชิ้นสวนหรือผลิตภัณฑที่เปนแกวซึ่งจะนำแกวมา

หลอมละลาย เมื่อแกวถูกหลอมละลายแลวจะนำไป

ผานเคร่ืองข้ึนรูปใหแกวมีลักษณะเปนทอ แลวจึงนำ

เขาสูแมพิมพเพื่อทำการเปาใหไดรูปทรงตามแบบ 

แลวจึงปลดชิ้นงานออก แมพิมพแกวจะมีลักษณะที่

คลายคลึงกับแมพิมพเปาพลาสติก โดยทั่วไปแมพิมพ

แกวจะนำมาใชในการผลิตขวด แกวน้ำ เปนตน  

4. แมพิมพเซรามิกส เซรามิกสเปนวัสดุนินทรีย

ที่ไมใชโลหะ อาศัยการนำวัสดุที่แตกตางกันมารวม

เขาดวยกัน เชน ดิน หิน แร ยิปซัม ซีเมนต เปนตน 

จากการประสานกันของวัสดุตางๆ ทำใหเซรามิกสมี

คุณสมบัติที่แตกตางกัน เชน จุดหลอมเหลว การ

กัดกรอน สภาวะเปราะตอภาระทางกล เปนตน ดวย

เหตุที่เซรามิกสมีโครงสรางท่ีแตกตางกันทำใหการทำ

ผลิตภัณฑจากเซรามิกสมีอยูหลายวิธี เชน การอัดขึ้น

รูปในสภาพอัดแหง การอัดขึ้นรูปในสภาพเปยก การ

อัดรีดขึ้นรูป การเผา และการเจียระไน 

5. แมพิมพยาง หมายถึง แมพิมพที่ ใชในการ

ผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนที่เปนยาง เชน ชิ้นสวน

ยานยนต ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจะนำยาง

แทงที่แข็งตัวมาผานความรอนเพื่อใหยางอยูในสภาพ

หลอมเหลวและจึงทำการฉีดหรืออัดยางที่อยูในสภาพ

หลอมเหลวเขาสูแมพิมพแลวจะปลอยใหยางเย็นตัว

เพ่ือใหเกิดการแข็งตัวเปนรูปรางของผลิตภัณฑตาม

แบบแมพิมพ  

ที่มาของรูป www.siammould.com 

ที่มาของรูป http://oyeaoyea.wordpress.com/

2010/08/29/ceramic-slip-casting/ 

ที่มาของรูป Yongxing Shoe Mould Factory 
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 สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพ ไทยดำเนิน
กิจกรรมมาอยางตอเนื่อง ถือกำเนิดมาจากการ
รวมกลุมของผูประกอบการจำนวนหน่ึง โดยเริม่
จากการเปนชมรมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย 
กระทัง่ในเดอืนตลุาคม 2531 จงึจดทะเบยีนเปน
สมาคม จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลากวา 25 ป
แลว มีสมาชิกคงสภาพที่ไดรับสิทธิประโยชน
ภายใตการชำระคาบำรุงมากกวา 350 ราย 
ภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
บรหิาร ทีม่ ีอาจารยกมล นาคะสวุรรณ เปนนายก
สมาคมฯ คนปจจุบัน 

วัฒนธรรมองคกรและบุคลากรคือ กุญแจแหง
ความสำเร็จ 

สมาคมอตุสาหกรรมแมพมิพไทยเปนหนวยงาน

เอกชนทีไ่มหวงัผลกำไร เพราะฉะนัน้การดำเนินกจิกรรม

ใดๆ ของสมาคมจำเปนตองขอความรวมมือจาก

หนวยงานรัฐรวมถงึองคกรเอกชนอ่ืนท่ีเกีย่วของ โดยเฉพาะ 

ในเรือ่งงบประมาณและเงนิสนับสนนุท่ีใกลชดิท่ีสดุ คอื 

กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรมอัน

เปนหนวยงานตนสังกัด รวมไปถึงหนวยงานอ่ืนๆ  

เชน สถาบนัไทย - เยอรมนั รวมถงึสำนกังานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นอกจากน้ีในสวนของ

ภาคเอกชน ทางสมาคมฯ ยังมีความเชื่อมโยงกับ

หนวยงานท้ังในและตางประเทศหลายแหง 

โดยพัฒนาการของอุตสาหกรรมแมพิมพไทย 

เปนไปอยางตอเนื่องและขยายวงออกไปตามลำดับ 

ยกตัวอยาง เชน จากท่ีเคยผลิตแมพิมพขนาดเล็ก 

ปจจุบันกลายเปนแมพิมพขนาดใหญที่มีความซับซอน

มากขึ้น ครอบคลุมกลุมของวัสดุที่ ใช ในการผลิต

ผลติภณัฑทีม่คีวามหลากหลายมากข้ึน เชน พลาสตกิ 

ยาง อะลูมิเนียม ฯลฯ และท่ีสำคัญท่ีสุดคือ มีการ

 
ความสำคัญของอุตสาหกรรมแมพิมพตอภาคอุตสาหกรรม 
รัชนีกร  ไพยชำนาญ / กีรตินันทน  ศรีเมือง 

เปดมุมมองนายกสมาคม 
อุตสาหกรรมแมพิมพไทย 
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ขยายวงกวางขึ้นไปสูระดับที่สามารถตอบสนองการ

ผลิตชิ้นสวนใหญๆ เชน อุตสาหกรรมยานยนตได 

“ขอเรียนวาจริงๆ แลวไมมีอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น

และแขง็แรงกอน เหมอืนกบัการทีอ่ตุสาหกรรมยานยนต

เกิดในเมืองไทยก็ไดทำใหอุตสาหกรรมแมพิมพ 

เติบโตไปดวย เชนเดียวกับการพัฒนาและขยายตัว

ทางแมพิมพที่เพิ่มข้ึนก็เพราะเราไดรับการชวยเหลือ

และสนบัสนนุในเรือ่งของ Know - how ตางๆ จากผูซือ้

และผูวาจางแมพมิพ เราตองไมลมืสิง่น้ี” อาจารยกมล

กลาวเสริม 

ความกาวหนาและความสำเรจ็ตางๆ ทีเ่กดิขึน้ใน

สมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพ ไทย อาจารยกมล 

เน นถึ งลั กษณะเดน ท่ี เป นจุ ดแข็ งของสมาคม

อุตสาหกรรมแมพิมพไทยคือ การมีบุคลากรที่ยังคง

คลุกคลีอยูในแวดวงแมพิมพอยางตอเน่ือง ไดมีสวน

ชวยทำใหสมาคมพัฒนาอยางเปนระบบ “การพัฒนา

บุคลากรในสาขาแมพิมพถือวาสำคัญมาก ดังเชน 

ดร.ดำริ สุโขธนัง อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ซึง่ทานมคีวามผกูพนัตัง้แตจดุกำเนดิ และทานกเ็ริม่ตน

ชีวิตราชการท่ีนี่ ทานใหความสำคัญในเร่ืองน้ีมาก 

เปนผลทำใหเกิดโครงการตางๆ เพื่อการพัฒนา

บคุลากรท่ีเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพและมีความตอเน่ือง 

โดยทานเองมีสวนรวมดวยโดยตลอด ดวยความ

พรอมในขั้นพื้นฐานนี้เองทำใหสมาคมฯ ขับเคลื่อน

กิจกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ความโชคดี

ประการหน่ึงของสมาคมฯ ก็คือ การท่ีมีหลายทาน 

ยงัเปนคณะกรรมการบรหิารสมาคมอยู รวมไปถงึทกุทาน

ซึง่ไมไดเปนกรรมการ แตกใ็หการสนบัสนนุเปนอยางดี

มาโดยตลอด ลวนมีสวนรวมที่ทำใหสมาคมของเรา

ไดพัฒนาและมีวัฒนธรรมองคกรที่ดีที่ผมสามารถ

สมัผสัได เนือ่งจากวาผมไดเขามาอยูในสมาคม 18 ปแลว 

จนวันนี้มีโอกาสเปนนายกสมาคมฯ ทุกทานลวนแต

เปนคนที่มีจิตวิญญาณมุงมั่นต้ังใจที่จะเห็นสมาคม

อุตสาหกรรมแมพิมพ ไทยเติบโตไปในทิศทางท่ี 

ถูกตองเหมาะสม แม ใครจะเปนนายกสมาคมฯ 

หมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันไป แตเราก็ยังมีคนรอบขาง

ที่เปนคนใหขอคิด ใหคำปรึกษาและแนวทางในการ

ขับเคลื่อนบทบาทภารกิจตางๆ” อาจารยกมลกลาว 

รวมกับภาครัฐและภาคการศึกษาในการสราง
และพัฒนาบุคลากร 

ในสวนของกิจกรรม สมาคมมีการจัดอบรม

สัมมนาเพื่อหวังเพ่ิมพูนทักษะความรู โดยมีบุคลากร

ที่ประสบความสำเร็จมากอนในแตละเรื่องเปนผู

ถายทอดประสบการณ โดยเนนความรูที่ครอบคลุม 

เชน ความรูดานเทคโนโลยีการผลิต ออกแบบ และ

สรางแมพิมพ รวมถึงเรื่องวัสดุตางๆ และเทคโนโลยี

ที่จะเอามาใช ในเชิงลึกสูผูปฏิบัติ ขณะน้ีสมาคม

อุตสาหกรรมแมพิมพมีการจัดอบรมสัมมนาใหกับ

สมาชิกรวมไปถึงผูที่สนใจอ่ืนๆ ที่ไมไดเปนสมาชิก

สมาคมดวย โดยสมาชกิของสมาคมอุตสาหกรรมแมพมิพ

ที่ประกอบดวยสมาชิกท่ีเกี่ยวของกับการผลิตแมพิมพ 

ทั้งผูประกอบการ ผูขายเครื่องจักรและวัสดุ ผูขาย

ซอฟตแวร หรือแมกระทั่งผูซื้อแมพิมพ นอกจากน้ียัง

มีสมาชิกที่เปนสถาบันการศึกษาอีกดวย ปจจุบัน

สมาคมแมพิมพไดเปนสื่อกลางในการประสานงาน

ระหวางผูประกอบการกับสถานศึกษาหลายแหง 

ในการจัดหาบคุลากร ทำใหเกดิความรวมมอืในรปูของ

การใหทุนการศึกษาและการจางงานเพิ่มมากขึ้น 

“ทางสมาคมแมพิมพของเราไดพยายามที่จะสราง

โอกาสบนความพรอมท่ีมี เพื่อใหการสนับสนุน 

 ึ ้ ไป  ั ี่
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ดานการศึกษา ตอนน้ีเราเขาไปมีสวนรวมต้ังแตการ

รางมาตรฐานไปสูการกำหนดและพัฒนาหลักสูตร 

ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรสาขาแมพิมพผมขอ

เรียนวาเรา  

 1. มีรูปแบบ  

 2. มีแนวทาง  

 3. มีผลดำเนินการท่ีชัดเจน  

แตสิ่งที่เราติดก็คือ เรายังขาดในเรื่องของ

กระบวนการ ท่ีจะนำ เข าสู ก าร ศึกษาในระบบ 

นอกจากนี้ เรายังประสบปญหาที่ปริมาณความ

ตองการชางแมพิมพของอุตสาหกรรมแมพิมพหรือ

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ ซึ่งในขณะน้ีความตองการมี

มากกวาจำนวนบุคลากรท่ีเราผลิตออกมาได ซึ่ง

ปญหานีน้บัวนัจะรนุแรงมากข้ึนเปนลำดบั” อาจารยกมล

แสดงความเห็น 

เนน Q, C, D มากกวา R&D 
“ตองเรียนวางาน R&D (Research&

Development) คอื ตองพดูกนัท่ี End Products เปนหลกั 

เชน โรงงานนี้ทำโทรศัพท แวนตา ปากกา รถยนต 

เมือ่พูดถงึ R&D จะพูดถงึการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ 

ถาถามวา R&D ทางดานแมพิมพมีไหม ตอบวาไมมี

หรือถามีกน็อยมาก ถามาทำ Research แลวตองใช

แมพิมพตนแบบประการแรกมันตองใชตนทุนมาก 

ถาในตางประเทศมีการทำ Research เกีย่วกบัแมพมิพ 

ยกตัวอยางเชน การขึน้รปู สมมตวิาเปนชิน้สวนยานยนต

สักชิ้น เชน วิจัยวาสามารถใชแมพิมพชนิดอื่นที่

สามารถขึ้นรูปแบบเดียวกันไดหรือไมโดยที่โครงสราง

เหมือนเดิม นี่คือ การวิจัยวิชาการทางดานแมพิมพ 

แตงานวิจัยชนิดนี้มันจะไมสามารถทำไปใหสอดคลอง

ควบคูกบัการวาจางและตอบสนองเพ่ือการผลิตช้ินสวน

ในคราวเดียวกันได เพราะงานลักษณะน้ีจะเปนงาน

วิจัยทางวิชาการที่ตองลงทุนคอนขางสูงและใชเวลา 

โดยปกติแลว ในการวางแผนรวม ตัวอยางเชน  

การพฒันารถยนตรุนใหมแตละครัง้ จะกำหนดแผนงานรวม 

(Master Schedule) ที่ครอบคลุมการผลิตแมพิมพ 

หรือ Tooling อื่นๆ ไวทั้งหมด ดังนั้นงานการศึกษา

เพ่ือการพัฒนาตางๆ ทีม่นีัน้จงึมกัจะเปนขัน้ตอนปลีกยอย 

(Operation Process) มากกวาเปนการ Research 

เพ่ืองานวิชาการ ดงันัน้เรือ่งของ R&D มนัจงึไมชดัเจน

ในสวนของแมพิมพ ซึ่งตางกับ R&D ที่ เปนใน

ลักษณะท่ีเปนผลิตภัณฑสำเร็จรูป หรือ End Product 

เสยีมากกวา สวนการพัฒนาทีต่องการจริงๆ ทีเ่กีย่วกบั

แมพิมพ จึงเปนในแนวทางหลังจากท่ีไดรับการวาจาง 

(Order) มาแลว ทำอยางไรจะให Q, C, D ใหได

ตามท่ีลูกคากำหนด Quality คือ ผลิตใหไดคุณภาพ

ตรงตามขอกำหนด Cost หรือราคาที่ทำอยางไรให

แขงขันได และ Delivery ที่ตองทำอยางไรใหงาน

สามารถสงมอบใหทันเวลาน่ันเอง”  

“ปจจุบันหลายสิ่งหลายอยางท่ีเกี่ยวของกับการ

ผลิตแมพิมพ มีการยกระดับการผลิตและมีการแกไข 

ซึ่งมีผลทำใหคุณภาพแมพิมพดีขึ้น แตเปนไปอยาง

ชาๆ ลูกคาหรือผูวาจางก็มีสวนอยางมาก เราเรียนรู

และพัฒนาเทคนิควิธีการตางๆ โดยลูกคาโดยเฉพาะ

บริษัทตางชาติ มีสวนชวยในการพัฒนาอยางมาก 

เชน ในอดีตการเรียนรูของผูประกอบการไทย 

ในอุตสาหกรรมแมพิมพเริ่มจากการเรียนรู เพื่อ

ซอมแซมแมพิมพที่บริษัทตางชาตินำเขามากอน หลัง

จากการใชงานแลวมีการเสื่อมสภาพ จากน้ันจึงมีการ

พัฒนามาเปนการออกแบบและสรางแมพิมพใหม 

้ ้
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ประเทศเพ่ือนบานมีการสงคนเขามาฝกอบรมเพ่ือ

ถายทอดความรูประสบการณ” 

“ในการจัดกิจกรรมในประเทศเพ่ือนบาน  

สวนหน่ึงท่ีเห็นถงึการประสบความสำเร็จของการจัดงาน 

ดังเชน ในวันสุดทายของกิจกรรม หลายบริษัท 

มีบริษัทตางชาติมารับไปพบเพ่ือเจรจาธุรกิจ โดยมี

ความเห็นวาการลงทุนดานอุตสาหกรรมในกลุม AEC 

นั้นคงไมเปนลักษณะกาวกระโดด แตจะเปนลักษณะ

ของการรวมทุนกันกอน ซึ่งในอนาคตอาจนำไปสูการ

เขาไปลงทุนในตางประเทศของนักลงทุนไทย เมื่อถึง

ขั้นนั้นประเทศไทยอาจมีบทบาทในการใหการ

สนับสนุนประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาบุคลากร 

ในการเรียนรูขั้นตอนยอยๆ ตางๆ เชน การออกแบบ 

การจัดทำชิ้นสวนดวยเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ การ

ประกอบแมพิมพ การทดลองและปรับปรุงแกไข 

การขัดเงาผิว การชุบเคลือบ เปนตน การที่จะกาวไป

สู จุดนั้นไดคือ เรามีความพรอมท่ีจะสนับสนุน 

ผูประกอบการท่ีจะลงทุนใน AEC ทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรม

ตางๆ ตองการการสนับสนนุจากภาครัฐอยูเหมอืนเดมิ 

ไมสามารถทำโดยลำพังไดอยางแนนอน” 

“สิ่งท่ีคิดวาผูประกอบการหลายรายยังตองการ

ความชวยเหลือคือ ขั้นตอนการทำตลาดตางประเทศ 

และการลงทุน สมาคมฯ ไดเตรียมการเพ่ือที่จะ

สามารถแนะนำหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือรับผิดชอบ 

ใหกับทางสมาชิกดวย” 

“นอกจากน้ีสมาคมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย

ยังไดเขาเปนสมาชิกสมาพันธสมาคมแมพิมพแหง

เอเชีย ชื่อยอวา FADMA : the Federation of Asian 

Die and Mould Associations ซึ่งประกอบดวยกลุม

ประเทศในเอเชีย เชน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ไตหวัน ญี่ปุน จีน เกาหลี เปนตน ใน AEC 

มีหลายประเทศท่ีกอต้ังสมาคมแมพิมพแลว ไดแก 

สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ไทย 

เนื่องจากวา FADMA มีประเทศสมาชิกนอกเหนือไป

จากที่อยูในกลุม AEC จึงเห็นวานาจะเปนอีกชองทาง

จากงายๆ จนกระทั่งท่ีมีความยากซับซอนมากขึ้น 

โดยท่ีหลายๆ ทานเร่ิมจากการเปนลูกนองจนกาวเขา

สูการเปนเจาของกิจการเองได ซึ่งการพัฒนาขีด

ความสามารถของชางแมพิมพในบานเรา ปจจุบันใน

บางกิจการนั้นอาจไมจำเปนตองมีช างเทคนิค 

ชาวตางชาติแลว  

อยางไรก็ตาม ไทยเราก็ยังตองการในสวน 

Knowledge, Technical และ Experience Transfer 

จากตางชาติอยูอีกมาก เพื่อที่ เราจะไดยกระดับ

เทคโนโลยกีารผลติของเราใหดขีึน้ ปจจบุนัผูประกอบ

การไทยบางรายสามารถผลติช้ินสวนอากาศยานไดแลว 

ท้ังนีแ้มพมิพเปนสวนประกอบสำคญัหลกัเพือ่การผลติ

ดังกลาว ดวยเหตุผลที่เปนชิ้นสวนที่ตองการความ

ละเอียดเที่ยงตรงที่สูงมาก แมพิมพยิ่งตองมีความ

แมนยำสูงกวา เปนสิ่งท่ีเราตองพัฒนาตอไป” 

 

เตรียมความพรอมสู / สู AEC 
“ปจจุบันมีการพูดถึง AEC เขมขนข้ึน เราไดมี

การใหขอมลูและจดักจิกรรมเพือ่การสรางความพรอม

ของสมาชิกในการเขาสู AEC รวมถึงโอกาสใน

ทางการตลาด เชน สมาคมมีการจัดกิจกรรมนำ

สมาชิกไปสูประเทศเพ่ือนบานท่ีเปนสมาชิก AEC 

เพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูและสรางโอกาสในการลงทุน 

สดุทายเราคาดหวงัวาในอนาคตเมือ่ผานไปถึงขัน้ตอน

ที่ผูประกอบการไปลงทุนใน AEC เราจะตองมีความ

พรอมในเรื่องของการจัดอบรมทางเทคโนโลยีหาก
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หนึง่ทีจ่ะดึงเขามาเพ่ือชวยพฒันาอุตสาหกรรมแมพมิพ

ไดดวย แตไทยเราอาจจะตองเปนสื่อกลางเพ่ือใหเกิด

โครงการและกิจกรรมตางๆ ขึ้น ดวยเหตุผลท่ี

ประ เทศไทยเรา เปนประ เทศที่ มี ศั กยภาพใน

อุตสาหกรรมแมพิมพที่กาวหนาแลว” 

อาจารยกมลยังชี้ใหเห็นถึงศักยภาพการแขงขัน

กันในกลุม AEC โดยกลาวถึงอุตสาหกรรมแมพิมพ

ไทยวาหากใหจดัลำดับคาดวาไทยคงไมไดอยูลำดับแรก 

โดยมีกรอบจากศักยภาพตามการเจริญเติบโตของ

องคกรที่สนับสนุนอุตสาหกรรมแมพิมพในประเทศ 

“ในทรรศนะของผมลำดับท่ี 1 คิดวาเปนสิงคโปร  

ผมคิดวาเราอยูเหนืออินโดนีเซีย แตไทยกับมาเลเซีย

เรายังไมทิ้งกันคือ เปนอนัดับ 2และ 3 สวนฟลิปปนส

จะรั้งทายสุด สวนการมองการเจริญเติบโตในอนาคต

อันใกลนี้คิดวานาจะเปนเวียดนาม ตามมาดวยพมา 

ตอไปเวียดนามจะนากลัวในเรื่องของบุคลากรที่มี

ความอดทนและขยัน สวนพมาจะนากลวัในเร่ืองของโอกาส

ที่จะเปนเปาหมายการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ” 

“ถึงแมวาเรายังตองมีการลงทุนสูงในเร่ือง

เครื่องจักรกล เนื่องจากวาเรายังผลิตเครื่องจักรผลิต

แมพิมพเองไมไดยังตองนำเขา รวมถึงซอฟตแวรที่ใช 

จนถึงวนันีค้นไทยยงัไมสามารถพฒันาซอฟตแวรเพือ่ใช

ในการออกแบบเพื่อการผลิตแมพิมพ และเรื่องวัสดุ

แมพิมพทั้งเปนเหล็กกลาธรรมดาถึงเหล็กพิเศษ 

ปจจุบันนี้ประเทศไทยยังไมมีโรงถลุงเหล็กพิเศษ  

ผมคิดวายังอีกนานที่ไทยจะผลิตเครื่องจักรกลเพื่อใช

ในการผลิตแมพมิพทีม่คีวามละเอยีดสงู ซอฟตแวรอาจ

มคีวามเปนไปไดมากกวา เหลก็พเิศษผมคิดวายงัอกีไกล

อาจจะใชเวลาประมาณ 20 ป แตในเรือ่งความพรอม

เร่ืองคนเรามีรูปแบบการพัฒนาที่ตอเน่ืองมาโดย

ลำดับ ดังนั้น ถาวันนี้โฟกัสไปที่ AEC ผมคิดวาดาน

ศักยภาพบุคลากรเราพรอม” 

 
ญี่ปุน แรงผลักดันแมพิมพไทย 

“ในสวนขององคกรตางประเทศที่เราไดรับ

ความชวยเหลือสนบัสนนุอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง

การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

แมพิมพ ที่เห็นไดชัดมากที่สุดคือ ประเทศญี่ปุน ซึ่งมี

ทั้งองคกรท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม มีทั้งนโยบายและงบ

ประมาณท่ีสนับสนุนเขามาในบานเรา ก็เลยทำใหการ

ดำเนินกิจกรรมของทางสมาคมฯ มีความเปนไปได

มากขึน้ มปีระสทิธิภาพมากข้ึนโดยการท่ี  

 1. มงีบประมาณสนับสนนุ  

 2. มบีคุลากรท่ีเปนผูเชีย่วชาญมาชวยเรา  

ที่สำคัญมากกวานั้นองคกรของประเทศญ่ีปุนมี

ความเก่ียวโยงกับนักลงทุนและผูประกอบการญ่ีปุนใน

ประเทศไทยเพ่ือเขามาชวยสนบัสนนุอกีแรงหนึง่ ซึ่งมี

ประเทศอื่นนอกจากนี้ แตผมอยากจะเรียนเปน

ตัวอยางวา ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศท่ี ใหการ

สนับสนุน สงเสริม และมีความมุงมั่นตั้งใจท่ีจะพัฒนา

อุตสาหกรรมแมพิมพของไทยท่ีชัดเจนมากกวา

ประเทศอื่น” 

อยางไรก็ดี จากการที่ในปจจุบันมีบริษัทญี่ปุน

ยายฐานการผลิตมาประเทศไทยเปนจำนวนมาก 

อาจารยกมลไดใหความเห็นวา “ญี่ปุนมีแรงผลักดัน

ในการยายฐานการผลิตออกสูตางประเทศอันเนือ่งมาจาก

คาแรงภายในประเทศแพงทำใหตนทนุการผลติสงู ถาผลิต

จากตางประเทศจึงจะสูราคาได เพราะฉะน้ันหาก

ถามผมวาแลวไทยเรามีโอกาสตรงไหน ผมคิดวาถา

เราทำในเร่ืองของ Q, C และ D คือ ผลิตใหได

คุณภาพตามมาตรฐานและขอกำหนด ดวยราคาที่

แขงขันได และพัฒนาใหสามารถลดเวลาลงได ไทย

เราก็ยังมีโอกาสอยู” 
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ผูประกอบการไทยและเพ่ือการขอความชวยเหลือ 

จากองคกรรัฐ” 

“ทกุวนันีม้กีารผลิตบคุลากรออกสูวงการแมพมิพ

ทั้งจากการศึกษาในระบบซ่ึงเพ่ิมขึ้นแตก็ยังขาด 

ในสวนของกระบวนการนำเขาสูระบบการศึกษาคือ 

ไมคอยมีการเปดสาขาแมพิมพในสถาบันการศึกษา 

เน่ืองจากเปนงานที่เหน่ือยและเปนงานท่ีมือเลอะ 

เหม็นน้ำมัน เด็กสมัยนี้ชอบเลนคอมพิวเตอรมากกวา

และมีทางเลือกมากกวา เด็กที่เลือกเรียนเองก็เลือก

ในสวนของงานดีไซน จึงหาคนเรียนยาก เมื่อจบออก

มาก็อาจไมเลอืกทำงานโดยตรงกับงานทางดานแมพมิพ 

ซึ่งเรายังขาดในทุกระดับนับตั้งแตผูชวยชางแมพิมพ

เลยทีเดียว” 

“สุดทายขอฝากวาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร

สาขาชางแมพิมพใหเปนวาระแหงชาติที่ทุกคนตอง

ชวยกัน เริ่มตั้งแตสถาบันครอบครัว นโยบายแผน

พัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ นโยบายแผนการจัดการ

ของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ขาราชการ มหาวิทยาลัย 

ปจจุบันผูปกครองไมสนับสนุนใหลูกหลานเขาไปเรียน

ทางชางเทคนคิเพราะเปนหวงในเรือ่งของความปลอดภัย

ของลูกในระหวางการเรียน ในสวนน้ีจึงตองอาศัย

ความรวมมอืจากสถาบันสงัคมในการแกปญหา รวมทัง้

เด็กไทยยังขาดขอมูลเกี่ยวกับอาชีพและการประกอบ

อาชีพในอนาคตวาตองเรียนอะไรบาง” อาจารยกลาว

สรุปไวอยางนาสนใจ 

ขอคิดตอบีโอไอและภาครัฐ 
“อยากใหบีโอไอเปดกวาง ทบทวนและใชกฎ

ระเบียบชวยสงเสริมสนับสนุน รวมท้ังผลักดันให

อุตสาหกรรมแมพิมพไทยไดเดินไป อยากใหทาง

ราชการโดยมีบีโอไอเปนตัวอยางของทุกกระทรวง ให

ชวยทบทวนกฎเกณฑที่จะมาชวยชดเชยในจุดที่เปน 

ขอเสียเปรียบที่ผมวิเคราะหมา ซึ่งลวนแตเปนองค

ประกอบท่ีสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับโอกาสที่มี 

ใหผูประกอบการไทยไดรับการสนับสนุนมากขึ้น  

ผมอยากใหเปนแบบนั้น อยางไรก็ตาม ผมคิดวาการ

เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมแมพิมพไทยเปนไป

อยางรวดเร็วมากกวาที่ผานๆ มา” 

“ตัวเลขจำนวนผูประกอบการแมพิมพ ใน

ประเทศไทยท่ีเปนทางการมีไมนอยกวา 20,000 ราย 

อาจจะมีหลายบริษัทไมตองการเปดตัววาอยู ใน

อุตสาหกรรมแมพิมพ บางสวนอาจไมตองการเขามา

เปนสมาชิกของสมาคมฯ ทีส่ำคญักวานัน้อตุสาหกรรม

แมพิมพเราสนับสนุนการผลิตชิ้นสวนทุกอุตสาหกรรม 

บางอุตสาหกรรมลงทุนครอบคลุมท้ังการผลิตและแมพมิพ

ภายในของเขาเอง หลายบรษิัทก็ไมตองการเติบโตไป

มากกวานี้แลวดวยเหตุผลตางๆ  แตในขณะท่ีโรงงาน

ทีม่ขีนาดใหญอาจจะเกิดและพฒันามาจากระดับกลาง 

โรงงานแมพมิพขนาดใหญมากทีเ่ปนทางการมีไมกีโ่รง 

และยิง่ขนาดใหญมากเจาของเงินจะเปนตางชาติทัง้หมด 

เชน บริษัทญี่ปุน ขณะเดียวกันมีอยูบางบริษัทที่

เจาของเงินเปนตางชาต ิ แตประธานบรษิทัเปนคนไทย 

เพื่ออาศัยขอได เปรียบทางสิทธิประโยชนที่ เปน 
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อตุสาหกรรมแมพมิพ (Mould & Die Industry) 
เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีความสำคัญยิ่ง
ตอการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต
รวมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่อตุสาหกรรม 
ชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมของเด็กเลน 
และอุตสาหกรรมเซรามิกส ประเทศที่มีความ
เจริญกาวหนาทางอุตสาหกรรม อาทิ เยอรมนี 
ญี่ปุน สหรัฐฯ เกาหลี ไตหวัน ลวนให     
ความสำคัญและใชฐานความแข็งแกรงใน
อุตสาหกรรมแมพิมพขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจของประเทศ 

 สำหรับอุตสาหกรรมแมพิมพในประเทศไทยน้ัน 

ยังถือวาเปนอุตสาหกรรมที่ตองการการพัฒนาใน

ระดับสูง เนื่องจากมีขีดความสามารถในการผลิตต่ำ 

อีกทั้งยังขาดแคลนแรงงานฝมือและผูเช่ียวชาญ ซึ่ง

เปนปญหาเรื้อรัง และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมมาโดยตลอด  

 ดังนั้นการวางนโยบายผลิตกำลังคนเพ่ือปอนเขา

สูภาคอุตสาหกรรมแมพิมพจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง

และเปนสิ่งที่จะตองรีบดำเนินการ ซึ่งหนวยหลัก     

ความสำคัญของอุตสาหกรรมแมพิมพตอภาคอุตสาหกรรม 
ศัลยา อักษรมัต / รุงกานต คำภา 

ที่ทำหนาที่นี้ก็คือ สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยกอง

บรรณาธิการวารสารสงเสริมการลงทุน ไดมีโอกาส

สัมภาษณนายอกนิษฐ คลังแสง เกี่ยวกับนโยบาย

ของ สอศ . ในการสนับสนุนและแก ไขปญหา

ขาดแคลนกำลังคนในอุตสาหกรรมแมพิมพของไทย 

รวมท้ังการเปนหนวยงานหลักท่ีจะชวยยกระดับ

มาตรฐานของอุตสาหกรรมดังกลาวใหมีขีดความ

สามารถในการแขงขันและกาวสูมาตรฐานสากล 

ทิศทางพัฒนาอาชีวศกึษาไทยภายใตคณะกรรมการ 
รวมภาครัฐ-เอกชน 
 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) เกี่ยวกับภาพรวมของการพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศไทยคือ การพัฒนากำลัง

คนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

โดยมีวัตถุประสงค 

อาชีวศึกษา 
กับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
Mould & Die ของไทย 
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นายอกนิษฐ คลังแสง 

ประการแรก ผลิตคนเขาไปสูระบบ 

ประการทีส่อง ผลติกำลังคนเพ่ือเปนผูประกอบการ 

อาชีพอิสระ  

 สำหรับอุตสาหกรรมแมพิมพ หรือ Mould & Die 

ก็มีนโยบายผลิตคนเชนเดียวกัน แตปญหาที่ผานมา

ของภาคการศึกษาคือ ปริมาณกำลังคนและคุณภาพ

ของนักศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของภาค

อุตสาหกรรม ซึ่งจากที่เราไดศึกษาก็พบวาภาครัฐ

และภาคเอกชนไมไดรวมมือกันอยาง

แทจรงิทีจ่ะแกปญหาเหลานี ้สถานศึกษา 

ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา

อยากผลิตอะไรก็ผลิตไปแลวผูใชก็รอ

รับผลผลิตที่เขาไมตองการ และก็เกิด

ปญหาแรงงานไมเพียงพอ แรงงาน

ไมมีศักยภาพ 

 สอศ. ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว 

ซึ่งเราก็ไดศึกษาตัวอยางจากประเทศ

พัฒนาแลวท่ีเขาประสบความสำเร็จ 

ในการพัฒนาภาคการพัฒนากำลังคน  

ใหสอดคลองกับความตองการของ   

ภาคอุตสาหกรรมน้ันเขามีความรวมมือที่เรียกวา  

PPP : Public Private Partnership หรือ สอศ. เรา 

ใชวา “ผูใชรวมคิด ผูผลติรวมกำหนดภายใตบริบท    

ความรับผิดชอบ” เปนความรวมมือระหวาง ผูผลิต   

ก็คอื สอศ. และผูใชคอื ภาคอตุสาหกรรมในการผลิต 

นักเรียน นักศึกษาเขาสูตลาดแรงงานใหสอดคลอง

กับทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 ถาเปนในระดับอดุมศึกษาท่ัวไปจะเรียกวา สหกิจ 

ศึกษา (Co-operative Education) สวนในระดับ

อาชีวศึกษาก็จะคลายกันเรียกวา ระบบทวิภาคี Dual 

System หรือ Dual Vocational คำวาทวิภาคีความ

หมายโดยนัยยะคือ ฝายท่ีเปน Demand Side กับ 

Supply Side ผูที่ ใชกับผูผลิตท้ังสองฝายจะตอง    

เขามาคุยกัน รวมมือกันต้ังแตวิเคราะหปริมาณ

บุคลากรที่ตองการท้ังปจจุบันและอนาคต รวมทั้ง

วิเคราะหคุณสมบัติและศักยภาพที่เขาตองการโดย   

มีคณะกรรมการรวมกันเรียกวาคณะกรรมการรวม

ภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 

(กรอ. อศ) 

 กรอ. อศ. มีหนาที่วิเคราะหปญหาอุปสรรค และ

เสนอแนะแนวทางแกไข ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห

คุณสมบัติและปริมาณของแรงงานท่ีตองการ แลวมา

วางแผนการผลิตกำลังคนรวมกัน ตั้งแตจัดทำ

หลักสูตร วางแผนการเรียนการสอน 

รวมกัน ประเมินผลรวมกัน เปนการ

พลิกโฉมระบบการศึกษาโดยจัดการ

ศึกษาเปนระบบทวิภาคี ในกรอบการ

ดำเนินการภายใต กรอ.อศ. มีภาครัฐ

และภาคเอกชนเปนกรรมการรวมกัน

อยางละ 50:50 องคประกอบหลักจะ   

มีผู แทนระ ดับนโยบายจาก รัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัย

และผู แทนของสถานประกอบการ  

ไดแกสภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา 

องคกรทางวิชาชีพ อาท ิ อุตสาหกรรม 

Mould & Die ก็จะมีผูแทนของอุตสาหกรรมน้ีเขามา

เปนกรรมการ รวมท้ังผูแทนจากนิคมอุตสาหกรรม

ตางก็เขามารวมกันเปนกลุมระดับนโยบาย สวนกลุมที่

จะตองขบัเคลือ่น นำผลท่ีไดไปปฏิบัติจริงๆ ก็จะเปน

ระดับสถาบันระดับวิทยาลัยกับสถานประกอบการ

แตละแหงที่เขารวมโครงการ 

 ภายใตหลักการที่เรียกวา Tailor-made หรือ 

Made-to order กลาวคือ หลักสูตรของเรา      

เปนหลักสูตรแกนกลางแตสามารถยืดหยุนได ใน

ระดับสถานศึกษากับผูประกอบการเพื่อให เปน 

Tailor-made จริงๆ ซึ่งจากนโยบายนี้ก็ไดรับการ

ตอบรับอยางดีมากจากสถานประกอบการ ถือวาเปน

นโยบายท่ีลงตัวที่สุดขณะน้ีทานรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต ฉายแสง ทานกม็ ี

นโยบายสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับภาคเอกชน
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ใหมากท่ีสุด นอกจากจะเปนการผลิตแรงงานใหตรง

กับความตองการของตลาดแลว ยงัจะเปนการยกระดบั 

มาตรฐานอาชีวศึกษาไปสูระดับแรงงานอาเซียนและ

แรงงานสากล 

 
ผูใชรวมคิด ผูผลิตรวมกำหนด พัฒนาระบบ 
“ทวิภาคี” 
 สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรปกติ

นักเรยีนอาชีวศกึษาท้ังระดบั ปวช. และ ปวส. จะตอง 

มีการเรียนภาคทฤษฎีในหองเรียนและตองฝกงานใน

สถานประกอบการอยางนอย 1 ภาคเรียน หรือไมต่ำ

กวา 4 เดือน แตในระบบทวิภาคีนั้นจะ

บังคับใหนักเรียนตองฝกประสบการณ

วิชาชีพอยูในสถานประกอบการศึกษา

อยางนอยกึ่งหนึ่งของเวลาเรียน 

 ทั้งหมด จะเห็นไดวาการเรียนใน 

ระบบปกตจิะเรยีกวาฝกงาน แตชองทาง 

ระบบทวิภาคีจะเรียกวาฝกประสบการณ 

วิชาชีพ  

 ยกตัวอยางอุตสาหกรรม Mould & Die ก็จะมี

การออกแบบหลักสูตรในกลุมวิชาทักษะวิชาชีพ   

พื้นฐานที่เหมาะจะประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมนี้

และเรียนวิชาทักษะชีวิตในสถานประกอบการ คือ

เรียนรูจากชีวิตจริง เขาทำงานเหมือนพนักงานของ

บรษิทัทกุประการ ไมวาจะเปนชุดแตงกาย เวลาเขางาน 

ออกงาน อาจารยที่อยูในสถานศึกษาก็ตามไปสอน

เพื่อเสริมสรุปในเรื่องสาระหลักทฤษฏี และอาจารยที่

อยู ในสถานประกอบการที่เรียกวาครูฝกก็ทำหนาที่

ฝกจริงในสถานการณจริงนักศึกษาก็จะมีรายได

ระหวางเรียน เสมือนกับพนักงานทุกประการมีคา

สวัสดิการทุกอยางเหมือนพนักงาน  

 กลุมที่ เรียนในหลักสูตรทวิภาคีจะเหนือกวา  

กลุมการเรียนการสอนปกติเพราะไดเตรียมตัวเปน   

พนกังานจรงิ ถาทำงานเขาตากม็โีอกาสไดเขาเปนพนกังาน 

ของบริษัท นักศึกษาจึงมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนา

ศักยภาพและความสามารถของตัวเองมีความตั้งใจที่

จะฝกงานในสถานประกอบการ เพราะจะไดลงสนาม

จริงไดจับเครื่องไมเครื่องมือ เครื่องจักรของจริงที่ใช

ผลิตจรงิๆ เพราะสถานประกอบการกจ็ะถอืวานกัศึกษา 

เหลานี้เปนพนักงานของเขาจริงๆ สถานประกอบการ

บางแหงใหนักศึกษาฝกงานได 5 วันเหมือนพนักงาน

ทุกประการ เพราะฉะน้ัน เมื่อนักศึกษากลุมนี้จบออก

มาแลวก็จะศักยภาพสอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการทุกประการ และประโยชนแฝงที่

ไดรบัคอื มรีายไดระหวางเรยีน มคีวามภูมใิจ สามารถ 

พึ่งตนเองได และยังเปนการชวยใหนกัศึกษาท่ีดอยโอกาส 

สามารถเรียนตอไดอีกดวย และเม่ือ

เรียนจบก็มีเปาหมายที่ชัดเจนวาจะมี

งานทำแนนอน สวนสถานประกอบการ 

กไ็ดรบัประโยชน อันดับแรกคือ ไมมี

ปญหาขาดแคลนกำลงัคน และยงัไดรวม 

ผลติและรวมสรางพนักงานของตนเอง 

ไดคนที่ถูกใจ ไดคนที่ภักดีตอองคกร 

 บริษัทท่ีเขารวมในระบบทวิภาคียังสามารถนำ 

คาใชจายไปหักภาษีได รอยละ 200 นอกจากน้ี ใน

อนาคตเราก็พยายามสงเสริมใหครูฝกในสถาน

ประกอบการไดวิทยฐานะทางวิชาชีพ เชน ผศ.พิเศษ 

ตามมาตรฐานการศึกษา หรืออาจจัดหลักสูตรอบรม   

แลวไดประกาศนียบัตรการเปนครูฝก สามารถนำไป

ประกอบอาชีพไดตอไปเพราะถือวาเขาก็คือผูหนึ่ง    

ที่รวมสนับสนุนและพัฒนาระบบการศึกษา 

 
นำรอง โครงการ “Mould & Die Super Model” 
 ปจจุบัน เรามีสถาบันในสังกัดท่ีมีการเรียน   

การสอนดานน้ีจำนวน 38 แหง ผมขอยกตัวอยาง

โครงการของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รวมกับ

สถาบันไทย-เยอรมัน และสถานประกอบการประมาณ 

18 แหง ซึ่งอยู ในจังหวัดเดียวกันหรืออยู ในพื้นที่ 

ใกลเคียงกนั อาทิ บรษิทั ไทยอิโนแอค (ประเทศไทย) 

บรษิทั ไทยรุง ยเูนีย่นคาร บรษิทั เดนโซ ประเทศไทย 
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จำกดั บรษิทั พอลมารี ่แมชชนีาร ีจำกดั บรษิทั อลัลอย 

อินดัสทรี จำกัด ฯลฯ จัดทำโครงการ Mould & Die 

Super Model ขึ้น เพื่อรวมมือกันเพื่อจัดทำหลักสูตร

ในระบบทวิภาคีตั้งแตระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี   

โดยแตละบริษัทไมจำเปนตองมีหลักสูตรท่ีเหมือนกัน

เพยีงแตมหีลกัการเดียวกันและมารวมวางแผนระยะยาว 

ในการผลิตกำลังคนรวมกัน ทั้งนี้หลักสูตรจะตอง

สอดคลองกับกรอบสมรรถนะวิชาชีพของ สอศ. และ

เปนไปตามมาตรฐานวชิาชพีแมพมิพ ซึง่เปนมาตรฐาน 

ของศนูยพฒันาอตุสาหกรรมแมพมิพ กระทรวงอุตสาหกรรม 

 โดยเม่ือมีมาตรฐานวิชาชีพแลว การใหเงินเดือน

ก็จะขึ้นอยูกับความสามารถ ศักยภาพของเด็ก  

อยางเชน ระดับปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 บาท 

แตเด็กที่จบ ปวส. เมื่อวัดระดับแลวมี

ศักยภาพสงูมาก กส็ามารถไดรบัเงนิเดอืน 

มากข้ึนโดยไมตอง ยดึตดิกบัวฒุกิารศึกษา 

และบริษัทก็ยินดีที่จะใหเงินเดือนตาม

ศักยภาพ และมาตรฐานการฝมือก็จะ

ทำใหปริมาณผูที่สนใจศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมีทิศทาง 

 นอกจากน้ี นกัศกึษาท่ีจบ ปวส. แลวผลการเรียนดี 

ฝมือดี คุณลักษณะเหมาะสมที่จะเลื่อนระดับ เราก็

จะรวมมือกับบริษัทใหนักศึกษาเรียนตอในระดับ

ปริญญาตรีไดเลย ก็จะมีโอกาสกาวหนาทางวิชาชีพ 

โดยหลักสูตรปริญญาตรีไมจำเปนตองออกจากการ

เปนพนักงานก็สามารถเรียนตอได เสาร-อาทิตย 

เมื่อเรียนจบก็สามารถเติบโตไปในสายอาชีพได   

อันนี้ถือวาเปนมิติสำคัญ ที่ทุกฝายมองวาการพัฒนา

คนคือ การลงทุนรวมกัน สรางระบบรวมกันและ

ผลลพัธที่ไดกค็อื การไดคนทีม่คีณุภาพตามท่ีตองการ 

 อยางไรก็ดี สอศ. พยายามที่จะพัฒนากรอบที่

เรียกวา ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งขณะนี้วิชาชีพ   

ดาน Mould & Die กำลังเปนหลักสูตรสาขานำรอง      

ที่จะพัฒนากรอบระบบคุณวุฒิวิชาชีพคือ ตอไป    

คาตอบแทนจะไมพจิารณาวุฒทิางการศึกษาเหมือนเดิม 

ที่เราจะมองวาตองรบัแตปรญิญาตร ี แตเปลีย่นคานยิม 

ของสังคมใหพิจารณาคาตอบแทนตามศักยภาพและ

ความสามารถทางวิชาชีพที่เปนจริงที่เทียบไดกับ

มาตรฐานวิชาชีพอาเซียน และมาตรฐานวิชาชีพสากล 

จากการปรับระบบน้ี ก็จะเปนสิ่งจูงใจใหมีนักศึกษา

เขามาเรียนในระบบอาชีวศึกษามากขึ้น ซึ่งในเรื่อง

การเพิ่มจำนวนผูเรียนนั้น ทานจาตุรนต รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการก็ไดประกาศปฏิรูป

อาชีวศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและปริมาณของผูเรียน 

โดยจะเพิ่มสัดสวนของผูเรียนอาชีวศึกษากับสาย

สามัญใหเปน 51 คนตอ 49 คน ภายในป 2558 

 
อุปสรรคสำคญัดานเทคโนโลยกีารเรยีนการสอน 

 ปญหาซ้ำซากอีกประการหน่ึงตอ

การเรยีนการสอน คอื อปุกรณไมเพยีงพอ 

ไมทันสมัย งบประมาณไมเพียงพอ 

ในประเด็นนี้ไดมีการหารือกับสถาน

ประกอบการท่ีจะรวมมือกัน โดยในสวน 

ของทักษะพ้ืนฐานเราจะพยายามหา

อุปกรณใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได

แตหากไมเพียงพอ บริษัทก็จะบริจาคอุปกรณให 

อยางเชน ดานชางยนตก็มีบริษัท โตโยตาไดบริจาค

เคร่ืองยนตและอุปกรณมาติดตัง้เปนหองฝกปฏิบตักิาร 

ทำใหนกัศกึษาสามารถใชในการเรียนการสอน ซึง่กเ็ปนการ 

ปพูืน้ฐานศกัยภาพไดประโยชนรวมกนั เพราะเมือ่นกัศกึษา 

จบไปก็สามารถเขาทำงานไดจรงิในสถานประกอบการ

เนือ่งจากมีประสบการณกบัเคร่ืองไมเครือ่งมอืเหลานีแ้ลว 

 นอกจากนี้ จากการศึกษาระบบทวิภาคีก็มีสวน

ชวยแกไขปญหาการขาดแคลนเคร่ืองมือและอุปกรณ

การเรียนการสอนดวย กลาวคือ ในสถานศึกษาเรามี

อุปกรณเบสิกทักษะพื้นฐาน ซอฟตแวรพื้นฐานซึ่งมา

จากงบประมาณของ สอศ. สวนเคร่ืองมือที่มีความ

สลับซับซอนมากข้ึนและมีราคาแพงก็จะไดรับความ

รวมมือจากสถานประกอบการท่ีจะรวมมือกันเขามา

ติดตัง้ให และหองเรียนท่ีเรยีกวาเปนหองเรียนแอดวานซ 
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กจ็ะอยูทีส่ถานประกอบการนัน่เองเพราะเมือ่นกัศกึษา 

ไดเขาไปฝกประสบการณวิชาชีพก็จะตองใชของจริง

ทุกประการ ดังนั้นหองเรียนที่เคยมีปญหาอุปกรณ 

ไมพอก็หมดปญหา  

 
ตั้งศูนย Dual Vocational Head Education 
Center ขยายฐานแรงงานสูสากลพรอมรบั AEC 
 ในป 2558 ทีจ่ะเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ 

กระทรวงศึกษาธกิารใหความสำคญัเปนอยางมาก ซึ่ง

รัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนและกำลังเรงดำเนินการใน

ดานนีอ้ยูแลว โดย สอศ. กไ็ดประกาศ 

ใหเปนนโยบายปฏิรปูอาชวีศกึษา 9 ขอ 

โดยมีถงึ 4 ขอทีเ่กีย่วของ ไดแก การสราง 

ความรวมมอืกบัตางประเทศ ยกระดับ

แรงงานไทย พัฒนาแรงงานตางดาว 

และสรางเครอืขาย ASEAN Net-Works 

โดยเรามีศนูยอาชวีศึกษาทวภิาคี (Dual 

Vocational Education Center: 

DVEC) ที่จะเปนตัวกลางเชื่อมโยง

ความรวมมือท้ังในและ  ตางประเทศ 

 ตัวอยางเชน นกัลงทนุจากตางประเทศ 

วางแผนท่ีจะมาลงทุนตัง้สถานประกอบการ 

ในประเทศไทย กจ็ะมาตดิตอท่ี DVEC รวมทำ  MOU 

โดยกำหนดความตองการวาตองการใหเราผลตินกัศกึษา 

แบบใด จำนวนเทาไร เชน บรษิทัตางชาติ ดาน Mould 

& Die นอกจากตองการนักศึกษาที่มีความรูดานนี้

แลวยงัตองมคีวามรูภาษาตางประเทศดวย เชน ภาษาจีน 

เราก็จะเปดหลักสูตรเปน Mould & Die Chinese 

Program เม่ือนกัศกึษาเรยีนจบแลวบรษิทัตองรบัผดิชอบ

รับเขาทำงานตามท่ีไดทำ MOU รวมกัน หรือ ถาเปน

บริษัทไทย ที่จะขยายฐานไปตางประเทศ เชน 

ประเทศเพ่ือนบาน และตองการจะเตรียมคนไวรองรับ 

กส็ามารถใชชองทาง นี้ไดเชนกนั หรอืถาหากมาเปนกลุม

อุตสาหกรรมท่ีเรียกวา Cluster มีแผนระยะยาว 5 ป 

ตองการกำลังคน 10,000 คน เพื่อขยายการลงทุน 

เมื่อลงนาม MOU แลวก็จะตองมาวางแผนรวมกัน 

วางหลักสูตรรวมกัน วิชาอะไรท่ีจำเปนตองเรียน

เสริมเพิ่มเขามา และมอบหมายไปยังสถาบันในสังกัด

ที่มีการเรียนการสอนในสาขานั้นๆ เชน ถาเปน 

Mould & Die เรามสีถาบนัทีเ่ปดสอนจำนวน 38 แหง 

ก็จะมีการวางแผนชัดเจนเลยวาแตละแหงจะผลิต 

นักศึกษาปละเทาไร ในระยะเวลา 5 ปที่กำหนดไว 

นกัศึกษาจบออกมาก็ มงีานทำแนนอน ภาคอตุสาหกรรม

ก็จะไมมีปญหาขาดแคลนแรงงานอีกตอไป 

 
อาชีวศึกษากับอนาคต
ของอุตสาหกรรม Mould 
& Die 
 ผมเชื่อมั่นวาการลงทุน

ในดานอุปกรณ แมวาจะมี

ความพรอม แตก็ไมสามารถ

บรรลุเปาหมายความสำเรจ็ได     

ถาหากปราศจากคนท่ีมคีณุภาพ 

การเปลี่ยนแปลงใดๆ นั้นอยู

ที่คนเปนสำคัญ และสิ่งที่จะ

ทำใหไมประสบความสำเร็จ

ก็คือ ตางคนตางทำ  

 สำหรับอนาคตอุตสาหกรรมแมพิมพ ไทยนั้น   

ผมมองวาขอใหทุกฝายมีความชัดเจนท่ีจะผลักดัน

อุตสาหกรรมน้ี ทั้งในเร่ืองของการสงเสริมการลงทุน 

การพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ    

การรวมกลุมเปน Cluster ของอุตสาหกรรม ซึ่งก็จะ

นำไปสูความชัดเจนของ Demand Side สวน สอศ. 

เราเปนดาน Supply Side ซึ่งเราก็พรอมท่ีจะมา  

รวมมือกันวางแผนรวมกัน มีทิศทางท่ีชัดเจน      

หากเกิดภาพเชนน้ีไดปญหาในเร่ืองคนท้ังปริมาณ

และคุณภาพก็จะถูกจัดการไดแบบเบ็ดเสร็จ  

 

นโยบายปฏิรูปอาชีวศึกษา 9 ประการ 

(1) ประเมินสถานการณอาชีวะเรงดวน  

(2) เรงผลิตระยะสั้น ปวช. ปวส. รองรับ 

 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน  

 Logistic  

(3) เรงผลักดันระบบกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

(4) ขยายยกระดับทวิภาคี 

(5) ความรวมมือกับตางประเทศ 

(6) Rebranding 

(7) ยกระดับแรงงานไทย 

(8) พัฒนาแรงงานตางดาว 

(9) ASEAN Net.Works 
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 สถาบันไทย - เยอรมัน จัดตั้งขึ้นเพื่อเนน
พัฒนาบุคลากรสายชางเขาสูภาคอุตสาหกรรม
อยางมคีณุภาพ โดยดำเนนิการมากวา 20 ปแลว 
สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ปอนภาคอุตสาหกรรมเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะ
ในภาคอตุสาหกรรมยานยนตและชิน้สวนยานยนต
นั้น นับวาโดดเดนมาก 

ความเปนมาของ TGI 
นายจิรศักดิ์ เยาววัชสกุล ผูอำนวยการสถาบัน

ไทย - เยอรมัน หรือ TGI กลาววา TGI ตั้งขึ้นโดย

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535  

โดยความรวมมือของรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี ทีจ่ะใหความชวยเหลอืโดยเริม่ตน

มาต้ังแตป 2536 โดยรฐับาลเยอรมนีใหการสนบัสนนุ

ในเรื่องของเคร่ืองจักร การฝกอบรมและเงิน ซึ่งกวา 

10 ปคิดเปนเงินประมาณ 600 กวาลานบาท สวน

รัฐบาลไทยสนับสนุนเร่ืองสถานท่ี คากอสราง และ

บุคลากรตางๆ 

จนกระท่ังเมื่อกวา 8 ปที่ผานมา รัฐบาลไทยได

ประกาศวาประเทศไทยไมใชประเทศผูรบั ความรวมมือ

ระหวางประเทศจึงยุติลง ปจจุบัน TGI จึงดำเนิน

กิจกรรมเองโดยคนไทย และยังอยูภายใตการกำกับ

ดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม และทำงานภายใต

ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดยมีภารกิจหลักๆ คือ 

 1. เนนพัฒนาบุคลากรสายชาง โดยเฉพาะ

ชางเทคนิคใหมีขีดความสามารถตรงกับที่ภาค 

อุตสาหกรรมตองการ อาจเปนการนำชางเทคนิค 

ที่จบใหม หรือชางเทคนิคที่อยูในภาคอุตสาหกรรม

อยูแลว มาทำการฝกอบรมและสงกลับไปในภาค

อุตสาหกรรม ดังนั้นถือวา TGI เปน Technical 

Training Center 

 2. TGI เขาไปใหคำแนะนำปรึกษาในเร่ือง

ของผลผลิต การบริหารการผลิต การซอมบำรุง  

รวมถึงการวางแผนการผลิต โดยเนนกลุม SMEs  

ที่เปนผูประกอบการไทย 

TGI กับภารกิจ  
พัฒนาคนสูภาคอุตสาหกรรม 

ความสำคัญของอุตสาหกรรมแมพิมพตอภาคอุตสาหกรรม 
สุนันทา  อักขระกิจ 
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“ภาคอุตสาหกรรมท่ี TGI ใหความ
สำคัญมาโดยตลอดคือ อตุสาหกรรมยานยนต 

และอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต” 
 

อยางไรก็ตาม แนวทางของ TGI คือ ตอง

พัฒนาท้ัง SMEs และชางเทคนิคใหทันกับเทคโนโลยี

ปจจุบัน และดำเนินการอยางตอเน่ืองดวย สำหรับ

การฝกอบรมใหกับชางเทคนิคนั้น ภาคอุตสาหกรรม

ที่ TGI ใหความสำคัญมาโดยตลอดคือ ภาค

อตุสาหกรรมยานยนต และอตุสาหกรรมช้ินสวนยานยนต 

โดยเขาไปทั้งพัฒนา ปรับปรุง ฝกอบรม ฯลฯ 

 

ความชวยเหลือที่ TGI ไดรับ 
ในระยะเวลาที่ผานมา TGI ไดรับงบประมาณ

สนับสนุนในโครงการมาแลว 2 ชวงคือ 

ชวงที่ 1 เปนระยะเวลา 5 ปแรก เริ่มตั้งแตป 

2548 - 2552 เรียกวา “เฟสท่ี 1” ซึ่งเปนครั้งแรก 

ที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหงบประมาณในการพัฒนา

อุตสาหกรรมแมพิมพ จึงตั้งเปน “โครงการพัฒนา

อุตสาหกรรมแมพิมพ” ซึ่งในชวงน้ันมีผูประกอบการ

ใหความสนใจเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะผูประกอบการ

ที่ เปนชาวญี่ปุน แมวาอุตสาหกรรมแมพิมพจะมี 

ไแลวก็ตาม แตไมไดรับการพัฒนาปรับปรุง และไมมี

องคความรู เนือ่งจากองคความรูจะอยูทีอ่งคกรขนาดใหญ 

แตเมื่ออุตสาหกรรมเติบโตขึ้นมา ปรากฎวา 

แมพิมพเปนเร่ืองหลัก ซึ่งมีทั้งแมพิมพที่เปนโลหะ 

และพลาสติก เรยีกวา Die & Mould โดยชิน้สวนทกุชิน้

ตองมแีมพมิพ และเนือ่งจากเปนอตุสาหกรรมปลายน้ำ

ของทุกอุตสาหกรรมท่ีจะตองใชแมพิมพ นั่นคือจุด

หนึ่งที่มีความสำคัญ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงให 

งบประมาณสนับสนุนในชวง 5 ปแรก โดยเนนไป 

ที่เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ 

ชวงที่ 2 หรือ “เฟสที่ 2” เริ่มตั้งแตป 2553  -

2557 โดยเรียกชวงน้ีวา “การยกระดับขีดความ

สามารถ” ปจจุบันดำเนินการมาแลว 4 ป และในป 

2557 จะเปนปสุดทายของงบประมาณ ซึ่งการ

ดำเนินการในชวงนี้จะเนนใน 3 ยุทธศาสตรคือ 

 1. ยุทธศาสตรในเรื่องคน คือ การพัฒนา 

และการฝกอบรม 

 2. ยุทธศาสตร ในดานเทคโนโลยี และ 

Process 

 3. ยุทธศาสตรทางดานการตลาด 

“ระดับขีดความสามารถมีทั้งหมด 7 ระดับ 
ปจจุบัน TGI สามารถพัฒนาไดถึงระดับที่ 5 

อยูระหวางพัฒนาระดับที่ 6  
และในป 2557 จะพัฒนาใหถึงระดับที่ 7” 

ยุทธศาสตร 3 ดานเพื่อภาคอุตสาหกรรม 
สำหรับยุทธศาสตรในเรื่องคน จะเนนการ

พัฒนาคนในอุตสาหกรรมแมพิมพ ดังนี้ 

 กลุมแรก จะนำเด็กที่จบใหม เขามาฝก

ทางดานเทคนิคที่เกี่ยวของกับแมพิมพ จากนั้นก็สง

เด็กเหลานั้นไปสูระบบโรงงาน ซึ่งเรียกวา “Pre - 

Employment” 

 กลุมที่สอง จะนำคนท่ีอยูในอุตสาหกรรม

แมพิมพอยูแลวออกมาวัดระดับขีดความสามารถวา 

มขีดีความสามารถอยูในระดบัใด (TGI มทีัง้หมด 7 ระดบั) 
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ซึง่ระดบัที ่7 คอื ระดบัผูประกอบการ สวนระดบัท่ี 2 - 5 

เปนระดับชางที่ถือเปนมืออาชีพแลว (ปจจุบัน TGI 

สามารถพัฒนาไดถึงระดับท่ี 5 อยูระหวางพัฒนาให

ถึงระดับที่ 6) และกำหนดวาในป 2557 จะพัฒนาให

ถึงระดับที่ 7 

ทั้งนี้จะดำเนินการใหชางระดับ 2 - 5 เขามา

ฝกอบรม และทดสอบ ซึ่งกลุมนี้หากไดรับหนังสือ

รับรองการฝกอบรมแลว ก็จะไดคาแรง รวมท้ังคา

วิชาชีพเพิ่มขึ้นดวย 

นอกจากนั้นยังมีการนำอาจารยจากวิทยาลัย

อาชีวะเขามาฝกอบรมดวย โดยเรียกวา “Train the 

Trainer” ปจจุบันมีอาจารยที่ผานการฝกอบรมไป

แลวกวา 400 คน ภายในระยะเวลาประมาณ 9 ปที่

ดำเนินการมา แตก็ไมไดมีอาจารยครบทุกวิทยาลัย 

จะมีเฉพาะบางวิทยาลัยเทานั้นที่เปดสอนในสาขาวิชา

แมพิมพ โดยการเชิญอาจารยมาเขารับการอบรม 

เพื่อจะไดตามทันเทคโนโลยีที่ เป ล่ียนแปลงไป  

และเ ร่ืองเหลานี้คือ การฝกอบรมคนในกลุม

อุตสาหกรรม สำหรับตัวเลขท่ีผานมา หากเปนเด็ก 

ที่จบใหมซึ่งผานการอบรมจาก TGI จะอยูที่ประมาณ 

2,000 กวาคน แตถาเปนเดก็ท่ีอยูในภาคอุตสาหกรรม

แลวก็กวา 7,000 คน ซึ่งจะเรียกวา “Re - Train” 

สวนยุทธศาสตรในเรื่องของเทคโนโลยีและ 

Process นั้น จะเนนการทำวิจัยเกี่ยวกับแมพิมพ  

ที่จะทำอยางไรใหแมพิมพมีคุณภาพสูงขึ้น มีอายุการ

ใช ง านยาวนานห รือ เทคนิคบางอย าง ท่ียากๆ  

ทำอยางไรถึงจะผลิตได ก็ตองศึกษาวิจัยเพื่อใหทัน

เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ปจจุบัน 

TGI ดำเนินการปละประมาณ 10 โครงการ  

“TGI จัดต้ังศูนยที่เรียกวา “Excellent 
Center”มีมหาวิทยาลัยตางๆ เปนเครือขาย 
เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ พระจอมเกลาธนบุรี 
เกษตรศาสตร และสุวรรณภูมิ” 

รวมถึงการเขาไปชวยภาคอุตสาหกรรมโดย

เนน SMEs เปนหลัก ซึ่งจะดำเนินการอยางไรใหกลุม

นี้ ไดมาตรฐาน ISO 9000 ทำใหมีการปรับปรุง

กระบวนการผลิต เขาไปเพ่ิมสมรรถนะและขีดความ

สามารถในการทำงานทางดานแมพิมพ โดยมีทั้ง

อาจารยหรือใชจากเครือขายท่ีเปนภาคเอกชน ซึ่งมี

ความรูความสามารถ รวมถงึผูเชีย่วชาญจากญ่ีปุนดวย 

และ TGI ยงัจดัต้ังศนูยทีเ่รยีกวา “Excellent Center” 

โดยมีมหาวิทยาลัยตางๆ เปนเครือขาย เชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

(มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

(มจธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ทางดานยาง) 

และมหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิ ซึ่งแตละมหาวิทยาลัย

จะมีความเชี่ยวชาญแตกตางกันออกไป ดังนั้นหากผู

ประกอบการจะเรียนรูเรื่องยาง ก็ไปที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร หากเปนเรื่องโลหะก็ตองไปที่ มจพ. 

หรือ มจธ. โดยแตละแหงจะมีจุดเดนท่ีแตกตางกัน  

ก็เปนอีกแนวทางหน่ึงที่พัฒนาขึ้นมารวมกัน 

ยุทธศาสตรในเรื่องการตลาด จะเนนทำงาน

รวมกับสมาคมภาคเอกชน เชน สมาคมแมพมิพ และ

การนำผูประกอบการไปออกงานนิทรรศการตางๆ  

ทีจ่ดัในประเทศไทย เชน งานอินเทอรโม อนิเตอรแมค 

ซับคอนไทยแลนด ฯลฯ เพื่อเปนการเปดตัวผู

ประกอบการ หรืองานในตางประเทศ เชน ที่

อนิโดนเีซยี เวยีดนาม ญีปุ่น ฯลฯ กม็กีารพาผูประกอบการ

ไปเชนกัน ซึ่งที่ผานมาก็ไดรับความสำเร็จโดยเฉพาะ 

SMEs รายท่ีมีความพรอม และกลาท่ีจะเปดตลาด
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ตางประเทศ เพราะตองเสียคาใชจายบางสวนเอง 

ในขณะเดียวกันก็พยายามจัดใหเปนคลัสเตอร 

โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมแมพิมพ โดยเปนงาน

ภายใตงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่ง TGI  

ยงัดแูลในเรือ่งอตุสาหกรรมยานยนตและอตุสาหกรรม

ชิ้นสวนยานยนต เปนสวนใหญ อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส เริ่มเขาไปบางแลว เน่ืองจากรูปแบบ

ของแมพิมพและเทคโนโลยีมีความแตกตางกัน 

การที่ เราบอกวา TGI เปน Technica l 

Training Center เพราะวาเรามีศูนยฝกอบรมท่ีเนน

ทางดาน Technical กวา 170 หลักสูตรในหลาก

หลายสาขา เชน นวิเมตรกิ ไฮโดรลิก มอเตอรไดเวอร 

ระบบอตัโนมตั ิPLC งานเชือ่ม ซอมบำรุง งานแมพมิพ 

ซึ่งจะอยู ในหลายๆ สาขา ซึ่งเปน ท่ีตองการใน 

ภาคอุตสาหกรรม 

“TGI ไดพฒันาหลกัสตูรตางๆ กวา 40 
หลกัสตูรเปนภาษาอังกฤษ  

เพื่อรองรับ AEC” 
 
นำเสนอบริการใหมๆ ตอภาคอุตสาหกรรม 

ขณะนี้ TGI ไดพัฒนาหลักสูตรตางๆ กวา 40 

หลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับ AEC และใน

บางหลักสูตรซึ่งเกี่ยวของกับเทคโนโลยี และเปน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ก็จะใชเอกสารที่เปน

ภาษาอังกฤษ แตยังสอนเปนภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อที่จะ

พัฒนาผูเรียนเอง หากยังใชเอกสารท่ีเปนภาษาไทย 

ผูเรียนก็จะไมอาน Manual จึงเปนการบงัคับไปในตัว 

ซึง่กไ็มยากสำหรบัชางเพราะสวนใหญเปนศัพทเทคนคิ 

เพียงแตเพิ่มความสนใจขึ้นอีกเล็กนอยก็อยู ในวิสัย 

ที่เรียนรูได 

อยางไรก็ตาม ปจจุบัน TGI มีการปรับเปลี่ยน

นโยบายบางอยาง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

ของภาคอุตสาหกรรมมากท่ีสุด เชน การเขาไป

ติดตอแตละโรงงานเพ่ือสอบถามถึงเร่ืองราวตางๆ  

ที่โรงงานยังไมมี รวมถึงอะไรบางที่คิดวาโรงงาน 

ควรจะตองมี ก็จัดทำเปน Package นำไปใหเลือกวา

จะเรียนหรืออบรมหลักสูตรอะไรบาง โดยตองเรียน

ตามท่ี TGI กำหนด การดำเนินการเชนน้ีจะทำให

คณุภาพของภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดขีึน้อกีทางหน่ึง 

การดำเนินการในลักษณะเปน Package นั้น 

TGI ทำในหลายรูปแบบ เชน โรงงานไดกิ้น จัดสง

พนกังานมาฝกที ่TGI เปนเวลา 18 เดอืน โดยมาอบรม

ทางดานเทคนิคกวารอยละ 70 จากน้ันไปเรียนทีอ่าชวีะ 

ชลบุรีในวิชาเลือกบางวิชาท่ีมีการตกลงกัน และจบ

ภายในเวลา 18 เดือน จะไดรับวุฒิการศึกษา ปวส. 

และใบรับรองการอบรมจาก TGI ทำใหพนักงานใน

กลุมนี้มีความเชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้น เพราะ TGI ไมไดเนน

ทฤษฎีแตเนนปฏิบัติและทำจริง สุดทายกอนจะจบ 

กจ็ะมกีารนำโครงการจริงในโรงงานมาทำ ซึง่โรงงาน

ก็จะไดประโยชนจากโครงงานของเด็กแตละกลุม 

และทุกวันนี้ก็ใชไดจริง นับวาไดประโยชนทั้ง 2 ฝาย 

โดยเด็กไดรับทั้งวุฒิการศึกษา และเงินเดือนเพิ่มขึ้น  

แตก็มีบางกรณีที่สงมาฝกอบรมในระยะเวลา 

3 หรอื 6 เดอืน แลวแต Package ทีท่ัง้ 2 ฝายตกลงกัน 

จากจุดนี ้TGI กเ็ริม่ขยายไปยังกลุมลกูคาขนาดใหญขึน้ 

แมวายงัไมไดงานก็ถอืวาเราเขาไปเสนอบริการเพ่ือเปน

ทางเลอืกหนึง่ใหกบัลกูคา ไมวาจะเปน รถไฟฟามหานคร 

การไฟฟาสวนภูมิภาค ฯลฯ ซึ่งเร่ิมโครงการน้ีมาได

ประมาณ 6 เดือน รวมท้ังเตรียมเขาไปนำเสนอกับ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน โตโยตา มาสดา รวม

ถึงคายรถยุโรป ซึ่งเคยรวมงานกันมาบาง โดยจัด

เปนหลักสูตรยอยๆ หรือเปน Package ทั้ งนี้ 

เพื่อประโยชนและความสำเร็จของท้ัง 2 ฝาย 

เนื่องจาก TGI มองเห็นจุดออนของภาค

อุตสาหกรรมที่วา ไมมีภาคเอกชนรายใดที่จะลงทุน

คาเคร่ืองจกัรทีร่าคาสงูถงึ 7,000,000 – 8,000,000 บาท 

เพื่อนำไปใชในการฝกอบรม และไมมีผลกำไร ซึ่ง

กิจกรรมแบบน้ีเอกชนมักไมทำ และ TGI ก็ไมไดอิง

ภาคการศึกษา แตเนนเร่ือง Technical อยางเดียว 
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สำหรับองคกรขนาดใหญ TGI ไมอยูในฐานะจะไป 

ใหคำปรกึษาได เพราะองคกรดังกลาวยอมมเีทคโนโลยี

ที่ดีกวา TGI อยูแลว 

 
จุดออนอยูที่การออกแบบแมพิมพ 

การที่ TGI มีความเชี่ยวชาญดานแมพิมพ โดย

ภาพรวมพื้นฐานดานตางๆ สามารถดำเนินการไดแลว 

รวมทั้งสามารถยกระดับในบางสวนไดอีกดวย แตยัง

มเีรือ่งทีน่บัวาเปนจดุออนทีส่ำคญัของภาคอตุสาหกรรม

คอื เรือ่งการออกแบบแมพมิพ ยกตัวอยาง บรษิทั 2 แหง 

ผลติสนิคาไดแบบเดยีวกนัทกุอยาง แตตนทนุแตกตาง

กันมาก บริษัทที่ 1 ใชแมพิมพ 2 ตัว แตอีกบริษัทใช

ถึง 3 ตัว เรื่องเหลานี้จึงอยูที่การออกแบบแมพิมพ 

การออกแบบกระบวนการผลิต ฯลฯ ที่แตละบริษัท

จะบริหารจัดการเพื่อลดตนทุนการผลิต 

“TGI ตั้ง “Mould & Die  
Design Center” ขึ้น  

เพื่อใหคำแนะนำเร่ืองการออกแบบ 
แมพิมพใหดี ”  

 

ดังนั้นในป 2556 TGI จึงจัดต้ัง “Mould & Die 

Design Center” ขึ้นมา เพื่อจะใหคำแนะนำในเร่ือง

การออกแบบแมพมิพคอื ไมใชจางผูอืน่ผลติตลอดเวลา 

แตเราควรจะมอีงคความรูวาจะตองดำเนนิการอยางไร 

ที่จะสามารถออกแบบแมพิมพใหดี และประหยัด

ตนทุนไดมากที่สุด ซึ่งก็มีการประชาสัมพันธไปยัง

ภาคอุตสาหกรรมแลว โดยขอให TGI เปนศูนยกลาง 

เนื่องจาก TGI มีเครือขายผูเชี่ยวชาญท่ีจะเขามาชวย

ในเร่ืองนี ้หรอืบางเรือ่งทีด่ำเนนิการแลวมกีารติดขดับาง 

อาจตองเชิญผูเชี่ยวชาญจากเยอรมนี ญี่ปุน รวมท้ัง 

ผูเช่ียวชาญในภาคอุตสาหกรรมมาเพื่อเสริมทักษะใน

การแกปญหา 

ยกตัวอยาง ผูประกอบการ SMEs ที่เรียกวา 

ดังนั้นหากภาคอุตสาหกรรมตองการฝกอบรมทาง

ดานคุณภาพ การบริหารจัดการ การวางแผน ฯลฯ 

ซึ่งเรื่องตางๆ เหลานี้มีภาคเอกชนหรือบริษัทตางๆ 

ดูแลอยูแลว แตถาเปนชางเทคนิคกลับไมมี นี่คือ

ตลาดที่ TGI มองเห็น และสามารถเขาไปเสริมใน 

จุดนี้ได 

ดังนัน้ TGI จงึเริม่ตนดำเนนิการในสวนนีม้ากขึน้ 

เน่ืองจากชางเทคนิคที่เขาไปในโรงงานก็จะเปนใน

ลักษณะพ่ีสอนนอง สอนไปประมาณ 2 รุนก็ไมทราบ

แลววา Manual อยูที่ไหน แต Operate ไดวามี

ความรูแลวไป Operate หรือวาไมมีแลวไป Operate 

นี่คือเหตุผลที่ TGI ตองดำเนินการในเร่ืองดังกลาว 

และคิดวาโรงงานก็ไมตองการมีศูนยฝกอบรม 

ของตนเอง เนื่องจากไมตองการนำคนอีกกลุมหนึ่ง 

ไปเทรนคนในเรื่องนี้ แตถาจะตองอบรมเรื่องสินคา 

ก็ตองดำเนินการไป แตเทคนิคพื้นฐานท่ีควรจะรู 

และเขามาทำงานได โรงงานไมจำเปนตองทำและ 

คดิวาไมมีใครทำ TGI กใ็ชชองวางตรงจุดน้ีดำเนินการ 

ซึ่งพยายามจะนำเสนอตอลูกคารายใหญๆ มากขึ้น 

“TGI ตั้งนโยบายไววาเราไมมีคูแขง  
และไมแขงกับใคร งานสวนใหญทำเอง 

รอยละ 80 สวนท่ีเหลือ 
เปนการจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ที่มีประสบการณ” 
 

โดย TGI ตั้งนโยบายไววาเราไมมีคูแขงและไม

แขงกบัใคร การดำเนินงานสวนใหญจงึทำเองถึงรอยละ 

80 สวนทีเ่หลืออกีรอยละ 20 เปนการจางผูเชีย่วชาญ

เฉพาะทางท่ีมีประสบการณ และเปนมืออาชีพจริงๆ 

เพราะผูที่เขามารับการฝกอบรมกับ TGI นั้น ไมใช

เฉพาะดานทฤษฎีเทานั้นตองปฏิบัตดิวย 

สวนกิจกรรมทางดานการใหคำปรึกษา ยังคง

ดำเนินการอยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะ SMEs และรายยอย 
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 4. การตรวจวัดดวย Stroboscope 

 5. การตรวจวัดดวย Ultrasonic  

 6. การวิ เคราะหน้ำมันหลอลื่น (Oi l 

Analysis) 

การดำเนินการแบบ CBM นี้ สามารถนำไปใช

ในอุตสาหกรรมไดหลากหลายท้ัง ฮารดดิสกไดรฟ 

รถไฟฟา ฯลฯ ซึ่งสวนใหญจะเปนลูกคา SMEs และ

เริ่มนำเสนอไปยังลูกคาองคกรขนาดใหญมากขึ้น 

อาทิ การประปานครหลวง บรษิทั ปตท. จำกดั (มหาชน) 

บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ ดวย

เหตุผลท่ีวาดำเนินการทุกเร่ืองท่ีเกิดประโยชนกับ 

ภาคอุตสาหกรรม  

อีกเรื่องหนึ่งที่เริ่มตนดำเนินการคือ ระบบ

อัตโนมัติ (Automation) เนื่องจาก TGI มีเครื่องมือ 

บุคลากร และดำเนินการโครงการตางๆ รวมกับ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูแลว ในเร่ือง

การทดแทนการนำเขาเครือ่งจกัร การสรางเครือ่งจกัร 

ซึง่การที ่TGI มกีารดำเนินงานกับภาคเอกชนมาโดยตลอด 

จงึทำใหมอีงคความรูอยูพอสมควร รวมทัง้มเีครอืขาย

ที่สามารถจะดำเนินการได ซึ่งไดรับความรวมมือและ

ชวยเหลือเปนอยางดีจากบริษัทญี่ปุน 2 แหง โดย

บริษัทแรกใหแขนหุนยนตเพื่อต้ังเปนสายการผลิต 

และอีกแหงหนึง่ใหระบบอตัโนมตัใินภาคอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางดำเนินการติดต้ัง 

อยางไรก็ตาม TGI ยังคงรักษาเอกลักษณเดิม

ไวคือ เปนสถาบันท่ีตั้งขึ้นเ พ่ือเปน Technical 

Training Center ซึ่งคนที่เขามารับการอบรมมัก

เลือกเปนรายวิชา และไดรับความรูกลับไป แตวายัง

ไมสามารถจะทำใหเกิดระบบ Line Automation ใน

โรงงานได และการทีจ่ะทำใหเกดิระบบดงักลาวไดนัน้ 

ผูบรหิารจะตองมอบหมายใหพนกังานอยางนอย 3 คน 

ประกอบดวย ชางไฟฟา แมคคาทรอนิกส และ IE 

รวมมือกันดำเนินการ  

โดยเ ร่ิมจากการตรวจสอบวามีจุดใดของ

โรงงานบางที่จะเปลี่ยนไปใชระบบอัตโนมัติแทน

Single Stoke คือ การทำแมพิมพไดครั้งละ 1 ชิ้น 

เมื่อเปลี่ยนมาเปนระบบ Progressive Die ที่สามารถ

ทำไดครัง้ละหลายๆ ชิน้ กส็ามารถลดตนทนุในการผลิต

ลงไดมากกวาครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ก็ดวยการอาศัยเทคนิค

วิธีการออกแบบผลิตภัณฑวาจะออกแบบอยางไร  

ที่จะสามารถผลิตแบบ Progressive Die ได 

 
เพิ่มบริการดาน CBM และ Automation 

นอกจากนี้ การที่ TGI มีเครื่องจักรและ

อุปกรณทดสอบคุณสมบัติของโลหะ และพลาสติก

ตางๆ สำหรับบริการใหกับลูกคาในภาคตะวันออก

เปนสวนใหญ ปจจบุนักำลงัขยายไปสูอกีกจิกรรมหน่ึง

ที่เรียกวา CBM (Condition Based Maintenance) 

คือ การซอมบำรุงตามสภาพ เปนการซอมบำรุง

เครือ่งจกัรตามแนวความคิดการซอมบำรุงเชงิคาดการณ 

(Predictive Maintenance Concept) โดยการคาดคะเน

อตัราการเส่ือมสภาพของเคร่ืองจักร โดยใชเคร่ืองมือ

หรือ วิธีการให ไดมา ซ่ึงขอมูล ที่สามารถนำไป

วเิคราะหและคาดการณสภาพทีแ่ทจรงิของเครือ่งจกัร

ได ซึ่งจะชวยใหการวางแผนซอมทำเคร่ืองจักรเปนไป

อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

“การดำเนินการแบบ CBM  
สามารถนำไปใชในอุตสาหกรรมไดทั้ง  
ฮารดดิสกไดรฟ รถไฟฟา ฯลฯ” 

 

ปจจุบันเครื่องมือหรือวิธีการที่นิยมนำมาใช ใน

การตรวจสภาพเคร่ืองจักรตามหลักการของ CBM มี 

6 วิธี คือ 

 1. ก าร วิ เ ค ร า ะ ห ค ว า มสั่ น ส ะ เ ทื อ น 

(Vibration Analysis) 

 2. การถายทอดความรอน (Infrared 

Thermography)  

 3. การวิเคราะหสัญญาณกระแสมอเตอร 

(Motor Current Signature Analysis) 
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ไทยตามหลังมาเลเซีย สวนผูผลิตรายใหญคือ จีน 

ซึ่งมีคุณภาพหลายระดับท้ัง A, A+, C หรือ C+  

หากพบผูผลิตเกรด A ก็จะไดสินคาที่ดีมีคุณภาพ 

สินคาจากจีนก็มีขอดี โดยเฉพาะสินคา

อิเล็กทรอนิกส เนื่องจากสามารถจะ Precision และ 

Delivery ได นี่คือความสำคัญของแมพิมพ ทั้งนี้หาก

มีการออกแบบดีราคาก็จะถูกลง และเรื่องการ 

Delivery ก็สำคัญเชนเดียวกัน รวมทั้งการปรับ

เปลี่ยนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่คอนขาง

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ก็ตองพยายามตามใหทัน 

อุปสรรคของอุตสาหกรรมแมพิมพ 
เพราะฉะนั้น TGI จำเปนตองเขาไปติดตาม

อตุสาหกรรมขนาดใหญ เพ่ือจะไดตามเทคโนโลยีใหทนั 

นี่คืออุปสรรคอีกเร่ืองหน่ึงของอุตสาหกรรมแมพิมพ 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตที่ผลิตได 2 ลานคัน

ไปแลว และต้ังเปาจะผลิตใหได 3 ลานคันน้ัน หาก

มองยอนกลับไปเมื่อประมาณกวา 2 ปที่ผานมา  

จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องการนำเขาแมพิมพ 

ซึ่งเคยนำเขาปละไมเกิน 20,000 ลานบาท แตในชวง

ที่ผานมาเพ่ิมข้ึนเปน 39,000 ลานบาท โดยเม่ือ 

ป 2555 เพิ่มขึ้นมาเกือบหนึ่งเทาตัว  

ทัง้นีส้าเหตทุีต่องนำเขาแมพมิพเปนจำนวนมาก

เนื่องจากปริมาณการผลิตมากข้ึน แมวาเทคโนโลยี

อาจจะมีการเปล่ียนแปลงบาง รวมทัง้การผลติในประเทศ

ดำเนินการไดไมทันตอความตองการ โดยมีสาเหตุ

สำคัญคือ 

 1. มีชางเทคนิคไมเพียงพอ 

 2. ปริมาณเครื่องจักรไมเพียงพอ 

 3. Delivery 

 4. ราคา 

จะเห็นไดว า เรื่องดังกลาวขางตนนับเปน

อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมแมพิมพ ในขณะท่ี

ยอดการสงออกคอนขางคงที่อยูที่ 9,000 - 10,000 

ลานบาท แสดงวากำลังการผลิตยังคงท่ีอยู แตเมื่อมี

แรงงานคน เมื่อไดจุดที่ตองการแลวก็ใหทั้ง 3 คน 

นำ Project ดังกลาวมาท่ี TGI หาก Project นั้น

สามารถดำเนินการไดจริง ชางท้ัง 3 คน จะตองมา

เรยีนปรับระดับความรูทุกดานเพื่อใหทั้งหมดมีความ

เขาใจในระบบตางๆ เปนไปในแนวทางเดียวกัน  

จากน้ันกล็งมอืทำโดย TGI ม ีShop จรงิใหดำเนินการ 

ขณะน้ีโครงการดังกลาวอยูระหวางการเตรียม

ความพรอม คาดวาภายใน 2 - 3 เดือนหลังจากน้ีนา

จะดำเนินการแลวเสร็จ และประมาณตนป 2557  

นาจะผลิตบุคลากรที่สามารถไปทำระบบอัตโนมัติ 

ในโรงงานได  

นอกจากน้ียังมีอีกเรื่องหน่ึงที่ เกี่ยวของกับ

ระบบอัตโนมัติ คือ Auto Inspection วันนี้หาก

เขาไปในโรงงานใดก็ตามจะตองพบกับ Manual 

Inspection ซึ่ง TGI มีความเห็นวามากกวาครึ่งหนึ่ง

ที่ไมจำเปนตองใช Manual Inspection สามารถจะ

ใชระบบอัตโนมัติเขาไป Inspection ได โดยเฉพาะ

ในภาวะท่ีขาดแคลนแรงงานย่ิงสำคัญมาก 

“แมพิมพที่ไทยผลิตได และอยูในระดับ 
แนวหนาคือ แมพิมพชิ้นสวนยานยนต” 

 

ดังน้ัน TGI จะทำหนาที่ทั้งผลิตบุคลากร และ

เปนที่ปรึกษาในการทำโครงการดวย หากถามวาวันนี้

แมพมิพอะไรบางที่ไทยผลติได และอยูในระดบัแนวหนา

กค็อื แมพมิพชิน้สวนยานยนต ซึง่เราตามติดสงิคโปรอยู 

แตยังตามหลังญี่ปุน สวนแมพิมพอิเล็กทรอนิกส 
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ความตองการผลผลิตมากข้ึน จึงตองนำ Die เขามา 

จึงเปนนัยสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง 

 
อีก 5 ป ตองการชางถึง 1 แสนคน 

จากท่ีภาคอุตสาหกรรมยานยนตมีการต้ังเปา

การผลิตรถยนตใหไดถึง 3 ลานคันนั้น ก็จำเปนจะ

ตองผลิตชางทุกระดับเพิ่มขึ้นดวย เพื่อรองรับการ

ผลิตดังกลาว แตก็ยังมีอุตสาหกรรรมอิเล็กทรอนิกส

ที่มีความตองการชางเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน ไมวาจะ

เปนชางระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี (วิศวกร) 

โดยรวมแลวในระยะเวลาอีก 5 ปขางหนาความ

ตองการชางเทคนิคของท้ัง 2 อุตสาหกรรมจะอยูที่

ประมาณ 1 แสนคน แตปจจุบันสามารถผลิตไดปละ 

20,000 กวาคนเทานั้น 

อยางไรก็ตาม ทาง TGI ก็พยายามดำเนินการ

ในเร่ืองท่ีมคีวามถนัดคือ การฝกอบรมเพ่ือตอยอดข้ึนไป 

ซึ่ ง เปนอีกแนวทางหน่ึง ท่ีจะชวยสนับสนุนภาค

อุตสาหกรรมใหเจริญเติบโตมากยิ่งข้ึน โดย TGI เอง

ก็มีแนวคิดที่จะดำเนินการใหถึงระดับ Digita l 

Engineering เพราะในอนาคต Digital Engineering 

จะเปนเครือ่งมอืทีส่ำคญัตวัหน่ึงในทกุๆ อตุสาหกรรม 

นอกจากปญหาเรื่องบุคลากรในระดับตางๆ  

ทีย่งัไมเพยีงพอตอความตองการของภาคอตุสาหกรรม

ทัง้ยานยนตและอเิลก็ทรอนิกสแลว ปญหาอกีเรือ่งหนึง่

ที่สำคัญไมยิ่ งหยอนไปกวากันคือ การที่มีคน

ออกแบบที่เกงมาก แตใชโปรแกรมตางๆ ไมคลอง 

สวนคนที่เกงดานโปรแกรมก็ไมทราบวาจะออกแบบ

อยางไร ดังนั้นจึงเกิดปญหาขึ้น เพราะฉะน้ันจะทำ

อยางไรใหทั้งคนออกแบบและคนเขียนโปรแกรม

สามารถทำงานรวมกันไดอยางราบรื่น  

ทั้ ง น้ีหากสามารถทำใหคน ท่ีเกงดานการ

ออกแบบและเขียนโปรแกรมทำงานรวมกันได ก็จะ

สามารถตอยอดไปถึงระบบ 3D ไดไมยากนัก หากมี 

IE ที่ทราบระบบการวางเคร่ืองจักรในโรงงาน  

รวมท้ังระบบการผลิต หากนำเทคโนโลยีตางๆ  

เหลานี้ ไปตอยอดก็จะเพิ่มศักยภาพได ซึ่งเรื่อง 

ดังกลาวนี้ TGI กำลังอยูระหวางดำเนินการจัดทำ

แผนงานอยู รวมถึงจัดเตรียมบุคลากรที่จะมาชวย

สนับสนุน เน่ืองจาก Software ที่จะใชดำนินการ 

ในเรื่องนี้ ราคาคอนขางสูง 

ฉะนั้น TGI จึงตองดำเนินการในลักษณะ 

Education level ซึ่งจะทำใหสามารถซื้อเครื่องจักร

ไดในราคาท่ีถูก นับวาเปนอีกหน่ึงงานบริการท่ี TGI 

เตรียมไวใหภาคอุตสาหกรรม แมวาจะอยูในชวงเร่ิมตน

ก็ตาม แตจะเรงดำเนินการในทุกดานใหแลวเสร็จ 

เพ่ือไวบริการภาคอุตสาหกรรมที่สนใจในเรื่องนี้ 

ตอไป 

ปจจุบันเร่ืองที่ TGI ดำเนินการอยางตอเนื่อง

คือ การประชาสัมพันธวา TGI มีบริการดานใดบาง 

มีการจัดสัมมนาท้ังในและนอกสถานท่ี โดยเฉพาะ

การจัดสัมมนานอกสถานท่ีนั้น เพื่อเปนการเนนย้ำวา 

TGI ยงัมกีารบรกิารดานการฝกอบรมตางๆ อยางตอเนือ่ง 

โดยเนนไปที่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความ

ตระหนักและใหความสำคัญวา ภาคอุตสาหกรรมจะ

ตองปรับเปลี่ยนในเรื่องอะไรบาง ไมวาจะเปนระบบ

อตัโนมตั ิเทคโนโลยีตางๆ ซึง่ภาคอุตสาหกรรมจะตอง

ตดิตามความเคลือ่นไหวอยางสมำ่เสมอ เพือ่จะไดนำมา

ปรับปรุงระบบของตนเองใหทันกับเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไป 

สวนเคร่ืองจักรท่ีใชในการฝกอบรมน้ัน หลัง

จากใชงานมานานกวา 10 ป ก็จำเปนตองปรับ

เปลี่ยนใหม แต TGI ไมสามารถลงทุนไดดวยตนเอง 

จึงใชวิธีการเปนพันธมิตรกับภาคอุตสาหกรรม 

ปจจุบันหลายฝายไดเขามาใหการสนับสนุน โดย

เฉพาะผูประกอบการชาวญ่ีปุน ที่ใหความสนใจมาขอ

ตั้งเครื่องจักรท่ี TGI ซึ่งการดำเนินการดังกลาว 

บริษัทก็จะไดทั้งในเร่ืองของ CSR และทำใหคนรูจัก

เครื่องจักรของบริษัทมากขึ้น 

ตัวอยาง ท่ี เห็นไดชัดเจนคือ PLC ที่ TGI 

ทำความรวมมือกับบริษัท ซีเมนต ก็ทำใหคนรูจัก
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จะประสบกับปญหาขาดแคลนแรงงานเปนจำนวน

มาก เนื่องดวยเด็กปจจุบันตั้งใจเรียนจนกระท่ังจบใน

ระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ซึ่งสวนหนึ่งมาจาก 

ผูปกครองที่มีทัศนคติเรื่องความปลอดภัยของ 

บุตรหลาน รวมท้ังยังไมมีตัวอยางท่ีเดนชัดของคนท่ี

เรียนจบทางดานชางแลวสามารถประสบความสำเร็จ

ในธรุกิจ และเปนท่ียอมรับของสังคม 

TGI ในฐานะสถาบันที่ดำเนินการดานการฝก

อบรม มีความเห็นวาวันน้ีใครท่ีจบทางดานชาง ทุก

คนตางมีอาชีพติดตัวแลว และสามารถสรางรายได

ไดทันที แตในชวงที่ผานมายังไมมีใครใหความสำคัญ

ในสวนน้ีมากนัก ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีทุก

ฝายจะตองรวมมือกัน ดวยการพยายามยกระดับเด็ก

ที่จบทางดานชางวา “คุณจบมา คุณเปนกำลังสำคัญ

ในภาคอุตสาหกรรมอยูแลว” และเร่ืองท่ีตองดำเนิน

การตอไปคือ เรื่องรายไดที่ตองปรับใหใกลเคียงกับ

เด็กที่จบปริญญาตรี ไมเชนนั้นเด็กก็จะหนีไปเรียน

ทางดานสายสามัญกันมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะสงผลเสียตอ

การพัฒนาอุตสาหกรรมได 

เนื่องจากปจจุบันสัดสวนการเรียนในสาย

สามัญ และสายชางอยูที่ 60 : 40 แทนท่ีสัดสวนควร

จะเปนทางดานชาง 60 และสายสามัญ 40 จาก

ตัวเลขดังกลาวทำใหทราบไดวาการผลิตบุคลากรสาย

ชางเพื่อปอนภาคอุตสาหกรรมจึงยังไมเพียงพอตอ

ความตองการ รวมทั้งเด็กก็พยายามจะเรียนตอจน

จบปริญญาตรี หากจบในระดับ ปวช. และปวส. เมื่อ

เขาทำงานจะไดรับเงินเดือนคอนขางนอย 

เพราะฉะนั้นแนวทางแกไขที่นาจะดำเนินการ

ไดในสวนนี้คือ เมื่อทราบแลววาเด็กตองการจะจบ

ระดับปริญญาตรี ก็ใหนำเด็กที่จบสายชางเขาไปอยู

ในภาคอุตสาหกรรม จากน้ันบริษัทตองใหการ

สนับสนุนเรื่องการเรียนตอ อาจไปเรียนในชวงวัน

เสาร - อาทิตย เพราะเด็กเองก็ไมไดเรงรีบที่จะตอง

จบปริญญาตรีภายใน 1 - 2 ป ทั้งนี้หากบริษัทใหทั้ง

โอกาสและทุนการศึกษาดวย ก็จะย่ิงทำใหบริษัทนั้น

เครื่องจักรของบริษัทฯ มากข้ึน และคนท่ีเขามารับ

การอบรม ก็ไดเรียนรูจากเคร่ืองจักรของซีเมนต 

เมื่ออบรมกลับไปสวนใหญก็จะเลือกซ้ือเคร่ืองจักร

ตามรุนหรือยี่หอที่ไดรับการอบรมมา เมื่อเปนเชนนี้

หลายๆ บรษิทั จงึสงเครือ่งจกัรมาให TGI เชน มติชบูชิ ิ

รวมทั้งเยอรมนีก็สงมาใหเชนกัน 

สวนระบบอัตโนมัตินั้น บริษัทญ่ีปุนก็นำมาให 

TGI สำหรับใชในการฝกอบรม โดยไมมีคาใชจาย 

ซึง่ TGI จะลงทนุเพยีงโครงสรางตางๆ ซึง่มคีาใชจาย

ไมมากนัก เครื่องจักรที่บริษัทตางๆ นำมาใหนั้น ผูที่

ไดรับประโยชนและความรูมากท่ีสุดคือ ผูประกอบ

การไทย และชาง จะเห็นไดวาในชวงที่ผานมา TGI 

ลงทุนดานเครื่องจักรนอยมาก แตมีเครื่องจักร 

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 

“ผูที่เขารับการอบรมท่ี TGI สวนใหญ 
ทำงานอยูในอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส ยานยนต  
และชิ้นสวนยานยนต” 

ใครบางท่ีเขารับการอบรม 
สำหรับผูที่เขารับการอบรมที่ TGI สวนใหญจะ

เปนผูที่ทำงานอยู ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

อตุสาหกรรมยานยนต และอตุสาหกรรมช้ินสวนยานยนต 

เนื่องจากทุกโรงงานยังตองใชงานเชื่อม งาน CNC 

งาน PLC ฯลฯ แตแนวโนมในอีก 5 ปขางหนา 

สถานการณดานแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเหลาน้ี

ื่ ึ้ ่ 
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ปญหาและอุปสรรคของ TGI 
ปจจุบัน TGI มีตนทุนในการดำเนินการ โดย

เฉพาะตนทุนในเร่ืองเคร่ืองจักร คาเส่ือมราคา 

บุคลากร ซึ่งถือวาเปนตนทุนท่ีมีคาใชจายสูง รวมทั้ง

เครื่องจักรท่ีมีอยูก็ใชเพ่ือการฝกอบรมเทานั้น โดย

รายไดจากการฝกอบรมเมื่อเทียบกับตนทุนแลวยังไม

เพียงพอ ในสวนนี้คงตองใหภาครัฐเขามาชวยใหการ

สนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 

การที่ TGI เปน Technical Training Center 

ก็ตองมีคาใชจายสวนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของ 

TGI เพื่อจะไดตามทันเทคโนโลยีในปจจุบัน ดังนั้นจึง

ตองอาศัยภาครัฐ และองคกรของรัฐ ในการท่ีจะให 

TGI ไดมีความรวมมือมากขึ้นกับผูนำทางดาน

เทคโนโลยีในสาขาน้ันๆ ทั้งนี้หากผูนำเทคโนโลยี

เหลานั้นมาชวยสนับสนุน TGI ทั้งในเรื่องการฝก

อบรม เครื่องจักรอุปกรณตางๆ ก็จะทำให TGI 

สามารถดำเนินกิจการตอไปไดอยางยั่งยืน 

จะเห็นไดวา TGI ตั้งขึ้นมาเพ่ือใหบริการกับ

ภาคอุตสาหกรรม จงึขอเชญิชวนใหภาคอุตสาหกรรม

ที่ตองการพัฒนาฝมือบุคลากรมาใชบริการดานตางๆ 

ที่ TGI ดำเนินการอยู เพราะ TGI ไมไดเปนสถาบัน

ที่มุงผลกำไรทางธุรกิจ แตมีความรูทั้งทางดาน

เทคโนโลยี เทคนิค ระบบอัตโนมัติตางๆ ฯลฯ ซึ่ง

เรื่องเหลาน้ีเปนเร่ืองท่ีภาคอุตสาหกรรมจำเปนตอง

ใหความสำคัญ โดย TGI เต็มใจใหบริการ และเปน

สถาบันฝกอบรมอกีแหงหนึ่งที่ไมดอยกวาใคร  

   

ไมสูญเสียบุคลากร และยังจะทำใหเด็กรักองคกร

มากขึ้น ทั้งนี้ก็อยูที่เทคนิคหรือวิธีการที่แตละบริษัท

จะเลือกดำเนินการเพื่อรักษาบุคลากรของบริษัทไว 

 
ใหความสำคัญกับ Operation Safety  

อีกเร่ืองหน่ึงที่ TGI เห็นวามีความสำคัญกับ

ภาคอุตสาหกรรมคือ เรื่องความปลอดภัย โดยเนน

ไปในเรื่อง Operation Safety หมายถึงวา คนไป

ทำงานกับเครื่องจักรอยางไรถึงจะทำงานไดอยาง

ปลอดภัย และไมเกิดอุบัติเหตุ คือ เราตองเปลี่ยน

แนวความคิดมาเปนวาทำอยางไรใหเครื่องจักรตางๆ 

ปลอดภัย เ ม่ือคนเขาไปทำงานดวยก็เกิดความ

ปลอดภัยเพราะเครื่องจักรปลอดภัย โดยเรื่องนี้เปน

ความรวมมือกับเยอรมนี ในนาม บริษัท เอสไอซีเค 

(SICK) ซึง่เปนบรษิทัทีจ่ำหนายอปุกรณระบบเซน็เซอร

เพื่อใหเครื่องจักรปลอดภัย  

อยางไรก็ตาม บริษัทดังกลาวไมไดตองการ

เพียงเพื่อการจำหนายสินคานั้น แตตองการใหทุกคน

ไดทราบวาเครื่องจักรแตละเครื่องน้ันอะไรคือจุด

สำคัญ และสวนใดบางที่จะกอใหเกิดอันตราย จะได

หาทางปองกันตัวเครื่องจักร ซึ่งเปนอีกหนึ่งกิจกรรม

ที่ TGI เริ่มดำเนินการแลวดวยการสงบุคลากรไปฝก

อบรม เพื่อจะนำความรูมาใหบริการกับภาค

อุตสาหกรรมตอไป 
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APIC มาจากช่ือภาษาอังกฤษเต็มๆ วา 
“Asia Petrochemical Industry Conference” 
เปนการจัดประชุมสมัมนาในวงการอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีของเอเชีย ซึ่งในป 2556 นี้ จัดขึ้น   
ทีก่รงุไทเป ไตหวนั เมือ่วนัที ่9 - 10 พฤษภาคม 
2556 ที่ผานมา 
 ในการสัมมนาคร้ังน้ี มีความคืบหนาและการ

วิเคราะหถึงอุตสาหกรรมปโตรเคมีอยางไรบาง    

เราจะมาถอดบทเรียนจากงานสัมมนาเพื่อใหทาน    

ผูอานวารสารสงเสริมการลงทุนไดรับทราบกัน ซึ่งใน

ตอนแรกนี้เราจะเนนท่ีการมอง 2 ประเทศยักษใหญ

คือ สหรัฐอเมริกาและจีน ที่กำลังจะมีการขยับตัว

ครั้งใหญดานวัตถุดิบ (Feedstock) และนโยบาย  

ในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 

ปโตรเคมีและสถานการณพลังงานที่นาสนใจ 
สุทธิเกตต์ิ ทัดพิทักษกุล ุ ุ

มองปโตรเคมีโลก 
จาก APIC 2013 (ตอนท่ี 1) 

การขยบัตวัของยกัษใหญอเมริกาและจีน 
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Shale Gas วัตถุดิบปโตรเคมีแหงอนาคต 
ที่นาจับตา 
 งานสัมมนา APIC 2013 ไดมีการเนนพูดถึง

วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมีชนิด

หนึ่งที่มีมานานแลว แตยังไมคอยมีการนำมาใชกัน

อยางกวางขวาง ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่มี 

มากขึ้น วัตถุดิบดังกลาวก็คงจะตองมีบทบาทใน

อุตสาหกรรมน้ีมากข้ึนดวย วตัถดุบิน้ันมาจากหินนำ้มนั 

และสกัดออกมาเปนกาซที่เรียกวา “Shale Gas” 

  

 วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมีในปจจุบัน   

มักมาจากน้ำมันดิบ (Crude Oil) และกาซธรรมชาติ 

(Natural Gas) เปนหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีของไทยน้ัน ใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบ

มากกวารอยละ 50 ทเีดียว 

 ผลิตภัณฑปโตรเคมีที่ ใชน้ำมันดิบเปนวัตถุดิบ  

จะสามารถใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑปโตรเคมีได

หลากหลายมากกวาวัตถุดิบที่มาจากกาซธรรมชาติ 

ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการมีองคประกอบของธาตุใน

น้ำมันดิบที่หลากหลายมากกวากาซธรรมชาตินั่นเอง 

แตตามที่พวกเราทราบกันคือ ราคาน้ำมันดิบและกาซ

ธรรมชาติมีแนวโนมที่จะมีราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะ

ทำใหอุตสาหกรรมปโตรเคมีมีตนทุนที่สูงขึ้นตาม    

ไปดวย 

 แตในชวง 1 - 2 ปที่ผานมา บริษัทชั้นนำใน

อุตสาหกรรมปโตรเคมีกำลังจับตามอง “Shale Gas” 

ที่คาดวาจะเปนวัตถุดิบที่สำคัญในอนาคตของ

อุตสาหกรรมปโตรเคมี แทนท่ีกาซธรรมชาติและ

น้ำมันดิบที่มาจากการขุดเจาะในทะเลหรือบนบกท่ี 

นับวันจะมีปริมาณนอยลง 

 ในทางธรณีวิทยา Shale คือ หินดินดาน ซึ่งเปน

หินตะกอนชนิดหนึ่ง ดังนั้น Shale Gas ก็คือ กาซ

ธรรมชาติจากหินดินดานน่ันเอง Shale Gas คือ กาซ

ธรรมชาติที่ถูกเก็บไว ในช้ันหินใตดิน ซึ่งมนุษยได    

มีการคนพบ Shale Gas มานานแลว แตไมสามารถ

นำมาใชได เนื่องจากการนำ Shale Gas มาใชงานใน

อุตสาหกรรมมีตนทุนและมลพิษที่สูงกวาการขุดเจาะ 

กาซธรรมชาติและน้ำมันดิบที่ใชกันในปจจุบัน 

 จนกระทัง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดคนพบเทคโนโลยี 

ที่เรียกวา “Hydraulic Fracturing” หรือการขุดเจาะ

โดยใชนำ้แรงดันสงู ผสมสารเคมีและทราย เพ่ือทำให 

หนิแตกราว ควบคูไปกบัการขุดเจาะแบบ “Horizontal 

Drilling” หรอืการเจาะแนวราบ เพือ่ชวยเพ่ิมผวิสมัผสั 

ของหลุมเจาะกับชิ้นหิน Shale ทำใหสามารถผลิต 

Shale Gas ไดปริมาณมากข้ึนในตนทุนท่ีต่ำลง 

 เมือ่เปนผูคนพบและพฒันาเทคโนโลยกีารขดุเจาะ 

Shale Gas เอง ดังนั้น สหรัฐอเมริกา ที่มีแหลง 

Shale Gas มากเปนอันดับ 2 ของโลก (อันดับ 1 คือ 

จีนแผนดินใหญ) คิดเปนปริมาณสูงถึง 24 ลานลาน

ลูกบาศกเมตร หรือคิดเปนรอยละ 14 ของปริมาณที่

มีทั้งโลก จึงเปนประเทศท่ีไดรับประโยชนจากการ 

“อุตสาหกรรมปโตรเคมีของไทยน้ัน 
ใชกาซธรรมชาติเปนวัตถุดิบมากกวา 

รอยละ 50” 

“อุตสาหกรรมปโตรเคมีกำลังจับตามอง 
“Shale Gas” ที่คาดวาจะเปนวัตถุดิบ 

ที่สำคัญในอนาคต” 
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ขุดเจาะ Shale Gas มากกวาใครในโลกน้ี รวมท้ัง 

สหรัฐอเมริกามีเครือขายทอสงถายกาซท่ัวประเทศที่

สมบูรณอยูแลว ซึ่งประเทศอ่ืนไมมีจึงชวยสงเสริมขีด

ความสามารถดานการใช Shale Gas เปนวัตถุดิบ

หรือ Feedstock ไดอยางดีเยี่ยม 

 ปจจุบัน สหรัฐอเมริกามีการใช Shale Gas เปน 

Feedstock ในสัดสวนรอยละ 20 ของปริมาณกาซ

ธรรมชาติทุกประเภท และคาดวาจะเพิ่มขึ้นสูงเปน

รอยละ 40 ในป 2575 ตามความตองการในประเทศ

ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตัวเลขการใช Shale Gas ที่จะสูงขึ้น

ดังกลาว อาจสงผลใหสหรัฐอเมริกาไมจำเปนตองนำ

เขาพลังงานจากตางประเทศก็เปนไปได 

 ในการสัมมนา APIC 2013 จึงคาดการณวา   

ในอนาคต Shale Gas จะกลายเปนพลังงานที่มี   

ตนทนุตำ่ ชวยลดตนทุนการผลติในหลายอุตสาหกรรม 

ซึ่งจะทำใหประเทศสหรัฐอเมริกาไดเปรียบเรื่อง

ตนทุนการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีตองใชกาซ

ธรรมชาติมาเปนวัตถุดิบอยางอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

 บริษัทปโตรเคมีใหญระดับโลกสัญชาติอเมริกา 

เชน Shell หรือ Exxon เริ่มมีการประกาศแผนงานใน

การกอสรางโรงงานปโตรเคมีจาก Shale Gas ใน

สหรัฐอเมริกาแลว ซึ่งถือวาเปนครั้งแรกในรอบหลาย

สิบปมานี้ ที่จะมีการกอสรางโรงงานปโตรเคมีเพิ่มขึ้น

ในสหรัฐอเมริกา เพราะที่ผานมาสหรัฐอเมริกาจะมี

ตนทุนวัตถุดิบกาซที่สูง ไมสามารถสูตนทุนกับ

โรงงาน ปโตรเคมีที่ผลิตในเอเชียตะวันออกกลาง 

หรือเอเชียไดแตในอนาคต สหรัฐอเมริกาอาจมีการ

สงออกกาซเชน อี เทน (Ethane) โพรเพน 

(Propane) ที่มาจาก Shale Gas ดวย 

Shale Gas จะชวยใหเกิด Low Cost Olefins 
 กาซที่ไดจาก Shale Gas สวนใหญจะเปนกาซ  

อีเทน และโพรเพน ดังนั้น APIC 2013 จึงมองวา 

กลุมผูประกอบการปโตรเคมีในสหรัฐอเมริกาท่ีใช  

อีเทน หรือโพรเพน เปนวัตถุดิบหรือสายโอเลฟนส 

จะไดรับประโยชนที่ตนทุนราคากาซถูกลงมาก 

 แตเดิมเมื่อสักประมาณ 5 ปที่ผานมา กลุม     

ผูประกอบการปโตรเคมีสายโอเลฟนส ในสหรัฐ  

อเมริกามีผลประกอบการที่ ไมดี เนื่องจากราคา

วัตถุดิบที่สูง ตนทุนการผลิตในสหรัฐอเมริกาจึงสู 

ทางกลุมประเทศเอเชีย โดยเฉพาะกลุมประเทศใน 

เอเชียตะวันออกกลางท่ีมีตนทุนต่ำกวา แตพอมี

การนำ Shale Gas มาใช ทำใหผลประกอบการใน

สายธุรกิจนี้ในสหรัฐอเมริกา กลับมาดีขึ้นอยางมาก

อีกครั้งจนทำใหสามารถแขงการผลิตในเอเชียได 

  มีบางโรงงานในสหรัฐอเมริกาท่ีเดิมมีแผนจะ 

ปดตัว พอมีกาซราคาถูก ก็กลับมาปรับปรุงโรงงาน

ใหมอีกคร้ัง เพ่ือรองรับกาซจาก Shale Gas หรือ 

บางโรงงานท่ีมีแผนจะปรับปรุงเพ่ือพัฒนาการผลิต

ปโตรเคมีไปสูระดับพิเศษ หรือท่ีเรียกวา Specialty 

US tight Oil from Shale gas 

Sharply grow since 2008 
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ก็ชะลอแผนช่ัวคราว และหันไปปรับปรุงระบบเพ่ือรับ

กาซจาก Shale Gas เพ่ือผลิตสินคาเกรดท่ัวไปหรือ 

Commodity เชน Ethylene, Propylene, Ethylene 

dichloride (EDC) ตอไป 

 จงึถอืไดวา การนำ Shale Gas มาใชเปน Feedstock 

ของอุตสาหกรรมปโตรเคมีในสหรัฐอเมริกาอาจจะ

เปนจุดเปล่ียนที่ทำใหยักษใหญเดิมคือ สหรัฐอเมริกา

มีความสามารถในการแขงขันจากตนทุนที่ถูกลงใน

ผลิตภัณฑปโตรเคมีสายโอเลฟนสมากขึ้น และสงผล

กระทบตอผูผลิตปโตรเคมีสายน้ี ในภูมิภาคอ่ืน     

ของโลก รวมท้ังประเทศไทยของเราดวย ซึ่งเราคง

ตองจับตาการขยับตัวของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้

อยางใกลชิดตอไป 

 อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑปโตรเคมีบางชนิดก็ไม

ไดรับประโยชน จากการท่ีมีกาซราคาถูกจาก Shale 

Gas โดยเฉพาะการผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมีสาย

อะโรเมติกส เชน Benzene, Tolulene, Xylene หรือ 

Butadiene เปนตน เนื่องจากองคประกอบของกาซ

ไมเหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑสายอะโรเมติกส

ดังกลาว ซึ่งจะทำใหปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ

กลุมอะโรเมติกสในสหรัฐอเมริกาลดนอยลง และ

อาจจะเปนโอกาสของผูประกอบการผลิตภัณฑกลุม

อะโรเมติกสทางเอเชีย ที่อาจจะสงออกไปจำหนายที่

สหรัฐอเมริกาไดมากขึ้นไดเชนเดียวกัน 

จีนกำลังขยับตัวครั้งใหญ 
 ภูมิภาคเอเชียเปนภูมิภาคที่มีปริมาณความ

ตองการใชผลิตภัณฑปโตรเคมีประเภท Ethylene 

และ Propylene มากท่ีสุดในโลก และถือวาเปน

ภูมิภาคที่เปนแรงผลักดัน (Driver) หลักของโลก 

โดยเฉพาะประเทศจีนท่ีมีปริมาณความตองการใชสูง

ที่สุดในโลก 

 อยางที่ทราบกัน จีนเปนประเทศยักษใหญของ

โลกท่ีมีทั้งปริมาณความตองการ และปริมาณการ

ผลิตสูงในผลิตภัณฑหลายชนิด ดังนั้น การที่จีนมีการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายมาเปนการพึ่งตนเองเปนหลัก

หรือที่เรียกวา “Self Sufficient” ยอมมีผลกระทบ   

ตอตลาดโลกอยางแนนอน 

 ประเทศจีนมีนโยบาย Self Sufficient ในอีก    

5 ปขางหนาเพ่ือขยายกำลังผลิตในหลายผลิตภัณฑ

เพ่ือลดการนำเขา และรองรับปริมาณความตองการ

ภายในของตัวเอง จากเดิมที่มีนโยบายใชผลิตภัณฑ 

ที่มีผลิตในประเทศจีนเองรอยละ 50 ดังนั้น ภายใน 

ป 2560 จีนจะมีการใชผลิตภัณฑภายในประเทศ

On the flip side 
Not all petrochemical can benefit from shale gas 

“สหรัฐฯ มีความสามารถในการแขงขัน 
จากตนทุนท่ีถูกลง เราคงตองจับตา 

การขยับตัวในครั้งนี้อยางใกลชิดตอไป” 
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ตนเองเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 70 จากนโยบาย Self 

Sufficient นี้เอง ซึ่งผลิตภัณฑปโตรเคมี ก็เปนหน่ึง

ในผลิตภัณฑที่รัฐบาลจีนกระตุนใหเกิดการขยาย  

การลงทุนเพิ่มข้ึน เพื่อพึ่งพาตนเองใหมากขึ้นและ     

ลดการนำเขานั่นเอง 

 สำหรับการเพ่ิมกำลังผลิต เพื่อพึ่งพาตนเอง   

ของจีน สวนหนึ่งก็จะเปนนโยบายที่กระจายความ

เจริญ รวมท้ังกระจายการเติบโตของเศรษฐกิจ     

ไปยังพื้นท่ีสวนกลางในประเทศใหมากขึ้น ซึ่งแตเดิม

ความเจริญของจีนจะกระจายอยูตามเมืองริมชายฝง

เชน เซี่ยงไฮ เปนตน 

 ดังนั้น การเพิ่มกำลังผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี

ของจีนในพ้ืนท่ีสวนกลางของประเทศ จะเปนการใช

เทคโนโลยีสังเคราะห Feedstock จากถานหิน ซึ่งจีน

มีปริมาณสำรองมากเปนอันดับตนๆ ของโลกและ

สวนใหญจะอยู ในพ้ืนที่สวนกลางของประเทศจีน

นั่นเอง 

 การสังเคราะหวัตถุดิบ Feedstock ปโตรเคมี

จากถานหินของจีนตางจาก Shale Gas ของสหรัฐ 

อเมริกาคอื จนีตองนำถานหนิมาเผาเพ่ือใหได Synthetic 

gas หรือท่ีนิยมเรียกสั้นๆ วา “ซินกาซ” (Syngas)     

ที่มีสวนประกอบหลักคือ ไฮโดรเจนและคารบอน      

มอนนอคไซคกอนถกูนำไปเปล่ียนเปนเมทานอล และนำ 

ไปเขากระบวนการทางเคมีอกีคร้ังเพ่ือใหไดผลติภัณฑ  

โอเลฟนสที่ใช Feedstock ของอตุสาหกรรมปโตรเคมี 

 ดงันัน้ กระบวนการสังเคราะหเพ่ือใหได Feedstock 

ปโตรเคมีระหวาง Shale Gas ของสหรัฐอเมริกา กับ 

ถานหินของจีน มีความแตกตางกัน แตที่เหมือนกัน

คือ จะได Feedstock ที่มีตนทุนต่ำกวาการใชกาซ

ธรรมชาติหรือน้ำมันดิบเปน Feedstock ในปจจุบัน  

 จึงถือวาการใช Feedstock ปโตรเคมีจาก Shale 

Gas ของสหรัฐอเมริกาและถานหินของจีน เปนการ

ขยบัตัวของยักษใหญ 2 ประเทศที่นาสนใจมาก และ

ยิ่งเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ 2 ประเทศน้ี

ใหสูงขึ้นไปอีก โดยชวยทำใหมีตนทุนการผลิตที่ต่ำลง

จากเดิม นอกเหนือจากการมีเทคโนโลยีที่เหนือกวา

ประเทศอ่ืน และปริมาณการผลิตทีเ่รยีกวา Economy 

of Scale อยูแลว และแนนอนยอมตองสงผลตอ     

ผูผลิตปโตรเคมีรายอื่น รวมทั้งไทยดวย 

ปญหา โอกาส อุปสรรคของประเทศผูผลิต
ปโตรเคมีในเอเชีย 
 สถานการณผูผลิตปโตรเคมีรายประเทศใน      

เอเชีย โดยเนนประเทศช้ันนำในธุรกิจนี้ซึ่งไดแก 

เกาหลีใต ไตหวัน ญี่ปุน อินเดีย รวมทั้งไทยเปนดังนี้ 

“ปโตรเคมีเปนหน่ึงในผลิตภัณฑที่รัฐบาลจีน
กระตุนใหเกิดการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น” 

China Ethylene Self-Sufficiency Increases 
Less Reliance on import as per goverment policy 

China Ethylene Self-Sufficiency Increases 
Less Reliance on import as per goverment policy 
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Movement in other parts of Asia... High Growth But Slow Progress in India... 

 • แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีของเกาหลีใต

ในชวง 3 - 5 ปขางหนา  

  - ยังคงเนนการผลิตเพื่อการสงออกเปนหลัก 

  - ในอนาคตการต้ัง Crackers ขนาดใหญใน 

   เกาหลีใตจะตั้งไดยากขึ้น ดังนั้น จะเนนการ 

   ลงทุนอุตสาหกรรมปโตรเคมีในระดับตางๆ  

   ในตางประเทศมากข้ึน 

  - มีแนวโนมการผลิต Propylene ดวย 

   กระบวนการ Propane Dehydrogenation  

   โดยจะใช Propane ที่มาจาก Shale Gas 

 • แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีของไตหวัน  

ในชวง 3 - 5 ปขางหนา  

  - การจำหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีไตหวัน   

   ยังคงเนนการจำหนายที่จีนแผนดินใหญ 

  - ประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอม ยังเปนประเด็น    

   ที่สำคัญของการตั้งโรงงานปโตรเคมีใน 

   ไตหวัน และคอนขางเขมงวด ไมยืดหยุน 

   เหมือนหลายประเทศ 

  - โรงงานโอเลฟนสเกาเริม่มกีารทบุท้ิง (Scrap)  

   และสรางใหม (Rebuild) 

 • แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีของญี่ปุน  

ในชวง 3 - 5 ปขางหนา  

  - มีแนวโนมที่ จะลดกำลังผลิตโอเลฟนส    

   จากที่เคยมีสูงสุด 8 ลานตัน ลดลงเหลือ 

   ประมาณ 5 ลานตัน เนื่องจากประสบ 

   ปญหาตนทุนสูงขึ้น 

  - หันไปผลิตผลิตภัณฑที่ เปนเกรดพิเศษ  

   (Specialty) มากขึ้น 

 • แนวโนมอุตสาหกรรมปโตรเคมีของอินเดีย 

ในชวง 3 - 5 ปขางหนา  

  - ระบบสาธารณูปโภค ยังไมมีการพัฒนาเทา  

   ที่ควร ซึ่งจะเปนปญหาและอุปสรรคท่ี 

   สำคัญยิ่งของการต้ังโรงงานปโตรเคมี 

  - ยังตองพ่ึงพาการนำเขาวัตถุดิบ โดยเฉพาะ 

    น้ำมันดิบที่ตองนำเขาจากตางประเทศ ถึง 

   รอยละ 70  

  - สถานภาพการเงินภายในประเทศยังมีสภาพ 

   ไมมั่นคงนัก (Country Finances have  

   deteriorated) 

  สำหรับประเทศไทยเองมีแนวโนมในชวง 3 - 

5 ป ขางหนาคือ การออกไปลงทุนในอุตสาหกรรม

ปโตรเคมียังตางประเทศมากขึ้น จะเห็นไดวา มี

หลายบรษิัท ชั้นนำในอุตสาหกรรมปโตรเคมีไทยไดมี

การไป ลงทุนในตางประเทศบางแลว เชน การไป

ลงทุนในอินโดนีเซีย เวียดนาม หรือพมา รวมทั้งการ

มีแผนการใชวัตถุดิบจาก Shale Gas จากสหรัฐ    

อเมริกา ซึ่งถึงแมวาจะมีคาขนสงที่สูง เพราะขนสง

ขามทวีป แตจะมีราคาท่ีถูกมากมาชดเชยแทน 

  ในตอนตอไปจะขอเสนอในสวนท่ีเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ ขั้นปลายน้ำ (Downstream) ของ

อุตสาหกรรมปโตรเคมีวามีแนวโนมเปนอยางไร  

“ไทยมีแนวโนมออกไปลงทุน 
ในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
ตางประเทศมากข้ึน” 
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 จากการท่ีสภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกมีการ
ขยายตัวอยางสูงและเปนไปอยางตอเนื่องนั้น 
ทำใหมีการใชทรัพยากรตางๆ อยางฟุมเฟอย
และเกินจำเปน สงผลใหทรพัยากรทางธรรมชาติ 
ลดนอยลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรทีน่ำมาใชในการผลติเปนเชือ้เพลงิ อาท ิ
กาซธรรมชาติ น้ำมนั ถานหิน ฯลฯ ซึ่งเชื้อเพลิง
ดังกลาวนับเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหเติบโต
อยางตอเนือ่ง 

 ดังนั้นจึงจำเปนท่ีจะตองแสวงหาแหลงพลังงาน

อื่นๆ มาทดแทน โดยพลังงานแสงอาทิตย เปน

พลังงานท่ีถูกกลาวขานถึงมากท่ีสุด เพราะเปน

พลงังานหมุนเวียนท่ีมอียูเปนจำนวนมาก ทำใหหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนไดดำเนินการศึกษา วิจัยและ

พฒันา เพือ่นำพลงังานดงักลาวมาใชใหเกดิประโยชน

มากท่ีสดุ โดย กฟผ. เปนอกีหนวยงานหน่ึงทีด่ำเนนิการ

ในเรื่องดังกลาว หวังเปนตนแบบใหกับผูที่สนใจ

สามารถนำไปปรับใชตอไป 

พลังงานแสงอาทิตย พลังงานสะอาด 
เปนท่ีทราบกันดีวาพลังงานแสงอาทิตย เปน

พลังงานหมุนเวียนที่มีอยูอยางมหาศาล เปนพลังงาน

สะอาดท่ีถูกนำมาใชอยางแพรหลายและกวางขวาง 

โดยเฉพาะเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) ซึ่งเปน

นวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ที่ผลิตจากสารก่ึงตัวนำ

พวกซิลิคอนนำมาใชผลิตไฟฟา โดยการเปลี่ยน

พลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรง 

ซึ่ งปจจุบันสามารถผลิตเซลลแสงอาทิตย ใหมี

ประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตยให

เปนพลังงานไฟฟาไดสูงถึงรอยละ 25 สำหรับแบบไม

รวมแสง และรอยละ 45 สำหรับแบบรวมแสง 

โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) ไดจัดหาและติดตั้งเซลลแสงอาทิตยเพื่อ

ทดสอบและเก็บขอมูลทางดานพลังงานแสงอาทิตย

และพลงังานไฟฟาทีผ่ลติไดมาแลวกวา 25 ป เริม่ต้ังแต

การใชงานในแคมปสำรวจท่ีหางไกล การใชงานกับ

พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานสะอาดไมมีผลกระทบ 
ตอส่ิงแวดลอม 

ปโตรเคมีและสถานการณพลังงานที่นาสนใจ  
สุนันทา  อักขระกิจ 

ั ี ี่ ี   ศ ป ั
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วิทยุสื่อสาร ไฟสัญญาณกะพริบบนทุนลอยในเข่ือน 

และพัฒนาสูการสรางสถานีสาธิตการผลิตไฟฟาจาก

เซลลแสงอาทิตย 2 แหงคือ  

 1. สถานพีลงังานแสงอาทติยคลองชองกลำ่  

จังหวัดสระแกว กำลังผลิต 20 กิโลวัตต 

 2. สถานีพลังงานแสงอาทิตยสันกำแพง 

จังหวัดเชียงใหม กำลังผลิต 18.5 กิโลวัตต 

ตอมา กฟผ . ไดดำเนินการขยายผลจาก

ประสบการณดานพลังงานแสงอาทิตยในอดีตไปสู

การสรางโรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยในเชิงพาณิชยขึ้น

คือ โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยผาบอง จังหวัด

แมฮองสอน มีกำลังผลิต 504 กิโลวัตต นับเปนโรง

ไฟฟาเซลลแสงอาทิตยที่มีขนาดใหญที่สุดของ

ประเทศในขณะนั้น โดยไดรับการสนับสนุนจาก

กองทุนสงเสริมและอนุรักษพลังงาน  กระทรวง

พลังงาน เริ่มผลิตและจายกระแสไฟฟาเขาระบบ

จำหนายของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแตป 

2547 เปนตนมา 

โครงการสาธติการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทติย 
นอกจากน้ี กฟผ. ยังมีโครงการสาธิตการผลิต

ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย โดยรวมมือกับหนวยงาน

ภาครัฐ และประชาชนผูที่สนใจเร่ืองพลังงานสะอาด 

จึงไดจัดทำโครงการสาธิตระบบผลิตและจำหนาย

ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคาร ทั้งใน

เขตกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และจงัหวดัตางๆ ในรปูแบบ

การผลิตและจายไฟฟาเขากับระบบไฟฟาเดิมที่ใชอยู 

(Grid Connected) เพื่อ เปนการสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมในการผลิตและใชไฟฟาที่สะอาด 

ไมมีผลกระทบตอสิ่ งแวดลอม โดยไดรับการ

สนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานนโยบายและแผน

พลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน สวน กฟผ. 

สนบัสนนุงานดานเทคนิค ตดิตัง้ ออกแบบ และเช่ือมตอ

เขาระบบการจำหนายของ กฟภ. โครงการสาธิตดงักลาว

ประกอบดวย 

 1. โครงการสาธิตระบบผลิตและจำหนาย

ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน ระยะที่ 1 

จำนวน 10 หลัง กำลังผลิตรวม 23.76 กิโลวัตต 

 2. โครงการสาธิตระบบผลิตและจำหนาย

ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารศาลา

กลางจังหวัดและอาคารของรัฐ 6 แหง กำลังผลิต

รวม 25.20 กิโลวัตต 

 3. โครงการสาธิตระบบผลิตและจำหนาย

ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาอาคารศูนยการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 แหง กำลังผลิต

รวม 14.7 กิโลวัตต 

 4. โครงการสาธิตระบบผลิตและจำหนาย

ไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน ระยะที่ 2 

จำนวน 50 หลัง กำลังผลิตรวม 154.336 กิโลวัตต 
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“กฟผ. ริเริ่มติดตั้งระบบเซลลแสงอาทิตย  
เพื่อใชรวมกับระบบไฟฟาในสำนักงานใหญ 

กฟผ.  จังหวัดนนทบุรี 2 แหงคือ  
อาคารสำนักงานผูวาการฯ  

และอาคารสำนักงานแหงใหม (ท.102)” 

อยางไรก็ตาม กฟผ. ยังไดริเร่ิมติดต้ังระบบ

เซลลแสงอาทิตย เพื่อนำมาใชรวมกับระบบไฟฟาใน

สำนักงานใหญ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี 2 แหงคือ 

อาคารสำนักงานผูวาการฯ กำลังผลิต 5.12 กิโลวัตต 

และอาคารสำนักงานแหงใหม (ท.102) โดยติดตั้งที่

ผนังอาคาร (BIPV) มีกำลังผลิต 27 กิโลวัตต และ

ในป 2552 กฟผ. ไดดำเนินการกอสรางโรงไฟฟา

เซลลแสงอาทิตย ขนาดกำลังผลิต 1,000 กิโลวัตต 

ที่เข่ือนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเปนระบบรับ

แสงตามวงโคจรของดวงอาทิตยที่ ใหญที่สุดใน

ประเทศไทย 

ปจจุบัน กฟผ. มีโครงการและกิจกรรมดาน

อนุรักษพลังงานและสิ่ งแวดลอม เพื่อเปนการ

เฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษกปที่ 60 และ

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ของพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหั ว ที่ เกี่ ยวของกับพลังงาน

หมนุเวยีน  ประกอบดวย โครงการพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาดกำลังผลิต 5 เมกะวัตต อำเภอทับสะแก 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ โครงการพลงังานแสงอาทติย

ในโครงการช่ังหวัมนัตามพระราชดำริ ขนาดกำลังผลติ 

50 กโิลวตัต จงัหวดัเพชรบรุ ีและโครงการทุงกงัหนัลม 

ขนาดกำลังผลิต 18 เมกะวัตต ณ อุทยานพลังงาน

เฉลิมพระเกียรติอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

“โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ทับสะแกใชเปนตนแบบผลิตไฟฟาจาก
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย” 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยตนแบบเทคโนโลยี
ล้ำสมัย 

สำหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ขนาดกำลัง

ผลติ 5 เมกะวตัต นัน้ ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) 

เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2556 ทีผ่านมา ไดมมีติเห็นชอบ

และอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน เสนอให กฟผ. 

ดำเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยดัง

กลาว ภายใตวงเงินลงทุนรวม 631.48 ลานบาท ซึ่ง 

เปนหนึง่ในโครงการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ของ กฟผ. เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐในการ 

นำพลังงานหมุน เ วียนมาผ ลิตไฟฟ าตามแผน 

การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

รอยละ 25 ในระยะเวลา 10 ป (ป 2555 - 2564) 

ของประเทศ และใชเปนตนแบบของการผลิตไฟฟา

จากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย  

นอกจากน้ี ยังชวยเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานทดแทน เพื่อรองรับความตองการใชไฟฟาท่ี

เพิ่มข้ึนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ จากการพัฒนา

แหลงทองเท่ียวใหเปนแหลงทองเท่ียวที่สำคัญของ

ประเทศ ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด จาก 

1,095 ลานหนวย ในป 2550 เปน 1,385 ลานหนวย

ในป 2554 หรือเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 26.5 
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“พื้นที่ของ กฟผ. บริเวณอำเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีศักยภาพ 

พลังงานแสงอาทิตยสูงเฉลี่ย  
4.91 หนวยตอตารางเมตรตอวัน” 

ทั้ งนี้ จากการศึกษาขอมูลแผนที่ศักยภาพ

พลังงานแสงอาทิตย แสดงใหเห็นวาพื้นท่ีของ กฟผ. 

บริเวณตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยสูง

เฉล่ีย 4.91 หนวยตอตารางเมตรตอวัน สามารถ

ดำเนินการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

ขนาดใหญได กฟผ. จึงไดดำเนินการศึกษาความ

เหมาะสมและความเปนไปได (Feasibility Study) 

ทั้งดานเทคนิค และเศรษฐศาสตร/การเงิน เพื่อนำ

พืน้ทีป่ระมาณ 140 ไร ของ กฟผ. ในบรเิวณดังกลาว 

มาพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ขนาดกำลังผลิต 5 เมกะวัตต (คิดเปนพื้นที่ 250 ไร 

เมื่อรวมอาคารควบคุม พื้นที่ถนน และพื้นที่สีเขียวใน

โครงการ) และมกีารเลอืกใชเซลลแสงอาทิตยถงึ 4 ชนดิ 

สำหรับเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยพัฒนา รวมถึงทดสอบ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใชงานจริง รวมทั้ง

เปนตนแบบใหแกผูที่สนใจศึกษา 

สำหรับเซลลแสงอาทิตยทั้ง 4 ชนิด ที่ถูกเลือก

มาใชงานในโครงการดังกลาว ประกอบดวย 

1. เ ซลล แสงอา ทิตย ชนิ ดผลึ กซิ ลิ คอน 

Crystalline Silicon (c-Si)  ผลิตจากแทงผลึก

ซิลิคอน ที่เกิดจากการหลอมละลายซิลิคอนบริสุทธ์ิ 

ที่อุณหภูมิสูงถึง 1,500 องศาเซลเซียส ผาน

กระบวนการตกผลึกอยางชาๆ และนำมาตัดเปนแผน

บางๆ เรียกวา เวเฟอร มีประสิทธิภาพในการแปลง

พลงังานประมาณรอยละ 13 - 14 โดยทีต่นทนุในการผลิต

แผงเซลลชนดินีค้อนขางสงู มกีำลงัผลติติดตัง้ 1 เมกะวตัต 

ใชการติดต้ังพรอมระบบติดตามดวงอาทิตยแบบถวง

น้ำหนัก (Solar Weight Tracking System) ที่ใชน้ำ

เปนตัวกลาง ซึ่งพัฒนาโดย กฟผ.  

2. เซลลแสงอาทิตยชนิดอะมอรฟสซิลิคอน 

Amorphous Silicon (a-Si) เปนการผลิตเซลลแสง

อาทิตยอีกชนิดหน่ึงโดยใชสารซิลิคอน สารโบรอน 

และสารฟอสฟอรัสที่อยู ในรูปกาซทั้งหมด นำมา

เคลือบเปนฟลมบาง (Thin Film) ลงบนแผนแกว 

แผนพลาสติกหรือแผนโลหะ มีประสิทธิภาพในการ

เปลี่ยนรูปพลังงานต่ำกวาชนิดผลึกซิลิคอน แต

ปจจุบันไดมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ

ผลิต ทำใหสามารถลดตนทุนการผลิตลงและเพ่ิม

ประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งใหประสิทธิภาพสูงประมาณ

รอยละ 6 - 8 มีกำลังผลิตติดต้ัง 2 เมกะวัตต ใชการ

ติดต้ังแบบคงท่ี    

3. เซลลแสงอาทิตยชนิดไมโครคริสตอลไลน

อะมอรฟสซิลิคอน (Micro Crystalline Amorphous 

Silicon) เปนเซลลแสงอาทิตยที่พัฒนามาจาก 

Amorphous Silicon แตเพิ่มชั้น Micro Crystalline 

ไวดานลางแลวจึงเคลือบ Amorphous Silicon ทับลง

ไป ทำใหมปีระสทิธิภาพสงูขึน้ประมาณรอยละ 9 - 11 

กำลังผลิตติดต้ัง 1 เมกะวัตต ใชการติดต้ังแบบคงที่   
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4. เซลลแสงอาทิตยชนิดสารประกอบของ

คอปเปอรอินเดียมไดเซเลไนด (Copper Indium 

(Gallium) Di-Selenide) เปนเซลลแสงอาทิตยที่ใช

สารผสมของ Copper Indium Gallium และ 

Selenium  โดยมีทั้งท่ีใช Cadmium Sulphide และ

ไมใช Cadmium Sulphide เปนบัฟเฟอรในเซลล

แสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตยชนิดนี้มีประสิทธิภาพ

สูงใกลเคียงกับชนิดผลึกซิลิคอนอยูที่ประมาณรอยละ 

9 - 13 กำลังผลติติดตั้ง 1 เมกะวัตต ใชการติดต้ัง 

แบบคงที่ 

โดยเซลลแสงอาทิตย 2 ชนิดแรก เคยนำมาใช

แลวที่โรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยเขื่อนสิรินธร จังหวัด

อุบลราชธานี แตดวยสภาพพื้นท่ีและภูมิอากาศใน

ภาคใตมีความแตกตางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จึงไดมีแนวคิดในการนำมาทดลองใชเพื่อการศึกษา

วิจัยวา จะไดผลที่ เหมือนหรือแตกตางจากเดิม

อยางไร โดยเฉพาะเร่ืองคาประสิทธิภาพในการผลิต

ไฟฟา (Plant Factor) ขณะท่ี 2 ชนิดหลังถือเปนการ

นำมาใชงานเชิงพาณิชยเปนคร้ังแรกของประเทศไทย 

แตมีประสิทธิภาพสูง และมีแนวโนมท่ีจะไดรับความ

นิยมในอนาคต  

เน่ืองจาก Micro Crystalline Amorphous 

Silicon เปนการผนวกรวมขอดีของ 2 ชนิดแรก สวน 

Copper Indium (Gallium) Di-Selenide ไมมีสวน

ประกอบของซิลิคอน ซึ่งเปนวัตถุดิบที่มีแนวโนมจะ

ขาดแคลนในอนาคต ดังนั้น การทดลองใชเซลลแสง

อาทิตยที่หลากหลาย จะชวยใหไดรับขอมูลของ

เทคโนโลยีรุนใหมๆ โดยเฉพาะขอมูลการใชงานจริง

ในพื้นที่ภาคใต ซึ่งยังไมเคยมีโรงไฟฟาเซลลแสง

อาทิตยมากอน อันจะเกิดประโยชนตอวงการ

พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานหมุนเวียนในภาพ

รวมของประเทศตอไป 

โครงการดังกลาว คาดวาจะสามารถลงนามใน

สัญญากอสราง (Letter of Intent : LOI) ไดภายใน

สิ้นป 2556 นี้ พรอมเริ่มกอสรางต้ังแตตนป 2557 

ถึงตนป 2558 ใชระยะเวลาประมาณ 16 เดือน และ

นาจะสามารถจายไฟฟา เข าระบบเชิงพาณิชย 

(Commercial Operation Date : COD) ไดในเดือน

เมษายน 2558 โดยจะเช่ือมโยงกับระบบสายสงของ

การไฟฟาสวนภมูภิาค (กฟภ.) ขนาดแรงดัน 22 กโิลโวลต 

(KV) ที่ผานตามแนวทางหลวงหมายเลข 4 คาดวาจะ

สามารถจายพลังงานไฟฟาได 7.88 ลานหนวยตอป 

ซึ่งทดแทนการผลิตไฟฟาจากน้ำมันเตาไดถึง 1.851 

ลานลิตรตอป  รวมถึงชวยลดการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดในภาคการผลิตไฟฟา 4,413 ตัน

ตอป (คิดจากคาเฉลี่ย 0.56 กิโลกรัมตอหนวย)  

และเปนโรงไฟฟาท่ีดำเนินการตามกลไกการพัฒนาท่ี

สะอาด (Clean Development Mechanism : 

CDM) ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องพลังงาน

ทดแทน 

อนึง่โครงการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ของ กฟผ. ที่เสนอกระทรวงพลังงานไปเมื่อวันที่ 1 

กุมภาพันธ 2553 ประกอบไปดวย 5 โครงการ ดังนี้  

่
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1. โครงการโรงไฟฟาพลงันำ้เขือ่นเจาพระยา

เฉลิมพระเกียรติ 60 ป บรมราชาภิเษก  

 2. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย  

ขนาดกำลังผลิต 5 เมกะวัตต อำเภอทับสะแก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 3. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดำริ  ขนาดกำลังผลิต 

50 กิโลวัตต  จังหวัดเพชรบุรี 

 4. โครงการทุ งกังหันลม ณ อุทยาน

พลังงานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา  

 5. โครงการป ลูกต น ไม รอบบ านพ อ 

จำนวน 840,000 ตน บรเิวณรอบพระราชวังไกลกังวล

และพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สถานภาพและแนวโนมการใชเซลลแสงอาทิตย 
จากผลการติดตามสถานภาพและแนวโนมการ

ใชเซลลแสงอาทิตยของประเทศตางๆ ทั่วโลก พบวา

สหภาพยุโรปมีสัดสวนการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสง

อาทิตยถงึรอยละ 77 หรอืคิดเปนกำลงัการผลติตดิต้ัง 

5,600 เมกะวัตตของกำลังการผลิตท่ัวโลก  โดย

ประเทศในสหภาพยุโรปที่มีการติดต้ังเซลลแสง

อาทิตยมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ เยอรมนี อิตาลี 

และสาธารณรัฐเช็ก โดยมีกำลังผลิตติดตั้งรวม

ทั้งหมด 4,070 เมกะวัตต ที่เหลือเปนประเทศอ่ืนๆ 

ในทางกลับกันความตองการเซลลแสงอาทิตยของ

สเปนกลับลดลงเหลือเพียงรอยละ 4 ของความ

ตองการในปที่ผานมา อันมีสาเหตุมาจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ถดถอย 

“การพัฒนาเซลลแสงอาทิตยในอนาคต  
ตองใชวัสดุในการผลิตที่นอยลง 

เพื่อลดตนทุนในการผลิต” 

สวนการผลิตเซลลแสงอาทิตยทั่ วโลกน้ัน 

เปนการผลิตแผงเซลลชนิดฟลมบาง (Thin Film) 

มากถึงรอยละ 18 โดยประเทศจีนและไตหวันเปน

ประเทศที่มีสวนแบงการตลาดถึงรอยละ 49 จาก

อุตสาหกรรมผลิตเซลลแสงอาทิตยทั่วโลก และเมื่อ

แผงเซลลแสงอาทิตยทีผ่ลติเกินความตองการ จงึสงผล

ใหแผงเซลลชนิดคริสตัลซิลิคอนลนตลาด เปนผลให

ราคาตกลงรอยละ 38 จึงตองลดระดับการผลิตเซลล

ประเภทนี้ ลงและเปลี่ ยนไปผลิต เซลล รุ น ใหม 

แบบฟลมบาง ดังนั้นการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยใน

อนาคต ตองใชวัสดุในการผลิตที่นอยลง เพ่ือลด

ตนทุนในการผลิตทำใหสามารถเพิ่มโอกาสในการทำ

ตลาดไดอยางตอเนื่อง 

ขอดีและขอดอยของพลังงานแสงอาทิตย   

ขอดี ขอดอย 

เปนพลังงานสะอาด ไมมีผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม 

ตนทนุสูง 10 - 14 บาทตอหนวย 

เหมาะกับชนบทท่ีระบบ
สายสงไฟฟาเขาไมถึง 

ใชพื้นที่ติดตั้งมาก 

ไมมคีาเชือ้เพลงิ  ใชไมมวีนัหมด 
ผลิตไฟฟาไดเฉพาะชวงมี
แสงอาทิตย ไมสม่ำเสมอ 

ระบบไมซับซอน  งายตอ
การบำรุงรักษา 

ใหกำลังผลิตไฟฟาต่ำ 

น้ำหนักเบา  ติดตั้งใหรับกับ
หลังคาบานไดดี 

ไมสามารถใชเปนพลังงาน
หลักของการผลิตไฟฟาได 
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 อาจกลาวไดวา งานวิจัยและพัฒนาทางดาน

เซลลแสงอาทิตยในอนาคต นาจะมุงเนนไปในดาน

การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตเปนหลัก 

โดยพยายามดำเนินการใหครบวงจร ตั้งแตตนน้ำคือ 

ราคาวัสดุที่ ใช ในการผลิตทั้งหมด กลางน้ำคือ 

กระบวนการผลิตท่ี ใช และปลายน้ำคือ การ

ออกแบบและติดต้ังที่เหมาะสม ซึ่งบางเทคโนโลยีที่

ใชในปจจุบัน อาจจะเลิกผลิตในอนาคต และอาจจะ

มีเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีตนทุนการผลิตที่ต่ำกระบวน 

การผลิตไมยุงยาก และใชพลังงานในกระบวนการ

ผลิตนอย  เกิดขึ้นในอนาคตไมไกลจากน้ี 

 

ที่มาขอมูล www.egat.co.th 

ผลตอบแทนเปรียบเทียบกับราคาลงทุน 

ระบบเซลลแสงอาทิตย 

ที่มา หนังสือพลังงานทดแทน การไฟฟาฝายผลิตแหง 

 ประเทศไทย 

“งานวิจัยและพัฒนาทางดาน 
เซลลแสงอาทิตยในอนาคต  

จะมุงเนนไปในดานการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และลดตนทุนการผลิตเปนหลัก” 

องคประกอบของราคาระบบผลิตไฟฟาจาก
เซลลแสงอาทิตย 

หากกลาวถึงราคาเฉพาะของแผงเซลลแสง

อาทิตย (Solar Module) จะอยูที่ประมาณรอยละ 

65 ของราคาท้ังระบบ (รวมคาติดตั้ง) ดังนั้นราคา

ของ Solar Module จะเปนตัวแปรสำคัญในการคิด

เงินลงทุนของโครงการ โดยท่ีราคาดังกลาวยังไมคิด

ภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) ราคาของระบบเซลลแสง

อาทิตยจะประกอบดวย ราคาแผงเซลล (บาท/กโิลวตัต) 

ราคาเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา (บาท/กิโลวัตต)  

ราคาโครงรับแผง (บาท/กิโลวัตต)  ราคาระบบ

ควบคุมการทำงานและซื้อขายไฟฟา ราคาระบบ

แสดงผลและเก็บขอมูล ราคาอาคาร ที่ดิน และอื่นๆ 

ทั้งนี้ราคาตางๆ เหลานี้จะรวมอยูในโครงการ เมื่อ

หารดวยกำลังผลิตติดตั้ง จะไดตัวเลขรวมของราคา

เปน (บาท/กิโลวัตต)  
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 จ า ก ก า ร ที่ เ ร า ท ร า บ กั น ดี อ ยู แ ล ว ว า 
กาซธรรมชาตินัน้ สามารถนำมาใชไดอกีไมนาน
ก็จะหมดไป หลายภาคสวนจึงคิดถึงเช้ือเพลิง
ชนิดอื่นสำหรับการผลิตไฟฟามากขึ้น เนื่องจาก
การพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป
นัน้ยอมมคีวามเสีย่งสงู จงึเกดิแนวคดิการกระจาย
สัดสวนเชื้อเพลิงที่เหมาะสม ทั้งกาซธรรมชาติ 
พลงังานทดแทน เชน นำ้ ลม แสงอาทิตย ชวีมวล 
รวมถึงถานหิน และนิวเคลียร ซึ่งนาจะเปน
ทางออกท่ีดีที่สุด 

“พลังงานทางเลือกหนึ่งที่นาจะตอบปญหา
ดานพลังงานคือ พลังงานถานหิน 

ที่ใชเทคโนโลยีสะอาด” 

อยางไรก็ดี พลังงานทางเลือกหน่ึงท่ีนาจะตอบ

ปญหาดานพลังงานคือ พลังงานถานหินที่ ใช

เทคโนโลยีสะอาด รวมทั้งถานหินมีปริมาณสำรองใน

โลกมาก ทำใหราคามคีวามผนัผวนนอยเมือ่เปรยีบเทยีบ

กับเช้ือเพลิงชนิดอื่น รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ

กำจัดหรือลดมลสาร และการนำถานหินคุณภาพดี 

ปริมาณซัลเฟอรต่ำ แต ใหคาความรอนสูงมาใช 

ทำใหสามารถผลิตไฟฟาไดในราคาท่ีเหมาะสม และ

เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

ถานหิน นับเปนทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจาก

การตกตะกอนทับถมของซากพืช เปนเวลายาวนาน

นับหลายลานป เม่ือไดรับแรงกดดัน ความรอน และ

การกระทำของจุลินทรีย จึงทำใหซากพืชเหลานั้น

เปลีย่นแปลงไปเปนชัน้ของถานหนิ โดยมีองคประกอบ

สวนใหญเปนธาตุตางๆ ทั้งที่เปนกาซและของเหลว

ปนอยูมีสีน้ำตาลออนจนถึงสีดำ มีทั้งชนิดผิวมันและ

ผิวดาน น้ำหนักเบา  

เทคโนโลยีถานหินสะอาด 
ทางเลือกใหมเพื่อการผลิตพลังงาน 

ปโตรเคมีและสถานการณพลังงานที่นาสนใจ 
สุนันทา  อักขระกิจ 
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“ถานหินชนิดซับบิทูมินัส และลิกไนต 
นิยมนำมาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 

มากท่ีสุด” 

ประเภทของถานหนิ ไดแก แอนทราไซต บทิมูนิสั 

ซับบิทูมินัส ลิกไนต และพีต โดยเรียงจากคุณภาพ

สูงสุดถึงต่ำสุด สำหรับถานหินชนิดซับบิทูมินัส และ

ลิกไนตนั้น เปนถานหินท่ีนิยมนำมาใชเปนเช้ือเพลิง

ในการผลิตไฟฟามากท่ีสุดในปจจุบันนี้ 

ประเภทและคุณสมบัติของถานหิน 

ประเภท คุณสมบัติ 

แอนทราไซต 
(Anthracite) 

เปนถานหินที่มีอายุการเกิดนานท่ีสุด มี
สีดำ เนื้อแนน แข็ง และเปนมัน มี
ปริมาณออกซิเจนและความช้ืนต่ำ แต
มีปริมาณคารบอนสูงกวาถานหินชนิด
อื่นๆ จุดไฟติดยาก เมื่อติดไฟจะให
เปลวไฟสีน้ำเงินจางๆ มีควันนอย ให
ความรอน สูงและไมมีสารอินทรีย
ระเหยออกมาจากการเผาไหม มี
ปริมาณนอยท่ีสุดในบรรดาถานหิน 

ชนิดตางๆ 

บิทูมินัส 
(Bituminous) 

มีเนื้อแนนและแข็ง มีทั้งสีน้ำตาลจนถึง
สดีำ มปีริมาณออกซิเจนและความช้ืนตำ่ 
แตมปีริมาณคารบอนสงูกวาซบับทิมูนิสั 
ใชเปนเชื้อเพลิงในการถลุงโลหะ และ
นำมาเปนวตัถดุบิเพ่ือเปล่ียนเปนเชือ้เพลงิ
เคมีอื่นๆ ได 

เปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆ ของถานหินแตละชนิด 

ชนิด 
ปริมาณ
ความรอน 

ปริมาณ
ความชื้น 

ปริมาณ
ขี้เถา 

ปริมาณ
กำมะถัน 

แอนทราไซต สูง ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

บิทูมินัส สูง ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

ซับบิทูมินัส ปานกลาง-สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ลิกไนต ต่ำ-ปานกลาง สูง สูง ต่ำ - สูง 

ซับบิทูมินัส  
(Subbituminous) 

 

มสีนีำ้ตาลจนถึงดำ ลกัษณะมทีัง้ผวิดาน 
และผิวมัน มีทั้งเน้ือออนรวนและแข็ง 
มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่ำ 
แตมีปริมาณคารบอนสูงกวาลิกไนต ใช
เปนแหลงพลังงานสำหรับผลิตกระแส
ไฟฟาและอุตสาหกรรม 

ลิกไนต 
(Lignite) 

เปนถานหินที่มีซากพืชเหลืออยูเล็กนอย 
ลักษณะเนื้อเหนียวและผิวดาน มี
ปริมาณออกซิเจนและความชื้นต่ำ มี
ปริมาณคารบอนสูงกวาพีต เมื่อติดไฟ
มีควันและเถาถานมาก ลิกไนต ใชเปน
เชื้อเพลิงสำหรับใหความรอนและใช
เพื่อผลิตกระแสไฟฟา 

พีต 
(Peat) 

 

เปนถานหินในข้ันเริม่ตนของกระบวนการ
เกิดถานหินซากพืชบางสวนยังสลายตัว
ไมหมด มีสีน้ ำตาลจนถึงสีดำ มี
ความชื้นสูง สารประกอบที่เกิดขึ้นมี
ปริมาณออกซิเจนสูง แตมีปริมาณ
คารบอนต่ำ จึงไดความรอนที่ไดจาก
การเผาพีตนอย จึงนิยมใชเปนเชื้อ
เพลิงเพื่อใหความรอนในบานหรือผลิต
ไฟฟา 

อยางไรก็ตาม กลาวไดวาถานหินมีอยู ใน

ปริมาณมาก และกระจายอยูทั่วโลก โดยแหลงที่

สามารถขุดขึ้นมาใชประโยชน ไดมีอยูกวา 70 

ประเทศ และมีเพียงพอใชไปไดอีกกวา 130 ป ซึ่ง

พื้นที่ที่มีปริมาณสำรองถานหินอยูมาก ไดแก ทวีป

อเมริกาเหนือ อยู ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีป

ยุโรปคือ โปแลนด เยอรมนี และทวีปเอเชียคือ จีน 

ออสเตรเลีย อินเดีย และรัสเซีย 



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
 

56

“ถานหนิถกูนำมาใชเปนเชือ้เพลงิใน
อตุสาหกรรมผลิตไฟฟา ถลุงโลหะ ผลิต 

ปูนซีเมนต บมใบยาสูบ และการผลิตอาหาร”  

สวนการขุดถานหินข้ึนมาใชประโยชนนั้น ไม

ไดมีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอนจนเกินไป ประกอบกับ

ถานหินมีราคาถูกกวาน้ำมัน กาซธรรมชาติ และ

พลงังานหมุนเวยีนอืน่ๆ เชน แสงอาทิตยและลม ดงันัน้

ถานหนิจงึถกูนำมาใชเปนเชือ้เพลิงในอตุสาหกรรมตางๆ 

ที่ใชหมอนำ้รอนในกระบวนการผลิต เชน การผลติไฟฟา 

การถลุงโลหะ การผลิตปูนซีเมนต การบมใบยาสูบ 

และการผลิตอาหาร 

นอกจากน้ียังมีการนำไปใชประโยชนในดาน

ตางๆ อีก อาทิ การทำถานสังเคราะหเพื่อดูดซับกลิ่น 

การทำคารบอนไฟเบอร ซึ่งเปนวัสดุที่มีน้ำหนักเบา

แตมีความแข็งแกรง และการแปรสภาพถานหินเปน

เช้ือเพลิงเหลว หรือกาซ ซึ่งเปนการใชถานหินแบบ

เชื้อเพลิงสะอาดเพ่ือชวยลดมลภาวะไดอีกทางหน่ึง 

อยางไรก็ตาม ภายใตกระบวนการแปรสภาพ

ถานหินนั้น สามารถท่ีจะแยกเอากาซท่ีมีฤทธิ์เปนกรด

หรือเปนพิษ และสารพลอยไดตางๆ ที่มีอยูในถานหิน 

นำไปใชประโยชนดานอ่ืนๆ ได อาทิ กำมะถันใชทำ

ประเทศที่สงออกถานหินมากที่สุดในโลก 

ประเทศ จำนวน (ลานตัน) 

อินโดนีเซีย 383 

ออสเตรเลีย 301 

รัสเซีย 134 

สหรัฐอเมริกา 114 

โคลัมเบีย 82 

แอฟริกาใต 74 

คาซัคสถาน 35 

ที่มา  2012  Edition  of  the  IEA Coal Information, 

  2012 Edition of  the  BP Statistical Review of 

  World Energy 

กรดกำมะถันและแรยิปซัม แอมโมเนียใชทำปุยเพื่อ

เกษตรกรรม เถาถานหินใชทำวัสดุกอสราง 

สำหรับประเทศไทยมีทรัพยากรถานหินลิกไนต

เปนจำนวนมาก ซึ่งปริมาณสำรองสวนใหญอยูที่

เหมืองแมเมาะ จังหวัดลำปาง ปจจุบันประเทศไทย

ใชถานหินลิกไนตและถานหินนำเขาคุณภาพดีเปน

เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาประมาณรอยละ 20 ของ

เชื้อเพลิงท่ีใชผลิตไฟฟาท้ังหมด โดยถานหินคุณภาพ

ดีที่ใชกับโรงไฟฟาถานหินสะอาด เปนถานหินชนิด

บิทูมินัส นำเขาจากตางประเทศ มีปริมาณกำมะถัน

ต่ำ (นอยกวารอยละ 1) คาความรอนสูงกวาถานหนิ

ลิกไนตประมาณ 2 เทา ทำใหมีการปลอยมลสาร

นอยกวา และใชปริมาณนอยกวาในการผลิตไฟฟา

ตอหนวย 

ประเทศที่นำเขาถานหินมากที่สุดในโลก 

ประเทศ จำนวน (ลานตัน) 

จีน 289 

ญี่ปุน 184 

อินเดีย 160 

เกาหลีใต 125 

ไทเป 64 

เยอรมนี 45 

อังกฤษ 45 

ที่มา  2012  Edition  of  the  IEA Coal Information, 

  2012  Edition of  the  BP Statistical Review of 

  World Energy 

เทคโนโลยีถานหินสะอาด 
เทคโนโลยีถานหินสะอาด เปนการพัฒนา

กระบวนการกำจัดหรือลดมลภาวะ เพ่ือนำถานหิน

คุณภาพดีมาใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา 

เ พ่ือให เกิดผลกระทบตอสิ่ งแวดลอมนอยที่สุด 

ปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีถานหินสะอาดไดรับ
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การพัฒนาและปรับปรุงเพื่อลดการระบายมลภาวะ ที่

เกิดจากการใชเช้ือเพลิงถานหินอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะมลสารที่เคยวิตกกังวลในอดีต ไดแก ฝุน

ละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาซไนโตรเจน

ออกไซด และกาซคารบอนไดออกไซด 

ประเทศที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงหลัก 

ในการผลิตไฟฟาป 2555 

ประเทศ จำนวน (รอยละ) 

มองโกเลีย 98 

แอฟริกาใต 94 

โปแลนด 86 

จีน 81 

ออสเตรเลีย 69 

อินเดีย 68 

อิสราเอล 59 

อินโดนีเซีย 44 

สหรัฐอเมริกา 43 

เยอรมนี 43 

อังกฤษ 29 

ญี่ปุน 27 

ที่มา  World Coal Association 

หลักการทำงานของโรงไฟฟาถานหินสะอาด 
โรงไฟฟาถานหินสะอาดจะใชถานหินคุณภาพดี 

ชนิดซับบิทูมินัส จากตางประเทศเปนเชื้อเพลิง โดย

ขนสงถานหินบรรทุกใสเรือท่ีมีระวางบรรจุแบบมิดชิด

มาทางทะเลเขาทาเทียบเรือของโรงไฟฟา จากน้ัน

ถานหินจะถูกลำเลียงดวยสายพานระบบปด เพื่อ

ปองกันฝุนละอองฟุงกระจาย เขาสูโกดังเก็บถานหิน 

(ไซโล) หรือลานกองถานหินท่ีมีกำแพงกันลม 

จากโกดังเก็บถานหิน หรือลานกองถานหิน 

ถานหินจะถูกลำเลียงไปยังเครื่องบดถานหิน เพื่อบด

จนเปนผงละเอียดกอนที่จะถูกพนเขาไปเผายังหมอ

ผลิตไอน้ำ เมื่อถานหินเกิดการเผาไหมก็จะคาย

พลังงานความรอนใหกับน้ำที่อยูภายในทอรอบๆ ผนัง

ของหมอไอน้ำ เมือ่นำ้ไดรบัความรอนจนกลายเปนไอน้ำ 

จะทำใหไอน้ำมีความดันสูงจึงสามารถขับใบพัดของ

กัง หันไอน้ำ ซึ่ งตออยูกับเครื่องกำเนิดไฟฟา 

(Generator) ทำใหผลิตไฟฟาออกมาได 

การเผาไหมของถานหินจะเกิดกาซไนโตรเจน

ออกไซด ฝุนละออง และกาซซัลเฟอรไดออกไซด ซึ่ง

โรงไฟฟาถานหินท่ีใชเทคโนโลยีถานหินสะอาด จะใช

เคร่ืองกำจัดกาซไนโตรเจนออกไซด เคร่ืองดักจับฝุน

แบบไฟฟาสถิต และเครื่องกำจัดกาซซัลเฟอร 

ไดออกไซด ควบคุมมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม 

และการควบคุมใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

ที่สุด  

“ประเทศไทยมีโรงไฟฟาถานหินที่ใหญที่สุดคือ 
โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลำปาง มีระบบ 

กำจัดมลภาวะท่ีสมบูรณในลักษณะเทคโนโลยี
ถานหินสะอาด” 

ปจจุบันประเทศไทยมีโรงไฟฟาถานหินที่ใหญ

ที่สุดคือ โรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งใชถาน

ลิกไนตเปนเช้ือเพลิงและมีระบบกำจัดมลภาวะท่ี

สมบูรณในลักษณะเทคโนโลยีถานหินสะอาด 

่ ่
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ประเภทของเทคโนโลยีถานหินสะอาด 
เทคโนโลยีถานหินสะอาด (Clean Coal 

Technology) เปนกระบวนการดูแลและปองกันผล

กระทบสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมทุกข้ันตอนของการ

ผลิตกระแสไฟฟาตั้งแตระยะเร่ิมตน โดยแบงออก

เปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนกอนการเผาไหมเชื้อเพลิง (Pre - 

Combustion Technology) เปนการคัดเลือก

ถานหินคุณภาพดี ประเภทซับบิทูมินัส หรือบิทูมินัส 

ที่ ใหคาความรอนสูง แตมีปริมาณมลสารประเภท

กำมะถันต่ำ (นอยกวารอยละ 1) นำไปทำความ

สะอาดเพ่ือกำจัดสิ่งเจือปนตางๆ ออกจากถานหิน 

เชน ฝุนละออง เศษดิน เศษหิน ฯลฯ เพ่ือลด

ปริมาณเถากำมะถัน ซึ่งจะชวยเพิ่มคาความรอนและ

ลดการระบายมลสารลง 

เทคโนโลยีกลุมนี้เปนการนำถานหินมาผาน

กระบวนการเพื่อลดปริมาณเถาและกำมะถัน ซึ่งใน

ขณะเดียวกันเปนการเพิ่มคาความรอนของถานหิน

กอนนำมาเผาไหม (ขั้นตอนน้ีจะดำเนินการท่ีเหมือง

ถานหินกอนขนสงมายังโรงไฟฟา) 

สำหรับการทำความสะอาดโดยวิธีทางกายภาพ

นั้น เปนการกำจัดสิ่งเจือปนประเภท ฝุนละออง ดิน 

หิน และสารประกอบพวกกำมะถันอนินทรีย ซึ่งมี

เหล็กเปนสวนประกอบ เชน ไพไรติกซัลเฟอร 

(Pyritic Sulfur) โดยมีวิธีการคือ นำถานหินมาบดให

มีขนาดเล็กกวาขนาดของฝุนผงแลวลางผานน้ำ โดย

อาศัยหลักการความแตกตางของความหนาแนนของ

ถานหินกับสารเหลานี้จะทำใหสิ่งเจือปนตางๆ ที่ไม

ตองการจะถูกแยกออกจากเน้ือถานหิน ซึ่งวิธีนี้จะ

ทำใหไพไรติกซัลเฟอรถูกกำจัดออกไดประมาณ 

รอยละ 90 

นอกจากนี้ยังมีวิธีทำความสะอาดถานหินทาง

กายภาพอีกวิธีหน่ึงเรียกวา การลอยผานปลอง 

(Column Flotation) เปนการทำความสะอาด

ถานหิน โดยอาศัยหลักการท่ีผงถานหินมีคุณสมบัติ

ทางเคมีซึ่งสามารถยึดติดกับฟองอากาศได เมื่อให

ฟองอากาศเคลื่อนที่ผานผงถานหินและน้ำซึ่งบรรจุใน

อุปกรณที่เรียกวา ปลอง (Column) ผงถานจะติดขึ้น

ไปกับฟองอากาศ ทิ้งใหสารประกอบอนินทรีย เชน 

Pyritic Sulfur และแรธาตุตางๆ จมอยูชั้นลาง 

2. ขั้นตอนระหวางการเผาไหมเชื้อเพลิง 

(Combustion Technology) เปนการใชเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยและปรับปรุงระบบเตาเผาและหมอไอน้ำให

มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดมลสารเกิดขึ้นจากการเผา

ไหมเชื้อเพลิงถานหิน 

- Pulverized Fuel (PF) Combustion เปนวธิี

การเผาไหมถานหินที่ ใชกันอยางแพรหลายในการ

ผลิตไฟฟาจากถานหิน ในการเผาไหมแบบนี้ ถานหิน

จะถูกบดใหมีขนาดเล็กมาก แลวพนเขาไปในเตาเผา

พรอมอากาศ เมื่อถานหินติดไฟจะใหความรอนแก

หมอไอน้ำ ไอน้ำท่ีไดจะไปหมุนกังหันของเครื่อง

กำเนิดไฟฟา ในปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีของ

เตาเผาทำใหประสิทธิภาพในการเผาไหมถานหินเพ่ิม

ขึ้นถึงประมาณรอยละ 40 และอาจถึงรอยละ 55 ใน

อนาคต 

- Low NOx Burner หัวพนเชื้อเพลิงระบบ Dry 

Low NOx Burner โดยใชวิธีการพนเชื้อเพลิงเปน

ละอองฝอยเล็กๆ ผสมกับอากาศกอนท่ีจะเขาสูการ

้ ้
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เผาไหม เพื่อลดการสูญเสียเชื้อเพลิงและชวยให

อุณหภูมิในหองเผาไหมลดลง เพื่อควบคุมการเกิด

ออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ตั้งแตตนทางที่เกิด

การเผาไหม ระหวางการเผาถานหนิ หากการเผาไหม

สมบูรณจะสามารถลดการเกิดกาซไนโตรเจน

ออกไซดได โดยสังเกตจากเปลวไฟท่ีไดจะมีสีขาว 

3. ขั้นตอนหลังการเผาไหมเชื้อเพลิง (Post - 

Combustion Technology) เปนการกำจัดมลสารที่

เกิดขึ้นหลังจากการเผาไหมถานหินแลว โดยใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ไดแก เครื่องดักจับฝุนดวยการ

ใชไฟฟาสถิต เคร่ืองกำจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด 

เครื่องกำจัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด ปจจุบันการ

พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกำจัดมลสารตางๆ ที่มี

ประสิทธิภาพในการกำจัดมากกวารอยละ 90 ทำให

การระบายมลสารดังกลาว อยูในเกณฑที่กฎหมาย

กำหนด และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

และสุขภาพ 

การกำจัดฝุนละออง เมื่อถานหินถูกเผาไหมจะ

เกิดขี้เถาลอย (Fly Ash) ซึ่งมีลักษณะเปนฝุนละออง

ขนาดเล็กมากลอยไปในอากาศได ดังนั้นเพื่อเปนการ

กำจัดฝุนละอองดังกลาว จะมีการใชอุปกรณสำหรับ

ดักจับฝุนละอองที่เกิดขึ้น โดยใชเครื่องดักจับฝุนดวย

ไฟฟาสถิต (Electrostatic Precipitator - ESP) ซึ่ง

เปนการดักจับฝุนละอองโดยใชหลักการไฟฟาสถิต 

เมื่อฝุนละอองเคลื่อนที่ผานสนามไฟฟาจะทำใหฝุน

ละอองมีประจุไฟฟา และเม่ือเคลื่อนที่ผานเขาไปยัง

ถังเก็บ ซึ่งมีประจุไฟฟาข้ัวตรงขามกับฝุนละอองๆ ก็

จะถูกดูดใหติดกับแผนรวบรวม (Collector Plates) 

ที่อยูภายในถังเก็บฝุน ระบบนี้ถือวามีประสิทธิภาพสูง

กวารอยละ 99 

การดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด เปน

กระบวนการดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด ที่ถูก

ปลอยออกมาพรอมกาซท้ิงหลังการเผาไหม โดยการ

ฉีดสวนผสมของน้ำกับหินปูนเขาไปทำปฏิกิริยากับ

กาซซัลเฟอรไดออกไซดที่ผสมอยูในกาซทิ้งนั้น ผล

ของปฏิกิริยาดังกลาวจะทำใหเกิดการรวมตัวและตก

ตะกอนเปนยิปซัม ซึ่งเปนสารประกอบที่สามารถนำ

ไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมกอสรางได 

เทคโนโลยีการดักจับกาซซัลเฟอรไดออกไซด 

(SOx) ออกจากกาซท่ีเกิดขึ้นจากการเผาไหม หรือ

จากกาซเชือ้เพลงิ (Flue Gas) ทีเ่กดิจากกระบวนการผลิต 

กอนปลอยออกสูบรรยากาศ เรียกกระบวนการน้ีวา 

Flue Gas Desulfurization (FGD) โดยการทำ

ปฏิกิริยาระหวาง Flue Gas กับน้ำปูนหรือหินปูน 

ทั้ งในรูปของการฉีดพนฝอยหรือใส เข าไปเปน

ของเหลวปฏิกิริยาดังกลาวจะเกิดซัลเฟตหรือซัลไฟต

ขึ้นเปนของแข็ง คือ ยิปซัมสังเคราะห (Synthetic 

Gypsum) สามารถนำไปใชประโยชนได อาทิ ถมที่ 

หรือทำแผนยิปซัม อิฐมวลเบา 

การกำจัดกาซไนโตรเจนออกไซด เปน

กระบวนการกำจัดกาซไนโตรเจนออกไซด ที่ถูก

ปล อยออกมาพร อมก าซ ท้ิ งห ลั งการ เผาไหม 

กระบวนการที่ใชกันแพรหลายและมีประสิทธิภาพสูง 

คือ Selective Catalytic Reduction (SCR) โดย

ระบบนี้ จะใชแอมโมเนีย ทำปฏิกิริยากับกาซ

ไนโตรเจนออกไซด เกิดเปนไนโตรเจนและน้ำ ซึ่งไม

เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 

อยางไรก็ดี ดวยปริมาณของถานหินท่ียังมีอยู

เปนจำนวนมาก ทำใหถานหินเปนอีกหนึ่งพลังงาน

ทางเลือกที่นาสนใจ และดวยเทคโนโลยีถานหิน 

่ ้
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ควบคุมมลสารท่ีมีประสิทธิภาพสูง พรอมท้ังมีการ

ติดตามตรวจสอบดวยเคร่ืองมือวัดคุณภาพอากาศ

ตลอด 24 ชั่วโมง จากกรมควบคุมมลพิษ 

ปจจุบันบริเวณโรงไฟฟาฯ มีสภาพอากาศที่ดี 

จึงมีการพัฒนาและสงเสริมใหพื้นท่ีดังกลาวเปน

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงเปนแหลง

ศึกษาหาความรูเก่ียวกับการทำเหมืองลิกไนต และ

การผลิตไฟฟาจากถานหินลิกไนตของประเทศไทย 

ซึ่งสามารถเขาชมไดตลอดท้ังป โดยเฉพาะอยางย่ิง

ในชวงฤดูหนาวประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนของ

ทกุป มกีารจัดกจิกรรมใหญคอื งานเทศกาลทองเทีย่ว

แมเมาะ หรือแมเมาะเฟสติวัล โดยจัดตอเน่ืองกัน

มากวา 10 ปแลว  

ทั้งนี้เพื่อใหชุมชนในอำเภอแมเมาะ และนัก

ทองเท่ียวจากจังหวัดตางๆ มีโอกาสไดเขามาสัมผัส

กับอากาศท่ีดี ทิวทัศนที่สวยงามของทุงดอก

ทานตะวันท่ีบานสะพร่ัง รวมท้ังไดเขามาสนุกสนาน

กับกิจกรรมสันทนาการตางๆ ภายในงานอีกมากมาย 

และท่ีพลาดไมไดคอื การเลนสไลเดอร กจิกรรมยอดฮิต

ของชุมชนรอบโรงไฟฟาฯ ที่รอใหนักทองเที่ยวไดเขา

มาลองรวมสนุกสนานกัน 

อยางไรก็ตาม การจัดงานเทศกาลทองเที่ยว

แมเมาะ ยังมีสวนในการสรางรายได สรางอาชีพให

แกคนในชุมชน กระตุนเศรษฐกิจทองถิ่น เกิดการ

เติบโตของเศรษฐกิจภาพรวม จึงทำใหการทองเท่ียว

แหงประเทศไทย (ททท.) บรรจุงานเทศกาลทองเทีย่ว

แมเมาะไวในปฏทินิการทองเทีย่ว และสนับสนนุผลกัดนั

ใหเทศกาลดังกลาว เปนกิจกรรมสำคัญประจำปของ

การทองเที่ยวไทยตอไป 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

    

“ถานหินเปนอีกหนึ่งพลังงานทางเลือก 
ที่นาสนใจ เปนแนวทางใหมในการผลิตไฟฟา  
เพื่อความมั่นคงดานพลังงานอยางยั่งยืน” 

  
สะอาด ปจจุบันนี้จึงไมมีการปลอยสารท่ีกอใหเกิด

อันตรายตอประชาชน และเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 

ถานหินจึงเปนแนวทางใหมในการผลิตไฟฟา เพื่อ

ความมั่นคงดานพลังงานอยางยั่งยืน และเตรียม

พรอมสำหรับวันที่พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงและ

กาซธรรมชาติใกลจะหมดลงในเวลาอีกไมนานนัก 

“งานเทศกาลทองเที่ยวแมเมาะ 

หรือแมเมาะเฟสติวัล” 

สำหรับประเทศไทยถานหินที่มีอยูเปนจำนวน

มากคือ ลิกไนต ซึ่งเปนถานหินที่โรงไฟฟาแมเมาะที่

จังหวัดลำปาง นำมาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา

มานานกวา 30 ปแลว และในอดีตโรงไฟฟาแหงนี้

เ คยมีปญหา เรื่ อ งผลกระทบด านสิ่ งแวดลอม 

เน่ืองจากฝุนละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด และ

กาซไนโตรเจนออกไซด โดยเม่ือเกิดปญหา การ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดดำเนิน

การแกไขอยางจริงจัง ดวยการติดตั้งระบบกำจัดและ
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 อัญม ณีและ เ ค รื่ อ ง
ป ร ะ ดั บ เ ป น สิ น ค า ท่ี 
ผูประกอบการไทยผลิต
เพ่ือการสงออกเปนสวนใหญ 
โดยถือเปนอุตสาหกรรมท่ี
สรางงานสรางรายไดเขา

ประเทศดวยมูลคามหาศาลตอเนื่องมานานนับ
ทศวรรษ สินคาสำเร็จรูปที่มีบทบาทสำคัญใน
การสงออกและสรางรายไดเขาประเทศดวย
มูลคาสูงสุด อีกท้ังเปนสินคาท่ีสามารถสราง
มลูคาเพิม่กอใหเกดิการจางแรงงานในอุตสาหกรรม
นี้และอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องเปนจำนวนมาก  
ก็คือ เคร่ืองประดับแท โดยสินคาในหมวดน้ี 
ที่มีบทบาทและมีมูลคาการสงออกสูงสุดคือ 
เครื่องประดับทอง รองมาคือ เครื่องประดับเงิน 

 

อยางไรก็ตาม ในชวง 3-4 ปที่ผานมาน้ี ยังมี

สนิคาอกีประเภทหน่ึงซึง่มอีตัราการเติบโตอยางตอเน่ือง 

คือ เคร่ืองประดับแพลทินัม โดยระหวางเดือน

มกราคม-สิงหาคม 2556 มูลคาการสงออกเติบโตถึง

รอยละ 36.44 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป

กอนหนา ซึ่งถือวาขยายตัวสูงสุดในหมวดสินคา

ประเภทเครื่องประดับแท ในขณะท่ีเครื่องประดับ

ทองปรับตัวลดลงรอยละ 2.10 และเครือ่งประดับเงนิ

เติบโตเพียงรอยละ 3.25 นอกจากน้ี หากพิจารณา

ถึงสัดสวนของมูลคาการสงออกเครื่องประดับ

แพลทินัม พบวามีความนาสนใจไมนอย โดยปจจุบัน

ไทยสงออกสินคานี้คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.58 จาก

เดิมท่ีป 2553 มูลคาการสงออกคิดเปนเพียงรอยละ 

1.34 ของมูลคาการสงออกเครื่องประดับแทโดยรวม

เทานั้น กอปรกับหากมองยอนกลับไปในชวง 2-3 ป

ที่ผานมา จะพบวามูลคาการสงออกเคร่ืองประดับ

แพลทินัมเติบโตอยางตอเนื่องโดยตลอดมา ดังนั้น 

จึงไมสามารถปฏิเสธความสำคัญของสินคาชนิดนี้ได

ในปจจุบัน 

ประกายแวววับ 
จากเครื่องประดับแพลทินัม 

บทความพิเศษ 
ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) 
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ประเทศไทยกับตลาดเครื่องประดับแพลทินัม 

ตลาดสงออกเคร่ืองประดับแพลทินัมที่สำคัญ

ที่สุดของไทย ซึ่งถือเปนประเทศผูบริโภคเครื่อง

ประดับแพลทินัมรายสำคัญของโลกดวย คือ ญี่ปุน 

ซึ่งมีแนวโนมนำเขาเครื่องประดับแพลทินัมจากไทย

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แมวาไมหวือหวานักก็ตาม 

ปจจุบันการสงออกเครื่องประดับแพลทินัมของไทย

ไปยังญี่ปุนชวง 8 เดือนของป 2556 มีมูลคาราว 

33.37 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 

71.25 ของมูลคาการสงออกสินคาน้ีทั้งหมด และมี

อัตราการเติบโตรอยละ 7.39 ขณะท่ีฮองกงซ่ึงถือ

เปนตลาดผูบริโภคและสงออกตอของสินคาประเภท

นี้ ในรอบ 8 เดือนแรกของปเดียวกันน้ีขยายตัวกวา 

3 เทา สวนตลาดหลักอ่ืนๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา  

สหราชอาณาจักร เติบโตกวารอยละ 60 และ 40 

ตามลำดับ สวนตลาดคูเวตที่เคยเปนตลาดสงออกใน

อันดับ 4 ของป 2555 ขยับไปอยูที่อันดับ 8 โดยท่ี

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งถือเปนทั้งตลาดท่ีสำคัญ 

อีกทั้งยังถือเปนศูนยกลางการกระจายสินคาท่ีมี

บทบาทสูงในภูมิภาคตะวันออกกลางขยับข้ึนมาเปน

ตลาดสงออกท่ีอยูในอันดับที่ 5 โดยมูลคาการสงออก

เติบโตถึงกวา 8 เทา นอกจากน้ัน มูลคาการสงออก

ในตลาดอ่ืนๆ ยังเตบิโตไดอยางนาสนใจ ไมวาจะเปน

ออสเตรเลีย สวิตเซอรแลนด สิงคโปร และเดนมารก 

ซึ่งทั้งหมดถือวามีสวนชวยขับเคล่ือนการสงออก

เครื่องประดับแพลทินัมใหเติบโตถึงรอยละ 36.44 

สวนทางกบัมลูคาการสงออกเคร่ืองประดับแทรายการ

อื่นๆ ของไทยในปจจุบัน 

มูลคาการสงออกเครื่องประดับแทของไทยระหวางป 2553 - 2556 

รายการ 

ลานเหรียญสหรัฐฯ สัดสวน (รอยละ) เปลี่ยนแปลง (รอยละ) 

2553 2554 2555 (ม.ค - ส.ค.) 
2556 

2553 2554 2555 (ม.ค - ส.ค.) 
2556 

54/53 55/54 (ม.ค - ส.ค.) 
56/55 

เคร่ืองประดบัทอง  1,625.36  1,948.30  2,062.60  1,199.73 51.96 53.30 54.93 51.94 19.87 5.87 -2.10 

เครื่องประดับเงิน  1,305.58  1,525.11  1,512.24 989.37 41.74 41.73 40.27 42.84 16.81 -0.84 3.25 

เครื่องประดับ
แพลทินัม 

42.04 55.13 68.53 59.50 1.34 1.51 1.83 2.58 31.15 24.30 36.44 

อื่นๆ 155.21 126.60 111.60 61.06 4.96 3.46 2.97 2.64 -18.43 -11.85 -25.27 

รวม  3,128.19  3,655.14  3,754.97  2,309.66 100.00 100.00 100.00 100.00 16.85 2.73 0.03 

ที่มา Global Trade Atlas 

ตลาดสงออกเครื่องประดับแพลทินัมของไทยระหวางป 2553 - 2556 

ประเทศ 

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) สัดสวน (รอยละ) เปลี่ยนแปลง (รอยละ) 

2553 2554 2555 (ม.ค - ส.ค.) 
2556 

2553 2554 2555 (ม.ค - ส.ค.) 
2556 

54/53 55/54 (ม.ค - ส.ค.) 
56/55 

1. ญี่ปุน 21.69 32.49 46.29 33.37 51.59 58.93 67.54 71.25 49.81 42.48 7.39 

2. ฮองกง 4.83 6.71 5.80 13.25 11.50 12.18 8.46 7.06 38.88  -13.60 330.18 

3. สหรัฐอเมริกา 9.18 7.46 5.82 5.78 21.83 13.53 8.49 8.15 -18.69 -22.00 62.48 

4. สหราชอาณาจักร 155.21 2.32 2.49 2.37 4.49 4.20 3.63 3.79 22.94 7.34 43.06 
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* ราคาเฉล่ียของป 2556 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 
ที่มา www.kitco.com ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ 
 เครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) 

หากพจิารณาราคาเฉล่ียยอนหลงัไปประมาณ 10 ป 

จะเห็นไดวา ราคาตอออนซของแพลทินัมโดยเฉลี่ย

สูงกวาราคาของทองคำคอนขางมาก บางชวงอาจสูง

กวาเกือบ 2 เทาเลยทีเดียว โดยเฉพาะในป 2551 ซึ่ง

ราคาเฉลี่ยของแพลทินัมสูงเปน 1.80 เทาของราคา

ทองคำ ตอมาราคาเฉล่ียของแพลทินัมปรับตัวลงในป 

2552 ในขณะท่ีราคาทองคำในตลาดโลกในชวงดังกลาว

ไดทะยานสูงขึ้นอยางตอเน่ือง จนทำใหราคาเฉล่ีย

ของทองคำสูงกวาแพลทินัมเปนครั้งแรกในป 2555 

กอนที่ราคาของสินคาโภคภัณฑทั้งสองจะอยูในระดับ

เบื้องลึกเครื่องประดับแพลทินัม 

แมวาปจจุบันเครื่องประดับแพลทินัมจะยัง

ไมใชสินคาสงออกหลักของไทยเฉกเชนเคร่ืองประดับ

ทองและเครื่องประดับเงิน แตสินคาดังกลาวก็ถือได

วามีความสำคัญเพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นไดจากสัดสวนของ

มูลคาการสงออกท่ียังเติบโตไดอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี 

ในอนาคตอันใกลเครื่องประดับแพลทินัมนาจะไดรบั

ความนิยมเพ่ิมมากข้ึน จนสงผลใหผูประกอบการไทย

จำนวนไมนอยหันมาสนใจผลิตสินคานี้เพื่อซัพพลาย

ในตลาดเพ่ิมขึ้นดวย 

เคร่ืองประดับแพลทินัมนั้นไดรับการโปรโมท

และสรางภาพลักษณที่ดีอยางตอเน่ืองจากหนวยงาน

ที่เรียกวา Platinum Guild International (PGI) 

โดยหนวยงานดังกลาวไดพยายามตอกย้ำถงึภาพลักษณ

ของโลหะประเภทแพลทินัมที่มีระดับและมีสถานะท่ี

สูงกวาทองคำ แมวาปจจุบันราคาของแพลทินัมและ

ทองคำจะมีระดับราคาตอออนซที่ใกลเคียงกันก็ตาม  

 

 

ประเทศ 

มูลคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) สัดสวน (รอยละ) เปลี่ยนแปลง (รอยละ) 

2553 2554 2555 (ม.ค - ส.ค.) 
2556 

2553 2554 2555 (ม.ค - ส.ค.) 
2556 

54/53 55/54 (ม.ค - ส.ค.) 
56/55 

5. สหรัฐอาหรับ      
เอมิเรตส 

0.69 0.40 0.35 1.50 1.64 0.72 0.50 0.36 -42.83 -12.46 865.81 

6. ออสเตรเลีย 1.01 0.73 0.66 0.96 2.41 1.32 0.96 0.95 -27.95 -9.55  131.28 

7. สวติเซอรแลนด 1.43 1.53 0.46 0.72 3.41 2.77 0.67 0.99 6.61 -69.80 66.34 

8. คูเวต 0.00 0.44 3.25 0.46 0.00 0.80 4.74 2.73  - 637.47 -61.20 

9. สิงคโปร 0.22 0.38 0.06 0.24 0.53 0.69 0.09 0.13 69.64 -84.44 332.26 

10. เดนมารก 0.03 0.23 0.24 0.22 0.08 0.41 0.36 0.20 562.41 7.39 152.44 

 อื่นๆ 1.06 2.45 3.12 0.64 2.52 4.45 4.55 4.39 131.30 27.25 -66.73 

 รวม 42.04 55.13 68.53 59.50 100.00 100.00 100.00 100.00 31.15 24.30 36.44 

ที่มา Global Trade Atlas 

ราคาเฉล่ียของทองคำและแพลทินัม 

ระหวางป 2545 - 2556 
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ที่ใกลเคียงกันในปจจุบัน โดยท่ีราคาเฉลี่ยตอออนซ

ของแพลทินัมสูงกวาราคาของทองคำเล็กนอย โดย

ราคาเฉล่ีย 9 เดือนของป 2556 ของแพลทินัม 

อยูที่ 1,515.22 เหรียญสหรัฐฯ ตอออนซ ในขณะท่ี

ราคาทองคำอยูที ่1,455.53 เหรยีญสหรฐัฯ ตอออนซ 

ทั้งนี้ PGI ไดพยายามอธิบายปรากฏการณที่

ราคาทองคำปรับตัวสูงข้ึนมากกวาแพลินัมในชวงที่

ผานมาวา เปนผลสืบเนื่องมาจากสถานการณทาง

เศรษฐกิจที่ไมแนนอนในหลายประเทศ ไมวาจะเปน

สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ทำใหความตองการถือครอง

ทองคำเพ่ิมมากข้ึน แตในแงของการนำแพลทินัมมา

ใชในการผลิตเปนเครื่องประดับนั้น PGI ไดสงเสริม

ใหมีการใชแพลทินัมในเครื่องประดับสำหรับงาน

แตงงานมาต้ังแตเมื่อคร้ังกอตั้งองคกรในป 2518 

และไดดำเนินการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง โดยชู

คุณสมบัติเดนของแพลทินัม 3 ดานผานคุณศัพท 3 

คำที่จำงายติดหู คือ Pure, Rare และ Eternal  

 • ความบรสิทุธิ ์(Pure) แพลทนิมัสวนใหญ

ที่ ใช ในเคร่ืองประดับจะมีคาความบริสุทธ์ิสูงถึง 

รอยละ 90 - 95 โดยแพลทินมัจะมสีขีาวโดยธรรมชาติ 

ส วนทองขาว เปนโลหะผสม ซ่ึงสี อาจจางห รือ

เปลี่ยนแปลงได อีกทั้งแพลทินัมยังเปนโลหะท่ีไมกอ

ใหเกิดการระคายเคืองกับผูบริโภคอีกดวย 

 • ความหายาก (Rare) แพลทินัมพบได

ยากกวาทองคำถึง 30 เทา และตองใชแรแพลทินัม

ถึง 10 ตันมาถลุงเพื่อใหไดแพลทินัมเพียง 1 ออนซ 

 • ความเปนนิรันดร (Eternal) แพลทินัม

สูญเสียเนื้อโลหะนอยมากสำหรับการสวมใสในชีวิต

ประจำวัน อัญมณียึดติดกับแพลทินัมไดมั่นคงกวา

โลหะมีคาประเภทอ่ืน 

 

อนาคตของเคร่ืองประดับแพลทินัม 

ในอนาคตเคร่ืองประดับแพลทินัมนาจะไดรับ

ความสนใจจากผูบริโภคอยางตอเนื่อง จากที่เคยเปน

สินคาในราคาท่ีอาจจะดูไกลเกินเอ้ือม แตปจจุบัน

ราคาของเครื่องประดับแพลทินัมอาจไมแตกตางจาก

เครื่องประดับทองมากนัก แตอยางไรก็ตาม  

เครื่องประดับแพลทินัมและเคร่ืองประดับทองยังคง 

มชีองวางดานราคาอยูบาง เหตุผลสำคญัมาจากเทคนคิ

ในการผลิตเปนหลัก เนื่องจากแพลทินัมเปนโลหะที่มี

ความหนาแนนสูง จึงทนทานและแข็งแกรงมาก  

ดังนั้น จึงมีตนทุนในการผลิตเครื่องประดับแพลทินัม

ที่สูงกวา โดยทั้งการหลอม การหลอ การขัดแตง 

รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิทำไดยากกวากรณีของ

ทองคำ จึงอาจกลาวไดวาการผลิตเครื่องประดับ

แพลทินัมยากกวาเครื่องประดับทอง ผูผลิต 

เครื่ อ งประดั บแพล ทินั มจะต อง เรี ยนรู ทั กษะ 

เทคโนโลยี และใชเทคนิคในการผลิตท่ีสูงกวาเคร่ือง

ประดับทอง  

ดงันัน้ จงึอาจกลาวไดวาเคร่ืองประดบัแพลทนิมั

เปน Niche Product สำหรับ Niche Market ที่ผู

ประกอบการควรใหความสนใจดวย โดยสินคา

ประเภทนี้จะเนนไปที่กลุมตลาดเครื่องประดับสำหรับ

งานหมั้นและการแตงงาน หรือตลาดผูบริโภคที่อยูใน

ระดับกลางสูง - บนที่ตองการความแตกตางจาก

เครื่องประดับที่ทำดวยทองขาวโดยท่ัวไป 

ทั้งนี้ ตลาดหลักของเครื่องประดับแพลทินัมท่ี

สำคญัทีส่ดุคอื จนี ดวยจำนวนผูบรโิภคในระดบักลาง

ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รองมาคือ ญี่ปุน  

ซึ่ งถือ เปนประเทศ ท่ีครองส วนแบ งของตลาด 

เคร่ืองประดับแพลทินัมสูงสุดกอนท่ีจะขยับลงมา 

อยูในอันดบั 2 และในประเทศสหรัฐอเมรกิา และยโุรป 

เปนตน  

อยางไรก็ตาม ในอนาคตคาดวาเครื่องประดับ

ที่มีจุดเดนและเร่ืองราวรองรับอยางชัดเจนสำหรับผู

บริโภคอยางเครื่องประดับแพลทินัมนี้นาจะไดรับ

ความนิยมเพ่ิมขึ้น และนาจะเปนประโยชนสำหรับ 

ผูประกอบการไทยที่ตองการหนีจากภาวะการแขงขัน

ในเรื่องราคาของสินคาเครื่องประดับแทอื่นๆ ที่กำลัง

ทวีความเขมขนในปจจุบัน   
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ในอดตีทีผ่านมา การบรหิารจัดการงานโลจิสตกิส
เปนงานที่มีความยุงยากซับซอน มีกระบวนการ
มากมาย และเปนงานท่ีตองใชคนเปนจำนวนมาก 
แตดวยเทคโนโลยีในปจจุบัน สามารถชวย
ใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
ชวยลดเวลาการทำงาน มีความถูกตองแมนยำ 
หลีก เลี่ ยงความผิดพลาดจากการทำงาน 
ของพนักงาน เบื้องหลังของประสิทธิภาพ 
งานโลจิสติกสในปจจุบันก็คือ การนำซอฟตแวร
มาใชในการบริหารจัดการดานโลจิสติกส 

ซอฟตแวร เปน เครื่ องมือสำคัญที่ ช วยให 

การบริหารงานโลจิสติกสคลองตัวขึ้น โลจิสติกสเปน

ระบบการจัดการการสงสินคาขอมูลและทรัพยากร

ตางๆ จากตนทางไปยังผูบริโภคกลุมตางๆ ระบบงาน

โลจิสติกสจึงเกี่ยวของกับการผสมผสานของขอมูล 

การขนสงการบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ

การบรรจุหีบหอ และเปนชองทางหนึ่งของหวงโซ

อุปทานที่เพิ่มมูลคาของการใชประโยชนของเวลา

และสถานท่ี  

Container Management ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ 

การประกวด Thailand ICT Award 2012 (TICTA) 

ประเภท e - Logistic Application 

 
บทความพิเศษ 

วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ 

ปจ จุบันโลจิสติกสส วนใหญ ไดกลายเปน  

E - Logistics ไปแลว โดยมีซอฟตแวรเขามาชวย 

ในงานดานตางๆ เชน โปรแกรมคลังสนิคา โปรแกรม

ดาน Supply Chain Management System

โปรแกรมเก่ียวกบั Transport Management System 

โปรแกรมเกี่ยวกับ Loading System หรือระบบการ

จดัการและวางแผนการ Load สนิคา โปรแกรมเก่ียวกบั 

โลจิสติกสซอฟตแวรไทย 
Software “Container Management“ 

6

ไ  ั ั ิ
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ดวยความสามารถของซอฟตแวรไทยจะสามารถชวย

ประเทศไทยใหกาวสูการเปน Hub ของโลจิสติกส

มากย่ิงขึ้นและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ของไทยไดอีกชองทางหน่ึง 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดเตรียมความพรอมใน

การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยบริษัทฯ 

ไดสงพนักงานทุกคนไปเรียนภาษาอังกฤษและภาษา

จีนกลาง โดยใหพนักงานทุกคนผานเกณฑมาตรฐาน

ของบริษัทฯ ทุกคนตองสอบ TOEIC ไดคนละ 550 

คะแนนขึน้ไปถึงจะผานเกณฑมาตรฐานบริษทัฯ รวมทัง้

เพิม่ศกัยภาพในดานการตลาดเพ่ือรองรับการเปดตลาด 

AEC ดวยการเพ่ิมเจาหนาท่ีชาวตางชาติมาเปนฝายขาย

ตางประเทศ ตลอดจนไปรวมออกบูทในนิทรรศการ

ตางๆ ในกลุมประเทศ AEC และสงผลงานบริษัทฯ 

เขาประกวดระดบัประเทศใหมากขึน้ เพ่ือใหเปนทีย่อมรบั

ในกลุม AEC  

Shipping and Freight System หรือโปรแกรมการ

จัดการและวางแผนระบบการนำเขาและสงออก 

โปรแกรมระบบการจัดการงานที่ตองใช Barcode / 

RFID โปรแกรมระบบงานท่ีมีการติดตามสินคาดวย 

GPS และโปรแกรม Container Management 

Software เปนตน 

“Container Management” ซึ่งเปน
ซอฟตแวรที่ใชจดัเรยีงสินคาเขาตูคอนเทนเนอร
อยางมีประสิทธิภาพใชแกปญหาจากการ

ทำงานในดานตางๆ 

การเขียนโปรแกรมซอฟตแวรดานโลจิสติกส

ในแตละอุตสาหกรรมนั้น จะตองอาศัยผูที่มีความรู

ความเขาใจในลักษณะงานดังกลาว และมีผูเชีย่วชาญ

งานดานการเขียนโปรแกรม ผสมผสานความรูเขาดวยกนั 

ซึง่เปนงานท่ีมคีวามซบัซอน บรษิทัซอฟตแวรของคนไทย

ที่พัฒนาซอฟตแวรที่ชวยงานโลจิสติกสนั้นยังมีไมมาก 

ถือเปน Niche Market หนึ่งในบริษัทซอฟตแวรที่นา

สนใจในอุตสาหกรรมน้ี คือ บริษัท Success 

Strategy Solution จำกัดผูผลิต Software  

ซอฟตแวร Container Management จะสามารถ

ใชคำนวณการจัดเรียงสินคาใสตูคอนเทนเนอร เพื่อ

ใหไดรปูแบบการจดัเรยีงสนิคาท่ีกอใหเกดิประสทิธภิาพ

สูงสุด กอใหเกิดการจัดสงท่ีใชตนทุนต่ำท่ีสุด และ

สรางกำไรใหผูสั่งซื้อไดมากท่ีสุด ทำใหการคำนวณ

หาวิธีการจัดเรียงสินคากลายเปนเรื่องที่ไมยุงยากอีก 

ตอไป 

การพฒันาโปรแกรม Container Management 

Enterprise นั้น สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาของ

ซอฟตแวรไทย ที่สามารถคิดและตอบโจทยในการ 

ทำงานยากๆ ของงานโลจิสตกิสได โดยเฉพาะอยางยิง่

เปนหนึ่งในซอฟตแวรของคนไทย ที่เขียนขึ้นเพื่อ

รองรับกฎระเบียบของประเทศไทยและประเทศตางๆ ได 
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 คนไทยรูจักมองโกเลียเปนอยางดีจาก
ภาพยนตรชื่อดังเร่ือง เจงกีสขาน จักรพรรดิ 
ผูมีชื่อเสียงโดงดัง ซึ่งในอดีตไดแผอิทธิพล 
ไปท่ัวเอเชียตะวันออก แมแตภาพยนตรกำลัง
ภายในของจีนก็ยังมีเรื่องราวของมองโกเลีย 
เขามาเปนคูปรับแยงอำนาจกับราชวงศจีน ที่
สำคัญคือ นางเอกหรือองคหญิงของชนเผา
มองโกลจะมีหนาตาดีมาก มาในชุดชนเผา
ดั้งเดิมมีสีสันสวยงาม และมียุทธฝมือดีเย่ียม 
ซึ่ งถื อ เป นภาพ ลักษณของมองโก เลี ยใน
ภาพยนตรจีนกำลังภายใน แตคราวนี้จะพาทาน
มารูจักมองโกเลียมากข้ึน ในดานเศรษฐกิจ 
การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 

มองโกเลียเปนประเทศท่ีไมมีทางออกทะเล 

พื้นที่ดานทิศเหนือติดกับรัสเซีย ทิศใตติดกับจีน 

ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 1.5 ลานตารางกิโลเมตร 

หรือใหญเปน 3 เทาของไทย แตมีประชากรเพียง

ประมาณ 3 ลานคน เมืองหลวงชื่อ กรุงอูลานบาตอร 

(Ulan Bator) ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ

นิกายวัชรยานแบบทิเบต หลังจากท่ีแยกตัวเปนอิสระ

จากการปกครองของรัสเซียตั้งแตป 2533 ก็มีการ

เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบสังคมนิยมมาเปน

แบบประชาธิปไตย ชวงแรกเศรษฐกิจมคีวามผนัผวนมาก 

ปจจุบันเศรษฐกิจเจริญเติบโตในอัตราสูงมากกวา

รอยละ 10 ตอป ไทยและมองโกเลียมีความสัมพันธ

ทางการทูตยาวนานและในเดือนมีนาคม 2557 จะ 

ครบรอบความสัมพันธ 40 ป 

ตะลุยแดนเจงกีสขาน 
โอกาสและศักยภาพที่เหมือน 
เสนผมบังภูเขา 

บทความพิเศษ 
พิชิต  เดชนีรนาท 
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มองโกเลียมพีืน้ทีร่าบกวางใหญ มกีารทำปศุสตัว

จำนวนมากถึง 40 ลานตัว ไดแก แพะ แกะ วัว มา 

อูฐ ขนสัตว เครื่องหนัง มีแหลงแรที่สำคัญ เชน แร

ถานหิน ทองแดง แรโมลิบดีนัม เงิน เหล็ก ฟอสเฟส 

ดีบุก และแรอื่นๆ จำนวนมาก 

ดานเศรษฐกิจ 

หลงัจากท่ีเคยย่ิงใหญในแถบทุงหญาอนักวางไกล 

มองโกเลียก็ตองอยูภายใตการปกครองของจีน ในป 

2467 ภายใตการปกครองระบอบคอมมิวนิสตของ 

สหภาพโซเวียตเกา ดังน้ัน ปจจุบันทั้งจีนและรัสเซีย

จึงมีบทบาทตอเศรษฐกิจการเมือง และสังคมของ

มองโกเลีย รัฐบาลมองโกเลียจึงพยายามเปดรับ

ความสัมพันธกับประเทศอ่ืนมากขึ้น เพ่ือรักษาความ

สมดุล 

ผลติภณัฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มลูคา 

10,000 ลานเหรยีญสหรฐัฯ (2555) ขยายตัวในอัตรา 

รอยละ 12.3 (GDP ของประเทศไทยเทากับ 365  

พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 

รายไดประชาชาติตอหัว (GDP per capita) 

มลูคาประมาณ 3,575 เหรยีญสหรฐัฯ (2555) (รายได

ตอหัวของประเทศไทยเทากบั 5,382 เหรยีญสหรฐัฯ) 

เงินเฟอมีอัตราคอนขางสูง (Inflation) ถึงรอยละ 14 

การลงทุนจากตางประเทศสวนใหญเปนกิจการ

เหมืองแรถานหิน การสำรวจน้ำมัน กิจการสื่อสาร 

สินคาสงออกท่ีสำคัญ แรถานหิน แรทองแดง  

แรโมลิบดีนัม ขนสัตว สวนใหญสงออกไปจีน 

แคนาดา รัสเซีย สินคานำเขา ผลิตภัณฑปโตรเลียม 

รถยนต เครือ่งจักรกล สวนใหญนำเขาจากรัสเซยี จนี 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เกาหลีใตมีโอกาสการลงทุนใน

พลังงานทดแทน พลังงานลม การทองเท่ียวเชิง

สขุภาพ ดานการลงทุนของไทยในมองโกเลีย บริษัท 

บานปู (มหาชน) จำกัด เขาไปลงทุนทำการสำรวจ

เหมืองถานหิน เมื่อป 2554  

เมื่อเขาไปในเมืองหลวงอูลานบาตอรมีตึก 

สูงใหญไมมาก มีโรงแรมใหญระดับสี่ดาว 2 แหง 

สภาพถนนไมดี แตมีรถยนตจำนวนมากวิ่งแออัด 

บนทองถนน มีรถยนตสองคายหลัก คือ ญี่ปุนและ

เกาหลีใต สองประเทศนี้เริ่มเขาไปมีบทบาททาง

เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นในมองโกเลีย ทำไมจึง

เปนเชนนั้น มองโกเลียตองมีอะไรดีแน ตามไปดูกัน 

สินคาท่ีเขาไปขายในมองโกเลียสวนใหญมา

จากจนีและรสัเซยี โอกาสทีส่นิคาไทยจะเขาไปในตลาดนี้

ยังพอมีลูทางโดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคระดับ

กลางและสูง มูลคาการคาของทั้งสองประเทศในป 

2555 จำนวน 422.8 ลานบาท ไทยไดดลุการคา เปน 

การสงออกของไทยมูลคา 408.3 ลานบาท เปนการ 

นำเขาสินคามองโกเลียมูลคา 14.5 ลานบาท 

สินคาสงออกของไทยไปมองโกเลียท่ีสำคัญ

ไดแก กระดาษ ชิน้สวนรถยนต ผลติภณัฑอะลมูเินยีม 

ตูเย็น ผลิตภัณฑยาง สินคาที่ ไทยนำเขาที่สำคัญ 

ไดแก เคมีภัณฑ สิ่งทอ เสื้อผาสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ

จากแร เครื่องมือแพทย 
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การสงออกสินคาไทยไปมองโกเลีย 

รายการ 

มูลคา (ลานบาท) 

2553 2554 2555 2556 
(ม.ค - 
เม.ย) 

กระดาษ  42.3  57.3  35.0  23.7 

ชิ้นสวนรถยนต  110.7  138.8  142.9  18.6 

ผลิตภัณฑ 
อะลูมิเนียม 

 19.5  16.2  33.2  16.8 

ตูเย็น  16.7  21.7  38.7  10.7 

ผลิตภัณฑยาง  6.6  11.9  10.2  10.4 

เครื่องจักรและชิ้นสวน  8.3  1.5  11.5  9.1 

เครื่องสำอาง  8.3  14.3  21.8  7.1 

ผลิตภัณฑเหล็ก  0.7  2.0  5.9  5.3 

เครื่องชูรส  4.8  5.8  9.1  3.3 

เตาไมโครเวฟ  8.5  8.5  8.9  2.6 

รวมท้ังสิ้น  304.5  383.6  408.3  125.3 

ที่มา กระทรวงพาณิชย 

การนำเขาสินคาจากมองโกเลีย 

รายการ 

มูลคา (ลานบาท) 

2553 2554 2555 2556 
(ม.ค - 
เม.ย) 

เคมี - -  4.2  0.8 

ผลิตภัณฑสิ่งทออื่น  0.2 -  0.1  0.2 

ของเด็กเลน เกม - - -  0.1 

เครื่องจักรไฟฟา - -  0.1 - 

อุปกรณการแพทย - -  1.8 - 

อุปกรณการพิมพ -  0.1 -  0.1 

ผลติภณัฑอตุสาหกรรมอ่ืน  0.3  0.1  0.1 - 

เสื้อผาสำเร็จรูป  0.1  0.2  0.1 - 

เครือ่งใชไฟฟาในครวัเรอืน - -  0.1 - 

ผลิตภัณฑรองเทา - -  0.1 - 

รวมทั้งสิ้น  127.2  163.2  14.5  1.2 

ที่มา กระทรวงพาณิชย 

บริษัทไทยรายแรกท่ีเขาไปลงทุนในมองโกเลีย 

บริษัท บานปู เริ่มเขามาทำธุรกิจในมองโกเลีย

ป 2551 โดยการรวมทุนกับบริษัท Hunnu Coal 

Limited ของออสเตรเลีย ซึ่งไดเขามาลงทุนใน

มองโกเลียนานแลว และในป 2554 บริษัท บานปูได

ถือหุนรอยละ 100 ปจจุบันมีสัมปทานสำรวจ 

เหมอืงถานหนิ 3 แหงในมองโกเลียดานทิศตะวันตก 

กลาง และทิศใต ระยะเวลาสำรวจ 10 - 15 ป 

อุปสรรคดานการลงทุนที่พบในมองโกเลีย คือ 

ยังขาดโครงสรางพื้นฐาน ไฟฟา น้ำ ซึ่งมีไมพอเพียง 

ขาดเครื่องมือเครื่องจักรกลที่มีคุณภาพ ขาดแคลน

บคุลากรท่ีมคีวามชำนาญเฉพาะทาง ขาดประสบการณ

ในการบรหิารการใชทรพัยากรธรรมชาตใิหเกดิประโยชน

ตอสังคม ประเทศไมมีทางออกทะเล การมาดำเนิน

ธุรกิจในมองโกเลียจะตองศึกษากฎระเบียบ และเมื่อ

เขามาลงทุนแลวจะตองคอยๆ ปรับการบริหารงาน

ของคนไทย (16 คน) ใหเขากับคนงานมองโกเลีย 

(188 คน) มองโกเลียมีทรัพยากรธรรมชาติมาก มี

วตัถดุบิดานปศสุตัว แตขาดเทคโนโลยี มแีหลงถานหนิ

ทีม่คีณุภาพดตีดิอนัดบัของโลก ปจจบุนัการผลติถานหิน

ของมองโกเลียกวารอยละ 90 เปนการผลติเพือ่สงออก

ไปประเทศจีน  

ไทยยังขาดแคลนแรเหล็ก แรทองแดง ซึ่งเปน

วัตถุดิบที่จำเปนของอุตสาหกรรมไทย จึงเปนโอกาส

อันดีที่จะไดพานักธุรกิจในกลุมเหมืองแรเขาไปขยาย

กจิการมากข้ึนในมองโกเลีย นอกจากน้ีโอกาสการลงทุน

ของไทยในธุรกิจการแปรรูปอาหารท่ีเกี่ยวกับปศุสัตว 

เกษตรกรรม ธรุกจิสิง่ทอขนสัตว ธรุกจิกอสราง เพราะ

มองโกเลยียงัขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐาน สำหรบัการ

สงเสริมการทองเท่ียวมองโกเลียมรีปูแบบการทองเท่ียว

ทีเ่ดนในแบบการผจญภัย (Adventure) พกันอนคางคนื

ในกระโจมและทานอาหารแบบชาวพ้ืนเมือง การ 

ทองเท่ียวในทะเลทราย เปนตน นอกจากน้ันรัฐบาล

มองโกเลยีมคีวามตองการกระจายการคาและการลงทนุ

กับประเทศอื่นมากข้ึนเพื่อลดการพ่ึงพาจีนและรัสเซีย 
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ศักยภาพรายสาขาอุตสาหกรรม 

เหมืองแร เปนชวงเวลาที่เหมาะสมที่ไทยจะได

เขาไปลงทุนในมองโกเลีย ในอดีตมองโกเลียไดใช

กฎหมายการลงทุนตามแบบอยางของประเทศทาง

ยโุรป ซึง่นำมาใชไมไดผลในมองโกเลีย บรษิทั บานป ู

ไดเห็นศักยภาพแหลงทรัพยากรถานหินมหาศาล 

จึงไดสนใจเขามาสำรวจท่ีมองโกเลีย บริษัท บานปู 

ตองการใหชาวมองโกเลียไดเห็นการพัฒนาของ

ประเทศไทย จึงไดเชิญมองโกเลียมาดูกิจการนิคม

อุตสาหกรรม ทาเรือมาบตาพุด โรงงานผลิตไฟฟา 

ประกอบกับมองโกเลียก็ตองการใหมีนักลงทุนจาก

ประเทศอ่ืนที่ไมใชจนีและรสัเซยีเพือ่สรางความสมดุล 

พลงังาน มองโกเลยีมีถานหนิจำนวนมาก แทนท่ี

จะสงออกในรูปวัตถุดิบโดยตรง ควรท่ีจะเอาวัตถุดิบ

ถานหินบางสวนมาผลิตและขายในรูปพลังงานไฟฟา 

จะสรางมลูคาเพิม่ไดมากข้ึน ปตท. มคีวามสนใจเชนกนั 

จะไดสงคนเขาไปสำรวจแร และถานหินในภายหลัง 

การศกึษา มองโกเลยีมมีหาวิทยาลยัจำนวนมาก

เกือบถึง 100 แหง แตสวนใหญไมมีคุณภาพ มี

มหาวทิยาลัย 5 - 6 รายเขามาหารอืกบัมหาลยัเอกชน

ของไทยเพ่ือรวมมือกนัพัฒนาการศึกษาและแลกเปล่ียน

นักศึกษาในอนาคต 

การสาธารณสุข โรงพยาบาล มีโอกาสในดาน

การจัดการดานการทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ โอกาสการ

มาพักผอนและรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

อตุสาหกรรม รถยนตที่ใชในมองโกเลียสวนใหญ

มาจากญี่ปุนและเกาหลี อะไหลจากญี่ปุนมีราคาแพง 

อะไหลจากจีนราคาถูกแตไมมีคุณภาพ จึงเปนโอกาส

ของไทยในการสงชิ้นสวนที่ใชไดกับรถญี่ปุนชิ้นสวน 

ที่มีราคาพอสมควรแตคุณภาพดี และโอกาสในการ

สงออกเคร่ืองจักรกล ชิน้สวน เครือ่งมือ และอุปกรณ

ทางการเกษตร 

การเกษตร สินคาสวนใหญนำเขาจาก จีน 

เกาหลี รัสเซีย จากการศึกษาขอมูลการขนสงสินคา

ผักผลไมมาจากจีน ปกกิ่ง มาทางรถไฟและรถยนต

ตองใชเวลาประมาณ 1 เดือน ดังนั้น หากมีการเปด

เสนทางการบินไทย - มองโกเลยี สนิคาไทยก็มโีอกาส

เปดตลาดในมองโกเลีย โดยเฉพาะตลาดกลุมคนรวย

ที่มีประมาณรอยละ 5 ของประชากรท้ังหมด 

การกอสราง มโีอกาสในการกอสรางโครงสราง

พื้นฐาน ถนนนอกเมืองอยูในสภาพไมด ีสภาพตึกเกา 

ไฟฟาไมเพียงพอในชนบท 

การคา การลงทุน การทองเที่ยว สภาพการ

แขงขันในตลาดการคาระดับกลางถึงสูงยังมีไมมาก 

นักไทยสามารถเขาแทรกแซงไดทั้งสินคาอุปโภคและ

บริโภค เพียงแตตลาดอาจไมใหญมาก การลงทุนมี

โอกาสในดานการหาแหลงทรัพยากรธรรมชาติ การ

แปรรปูเกษตร อาหาร พลงังานทดแทน การทองเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรม 

มารูจักบริษัทใหญและหนวยงานสำคัญของ

มองโกเลีย  

บริษัท Newcom Limited Liability Company 

Newcom LLC. เปนบริษัท มองโกเลีย ตั้งเมื่อ

ป 2536 มีธุรกิจในโครงการตางๆ 12 โครงการ เชน 

เปนบริษทัรายแรกท่ีดำเนินกจิการมือถอืในมองโกเลีย 

Mongolia Telecom มสีวนแบงตลาดรอยละ 48 ทีเ่หลอื

เปนของบริษัท Unitel, G - mobile, Skytel บริษัทฯ 
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ดำเนนิกจิการการบนิภายในประเทศและการบินระหวาง

ประเทศจนี รสัเซยี ชือ่ Eznis Airways บรษิทั Newcom 

เปนบริษัทรายแรกและใหญที่สุดในการดำเนินกิจการ

พลังงานจากลม Wind Park และยังมีธุรกิจกอสราง 

อสังหาริมทรัพย การเงินการธนาคาร เหมืองแร 

บริษัทฯ ไดจางแรงงานมากกวา 2,200 คน  

บริษัท Clean Energy LLC. เปนบริษัทในเครือ

ของ Newcom LLC. ตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2547 

เพื่อดูแลการผลิตพลังงานลม 

 

มองโกเลียมีทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลก 

- เหมืองทองแดงและทองคำ ในป 2556 มีการ

ทำเหมืองทองแดงและทองคำมีมลูคาการลงทุน

ประมาณ 6.2 พนัลานเหรยีญสหรฐัฯ ในอีก 27 

ปขางหนาจะสรางรายได 81 พนัลานเหรยีญสหรฐัฯ 

- Coking Coal เปนถานหนิคณุภาพด ีม ีreserve 

จำนวนมากคาดวาใชไดกวา 200 ป และใน 29 

ปขางหนาจะสรางรายได 87 พนัลานเหรยีญสหรฐัฯ 

- ทรัพยากรแรอื่นๆ มี 15 แหลงใหญ เชน เงิน 

ฟอสเฟต เหล็ก สังกะสี คาดวาจะมีมูลคา 1.2 

ลานลานเหรยีญสหรัฐฯ กระจายไปในรอยละ 30 

ของพื้นที่ประเทศ 

- โครงสรางพ้ืนฐาน ประเทศมองโกเลียตองการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานจำนวนมาก ตองการ

ลงทุนกอสราง 8.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ภายในป 2558 

- กำลงัผลติดานพลงังานของประเทศรวม 2.6 TW 

ไดแก พลงังานไฟฟาจากลม พลงังานแสงอาทิตย 

พลังงานความรอนใตพืน้ดนิและพลงังานจากน้ำ 

- ราคาขายไฟฟา 9.5 สตางคเหรียญสหรัฐฯ/ 

kwh (2.85 บาท / kwh) นับวาราคาไมแพง 

อยางไรก็ตาม พื้นที่ทางดานตะวันตกยังผลิต

ไฟฟาไมพอตองนำเขาจากรัสเซียซ่ึงมีราคา

แพงกวา รวมทั้งในพื้นท่ีหางไกลขาดแคลน

ไฟฟา 

กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของมองโกเลีย 

นับเปนโอกาสดีที่นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรีของไทยไดมาเยือนมองโกเลีย 

เปนครั้งแรกชวงวันท่ี 27 - 29 เมษายน 2556 

กระทรวงพาณิชยไดจัดตั้งคณะกรรมการรวมทาง 

การคา (Joint Trade Committee : JTC) กับ

มองโกเลีย เพ่ือจะไดเปนชองทางในการหารือทางธรุกิจ

ทั้งสองฝาย เปนหุนสวนทางธุรกิจ ไดตั้งเปาหมาย

การคาใน 3 ปขางหนา (2557 - 2559) เพ่ิมเปน 2 เทา

จากปจจุบันมีการคาสองฝาย 13 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

(390 ลานบาท)  

ดานการลงทุน แมจะยังมีการลงทุนไทยใน

มองโกเลยีนอย คอื บรษิทั บานป ูมาสำรวจแรถานหนิ 

แตก็มีโอกาสและลูทางการลงทุนในสาขาท่ีไทยมี

ความเชี่ยวชาญ เชน พลังงานสะอาด รถยนตและ 

ชิ้นสวนยานยนต เกษตรแปรรูป อาหารทะเล  

ผลไม ไทยความรวมมือดานการทอผาแคชเมียร 

(Cashmere) กับผาไหมไทย  

การลงนามในบันทึกความเขาใจของคณะ

กรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบันของไทยกับ

หอการคาและอุตสาหกรรมมองโกเลียจะชวยขยาย

ความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และ

การทองเที่ยวใหมากขึ้น  

กระทรวงอุตสาหกรรมและเกษตรของมองโกเลีย 

มองโกเลียไดเปดประเทศใหตางชาติมาลงทุน

มากขึน้ จงึเปนโอกาสท่ีดขีองนกัลงทุนไทย โดยเฉพาะ

  ั ี ไ ใ
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ในกลุมอุตสาหกรรมการเกษตรซ่ึงไทยมีศักยภาพ

และมีความกาวหนามาก และเปนที่ตองการของ

มองโกเลยี และมองโกเลยีตองการใหมคีวามหลากหลาย

ทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน  

นอกจากน้ี รฐับาลมองโกเลียมโีครงการจะจัดตัง้

เขตอุตสาหกรรม Sainshand Industrial Complex 

(SIC LLC.) ที่เมือง Sainshand ทางตะวันออก ใกล

ประเทศจีน ซึ่งจะประกอบดวย โรงงานผลิตซีเมนต 

ถานหิน เหล็ก ทองแดง อุตสาหกรรมเบา และเขต

ชมุชน จะลงทนุ 9.5 พนัลานเหรยีญสหรฐัฯ รอยละ 66 

เปนการลงทุนโดยภาคเอกชน ไดจัดตั้งบริษัท SIC 

LLC. มาดูแลโครงการ ปจจุบันอยูในระยะแรกของ

การวางแผนงาน จึงนาจะเปนโอกาสอันดีสำหรับ 

นักลงทุนไทย ซึ่งมีศักยภาพในกลุมอุตสาหกรรมการ

ผลิตซีเมนต และเหล็กสำเร็จรูป 

 

กรมการกฎระเบียบและจดทะเบียนการลงทุน 

ตางประเทศ (Department of Foreign Investment 

Regulation and Registration : DFIRR) ของ

มองโกเลีย 

เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการส ง เสริ มการ 

ลงทุนและคณะพบไดมี โอกาสเข าไปหารือกับ  

Me. JAVKHLANBAATAR Sereeter อธิบดีกรมการ

กฎระเบียบและจดทะเบียนการลงทุนตางประเทศ 

(Department of Foreign Investment Regulation 

and Registration : DFIRR) ของมองโกเลีย มีสาระ

สำคัญ ดังนี้ 

กรมการกฎระเบียบและจดทะเบียนการลงทุน

ตางประเทศเปนหนวยงานของรัฐบาลมองโกเลียภายใต

กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ ดูแลงานนโยบายและ 

กฎระเบยีบการลงทุนจากตางประเทศ ชกัจงูการลงทุน 

สงเสริมการลงทุน จดทะเบียนและออกบัตรสงเสริม

การลงทุน โดยรวมก็ทำหนาที่คลายกับสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของไทย 

กฎระเบียบของการลงทุน มี 2 กลุม กลุม

เฉพาะสาขา คือ เหมืองแร การสื่อสาร สื่อมวลชน 

จะมีหนวยงานเฉพาะดูแล อีกกลุมเปนกลุมทั่วไป 

กลุมทั่วไป ใหสิทธิเพียงยกเวนภาษีเครื่องจักร 

(ภาษีปกติรอยละ 5) สวนภาษีวัตถุดิบจะพิจารณา

เปนรายกรณีไป (ภาษีปกติรอยละ 5) ไมยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล อัตราภาษีรอยละ10 ถารายไดสุทธิ

เกิน 2.5 รอยลานเหรียญสหรัฐฯ จะเสียภาษีอัตรา 

รอยละ 25 ภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 10 

การจดทะเบียนบริษัทใชเวลา 10 วัน การขอ

บัตรสงเสริมการลงทุนใชเวลา 2 สัปดาห สวนเรื่อง

การถือครองท่ีดินจะใหสิทธิการเชา 70 - 90 ป การ

ลงทุนในมองโกเลียนอกจากติดตอจัดต้ังบริษัทแลว 

ตองตดิตอหนวยงานท่ีเกีย่วของ เชน เรือ่งสิง่แวดลอม 

เชาที่ดิน ดวยตนเอง  

สวนการเขาพำนักในมองโกเลียนั้น โดยท่ัวไป

จะใหวีซาและการทำงานแกครอบครัวระยะเวลา 1 ป

และสามารถขยายเวลาได 

ขณะท่ีคาจางขัน้ต่ำในมองโกเลีย คอื 170 เหรยีญ

สหรฐัฯ ตอเดอืน เทากบั 5,100 บาทตอเดอืน เทากบั 

170 บาทตอวัน 

นอกจากน้ี บโีอไอของมองโกเลียยงัไดเชญิชวน

ใหคนไทยไปลงทุนในสาขาตางๆ เชน การกอสราง 

ถนน รถไฟ โรงไฟฟา สิง่ทอที่ใชขนสตัว การทองเทีย่ว

เชิงสุขภาพ การรักษาพยาบาล การขนสง เปนตน 



IN
V
ESTM

EN
T PRO

M
O
TIO

N
 JO

U
RN

A
L 

วารส
ารส

งเส
ริม

ก
ารล

งท
ุน
 

73

โอกาสดาน การคา การลงทุน กับมองโกเลียสำหรับ

นักธุรกิจไทย 

นักธุรกิจไทยสามารถใชมองโกเลียเปนฐาน

การผลิตและเปนประตูการคาสูชายแดนประเทศจีน

และรัสเซีย โดยมีอุตสาหกรรมท่ีนาสนใจ เชน  

เหมืองแร เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ 

ถานหิน ทองแดง เหล็ก และกวาครึ่งหนึ่งของชนิด

แรธาตุจากตารางธาตุที่มีในมองโกเลีย 

พลังงาน มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน

สะอาด พลังงานไฟฟาจากลมและจากแสงอาทิตย 

เกษตรกรรม โอกาสการผลิตอาหารแปรรูป

เนือ้สตัว หากมีสายการบินตรงโอกาสการสงผกัผลไม

ของไทยไปมองโกเลียก็มีเพิ่มมากขึ้น 

อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมส่ิงทอขนสัตว 

โดยใชสิทธิพิเศษ GSP ของมองโกเลียเขาสูตลาด

ยุโรป 

การกอสราง สาธารณูปโภคพื้นฐานมองโกเลีย

ยังมีความตองการอีกมาก 

รวมไปถงึโอกาสทางธรุกจิในดานการทองเทีย่ว

วัฒนธรรม และการรักษาพยาบาล 

สรปุแลว มองโกเลียจะเปนตลาดใหมในอนาคต 

และเชื่ อว าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ 

หลายรายตางเล็งเห็นและจับจองจะเขาไปลงทุน 

ในมองโกเลียอยางแนนอน บีโอไอจึงไดนำมาเลาสู

กันฟง เพื่อใหนักธุรกิจไทยไดทราบขอมูล เขาใจ 

และทราบถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมประเทศ

มองโกเลีย โอกาสและศักยภาพดาน การคา การ

ลงทุน การทองเท่ียว สรางความเช่ือมั่นใหแก 

นักลงทุนท่ีกำลังตัดสินใจขยายการลงทุน ในประเทศ

ทีม่แีหลงทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลอยางมองโกเลีย 

กอนที่บริษัทจากประเทศอื่นๆ จะเขามาจับจองกัน 

ไปหมด   
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ภาวะสงเสริมการลงทุน 
ศูนยบริการลงทุน 

โครงการอนุมัติใหการสงเสริม 
การลงทุน เดือนกันยายน 2556 

บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร 

1 วาไรตี้ เอ็กซพอรต จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑจากพืช ผัก ผลไม 
อบแหง 30 ตัน  

1.11 13.19 40 เชียงใหม 
(เขต 3)

2 วงศสุวรรณอาหารและ 
โลจิสติกส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เนื้อสัตวแชแข็ง 700 ตัน 1.11 14.00 150 นครราชสีมา 
(เขต 3)

3 สุขสมบูรณ น้ำมันปาลม
สระแกว จำกัด  
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันปาลมดบิ 60 ตัน
ผลปาลมสดตอชั่วโมง
น้ำมันเมล็ดในปาลม 15,120 ตัน
เมล็ดในปาลมอบแหง 14,112 ตัน

1.12 120.00 65 สระแกว 
(เขต 3)

4 เอส.เค. ฟูดส (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

เนื้อปลาหรือเนื้อสัตวปรุงรส
บรรจภาชนะผนึก 51,000 ตัน
เนื้อปลาหรือเนื้อสัตวปรุงรส
แชแข็ง 6,000 ตัน
อาหารสัตวบรรจภาชนะผนึก 1,500 ตัน
น้ำนึ่งปลาเขมขน 720 ตัน

1.11 840.00 1,950 สมุทรสาคร
(เขต 1)

5 อัมพวา ผลิตภัณฑมะพราว 
จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

เครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม 
บรรจภาชนะผนึก เชน 
น้ำมะพราว 36,000,000 ลิตร

1.11
และ
1.60

581.00 1,028 สมุทรสงคราม
(เขต 2)

6 แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส 
จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ผลิตภัณฑจากน้ำนมดิบ 
เชน นมพรอมดื่มยูเอชที
และนมปรุงแตงยูเอชที 54,000 ตัน

1.11 350.00 190 นครราชสีมา
(เขต 3)

7 ไทย ฟูดส โพลทรีย ฟารม 
จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ลูกไก 40,735,000 ตัว 1.50 500.00 348 สระแกว
(เขต 3)

8 ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล 
จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ไขไกเชื้อ 5,528,000 ฟอง 1.50 34.60 7 สระบุรี
(เขต 2)

9 ไทย โกลเดน ออยส จำกัด 
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)

น้ำมันเมล็ดในปาลม 39,600 ตัน 1.12 195.00 38 ชลบุรี 
(เขต 2)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

10 ไวตาฟูด แฟคทอร่ี (1989) 
จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ผลิตภัณฑจาก ผัก ผลไม 
10,000 ตัน

1.11 100.00 539 กาญจนบุรี
(เขต 2)

11 เอส ที ลาเท็กซ จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

น้ำยางขน (CONCENTRATED 
LATEX) 14,400 ตัน สกิมเครพ  
(SKIM CREPE)1,200 ตัน

1.16 120.00 60 สงขลา
(เขต 3)

12 เพอรเฟค คอมพาเนียน 
กรุป จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

อาหารสัตว 240,000 ตัน 1.60 243.80 848 สมุทรปราการ
(เขต 1)

13 ไทยอินโด ปาลมออยล 
แฟคทอร่ี จำกัด 
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

น้ำมันปาลมดิบ 25,920 ตัน 
และเมล็ดในปาลมอบแหง 
8,640 ตัน

1.12 110.00 44 กระบี่
(เขต 3)

14 ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน 
โปรดักส จำกัด (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน -จีน)

สัตวน้ำแชแข็งและอาหารก่ึง
สำเร็จรูปแชแข็ง 40,000 ตัน 
อาหารพรอมรับประทาน 
แชแข็ง 10,000 ตัน

1.11 1,397.00 1,000 สมุทรสาคร
(เขต 1)

15 ซีพีแรม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

เบเกอรี่ 13,940 ตัน 1.11 595.00 660 ขอนแกน
(เขต 3)

16 ซีพีแรม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

เบเกอรี่ 14,300 ตัน 1.11 597.00 627 สงขลา
(เขต 3)

17 นายวิรุฬห วงษวิบูลยสิน 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

แปงจากขาว  36,450 ตัน 1.13 380.00 278 นครราชสีมา
(เขต 3)

18 นายพรชัย โตนิติวงศ 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

คัดคุณภาพขาวครบวงจร 
197,000 ตัน

1.14 300.00 70 พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

19 นายพรชัย โตนิติวงศ 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

คัดคุณภาพขาวครบวงจร 
197,000 ตัน

1.14 300.00 70 ชัยนาท
(เขต 3)

20 ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน 
โปรดักส จำกัด (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน - จีน)

อาหารสำเร็จรูปบรรจ 
ภาชนะผนึก 90,000 ตัน 
สัตวน้ำแชแข็งและอาหาร 
ก่ึงสำเร็จรูปแชแข็ง 55,000 ตัน 
อาหารพรอมบริโภคแชแข็ง 
5,000 ตัน

1.11 1,692.00 2,000 สมุทรสาคร
(เขต 1)

21 เค.เค.พัฒนาการเกษตร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ปุยอินทรีย  6,000 ตัน 1.40 9.60 10 ลพบุรี
(เขต 3)

22 มหาชัย มารีนฟูดส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

บริการรับฝากหองเย็น 7,900 ตัน 1.19 194.20 36 สมุทรสาคร
(เขต 1)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

23 โรฮา ไดเค็ม (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - อินเดีย)

สวนผสมอาหารสัตว ไดแก 
สีอาหารสัตว 1,300 ตัน

1.60 65.00 53 สมุทรปราการ 
(เขต 1)

24 เจริญโภคภัณฑอาหาร 
จำกัด (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ขยายพันธุปลา 813,000,000 ตัว 1.50 490.00 357 พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

25 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

อาหารสัตว 600,000 ตัน 1.60 14.00 268 สมุทรปราการ
(เขต 1)

26 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

อาหารสัตว 414,720 ตัน 
อบพืชและไซโล 230,400 ตัน

1.60
และ
1.70

28.00 185 ชลบุรี
(เขต 2)

27 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

อาหารสัตว 795,000 ตนั 1.60 20.00 222 สระบุรี
(เขต 2)

28 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

อาหารสัตว 345,600 ตัน 
อบพืชและไซโล 432,000 ตัน

1.60
และ
1.70

105.00 168 ลำพูน
(เขต 3)

29 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

อาหารสัตว 345,600 ตัน 1.60 610.00 175 สงขลา
(เขต 3)

30 วันไทยอุตสาหกรรม 
การอาหาร จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 15,000 ตัน 1.11 528.00 165 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

31 เยนเนรัล สตารช จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

กาซชีวภาพ 26,400,000 
ลูกบาศกเมตร

1.18 79.30 8 นครราชสีมา
(เขต 3)

32 เอฟแอนดเอฟฟูด จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

เนื้อไกชำแหละ 40,000 ตัน 1.90 30.70 230 สุพรรณบุรี
(เขต 2)

33 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

อาหารสัตว 702,720 ตัน 1.60 8.00 208 สระบุรี
(เขต 2)

34 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น)

อาหารสัตว 506,880 ตัน 
อบพืชและไซโล 247,680 ตัน

1.60
และ
1.70

342.00 261 นครราชสีมา
(เขต 3)

หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะข้ันมูลฐาน

1 นายเกียรติกอง ธนะแพทย 
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

แผนผนังกันความรอน 
(INSULATION WALL PANEL)
1,522,800 ตารางเมตร

2.70 110.00 54 นครราชสีมา
(เขต 3)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

2 นาโงยา ยูกะ (ประเทศไทย) 
จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

แผนฉนวนกันความรอน
4,000,000 ตารางเมตร 

2.70 50.00 6 ชลบุรี
(เขต 3)

3 MR. TAN CHEAT HIN 
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)

แผนยิปซัมและผลิตภัณฑ 
จากยิปซัม เชน 
ปูนปลาสเตอร 200,000 ตัน

2.80 400.00 170 สุราษฎรธานี
(เขต 3)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

1 ไทยอะตอมโกลฟส จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งส้ิน)

รองเทา 153,600 คู 3.30 3.39 26 ระยอง
(เขต 2)

2 อุนนาติ ครีเอชันส จำกัด
(รวมทุนอินเดีย - สหรัฐฯ -
เลบานอน)

เครื่องประดับ 60,000 ชิ้น 3.70 22.60 82 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

3 ทรานซิชั่นส อ็อพทิคัล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)

เลนสสายตา 2,034,000 ชิ้น 3.90 106.30 37 ชลบุรี
(เขต 2)

4 อาร แอนด เจ จิวเวลเลอร่ี 
จำกัด
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

เครื่องประดับ 7,600 ชิ้น 3.70 4.50 18 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

5 นางนงลักษณ ตราตระกูล
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ผลิตภัณฑจาก PU FOARM 
เชน ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร 
ชิ้นสวนเบาะยานยนต 1,440 ตัน 
และท่ีนอนจาก PU FOAM 
24,000 ชิ้น

3.10
และ 
6.12

20.00 9 เชียงราย
(เขต 3)

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง

1 โมลด แอนด ดาย เทค จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

แมพิมพ 150 ชุด 
และการซอมแซมแมพิมพ
ที่ผลิตเอง 

4.20 80.00 12 สมุทรปราการ
(เขต 1)

2 นางสาววรรณิสา พัชรวิชญ
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป เชน 
BASE PAN, PANEL BACK, 
HINGE, BASE STABD 
1,000 ตัน

4.30 72.50 14 ชลบุรี
(เขต 2)

3 คาเนมิทสึ พูลเลย จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน PUL-
LEY, INNER HUB, SPROCKET 
และ SENSOR PLATE  1,600 ตัน

4.10 342.20 49 ระยอง
(เขต 2)

4 สยามเอที อุตสาหกรรม 
จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนระบบสงกำลัง เชน DIF-
FERENTIAL CASE 700,000 ชิ้น

4.10 330.00 18 ชลบุรี
(เขต 2)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

5 เด็มโก เพาเวอร จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

บานสำเร็จรูปหรือสวนประกอบ
ของบานสำเร็จรูป 600 หลัง

4.20 63.00 161 ลพบุรี
(เขต 3)

6 โตโยดะ เมทอล ฟนิช
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย  - ญ่ีปุน - จีน)

การเคลือบผิวดวยวิธี
ANODIZE 67,200,000 ชิ้น

4.40 26.70 7 สมุทรปราการ
(เขต 1)

7 MR. REZA HERLAMBANG
(หุนอินโดนีเซียทั้งส้ิน) 

เครื่องจักรที่มีการออกแบบ
ทางวิศวกรรมเอง  80  ชุด

4.20 120.00 40 สมุทรปราการ
(เขต 1)

8 อีสเทอรลี่ อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนแคนาดาท้ังสิ้น)

WIRE HARNESS สำหรับ
ยานพาหนะ เครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส 15,000,000 ชุด

4.10, 
5.30 
และ 
5.50

10.00 115 ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

9 ไทโย แสตนเลส สปริง 
เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) 
จำกัด
(รวมทุนญ่ีปุน - ฮองกง - 
มาเลเซีย)

ชิ้นสวนโลหะ เชน SPACER, 
SPRING, PINBUSH และ CLIP 
3,170 ตัน

4.10 140.00 59 ชลบุรี
(เขต 2)

10 ซัมมิท คูราดะ 
แมนูแฟคเจอร่ิง จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนระบบสงกำลัง 
สำหรับยานพาหนะ เชน 
CARRUER ASSY 180,000 ชุด

4.10 112.00 10 ชลบุรี
(เขต 2)

11 อะคิตะ เอฟบี 
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน 
SHROUD ASSY OF VGS 
720,000 ชุด

4.10 39.90 15 ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

12 MR. TOMOHIRO 
AKINAKA
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ 
ยานพาหนะ เชน BCM CASE 
และ REMO - CON KEY CASE 
418 ตัน

4.10 230.00 50 สมุทรปราการ
(เขต 1)

13 MR. GENTA MIYAJIMA
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเครื่องจักร เชน 
PISTON, HYDRAULIC LINK 
CLAMP, GM CLAMP SUB AS-
SEMBLY  75 ตัน

4.2 99.90 33 สมุทรปราการ
(เขต 1)

14 เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทนุไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนระบบบังคับเลี้ยว
800,000 ชิ้น

4.10 499.40 70 ระยอง
(เขต 2)

15 เมเทค คิทามูระ 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว (SURFACE 
TREATMENT) 6 ตัน

4.11 67.00 5 พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

16 MR. LUTZ HAPPICH
(รวมทุนสิงคโปร - 
เยอรมนี)

WATER TREATMENT 
UNIT  ท่ีมีการออกแบบ 
ทางวิศวกรรมเอง 100 ชุด

4.20 9.40 13 ชลบุรี
(เขต 2)

17 MR. GEN YAMAMOTO
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

WIRE HARNESS 
สำหรับยานพาหนะ เครื่องใช
ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 
7,000,000 ชิ้น

4.10
และ 
5.30

40.00 76 สมุทรสาคร
(เขต 1)

18 จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

เพลากลาง 328,950 ชิ้น 4.80 550.50 60 ชลบุรี
(เขต 2)

19 คิชิโมโต อินดัสทรี 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งส้ิน)

แมพิมพ 125 ชุด 
การซอมแซมแมพิมพ 60 ชุด 
ช้ินสวนโลหะปมขึ้นรูป 60 ตัน

4.30 40.00 45 ระยอง
(เขต 2)

20 ฟุคุอิ เบียวระ (ประเทศไทย) 
จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน PIN, RINET 
และ SCREW 510 ตัน

4.30 155.00 85 ระยอง
(เขต 2)

21 โรเบิรต บอช จำกัด
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเครื่องยนต เชน KNOCK 
SENSOR 3,000,000 ชิ้น

4.10 80.00 50 ระยอง
(เขต 2)

22 จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนเครื่องยนต เชน
BEARING CAP 680,400 ชิ้น

4.10 86.50 8 ระยอง
(เขต 2)

23 ทบีีเคเค (ประเทศไทย) 
จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
BRAKE ASSY 68,000 ชิ้น

4.10 679.60 11 ชลบุรี
(เขต 2)

24 ฟุคุจ อินดัสทรี (ไทยแลนด) 
จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
HEAD SUPPLY PUMP
1,080,000 ชิ้น

4.10 746.00 161 ระยอง
(เขต 2)

25 ชิโน - ไทย เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนดคอนสตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน)
(รวมทุนไทย - อังกฤษ - 
สิงคโปร)

โครงสรางโลหะสำหรับ
งานกอสรางหรืองาน
อุตสาหกรรม 21,150 ตัน

4.19 494.70 800 ชลบุรี
(เขต 2)

26 แพนสตาร อีเล็คทรอนิกส 
จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ชิ้นสวนเหล็ก เชน 
FITING 150 ตัน

4.30 9.00 50 สมุทรสาคร
(เขต 1)

27 ไทย ยาชิโร จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
ยานพาหนะ 320,000 ชิ้น

4.10 117.90 34 ระยอง
(เขต 2)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

28 ไทยซัมมิท ฮารเนส 
จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน - 
สหรัฐฯ)

ชุดสายไฟสำหรับ
ยานพาหนะ 22,440,000 ชุด

4.10 253.30 1,588 ชลบุรี
(เขต 2)

29 MR. HIROMASA KUNOU
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน SHAFT
และ STEERING COLUMN 
2,750 ตัน

4.30 35.00 62 สมุทรปราการ
(เขต 2)

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา

1 รายดีน จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E - COMMERCE)

5.90 3.34 8 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

2 MR. SHUKEI TOMITA
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน 
SWITCHES, CONNECTORS 
41,500,000 ชิ้น 
ชิ้นสวนโลหะของอุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกส เชน TERMINAL 
และ LOCK PIN 1,500,000 ชิ้น 
ชิ้นสวนพลาสติกของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เชน COVER 
และ BODY 1,000,000 ชิ้น

5.50 100.00 230 ปราจีนบุรี
(เขต 3)

3 นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) 
จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

CAMERA COMPONENTS
FOR MOBILE PHONE 
50,000,000 ชิ้น

5.50 164.60 2,133 ปทุมธานี
(เขต 1)

4 นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) 
จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

CAMERA COMPONENTS
เชน ZOOM UNIT 6,000,000 ช้ิน

5.50 131.90 1,060 ปทุมธานี
(เขต 1)

5 ซัมซุง อิเล็คโทรแม็คคานิคส
นครราชสีมา จำกัด
(รวมทุนเกาหลี - ญี่ปุน)

MOTOR FOR HAND
DISK DRIVE 58,400,000 ชุด

5.50 1,127.60 1,212 นครราชสีมา
(เขต 3)

6 MR. ARMINDER 
SINGH BEHL 
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 5.90 2.00 26 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

7 นายปกรณ ศรีจันทราพันธุ
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 2.08 10 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

8 นายจน ฮาเซกาวา
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ซอฟตแวร 5.80 10.00 11 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

9 นายภัทรพงศ ศุภเศรษฐ
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 6.00 9 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

10 เอกซเซล แบงคอก จำกัด
(รวมทุนไทย - ออสเตรเลีย)

ซอฟตแวร 5.80 9.00 59 กรุงเทพฯ
(เขต 1)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

11 คลาวททู เวิรคส 
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

ซอฟตแวร 5.80 2.00 10 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

12 ไดโตะ - โอซิม 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งส้ิน)

เครื่องใชและอุปกรณไฟฟา
1,176,000 ชิ้น

5.20 45.00 160 ปราจีนบุรี
(เขต 3)

13 พานาโซนิค อินดัสเตรียล
ดีไวซ (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร - 
ญี่ปุน)

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สำหรับ
ยานพาหนะ 1,300,000 ชิ้น

5.50 109.10 41 สมุทรปราการ
(เขต 1)

14 เอ็นโอเค พรีซิชั่น 
คอมโพแนนท
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งส้ิน)

ชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส 27,399,600 ชิ้น

5.50 500.00 1,000 พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

15 MR. BRAD THOMAS 
KLIEGL
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 3.33 5 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

16 บิซิเนส ออนไลน จำกัด 
(มหาชน)
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ -
สวิตเซอรแลนด - สิงคโปร)

ซอฟตแวร 5.80 7.89 10 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

17 พายซอฟท จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 2.50 15 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

18 เรเวนู ไซเอนซ 
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - แคนาดา -
อังกฤษ - ฟลิปปนส)

ซอฟตแวร 5.80 2.99 5 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

19 เอ ไจล แร็พ จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 2.00 10 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

20 พรีดีเซน จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 6.42 5 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

21 เบริล 8 พลัส จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 6.18 5 นนทบุรี
(เขต 1)

22 โกลบ เวิรค จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 2.40 7 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

23 ซเูปอร เรซูเม จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 7.75 5 กรุงเทพฯ
(เขต 1)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

24 เอโค อินดัสเตรียล 
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
1,000,000 ชิ้น

5.50 156.60 154 สมุทรสาคร
(เขต 1)

25 โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
ผลติภัณฑอิเล็กทรอนิกส 
370 ตัน

5.50 288.70 43
ปราจีนบุรี
(เขต 3)

26 ฟชเชอรแอนดพายเคิล
แอพพลายแอนเซส 
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

เครื่องลางจาน 
220,000 เครื่อง

5.20 650.00 269 ระยอง
(เขต 2)

27 ซิลิคอน คราฟท 
เทคโนโลยี จำกัด 
(หุนบริติชเวอรจิน
ไอรแลนดทั้งสิ้น)

ออกแบบวงจรรวมและ
การออกแบอุปกรณ RFID 
และผลิตภัณฑตอเนื่อง
จากการออกแบบ เชน 
DIE, IC,RFID TAG 
1,000,000,000 ชิ้น
และ RFID READER
500,000 เครื่อง

5.70 20.00 32 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

28 MR. PASCAL 
JOSEPH SIEGEL 
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 1.50 8 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

29 เรดาร ซอฟทเฮาส จำกัด
(หุนเดนมารกทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 2.00 21 เชียงใหม
(เขต 3)

30 MR. KEIJI YOSHIDA
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

WIRE HARNESS สำหรับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน
เครื่องถายเอกสาร FAX และ
PRINTER 20,000,000 ชิ้น

5.50 100.00 296 ปราจีนบุรี
(เขต 3)

31 MR. PENG FEI 
(หุนจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
เครื่องใชไฟฟาและผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส  2,855 ตัน

5.30
และ 
5.50

193.80 151 ระยอง
(เขต 2)

32 ลูซี่ สวิทซเกียร อีสเทิรน
ซีบอรด จำกัด
(หุนอังกฤษท้ังสิ้น)

อุปกรณควบคุมสำหรับ
งานอุตสาหกรรม 15,000 ชุด

5.10 304.30 120 ระยอง
(เขต 2)

33 อีคารทสตูดิโอ จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 4.07 5 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

34 ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส 
จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 4.60 52 กรุงเทพฯ
(เขต 1)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

35 คูราโม (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

WIRE HARNESS และ CABLE 
ASSEMBLY สำหรับเครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
12,000,000 ชิ้น

5.30
และ
5.50

19.20 88 สระบุรี
(เขต 2)

36 อี - มีเดีย จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ซอฟตแวร 5.80 5.84 40 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

37 MR. MORION NITTA
(หุนญ่ีปุนทั้งส้ิน)

ชิ้นสวนสำหรับอุปกรณ
โทรคมนาคม 24,200 ชิ้น

5.50 98.00 49 พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

38 เอเนเบรน (ไทยแลนด) 
จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

หลอดไฟ LED 
360,000 ชุด

5.30 12.50 24 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก

1 พลาล็อค เอเชีย 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งส้ิน)

ZIPPER TAPE 1,365 ตัน 6.12 170.00 45 ชลบุรี
(เขต 2)

2 พี.เจ. คอมโพสิต จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ถังกาซคอมโพสิต 840 ตัน
(COMPOSITE FIBER GAS
CYLINDER 840 ตัน

6.12 32.00 60 ชลบุรี
(เขต 2)

3 พี.เจ. คอมโพสิต จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
ถังกาซคอมโพสิต เชน 
OUTER CASE 1,100 ตัน
INNER CASE 420 ตัน

6.12 28.10 41 ชลบุรี
(เขต 2)

4 ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - อังกฤษ -
มาเลเซีย - จีน - อินเดีย - 
สิงคโปร)

HIGH PRESSURE HDPE
COMPOUND 152,000 ตัน

6.12 400.00 24 ระยอง
(เขต 2)

5 ไทยเคนเปเปอร จำกัด 
(มหาชน)
(รวมทุนไทย - สิงคโปร -  
มาเลเซีย)

กระดาษคราฟท
100,000 ตัน

6.14 676.10 174 กาญจนบุรี
(เขต 2)

6 กลุมสยามบรรจภัณฑ จำกัด
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)

กลองกระดาษลูกฟูก
8,000 ตัน

6.15 33.00 8 ปทุมธานี
(เขต 1)

7 เค.เลเซอร เทคโนโลยี
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - จีน - 
ไตหวัน)

ฟลมพลาสติกหรือ 
กระดาษเคลือบกาว
14,817,600 ตารางเมตร

6.12 46.80 12 สมุทรปราการ
(เขต 1)
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

8 ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด 
(มหาชน)
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

ปุยเคมีผสม 850,000 ตัน 6.60 142.40 7 สมุทรปราการ
(เขต 1)

9 ศรีไทยบรรจภัณฑ จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

กลองกระดาษพิมพลาย
39,650 ตัน

6.16 48.00 47 สมุทรสาคร
(เขต 1)

10 นายทศพร บุณยพิพัฒน
(หุนไทยท้ังสิ้น)

HEXAMETHYTENE
DIISOCYANATE
DEROVATOVES
(HDI DERIVATIVES)
18,000 ตัน

6.20 188.20 45 ระยอง
(เขต 2)

11 เบรดี้ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร - อังกฤษ 
- เยอรมนี)

ชิ้นสวนพลาสติกปมขึ้นรูป
122,640,000 ชิ้น

6.12 80.80 87 ชลบุรี
(เขต 2)

12 ไทย เอฟเวอรพลาสติก 
จำกัด
(รวมทุนจีน - ไตหวัน)

COMPOUNDED PLASTIC
29.400 ตัน

6.12 200.00 30 ชลบุรี
(เขต 2)

13 ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเมนท จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

สิ่งพิมพชนิดตางๆ 
10,400 ตัน

6.16 188.00 27 สมุทรสาคร
(เขต 1)

14 ไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

MELAMINE 
FORMALDEHYDE 
COMPOUND 13,000 ตัน

6.20 4.60 39 ระยอง
(เขต 2)

15 ไทย เมน เทค จำกัด
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ  1,440 ตัน

6.12 50.90 62 ชลบุรี
(เขต 2)

16 ไทยนครพัฒนา จำกัด
(หุนไทยท้ังสิ้น)

ยาน้ำ 1,740,000 ลิตร 6.50 25.00 20 นนทบุรี
(เขต 1)

17 กิมไป โคดติ้ง จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ฟลมเฉพาะทาง 
25,920,000 ตารางเมตร

6.12 35.00 26 ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

1 MR. MARTIN DAVID  
ZIRANEK  
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น) 

ธุรกิจรับจางบริหาร 
ระบบธุรกิจระหวางประเทศ 

7.16 5.17 7 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

2 เรียวโก ซางเกียว 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 10.00 14 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

3 MR. YOSHIO HATA 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 10.00 6 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

4 ยาโน อิเล็คทรอนิคส 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 10.00 10 ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

5 MR. TAKAHIRO  
KURONUMA  
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 10.00 6 กรุงเทพฯ 
(เขต 3) 

6 วี.แอล. เอ็นเตอรไพรส 
จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขนสงทางเรือ 1 ลำ 7.90 70.00 18 ไมระบุที่ตั้ง 

7 อารไอแอล 1996 จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สารประกอบเกลือ 
(MIXED SALT) 6,000 ตัน 

7.27 84.01 1 ระยอง 
(เขต 2) 

8 วนา แพลนท จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
0.4 เมกะวัตต 

7.10 13.00 10 อุบลราชธานี 
(เขต 3) 

9 พลาสมา เพียวริตี้ 
พาวเวอร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
1 เมกะวัตต 

7.10 69.00 13 อุบลราชธานี 
(เขต 3) 

10 ไทย ดีซีอาร จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 2.80 12 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

11 อิน เมทัล  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 10.00 11 ชลบุรี 
(เขต 2) 

12 พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 
(มหาชน)  
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได 
นอยหรือปานกลาง 490 หนวย 

7.50 156.40 - ปทุมธานี 
(เขต 1) 

13 MR. AKIO WATANABE  
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 6.00 4 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

14 แอดวานซ เอวเิอชั่น เจ็ท 
จำกัด (หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.90 276.00 3 ไมระบุที่ตั้ง 

15 เสนา ดีเวลลอปเมนท จำกัด 
(มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได 
นอยหรือปานกลาง 74 หนวย 

7.50 24.90 - ปทุมธานี 
(เขต 1) 

16 เสนา ดีเวลลอปเมนท จำกัด 
(มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได 
นอยหรือปานกลาง 60 หนวย 

7.50 23.30 - ปทุมธานี 
(เขต 1) 

17 ทีอาร ฟอรแมค จำกัด 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 10.00 10 ชลบุรี 
(เขต 2) 

18 โยเนะเด็น (ประเทศไทย) 
จำกัด  
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 2.00 3 ปทุมธานี 
(เขต 1) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

19 นิเด็ค โคปาล  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 81.90 8 ปทุมธานี 
(เขต 1) 

20 อมตะ ซัมมิทเรดดี้ บิลท 
จำกัด  
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน 
อุตสาหกรรม 4 หนวย 

7.80 192.70 5 ชลบุรี 
(เขต 2) 

21 อีบีพี เอทานอล จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

วิจัยและพัฒนา 7.20 21.50 10 สระแกว 
(เขต 3) 

22 โคเซ อลูมินัม  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนญ่ีปุน - ฮองกง)  

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 7.13 12.14 3 พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

23 ไทคอน อินดัสเทรียล  
คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - องักฤษ - 
สหรัฐฯ - สิงคโปร - สวิสฯ) 

พัฒนาอาคารสำหรับ 
โรงงานอุตสาหกรรม 

7.80 43.90 2 ระยอง 
(เขต 2) 

24 กมลา เบย เวนเจอรส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

โรงแรม 202 หอง 7.40 1,985.70 237 ภูเก็ต 
(เขต 2) 

25 เอ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ  
1 เมกะวัตต 

7.10 60.00 10 สุโขทัย 
(เขต 3) 

26 อี เอส พลังงาน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากเช้ือเพลิงชีวมวล 
20 เมกะวัตต  
ไอน้ำ 150 ตันตอชั่วโมง 

7.10 702.00 22 สระแกว 
(เขต 3) 

27 พนาลี เอสเตท จำกัด  
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได 
นอยหรือปานกลาง 490 หนวย 

7.50 178.40 - สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

28 MR. YAMAGAMI SHUN 
(รวมทุนไทย - สิงคโปร) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 10.00 12 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

29 ยามะชิน แมททีเรียล  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 15.50 4 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

30 MR. AARON PAUL DANIELS 
(รวมทุนสหรัฐฯ - เดนมารก 
- บริติชเวอรจินไอรแลนด) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 6.46 36 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

31 MR.TOMOHIDE KOYAMA 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 20.00 3 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 
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87
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  

บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

32 ฟช เว็ตกรุป เอเชีย จำกัด 
(หุนอังกฤษท้ังสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 2.00 1 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

33 MR.TEIJI HATTORI 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 10.00 5 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

34 MR. NAVEEN KUMAR 
(หุนสงิคโปรทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 1.50 18 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

35 อุบลไบโอเพาเวอร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
1.065 เมกะวัตต 

7.10 60.00 15 อุบลราชธานี 
(เขต 3) 

36 ท็อป นอติคอล สตาร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขนถายสินคาสำหรับ 
เรือเดินทะเล 1,369,272 ตัน 

7.10 133.50 21 ไมระบุที่ตั้ง 
  

  รวม  7 หมวดอุตสาหกรรม  28,046.55 25,143 เขต 1   =  66 
เขต 2   =  59 
เขต 3   =  34 
ไมระบทุีต่ัง้ =  3 










