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อินเดีย

ตลาดแห่งโอกาส

เก็บตกจากโรดโชว์

บทความพิเศษ

บทสัมภาษณ์

 
รู้จักอินเดีย ประเทศแห่งความหลากหลาย

การลงทุนในไทยของอินเดีย
ททท. มุ่งเพิ่มรายได้ตลาดอินเดียในไทย

ไทยจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของชาวอินเดีย
กลยุทธ์ “กิโยติน” แนวทางปฏิรูปราชการของมาเลเซีย

เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่ LOS ANGELES
บีโอไอพาชมรถไฟฟ้า BMCL

อุบติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมข้อเท็จจริงเบื้องต้นฯ
กนอ. ยุค ‘SMART’ ของผู้ว่าการคนใหม่ ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

กสอ. กับแผนฟื้นฟู SMEs อย่างยั่งยืน
ฮอนด้า เปิดใจเชื่อมั่นประเทศไทย

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน                                           
โครงการอนุมติให้การส่งเสริมการลงทุน

ถนนสู่ BUILD
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วารสารส่งเสริมการลงทุน

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

บก.เเถลง

กองบรรณาธิการกรกฎาคม 2555

PrintGreenBOI Emission Reduction 24.22% CO2

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เจ้าของ  

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

   

คณะที่ปรึกษา  

ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง  เลขาธิการฯ

นางหิรัญญา  สุจินัย  ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

นายโชคดี  แก้วแสง  รองเลขาธิการฯ

นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการฯ 

นางวาสนา  มุทุตานนท์  รองเลขาธิการฯ และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ

   

กองบรรณาธิการ  

นางวราภรณ์  เฉยสอาด  บรรณาธิการบริหาร

นางบุษยาพร  วิริยะศิริ  หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นางนุชนารถ  วงษ์เกษม  ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

นางสาวสุนันทา  อักขระกิจ  ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ  

   

คณะทำางานวารสารส่งเสริมการลงทุน   

นายยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 

ดร.บงกช  อนุโรจน์ 

นางสาวรัตนวิมล  นารี  ศุกรีเขตร 

นางสาวพรรณี  เช็งสุทธา 

นายสุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล 

นางสาววันเพ็ญ  หรูจิตตวิวัฒน์ 

นางสุภาดา  เครือเนตร 

นางสาวทรงสิรินุช  ตันติเวสส 

นางสาวปิยะวรรณ  ขยันมาก 

นายอิสระ  อมรกิจบำารุง 

นางสาวฐนิตา  ศิริทรัพย์ 

นางสาวศัลยา  อักษรมัต 

นายธรรมรัตน์  รัตนพันธ์ 

นางสาวณภัทร  ทัพพันธุ์ 

นางสาววรรณนิภา  พิภพไชยาสิทธิ์ 

นางสาวช่อแก้ว  ประสงค์สม 

นางสาวอุทัยวรรณ  เดชณรงค์ 

นางสาววริสรา  พึ่งทองหล่อ 

นางสาวธนาวดี  คุวสานนท์ 

นางสาวยอดกมล  สุธีรพจน์ 

นางสาวนันทนาฏ  กฤษณจินดา 

นายธีระพงษ์  อติชาตนานนท์ 

นางสาวสุวิดา  ธัญวงษ์ 

นายสถาปนา  พรหมบุญ 

นางสาววันทนา  ทาตาล 

นายวุฒิชัย  ภิสัชเพ็ญ 

นางสาวรัชนีกร  ไพยชำานาญ 

     

กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการสงทุน  

ศูนย์บริการลงทุน  

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์   : 0 2553 8111 ต่อ 8188, 8184 และ 6196  

โทรสาร    : 0 2553 8222 และ 0 2553 8316  

อีเมล      : head@boi.go.th  

เว็บไซต์    : www.boi.go.th  

ออกแบบและพิมพ์ที่  

บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำากัด  

29/45-46 ซ. วัดสามง่าม ถ. พระรามที่ 1 เเขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 การชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ นับเป็นภารกิจ

สำาคญัภารกจิหนึง่ของบโีอไอ ปัจจบุนัการช่วงชงิการลงทุนจาก

ต่างประเทศได้ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ในส่วนของบโีอไอ ซึง่เป็น

หน่วยงานโดยตรงด้านการส่งเสริมการลงทุน จึงได้มีการเปิด

สำานักงานในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมานี้หลายประเทศ เช่น 

สวีเดน ออสเตรเลีย เกาหลี และไทเป และในอนาคตอันใกล้นี้จะ

ได้เปิดสำานักงานเพิ่มเติมที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ในฉบับนี้

จึงนำาเสนอบทความที่เกี่ยวกับประเทศนี้ในแง่มุมต่างๆ เพื่อ

เป็นการให้ข้อมูลแก่ท่านผู้อ่าน ซึ่งคงจะมีความเห็นเช่นเดียวกัน

ว่า อินเดีย...เป็นตลาดแห่งโอกาส

 และเมื่อครึ่งปีแรกผ่านไป การมองเศรษฐกิจที่เดิม             

เห็นว่าเป็นวกิฤตเิริม่ชดัเจนขึน้ แม้ว่ายงัไม่ดขีึน้อย่างเป็นรปูธรรม 

แต่จากข้อมูลของหลายสำานักที่ได้วิเคราะห์และเผยแพร่ ก็ไม่ได้

เลวร้ายลงอย่างท่ีหลายฝ่ายเคยคาดไว้แต่เดิม กล่าวได้ว่าเป็น

ข่าวดทีีอ่าจได้เหน็ทศิทางเศรษฐกจิทีด่อียูไ่ม่ไกล แต่กค็งไม่ทำาให้

หลายคนประมาท

            โดยจากข้อมูลของบโีอไอ ในช่วงครึง่ปีแรกนีม้ต่ีางชาติ

ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง 692 โครงการ               

เงินลงทุน 278,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 จาก                

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน กลุม่การลงทนุทีม่มีลูค่าสงูสดุยงัเป็น

นักลงทุนญี่ปุ่นมี 389 โครงการ วงเงิน 176,298 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 144  สิงคโปร์ 69 โครงการ วงเงิน 18,096 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 มาเลเซีย 17 โครงการ วงเงิน 

11,352 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 156 นบัเป็นข่าวทีน่่ายนิดนีะคะ

 พบกันฉบับหน้าค่ะ

ภาพ

http://www.shutterphoto.com/forums/attachment.php?attachmentid=70294&stc

=1&d=1296536180
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รู้จักอินเดีย…

ประเทศแห่งความหลากหลาย

อินเดีย ตลาดแห่งโอกาส

บุษยาพร วิริยะศิริ

 อินเดียเป็นประเทศใหญ่มีพื้นที่ถึง 3.3 ล้านตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 

ของโลก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดประเทศอัฟกานิสถาน และปากีสถาน ทิศเหนือ ติดประเทศจีน ภูฏาน และ

เนปาล ทิศตะวันออก ติดประเทศพม่า และบังกลาเทศ ทิศใต้ ติดประเทศศรีลังกา

           เนื่องจากการมีพื้นที่อันกว้างใหญ่ มีความหลากหลาย
ทางภมูศิาสตร์และภมิูประเทศ อย่างท่ีไม่ค่อยพบในประเทศอืน่ 
ท�าให้อุณหภูมิในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันมาก โดย
ลักษณะภูมิประเทศประกอบไปด้วย 4 ภูมิภาค ดังนี้ 

 อินเดียมีกรุงนิวเดลี เป็นเมืองหลวง ประชาชน              
ส่วนใหญ่ใช้ภาษาฮนิด ีและภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการและ
ธุรกิจ หน่วยเงินตราที่ใช้ คือ รูปี

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาใหญ่ 
บริเวณที่เป็นราบลุ่มแม่น�้าคงคา และแม่น�้าสินธุ
ส่วนที่เป็นทะเลทราย
พื้นที่คาบสมุทรทางตอนใต้

• 
•  
• 
•

 อินเดียได้รับเอกราช เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 1947 
หลังจากต่อสู้แบบสันติวิธี โดยท่านมหาตมะคานธี สัญลักษณ์
ประจ�าชาต ิคอื ภาพจ�าลองสงิโตหวัเสา จากเสาหนิพระเจ้าอโศก
แห่งเมืองสารนาถ ธงชาติอินเดีย เป็นแนวแถบนอน 3 สี โดย
บนสดุ สเีหลอืงแสด ของดอกแซฟรอน แสดงถงึความกล้าหาญ 
การเสยีสละ และจติวญิญาณการเป็นผูใ้ห้ ตรงกลาง สขีาว คอื 
ความบริสุทธิ์และความสัตย์ ซึ่งมีรูปวงล้อสีน�้าเงิน หมายถึง 
ธรรมจกัร และกฎธรรมชาต ิด้านล่าง สเีขยีวเข้ม คอื ความศรทัธา 
และความอดุมสมบรูณ์ มเีพลง Jana-gana-mana เป็นเพลงชาติ 
สตัว์ประจ�าชาต ิคอื สงิโต มนีกยงู เป็น นกประจ�าชาต ิมต้ีนบนัยนั 
หรือต้นไทร เป็นต้นไม้ประจ�าชาต ิมีดอกบัว เป็นดอกไม้ประจ�าชาติ 
และมีมะม่วง เป็นผลไม้ประจ�าชาติ

ประชากรและสังคม

 แม้ว่าอินเดยีจะมพีืน้ทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 7 ของโลก แต่
เป็นแหล่งอาศัยของคนมากกว่าร้อยละ 15 ของประชากรโลก
รองจากจนี อนิเดยีมีประชากรมากเป็นอนัดบัสองของโลก โดย
มปีระชากรมากถงึประมาณ 1,200 ล้านคน และคาดว่าจ�านวน
ประชากรจะมากกว่าจีนภายในปี 2588  คนอินเดียส่วนใหญ่
จะมอีายนุ้อยกว่า 15 ปี และกว่าร้อยละ 70 ของประชากรอาศยั
อยูใ่นหมูบ้่านทีม่อียูม่ากกว่า 550,000 แห่ง และส่วนทีเ่หลอืจะ
อยูอ่ย่างหนาแน่นตามเมอืงใหญ่ของประเทศ เช่น มมุไบ กลักตัตา 
นวิเดล ีเจนไนและบงักาลอร์ อินเดยีเป็นสังคมทีม่คีวามหลากหลาย
ด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีศาสนา 
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วรรณะ และภาษา เป็นปัจจัยหลักก�าหนดรูปแบบสังคมและ
การเมือง

 ในทุกวันนี้ อินเดียมีภาษาราชการกว่า 22 ภาษา ซึ่ง
ฮนิดเีป็นภาษาประจ�าชาตทิีใ่ช้กนัมากทีส่ดุ โดยใช้ภาษาองักฤษ
ในวงราชการและธรุกจิ และยงัมภีาษาท้องถิน่อีกนบัร้อยภาษา 
แม้ว่าประชากรกว่าร้อยละ 82 นบัถอืศาสนาฮนิด ูและมปีระชากร
ทีน่บัถอืศาสนามสุลมิร้อยละ 12 แต่นบัเป็นประเทศทีม่ปีระชากร
ที่นับถือศาสนามุสลิมมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก
อินโดนีเซีย และปากีสถาน อีกทั้งยังมีผู้นับถือศาสนาอื่น เช่น 
คริสต์ ร้อยละ 2.3 สิกข์ ร้อยละ 1.9 และอื่นๆ ร้อยละ 2.5

 การจดัล�าดบัชัน้ทางสงัคมและอาชพีในอนิเดยี เป็นการ
สะท้อนอิทธิพลของระบบวรรณะ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการ   
จดัวาง ควบคมุ และบริหารโครงสร้างสงัคมอินเดยีและควบคมุ
ระบบความสัมพันธ์ของทุกๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม  
เศรษฐกิจ อาชีพหรือแม้แต่การเมืองของอินเดีย ตั้งแต่             
สมัยโบราณ วรรณะที่ส�าคัญมี 4 วรรณะ คือ

 ซึง่สามวรรณะแรกเป็นชนชัน้ผูป้กครอง วรรณะสดุท้าย
เป็นผูถ้กูปกครองแม้ว่าวรรณะเหล่านีเ้ป็นท่ีเข้าใจท่ัวไปในอินเดยี 
แต่ยังมีการแบ่งวรรณะต�่าสุดในในสังคมฮินดู เรียกกันว่าเป็น 
กลุ่มคนอันไม่ควรแตะต้อง คือ จัณฑาล หรือเรียกชื่อใหม่ว่า   
หริชน หรือ ดาลิต ซึ่งมีความหมายว่า ผู้เป็นที่รักของพระเจ้า 
ซึง่เป็นชนช้ันทีถ่กูเลอืกปฏบัิติ ได้รับโอกาสทางสงัคมและอาชพี
น้อยที่สุดในสังคม อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปเศรษฐกิจและ
กฎหมายของอนิเดยีในปัจจบุนัได้พยายามลดช่องว่างของสงัคม
และการกีดกันทางวรรณะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
อาชีพให้เท่าเทียมกันในสังคม

”

”

อนิเดยีเป็นประเทศใหญ่ 

มปีระชากรมากเป็นอนัดบัสองของโลก 

คาดว่าจ�านวนประชากรจะมากกว่าจนี

ภายในปี 2588

”

”

ในทกุวนัน้ี 

อนิเดียมภีาษาราชการกว่า 22 ภาษา 

ซึง่ฮนิดเีป็นภาษาประจ�าชาติ

ทีใ่ช้กันมากทีสุ่ด ”

”

การจดัล�าดบัชัน้ทางสงัคมและอาชพี

ในอนิเดยี เป็นการสะท้อนอทิธพิล

ของระบบวรรณะ ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญั

ในการจดัวาง ควบคมุ และบรหิาร

โครงสร้างสงัคมอนิเดยีและควบคมุระบบ

ความสมัพนัธ์ของทกุๆ ส่วน(1)

(2)

วรรณะพราหมณ์ ได้แก่ นกับวช ปัจจบุนัอาจตคีวาม
ไปถงึนกัวชิาการ นกัวทิยาศาสตร์และนกัการเมอืง
วรรณะกษตัริย์ ได้แก่ นกัรบ ซ่ึงอาจรวมไปถงึข้าราชการ

วรรณะแพศย์ ได้แก่ พ่อค้า นกัธรุกจิ
วรรณะศทูร ได้แก่ ผูใ้ช้แรงงาน ชาวนา กรรมกร 
และคนยากจน 

(3)
(4)
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การเมอืงและการปกครอง

 อนิเดยีเป็นประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยในระบบ
รัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ และกระจาย
อ�านาจการปกครองในลักษณะสหพันธรัฐ (Federal System) 
แบ่งออกเป็น 29 รฐั และ 6 สหภาพ อาณาเขตของรฐับาลกลาง 
(Union Territories) รฐัธรรมนญูอนิเดยีแบ่งแยกอ�านาจระหว่าง
รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ (State Government) อย่าง
ชัดเจน
 โดยรัฐบาลกลางด�าเนินการเรื่องการป้องกันประเทศ
ด้านนโยบายต่างประเทศ การรถไฟ การบิน และการคมนาคม
อื่นๆ ด้านการเงิน ด้านกฎหมายอาญา ฯลฯ ส่วนรัฐบาลมลรัฐ
มีอ�านาจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษากฎหมาย 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละมลรัฐ

การบรหิารรฐับาลกลาง

 ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย 2 สภา คือ

ราชยสภา (Rajya Sabha) หรือวุฒิสภา ตาม
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ราชยสภามีสมาชิก 250 คน 
ปัจจุบันมีสมาชิก 245 คน โดย 12 คนจะเป็นผู้   
ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานาธิบดีทุก 2 ปีและอีก 233 คน มาจากการ
เลือกตั้งทางอ้อม เป็นผู้แทนของรัฐและ Union 
Territories
โลกสภา (Lok Sabha) หรือสภาผู้แทนราษฎร มี
สมาชิก 545 คน โดยสมาชิก 543 คน มาจากการ
เลอืกตัง้โดยตรง (530 คน มาจากแต่ละรัฐ ส่วนอกี 
13 คน มาจาก Union Territories) และอีก 2 คน 
มาจากการคัดเลือกของประธานาธิบดี จากกลุ่ม
อินโด-อารยันในประเทศ ทั้งนี้มีวาระคราวละ 5 ปี 
เว้นเสียแต่จะมีการยุบสภาฝ่ายบริหาร

 ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และเป็นหัวหน้า
คณะผูบ้รหิาร (Head of Executive of the Union) ประกอบด้วย
รองประธานาธบิด ีนายกรฐัมนตร ีและคณะรฐับาล ประธานาธบิดี
ได้รับการเลือกตั้งทางอ้อมจากผู้แทนของทั้ง 2 สภา รวมทั้ง  
สภานิตบิญัญัตขิองแต่ละรฐั ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 5 ปี สามารถ

• 

•  

ลงสมคัรรบัเลือกตัง้เป็นวาระที ่2 ได้  รองประธานาธบิด ีได้รบั
การเลือกต้ังทางอ้อมจากผู้แทนของทั้ง 2 สภา ด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 5 ปี และเป็นประธานราชยสภาโดยต�าแหน่ง

 นายกรัฐมนตรี เป็นผู ้ท่ีมีอ�านาจในการบริหาร          
อย่างแท้จริง ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 5 ปี ได้รับการแต่งต้ัง
โดยตรงจากประธานาธบิด ีเป็นหวัหน้าคณะรฐัมนตร ี(Council 
of Ministers) ซึง่ประกอบด้วย รฐัมนตร ี(Ministers) รฐัมนตรี
ทีข่ึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ี(Ministers of State - Independent 
Charge) และรัฐมนตรีช่วยว่าการ (Ministers of State)        
รับผิดชอบโดยตรงต่อโลกสภาฝ่ายตุลาการอ�านาจตุลาการเป็น
อ�านาจอิสระ ไม่ขึ้นกับฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ปกป้องและตีความ
รัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา (Supreme Court) เป็นศาลสูงสุดของ
ประเทศ ผู้พิพากษาประจ�าศาลฎีกา มีจ�านวนไม่เกิน 25 คน 
แต่งตัง้โดยประธานาธบิดรีะดบัรฐั มศีาลสงู (High Court) เป็น
ศาลสูงสุดของแต่ละรัฐ รองลงมาเป็น Subordinate Courts 
ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ

การบริหารระดบัรัฐ

 โครงสร้างของฝ่ายบริหารในแต่ละรัฐ ประกอบด้วย  
ผู้ว่าการรัฐ (Governor) เป็นประมุข ได้รับการแต่งตั้งโดยตรง
จากประธานาธิบด ีรัฐบาลมลรัฐ (State Government) ประกอบ
ด้วยมขุมนตร ี(Chief Minister) เป็นหวัหน้าและคณะรฐัมนตรี
ประจ�ารัฐ (State Ministers) ทั้งนี้ รัฐบาลแห่งรัฐจะมาจาก
พรรคการเมือง หรือได้รับแต่งตั้งจากสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ 
(Legislative Assembly)

”

”

นายกรฐัมนตร ีเป็นผูท้ีม่อี�านาจ

ในการบรหิารอย่างแท้จรงิ 

ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 5 ปี 

ได้รบัการแต่งตัง้โดยตรงจาก

ประธานาธบิดี 

เป็นหวัหน้าคณะรฐัมนตรี 
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”

”

จุดแขง็ส�าคญัของอนิเดยี

คอืการมปีระชาชนทีม่กีารศกึษาดี

และพดูภาษาอังกฤษได้เป็นจ�านวนมาก 

เป็นปัจจัยส�าคญั

ส่งผลให้เป็นผูส่้งออกซอฟต์แวร์ชัน้น�า

การเมอืง

 อนิเดียมพีรรคการเมอืงมากมายทัง้ในระดบัชาต ิมลรฐั 
และระดับท้องถิ่น โดยมีพรรคระดับชาติท่ีส�าคัญได้แก่ พรรค
คองเกรส (Congress) พรรคภารตยิะ ชนตะ (Bhartiya Janata 
Party: BJP) พรรคคอมมวินสิต์อนิเดยี(Communist Party of 
India) พรรคคอมมวินสิต์อนิเดยีมาร์คซสิ (Communist Party 
of India-Marxist) และพรรคชนตะดาล (Janata Dal) 

ข้อมลูเศรษฐกจิและการค้าระหว่างประเทศ

 เดิมอินเดียใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่เน้น
การพ่ึงพาตนเอง โดยรฐัเป็นผูล้งทนุในกจิการหลกัๆ ของประเทศ
ทัง้หมด ได้แก่ กจิการสาธารณปูโภคและสวสัดกิารของประชาชน  
กิจการที่เป็นยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศและ
อุตสาหกรรมหนัก แต่ก็ให้ความส�าคัญในการสนับสนุนกิจการ
ขนาดเล็กของเอกชน
 ในด้านการค้าอนิเดยีจ�ากดัและห้ามน�าเข้าสนิค้า ด้วย
มาตรการกฎหมายและก�าแพงภาษี นอกจากนี้ ยังควบคุมการ
ลงทุนอย่างเข้มงวด ต่อมาอินเดียเริ่มผ่อนคลายมาตรการข้อ
จ�ากัดลง เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติการณ์น�้ามัน และภาวะ
วกิฤตต่ิางๆ ซึง่ท�าให้ประสบภาวะเศรษฐกจิตกต�า่อย่างต่อเน่ือง
ในช่วงปี 2534 ท�าให้อนิเดยีต้องขอความช่วยเหลอืทางการเงนิ
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และจ�าเป็นต้อง
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตามเงื่อนไขการกู้เงินของ IMF 
 โดยประกาศนโยบายเปิดเสรทีางเศรษฐกจิอย่างค่อย
เป็นค่อยไป และก�าหนดมาตรการที่ส�าคัญ เช่น ลดการขาดดุล
งบประมาณของภาครฐั การปฏิรปูอตัราแลกเปลีย่น เพ่ิมสดัส่วน
ถือหุ้นของต่างชาติ ลดการอุดหนุนส่งออกและข้อจ�ากัดการน�า
เข้า และต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่าง
ประเทศ รวมทัง้พฒันาระบบสาธารณปูโภคพ้ืนฐาน และระบบ
ขนส่งให้ทันสมัยเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติได้มากขึ้น

ภาพรวมเศรษฐกจิ

 อนิเดยีเป็นประเทศท่ีมคีวามหลากหลายทางเศรษฐกจิ 
นับตั้งแต่การท�าเกษตรแบบโบราณ การเกษตรสมัยใหม่           
การหัตถกรรม  อุตสาหกรรมยุคใหม่ ไปจนถึงธุรกิจบริการ 

(ซอฟต์แวร์และการธนาคาร) ธุรกิจบริการเป็นแหล่งสร้าง             
รายได้หลักให้กับประเทศอินเดีย โดยมีสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่ง           
ของผลผลิตของประเทศ 
 ส�าหรบัในด้านแรงงาน พบว่าประมาณ 1 ใน 3 อยูใ่น
ภาคบริการ ในขณะที่กว่าครึ่งหนึ่งในของแรงงานของประเทศ
อยูใ่นภาคการเกษตร เป็นผลให้รฐับาลต้องเน้นนโยบายส่งเสริม
พัฒนาชนบทในด้านต่างๆ อาทิเช่น โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชนบทที่ยากจน และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ห่างไกล
 ปัจจุบันรัฐบาลได้ผ่อนคลายกฎระเบียบด้านการค้า
การลงทนุของต่างชาตลิง  พร้อมทัง้เพิม่สดัส่วนการเข้าไปลงทนุ
โดยตรงของต่างชาติในสาขาต่างๆ เช่น  ในสาขาโทรคมนาคม 
เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง อย่างไร
กต็าม การปกป้องในสาขาเกษตรยงัคงมีอยูส่งูก่อให้เกดิอปุสรรค
ในการเข้าสู่ตลาดของสินค้าจากต่างประเทศ 
 แม้ว่าเศรษฐกจิโลกจะพบกบัการชะลอตัว แต่เศรษฐกิจ
อินเดียก็ยังมีการขยายตัว  เหตุผลส�าคัญเบื้องหลัง คือ อินเดีย
มีตลาดภายในที่มีขนาดใหญ่ ที่ช่วยพยุงให้เศรษฐกิจยังคง          
เดนิหน้าต่อไปได้  นอกจากนัน้จดุแขง็ส�าคญัของอนิเดยี คอื การ
มีประชาชนที่มีการศึกษาดีและพูดภาษาอังกฤษได้เป็น           
จ�านวนมาก เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้อินเดียเป็นประเทศ       
ผู้ส่งออกซอฟต์แวร์ชั้นน�า รวมถึงแรงงานด้านซอฟต์แวร์ด้วย 

 อินเดียมีความเจริญก้าวหน้าในด้านอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเติบโตอย่างรวดเร็วใน
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้จาก 17.6 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2545 เป็นการส่งออกซอฟต์แวร์และบริการ
มีมูลค่า 5.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554 โดยมีบริษัท           
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ผู้ส่งออกซอฟต์แวร์ที่ส�าคัญ ได้แก่  Infosys Technologies 
(INFY.BO), Tata Consultancy Services (TCS.BO) และ 
Wipro (WIPR.BO)
 ทัง้นี ้เพราะอนิเดยีมปีระชากรร้อยละ 6 ทีม่คีวามเป็น
อยู่และการศึกษาดีในระดับนานาชาติ และมีสถาบันการศึกษา
คณุภาพสงูทีเ่น้นการผลติบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โดยรัฐบาลอินเดียเห็นว่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
นอกจากเป็นอตุสาหกรรมทีไ่ม่มมีลภาวะแล้ว  ยงัเป็นการสร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีการลงทุนต�่าและมีมูลค่าเพิ่มในการ
ส่งออกสูงมาก ประกอบกับการสนับสนุนอย่างจริงจังของ      
ภาครฐั ทัง้ในระดบัรฐับาลกลางและรฐับาลท้องถิน่ มกีารจดัตัง้
องค์กรเฉพาะของภาครัฐ ที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาการ
ส่งออกซอฟต์แวร์ คอื Software Technology Parks of India 
(STPI)
 โดยรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) เป็นรัฐที่มีศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะที่
เมอืงบงักาลอร์ (เปลีย่นชือ่เป็นเบงกาลลู)ู ซึง่เป็นเมอืงหลวง ได้
ช่ือว่าเป็น Silicon Valley ของอนิเดยี ซึง่เป็นศนูย์รวมอตุสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก โดยมีบริษัทชั้นน�ากว่า 
30 บริษัท และเป็นเมืองที่ดีที่สุดส�าหรับการเป็นศูนย์บริการ
ลกูค้าทางโทรศพัท์ (call centers) เป็นศนูย์รวมส�านกังานสาขา
นอกประเทศ (offshore offices) และศูนย์วิจัยและพัฒนาของ
บริษัทใหญ่ๆ หลายบริษัท อาทิ General Electric Intel และ 
General Motors 
 ในขณะเดียวกนัการเตบิโตด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT) ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปยังเมืองอื่นๆ ด้วย เช่น เจนไน 
ในรัฐทมิฬนาฑู และกัลกัตตาในรัฐเบงกอลตะวันตก รวมทั้ง 
ไฮเดอราบดัและปเูน เป็นต้น โดยรฐัเหล่านีมี้ก�าลงัคนทีม่คีวาม
สามารถในด้านเทคโนโลยีสูง ประกอบกับรัฐบาลของรัฐต่างๆ 
ได้ทุ่มเทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับความเติบโต
ด้านนี้อย่างเอาจริงเอาจังด้วย นอกจากนั้นความเจริญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่เรียกว่า ITes (IT 
enabled services) ยังเป็นปัจจัยส�าคัญให้เกิดการขยายตัวใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของอินเดีย (เนื่องจากบุคลากรในสาขา 
IT มีก�าลังซื้อสูง) ท่ีก�าลังเติบโตในเมืองใหญ่ต่างๆ ที่กล่าวมา
แล้วอย่างมีนัยส�าคัญ 
 โดยในช่วง 6 - 8 ปีที่ผ่านมา ตลาดอสังหาริมทรัพย์

มีอัตราการโตเฉลี่ยร้อยละ 35 ต่อปี และพบว่าร้อยละ 70 ของ
การขยายตวัของอาคารส�านกังานเป็นการเช่า/ซือ้ของบรษิทั IT 
และ ITes ทั้งของอินเดียและต่างชาติ อาคารส�านักงานเป็น  
การเช่า/ซือ้ของบรษิทั IT และ ITes ทัง้ของอนิเดยีและต่างชาติ
 นบัต้ังแต่วกิฤติการเงินในสหรฐัอเมรกิาลามเข้าสูเ่อเชยี
และอินเดีย รัฐบาลอินเดียกลายเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญ ในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจในตลาดที่มีประชากรกว่า 1,200 ล้านคน 
และเป็นหวัใจส�าคญัของเศรษฐกจิอินเดยีชะลอตวัลงอย่างหนกั 
โดยเฉพาะการลงทุนในประเทศท้ังภาคบรกิารและภาคอตุสาหกรรม 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภาวะสนิเชือ่ตงึตวัจากแหล่งเงนิกู ้ในต่าง
ประเทศและตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียเอง 
 รฐับาลอนิเดยีจงึออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิมลูค่า 
85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ท้ังการสร้างการจ้างงานเพื่อเพิ่ม  
รายได้ให้กับประชาชนในชนบท การก่อสร้างสาธารณูปโภค   
พื้นฐานที่ยังขาดแคลนอยู่มากในอินเดีย รวมถึงการลดภาษีใน
รูปแบบต่างๆ แม้ว่าเศรษฐกิจอินเดียจะเริ่มมีสัญญาณการ     
ฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลจากการใช้มาตรการกระตุน้
เศรษฐกจิของรฐับาล ทีท่�าให้ความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคในประเทศ
อินเดียปรับตัวสูงขึ้น
 ในปี 2553 การบรโิภคของภาคเอกชนมกีารขยายตวั  
อย่างต่อเนื่อง โดยมีดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชน
อยูท่ีร่ะดบัร้อยละ 57.6 อกีทัง้ ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคในช่วง 
6 เดือนหลังของปี 2553 ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี    
ที่ผ่านมา จากระดับร้อยละ 68.8 ในช่วง 6 เดือนหลังของ        
ปี 2552 มาอยู่ที่ระดับร้อยละ 75 ในช่วงเดียวกันของปี 2553 
 นอกจากนัน้ ผลจากการด�าเนนินโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ
ของรัฐบาลอนิเดยีตัง้แต่ปี 2551 เป็นต้นมา ท�าให้การลงทนุของ
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ภาคเอกชนปรบัตวัดข้ึีนตามล�าดับ สอดคล้องกบัดัชนคีวามเชือ่มัน่
ทางธุรกิจในเดือนตุลาคม 2553 ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่
ระดับร้อยละ 162.1 ทั้งนี้ในปี 2553 รัฐบาลอินเดียได้ทยอย
ปรบัลดมาตรการทางการเงนิและการคลงัเพือ่กระตุน้เศรษฐกิจ 
ซึง่รวมถงึการชะลอการใช้จ่ายภาครฐัเพือ่ควบคมุอตัราเงนิเฟ้อ 
 ในส่วนของภาคการผลติ ผลผลติภาคอตุสาหกรรมใน
ปี 2553 ยังคงขยายตวัต่อเน่ืองจากช่วงปลายปีท่ีผ่านมา อย่างไร
กด็ ีการผลติภาคอตุสาหกรรมในไตรมาสทีส่ีข่องปี 2553 มคีวาม
ผันผวนค่อนข้างสูง โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
ในอตัราทีช่ะลอลง จากร้อยละ 11.3 ในเดอืนตลุาคม 2553 เป็น
ร้อยละ 2.7 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 และร้อยละ 1.6 ใน
เดอืนธนัวาคม 2553 ทัง้นีเ้นือ่งจากความต้องการสนิค้าอนิเดยี 
ในตลาดโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับการชะลอการใช้จ่าย 

การค้าระหว่างประเทศ 

 อินเดียมีการส่งออกมากขึ้น โดยในปี 2553 ส่งออก  
216,174 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ส�าหรับการน�าเข้ามีมูลค่า 322,680 ล้านเหรียญ
สหรฐัฯ ขยายตวัร้อยละ 25 โดยอนิเดียขาดดุลการค้า 106,506 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลาดส่งออกส�าคัญ ได้แก่ สหรัฐอาหรับ-  
เอมิเรตส์ (ร้อยละ 13) รองลงมาเป็นสหรัฐฯ (ร้อยละ 11)             
จีน (ร้อยละ 6) และฮ่องกง (ร้อยละ 4) ส่วนไทยเป็นตลาด    
ส่งออกอนัดบั 29 หรอืร้อยละ 0.9 ของมลูค่าการส่งออกทัง้หมด
ของอนิเดยี สนิค้าส่งออกส�าคัญได้แก่ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคม ีอญัมณี
และเครือ่งประดบั ยานยนต์ เคร่ืองจักร สินแร่ เคมีภัณฑ์ เหลก็
และเหล็กกล้า สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ยา

  ทั้งนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียยังมี        
ข้อจ�ากัด เนื่องจากขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียงพอ 
โดยเฉพาะการขนส่งทางบก ท่าเรอื และพลงังานไฟฟ้า กฎหมาย
แรงงานที่เข้มงวด ในการก�าหนดให้องค์กรที่มีลูกจ้างเกินกว่า 
100 คนไม่สามารถปลดลูกจ้างออกจากงานได้ เว้นแต่ได้รับ
อนญุาตจากรฐับาล ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการขยายกจิการ รวมทัง้
ระบบราชการที่ซ�้าซ้อน ปัญหาการคอรัปชั่น การควบคุมการ
ลงทุนของต่างชาติ และการปกป้องอุตสาหกรรมขนาดย่อมใน
ประเทศ ซึ่งรัฐบาลอินเดียได้เร่งปรับปรุงจุดอ่อนเหล่านี้โดย       
ส่งเสรมิการสร้างธรรมาภบิาล และเพิม่เงนิลงทนุก่อสร้างถนน 
และบริการสาธารณะต่างๆ เพื่อรักษาระดับการขยายตัวของ
เศรษฐกจิให้คงทีใ่นระดบัร้อยละ 9 ต่อปี ในช่วงปี 2550 - 2555 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับที่ 11

Economic indicators: 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

GDP (US$bn) (current prices) ©   :

GDP PPP  (US$bn) (d) :

GDP per capita (US$) :

GDP per capita  PPP(d) :

Current account balance (US$ m) :

Current account balance (% GDP) :

Goods & services exports (% GDP) :

Inflation (% change yoy) :

1,152.8

3,111.3

1,009.0

2,724.0

-8,077.0

-0.7

20.9

6.4

1,251.40

3,377.10

1,081.04

2,916.00

-30,974.00

-2.50

24.40

8.30

1,254.0

3,637.2

1,068.0

3,098.0

-25,912.0

-2.1

20.8

10.9

1.597.9

4,069.9

1.342.0

3,419.0

-52,224.0

-3.3

21.9

12.0

1,676.1

4,457.8

1,389.0

3,694.0

-47,207.0

-2.8

25.3

8.6

1,779.3

4,824.6

1,455.0

3,944.0

-57,475.0

-3.2

27.1

8.2

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจที่สำาคัญของอินเดีย

©

ทีม่า: www.dfat.gov.au/         

* ตวัเลขประมาณการ

 ประเทศที่น�าเข้าสินค้าส�าคัญของอินเดีย ได้แก่ จีน 
(ร้อยละ12) รองลงมาเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ร้อยละ 8) 
ซาอุดีอาระเบีย (ร้อยละ 6) และสวิตเซอร์แลนด์ (ร้อยละ 5) 
ส่วนไทยเป็นแหล่งน�าเข้าอันดับ 26 หรือร้อยละ 1 ของมูลค่า
การน�าเข้าทั้งหมดของอินเดียส่วนใหญ่อินเดียน�าเข้าสินค้าทุน 
และวตัถดุบิ สนิค้าน�าเข้าส�าคญัได้แก่ น�า้มนัดบิ อญัมณ ีเครือ่งจกัร 
เคมีภัณฑ์ เหล็ก/เหล็กกล้า พลาสติก และปุ๋ย
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 เป็นทีน่่าสงัเกตว่าในช่วงไม่ก่ีปีทีผ่่านมา การค้าระหว่าง
อินเดียกับจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว มูลค่าการค้าระหว่างกัน  
เพ่ิมขึน้จากประมาณ 6 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2545 เป็น 
กว่า 39 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นเกิน           
6 เท่าในช่วงเวลาเพียง 7 ปี โดยอินเดียขาดดุลการค้ากับจีน
เป็นอันดับ 1 มาตลอด อีกทั้งยังมีแนวโน้มขาดดุลมากขึ้นเป็น
ล�าดับ 

การค้ากับประเทศไทย

 ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2549 - 2553) มูลค่าการค้า
ไทยกับอินเดยีขยายตวัเพิม่ขึน้ทุกปี โดยมีมลูค่าเฉล่ียปีละ 5,145.92 
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืร้อยละ 1.76 ของมลูค่าการค้าระหว่าง
ประเทศของไทย ปี 2553 อินเดียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 17 ของไทย 
โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดลุการค้าเฉลีย่ปีละ 1,028 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
ทั้งนี้ ภายหลังการเริ่มต้นลดภาษีสินค้าบางส่วนจ�านวน             
82 รายการ (Early Harvest Scheme) ภายใต้ความตกลง  
การค้าเสรีไทย-อินเดียเมื่อปี 2547 ส่งผลให้ไทยเป็นฝ่าย             
ได้เปรยีบดลุการค้าอนิเดยีเป็นครัง้แรกตัง้แต่ปี 2548 เป็นต้นมา

 การส่งออก ปี 2553 อินเดียเป็นตลาดส่งออกอันดับ 
11 ของไทยโดยส่งออกสินค้ามูลค่า 4,393 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.25 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด             
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 36.29 กว่าร้อยละ 84 ของการ
ส่งออกของไทยไปยังอินเดียเป็นการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
สนิค้าส่งออกทีส่�าคญั คอื เคมภีณัฑ์ เมด็พลาสตกิ เครือ่งจกัรกล
และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์และ                  
ส่วนประกอบ เครือ่งยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบูและอญัมณี
และเครื่องประดับ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า

 การน�าเข้า ปี 2553 อินเดียเป็นแหล่งน�าเข้าสินค้า
อนัดบั 19 ของไทย โดยมีการน�าเข้าสนิค้ามูลค่า 2,252 ล้านเหรยีญ-
สหรฐัฯ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.24 ของมูลค่าการน�าเข้าทัง้หมด 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 30.39 ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้า
สินค้าวัตถุดิบและกึ่งส�าเร็จรูป สินค้าเชื้อเพลิง และสินค้าทุน 
โดยสินค้าน�าเข้าที่ส�าคัญ คือ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี                    
เงนิแท่งและทองค�า สนิแร่โลหะอืน่ ๆ  เศษโลหะและผลติภณัฑ์ 
เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ พืชและผลิตภัณฑ์
จากพืช ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า                
ในบ้าน ผลิตภณัฑ์เวชกรรมและเภสชักรรม สตัว์น�า้สด แช่เยน็ 
แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป ด้ายและเส้นใย

”

”

มลูค่าการค้าไทยกบัอนิเดยี

ขยายตวัเพิม่ขึน้ทกุปี โดยมมีลูค่าเฉลีย่

ปีละ 5,145.92 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 

หรอืร้อยละ 1.76 ของมลูค่า

การค้าระหว่างประเทศของไทย
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การส่งออกของไทยไปอินเดีย

การนำาเข้าของไทยจากอินเดีย

อันดับที่

อันดับที่

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สินค้า

สินค้า

2550

2550

2551

2551

2552

2552

2553

2553

ขยายตัว

2553

( ร้อยละ)

ขยายตัว

2553

( ร้อยละ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

110.8

278.1

113.5

145.1

135.7

93.7

114.5

111.7

370.4

0.1

1,473.7 

1,189.3

2,662.9

405.2

293.5

200.5

104.6

138.3

39.5

141.3

75.6

27.8

71.1

1,497.3

568.8

2,066.1

134.2

327.9

131.6

186.2

142.1

155.4

125.6

180.5

316.9

0.0

1,700.4 

1,644.7

3,345.1

414.6

367.2

261.5

117.5

326.6

47.6

191.2

90.1

48.8

90.4

1,955.5

674.2

2,629.7

288.8

315.1

142.5

160.3

148.4

139.1

110.0

157.9

99.0

140.4

1,701.7 

1,522.1

3,223.8

279.4

132.3

204.6

127.2

189.8

79.0

140.5

96.6

57.6

49.6

1,356.6

371.0

1,727.6

476.5

446.5

333.7

262.2

236.4

236.4

196.2

195.7

180.0

164.2

2,727.8 

1,665.8

4,393.6

314.5

249.7

236.1

226.0

177.3

123.0

119.8

108.3

93.2

76.1

1,724.0

528.8

2,252.7

64.98

41.71

134.14

63.49

59.33

69.89

78.35

23.91

81.83

16.88

60.30 

9.44

36.29

12.54

88.80

15.42

77.67

-6.58

55.69

-14.76

12.04

61.86

53.41

27.08

42.52

30.39

เคมีภัณฑ์

เม็ดพลาสติก

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ

อัญมณีและเครื่องประดับ

ยางพารา

เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

น�้าตาลทราย 

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค�า

สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

สัตว์น�้าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป

ด้ายและเส้นใย

รวม 10 รายการ

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น

รวม 10 รายการ

อื่นๆ

รวมทั้งสิ้น
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 นอกจากน้ีความต่อเนื่องของการด�าเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ และแนวโน้มท่ีรัฐบาลอินเดียจะกู้เงินเพื่อ              
น�ามากระตุน้เศรษฐกจิได้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานทั่วประเทศและการสร้างการจ้างงานให้กับประชาชน 
โดยเฉพาะในชนบทน่าจะช่วยเพิม่โอกาสให้กบัการลงทนุในภาค
ก่อสร้างและการส่งออกสินค้าของไทย 
 ประกอบกับความคืบหน้าในการเจรจาและลงนาม
ความตกลงฯ FTA ทั้งกรอบไทย-อินเดียและอาเซี่ยน-อินเดีย
จะช่วยสร้างโอกาสให้กับภาคส่งออกไทยได้มากข้ึนโดยคาดว่า 
สินค้าส่งออกของไทยที่น่าจะได้รับประโยชน์จากการเปิด FTA 
กบัอินเดยีคอื ผลติภัณฑ์ยาง พลาสตกิ กระดาษ ของเล่น ไฟเบอร์
บอร์ด เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็กและเหล็กกล้า อัญมณีและ                   
เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์

การเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ

สมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เม่ือวันที่ 1 
มกราคม 2538 และสมาชิกกลุ่มการเจรจาต่างๆ 
ได้แก่ G-15 และ G-20 นอกจากนี ้ยงัเป็นสมาชกิ
องค์กรส�าคัญอื่นๆ เช่น UN, World Bank, ADB, 
WCO, WHO, WFP และ FAO 
South Asian Association for Regional                
Cooperation (SAARC) ก่อตั้งเมื่อปี 2528 เป็น
องค์กรความร่วมมือในทุกด้านระหว่างประเทศ
เอเชียใต้รวม 8 ประเทศ คือ บังกลาเทศ อินเดีย 
ภูฏาน ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา มัลดีฟส์ และ
อัฟกานิสถาน
BIMSTEC ก่อตัง้เมือ่ปี 2530 โดยเน้นความร่วมมอื
ด้านเศรษฐกจิระหว่างประเทศสมาชกิในเอเชยีใต้ 
(ไม่รวมปากีสถาน มัลดีฟส์ และอัฟกานิสถาน) 
และอาเซี่ยน (ไทยและพม่า)
ASEAN Regional Forum (ARF) เน้นความสมัพนัธ์
ด้านความมั่นคง โดยอินเดียเข้าร่วมเมื่อปี 2539 
หลงัจากได้รบัสถานะเป็น Dialogue Partner ของ
อาเซี่ยนเมื่อปี 2538
Mekong-Ganga Cooperation (MGC) ก่อตั้ง
เมือ่ปี 2543 ประกอบด้วยประเทศกลุม่ลุม่แม่น�า้โขง

ข้อตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษทางภาษีในระดับ
ทวิภาคี เช่น บังกลาเทศ เนปาล อัฟกานิสถาน 
ภฏูาน ชลิ ีและศรลีงักา ส่วนในระดบัภมูภิาค เช่น 
Mercosur SACU Asia Pacific Trade Agreement 
(APTA) และ SAFTA

• 

•

•

•

•

• 

•

และแม่น�้าคงคารวม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว 
พม่า เวยีดนาม กัมพชูา และอนิเดยี โดยเน้นความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง วัฒนธรรม
และการศึกษา
Indian Ocean Rim Association for Regional 
Cooperation (IOR-ARC) อินเดียเป็นผู้ร่วม               
ก่อตัง้เมือ่ปี 2538 เน้นความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ
ในภมูภิาคมหาสมทุรอนิเดยีในลกัษณะไตรภาค ีคอื 
ภาครัฐบาล เอกชน และวิชาการ โดยมุ่งเน้นด้าน
การอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทนุ 
เพื่อส่งเสริมการขยายปริมาณการค้าและการ
ลงทุนระหว่างกัน

การจัดทำาข้อตกลงทางการค้า

 ความร่วมมือทางการค้า อินเดียได้จัดท�าข้อตกลง              
ทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในการอ�านวยความสะดวก
ทางการค้า อาท ิประทศภฏูาน บงักลาเทศ ปากสีถาน จนี มลัดฟีส์ 
ศรีลังกา และประเทศอื่นๆ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ และมองโกเลีย

การให้สิทธิพิเศษทางภาษี

”
”

อนิเดยีได้จดัท�าข้อตกลง

ทางการค้ากบัประเทศเพือ่นบ้าน

ในการอ�านวยความสะดวก

ทางการค้า
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 เขตการค้าเสรี (FTA)  FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว คือ 
อินเดีย - ศรีลังกา (2543) อินเดีย - สิงคโปร์ (2548)                      
อยู่ระหว่างการเจรจากับไทย (ประกาศใช้ EHS ในสินค้า 82 
รายการแล้ว) มอริเชียส จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย คูเวต 
กลุ่มอาเซี่ยน สหภาพยุโรป สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป และ
กลุ ่มความร่วมมือแห่งอ่าวอาหรับ และก�าลังศึกษาความ         
เป็นไปได้ในการจัดท�า FTA กับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ
อินโดนีเซีย
 ความตกลง FTA อาเซ่ียน - อินเดีย ลงนามในปี 
2552 ที่กรุงเทพฯ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2553

เขตการค้าเสรีอาเซี่ยน - อินเดีย

 เมื่อปี 2545 ผู้น�าของประเทศสมาชิกอาเซี่ยนและ
อินเดียเห็นชอบให้มีการเจรจาจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-
อินเดีย และในปี 2546 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามกรอบความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมด้านต่างๆ  
(Framework Agreement on Comprehensive Economic 
Cooperation between ASEAN and India) เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางและแผนงานในการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-
อนิเดยี ทีจ่ะครอบคลมุถงึการเปิดเสรกีารค้า  บรกิาร  การลงทนุ 
และกลไกระงับข้อพิพาท รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการ
อ�านวยทางการค้า โดยเริ่มเจรจาจัดท�าความตกลงว่าด้วย               
การค้าสินค้าเป็นฉบับแรก   
 ทัง้สองฝ่ายเริม่เจรจาความตกลงว่าด้วยการค้าสนิค้า 
และความตกลงว่าด้วยกลไกระงับข้อพิพาท ต้ังแต่ปี 2547               
ซึง่ต่อมา ในระหว่างการประชุมรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซีย่น - อนิเดยี 
ครัง้ที ่ 7 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ได้มีการ             
ลงนามความตกลงดงักล่าวและเอกสารทีเ่กีย่วข้อง โดยก�าหนด           
เป้าหมายให้ความตกลงมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2553  
 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า ประเทศ
สมาชิกอาเซี่ยน 5 ประเทศ (บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
สงิคโปร์ และไทย) และอินเดยีจะยกเลกิภาษศีลุกากรของสนิค้า
โดยรวมประมาณร้อยละ 80 ของรายการสินค้าภายในปี 2559 
ประเทศสมาชกิใหม่อาเซีย่น (กมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม) 
จะยกเลิกภาษีภายในปี 2564 ส่วนฟิลิปปินส์และอินเดียจะ
ยกเลิกภาษีภายในปี 2562  

”

”

เนือ่งจากอนิเดยี

มรีะดบัอตัราอากรขาเข้า

และมาตรการกดีกนัสงู 

ดงันัน้ การลด/ยกเลกิ

อากรขาเข้าของอนิเดยี 

จะช่วยลดภาระต้นทุน

ทางภาษขีองสนิค้า

ท่ีส่งออกจากไทย

 ความตกลงดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ ในการ   
ส่งเสรมิการค้าและการลงทนุระหว่างกนั ซึง่เป็นการสร้างกลไก
การค้าและการระงับข้อพิพาทที่อยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ท�าให้
สามารถคาดการณ์ได้ และสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้ประกอบ
การและนักลงทุน

ประโยชน์ต่อผู้ส่งออกไทย

 อนิเดยีมศีกัยภาพด้านเศรษฐกจิทีโ่ดดเด่นและมคีวาม
ส�าคญัต่อภมูภิาคเอเชยีเป็นอนัดบั 3 รองจากญีปุ่น่และจนี ด้วย
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปีส่งผลให้
ประชากรมีรายได้สูงขึ้น และเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มี
ก�าลังซื้อปานกลาง - สูงรวมกว่า 350 ล้านคน อินเดียจึงเป็น      
ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพรองรับการส่งออกของไทย 
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 เนื่องจากอินเดียมีระดับอัตราอากรขาเข ้าและ
มาตรการกีดกันสูง ดังนั้น การลด/ยกเลิกอากรขาเข้าของ 
อินเดีย จะช่วยลดภาระต้นทุนทางภาษีของสินค้าท่ีส่งออก               
จากไทย ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยและสามารถ
แข่งขันกับสินค้าของคู่แข่งในตลาดอินเดียได้ดีขึ้น ตัวอย่าง
สินค้าที่ไทยจะได้รับประโยชน์จากการลดภาษีของอินเดีย เช่น 
เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก  อัญมณีและเครื่องประดับ                 
ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม เฟอร์นิเจอร์และ                    
ส่วนประกอบ เครือ่งส�าอาง ผกัและพชืประเภทถัว่ อาหารปรงุแต่ง 
ปลาซาร์ดีนกระป๋อง และน�้าผลไม้ 
 นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากกฎว่าด้วย             
ถิ่นก�าเนิดสินค้าที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากขึ้น 
เนื่องจากสามารถใช้วัตถุดิบทั้งจากภายในอาเซี่ยนและอินเดีย 
และยังสามารถรับใบสั่งซื้อจากประเทศนอกกลุ่มเพื่อท�าการ
ผลติและส่งขายภายในภมูภิาคอาเซยีน - อนิเดยี โดยได้รบัการ
ลดหย่อนภาษีน�าเข้าเช่นกัน  

2555  ปีทองของความสมัพนัธ์ ไทย - อนิเดยี

 ในช่วง 65 ปีที่ผ่านมานี้ การติดต่อระหว่างไทย              
กับอินเดียมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ปีที่เรียกได้ว่าทั้งสอง
ประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นคือ ช่วงต้นทศวรรษ 1990 
หลังยุคสงครามเย็น ซึ่งอินเดียเริ่มเปิดประเทศ เปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจ และนายกรัฐมนตรี นรสิงห์ ราว ประกาศนโยบายที่
ให้ความส�าคญักบัการตดิต่อค้าขายกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยี-
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น เพราะเห็นว่า
ประเทศเหล่านี้มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่ดี 
 ไทยเองก็เร่ิมให้ความส�าคัญกับอินเดียอย่างจริงจัง 
เพราะมองเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจของอินเดีย ด้วยความ
เป็นตลาดขนาดใหญ่มีประชากรกว่า 1,200 ล้านคนและ                                     
ชนชั้นกลางที่มีก�าลังซื้อที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง                                           
 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมุ่งเน้นการส่งเสริม              
การค้าการลงทนุกบัอนิเดยี มลูค่าการค้าระหว่างไทยกบัอนิเดยี
เพิ่มขึ้นจากประมาณ 700 - 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงปี 
2538 - 2543 โดยมีมูลค่าเกือบ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ              
ในปี 2554 โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า มีปัจจัยส�าคัญ
คือ การท�ากรอบความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - อินเดีย                        
และมีสินค้า 82 รายการที่ตกลงให้มีการลดภาษีก่อนการเจรจา
เปิดการค้าเสรีเต็มรูปแบบ ก็ก�าลังด�าเนินอยู่ เสร็จสิ้นเมื่อไหร่ 
การค้าการลงทุนระหว่างกัน ก็คงยิ่งเพิ่มมากขึ้น

สินค้าส่งออก 5 อันดับแรก ของไทยไปอินเดีย

ลำาดับที่ ชื่อสินค้า

1

2

3

4

5

9,884.8

10,766.1

4,727.5

5,039.9

5,430.7

15,033.4

14,147.7

7,393.5

7,740.8

8,314.0

20,345.9

13,684.4

11,757.4

7,837.5

7,301.7

เคมีภัณฑ์

เม็ดพลาสติก

อัญมณีและเครื่องประดับ

เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ

รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ

 5 รายการอื่นๆ รวมทั้งสิ้น  109,863.1

ทีม่า : กระทรวงพาณชิย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

 139,178.3  141,964.9

มูลค่า : ล้านบาท

2552 25542553

(ม.ค.-พ.ย.)
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 รัฐบาลยุคนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
สานต่อนโยบายการกระชับความสัมพันธ์กับอินเดีย หนึ่งใน
มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของเอเชีย ซึ่งอินเดียก็ตอบสนอง  
อย่างดีเช่นกัน
 โดยเมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมานี้ นายกรัฐมนตรี 
นางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร ได้รับเชิญจากรฐับาลอนิเดีย ให้เป็น
แขกเกียรติยศเข้าร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย               
ที่มีความส�าคัญเทียบเท่าวันชาติ เป็นวันที่อินเดียแสดง
แสนยานุภาพทางทหารอย ่างยิ่งใหญ่ เป ็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ที่นายกรัฐมนตรีไทยได้รับเกียรติสูงสุดจาก 
อินเดียเช่นนี้

 การได้รับเกียรติเช่นนี้ เป็นการส่งสัญญาณเชิง
สัญลักษณ์จากอินเดียว่า ต้อนรับรัฐบาลไทยที่มาจากการ             
เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีอินเดียให้                
ความส�าคัญสูงสุด นอกจากนั้น ยังเป็นการยอมรับบทบาทและ
ความส�าคัญของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วย
 ในการเยือนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไทย ได้หารือ                        
ข้อราชการกับ ดร.มานโมฮัน ซิงห์ ( Dr. Manmohan Singh) 
นายกรัฐมนตรีอินเดีย พร้อมด้วยทีมรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่าย 
เรื่องส�าคัญที่ผู้น�าทั้งสองตกลงกัน คือ ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่า
การค้าอกีหนึง่เท่าตวั ให้ถงึ 16 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2557 
จะผลกัดนัให้การเจรจาจดัท�าเขตการค้าเสรเีสรจ็สิน้ในเรว็วนันี้
 อนิเดยีเสนอให้ไทยไปลงทนุในสาขาทีอ่นิเดยีต้องการ 
เช่น อาหารแปรรูป โลจิสติกส์ และการก่อสร้างสาธารณูปโภค
พืน้ฐาน ซึง่อนิเดยีมแีผนจะลงทนุถงึ 1 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ 
นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงความเป็นไปได้ ที่จะร่วมมือกันพัฒนา

:: นายกรัฐมนตรียิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร เดนิเคยีงข้างกบัประธานาธบิดี และ 

นายกรฐัมนตรอีนิเดยีอย่างสง่างาม

:: การหารือข้อราชการระหว่างผู้นำาสองฝ่าย 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2555

ท่าเรือน�้าลึกที่ทวาย  และการผลักดันโครงการสร้างถนน                
เชื่อมโยง ไทย - พม่า - อินเดีย ให้คืบหน้า ซึ่งหากถนนสายนี้
เสร็จเมื่อไหร่ ก็หมายถึง ไทยและอาเซี่ยน สามารถไปมาหาสู่
กับอินเดียได้ทางบกได้ ซึ่งจุดที่ไทยอยู่ใกล้กับอินเดียมากที่สุด  
มีระยะเพียงประมาณ 1,600 กิโลเมตรเท่านั้น

 นอกจากจะได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีอินเดียแล้ว 
นายกฯ  ยงัได้พบกบันายราหลุ คานธ ีว่าทีน่ายกรฐัมนตรอีนิเดยี 
บุตรชายคนเดียวของนางโซเนีย คานธี โดยราหุลเป็นฝ่าย                 
ขอเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการบริหาร 
ประเทศ ซึ่งไม่ใช่เร่ืองธรรมดา ผู้น�าต่างประเทศที่ไปเยือน
อินเดียแล้วได้พบนายราหุล แทบนับคนได้ ยิ่งเป็นสิ่งตอกย�้าว่า 
อินเดียสนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับไทยจริงๆ 
 การเยือนอินเดียของนายกฯ ไทยครั้งนี้ ถือเป็นการ
เปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ ไทย - อินเดีย ความร่วมมือ
ด้านต่างๆ ที่คั่งค้างอยู่ ก็ได้รับการรื้อฟื้นและผลักดันให้เกิดผล 
อย่างจริงจัง นอกจากนั้น ผลจากการเยือนยังเป็นการวาง
รากฐานให้ ไทย - อินเดียมีความร่วมมืออย่างยั่งยืน

”

”

การเยอืนอนิเดยี

ของนายกฯ ไทยครัง้นี้ 

ถอืเป็นการเปิดศกัราชใหม่

ของความสมัพนัธ์ ไทย - อนิเดยี 

ความร่วมมอืด้านต่างๆ 

ทีค่ัง่ค้างอยู่
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 ตลอดปี 2555 นี้ทั้งปี จะเห็นกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างไทย - อินเดีย เกิดขึ้นเป็นระยะภายหลังการเยือนของ 
นายกฯ ไม่นาน รฐับาลอนิเดยีเชญิให้ไทยเป็นประเทศ Partner 
ในงาน Surajkund Craft Mela ซึ่ ง เป ็นงานแสดง                                
ศิลปหัตถกรรมประจ�าปีของรัฐหรยาณา ระหว่างวันที่ 1-15 
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานขนาดใหญ่ ที่มีคนเข้าชมงาน
หลายแสนคน ไทยส่งคณะนาฏศิลป์จากกรมศิลปากรเข้าร่วม
จัดการแสดง และยังมีช่างศิลป์ไปสาธิตการท�าร่มบ่อสร้าง 
หัวโขน และผ้าบาติก กับทั้งมีพ่อค้าไทยน�าสินค้าหัตถกรรมไป
จ�าหน่าย ซึ่งเป็นการสร้างสีสัน และได้รับความสนใจจาก                 
ชาวอินเดียอย่างมาก

 ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2555 คณะ
นาฏศิลป์ชุดเดียวกัน ก็ได้ไปร่วมแสดงในงานพุทธชยันตี ซึ่ง
เป็นการฉลองการตรัสรู้ครบ 2,600 ปีของพระพุทธเจ้า ที่เมือง
พุทธคยา ซึ่งก็ได้รับการชื่นชมจากชาวพุทธนานาชาติและชาว
อินเดียที่ไปร่วมงานไม่แพ้กัน
 เมื่อวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2555 ททท.หรือ                       
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยได้น�าผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
โรงแรม สวนสนกุ และสายการบินของไทย เข้าร่วมงานการ
ท่องเที่ยวประจ�าปีของอินเดียท่ีจัดข้ึนท่ีกรุงนิวเดลี โดยหวัง             
ดงึกลุม่ลกูค้าชาวอนิเดยีไปไทยมากขึน้ จากปัจจบุนัทีม่ชีาวอนิเดยี
ไปไทย 9 แสนคน ซึ่งคงเพิ่มขึ้นเป็นหลักล้านได้ในไม่ช้า
 และจะมีการประชุมคณะท�างานด้านการเกษตรที่
ประเทศไทย และด้านการศึกษาที่อินเดีย เป็นการแลกเปลี่ยน
ความร่วมมอืทัง้สองด้าน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จะเปิดศนูย์
อินเดียศึกษาช่วงกลางปีนี้เช่นกัน
 ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาอินเดีย ซึ่งเป็นผู้น�าสูงสุดของ

 ปัจจยัขบัเคลือ่นเศรษฐกจิอนิเดยีทีส่�าคญัอกีด้านหนึง่ 
คือ การลงทุน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 ของ GDP และ
ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในเศรษฐกิจอินเดียเป็นเงินลงทุน                
ทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสัดส่วนเพียงร้อยละ 3.0 
ของเงินลงทุนโดยรวม (Gross Fixed Capital Formation) 
ของอินเดียในปี 2548 เป็นร้อยละ 9.6 ในปี 2553 
 ทัง้นีเ้มือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2553 The United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD) ได้
เผยแพร่รายงาน “Foreign Direct Investment 2010”                   

:: ไทยเข้าร่วมงาน Surajkund Mela ในฐานะ Partner Country

ฝ่ายนิติบัญญัติก็แสดงความสนใจที่จะไปเยือนไทยภายใน             
ปลายปีนี ้และในช่วงเดอืนธนัวาคม 2555 นายกฯ จะไปอนิเดยี
อีกครั้ง เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซี่ยน - อินเดีย เป็น
วาระพเิศษทีอ่าเซีย่นกบัอนิเดยีร่วมฉลองความสมัพนัธ์ครบรอบ 
20 ปี ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ยังไม่นับรวมกิจกรรมระดับเล็กๆ         
ที่จะเกิดขึ้นอีกตลอดทั้งปีปี 2555 จึงเรียกได้ว่า เป็นปีทองของ               
ความสัมพันธ์ ไทย - อินเดีย

โฉมหน้าใหม่ของอนิเดยี

 ในปี 2555 ประเทศอินเดียมีแนวโน้มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่ง ต่อเนื่องจากปี 2554 อันเป็นผลจาก
การขยายตัวของการลงทุน เกษตรกรรมและธุรกิจการเงิน 
ปัจจุบันอินเดียมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 12 ของโลก 
และอันดับ 4 ของเอเชียรองจากจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้  
 ส�านกังานสถติกิลางของอนิเดยีเผยข้อมลูเศรษฐกจิว่า 
ในปี 2553 ผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวถึงร้อยละ 8.9     
ขณะที่ธุรกิจของบริษัทการเงินและอสังหาริมทรัพย์เติบโต                
ร้อยละ 11.2 ส่งผลให้เศรษฐกิจของอินเดียเติบโตร้อยละ 8.3

”

”

ปัจจัยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิอนิเดยี

ทีส่�าคญัอกีด้านหนึง่ คอื การลงทุน 

ซ่ึงมสีดัส่วนมากกว่าร้อยละ 30 

ของ GDP 
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”

”

ผลจากการทีเ่ศรษฐกจิอนิเดยี

เตบิโตอย่างต่อเนือ่ง

เช่นเดยีวกบักลุม่ประเทศ BRICs 

จึงถกูจับตามอง

ว่าจะเป็นผูน้�าโลกต่อไป

ในอนาคต

ซึง่เป็นข้อมลูการลงทนุทางตรงจากต่างประเทศของประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลกในปี 2552 ระบุว่า อินเดียเป็นประเทศ
ที่ดึงดูด FDI ได้มากที่สุดเป็นอันดับ 9 ของโลก มูลค่าราว 34.6 
พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ  นอกจากนัน้ UNCTAD ยังคาดการณ์ว่า 
FDI Inflows ของอินเดียจะเพิ่มขึ้นและมี FDI Inflows มากเป็น
อันดับ 3 ของโลกในช่วงปี 2553 - 2555  ทั้งนี้ FDI ที่เพิ่มอย่าง
รวดเร็วสะท้อนถึงความม่ันใจของนักลงทุนต่างชาติต่อตลาด
อนิเดยี ขณะเดยีวกนักส็ะท้อนถงึบทบาทของนกัลงทนุต่างชาติ
ในตลาดอินเดียที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน 
 จดุแขง็ของการดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศ โดย
เฉพาะสาขาการบริการเน่ืองจากมีแรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ
จ�านวนมากในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี รวมทั้งค่าจ้างต�่า และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 
ส�าหรับในภาคอุตสาหกรรมอินเดียก็มีจุดแข็งในด้านความอุดม
สมบูรณ์ เช่น ถ่านหิน เหล็ก และปิโตรเลียม รวมทั้งทรัพยากร
ทางทะเลมาก เน่ืองจากมีอาณาเขตทางทะเลกว่า 7,500 
กิโลเมตร
 รัฐบาลอินเดียคาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2554 
เศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวไม่ต�่ากว่าร้อยละ 9 ซึ่งเป็น
ระดับที่เศรษฐกิจอินเดียเคยขยายตัวก่อนท่ีเกิดปัญหาวิกฤติ          
การเงินโลก ปัจจุบันอินเดียมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจหลายประการ เช่น ชนช้ันกลางมีจ�านวนประมาณ 
300 ล้านคน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการเปิดรับ FDI มากข้ึน 
ท�าให้ปัญหาระบบวรรณะที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมอินเดีย
บรรเทาลงไปมาก 
 ภาคบรกิารมสีดัส่วนถึงร้อยละ 55 ของ GDP ขณะที่
ภาคอตุสาหกรรม และการเกษตรมสัีดส่วนร้อยละ 28 และร้อยละ 
17 ตามล�าดับ ศักยภาพในเร่ืองซอฟต์แวร์ของอินเดียมีส่วน
ส�าคัญยิ่งต่อการขยายตัวของภาคบริการ การบริการทางธุรกิจ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม     
การเงิน การจ้างท�ากระบวนการธรุกจิและการก่อสร้าง) เป็นหนึง่
ในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดและดึงดูด FDI มากที่สุด 
 การเตบิโตในธรุกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ มผีลมาจาก
การที่อินเดียมีความสามารถเฉพาะทางที่เพิ่มมากขึ้น บวกกับ
แรงงานจ�านวนมากท่ีมีค่าแรงถูก แต่ความสามารถสูง มีการ
ศึกษา และสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่ง         
ตรงกับความต้องการของบริษัทต่างชาติท่ีสนใจในการส่งออก

การบรกิารเหล่านี ้หรอืบรษิทัทีต้่องการจะจดัจ้างบคุคลภายนอก
อินเดียมีความก้าวหน้ามากในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) มตีลาดทีอ่ตุสาหกรรมสร้างสรรค์เตบิโต
เร็วที่สุดในโลกถึงร้อยละ 21.1และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
รองจากจีน และฮ่องกง โดยเฉพาะในธุรกิจส�าคัญ ได้แก่ 
ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ และการออกแบบสินค้าแฟชั่น 

 ผลจากการที่เศรษฐกิจอินเดียเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เช่นเดยีวกบักลุม่ประเทศ BRICs ได้แก่  บราซลิ รสัเซยี อนิเดยี 
และจนี จงึถกูจบัตามองว่าจะเป็นผูน้�าโลกต่อไปในอนาคต เป็น
ที่คาดการณ์ว่าในศตวรรษที่ 21 จะเป็นยุคของจีนและอินเดีย 
เพราะปัจจุบันสหรัฐฯ พัฒนามาเป็นเศรษฐกิจแบบเก็งก�าไร 
จากเดิมที่เป็นเศรษฐกิจแบบรวมทรัพยากรขยับสู่เศรษฐกจิ                    
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ภาคการผลิตและเศรษฐกิจอิงภาคบริการ ซึ่งในขณะที่อังกฤษ
และสหรัฐฯ เติบโตสูงสุดแล้ว จีนและอินเดียเพิ่งเปิดประเทศ 
ทัง้นีปั้จจบุนัจนีมจีดีพีร้ีอยละ 8 ของทัง้โลก ส่วนอนิเดยีมสีดัส่วน
ร้อยละ 2 จงึเป็นสาเหตทุีจ่ะท�าให้จนีและอนิเดยีมโีอกาสเตบิโต
ได้อีกมาก เพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา
 ในช่วง 4 ปีทีผ่่านมา รปูแบบโครงสร้างภาคธรุกจิของ
อินเดียที่ได้รับ FDI มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มักอยู่ใน 
ธุรกิจกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและสินค้าเพื่ออุตสาหกรรม (อาทิ 
การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถนน ท่าเรือ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑ์) มาเป็นธุรกิจ              
ภาคบริการที่รองรับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ได้แก่ 
ธุรกิจในกลุ่มบริการ (อาทิ บริการการเงิน ธนาคาร ประกันภัย
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริการด้านสุขภาพ การวิจัยและพัฒนา 
และบรกิารอืน่ๆ เช่น บรกิารพสัดไุปรษณย์ี บรกิารด้านกฎหมาย 
บันเทิงและสันทนาการ) ซ่ึงมีสัดส่วนของกลุ่มธุรกิจ FDI              
ภาคบริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากราวร้อยละ 7 ของ FDI 
Inflows ทั้งหมดของอินเดีย เป็นร้อยละ 21 
 นอกจากนี้ พบว่าหลายธุรกิจได้รับ FDI เพิ่มข้ึน                   
จนกลายเป็นธรุกจิทีด่งึดดู FDI มากเป็นอนัดบัต้นๆ  ของอนิเดยี 
สะท้อนความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม                 
ระดับรายได้ที่สูงขึ้น ธุรกิจที่ส�าคัญ ได้แก่ และธุรกิจก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์ (ในท่ีน้ีรวมถึงซีเนเพล็กซ์ มัลติเพล็กซ์ 
อาคารที่อยู ่อาศัยและอาคารพาณิชย์อื่นๆ และบริการที่
เกี่ยวข้อง เช่น ลีสซิ่งและการให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัย/อาคาร-
พาณิชย์) ส�าหรับธุรกิจอีก ส่วนหนึ่งที่รองรับ FDI ได้แก่              
ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์ (อาทิ ท่ีปรึกษาด้าน

คอมพวิเตอร์ และ โปรแกรมเมอร์) และคอมพวิเตอร์/ฮาร์ดแวร์ 
(อาท ิการผลติคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์และเครือ่งจกัรทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ 
ซึ่งรวมไปถึงสินค้าที่ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและสินค้า
ผลิตเพื่อส่งออก) ธุรกิจด้านโทรคมนาคม (อาทิ อุปกรณ์สื่อสาร
โทรคมนาคม โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์พื้นฐาน 
และเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ)
 ซึง่แม้ว่าส่วนใหญ่เป็นการรองรบับรกิาร Outsourcing 
ของบริษัทต่างชาติเป็นหลัก เนื่องจากศักยภาพของแรงงาน
อินเดียด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้าน IT แต่อีกส่วนหนึ่ง              
ยงัเป็นการตอบสนองความต้องการภายในประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้
อย่างรวดเร็ว  เช่น โทรศัพท์มือถือ  เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน 
 ทั้งนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัจจัยจาก
การลงทนุจากต่างประเทศยงัส่งผลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคของ
อินเดียในหลายด้าน ขณะที่อุปสงค์ในตลาดยังพัฒนาตาม
อุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ทัน จะส่งผลดีต่อการส่งออก
ของไทย ”

”

การขยายตวัทางเศรษฐกจิ 

ท�าให้อปุสงค์ในตลาดยงัพฒันา

ตามอปุทานท่ีเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็

ไม่ทันจะส่งผลดี

ต่อการส่งออกของไทย

 โครงสร้างธุรกิจของ FDI ที่เปลี่ยนไปเป็นภาคบริการ
และธุรกิจผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค              
มากขึ้นสะท้อนการเปลี่ยนแปลง คือ ผู ้บริโภคในอินเดียมี
บทบาทในเศรษฐกจิมากขึน้ จากการขยายตวัทางเศรษฐกจิของ
อินเดียที่ร้อนแรงต่อเนื่อง ท�าให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น แรงงานมี
รายได้ และก�าลงัซือ้ในตลาดผูบ้รโิภคอนิเดยีเพิม่ขึน้ (การใช้จ่าย
เฉลี่ยของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจาก 450 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนในปี 
2548 เป็น 640 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนในปี 2553) ส่งผลให้
อุปสงค์ในสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น อีกทั้งระดับรายได้ที่          
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”

”

ผูป้ระกอบการไทย

ควรศกึษาตลาดผูบ้รโิภค

ในอนิเดยีอย่างรอบคอบ 

เนือ่งจากอนิเดยีเป็นตลาด

ทีม่คีวามหลากหลาย

เพิ่มขึ้นท�าให้ผู ้บริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคให้
หลากหลายยิ่งขึ้น บริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานสูงขึ้น ท�าให้นักลงทุนต่างชาติมองเห็นช่องทางการ
ลงทนุทางธรุกจิทีห่ลากหลาย แปลกใหม่ และเป็นสากลมากขึน้ 
เพือ่รองรบัผูบ้รโิภคระดบัปานกลาง - สงู จงึดงึดดูให้มกีารลงทนุ
ทางตรงจากต่างประเทศในภาคธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น

โอกาสของผูป้ระกอบการไทย

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัจจัยจากการ
ลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของ
อินเดียในหลายด้าน ขณะท่ีอุปสงค์ในตลาดยังพัฒนาตาม
อุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ทัน จะส่งผลดีต่อการส่งออก
ของไทย
 นอกจากนี้ การลงทุนในธุรกิจเพื่อรองรับตลาด                       
ผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้อาจมผีลให้อนิเดยีมคีวามต้องการน�าเข้าสนิค้า
ในห่วงโซ่อุปทานเพื่อผลิตสินค้ารองรับตลาดผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 
(ในปี 2553 อินเดียน�าเข้าสินค้าทั้งหมดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 
20.7 ของ GDP ในจ�านวนนี้เป็นการน�าเข้าสินค้าเพื่ออุปโภค
บรโิภคราวร้อยละ 16 ของมลูค่าการน�าเข้าทัง้หมด) เพือ่รองรบั
ผู้บริโภคในตลาดอินเดียมีรายได้เพ่ิมข้ึน ช่วยให้ไทยมีโอกาส              
ส่งออกสินค้าไปยังตลาดอินเดียได้เพิ่มขึ้นและหลากหลายขึ้น 
 ปัจจุบันสินค้าส่งออกของไทยได้รับสิทธิประโยชน์  
ด้านการลดภาษภีายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรไีทย - อนิเดยี 
(TIFTA) และกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซ่ียน - อินเดีย 
(AIFTA) ท�าให้สนิค้าส่งออกหลายรายการมแีนวโน้มเข้าสูต่ลาด
อินเดียได้มากขึ้น เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  

 อย่างไรก็ตามเพื่อให้สินค้าส่งออกของไทยมีความได้
เปรียบในระยะยาว ผู้ส่งออกไทยควรพิจารณาการเข้าไปลงทุน
ในอินเดียด้วย เช่น การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อช่วงชิง
ความได้เปรียบในการเจาะตลาดอินเดียที่มีผู้บริโภคก�าลังซื้อ
ปานกลางที่มีจ�านวนมากถึง 300 ล้านคน จึงน่าจะเป็นโอกาส
ของธุรกิจไทยที่จะเติบโตได้ โดยได้รับปัจจัยเกื้อหนุนจากการ
ปรับปรุงนโยบายด้านการลงทุนและผ่อนคลายระเบียบ/
มาตรการด้านการลงทุนในหลายธุรกิจ อีกทั้งอินเดียยังอยู่
ระหว่างการเจรจาความตกลงด้านการค้าและการลงทุนกับ
หลายประเทศ ท�าให้การเข้าไปลงทุนของธุรกิจไทยในอินเดีย              
มีโอกาสขยายการส่งออกไปประเทศคู่ค้า FTA ของอินเดีย              
ได้มากขึ้น

 ผูป้ระกอบการไทยควรศกึษาตลาดผูบ้รโิภคในอนิเดยี
อย่างรอบคอบ เนื่องจากอินเดียเป็นตลาดที่มีความหลากหลาย
ของพื้นที่ ทรัพยากร เศรษฐกิจ รายได้ และวัฒนธรรม ซ่ึง               
แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ/แต่ละเมือง นอกจากนั้น ระบบ
วรรณะยังแข็งแกร่งในสังคมอินเดีย แม้จะปรับตัวให้ดีขึ้น                 
ในปัจจบุนักต็าม การจะเข้าไปท�าการค้าหรอืลงทนุ ควรพจิารณา
เลือกพื้นที่ลงทุนที่เอื้อต่อธุรกิจทั้งด้านการผลิตและการตลาด 
 ทั้งนี้ พื้นที่ที่่มีศักยภาพในการส่งออกและการลงทุน 
ที่ส�าคัญ ได้แก่ หัวเมืองเศรษฐกิจหลัก 10 เมือง ได้แก่ มุมไบ 
นิวเดลี กัลกัตตา บังกาลอร์ เจนไน ไฮเดอราบัด อาห์เมดาบัด 
ปูเน สุรัติ และกานปูร์ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มี
ประชากรมากและมกี�าลงัซือ้สงู อกีทัง้มปัีจจยัเอือ้ต่อการลงทนุ
ในหลายด้าน ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ
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ความคืบหน้าการเจรจาเขตการค้าเสรขีอง ไทย กบัอนิเดยี

ความเป็นมา/การดำาเนินการ สถานะล่าสดุ

ความเป็นมา

กรอบการเจรจา

พ.ย. 2544  ผู้น�าของไทยและอินเดียเห็นชอบให้              
จดัตัง้คณะท�างานร่วมไทย - อนิเดยี (Joint Working 
Group: JWG) เพือ่ศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัท�า
เขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement) โดย                
ผลการศกึษาได้สรปุว่า การจดัท�า FTA จะเป็นประโยชน์
ร่วมกันในการขยายการค้าและการลงทุน และเกิด
ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิทีส่�าคญั ดงันัน้ ทัง้สองฝ่าย
จงึได้ตัง้คณะเจรจาร่วม (Joint Negotiating Group: 
JNG) เพื่อจัดท�ากรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง
เขตการค้าเสร ีไทย - อนิเดยี (Framework Agreement 
for Establishing Free Trade Area between 
Thailand and India)

9 ต.ค. 2546  รัฐมนตรีพาณิชย์ของไทยและอินเดีย
ร่วมลงนามในกรอบความตกลงฯ โดยกรอบความ           
ตกลงฯ ก�าหนดให้มกีารเปิดเสรสีนิค้าน�าร่องบางส่วน 
(Early Harvest Scheme : EHS) และจัดตั้ง               
คณะกรรมการเจรจาการค้าไทย - อินเดีย (Trade 
Negotiating Committee : TNC)

ครอบคลมุการเจรจาจดัท�าความตกลงการค้าเสรโีดย
มีเนื้อหาส�าคัญ ดังนี้

 ไทยจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าไทย - 
อินเดีย (India-Thailand Trade Negotiating Committee: 
ITTNC) ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2555 ณ กรุงเทพฯ
ทั้งสองฝ่ายหารือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าความ
ตกลงการค้าเสรี ซึ่งมีความคืบหน้า ดังนี้

ลดและยกเลิกภาษีสินค้าบางส่วน (Early Harvest 
Scheme : EHS) 82 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
2547 และลดภาษเีป็นศนูย์ ในวนัที ่1 กนัยายน 2549 
ครอบคลุมสินค้า เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ล�าไย 
อาหารทะเลกระป๋อง อัญมณี ส่วนประกอบรถยนต์ 
พัดลม และตู้เย็น

 ไทยและอินเดีย ได้มีการลดภาษีศุลกากรแก่กัน              
ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซี่ยน - อินเดีย ตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2553 แล้ว ดงันัน้ เพือ่ให้ FTA ไทย - อนิเดยี เพิม่พนู
ผลประโยชน์มากขึ้น ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะปรับปรุงการ          
เข้าสู่ตลาดสินค้าให้มากข้ึน โดยจะพิจารณาจากบัญชีรายการ
สนิค้าทีเ่รยีกร้องให้อกีฝ่ายปรบัปรงุการเปิดตลาด (Request List) 
และการจัดท�า Offer สินค้าที่แต่ละฝ่ายสามารถปรับปรุง             
การเปิดตลาดให้ดีขึ้นได้ โดยไทยได้ขอให้อินเดียพิจารณา               
เปิดตลาดสินค้าส�าคัญของไทย เช่น เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก 
ยางพารา ยางแผ่นรมควัน ผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์

การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า 

การค้าสินค้า 

 อยู่ระหว่างการจัดท�าข้อบทเรื่องการค้าบริการ และ
การเจรจาจดัท�าข้อบทเรือ่งการลงทนุ รวมทัง้การหารอืข้อเสนอ
เปิดตลาดการค้าบรกิาร ซึง่สาขาทีไ่ทยสนใจ เช่น ค้าส่ง ค้าปลกี 
วิศวกรรม และสปา ส่วนอินเดียสนใจส่งออกบริการสาขา
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการก่อสร้าง รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความเห็นต่อประเด็นอื่นๆ อาทิ มาตรการปกป้อง
เพือ่คุม้ครองผูป้ระกอบการในประเทศ การอ�านวยความสะดวก
การเคลื่อนย้ายบุคคลผู้ให้บริการ

การค้าบริการและการลงทุน 

-

-

-

-
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ความเป็นมา/การดำาเนินการ สถานะล่าสดุ

ลด/ยกเลิกภาษีสินค้านอกเหนือจาก EHS โดยแบ่ง
การลด/ยกเลกิภาษสีนิค้าเป็น 2 ระยะ คอื สนิค้าทัว่ไป 
(Normal Track) และสินค้าอ่อนไหว (Sensitive 
Track)

 ให้ยกเลิกการเลือกปฏิบัติหรือลดข้อจ�ากัดที่เป็น
อปุสรรคต่อการค้าบรกิารระหว่างกันอย่างมากพอ และให้มกีาร
เปิดเสรีแบบก้าวหน้าเป็นล�าดับโดยครอบคลุมสาขาบริการ          
ส่วนใหญ่ รวมทัง้ขยายความร่วมมอืด้านการค้าบรกิารระหว่างกนั
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

 ก�าหนดจะจดัการประชมุคณะกรรมการเจรจาการค้า
ไทย - อินเดีย ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2555 
ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifta.com 
(ไทย - อินเดีย)

 ส่งเสริมการลงทุนและสร้างระบบการลงทุนที่เสรี 
อ�านวยความสะดวกในการลงทุน พัฒนาระบบการลงทุนให้มี
ความโปร่งใส รวมทั้งให้มีการคุ้มครองการลงทุน

กลไกการเจรจา

 ตั้งคณะกรรมการเจรจาการค้าไทย - อินเดีย (India-
Thailand Trade Negotiating Committee: TNC) และคณะ
ท�างาน (Working Group) กลุ่มต่างๆ เพื่อเจรจารายละเอียด
ทางเทคนิคเฉพาะด้าน

 กระชับความร่วมมือในสาขาต่างๆ เช่น การอ�านวย
ความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
สร้างกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด
ยิง่ขึน้ในสาขาทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกัน อาท ิการท่องเทีย่ว การก่อสร้าง 
การสาธารณสขุ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร การเงนิ
และการธนาคาร

การค้าบริการ 

 เห็นชอบให ้ระบุสาขาความร ่วมมือด ้านต ่างๆ                  
เช่น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การประมง การพัฒนาโครงสร้าง    
พื้นฐานและการก่อสร้าง การท่องเที่ยว การพัฒนา SMEs 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรุกิจการจดัประชมุและนทิรรศการ 
และการดูแลสุขภาพ โดยแผนงานและรายละเอียด                           
ความร่วมมอืจะหารอืกนัภายหลงัความตกลง FTA ไทย - อนิเดยี                                      
มีผลบังคับใช้แล้ว

การร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

 ไทยและอินเดียยังอยู่ระหว่างการหารือข้อบทต่างๆ  
ที่จะบรรจุอยู่ในความตกลง FTA ไทย - อินเดีย ได้แก่ กฎถิ่น
ก�าเนิดสินค้า มาตรการสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อ
การค้า และการระงับข้อพิพาท

เรื่องอื่นๆ 

การประชุมครั้งต่อไป 

การลงทุน 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

-
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ภมูหิลังทางประวัติศาสตร์

 อินเดียเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า 
3,500 ปี   โดยเริ่มจากชาวดราวิเดียน (Dravidian) อพยพจาก
บริเวณประเทศปากีสถานเข้ามาสู่ลุ ่มน�้าคงคาก่อน ต่อมา               
ชาวอารยัน (Aryan) ได้อพยพมาจากตอนใต้ของรัสเซีย ขับไล่         
ชนชาวดราวเิดยีนให้ถอยล่นไปทางใต้ (ปัจจบุนัคอื รฐัทมฬินา-   
ฑูเกราลา รัฐกรณาฏกะ และศรีลังกา) โดยตั้งถิ่นฐานอยู่แถบ           
ลุ่มน�้าคงคาแทน
 ต่อมาได้มีการผสมผสานกลมกลืนกัน ของทั้งสอง
อารยธรรมเกิดเป็นอารยธรรมฮินดู ที่มีความคงทนต่อเนื่องมา
จนถึงทุกวันนี้ เช่น ศาสนาฮินดู ภาษาสันสกฤต และระบบ            
ชั้นวรรณะ อารยธรรมอารยันหรือฮินดูรุ่งเรืองมาจนถึงราว
คริสต์ศตวรรษที่ 12 (แต่มีระยะหนึ่งที่อารยธรรมพุทธรุ่งเรือง
ในอินเดยี คอื ตัง้แต่พทุธกาลถงึราว 3 ศตวรรษก่อนครสิต์ศกัราช
ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช) 
 ในคริสต์ศตวรรษที่ 8 อารยธรรมอิสลามได้เริ่มขยาย
อิทธิพลเข้ามาในอินเดีย โดยพ่อค้ามุสลิมจากตะวันออกกลาง            
และจกัรวรรดอิาหรบัได้ส่งกองทพัมาโจมตแีคว้นซนิด์ (ปัจจบุนั
อยู่ในปากีสถาน) จักรวรรดิที่มีความยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น คือ 
จักรวรรดิโมกุล ในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งเป็นสมัยที่มีการ
แพร่ขยายอิทธิพลวัฒนธรรมโมกุลอย่างกว้างขวาง ทั้ง                         

ในด้านการปกครอง ภาษา ศลิปะ สถาปัตยกรรม วฒันธรรม  
และศาสนาอสิลาม 
 อย่างไรกด็ ีในสมยัของพระเจ้าออรงัเซบ็ (Aurangzeb) 
ซึ่งเป็นผู้เคร่งศาสนาอิสลาม ได้ออกกฎหมายที่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างชาวฮินดูและมุสลิม (เช่น จับผู้ต่อต้านไปต้ม             
ทั้งเป็น) จึงเป็นเหตุให้ชาวอินเดียต่อต้านอ�านาจของจักรวรรดิ 
 เม่ือสิ้นอ�านาจของพระเจ้าออรังเซ็บในปี 2250 
จักรวรรดิโมกุลก็ค่อยๆ แตกแยก เกิดการรบกันเองเพื่อแย่งชิง
อ�านาจและเสือ่มลง เป็นโอกาสให้องักฤษเข้ามามอี�านาจแทนที่ 
ซึ่งอังกฤษเร่ิมเข้าไปมีอิทธิพลในอนุทวีปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 
17 เพื่อค้าขายพร้อมๆ กับครอบครองดินแดน และแทรกแซง
การเมืองท้องถิ่น
 จนกระทัง่อนิเดยีตกอยู่ภายใต้การปกครองขององักฤษ 
ในปี 2420 โดยมีสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ  ทรง
ด�ารงต�าแหน่งสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดินีแห่งอินเดีย หลังจาก
การรณรงค์ต่อสู้กับการปกครองของอังกฤษมาเป็นเวลานาน 
ภายใต้การน�าของท่านมหาตมะคานธี อินเดียจึงได้รับเอกราช
และร่วมเป็นสมาชิกอยู ่ภายใต้เครือจักรภพ เมื่อวันที่ 15 
สงิหาคม 2490 โดยยงัมพีระมหากษตัรย์ิขององักฤษเป็นประมขุ 
ซึ่งทรงแต่งตั้งข้าหลวงใหญ่เป็นผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดินแทน
พระองค์ 

แนวทางการเจรจา

แผนการเจรจา

 จัดท�าความตกลงเปิดเสรีอย่างเต็มรูปแบบ (Com-
prehensive FTA) ซึ่งจะรวมเรื่องการเปิดเสรีการค้าสินค้า               
การค้าบรกิาร การลงทนุ และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเข้าไว้
ในความตกลงฉบับเดียวกัน

 ก�าหนดเป้าหมายให้สรุปผลการจัดท�าเขตการค้าเสรี
ไทย - อินเดีย ภายในเดือนมิถุนายน 2555 เพื่อด�าเนินการให้
ความตกลงมีผลในทางปฏิบัติภายในเดือนกันยายน 2555

ความเป็นมา/การดำาเนินการ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2555
ทีม่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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 ต่อมาในวันที่ 26 มกราคม 2493 ได้มีการสถาปนา
สาธารณรฐัอนิเดยี โดยมปีระธานาธบิดเีป็นประมขุของรฐั และ
นายเยาวาหะราล  เนห์รู (Jawaharlal Nehru) ด�ารงต�าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย
 ในช่วงหลังจากได้รับเอกราชอินเดีย มีข้อพิพาทกับ
ต่างประเทศหลายกรณี อาทิ ในเดือนธันวาคม 2504 กองทัพ
อินเดียเข้ายึดครองดินแดนอาณานิคมของโปรตุเกส ได้แก่              
กวั ดามนั และดวิ ในเดอืนตลุาคม 2505 มข้ีอพพิาทกบัจนีเรือ่ง
พรมแดน ซึ่งน�าไปสู่การท�าสงคราม 
 นอกจากนี ้อนิเดยียังมสีงครามกบัปากีสถานถงึ 3 ครัง้ 
คอื ในปี 2490 และ 2508 โดยมสีาเหตจุากปัญหาความขดัแย้ง
เหนือดินแดนแคว้นจัมมู และแคชเมียร์ (ปัจจุบันท้ังสองฝ่าย            
ก็ยังคงอ้างสิทธิ์ในแคว้นทั้งสองเหมือนกัน) และในปี 2514 
อินเดียช่วยปากีสถานตะวันออกท�าสงครามกับปากีสถานและ

ได้รับชัยชนะ ท�าให้เกิดการแบ่งแยกปากีสถานตะวันออกเป็น
อิสระจากปากีสถาน จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นประเทศบังกลาเทศ
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การลงทุนในไทยของอินเดีย

อินเดีย ตลาดแห่งโอกาส

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล

 ไทยและอินเดียมีความผูกพันกันอย่างใกลชิดทั้งด้านศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ไทยเป็นหนึ่งใน            

ประเทศแรกๆ ทีไ่ด้มกีารสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูกบัอนิเดยีเมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2490 ก่อนหน้าทีอ่นิเดยี

จะได้รบัเอกราชจากองักฤษเพยีง 15 วนั  

 อย่างไรกต็าม แม้ว่าความสมัพนัธ์ทางการทตูจะเริม่ต้น
มาอย่างแน่นแฟ้น แต่ไทย และอินเดีย ก็ต้องยุติความสัมพันธ์
ไประยะหนึ่ง ในช่วงสงครามเย็นสมัยที่นางอินทิรา คานธี เป็น
นายกรฐัมนตร ีเพราะขณะนัน้อนิเดยีมคีวามใกล้ชดิกบัสหภาพ
โซเวียต โดยที่ไทยเป็นสมาชิก SEATO ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ และ
เป็นพนัธมิตรกับปากีสถาน จงึมคีวามไม่ไว้วางใจต่อกนัและกนั
 จนกระท่ังยุคสิ้นสุดสงครามเย็นในปี 2533 ไทยกับ
อินเดียจึงเร่ิมกระชับความสัมพันธ์ โดยไทยได้ริเริ่มนโยบาย  
“มุง่ตะวนัตก”  (Look West Policy)  โดยมุง่ทีจ่ะพฒันาความ
สมัพนัธ์ด้านเศรษฐกจิกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยีใต้ ซึง่สอดคล้อง
กับการด�าเนินนโยบาย “มุ่งตะวันออก” (Look East Policy) 
ของอนิเดีย ซึง่เป็นกลไกส�าคญัในการส่งเสรมิความสมัพันธ์และ
ความร่วมมอืไทย - อนิเดยี และประเทศในเอเชยีตะวนัออกใน
ทกุมติ ิความสมัพนัธ์ ไทย - อนิเดยี จงึเริม่ใกล้ชดิขึน้ และขยาย
ไปอย่างรวดเรว็ ทัง้ด้านการเมอืง ความมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคม 
และความสัมพันธ์ระดับประชาชน 

 หากพิจารณาเฉพาะในส่วนการลงทุนของอินเดียใน
ไทย นับต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังบีโอไอเมื่อ 46 ปีก่อน จนถึงปัจจุบัน  
โครงการลงทุนโดยตรงของอินเดีย ที่ได้รับการส่งเสริมฯ             
มีจ�านวนกว่า 170 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 
75,000 ล้านบาท มกีารจ้างงานมากกว่า 20,000 ต�าแหน่ง โดย
อตุสาหกรรมทีม่จี�านวนโครงการลงทนุมากทีสุ่ด คือ อตุสาหกรรม
เคมภีณัฑ์ อตุสาหกรรมกระดาษ อตุสาหกรรมเบา เช่น เครือ่งประดบั 
และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 อย่างไรกต็าม ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา กลุม่อตุสาหกรรม
ยานยนต์ ซึง่รวมทัง้ชิน้ส่วนยานยนต์ และอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีจ�านวนโครงการขอรับการส่งเสริมฯ 
เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม          
ยานยนต์ของกลุ่มทาทา
 ดังนั้น การชักจูงการลงทุนจากอินเดียของบีโอไอใน 
ช่วงหลงั จงึเน้นชกัจงูการลงทนุทีอ่นิเดยี และไทยมจีดุมุง่หมาย
จะเตบิโตไปในแนวทางเดยีวกนัคอื การลงทนุในกลุม่อตุสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ ซอฟต์แวร์ และเคมีภัณฑ์

เจาะลึก 3 กลุ่มยักษ์ใหญ่อินเดียในไทย

 อนิเดยีมบีรษิทัระดบัใหญ่ทีม่มีลูค่าการลงทนุสงูในไทย
หลายโครงการ แต่ผู้ขียนจะขอน�ามาแนะน�าให้ท่านผู้อ่าน         
ได้รู้จัก 3 ราย 
 รายแรกคอื บรษิทั Aditya Birla Chemicals (Thailand)  
จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ที่ส�าคัญรายหนึ่งในประเทศไทย 

”

”

โครงการลงทนุโดยตรง

ของอนิเดยีทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ จากบีโอไอ

  มจี�านวนกว่า 170 โครงการ

คดิเป็นมลูค่าการลงทนุ

ประมาณ  75,000 ล้านบาท

้
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”

”

กลุม่ Aditya Birla 

ให้ความส�าคัญกบัประเทศไทย 

ในฐานะฐานการผลิต

นอกประเทศอนิเดยีเป็นอนัดบัหนึง่

”

”

 กลุม่บรษิทั อนิโดรามา 

เป็นหนึง่ในผูผ้ลติโพลเีอสเตอร์ 

ทีม่ห่ีวงโซ่การผลติแบบครบวงจร

รายใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก

โดยมกีารผลติเคมภีณัฑ์ 5 กลุ่มหลัก คอื กลุ่ม chlor-alkali กลุม่ 
epichlorohydrin กลุม่ epoxy resins กลุม่ phosphates และ
กลุ่ม sulphites
 นอกจากนั้น ยังมีบริษัทในเครือ Birla Chemicals 
(Thailand) ที่ส�าคัญอีก 2 บริษัทคือ บริษัท ไทยเรยอน จ�ากัด 
(มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2517 เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจผลิตเส้นใยประดิษฐ์เรยอน (VSF) เริ่มท�าการผลิตเชิง
พาณิชย์เมือ่วนัที ่14 กันยายน 2519 โรงงานของบรษิทัฯ ตัง้อยู่
รมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา ในจงัหวดัอ่างทอง บนเนือ้ทีก่ว่า 156 ไร่ 
กระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 
9002 และ ISO 14001 นอกจากนียั้งได้รบัรางวัล TPM Excel-
lence Award จาก JIPM ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้ตราสินค้า ‘Birla Cel-
lulose’ ประกอบด้วย เส้นใยหลายชนดิซึง่มคีณุสมบตัต่ิางๆ เช่น 
สมัผสันุม่สบาย ดดูซบัความชืน้สงู ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 
และมรีปูแบบทีท่นัสมยั เส้นใยเหล่านีส้ามารถน�าไปแปรรปูเป็น
ผลติภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครือ่งนุง่ห่ม ของแต่งบ้าน เครือ่งประดับ 
ไหมพรม ผ้าส�าหรบัเชด็ท�าความสะอาด ของใช้ส่วนบคุคล และ
ของใช้ในโรงพยาบาล รวมท้ังได้มกีารปรบัปรงุผลติภณัฑ์เส้นใย
พเิศษแบบใหม่ทีเ่รยีกว่า “เบอร์ล่าโมดาล” ซึง่เป็นทีย่อมรบัอย่างดี
ส�าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายตามแฟชั่นด้วย
 ส่วนบรษิทัในเครอื Birla Chemicals (Thailand) คอื 
บรษัิท ไทยคาร์บอนแบลค็ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผูน้�าการผลิต
คาร์บอนแบล็คของไทยและเอเชียด้วย 
 การลงทุนของเครอืเบอร์ล่าในประเทศไทยทัง้หมด  มี
โครงการลงทุนมากกว่า 20 โครงการ มูลค่ามากกว่า 30,000 
ล้านบาท มีพื้นที่ตั้งโรงงานกระจายอยู่หลายจังหวัด ได้แก่  
อ่างทอง สระบุรี  พระนครศรีอยุธยา และระยอง โครงการ 
ส่วนใหญ่ท่ีลงทุนในประเทศไทย เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี      
ผู้ผลิตน้อยรายและใช้วัตถุดิบในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่

 ผูบ้รหิารของ Aditya Birla Group ได้กล่าวว่า  Aditya 
Birla Group ให้ความส�าคัญกับประเทศไทย ในฐานะฐานการ
ผลตินอกประเทศอนิเดยีเป็นอนัดบัหนึง่ และยงัเหน็ว่าประเทศไทย
ยงัคงเป็นประเทศที่ดทีี่สุดส�าหรับการลงทนุในกลุ่มอาเซีย่น ซึง่
พสูิจน์ได้จากการลงทนุของบรษิทัฯ ทีม่อียู่เสมอ และในอนาคต
ก็ยังคงมีการลงทุนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน

อินโดรามากรุ๊ป 

ผูผ้ลติโพลเีอสเตอร์ และผลติภัณฑ์ต่อเนือ่ง

โพลเีอสเตอร์รายใหญ่ของไทย

 บรษิทัขนาดใหญ่ของอนิเดยีทีม่กีารลงทนุในไทย รายทีส่อง 
คือ กลุม่อินโดรามา ซึง่มบีรษิทัอยู่ในเครอืหลายบรษิทั เช่น บรษิทั 
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา 
โพลเีอสเตอร์ จ�ากดั บรษิทั อนิโดรามา โพลเีมอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
และ บรษิทั เพท็ฟอร์ม จ�ากดั
 กลุม่บรษิทัอนิโดรามา เป็นหนึง่ในผูผ้ลติโพลเีอสเตอร์
ท่ีมห่ีวงโซ่การผลิตแบบครบวงจรรายใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึง่ของโลก 
และเป็นบรษิทัช้ันน�าในการผลติเส้นด้ายขนสัตว์ระดบัโลก โดยมี
ผลติภณัฑ์หลายรปูแบบ เช่น อาหาร เครือ่งดืม่ อุปกรณ์เครือ่งใช้
ภายในบ้าน ของใช้ส่วนตัว  ผลติภณัฑ์เพือ่ดูแลสขุภาพ  ผลติภณัฑ์
เกีย่วกบัรถยนต์ สิง่ทอ และการอตุสาหกรรม
 จากข้อมลูทีเ่ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เครอือนิโดรามาในประเทศไทยมรีายได้ในปี 2554 รวม 186,000 
ล้านบาท หรอื 6.1 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ มกีารจ้างงานมากกว่า 
9,000 คน มสีถานประกอบการรวม 39 แห่ง ส�าหรบัการลงทนุ 
มโีครงการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ มากกว่า 35 โครงการ มลูค่าการ
ลงทนุประมาณ 4 หมืน่ล้านบาท
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ทาทากรุ๊ป ผู้นำายานยนต์ประหยัดพลังงาน

ทางเลือกในประเทศไทย

 ทาทา มอเตอร์ส เป็นหนึง่ในธรุกจิของ ทาทา กรุป๊ ทีม่ี
เครือข่ายกิจการทั่วโลก ทาทาถือเป็นผู้ผลิตรถโดยสารที่ใหญ่
ท่ีสุดอันดับสองของโลก และเป็นผู้ผลิตรถเพื่อการพาณิชย์       
ขนาดกลาง ที่ใหญ่เป็นอันดับที่สี่ของโลก ปัจจุบันรถของ ทาทา 
กว่าล้านคนัถูกใช้งานอยูบ่นท้องถนนในหลายๆ ประเทศทัว่โลก 
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุก หรือรถเพื่อการ
พาณิชย์ ต่างได้รับการยอมรับในภูมิภาคยุโรป แอฟริกา 
ตะวันออกกลาง เอเชียอาคเนย์ และออสเตรเลีย เป็นต้น 
 ทาทา กรุ๊ป เล็งเห็นถึงศักยภาพในการผลิตยานยนต์
ของไทย โดยเฉพาะการผลิตรถกระบะ 1 ตนั หรอืทีเ่รามกัเรยีกว่า 
“รถปิกอัพ” จึงได้มีการลงทุนในประเทศไทย โดยการร่วมทุน
ระหว่าง บริษทั ธนบรีุ ประกอบรถยนต์ จ�ากดั และ ทาทา มอเตอร์ส 
เพือ่ก่อตัง้บรษิทั ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด เพือ่ผลติ 
และขยายตลาดรถของ  ทาทา ภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้  
โดยเน้นการผลิตเฉพาะรถปิกอัพ  
 ทาทา ได้ด�าเนินธุรกิจผลิตรถยนต์ในไทยต้ังแต่ต้นปี 
2551 โดยเป็นฐานการผลติรถปกิอพั ซึ่งภายหลงัการเปิดตวัรถ
รุ่นแรกไปได้ด้วยดี ทาทา ได้มีการเปิดตัวรถปิกอัพอีกรุ่นเมื่อ
ปลายปี 2551 เป็นรถปิกอพัทีใ่ช้ก๊าซซเีอน็จ ีประกอบส�าเรจ็จาก
โรงงานเป็นรายแรกของประเทศไทย และบริษัทฯ ได้ก�าหนด
ต�าแหน่งของตัวเองว่า จะเป็นผู้น�ายานยนต์ประหยัดพลังงาน
ทางเลือกในประเทศไทย
 ถึงแม้ว่า การลงทุนของทาทาในประเทศไทย ยังมี
มูลค่าไม่สูงมากนัก คือ ประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่ถือว่า 
เป็นการบกุเบกิการลงทนุในอตุสาหกรรมยานยนต์ในไทย ทีถ่อืว่า

”

”

แต่ทีถ่อืว่าเป็นความส�าเร็จร่วม 

คอื การตดิตามเข้ามาลงทนุ

ในกลุม่ชิน้ส่วนยานยนต์ของกลุ่มผูผ้ลติ

ชิน้ส่วนยานยนต์ของทาทา

ในอนิเดียมากกว่า 10 โครงการ

”

”

จากความสัมพนัธ์

ทีม่มีาอย่างยาวนาน

นบัเป็นพนัปีระหว่างไทย และอนิเดยี 

ทีเ่ร่ิมจากความสัมพนัธ์ทางศาสนา การเมอืง

 จนมาถงึความสัมพนัธ์

ด้านการลงทุน

เป็นความส�าเร็จร่วม การตามเข้ามาลงทุนในกลุ่มชิ้นส่วน       
ยานยนต์ ของกลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ของทาทาในอินเดีย 
มากกว่า 10 โครงการ และในอนาคตคาดว่าจะมีการลงทุน   
เพิม่เตมิอกีทัง้ในส่วนของทาทาเอง และกลุม่ผูผ้ลติชิน้ส่วนของ
ทาทาด้วย

 จากความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนับเป็นพันปี 
ระหว่างไทย และอนิเดยี ทีเ่ริม่จากความสมัพนัธ์ทางด้านศาสนา 
จนมาถึงความสัมพันธ์ด้านการเมือง ที่ไทยถือว่าเป็นกลุ่ม        
ประเทศแรกๆ ที่ได้รับรองการประกาศเอกราชของอินเดีย       
จนมาถงึความสมัพนัธ์ด้านการลงทนุทีม่มีาอย่างยาวนานเกอืบ 
40 ปี ที่เริ่มจากกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เส้นใย และเคมีภัณฑ์
ทีอ่นิเดยีมคีวามช�านาญเป็นพเิศษ จนล่าสดุมกีารขยายการลงทนุ
ไปสู่อตุสาหกรรมอืน่มากขึน้ เช่น อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน 
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  เป็นต้น
 สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่ยืนยันเป็นอย่างดีว่า
สมัพนัธ์ท่ีดรีะหว่างไทยและอนิเดยี ท้ังทางด้านวฒันธรรม ความ
สมัพนัธ์ระหว่างประเทศ และการลงทนุนัน้มเิคยเสือ่มคลายไป
ตามกาลเวลา

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ททท. มุ่งเพ่ิมรายได้

ตลาดอินเดียในไทย

อินเดีย ตลาดแห่งโอกาส

สุนันทา  อักขระกิจ

 ประเทศอนิเดยีนบัเป็นตลาดท่องเทีย่วขนาดใหญ่ ทีป่ระเทศต่างๆ ทัว่โลกต่างจบัตามอง เนือ่งจากอนิเดยี

เป็นประเทศทีม่พีืน้ฐานทางด้านเศรษฐกิจด ี มีจำานวนประชากรกว่า 1,200 ล้านคน  โดยมปีระชากรทีม่พีาสปอร์ต 

พร้อมเดินทางถึง 25 ล้านคน

 นางรญัจวน  ทองรตุ  ผูอ้�านวยการส�านกังานนวิเดลี  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ในปี 2556  
ประเทศไทยตัง้เป้าจ�านวนนกัท่องเท่ียวอนิเดยีเพิม่ข้ึนเป็น 1.07 
ล้านคน พร้อมกับการขยับฐานค่าใช้จ่ายต่อคนต่อครั้งจาก   
33,000 บาท เป็น 35,000 บาท  โดยเน้นกลยทุธ์เจาะกลุม่ตลาด
ฐานหลกัดัง้เดมิ และเพิม่โอกาสขยายฐานลูกค้าใหม่ในระดบับน 

 ในการนี ้ ททท. มุง่เป้าหมายไปทีนั่กท่องเทีย่ว 4 กลุม่ 
ดังนี้
 กลุม่แรกคือ คูแ่ต่งงาน โดยจะต้องรกัษาต�าแหน่งผูน้�า
ตลาดด้านนีไ้ว้อย่างเหนยีวแน่น  เนือ่งจาก ททท. เป็นรายแรกท่ีรกุ
ตลาดด้านนี้มานานกว่า 10 ปีแล้ว  พร้อมประเมินเป้าหมายที่
จะเตบิโตอย่างต่อเนือ่งอกีร้อยละ 5 จากจ�านวนคูแ่ต่งงาน 100 คู่
ในปี 2555 นับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีการยืนยัน     
จดังานแล้วกว่า 50 คู ่คดิเป็นแพค็เกจผูม้าร่วมงาน 12,000 แพค็เกจ  

”

”

มุ่งเป้าหมายไปที่

นกัท่องเทีย่ว 4 กลุ่ม คือ

คูแ่ต่งงาน นกักอล์ฟ กลุ่มสตรี   

เยาวชนและคนรุ่นใหม่

ซึ่งค่าใช้จ่ายในกลุ่มนี้จะสูงกว่ากลุ่มทั่วไปถึง 4 เท่า (กลุ่มทั่วไป
จะใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 4,900 บาทต่อวัน)
 ปัจจบุนัมปีระเทศคูแ่ข่งส�าคญั  เริม่เข้ามาเจาะตลาด
นี้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย  
รวมถึงมอริเชียส และมัลดีฟส์  ซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย  
แต่ถ้าเปรียบเทยีบกันแล้วไทยยังมีความได้เปรียบทัง้ 3 ประเทศ  
ใน 3 ประการหลักๆ คือ
 ประการแรก ความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ใช้จ่าย
 ประการทีส่อง เอกลกัษณ์ความเป็นไทยทัง้ด้านสนิค้า
และบริการ
 ประการที่สาม ความหลากหลายในการตอบสนอง
ความต้องการของคูแ่ต่งงาน ทีส่ามารถด�าเนนิการให้ได้ทกุอย่าง
ตามต้องการ ไม่ว่าจะจัดงานอลังการในระดับใดก็ตาม
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”

”

จุดหมายทีอ่ยูใ่นความนยิม

ของการจดังานแต่งงานคอื

กรงุเทพฯ พทัยา หวัหนิ และภเูก็ต

 อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการจัดงาน
แต่งงานในประเทศไทยกับมาเลเซีย พบว่าค่าใช้จ่ายในไทยมี
ราคาถกูกว่าร้อยละ 20 และถกูกว่ามอริเชยีสถงึร้อยละ 40 ส่วน
การจัดงานในมัลดีฟส์ยังมีข้อจ�ากัดด้านขนาดของสถานที่  ซึ่ง
รับได้เฉพาะกลุ่มเล็กๆ ที่มีจ�านวนแขกไม่มาก เช่น งานฉลอง
ครบรอบแต่งงาน

 ขณะเดียวกนัศกัยภาพของตลาดนี ้ยงัสามารถส่งเสรมิ
ได้อีกมาก เนื่องจากประเทศอินเดียมีขนาดใหญ่มาก โดยมี
มากกว่า 20 รัฐ และทุกๆ ปีก็จะมีคู่แต่งงานใหม่ที่สนใจจัดงาน
แต่งงานท่ีเมืองไทยเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดย ททท. จะส่งเสรมิ
ตลาดด้วยการจัดทริปน�ากลุ่มผู้วางแผนจัดงานแต่งงาน หรือ
เวดด้ิงแพลนเนอร์ เข้ามาดสูถานท่ีในประเทศไทยปีละ 2 - 3 กลุ่ม  
ซ่ึงจดุหมายทีอ่ยูใ่นความนิยมของการจัดงานแต่งงานคอื  กรุงเทพฯ  
พัทยา หัวหิน และภูเก็ต

 กลุม่ท่ีสอง คอื นกักอล์ฟ  โดยกฬีากอล์ฟนบัเป็นกฬีา
ทีไ่ด้รบัความนยิมและก�าลงัมาแรงส�าหรบักลุม่นกัธรุกจิระดบัสงู
ในอินเดีย ซึ่งมีนักกอล์ฟจ�านวนกว่า 3 แสนคนทั่วประเทศ            
แต่ปัจจุบันสนามกอล์ฟของอินเดียมีเพียง 150 สนาม จึงท�าให้
ต้องประสบปัญหาขาดแคลนสนามเล่นกอล์ฟ และค่ากรนีฟีกม็ี
ราคาสงู  สนามกอล์ฟส่วนใหญ่เปิดรบัเฉพาะระบบสมาชกิ และ
ต้องรอคิวนาน
 จงึท�าให้มลีกูค้านยิมเดินทางมาเล่นกอล์ฟในประเทศไทย

ช่วงสุดสัปดาห์เป็นจ�านวนมาก เนื่องจากมีสนามรองรับที่      
หลากหลายให้เลอืกเล่นทัง้ในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั ทีส่�าคญั
สามารถเล่นได้ทนัท ีนอกจากนัน้ยงัมแีหล่งท่องเทีย่วอืน่ๆ ส�าหรบั
การพักผ่อนภายในทริปเดียว ซึ่งกลุ่มกีฬากอล์ฟมีค่าใช้จ่ายสูง
กว่าตลาดทั่วไปประมาณ 2 เท่า

 กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มสตรีหรือกลุ่มภรรยานักธุรกิจ  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภรรยาเศรษฐีชาวอินเดีย ถือเป็นตลาดใหม่ที่ 
ททท. หันมาให้ความสนใจอย่างจริงจังนับตั้งแต่เดือนมกราคม 
2555 เป็นต้นมา ด้วยการสร้างภาพลกัษณ์ให้ไทยเป็น “Woman 
Friendly Destination” ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ในอินเดีย
จะมกีลุม่แม่บ้านแต่ละกลุม่นยิมเข้ามาท�ากจิกรรมสงัสรรค์สมาคม
กันทุกวัน ตามร้านอาหารระดับหรูหรา นับว่ากลุ่มนี้มีก�าลังซื้อ
ระดับสูง และมีอ�านาจในการตัดสินใจจับจ่ายสูง รวมถึงมีเวลา
ว่างส�าหรับการเดินทางต่างประเทศ
 ททท. จึงมีแนวคิดที่จะจับคู่กับการน�าเสนอสินค้าเชิง
สขุภาพความงาม เช่น สปา บรกิารเสรมิความงาม ควบคูไ่ปกบั
กจิกรรมช้อปป้ิงทีเ่ป็นจดุขายหลกัของไทยมานาน ส�าหรบัวธิกีาร
ส่งเสริมตลาดที่วางไว้ระดับแรกคือ การเชิญคนดังระดับ        
“บอลลวีูด้” มาท่องเทีย่ว และท�ากจิกรรมความงามในไทย เพือ่
น�าไปเผยแพร่ผ่านนติยสารผูห้ญงิและแฟชัน่ จากนัน้กห็าพนัธมติร  
สปาในไทยมาร่วมน�าเสนอคูปองส่วนลดในนิตยสาร เพือ่โปรโมท
ให้คนที่สนใจน�ามาใช้ที่เมืองไทย
 นอกจากนัน้ กม็กีารเตรยีมเจาะตลาดโดยตรงด้วยการ
ไปตดิต่อกบัร้านอาหารทีผู่ห้ญงิอนิเดยีนยิมไปสงัสรรค์ เพือ่จดัท�า
โปรโมชั่นร่วมกัน ขณะนี้มีประเทศคู่แข่งอย่างมาเลเซีย และ
แอฟริกาใต้เริ่มหันมาบุกตลาดนี้แล้วเช่นกัน
 กลุ่มสุดท้ายคือ เยาวชนและคนรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มที่
เริ่มมีรายได้จากการท�างาน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์รักษาฐานตลาด
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นักท่องเที่ยวทั่วไป เนื่องจากประชากรอินเดียกว่าร้อยละ 50 
มอีายุต�า่กว่า 35 ปี ดงันัน้เมือ่เริม่มเีงนิเดอืนกพ็ร้อมทีจ่ะเดินทาง
ไปท่องเทีย่วต่างประเทศ  และกลุม่นีย้งัเป็นกลุม่ทีเ่ข้าถงึเทคโนโลยี 
และโลกออนไลน์  เพ่ือใช้ในการสบืค้นข้อมลูด้านการท่องเทีย่ว
เป็นอย่างดี รวมทั้งมีศักยภาพในการเป็นนักเดินทางคร้ังแรก 

แผนปี 2556 มุ่งเพิ่มรายได้ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

(First Visitors) ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายให้เพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มนี้ 
เพื่อตอบสนองนโยบายการเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้ได้ 
2 ล้านล้านบาทภายในปี 2558
 ส�าหรับโครงการท่ีจะด�าเนินการเพ่ือเข้าสู่ตลาดทาง
ด้านนี้คือ การจัดแคมเปญ “Bindaas Thaitand” ด้วยการ
โปรโมทผ่านเวบ็ไซต์บอลลวีูด้ โดยการร่วมมอืกบับรษิทัน�าเทีย่ว 
4 – 5 บริษัท น�าเสนอขายแพ็คเกจบนเว็บไซต์ดังกล่าวแบบ
ฮาร์ดเซล เนื่องจากวัยรุ่นหนุ่มสาวจะเป็นวัยท่ีมักจะติดตาม    
ผลงานของศิลปินดาราที่ชื่นชอบอย่างต่อเนื่องและคล้อยตาม
 นอกจากนี้ อาจจะมีการเข้าไปติดต่อกับสถาบันการ
ศึกษาในอินเดีย เพื่อให้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ศึกษา       
ดงูานของนกัเรยีน นกัศกึษา ซึง่จะท�าให้ได้กลุม่เดนิทางนีป้ระมาณ 
40 – 50 คนต่อครัง้ ถอืเป็นการสร้างพืน้ฐานให้การท่องเทีย่วไทย
เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป

 นายสุรพล เศวตเศรณี ผู ้ว่าการการท่องเที่ยว           
แห่งประเทศไทย เปิดเผยถงึแผนการตลาดของ ททท. ในปี 2556 
ว่ายดึหลกัการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว 2 ล้านล้านบาทใน
ปี 2558 เป็นกรอบในการด�าเนินงานตามที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ โดย
ตัง้เป้าจะท�าให้มรีายได้ถงึ 1.41 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่
มาจากนักท่องเท่ียวต่างชาติ 9.66 แสนล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 13 และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 22 ล้านคน

 ส่วนนักท่องเท่ียวคนไทยตั้งเป้าจะมีรายได้ประมาณ 
4.53 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยจะมีคนไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวประมาณ 107 ล้านครั้ง ทั้งน้ีหัวใจส�าคัญของแผน
ปฏิบัติการคือ รายได้ก้าวกระโดด ด้วยวิถีไทย

 โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ หรือตลาดบน  
ทัง้นีเ้พือ่ยกระดบัประเทศไทยสูค่วามเป็น Quality Destination 
เพื่อลบภาพลักษณ์การเป็น Value For Money โดยน�าเสนอ
ความเป็นไทย (Thainess) มาเป็นจุดขายส�าคัญ เพื่อตอกย�้า

:: นายสรุพล  เศวตเศรณี  

ผูว่้าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย  

”

”

มุง่เน้นนกัท่องเทีย่วตลาดคณุภาพ  

หรอืตลาดบน  

เพือ่ยกระดบัประเทศไทยสูค่วามเป็น 

Quality Destination 

โดยนำาเสนอความเป็นไทย (Thainess) 

เป็นจดุขายสำาคญั
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เอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นทัง้รอยย้ิม และวิถีชีวิตของคนไทย ซ่ึงหมายถงึ 
Friendliness, Freedom and Fun ทีม่คีวามแตกต่างจากคูแ่ข่ง 
และไม่มใีครเหมอืนให้กบันกัท่องเท่ียว พร้อมทัง้ส่งเสรมิ สนบัสนนุ 
และยกระดับให้ทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มุ่งสู่
ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
 ส�าหรบักลยทุธ์ด้านการตลาดต่างประเทศน้ัน จะเน้น
ใน 4 กลยุทธ์ดังนี้

กลยทุธ์การสร้างความโดดเด่นแตกต่างให้กับแบรนด์
ด้วยแผนงานยกระดบั และเสรมิสร้างภาพลกัษณ์
ประเทศไทย
กลยทุธ์การขยายตลาดกลุม่คณุภาพในตลาดระดบั
บนและกลุ่มความสนใจพิเศษ 
กลยุทธ์การขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม 
Mainstream ที่เดินทางมาเป็นครั้งแรก และกลุ่ม
เดินทางซ�้า 
ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 

สร้างกระแสให้เกิดการท่องเที่ยว 
สร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของภูมิภาค 
พัฒนาการขายผ่านเครือข่ายภาคี 
สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่องเที่ยว 

 ในส่วนของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลาด              
ต่างประเทศ ยังคงสื่อสารผ่านแคมเปญ Amazing Thailand 
Always Amazes You เพื่อน�าเสนอภาพลักษณ์ท่ีดีของไทย 
สร้างการรับรู้ถึงจุดขายของประเทศที่โดดเด่น และแตกต่าง
เหนือคู ่แข่ง ส่วนตลาดในประเทศยังคงสานต่อแนวคิด           
เทีย่วหวัใจใหม่ เมอืงไทยยัง่ยนื ทีมุ่ง่สร้างกระแสให้การท่องเทีย่ว
เป็นส่วนหนึง่ของชีวติ พร้อมยงัให้ความส�าคญักบัการแพร่ข้อมลู
แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

 ส่วนตลาดในประเทศ ได้ก�าหนดไว้ 4 กลยุทธ์           
เช่นเดียวกัน ได้แก่ 

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.
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ที่มาข้อมูล :: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ และคมชัดลึก
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ไทย

จุดหมายปลายทางท่องเที่ยว

ของชาวอินเดีย

 ประเทศไทยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่       

คุ้มค่าท่ีสุด ได้รับรางวัล The Best Destination for Value 2012 จากการสำารวจของนิตยสารชื่อดัง           

ระดับโลกอย่าง Lonely Planet India   

 หลังจากที่เคยได้รับการโหวตให้เป็นจุดหมาย           
ปลายทางทีด่ทีีส่ดุ ส�าหรบัการจดังานแต่งงาน และได้รับรางวลั  
The Best Destination for Wedding 2011 เม่ือปี 2554 จาก
การส�ารวจของนิตยสารชื่อดังระดับโลกเข่นกันคือ Travel & 
Leisure Magazine    

 จะมปีระเทศใดในโลกนีท้ี ่ความเป็นไทย ได้รบัความนยิม 
และยอมรบันบัถอืจากประชาชนของประเทศนัน้เป็นอย่างมาก  
ทัง้นีไ้ม่รวมประเทศเพือ่นบ้านทีม่พีรมแดนตดิต่อกบัประเทศไทย  
ก็เห็นจะมีอินเดียที่ให้ความนิยมชมชอบประเทศไทย คนไทย  
สินค้าไทย และทุกๆ อย่างที่เป็นไทยอย่างเห็นได้ชัด
 นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์  ผู้อ�านวยการอาวุโส
ส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ เมอืงมมุไบ ได้เปิด
เผยข้อมลูว่า เมื่อปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางมา
ท่องเทีย่วในประเทศไทยกว่า 910,000 คน และหากประเทศไทย
ไม่ประสบกบัปัญหาอุทกภยัในช่วงปลายปี คาดว่าจะมนีกัท่องเทีย่ว         
ชาวอินเดียเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเกิน 1 ล้านคน

 อย่างไรก็ตาม จ�านวนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียกว่า 
910,000 คน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมื่อปี 2554 ก็เป็นจ�านวน
มากพอที่จะท�าให้ประเทศไทย กลายเป็นประเทศจุดหมาย      
ปลายทางอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทาง    

”

”

อนิเดยี

ให้ความนยิมชมชอบประเทศไทย 

คนไทย สินค้าไทย 

และทกุๆ อย่างทีเ่ป็นไทย

”

”

ชาวอนิเดยีทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว

ต่างประเทศในปี 2554

เดนิทางมาประเทศไทยมากทีส่ดุ

อินเดีย ตลาดแห่งโอกาส

สุนันทา  อักขระกิจ
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”

”

ไม่เพยีงแต่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน  

ทีไ่ด้รบัความนยิมจากชาวอนิเดยี  

ความเป็นไทย และสินค้า

ทีผ่ลิตในประเทศไทย

ยงัได้รับการยอมรับเช่นกนั

”

”

Thailand Trade Show

ถอืเป็นงานสำาคญัประจำาปีทีน่กัธรุกจิ 

และชาวอนิเดยีต่างรอคอย

ทีจ่ะได้มาเยีย่มชมงาน

เพือ่เจรจาธรุกจิ และซือ้สนิค้าไทย

ออกจากประเทศ เพ่ือไปท่องเทีย่วในประเทศต่างๆ ทัว่โลก แซงหน้า
แชมป์เก่าอย่างสิงคโปร์ หรือกล่าวคือ ชาวอินเดียที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2554 เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยจ�านวนมากที่สุด

 ไม่เพยีงแต่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ทีไ่ด้รบัความนยิมจาก
ชาวอินเดีย ความเป็นไทย และสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยยัง
ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคชาวอินเดียเช่นกัน โดยเชื่อมั่น
อย่างสนิทใจว่าเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ แตกต่างจากสินค้าของ
บางประเทศที่นิยมการลอกเลียนแบบ จ�าหน่ายในราคาถูกแต่
คุณภาพต�า่ ซึง่ผูบ้รโิภคชาวอนิเดยีจะไม่ให้การยอมรบัในสนิค้า
ชนิดนั้นๆ
 ทั้งนี้หากได้ลองสังเกต จะพบว่าเป็นเรื่องปกติมาก ที่
จะเห็นนักท่องเท่ียวชาวอินเดียที่เดินทางกลับจากประเทศไทย
เกอืบทกุราย มกัจะหอบหิว้สนิค้าไทยตดิไม้ตดิมอืกลบัไปอนิเดยี
คนละหลายๆ ชิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรทัศน์จอแบนนั้นเป็น
สินค้ายอดนิยมอันดับหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียทุกคนจะ
พลาดไม่ได้ ทีจ่ะต้องซ้ือตดิตวักลบัประเทศ ซึง่มใีห้เห็นทกุเทีย่วบนิ  
หากค�านวณเป็นเม็ดเงินต่อปี ก็จะมีมูลค่ามหาศาล

 นอกจากนี้ ความนิยมของผู้บริโภคชาวอินเดียท่ีมีต่อ
สินค้าไทย เห็นได้ชัดจากการจัดงาน Thailand Trade Show 
ประจ�าปีในประเทศอินเดีย ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก 
กระทรวงพาณิชย์ ตามเมืองส�าคัญๆ ในประเทศอินเดีย เช่น  
เมืองมุมไบ เจนไน บังกาลอร์ และจันฑิกาห์ ซึ่งการจัดงาน     
ดังกล่าวถือเป็นงานส�าคัญประจ�าปีที่นักธุรกิจ และประชาชน
ชาวอนิเดยีต่างรอคอยทีจ่ะได้มาเย่ียมชมงาน รวมทัง้เพือ่เจรจา
ธุรกิจ และซื้อสินค้าไทยภายในงานนี้
 ในปี 2555  งานแสดงสนิค้า Thailand Trade Show 
2012 เริ่มต้นขึ้นที่เมืองมุมไบ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 
กรกฎาคม 2555 ณ World Trade Centre ซึ่งเป็นการจัดงาน
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 13 ลักษณะงานมีทั้งการเจรจาธุรกิจ           
และจ�าหน่ายปลีก ทั้งนี้ได้มีการจัดสรรพื้นที่ส�าหรับเจรจา        
การค้าของผู้ประกอบการไทยกับผู้น�าเข้าอินเดีย (Business 
Matching) โดยส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ           
เมืองมุมไบ ได้ด�าเนนิการนดัหมายให้ผูป้ระกอบการไทยทีเ่ข้าร่วม
งานเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้า (ไทย - อินเดีย) ภายในงาน อีกทั้ง
จัดสรรพื้นที่ส�าหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยบนเวที เพื่อ
เผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทย และสาธิตการท�าอาหารไทย
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 ส�าหรบัการจดังานแสดงสนิค้าในครัง้นี ้ มวีตัถปุระสงค์
เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และสร้างภาพลกัษณ์สนิค้า รวมถงึ
ธุรกจิบรกิารของไทย ทัง้นีเ้พือ่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย
ในการขยายการค้า และการลงทนุในตลาดอนิเดีย ซึง่ทีเ่มอืงมมุไบ
มผีูป้ระกอบการไทยเข้าร่วมงานกว่า 89 บรษิทั  และหน่วยงานไทย 
ณ เมอืงมมุไบอกี 4 หน่วยงานคอื สถานกงสลุใหญ่ ททท. บรษัิท  
การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั บางกอกแอร์เวย์ส จ�ากดั
 สนิค้าทีจ่ดัแสดงภายในงาน ได้แก่ ของใช้ในครวัเรอืน  
ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม แฟชั่น
และเครือ่งประดบั รองเท้า กระเป๋า สนิค้าเสือ้ผ้าแฟชัน่  อาหาร
และเครือ่งดืม่  ของใช้ในส�านกังาน  และผลติภณัฑ์ส�าหรบัเดก็
 ตลอดระยะเวลาการจดังานทัง้ 4 วนั ปรากฏว่าได้รบั
ความสนใจจากนักธุรกิจ และประชาชนชาวอินเดียเข้าชมงาน
เพื่อเจรจาธุรกิจ และเลือกซื้อสินค้าไทยอย่างล้นหลามกว่า 
40,000 ราย แบ่งเป็นนักธุรกิจจ�านวน 3,405 ราย และที่เหลือ
เป็นประชาชนทั่วไปที่ชื่นชอบสินค้าไทย แต่ยังหาซื้อจาก                
ร้านค้าปลกีในอินเดียไม่ได้ ท�าให้เกิดธุรกิจมูลค่ามหาศาล โดยมี
มูลค่าการซื้อขายประมาณ 50 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการ
สั่งซื้อภายใน 1 ปี เป็นมูลค่าประมาณ 135 ล้านบาท   
 ส�าหรับสินค้าที่มีศักยภาพ และได้รับความสนใจมาก
คือ ของประดับตกแต่งบ้าน แฟชั่นและเครื่องประดับ ของใช้

ในครัวเรือน ดอกไม้ประดิษฐ์ สินค้าสุขภาพและความงาม   
อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ส�าหรับเด็ก
 ทั้งนี้ส�านักงานส่งเสริมการค้าฯ ได้เชิญ CEO และ
ฝ่ายจัดซ้ือกลุ่มสินค้าอาหารและของใช้ตกแต่งบ้านของบริษัท 
Reliance Retail Limited ซึง่เป็นผูป้ระกอบธรุกจิค้าปลกีสนิค้า
อุปโภคบริโภครายใหญ่ของอินเดีย โดยมีร้านค้าปลีกในเครือ 
Reliance จ�าหน่ายสินค้าอาหาร และของใช้ในบ้านประมาณ 
1,200 สาขา ทั้งในรูปแบบของมินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ
ไฮเปอร์มาร์เก็ต กระจายอยู่ในเมืองต่างๆ มากกว่า 100 เมือง
ทั่วประเทศอินเดีย และมีลูกค้าหมุนเวียนมากกว่า 100 ล้าน
รายในแต่ละปี ทั้งนี้บริษัทฯ ดังกล่าวให้ความสนใจในสินค้า
อาหาร โดยเฉพาะสนิค้าขนมขบเคีย้วประเภทถัว่ และได้เชญิชวน
ให้ผู้ประกอบการไทยร่วมลงทุนในประเทศอินเดียด้วย
 ในส่วนของการขายปลกีภายในงาน นบัเป็นเครือ่งมอื
ส�าคญัทีท่�าให้สนิค้าไทยเข้าถงึผูบ้รโิภคได้โดยตรง  และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคชาวอินเดีย  
ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นโอกาสทีด่สี�าหรบัผูป้ระกอบการไทย ทีจ่ะ
ได้เรยีนรูพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคชาวอนิเดยี  เพือ่น�าไปปรบัปรุง
สินค้า และกลยุทธ์เพื่อท�าการตลาดในอินเดียต่อไป
 ส�าหรับบรรยากาศในงาน Thailand Trade Show 
2012 นั้น ท�าให้เห็นได้ชัดว่านักธุรกิจและผู้บริโภคชาวอินเดีย
นิยมชมชอบ และชื่นชมสินค้าไทยมากเพียงใด หลายๆ บริษัท
จ�าหน่ายสินค้าเกือบหมดคหูาตัง้แต่ 1 – 2 วันแรกของการจดังาน  
ท�าให้เจ้าหน้าทีท่ีจ่ดังานต้องแจ้งขอความร่วมมอืให้เกบ็ตวัอย่าง
สินค้าไว้ส�าหรับการเจรจาธุรกิจในวันต่อๆ ไปด้วย”

”

บรษิทั Reliance Retail Limited  

ผูป้ระกอบธรุกจิค้าปลกี

สนิค้าอปุโภคบรโิภครายใหญ่ของอนิเดยี  

ให้ความสนใจในสนิค้าขนมขบเคีย้ว

และเชญิชวนผูป้ระกอบการไทย

ร่วมลงทนุในประเทศอนิเดยี
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”

”

นกัธรุกจิไทย

ควรจะหนัมาให้ความสนใจ

และทำาตลาดอนิเดยีอย่างจรงิจงั

 แต่ทีไ่ม่น่าจะเป็นไปได้ กเ็ป็นไปแล้วคอื ผูป้ระกอบการ
ไทยบางรายถูกผู้บริโภคชาวอินเดียอ้อนวอนขอซื้อแม้กระท่ัง   
ถงัน�า้พลาสตกิทีใ่ช้แล้วในวนัสดุท้ายของงาน ด้วยเหตผุลเพยีงว่า
ถังดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งผู้บริโภคมีความ
เชือ่มัน่ว่าคณุภาพต้องดกีว่าสนิค้าชนดิเดยีวกนัทีผ่ลติในประเทศ
อินเดียอย่างแน่นอน

 จะเหน็ได้ว่า ผูบ้รโิภคชาวอนิเดยีนยิมบรโิภคสนิค้าไทย
มาก ดงันัน้นกัธรุกจิไทยกค็วรจะหันมาให้ความสนใจเรยีนรู ้และ
ท�าความรูจ้กัตลาดอนิเดยีอย่างจรงิจงัให้มากขึน้ พร้อมทัง้เตรยีม
กลยทุธ์การท�าการตลาดในอนิเดยีอย่างมอือาชพี เนือ่งจากยงัมี
โอกาสอกีมากทีร่อนกัธรุกจิไทยอยู ่แทนทีจ่ะมุง่ไปแต่ตลาดอืน่ๆ 
ที่ไม่ได้ให้ความสนใจสินค้าไทยด้วยความชื่นชม รวมถึงนิยม       
ชมชอบอย่างเช่นตลาดอนิเดยี

กลยุทธ์ปี 2556 ของ ททท. ทั้ง 5 ภูมิภาค

 จากการที ่การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย หรอื ททท. 
ได้น�าเสนอความเป็นไทยมาเป็นจุดขายส�าคัญ พร้อมส่งเสริม  
สนับสนุน และยกระดับให้ทิศทางของอุตสาหกรรม                   
ท่องเที่ยวไทย มุ่งสู่ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนั้น  
เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้  จงึได้ก�าหนดกลยทุธ์ทางด้าน
การตลาดของการท่องเที่ยว ทั้ง 5 ภูมิภาคดังนี้
 นายสภุกติต์ิ พลจนัทร ผูอ้�านวยการภูมภิาคภาคเหนอื 
เปิดเผยว่า จะด�าเนนิการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ “วฒันธรรมล�า้ค่า   
งามผนืป่าธรรมชาต”ิ  โดยน�าเสนอสินค้าหลกั อาท ิโครงการหลวง  
การท่องเทีย่วเชงิศาสนา และกจิกรรมชมุชน มุง่เน้นนกัท่องเทีย่ว
ทั่วไป และกลุ่มเฉพาะ อาทิ กลุ่มศาสนา กลุ่มผู้สูงอายุ และ
กลุ่มแรงงาน ทัง้นีต้ัง้เป้าจะมนีกัท่องเทีย่วประมาณ 10.50 ล้านครัง้  
สร้างรายได้ 6 หมื่นล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 5

:: นายสภุกิตติ ์พลจันทร  

ผู้อำานวยการภูมิภาคภาคเหนือ   
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 ทางด้านนางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อ�านวยการ
ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงแผนการตลาดของ
ภาคอสีานในปี 2556 ว่า จะตอกย�า้ภาพลกัษณ์ของอสีาน “แหล่ง
เรียนรู้ อู่อารยธรรม” รวมทั้งจะเสริมสร้างการเรียนรู้และการ
มีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ อาทิ การจัดงาน Amazing      
I - san Fair ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทดลองท�า         
เทียนพรรษา ก่อนวันงานแห่เทียนพรรษา และในอนาคตจะ
ผลักดันให้ผีตาโขน เป็นเทศกาลหน้ากากนานาชาติ 
 นอกจากนี ้จะจดัท�าโครงการอสีาน โกโก โดยร่วมกบั
ทกุภาคส่วนส่งเสรมิการท่องเทีย่วในอสีานทกุรปูแบบ ตัง้เป้าจะ
สร้างรายได้ประมาณ 4.2 หมืน่ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 5 และ
มกีารเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศ 19 ล้านครัง้ เพิม่ขึน้ร้อยละ 2

:: นางพฒัน์มาศ วงศ์พฒันศริิ 

ผูอ้ำานวยการภมูภิาคภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

:: นายสมชาย  ชมภูน้อย  

ผู้อำานวยการภูมิภาคภาคกลาง  

:: นายบริสทุธิ ์ประสพทรัพย์ 

ผู้อำานวยการภูมิภาคภาคตะวนัออก 

 ส่วนนายสมชาย ชมภูน้อย  ผู้อ�านวยการภูมิภาค  
ภาคกลาง เปิดเผยว่าจะตอกย�้าสโลแกน “เที่ยวหลากหลาย
สไตล์ภาคกลาง” อาทิ มนต์เสน่ห์ทะเลวัง เที่ยวท่องล่องวิถี
ชุมชน เที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์ พร้อมจะสร้างแบรนด์
ท่องเที่ยวภาคกลาง โดยจะเสนอโครงการ Unseen 3 - 19 
จังหวัด การจัดอีเวนท์ มาร์เก็ตติ้ง 12 เดือน ตั้งเป้าจะสร้าง  

รายได้ประมาณ 2.25 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 มี                  
นกัท่องเทีย่ว 51.4 ล้านครัง้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
 ส�าหรับนายบริสุทธิ์ ประสพทรัพย์ ผู้อ�านวยการ
ภูมิภาคภาคตะวันออก กล่าวว่าจะสร้างภาพลักษณ์ในธีม 
“มหัศจรรย์สีสันตะวันออก สนุกสุขสดใส” โดยมีสินค้าใหม่     
มาน�าเสนอ คอื สวนน�า้ การ์ตูนเนต็เวร์ิก ตัง้เป้าจะมนีกัท่องเท่ียว 
15.9 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 สร้างรายได้ประมาณ 5.5        
หมืน่ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6
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:: นายปรเมศวร์ อมาตยกุล 

ผู้อำานวยการภูมิภาคภาคใต้

 ด้านนายปรเมศวร์ อมาตยกุล ผู้อ�านวยการภูมิภาค
ภาคใต้ เปิดเผยว่าจะมุ่งเน้นสร้างกระแสให้เกิดการเดินทาง   
ท่องเที่ยวและสร้างการเรียนรู้ อาทิ โครงการชวนกันเที่ยวใต้   
1 + 1 = 3 โครงการนครศรีดี๊ดี เป็นต้น และตั้งเป้าจะสร้าง   
รายได้ 7.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศ 10.8 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ที่มาข้อมูล :: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ และคมชัดลึก

ภาพ :: http://www.unseentourthailand.com/pgallery/?module=gallery&action=info&cate_id=66&id=642&page=1

ภาพ :: http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/nakornnayok/data/place/kaoyai/attraction.htm

ภาพ :: http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=40683

ภาพ :: http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=34&topic_no=323244&topic_id=327990
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กลยุทธ์ “กิโยติน”

แนวทางปฏิรูปราชการ

ของมาเลเซีย 

จับกระแสโลก 

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

 เมือ่พดูถงึกิโยตนิ (Guillotine) เราจะนกึถงึเครือ่งประหารชวีติโดยใช้ใบมดีขนาดใหญ่หล่นลงมาตดัคอ

มนษุย์ให้ขาดออกจากกนัโดยทนัททีนัใด ซึง่ใช้กนัแพร่หลายในช่วงปฏวิตัขิองฝรัง่เศส แต่หากพดูถงึกโิยตนิทาง 

บรหิารรฐักจิแล้ว จะหมายถงึกลยทุธ์ Guillotine Strategy ซึง่ยกเลกิ หรอืปรบัปรงุกฎระเบยีบราชการทีล้่าสมัย

และไม่จำาเป็นได้อย่างรวดเรว็และเดด็ขาด

:: บรกิารข้อมูลข่าวสารด้านการค้าต่างประเทศของ MATRADE ซึง่เป็น

หน่วยงานด้านการค้าต่างประเทศของมาเลเซยี

 ปัจจุบันปัญหาในการปฏิรูปกฎระเบียบราชการที่       
ไม่สมัฤทธิผ์ลเท่าทีค่วรในประเทศต่างๆ รวมถงึประเทศไทยด้วย  
คือ มักด�าเนินการจากล่างสู่บน ให้หน่วยงานราชการ หรือ     
ภาคธุรกิจเสนอขึ้นมา ว่าจะปรับปรุงหรือยกเลิกอะไรบ้าง และ
ให้พิสูจน์ให้ได้ว่า สมควรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎระเบียบน้ันๆ 
โดยพิจารณาแต่ละรายการไป
 ขณะที่หน่วยงานราชการต่างๆ มักจะพิจารณา          
ข้อเสนอยกเลกิกฎระเบยีบอย่างล่าช้า ทัง้โดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ 
ท�าให้กฎระเบียบที่น่าจะถูกปรับปรุง หรือยกเลิก ยังมีผลใช้   
บงัคบัต่อไป จนผูเ้สนอให้เปลีย่นแปลงต้องล้มเลกิความตัง้ใจไปเอง
 แต่กลยุทธ์แบบกิโยตินนับว่าแตกต่างออกไป โดยจะ
พิจารณากฎระเบียบทั้งหมด ไม่ได้พิจารณาครั้งละไม่กี่รายการ 
และก�าหนดให้หน่วยงานราชการต้องเป็นฝ่ายพสิจูน์ว่ากฎระเบยีบ
นั้นๆ เป็นสิ่งจ�าเป็นและพิสูจน์ว่าขั้นตอนการอนุมัติอนุญาตที่
เป็นอยู่ไม่ยุ่งยากและเหมาะสมแล้ว ไม่เป็นภาระต่อประชาชน
หรือภาคธุรกิจ จากนั้นจะส่งความเห็นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ความเหน็เพิม่เตมิ ก่อนท�าความเหน็เสนอต่อคณะรฐัมนตรหีรือ
รัฐสภา พิจารณาว่าจะยกเลิกหรือไม่ต่อไป

”

”

 ปัญหาในการปฏริปูกฎระเบยีบราชการ

ทีไ่ม่สมัฤทธิผ์ลเท่าทีค่วร

คอื มกัด�าเนนิการจากล่างสูบ่น

ให้หน่วยงานราชการเสนอขึน้มาว่า

จะปรบัปรงุหรอืยกเลกิอะไรบ้าง

โดยพจิารณาเป็นแต่ละรายการไป



ก
ร
ก
ฎ
า
ค
ม
 
2
5
5
5

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL40

 หากหน่วยงานราชการไม่น�าเสนอเหตผุลความจ�าเป็น 
ภายในเวลาที่ก�าหนด หรือน�าเสนอเหตุผลความจ�าเป็นมาแล้ว 
แต่ไม่สามารถพสิจูน์จนเป็นทีพ่งึพอใจได้ จะยกเลกิหรอืปรบัปรงุ
กฎระเบียบนั้นๆ โดยทันที หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ให้ใบมีด  
กิโยตินตัดศีรษะ (กฎระเบียบเดิม) ให้ขาดออกไปจากร่าง

การปฏิรูประบบราชการของมาเลเซีย

 รัฐบาลมาเลเซียนับเป็นประเทศหนึ่งที่น�ากลยุทธ์        
กโิยตินมาใช้ เน่ืองจากพจิารณาเหน็ว่าประเทศทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบั
ว่าง่ายต่อการด�าเนนิธรุกจิมากทีส่ดุในโลก โดยธนาคารโลกน้ัน       
ไม่ใช่ประเทศตะวนัตกแต่อย่างใด แต่ความจรงิแล้วเป็นประเทศ
เพือ่นบ้าน คอื สงิคโปร์ ท้ังๆ ท่ีความจรงิแล้วตวับทกฎหมายมาเลเซยี 
และสิงคโปร์ก็คล้ายคลึงกัน มิหน�าซ�้า ข้าราชการจ�านวนมาก
ของสงิคโปร์ ไม่ได้เป็นคนสงิคโปร์แต่อย่างใด แต่เป็นคนมาเลเซยี 
ดงันัน้จงึไม่มเีหตผุลทีม่าเลเซยีจะเป็นอันดบั 1 ไม่ได้ 
 รัฐบาลมาเลเซียจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
อ�านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ (Special Task Force to 
Facilitate Business) โดยมีชื่อย่อว่า Pemudah ขึ้นเมื่อเดือน
มกราคม 2550 ซึ่งกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานราชการ 
เอกชน และแรงงาน เพ่ือปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายและกฎระเบยีบ 

”

”

 หากหน่วยงานราชการ

ไม่น�าเสนอเหตผุลความจ�าเป็น

ภายในเวลาทีก่�าหนด 

หรอืไม่สามารถพสิจูน์

จนเป็นทีพ่งึพอใจได้

จะยกเลกิหรอืปรบัปรงุ

กฎระเบยีบนัน้ๆ โดยทนัที

หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่ คอื 

ให้ใบมดีกโิยตนิตดัศรีษะ (กฎระเบยีบเดมิ)

ให้ขาดออกไปจากร่าง

ที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงประมวลความเห็น
ของภาคธรุกจิเกีย่วกบัแนวทางเสรมิสร้างบรรยากาศการลงทนุ 
โดยก�าหนดตวัช้ีวดัว่าจะต้องบรรลเุป้าหมายเป็น 10 อนัดบัแรก
ในการเป็นประเทศที่ง่ายต่อการด�าเนินธุรกิจ
 แนวทางการปรบัปรงุกฎระเบยีบข้างต้น ได้เน้นขอความ
ร่วมมอืจากประชาชนภายใต้โครงการ Pemudah Challenge 
โดยขอรบัข้อเสนอแนะจากประชาชนว่ากฎระเบยีบใดไม่มคีวาม
จ�าเป็นหรอืขัน้ตอนใดยุง่ยาก โดยหากยืน่ข้อเสนอแนะแล้ว หน่วย
งานราชการรับข้อเสนอแนะดงักล่าวไปพจิารณา จะจ่ายเงนิให้
กับผู้เสนอแนะเป็นเงินประมาณ 10,000 บาท 

 ตั้งแต่ก่อตั้งคณะท�างานพิเศษ Pemudah มา นับว่า
ประสบผลส�าเร็จอย่างมาก โดยได้สร้างผลงานให้เป็นรูปธรรม
มากขึ้น ได้แก่ 

ก�าหนดเป้าหมายให้เพ่ิมคุณภาพบริการแก่ประชาชน 
ภายใต้ค�าขวญัทีว่่า People First, Performance 
Now โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพรัฐบาลอิเล็ก-    
ทรอนิกส์ เป็นต้นว่า ก�าหนดให้บริการของทาง
ราชการแก่ประชาชนท่ัวไป ในรูปแบบออนไลน์ 
จะต้องท�าผ่านเว็บท่า my Government Portal 
เป็นสัดส่วนอย่างต�่าร้อยละ 90 ของทั้งหมด 
ภายในปี 2558 จากเมื่อต้นปี 2555 อยู่ท่ีระดับ
ร้อยละ 35
ลดระยะเวลาคืนภาษีเงินได้จาก 6 เดือน เหลือ 
14 – 30 วัน หากยื่นค�าขอทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้ หากคืนภาษีล่าช้ากว่าก�าหนด 90 วัน กรณี
ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ และเกิน 120 วัน กรณี

1.

2.
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ย่ืนเป็นเอกสาร กรมสรรพากรจะค�านวณจ่ายค่า
เสียหายเป็นดอกเบี้ยให้รายวัน ในอัตราร้อยละ 2 
ต่อปี ส�าหรับการช�าระภาษี สามารถจ่ายด้วย      
บัตรเครดิตได้
ก�าหนดให้การจดทะเบียนบรษัิท จะต้องด�าเนนิการ
แล้วเสร็จโดยทันที 
ลดจ�านวนแบบฟอร์มของหน่วยงานราชการ เช่น 
แบบฟอร์มกรมศลุกากร จากเดมิมากถงึ 16 แบบ 
ลดลงเหลือ 4 แบบ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2551 เป็นต้นไป

เดิมเวลาไปติดต่อราชการ ต้องแนบเอกสารทาง
ราชการจ�านวนมากในการประกอบการยืน่ขอ เช่น 
ส�าเนาบัตรประชาชน ซึ่งความจริงแล้วหน่วยงาน
ราชการต่างๆ สามารถตรวจสอบข้อมูลโดยทาง
อิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลกลาง คือ National 
Registry Department Database  หรอืหลกัฐาน
การศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้กับฐานข้อมูล 
Malaysian Examinations Council Database 
ได้อยู่แล้ว
 กฎระเบยีบเช่นนีส้ร้างภาพลกัษณ์เชงิลบ
ว่าหน่วยงานราชการมาเลเซียยงัล้าสมัย นอกจากนี้ 
ยงัสร้างภาระให้แก่ผูต้ดิต่อราชการ ในการต้องถ่าย
เอกสารจ�านวนมาก สิน้เปลอืงค่าใช้จ่าย ดงันัน้ เมือ่
ต้นปี 2555 รัฐบาลมาเลเซียได้สั่งการให้ทุกหน่วย
งานราชการ ยกเลิกกฎระเบียบให้ผู้ติดต่อราชการ
ต้องแนบส�าเนาเอกสารทีม่อียูแ่ล้วในฐานข้อมลูของ
ทางราชการ

 ส�าหรับสิ่งที่ควรด�าเนินการเพิ่มเติมในอนาคต          
หน่วยงาน Pemudah มคีวามเห็นว่า กฎหมายหรอืกฎระเบยีบ
ใหม่ที่จะประกาศใช้นั้น ต้องปรึกษากับผู ้เก่ียวข้องก่อน        
ประกาศใช้ และควรก�าหนดวันส้ินสุดผลใช้บังคับในเวลากี่ปี  
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังมีกฎระเบียบที่ล้าสมัยหลงเหลือ
 ล่าสุดการจัดอันดับความง่ายในการท�าธุรกิจเมื่อปี 
2555 มาเลเซยีก้าวกระโดดจากอนัดบัที ่23 มาเป็นอนัดบัที ่18 
หายใจรดต้นคอของไทยซึ่งอยู่ที่อันดับที่ 17 อย่างไรก็ตาม       
การจัดอันดับครั้งหน้า คาดว่ามาเลเซียน่าจะปรับตัวดีขึ้น          
อีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอน เนื่องจากธนาคารโลกให้คะแนน
มาเลเซียต�่ามาก  ในเรื่อง การอนุญาตก่อสร้าง คือ อันดับ 113 
นับเป็นการเข้าใจผิด ซึ่งความจริงแล้วมาเลเซียได้ปฏิรูปใน    
เร่ืองน้ีมาแล้วตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ท�าให้ลดระยะเวลา
อนุญาตก่อสร้างลงได้มาก จากเดิม 61 วัน ลดลงเหลือ 37 วัน

3.

4.

5.

”

”

 เมือ่ต้นปี 2555 

รฐับาลมาเลเซยีได้สัง่การให้

 ทกุหน่วยงานราชการ ยกเลกิกฎระเบียบ

ให้ผูต้ดิต่อราชการ

ต้องแนบส�าเนาเอกสารทีม่อียูแ่ล้ว

ในฐานข้อมลูของทางราชการ

รวมระบบคอมพวิเตอร์ส�าหรบัให้บรกิารภาคธรุกจิ
เข้าด้วยกันเป็น 2 ระบบใหญ่ คือ ระบบการจด
ทะเบยีนธรุกจิ (National Business Registration 
System – MyCOID) ประกอบด้วยระบบของ
หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร กองทนุส�ารอง
เลี้ยงชีพ ประกันสังคม ส�านักงานพัฒนา SMEs 
ฯลฯ และระบบอนุญาตประกอบธุรกิจ (National 
Business Licensing System – BLESS) ครอบคลมุ
การขออนญุาต 102 รายการ จากหน่วยงานราชการ 
45 แห่ง เช่น อนญุาตก่อสร้าง โรงงาน โรงแรม ฯลฯ 
ซึ่งล่าสุดปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 รัฐบาล
มาเลเซียได้สั่งการให้รวม 2 ระบบคอมพิวเตอร์น้ี
เข้าด้วยกันเพือ่ให้บรกิารแก่ภาคธุรกิจเป็นจดุเดยีว

6.

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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เปิดประสบการณ์ความอร่อย 

ที่ LOS ANGELES

เก็บตกจากโรดโชว์

ณัฐวีณ์  ทวีทรัพย์

 ลอสแองเจลีส (Los Angeles ) หรือที่คนไทยจะเรียกอย่างคุ้นเคยว่า แอลเอ เป็นมหานครขนาดใหญ่ 

ตั้งอยู่ทางชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิก ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา มี

ประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 10 ล้านคน เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากประชากรหลาย        

เชื้อชาติที่มารวมตัวกัน เป็นเมืองท่ีขึ้นชื่อว่ามีอาหารนานาชาติที่ทั้งอร่อยและราคาไม่แพงหากเทียบกับ             

นครนิวยอร์ก

 ส�าหรับผู้ที่จะเดินทางไปสหรัฐฯ หรือมีแผนเดินทาง
ท่องเทีย่ว ไม่ต้องกังวลเรือ่งอาหารการกนิว่าจะมแีต่อาหารพวก
เบอร์เกอร์ หรือสเต็กเท่านั้น ซึ่งในคอลัมน์นี้ผู ้เขียนจะพา         
ทุกท่านร่วมเดินทางไปสัมผัสความอร่อยกันที่ LA ค่ะ   

 การไปสหรฐัฯ ทรปินี ้โดยสายการบนิไทย จากสนามบนิ
สวุรรณภมู ิแวะพกัเครือ่งทีส่นามบนิอนิซอลทีเ่กาหล ีและเดนิทาง
ถงึ Los Angeles International Airport หรอืเรยีกท่าอากาศยาน
แห่งนี้อย่างย่อว่า LAX ใช้เวลาเดินทางนาน 14 ชั่วโมง            

:: ต้นซากรุะบรเิวณทางออกอาคารผูโ้ดยสารขาเข้า 

ท่าอากาศยานลอสแองเจลสี

นับเป็นการเดินทางที่มาราธอนมาก และเป็นการเดินทางที่    
บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากลท�าให้ผู้เดินทางเกิดอาการ Jet Lag  
หรือมึนงงจากการเปลี่ยนเวลา คือ เวลาท่ี LA จะตรงกันข้าม
กับประเทศไทย เช่น หาก LA เป็นเวลาเช้า ที่ประเทศไทยจะ
เป็นเวลากลางคืน โดยเวลาที่ไทยจะเร็วกว่า 14 ชั่วโมง

อาหารไทยในแอลเอ 

 หลังจากลงเครื่องบินที่สนามบิน LAX มื้อแรกที่จะ
ช่วยให้หายจากอาการมึนงงจากการเปลี่ยนเวลา ก็ต้องเป็น
อาหารไทยรสจดั ร้านอาหารไทยร้านแรกคอื ร้านอาหารเรอืนแพ 
ตั้งอยู่ที่ Thai Town เป็นร้านที่เรียบง่าย แบบไทย มีอาหาร          
ขึ้นชื่อ คือ ต้มย�ากุ้ง และอื่นๆ อีกหลายเมนูไม่ว่าจะเป็น                     
กระเพราหมสูบั ลาบ น�า้ตก ต้มแซ่บกระดกูหมอู่อน ส้มต�า ไก่ย่าง 
โดยรสชาติ อร่อยถูกปากคนไทย จนนึกว่านั่งกินอยู่ที่เมืองไทย 
ครบทั้งคุณภาพความอร่อยและปริมาณที่จัดเต็มจริงๆ                   
 ส่วนอีกร้านคือ ร้านแพรว ตั้งอยู่แถว Melrose /
Normandie  ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่หน่วยงานไทยใน LA นิยม
โทรสั่งเป็นมื้อกลางวัน บรรยากาศในร้านตกแต่งเหมือน                   
ร้านอาหารไทยท่ัวไป และมป้ีายรูปรายการอาหารท่ีผนงัของร้าน 
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เบอร์เกอร์…เมนูเร่งด่วนแสนอร่อย 

 ส�าหรับเมนูเร่งด่วน ด้วยสโลแกน อิ่มอร่อยง่ายๆ 
รวดเรว็ คงหนไีม่พ้นพวกเบอร์เกอร์ทัง้หลายไม่ว่าจะเป็นเน้ือหมู 
เนือ้ปลา เนือ้ไก่ แต่ท่ีขึน้ชือ่ว่าอร่อยมากท่ี LA คอื ร้านแมคโดนลั             
เบอร์เกอร์ โดยเมนเูบอร์เกอร์ประเภทเนือ้ย่าง ทีค่งกลิน่หอมกรุน่
ของเนือ้ย่าง  ซึง่ร้านนีจ้ะมขีนาดใหญ่มาก และเครือ่งดืม่สามารถ
เติมได้ไม่อั้น เลือกกดได้เองตามใจชอบ แบบบริการตัวเอง  
 อกีร้านทีม่โีอกาสแวะคอื ร้านคาร์ลซ จเูนยีร์ (Carl’s Jr) 
ซึ่งมีสาขามากกว่า 3,100 สาขา ใน 45 รัฐ ใน LA ขอแนะน�า
เบอร์เกอร์เนื้อดับเบิ้ลชีส ชิ้นใหญ่มาก  เครื่องดื่มที่สามารถ     
เติมได้ตลอดเช่นกัน ถ้าให้คะแนนความอร่อยส่วนตัวชอบร้าน 
Carl’s Jr มากกว่า เป็นเบอร์เกอร์ที่หอมกลิ่นเน้ือย่างอร่อย    
ลงตัวมากๆ กับซอสสูตรเฉพาะของร้าน รวมกับความเข้มข้น
ของชีส 

”

”

อร่อยถกูปากคนไทย

จนนกึว่านัง่กินอยูท่ีเ่มอืงไทย

ครบทัง้คณุภาพความอร่อย

และปริมาณทีจ่ดัเตม็จริงๆ

:: ข้าวราดกระเพราหมสูบัไข่ดาวขนาดจมัโบ้ทีร้่านแพรว

:: เบอร์เกอร์เน้ือดับเบ้ิลชีสช้ินใหญ่ ร้านคาร์ลซ จูเนียร์ (Carl’s Jr)

Happy Hour @ Starbucks Store

 ถึงเวลาเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มแฟรบปูชิโน่ปั ่น       
แสนชื่นใจเพียงคร่ึงราคา ซ่ึงเป็นช่วง Happy Hour ที่                     
ร้านสตาร์บคั จดัรายการระหว่างวนัที ่4 - 13 พฤษภาคม 2555 
เฉพาะช่วงเวลา 15.00 - 17.00 น. เท่านั้น ซึ่งเครื่องดื่ม                 
ยอดนิยมคนไทยอย่างคาราเมลแฟรบปูชิโน่ หรือคาปูชิโนปั่น              
ราดคาราเมล ที่รสชาติอร่อยหวานมันกาแฟไม่แรงจนเกินไป 
อร่อยแล้วยังลดราคาอีกร้อยละ 50 ปกติ 3.75 เหรียญสหรัฐฯ 
ลดเหลอื 1.88 เหรยีญสหรฐัฯ สมเป็นช่วง Happy Hour จรงิๆ 
นอกจากเครื่องดื่มพวกกาแฟ โกโก้ ชาเขียวแล้ว ยังมีผลไม้ปั่น
อย่างสตอเบอรี่ กีวี แบบสมูทตี้ด้วย  จึงไม่พลาดที่จะแวะดื่ม
เครื่องดื่มอร่อยๆ 

:: ช่วง Happy Hour ท่ีร้านสตาร์บัค

ส�าหรับเมนูครั้งนี้เน้นอาหารจานเดียว เริ่มจากกระเพราหมูสับ
ไข่ดาวราดข้าว ทีต้่องตะลงึกับจานข้าวทีใ่หญ่มากๆ  ส้มต�าปมู้า
รสชาติครบเครื่อง ก๋วยเตี๋ยวเป็ดและก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามใหญ่  
เป็นอีกมื้อที่อิ่มอร่อยแบบไทยๆ ได้ที่ LA ค่ะ
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กุ้งตัวโต @ Boiling Crab

 ร้าน Boiling Crab อยู่แถวย่านเกาหลีทาวน์ ซึ่ง             
เจ้าของร้านเป็นชาวเกาหลี ท่ีคิดสร้างสรรค์ท้ังรูปแบบและ              
เมนูอาหารที่อร่อยและแปลกไม่เหมือนใคร เป็นร้านที่มีลูกค้า
เข้าออกตลอดเวลา ดังนั้น ขอแนะน�าให้โทรศัพท์จองโต๊ะล่วง
หน้า ก่อนจะไปถึงเมนูอร่อยๆ ต้องบอกเรื่องรูปแบบการกิน
อาหารที่ร้านนี้ที่แปลกไม่เหมือนใคร คือ จะใช้กระดาษมันยาว
ปูคลุมโต๊ะ จากนั้นพนักงานจะบริการใส่พลาสติกกันเปื้อนให้
ลกูค้า พร้อมแจกช้อนโดยไม่มจีานให้ ซึง่ความแปลกจะอยูต่รงที่
เราต้องละเลงอาหารลงบนโต๊ะและใช้มือหยิบอาหาร
 อาหารท่ีนี่ถ้าคลุกเคล้าน�้าซอสจะบริการเป็นถุง   
พลาสตกิใส ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดทีห่ัน่เป็นชิน้ๆ คลกุเนยทีร่สชาติ
หอมหวานน่ารบัประทานมาก  และพลาดไม่ได้กบักุง้ตัวโตทีฉ่�า่
ด้วยน�้าซอสหอมมันกุ้งและมีเครื่องเทศสับละเอียดทั้งแบบ      
เผ็ดน้อย และเผ็ดมาก คลุกกับข้าวร้อนๆ ลดความเผ็ดด้วย      
เฟรนฟรายที่ทอดได้กรอบนุ่ม และปลาทอดที่ดูแล้วเหมือน       
ไก่ทอดมากกว่า ท่ีท้ังกรอบและนุม่อร่อย เคร่ืองด่ืมเป็นแบบเตมิ
ได้ไม่อั้น เป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องมาลอง

:: บรรยากาศสบายๆ ทีร้่าน Boiling Crab

:: กุ้งตวัโตแสนอร่อยท่ีร้าน Boiling Crab

อาหารญี่ปุ่น @ Kiku Sushi

 ร้าน Kiku Sushi อยูใ่นย่านเกาหลทีาวน์ เป็นร้านเลก็ๆ 
ที่น่ารัก ทางร้านจะถ่ายรูปลูกค้าทุกโต๊ะที่มารับประทานอาหาร
ติดโชว์ที่ร้านด้วยค่ะ และร้านตั้งอยู่ไม่ไกลจากส�านักงานของ    
บีโอไอที่ LA พ่อครัวญี่ปุ่นปรุงอาหารได้น่ารับประทานมาก  
อย่าง อุด้งเนื้อ เส้นหนานุ่ม น�้าซุปอร่อยเข้มข้นกลมกล่อม        
อุด้งเท็มปุระ จะแยกเท็มปุระใส่ตะกร้าสานเล็กๆ เพื่อให้                
กรอบนาน  ส่วนราเมงเนื้อ ชามนี้เส้นจะเล็กและเหนียวนุ่ม    
น�า้ซปุเผ็ดเล็กน้อยคล้ายมาม่ารสต้มย�าบ้านเรา และเรนโบว์สลัด 
มีผักสดหวานกรอบวางปลาดิบเรียงเป็นสายรุ้งน่าทานมากๆ 
ส่วนเครือ่งดืม่ต้องชาเขยีวร้อนทีห่อมกลิน่ข้าวคัว่ด้วย เป็นแบบ
เติมไม่อั้น ปิดท้ายรายการอาหารมื้อนี้  ซึ่งบรรยากาศของร้าน
ท�าให้รู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นที่ถูกรายล้อมด้วยคนต่างชาติที่เป็น
ลูกค้าประจ�าของร้านนี้ค่ะ

”

”

ร้าน Boiling Crab 

อยูแ่ถวย่าน K-Town

 ซึง่เจ้าของร้านเป็นชาวเกาหลี 

ทีช่่างคดิสร้างสรรค์

ทัง้รปูแบบและเมนอูาหารทีอ่ร่อย

และแปลกไม่เหมอืนใคร

”

”

ถงึเวลา

เพลดิเพลินกบัเคร่ืองดืม่

แฟรบปูชิโน่ป่ันแสนช่ืนใจ

เพยีงคร่ึงราคา
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:: บรรยากาศรอบๆ ร้าน Kiku กบัเมนอูาหารญีปุ่น่

”

”

และทีพ่ลาดไม่ได้คอื 

Small Octopus

 ปลาหมกึยกัษ์ตวัจิว๋ 

ทีเ่ป็นสดุยอดความอร่อย

ในมือ้นีเ้ลย

ปิ้งย่าง @Tahoe Galbi

 ร้านสุดท้ายคือ ร้านทาโฮ่ (Tahoe Galbi) ซึ่งได้รับ   
ค�าแนะน�าจากผูท้ีไ่ด้ล้ิมรสความอร่อยของร้านนีม้าแล้ว  โทรศพัท์
จองโต๊ะจะได้ไม่ต้องรอนาน ร้านทาโฮ่ เป็นอาหารประเภท      
ป้ิงย่างแบบบฟุเฟ่ต์ แนว Korean B.B.Q. หากมากนิช่วงกลางวนั 
เวลา 11.00 - 15.00 น. ราคาต่อหวัอยูท่ี ่11.99 เหรยีญสหรฐัฯ 
(จนัทร์ - พฤหสับด)ี และ 12.99 เหรยีญสหรฐัฯ (ศกุร์ - อาทติย์)  
ส่วนช่วงเยน็ตัง้แต่ 15.00 - 23.00 น. ทางร้านปิดรบั order สีทุ่ม่ 
ราคาต่อหวัม ี3 ราคา คอื 17.99 เหรยีญสหรฐัฯ 19.00 เหรยีญ-
สหรัฐฯ และ 21.00 เหรยีญสหรฐัฯ ซึง่เซต็สดุท้ายนีจ้ะคุ้มทีส่ดุค่ะ

 บรรยากาศในร้านช่วงเยน็ส่วนใหญ่จะเป็นวยัรุน่เกาหลี 
ทีม่ากบัเพือ่นๆ ซึง่ยนืรอควิอยูเ่หมอืนกนั ซึง่ทางร้านจะเรยีกชือ่
ตามควิทีจ่องถ้าโต๊ะว่าง และพาไปทีโ่ต๊ะนัง่พร้อมเสร์ิฟเครือ่งเคยีง
ของเกาหล ีอย่างเช่นสลดัผกัชามใหญ่  กมิจผิกักาดขาว แตงกวา 
ซึง่กมิจท่ีิร้านนีอ้ร่อยมาก และเติมได้ไม่อัน้เช่นกนั  ส�าหรบัเซ็ต 
21.00 เหรยีญสหรฐัฯ จดัเตม็ด้วยเนือ้โกเบ เนือ้หมกั เนือ้ B.B.Q. 
ลิ้นวัว กุ้ง ปลาหมึกยักษ์ตัวเล็ก เนื้อหมู หมู B.B.Q. และอีก
หลายอย่างมากมาย  โดยทางร้านจะบรกิารครัง้ละ 4 ถาด และ
สั่งเพิ่มได้โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้หมด 4 ถาด

 มื้อนี้เราเริ่มต้นจากเนื้อโกเบ ซึ่งเป็นเนื้อที่อร่อยและ
แพง มาประเดมิก่อน โดยเนือ้โกเบจะหมักด้วยซอสซึง่เป็นสตูร
ของทางร้าน ท�าให้ได้รสชาตทิัง้หวานและนุม่ ตามด้วยเนือ้หมกั
ทีอ่ร่อยไม่แพ้เนือ้โกเบ จนลมืกุง้ย่างเลย ส่วนลิน้ววัจะสไลด์บาง
ดูน่ากินและอร่อยกว่าที่คิด จึงเป็นอีกหนึ่งรายการที่สั่งเพิ่มถ้า
หมดถาด และที่พลาดไม่ได้คือ small Octopus ปลาหมึกยักษ์
ตัวจิ๋ว ที่เป็นสุดยอดความอร่อยในมื้อนี้เลย ด้วยความสดของ
ปลาหมึกที่คลุกคล้าด้วยซอสปรุงรสของร้าน Tahoe ท�าให้เป็น
ปลาหมึกยักษ์จิ๋วที่เนื้อหวานและไม่เหนียว อร่อยมากจนรู้สึก
เหมือนว่ารสชาติได้แทรกซมึสูเ่ส้นเลอืดเลย และอีกรายการคอื
หมสูามชัน้ที่ไม่เหมือนหมูสามชั้นบ้านเรา คือ เป็นหมูชิ้นใหญ่ที่
มันหมูแตกลายเหมือนเน้ือวัวเลย ค�าแรกที่รับประทานเข้าไป
ต้องตะลึงกับความอร่อยที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียว เพลิดเพลินกับ
ความอร่อยจนอิม่สดุๆ กนัถ้วนหน้า และการบรกิารทีน่่ารกัของ
พนกังานร้าน Tahoe  หากมโีอกาสต้องแวะมากนิอกีแน่นอนค่ะ
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             สิง่หนึง่ทีเ่ป็นธรรมเนยีมของทกุร้านอาหารในสหรฐัฯ 
คือค่าทิป ซึ่งใช้ค�าว่า Gratuity โดยจะแสดงค่าทิปไว้ท้าย         
ใบเสร็จ ว่าเราจะให้ทิปที่ร้อยละ 10 Gratuity หรือร้อยละ 15 
Gratuity หรือร้อยละ 20 Gratuity ของราคาอาหาร ซึ่งจะวาง
ค่าทิปให้หลังจากจ่ายค่าอาหารแล้วค่ะ
 เป็นอย่างไรบ้างค่ะกับหลายเมนูอร่อยที่ต้องลองหาก
ได้ไปเยอืน LA หวงัว่าจะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัท่าน
ผู้อ่านหลายท่านได้ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมการกินที่หลากหลาย      
ในครั้งนี้

:: บรรยากาศความอร่อยทีร้่าน Tahoe กบั small Octopus แสนอร่อย

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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บีโอไอ 

พาชมรถไฟฟ้า BMCL 

บทความพิเศษ
ยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์

ศิรพันธ์  ยงวัฒนานนท์

นิศารัตน์  เขียนนิล

 เมือ่วนัท่ี 21 มิถุนายน 2555 คณะของบโีอไอได้เข้าเยีย่มชมการดำาเนนิงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร   

สายเฉลมิรชัมงคล หรอืรถไฟฟ้า MRT ณ บรษิทั รถไฟฟ้ากรงุเทพ จำากดั (มหาชน) หรอื Bangkok Metro Public 

Company Limited (BMCL) ผูร้บัมอบสมัปทานการเดินรถไฟฟ้ามาจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) โดยมนีายธานนิทร โยมไธสง หวัหน้าควบคมุการเดนิรถ เป็นผูบ้รรยายสรปุและนำาคณะเข้าเยีย่มชม

รถไฟใต้ดินโครงการแรกของไทย

 รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน�้าเงิน (Metropolitan 
Rapid Transit Chaloem Ratchamongkhon Line, MRT 
Blue Line) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า รถไฟฟ้า MRT เป็นโครงการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใต้ดนิโครงการแรกของไทย และเป็นหวัใจ
ส�าคัญภายใต้แผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในเขต
กรุงเทพฯ และพื้นที่ต่อเนื่อง 
 ส�าหรับแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางใน     
เขตกรงุเทพฯ และพืน้ทีต่่อเนือ่ง เป็นแผนทีริ่เริม่ในปี 2541 โดย
ความร่วมมือของส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้เร่ง
ด�าเนนิงาน โดยร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) กรงุเทพมหานคร (กทม.) และ ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ 
กระทรวงการคลัง (สบน.) เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนแม่บท
ระบบขนส่งมวลชนในกรงุเทพฯ เดมิ ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ของวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 และความล้มเหลวของโครงการ   
โฮปเวลล์
 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล ด�าเนนิการ
และบริหารจัดการโดย บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
(Bangkok Metro Public Company Limited) หรอืเรยีกย่อๆ 
ว่าบริษัท BMCL ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 ใน
เครือบรษิทัก่อสร้างรายใหญ่ของไทย คอื บรษิทั ช. การช่าง ได้
ท�าสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
กบั รฟม. เม่ือวนัที ่1 สงิหาคม 2543 ในการรบัสมัปทานบรหิาร
การเดินรถไฟฟ้า MRT เป็นระยะเวลา 25 ปี นบัต้ังแต่วนัทีเ่ปิด
ให้บริการ
 บริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 
11 พฤษภาคม 2547 และได้เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT 
เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2547 โดยได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจาก
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิฯ 
พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีทรงเปิดการเดนิรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายเฉลมิรชัมงคล เส้นทางเริม่ตนัจากสถานหีวัล�าโพง 
ถึงสถานีบางซื่อ อย่างเป็นทางการ 
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”

”

ในปี 2554 

มกีารให้บริการเดนิรถไฟฟ้า

โดยเฉลีย่ 2.2 แสนเทีย่วต่อวนั

ซ่ึงคาดว่าจะเพิม่เป็น 

2.5 แสนเทีย่วต่อวนั

และ 3 แสนเทีย่วต่อวนัในปี 2555

และปี 2556 ตามล�าดบั

รถไฟฟ้า 19 ขบวน 

ให้บรกิาร 2.2 แสนเทีย่วต่อวนั

 รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล มรีะยะทางรวม     
20 กโิลเมตร มเีส้นทางเริม่ต้นทีส่ถานหีวัล�าโพง ผ่านถนนพระรามที ่4 
เลี้ยวเข้าถนนรัชดาภิเษก ผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์        
ถนนอโศก สี่แยกพระรามที่ 9 สี่แยกสุทธิสาร เลี้ยวเข้าถนน
ลาดพร้าวทีแ่ยกรชัดา - ลาดพร้าว ผ่านห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลั-
ลาดพร้าว สวนจตจุกัร สถานขีนส่งหมอชติ เข้าถนนก�าแพงเพชร 
สิ้นสุดที่สถานีรถไฟบางซื่อ

 ปัจจุบันรถไฟฟ้า MRT มีจ�านวนทั้งหมด 19 ขบวน 
โดยจ�านวนขบวนที่วิ่งจะถูกก�าหนดโดยปริมาณผู้โดยสารใน
แต่ละช่วงเวลา  ในช่วงเช้า รถไฟฟ้าจะถูกน�ามาวิ่งครบทั้ง 19 
ขบวนเพือ่รองรบัปรมิาณผูโ้ดยสาร ซึง่เป็นกลุม่คนท�างาน นกัเรยีน 
และนกัศกึษาเป็นหลกั ในขณะทีช่่วงเยน็ซึง่เป็นช่วงทีม่ปีรมิาณ
ผูโ้ดยสารหนาแน่นเช่นเดยีวกนั รถไฟฟ้าจะถูกน�ามาให้ด�าเนนิการ 

18 ขบวน และในช่วงที่มีปริมาณผู้โดยสารไม่หนาแน่น จะมี
รถไฟฟ้าจ�านวน 12 ขบวนให้บรกิารแก่ผูโ้ดยสาร จากข้อมลูของ
ทาง BMCL ในปี 2554 มีการให้บริการเดินรถไฟฟ้าโดยเฉลี่ย 
2.2 แสนเท่ียวต่อวัน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 2.5 แสน
เที่ยวต่อวัน และ 3 แสนเที่ยวต่อวัน ในปี 2555 และปี 2556 
ตามล�าดับ

ปลอดภยั สะดวก รวดเรว็ เชือ่ถอืได้ 

และตรงเวลา

 บริษัท BMCL ได้ด�าเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ที่เป็น
หนึ่งเดียว คือ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน    
ชั้นน�าของโลก ด้วยคุณภาพการบริการที่ประทับใจ และเป็น  
อีกหนึ่งทางเลือก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนเพื่อการ
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว 
เชื่อถือได้ และตรงเวลา 
 บรษิทัฯ ได้บรหิารจดัการรถไฟฟ้า MRT อย่างมรีะบบ 
และได้รบัการรบัรองในระดบัมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ จาก
หน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้แก่ ระบบ
บรหิารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 Version 2008 ระบบ
การจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามมาตรฐาน GOZ 
18001 Version 2007 ระบบการจดัการสิง่แวดล้อมตามมาตรฐาน 
ISO 14001 Version 2004 ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจ
ของ BMCL ได้ตามเป้าหมาย และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชน 
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 ปลอดภัย รถไฟฟ้า MRT มีระบบการรักษาความ
ปลอดภยัทีไ่ด้มาตรฐาน ทัง้ในส่วนของโครงสร้างหลกั ตวัรถไฟฟ้า 
และสถานี 
 การท�างานหลักของรถไฟฟ้า MRT ควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้การก�ากับดูแลของ     
เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์
 สะดวก ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT มสีิง่อ�านวยความ
สะดวกต่างๆ อาทิ แผนท่ีเส้นทางเดินรถไฟฟ้า ลิฟต์ส�าหรับ     
ผูพ้กิาร โดยมพีนกังานประจ�าให้การดูแลเพือ่ความสะดวกและ
ปลอดภยั เครือ่งออกเหรยีญโดยสารอตัโนมตั ิศนูย์การค้าภายใน
สถานี ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทไว้คอยให้บริการ
 ประชาชนสามารถใช้รถไฟฟ้า MRT เพื่อเชื่อมต่อไป
ยงัสถานทีต่่างๆ อาทิ สถานรีถไฟหัวล�าโพง สถานรีถไฟฟ้า BTS 
ห้างสรรพสนิค้า และสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ โทรศพัท์สาธารณะ 
รวมถึงสัญญาณการใช้โทรศพัท์เคลือ่นที ่ตูฝ้ากถอนเงนิอัตโนมตัิ
ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ พื้นที่จอดแล้วจร ตลอดเส้นทาง
เดนิรถไฟฟ้า MRT กว่า 12 แห่ง สามารถรองรบัรถยนต์ได้กว่า 
5,000 คัน 
 รวดเร็ว รถไฟฟ้า MRT ใช้เวลาในการเดินทางจาก
สถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง ได้ในเวลาที่รวดเร็ว โดยใช้เวลา
เดินทางจากสถานีหัวล�าโพง ถึงสถานีบางซื่อ เพียง 30 นาที
เท่านั้น 
 เชือ่ถอืได้ รถไฟฟ้า MRT ทกุขบวนต้องผ่านการตรวจ
ความพร้อมก่อนออกให้บริการในแต่ละวัน จากศูนย์ซ่อมบ�ารุง
ทีป่ฏบิตังิานภายใต้มาตรฐานระดบัสากล จงึมัน่ใจได้ว่ารถไฟฟ้า 
MRT สามารถให้บริการได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
 ตรงเวลา รถไฟฟ้า MRT ตรงต่อเวลาเสมอ เพื่อให้  
ผู้โดยสารเดินทางได้ตามเวลาที่ก�าหนด

ระบบควบคมุการเดนิรถในห้อง CCR

 ระบบการท�างานของรถไฟฟ้าจะถกูจดัการ และควบคมุ 
จากอาคารศนูย์ควบคมุการปฏบิตักิาร โดยห้อง CCR (Central 
Control Room) จะเป็นห้องควบคมุการเดนิรถหลกั โดยประกอบด้วย 
3 ระบบหลัก คือ

:: ห้อง CCR (Central Control Room) ควบคมุการเดนิรถ

ระบบควบคมุการเดนิรถจากส่วนกลาง  (Centralized 
Trafffiific Control : CTC) เป็นระบบคอมพิวเตอร์
อัตโนมัติที่ถูกใช้ในการควบคุมรถไฟฟ้าให้วิ่ง ตาม
ตารางการเดินรถได้อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย 

1. 

2.

3.

ระบบ Automatic Train Operation 
(ATO) เป็นระบบควบคมุการท�างานและ
การวิ่งของรถ 
ระบบ Automatic Train Protection 
(ATP) เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุม
ความเร็ว ระยะห่างระหว่างรถไฟ 
ระบบ Interlocking ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
ในการก�าหนดเส้นทางของรถไฟฟ้าไม่ให้
วิ่งทับซ้อนเส้นทางกัน

-

-

-

ระบบ SCADA (Supervisory Control And Data                 
Acquisition) เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมระบบ
ต่างๆ ภายในอุโมงค์และรางรถไฟฟ้าใต้ดิน ซ่ึง
ประกอบด้วยระบบอากาศภายในอุโมงค์ ระบบ
ไฟฟ้าก�าลัง และระบบแสงสว่างภายในอุโมงค์
ระบบการสื่อสาร (Communication System)  
จะดูแลระบบต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น ระบบ 
Touch Screen  วทิยพุกพา  CCTV  ประกาศสาธารณะ 
สายตรง และมือถือ

”

”

ระบบการเดนิรถ 

ต�าแหน่ง เส้นทาง สถานะ

ของรถไฟฟ้าและราง

จะถกูแสดงผลแบบ Real - Time 

บนหน้าจอขนาดใหญ่

ในห้อง CCR



ก
ร
ก
ฎ
า
ค
ม
 
2
5
5
5

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL50

 รูปแบบการท�างานในห้อง CCR นัน้ ระบบการเดนิรถ 
ต�าแหน่ง เส้นทาง สถานะของรถไฟฟ้าและราง จะถกูแสดงผล
แบบ Real - Time บนหน้าจอขนาดใหญ่ในห้อง CCR โดย
พนักงานจะสามารถเฝ้าติดตามและตรวจสอบต�าแหน่งของ
รถไฟฟ้าแต่ละขบวน สถานะของรางรถไฟฟ้า รวมถึงระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดในแต่ละสถานี ผ่านทางจอภาพขนาดใหญ่ได้ 
โดยระบบนัน้เป็นระบบปิด ท�าให้สามารถมัน่ใจได้ว่า ระบบการ
เดินรถไฟฟ้าใต้ดิน จะไม่สามารถถูกเจาะจากบุคคลภายนอก
ผ่านเครือข่ายต่างๆ ได้  
 ในการท�างาน  เจ้าหน้าทีแ่ต่ละคนจะมเีครือ่งคอมพิวเตอร์ 
เพื่อใช้ควบคุมการท�างานในแต่ละส่วน โดยจะมีการส�ารอง  
เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้หนึ่งเครื่อง หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
เจ้าหน้าที่คนใดมีปัญหา ในขณะเดียวกัน หากเกิดเหตุการณ์    
ท่ีท�าให้ห้อง CCR ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น เกิดอัคคีภัย 
หรือไฟฟ้าขัดข้องในศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการแล้ว เจ้าหน้าที่
สามารถควบคุมระบบรถไฟฟ้าผ่านห้อง CCR ส�ารอง ซึ่งอยู่ที่
ศูนย์ซ่อมบ�ารุงได้เช่นเดียวกัน

การซ้อมกู้รถไฟฟ้าที่ตกราง
การซ้อมเหตุไฟไหม้ภายในสถานี และ
ภายในขบวนรถไฟฟ้า
การจับตัวประกัน และการก่อการร้าย
การถูกโจมตีด้วยก๊าซพิษ
การขู่วางระเบิด และสถานการณ์อื่นๆ 

•
•

•
•
•

 นอกจากตัวระบบการท�างานที่ส�าคัญแล้ว เจ้าหน้าที่
หรอืผูป้ฏบิตังิาน ซึง่หลากหลายต�าแหน่งในแต่ละต�าแหน่งมหีน้าที่
และบทบาทอย่างชัดเจน ดังนี้
 เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถในเส้นทางหลัก              
รบัผิดชอบควบคุมการเดนิรถในเส้นทางหลกัหรอืในอโุมงค์ โดย

ท�าการตรวจสอบและควบคมุการเดนิรถ ผ่านระบบคอมพวิเตอร์
เชื่อมต่อระยะไกล
 เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถในส่วนซ่อมบ�ารุง ท�า
หน้าทีค่ล้ายกบัเจ้าหน้าทีก่ารควบคมุการเดนิรถในเส้นทางหลกั 
แต่จะดูแลรับผดิชอบเฉพาะพืน้ท่ีในบริเวณศูนย์ซ่อมบ�ารุงเท่านัน้
 เจ้าหน้าทีค่วบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์ หรอื วศิวกร
ควบคุมระบบงานซ่อมบ�ารุง ท�าหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบ
การท�างานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ ผ่านระบบ SCADA 
กรณีที่ระบบ SCADA ตรวจพบอุปกรณ์ที่บกพร่อง ก็จะท�าการ
แจ้งเตอืนเจ้าหน้าทีค่วบคมุฯ ให้รบัทราบ เพือ่ประสานงานแก้ไข
เจ้าหน้าทีต่ดิต่อประสานงานและดแูลความปลอดภยั ท�าหน้าที่
ควบคุมการสื่อสารต่างๆ และควบคุมความปลอดภัย ควบคุม
ระบบ CCPV และจอ Monitor CCPV รวมถึงระบบประกาศ
สาธารณะ และระบบส่งข้อความส้ัน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเข้าระงับเหตุ เช่น 
ศนูย์เอราวณั ส�าหรบักรณต้ีองการรถปฐมพยาบาล ส�านกัป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ หรือเจ้าหน้าที่
ต�ารวจ ในกรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาท
 หวัหน้าเจ้าหน้าทีค่วบคุมการเดนิรถ ท�าหน้าท่ีควบคมุ
และดูแลการปฏบิติัการท้ังหมดในห้องควบคุมการเดินรถ ตรวจ
สอบการท�างานของเจ้าหน้าที่ทุกต�าแหน่ง และท�าหน้าที่อนุมัติ
ค�าสั่งที่มีผลต่อความปลอดภัย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้มีการ
แต่งตัง้ผูจ้ดัการเหตกุารณ์ให้เข้าไปแก้ไขสถานการณ์ และประสาน
การท�างานของเจ้าหน้าทีกู่ภ้ยัและหน่วยงานสนบัสนนุอื่นๆ เพื่อ
ให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 
 เจ้าหน้าท่ีทุกต�าแหน่งจะมีการฝึกซ้อมอย่างสม�า่เสมอ 
โดยใช้เครื่องจ�าลอง Simulator และฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งมีสถานการณ์ต่างๆ ที่ฝึกซ้อมดังนี้
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ศูนย์ซ่อมบำารงุ  

เป็นมากกว่าซ่อมบำารงุรถไฟฟ้า

 ในด้านการซ่อมบ�ารงุรถไฟฟ้านัน้ BMCL ได้มกีารท�า
สัญญากับทางบริษัท Siemens System ประเทศเยอรมนี ให้
เป็นผู้ด�าเนินการวางแผน  และดูแลการซ่อมบ�ารุงตัวรถไฟฟ้า 
และระบบเป็นเวลา 10 ปี โดยทางบรษัิท Siemens ได้ส่งทมีงาน
และผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ มาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่
ในศูนย์ซ่อมบ�ารุงเป็นระยะ เพื่อให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา ดูแล 
ซ่อมบ�ารุงระบบรถไฟฟ้าและตัวขบวนรถไฟฟ้า 
 งานซ่อมบ�ารงุจะด�าเนนิการในช่วงเวลาทีร่ถไฟฟ้าปิด
ให้บริการ (ภายหลังเวลา 0.00 น.) เพื่อไม่ให้เป็นการขัดขวาง
การให้บริการปกติ โดยบริษัท BMCL มีจ�านวนพนักงาน         
ซ่อมบ�ารุงอยู่ประมาณ 300 คน 
 นอกเหนือจากการซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้าแล้ว ยังมีงาน
ท�าความสะอาดรถไฟฟ้า โดยในแต่ละวัน รถไฟฟ้าทุกขบวนจะ
ถูกน�ามายังโรงซ่อมบ�ารุงเพื่อท�าความสะอาด เพื่อให้รถไฟฟ้า
อยู่ในสภาพที่สะอาด และเหมาะส�าหรับการให้บริการแก่           
ผู้โดยสาร 
 บรเิวณศนูย์ซ่อมบ�ารงุ ยงัมพีืน้ทีก่�าหนดให้เป็นสถานที่
ขับทดสอบรถไฟฟ้า โดยจะเป็นรางวิ่งทดสอบรถไฟฟ้า เพ่ือใช้
ในการตรวจสอบสภาพรถไฟฟ้าก่อนจะน�าไปใช้งานจริง เพ่ือให้
มคีวามมัน่ใจได้ว่ารถไฟฟ้าทุกคนั อยู่ในสภาพท่ีพร้อมให้บรกิาร
แก่ผู้โดยสารอย่างปลอดภัย

 นอกจากนัน้ ในช่วงสถานการณ์น�า้ท่วมปี 2554  BMCL 
ยงัได้ตดิตัง้ผนงัโลหะเหลก็ความสงู 1.50 เมตร เป็นการเพิม่เตมิ
บรเิวณสถานทีีม่คีวามเสีย่งต่อการถกูน�า้ท่วม เมือ่รวมกบัความสูง
จากพื้นถนน 1.20 เมตร ดังนั้น สถานีที่มีความเสี่ยงต่อน�้าท่วม
จะสามารถป้องกนัน�า้ท่วมได้สงูถงึ 2.70 เมตร ในขณะเดยีวกนั 

MRT กบัอบุตภิยัทีค่าดไม่ถงึ

 อบุตัเิหตรุถไฟฟ้าชนกนัทีส่ถานศีนูย์วฒันธรรมฯ เม่ือ
วันที่ 17 มกราคม 2548 หลังจากรถไฟฟ้า MRT เปิดให้บริการ
เพียง 7 เดือน ก็มีอุบัติเหตุรถไฟฟ้าชนกันเป็นครั้งแรกและครั้ง
เดียว ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคาดคิดว่าจะเกิดข้ึนได้ เนื่องจาก
ระบบของรถไฟฟ้านั้นเป็นระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์          
ทัง้สิน้ จึงไม่น่าจะเกิดความผิดพลาดจนท�าให้รถไฟฟ้าชนกันได้ 
 สาเหตุของอุบัติเหตุครั้งน้ี เกิดจากความผิดพลาดใน
การสัง่ปล่อยเบรกลมรถไฟฟ้าทีค้่างอยูบ่รเิวณทางขึน้ศนูย์ซ่อม
บ�ารงุบนดนิ ทีอ่ยูร่ะหว่างสถานศีนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
และสถานีพระราม 9 ท�าให้รถไฟฟ้าคันดังกล่าวไหลกลับไปยัง
สถานศีนูย์วัฒนธรรมฯ  ซึง่ในขณะนัน้มรีถไฟฟ้าทีก่�าลงัให้บรกิาร
แล่นออกจากสถานศีนูย์วฒันธรรมฯ ไปยงัสถานพีระราม 9 จงึ
เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมีผู้บาดเจ็บกว่า 100 ราย แต่
ไม่มีผู้เสียชีวิต
 น�า้ท่วมกรงุเทพ 2554 กับมาตรการป้องกัน  รถไฟฟ้า 
MRT ได้มกีารออกแบบสถานมีาเพือ่ป้องกนัสถานการณ์น�า้ท่วม
ไว้เป็นอย่างดี โดยสามารถสังเกตได้จากบันไดทางขึ้นตัวสถานี
จ�านวน 8 ขั้นซึ่งถูกออกแบบให้มีความสูงจากระดับพื้นถนน
ประมาณ 1.20 เมตร 

”

”

สถานทีีม่คีวามเสีย่งต่อน�า้ท่วม

จะสามารถป้องกนัน�า้ท่วม

ได้สงูถงึ 2.70 เมตร

หากระดบัน�า้สงูขึน้ถงึระดบั 

60 เซนตเิมตรจากระดบัพืน้ถนน

จะหยดุการเดนิรถทนัที

ั
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หากระดับน�้าสูงขึ้นถึงระดับ 60 เซนติเมตรจากระดับพื้นถนน  
BMCL จะประกาศหยุดการให้บริการเดินรถทันที เพื่อความ
ปลอดภัย และหากมีน�้าไหลเข้ายังสถานี ตัวสถานีได้มีการ
ออกแบบรางดกัน�า้ เพือ่ใช้ในการระบายน�า้ทีไ่หลเข้ามายงัสถานี
ไปยังบ่อพักน�้ารวม

รถไฟฟ้าไทยทางเลอืกของคนเมอืง

 จากทศิทางของราคาน�า้มันในตลาดโลกทีป่รบัตวัสงูขึน้
ตลอดเวลา ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มี
แนวโน้มจะเพิม่มากขึน้ รวมถงึความต้องการความสะดวกสบาย
และประหยัดเวลาในการเดินทาง ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินจึงเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งของคนเมือง ปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันจะ
มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคต เมื่อมี
การขยายเครอืข่ายและการเชือ่มต่อรถไฟฟ้าใต้ดินเข้ากบัระบบ 
ขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆ มากขึ้น 
 ผู้บริหาร BMCL มองว่า ในอนาคตรัฐบาลคงจะให้
ความส�าคัญกับนโยบายทิศทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน 
และระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ให้พัฒนายิ่งขึ้น รวมทั้ง BMCL 
เองก็ไม่ได้ละเลยทีจ่ะวางแผนการพฒันาระบบเส้นทางรถไฟฟ้า
ใต้ดนิ ให้สอดรบักบัวสิยัทศัน์และภารกจิของบรษิทั ควบคูไ่ปกบั
จิตส�านึกที่จะให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของรถไฟฟ้า MRT และเชือ่มต่อระบบขนส่งมวลชนอืน่ๆ ให้ไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อส่งผลให้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 
ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สุด

:: การป้องกันนำ้าท่วม นอกจากทางเข้ารถไฟฟ้าสูงกว่าพื้นถนน  

  1.20 เมตรแล้ว ยังมีผนังโลหะเหล็กความสูง 1.50 เมตร

  เป็นการเพิ่มเติม ทำาให้สามารถป้องกันนำ้าท่วมได้สูงถึง 2.70 เมตร

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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บทความพิเศษ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

 เมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม 2555 ได้เกดิเหตรุะเบดิและเพลงิไหมขึ้นที ่โรงงานผลติยางสงัเคราะห์ ของบรษัิท      

บเีอสท ีอลิาสโตเมอร์ส จำากดั  ซึง่ตัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยต้นเพลงิเกดิขึน้ที่

หน่วยผลติยางสงัเคราะห์ประเภท Polybutadiens Rubber (BR) ทีเ่ป็นวตัถุดิบผลติยางรถยนต์ ทำาให้มีผูเ้สยีชีวติ      

มากถงึ 11 คน และมผีูไ้ด้รบับาดเจบ็ 194 ราย

 หลงัเกดิเหต ุบรษัิท บเีอสท ีได้แต่งตัง้คณะผูเ้ชีย่วชาญ 
เพือ่ศกึษาหาสาเหตทุีท่�าให้เกดิเพลงิไหม้ในครัง้นี ้และวางแผน
ป้องกนั ไม่ให้เกดิเหตขุึน้อกีในอนาคต ผูเ้ชีย่วชาญเหล่านี ้มาจาก
หลากหลายสาขา ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน
ฉกุเฉนิและระบบความปลอดภยัจากบริษทั ดปูองท์ (Du Pont) 
ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าระดับโลก นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมจาก
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วศิวกรด้านระบบความปลอดภยั วิศวกร 
ด้านการผลิตและเทคโนโลย ีซึง่ได้ร่วมกนัด�าเนนิการตรวจสอบ
กระบวนการปฏบิติังานภายในโรงงาน พร้อมวางมาตรการป้องกนั
อุบัติเหตุให้รัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งทบทวนแผนรับมือกรณีฉุกเฉิน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นได้
และมักเกิดขึ้นเสมอ ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรม จะให้ความส�าคญักบัมาตรการด้านความปลอดภยั
สงูสดุ ทัง้ความปลอดภยัภายในโรงงาน และความปลอดภยัของ
ชมุชนทีอ่ยูร่อบโรงงาน โดยการน�าอปุกรณ์ เคร่ืองมอืและระบบ
ความปลอดภยัทีท่นัสมยัมาใช้ มกีารฝึกอบรมพนกังานให้มคีวามรู้ 
ความเข้าใจ และมีจิตส�านึกในการท�างานอย่างปลอดภัย แต่
อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ทั้งจากความประมาทเลินเล่อของบุคคล  
ความช�ารุดบกพร่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ และเหตุสุดวิสัย  

 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นครั้งหนึ่งแล้ว  
จะต้องไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีกซ�้าสอง โดยจะต้องเรียนรู้จากความ
ผิดพลาด  สอบสวนข้อเท็จจริง ค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ เพื่อ
ก�าหนดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก  

อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อเท็จจริง

เบื้องหลังความประมาท

้
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โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เมืองโบปาล

 อุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งร้ายแรงที่สุด
คร้ังหนึง่ในประวตัศิาสตร์ คอื กรณโีรงงานของบรษิทั ยูเนีย่น 
คาร์ไบด์ ทีเ่มอืงโบปาล ประเทศอนิเดยี เกดิการรัว่ไหลของก๊าซ 
Methyl Isocyanate (MIC) มากถึง 40 ตัน เมื่อปี 2527 ท�าให้
ชาวอินเดียเสียชีวิตทันทีถึง 3,800 คน และเสียชีวิตเพิ่มอีก
จ�านวนมากในเวลาต่อมา รวมแล้วประมาณ 2 หมืน่คน ในขณะที่
มีประชาชนอีก 1 แสนคนต้องเป็นโรคเรื้อรังตลอดชีวิต เพราะ
ได้รับสารพิษจากโรงงาน อุบัติเหตุครั้งนั้นนับเป็นตราบาปของ
ยูเนี่ยน คาร์ไบด์ ที่ท�าให้ต้องขายกิจการทิ้งในเวลาต่อมา
 อกีสองทศวรรษต่อมา ได้เกดิอบุตัเิหตอุนัเน่ืองมาจาก
ก๊าซ MIC อีกครั้งหนึ่งที่โรงงานผลิตก๊าซ MIC ของบริษัท        
ไบเออร์ ครอพไซน์ ในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐฯ ซึ่ง
เกิดระเบิดขึ้นเมื่อปี 2551 มีผู้เสียชีวิต 2 คน และบาดเจ็บอีก 
8 คน ผลการสอบสวนพบว่ามข้ีอบกพร่องหลายอย่างเกดิขึน้ใน
ช่วง Startup ซึง่ท�าให้เกดิปฏกิริิยาเคมทีีรุ่นแรงจนควบคมุไม่ได้
ส่งผลท�าให้เกดิระเบดิ โดยสะเกด็ระเบดิบางชิน้ได้พุง่ไปกระทบ
กบัถงัเกบ็ MIC แต่เคราะห์ดทีีถ่งัไม่เกดิความเสยีหายแต่อย่างใด 
มิฉะนั้นจะเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ
 ภายหลังจากการระเบิดครั้งนั้น แม้บริษัท ไบเออร์     
ครอพไซน์ ได้ซ่อมแซมโรงงานและเตรียมการจะเริ่มผลิต         
อีกครั้งหนึ่ง แต่ได้รับการต่อต้านจากประชาชน โดยยื่นฟ้องต่อ
ศาลห้ามเปิดโรงงาน ในทีส่ดุบรษิทัต้องยกธงขาวยอมแพ้ต่อพลงั
มวลชน โดยได้ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2554 ว่าจะยกเลิก
การผลิตก๊าซ MIC และจะรื้อถอนโรงงานแห่งนี้

ระเบิดโรงกลั่น BP ที่เท็กซัส

ผลของนโยบายลดค่าใช้จ่าย

 กรณขีองโรงกลัน่น�า้มนัขนาด 4.5 แสนบาร์เรลต่อวนั 
นบัว่าใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของสหรัฐฯ ของบริษทั BP ในรัฐเทก็ซสั 
ได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ท�าให้มีผู้เสียชีวิต
มากถึง 15 คน บาดเจ็บ 180 คน และประชากรมากถึง 4.3 
หมื่นคน ต้องอพยพหนีภัย สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ   
สูงถึง 4.5 หมื่นล้านบาท

 รฐับาลกลางสหรฐัฯ ได้สัง่เปรยีบเทยีบปรบับรษิทั BP 
เป็นเงิน 630 ล้านบาท พร้อมกับสั่งการให้สอบสวนข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น แทนที่จะสรุปง่ายๆ ว่าเกิดจากความประมาท แต่ได้
วิเคราะห์เชิงลึกพบว่าบริษัท BP มีนโยบายลดค่าใช้จ่าย ท�าให้
มาตรการปลอดภยัหย่อนยานลงมาก พนกังานได้รบัการฝึกอบรม
ไม่เพยีงพอ อปุกรณ์ส�าคญัภายในโรงกลัน่ช�ารดุโดย ไม่ได้ซ่อมแซม 
มาตรการความปลอดภัยหละหลวม คนงานท�างานยาวนานถงึ
ผลดัละ 12 ชัว่โมง ท�าให้ร่างกายเหน่ือยล้า ฯลฯ โดยช่วง 30 ปี
ก่อนเกิดระเบิดครั้งนี้ โรงกลั่นแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุซ�้าแล้วซ�้าอีก
มาแล้วหลายครั้ง มีคนเสียชีวิตไปแล้วรวม 23 คน

 นอกจากการสอบสวนโดยรัฐบาลกลางสหรัฐฯ แล้ว 
บริษัท BP ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ เพื่อสอบสวน     
ข้อเท็จจริง โดยประกอบด้วยกรรมการ 11 คน มีนายเจมส์      
เบเกอร์ อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัในสมยัประธานาธบิดี 
โรนัล เรแกนและอดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ
ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ บุช เป็นประธาน ส่วนกรรมการ
ประกอบด้วยผูม้ชีือ่เสยีง เป็นต้นว่า พลเรอืเอกแฟรงก์ โบว์แมน 
อดีตผู้บัญชาการเรือด�าน�้าพลังนิวเคลียร์และอดีตผู้อ�านวยการ
โครงการเรือรบนิวเคลียร์ของราชนาวีสหรัฐฯ ปัจจุบันด�ารง
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการสถาบันพลังงานนิวเคลียร์ ดร.แนนซี่ 
เลเวสนั ศาสตราจารย์ด้านวศิวกรรมศาสตร์แห่งสถาบันเทคโนโลยี
แห่งแมสซาชเูซตส์ นายพอล เทโบ อดตีรองผูอ้�านวยการ บริษทั       

”
”

 บรษิทั BP มนีโยบายลดค่าใช้จ่าย 

ท�าให้มาตรการปลอดภยั

หย่อนยานลงมาก 

พนกังานได้รบัการฝึกอบรมไม่เพยีงพอ 

อปุกรณ์ส�าคญัภายในโรงกลัน่ช�ารดุ

คนงานท�างานยาวนาน

ถงึผลดัละ 12 ชัว่โมง 

ท�าให้ร่างกายเหนือ่ยล้า
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ดูปองท์ ซ่ึงเป็นผู้เชีย่วชาญในด้านรกัษาสิง่แวดล้อม นายสเลด     
กอร์ตนั อดตีวฒุสิมาชกิและในอดตีเคยมีประสบการณ์เป็นหนึง่
ในคณะกรรมการผู้สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อ   
การร้ายถล่มอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ฯลฯ
  คณะกรรมการชุดนี้ได้น�าเสนอรายงานที่เรียกว่า      
The Baker Report เมื่อเดือนมกราคม 2550 สรุปว่าบริษัท 
BP มข้ีอบกพร่องเป็นจ�านวนมาก พนักงานภายในโรงกลัน่น�า้มนั
มีไม่เพียงพอ ท�าให้แต่ละคนท�างานหนัก วัฒนธรรมภายใน
องค์กรท�าให้พนักงานไม่กล้ารายงานปัญหาด้านความปลอดภัย 
ท้ังนี ้แม้โรงกล่ันจะมกีระบวนการตรวจสอบเป็นการภายใน แต่
ด�าเนินการพอเป็นพิธีเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งเน้นเสริมสร้างความ
ปลอดภัยโดยแท้จริงแต่อย่างใด ขณะเดียวกันผู้บริหารของ
โรงงานมีงานเอกสารที่ต้องท�ามาก ไม่มีเวลาเพียงพอส�าหรับ
การปฏิบัติงานประจ�าวัน 
 แม้ภายหลงัอบุติัเหตุ บรษัิท BP ได้ใช้จ่ายเงินมากกว่า 
3 หมื่นล้านบาท เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของ    
โรงกลัน่ แต่ส�านกังานความปลอดภยัและสขุภาพในการท�างาน 
(OHSA) ในสังกัดกระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ ได้ตรวจสอบ
พบว่า โรงกลั่นปรับปรุงระบบความปลอดภัยอย่างล่าช้ากว่าที่
ควรจะเป็น และมาตรการรกัษาความปลอดภัยยงัไม่เป็นไปตาม
กฎระเบยีบทีก่�าหนด ดงันัน้ สัง่เปรยีบเทยีบปรบัในปี 2552 เป็น
เงินเพิ่มเติมอีก 2.4 พันล้านบาท

วิกฤติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ

ปัญหาเกิดจากระบบอุปถัมภ์ 

 เหตุการณ์แผ่นดินไหวร้ายแรงท่ีสุดในญี่ปุ่นเมื่อต้นปี 
2554 ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ ของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า TEPCO  ซึ่งมีเตาปฏิกรณ์ 6 เตา อายุ 32 
- 40 ปี โดยในจ�านวนนี้มี 3 เตา ที่อยู่ระหว่างเดินเครื่อง ส่วน
ที่เหลืออีก 3 เตาก�าลังปิดอยู่เพื่อซ่อมบ�ารุง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเตา 
ที่เดินเครื่องไดห้ยุดท�างานตามทีอ่อกแบบไว้ โดยไม่ไดร้ับความ        
เสียหายจากแผ่นดินไหวแต่อย่างใด 
 แต่คลื่นสึนามิที่เกิดหลังแผ่นดินไหว 1 ชั่วโมง ซึ่งมี
ความสูง 15 เมตร ได้ซัดถาโถมเข้าใส่โรงไฟฟ้า ซึ่งมีระบบกัน
คลื่นสูงเพียง 5.7 เมตร ส่งผลท�าให้ระบบผลิตไฟฟ้าส�ารองจาก
เครื่องยนต์ดีเซลได้รับความเสียหาย เนื่องจากอาคารไม่ได้

ออกแบบให้กนัน�า้เอาไว้  โดยเชือ้เพลงินวิเคลยีร์มลีกัษณะพเิศษ 
คือ แท่งเชื้อเพลิงยูเรเนียมจะยังคงร้อนอยู่แม้ปิดเตาแล้ว         
จึงต้องแช่อยู่ในน�้าเพื่อระบายความร้อนอย่างต่อเนื่อง

 

 หลังจากไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ครอบคลุมถึง    
พื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย ส่วนระบบผลิตไฟฟ้าส�ารองของ
โรงงานไฟฟ้านวิเคลยีร์ คอื เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าแบบเครือ่งยนต์
ดีเซล ก็เสียหายจากคลื่นสึนามิเช่นเดียวกัน แม้ในระยะแรก
ไม่มีปัญหามากนัก เนื่องจากสามารถสูบน�้าเพื่อระบายความ
ร้อนโดยใช้ไฟฟ้าส�ารองจากแบตเตอรี่ แต่เม่ือไฟฟ้าส�ารองใน
แบตเตอรีใ่ช้หมดลง ท�าให้ระบบระบายความร้อนมีปัญหา ท�าให้
น�า้เดอืด แท่งเชือ้เพลงิอณุหภมูสิงูขึน้ ก่อให้เกดิการหลอมละลาย 
ส่งผลท�าให้กัมมันตภาพรังสีรั่วออกมาสู่ภายนอกเตาปฏิกรณ์
 แม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะมีอาคารครอบเตาปฏิกรณ์
อีกชั้นหนึ่ง แต่ความร้อนได้สังเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจนขึ้น ท�าให้
ก๊าซไฮโดรเจนเกดิระเบิด (ก๊าซไฮโดรเจนเกดิระเบิด ไม่ใช่ระเบดิ  
ไฮโดรเจนอย่างที่หนังสือพิมพ์เสนอข่าว) ท�าให้อาคารเสียหาย 
กัมมันตภาพรังสีจึงได้รั่วไหลออกมาภายนอก
 ภายหลงัอบุตัเิหต ุรฐัสภาของญีปุ่น่ได้ตัง้คณะกรรมการ 
10 คน โดยมปีระธาน คือ นายคิโยช ิคูโรคาว่า อดีตผูอ้�านวยการ
สภาวิทยาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น ส่วนสมาชิกประกอบด้วย
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นนกัวทิยาศาสตร์ นกักฎหมาย และคณาจารย์ 
เพือ่สอบสวนข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัเหตุการณ์รัว่ไหลของกมัมนัตภาพ   
รังสีข้ึน โดยคณะกรรมการได้จดัประชมุรบัฟังความคดิเหน็จาก

”

”

 ปัญหาทีเ่กดิขึน้มสีาเหตมุาจาก

ท้ังรฐับาล สมาชิกรฐัสภา

ข้าราชการท่ีรบัผดิชอบ

ด้านก�าหนดกฎระเบยีบความ

ปลอดภยัด้านนวิเคลยีร์ 

และบรษิทั ผลติไฟฟ้า TEPCO

ต่างมคีวามสมัพนัธ์

อย่างใกล้ชดิกนัเกนิไป
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บุคคลต่างๆ ที่มาให้ปากค�า 900 ชั่วโมง และสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องกว่า 1,167 คน จากนั้นได้จัดท�ารายงานความหนา 
641 หน้า สรปุผลการศกึษาตพีมิพ์เมือ่ต้นเดอืนกรกฎาคม 2555  
สรุปได้ว่า อุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากคลื่นสึนามิแต่อย่างใด โดย
สาเหตุหลักเป็นความผิดพลาดของมนุษย์  
 ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากทั้งรัฐบาล สมาชิก
รัฐสภา ข้าราชการที่รับผิดชอบด้านก�าหนดกฎระเบียบความ

ปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ และบริษัท ผลิตไฟฟ้า TEPCO ต่างมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันเกินไป โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าได้มี
การวิง่เต้นไม่ให้ข้าราชการปรบัปรงุกฎระเบยีบ เนือ่งจากหวัน่เกรง
ว่าจะท�าให้ต้นทุนการด�าเนินการเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้ข้าราชการ
เหล่านี้ลังเลที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มมาตรฐาน
ความปลอดภัยในระดับสากล
 กรณีอุบัติเหตุที่โรงกลั่น BP ในรัฐเท็กซัส และที่      
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟูกุชิมะ เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า      
บางคร้ังสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุนั้น ไม่ได้เกิดจากความ
ประมาทเลนิเล่อ ความผดิพลาดในการท�างาน หรอืเหตสุดุวสิยั
จากภัยธรรมชาติ หากแต่เป็นผลจากนโยบายการบริหารงาน  
ตลอดจนถึงวัฒนธรรมขององค์กรและสังคมท่ีสั่งสมกันมา      
การที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก จึงต้องอาศัยการสืบ  
ค้นหาสาเหตุอย่างตรงไปตรงมา กล้ายอมรบัความจรงิ และต้อง
พจิารณาปัจจยัอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้นอกโรงงานหรอืสายการผลติด้วย 

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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กนอ. ยุค ‘SMART’ 

ของผู้ว่าการคนใหม่ 

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพ่ิม 

บทสัมภาษณ์

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะครบรอบ 40 ปี ในเดือนธันวาคม 2555 นี้ หากเป็นบุคคลคง   

เรียกได้ว่าเข้าสู่วัยที่ “ครบเครื่อง” ทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม ตลอดจน      

ผลงานการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

:: ดร.วรีพงศ์ ไชยเพิม่ 

ผูว่้าการการนคิมอตุสาหกรรม

จากวิศวกร 4 สู่เก้าอี้ CEO

 ย้อนกลับไปเม่ือปี 2535 วิศวกรหนุ่มดีกรีด็อกเตอร์
จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เริ่มต้นเข้าท�างานที่การนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช่วงผูว่้าการชือ่ ดร.สมเจตน์  ทณิพงษ์  
ในต�าแหน่งวศิวกร 4 ด้วยอตัราเงนิเดอืน 7,690 บาท ดร.วรีพงศ์ 
หรือที่พนักงาน กนอ. เรียกอย่างสนิทสนมว่า “ดร. วี” เริ่มต้น
เกบ็เกีย่วประสบการณ์จากกองก่อสร้างและบ�ารงุรกัษา จากนัน้
ย้ายมาที่กองควบคุมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรวมเป็น
เวลาราว 3 ปี ก่อนตัดสินใจลาออกจาก กนอ. ไปท�างานใน    
ภาคเอกชน ซึง่ถอืเป็นจดุเปลีย่นครัง้ส�าคญัครัง้หนึง่ เพราะเส้นทาง
ท่ีเลอืกเดินในวนันัน้อาจท�าให้ไม่ได้มาบรรจบกับต�าแหน่งผูว่้าการ 
ในวันนี้ก็เป็นได้
 แต่ท้ายสุด ดร. วีรพงศ์ ก็ได้รับโอกาสจากผู้ว่าการฯ
ในขณะนั้นคือ ผู้ว่าฯ อัญชลี ชวนิชย์ ติดต่อให้กลับมาท�างานที่ 
กนอ. อีกครั้ง ในต�าแหน่งผู้จัดการหน่วยพัฒนาธุรกิจคนแรก

 ทว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลากรรุ่น “บุกเบิก” ได้
เริ่มต้นส่งสัญญาณแห่งการ เปลี่ยนผ่าน ท้ังจากวาระเกษียณ
อายุพนักงานที่เพิ่มจ�านวนขึ้น จนมาถึงเหตุการณ์ส�าคัญนั่นคือ
การคดัสรรผูว่้าการการนคิมอุตสาหกรรม ทีเ่สร็จสิน้ไปเมือ่เดอืน
มีนาคมทีผ่่านมา โดย 4 ปีต่อจากนี ้กนอ. ได้ต้อนรบัผูว่้าการหนุม่

นาม ดร.วรีพงศ์ ไชยเพิม่ ซึง่จดัเป็นคนคุน้เคยทัง้ของชาว กนอ. 
สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ประกอบการ เน่ืองด้วยผู้ว่าการท่านนี้ 
เป็นผู้ท่ีเติบโตขึ้นในรั้ว กนอ. โดยแท้จริง และแม้อายุอานาม 
จะยังน้อย แต่ความเข้มข้น เข้มแข็งในการท�างาน โดยเฉพาะ
วิสัยทัศน์เชิงปฏิรูป นับว่าเข้าตากรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์

การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ของ กนอ. โดยหน่วยงานใหม่นี้โฟกัสเรื่องกระบวนการเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชน สัมปทาน การให้สิทธิโครงการต่างๆ อัน
เป็นที่มาของการท�าแผนเพิ่มบทบาทภาคเอกชนของการนิคมฯ 
อย่างเป็นรูปธรรม จุดก�าเนิดบริษัทลูกของ กนอ. ในการบริหาร
ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในนิคมอุตสาหกรรม 
ทั้ง GUSCO, TISCOM, IECT  เป็นต้น
 ด้วยผลงานท�าให้ ดร. วีรพงศ์ เติบโตขึ้นเป็นฝ่าย
ยทุธศาสตร์และพัฒนาธรุกจิ กระทัง่ย้ายข้ามฟากสูป่ระสบการณ์
ภาคสนามครัง้แรก กบัต�าแหน่ง ผอ. ส�านกังานท่าเรอือตุสาหกรรม
มาบตาพุด ต่อมาเปลี่ยนเป็นฝ่ายท่าเรืออุตสาหกรรม จากนั้น
ก็ได้รับต�าแหน่งส�าคัญคือเป็น ฝ่ายอ�านวยการของท่าเรือ
อตุสาหกรรม รบัผดิชอบการบรหิารแผนงาน งบประมาณ และ
การพฒันาโครงการต่างๆ ในพ้ืนท่ี ซ่ึงช่วงดงักล่าวนีเ้องทีท่�าให้ 
ดร. วรีพงศ์ ได้รบัประสบการณ์ครัง้ส�าคัญของชีวติคือ ได้มส่ีวน
ในการแก้ปัญหามาบตาพุด ทั้งช่วงที่เกิดอุบัติภัย และคดีความ
ตามมาตรา 67 วรรคสองตามรัฐธรรมนูญ 
 “ผมยังจ�าประสบการณ์ตอนได้เลื่อนต�าแหน่งข้ึนมา
เป็นรองผูว่้าการดแูลสายงานท่าเรอืได้ด ีเพราะมโีอกาสได้ดแูล
มาบตาพดุคอมเพลก็ซ์ทัง้หมด 5 นคิมฯ กบัอกี 1 ท่าเรอืในพืน้ที่ 
ซึง่กล่าวได้ว่าเป็นภารกจิทีส่�าคญัอย่างยิง่ ในขณะนัน้มาบตาพดุ
เองมีปัญหาท่ีต้องเร่งแก้ไขสร้างความเข้าใจกับชุมชนไม่ว่าจะ
เป็น ปัญหาการประท้วงด้านส่ิงแวดล้อม การจัดการในฐานะ
เขตควบคุมมลพิษ ศูนย์ EMCC สถานีตรวจวัดต่างๆ ที่ท่าน
เห็นในวันนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตผลจากจุดเริ่มต้นในช่วงนั้น 
รวมทัง้การพฒันาท่าเรอืเพือ่รองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรม
ปิโตรเคมีระยะท่ี 3 หลังจากนั้น ผมก็ได้รับต�าแหน่งเป็นรอง       
ผูว่้าการฝ่ายยทุธศาสตร์และการเงนิ ได้กลบัมาดแูลภาคยทุธศาสตร์ 
เป็น CFO ขององค์กร ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูเ่กอืบปีจนได้เข้าร่วมการ
สรรหา และได้รับต�าแหน่งผู้ว่าการ”

แกะกล่อง “SMART”

 ด้วยความเป็นผู้มีอุปนิสัยเรียบง่าย เข้าถึงง่าย           
“วิสัยทัศน์” ของผู้ว่าการคนใหม่จึง สั้นๆ แต่ได้ใจความ  
 “โดยส่วนตัวแล้ว ผมรูส้กึว่าการนคิมฯ ต้ังรบัในหลาย
เรื่อง รวมถึงบทบาทขององค์กรในเวทีสาธารณะก็ยังไม่เด่นชัด
เท่าทีค่วร จงึเกดิความคดิว่า อยากจะเสนอวสิยัทศัน์เป็นค�าสัน้ๆ 
แต่มีความหมายที่ชัดเจนตรงประเด็น นั่นคือ “I-EA-T Moves 
SMART” ส่วนความหมายที่แฝงอยู่ในตัวอักษรค�าว่า SMART 
แต่ละตัวแบ่งออกเป็น 
 S มาจาก Strong คือ องค์กรต้องมีความแข็งแกร่ง
ทั้งทางด้านวิชาการและการเงิน
 M มาจาก Modern คอื ความทนัสมยั องค์กรของเรา
ต้องเกีย่วข้องสมัพนัธ์กบันกัลงทนุต่างชาตซิึง่ส่วนใหญ่เป็นลกูค้า
เกรด A เพราะฉะนัน้ต้องปรบัตวัให้เป็นองค์กรทีม่คีวามทนัสมยั
ทางด้านเทคโนโลยี 
 A มาจาก Agile แปลว่า แคล่วคล่อง ปราดเปรียว 
ว่องไว ผมอยากให้องค์กรของเราจิว๋แต่แจ๋ว แม้ไม่ใช้คนจ�านวนมาก
แต่ต้องปราดเปรียวว่องไวทีจ่ะท�างานต่างๆ พร้อมสนองภารกจิ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างยอดเยี่ยม
 R มาจาก Reform หมายถึง กระชับขึ้น มีการปฏิรูป
ยกระดับกระบวนการท�างานให้มปีระสทิธิภาพ ไม่ว่างานอะไร
ทีเ่คยล่าช้าหรอืสลบัซบัซ้อนเกนิไป ผมอยากเหน็การปรบัเปลีย่น
ให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้สูงสุด 
 T มาจาก Trust ท�าอย่างไรให้คนเชือ่ถือ เชือ่มัน่เรา 
ไว้ใจเรา ให้ กนอ. เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพราะท้ายที่สุด หากขาดความเชื่อ
จากทุกภาคส่วนก็คงไม่เกิดประโยชน์” 
 หวัใจหลกัในการขบัเคลือ่นองค์กรในวนันีข้อง ดร. วรีพงศ์ 
นอกจากยดึค�าว่า SMART เป็นแกนกลางแล้ว ยงัหมายรวมถงึ
การท�าทุกอย่างให้ค�าว่า SMART เป็นรูปธรรม จับต้องได้ 
 “จะท�าอย่างไรให้คนในองค์กรรับรู้ - รู้สึกและพร้อม
เดินทางสูก่ารเปลีย่นแปลง เช้านีผ้มจะพูดเสยีงตามสายในเรือ่ง
มาบตาพดุ ซึง่ผมมองว่าเป็นอกีบทพสิจูน์ค�าว่า SMART ของเรา
อีกครั้งหนึ่ง บทบาทของ กนอ. ในวันนี้เราไม่ได้อยู่เบื้องหลังอีก
ต่อไปแล้ว คน กนอ. ก็จะต้องรู้สึกและเชื่อแบบเดียวกัน สิ่งที่
ผมเริ่มต้นท�าตั้งแต่แรกเลยก็คือ ปักธง ให้เห็นว่า 4 ปีต่อจากนี้
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ไปเราวางองค์กรไว้ที่ไหน กนอ. จะต้องเป็นผู้น�าระดับ Top 3 
ของอาเซี่ยนในเร่ืองการบริหารจัดการนิคม ให้ได้ภายใน 4 ปี   
นี่คือเป้าหมายที่เด่นชัดของเรา” 

ภารกิจเร่งด่วนเรื่อง “นำ้า” 

 แผน 6 เดอืนแรก ทีค่ณะกรรมการการนิคมฯ มอบหมาย
ให้ผู้ว่าการฯ เร่งมือคือ เรื่องของการสร้างความเชื่อม่ันกับ            
ทุกภาคส่วน ซ่ึงบังเอิญเกิดเหตุการณ์ที่มาบตาพุดขึ้น ท�าให้มี
การน�าแผนมาใช้ปฏิบัติจริงทันที
 “ในเร่ืองการสร้างความเชือ่มัน่ เดมิหมายถงึการป้องกนั
เตรียมการรองรับอุทกภัยเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะปีที่แล้วเป็น
ปีที่หนักมาก นิคมฯ หลายแห่งเสียหายมาก แต่จุดเปลี่ยนจาก
เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้คอื คนจ�านวนมากรูแ้ล้วว่านคิมฯ ส�าคญัอย่างไร
ส�าหรบัความคบืหน้าเรือ่งแผนยทุธศาสตร์น�า้ เรามกีารด�าเนินงาน
เร่งด่วนในหลายๆ ส่วนรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ป้องกนัภยั ระบบเขือ่นรอบนคิมฯ ทีจ่ะเสรจ็ภายในเดือนสิงหาคมนี้
 อกีเรือ่งทีย่งัไม่ถกูโฟกสั แต่เราเฝ้าตดิตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด คือเรื่อง น�้าแล้ง ในภาคตะวันออก ขณะนี้น�้าใน
อ่างเก็บน�้าของกรมชลประทานเหลือเพียงร้อยละ 50  ซึ่งอาจ
หมายถึงภาวะภัยแล้งเช่นท่ีเคยเกิดในปี 2547-2548 เราจึง
เตรยีมหาแหล่งน�า้ส�ารอง พร้อมประสานกบัผูป้ระกอบการเพือ่
การใช้น�้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะน�้าเป็นปัจจัยส�าคัญ
ของภาคการผลิต เราจึงต้องดูแลให้ครอบคลุมไม่ว่าน�้าจะมาก
หรือน้อยก็ตาม” 
 
กนอ. กับภารกิจสร้างอนาคตประเทศไทย

 นอกจากเรื่องน�้า ความปลอดภัย และการเร่งสร้าง
ความเชื่อมั่นแล้ว กนอ. ยังมีภารกิจใหญ่ในแผนยุทธศาสตร์

สร้างอนาคตประเทศรวม 3 หวัเรือ่งหลัก ทัง้ การปรับโครงสร้าง
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ยกระดบัขดีความสามารถทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ในสากล รวมถึงการ
พัฒนาพื้นที่เชิงเศรษฐกิจใหม่
 “ในเรื่องการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ    
การผลติ เรามส่ีวนร่วมโดยรบัภารกจิเป็นศนูย์กลางในการดูแล
ระบบเฝ้าระวังทางด้านภัยพิบัติต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม 
แผนในตอนนี้คือ ใช้นิคมฯ เป็นฮับเชื่อมโยงระบบจากโรงงาน  
ทัง้ทีอ่ยูภ่ายในและภายนอกนคิมฯ มายงัส�านกังานใหญ่ทีมั่กกะสนั 
ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอโครงการ
 เร่ืองที่สอง การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ใน
ตลาดโลก มกีารกล่าวถงึเรือ่งของการเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชงิ
นเิวศ ซึง่โครงการนี ้กนอ. ท�ามา 4 ปีแล้ว มผีลงานเป็นรปูธรรม 
มีการก�าหนดคุณสมบัติ มาตรฐาน ตัวชี้วัดต่างๆ ทางกระทรวง
อุตสาหกรรมจึงมอบหมายให้เราดูแล
 ท้ายสุดเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงคือ การ
พัฒนาพ้ืนที่เชิงเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซี่ยน 
และรองรบัแผนพฒันาเศรษฐกจิระดบัประเทศ ตรงนีแ้บ่งออก
เป็นสองส่วนคือ จะมีการจัดตั้งนิคมโลจิสติกส์พาร์คตาม        
แนวชายแดน ซึ่งจะเป็นอีกโฉมหน้าของนิคมอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย ในเบือ้งต้นเสนอไป 3 โครงการ คอื นคิมฯ เชียงของ 
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เร่ืองราว eco ในชวีติประจำาวนัของผูว่้าการฯ

 “หากพดูถงึค�าว่า eco ในความเห็นของผมเราสามารถ
ท�าหรอืผนวกค�าๆ นีใ้นกิจกรรมได้หลากหลาย ข้อหนึง่ทีผ่มเลอืก
คอื การสร้างพืน้ทีส่เีขยีว อย่างปลกูต้นไม้ใบหญ้าเพราะเป็นงาน
อดเิรกทีใ่ห้ความชุ่มช่ืนทางจิตใจ ท�าให้ทศันียภาพรอบตวัเราดดูี               
อีกเรื่องที่ผมถือปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรคือ การประหยัดน�้าและ
พลังงาน
 ผมเชือ่ว่าการใช้ทรพัยากรต่างๆ ต้องเริม่ปลกูฝังตัง้แต่
ทีบ้่าน เพราะจดุทีส่�าคญัทีส่ดุคอื จดุทีเ่ลก็ทีส่ดุ ถ้าเรือ่งของ eco 
สามารถเดนิทางเข้าไปอยูใ่นชวีติประจ�าวนั เหมอืนเป็นส่วนหนึง่
ของการด�าเนินชีวิตตั้งแต่ระดับครอบครัวได้ เราก็มีความหวัง
ที่จะลดโลกร้อนได้ สรุปก็คือ นับจากนี้เป็นต้นไป คนในยุคนี้
ต้องมี eco ในชีวิตประจ�าวัน” 

นิคมฯ ที่บ้านพุน�้าร้อน และนิคมฯ แม่สอด ในส่วนน้ีรัฐบาล
ก�าลงัพจิารณาบรรจเุป็นส่วนหนึง่ของการสร้างอนาคตประเทศ
และอีกส่วนหนึ่งคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ วันนี้
ภาคตะวันออกของไทยยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อเนื่องไป      
ได้อีก แต่ต้องเป็นอุตสาหกรรมสะอาด ไม่มีมลพิษ และมีการ
สร้างมลูค่าเพิม่สงู เราได้เตรยีมโครงการทีรู่ส้กึว่าจะเป็นทีส่นใจ
ของทกุคนคอื การจดัต้ังนคิมฯ ไฮเทคในรปูแบบโพลิเมอร์ปาร์ค 

ต่อยอดการผลิตพลาสติกชั้นสูง ซึ่งอยู่ระหว่างจัดท�าโครงการ
น�าเสนออีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า กนอ. รับงานเยอะมาก ในล�าดับ
ต่อไปคงจะมกีารตดัสนิใจอย่างชดัเจนว่าจะมกีารให้งบประมาณ
ในโครงการไหนบ้าง”
 โฉมหน้าใหม่ของการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ภายใต้วสิยัทศัน์ SMART ของผูว่้าการฯ คนใหม่ ดร. วรีพงศ์ ไชยเพิม่ 
จะเป็นอย่างไรนัน้ ทกุท่านคงได้เหน็และสมัผสัความเปลีย่นแปลง
ที่ว่าในไม่ช้านี้  

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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กสอ. กับแผนฟื้นฟู SMEs 

อย่างยั่งยืน

บทสัมภาษณ์
เจษฎา  ศรศึก

วรรณนิภา  พิภพไชยาสิทธิ์ 

สุนันทา  อักขระกิจ

 การจดัทำาแผนธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง หรอื BCP  เป็นแผนทีจ่ดัทำาขึน้เพือ่เผยแพร่ และให้ความรูก้บั SMEs  

ทกุขนาด ทัง้นีเ้พือ่ให้ SMEs สามารถดำาเนนิธรุกจิต่อไปได้  แม้จะประสบวกิฤตต่ิางๆ ในอนาคต  ซึง่จะช่วยลดผล  

กระทบและความเสยีหายด้านต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ได้อกีทางหนึง่

BCP เพื่อการฟื้นฟู SMEs อย่างยั่งยืน

 ส�าหรบัการจดัท�าแผนธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง (Business 
Continuity Planning : BCP) นัน้  เป็นหนึง่ในความช่วยเหลอื
ของโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื ้นฟูสถาน              
ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ของกรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม ทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ซึ่งมีสถานประกอบการ   
จ�านวนมากที่ได้รับผลกระทบ และมีจ�านวนกว่า 5,000 ราย ที่
ลงทะเบยีนขอรบัความช่วยเหลอื  โดยม ีSMEs บางส่วนได้รบั
ความช่วยเหลือจาก กสอ. ในเบื้องต้นแล้ว ได้แก่ การวินิจฉัย
ประเมินความเสียหาย การท�าความสะอาดสถานที่ เครื่องจักร 
อปุกรณ์ รวมถงึการให้ค�าปรกึษา แนะน�า  ซ่อมแซมเครือ่งจักร
อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก
 อย่างไรกต็าม เพือ่ให้เหน็ภาพการด�าเนนิการช่วยเหลอื 
SMEs ได้ชดัเจนยิง่ขึน้ วารสารส่งเสรมิการลงทนุ ได้รบัเกยีรติ
จาก ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ที่จะ
มาให้รายละเอยีดถงึโครงการดงักล่าว รวมถงึแนวทางช่วยเหลอื 
SMEs ที่เป็นรูปธรรม ให้สามารถพลิกฟื้น และกลับคืนสู่ระบบ
การผลิตปกติให้ได้โดยเร็วที่สุด

”
”

นคิมฯ โรจนะ มอบให้บโีอไอ

นคิมฯ ไฮเทค มอบให้

อธบิดกีรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่   

และ กสอ. ดแูลผูป้ระกอบการ SMEs  

ทัง้ในและนอกนคิมฯ

:: ดร.พส ุโลหารชนุ 

  อธบิดกีรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
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เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

 ภายหลงัจากน�า้ท่วมเริม่ลดลง  กระทรวงอตุสาหกรรม
ก็เร่งออกไปดูแล และช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งในและนอก
นิคมอุตสาหกรรม โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ใน
ความดแูล เช่น นคิมฯ โรจนะมอบให้บีโอไอ นคิมฯไฮเทค มอบให้
อธิบดีกรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฯลฯ ส่วน กสอ. ดูแล      
ผู้ประกอบการ SMEs  ทั้งที่ตั้งโรงงานอยูู่ในและนอกนิคมฯ
 ในเบื้องต้น กสอ. ก็เข้าไปตรวจสอบว่าจะช่วยฟื้นฟู      
ได้อย่างไร โดยการจัดทีมงานที่มีทั้งนักวิชาการ วิศวกร                                         
จ�านวนกว่า 50 ทมี รวมกนัได้ประมาณ 200 – 300 คน นอกจากนี้
ยังมีอาสาสมัครที่เป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาจาก                      
มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงองค์กรอื่นๆ อีก 600 – 700 คน                
เมือ่รวมกนัแล้วกม็กีว่า 900 คน จงึแบ่งออกเป็นประมาณ 100 ทมี 
เพือ่จะเข้าไปเยีย่มโรงงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูป้ระกอบการ 
SMEs ทั้งนี้เพื่อเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูให้กลับมาประกอบการ
ได้เหมือนเดิมเร็วที่สุด
 การที ่กสอ. เลอืกเวลาทีจ่ะเข้าไปช่วย SMEs ในช่วง
ทีน่�า้ยงัไม่ลด เหตผุลหนึง่คอื ต้องการไปให้ก�าลังใจผูป้ระกอบการ
ว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้ง รวมถึงไปส�ารวจความเสียหายต่างๆ             
ซึง่บางเรือ่งพอน�า้ลดแล้วอาจไม่ได้เหน็ ซึง่เป็นการช่วยเหลอืใน
เบือ้งต้นทีส่ามารถจะด�าเนนิการได้ในขณะนัน้ ทัง้นีห้ลายๆ คน
ที่ได้มีโอกาสเข้าไปให้ความช่วยเหลือ SMEs ต่างก็ได้รับสิ่งดีๆ  
รวมถึงภาพความประทับใจต่างๆ มาเป็นจ�านวนมาก
 อย่างน้อยผู้ที่ถูกน�้าท่วมก็รู้สึกดีว่า แม้น�้ายังท่วมก็มี
ทมีงานเข้ามาให้ก�าลงัใจ และให้ความช่วยเหลอืโดยไม่ทอดทิง้กนั  
นอกจากนั้นยังสอบถามถึงแนวทางที่ผู้ประกอบการจะด�าเนิน
การต่อไปหลงัน�า้ลด  และจะให้ภาครฐัช่วยเหลอืในเรือ่งใดบ้าง

 นอกจากนี้การจัดทีมงานอาสาสมัครเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือ SMEs แล้ว กสอ. ยังได้จัดท�าโครงการเพื่อขอ         
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อจะน�าไปช่วยเหลือ            
ผู้ประกอบการต่างๆ โดย กสอ. เป็นหน่วยงานล�าดับแรกๆ ที่มี
โอกาสได้หารอืกับนายกรฐัมนตรว่ีา  มีแผนจะให้ความช่วยเหลอื 
SMEs อย่างไร เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้ว จึงเชิญทีมงานที่
ปรึกษามาเพื่อหาแนวทางด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ              
ผู้ประกอบการในเชิงลึกต่อไป  

จัดทำาแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

 ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2555 หลังจากน�้าท่ี
ท่วมแห้งหมดแล้ว โรงงานต่างกเ็ร่งท�าความสะอาดท้ังตวัโรงงาน  
และเครือ่งจกัรกนัเรยีบร้อยแล้ว ต่อไปจะต้องด�าเนนิการในส่วน
ใดอีกบ้างก็มีโจทย์ที่บางโรงงานเห็นว่าควรจะด�าเนินการ เช่น  
ถ้าคราวหน้าน�้าท่วมอีกจะต้องด�าเนินการอย่างไรเพ่ือลดความ
สูญเสียให้น้อยที่สุด  
 แนวทางที่สามารถจะน�ามาใช้ได้ดีที่สุดคือ การจัดท�า
แผนธุรกจิอย่างต่อเนือ่ง (BCP) โดยแผนดงักล่าวเป็นแผนการ
จดัการทีภ่าครฐัจะต้องเผยแพร่ให้ความรูแ้ก่สถานประกอบการ
ทุกขนาด เพ่ือให้การด�าเนินงานขององค์กรน้ัน สามารถด�าเนิน
ต่อไปได้ในภาวะที่ประสบวิกฤติต่างๆ ในอนาคต ซึ่งหากเกิด
วิกฤติขึ้นระบบธุรกิจ และระบบการผลิตของประเทศ จะยังคง
สามารถด�าเนนิการได้อย่างต่อเนือ่ง อนัจะเป็นการลดผลกระทบ
ความเสียหายของวิกฤติได้อีกทางหนึ่งด้วย
 ยกตัวอย่างสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีการ       
จัดท�าแผน BCP แล้ว และสามารถด�าเนินการได้ทันทีเมื่อเกิด
ภาวะน�้าท่วม คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งใน
ช่วงที่น�้าท่วม ได้ย้ายไปผลิตสินค้าต่างๆ ที่จังหวัดชลบุรี ท�าให้
ลูกค้ายังได้รับสินค้าอย่างต่อเนื่อง

”

”

กสอ. เป็นหน่วยงานลำาดบัแรกๆ 

ทีม่โีอกาสได้หารือกบันายกรัฐมนตรี  

ว่ามแีผนจะให้ความช่วยเหลือ 

SMEs อย่างไร

”

”

สถานประกอบการขนาดใหญ่

ทีม่กีารจดัทำาแผน BCP แล้วคอื 

บรษิทั ปนูซเิมนตไทย จำากดั (มหาชน)์
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 ส่วนโรงงานขนาดเล็กก็มีแผนเหมือนกัน  แต่เป็น
แผนที่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว หรือสัญชาตญาณเป็นตัวก�าหนด  
เช่น เหลอืระยะทางอกีประมาณ 10 กโิลเมตรน�า้จะมาถงึโรงงาน
แล้ว แต่หากมใีครมาบอกว่าน�า้มาไม่ถงึแน่ๆ ตรงนีก้ต้็องพจิารณา
ให้รอบคอบ และตัดสินใจว่าจะเชื่อใคร ถ้าเชื่อตัวเองว่า                       

การจดัทำาแผนรองรบัความต่อเนือ่งทางธรุกจิ 

(Business Continuity Plan: BCP)

 การทีจ่ดัท�าแผนรองรบัความต่อเนือ่งทางธรุกจิ กเ็พือ่
ให้กิจการ SMEs ต่างๆ ได้ตื่นตัวในการเตรียมความพร้อม
ส�าหรบับรรเทา หรอืจดัการกับความเสีย่งจากความสญูเสยีทาง
ธุรกิจ หากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ พิบัติภัยและอุบัติการณ์ที่         
ร้ายแรงในอนาคต ปัจจุบันจึงมีกิจการประเภทต่างๆ จ�าเป็นที่
จะด�าเนินการตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาล่วงหน้า
 แต่ BCP จะด�าเนนิไปไม่ได้หากผูป้ระกอบการไม่เหน็
ความส�าคญัและไม่ได้จดัท�าแผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ 
หรอื BCM (Business Continuity Management)  ซึง่ BCM 
ก�าลงัเป็นเรือ่งทีไ่ด้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ผูป้ระกอบการ
ยังมีภาพและความเข้าใจที่มีต่อ BCM ยังขาดความชัดเจน            
ดงันัน้จงึมคีวามพยายามของหน่วยงานภาครฐัและเอกชนท่ีจะ
ท�าความเข้าใจแนวคิดในเรือ่งนีใ้ห้กบัผู้ประกอบการของกจิการ
ต่างๆ เพื่อให้องค์กรให้ความส�าคัญกับ BCM เพ่ือความไม่
ประมาท และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับภัยใน   
รูปแบบต่างๆ
 ทัง้นีก้ารก�าหนดแนวทางและขัน้ตอนในการพฒันาการ
บรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ จงึถือว่ามคีวามส�าคัญต่อความ
ส�าเร็จของ BCM เช่นเดียวกัน
 ส�าหรับหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้             

น�้าต้องท่วมแน่ ก็ต้องรีบหาทางป้องกันโดยการยกเครื่องจักร 
รวมถึงอุปกรณ์การผลิตต่างๆ ข้ึนที่สูง แต่ถ้าเชื่อว่าน�้าไม่ท่วม
และไม่ด�าเนนิการใดๆ กอ็าจถกูน�า้ท่วมได้  นีค่อืการเอาตวัรอด
แบบอาศัยความเชื่อ ความรู้สึกของตนเองเป็นหลัก”

”

หลกัสตูรการบริหารจดัการ

ดำาเนนิธรุกิจอย่างต่อเนือ่ง

ภายใต้ภาวะวกิฤติ

และอบรมเชิงปฏิบตักิาร

ผู้ประกอบการได้เรียนรู้แนวทางการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธรุกจิ (BCM) เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการป้องกนัผล 
กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจภายใต้วิกฤติต่างๆ และสามารถ    
จัดท�าแผนรองรับ เพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)  
รวมถึงเพื่อให้ผู ้ประกอบการได้เรียนรู ้ หลักการประเมิน                  
ความเสีย่ง (Risk Assessment, RA) และวเิคราะห์ผลกระทบ
ทางธุรกิจ (Business Impact Analysis, BIA) จากภัยใน       
รูปแบบต่างๆ เช่น ภัยพิบัติ วิกฤติเศรษฐกิจ และอุบัติภัยจาก
การกระท�าของมนุษย์
 กลุม่เป้าหมายของการจดัท�าแผน  BCP  ประกอบด้วย 
เจ้าของกิจการ  ผู้บริหารระดับสูงของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  ภาคการผลติ  และทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการผลติ ในพืน้ที่
ประสบภยัพบิติัน�า้ท่วม โดยมีตัวชีว้ดัคือ จ�านวนผูป้ระกอบการมีแผน
รองรับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 ส�าหรบัผลทีค่าดว่าจะได้รบัจากการจดัท�าแผน BCP คอื

SMEs ใช้เวลากอบกู้ธุรกิจได้ภายในเวลาที่ก�าหนด 
ตามแผนงานที่วางไว้ 
SMEs สามารถทราบต้นเหตุของปัญหา ท�าให้ป้องกัน
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
สามารถประเมินผลความเสียหาย และวินิจฉัย     
ได้ทันเวลา
เริ่มวางแนวทางแก้ (หรือป้องกัน) ปัญหาเหล่านี้   
ได้ดีขึ้น

-

-

-

-

 โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน คือ กรมส่งเสริม-
อุตสาหกรรมจะให้ที่ปรึกษาเข้าวินิจฉัยกิจการเป็นเวลา 1 วัน  
มีการอบรมให้ความรู้และจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงจริง         
รายกจิการ เป็นเวลา 5 วนั แยกเป็นอบรมทฤษฎ ีจ�านวน 3 วนั  
และมีการ Workshop โดยให้ผู้ประกอบการจัดท�าแผนเป็น   
รายกิจการ ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดท�ากรอบแนวทาง 
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(Template) การจัดท�าแผนให้ผู้ประกอบการอีก 1 วัน และให้
กจิการกลบัไปท�าแผนขององค์กรให้สมบรูณ์มากขึน้ในระยะเวลา 
1 เดอืน เมือ่ครบตามระยะเวลาแล้วให้กจิการน�าเสนอแผน ต่อ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และที่ปรึกษาอีกจ�านวน 1 วัน  โดยรายละเอียดของเนื้อหาการฝึกอบรม ภายใต้              

การด�าเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย
 วันที่ 1 การให้ความรู้เบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ 
การรบัรูค้วามเสีย่งจากการหยดุชะงกัทางธรุกจิทีม่าจากพบิตัภิยั 
มาตรฐานระดบัโลกทีเ่กีย่วข้อง ข้อเทจ็จรงิจากพบิตัทิีเ่คยเกดิใน
อดตี ความส�าคญัในมมุมองของสถาบนัการเงนิทีเ่ป็นแหล่งเงนิ 
ความส�าคัญในการรักษาและเติบโตของกิจการ 
 วันที่ 2 การเตรียมแผนบริหารพิบัติภัยและพลิกฟื้น
ธรุกจิหลงัหยดุชะงกัจากวกิฤตสิ�าหรบั SMEs ขอบเขตของการ
ท�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ขั้นตอนการด�าเนินการ 
จุดอ่อนที่ยังมีอยู่ในกิจการที่ผ่านประสบการณ์
 วันที่ 3 การบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร และการ  
เตรียมความพร้อม โดยมีระยะเวลาในการด�าเนินการในช่วง  
ประมาณเดือนที่ 2 – 3 (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)

1. รับสมัครและคัดเลือกวิสาหกิจผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 

   วิกฤติเศรษฐกิจ พิบัติภัยและอุบัติการณ์ร้ายแรง

2. วินิจฉัยสถานประกอบการในเบื้องต้น

3. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท�าแผนรองรับความต่อเนื่อง

   ทางธุรกิจ (BCP)  

4. การให้ค�าปรึกษาเพื่อติดตามและให้ค�าแนะน�าในการ

   ปรับแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)  

5. น�าเสนอแผนฯ รายวิสาหกิจ ต่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

6. จัดท�ารายงานการประเมินผลภาพรวม  

   ผลลัพธ์การด�าเนินการ ผลกระทบ (Out put /Out come) 

   ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ

ขั้นตอนการดำาเนินงาน

การวินิจฉัยเบื้องต้น

การฝึกอบรมบริหารความเสี่ยง (3 วัน)

Workshop การจัดท�าแผน BCP (1 วัน)

การน�าเสนอแผน BCP (1 วัน)

การให้ค�าปรึกษาเชิงลึก (4 วัน)

 ส�าหรับข้ันตอนสุดท้ายจะจัดส่งทีป่รึกษาเข้าเป็นพีเ่ลีย้ง 
เพื่อช่วยท�าการตรวจสอบและกระจายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้      
รบัรู้และปฏิบัติ เป็นเวลา 4 วัน 

 ทัง้นีห้น่วยงานทีด่�าเนนิงาน คอื กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
โดยส่วนเสรมิสร้างขดีความสามารถผู้ประกอบการ  ส�านกัพฒันา
ผูป้ระกอบการ อาคารกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ถนนพระราม 6  

แผนการดำาเนินงานตามระยะเวลา

กิจกรรม

เดือนที่ 1

  1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4

เดือนที่ 2 เดือนที่ 3

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 4531,             
0 2202 4578 และ 0 2202 4552  ติดต่อคุณสุนทรี
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เชญิผูเ้ชีย่วชาญสงิคโปร์เพิม่ความรู้

 นอกจากการจัดท�าแผน BCP แล้ว กสอ. ยังเชิญ      
ผูเ้ชีย่วชาญจากสงิคโปร์มาให้ความรู ้ และแนวทางการป้องกัน
ต่างๆ กับผู้ประกอบการ  และอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ ที่ถูก
น�้าท่วมกว่า 200 คน ทั้งนี้เพื่อให้น�าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่
ให้ผู้ประกอบการต่อไป ส่วนปี 2555 น�้าจะท่วมอีกหรือไม่ เป็น
ภาพใหญ่ที่ภาครัฐจะเป็นผู้ดูแล แต่เรื่องที่โรงงานแต่ละโรงจะ
ต้องท�าคอือะไร  จะรอความช่วยเหลอืจากภาครฐัอย่างเดยีวคง
ไม่ได้ อย่างน้อยหากพอมีเงินทุนก็อาจจะเตรียมการล่วงหน้า  
เช่น การไปหาซือ้ทีด่นิอกีทหีนึง่ เพือ่ไปสร้างโรงงานในลกัษณะ
เดียวกันไว้รองรับหากเกิดน�้าท่วมจะได้ย้ายไปท�างานอีกท่ีหนึ่ง
ได้ทันที ซ่ึงจะท�าให้กระบวนการผลิตไม่หยุดชะงัก และลูกค้า
ได้รับสินค้าตามก�าหนดเวลา

 แต่วิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสร้างความเช่ือม่ันให้กับลูกค้า
คือ  สถานประกอบการเหล่านั้น จะต้อง “สร้างระบบอย่างมี
หลกัการ” เบือ้งต้น กสอ.จะเข้าไปประสานกับสถานประกอบการ
แต่ละแห่งว่าจะต้องด�าเนนิการอะไรบ้าง โดยสถานประกอบการ
จะต้องสมคัรเข้าร่วมโครงการนีก่้อน จากนัน้กไ็ปจดัท�าแผนของ
ตนเอง รวมถงึต้องซกัซ้อมแผนด้วยว่าถ้าเกดิเหตกุารณ์ขึน้จริงๆ  
จะต้องด�าเนินการอะไรก่อนและหลัง รวมถึงจะให้โรงงานใด
ผลติสนิค้าให้ ต้องจดัหา จดัซือ้วตัถดุบิจากแหล่งใด  ต้องก�าหนด
ไว้อย่างชัดเจน เมื่อถึงคราวที่โรงงานต้องถูกน�้าท่วมจริงๆ ก็
สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามปกติ
 เนื่องจากเรื่องที่ SMEs เป็นกังวลที่สุดคือ ลูกค้าควร
จะได้รับสินค้าอย่างต่อเนื่อง  จะปฏิเสธความรับผิดชอบ โดย
อ้างว่าบริษัทถูกน�้าท่วมไม่สามารถท�าการผลิตได้ ตรงนี้ลูกค้าก็
อาจจะขาดความเชื่อมั่นต่อบริษัท  หรือโรงงานนั้นๆ ได้  ต่อไป

”
”

วธิกีารทีด่ทีีสุ่ด

ทีจ่ะสร้างความเช่ือมัน่ให้กับลูกค้าคือ  

สถานประกอบการเหล่านัน้  

จะต้องสร้างระบบอย่างมหีลักการ

”

”

การจดัทำาแผน BCP   

ไม่เหมาะกบัโครงการทีม่ขีนาดใหญ่  

แต่เหมาะกบักลุม่ SMEs

ลูกค้าก็อาจจะหันไปสัง่สนิค้าจากทีอ่ืน่แทน แต่ถ้าสามารถท�าให้
ลูกค้าเห็นว่า แม้โรงงานจะถูกน�้าท่วมแต่ก็สามารถส่งสินค้าได้
ตามปกต ิโดยเรือ่งทีต้่องยดึถอืไว้คอื ลกูค้าต้องไม่ได้รบัผลกระทบ
ไม่ว่ากรณใีดๆ รวมถงึต้องมเีงนิส่วนหนึง่คนืธนาคารด้วย (กรณี
กู้เงินจากธนาคาร)
 ในช่วงทีน่�า้ท่วมกม็หีลายบรษิทัทีต่ดิต่อมาเพือ่ขอความ
ช่วยเหลือกับ กสอ. อย่างเช่น โรงงานผลิตพลาสติก ซึ่ง กสอ. 
ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการให้ไปผลิตสินค้าที่ศูนย์ฝึกอบรม
ของ กสอ. ย่านกล้วยน�้าไท ท�าให้โรงงานดังกล่าวสามารถส่ง
สินค้าให้ลูกค้าได้ตามปกติ จึงได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้า  
และยงัมเีงนิส่วนหนึง่คนืธนาคารด้วย  ซึง่เป็นตวัอย่างให้ SMEs 
อื่นๆ ได้เห็น และอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นท�าตามบ้าง 
 นีก่เ็ป็นอกีตวัอย่างหนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึสญัชาตญาณ
การเอาตวัรอดของผูป้ระกอบการ ทีส่ามารถสร้างความพงึพอใจ
ให้กับลูกค้า และธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งต่าง
จากโรงงานบางแห่งที่มัวแต่โทษคนนั้นคนนี้ และรอคอย              
ความช่วยเหลืออย่างเดียว ไม่คิดจะช่วยเหลือตนเองก่อน         
ดังนั้นโอกาสดีๆ อาจไม่เกิดขึ้น
 อย่างไรก็ตาม ส�าหรบั SMEs ทีเ่ข้าร่วมโครงการ BCP 
นัน้ กสอ. จะเน้นเสมอว่า คนทีม่าเข้าร่วมจะได้อะไรบ้าง ไม่ควร
ถามค�าถามนี้กับ SMEs ที่เริ่มเข้าโครงการใหม่ๆ ต้องให้เข้า
โครงการเรียบร้อยแล้ว และสามารถน�าไปประยุกต์ทดลองใช้
แล้วจริงๆ ถึงจะสามารถตอบได้อย่างมั่นใจว่าได้รับประโยชน์
จากแผน BCP อย่างไรบ้างหรือจะให้ดีที่สุด ต้องไปสอบถาม
ขณะทีก่�าลงัซ้อมด�าเนนิการใช้แผนนัน้ ว่าประสบผลส�าเรจ็ตาม
แผนมากน้อยอย่างไร

 ในอนาคตหาก SMEs กลุ่มนี้ถูกน�้าท่วมอีก ก็จะเป็น
แรงบนัดาลใจให้ SMEs อืน่ๆ ได้น�าแผนนีไ้ปปรบัใช้บ้าง ดงันัน้
คนทีเ่ตรยีมความพร้อมกับคนทีไ่ม่เตรยีม  วิธกีารหลุดจากปัญหา 
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”

”

SMEs ส่วนใหญ่

จะฟ้ืนฟกูจิการได้อย่างรวดเร็ว

โดยใช้เงนิทนุทีม่อียู่

เนือ่งจากลูกค้ายงัต้องการสินค้า

และต้องส่งดอกเบ้ียเงนิกู้

ให้ธนาคารอกีด้วย

และผลกระทบทีไ่ด้รบัจะต่างกนั คนทีพ่ร้อมทีส่ดุจะสามารถตอบ
ได้ทันทีว่าจะต้องด�าเนินการอะไรก่อนหลัง ซึ่งการจัดท�าแผน 
BCP น้ัน ไม่เหมาะกบัโครงการทีม่ขีนาดใหญ่ แต่เหมาะกบักลุม่ 
SMEs โดยผูท้ีเ่กีย่วข้องต้องชีใ้ห้ SMEs เหน็ถงึเรือ่งความเสีย่ง
เป็นอนัดบัแรก ซึง่ความเสีย่งไม่ใช่จากภาวะน�า้ท่วมเท่านัน้ ยงัมี
เรื่องเศรษฐกิจ ค่าเงินยูโร ฯลฯ
 ดังนั้น ผู้ประกอบการ SMEs ต้องรู้จักประเมิน
สถานการณ์ ไม่ใช่มุง่ผลติสนิค้าเพียงอย่างเดียว ต้องศกึษาและ
มองความเป็นไปต่างๆ ให้รอบด้าน  เช่น  ความเสีย่งค่าเงนิยโูร
ทีจ่ะทวคีวามรนุแรงมากขึน้ จ�าเป็นต้องเตรยีมพร้อมเพือ่รบัมอื  
ซ่ึงความเสีย่งแต่ละรปูแบบก็มีวิธีการรบัมือท่ีแตกต่างกัน   SMEs  
จะต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ มองอย่างเป็นระบบ ถึง
จะสามารถรับมือได้ทุกเรื่อง

ศนูย์พกัพิงอตุสาหกรรม

 นอกจากศูนย์ฝึกอบรมที่ กสอ. มีอยู่ทั้งในส่วนกลาง 
และจังหวัดต่างๆ ที่สามารถให้ผู้ประกอบการที่ประสบภัย             
น�า้ท่วมได้ใช้เป็นทีท่�างานเพือ่ผลติสนิค้าเป็นการชัว่คราว  ศนูย์
เหล่านั้นยังมีหอพักด้วย  จึงใช้หอพักดังกล่าวเป็น “ศูนย์พักพิง
อุตสาหกรรม”  ส�าหรับผู้ประกอบการที่ประสบภัยน�้าท่วมเช่น
เดียวกับศูนย์ ศปภ. ศูนย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                      
ศูนย์ราชการฯ  โดยศูนย์ของ กสอ. มีอยู่ทั้งหมด 7 ศูนย์ ซ่ึง 
บรษัิท  โกก ิ เป็นหนึง่ในหลายๆ บรษัิททีเ่ลอืกใช้ศนูย์ฯ ดงักล่าว
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

SMEs กว่า 6,000 แห่งถกูนำา้ท่วม

 ส�าหรับ SMEs ท่ีลงทะเบียนเข้ามาเพ่ือขอรับความ
ช่วยเหลอืมกีว่า 6,000 แห่ง ส่วนใหญ่อยูน่อกนคิมฯ และหลาย
รายสามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นอย่างดี โดยภาครัฐไม่ได้
เข้าไปช่วยเหลือแต่อย่างใด SMEs ส่วนใหญ่จะฟื้นฟูกิจการ           
ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เงินทุนที่มีอยู่ เน่ืองจากตระหนักดีว่า
ลูกค้ายังต้องการสินคา้ และยังต้องส่งดอกเบี้ยเงินกู้ให้ธนาคาร
อีกด้วย ดังนั้นจึงต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยทันที
 ส่วนเรื่องการสร้างแนวป้องกันน�้าหรือเขื่อนให้กับ 
SMEs ทกุรายนัน้คงไม่สามารถด�าเนนิการได้  แต่เรือ่งทีส่ามารถ
ท�าได้คอื การจดัท�าแผนการด�าเนนิงานให้หากโรงงานถกูน�า้ท่วม
อีก ว่าจะต้องด�าเนินการเรื่องใดก่อน เรื่องใดหลัง และ กสอ. 
จะเป็นหน่วยงานแรกๆ ทีจ่ะเข้าไปพบ และสอบถามเรือ่งความ
ช่วยเหลือที่ผู้ประกอบการต้องการจะได้รับ แม้ว่า กสอ.จะไม่
สามารถด�าเนินการทุกอย่างให้ได้ก็ตาม แต่ก็ท�าบางอย่างได้  
รวมทั้งยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโรงงานเหล่านี้ด้วย
 นอกจากนี้ หากโรงงานใดมีวิธีการช่วยเหลือตนเองที่
ไม่เหมอืน หรอืแตกต่างจากคนอืน่ๆ ให้สามารถรอดพ้นจากการ
ถกูน�า้ท่วมได้ กส็ามารถเผยแพร่เพือ่เป็นวทิยาทานกบัโรงงานอืน่ๆ 
ได้เช่นกัน ปัจจุบันมี SMEs ที่ถูกน�้าท่วมสามารถฟื้นตัวได้กว่า
ร้อยละ 90 แต่ก็มีบางส่วนที่เลิกกิจการไปเลย เนื่องจากอาจถึง
จุดอิ่มตัวแล้ว หรือไม่มีผู้สืบทอด หรือท�าต่อไม่ไหวเนื่องจาก
สภาพร่างกายทีไ่ม่เอือ้อ�านวย ฯลฯ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กบั
คนรุ่นใหม่ทีม่แีนวคดิก้าวหน้า และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาแทน
ในบางส่วนหรือทั้งระบบ

SMEs ต้องเข้มแขง็

 จะเห็นได้ว่า SMEs ท่ีถูกน�้าท่วมเมื่อปลายปี 2554  
มีความกระตือรือร้น และสามารถจะกลับมาท�างานได้ในระยะ
เวลาที่รวดเร็ว โดยภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม       
กสอ. บีโอไอ ต่างก็ได้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
มีขวัญและก�าลังใจที่จะกลับมาผลิตสินค้าได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะ
ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้กับ SMEs อ่ืนๆ หากมีภยัพบัิติมาอีก
ก็สามารถควบคุมได้ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากภัยนั้นให้มากที่สุด และผ่านพ้นให้เร็ว           
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จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือต่อไป
 ในอนาคตภัยต่างๆ จะมาได้ทุกรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็น  
ภัยธรรมชาติ ภัยจากภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งต่างก็มีโจทย์ที่จะ
ต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง เพราะฉะนัน้ SMEs กจ็ะต้องตืน่ตวั
อยูต่ลอดเวลา รวมทัง้ต้องปรบัตวัให้พร้อมอยูเ่สมอ โดยภาครฐั
หลายๆ หน่วยก็จะมีแผนงานเสริม เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง    
ให้กับ SMEs มากขึ้น

 ส�าหรับลูกค้า SMEs ที่ กสอ. ให้บริการอยู่นั้นทั่ว
ประเทศมีประมาณ 30,000 ราย แบ่งเป็นสถานประกอบการ
ประมาณ 2,000 แห่ง ที่เหลือเป็นกิจการขนาดเล็ก ซึ่ง กสอ. ก็
มกีารเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน และผลติสินค้าให้กบั SMEs 
เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยการเชิญเข้ามาฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ทั้งระยะสั้น และยาว ที่มีตั้งแต่ 1 – 2 วัน หรือ 20 วัน
ขึน้ไป  หรอืเข้าอบรมท้ังปี โดยข้ึนอยู่กับความเข้มข้นของแต่ละ
เรื่องที่ SMEs ให้ความสนใจจะมาเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ให้
มากขึ้น
 ท้ังน้ีเรื่องที่ กสอ. ต้องการท�า เพื่อให้เห็นถึงความ    
แตกต่างของผู้ประกอบการ SMEs ประกอบด้วย

การฝึกอบรม เพื่อให้ SMEs มีพื้นฐานทางทฤษฎี
ที่ชัดเจน
เมือ่มพีืน้ฐานแล้ว  ต้องน�าไปประยกุต์ใช้กบัโรงงานได้
การน�าไปประยกุต์ใช้จะต้องด�าเนินการได้จรงิ โดย 
กสอ. จะส่งเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือด้วย 

”

”

ลูกค้า SMEs   

ที ่กสอ. ให้บริการอยูท่ัว่ประเทศ

มปีระมาณ 30,000 ราย  

เป็นสถานประกอบการ

ประมาณ 2,000 แห่ง  

ทีเ่หลอืเป็นกจิการขนาดเล็ก

1.

2.
3. 

 หากผู้ประกอบการ SMEs สามารถด�าเนินการได้    
ทัง้สามข้อ กจ็ะท�าให้ธรุกจิมคีวามสามารถในการแข่งขนัเพ่ิมขึน้  
ส่งผลท�าให้มเีมด็เงนิมากขึน้ในธรุกจิ  และผูป้ระกอบการ SMEs 
จะได้รับประโยชน์กลับมาอย่างเต็มที่อีกด้วย

ร่วมมอืกบัสภาพฒัน์ ฯ และญีปุ่น่ 

 นอกจากการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์แล้ว  กสอ. 
ยงัร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ฯ และที่ปรึกษาองค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น (JICA) มาน�าเสนอแนวคิด
เพื่อความร่วมมือระหว่างกัน ด้วยการน�าแนวคิดการด�าเนิน
ธรุกิจอย่างต่อเนือ่งแบบโอตาไก (Otagai Business Continuity 
: Otagai BC) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
อตุสาหกรรมท่ามกลางสถานการณ์ทีเ่ตม็ไปด้วยความเปล่ียนแปลง  
ไม่แน่นอน และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  
 โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจแบบพี่น้องในห่วงโซ่การผลิต เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
ซึง่กนัและกนัในช่วงทีเ่กดิและหลงัเกดิภยัพบิตั ิเพือ่เตรยีมรบัมือ
กบัความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ และมแีนวโน้มจะส่งผลกระทบ
ให้การด�าเนินธุรกิจเกิดการติดขัด หรือหยุดชะงักได้
 ทั้งน้ีภายใต้แผน Otagai BC จะมีการสร้างแบรนด์
ให้กับระบบห่วงโซ่อุปทานท่ีมีช่ือว่า “ไทโคบัง” (Thaicoban)  
ซึง่เปรยีบเสมอืนเครือ่งหมายรบัประกนัว่า ระบบห่วงโซ่อปุทาน
ในอตุสาหกรรมนีม้คุีณภาพและมสีนิค้าทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  
เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสามารถดึงเงิน
ลงทุนได้ต่อไปในอนาคต
 ยกตวัอย่างเช่น  ถ้ามโีรงงานอยูท่ีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา  
ก็อาจไปท�า Otagai BC กับกลุ่มโรงงานในภาคตะวันออก โดย
ทัง้สองแห่งมกีารจัดท�ากจิกรรมร่วมกนั มกีารผลิตหรือมเีทคโนโลยี
ทีเ่หมอืนกนั เมือ่เกดิภยัพบิตัขิึน้มากไ็ม่ต้องกงัวลเพราะมโีรงงาน
ที่จะสามารถผลิตสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอน โดย กสอ. 
จะเป็นสื่อกลางที่จะด�าเนินการจับคู่ให้ โดยทั้งสองโรงงานอาจ
ท�า MOU ระหว่างกัน ก็จะท�าให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
การด�าเนนิการเช่นนีน้อกจากเป็นการด�าเนนิการในเชงิสญัลกัษณ์
แล้ว หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะต้องซักซ้อมกัน
มากขึ้น แต่ถ้านานๆ จะเกิดขึ้นก็ไม่ต้องซ้อมบ่อย  
 ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ  
รวมถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันบ้าง เพื่อจะได้มีสาย
สัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงกันได้ ท้ังโรงงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียง และ      
ไม่เสี่ยง หรือโรงงานในประเทศไทยกับโรงงานที่ญี่ปุ่น ซึ่งจะ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะมาสั่ง
สินค้าจากโรงงานของเรา
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 จากสถานการณ์มหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554      
ทีผ่่านมาได้สร้างความเสียหายอย่างมากแก่ภาคอตุสาหกรรมไทย 
โดยโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจ�านวน 7 แห่ง 
และโรงงานอุตสาหกรรมนอกนิคมอุตสาหกรรมอีกเป็นจ�านวน
มากต้องจมอยูใ่ต้น�า้ โดยปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัโรงงานอตุสาหกรรม
ทีเ่กดิขึน้คอื สถานประกอบการ สถานที ่เครือ่งจกัรและอปุกรณ์
อื่นๆ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ส่งผลให้โรงงานเกือบ
ทุกแห่งต้องหยุดการผลิต ไม่สามารถประกอบการต่อไปได้ 
 ยิ่งไปกว่าน้ัน ความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย
ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบ
อุทกภัยเท่านั้น แต่ยังได้สร้างความเสียหายให้กับระบบห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกันทั้ง   
ในประเทศและตา่งประเทศ ทั้งนี ้กเ็นือ่งมาจากการขาดแคลน
วตัถดุบิหรอืชิน้ส่วนป้อนเข้า จากการทีโ่รงงานทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากปัญหาน�า้ท่วมต้องหยดุการผลติ ตวัอย่างเช่น อุตสาหกรรม-           
ยานยนต์ทีไ่ม่สามารถด�าเนนิการผลติได้เนือ่งจากผูผ้ลติชิน้ส่วน
ประสบปัญหาน�า้ท่วม ตามข่าวท่ีทราบกนัคอื โรงงานประกอบ-
รถยนต์ บริษัท โตโยต้า ในบางประเทศต้องประกาศหยุด               
สายการผลิตรถยนต์  

 รวมถึงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Hard 
Disk Drive ทีป่ระเทศไทยเป็นผูผ้ลติหลกัและมกีารส่งออกมาก
ที่สุดในโลกที่ประสบปัญหาอุทกภัย ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิต
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลายรายต้องประกาศเลื่อน
การออกผลติภณัฑ์รุน่ใหม่ๆ และในอกีหลายสาขาอตุสาหกรรม
ที่ประสบผลกระทบเช่นนี้
 ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการโครงการนี้คือ  
 ประการแรก เพือ่สร้างระบบการสนบัสนนุช่วยเหลอื
ซึง่กนัและกนั (Back – up System) ระหว่างกลุม่อตุสาหกรรม
เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือ
สถานการณ์ที่ไม่เป็นปกติ
 ประการทีส่อง เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่การลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในอนาคต ไม่เกดิการเคลือ่นย้าย
ฐานการลงทุนไปที่อื่น
 ประการทีส่าม เพือ่สร้างแนวนโยบายส�าหรบันโยบาย
อตุสาหกรรมใหม่ทีมุ่ง่เน้นห่วงโซ่อปุทานการผลติรวมถงึวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs
 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นิคมอุตสาหกรรม/เขต
อตุสาหกรรมทีป่ระสบปัญหาอทุกภยัเมือ่ปี 2554 นคิมอตุสาหกรรม  
และเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่อื่นๆ

โครงการ Otagai Business Continuity

แนวคิดการดำาเนินการโครงการ

Back - up Sister IE

Network

IE

IE

DATA BASE

Supply-Chain Branding
“Thaicoban” - Made by Japan

Supply-Chain Insurance Attract FDI/ Group Investment

IEIE

IE
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แผนผังแนวคิดการดำาเนินงานโครงการ Otagai Business Continuity

(การปรบัโครงสร้างเพือ่ป้องกนัภาคการผลิตจากความเสีย่งจากภยัพบิตัแิละสถานการณ์วกิฤต)ิ

 ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น

ระดับภาครัฐ

ระดับภาคเอกชน

สำารวจความต้องการและศักยภาพของรัฐบาลท้องถิ่นระดับจังหวัด (Prefecture) 

เพื่อเจรจาความร่วมมือโครงการ Otagai BC

กระทรวงอุตสาหกรรม

บันทึกข้อมูลโรงงานของทั้งในประเทศญี่ปุ่นและไทยลงในฐานข้อมูล (Data Base)

อบรมที่ปรึกษา

เพื่อเข้าร่วม

โครงการ

ที่ปรึกษาเข้าสำารวจ

โรงงานเพื่อทำาการ 

Matching

ที่ปรึกษาญี่ปุ่น

เข้าสำารวจโรงงาน

เพื่อทำาการ 

Matching

คัดเลือกนิคมฯ 

เข้าร่วม

โครงการ

Industrial 

Industrial 

กระตุ้นให้ภาคเอกชนในนิคมที่เข้าร่วมโครงการเห็นความสำาคัญ

ของการสร้างตรารับรองมาตรฐาน (Private Led)

คณะที่ปรึกษาไทยและญี่ปุ่น (JICA) ร่วมกันศึกษามาตรฐาน

จากของไทยและญี่ปุ่นรวมถึงของประเทศอื่นๆ

กำาหนดค่ามาตรฐานการผลิต การจัดลำาดับหมวดหมู่ 

(Criteria Ranking) 

Proposal and Implementation 

รัฐบาลท้องถิ่นระดับจังหวัดของประเทศญี่ปุ่นMOU

Otagai Sister 

Agreement

Otagai 

Sister 

Agreement

THAICOBAN

การกำาหนดมาตรฐาน
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 อย่างไรก็ตาม  หากสามารถด�าเนนิการได้ตามแนวทาง
ที่ก�าหนดไว้ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ
 ประการแรก ห่วงโซ่อปุทานการผลติ (Supply Chain) 
ทั้งไทยและญี่ปุ่นภายใต้ข้อตกลงร่วมกันในเครือข่ายวิสาหกิจ
แบบพีน้่อง จะมกีารสนบัสนนุ/ช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั (Back-up) 
ในสถานการณ์เร่งด่วน และมคีวามเข้าใจในเรือ่งต่างๆ ตรงกนั/
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 ประการที่สอง การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(FDI) ไทยจะสามารถรักษาและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจาก
ต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ส่วนญี่ปุ่นจะกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนเข้ามาในประเทศไทยผ่านกระบวนการของ               
เครือข่ายวิสาหกิจ
 ประการทีส่าม เกดิความมัน่ใจในตราสนิค้าไทย (Thai 
Brand) จะมกีารส่งเสรมิการสร้างสนิค้าไทย - ญีปุ่น่ผ่านเครอืข่าย
ที่มีความไว้วางใจกัน

 จะเห็นได้ว่า กสอ. มีการออกมาตรการและโครงการ
ต่างๆ หลายโครงการ เพือ่ให้ความช่วยเหลอื SMEs อย่างจรงิจงั  
ทัง้นีเ้พือ่ให้ SMEs เตบิโตอย่างย่ังยืนต่อไป แม้ว่าในอนาคตจะ
ต้องพบกับปัญหา และอุปสรรคนานัปการก็ตาม แต่ถ้า SMEs 
ได้ด�าเนนิการตามแนวทางดงักล่าวอย่างเข้มแขง็  กจ็ะสามารถ
ผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นได้

 โครงการฯ ดงักล่าวยงัมทีีป่รกึษาประจ�าโครงการ  ดงันี้  
นายชนิจ ิโอโซซโึบะ ผูค้ดิค้นแผนการด�าเนนิงาน Otagai Busi-
ness Continuity นายไดสเุกะ มตัซชึมิา ผูเ้ชีย่วชาญขององค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญีปุ่น่ (JICA) ประจ�าทีส่�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ            
นายอาริกาว่า ทาเคโทชิ ผู้เชี่ยวชาญขององค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจ�าที่กรมส่งเสริม-
อุตสาหกรรม
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีการประสาน และหา
แนวทางความร่วมมือภายใต้โครงการฯ กับผู้บริหารรัฐบาล             
ท้องถิ่นระดับจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น และได้รับการตอบรับ
ความร่วมมือถึง 11 จังหวัด ดังนี้ Akita, Saitama, Toyama, 
Yamanashi,  Nagano, Osaka, Tottori, Shimane, Okayama, 
Hiroshima และ Fukuoka

 อย่างไรกต็าม  ผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบข้อมลู
เกี่ยวกับ โครงการความช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก             
อุทกภัยของ กสอ. ได้ที่เว็บไซต์ www.ช่วยน�้าท่วม.com

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ฮอนด้า 

เปิดใจเชื่อมั่นประเทศไทย 

บทสัมภาษณ์
สุวัฒน์  สุขไทย

 ในช่วงวิกฤตอิทุกภัยทีผ่่านมา ภาพการรายงานข่าวทีไ่ด้รบัความสนใจจากชาวไทย และสือ่ต่างชาต ิ คอื 

ภาพรถยนต์ฮอนด้านับพันคัน จมนำา้อยูท่ีโ่รงงานผลติทีต่ัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมโรจนะ  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

 เนือ่งจากโรงงานประกอบรถยนต์ฮอนด้าเป็นโรงงาน   
ทีม่ขีนาดใหญ่ มกีารจ้างงาน การสัง่ซือ้ชิน้ส่วนประกอบ รวมทัง้
การผลิต และการส่งออกมูลค่ามหาศาล จึงก่อให้เกิดค�าถาม
จากหลายฝ่ายว่า ผลของวิกฤติการณ์ครั้งนั้น จะท�าให้ฮอนด้า  
ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยหรือไม่ และมีแผนใน
อนาคตอย่างไร 
 นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร รองประธานอาวุโส บริษัท 
ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) จ�ากดั และกรรมการบรหิาร 
บรษัิท เอเช่ียนฮอนด้า มอเตอร์ จ�ากดั ส�านกังานใหญ่ของฮอนด้า
ประจ�าภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย เปิดโอกาสให้ “วารสาร
ส่งเสรมิการลงทนุ” ร่วมพดูคยุถงึสถานการณ์ปัจจุบนั แนวทาง
การรับมือ และทัศนะที่มีต่อมาตรการความช่วยเหลือจาก           
ภาครัฐ และบีโอไอ

ภาพรวมความเสียหายช่วงวิกฤติอุทกภัย

 ในส่วนโรงงานผลิตรถยนต์ น�้าท่วมโรงงานผลิตและ
มรีถยนต์ส�าเรจ็รปูประมาณ 1,000 คนั ทีไ่ม่สามารถเคล่ือนย้าย
ได้ทัน ต้องหยุดการผลิตเป็นเวลา 6 เดือน โรงงานผลิตรถยนต์
ฮอนด้าที่นิคมฯ โรจนะ ที่เป็นฐานการผลิตหลักของฮอนด้าใน
ภมิูภาคเอเชยีและโอเชยีเนยี โดยผลิตรถยนต์ฮอนด้าทัง้หมด 6 
รุ่น ได้แก่ บริโอ้ แจ๊ซ ซิตี้ ซีวิค แอคคอร์ด และซีอาร์ - วี ท�าให้
ขาดการส่งช้ินส่วนให้กบัโรงงานทีต่่างประเทศ อาท ิสหรฐัอเมรกิา 
องักฤษ และประเทศในกลุ่มอาเซีย่น ส่งผลให้ภาพรวมของการ
ผลติของฮอนด้าทัว่โลกลดลง 260,000 คันในช่วงเวลาดงักล่าว   
 ด้านการตลาดและการขาย ในช่วงเวลาวิกฤติเรา
พยายามสื่อสารกับลูกค้าและสังคมในการสร้างความเชื่อมั่น 

:: นายพิทักษ์ พฤทธสิาริกร 

รองประธานอาวโุส บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด และ

กรรมการบริหาร บริษัท เอเช่ียนฮอนด้า มอเตอร์ จำากัด 

สำานักงานใหญ่ของฮอนด้าประจำาภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย

ตวัอย่างเช่น ประกาศว่าจะไม่มกีารน�ารถและอะไหล่ทีไ่ด้รบัผล  
กระทบจากน�า้ท่วมมาผลติหรอืจ�าหน่ายให้กบัลกูค้า รวมถงึการ
ท�าลายรถที่ถูกน�้าท่วม และจะไม่น�าตัวเลขตัวถังของรถที่ถูก
ท�าลายมาผลิตซ�้า อีกทั้งได้น�าตัวเลขตัวถังรถที่ถูกท�าลายขึ้น
เว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ 
 นอกจากนี ้ เพือ่เป็นการลดความเสยีหายทีจ่ะกระทบ
ต่อผู้แทนจ�าหน่าย คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ยกเว้นอากร
ขาเข้ารถยนต์ส�าเร็จรูปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเริ่มผลิตได้ 
ซึ่งความเข้าใจของภาครัฐนั้นเป็นสิ่งส�าคัญและเป็นก�าลังใจให้
เราอย่างมากในการฝ่าฟันวิกฤติที่เกิดขึ้น
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ฮอนด้าหลังวิกฤติอุทกภัย

 หลงัจากน�า้ท่วมโรงงานทีน่คิมอตุสาหกรรมโรจนะเมือ่
วันที่ 8 ตุลาคม 2554 ใช้ระยะเวลาเพียง 5 เดือนในการฟื้นฟู 
และเริม่เปิดเดนิสายการผลติทีโ่รงงานอย่างเป็นทางการไปเมือ่
วันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากท่าน 
นายกรฐัมนตรยีิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร เป็นประธานในพธิเีปิด รวมถงึ
ผูแ้ทนคณะรัฐบาลและข้าราชการผูบ้รหิารระดบัสงูจากกระทรวง
การคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึ
ท่านเลขาธิการบีโอไอ ร่วมเป็นก�าลังใจในวันนั้นด้วย  

แผนการป้องกัน และการเตรียมพร้อม

 ปกตฮิอนด้ามแีผนป้องกนัเรือ่งน�า้ท่วมอยูแ่ล้ว ซึง่เป็น
แผนการปฎิบัติงานที่เป็นขั้นตอนเมื่อน�้าขึ้นสูงถึงระดับไหน จะ
มีแผนการปฎิบัติอย่างไรบ้าง แต่มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นนั้นน�้ามา
ทกุทศิทางเป็นจ�านวนมหาศาล  อย่างไรกต็าม ในส่วนของนคิม
อุตสาหกรรมโรจนะก็ได้ด�าเนินการสร้างเขื่อนป้องกันน�้า โดย
ได้เริม่ด�าเนนิการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในเดอืนสงิหาคม
 ฮอนด้าได้ประกาศจัดตั้ง “กองทุนฮอนด้าเคียงข้าง
ไทย” ภายใต้การด�าเนนิงานของมลูนธิฮิอนด้าประเทศไทย โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินยามเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมอบเงินสมทบ 
1,000 บาท ต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100 บาท ต่อการขาย
รถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาท ต่อการขายเครื่องยนต์
อเนกประสงค์หน่ึงเคร่ือง การสมทบรายได้จากการขายผลติภณัฑ์
เข้าไว้ในกองทนุอย่างเป็นระบบ จะท�าให้เราสามารถส�ารองเงนิ
ไว้ใช้ในกิจกรรมบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการเข้าช่วยเหลือฟื้นฟู 

”

”

ปัจจุบนัโรงงานของฮอนด้า

ได้กลบัมาเดนิสายการผลิตเตม็ก�าลงั

อยูท่ี ่240,000 คนั ต่อปี 

และพร้อมส่งมอบ

รถยนต์ทีมี่คณุภาพสูง

ให้กบัลูกค้าแล้ว

ผู้ประสบภัย ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ซึ่งคาดว่าในปีแรก
จะมเีงินสมทบเข้ากองทุนประมาณ 300 ล้านบาท และจะมยีอด
สะสมสูงสุดท่ี 1,000 ล้านบาท เมื่อมีการใช้พร่องลงไปก็จะ
สมทบให้ครบ 1,000 ล้านบาทเท่าเดิม

ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 

 โดยแท้จริงแล้ว ก่อนที่จะเกิดมหาอุทกภัย เมื่อเดือน
มนีาคม 2554 ได้เกิดสึนาม ิข้ึนทีป่ระเทศญ่ีปุ่นซ่ึงผู้ผลติรถยนต์  
เกอืบทกุค่ายกไ็ด้รบัผลกระทบอันเกดิจากการขาดแคลนช้ินส่วน
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่รยีกว่า ECU ท�าให้โรงงานผูผ้ลติยานยนต์
ทั้งหมดรวมถึงฮอนด้า ต้องหันมาส�ารวจการจัดซ้ือจากผู้ผลิต  
ชิน้ส่วนในระดบั Tier 1, Tier 2 และ Tier 3 เพือ่ให้มีการจัดการ
กบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการจดัซือ้จากผูผ้ลติชิน้ส่วนเพยีง
รายเดียว 
 ขณะนั้นโรงงานฮอนด้าในประเทศไทยเริ่มมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แต่ต้องมาประสบกับน�้าท่วมเสียก่อน จ�าเป็นที่
จะต้องมีการปรับการบริหาร Supply Chain Management 
ต่อไป ซึ่งเชื่อว่าทุกค่ายจะหันมาพิจารณาวางแผนป้องกัน      
ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ทุกโรงงานในทุกประเทศจะต้องน�ามา    
ทบทวนและป้องกัน



ก
ร
ก
ฎ
า
ค
ม
 
2
5
5
5

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 73

ความเชื่อมั่นของฮอนด้า

 ฮอนด้าก็ยงัคงมคีวามเชือ่มัน่ในศกัยภาพของประเทศไทย   
ทีจ่ะเป็นหนึง่ในศนูย์กลางการผลติรถยนต์ในภมูภิาคเอเซยี เพราะ
ประเทศไทยมีฐานผู้ผลิตช้ินส่วนท่ีเข้มแข็ง วิสัยทัศน์ และ 
นโยบายของรฐับาล พร้อมทัง้ความพยายามของบโีอไอ ทีม่กีาร
ส่งเสริมให้ผูผ้ลติแทบทกุค่ายมาตัง้ฐานการผลติในประเทศไทย 
ท�าให้อตุสาหกรรมยานยนต์เตบิโตแขง็แกร่งได้อย่างทกุวนันี ้ใน
ปีนี้อุตสาหกรรมยานยนต์จะสามารถผลิตรถยนต์ในประเทศได้
สูงถึง 2,000,000 คัน เพื่อป้อนทั้งตลาดในประเทศและส่งออก
ต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะของฮอนด้า ต่อบโีอไอ และภาครฐั

 จากวิกฤติที่ผ่านมารู้สึกขอบคุณ ในความเข้าใจของ
ภาครัฐที่ต้องการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะ
ในการบรรเทาความเดอืดร้อนในภาคธรุกจิ ในขณะนีร้ฐับาลได้
ด�าเนินการป้องกันน�้าท่วม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนป้องกัน
น�้าที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ การขุดลอกคูคลอง เป็นต้น
 รวมทัง้การรวบรวมข้อมลูเพือ่ใช้วางแผนและน�าเสนอ
ข้อมลูนัน้สูส่งัคม ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของการพยากรณ์ปรมิาณน�้า 
และแหล่งน�้าเพื่อจัดเก็บ  ทั้งนี้เพื่อให้เอกชนสามารถน�าข้อมูล
ดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการแผนงานของตน  
 มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาไม่ใช่วิกฤติแรกที่
ฮอนด้าได้เผชิญร่วมกับคนไทย และได้ก้าวผ่านวิกฤติหลายต่อ
หลายครัง้พร้อมๆ กบัคนไทยตลอดมา ซึง่เชือ่มัน่ว่า ความร่วมมอืกนั
จากทกุๆ ฝ่าย ทัง้รฐัและเอกชน กบัการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ 
จะท�าให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างแน่นอน

”

”

ฮอนด้ามคีวามเช่ือม่ัน

ในศกัยภาพของประเทศไทย

ทีจ่ะเป็นหน่ึงในศนูย์กลาง

การผลติรถยนต์ในภมิูภาคเอเซยี

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ภาพ :: http://www.drivenmaxx.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_6870.jpg
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หมายเหตุ 

เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ    

เขต 2 ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อ่างทอง ระยอง และภูเก็ต

เขต 3 ได้แก่ 59 จังหวัด โดยแบ่งเป็นเขต 3 พิเศษ จำานวน 23 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ หนองบัวลำาภู สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม นครพนม     

              ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร บุรีรัมย์ อำานาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร่ พะเยา น่าน สตูล ปัตตานี ยะลา บึงกาฬ 

              และนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ สำาหรับกิจการขนส่งทางเรือ หรืออากาศ ได้รวมไว้ ใน เขต 3     

ข้อสังเกต

1) ในแต่ละเดือนสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ไม่สามารถนำาไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติสำานักงานฯ   

   จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในกำาหนดเวลา 15 - 90 วันทำาการ 

2) สถิติไม่นับรวมโครงการซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนกิจการ       

     

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
มกราคม-มิถุนายน 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554

จำาแนกการออกบัตรตามหมวดประเภทกิจการ

   จำานวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย 

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะข้ันมูลฐาน

อุตสาหกรรมเบา

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

บริการ และสาธารณูปโภค

รวม

ทุนจดทะเบียนต่างชาต ิ จ้างแรงงาน (คน)

ม.ค. - มิ.ย.

2554 

100 

14 

55 

176 

115 

100 

191 

751 

108 

28 

57 

189 

124 

111 

195 

812

28,444 

14,692 

7,209 

36,970 

50,248 

20,180 

69,839

227,583 

24,980 

22,825 

9,916 

59,259 

48,635 

31,429 

124,196 

321,241 

3,821 

170 

355 

344 

217 

267 

7,292 

12,465 

3,723 

276 

319 

583 

162 

2,625 

10,397 

18,084 

255 

1,271 

940 

2,440 

895 

1,113 

1,431 

8,345 

1,416 

5,712 

459 

7,717 

3,993 

5,009 

919 

25,225 

9,781 

1,751 

11,909 

19,971 

29,592 

8,297 

6,178 

87,479 

 

15,977 

2,426 

11,102 

25,464 

31,163 

14,830 

9,301 

110,263 

หน่วย : ล้านบาท 

การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน

830

740

650

560

470

380

290

200

0

440,000

370,000

320,000

270,000

220,000

170,000

120,000

70,000

0

จำานวนโครงการ

(ราย) 

โครงการคนไทย

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการต่างชาติ

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการร่วมทุน

ไทยและต่างชาติ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

(ล้านบาท)

จ้างงานไทย

(คน)

 751 

 282 

 185 

 205 

 321,241 

 143,919 

 189,742 

 87,479 
 110,263 

294 

284 

 313 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554  2555 2554 2555 2554 2555

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

จำานวนโครงการ (ราย) จำานวนโครงการ (ราย)เงินลงทุน (ล้านบาท) เงินลงทุน (ล้านบาท)

500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

0

836

1,057

 242,000 

 478,500 

853 

1,016 

 253,300 

 338,300 

2554 2554 2555 2555 2554 2554 2555 2555 

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ประเภทผลิตภัณฑ์

 227,583 

สำานักสารสนเทศการลงทุน

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน

 812 

ม.ค. - มิ.ย.

2555 

ม.ค. - มิ.ย.

2554 

ม.ค. - มิ.ย.

2555 

ม.ค. - มิ.ย.

2554 

ม.ค. - มิ.ย.

2555 

ม.ค. - มิ.ย.

2554 

ม.ค. - มิ.ย.

2555 

ม.ค. - มิ.ย.

2554 

ม.ค. - มิ.ย.

2555 

1,050

1,000

950

900

850

800

750

700

650

0

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

95,000

90,000

0
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โครงการอนุมัติ

ให้การส่งเสริมการลงทุน 

เดือนมิถุนายน 2555

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน 
ศูนย์บริการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.17

1.5

1.12

1.16

1.14

1.5

1.16

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

155.00

80.00

200.00

20.00

3.00

55.00

80.00

40.00

12.70

12.70

12.70

19.00

12.70

120

25

68

14

22

15

35

17

53

53

53

103

53

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.สิงห์บุรี

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.เชียงราย

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.เพชรบูรณ์

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.อุดรธานี

(เขต 3)

1. พาเนล เวิลด์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2. สินรุ่งเรืองฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3. ซีอีโอ อกริฟู้ด จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

4. นายฐานพันธ์  ชาติปฏิมาพงษ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. ถายซิงพืชผล จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)

6. วี - วัน โพลทรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7. นายชูวิทย์  จึงธนสมบูรณ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8. บี ฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9. ชัยโย เอเอ จำากัด (โครงการที่ 1)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10. ชัยโย เอเอ จำากัด (โครงการที่ 2)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11. สวนไม้ชยัโย จำากดั (โครงการที ่1)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12. สวนไม้ชยัโย จำากดั (โครงการที ่2)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13. สวนไม้ชยัโย จำากดั (โครงการที ่3)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นชิน้ไม้ผสมซีเมนต์อดั  

47,110 ลกูบาศก์เมตร

เลีย้งไก่เนือ้  3,000,000 ตวั

นำา้มนัรำาข้าวบรสิทุธิ ์ 10,080 ตัน

ยางแผ่นรมควัน  6,000 ตนั

พชื ผกั ผลไม้คดัคุณภาพ  

300 ตัน

เลีย้งไก่เนือ้  2,4000,000 ตวั

ยางแผ่นรมควัน  12,000 ตนั

ปลกูไม้สกั  575 ไร่

ปลกูไม้ยูคาลปิตัส  1,000 ไร่

ปลกูไม้ยูคาลปิตัส  1,000 ไร่

ปลกูไม้ยูคาลปิตัส  1,000 ไร่

ปลกูไม้ยูคาลปิตัส  2,000 ไร่

ปลกูไม้ยูคาลปิตัส  1,000 ไร่
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.11

1.12

1.12

1.11

1.17

1.16

1.11

1.17

1.11

1.11

1.11

1.11

1.11

1.16

1.17

16.10

64.00

56.30

19.50

39.00

44.00

13.00

58.00

800.00

400.00

2,387.00

250.00

130.00

208.00

400.00

74

13

117

158

27

50

27

67

41

173

717

89

63

84

74

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.อุบลราชธานี

(เขต 3)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.ชุมพร

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครสวรรค์

(เขต 3)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ราชบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ประจวบคีรีขันธ์

(เขต 3)

จ.เลย

(เขต 3)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

14. ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

15. ก้าวหน้าโภคภัณฑ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16. นำ้ามันบริโภคไทย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17. ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

18. ดีอีเอส ไบโอแมส จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

19. ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20. ด ิสมธิ ฟูด้ อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั

(ร่วมทุนไทย - เนเธอร์แลนด์)

21. MR. S.K.  CHAKRABARTI

(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

22. MR. SOMCHAT CHINTHAMMIT

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

23. ไทยลอตเต้ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

24. เป๊ปซี ่- โคล่า (ไทย) เทรดดิง้ จำากดั

(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)

25. ไทยกูลิโกะ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

26. ปราณบุรีสับปะรดกระป๋อง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)

27. MR. TIAN MAO TANG

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

28. เมโทร ไฟเบอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนมขบเคีย้ว  4,430 ตนั

นำา้มนัรำาข้าวดบิ  15,000 ตนั

นำา้มนัรำาข้าวบรสิทุธิ ์ 37,870 ตัน

ไขนำา้มนัรำาข้าว 1,320 ตนั

ขนมขบเคีย้ว  11,260 ตนั

เชือ้เพลงิชวีมวลอัดแท่ง  

13,000 ตัน

ยางแท่ง  36,000 ตัน

เครือ่งปรงุรส 3,500 ตนั

ขึเ้ถ้าแกลบอดัเมด็ หรอือดัก้อน  

21,000 ตัน

สารให้ความหวานชนดิผง

5,700 ตัน

สารให้ความหวานชนดิเหลว  

15,100 ตัน

บสิกติสอดไส้  3,600 ตนั

ขนมขบเคีย้ว ได้แก่

มนัฝรัง่ทอด  22,000 ตนั

ขนมอบข้ึนรปู  3,300 ตนั

ขนมขบเคีย้ว  3,300 ตนั

นำา้ พชื ผกั ผลไม้ 

บรรจภุาชนะผลกึ 30,000 ตนั

ยางแท่ง และ/หรอื ยางผสม

36,000 ตัน

แผ่นใยไม้อัดแข็ง 

3,6000,000 แผ่น
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

2.17

และ

4.2

2.15

และ

4.3

2.17

4.10

4.2

4.2

438.30

150.00

594.60

47.00

20.00

10.60

83

83

75

83

19

17

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

1. เคยีวว่า คาสติง้ (ประเทศไทย) จำากดั

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

2. MR. JEN LI LIN

(ร่วมทุนมอริเชียส - ไต้หวัน)

3. ซูมิเคอิ เทคโน (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

1. ไทยสตลีเคเบลิ จำากดั (มหาชน)

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่ - สงิคโปร์)

2. ไพเพอร์ พลาสตกิ (ไทยแลนด์) จำากดั

(หุน้สหรฐัฯ ทัง้สิน้)

3. MR. WONG  SHIN YIN

(ร่วมทนุมาเลเซยี - สงิคโปร์)

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป  

3,430 ตัน

แม่พมิพ์ 144 ชดุ

ชิน้ส่วนเหลก็หล่อ  1,600 ตนั

ชิน้ส่วนกลงึแต่งจากเหลก็หล่อ

ทีผ่ลติเอง 3,240 ตนั

ALUMINIUM TUBE, 

SHAPE AND BAR  3,000 ตนั

สายควบคมุ สำาหรบัยานพาหนะ

2,500,000 ชิน้

รางกระจกรถยนต์  600,000 ชดุ

ชิน้ส่วนเครือ่งจกัร 

และอปุกรณ์ สำาหรบังานอตุสาหกรรม

ทีม่กีารออกแบบทางวศิวกรรม

3 ตัน

แม่พิมพ์ 150 ชุด

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์  12 ตัน
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

3.9

3.9

3.9

3.1

3.1

3.3

3.1

3.9

95.90

1,497.00

1,567.40

47.84

150.00

190.00

54.20

4.00

2,867

1,016

1,110

11

26

150

51

43

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

1. เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด 

(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

2. โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำากัด

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

3. โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำากัด

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

4. ไทย สุเคโน่ นิต จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

5. เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำากดั

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6. เอคโค่ (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - เดนมาร์ก)

7. เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8. โนวาเมดิค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลนส์สายตา 87,000,000 ช้ิน

แว่นสายตา 250,000 ช้ิน

เลนส์สายตา  11,400,000 ช้ิน

เลนส์สายตา  21,600,000 ช้ิน

ถงุเท้า  5,000,000 คู่

NON - WOVEN FABRIC  

3,000,000 ตารางเมตร

รองเท้า และชิน้ส่วน  

1,200,000 คู่

ผ้าถกั 730,800 กโิลกรมั

วัสดปิุดแผล 1,000,000 ช้ิน

ห
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.2

4.2

4.2

4.3

4.2

4.10

4.10

4.3

4.10

4.10

4.3

4.3

4.3

4.3

4.9

4.10

4.2

20.00

136.50

115.30

150.00

36.00

372.10

400.00

220.60

570.00

457.70

60.00

30.00

173.60

120.60

380.60

37.90

17.00

22

50

37

10

75

79

69

40

116

53

22

28

83

16

87

5

38

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

4. นางสาวพิสิฎฐา  เกษมธีระสมบูรณ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. MR. JOHN FRANCIXS WHITE

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

6. ซีบีซี เอบี พรีซิชั่น 

(ประเทศไทย) จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7. สยามไวร์ อินดัสทรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8. เอ็น ทู เอ็น อินเตอร์โมลด์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9. มติซบูชิ ิอเิลคทรคิ ไทย 

ออโต้-พาร์ท จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

10. มิซูคิ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

11. ซันอัลลอย อินดัสตรี 

(ไทยแลนด์) จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

12. อิโต เซอิโค 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

13. นิชิได (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

14. ซูกะ สตีล (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

15. เอ็นเคเอส ฟิลเตอร์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

16. แอดวานเนคซ์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

17. MR. DAISUKE  OKUYAMA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

18. ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส 

เอเชีย จำากัด 

(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

19. แซดเอฟ เลมฟอร์เดอร์ (ไทยแลนด์) จำากดั 

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

20. สิงห์โปร จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ไต้หวัน - สหรัฐฯ)

เครือ่งจกัร และชิน้ส่วนเครือ่งจกัร

สำาหรบังานอุตสาหกรรม  50 ตนั

ชิน้ส่วนเครือ่งจกัร หรอือปุกรณ์ 

10,000 ชดุ

แม่พมิพ์ 200 ชดุ

การซ่อมแซมแม่พมิพ์  20 ชุด

ชิน้ส่วนแม่พมิพ์ 140 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติก 480 ตนั

ลวดเหลก็ตีเกลยีว  30,000 ตนั

แม่พมิพ์ 144 ชดุ

การซ่อมแซมแม่พมิพ์  200 ชุด

อุปกรณ์จบัยึด 200 ชดุ

ACTUATOR  1,064,700 ช้ิน

ชิน้ส่วนโลหะ สำาหรบัยานพาหนะ

5,000,000 ชิน้

ชิน้ส่วนผงโลหะอดัขึน้รปู  36 ตนั

ชิน้ส่วนโลหะ สำาหรบัยานพาหนะ

23,825,000 ชิน้

ชิน้ส่วนคอมเพรสเซอร์ 

สำาหรบัยานพาหนะ 900,000 ชุด

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น โครงโลหะสำาหรบั

รถขุด 3,600 ตัน

ผลติภณัฑ์โลหะ เช่น ไส้กรอง

55,000,000 ชิน้

ชิน้ส่วนโลหะข้ึนรปู  

234,864,000 ชิน้

สปรงิ 489,510,000 ชิน้

FASTENER (สลกัภณัฑ์)  75 ตนั

การซ่อมชิน้ส่วนอากาศยาน  

10,000 ชิน้

ชดุเพลาขับหน้า 

และชดุเพลาขับหลงั 1,800 ชุด

ชิน้ส่วนเครือ่งตัดหญ้า  

350,000 ชิน้
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.3

4.3

4.10

4.10

 

4.3

4.19

4.10

 4.2,

4.3

และ 4.10

4.2

และ 

4.17

4.4

4.2

4.10

4.10

4.2

4.2

4.10

47.30

97.00

25.00

33.20

95.70

93.20

617.00

520.00

3.80

60.00

63.10

13.80

112.20

45.00

8.00

479.70

100

7

120

100

19

270

134

500

18

~

60

6

35

22

60

340

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

21. บีเอชเคที จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

22. ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

23. บางกอกเมทอลเวอร์ค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24. ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25. นากาโน่ เอน็จเินยีริง่ (ประเทศไทย) จำากดั 

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

26. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำากัด

(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)

27. โมรโิรค ุเทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จำากดั 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

28. พนัส แอสเซมบลีย์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29. นิเด็ค แมทชีนเนอรี่ 

(ประเทศไทย) จำากัด 

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

30. บี.เอส.คามิยะ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

31. โตโยเดน็ อนิเตอร์เนชัน่แนล ฟิวเจอร์

พาธไฟน์เดอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

32. เซออิสัซ ึ(ไทยแลนด์) จำากดั (มหาชน) 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

33. มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย 

ออโต้ - พาร์ท จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

34. ฮิตต์โค ทูลส์ (ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนอินเดีย - สิงคโปร์)

35. วอเทค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

36. วาย - เทค จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ตัวรองแท่นเครือ่ง  840,000 ชิน้

ชิน้ส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรปู  432 ตนั

ชิน้ส่วนโลหะ   480,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรปู 

สำาหรบัยานพาหนะ 17,000,000 ชิน้

 

เบาะนัง่รถโดยสาร 12,500 ชุด

อุปกรณ์ปรบัเอนเบาะ 15,600 ชิน้

ถงุลมบรหิารหลงั 140,000 ช้ิน

ผลติชิน้ส่วนโลหะ  30 ตนั

โครงสร้างโลหะ สำาหรับงาน

อุตสาหกรรม 22,000 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติก 

สำาหรบัยานพาหนะ 5,181 ตนั

อปุกรณ์สนบัสนนุภาคพืน้สนามบนิ    

500 ชดุ

ผลติภณัฑ์โลหะ  25,000 ชุด

ส่วนต่อเตมิยานพาหนะ 2,000 ชุด

เครือ่งจกัร สำาหรบัใช้ในอตุสาหกรรม

อิเลก็ทรอนกิส์ 120 เครือ่ง

การซ่อมแซมเครื่องจักรหรือ

อปุกรณ์ สำาหรบัใช้ในอุตสาหกรรม

อิเลก็ทรอนกิส์  120 เครือ่ง

การเคลอืบผวิ  5,560 ตนั

เครือ่งจักร เพือ่การอตุสาหกรรม

23 เครือ่ง

ชิน้ส่วนประกอบโคมไฟรถยนต์

2,500,000 ชดุ

ป๊ัมนำา้มนัเชือ้เพลงิ (FUEL PUMP)

620,160 ชดุ

CUTTING TOOLS 150,000 ชิน้

เคร่ืองผลตินำา้บริสทุธ์ิ  300 เครือ่ง

ไส้กรองเส้นใย 100,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนยาง สำาหรบัยานพาหนะ

25,824,000 ชิน้
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.3

4.12

397.00

1,739.00

26

437

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

37. สมชาย  เวชากร

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

38. โตโยต้า มอเตอร์ 

ประเทศไทย จำากัด 

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

กระป๋องอะลมูเินยีม  1,100 ตนั

รถตู้  18,000 คนั

5.3

5.5

5.5

5.8

5.8

5.8

5.5

5.5

5.9

5.5

5.5

5.5

5.5

858.00

345.00

517.00

1.10

17.41

6.10

740.00

297.60

1.74

20.00

30.20

237.20

503.00

105

545

120

7

33

~

985

241

21

125

30

450

194

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

1. สยามคอมเพรสเซอร์ 

อุตสาหกรรม จำากัด 

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

2. โทโฮกุ ไพโอเนียร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

3. พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4. นายอุดมการณ์  โพธิ์ศรี

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. เอ็ม ซี เอ็น เอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด 

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

6. MR. TIMOTHY NICHOLAS 

ROWLAND

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

7. ดีดีเค (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

8. ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

9. MR. HENNING BISKOPSTO

(ร่วมทุนเดนมาร์ก - เยอรมนี)

10. อิเลคทรอนิคส์ โซลูชั่น 

เซอร์วิส จำากัด 

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

11. ไฮบริด อิเล็กทรอนิกส์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

12. ดราโก้ พีซีบี จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)

13. มิลีนเนียม ไมโครเทค 

(ประเทศไทย) จำากัด 

(ร่วมทุนสหรัฐฯ - บาร์เบโดส)

ROTARY COMPRESSOR 

สำาหรบัเครือ่งปรบัอากาศ  

550,000 เครือ่ง

ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนกิส์ 

สำาหรบัเครือ่งเสยีง

12,000,000 ชิน้

สวิตซ์  70,000,000 ชิน้

ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ 

CONNECTOR  

600,000,000 ชิน้

ชิน้ส่วนสำาหรบัผลติภณัฑ์

อิเลก็ทรอนกิส์

12,000,000 ชิน้

พาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์

PRINTED CIRCUIT BOARD 

ASSEMBLY (PCBA)   

1,000,000 ชิน้

PRINTED CIRCUIT BOARD 

ASSEMBLY (PCBA)   

806,400 ชิน้

PRINTED CIRCUIT BOARD

720,000 ตารางเมตร

SEMICONDUCTOR  

62,489,000 ชิน้
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

5.4

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.3

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.5

5.3

และ

5.5

5.5

1,939.30

327.10

1,138.90

890.40

85.10

62.20

20.00

1.00

1.40

1.79

1.79

4.02

7.86

116.00

80.00

172.40

310

~

~

536

203

96

284

11

6

21

21

12

15

31

337

269

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

14. มติซบูชิ ิอเิลคทรคิ ไทย ออโต้ - พาร์

ท จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

15. ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ฮ่องกง)

16. เซคชั่น เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

17. เอจีซี อิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

18. ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) 

จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

19. เซ็นต์ - เอ็นจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

20. เอม อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

21. MS. SALMAN  AMER

(ร่วมทุนไทย - ปากีสถาน)

22. นายภาวินท์  สุทธพงษ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23. แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ 

โซลูชั่นส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24. ดิจิตอล กรูฟ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25. อินเทนซีฟวอทซ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26. ฟิวชั่นเน็กซ์ จำากัด

(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

27. ไทย เอ็นเจอาร์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

28. บรอดเวย์ พรีซิชั่น 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนฮ่องกง - สิงคโปร์)

29. แซด.คูโรดา (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

CAR AUDIO  5,040,000 ชุด

BASE PLATE FOR HARD DISK 

DRIVE 112,000,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนโลหะ 

สำาหรบั HARD DISK DRIVE

87,000,000 ชิน้

GLASS SUBSTRATE FOR 

ELECTRONIC PARTS

32,600,000 ชิน้

ชิน้ส่วนโลหะ สำาหรบัผลติภณัฑ์

อิเลก็ทรอนกิส์

20,000,000 ชิน้

ชิน้ส่วนโลหะ สำาหรบัผลติภณัฑ์

อิเลก็ทรอนกิส์

320 ตัน

WIRE HARNESS  

120,000,000 ชดุ

ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ 

ซอฟต์แวร์ 

INTERGRATED CIRCUIT

100,000,000 ชิน้

ชิน้ส่วนพลาสตกิ สำาหรบัเครือ่ง

ใช้ไฟฟ้า และผลติภณัฑ์

อิเลก็ทรอนกิส์  3,130 ตนั

ชิ้นส่วน สำาหรับ HARD DISK 

DRIVE
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

5.5

5.5

198.20

111.20

111

53

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

30. แซด.คูโรดา (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

31. เอปสัน โตโยคอม 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

SEAL PRODUCT FOR HARD 

DISK DRIVE 

71,992,800,000 ชิน้

QUARTZ CRYSTALS

26,000,000 ชิน้

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.7

6.5

6.11

และ

6.12

6.2

6.12

6.12

6.12

6.2

6.12

6.12

35.00

339.80

2,880.00

267.80

200.00

40.00

22.20

221.40

26.50

9.00

70

155

114

13

355

23

25

8

28

20

จ.สุพรรณบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.จันทบุรี 

(เขต 3)

1. โปรเจ็คฟิลด์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2. เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อินเดีย - ออสเตรเลีย)

3. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อินเดีย - สิงคโปร์)

4. โมเมนทีฟ สเปเชียลตี้ เคมิคัลส์

สมุทรสาคร จำากัด

(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

 

5. แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6. เคน เทค (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7. พาวเวอร์ พลาส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8. เคมีแมน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9. เอไอ - โทโมดะจิ จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุ่น - มาเลเซีย)

10. ผิงก้วน อินดัสทรี จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)

ยากำาจดัวชัพชืและยาปราบศตัรพูชื

ชนดินำา้ 3,000 ตัน

ยาปราบศตัรพูชืชนดิเมด็  

6,500 ตัน

ยาสำาหรบัรกัษาคน ได้แก่

ยาแคปซูลนิม่   

2,972,000,000 แคปซลู

ยาแคปซลูแขง็ 91,872,000 แคปซลู

ยาเมด็ 110,246,400 เม็ด

ยาผง 9,570,000 ซอง

PET RESIN 28,800 ตนั

POLYESTER FILM  28,800 ตนั

WATER BASED EMULSION

12,600 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติก 

สำาหรบัอุตสาหกรรม

27,820,000 ตารางเมตร

บรรจภุณัฑ์พลาสติก 

สำาหรบัชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนิกส์

1,270,050,000 ชิน้

ชิน้ส่วนพลาสติก 

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ

1,600 ตัน

แคลเซียมไฮดรอกไซด์  

87,600 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสตกิ 1,800 กโิลกรมั

ผลติภณัฑ์พลาสติก  1,200 ตนั
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.15

6.12

6.2

6.16

6.12

6.12

6.12

3.80

15.00

20.00

26.00

14.00

23.30

64.70

12

5

10

4

25

10

12

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

11. ยามาดาน (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

12. ศรีไทย นาโนพลาส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13. นิคเคม ไต้หวัน เทคโนโลยี จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)

14. เอส.อี.อินดัสทรี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

15. นายกัณอเนก  เพชรฤทธิ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16. นิตโต เคนโกะ แมททีเรียล 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุ่น - สิงคโปร์)

17. ฟูจิ โพลี่ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

กล่องกระดาษลกูฟกู  970 ตนั

พาเลทจากกระดาษลกูฟูก 

140 ตัน

ผลติภณัฑ์พลาสติกๆ เช่น 

ถงับำาบดันำา้เสยี 1,150 ตนั

เคมีภณัฑ์ สำาหรับงานอตุสาหกรรม

4,800 ตัน

ฉลากพมิพ์  

8,548,000 ตารางเมตร

ไม้พลาสติก  1,500 ตนั

INDUSTRIAL TAPE

14,120,000 ตารางเมตร

แผ่นซิลโิคน  800 ตนั

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.21

7.8

7.8

7.9

7.1

7.1

7.8

40.06

121.60

135.30

92.50

95.00

535.00

47.80

104

2

2

9

13

54

~

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.แม่ฮ่องสอน

(เขต 3)

จ.เพชรบูรณ์

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

1. อโีค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

2. ไทคอน อนิดสัเทรยีล 

คอนเนค็ชัน่ จำากดั

(ร่วมทนุไทย - องักฤษ - สงิคโปร์ - 

จนี - ฮ่องกง)

3. ไทคอน อนิดสัเทรยีล 

คอนเนค็ชัน่ จำากดั

(ร่วมทนุไทย - องักฤษ - สงิคโปร์ - 

จนี -ฮ่องกง)

4. เอส ซ ีแมนเนจเมนท์ จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

5. แม่สะเรยีง โซลา จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

6. ไทยรุง่เรอืง ผลติไฟฟ้า จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

7. เหมราช อสีเทร์ินซีบอร์ด 

อนิดสัเตรยีลเอสเตท จำากดั

(ร่วมทนุไทย - สหรฐัฯ)

บรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร์

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม

8,400 ตารางเมตร

พฒันาอาคารสำาหรบั

โรงงานอุตสาหกรรม

7,925 ตารางเมตร

เรอืกลดนัลากจงู  1 ลำา

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  

1 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวลไอนำา้

35 เมกะวัตต์

พฒันาอาคาร 

สำาหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

3,760 ตารางเมตร
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.22

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.15

7.12

7.12

7.1

7.1

7.9

7.15

7.1

7.1

7.1

6.00

110.00

100.00

300.00

275.00

653.80

1.20

10.00

10.00

98.00

98.00

105.00

10.00

90.00

79.80

79.80

98

7

6

8

19

30

6

4

5

6

6

17

93

13

8

8

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.หนองคาย

(เขต 3)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.สุรินทร์

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.หนองคาย

(เขต 3)

จ.สกลนคร

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ลำาปาง

(เขต 3)

จ.หนองคาย

(เขต 3)

จ.หนองคาย

(เขต 3)

8. MR. DARYL HAMILTON WALLIS

(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

9. ทักษิณอุตสาหกรรมนำ้ามันปาล์ม 

(1993) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

10. แม่โขงโซล่าเธอร์มอล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11. ทิพยนารายณ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12. เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13. สายการบินนกแอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14. ดูอาร์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

15. มิโดริยะ โปรเคียวเมนท์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

16. จีเอ็มเอส ออโตโมทีฟ 

เอเชีย แปซิฟิก จำากัด

(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์ - ออสเตรเลีย)

17. สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จำากัด 

(โครงการที่ 2)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

18. ภูพานเทคโนโลยี จำากัด 

(โครงการที่ 3)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19. เอ็น.ที.แอล มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20. เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์

โปรเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

21. ห้างฉัตร โซลาแพลนท์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22. ภาคินโซล่าพาวเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23. ไพโรจน์โซล่าเซลล์ 

พาวเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ

ระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล  

3 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  

1 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  

3.75 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  

3 เมกะวัตต์

ขนส่งทางอากาศ  1 ลำา

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน 

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน และ

ผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  

1 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  

1 เมกะวัตต์

ขนส่งทางเรอื 2,427 ตนักรอส

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  

1 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  

1 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์   

1 เมกะวัตต์
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.1

7.1

7.9

7.9

7.12

7.20

7.21

7.8

7.4

7.4

7.1

7.1

7.1

7.1

7.9

7.1

79.80

79.80

72.70

72.70

10.00

1.83

22.70

72.30

1,178.20

112.70

97.00

488.30

456.00

456.00

500.00

425.00

8

8

10

10

3

4

11

17

225

22

5

26

7

7

66

55

จ.บึงกาฬ

(เขต 3)

จ.หนองคาย

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครศรีธรรมราช

(เขต 3)

จ.นครศรีธรรมราช

(เขต 3)

จ.หนองคาย

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชัยภูมิ

(เขต 3)

จ.ชัยภูมิ

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ยะลา

(เขต 3)

24. เลศิพฒันาโซล่า พาวเวอร์ จำากดั

  (หุน้ไทยทัง้สิน้)

25. อนิโดจนี เทรดดิง้ จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

26. สยาม เจนเนอรลั เอวเิอชัน่ จำากดั

(โครงการที ่1)

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

27. สยาม เจนเนอรัล เอวเิอชัน่ จำากดั

(โครงการที ่2)

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

28. MR. OSAMU  YAMAGATA

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

29. ไบโอฟเูอล็ จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

30. เอแอลเอส เทสติง้ เซอร์วสิเซส

(ประเทศไทย) จำากดั

(หุน้สงิคโปร์ทัง้สิน้)

31. เหมราชพฒันาทีด่นิ จำากดั (มหาชน)

(ร่วมทนุไทย - ไต้หวนั)

32. สชิล รสีอร์ท 

ดเีวลลอปเม้นท์ส จำากดั

(หุน้บริตชิเวอร์จนิไอร์แลนด์ทัง้สิน้)

33. สชิล รสีอร์ท 

ดเีวลลอปเม้นท์ส จำากดั

(หุน้บริตชิเวอร์จนิไอร์แลนด์ทัง้สิน้)

34. พ.ีพ.ีโซล่า พาวเวอร์ จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

35. โรจนะ อนิดสัเตรยีล 

แมเนจเม้นท์ จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

36. เทพพนา วนิ ฟาร์ม จำากดั

(โครงการที ่1)

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

37. เทพพนา วนิด์ ฟาร์ม จำากดั

(โครงการที ่2)

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

38. กรนี ฟาสท์ เฟอร์รี ่จำากดั

(ร่วมทนุไทย - นอร์เวย์ - สวเีดน)

39. เบตง กรีน พาวเวอร์ จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  

1 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์  

1 เมกะวัตต์

ขนส่งทางอากาศ  1 ลำา

ขนส่งทางอากาศ  1 ลำา

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน 

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

วิจยัและพฒันา

บรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร์

พฒันาอาคาร 

สำาหรบัโรงงานอุตสาหกรรม

โรงแรม  220 ห้อง

หอประชมุขนาดใหญ่

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

1 เมกะวัตต์

นำา้เพือ่อุตสาหกรรม

17.52 ล้านลกูบาศก์เมตร

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

7.5 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

7.5 เมกะวัตต์

เรอืเฟอร์รี ่  1 ลำา

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล  

7.5 เมกะวัตต์
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.1

7.9

7.20

300.00

760.00

360.00

8

42

193

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

40. เอ เจ เทคโนโลย ีจำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

41. การบนิกรุงเทพ จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

42. ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี 

เอเชีย แปซฟิิค จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  

3.75 เมกะวัตต์

ขนส่งทางอากาศ  1 ลำา

วิจยัและพฒันา

รวม  7  หมวดอุตสาหกรรม 39,782.84 18,429 เขต 1      

เขต 2  

เขต 3

ไม่ระบุที่ตั้ง 

= 

= 

= 

=  

 39       

 71

 50 

  7
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หมายเหตุ 

เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

เขต 2 ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม 

              สุพรรณบุรี อ่างทอง ระยอง และภูเก็ต

เขต 3 ได้แก่ 59 จังหวัดที่เหลือ 
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ถนนสู่ BUILD

ถนนสู่ BUILD

 หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) เตรียมนำาทัพผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทย เดินทางไป     

ขยายตลาด และสร้างเครอืข่ายด้านการลงทนุในประเทศจนี ญีปุ่น่ และกลุม่ประเทศสแกนดิเนเวยี โดยนำาผูผ้ลติ    

ชิน้ส่วนไทยร่วมงานแสดงสนิค้าอตุสาหกรรม 4 งานใหญ่ ตัง้แต่เดอืนกนัยายน – พฤศจกิายน 2555 

 จากการที่หน่วย BUILD ได้น�าผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยไป
ขยายตลาดในงานแสดงสนิค้าอตุสาหกรรมของหลายๆ ประเทศ 
และได้รบัการตอบรบัทีด่จีากผูผ้ลติชิน้ส่วน ดงันัน้หน่วย BUILD 
จงึต้องการขยายโอกาสในการรบัช่วงการผลติแก่ผูผ้ลติชิน้ส่วน
ของไทยมากขึน้ ซึง่จะน�าคณะผู้ผลติชิน้ส่วนของไทยเดนิทางไป
ขยายตลาด และสร้างเครอืข่ายด้านการลงทนุ ส�าหรบังานแสดง
สินค้าอุตสาหกรรมที่จะน�าผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยไปร่วมงานใน 3 
ประเทศ ได้แก่ 

งานแสดงสนิค้ายานยนต์ เครือ่งจกัรกล และชิน้ส่วน
อาเซี่ยน - จีน (หลิ่วโจว) ครั้งที่ 2 : The 2nd 
China-ASEAN (Liuzhou) Automotive, Con-
struction Equipments, Components & Parts 
Exposition 2012 ณ เมอืงหลิว่โจว มณฑลกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะจัดระหว่าง           
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2555 โดยมีกิจกรรมที่    
น่าสนใจ คอื การร่วมออกงานแสดงสนิค้า เยีย่มชม
โรงงาน และเข้าร่วมเจรจาธรุกจิกบับรษิทัช้ันน�าใน
ประเทศจีน 
งานแสดงสนิค้าอตุสาหกรรมเครือ่งจักรและโลหะ 
ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ               
Toyama Manufacturing Trade Fair 2012 จงัหวดั
โทยามะ ประเทศญีปุ่น่ ซ่ึงเป็นการประสานงานการ
จัดกิจกรรมครั้งแรกกับ Toyama Prefectural 
Government ระหว่างวันที่ 25 – 30 กันยายน 
2555

มกีารร่วมออกงานแสดงสนิค้า และกจิกรรมเจรจา
ธรุกจิ เพือ่ขยายโอกาสในการเสนอขายชิน้ส่วนกับ
บริษัทผู้ซื้อชั้นน�าจากญี่ปุ่น
นทิรรศการแสดงชิน้ส่วนเครือ่งจกัรกล เทคโนโลยี
เก่ียวกับวัตถุดิบชิ้นส่วน และวัสดุอุตสาหกรรม ท่ี
ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น M - Tech (Kansai) 2012 
15th Mechanical Components & Materials 
Technology Expo (Osaka) 2012 ระหว่างวันที่  
30 กันยายน – 6 ตุลาคม  2555 รวมทั้งจัดให้มี
การเจรจาธรุกจิระหว่างบรษิทัผูผ้ลติชิน้ส่วนไทยกบั
นักธุรกิจญี่ปุ่น (One – On - One Meeting) เพื่อ
เป็นช่องทางให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยได้เสนอขาย       
ชิ้นส่วน รวมทั้งเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ในการ
หาความร่วมมอืทางธรุกจิในรปูแบบต่างๆ กบับรษิทั
ชั้นน�าของญี่ปุ่นด้วย

1.

2.

3.

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
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งานเอลเมีย ซับคอนแทรกเตอร์ 2012 “ELMIA 
Subcontractor 2012” เป็นงานแสดงสินค้า        
ชิน้ส่วนอตุสาหกรรม และการรบัช่วงการผลติ ของ
ยุโรปตอนเหนือในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่ง
จะจัดขึ้น ณ เมือง Jonkoping ประเทศสวีเดน 
ระหว่างวันท่ี 6 - 9 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งจะมี
บริษัทชั้นน�าจาก 30 ประเทศทั่วโลกมาหา                
ชิ้นส่วนและผู้รับช่วงการผลิต อาทิ บริษัทจาก 
เยอรมนี ฝรั่งเศส สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 
ฟินแลนด์ สหราชอาณาจักร อิตาลี เนเธอร์แลนด์ 
สวติเซอร์แลนด์ รสัเซยี สหรฐัอเมรกิา จนี เกาหลใีต้ 
ไต้หวนั เป็นต้น โดยในครัง้นี ้บรษิทัทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม
กบัหน่วย BUILD นอกจากจะได้ร่วมออกงานแสดง
สินค้าแล้ว ยังจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงาน และ
เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับบริษัทในกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนียเวียอีกด้วย  

4.  ผูผ้ลติชิน้ส่วนสามารถขอรบัข้อมลูโดยลงทะเบยีนได้ที่
เวบ็ไซต์ build.boi.go.th หรอืสมคัรสมาชกิในฐานข้อมลู ASID 
ได้ที่เว็บไซต์ www.asidnet.org และสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 7 หรือ อีเมล :             
build@boi.go.th
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ภาพ :: http://www.hgpauction.com/index.php/sector-experience/automotive-manufacturing








