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โลจิสติกส์ 

เชื่อมโยงอาเซี่ยน

เก็บตกจากโรดโชว์

บทความพิเศษ

สัมภาษณ์พิเศษ

เจาะลึกระเบียงเศรษฐกิจ GMS เชื่อมโยง 6 ประเทศลุ่มน�้าโขง
การเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ ความส�าคัญต่อประเทศไทย

เปิดโลกโลจิสติกส์
โอกาสโลจิสติกส์ไทยใน AEC

การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในทศวรรษใหม่
ดูงาน Intersolar Europe 2012 ที่เยอรมนี

บันทึกการเยือนพม่า ของบีโอไอเชียงใหม่
กฟผ. มุ่งมั่น สร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าของไทย

เวทีอาเซี่ยน ในมุมมองของไทยซัมมิท
นานาสาระกับบีโอไอ

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
โครงการอนุมัตให้การส่งเสริมการลงทุนิ

วารสารส่งเสริมการลงทุน

สารบัญ CONTENTS

INVESTMENT  PROMOTION  JOURNAL
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วารสารส่งเสริมการลงทุน
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บก.เเถลง

กองบรรณาธิการสิงหาคม 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

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนนั้น กุญแจสำาคัญ

อย่างหน่ึง คือ การพัฒนาความร่วมมือภายในภูมิภาค                          

ลุ่มแม่นำ้าโขง โดยภายใต้โครงการน้ีเป็นการพัฒนาความร่วมมือ

ทางเศรษฐกจิ ในอนุภมิูภาคลุม่แม่นำา้โขง (Greater Mekong Sub-

region: GMS) ซึ่งประกอบด้วยประเทศไทย ลาว พม่า กมัพชูา 

เวยีดนาม และจนีเฉพาะมณฑลยนูนานและมณฑลกว่างสี

 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคาร

พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้มีการ

สนับสนุนให้มีการพฒันาเส้นทางเศรษฐกจิจำานวนทัง้สิน้ 10 เส้นทาง 

เพือ่เชือ่มโยง 6 ประเทศ ในกลุม่ GMS เข้าด้วยกนั โดยอยูบ่นแนว

ระเบียงเศรษฐกิจ 3 แนว ได้แก่

 1) ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ 

    (North-South Economic Corridor: NSEC)

 2) ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก

    (East-West Economic Corridor: EWEC) และ

 3) ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 

    (Southern Economic Corridor: SEC)

 การพัฒนานี้มุ่งหวังที่จะนำาไปสู่ความร่วมมือ ในการ

พฒันาสาขาทีม่ศีกัยภาพร่วมกนั ครอบคลุมถงึการค้าผ่านแดน 

การลงทุน การขนส่ง และการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อประโยชน์

ในการสนับสนุนการก่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (ASEAN 

Economic Community: AEC) อย่างมั่นคงในกลุ่มประเทศ              

อาเซี่ยนแบบไร้พรมแดน

 โดยประเทศไทยจะเป็นศูนยก์ลางทีส่ำาคญัทีจ่ะเชื่อมต่อไป

ยังมาเลเซียและสิงคโปร์ และระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ จะ               

เชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ที่จังหวัด

พิษณุโลกและตาก

 การใช้ประโยชน์ระเบยีงเศรษฐกจิต่างๆ อนัเป็นผลมาจาก

การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่นนัน้ ประเทศไทยจะเป็นศนูย์กลาง

ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ก่อให้เกิดโอกาสในเชิงเศรษฐกิจต่อ

ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

 วารสารส่งเสริมการลงทุนในฉบับน้ี จึงได้รวบรวมเรือ่ง

ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ที่มีความสำาคัญต่อประเทศและอาเซี่ยน 

ถึง 5 บทความ และเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะ
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เจาะลึกระเบียงเศรษฐกิจ GMS

เชื่อมโยง 6 ประเทศลุ่มน�้าโขง

 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนับเป็นมาตรการสำาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะ

โครงการระเบียงเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง ได้มีบทบาทสำาคัญทั้งการอำานวยความสะดวกด้าน              

การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการลงทุนไม่เฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นทาง

กายภาพเท่านัน้ แต่รวมถงึการพฒันากฎระเบยีบเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ ในการขนส่งสนิค้าและผูโ้ดยสารข้ามแดน

อีกด้วย

	 วิวัฒนาการของแนวคดิเกีย่วกบัระเบยีงเศรษฐกจิแบ่ง
ได้เป็น	4	ระดับ	คือ												

ระเบียงการขนส่ง	(Transport	Corridor)	เป็น														
เส้นทางที่มีการเชื่อมโยงทางกายภาพ	เช่น																			
การสร้างถนน	สะพานเชื่อมต่อกัน			
ระเบียงที่เชื่อมโยงหลายรูปแบบ	(Multi	-	Modal	
Corridor)	เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงพื้นที่หรือ														
ภูมิภาคต่างๆ	เข้าด้วยกันด้วยการบูรณาการระบบ
ขนส่งหลายรูปแบบ														
ระเบียงโลจิสติกส์	(Logistics	Corridor)	เป็น												
เส้นทางที่มีการเชื่อมโยงทางด้านกฎระเบียบ	มี
กรอบข้อตกลงเพือ่อ�านวยความสะดวกให้คน	สนิค้า	
และยานพาหนะสามารถเคล่ือนย้ายได้อย่างเสร	ี
เช่น	ข้อตกลง	CBTA	(Cross	-	Border	Transport	
Agreement)	ภายใต้กรอบความร่วมมอืของ	GMS														
ระเบียงเศรษฐกิจ	(Economic	Corridor)	เป็น												
เส้นทางที่มีการดึงดูดการลงทุน	และการสร้าง
กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจให้กับ	หน่วยเศรษฐกิจ
ทีต่ัง้อยูบ่นระนาบของระเบยีงเศรษฐกจิ	ซึง่ถอืเป็น
เป้าหมายสงูสดุของการสร้างระเบยีงทางเศรษฐกจิ
ตามหลกัทฤษฎ	ีอย่างไรกด็	ีการทีจ่ะบรรลเุป้าหมายนี้	
จะต้องมกีารเชือ่มโยงหรอืบรูณาการในเชงิกายภาพ
และระบบโลจิสติกส์ให้ดีเสียก่อน

1.

2.

3.

4.

โลจิสติกส์ เชื่อมโยงอาเซี่ยน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
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”

”

เส้นทาง R3A 

ช่วยลดเวลาการเดนิทาง

ระหว่างนครคนุหมงิ – กรงุเทพฯ

จาก 48 ช่ัวโมง

เหลอืเพยีง 20 ชัว่โมง

ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ - ใต้

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ	-	ใต้	(North	-	South	
Economic	Corridor	:	NSEC)	เป็นเส้นทางคมนาคม																		
เชื่อมโยงการขนส่งทางบกระหว่างนครคุนหมิง	-	กรุงเทพฯ	มี
ระยะทางประมาณ	1,800	กิโลเมตร	สามารถจ�าแนกเป็น										
2	เส้นทาง	คือ	

สามกลยุทธ์หลัก 

ผลักดันกรอบ GMS ให้เป็นจริง

 กรอบความร่วมมือ	GMS	(Greater	Mekong	Sub	
-	Region)	เป็นความร่วมมือระหว่าง	6	ประเทศ	คือ	ไทย	พม่า	
ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	และจีนตอนใต้	ตั้งแต่ปี	2535	โดยมี
ธนาคารพัฒนาเอเชีย	(Asian	Development	Bank	-	ADB)	
เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักโดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริม												
การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม	การเกษตร	การค้า	การลงทุน
และบริการ	เพื่อให้เกิดการจ้างงาน	ยกระดับการครองชีพ														
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน	การใช้
ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิส่งเสรมิกนัอย่างมปีระสิทธิภาพ	และช่วย
เพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก	
	 กรอบความร่วมมอืข้างต้นก�าหนดกลยทุธ์หลกั	3	ด้าน	
คอื	สนบัสนนุให้มกีารเชือ่มโยงระหว่างกนั	(Connectivity)	เพือ่
ให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	(Competitive-
ness)	โดยการรวมกลุม่กนัในอนภุมูภิาค	(Community)			รฐับาล
จากประเทศสมาชิก	GMS	จึงได้ก�าหนดแนวพื้นที่เศรษฐกิจใน
ลุ่มแม่น�้าโขงจ�านวน	9	เส้นทางหลัก	ให้เป็นแนวพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค

เส้นทางที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง

R1

R2

R3

R10

กรุงเทพฯ	-	พนมเปญ	-	โฮจิมินห์ซิตี้	–		หวุงเต่า	หรือ	วังเทา

โครงข่ายเชื่อมโยงแนวตะวันออก	-	ตะวันตก	(East	West	Corridor)	

ไทย	–	ลาว	-	เวียดนาม

เส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศจีนตอนใต้			เชียงราย	–	คุนหมิง

			•	R3A			(ไทย	–	ลาว	–	จีน)

			•	R3B			(ไทย	–	พม่า	-	จีน)

เส้นทางเลียบชายฝั่งทะเล	ไทย	–	กัมพูชา	-	เวียดนาม

เส้นทาง แนวเส้นทาง

	 เส้นทางหมายเลข	3A	(R3A	หรือ	R3E)	เชื่อมโยง	
จนี	-	ลาว	-ไทย	โดยผ่าน	3	ประเทศ	คอื	จนีตอนใต้มคีวามยาว	
700	กิโลเมตร	ลาว	250	กิโลเมตร	และ	ไทย	850	กิโลเมตร	
โดยมีแนวเน้นทาง	คือ	นครคุนหมิง	สิบสองปันนา	มิ่งล่า	
(ชายแดนจีนตอนใต้)	บ่อหาน	บ่อเต็น	หลวงน�้าทา	ห้วยทราย	
(ลาว)	อ�าเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงราย	กรุงเทพมหานคร
	 ขณะนีเ้ส้นทาง	R3A	ก่อสร้างเสร็จแล้ว	ยกเว้นเฉพาะ
สะพานมติรภาพไทย	-	ลาวแห่งที	่4	หรอืสะพานข้ามแม่น�า้โขง
แห่งที	่4	เชือ่มระหว่างอ�าเภอเชยีงของ	-	ห้วยทราย	โดยประเทศ
สมาชกิท้ัง	6	ประเทศ	ในอนุภมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	ได้ร่วมกนัเปิด
เส้นทาง	R3E	อย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมผู้น�า	GMS	
ครั้งที่	3	เมื่อเดือนมีนาคม	2551	ณ	ประเทศลาว
	 เส้นทาง	R3A	ช่วยลดเวลาการเดินทางระหว่าง												
นครคุนหมิง	-	กรุงเทพฯ	จาก	48	ชั่วโมงเหลือเพียง	20	ชั่วโมง				
รัฐบาลของ	ไทย	ลาว		และจีน	ได้ก�าหนดนโยบายการพัฒนา
เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจจากเส้นทางดังกล่าว	โดย
ไทยได้วางแผนจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมในจงัหวดัเชยีงราย	และ
การพัฒนาท่าเรือเชียงแสน	ส่วนลาวอยู่ระหว่างการจัดเตรียม
การพัฒนาพ้ืนที่จุดแวะพัก	(Rest	Areas)	บนเส้นทางที่แขวง
บ่อแก้วและหลวงน�้าทา	โดยขอการสนับสนุนทุนจากธนาคาร
เพือ่การพฒันาแห่งเอเชยี	(Asian	Development	Bank	:	ADB)	
	 ส�าหรับจีน	ก�าหนดนโยบายมุ่งใช้ประโยชน์จาก														
เส้นทาง	R3A	เพื่อกระจายสินค้าจากจีนตอนใต้	ล�าเลียง
วัตถุดิบ(ทรัพยากรธรรมชาติและสินค้าเกษตร)	และส่งเสริม
ตลาดท่องเทีย่ว	ในภมูภิาค	GMS	ไปสูก่ารพฒันามณฑลยนูนาน
เป็นประตทูางออกสูอ่าเซีย่นและเอเชยีใต้	รวมทัง้สนบัสนนุการ
ขนส่งสินค้าบนเส้นทางดังกล่าวเพ่ือยืนยันการบรรลุข้อตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซี่ยน	-	จีน	
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	 ส่วนเส้นทางหมายเลข	3B	(R3B	หรอื	R3W)	เชือ่มโยง	
จนี	–	พม่า	-ไทย	ระยะทางประมาณ	1,850	กโิลเมตร	กล่าวคอื	
จีน	เมืองลา	(Mong	La)	เชียงตุง	(Kengtong)		ท่าขี้เหล็ก	
(พม่า)	แม่สาย	เชยีงราย	ตาก	กรงุเทพฯ	แม้ได้เปิดใช้อย่างเป็น
ทางการแล้วเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2547	อย่างไรก็ตาม															
เส้นทาง	R3B	ไม่ได้รับความสนใจมากนักจากนักธุรกิจและ								
ผูเ้ดนิทาง	เนือ่งจากช่วงเส้นทางทีผ่่านพม่ามกัมปัีญหาด้านความ
ปลอดภัยและปัญหาต้นทุนโลจิสติกส์นอกระบบ	ประกอบกับ
ถนนมีความสูงชัน
	 อนึ่ง	ส�าหรับเส้นทางออกทะเลของมณฑลยูนนาน		
ของจีนนอกจากเส้นทาง	R3	แล้ว	ยังมีเส้นทาง	R5	ไปยัง														
ท่าเรือไฮฟองของเวียดนาม	กล่าวคือ	นครคุนหมิง	หมี่เหลอ		
หยินซ่อ	ไคหยวน	เม่งซือ	เฮียโค่ว	(จีน)	ลาวไคฮานอย	ไฮฟอง	
มีข้อได้เปรียบ	คือ	ระยะทางเพียงประมาณ	900	กิโลเมตร	
เท่าน้ัน	นอกจากน้ัน	ยงัผ่านด่านชายแดนน้อยครัง้กว่าเส้นทาง
ระหว่างนครคุนหมิง	-	กรุงเทพฯ	

ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก	-	ตะวันตก	(East	
-	West	Economic	Corridor	:	EWEC)	หรอืเส้นทางหมายเลข	
R2	หรือ	R9	มีระยะทางยาว	1,450	กิโลเมตร	อยู่ในเขตไทย
เป็นระยะทางยาวที่สุดคือประมาณ	950	กิโลเมตร	เส้นทาง												
เริ่มจากเมืองท่าดานังของเวียดนาม	ผ่านเมืองเว้	และเมือง												
ลาวบาว	(Lao	Bao)	อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม

”

”

เส้นทางระเบยีงเศรษฐกจิ

แนวตะวนัออก - ตะวนัตก

สามารถเปิดใช้แล้วในช่วง 

ไทย - เวยีดนาม

ส่วนช่วงทีอ่ยูใ่นประเทศพม่า

ก�าลงัอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง

ซึ่งมีท�าเลที่ตั้งติดกับชายแดนลาว
	 จากน้ันจะใช้ทางหลวงหมายเลข	9	ในลาว	ผ่านเข้า
แขวงสะหวันนะเขตใน	ลาว	และมาข้ามสะพานมิตรภาพ															
แห่งที่	2	(มุกดาหาร	-	สะหวันนะเขต)	ข้ามแม่น�้าโขงสู่ไทย									
ที่จังหวัดมุกดาหาร	ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์	ขอนแก่น	เพชรบูรณ์	
พิษณุโลก	ไปจนสุดชายแดนอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	และ
เข้าไปยังประเทศพม่าจนถึง	อ่าวเมาะตะมะท่ีเมืองเมาะล�าไย	
หรือมะละแหม่ง	(Mawlamyine	/	Mawlamyaing)	นับเป็น			
การเชือ่มจากทะเลจนีใต้ไปสูม่หาสมทุรอนิเดยี	ซึง่อาจจะสามารถ
เชื่อมต่อไปยังอินเดียและตะวันออกกลางต่อไป	
	 ความจริงแล้ว	R2	ป็นเส้นทางเดิมที่เกิดขึ้นมานาน
แล้ว	การพฒันาจงึเป็นเพยีงท�าการปรบัปรงุและพฒันาถนนให้
มีมาตรฐานมากข้ึน	รวมถึงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าโขง
แห่งที่	2	ปัจจุบันเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก	-	
ตะวนัตกสามารถเปิดใช้แล้วในช่วง	ไทย	-	เวยีดนาม	ส่วนช่วงทีอ่ยู่
ในประเทศพม่าก�าลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
	 ภายหลังเปิดใช้ถนนสาย	EWEC	ระหว่างไทยและ
เวียดนามแล้ว	พบว่าการท่องเที่ยวขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	
โดยการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากส�าหรับนักท่องเที่ยวไทย	คือ	
การเดินทางไปเที่ยวทะเลที่เวียดนาม	ถือเป็นการไปเที่ยว															
เมืองนอกที่ประหยัดที่สุด	
	 ส�าหรับตอนกลางของลาวจะได้ประโยชน์จากแนว
ระเบยีงเศรษฐกจิในการออกทะเล	อย่างไรกต็าม	ส�าหรบัในด้าน
การท่องเที่ยวแล้ว	ลาวได้รับประโยชน์ค่อนข้างน้อย	เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวไม่ค่อยหยุดจับจ่ายหรือรับประทานอาหารในลาว
มากนัก	เพราะแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ดึงดูดความสนใจของ													
นักท่องเที่ยว	ดังนั้น	รัฐบาลลาว	จึงมีนโยบายเร่งพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว	ตลอดจนร้านอาหารและโรงแรม	
	 นอกจากน้ี	รัฐบาลลาว	ยงัมนีโยบายเปิดประเทศเพ่ือ
รบัการลงทนุจากต่างประเทศ	โดยใช้ลาวเป็นฐานการผลติ	โดย
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน	แขวงสะหวันนะเขต	ตาม
แนวทางหลวงหมายเลข	9	มศีกัยภาพทีเ่หมาะสมต่อการลงทนุ
ด้านเกษตรและเหมอืงแร่	เพือ่ยกระดบัจากเพยีงระเบยีงการขนส่ง		
(Transport	Corridor)	ไปสูก่ารเป็นระเบยีงเศรษฐกจิ	(Economic	
Corridor)	อย่างแท้จริง
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ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้	(Southern	Economic	
Corridor	-	SEC)	เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพม่า	-	ไทย	-	
กัมพชูา	-	เวียดนาม	แบ่งเป็น	4	เส้นทางย่อยโดยเรียงตามแนว
บนลงล่าง

:: ด่านท่าขีเ้หลก็ของพม่า 

จุดยุทธศาสตร์ในระเบยีงเศรษฐกจิแนวเหนอื - ใต้ ตามแนว R3A

:: เมอืงทวาย จดุสิน้สดุระเบยีงเศรษฐกจิแนวใต้

เส้นทางสายกลาง (Central Subcorridor)	หรือ	
R1	เริม่จากกรงุเทพ	กบนิทร์บรุ	ีอรญัประเทศ	ปอย
เปต	จังหวัดบันเตียเมียเจย	พระตะบอง	โพธิสัตว	์
ผ่านพนมเปญ	จงัหวดักนัดาล	จงัหวดัไปรเวง	จงัหวดั
สวายเรียง	ผ่านชายแดนเวียดนามที่ด่านบาเวต	
(Bavet)	หมกบ่าย	(Moc	Bay)	จังหวัดเตนินห์	ไป
ยังนครโฮจิมินห์ซิตี้	และสิ้นสุดท่ีเมืองหวุงเต่าหรือ
วังเทา	(Vang	Tau)	เมืองท่าและเมืองตากอากาศ
ริมทะเลของเวียดนาม	โดยการก่อสร้างส�าคัญใน
โครงการนี	้คอื	จดุส�าคญัในเส้นทาง	R1	คอืสะพาน
เน๊ียกเลยีง	(Neak	Loeung)	ทางตอนใต้ของกมัพชูา	
เพ่ือข้ามแม่น�า้โขง	ซ่ึงเป็นเป็นโครงการใช้เงนิกูข้อง
ประเทศญี่ปุ่น
เส้นทางสายเหนอื (Northern Subcorridor)	เริม่
จากกรุงเทพ	ไปยงัอรญัประเทศ	(ส่วนนีจ้ะเป็นเส้น
ทางเดียวกับเส้นทางสายกลาง)	แต่เมื่อเข้าเขต
กัมพูชาแล้วจะแยกขึ้นเหนือ	ผ่านเสียมราฐ	สตรึง
เตร็ง	รัตนคีรี	และไปสิ้นสุดที่เมืองกวีเญิน	(	Quy	
Nhon)	ทางตอนกลางของเวียดนาม

-

-

-

-

เส้นทางเลยีบชายฝ่ังด้านใต้ (Southern Coastal 
Subcorridor)	หรอื	R10	เริม่จากกรงุเทพ	ผ่านทาง
ภาคตะวันออกของไทยเลียบอ่าวไทย	มาออกที่	
จังหวัดตราด	ข้ามมายังเกาะกง	สะแรอัมเบิล																
สีหนุวิลล์	กมัปอต	ของกมัพชูา	และไปส้ินสุดทีป่ลาย
แหลมของเวยีดนามทีเ่มอืง	Nam	Can	นบัเป็นเส้นทาง
ที่มีความส�าคัญต่อธุรกิจการประมง	พลังงาน	และ
อุตสาหกรรมเบา
เส้นทางเชื่อมภายในทวีป (Intercorridor Link) 
เป็นเส้นทางแนวตั้งผ่านกัมพูชาและลาว	โดยจะ
เชื่อมเส้นทาง	3	เส้นก่อนหน้า	(และเส้นทางหลัก
สาย	East	-	West)	ในแนวด่ิงไปไปยังเมืองท่า													
สีหนุวิลล์ของกัมพูชา

	 ปัจจบุนัระเบยีงเศรษฐกจิด้านใต้ได้ขยายแนวเส้นทาง
ไปทางตะวนัตก	ผ่านจงัหวดักาญจนบรุ	ีด่านพนุ�า้ร้อน	ไปสิน้สดุ
ที่เมืองทวาย	ซึ่งกลุ่มอิตาเลียนไทยมีแผนก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก
และนิคมอุตสาหกรรม

ระเบียงโลจิสติกส์ 

ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน

 นอกจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
เกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจแล้ว	ประเทศสมาชิกในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงยังตกลงร่วมมือลดอุปสรรคใน
การขนส่งข้ามพรมแดน	จงึจดัท�าความตกลงว่าด้วยการอ�านวย
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ความสะดวกในการขนส่งระหว่างไทย		ลาว	และเวยีดนาม	เป็น
โครงการน�าร่อง	โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียได้ให้
ความช่วยเหลือยกร่างข้อตกลงฯ	ทัง้นี	้ทัง้	3	ประเทศ	ได้ลงนาม
ความตกลงเมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2542	ณ	กรุงเวียงจันทน์	
	 ต่อมาได้มีการแก้ไขข้อตกลงให้ประเทศอืน่ๆ	เข้าร่วม
เป็นภาคีในความตกลงฯ	และเปลี่ยนชื่อเป็น	“ความตกลง													
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	(GMS	
Cross	Border	Transportation	Facilitation	Agreement	–	
GMS	CBTA)”	โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญ	3	ประการ

	 เพื่ออ�านวยความสะดวก	ข้อตกลง	GMS	CBTA															
ได้ก�าหนดว่าประเทศภาคีจะต้องด�าเนินการโดยใช้มาตรการ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป	เพือ่ให้การท�าพธิกีารข้ามแดนเป็นไปอย่าง
เรียบง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น	เป็นต้นว่า
 การตรวจปล่อยในบรเิวณเดยีวกนั (Single Window 
Inspection – SWI)	โดยแต่ละประเทศต้องจัดให้มีการท�า
พิธีการขาเข้าและขาออกเพียงอย่างละ	1	ที่	ส�าหรับการ																	
ตรวจตราและควบคมุเจ้าหน้าทีท่กุฝ่ายทีม่อี�านาจหน้าทีเ่กีย่วข้อง
กับการข้ามแดนของบุคคล	ยานพาหนะ	และสินค้า	ซึ่งต้อง
กระท�าร่วมกัน	(Jointly)	และพร้อมกัน	(Simultaneously)	
 การตรวจเบด็เสรจ็ทีจุ่ดเดยีว (Single Stop Inspection 
– SSI) ให้เจ้าหน้าที่ของ	2	ประเทศ	ที่มีชายแดนติดกัน																			
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าท่ีเท่าท่ีจะท�าได้	และ
การตรวจตราและควบคุมของเจ้าหน้าท่ีจาก	2	ประเทศ	ต้อง
กระท�าร่วมกัน	(Jointly)	และพร้อมกัน	(Simultaneously)	ที่
ด่านขาเข้าเพยีงทีเ่ดยีว	(ด่านขาออกไม่มอีกีต่อไป)	โดยเจ้าหน้าที่
ของประเทศขาออกต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศขาเข้า
	 นอกจากนี	้มกีารประสานงานและความร่วมมอืระหว่าง

อ�านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน
ระหว่างประเทศภาคีทั้งการขนส่งสินค้าและ																
การขนส่งผู้โดยสาร
เพือ่ให้กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคบั	และกระบวนการ
ต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและคนโดยสาร
ข้ามแดนมคีวามเรยีบง่าย	(Simplified)	และเป็นไป
ในแนวทางเดยีวกนัหรอืสอดคล้องกนั	(Harmonized)	
เพื่อส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ																				
(Multimodal	Transport)

1.

2.

3.

เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิติังาน	ทีจ่ดุข้ามแดนของประเทศภาคทัง้	2	ฝ่าย	
โดยจดัเวลาปฏบัิตงิานในการท�าพธิกีารข้ามแดนให้ตรงกนั	และ
ร่วมกันพิจารณาหาทางให้มีการแจ้งล่วงหน้าซึ่งกันและกันใน
เรื่องข้อมูลข่าวสารและพิธีการข้ามแดน

แลกเปลี่ยนสิทธิ์์์์การจราจร

 นอกจากนี้	ข้อตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวก
การขนส่งผ่านข้ามแดนในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	(GMS	CBTA)	
ยังได้ก�าหนดว่า	ประเทศภาคีต้องยอมให้รถยานพาหนะของ											
ประเทศอืน่ๆ	ทีใ่ช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ	ภายใต้ข้อตกลงนี้
เข้ามาในอาณาจกัรของตน	ภายใต้เงือ่นไขว่าต้องจดทะเบยีนใน
ประเภทภาคีโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	ไม่ว่าจะเป็น
รถทีม่พีวงมาลยัขบัอยูท่างซ้ายหรอืทางขวา	และไม่ว่าจะท�าการ
ในเชิงพาณิชย์	หรือเพื่อสินเชื่อ	หรือเพื่อส่วนตัว	อยู่ในสภาพดี	
มีความเหมาะสมในการเดินถนน
	 ตัวอย่างหนึ่งของการด�าเนินการภายใต้ความตกลงนี้	
คือ	ไทยและกัมพูชาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
แลกเปลีย่นสิทธิ์จ์ราจรในการขนส่งผ่านพรมแดน	โดยตกลงเริม่
ทดลองด�าเนินการผ่านจุดผ่านแดนน�าร่องอรัญประเทศ																
ปอยเปต	นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2555	เป็นต้นมา	โดยทั้ง														
2	ฝ่ายตกลงให้รถบรรทุกและรถบัสของอีกฝ่ายหนึ่งในระยะ
ทดลองจ�านวน	40	คันต่อวัน	เดินทางในประเทศของตนเอง	
โดยกรณขีองไทยได้จ�าแนกเป็นรถบรรทกุ	30	คนั	เช่น	รถบรรทกุ
ของเครือ	SCG	และรถบัส	10	คัน	ของบริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	
เป็นระยะเวลา	6	เดือน	หากไม่มีปัญหาใดๆ	อาจเพิ่มจ�านวน	
150	คัน	และในอนาคต	ภายหลังปี	2558	อาจเพิ่มขึ้นเป็น														
500	คัน

”

”

ประเทศภาคต้ีองยอม

ให้รถของประเทศอืน่ๆ

ทีใ่ช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ 

ภายใต้ข้อตกลงนี้

เข้ามาในอาณาจักรของตน
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	 นายจารุพงศ์	เรืองสุวรรณ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
ของกัมพูชา	ได้ท�าพิธีเปิดเดินรถขนส่งระหว่างประเทศไทย	-	
กัมพูชา	วันที่	14		มิถุนายน	2555	ที่บริเวณสะพานมิตรภาพ
ไทย	-	กัมพูชา	ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ	จังหวัด
สระแก้ว	เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้า
ระหว่างไทยและประเทศกมัพชูา	อาจเปิดเส้นทางเดนิรถ	2	ทาง	
คือ	พนมเปญ	-	พัทยา	และพนมเปญ	-	กรุงเทพฯ		

	 ความตกลงเรื่องการแลกเปลี่ยนสิทธิ์การจราจร														
ข้างต้นได้ช่วยลดปัญหาความยุ่งยาก	ในการที่ต้องเปลี่ยนถ่าย
สินค้าบริเวณชายแดนในการขนส่งชิ้นส่วนระหว่างไทยและ
กัมพูชาอย่างมาก	จากเดิมรถบรรทุกไม่สามารถเดินทางตรงไป
ยังกรุงพนมเปญได้	ต้องเปลี่ยนรถบรรทุกบริเวณชายแดน	แต่
ปัญหาได้คลี่คลายลงนับต้ังแต่กลางปี	2554	เป็นต้นมา	โดย											
ได้รับอนุญาตให้สามารถขนส่งตรงโดยรถบรรทุกไทยตรงไปยัง
กรุงพนมเปญโดยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนถ่ายรถบรรทุก	ท�าให	้													
ลดเวลาเดินทางจากเดิม	15	ชั่วโมง	เหลือ	10	ชั่วโมง

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ภาพ :: http://ww1.prweb.com/prfiles/2010/07/27/4316654/0_MekongRiver.jpg
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การเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ 

ความส�าคัญต่อประเทศไทย

โลจิสติกส์ เชื่อมโยงอาเซี่ยน
บุษยาพร วิริยะศิริ

 ปัจจบุนัการจดัการโลจสิตกิส์ เป็นเป้าหมายสำาคญั ทีผู่ป้ระกอบการสามารถใช้เป็นแหล่งทีม่าของความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ เนื่องจากด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ และการเปิดเสรี

ทางการค้า ที่ส่งผลให้มีการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น ภาคธุรกิจจึงต้องยกระดับความสามารถ ในการดำาเนิน

ธุรกิจในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้  ทั้งการลดต้นทุนธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ๆ เสนอต่อลูกค้า  

	 การบรหิารจดัการกระบวนการน�าส่งสนิค้าจากผู้ผลิต
ถงึผูบ้รโิภคตลอดห่วงโซ่อุปทาน		ซึง่ในการประกอบธรุกจิท่ัวไป	
ผูป้ระกอบการจะค�านึงถึงต้นทนุการผลิตเป็นหลัก	และพยายาม
หาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต�่าลง	เพื่อต่อสู้กับคู่แข่งรายอื่นๆ												
ท่ีอยูใ่นตลาด		เนือ่งจากการเพิม่ราคาสนิค้าเพือ่รกัษาระดบัรายได้
ให้เท่าเดมินัน้	ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก	ส�าหรบัลกัษณะโครงสร้าง
ตลาดและภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน	
	 เมื่อต้นทุนเป็นตัวแปรที่ผู้ประกอบการต่างหันมาให้
ความส�าคัญ	ซึ่งนอกจากต้นทุนวัตถุดิบและแรงงานต่างๆ	แล้ว	
ต้นทนุทางด้านโลจิสติกส์	ถือได้วา่เป็นส่วนของต้นทุนที่มีความ
ส�าคัญเป็นอย่างมาก	ต้นทุนโลจิสติกส์เกิดข้ึนจากกิจกรรม										
ที่รองรับกระบวนการโลจิสติกส์		ประเภทต้นทุนหลักๆ	ได้แก่	
การให้บริการลูกค้า	การขนส่ง	การจัดเก็บสินค้า		กระบวนการ
สัง่ซือ้และข้อมลูการสัง่ซ้ือ		ปรมิาณการสัง่ซ้ือ		และการจดัเกบ็
สินค้าคงคลัง	และแนวคิดต้นทุนรวมเป็นเรื่องส�าคัญในการ
บริหารกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
	 จดุมุง่หมายของทกุองค์กรก	็คอื	การลดต้นทนุรวมของ
กจิกรรมโลจสิตกิส์	มากกว่าการมองในแต่ละกจิกรรมเดีย่วๆ	ซึง่
ต้นทุนต่างๆเหล่านี้	สะท้อนออกมาจากทั้งกิจกรรมหลัก	และ
กิจกรรมเสริมในกระบวนการโลจิสติกส์	
												นอกจากในระดับจุลภาคแล้ว	โลจิสติกส์ยังเป็นกลไก
ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ	และขับเคลื่อนต้นทุนของ															
ภาคธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้	บนเวทีการค้าระหว่างประเทศ

”
”

โลจิสตกิส์

ยงัเป็นกลไกส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ 

และขบัเคลือ่นต้นทุนของภาคธรุกจิ            

ให้สามารถแข่งขนัได้ 

บนเวทีการค้าระหว่างประเทศ

ในระดับภาคอีกด้วย		โดยเฉพาะระบบการคมนาคมขนส่งซึ่ง									
มผีลโดยตรงต่อกระบวนการเคลือ่นย้าย	จดัเกบ็	รวบรวม	และ
กระจายสนิค้าจากจุดเริม่ต้นไปสูผู้่บรโิภคขัน้สดุท้าย		ซึง่ถอืเป็น
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง		สิ่งอ�านวยความสะดวกทาง				
การค้าและระบบโลจิสติกส์	เป็นตัวแปรส�าคัญท่ีมีผลต่อ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	ในด้านของต้นทนุการผลติสนิค้า
และต้นทุนโลจิสติกส์		
														จากข้อมลูต้นทนุโลจสิตกิส์ต่อ	GDP	ของประเทศไทย	
ซึง่จดัท�าโดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2555	มีข้อมูลว่าต้นทุน
โลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี	2553	อยู่ที่ร้อยละ	15.2	และ
คาดว่าในป	ี2554	จะเป็นร้อยละ	14.5	ซึง่จากต้นทนุโลจสิตกิส์
ต่อ	GDP	ของประเทศอื่น	เช่น	สหรัฐอเมริกา	ในปี	2553															
พบว่ามีต้นทุนโลจิสติกส์อยู่ที่	ร้อยละ	8.3	ท�าให้เห็นได้ว่า																		
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โลจิสติกส์ระหว่างจีนกับอาเซี่ยน

 เมื่อพูดถึงความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ระหว่างจีน
กับอาเซี่ยน	คงต้องมุ่งไปที่กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น�้าโขง	(Greater	Mekong	Sub-region)	เป็นหลัก	เพราะ
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์เกิดขึ้นอย่างมากใน																	
บริเวณนี้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	

ประเทศไทยยังมีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์อยู ่ในระดับที่																						
ค่อนข้างสูง	และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนโลจิสติกส์กับประเทศ
อย่างฮ่องกง	สิงคโปร์	เกาหลี	หรือมาเลเซีย	ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ไม่แตกต่างไป
จากประเทศไทยมากนกั		กพ็บว่าต้นทุนตวัเลขต้นทุนโลจิสติกส	์								
ต่อ	GDP	ของไทยสูงกว่าประเทศเหล่านี้เช่นกัน

	 ดังนั้นนอกจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ	การศึกษา	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และปัจจัยทางด้านสังคมแล้ว		
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนา	ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์เพือ่ยกระดบัศักยภาพ	ในเร่ืองการ
ขนส่งให้มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น	ให้มีการ
เชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

	 อนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	เป็นความร่วมมอืกนัระหว่าง	
6	ประเทศ	(GMS)	ได้แก่	จีน	พม่า	เวียดนาม	ลาว	กัมพูชา	
และไทย	ในกรณีของจีนนั้นน่าสนใจเพราะประเทศจีนน้ัน															
ไม่ได้เป็นสมาชิกโดยตรง	แต่ให้มณฑลยูนนานและกว่างสีเป็น
สมาชิก	ปัจจุบันกลุ่มประเทศทั้งหกนี้ให้ความส�าคัญกับเรื่อง													
โลจิสติกส์เป็นอย่างมาก	เพราะมองว่า	ถ้าสามารถบูรณาการ
ระบบโลจิสติกส์เข้าด้วยกันได้	จะสามารถกระตุ้นการบูรณา
การทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได้	

เปรียบเทียบกับต้นทุนโลจิสติกส์ของต่างประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกามีต้นทุนโลจิสติกส์	ต่อ	GDP	อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าประเทศไทย	แต่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	
ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีต้นทุนโลจิสติกส์	ต่อ	GDP	สูงกว่า	และมีแนวโน้มลดลงสวนทางกับประเทศอื่น

สหรัฐอเมริกา

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า

ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

ต้นทุนการบริหารจัดการ

						สหรัฐอเมริกา		------							ไทย				-----		สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไทย จีน

ต้นทุนโลจิสติกส์	ต่อ	GDP	ของจีนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง	
เนื่องจากความเหลื่อมล�้าของคุณภาพและ

ความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
ระหว่างมณฑลชายฝั่งทะเลตะวันออกและฝั่งตะวันตก
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”

”

อนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขง 

เป็นความร่วมมอืกนัระหว่าง 6 ประเทศ (GMS) 

ได้แก่ จนี พม่า เวยีดนาม 

ลาว กมัพชูา และไทย

	 ที่ผ่านมา	เมื่อมีการกล่าวถึงการพัฒนาอนุภูมิภาค										
ลุ่มแม่น�า้โขง	เรามกัจะพดูถงึเรือ่งการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	
โดยเฉพาะโครงข่ายถนนและทางรถไฟ	ซึง่ช่วงทีผ่่านมา	มกีาร
เข้ามาสนบัสนนุในเรือ่งน้ีกนัมาก	ไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพือ่การ
พัฒนาแห่งเอเชีย	(Asian	Development	Bank:	ADB)	และ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว	เช่น	ญ่ีปุ่น	ออสเตรเลีย	ฯลฯ	ส่วน
ประเทศไทยเองก็ค่อนข้างกระตือรือร้นในการสนับสนุน																
ด้านการเงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอนุภูมิภาค															
เช่นกัน	

ระเบียงการขนส่ง	(Transport	Corridor)	นั่นคือ	
เป็นเส้นทางที่มีการเชื่อมโยงทางกายภาพ	เช่น	
การสร้างถนน	สะพานเชื่อมต่อกัน
ระเบียงที่เชื่อมโยงหลายจุด	(Multi	-	Modal														
Corridor)	หมายถึง	เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงพื้นที่
หรือภูมิภาคต่างๆ	เข้าด้วยกันด้วยการบูรณาการ
ระบบขนส่งหลายรูปแบบ	เช่น	ระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ	-	ใต้	
ระเบยีงโลจสิตกิส์	(Logistics	Corridor)	คอื	เป็น
เส้นทางที่มีการเชื่อมโยงทางด้านกฎระเบียบ													
มีกรอบข้อตกลงเพื่ออ�านวยความสะดวกให	้																
คน	สนิค้า	และยานพาหนะสามารถเคลือ่นย้ายได้
อย่างเสรี	เช่น	ข้อตกลง	CBTA	(Cross-Border	
Transport	Agreement)	ภายใต้กรอบความ															
ร่วมมือของ	GMS		

การเชือ่มโยงระหว่างประเทศไทยกบัจนีตอนใต้

 การเชือ่มโยงระหว่างประเทศไทยกบัจนีตอนใต้	กระท�า
โดยผ่านระเบียงเศรษฐกิจเหนือ	-	ใต้	(North	-	South	Eco-
nomic	Corridor:	NSEC)
	 ซึ่งถ้ามองจากประเทศไทยแล้ว	ระเบียงนี้จะเริ่มต้น
จาก	กรุงเทพฯ	ขึ้นมาทางภาคเหนือที่เชียงราย	หลังจากนั้นจะ
มเีส้นทางทีต่ดัผ่านไปสูจ่นีอยู	่3	เส้นทาง	คอื	เส้นทางแรก	เป็น
เส้นทางที่ตัดผ่านประเทศพม่าบริเวณแม่สาย	-	ท่าข้ีเหล็ก				
เส้นทางทีส่อง	(ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุมากในปัจจบุนั)	เป็นเส้นทาง
ทีต่ดัผ่านเชยีงของ-ห้วยทราย-บ่อเตน็	ส่วนเส้นทางทีส่าม	เป็น
เส้นทางคมนาคมทางน�้าโดยผ่านแม่น�้าโขง	ซึ่งเส้นทางนี้ไทย
จะเสียเปรียบเนื่องจากต้องเดินทางทวนกระแสน�้า	
									อย่างไรก็ตาม	ในมุมมองของจีน	ระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ	-	ใต้	ไม่ใช่เพียงเส้นทางจากคุนหมิง	-	กรุงเทพฯ	แต่ยัง
รวมถึงเส้นทางคุนหมิง	-	ฮานอย	-	ไฮฟอง	และคุนหมิง	-				
หนานหนงิ	-	ฮานอย	ซึง่มมุมองดงักล่าวของจนี	เกดิจากความ
ต้องการให้มณฑลทางตอนใต้มทีางเลอืกในการออกสูท่ะเล	และ
ถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้ว	เส้นทางคุนหมิง	-	กรุงเทพฯ																		
ค่อนข้างเสียเปรียบเส้นทางอื่นๆ	ในแง่กายภาพ	เพราะเป็น			
เส้นทางท่ียาวถงึประมาณ	1,800	กโิลเมตร	แต่เส้นทางคนุหมงิ	-

ฮานอย	-	ไฮฟองนั้นมีระยะทางเพียงประมาณ	900	กิโลเมตร
เท่านั้น	นอกจากนั้น	เส้นทางคุนหมิง	-	กรุงเทพฯ	ยังต้องผ่าน
ชายแดนหลายครัง้	และทกุครัง้มกัจะเกิดความล่าช้าและต้นทนุ
ที่สูงขึ้นเสมอ	ซึ่งตรงนี้เองจะเป็นปัญหาและอุปสรรคส�าคัญ
ของการบูรณาการระบบโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคในปัจจุบัน

แนวคิดระเบียงเศรษฐกิจ

 ค�าว่าระเบยีงเศรษฐกจินัน้ไม่ใช่สิง่ใหม่	เพราะเป็นค�า
ทีใ่ช้มาตัง้แต่ประมาณปี	2534	-2535	อย่างไรกต็าม	ยงัมคีวาม
เข้าใจต่อความหมายของระเบยีงเศรษฐกจิในทางทีแ่ตกต่างกนั	
เช่น	ถ้ามองในแง่โครงสร้างพื้นฐานแล้ว	ระเบียงเศรษฐกิจก็
เป็นเพียงเส้นทางคมนาคมขนส่ง	โดยทั่วไป	เราสามารถแบ่ง
วิวัฒนาการของระเบียงเศรษฐกิจได้เป็น	4	ระดับ	คือ

1.

2.

3.

4. ระเบยีงเศรษฐกิจ	(Economic	Corridor)	คอื	เป็น
เส้นทางท่ีมีการดึงดูดการลงทุน	และการสร้าง
กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจให้กับหน่วยเศรษฐกิจ	
ทีต่ัง้อยูบ่นระนาบของระเบยีงเศรษฐกจิ	ซึง่ถอืเป็น
เป้าหมายสงูสดุ	ของการสร้างระเบยีงทางเศรษฐกจิ
ตามหลักทฤษฎี	อย่างไรกด็	ีการทีจ่ะบรรลุถงึจดุนี้
จะต้องมีการเชื่อมโยง	บูรณาการในเชิงกายภาพ
และระบบโลจิสติกส์ที่ดีเสียก่อน
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”

”

นโยบายของประเทศไทยในขณะนัน้ 

คอื การเปลีย่นสนามรบเป็นสนามการค้า 

ถอืเป็นจดุเริม่ต้นของการมองความสามารถ

เช่ือมโยงกับประเทศเพือ่นบ้าน

	 ในปี	2535	ซึ่งเป็นปีเร่ิมต้นของกรอบความร่วมมือ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	การเชื่อมโยงการคมนาคมหลักๆ	
อยู่ในประเทศไทย	ซึ่งนโยบายของประเทศไทยในขณะนั้น	คือ	
การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า	ได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ			
การมองความสามารถว่าจะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้
อย่างไร	ตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมา	มีการเชื่อมโยงทาง
โครงสร้างพื้นฐานกันมากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นทางด้านถนน	การ
สื่อสาร	พลังงาน	ฯลฯ	ซ่ึงถึงแม้จะเป็นการเช่ือมโยงที่ยัง												
ไม่สมบูรณ์	แต่สามารถมองได้ว่ายังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
	 ในส่วนของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก	-	ตะวันตก	
(East	-	West	Economic	Corridor)	มกีารสร้างเกอืบเสรจ็สิน้
แล้ว	โดยมกีารบรูณะถนนในประเทศลาว	ให้ไทยสามารถเชือ่ม
ไปถึงท่าเรือดานังของเวียดนามได้	แต่ในส่วนของระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ	-	ใต้ยังติดอยู่ที่ประเทศลาวและประเทศพม่า
ซึ่งไทยยังไม่สามารถเชื่อมโยงไปได้อย่างสมบูรณ์นัก	ปัจจุบัน
ไทยสามารถเชื่อมโยงกับประเทศลาวได้เกือบสมบูรณ์แล้ว													
ยังขาดแค่เพียงสะพานเชื่อมระหว่างเชียงของกับห้วยทราย	
และตามแผนการบูรณาการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
ในปี	2558	การเชื่อมโยงทางกายภาพท้ังหมดจะครบสมบูรณ์	
อย่างไรก็ตาม	จุดที่น่าเป็นห่วงคือ	ประเทศพม่า	ซึ่งหลายฝ่าย
มองว่าการด�าเนินการตามแผนบูรณาการ	ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับพม่าอาจจะไม่ราบรื่นนัก	ส�าหรับประเทศอื่นๆ	ไม่น่าจะมี
ปัญหาอะไรมากนัก	

								อันที่จริงแล้ว	ดูเหมือนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ	
จะไม่ใช่ข้อจ�ากดัมากเท่ากบัเรือ่งของการบรูณาการ	กฎ	ระเบยีบ	
และแนวปฏิบัติของประเทศสมาชิก	เพราะในความเป็นจริง	
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานนั้นถ้ามีเงินทุนก็สามารถสร้างได้	
(นอกจากนี้ยังมีองค์การระหว่างประเทศและหลายหน่วยงาน

ที่แสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงิน)	แต่สิ่งที่
ท้าทายทีส่ดุกค็อืเรือ่งของกรอบข้อตกลง	ทีจ่ะน�ามาใช้เพือ่ทีจ่ะ
ท�าให้สินค้า	ยานพาหนะ	และคน	สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่าง
เสรีในอนุภูมิภาค	ซึ่งจ�าเป็นที่ทุกประเทศต้องปรับกฎระเบียบ	
แนวปฏบิติัของหน่วยงาน	และของเจ้าหน้าทีใ่ห้อยูใ่นมาตรฐาน
เดียวกัน	กรณีตัวอย่างที่เห็นคือ	สะพานข้ามแม่น�้าโขงแห่งที่
สองท่ีสร้างเสรจ็แล้วยงัไม่สามารถใช้ได้เพราะท้ังสองประเทศ	
(ไทยและลาว)	ยังไม่สามารถตกลงกันได้ในระเบียบและแนว
ปฏิบัติบางเรื่อง		

ประสิทธิภาพของระเบียงเศรษฐกิจ

 ทฤษฎีด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานมองว่า	ความ																
เข้มแขง็และความสามารถของโซ่อปุทานทัง้ระบบนัน้	ขึน้อยูกั่บ
ข้อต่อที่อ่อนที่สุด	นั้นคือ	สมาชิกคนไหน	(หรือจุดใดจุดหนึ่ง)	
ในโซ่อปุทานทีม่ปีระสทิธภิาพน้อยทีส่ดุ	จะส่งผลต่อประสทิธภิาพ
โดยรวมของห่วงโซ่อปุาทานทัง้ระบบ		ซึง่แนวคดินีอ้าจสามารถ
น�ามาใช้มองระเบยีงทางด้านเศรษฐกจิได้	เช่น		หากมกีารเชือ่มต่อ
ระบบโลจิสติกส์	4	ประเทศ	คือ	จีน	พม่า	ลาว	และไทย	ตาม
โครงการระเบยีงเศรษฐกจิ	และหากเกดิมปัีญหาในพม่าซึง่ท�าให้
สนิค้า	หรอืยานพาหนะไม่สามารถผ่านไปได้เพยีงจดุเดยีวแล้ว	
ก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถและประสิทธิภาพโดยรวม
ของระเบียงเศรษฐกิจนี้	
	 อย่างไรก็ตาม	ในความเป็นจริง	จะมองในเรื่องของ
ต้นทุนเพียงอย่างเดียวไม่ได้	แต่ต้องพิจารณาเวลาที่สูญเสีย											
ไปด้วย	ดังนั้น	ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าประสิทธิภาพโดยรวม
ของระเบียงเศรษฐกิจน้ันขึ้นอยู่กับ	ข้อต่อท่ีอ่อนแอท่ีสุดก็
หมายความว่า	ถึงแม้จะมีการพัฒนาหรือสนับสนุนทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานมากเท่าใด	แต่หากไม่สามารถแก้ปัญหาใน
เรื่องการข้ามพรมแดนได้	(เช่น	กฎ	ระเบียบ	แนวปฏิบัติ	ฯลฯ)	
ก็จะส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพโดยรวมของตัวเส้นทาง	
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	 ดังนั้น	ประเด็นเรื่องของการผ่านแดนเป็นสิ่งที่ต้อง
ให้ความส�าคัญในเชิงนโยบายว่าจะเดินไปข้างหน้าอย่างไร	
เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงาน
ด้านการค้าการลงทุน	แต่มีหน่วยงานด้านความมั่นคงด้วย	
	 นอกจากนัน้	สิง่ทีต้่องพงึพจิารณาคอื	นอกจากต้นทนุ
และเวลาจะมีผลต่อประสิทธิภาพของระเบียงเศรษฐกิจแล้ว	
เร่ืองของทัศนคติ	และความเชื่อถือของผู้ใช้บริการ	ก็มีผล										
อย่างมากเช่นกัน

ประเด็นทางด้านโลจิสติกส์ในส่วนของ             

การเชื่อมโยงระหว่างไทยกับจีนตอนใต้

 ประเด็นด้านโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคท่ีควรให้ความ
ส�าคญัในตอนนี	้มหีลายประเดน็	ซึง่ทัง้หมดนัน้มีผลต่อประสทิธภิาพ
โดยรวมของระเบียงเศรษฐกิจ	ประเด็นที่ส�าคัญมีดังต่อไปนี้

•

•

•

 
•

•

การไหลเวียนของสินค้า	(Trade	Flows)	เกิดขึ้น
เป็นจ�านวนมาก	ทั้งที่เป็นค้าชายแดน	(Border	
Trade)	การค้าผ่านแดน	(Transit)	แต่สิง่ทีม่องไม่เหน็
คอื	ในความเป็นจรงิใครเป็นคนควบคมุการไหลเวยีน
ของตัวสินค้า	เป็น	SMEs	หรือ	พ่อค้าชายแดน	
หรือเป็นบริษัทขนาดใหญ่
โดยทั่วไประบบโลจิสติกส์จะถูกขับเคลื่อนโดย
อุปสงค์	(Demand-driven)	ดังนั้น	ความจ�าเป็น
ของการพฒันาระบบโลจสิตกิส์จงึขึน้อยูก่บัปรมิาณ
อปุสงค์โดยรวมในปัจจุบนัและในอนาคตเป็นหลกั	
(เช่น	อุปสงค์ในการขนส่งสินค้า	และอุปสงค์ใน
การขนส่งผู้โดยสาร)	
ช่องว่างในการส่ือสารข้อมูล	ระหว่างหน่วยงานกลาง
กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติตรงชายแดน	และ
ช่องว่างระหว่างภาครฐักบัเอกชน	ซึง่ช่องว่างเหล่านี้
ควรได้รับการแก้ไขโดยเร็ว
ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการหากสินค้าที่มี												
การเคลือ่นย้ายข้ามแดนได้รบัความเสยีหาย	ซึง่มี
กฎเกณฑ์ที่น่าจะน�ามาปรับใช้ได้	เช่น	ข้อตกลง	
CBTA	Annex	13a	ที่เกี่ยวกับการขนส่งภายใต้
กรอบ	GMS	หรอืในประเทศไทยกม็พีระราชบัญญตัิ
การขนส่งหลายรปูแบบภายใต้กระทรวงคมนาคม	

การอ�านวยความสะดวกบรเิวณชายแดนหรอื	จดุ
ผ่านแดนต่างๆ	ซึ่งตรงนี้ส�าคัญมาก	อย่างที่แสดง
ให้เห็นแล้วว่าต้นทุนและการสูญเสียเวลาเกิดขึ้น
มากบริเวณท่ีเป็นจุดผ่านแดน	หากจะให้ระบบ													
การไหลเวยีนสนิค้าและผูค้นเป็นไปได้อย่างอสิระ
เหมือนในสหภาพยุโรปแล้ว	กระบวนการที่เป็น	
ข้อจ�ากดับรเิวณชายแดนควรถกูยกเลกิ	แต่ประเดน็
คอื	ประเทศในอนภุมูภิาคมคีวามพร้อมหรอืสามารถ
ที่จะท�าเช่นนั้นได้หรือไม่	

	 โดยรวมแล้ว	การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ระหว่าง
ไทยกับจีนตอนใต้	ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน	(Hardware)	
ยังมีบางส่วนที่ขาดแต่ก็ยังมีการสร้างกันอยู่และดูเหมือนจะ									
มีความก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆ	เช่น	สะพานระหว่างห้วยทราย	
-	เชียงของ	แต่ในส่วนของกฎระเบียบและกรอบข้อตกลง	
(Software)	นัน้	ยงัมข้ีอจ�ากดัอยูม่าก	โดยเฉพาะการน�าข้อตกลง
ที่มีอยู่ไปปฏิบัติ ”

”

ปัญหาใหญ่

อยูท่ีเ่รือ่งของการผ่านแดน 

ซึง่ตรงนีต้้องขจดัออกไป 

เพือ่ให้การเชือ่มโยงทัง้อนภุมูภิาค

เกดิขึน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
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	 ในมติด้ิานโครงสร้างพืน้ฐานนัน้	ทีผ่่านมามกีารประเมนิ
โครงสร้างพืน้ฐานด้านโลจสิตกิส์ของประเทศในภมูภิาคภายใต้
กรอบความร่วมมอื	GMS	ว่าแต่ละประเทศมสีถานะการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างไร	ซึ่งพบว่าแต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกันและระดับความเชื่อมโยงนั้นยังมี
จุดอ่อนอยู่		
	 ในด้านกฎระเบียบ/ข้อตกลงต่างๆ	อาจแบ่งได้เป็น				
2	ระดับคือ	โลจิสติกส์ภายในประเทศและโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศ	(อนุภูมิภาค)	
	 โดยโลจิสติกส์ภายในประเทศส่วนใหญ่ยังเป็น														
เรือ่งของภาคเอกชนท่ีต้องให้บรกิารโลจสิตกิส์ท่ีมปีระสิทธภิาพ	
เพื่อให้ตนเองสามารถแข่งขันได้	แต่ระดับอนุภูมิภาคมักจะมี
การด�าเนินการที่ซ�้าซ้อนกัน	ระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าการลงทุน	และกระทรวงด้านการขนส่ง/คมนาคม	เช่น	
ในประเด็นที่เก่ียวกับการตั้ง	“ศูนย์กระจายสินค้า”	ซึ่งทั้งสอง
หน่วยงานมสีทิธิแ์ละเสียงในการก�าหนดสถานทีต่ัง้ศนูย์กระจาย
สินค้าหรือตัวคลังสินค้า

	 ทั้งนี้	เพราะข้อตกลงต่างๆ	มีต่อการปรับเปลี่ยน															
กฎระเบยีบหรอืกฎหมายภายในประเทศ	และเมือ่ประเมนิภาพรวม
ที่เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ทั้งหมดแล้ว	พบว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่
เรื่องของการผ่านแดน	ซึ่งตรงนี้ท่ีต้องขจัดออกไป	เพื่อให้การ
เชื่อมโยงทั้งอนุภูมิภาคเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 นอกจากนีแ้ล้ว	ประเดน็ส�าคญัอีกอย่างหน่ึงคือ	เรือ่ง
ของรูปแบบการค้าในอนุภูมิภาคซึ่งอาจมีผลต่ออุปสงค์รวม														
ของระบบโลจิสติกส์	โดยในปัจจุบันการค้าในอนุภูมิภาคนั้น												
ยงัคงเป็นการค้าขายสนิค้าในระดบัชายแดน	(Border	Trade)	
อยู่มากเมื่อเทียบกับการค้าผ่านแดน	(Transit	Trade)	ดังน้ัน	
GMS	ในปัจจุบันจึงยังคงเป็นเพียงระเบียงขนส่ง	(Transport	
Corridors)	ไม่ใช่ระเบียงเศรษฐกิจ	(Economic	Corridor)	
อย่างเต็มตัว
	 ระบบโลจิสติกส์ของ	GMS	นั้นอาจมองในภาพรวม
ได้	4	มิติ	คือ

	 นอกจากนี้	ในระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ	ก็จะ
มีกรมศุลกากรซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง		
ดังนั้น	ในระดับระหว่างประเทศ	ระบบโลจิสติกส์จะเกี่ยวพัน
กับหน่วยงานหลายหน่วย	และเมื่อมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	
จ�านวนมาก	จ�านวนเอกสารก็เพิ่มขึ้น	ท�าให้ต้องใช้ระยะเวลา
ในการด�าเนินการมากขึ้น	ประเด็นหนึ่งท่ีเห็นได้ชัด	คือ	เรื่อง
ของการออกใบอนญุาตให้สทิธเิกีย่วกบัการท�าโลจสิตกิส์ระหว่าง
ประเทศ		ซึ่งมีปัญหาว่าระหว่างกระทรวงคมนาคม	กระทรวง
พาณิชย์	หรือกรมศุลกากร	ใครควรมีบทบาทอย่างแท้จริง										
ในการออกใบอนุญาตดังกล่าว			
	 ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์มีความส�าคัญ	คือ	เป็น											
ผูอ้�านวยความสะดวกให้สินค้าสามารถเคลือ่นย้ายได้	จากแหล่ง
ก�าเนดิถงึจดุหมายปลายทางได้อย่างรวดเรว็	และมปีระสทิธภิาพ	
นอกจากนัน้ยงั	เป็นผูด้�าเนนิการทางด้านพธิกีารศลุกากร	และ
การเคลื่อนย้าย/การจัดเก็บทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ	
													โดยในปัจจบุนัธุรกจินีม้กีารแข่งขนัสูงมาก	ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นการแข่งขันระหว่าง	SMEs	กับบริษัทข้ามชาติ	ซ่ึงผู้ให้
บริการภายในประเทศเอง	ไม่ค่อยได้มีโอกาสท�างานร่วมกัน	
เนือ่งจากปรมิาณสนิค้ายงัมค่ีอนข้างน้อย	จงึไม่จ�าเป็นต้องสร้าง
เครือข่ายในภูมิภาค	ส่วนปัญหาส�าคัญที่สุดส�าหรับผู้ให้บริการ

	(1)	โครงสร้างพื้นฐาน
	(2)		กฎระเบียบ
	(3)		ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์	
	(4)		เจ้าของสินค้า/ผู้ผลิตที่เป็นลูกค้าของระบบ	

”

”

เมือ่มหีน่วยงานท่ีเกีย่วข้องจำานวนมาก 

จำานวนเอกสารกเ็พิม่ขึน้ ทำาให้ต้องใช้ระยะ

เวลาในการดำาเนนิการมากขึน้
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ในระดบัภมูภิาคคอื	เรือ่งของการรบัประกนัการบรกิาร	เนือ่งจาก
มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นบ่อยครั้งบริเวณจุดข้ามแดน	ท�าให้
ลูกค้าเกิดความไม่แน่ใจว่าสินค้าจะไปถึงจุดหมายปลายทาง	
เมื่อใด		
	 ส�าหรับมิตด้ิานตวัผูส่้งออก	ผูน้�าเข้า	ผูผ้ลตินัน้	ในส่วน
ของการส่งออก	ทกุประเทศค่อนข้างจะอ�านวยความสะดวกให้
เป็นอย่างดี	แต่ในส่วนของการน�าเข้านั้นค่อนข้างจะมีปัญหา
อยู่มาก	โดยในปัจจุบัน	การขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีน													
ถ้าต้องขนส่งผ่านประเทศลาว	จะยงัพบข้อจ�ากดัอยูม่ากในเรือ่ง
ของกฎระเบียบ	ส่วนถ้าขนส่งผ่านพม่า	ก็จะไม่สามารถ														
คาดการณ์ได้เลยว่าจะเกิดอะไรกับตัวสินค้า

ไทย ความได้เปรียบ และสิ่งควรปรับปรุง

 เมื่อพิจารณาระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ	พบว่า	
ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านโลจิสติกส์พอสมควร																		
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ๆ	ใน	GMS	เนือ่งจากมีนโยบาย
โลจสิติกส์ทีชั่ดเจน	อย่างไรกต็าม	ในภาพรวมของการเชือ่มโยง
ระบบโลจสิตกิส์ภายใต้กรอบ	GMS	ยงัมีความจ�าเป็นท่ีประเทศ
สมาชกิต้องมนีโยบายร่วมกนั	และแต่ละประเทศกต้็องประสาน
นโยบายโลจิสติกส์ของตนให้เข้ากับกรอบ	GMS	ด้วย	”

”

ระบบโลจสิตกิส์

จะต้องมาพร้อมกบั

การสร้างฐานอตุสาหกรรมรองรบั

	 แต่ระบบโลจิสติกส์จะต้องมาพร้อมกับการสร้างฐาน
อุตสาหกรรมรองรับ	เพื่อให้การเชื่อมโยงสามารถเกิดขึ้นได	้										
เพราะโลจิสติกส์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความต้องการด้านการ																
ขนส่งสินค้าและปัจจัยการผลิต	ในปัจจุบันญี่ปุ่นมีความสนใจ
เรื่องของการเชื่อมโยงฐานอุตสาหกรรมในอาเซี่ยน	ในจุดน้ี
ประเทศไทยควรต้องสร้างสภาพแวดล้อมทีอ่�านวยความสะดวก
ต่อการสร้างฐานอุตสาหกรรมดังกล่าว	
										ปัจจุบันแม้ว่าไทยจะมีหน่วยงานกลางที่ดูแลภาพรวม
ของโลจิสติกส์	(คณะกรรมการโลจิสติกส์แห่งชาติ)	แต่ก็ยัง											
ไม่มีการผลักดันอย่างจริงจัง	ว่าจะด�าเนินนโยบายทาง																		
ด้านโลจิสติกส์อย่างไร	สิ่งที่ประเทศไทยต้องท�าต่อไปคือ																	
การผลักดันกรอบความร่วมมือระบบโลจิสติกส์ในระดับ													
อนุภูมิภาค	โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการก�าหนดมาตรฐาน
ของโลจิสติกส์ร่วมกันของทั้งภูมิภาค		
									ปัญหาเรื่องการผ่านแดน	ควรได้รับการแก้ไขทั้งใน
ระดับ	GMS	และระดับอาเซี่ยนด้วย	ซึ่งไทยควรมีบทบาทใน
การผลกัดนัเรือ่งน้ีในทัง้สองเวท	ีการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซี่ยนในปี	2558	คงไม่ประสบความส�าเร็จในทางปฏิบัติได้	
หากประเดน็ปัญหาเรือ่งการผ่านแดนของสนิค้าและปัจจยัการ
ผลิตยังไม่ได้รับการแก้ไข	

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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เปิดโลกโลจิสติกส์

 ระบบโลจสิตกิส์นัน้มมีาตัง้แต่กำาเนดิมนษุย์ขึน้บนโลก ย้อนไปถงึยคุดึกดำาบรรพ์ทีต้่องมกีารสูร้บแก่งแย่ง

ทรัพยากรธรรมชาติและเก็บรักษาไว้ให้พวกพ้องของตน ซึ่งต้องมีกระบวนการขนย้าย จัดเก็บ การคำานวณ

อายขุองทรพัยากรหรือ Expired Date จะได้รู้ว่าต้องบรโิภคอนัไหนก่อนอนัไหนหลงั แม้กระทัง่ สงัคมในปัจจบุนั

ที่ห่างไกลในชนบท เช่น ชาวนา จะต้องรู้ว่าจะต้องเริ่มไถกลบ หว่านเมล็ดพันธุ์ เก็บเกี่ยว นำาข้าวเปลือกไปจัดเก็บ 

นำามาส่งโรงสี โรงสีนำาไปจัดเก็บ บรรจุถุง เหล่าน้ีล้วนเป็นกระบวนการโลจิสติกส์โดยธรรมชาติ ที่อาศัย

ประสบการณ์การเรียนรู้ของมนุษย์

	 ระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยเห็นได้ชัดในสมัย				
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง	รัชกาลที่	5	ภายหลังจากท่ีทรง									
เสด็จประพาสยุโรป	เมื่อปี	2440	(ร.ศ.	๑๑๕)	และปี	2450				
(ร.ศ.	๑๒๕)	เพือ่ทรงเจรญิสมัพนัธไมตรกีบักว่า	10	กว่าประเทศ
ในยุโรป	ที่พระองค์ทรงเห็นความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ
ของชาวตะวันตกและน�ามาริเริ่มโครงการต่างๆ	เช่น	การสร้าง
ถนน	ทางรถไฟ	ท่าเรอื	ระบบไปรษณย์ี	–	โทรเลข	และขดุคคูลอง	
เพื่อเชื่อมคลองต่างๆ	ซ่ึงถือว่าเป็นรากฐานของระบบ																		
โลจิสติกส์ไทย
	 ในปัจจบุนัโลกได้มวีวิฒันาการในทกุๆ	ด้านโดยเฉพาะ
ด้านสารสนเทศ	การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบ
โลจสิตกิส์จงึท�าให้การค�านวณการจัดเกบ็	การจัดส่งมปีระสทิธภิาพ	
ตรงเวลา	สินค้าที่จัดเก็บมีความเหมาะสม	มากยิ่งขึ้น		
	 ค�าว่า	โลจิสติกส์ (Logistics)	หมายถึง	ระบบการ
จัดการการขนส่งสินค้า	ข้อมูล	และทรัพยากรอย่างอ่ืน	จาก						
จดุต้นทางไปยงัจดุบรโิภคตามความต้องการของลกูค้า	โลจสิตกิส์
เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของข้อมูล	การขนส่ง	การบริหาร
วสัดคุงคลงั	การจดัการวตัถดุบิ	การบรรจหุบีห่อ	โลจสิตกิส์เป็น
ช่องทางหนึง่ของห่วงโซ่อปุทานทีเ่พิม่มลูค่าของการใช้ประโยชน์
ของเวลาและสถานที่
	 แต่ค�านิยามทีน่ยิมใช้กนัในปัจจบุนัคอื	ค�านยิามท่ีบัญญติั
ขึ้นโดย	สภาการจัดการโลจิสติกส์แห่งสหรัฐอเมริกา	(Council	
of	Logistics	Management)	คือ

 “Logistics Management is that part of the 
supply chain process that plans, implements and 
controls the effifififfiicient, effective flflffllow and storage of 
goods, service and related information form the 
point - of - origin to the point - of - consumption 
in order to meet customers’ requirements.”	และม	ี		
ผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้ดังต่อไปนี้
	 “การบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของการ
บรหิารจดัการระบบห่วงโซ่อปุทาน	ซึง่รวมเรือ่งของการวางแผน	
การด�าเนนิการ	การควบคมุ	การไหลเวยีน	และการจดัเกบ็สนิค้า	
บรกิาร	และสารสนเทศ	อย่างมปีระสิทธภิาพและมปีระสิทธิผล	
จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดของการบริโภค	เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค”	(ที่มา	www.greenlogisticsthai.org)

ประเภทของธุรกิจโลจิสติกส์ 

 กิจกรรมโลจิสติกส์นั้นประกอบไปด้วยหลายส่วน															
ตั้งแต่การเริ่มวางแผนการผลิตสินค้าจนกระทั่งสินค้าไป																							
อยู่ในมือผู้บริโภค	อย่างไรก็ตาม	ส�านักงานคณะกรรมการ									
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	ในฐานะ
เลขานกุารคณะกรรมการพฒันาระบบการบรหิารจดัการขนส่ง
สนิค้าและบรกิารของประเทศ	(กบส.)	ได้จดัแบ่งโครงสร้างของ
โลจิสติกส์ไทย	เป็น	5	ประเภท	ได้แก่	

โลจิสติกส์ เชื่อมโยงอาเซี่ยน

ณภัทร  ทัพพันธุ์
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 การขนส่งสินค้า	(Freight	Transportation	and	
Forwarding)	ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านการขนส่งสินค้า						
ทั้งภายในและส่งออกต่างประเทศ	ทั้งทางถนน	รถไฟ	ทะเล	
และอากาศ	
 การจดัเกบ็ ดแูล	บรหิารสนิค้าคงคลงั	และกระจายสนิค้า
 การให้บรกิารทางพธีิการน�าเข้าและส่งออก (รวมการ
ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร)
 การให้บริการเสรมิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบังานโลจสิตกิส์ 
เช่น	ด้านสารสนเทศหรืองานที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์	
 การให้บริการด้านพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์	รวมการ
ให้บริการจัดส่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์  5  ระดับ

 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์นั้นมีหลายระดับแบ่งตาม						
ความสามารถและความซับซ้อนของการให้บริการ	โดย												
แบ่งออกเป็น	5	ระดับ	คือ

”

”

ผูใ้ห้บริการโลจสิตกิส์น้ัน

มหีลายระดบัแบ่งตามความสามารถ

และความซบัซ้อนของการให้บริการ

ได้เป็น 5 ระดบั

ผู้จัดหาบริการด้านโลจิสติกส์	(Logistics	Service	
Provider	:	LSP)	หรือ	(Asset	Based	Logistics	
:	2PL)	คอื	การจดัการด้านการปฎบิตังิานโลจสิตกิส์
แบบดั้งเดิมง่ายๆ	ที่ยังไม่มีระบบเทคโนโลยี	หรือ
บริการอื่นมาสนับสนุนมากนัก	และมีขอบข่ายการ
ให้บรกิารอย่างจ�ากดั	ส่วนใหญ่ผู้ให้บรกิารด้านนีจ้ะ
เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่น�ามาให้เช่าหรือให้บริการ	
ผู้ให้บริการในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย	เช่น	
เจ้าของคลังสินค้าแบ่งคลังสินค้าให้เช่า	เจ้าของ			
รถบรรทุกให้เช่ารถบรรทุก	รถเทรลเลอร์	เป็นต้น
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ล�าดับท่ี	3	(Third	Party	
Logistics	:	3PL/TPL	หรือ	Forwarding	Logis-
tics	หรือ	Contract	Logistics)	มีความสามารถ
ในการบริหารซัพพลายเชนให้แก่ลูกค้า	เช่น	การ
บริหารคลังสินค้า	การจัดเก็บ	การท�าบรรจุภัณฑ	์
การจัดส่งสินค้าไปยังมือลูกค้าท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ	
ผูใ้ห้บรกิารประเภท	LLP	(Lead	Logistics	Provider	
:	LLP)	ผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ประเภท	LLP	จะเน้น
ในการให้บริการแบบเป็นศนูย์กลาง	ในการด�าเนนิงาน
และติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์
อื่นๆ	(Single	Point	Contact)	ให้กับผู้ใช้บริการ	
ซึง่ผูใ้ช้บรกิารไม่จ�าเป็นต้องประสานงานกบัผูข้นส่ง
หรือผู้ให้บริการหลายราย
	 โดยผู้ให้บริการที่เป็น	LLP	จะท�าหน้าที่
ในการประสานงานให้เกิดกิจกรรมโลจิสติกส์ตาม
ความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร	ท�าให้เกดิความสะดวก
ในการบรหิารจดัการ	LLP	โดยส่วนใหญ่จะมีเครอืข่าย
การขนส่งที่กว้างและครอบคลุมทั้งระดับภูมิภาค
ของโลก	หรืออาจขยายขอบเขตให้ครอบคลุม							
ทั่วโลกได้	
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ล�าดับที่	4	(Fourth	Party	
Logistics	:	4PL)	หมายถึง	ผู้ให้บริการที่มีการ
พัฒนารปูแบบการให้บรกิารด้านโลจสิตกิส์จาก	LSP	
และ	3PL	โดยมีลกัษณะคล้ายกบัผูใ้ห้บรกิารประเภท	
LLP	แต่มีการเพ่ิมการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	เช่น	การเปิดให้บริการแบบออนไลน์

1)

2)

3)

4)
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โดยให้ลูกค้าเข้าไปตรวจดูความเคลื่อนไหวได้												
พร้อมๆ	กัน	รวมถึงการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์	และพัฒนาเครือข่ายการ
จัดการภายในห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	Chain)														
ให้กับผู้ใช้บริการ	ประสานงานระหว่างลูกค้าและ	
3PL	หลายราย
											ดังนั้นการด�าเนินงานของ		4PL	จะต้อง
เข้าไปเกีย่วข้องกบัซพัพลายเชนทัง้ระบบของลกูค้า
ทั้งภายในและนอกองค์กรของลูกค้าตั้งแต่จัดหา
วัตถุดิบในการผลิต	ผู้ผลิตที่มีคุณภาพ	ผู้ให้บริการ
ด้านขนส่งและประกันภัย	ผู ้ให้บริการด้าน																	
บรรจุภัณฑ์	โกดังสินค้า	ผู้แทนจ�าหน่าย	ผู้ค้าปลีก	
และผู้บริโภค	
รูปแบบการจัดการแบบร่วมกัน	(Joint	Service	
Company	:	JSC)		จะเป็นการร่วมมือและร่วม
บรหิารงานของบริษทัผูใ้ห้บริการด้านซพัพลายเชน	
และเป็นรปูแบบองค์กรทีม่	ี“นวตักรรม”	ใหม่ๆ 	อยูเ่สมอ	
โดยองค์กรนี้จะให้บริการด้านซัพพลายเชนที่																
เป็นแบบ	One	Stop	Shop	ส�าหรบัลกูค้า	เป็นการ
รวมตวักนัของผูใ้ห้บริการในด้านต่างๆ	เช่น	ผูใ้ห้บรกิาร
ด้านเทคโนโลยี	สถาบันการเงิน	และผู้ให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์	รวมตัวกันเป็นองค์การแบบ	JSC	
หัวใจของความส�าเรจ็ในส่วนนี	้คอื	เทคโนโลยทีาง
ด้านข่าวสาร	ข้อมลูและระบบ	(ทีม่า	:	กรมส่งเสรมิ-
อุตสาหกรรม)

	 ส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการโลจิสติกส์ที่เป็น			
คนไทยในปัจจุบันเกือบท้ังหมด	เป็นผู้ให้บริการแบบ	2PL	ซึ่ง
เป็นการให้บริการขนส่งหรือการให้เช่าคลังสินค้า	เนื่องจาก							
ผูป้ระกอบการคนไทยมลีกัษณะเป็น	SMEs	แบบธรุกจิครอบครวั		
ด�าเนินธุรกิจแบบอนุรักษ์นิยม	ไม่มีการขยายธุรกิจ	และยังไม่มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้	เนื่องจากมีเงินลงทุนน้อย		
การท�าธุรกิจแบบนี้จึงเป็นธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนและใช้เงินลงทุน		
ไม่มากนัก	

	 ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย	สามารถ

แบ่งได้เป็น	5	กลุ่มหลัก	คือ	ผู้ประกอบการขนส่งทางบก	ขนส่ง

ทางน�า้	ขนส่งทางอากาศ	ตวัแทนออกของ		ตวัแทนขนส่ง	และ

คลังสินค้า	ในปี	2554	ประเทศไทยมีผู้ประกอบการให้บริการ

ด้านโลจสิตกิส์ทีจ่ดทะเบยีนกบักรมพฒันาธรุกจิการค้า	จ�านวน	

18,399	ราย	และด�าเนนิกจิกรรมด้านขนส่งประมาณ	12,000	ราย	

สร้างมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ	ประมาณ	3.0	-	3.8	แสนล้านบาท	

หรือประมาณร้อยละ	3	ของ	GDP	ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า	

3.5	ล้านคน	(ที่มา	:	สศช.)

	 ระบบโลจิสตกิส์ของประเทศยงัเป็นการขนส่งทางบก
เป็นหลักกว่าร้อยละ	82	ต่อปี	และขนส่งทางรางร้อยละ	2														
ขนส่งทางน�้าอีกประมาณร้อยละ	15	โดยผลกระทบจากราคา
น�า้มนัทีน่บัวนัจะสงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้ไทยซึง่พึง่พาการขนส่ง			
ทางบกเป็นหลัก	ไม่สามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลงได้									

5)

”

”

ผูป้ระกอบการ

ธุรกิจบริการโลจสิตกิส์

ทีเ่ป็นคนไทยในปัจจบุนัเกอืบทัง้หมด

 เป็นผูใ้ห้บริการแบบ 2PL 

ซึง่เป็นการให้บริการ

ขนส่งหรือการให้เช่าคลังสินค้า

ถนน

ระบบราง

น�้า

อากาศ	

419.30

11.40

77.10

0.11

82.60

2.20

15.20

0.02

โครงสร้างการขนส่งภายในประเทศ 

(หน่วย : ล้านตัน)

รูปแบบการขนส่ง ปริมาณ สัดส่วน (%)

รวม 507.90 100.00

การบริหารจัดการ	

การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

ค่าขนส่งสินค้า

131.2

636.5

675.2

145.1

722.5

776.4

ต้นทุนโลจิสติกส์ (หน่วย : พันล้านบาท)

ปี 2552 ปี 2553

รวม 1,442.9 1,644.0
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อินเดีย

สิงคโปร์

มาเลเซีย

เวียดนาม

อินโดนีเซีย	

ร้อยละ	13	-	14	

ร้อยละ	7	–	8

ร้อยละ	12	-	13	

ร้อยละ	19	-	20	

ร้อยละ	24	

ประเทศ LOGISTIC COST PER GDP/YEAR 2010 

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยปี	2553	และ	2552	มีมูลค่า
รวมประมาณ	1.64	ล้านล้านบาท	และ	1.44	ล้านล้านบาท	หรอื
คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ	15.2	และ	15.1	ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
	 ส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ในปี	2554	นั้น	เนื่องจากการ		
ค�านวนต้องใช้จีดีพี	ต้นทุน	รายได้	และภาษีของภาคขนส่ง				
เป็นตัวอ้างอิง	ซึ่งต้องรอให้การค�านวนทั้งหมดเสร็จสิ้นภายใน
ปี	2555	ต้นทนุทีแ่ท้จรงิของต้นทนุโลจสิตกิส์ในปี	2554	จงึน่าจะ
ออกมาได้ในช่วงต้นปี	2556	
	 จากการคาดการณ์เบื้องต้น	สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์
ต่อจีดีพีในปี	2554	น่าจะลดลงเหลือร้อยละ	14.5	ของจีดีพี	
เนื่องจากผลกระทบอุทกภัยในช่วงไตรมาส	3	–	4	ของปี	2554	
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่ออตุสาหกรรมขนาดใหญ่	เช่น	อตุสาหกรรม
ยานยนต์	และอิเล็กทรอนิกส์	ท�าให้ซัพพลายเชนหยุดชะงัก	
กระทบต่อกิจกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
	 จากการส�ารวจของ	World	Bank’s	Logistics	Per-

formance	Index	(LPI)	ดชันคีวามสามารถด้านโลจสิตกิส์ในปี	
2553	ซึง่พจิารณาจากตวัชีว้ดั	ได้แก่	พธิกีารศลุกากร	โครงสร้าง
พื้นฐาน	การเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ	สมรรถนะผู้ให้
บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและธุรกิจ	ระบบการติดตามและ
ตรวจสอบสนิค้า	ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสนิค้า	ประเทศไทย
อยู่อันดับที่	35	ของโลก	ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอื่น	เช่น	
มาเลเซียอยู่ที่	29	ฟิลิปปินส์อยู่ที่	44	อินโดนีเซียอยู่ที่	75	
เวยีดนามอยูท่ี่	53	แต่ในปี	2554	ประเทศไทยตกมาทีอ่นัดบั	38	
ในขณะที่ประเทศคู่แข่งส�าคัญ	คือ	มาเลเซียยังอยู่คงเดิม	ส่วน
อันดับหนึ่งของโลกได้แก่	สิงคโปร์	ซึ่งขึ้นมาแทนที่เยอรมนี

	 ส�าหรับแถบอาเซี่ยนน้ันไทยเป็นรองเฉพาะสิงคโปร์	
และมาเลเซีย	โดยจุดด้อยที่สุดของไทยตามผลการส�ารวจของ	
World	Bank	คอื	ด้านพิธีการศลุกากร	และ	สมรรถนะผูใ้ห้บริการ
โลจสิตกิส์ทัง้ภาครฐัและธรุกจิ	แต่ในความเป็นจรงิแล้วประเทศไทย
ยังมีจุดด้อยและจุดแข็งในอีกหลายด้าน	ได้แก่	

สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า ไทย

1.	พิธีการศุลกากร

2.	โครงสร้างพื้นฐาน

3.	การเตรียมการขนส่งระหว่างประเทศ

4.	สมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์

			ทั้งภาครัฐและธุรกิจ

5.	ระบบการติดตามและตรวจสอบสินค้า

6.	ความตรงต่อเวลา

4.10

4.15

3.99

4.07

4.07

4.39

3.97

4.12

4.18

4.08

4.09

4.28

3.80

3.52

3.47

3.46

3.61

3.25

3.86

3.54

3.45

3.40

3.43

3.28

2.63

2.80

2.97

3.14

3.30

3.30

2.65

2.68

3.14

2.68

3.16

3.64

2.24

2.10

2.47

2.42

2.34

2.59

2.96

3.08

3.21

2.98

3.18

3.63

ดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ของไทยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(Logistics Performance Index)

ลำาดับ (Rank) 1 2 26 29 52 53 129 38

:: ทีม่าของข้อมลู : The World Bank Year 2011
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กฎหมายและระเบียบ

โครงสร้างพื้นฐาน

บุคลากรและองค์ความรู้ทางโลจิสติกส์

การพัฒนาของผู้ให้บริการทางโลจิสติกส์

ปัญหาทางการเมือง

เนื่องจากไทยตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคอินโดจีน	และเอเชีย-

ตะวันออกเฉียงใต้	และมพีรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านมากท่ีสดุ	

จงึเป็นจดุทีส่ามารถเชือ่มโยงเส้นทางไปได้ยงัหลายประเทศ	นอกจากนี้	

พื้นที่ทางภาคใต้ของไทยยังติดชายฝั่งทะเลทั้ง	2	ฝั่ง	โดยเฉพาะฝั่ง

อันดามันสามารถพัฒนาเป็นท่าเรือน�้าลึกได้	

ผู้ประกอบการไทยยังมีความช�านาญและเชี่ยวชาญในพื้นที่และ		

การขนส่งทางถนน	รวมท้ังยังมีข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย	ท�าให้											

ผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างชาติยังว่าจ้างผู้ประกอบการไทยเพื่อ

ด�าเนินกิจการในส่วนนี้อยู่

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยรวมของประเทศไทยค่อนข้างม	ี																	

ความพร้อม	ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านบางประเทศท่ียังต้องใช้ระยะ

เวลาในการพัฒนามากกว่า

มีความตื่นตัวในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น				

โดยมีการบรรจุในหลกัสตูรระดับมหาวทิยาลยั	คาดว่าจะมีบคุลากร

ในด้านนี้อย่างเพียงพอ	

กฎหมายและวิธีปฎิบัติบางส่วนยังล้าสมัยไม่รองรับวิธีการด�าเนิน

ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

กฎหมายและวิธปีฏบิตัเิกีย่วกบัพธิกีารศลุกากร	ยงัไม่มคีวามสะดวก			

และชัดเจน	

ยงัไม่มหีน่วยงานภาครฐัฯ	หรอืหน่วยงานร่วมภาครฐัฯ	และเอกชน

เข้ามาบูรณาการและด�าเนินการด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม

ขาดการวางแผนการเชื่อมโยงของการขนส่งแบบต่างๆ	และ								

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งบางรูปแบบยังเป็นไป					

อย่างจ�ากัด

ระบบขนส่งทางรางไม่ประสิทธิภาพ	ขาดการพัฒนาและปรับปรุง	

อย่างจริงจัง

ปัญหาการเมือง	เช่น	การเปลี่ยนรัฐบาล	ปัญหาความขัดแย้งทาง			

การเมอืง	ท�าให้การด�าเนินการตามนโยบายของรฐัไม่ต่อเนือ่ง	และ

ต้องหยุดชะงักเป็นระยะ

ไม่มีเงนิทุนท่ีจะพฒันาการบรกิารให้ครอบคลุมและมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น

ไม่มเีครอืข่ายทีจ่ะเข้าถงึลกูค้า	เพือ่ก้าวไปสูก่ารให้บรกิารโลจสิตกิส์

ระดับประเทศ

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช�านาญอย่างแท้จริง	รวมทั้งขาด

แรงงานทีม่ทีกัษะ	และความรูท้ัง้ด้านภาษา	เทคโนโลยสีารสนเทศ	

และทกัษะในการด�าเนนิธรุกจิระหว่างประเทศ	ทัง้ในระดับบริหาร

และปฏิบัติการ

จุดด้อย จุดแข็ง

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

1.

2.

1.

	 ในปัจจุบันบริษัทฯ	ข้ามชาติด้านโลจิสติกส์ระดับ																				
Top	Ten	ของโลก	ได้เข้ามาด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย																			
โดยในปี	2554	ได้มีการจดัอนัดบั	Global	Freight	Forwarders			

ท่ีใหญ่ท่ีสดุ	(จากการส�ารวจของ	Armstrong	&	Associates	
Inc	-	http://www.3plogistics.com/top25_ff.htm)	พจิารณา
จากรายได้	และเครือข่ายให้บริการ	ดังนี้	
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A&A

Rank

Net

Revenue

(U$Millions)

Gross

Revenue

(U$Millions)

Ocean 

TEUs

Airfreight (Metric Tons)Provider

DHL	Supply	Chain	&	Global	Forwarding

Kuehne	+	Nagel

DB	Schenker	Logistics

Panalpina	World	Transport

UPS	Supply	Chain	Solutions

Sinotrans

CEVA	Logistics

Expeditors	International	of	Washington

Bollore/SDV	Logistics

DSV

Nippon	Express

Pantos	Logistics

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

9-1

10-1

11-1

12-1

19,816

5,727

9,120

1,423

6,022

1,044

5,670

1,693

1,233

1,661

1,476

2,972

30,486

19,476

18,999

6,887

8,670

6,286

9,091

5,968

6,163

7,587

18,450

2,972

2,772,000

2,945,000

1,647,000

1,241,000

700,000

6,944,000

672,000

879,713

705,000

710,000

330,900

1,512,444

2,458,000

948,000

1,225,000

892,000

862,000

384,100

536,000

807,211

500,000

250,000

855,400

330,485
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A&A

Rank

Net

Revenue

(U$Millions)

Gross

Revenue

(U$Millions)

Ocean 

TEUs

Airfreight (Metric Tons)Provider

สัดส่วนการถือหุ้นนักลงทุนอาเซ่่่่ียน 
ปี 2549

(ร้อยละ)

ปี 2551

(ร้อยละ)

ปี 2553

(ร้อยละ)

ปี 2556

(ร้อยละ)

Agility

Kintetsu	World	Express

Hellmann	Worldwide	Logistics

สาขาเร่งรัด

สาขาโลจิสติกส์	

13-1

14-1

15-1

1,701

468

937

5,266

3,057

4,687

51

49

70

51

-

70

49

-

550,000

465,047

407,665

490,000

869,225

513,278

บีโอไอกับธุรกิจโลจิสติกส์ 

 บโีอไอได้เปิดให้การส่งเสรมิฯ	ในธุรกจิโลจิสติกส์	ตัง้แต่
ระดับต้นน�้าจนถึงปลายน�้าโดยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกว่า	10															
ประเภทกจิการ	ได้แก่		กจิการขนถ่ายสนิค้าส�าหรบัเรอืเดนิทะเล								
สถานีตรวจปล่อย	และบรรจุสินค้าเข้าตู ้คอนเทนเนอร์												
สนามบนิพาณชิย์	เดนิเรอืหรอืจอดเรอืท่องเทีย่ว		กระเช้าไฟฟ้า	
กิจการเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนส�าหรับประกอบการค้าเสรี									
เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วนระหว่าง
ประเทศ	ศูนย์กระจายสินค้า	ขนส่งมวลชน	และสินค้า													
ขนาดใหญ่	(รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	ส่งทางท่อ		ทางอากาศ												
ทางเรือ	เรือเฟอร์รี่	เรือกลดันลากจูง)	

การเปิดเสรีธุรกิจโลจิสติกส์รับ AEC 

 ในการประชุมสดุยอดอาเซีย่น	ครัง้ที	่12	ผูน้�าอาเซีย่น
ยืนยันพันธกรณท่ีีจะเร่งรัดการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่น	
(ASEAN	ECONOMIC	COMMUNITY:	AEC)	ภายในปี		2555	
โดยจะมกีารเปิดเสรภีาคบรกิาร	5	สาขาเร่งรดั	ได้แก่	คอมพวิเตอร์	
สขุภาพ	ท่องเทีย่ว	ขนส่งทางอากาศ	และโทรคมนาคม	ภายในปี	
2553	และสาขาโลจิสติกส์ภายในปี	2556	ส่วนสาขาอื่นๆ	ให้
เปิดตลาดเสรีภายในปี	2558	ตามล�าดับ	ทั้งนี้จะมีการเปิดให	้
นกัลงทนุสญัชาตใินกลุม่เอเซยีนเข้ามาถอืหุน้ในกจิการต่างๆ	ได้
เพิ่มมากขึ้น	เพื่อลดข้อจ�ากัดต่อผู้ให้บริการในภาคบริการ	ให้		
เข้ามาจัดตั้งกิจการในประเทศสมาชิก	
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บริการยกขนสินค้าที่ขนส่งทางทะเล	(Maritime	
Cargo	Handling	Services)	
บริการโกดังและคลังสินค้า	(Storage	&	Ware-
housing	Services)	
บริการตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า	(Freight	
Transport	Agency	Services)	
บริการเสริมอื่นๆ	(Other	Auxiliary	Services)	
บริการจัดส่งพัสดุ	(Courier	Services)	
บรกิารด้านการบรรจภุณัฑ์	(Packaging	Services)	
บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร	(Customs	
Clearance	Services)	

	 และครอบคลมุกจิกรรมบรกิารโลจสิตกิส์	11	กจิกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า	ดังนี้

บริการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ					
ไม่รวมขนส่งภายในประเทศ	(International	
Maritime	Freight	Transportation	Excluding	
Cabotage)	
บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ	
(Air	Freight	Services)	
บริการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ				
(International	Rail	Freight	Transport										
Services)	
บริการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศ	
(International	Road	Freight	Transport					
Services)

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ภาพ :: http://www.fschina.com/upload/Image/ximen.JPG

ภาพ :: http://eswexports.com/esw_back.jpg

ภาพ :: http://4.bp.blogspot.com/-iTmSujXa5rY/UAq6BZ87HSI/AAAAAAAAAho/8uNK6kT_ovI/s1600/AMOCC-

CT-2012-108-070.JPG
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โอกาสโลจิสติกส์ไทยใน AEC

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน หรือ AEC ( Asean Economic Community) เป็นการพัฒนามาจากการ

เป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซี่ยน (The Association of South East Asian 

Nations : ASEAN) ที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 

โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 

บรูไน ได้เข้ารวมเป็นสมาชิก ตามมาด้วย เวียดนามในปี 2538  ลาวและพม่าในปี 2540 และในปี 2542 กัมพูชา 

กไ็ด้เข้าร่วมเป็นสมาชกิลำาดบัที ่ 10 ทำาให้ปัจจบุนัอาเซีย่นเป็นกลุม่เศรษฐกจิภมูภิาคขนาดใหญ่ มปีระชากรรวมกนั

ประมาณ 500 ล้านคน 

	 ในการประชุมสุดยอดอาเซี่ยนครั้งที่	9	ที่อินโดนีเซีย	
เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2546		ผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซี่ยนได	้			
ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซี่ยน	(ASEAN	Community)	
ซึ่งประกอบด้วย	3	เสาหลัก	คือ

	 เดิมก�าหนดเป้าหมายที่รวมเป็นประชาคมอาเซ่ียน											
ในปี	2563	แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนก�าหนดให้เร็วขึ้นเป็น														
ปี	2558	และก้าวส�าคัญต่อมา	คือ	การจัดท�าปฏิญญาอาเซี่ยน	
(ASEAN	Charter)	ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม	
ปี	2552	นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซี่ยนเข้าสู	่											
มิติใหม่ในการสร้างประชาคม	โดยมีพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งทาง
กฎหมายและมีองค์กรรองรับการด�าเนินการเข้าสู่เป้าหมาย											
ดังกล่าวภายในปี	2558	ส�าหรับเสาหลักการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซ่ียน	(ASEAN	Economic	Community	หรือ	
AEC	)ภายในปี	2558	เพื่อให้อาเซี่ยนมีการเคล่ือนย้ายสินค้า	

1.	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน	
			(Asean	Economic	Community	:	AEC)
2.	ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี่ยน	
			(Socio	-	Cultural	Pillar)
3.	ประชาคมความมั่นคงอาเซี่ยน	
			(Political	and	Security	Pillar)

บริการ	การลงทุน	แรงงานฝีมือ	และเงินทุนที่เสรี
	 ต่อมาในปี	2550	อาเซี่ยนได้จัดท�าพิมพ์เขียวเพ่ือ									
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่น	(AEC	Blueprint)	เป็นแผน																		
บรูณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุง่ไปสู	่AEC	
ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้านต่างๆ	พร้อมกรอบ												
ระยะเวลาที่ชัดเจนในการด�าเนินมาตรการต่างๆ	จนบรรลุ												
เป้าหมายในปี	2558	รวมทัง้การให้ความยืดหยุ่นตามทีป่ระเทศ
สมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้าในอนาคต	AEC	จะเป็นอาเซี่ยน					
บวกสาม	โดยจะเพิ่มประเทศ	จีน	เกาหลีใต้	และญี่ปุ่น	เข้ามา
อยูด้่วย	และต่อไปกจ็ะมกีารเจรจา	อาเซีย่นบวกหก	จะมปีระเทศ	
จนี	เกาหลใีต้	ญีปุ่น่	ออสเตรเลยี	นวิซแีลนด์	และอนิเดยีต่อไป
	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน	หรือ	AEC	จะเกิดขึ้น
อย่างเป็นทางการในวันที่	1	มกราคม	2558	หรืออีกไม่ถึง	3	ปี	
นับจากวันนี้	ซึ่งการรวมตัวดังกล่าว	คาดว่าจะท�าให้ภูมิภาคนี้
เปลี่ยนไปอย่างมาก

”

”

ไทยจะเป็นศนูย์กลาง

การท่องเท่ียว และการบนิ

เนือ่งจากมท่ีีตัง้อยูก่ลาง Asean

โลจิสติกส์ เชื่อมโยงอาเซี่ยน
สุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล
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AEC กบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้กบัไทย

 ค�าถามหนึ่ง	ที่มักถามกันบ่อยคือ	“AEC	จะท�าให้ไทย
ต้องมีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง”	ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูล
จากหลายแหล่ง	พอจะประมวลถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ			
เกิดขึ้นกับประเทศไทย	ดังนี้

ไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว	และการบิน	
เนือ่งจากมีทีต่ั้งอยู่กลาง	Asean	และอาจจะสง่ผล
ต่อเนื่องไปยังการจัดการประชุมนิทรรศการต่างๆ	
ศนูย์กระจายสนิค้า	การบรกิารด้านการแพทย์และ
สุขภาพ	และการเติบโตของอุตสาหกรรรม																									
การท่องเที่ยว
การค้า	น่าจะมีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ	25		
ในบางอุตสาหกรรมที่ไทยมีจุดแข็ง	เช่น	รถยนต์	
การท่องเท่ียว	การคมนาคม	แต่อุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเป็นหลัก	เช่น	ภาคการเกษตร		ก่อสร้าง		
อุตสาหกรรรมส่ิงทอจะได้รับผลกระทบ	เนื่องจาก
อาจมกีารย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศทีม่ค่ีาแรง
ถูกกว่า						

-

-

-

-

	 ส�าหรบัความเสยีเปรยีบของไทย	จากการเกดิขึน้	AEC	
ก็มีหลายเรื่อง	เช่น	

คนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้	บางส่วนจะสมองไหล
ไปท�างานเมอืงนอก	โดยเฉพาะบุคลากรในอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์	แพทย์	และบริการ	เพราะคนไทยมี
ความเชีย่วชาญใน	3	ศาสตร์นีเ้หนอืกว่าชาตอิืน่ใน
อาเซีย่นอย่างมาก	แต่ปัจจบุนัได้ค่าแรงถกูเมือ่เทยีบ
กับรายได้ในประเทศแถบนี้	ซึ่งผู้ประกอบการใน
ไทยอาจต้องปรับค่าจ้างให้สู้กบับริษทัต่างชาตใิห้ได้	
ไม่เช่นนั้นจะเกิดภาวะสมองไหล
กรงุเทพฯ	จะแออดัอย่างหนกั	เนือ่งจากมตี�าแหน่ง
เป็นตรงกลางของอาเซีย่นและเป็นเมอืงหลวงของ
ไทย	โดยอาจมีส�านักงานของต่างชาติมาต้ังมากขึน้	
การจราจรอาจจะกลบัมาเป็นปัญหาใหญ่กนัอกีครัง้	

East - West Economic Corridor จุด

เสริมของไทยที่ฟ้าประทาน

 สืบเนือ่งจากที	่ไทย	พม่า	ลาว	กมัพูชา	เวียดนาม	และ
จีน	ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน													
อนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	(Greater	Mekong	Subregion	:	GMS)	
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัว																
ทางการค้า	การลงทนุอตุสาหกรรม	การเกษตร	และบริการ	และ
ยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�้าโขง	
โดยสนับสนุนให้มีการติดต่อและการแข่งขันระหว่างกันนั้น		
รฐับาลจากประเทศสมาชกิ	GMS	จงึได้ก�าหนดแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
ในลุม่แม่น�า้โขงจ�านวน	9	เส้นทางหลกั	ให้เป็นแนวพฒันาพืน้ที่
เศรษฐกจิของอนภูุมภิาค	และหนึง่ในเส้นทางทีข่ณะนีก้�าลังเริม่
ปรากฎผลเชิงรูปธรรมได้แก่	เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนว
ตะวันออก	-	ตะวันตก	(East	-	West	Economic	Corridor	:		
EWEC)	หรอื	เส้นทางหมายเลข	9	(R	9)	ซึง่จะมกีารขนส่งจาก
ท่าเทยีบเรอืทางทะเลฝ่ังขวาไปยงัฝ่ังซ้าย	เวยีดนาม	–ไทย	-	พม่า	
มีระยะทางติดต่อกันโดยประมาณ	1,300	กิโลเมตร	อยู่ในเขต
ประเทศไทยถึง	950	กิโลเมตร		ลาว	250	กิโลเมตร	เวียดนาม	
84	กิโลเมตร
	 เส้นทางดังกล่าวเร่ิมต้นที่	เมืองท่าดานัง	ประเทศ
เวียดนาม	ผ่านเมืองเว้และเมืองลาวบาว	ผ่านเข้าแขวง																						
สะหวันนะเขตในประเทศ	ลาว	และมาข้ามสะพานมิตรภาพ	2	
(มุกดาหาร	-	สะหวันนะเขต)	ข้ามแม่น�้าโขงสู่ไทยท่ี	จังหวัด
มกุดาหาร	ผ่านจงัหวดั	กาฬสนิธุ	์	ขอนแก่น		เพชรบรูณ์	พษิณโุลก	
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สุดทางท่ีอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	จากนั้นเข้าไปยังประเทศ
พม่าไปเร่ือยๆ	ถงึอ่าวเมาะตะมะ	ทีเ่มอืงเมาะล�าไย	หรอืมะละแหม่ง	
เป็นการเชื่อมจากทะเลจีนใต้ไปสู่อินเดีย
	 การพัฒนาเส้นทางดังกล่าว	จะส่งผลดีต่อไทย	คือ												
การทีไ่ทยอยูต่รงกลางและมพีืน้ทีส่่วนใหญ่อยูใ่นเส้นทางนี	้ท�าให้
สามารถส่งสนิค้าไปยงัท่าเรอืขนาดใหญ่ทัง้ทางฝ่ังตะวนัออกและ
ตะวันตก	นอกจากนั้น	พม่ายังมี	โครงการ	“ทวาย”	ที่เป็นศูนย์
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	รวมทั้งท่าเรือขนาดใหญ่	ท่ีปัจจุบัน	
บริษัท	Italian	-	Thai	Development	PLC	ได้รับสัมปทานใน
การก่อสร้างแล้ว	มเีส้นทางสอดคล้องกบั	East	West	Economic	
Corridor	โดยทวายจะกลายเป็นทางออกสู่ทะเลจุดใหม่ที่															
ส�าคญัมากต่ออาเซีย่น	เพราะในอดตีทางออกสูม่หาสมทุรอนิเดีย
จ�าเป็นต้องใช้ท่าเรือของสิงคโปร์เท่านั้น
												ขณะเดยีวกนัโครงการทวายนีย้งัเป็นต้นทางรับสนิค้า
จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียหรือสินค้าที่มาจากฝั่งยุโรปและ
ตะวนัออกกลาง	โดยเฉพาะสนิค้ากลุม่พลงังานไม่ว่าจะเป็นน�า้มนั	
ก๊าซ	ซึง่จะถกูน�าเข้าและแปรรปูในโรงงานปิโตรเคมภีายในพืน้ที่
โครงการทวาย	เพื่อส่งผ่านไทยเข้าไปยังประเทศกลุ่มอินโดจีน	
เช่น	ลาว	กมัพูชา	และไปสิน้สดุปลายทางยงัท่าเรอืดานงัประเทศ
เวียดนาม	และจะถูกส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกอย่างญี่ปุ่น
และจีน

โลจิสติกส์ไทยในสายตาธนาคารโลก

 ธนาคารโลกได้ท�าการศึกษาและจดัท�าดชันโีลจสิตกิส์
และตัวชี้วัด	(Logistic	Performance	Index	:	LPI)	เพื่อวัด
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ในประเทศต่างๆ	ทั่วโลกโดยน�า

”

”

ต้นทนุด้านโลจสิตกิส์ของไทย

สงูถงึร้อยละ 15.2 ของจดีพีี  

ซึง่สงูกว่าสงิคโปร์ และมาเลเซยี

ทีม่ต้ีนทนุเพยีง

ร้อยละ 8 และ 13 ตามล�าดบั

ปัจจยัทีน่�ามาเป็นตวัชีว้ดัทีส่�าคญัได้แก่	พธิกีารศลุกากร	โครงสร้าง
พืน้ฐาน	การส่งสนิค้าระหว่างประเทศ	ขดีความสามารถการให้
บริการโลจิสติกส์	การติดตามสถานการณ์ส่งสินค้า	(Tracking	
&	Tracing)	ต้นทุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ	และการส่งมอบ
ตรงเวลา	(Timeliness)		
	 เมื่อท�าการวิเคราะห์ศักยภาพเฉพาะประเทศในกลุ่ม
อาเซ่ียน	ในปี	2553	พบว่า	สิงคโปร์เป็นประเทศที่ศักยภาพ										
ทางด้านโลจิสติกส์สูงที่สุด	โดยคะแนน	LPI	คิดเป็นสัดส่วนถึง
ร้อยละ	99.2	เนือ่งจากสงิคโปร์มศีกัยภาพทางด้านพธิกีารศลุกากร
เป็นอันดับ	2	ของโลก	มีศักยภาพทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
ทีจ่�าเป็นต่อการค้าและการขนส่งเป็นอนัดบั	4	ของโลก	มศีกัยภาพ
ทางด้านต้นทุนค่าขนส่งที่สามารถแข่งขันได้	เป็นอันดับ	1														
ของโลก	มศีกัยภาพทางด้านขีดความสามารถและคณุภาพของ
การบรกิารโลจสิตกิส์เป็นอนัดบั	6	ของโลก	มศีกัยภาพทางด้าน
ความสามารถในการตรวจสอบและค้นหาสินค้าต่างๆ	เป็น												
อนัดับ	6	ของโลก	และมีศักยภาพทางด้านความสามารถในการ
ขนส่งให้ถงึจดุหมายภายใต้เวลาทีก่�าหนด	เป็นอนัดบั	14	ของโลก	
													จากการส�ารวจข้างต้น	ส่งผลให้สงิคโปร์เป็นประเทศ
ที่มีศักยภาพทางการค้าระหว่างประเทศอันดับต้นๆ	ของโลก				
ในขณะทีป่ระเทศมาเลเซยีและไทยน้ัน	ถือว่ามศีกัยภาพในระดบั
ใกล้เคียงกัน	คือ	เป็นอันดับที่	29	และ	35	ของโลกตามล�าดับ	
โดยจดุทีท่�าให้ไทยเสยีเปรยีบทางด้านโลจสิตกิส์ต่อมาเลเซยี	คอื	
การก�าหนดต้นทุนที่แข่งขันได้กล่าว	คือ	ไทยมีความสามารถใน
การก�าหนดต้นทุนท่ีแข่งขนัได้เพยีงอันดับท่ี	30	ของโลก	ในขณะ
ที่มาเลเซียนั้นมีศักยภาพเป็นอันดับที่	13	ของโลก	ทั้งนี้	เนื่อง
มาจากมาเลเซียมีระบบเส้นทางการคมนาคมขนส่งทีท่นัสมัย	มี
ประสิทธิภาพเป็นอันดับต้นของโลก	ทั้งการก่อสร้างถนนขนส่ง
ทางบก	ระบบการขนส่งทางราง	ทางน�้าและทางอากาศ
													ดังนั้น	หากจะมองล�าดับเฉพาะภายในอาเซี่ยน	ไทย
ถอืว่าอยูใ่นอนัดบักลางๆ	แต่หากมองไปถงึด้านต้นทนุ	เราพบว่า
ต้นทนุด้านโลจสิตกิส์ของไทยสงูถึงร้อยละ	15.2	ของผลติภณัฑ์
มวลรวมประชาชาติ	ซึ่งยังห่างไกลจากสิงคโปร์และมาเลเซียที่
มีต้นทุนในระดับเพียงร้อยละ	8	และร้อยละ	13	ตามล�าดับ	
ความแตกต่างดังกล่าวจะมผีลต่อขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของไทยและความพร้อมของไทยในการเปิดการค้าเสรีภายใต้
การเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน	(AEC)	ในปี	
2558	เป็นอย่างมาก
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บทบาทการส่งเสริมของภาครัฐ

เพื่อช่วยยกระดับโลจิสติกส์ไทย         

              	หลงัจากทีเ่ราได้เหน็ถงึผลการศกึษาของธนาคารโลก 
เรื่อง	ดัชนีโลจิสติกส์และตัวช้ีวัดแล้ว	พบว่า	ส่วนหนึ่งเป็น										
ผลมาจากนโยบายหรอืการสนบัสนนุของภาครฐัแต่ละประเทศ
ด้วย	ส�าหรับประเทศไทย	ภาครัฐมีแผนการขยายและพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน	โดยเฉพาะการคมนาคมทัว่ประเทศ	ทัง้ทางบก	
ทางน�้า	และทางอากาศ	ให้มีความสะดวกสบาย	รวดเร็ว	และ
รองรับปริมาณขนส่งระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านท่ี
น่าจะขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น	จากการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน	(AEC)	ในปี	2558	
														การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะช่วย
เสริมโอกาสในการขยายตลาดของธุรกิจไทย	รวมทั้ง	กระตุ้น
การลงทุนในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมตัดผ่านด้วย	ดังนั้น					
โอกาสของธรุกจิโลจสิตกิส์ทีจ่ะได้รบัผลต่อเนือ่งจากการพฒันา
เครอืข่ายระบบขนส่งสาธารณะ	โดยการพฒันาเส้นทางคมนาคม
ในประเทศได้น�าพาความเจริญและส่งเสริมเศรษฐกิจใน														
ภาคต่างๆ	ของไทย	อีกทั้งประเทศไทยต้องการผลักดันบทบาท
ในการเป็นศูนย์กลาง	(Hub)	ด้านโลจิสติกส์ในอาเซ่ียน	จาก											
จุดแข็งในด้านท�าเลที่ตั้ง	ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านที่เชื่อมถึงเกือบ											
ทุกประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย 

พร้อมหรือไม่พร้อม

          นับไปอีกเพียงไม่ถึง	2	ปี	AEC	ก็จะเกิดขึ้นแล้ว	และ
หากมองในแง่พื้นที่ภูมิศาสตร์	จะพบว่า	ไทยเราโชคดีเป็น													
อย่างมากทีพ่ืน้ทีภ่มูศิาสตร์ของเรา	ตัง้อยูใ่นจุดทีเ่ป็นศนูย์กลาง
ด้วยตัวเองอยู่แล้ว	รวมทั้ง	มีโครงการ	East	West	Economic	
Corridor	ท่ีจะมาเป็นส่วนช่วยเสริมโอกาสธุรกิจโลจิสติกส์													
ของไทย	เนื่องจากความได้เปรียบด้านท�าเลท่ีตั้งเชิง																									
ยุทธศาสตร์นี้	ส่งผลให้ไทยมีบทบาทสูงในด้านโลจิสติกส	์												
และการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	โดยเฉพาะ
ประเทศทีม่พีรมแดนติดกับไทย	ได้แก่	พม่า	ลาว	กัมพชูา	มาเลเซยี	
รวมทั้งสามารถส่งต่อไปยังประเทศข้างเคียง	เช่น	เวียดนาม	
และมณฑลตอนใต้ของประเทศจีน	ผ่านด่านชายแดนส�าคัญท่ี

กระจายตัวอยู่ตามขอบชายแดนในภาคต่างๆ	ของไทย
	 แต่ในส่วนของความพร้อมของผู ้ประกอบการ																											
โลจิสติกส์ไทย	จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง	เราจะแข่งขันกับ
บรษิทัต่างชาตทิีจ่ะเข้ามาท�าธรุกจิโลจสิตกิส์ในไทยได้หรอืไม่	ใน
ส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์	ได้มีการวิเคราะห์กันแล้วว่า	AEC	จะ
เปิดให้การลงทนุด้านการบริการด้านโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศ
ในกลุ่มอาเซี่ยนเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น	
	 ประเทศในกลุ่มอาเซ่ียนสามารถเข้าไปลงทุนหรือ											
ถือหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศสมาชิกอื่นได้ถึงร้อยละ	70	
เพื่อจะลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ส�าหรับการส่งออกของอาเซี่ยน	
และเพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันเอง
	 อย่างไรก็ตาม		ผู้ประกอบการโลจิสติกส์หลายราย													
ได้มีความมั่นใจต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน	หรือ	
AEC	ในปี	2558	นีว่้า	เป็นจดุส�าคญัในการเปิดช่องให้ธรุกจิของ
ไทยที่มีความพร้อม	สามารถขยายความร่วมมือไปยังประเทศ
สมาชิก	ส่วนปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในขณะนี้คือ	ปัญหา
ด้านต้นทุนพลังงาน					
	 นอกจากนั้น	ธุรกิจโลจิสติกส์ยังถือได้ว่าเป็นธุรกิจ	ที่
ต้องอาศัยความช�านาญของผู้ประกอบการโดยตรง	ดังน้ัน	จึง
เป็นเรือ่งยากทีจ่ะได้รบัผลกระทบจากการเข้ามา	ของผูป้ระกอบการ
จากต่างประเทศด้วยเหตุนี้จึงน่าจะเป็นการเอื้อให้เกิดความ																					
ร่วมมอืระหว่างกนัมากยิง่ขึน้	เพราะการท�าธรุกจิทางด้านบรกิาร
ขนส่ง	ในแต่ละประเทศ		ย่อมจะมคีวามแตกต่างกันออกไปตาม
โครงสร้างพืน้ฐานและความพร้อม	มัน่ใจว่าการเปิดเสรปีระชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยน	จะไม่ส่งผลท�าให้ผู้ประกอบการไทยได้รับ				
ผลกระทบตรงข้าม	เราจะเหน็โอกาสของความร่วมมอืระหว่างกนั
มากขึ้น	
	 หากจะมองเจาะลงไปที่ตัวธุรกิจโลจิสติกส์พบว่า												
ผูป้ระกอบการโลจสิตกิส์ของไทยร้อยละ	70	เป็นผูป้ระกอบการ														
ขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนต�่ากว่า	5	ล้านบาท	ในลักษณะ
เจ้าของคนเดียว	บริหารธุรกิจแบบครอบครัว	และส่วนใหญ่ให้
บริการด้านโลจิสติกส์กลุ่มที่เป็นการขนส่งเท่านั้น	ผิดกับ																							
ผูป้ระกอบการต่างชาตท่ีิแม้มีจ�านวนน้อยกว่า	แต่มีทุนจดทะเบียน
รวมกนัมากกว่าทนุของผูป้ระกอบการไทยรวมกนั	มกีารน�าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้	และให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร
มากกว่า	
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	 เมือ่เรามองภาพรวมทัง้หมดแล้ว	จะพบว่าผูป้ระกอบการ	
โลจิสติกส์ไทยมีความม่ันใจต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ													
อาเซี่ยน	หรือ	AEC	ในปี	2558	นี้	เนื่องด้วยความพร้อม														
ด้านภมูศิาสตร์ของไทย	รวมถงึความมัน่ใจท่ีจะแข่งขันหรอืขยาย
ความร่วมมือไปยังประเทศสมาชิกด้วย		อย่างไรก็ตาม	ปัญหา
เร่ืองต้นทุนพลังงาน	ถือว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่งท่ีลดทอนความ

จุดแข็งจุดอ่อนกลุ่มประเทศอาเซี่ยน

สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย	แต่ก็
น่าจะแก้ไขได้ด้วยการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้	และ
การให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร	ดังน้ัน	ภายหลังการส�ารวจ	
AEC	กับโอกาสโลจิสติกส์ไทย	เราน่าจะตอบได้อย่างมั่นใจว่า	
“ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย	พร้อมแล้วส�าหรับสนามแข่งขัน
ใน		AEC”

ประเทศสิงคโปร์

        จุดแข็ง
รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปีสงูสดุของอาเซีย่น	และตดิอนัดับ	
15	ของโลก
การเมืองมีเสถียรภาพ
เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ
แรงงานมีทักษะสูง
ช�านาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล	และธุรกิจ
มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ
จุดอ่อน
พ่ึงพาการน�าเข้าวตัถดุบิและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจสูง
ประเด็นที่น่าสนใจ
พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการ																				
มากขึ้น	เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า

•	

•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	

•	

ประเทศมาเลเซีย

        จุดแข็ง
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ	3	ของอาเซี่ยน
มปีรมิาณส�ารองน�า้มนัมากเป็นอนัดบั	3	และก๊าซธรรมชาติ
มากเป็นอันดับ	2	ของเอเชียแปซิฟิก
ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร
แรงงานมีทักษะ
จุดอ่อน
จ�านวนประชากรค่อนข้างน้อย	ท�าให้ขาดแคลนแรงงาน	
โดยเฉพาะระดบัล่าง
ประเด็นที่น่าสนใจ
ตั้งเป้าหมายเป็น	“ประเทศพัฒนาแล้ว”	ในปี	2563
ฐานการผลติและส่งออกสนิค้าส�าคญัท่ีคล้ายคลงึกบัไทย
มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง																				
อย่างจริงจัง

•	
•	

•	
•
 
•	
•	

•	
•	
•

ประเทศอินโดนีเซีย

        จุดแข็ง
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตลาดขนาดใหญ่	(ประชากรมากเป็นอันดับ	4	ของโลก	
และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจ�านวนมาก																
โดยเฉพาะถ่านหิน	น�้ามัน	ก๊าซธรรมชาติ	โลหะต่างๆ
ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง

•
•	

•	
•	

•

•
•	

•	

จุดอ่อน
ทีต่ัง้เป็นเกาะและกระจายตวั
สาธารณปูโภคพืน้ฐานยงัไม่พฒันาเท่าทีค่วร	โดยเฉพาะ
การคมนาคม	และการเชือ่มโยงระหว่างประเทศ
ประเด็นที่น่าสนใจ
การลงทนุส่วนใหญ่เน้นใช้ทรพัยากรในประเทศเป็นหลกั
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ประเทศบรูไน

        จุดแข็ง
รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปีอยูใ่นอนัดบั	2	ของอาเซีย่น	และ
อันดับ	26	ของโลก
การเมืองค่อนข้างมั่นคง
เป็นผู้ส่งออกน�้ามัน	และมีปริมาณส�ารองน�้ามันอันดับ	
4	ของอาเซี่ยน
จุดอ่อน
ตลาดขนาดเล็ก	ประชากรประมาณ	4	แสนคน
ขาดแคลนแรงงาน
ประเด็นที่น่าสนใจ
มคีวามสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชดิกับสงิคโปร์	มาเลเซยี	
และอินโดนีเซีย
การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศพึง่พาสิงคโปร์เป็นหลกั
ให้ความส�าคัญกับความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างมาก

•	

•	

 
•	
•	

•	

•	
•

ประเทศฟิลิปปินส์

        จุดแข็ง
ประชากรจ�านวนมากอันดับ	12	ของโลก	(มากกว่า	100	
ล้านคน)
แรงงานทั่วไปมีความรู้	-	สื่อสารภาษาอังกฤษได้
จุดอ่อน
ทีต่ัง้ห่างไกลจากประเทศสมาชกิอาเซีย่น
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	และสวัสดิภาพทางสังคม																					
ยงัไม่พฒันาเท่าทีค่วร
ประเด็นที่น่าสนใจ
สหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้างมาก	และมีการ																	
เรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ
การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรบัความต้องการภายใน
ประเทศเป็นหลัก

•	

•	

•	
•	

•	

•

ประเทศเวียดนาม

        จุดแข็ง
ประชากรจ�านวนมากอนัดบั	14	ของโลก	(ประมาณ	90	
ล้านคน)
มีปริมาณส�ารองน�้ามันมากเป็นอันดับ	2	ของ																							
เอเชียแปซิฟิก
มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า	3,200	กิโลเมตร
การเมืองมีเสถียรภาพ
ค่าจ้างแรงงานเกือบต�่าสุดในอาเซี่ยน	รองจากกัมพูชา
จุดอ่อน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนา									
เท่าทีค่วร
ต้นทนุทีด่นิและค่าเช่าส�านกังานค่อนข้างสงู
ประเด็นที่น่าสนใจ
มีรายได้และความต้องการสูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่โตเร็ว

•	

•	

•	
•	
•	

•

•	

•

ประเทศกัมพูชา

        จุดแข็ง
มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์													
โดยเฉพาะน�้า	ป่าไม้	และแร่ชนิดต่างๆ
ค่าจ้างแรงงานต�่าสุดในอาเซี่ยน	(1.6	เหรียญสหรัฐฯ	
ต่อวัน)
จุดอ่อน
ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานยงัไม่พฒันาเท่าทีค่วร
ต้นทุนสาธารณูปโภค	(น�้า	ไฟฟ้า	และการสื่อสาร)																	
ค่อนข้างสงู
ขาดแคลนแรงงานมทีกัษะ
ประเด็นที่น่าสนใจ
ประเดน็ขดัแย้งระหว่างไทย	-	กมัพชูาอาจบัน่ทอนโอกาส
การขยายการค้า	-	การลงทุนระหว่างกันในอนาคตได้

•	

•	

 
•	
•

•	

•
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ประเทศลาว

        จุดแข็ง
มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์														
โดยเฉพาะน�้าและแร่ชนิดต่างๆ
การเมืองมีเสถียรภาพ
ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต�า่	(2.06	เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อวนั)
จุดอ่อน
ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานยงัไม่พฒันาเท่าทีค่วร
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา	การคมนาคม																	
ไม่สะดวก	ไม่มทีางออกสูท่ะเล
ประเด็นที่น่าสนใจ
การลงทุนส่วนใหญ่อยู ่ในกลุ ่มโครงสร้างพื้นฐาน																			
พลังงานน�้า	และเหมืองแร่

•	

•	
•	

•	
•	

•

ประเทศพม่า

        จุดแข็ง
มทีรพัยากรธรรมชาติ	น�า้มันและก๊าซธรรมชาติจ�านวนมาก
มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย
ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต�่า	(2.5	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อวัน)
จุดอ่อน
ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานยังไม่พฒันาเท่าทีค่วร
ความไม่แน่นอนทางการเมอืง	และนโยบาย
ประเด็นที่น่าสนใจ
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุก	ทั้งทาง
ถนน	รถไฟความเร็วสูง	และท่าเรือ

•	
•	
•	

•	
•	

•

ประเทศไทย

        จุดแข็ง
เป็นฐานการผลิตสนิค้าอุตสาหกรรมและสนิค้าเกษตรหลาย
รายการรายใหญ่ของโลก
ทีต่ัง้เอือ้ต่อการเป็นศนูย์กลางโครงข่ายเชือ่มโยงคมนาคม
ด้านต่างๆ
สาธารณปูโภคพืน้ฐานทัว่ถงึ
ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแขง็
แรงงานจ�านวนมาก
จุดอ่อน
แรงงานส่วนใหญ่ยงัขาดทกัษะ
เทคโนโลยกีารผลติส่วนใหญ่ยงัเป็นขัน้กลาง
ประเด็นที่น่าสนใจ
ต้ังเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซี่ยนในหลายด้าน	อาทิ																			
ศูนย์กลางโลจิสติกส์	และศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ด�าเนินงานตามแผนปรับตัวสู่	AEC	ปี	2553	-	2554	
ได้ร้อยละ	64	สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซี่ยนที่																						
ร้อยละ	53	สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง

•	

•	

•	
•	
•	

•
•

•

•

ทีม่าของข้อมลู เวบ็ไซต์ http://www.thai-aec.com
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การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ 

ของการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

 ตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา เอเชยีได้ก้าวเข้ามามบีทบาทสำาคญัต่อเศรษฐกจิโลกมากขึน้เป็นลำาดบั    

ส่งผลให้ความมั่งคั่งของประเทศในเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น                 

ซึง่ส่งผลให้ประเทศเศรษฐกจิหลกัต่างได้รบัผลกระทบอย่างรนุแรง 

	 ดูเหมือนว่าปัญหาต่างๆ	จะยังไม่ยุติลงในระยะเวลา
อนัใกล้	ท�าให้หลายฝ่ายมองว่าเอเชยีก�าลงัก้าวขึน้มาเป็นเครือ่งยนต์
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของโลกตัวใหม่	ถนนทุกสายที่ก�าลัง				
มุ่งหน้าเข้าสู่เอเชียในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการค้า	การลงทุน					
รวมถงึเงนิทนุ	ก�าลงัผลักดนัทศิทางเศรษฐกิจโลกให้เข้าสู่ยุคสมัย
แห่งเอเชียอย่างแท้จริง	ซึ่งเราควรต้องรู้จักใช้ประโยชน์จาก				
ยุคสมัยแห่งเอเชียให้เต็มประสิทธิภาพ	
	 อย่างไรก็ตาม	การพัฒนาแนวพ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ	
(Economic	Corridor)	เป็นปัจจัยส�าคญัในการส่งเสรมิสนับสนนุ
การค้า	การลงทุน	ของประเทศ	ทั้งนี้แนวคิดการพัฒนาแนว
พืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ	ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมอือนภุมูภิาค
ลุม่แม่น�า้โขง	(Greater	Mekong	Sub-region:	GMS)	ประกอบด้วย
ประเทศสมาชิก	6	ประเทศ	คือ	ไทย	พม่า	สปป.ลาว	กัมพูชา	
เวียดนาม	และจนีตอนใต้	(มณฑลยูนนานและกว่างส)ี	ไม่แตกต่าง
จากการรวมกลุ่มในกรอบความร่วมมืออื่นๆ	นั่นคือ	เพื่อให้เกิด
ความเชือ่มโยงของการขนส่งและกฎระเบียบท่ีจะเอือ้อ�านวยให้
เกิดการลงทุน	เกิดการเคล่ือนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบได้												
อย่างรวดเร็ว

	 ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้	ต้องเกิดจาก										
การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	
(Hard	Infrastructure)	ท่ีส�าคญักว่านัน้กค็อื	ต้องเกดิจากความ
เชื่อมโยงทางด้านระบบและกระบวนการท�างานของ																
หน่วยงานต่างๆ	(Soft	Infrastructure)	ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างมี
ประสทิธผิลได้นัน้	จ�าเป็นต้องอาศยัความตกลงหรอืความร่วมมอื
ระหว่างกัน	นอกจากนี้ความเชื่อมโยงระหว่างกันของทั้ง	6	
ประเทศในกลุม่	GMS	ยงัช่วยลดช่องว่างในการพฒันาและช่วย
เสรมิสร้างความเชือ่มโยงระหว่างประชาชน	(People)	อกีด้วย
 

Competitivenes

Community Connectivity

Soft
Infrastructure

Hard
InfrastructurePeople

โลจิสติกส์ เชื่อมโยงอาเซี่ยน

การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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	 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าระเบียงเศรษฐกิจ	มี
ส่วนส�าคัญในการพัฒนาการเจริญเติบโตของประเทศ	ทั้งนี้ใน
ส่วนของการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)	ซึง่เป็น
หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลัก	ดังนี้

จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
เอกชน	หรอืองค์กรของรฐัจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรม	
จดัให้มีและให้บริการในระบบสาธารณปูโภคและ
สาธารณปูการ	ซึง่จ�าเป็นแก่การประกอบอตุสาหกรรม	
ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เอกชนลงทนุและให้บรกิาร
ในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	ซึ่ง
จ�าเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม
จัดให้มีระบบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม				
การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยจากอุตสาหกรรม		
อนุญาต	อนุมัติ	การประกอบกิจการในนิคม
อตุสาหกรรมและจดัให้ได้เพิม่เตมิซึง่สทิธปิระโยชน์	
สิ่งจูงใจ	และการอ�านวยความสะดวกแก่การ
ประกอบอตุสาหกรรม	จะต้องเผชญิกับบรบิทการ

โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริเวณด่าน         
พุน�้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี 

เพือ่ให้เกดิศนูย์กลางความเจรญิด้านอตุสาหกรรม	
และเป็นประตกูารค้าฝ่ังตะวนัตกของภมูภิาค	
โดยเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและการค้า						
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
กับตลาดตะวนัตก	รวมถึงโครงการทวาย	และ
มีโอกาสสร้างเส้นทางลดัโลจิสติกส์ของภูมิภาค	
เพื่อให้เกิดการกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค	
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้	และลดการ
อพยพแรงงานเข้ามาในกรุงเทพฯ
เพือ่ให้เกิดการให้เกิดการรวมตัวจัดต้ังโรงงาน
ในบรเิวณเดยีวกนัอย่างเป็นระบบและระเบยีบ	
ซึง่จะก่อให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธิผล
ในการผลิต	ตลอดจนสามารถที่จะควบคุม
และก�าจัดมลพิษได้สะดวกและประหยัด

1.1	วัตถุประสงค์		

1

2

3

GREATER	MEKONG	SUBREGION
ECONOMIC	CORRIDORS

North-South

East-West

Southern

NSEC											EWEC										SEC1 2 3

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

1.

เปลีย่นแปลงทีส่�าคญัทีท่วคีวามเข้มข้นมากขึน้	ซึง่จะ
ก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงต่อระบบเศรษฐกจิ	การค้า	
การลงทุนของประเทศ	

	 ดังนั้น	กนอ.	ต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ	
ด้านเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนของ
ประเทศ	โดยในปี	2555	กนอ.	มแีผนทีจ่ะจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรม
ชายแดน	ซึ่งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ	จ�านวน	2	โครงการ	
คอื	โครงการจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมบรเิวณด่านพนุ�า้ร้อน	จงัหวดั
กาญจนบุรี	และโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชียงของ	
จังหวัดเชียงราย	
	 โดยมีอตุสาหกรรรมเป้าหมายคือ	Logistics	และศนูย์
กระจายสินค้า

”

”

กนอ. มแีผนจดัตัง้นคิมฯ ชายแดน 

2 โครงการ คอื 

นคิมฯ บรเิวณด่านพนุ�า้ร้อน 

จงัหวดักาญจนบรุ ีและ

 นคิมฯ เชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 
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	 1.3	ประโยชน์ของโครงการ	สร้างรายได้และการ														
จ้างงานจ�านวนไม่น้อยกว่า	5,000	-	6,000	ราย	ลดปัญหา
แรงงานต่างด้าว	ปัญหาด้านสาธารณสขุ	และปัญหาอาชญากรรม	
ในพื้นที่ชั้นในของประเทศ	และสร้างความเข้มแข็งให้																					
ภาคอุตสาหกรรมไทย	โดยเฉพาะโลจิสติกส์

	 2.2		พืน้ทีต่ัง้โครงการ		ต�าบลศรดีอนชยั	และต�าบลสถาน	
อ�าเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงราย	พื้นที่ประมาณ	200	ไร่

	 2.3	ประโยชน์ของโครงการ	เป็นการสร้างรายได้และ
การจ้างงานจ�านวนไม่น้อยกว่า	4,000	-	5,000	ราย	ลดปัญหา
แรงงานต่างด้าว	ปัญหาด้านสาธารณสขุ	และปัญหาอาชญากรรม	
ในพ้ืนที่ชั้นในของประเทศ	และสร้างความเข้มแข็งให้ภาค-
อุตสาหกรรมไทย	โดยเฉพาะโลจิสติกส์

โครงการจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมเชยีงของ จงัหวดั
เชียงราย

2.

2.1	วัตถุประสงค์	

เพื่อให้เกิดศูนย์กลางความเจริญด้าน		
อตุสาหกรรม	และเป็นประตกูารค้าสูจ่นี	โดย
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศบนเส้นทาง	NSEC	และมีโอกาส
สร้างเส้นทางลัดโลจิสติกส์ของภูมิภาค
เพื่อให้เกิดการกระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค	
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้	และลดการ
อพยพแรงงานเข้ามาในกรุงเทพฯ
เพือ่ให้เกดิการรวมตวัจดัตัง้โรงงานในบรเิวณ
เดียวกันอย่างเป็นระบบและระเบียบ	ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การผลิต	ตลอดจนสามารถที่จะควบคุมและ
ก�าจัดมลพิษได้สะดวกและประหยัด

1)

2)

3)

พื้นที่ศึกษาของโครงการ

โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น�้าโขงแห่งที่	4

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

	 1.2	พื้นที่ตั้งโครงการ	บริเวณชายแดนพุน�้าร้อน															
จังหวัดกาญจนบุรี	พื้นที่ประมาณ	300	ไร่
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การพัฒนาเศรษฐกิจของจีน

ในทศวรรษใหม่

จับกระแสโลก

สุนันทา  อักขระกิจ

 ปี 2555 เป็นปีท่ีมีความสำาคัญอย่างย่ิง เนือ่งจากจนีกำาลงัเข้าสูช่่วงปีแรกของแผนการพฒันาประเทศ     

ในเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึง่เป็นการปรบัโฉมรปูแบบการพฒันาเศรษฐกจิปฏริปูครัง้ที ่2 ทีมุ่ง่สูย่ทุธศาสตร์พออยูพ่อ

กนิอย่างทัว่ถงึ  โดยเน้นการพฒันาเศรษฐกจิในระดับมหภาค และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไว้  ซึง่ไปสอดคล้อง

กบัแผนการพฒันาประเทศ 10 ปีของทวปียโุรป

	 เมื่อวันที่	24	พฤษภาคม	2555	มีการจัดเสวนาใน
หัวข้อ	“การเปลี่ยนโฉมรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใน
ทศวรรษใหม่กบัการลงทนุไทย - จนี”		โดยม	ีนายโชคดี	แก้วแสง		
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	เป็นประธาน
ในพธีิเปิด	และมกีารบรรยายพเิศษในหวัข้อ	“เมือ่จนีเปลีย่นจาก
โรงงานเป็นตลาดของโลก นักลงทุนไทยจะปรับตัวอย่างไร”  
วทิยากรคอื	 อาจารย์วบิลูย์ ตัง้กติตภิาภรณ์  ประธานกรรมการ
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฟาร์อีส จ�ากัด

”

”

แนวโน้มของโลกในปี 2568  

จะเป็นโลกแห่งการปฏริปู

ทีร่ะบบทนุนยิมเริม่คลอนแคลน 

ทำาให้ระบบสงัคมนยิมแบบจนี

เป็นทีย่อมรบัมากขึน้
  :: นายโชคด ี แก้วแสง  

  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ

:: อาจารย์วบิลูย์ ตัง้กติตภิาภรณ์  

ประธานกรรมการบรษิทั ทีป่รกึษากฎหมายฟาร์อสี จำากดั
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“อยู่อุ่นกินอิ่ม”	อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมของจนีฉบบัที	่6	(ปี	2524	-	2528)	
และแผนฯ	ฉบับที่	7	(ปี	2529	-	2533)	

ขั้นที่ 1

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของจนี 

 ส�าหรับแผนฯ	ดังกล่าว	ณ	ปัจจุบันนี้			จีนก�าลังอยู	่	
ในช่วงของแผนฯ	ฉบับที่	12	ซึ่งแต่ละแผนฯ	ที่จีนด�าเนินการ
มานัน้	นบัตัง้แต่ฉบบัที	่1	เป็นต้นมาล้วนแต่มคีวามน่าสนใจ		ซึง่
บางแผนฯ	ก็ท�าให้จีนประสบความส�าเร็จ		แต่ก็มีบางแผนที่
ท�าให้จีนไม่ประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินการ		จึงต้องกลับมา	
ทบทวนใหม่

จนีเปล่ียนจากโรงงานเป็นตลาดของโลก

 อาจารย์วบิลูย์		กล่าวถึง	แนวโน้มของโลกในปี	2568	ว่า		
จะเป็นโลกแห่งการปฏิรูปที่ระบบทุนนิยม	เริ่มคลอนแคลน	ซึ่ง
จะท�าให้ระบบสงัคมนยิมแบบจีนเริม่เป็นทีย่อมรบั	การปรบัความ
สมดุลของเศรษฐกิจโลกรอบใหม่เริ่มก่อตัวขึ้น	การจัดสรรผล
ประโยชน์ทางทรพัยากรและพลงังานเริม่มคีวามขดัแย้งกนัมาก
ขึ้น	การรักษาสิ่งแวดล้อม	และการลดภาวะโลกร้อนเริ่มเป็นที่
สนใจมากยิง่ขึน้		ความมัง่คัง่และเศรษฐกจิก�าลังถกูเปล่ียนจาก
ตะวันตกไปสู่ตะวันออก	และมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนี้ต่อไป
อย่างต่อเนือ่ง	การรวมตวัเป็นหนึง่เดยีวของเอเชยีจะน�าไปสูก่าร
สร้างระบบภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น	รวมถึงรูปแบบการ
พัฒนาของจีนจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในอนาคต

ประวตัศาสตร์กบัการพฒันาเศรษฐกจิของจนี

 ส�าหรับจีนนั้นมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทาง		
ด้านการพฒันาเศรษฐกจิมาอย่างยาวนาน	สามารถแบ่งช่วงเวลา
ของการพัฒนาฯ	ได้ดังนี้
 ปี 2494 - 2523	เป็นช่วงเวลา	20	ปีแห่งการปลดปล่อย
พลังงานการผลิต	ซ่ึงในช่วงนี้เกิดเหตุการณ์ส�าคัญที่มีผลต่อ
เศรษฐกจิของจนีคอื	การประชมุของสองสภาทีก่�าหนดแนวทาง
การพฒันาประเทศสูส่งัคมคอมมวินสิต์		โดยใช้นโยบายเศรษฐกจิ
วางแผนฉบับที่	1	ถึงฉบับที่	5	นอกจากนั้นในการประชุมคณะ
กรรมการพรรคเตม็คณะครัง้ที	่3	สมยัที	่11	ยงัได้มกีารสรปุบท
เรียนจากนโยบายทีผ่ดิพลาดในยคุสงัคมนยิมเศรษฐกจิวางแผน		
และเริ่มยุทธวิธี	“คล�าหินข้ามห้วย”	ทดลองเศรษฐกิจสินค้า
 ปี 2524 - 2543	ช่วงเวลา	20	ปีแห่งการปฏริปูเปิดเสรี	
ที่คัดค้าน	“ลัทธิคัมภีร์นิยม”	มีการปลดปล่อยทางด้านความคิด		
โดยมองปัญหา	และจดัการกับปัญหาตามสภาพท่ีเป็นจริง	ด�าเนนิ
นโยบายปฏิรูป	และเปิดประเทศ	รวมทั้งการเน้นยทุธศาสตร์						
3	ย่างก้าวสูเ่ศรษฐกจิการตลาด	ซึง่ประกอบด้วย

“พออยูพ่อกนิ”	อยูใ่นแผนฯ	ฉบบัที	่8	(ปี	2534	-	
2538)	และแผนฯ	ฉบบัที	่9	(ปี	2539	-	2543)
“อยูด่กีนิด”ี	อยูใ่นแผนฯ	ฉบับที	่10	(ปี	2544	
-	2548)	และแผนฯ	ฉบับที่	11	(ปี	2549	-	
2553)

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ิ
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รายละเอียดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน ฉบับที่ 1 - 12

7

8

9

10

11

12

2529 - 2533

2534 - 2538

2539 - 2543

2544 - 2548

2549 - 2553

2554 - 2558

เศรษฐกิจร้อนแรง แนวทางยังสับสน

วางแผน หรือการตลาด  สังคมนิยม หรือทุนนิยม

บรรลุยุทธศาสตร์อยู่อุ่นกินอิ่ม  แน่วแน่ในทิศทาง

มุ่งสู่เศรษฐกิจการตลาดสังคมนิยมแบบจีน

เกิดวิกฤติต้มย�ากุ้งในไทย  ส่งผลกระทบต่อจีน  

ท�าให้เงินเฟ้อรุนแรง  เศรษฐกิจชะลอตัว  

ต้องเพิ่มการลงทุนเพื่อกระตุ้นการบริโภค

บรรลุยุทธศาสตร์พออยู่พอกิน  เศรษฐกิจการตลาดเข้าแทนที่  

เศรษฐกิจการวางแผนอย่างสมบูรณ์

เปิดศักราชใหม่ เน้นวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

การศึกษาและวิทยาศาสตร์  ช่วยสร้างชาติได้

ปรับโฉมรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจปฏิรูปครั้งที่ 2

มุ่งสู่ยุทธศาสตร์พออยู่พอกินอย่างทั่วถึง

1

2

3

4

5

6

2496 - 2500

2501 - 2505

2509 - 2513

2514 - 2518

2519 - 2523

2524 - 2528

เร่งพัฒนาด้านอุตสาหกรรม “ตามให้ทัน ดันให้แซง”

นับเป็นยุทธศาสตร์ก้าวย่างอย่างสุ่มเสี่ยง

ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ แต่ถดถอยครั้งใหญ่กว่า

จึงเป็นยุทธศาสตร์ก้าวย่างที่หกคะเมน

เตรียมรับมือภัยนอก  การเมืองครอบง�าเศรษฐกิจ  

เกิดวิกฤติปฏิวัติวัฒนธรรม  เป็นก้าวย่างที่ถดถอย

การต่อสู้ทางสากลตรึงเครียด  ยึดแนวทางซ้ายจัด  

เศรษฐกิจเสียศูนย์  เป็นก้าวย่างที่น�าไปสู่ความหายนะ

สิ้นสุดแก๊งสี่คน  เข้าสู่จุดหักเห  คัดค้านลัทธิคัมภีร์นิยม

มองหาทิศทางใหม่  ใช้ยุทธวิธี “คล�าหินข้ามห้วย”

เปลี่ยนโฉมรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจครั้งที่ 1  

จากปลดปล่อยสู่การปฏิรูปยุทธศาสตร์ 3 ก้าวย่าง

แผนฯ ฉบับที่ ระหว่างปี รายละเอียด
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เหตทุีเ่ศรษฐกจิจนีเตบิโตไม่สมดลุ

 จะเห็นได้ว่าในช่วง	30	ปีของการปฏิรูปเปิดเสรีนั้น		
ส่งผลท�าให้การเจรญิเติบโตทางด้านเศรษฐกจิของจีนเกดิความ
ไม่สมดุลขึ้น		โดยมีสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	หลาย
ประการ

ประการแรก

ประการทีส่อง

ประการทีส่าม

ประการที่สี่

ประการทีห้่า

ประการทีห่ก

ประการทีเ่จด็

ประการทีแ่ปด

ประการทีเ่ก้า

โครงสร้างการผลิตด้อยประสิทธิภาพ		
และสิ้นเปลืองพลังงาน
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิมลีกัษณะ
ที่โตโดยอาศัยต้นทุนแรงงานต�่า	และ
ใช้ทรัพยากรแบบสิ้นเปลือง
เศรษฐกิจขยายตวัในเชงิปริมาณมากกว่า
ขยายตัวในเชิงมูลค่า
นวตักรรมด้านเทคโนโลย	ีและทรพัย์สนิ
ทางปัญญายังล้าหลัง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สอดคล้อง
กบัการขยายตวัของโครงสร้างด้านการ
บริโภค	
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล		
ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในการ		
กระจายรายได้		และความไม่ยุติธรรม
ในการใช้ทรัพยากร
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิสงู		แต่
อัตราการจ้างงานต�่า
การขยายอปุสงค์ภายในประเทศต�า่ลง		
แต่การพึ่งพาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
นโยบายเดนิออกไป	ยงัไม่เป็นเอกภาพ

ประการแรก

ประการท่ีสอง

การเปลีย่นโฉมรปูแบบการพฒันา	ด้วย
การสร้างมิติใหม่ในด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์
สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร				
เอื้อประโยชน์ต่อการเกษตรด้วยการ
เร่งรดัการพฒันาชนบทใหม่แบบสงัคม-		
นิยม

เปลีย่นโฉมการพฒันาตามแผนฯ 12

 เมื่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเกิดความไม่สมดุล		
โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านต่างๆ	ดังกล่าวข้างต้น	จีนจึง
ต้องด�าเนนิการปรบัเปลีย่นระบบการพฒันาเศรษฐกจิใหม่		ด้วย
การปฏิรูปอีกครั้ง	ท้ังน้ีเพื่อเปลี่ยนโฉมรูปแบบการพัฒนาใหม่	
โดยเน้นให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ใหม่ทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศทีแ่ปรเปลีย่นไป		ซึง่ประเดน็หลกัๆ	ของการเปลีย่นโฉม
รูปแบบการพัฒนาตามแผนฯ	ฉบับที่	12	มุ่งให้ความส�าคัญใน
เรื่องต่อไปนี้

”

”

จีนต้องปรบัเปลีย่น

ระบบการพฒันาเศรษฐกจิใหม่

ด้วยการปฏริปู  

โดยเน้นให้สอดคล้องกบัสถานการณ์

ทัง้ภายใน และภายนอกประเทศ  

ทีแ่ปรเปลีย่นไป
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ประการทีส่าม

ประการที่สี่

ประการทีห้่า

ประการทีห่ก

ประการท่ีเจ็ด

ประการทีแ่ปด

ประการทีเ่ก้า

ยกระดบัการปรับเปลีย่นรปูแบบ	ทีเ่น้น
การยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั
เชิงสมรรถนะ
การสร้างระบบสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ		
ผลกัดนัการพฒันาธรุกจิบรกิารคร้ังใหญ่
การจดัวางผงัการพฒันาให้มปีระสิทธภิาพ		
เน้นสร้างความสมดลุในการพฒันาภมูภิาค	
พฒันาสงัคมเมอืงให้เข้มแขง็และมัน่คง
เน้นการพฒันาในแนวทางสเีขยีว	มุง่สร้าง
สงัคมในรปูแบบการใช้ทรพัยากรอย่าง
ประหยดั	และเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม
การขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม	ด�าเนิน
ยุทธศาสตร์โดยใช้วิทยาศาสตร์และ	
การศกึษาพฒันาประเทศ		สร้างทรพัยากร
มนุษย์เพื่อสร้างชาติให้เข้มแข็ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	สร้างระบบ
บรกิารสาธารณะพืน้ฐานทีส่มบรูณ์แบบ
ผลประโยชน์ร่วมกันด้วยการยกระดับ
การเปิดเสรทีางการค้ากบัต่างประเทศ		
โดยเปลีย่นจากการยึดการส่งออก	และ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเป็น
หลกั		มาเป็นการให้ความส�าคญักบัการ				
น�าเข้าและส่งออก		ทั้งนี้การดึงดูด										
การลงทนุ	และการไปลงทนุนอกประเทศ
ในจ�านวนที่ใกล้เคียงกัน

	 นอกจากนี้ยังต้องเสริมด้วยการเปิดเสรีในภูมิภาคให้
สมบูรณ์	โดยการปรับโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ต้องด�าเนินนโยบาย	“เชิญเข้ามา และเดิน
ออกไปอย่างบูรณาการ”	รวมถึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมจัดการ
เศรษฐกิจโลก	และร่วมมือกับภูมิภาคอย่างจริงจัง
	 อย่างไรกต็าม		แผนฯ	12	ยงัเน้นการยกระดบัการเปิด
เสรีทางการค้าอย่างต่อเนื่อง	ด้วยการด�าเนินยุทธวิธีการรุกสู่
เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์	ดังนี้

เศรษฐกจิจนีเริม่แซงหน้าสหรฐัฯ

 จะเหน็ได้ว่าการเปลีย่นโฉมรปูแบบการพฒันาเศรษฐกจิ
ของจีน		จะท�าให้จีนไม่ใช่โรงงานของโลกอีกต่อไป		โดยฐาน
การผลติของจนีจะเริม่ทยอยย้ายออกนอกประเทศ	แต่จนีจะเป็น
ตลาดใหญ่ของโลก	ทัง้นีก้ารน�าเข้าเพือ่สนองตอบอปุสงค์ภายใน
ประเทศจะเร่ิมมากขึน้	เป็นผลจากทีจ่นีด�าเนนิการปฏรูิปเปิดเสร	ี
30	ปี	ได้ส่งผลท�าให้ความร่วมมอืระหว่างจนีกบัประเทศในทวีป

ประการท่ีสอง

ประการทีส่าม

ประการที่สี่

ประการท่ีห้า

ประการท่ีหก

ประการทีเ่จด็

เปิดเสรีทางการค้าในมิติต่างๆ	ใหม่
อย่างต่อเนื่อง	คัดค้านลัทธิกีดกันทาง	
การค้าในรูปแบบต่างๆ
ยกระดับคุณภาพ	และมูลค่าเพิ่มของ
สินค้าทั้งในภาคการค้าทั่วไป	และ					
การค้าที่รับจ้างผลิตเพื่อการส่งออก
เร่งการขยายตวัและเตบิโตไปสูร่ะดบัสงู
ของห่วงโซ่อตุสาหกรรมเพ่ิมการส่งออก
ผลติภณัฑ์ภายใต้เครือ่งหมายการค้าของ
ตัวเอง
พฒันาการค้า	บริการ	และธรุกิจรับจ้าง
ผลิตครั้งใหญ่	ปรับสัดส่วนการค้าและ
บริการให้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รักษาความสมดุลระหว่างการน�าเข้า
และส่งออก	เพิ่มการน�าเข้าเทคโนโลยี	
และอปุกรณ์ทีก้่าวหน้า	ชิน้ส่วนอปุกรณ์
ที่ส�าคัญ	และวัสดุด้านพลังงาน
ด�าเนนิยทุธศาสตร์	“เดนิออกไป”	ส่งเสรมิ
และอ�านวยความสะดวกแก่	รฐัวิสาหกจิ	
และองค์กรธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพ		
ไปลงทุนยังต่างประเทศ

”

”

การเปลีย่นโฉมรปูแบบ

การพฒันาเศรษฐกจิของจนี  

นบัจากนีจ้นีไม่ใช่โรงงานของโลก  

แต่เป็นตลาดใหญ่ของโลก

ประการแรก พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าในรูป
พหุภาคี	ที่เอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน
อย่างแข็งขัน
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ประการแรก

ประการท่ีสอง

ประการทีส่าม

ภาครฐัต้องมนีโยบายทีช่ดัเจน	กฎเกณฑ์
ต้องสมบรูณ์	และการบงัคบัใช้กฎระเบยีบ
ต่างๆ	ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
เป็นเอกภาพ	และมีประสิทธิภาพ
ภาครฐัต้องให้ความส�าคัญอย่างจรงิจงั	
และส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองในนโยบาย
ส่งเสรมิขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการภายในประเทศ
ผู้ประกอบการภายในประเทศจะต้อง
ตื่นตัว	และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตของตนเองอย่างจริงจัง		โดยไม่

”

”

ภมูภิาคเอเชีย คอื เป้าหมายทีเ่หมาะสม

สำาหรบัการย้ายฐานการผลิตของจนี  

เนือ่งจากในอนาคตอาเซยีน  

อาจกลายเป็น

ศนูย์กลางโลจสิตกิส์ของโลก

”

”

จนีได้ประกาศว่าจะลงทนุ

ในประเทศอาเซีย่นอย่างจรงิจงั 

นบัเป็นโอกาสดทีี่ไทยจะปรบักลยทุธ์

การส่งเสรมิการลงทนุ 

ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ข้างต้น

เอเชียพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น		ณ	ปัจจุบัน
สกุลเงินหยวนเริ่มเป็นที่ยอมรับแล้วในภูมิภาคนี้
	 อย่างไรก็ตาม		การพฒันาเศรษฐกจิทีม่ลีกัษณะเฉพาะ
ของจีน	ท�าให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเริ่ม
แซงหน้าสหรัฐฯ	จนท�าให้สหรัฐฯ	ถึงกับตื่นตระหนกกับ	“ภัย
คุกคามจากจนี”		เกรงว่าอทิธพิลของเศรษฐกจิจนีจะเข้าครอบง�า
เศรษฐกจิของสหรฐัฯ	จงึต้องหามาตรการเพือ่ตอบโต้การค้าของ
จีนตลอดเวลา	ท�าให้สงครามเศรษฐกิจระหว่างจีนและสหรัฐฯ		
ก�าลังจะปะทะกันอีกครั้งในภูมิภาคนี้	หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้
ปะทะกันมาแล้วใน	“สงครามตัวแทนทางลัทธิการเมือง”
	 ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ	ได้ใช้มาตรการ
ป้องกนัการทุม่ตลาดกบัสนิค้าจนี	ทีส่่งไปจ�าหน่ายในสหรฐัฯ	ซึง่
ทัง้สองสภาฯ	ของสหรฐัฯ	ได้ตรากฎหมายให้ใช้มาตรการป้องกนั
การอุดหนนุกับสนิค้าจนีทีส่่งไปจ�าหน่ายในสหรฐัฯ	ภายหลังจาก
ศาลสูงยกค�าฟ้องของกระทรวงพาณิชย์	โดยศาลวินิจฉัยว่า	
มาตรการป้องกันการอุดหนุนไม่อาจที่จะใช้บังคับประเทศท่ีมี
ระบบเศรษฐกิจที่ไม่ใช่หลักการตลาด		
	 สินค้าจากจีนที่ส่งไปจ�าหน่ายในสหรัฐฯ	ถูกต่อต้าน
ด้วย	2	มาตรการคือ		
	 1.	มาตรการป้องกันการทุ่มตลาด	
	 2.	มาตรการป้องกันการอุดหนุน
	 เมือ่จนีจ�าเป็นจะต้องย้ายฐานการผลติออกนอกประเทศ		
กม็ปัีจจัยด้านต่างๆ	ท่ีจะต้องน�ามาพจิารณา	เช่น	ปัจจยัภายนอก	
คอื	การกดีกนัทางการค้า	การต่อต้านการทุม่ตลาด	ข้อตกลงเสรี
ทางการค้าระหว่างอาเซี่ยน	-	จีน	ส่วนปัจจัยภายใน	ซึ่งเป็น
นโยบายการสร้างนวัตกรรมภายในของจีน	มาตรการคุ้มครอง
สิง่แวดล้อม	ทรพัยากร	และพลงังาน	รวมถงึค่าแรงงานทีส่งูขึน้

	 อาจกล่าวได้ว่า	ภมูภิาคเอเชยีคอื	เป้าหมายทีเ่หมาะสม
ส�าหรบัการย้ายฐานการผลติของจนี		เนือ่งจากในอนาคตอาเซีย่น
อาจกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของโลก	โดยจีนได้ประกาศ
ว่าจะลงทนุในประเทศอาเซีย่นอย่างจรงิจงั	ในด้านการก่อสร้าง
ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน	และโทรคมนาคม	โดยจะเพิม่วงเงนิ
สินเชือ่จากเดิมอีก	10,000	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ประกอบด้วยสินเชื่อ
เงื่อนไขพิเศษจ�านวน	4,000	ล้านเหรียญสหรัฐฯ
	 การที่จีนประกาศออกมาเช่นนี้	นับเป็นโอกาสดีที่
ประเทศไทยจะปรับกลยุทธ์การส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ข้างต้น	เพื่อรองรับการเคลื่อนทุนครั้งใหญ่ของ
จีนในครั้งนี้

ไทยคอืหนึง่ในประเทศเป้าหมาย

 ดังนัน้	เม่ือจีนต้องย้ายฐานการผลติออกนอกประเทศ		
ไทยคอืหนึง่ในประเทศเป้าหมาย	ภาครฐัจ�าเป็นต้องเตรยีมความพร้อม	
เพือ่ตัง้รบัการย้ายฐานดงักล่าว	ทัง้นีภ้าครฐัควรด�าเนนิการดังนี้
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หวังพึ่งการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียง	
อย่างเดียว
รัฐบาลต้องรู้จักการใช้เงินจากกองทุน
จีน	–	อาเซ่ียน		และเงินกู้พิเศษจีน	
–	อาเซีย่น		ให้เกดิประโยชน์กบัโครงการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่
รฐับาลต้องมนีโยบายส่งเสรมิตลาดทนุ		
ตลาดเงิน		และตลาดประกันภัย	เพื่อ
รองรบัการลงทุนจากกองทุนต่างๆ	ของจนี

ผูส่้งออกของไทย		จะต้องให้ความส�าคญั
กับการเรียนรู้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี	
(NTB)	ของจีน		ซึง่มหีน่วยงาน		CIQ1  35 
หน่วยงานของกระทรวง	AQSIQ2	ของ
จีน	ท�าหน้าท่ีตรวจตราสินค้าขาเข้า
อย่างเข้มงวดทั่วทุกด่านของจีน
ต้องศกึษาท�าความเข้าใจเรือ่งกฎหมาย	
และกฎระเบียบบริหารที่เกี่ยวข้องให้
ถ่ีถ้วน	และชัดเจน		โดยเฉพาะกฎหมาย
ดังต่อไปนี้

	 นอกจากนี้ไทยยังเป็นจุดเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจใน			
อนภุมูภิาคลุม่น�า้โขง		ท่ีมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งผ่านหลาย
เส้นทาง	เช่น		R3,		R9,		R12,		R8,		R7	-	6		และ	R13	ซึง่จะ
ท�าให้ระบบโลจสิตกิส์สนิค้าไทยเข้าสูต่ลาดจนีได้สะดวกมากขึน้
	 ส�าหรบันกัลงทุนไทย	และผูท่ี้จะท�าการค้ากับจนี	ต้อง
ปรับวิสัยทัศน์ใหม่		ในการท�าความเข้าใจนโยบายใหม่ของจีน		
ทั้งนี้การลงทุนที่น่าสนใจของนักลงทุนไทยคือ

ภาคบริการ	ซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวของ			
คนไทย	และสินค้าที่สามารถสนองความต้องการ
ของเศรษฐีใหม่
ภาคอุตสาหกรรม	ที่มีกระบวนการผลิตลดการใช้
พลังงาน	และทรัพยากร	รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อม	
และลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
ภาคอุตสาหกรรมที่มีการสร้างนวัตกรรม

-

-

-

ประการที่สี่

ประการทีห้่า

ประการแรก

ประการท่ีสอง

”

”

พืน้ทีเ่ป้าหมายทีเ่หมาะไปลงทนุ

ของผูป้ระกอบการไทยคอื  

พืน้ทีบ่รเิวณภาคกลาง  ภาคตะวนัตก  

และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

กฎหมายตรวจสอบและกักกันโรค		
เพื่อการน�าเข้าและส่งออก
ข้อก�าหนดว่าด้วยการบังคับใช้ตาม
กฎหมายตรวจสอบและกักกันโรค		
เพื่อการน�าเข้าและส่งออก
กฎหมายว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
กฎระเบียบว่าด้วยการบังคับใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน

-

-

-

-

1  CIQ : China Entry-Exit Inspection and Quarantine หน่วยงานย่อยของ AGSIQ ของจีน มีจำานวน 35 แห่ง 

    ณ ด่านนำาเข้า-ส่งออก ทั่วประเทศ ทำาหน้าที่ตรวจสอบสินค้า 

2  AQSIQ : Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine 

   หน่วยงานควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคของจีน มีฐานะเทียบเท่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย 

   แบ่งออกเป็น 19 กรม มี CIQ ที่ด่านนำาเข้า-ส่งออก จำานวน 35 แห่ง และมี 2 หน่วยงานหลัก 

   คือ CNCA : Certificate and Accreditation Administration และ SAC : The Standardization Administration 

  

	 โดยพื้นที่เป้าหมายของจีนที่เหมาะไปลงทุนของ											
ผูป้ระกอบการไทยคอื	พืน้ทีบ่รเิวณภาคกลาง	ภาคตะวนัตก		และ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื		อย่างไรกต็าม		ก่อนทีผู่ป้ระกอบการไทย
จะเข้าไปลงทุนในตลาดจีนนั้น	มาตรการที่ผู้ประกอบการต้อง
ท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้มากที่สุด	ประกอบด้วย	กฎระเบียบ
ทางการค้า		ความปลอดภัยทางด้านชายแดน	ภาษศีลุกากร			
คณุภาพสนิค้า	และการกกักนัโรค	รวมถงึพาณชิยกรรม	อุตสาหกรรม	
และภาษี

ความพร้อมของผูป้ระกอบการไทย

 ส�าหรบัการเตรยีมความพร้อมของผูป้ระกอบการไทย		
เพือ่เข้าสูต่ลาดจนีนัน้		อาจารย์วิบลูย์มคี�าแนะน�าทีน่่าสนใจดงันี้
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1. มาตรฐานแห่งชาติ

	 กฎหมายฉบับนี้		เริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการ		เมือ่
วนัท่ี	1	เมษายน	2532	ประกอบด้วย	มาตรฐานแห่งชาต	ิ	มาตรฐาน
แขนงอุตสาหกรรม	มาตรฐานท้องถิ่น	และมาตรฐานวิสาหกิจ		
โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานบงัคบัทีจ่�าเป็นต้องม	ีไม่มไีม่ได้	โดย
ใช้สัญลกัษณ์	GB	มจี�านวน		3,084		มาตรฐาน		
มาตรฐานสมคัรใจ	สญัลักษณ์คอื	GB/T	
มจี�านวน	18,231	มาตรฐาน
มาตรฐานชีแ้นะ	สญัลักษณ์คอื		GB/Z	
มจี�านวน	95	มาตรฐาน

	 กรณีที่ไม่มีมาตรฐานแห่งชาติหรือมาตรฐานแขนง
อุตสาหกรรมรองรับ	ส�านักก�ากับด้านคุณภาพและเทคนิคใน
ระดับมณฑล	ท�าหน้าที่ในการออกมาตรฐานแบ่งออกได้เป็น		
มาตรฐานบังคับ	(DB+*)	และสมัครใจ	(DB+*/T)	โดยต้อง
รายงานตรงต่อ	SAC	มีจ�านวนประมาณ	10,340	มาตรฐาน

	 สญัลกัษณ์คอื	Q+*	เป็นมาตรฐานทีก่�าหนดขึน้ภายใน
หน่วยงานวสิาหกจิ	ในกรณทีีไ่ม่มมีาตรฐานแห่งชาต	ิ	มาตรฐาน
แขนงอตุสาหกรรม	หรอืมาตรฐานท้องถิน่รองรบั			

	 ทัง้นี	้	มาตรฐานทีมี่การก�าหนดใช้ในประเทศจีน	เป็น
มาตรฐานที่เกี่ยวกับสินค้า	6,561	มาตรฐาน	คิดเป็นร้อยละ	
30.64		มาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบักฎเกณฑ์		หลกัเกณฑ์	และการ
จดัการ	13,163		มาตรฐาน	คดิเป็นร้อยละ	61.48		และมาตรฐาน
ทีเ่กีย่วข้องกบัความปลอดภยัสาธารณสขุ	และสิง่แวดล้อม	1,686	
มาตรฐาน	คิดเป็นร้อยละ	7.87

สัญลักษณ์	HG	ใช้กับสินค้าในกลุ่มยางล้อพาหนะ
สัญลักษณ์	QC	ใช้กับสินค้าในกลุ่มยานยนต์

-

-

-

-
-

กฎหมายว่าด้วยการกำาหนดมาตรฐาน

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

3. มาตรฐานท้องถิ่น  

รายการสินค้าที่จะต้องมีเครื่องหมายบังคับ  (CCC Mark)

กลุ่มที่ ประเภทสินค้า

1

2

3

4

5

6

7

8

ลวด  และเคเบิล

สวิตซ์แผงวงจรไฟฟ้า  ซึ่งน�าไปต่อกับอุปกรณ์ป้องกัน หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ

อุปกรณ์เครื่องใช้แรงดันไฟฟ้าต�่า

เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก

เครื่องมือไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมโลหะ

เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และที่คล้ายกัน

อุปกรณ์เครื่องเสียง และวีดีโอ (แต่ไม่รวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงสะท้อนที่ใช้เพื่อการบริการ

กระจายเสียง และที่ใช้ในยานยนต์)

2. มาตรฐานแขนงอุตสาหกรรม  
   มีจ�านวน	33,552	มาตรฐาน

4. มาตรฐานวิสาหกิจ



ส
ิง
ห
า
ค
ม
 
2
5
5
5

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 45

	 ดงันัน้		หากผูป้ระกอบการไทยมคีวามสนใจจะเข้าไป
ลงทุนในจีน	จ�าเป็นต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ	ให้รอบด้าน	และ
ถ่องแท้	เพ่ือจะได้ไม่เกดิปัญหาตดิขดั	หรอืเกดิข้อผดิพลาดแบบ

ร้ายแรง		จนกระทั่งถูกเพิกถอนการด�าเนินธุรกิจในจีน	และหา
วิธีการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น	ดีกว่าไปตามแก้ไขปัญหา
ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

กลุ่มที่ ประเภทสินค้า

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

อุปกรณ์สารสนเทศ

เครื่องอุปกรณ์ส�าหรับให้แสงสว่างที่ใช้ความดันไฟฟ้าเกิน 36 โวลต์

เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมรวม

ยานพาหนะ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ยางล้อรถ

กระจกนิรภัย

เครื่องจักรทางการเกษตร

น�้ายางข้น (latex) ถุงยางอนามัย

เครื่องมือทางการแพทย์

อุปกรณ์ผจญเพลิง

อุปกรณ์สัญญาณกันขโมย

Wireless local area network

Indoor decorating and refurbishing materials
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ดูงาน 

Intersolar Europe 2012 

ท่ีเยอรมนี

เก็บตกจากโรดโชว์

ฐนิตา ศิริทรัพย์ 

 ในระหว่างวนัที ่13 - 15 มถินุายน 2555  ทีน่ครมวินกิ ประเทศเยอรมน ี คณะผูแ้ทนจากภาครฐัและเอกชน 

จำานวนกว่า 66,000 คน จาก 160 ประเทศทัว่โลก เดนิทางมาร่วมออกงานนทิรรศการ และเยีย่มชมงาน Intersolar 

Europe 2012 ซึง่เป็นงานนทิรรศการอตุสาหกรรมพลงังานแสงอาทติย์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

	 จุดเร่ิมต้นของงาน	Intersolar	เกดิขึน้เมือ่	21	ปีทีแ่ล้ว	
ณ	เมืองฟอร์ซไฮม์	เมืองเล็กๆ	ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ
ประเทศเยอรมนี	โดยคณะท�างานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์การใช้พลงังานแสงอาทติย์			ซึง่มบีรษิทัทีด่�าเนนิ
ธรุกจิเกีย่วกบัพลงังานแสงอาทติย์	5	ราย	มาจดัแสดงผลติภัณฑ์	
	 งานดังกล่าวได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ตามความ
สนใจในอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนทีเ่พิม่ขึน้	และเพือ่ให้งาน
ดงักล่าวสามารถรองรบัจ�านวนผูเ้ข้าร่วมออกงานนิทรรศการได้
มากขึ้น	ผู้จัดได้ย้ายสถานที่จัดงานไปที่เมืองฟรายบวร์กในป	ี
2543	และที่นครมิวนิกในปี	2551	ตามล�าดับ	

	 ในปีนี้	งาน	Intersolar	Europe	2012	ใช้พื้นที่										
จัดแสดง	1.7	แสนตารางเมตร	มีบริษัท	1,909	ราย	จาก	49	
ประเทศร่วมออกนิทรรศการ	ซึ่งรวมถึงบริษัท	บางกอกโซลาร์	
จ�ากัด	จากประเทศไทย	ซ่ึงเป็นผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย	์							
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	ร่วมออกงานนิทรรศการด้วย	

”

”

งาน Intersolar Europe 2012

แสดงให้เหน็ถงึความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยกีารผลิตพลังงาน

จากเซลล์แสงอาทติย์

	 บริษัทที่เข้าร่วมออกงานนิทรรศการจ�านวนมากที่สุด	
ได้แก่	บริษัทจากประเทศเยอรมนี	จ�านวน	871	ราย	ตามด้วย
บริษัทจากประเทศจีน	388	ราย	อิตาลี	78	ราย	สเปน	48	ราย	
ไต้หวนัและออสเตรยีมจี�านวนเท่ากนั	คอื	46	ราย	แสดงให้เหน็
ถึงแนวโน้มความสนใจในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีแพร่
กระจายไปทั่วทุกมุมโลก	

	 งาน	Intersolar	Europe	2012	แสดงให้เห็นถงึความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย	์
(Photovoltaic:	PV	Systems)	และการผลติพลงังานความร้อน
จากแสงอาทิตย์	(Solar	Thermal)	ในรูปแบบต่างๆ	

:: พาวิลเลียนของประเทศเม็กซิโก 

   และมาเลเซียในงาน Intersolar Europe 2012
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แนวโน้มอตุสาหกรรมพลงังานแสงอาทติย์

ของเยอรมนี

	 ในปี	2554	เยอรมนมีกี�าลงัการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตย์รวม	24	จิกะวัตต์	หรือ	18	พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	
(KWh)	ซึ่งสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน�้าเป็นครั้งแรก	
สมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เยอรมนี	(BSW	-	
Solar)	ประมาณการว่า	การผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ของ
เยอรมนีจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	70	ในช่วง	4	ปีข้างหน้า	และการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มจากร้อยละ	3.2	ในปี	
2554	เป็นร้อยละ	7	ของการผลิตพลังงานทั้งหมด	ภายในปี	
2559 
	 อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่นิยมมากขึ้น
เนือ่งจากต้นทนุการผลติลดลงในขณะทีร่ฐับาลเยอรมนยีงัคงให้
เงนิสนบัสนนุ	ส่งผลให้ปัจจบัุนต้นทนุการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทติย์ต�า่กว่าค่าไฟฟ้าส�าหรบัผูบ้รโิภค	อย่างไรกดี็	แนวโน้ม
ต้นทุนการผลิตที่ต�่าลงท�าให้รัฐบาลเยอรมนีมีแนวนโยบายที่จะ
ปรับลดการสนับสนุนทางการเงิน	แก่การผลิตไฟฟ้าจากแสง
อาทิตย์ในอนาคตอันใกล้นี้	

:: รถพลังงานแสงอาทิตย์ Grand Turismo 

   ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัท SolarWorld AG

	 หน่ึงในนวตักรรมทีน่่าสนใจ	คอื	รถพลงังานแสงอาทิตย์	
Grand	Turismo	ของบริษัท	SolarWorld	AG	ผู้ผลิตเซลล์			
แสงอาทติย์ครบวงจร	ซึง่มีฐานการผลิตใหญ่อยูท่ีเ่มืองฟรายบวร์ก	
ประเทศเยอรมนี	และฮิลส์โบโรห์	ประเทศสหรัฐฯ	รถดังกล่าว
ออกแบบโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโบคุม	ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น	และอยู่ระหว่างการท�าสถิติโลกใน
การเดินทางรอบโลกด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โดยเริ่มเดินทาง
จากออสเตรเลยีปีท่ีแล้ว	และคาดว่าจะเดนิทางกลบัถงึออสเตรเลยี
ในเดือนพฤศจิกายน	2555	นี้	

ภาพรวมอตุสาหกรรมพลงังานแสงอาทติย์

ของโลก

 จากข้อมูลสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
เยอรมนี	(BSW	-	Solar)	ในปี	2554	ทั่วโลกมีการติดตั้งแผง
เซลล์แสงอาทิตย์	ซึ่งมีก�าลังผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ	27.9																	
จกิะวตัต์	(GW)	เพิ่มขึ้นจากปี	2553	ซึ่งมีการติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ก�าลังผลิตรวม	17.1	จิกะวัตต์	
	 ประเทศที่มีการผลิตอันดับหนึ่งคือ	อิตาลี	มีก�าลังการ
ผลิตเพิ่ม	8.98	จิกะวัตต์	คิดเป็นร้อยละ	32	ของก�าลังการผลิต
ทีเ่พิม่ขึน้ของโลก	อนัดับทีส่องได้แก่	เยอรมน	ี7.5	จกิะวัตต์	ร้อยละ	
27	และจีน	2	จิกะวัตต์	ร้อยละ	7	ตามล�าดับ

ตลาดแผงเซลล์แสงอาทติย์โลกปี 2554 

(Global PV Market)

ที่มาของข้อมูล : BSW – Solar
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	 จากต้นทุนการผลิตที่ต�่าลง	ในปีน้ี	คาดว่าการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ในประเทศต่างๆ	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่	สหรฐัฯ	เยอรมน	ีและญีปุ่น่	จะเพิม่สงูข้ึน	เช่นเดยีวกบั
ประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ	
	 นอกเหนอืจากการผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์แล้ว	
แนวโน้มใหม่ท่ีมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	คอื	การผลิตพลงังาน
ความร้อนจากแสงอาทิตย์	(Solar	Thermal)	ซึ่งสมาคม
อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เยอรมนีคาดการณ์ว่า	ตลาด
พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในเยอรมนีจะสามารถ						
ขยายตัวได้ถึง	7	เท่าภายในปี	2573	หรือในอีก	18	ปีข้างหน้า	

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ภาพ :: http://www.sonnek.at/2012/06/16/intersolar-europe-2012-trends-in-der-photovoltaik
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บันทึกการเยือนพม่า  

ของบีโอไอเชียงใหม่

เก็บตกจากโรดโชว์

รัชนก  มหาผล

 ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

หรือบีโอไอ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการสร้างเครอืข่ายและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยไปต่างประเทศ โดย

นำากลุ่มผู้ประกอบการจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปนครย่างกุ้ง ประเทศพม่า เพื่อให้

ผูป้ระกอบการได้สมัผัสบรรยากาศการลงทุน และรบัรูข้้อมลูโดยตรงจากพม่า ซึง่กำาลงัได้รบัความสนใจอย่างมาก 

ในฐานะตลาด และแหล่งลงทุนแห่งใหม่  

	 สภาพอากาศทีน่ครย่างกุง้สดชืน่แจ่มใสมาก	และโชคดี
ทีไ่ม่เจอฝน	จดุแรกทีค่ณะฯเดนิทางไป	คอื	ไปไหว้พระขอพรจาก
สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ูบ้่านคูเ่มอืงของพม่า	ทีม่หาเจดย์ีชเวดากอง	เจดีย์
ทองค�าเหลืองอร่าม	ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางนครย่างกุ้ง	

	 ในเช้าวนัรุง่ข้ึน	คณะฯ	ได้เข้าพบและประชมุร่วมกบั
เจ้าหน้าทีส่ถานทตูไทย	ณ	นครย่างกุง้	พร้อมกบัคณะทีเ่ดนิทาง
มาจากรงุเทพฯ	ซ่ึงมนีกัลงทนุไทยจากส่วนกลางร่วมคณะ	71	คน		
สมทบกับคณะเดินทางมาจากเชียงใหม่	รวมทั้งสิ้น	107	คน	

	 ข้อสรุปที่ได้จากการบรรยายของเจ้าหน้าที่สถานทูต	
คอื	การมองไปข้างหน้าของรฐับาลไทยและพม่า	ทีจ่ะร่วมส่งเสรมิ
ความร่วมมอืทีต่ัง้อยู่บนผลประโยชน์ร่วมกัน	เช่น	โครงการทวาย	
ที่จะส่งผลประโยชน์ต่อทั้งภูมิภาค	

”

”

ความร่วมมอืไทยและพม่า

ทีม่ศีกัยภาพคอื 

โครงการระเบยีงเศรษฐกจิ 

ตะวนัออก ตะวนัตก

หรอื East West Economic 

Corridor : EWEC
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	 ความร่วมมอืไทยและพม่าทีม่ศีกัยภาพ	คอื		โครงการ
ระเบยีงเศรษฐกจิ	ตะวนัออก	ตะวนัตก	หรอื	East	West	Economic	
Corridor	:	EWEC	ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากเมืองมะละแหม่ง	ผ่าน
เมอืงเมยีวะด	ีก่อนจะเข้าสูอ่�าเภอแม่สอด	จงัหวดัตาก	และผ่าน
จังหวัดพิษณุโลก	ขอนแก่น	กาฬสินธุ์	มุกดาหาร	ข้ามสะพาน
มติรภาพแห่งทีส่อง	เข้าสู่แขวงสะหวนันะเขต	ประเทศลาว	ผ่าน
แดนสะหวัน	เข้าสู่ประเทศเวียดนาม	ที่เมืองลาวบาว	ผ่าน					
เมืองเว้	ดองฮา	และสิ้นสุดที่เมืองดานัง	เมืองท่าส�าคัญของ
เวียดนาม	และการสร้างความสอดคล้องของระบบเศรษฐกิจ	
ให้พม่าผนวกประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและโลก
ได้	เช่น	ครม.	ด้านการเงินการธนาคารและตลาดหลักทรัพย์
	 จากนั้นคณะของเราได้เข้าร่วมประชุม	และเจรจา
ธรุกจิกบั	The	Union	of	Myanmar	Federation	of	Chamber	
Of	Commercial	&	Industry	(UMFCCI)	ณ	ห้องแกรนด์บอลลนู							
โรงแรมอนิยาเลค		นครย่างกุง้	โดยประธาน	UMFCCI	กล่าวต้อนรบั	
และนางหิรัญญา	สุจินัย	ท่ีปรึกษาด้านการลงทุน	กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ	
	 ในส่วนนี	้Dr.	U	Aung	Khin	Myint	(Joint	Secretary	
General)	ได้บรรยายภาพรวมเศรษฐกิจของพม่า	เปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างไทย	-	พม่าไว้อย่างชัดเจน	ทัง้ยงัได้กล่าวถงึเง่ือนไข
ในการเข้ามาลงทุนและสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาต	ิ
ตามกฎหมายการลงทนุ	ซ่ึงคาดว่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
ภายในปลายปีนี้
	 ส�าหรับในช่วง	Business	Matching	นักลงทุนไทย
ได้รบัความสนใจจากนกัธรุกจิ	และนกัลงทนุพม่าเป็นอย่างมาก	
โดยบีโอไอได้ประสานความร่วมมือ	กับ	UMFCCI	ท�าการ
ประชาสัมพันธ์การมาเยือนของคณะนักลงทุนไทยในครั้งนี้
เป็นการล่วงหน้า	ท�าให้นักธุรกิจพม่าได้รับทราบถึงข้อมูล	ฝ่าย
ไทยและมีการนัดหมาย	เข้าพบปะเจรจาเป็นจ�านวนหลายกลุ่ม	
เช่น	กลุ่มอาหารและการแปรรูปสินค้าเกษตร	ขนส่งห้องเย็น			
เสื้อผ้าส�าเร็จรูป	เซรามิกส์	เครื่องใช้	ชิ้นส่วนเหล็กและโลหะ	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์	กลุ่มพลังงานเชื้อเพลิง

	 วันที่สามคณะฯ	ได้เดินทางไปเมืองมัณฑะเลย์	เพื่อ
เข้าเยีย่มชมกจิการผลติผลติภณัฑ์จากนม	ซึง่ได้ด�าเนนิธรุกจิจาก
รุ่นสู่รุ่น	มาเป็นระยะเวลาเกือบ	20	ปี	ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์จาก
น�า้นมดบิ	เป็นเนย	และน�า้นม	ส่งจ�าหน่ายทัง้ในนครย่างกุง้และ
เมืองมัณฑะเลย์

	 เนือ่งจากเมืองมณัฑะเลย์มีปัญหาด้านพลงังานไฟฟา้
ไม่เพียงพอ	กระแสไฟฟ้าดับบ่อย	และไม่เป็นเวลา	ท�าให้การ
ควบคมุสายการผลติเป็นไปได้ยาก	จงึใช้เครือ่งจกัรทีไ่ม่ต้องพึง่พา
กระแสไฟฟ้าในการขับเคลื่อน	โดยการใช้แรงงานคน	(อัตรา
แรงงานวันละประมาณ	2,100	-	3,000	จ๊าต	หรือประมาณ	
100	-	150	บาท)	ในการขับเคลื่อนและใช้พลังงานเชื้อเพลิง
จากเศษวัสดุทางการเกษตร	(Biomass)	เพื่อท�าความร้อนใน
การฆ่าเชื้อ	โรงงานดังกล่าวเป็น	1	ใน	6	โรงงานผลิตนม	เนย	
ท�าให้มีต้นทนุในการจัดหาวัตถุดบิทีค่่อนข้างสงู	โรงงานเลก็ๆ	ท่ี
เหน็มมีลูค่าการลงทนุสงูถงึ	3	พนัล้านจ๊าด	ค�านวณเป็นเงนิไทย
ประมาณ	150	ล้านบาท	

”

”

โรงงานเลก็ๆ ทีเ่หน็

มมีลูค่าการลงทนุสงูถงึ 3 พนัล้านจ๊าด 

ค�านวณเป็นเงนิไทย

ประมาณ 150 ล้านบาท
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	 ในภาคบ่ายได้ประชมุแลกเปล่ียนความคดิเหน็ร่วมกบั
นกัลงทุนไทย	และ	Mandalay	Region	Chamber	of	Commerce	
Industry	(MRCCI)	โดย	นายบุญชัย	นพบุรานนท์	ทายาท
เจ้าของกจิการโรงแรมมณัฑะเลย์	ฮลิล์	รีสอร์ท	เล่าถงึประสบการณ์
ลงทนุในพม่าว่า	เป็นเรือ่งทีน่กัลงทนุไทยต้องศกึษากฏหมาย	วธิี
ปฏิบัติ	และขั้นตอนต่างๆ	รวมถึงความคุ้มค่าในการลงทุนให้
มาก	เนือ่งจากหากมองปัจจัยพืน้ฐานในการลงทุนยงัค่อนข้างต�า่	
เช่น	ระบบสาธารณูปโภค	(ไฟฟ้า	น�้าประปา	รวมถึงเส้นทาง
คมนาคม)	โดยเฉพาะไฟฟ้าซึง่เป็นปัจจัยหลักของโรงแรม	จ�าเป็น
ต้องใช้เคร่ืองส�ารองไฟขนาดใหญ่ถงึ	3	เครือ่ง	ค่าแรงงานถงึแม้
จะมีอัตราค่าจ้างที่ต�่า	แต่มาตรฐานของแรงงานยังต�่ากว่าไทย		
เครือ่งใช้สอยทีจ่�าเป็นต่างๆ	ในโรงแรมเกอืบทกุชนดิ	ต้องน�าเข้า
จากประเทศไทย	โดยจะต้องส�าแดงทุกชนดิสนิค้า	ท�าให้มต้ีนทนุ
ในการด�าเนินการสูง			
	 ข้อเสนอแนะของนายบุญชัยฯ	ในการเข้าไปลงทุนใน
พม่า	คอื	ควรจะหาคูค้่า	และท�าการค้าให้เกดิความเข้าใจกนัก่อน		
ส่วนรฐับาลไทยควรส่งเสรมิด้านการท�าการค้าชายแดนให้จรงิจงั	
เพือ่ทีป่ระเทศไทยจะได้รบัประโยชน์		เนือ่งจากสินค้าไทยเกอืบ
ทกุชนดิ	นบัตัง้แต่สนิค้าอุบโภค	บรโิภค	เสือ้ผ้า	รองเท้า	เป็นทีน่ยิม
ของชาวพม่าเป็นอย่างมาก	
	 Mr.	Maung	Maung	(Joint	Secretary	MRCCI)		
ได้บรรยายข้อมูลทั่วไปของพม่า	และนโยบายที่ก�าลังจะเกิดขึ้น
โดยระบุว่า	อุตสาหกรรมของพม่าที่มีศักยภาพสูงในการลงทุน	
ได้แก่	อุตสาหกรรมเกษตร	ป่าไม้	การประมง/เลี้ยงสัตว์	ธุรกิจ
ด้านพลังงาน	การผลิตพลังน�้า	และเหมืองแร่		
	 วันที่	4	ของการเดินทาง	คณะฯ	ได้ออกเดินทางจาก
เมืองมัณฑะเลย์	กลับมานครย่างกุ้ง	เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงงาน	
Myanmar	C.P.	Livestocks	ในโอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยาย
สรุปจาก	นายพงษธร	กวะนา	(Vice	President,	Accounting	

&	Finance	Office)	และนายเธยีนชยั	พงศ์คีรีแสน	รองกรรมการ
ผู้จัดการธุรกิจฟาร์ม	ซึ่งสรุปได้ดังนี้	

เครอืซพีเีข้าไปลงทนุโดยเริม่จาก	FEED	หรอือาหาร
สัตว์	และ	FARM	หรือการเลี้ยงสัตว์ก่อน	และ		
มองหาโอกาสในการขยายสูธ่รุกจิสตัว์น�า้	หลงัจากนัน้
จะเข้าไปสู่ธุรกิจอาหารเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม				
ถอืเป็นกลยทุธ์หลกัทีใ่ช้ในเมอืงไทย	และทกุประเทศ
ที่เข้าไปลงทุนรวมทั้งประเทศพม่า	
การลงทนุของซพีีจะค�านงึถงึ	3	ประโยชน์เป็นหลกั	
คือ	การเกิดประโยชน์กับประเทศนั้นๆ	ประชาชน
รวมทัง้เกษตรกรประเทศนัน้ต้องได้ประโยชน์	และ
บรษิทัต้องได้ประโยชน์เช่นกนั	เพือ่สร้างความรูส้กึ
ประทับใจให้เกิดขึ้นกับเจ้าของประเทศ

เครือซีพีเข้าไปลงทุนในพม่า	เมื่อ	15	ปีที่แล้ว	ใน
ตอนนัน้พม่าขาดแคลนเนือ้ไก่		ไม่มไีก่ขาว	ส่วนไก่
พืน้เมอืงเล้ียงแบบชาวบ้าน	มปัีญหาเรือ่งโรค	ราคา
ไก่แพงมาก	ไม่พอต่อการบริโภค	แต่หลังจากซีพี
เข้าไปผลติเนือ้สตัว์	เกิดความสม�า่เสมอเรือ่งซพัพลาย
ท่ีเข้าไปสู่ตลาดให้คนบริโภค	และเกษตรกรมีการ
ปรับมาเลี้ยงไก่	ที่โตเร็วเหมือนในเมืองไทยและ
ยุโรป	จนเข้าใจการท�างานของซีพีว่า	เข้าไปช่วย
พฒันาเหมอืนในประเทศจนี	อนิโดนเีซยี	และเวยีดนาม	
ท�าให้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากรัฐบาล
พม่ามสีนิค้าประเภทอาหาร	เช่น	ไส้กรอก	มแีบรนด์
สนิค้าของซพีจี�าหน่ายในห้างสรรพสนิค้า	มไีก่ย่าง												
ห้าดาว	ซีพีเฟรชมาร์ท	และปัจจุบันจึงนับได้ว่าซีพี
ได้เป็นผู้น�าในเรื่องอาหารสัตว์	อาหารสัตว์น�้า							

-	

-	

-	

-	

”
”

หลงัจากซพีเีข้าไปผลติเนือ้สตัว์

เกดิความสม�า่เสมอเรือ่งซพัพลาย

ทีเ่ข้าไปสูต่ลาดให้คนบรโิภค

และเกษตรกรมกีารปรบั

มาเลีย้งไก่ทีโ่ตเรว็
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-	

เนื้อไก่	และมีแผนจะเพิ่มสนิค้าหลกั	คือ	อาหาร
ส�าเรจ็รูปขึน้มาอีกประเภทหนึง่
การขยายธุรกิจในพม่าคงด�าเนินการไม่ได้เร็วมาก	
แม้จะเปิดประเทศก็ตาม	แต่ช่วงแรกต้องใช้เวลา
ปรับตวัเหมอืนกนั	เพราะเรือ่งการเมอืงต้องปรบัตวั	
เศรษฐกิจค่อยเป็นค่อยไปในช่วงต้น	เพยีงแต่ต้อง	
เตรยีมตวัเองให้พร้อม	เวลาเขาปรบัตวัเปลีย่นแปลง	
ต้องปรับให้ทันเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางการตลาด

	 สนิค้าทีค่วรจะน�าไปจ�าหน่ายในพม่า	ควรเป็นสนิค้าทีใ่ช้
ในชวีติประจ�าวนั	เนือ่งจากชาวพม่าส่วนใหญ่จะมรีายได้น้อย	และ
อ�านาจในการซือ้ค่อนข้างต�า่	ดงันัน้สนิค้าทีน่�าไปจ�าหน่ายควรเป็น
สินค้าปัจจยัสี	่คอื	สนิค้าทีเ่ก่ียวกับอาหาร	ทีอ่ยูอ่าศยั	เครือ่งนุง่ห่ม	
และยารักษาโรค	ตลอดจนสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	เช่น												
รองเท้าแตะ	หมากพล	ูเป็นสนิค้าทีร่าคาถกู	แต่ขายกนัได้เรือ่ยๆ						
ดกีว่าขายสนิค้าราคาแพง	แต่กว่าจะขายได้แต่ละชิน้ใช้เวลานาน
	 การลงทนุทีไ่ทยมโีอกาสมาก	คอื	อตุสาหกรรมแปรรปู
การเกษตร	ท่ีใช้วัตถดิุบในพม่า	ทัง้พชืผลการเกษตร	ประมง	การ
แปรรปูไม้	และกจิกรรมต่อเนือ่งด้านอญัมณ	ีทีป่ระเทศไทยมแีรงงาน
ฝีมือมาก	การเข้าไปลงทนุปลกูพชืทีใ่ช้ผลติพลงังานทดแทนอืน่ๆ	
ได้แก่	อ้อย	มนัส�าปะหลงั	และปาล์มน�า้มนั	เพือ่แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนพลงังานในประเทศ	นอกจากนี	้ไฟฟ้ายังเป็นปัญหาทีย่งั
ต้องลงทนุอกีมาก	ไทยอาจเข้าไปช่วยเหลอืในด้านนี	้โดยเฉพาะพืน้ที่
ท่ีไทยจะเข้าไปลงทนุก่อน

	 โรงแรมและการท่องเทีย่ว	เป็นอกีธรุกจิทีไ่ทยน่าจะ				
เข้าไปลงทุนอย่างยิ่ง	เพราะพม่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ									
หลายแห่ง	ทัง้ทางด้านศาสนา	ด้านศลิปวฒันธรรม	รวมถงึแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติต่าง	ๆ 	ท่ีสวยงาม	ชายทะเล	เกาะแก่งต่างๆ	
ทีย่งัเป็นธรรมชาตอิยูม่าก	ซึง่การท่องเทีย่วน่าจะเป็นแหล่งรายได้
เงนิตราต่างประเทศทีส่�าคัญของพม่า	ท�าให้พม่ามีอ�านาจในการซ้ือ
เพิม่มากขึน้
	 เนือ่งจากในพม่ามกัจะมเีหตกุารณ์บางอย่างทีน่กัลงทนุ
ต้องให้ความส�าคญั	ผูท้ีจ่ะเป็นพีเ่ลีย้งให้ดทีีส่ดุ	คอื	ผูป้ระกอบการที่
ลงทนุในพม่าจะช่วยได้	นอกจากนีย้งัมีสมาคมผูป้ระกอบการไทย	
ในพม่าอกีด้วย	

	 หากสนใจเข้าร่วมกจิกรรมศกึษาดงูานกบับโีอไอเชยีงใหม่
ด้วยบรรยากาศสนกุสนาน	พร้อมความรูแ้ละประสบการณ์	สามารถ
ติดตามข่าวการจัดกิจกรรมของบีโอไอเชียงใหม่ได้ที่	เว็บไซต์												
chiangmai.boi.go.th				
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กฟผ. มุ ่งมั่น

สร้างความมั่นคง

ระบบไฟฟ้าของไทย

ปรยีาพร  บรูณศรินิทร์ / วนัทนา  ทาตาล / 

สนุนัทา  อกัขระกจิ

บทความพิเศษ

 กฟผ. มั่นใจ สามารถจัดหาไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ แต่ยังต้องพึ่งพา             

ก๊าซธรรมชาติต่อไปอีก โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ถูกเลื่อนเข้าระบบเป็นปี 2566 เร่งเพิ่มโรงไฟฟ้าถ่านหิน

สะอาด และพลังงานหมุนเวียน เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

:: นายสทุศัน์  ปัทมสริวิฒัน์  

ผูว่้าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

 นายสทุศัน์ ปัทมสริวิฒัน์ ผูว่้าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (กฟผ.)	กล่าวว่า		ปัจจุบันกระทรวงพลังงาน		
ได้ท�าการปรับปรุงแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย		
(PDP	2010)	เป็นครั้งที่	3	โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรี	(ครม.)	เรียบร้อยแล้ว	สาระส�าคัญคือ	เป็นแผนที่เน้น
การผลิตไฟฟ้าในอีก	20	ปีข้างหน้า	เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแผนฯ	จะพบว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้ายังจ�าเป็นต้องพึ่งพา
ก๊าซธรรมชาตเิป็นหลกั	แต่อาจจะลดปริมาณลงจากร้อยละ	70		
เหลือประมาณร้อยละ	60		

	 อย่างไรกต็าม	กระทรวงฯ	ยงัต้องการกระจายเชือ้เพลงิ
ท่ีน�ามาผลิตไฟฟ้าให้หลากหลายมากขึ้น	แต่ก็ยังมีข้อจ�ากัดใน
หลายๆ	เรื่อง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบาง
ประเภททีย่งัถกูต่อต้าน	และคดัค้านจากหลายๆ	ฝ่าย	เนือ่งจาก
เป็นห่วงเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อม	และความปลอดภัย

แผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

 แผน	PDP	2010	ฉบับปรับปรุงครั้งที่	3	(ปี	2555	–	
2573)		สรุปได้ดังนี้	เมื่อสิ้นแผนฯ	ในปลายปี	2573	จะมีก�าลัง
ผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ	70,686	เมกะวัตต์	ประกอบด้วยก�าลังผลิต
ไฟฟ้าในปัจจุบัน	ณ	สิ้นปี	2554	เท่ากับ	32,395	เมกะวัตต์		
ก�าลังผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม	55,130	เมกะวัตต์	หักด้วย
ก�าลังผลิตโรงไฟฟ้าเก่าที่หมดอายุจ�านวน	16,839	เมกะวัตต์
	 อย่างไรกต็าม	เพ่ือให้เหน็ภาพก�าลงัผลติไฟฟ้าใหม่ของ
แต่ละช่วงปีของแผน	PDP	2010	ฉบบัปรบัปรงุครัง้ท่ี	3		สามารถ
สรุปได้ดังนี้
 ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ ช่วงปี 2555 – 2562 เป็น
โครงการโรงไฟฟ้าตามแผนฯ	โดยมภีาระผกูพนั	หรอืมแีผนการ
ด�าเนนิงานท่ีชดัเจนแล้ว	ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ท่ีเพิม่ขึน้ในช่วงนี้
รวม	23,325	เมกะวัตต์	โดยมีรายละเอียดดังนี้

รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	(ในประเทศ	
และต่างประเทศ)	8,194	เมกะวตัต์

-
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 ก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่  ช่วงปี 2563 - 2573 	เป็น
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ท่ีระบบไฟฟ้าต้องการในแต่ละปี		เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า	และทดแทนโรงไฟฟ้าเก่า
ทีห่มดอาย	ุ	โดยก�าลงัผลติไฟฟ้าใหม่ทีเ่พิม่ขึน้ช่วงนีร้วม		31,805	
เมกะวัตต์		มีรายละเอียดดังนี้

 ก�าลงัผลติไฟฟ้าใหม่ในช่วงปี 2555 – 2573		เท่ากบั		
55,130	เมกะวัตต์	แยกตามประเภทโรงไฟฟ้าดังนี้
 1. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 14,580 เมกะวัตต์

 2. โรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration 6,476 เมกะวตัต์
 3. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 25,451 เมกะวัตต์
 4. โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 8,623 เมกะวัตต์

รับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน	(ในประเทศ	และ
ต่างประเทศ)	6,387	เมกะวตัต์
โรงไฟฟ้าระบบ	Cogeneration	1,368	เมกะวตัต์
โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส	(3	X	250	เมกะวัตต์)	
750	เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	(21	X	900	เมกะวตัต์)		
18,900	เมกะวตัต์
โรงไฟฟ้าถ่านหนิ	(3	X	800	เมกะวตัต์)						
2,400		เมกะวตัต์
โรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์	(2	X	1,000	เมกะวตัต์)			
2,000	เมกะวตัต์

ในประเทศ	9,481	เมกะวตัต์
รบัซือ้จากต่างประเทศ	5,099	เมกะวตัต์

-

-
-

-

-

-

-
-

โรงไฟฟ้าถ่านหนิสะอาด	4,400	เมกะวตัต์
โรงไฟฟ้าพลังงานนวิเคลยีร์	2,000	เมกะวตัต์
โรงไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส	750	เมกะวตัต์
รบัซือ้จากต่างประเทศ	1,473	เมกะวตัต์

เลื่อนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปอีก 3 ปี

 ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นั้น	ตามแผนเดิม
ชะลอการก่อสร้างออกไปแล้ว	3	ปี	และแผนฯ	ฉบับปรับปรุง	
ครั้งที่	3	ก็ให้ชะลอออกไปอีก	3	ปี	รวมทั้งลดการก่อสร้างจาก

-
-
-
-

เดิมก�าหนดสร้างทั้งหมด	4	โรง	ก�าลังผลิต	4,000	เมกะวัตต์										
เหลือเพียง	2	โรง	ก�าลังผลิต	2,000	เมกะวัตต์เท่านั้น		

	 กระทรวงพลงังาน	จงึเสนอให้มกีารปรบัเลือ่นก�าหนด			
การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าฯ	
ตามแผน	PDP	2010	ออกไปก่อน	โดยเมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	
2554		ครม.	มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผน		PDP	2010	ฉบับ
ปรบัปรงุครัง้ที	่2	ตามมต	ิคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต	ิ	
(กพช.)	เมือ่วนัที	่27	เมษายน		2554	โดยเหน็ชอบให้ปรบัเลือ่น
ก�าหนดการเข้าระบบของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
ออกไป	3	ปี	(จากแผนเดมิโรงแรกจะเข้าระบบในปี	2563	เลือ่น
ออกไปเป็นปี	2566)

”

”

เลือ่นการเข้าระบบ

ของโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์

จากเดมิโรงแรกจะเข้าระบบปี 2563  

เลือ่นออกไปเป็นปี 2566

โรงไฟฟ้าระบบ	Cogeneration	5,107	เมกะวตัต์
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	6,551	เมกะวตัต์
โรงไฟฟ้าถ่านหนิ	/	ลกิไนต์	3,473	เมกะวตัต์

-
-
-

	 โดยสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้รัฐบาลตัดสินใจเลื่อนก�าหนด		
การเข้าระบบของโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว	เนือ่งจากเมือ่วนัที่		
11	มีนาคม	2554	ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ
ทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น	ท�าให้เกิดปัญหา
อย่างรุนแรงต่อเตาปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์								
ฟกุูชมิะไดอิจิ	และเกิดการรัว่ไหลของสารกัมมันตรงัส	ีรวมถึง			
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการยอมรับการพัฒนา												
โรงไฟฟ้าดังกล่าวในประเทศไทย
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	 ทัง้นี	้เพือ่ให้มกีารทบทวนมาตรการความปลอดภยัทาง
นิวเคลียร์	และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ	เช่น	ด้าน
กฎหมาย	การก�ากับดูแล	และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได	้			
ส่วนเสีย	รวมถึงการเตรียมแผนรองรับเพิ่มเติม

	 ดงันัน้ในแผนฯ	ฉบบัล่าสดุ		กย็งัต้องพึง่พาก๊าซธรรมชาติ
ต่อไป	รวมถงึมกีารน�านโยบายของรฐับาลไปเพิม่เตมิ	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เรือ่งการสนบัสนนุให้มกีารผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น	โดยก�าหนดให้มีการผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	รวมทั้งมี
การส่งเสริมการอนุรักษ์	และการใช้พลังงานอย่างประหยัด	
	 นอกจากนั้น	กระทรวงฯ	ยังมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ไฟฟ้าขึน้	ซึง่เป็นแผนในระยะยาว	โดยภาพรวมแล้วระบบ
การผลิตไฟฟ้าก็ต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก	มีถ่านหิน					
อยู่บ้างแต่ไม่มากนัก	และการรับซื้อไฟจากต่างประเทศ	ส่วนที่
เหลอืเป็นการพฒันาพลงังานหมนุเวยีน	เช่น	ลม	น�า้	แสงอาทติย์	
และขยะ
	 จากภาพทีส่ามารถมองเหน็ได้ในระยะสัน้	จงึไม่น่าจะ
มีปัญหาในเรื่องของความม่ันคง	หากสามารถด�าเนินการไปได้
ตามแผนทีก่�าหนดไว้		จงึมัน่ใจว่าประเทศไทยจะมไีฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอแน่นอน
	 แต่กม็ข้ีอกังวลคอื	ก๊าซธรรมชาตทิีมี่อยู่ในประเทศและ
ที่ซื้อจากประเทศเพ่ือนบ้าน	สามารถใช้ได้ถึงปี	2575	หรืออีก
เพียง	20	ปีเท่านั้น	หลังจากนั้นถ้ายังไม่สามารถหาเชื้อเพลิงที่
มีความมัน่คงและราคาไม่แพงจนเกนิไปนกัได้	กจ็�าเป็นทีจ่ะต้อง
น�าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว	ซ่ึงมรีาคาท่ีสงูกว่าก๊าซธรรมชาติมาก
เมื่อเปรียบเทียบราคาต่อหน่วย		
	 อย่างไรก็ตาม	หากสามารถด�าเนินการทุกอย่างตาม
แผนฯ	ที่ได้ก�าหนดไว้	ไม่น่าจะเกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลน		
เพยีงแต่ว่าในอนาคตจากโครงสร้างของโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ	

”

”

แผนฯ ฉบบัล่าสดุ  

กำาหนดให้มกีารผลติกระแสไฟฟ้า

จากพลงังานหมนุเวยีน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ที่จะด�าเนินการก่อสร้างนั้น	อาจมีความเส่ียงในเร่ืองราคาของ
เชือ้เพลิงทีจ่ะน�ามาใช้	เนือ่งจากปัจจุบันราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
ของไทยมีราคาถูก	เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซ่ียน			
ด้วยกัน	หากในอนาคตราคาเช้ือเพลิงสูงข้ึนก็จะท�าให้ราคาค่า
ไฟฟ้าแพงขึ้นตามสภาพของโครงสร้างเชื้อเพลิงที่ก�าหนดไว	้				
ในแผน	แต่จะไม่เกิดปัญหาต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าแต่
อย่างใด

สถานการณก์ารใช้ไฟฟา้ในระบบของ กฟผ.

 ในปี	2555	ความต้องการพลงังานไฟฟ้าสงูสดุเกดิขึน้
เม่ือวันพฤหัสบดีที่	26	เมษายน	2555	เวลา	14.30	น.	อยู่ที่
ระดับ	26,121.1	เมกะวัตต์	เพิ่มขึ้นจากความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุดในปี	2554	จ�านวน	2,220.9	เมกะวัตต์	หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ	9.24	ซึ่งความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในปี	2554		
อยู่ที่ระดับ	23,900.2	เมกะวัตต์
	 ส�าหรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของระบบ		
กฟผ.	ในช่วง	5	เดอืนแรกของปี	2555	(มกราคม	–	พฤษภาคม)		
มีค่าเท่ากับ	71,698.4	ล้านหน่วย	เพิ่มขึ้นจากความต้องการ
พลงังานไฟฟ้าสทุธขิองในช่วงเดยีวกนัของปี	2554	ซึง่มค่ีาเท่ากบั	
65,552.0	ล้านหน่วย	เป็นจ�านวน	6,146.4	ล้านหน่วย	หรอืเพิม่ขึน้
ร้อยละ	9.38

กฟผ. มั่นใจไฟฟ้าเพียงพอ

 ส�าหรบัแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าในปี	2555	น่าจะเพิม่สงู
ขึ้นตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ		กฟผ.	จึง
ด�าเนินการตามแผนฯ	โดยในช่วงระหว่างปี	2555	–	2562	จะ
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	 นอกจากนี้	ยังมีโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่	(IPP)	ทั้งหมด	4,400	เมกะวัตต์	การรับซื้อ
ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็	(SPP)	รวมทัง้หมด	6,430.50	
เมกะวตัต์	รวมถงึการรบัซือ้ไฟฟ้าจากประเทศเพือ่นบ้าน	จ�านวน	
6	โครงการ	รวม	4,012	เมกะวัตต์		ได้แก่		

	 พร้อมทั้งมีการวางแผนพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าอย่าง			
ต่อเนือ่ง	เพือ่เพิม่ความสามารถในการส่งพลังไฟฟ้าและรองรบั
ก�าลังผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต	เพื่อให้เกิดความมั่นคงทาง
ด้านพลังงานไฟฟ้าและระบบไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้	ลดปัญหา
การเกิดไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับ

	 การก�าหนดไว้ในแผนฯ	ให้สามารถซื้อไฟจาก												
ต่างประเทศได้ร้อยละ	15	น้ัน	กม็ข้ีอดทีีเ่ราไม่ต้องลงทนุก่อสร้าง
เขื่อนหรือโรงไฟฟ้าเอง	และประเทศเพื่อนบ้านโดยส่วนใหญ่มี
ทรพัยากรในการผลติไฟฟ้าเป็นจ�านวนมาก	โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า
พลังน�้าซึ่งมีราคาคงที่	จึงท�าให้ราคาค่าไฟฟ้าภายในประเทศไม่
แพงจนเกินไป
	 แต่การรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศก็มีความเสี่ยงคือ		
หากมีการซื้อในปริมาณที่สูงเกินไป	และวันหนึ่งประเทศนั้นไม่
ส่งไฟมาให้		โดยเกดิปัญหาความขดัแย้งกนัขึน้	กจ็ะส่งผลกระทบ
ต่อระบบไฟฟ้าภายในประเทศได้	อย่างไรกต็าม	ขณะนีก้ารเจรจา
ซือ้ไฟฟ้าจากลาว	มคีวามคบืหน้าเป็นอย่างมาก	โดยเพิม่ปรมิาณ
การซื้อไฟฟ้า	ณ	ปัจจุบันเป็น	7,000	เมกะวัตต์	และเรื่องทีต้่อง
บรหิารความเสีย่งคอื	การกระจายการซือ้ไฟไปยงัประเทศอ่ืนๆ	ด้วย	
ไม่ว่าจะเป็น	พม่า	กัมพูชา	ลาว	ฯลฯ
	 ส่วนการร่วมทุนก็มีนโยบายให้บริษัทในเครือ	กฟผ.	
เข้าไปด�าเนินการ	ปัจจบุนัมอียูห่ลายโครงการ	เช่น	พม่า	ม	ีบรษิทั
กฟผ.	อินเตอร์เนช่ันแนล	จ�ากัด	ไปร่วมพัฒนาไม่ว่าจะเป็น
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ฮจัย	ีและโครงการสาละวนิ	ซึง่ทัง้สอง
โครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่	มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า
ได้มากถึง	7,000	เมกะวัตต์	แต่โครงการที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ก็
ต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการมาก	และการที่พม่าเปิด
ประเทศและเปิดเสรีมากขึ้น	ให้ต่างประเทศเข้าไปลงทุนได	้						
กเ็ป็นจงัหวะและโอกาสทีด่ทีีน่กัลงทนุจากประเทศไทย	จะเข้าไป
ร่วมพัฒนาโรงไฟฟ้าในพม่า
	 ส�าหรับกัมพูชา				ก็บริษัทโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า
สตึงนัม		ซึ่ง	กฟผ.	ได้มอบหมายให้	บริษัท	กฟผ.	อินเตอร์
เนชั่นแนล	จ�ากัด	ในฐานะตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วม									
พัฒนาแล้ว	โดยทิศทางถือว่าการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ	
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแล้ว		ยงัเกดิประโยชน์
กบัประเทศทีเ่ราไปลงทนุด้วย	โดยเฉพาะอย่างยิง่ลาวนัน้มีความ
สนใจอย่างมาก	ทัง้นีเ้พือ่จะได้เกดิจ้างงานมากขึน้	และยงัได้ใช้
ไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งด้วย
	 นอกจากบริษัท	กฟผ.	อินเตอร์เนชั่นแนลแล้ว	บริษัท	
ผลติไฟฟ้า	(มหาชน)	จ�ากดั	และบรษิทั	ผลติไฟฟ้าราชบรุโีฮลดิง้	
(มหาชน)	จ�ากัด	ก็มีการลงทุนในหลายประเทศในภูมิภาค	เช่น	
ประเทศลาว	ฟิลิปปินส์	ออสเตรเลีย		เป็นต้น

”

”

การกำาหนดไว้ในแผนฯ 

ให้สามารถซือ้ไฟจากต่างประเทศ

ได้ร้อยละ 15    

มข้ีอดทีีไ่ม่ต้องลงทนุก่อสร้างเขือ่น

หรอืโรงไฟฟ้าเอง

โรงไฟฟ้าวังน้อย	ชุดที่	4	
ก�าลังผลิต	768.7	เมกะวัตต์	
โรงไฟฟ้าจะนะ	ชุดที่	2	
ก�าลังผลิต	782.2	เมกะวัตต์	
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ	ชุดที่	2	
ก�าลังผลิต	800	เมกะวัตต์	
โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด	เครื่องที่	1	
ก�าลังผลิต	800	เมกะวัตต์	
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	
(ลม	แสงอาทิตย์	น�้า	ขยะ)	
ก�าลังผลิต	732.8	เมกะวัตต์	

1.

2.

3.

4.

5.

โครงการเทิน	-	หินบุน		ส่วนขยาย	
โครงการหงสาลิกไนต์	เครื่องที่	1	–	3	
โครงการน�้างึม	3	
โครงการเซเปียน	
โครงการน�้าเงี้ยบ	
โครงการไซยะบุรี	

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มโีรงไฟฟ้าใหม่ทีท่ยอยจ่ายไฟเข้าระบบ	รวม	3,883.7	เมกะวตัต์	
ประกอบด้วย
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”

”

โรงไฟฟ้า

ทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย

คอื  โรงไฟฟ้าถ่านหนิ  

เนือ่งจากมปีรมิาณสำารองมาก  

สามารถใช้งานได้อกีกว่า 200 ปี

เพิ่มโรงไฟฟ้าถ่านหินมากขึ้น

 อย่างไรก็ตาม	แม้จะมีการกระจายการผลิตไฟฟ้าไป
ยงัประเทศเพือ่นบ้านแล้ว		กฟผ.	กย็งัต้องพฒันาโรงไฟฟ้าภายใน
ประเทศควบคู่ไปด้วย	โดยโรงไฟฟ้าที่ควรจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น	
และเหมาะสมกบัประเทศไทยมากคอื	กลุม่ของโรงไฟฟ้าถ่านหนิ		
เน่ืองจากถ่านหินเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่มีปริมาณส�ารองมาก		
สามารถใช้งานได้อีกกว่า	200	ปี
	 แหล่งถ่านหินที่อยู่ใกล้ประเทศไทย	คือ	อินโดนีเซีย		
และออสเตรเลยี	ซึง่ทัง้สองประเทศมถ่ีานหนิส�ารองในปรมิาณ
มาก	การขนส่งสะดวก	และมีราคาถูก	ในขณะเดียวกันหลาย
ฝ่ายก็กังวลเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อม	และสุขภาพอนามัย
	 ปัจจุบันโรงไฟฟ้าถ่านหินสมัยใหม่จะใช้เทคโนโลยีที่
เรียกว่า	Clean	Coal	Technology	ซึ่งภายในโรงไฟฟ้าฯ	จะมี
การตดิตัง้อปุกรณ์	และระบบเพือ่ก�าจดัสิง่ทีเ่ป็นพิษ	และมลภาวะ
ตั้งแต่กระบวนการที่อยู่ในโรงไฟฟ้า		ดังนั้นสิ่งที่จะปล่อยออกสู่
ภายนอกจึงอยู่ในปริมาณที่น้อยมาก	เช่น	มีการติดตั้งเครื่องดัก
จบัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์	ทีจ่ะสามารถดกัจบัก๊าซดงักล่าว	ซึง่
เป็นสารที่สร้างความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจได้ถึง
ร้อยละ	99		
	 เพราะฉะนัน้	ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จงึมน้ีอยมาก	โดย
จะคัดเลือก	และน�าเข้าเฉพาะถ่านหินท่ีมีคุณสมบัติดี	มีสาร
ซัลเฟอร์ต�่า	แต่ให้ค่าความร้อนสูง	ซึ่งการด�าเนินการเช่นนี้จะ
ยิ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายได้คลายความกังวล
ลงได้
	 ปัจจบุนัโรงไฟฟ้าถ่านหนิทัว่โลกสามารถสร้างในเมอืง
ได้อย่างปลอดภัย	โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยใน
การควบคุม	ดังนั้น	กฟผ.	จึงมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็น
เชือ้เพลงินัน้	มคีวามเหมาะสมกบัประเทศไทย	และควรจะเพิม่

โรงไฟฟ้าดังกล่าวมากขึ้นด้วย			
	 จากการท่ีได้ร่วมเดนิทางกบัรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
พลังงาน	และคณะผู้สื่อข่าว		เพื่อเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินที่
ประเทศออสเตรเลยีนัน้		รฐัมนตรฯี	ยงัให้สมัภาษณ์ว่าประเทศไทย
น่าจะมีโรงไฟฟ้าประเภทนี้ร้อยละ	50		แต่ส�าหรับความเห็น
ส่วนตัวเห็นว่า	หากสร้างได้ประมาณร้อยละ	30		ก็ถือว่าดีแล้ว		
ทั้งนี้		เพื่อจะช่วยถ่วงในเรื่องราคาค่าไฟในอนาคตไม่ให้แพง		
เกินไป		และเกิดผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ	ด้วย

	 ประเทศไทยถอืว่ามคีวามมัน่คงทางไฟฟ้าสงู	เมือ่เทยีบ
กบัประเทศในอาเซีย่นด้วยกนั	ในอดตีมทีัง้ความมัน่คงและราคา
ถูก	แต่ในอนาคตตามโครงสร้างนี้	ไม่สามารถรับประกันได้ว่า
ราคาค่าไฟฟ้าจะถูกกว่าประเทศคู่แข่งในอาเซี่ยน	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเม่ือเทียบกับประเทศเวียดนาม	เน่ืองจากเวียดนามมี
แผนสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานนวิเคลยีร์ถงึ	4	โรง	ก�าลงัผลติ	4,000	
เมกะวัตต์	โดย	2	โรงแรกเลือกใช้เทคโนโลยีของรัสเซีย	อีก					
2	โรงใช้ของญี่ปุ่น
	 ขณะเดียวกันก็มีสัดส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน�้าและ
ถ่านหนิควบคูไ่ปด้วย	ดงันัน้ในระยะยาวด้วยโครงสร้างทางเชือ้เพลงิ	
จะท�าให้ราคาค่าไฟฟ้าในเวยีดนามถกูกว่าไทย	แม้ว่าปัจจบุนัจะ
ยงัมีปัญหาเรือ่งความม่ันคงของระบบไฟฟ้ากต็าม	แต่ถ้าได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงไปอีกสักระยะหนึ่ง	ปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไป
	 ส่วนอินโดนีเซีย	และมาเลเซียนั้น	เป็นสองประเทศ
ทีม่โีครงสร้างการใช้เชือ้เพลงิดกีว่าเรา	และมศีกัยภาพทางด้าน
แหล่งเชื้อเพลิงที่จะน�ามาผลิตไฟฟ้า	ไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน	หรือ
ก๊าซธรรมชาต	ิในอนาคตเมือ่เปรยีบเทยีบกนัราคาค่าไฟฟ้าของ
ไทยอาจจะแพงกว่า	แม้วันนี้ราคาจะใกล้เคียงกันก็ตาม	แต่ใน
เรือ่งของความมัน่คงของประเทศไทยนัน้	ด้วยความเชือ่มัน่	และ
นโยบายของรฐับาล	รวมถงึการบรหิารจดัการของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง		
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”

”

ความมัน่คง

ของระบบไฟฟ้าในอาเซีย่น  

ไทยสามารถรกัษาความมัน่คงฯ 

ได้ดทีีส่ดุ  

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมาเลเซยี  

ฟิลปิปินส์  และอนิโดนเีซยี

”

”

กฟผ. สนองนโยบาย

ด้านพลงังานของรฐับาล

ท่ีมุง่ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพ

ของพลงังานหมนุเวยีน  

และลดการนำาเข้าพลงังาน

จากต่างประเทศ

เรือ่งความมัน่คงของระบบไฟฟ้านัน้สามารถดแูลได้
	 ทั้งนี้	เรื่องที่เป็นห่วงคือ	อาจมีประชาชนบางส่วนที่
อาจจะไม่ให้การยอมรบัการสร้างโรงไฟฟ้าบางประเภท	ซึง่เป็น
ประเดน็ทีส่�าคญัมาก	เนือ่งจากในความเป็นจรงิเรามคีวามจ�าเป็น
ต้องใช้ไฟฟ้า	ยิ่งในอนาคตหากเรามีรถไฟรางคู่	ก็ต้องใช้ไฟฟ้า		
หรือต่อไปรถยนต์ที่วิ่งก็อาจเป็นรถยนต์ไฟฟ้า	โดยรูปแบบของ
การใช้ไฟฟ้ามีผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น�้ามัน				
และรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าก็มีปัญหาเรื่องมลภาวะน้อยกว่ามาก
	 โดยภาคอุตสาหกรรมก็ยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง		
จงึต้องจดัหาให้เพยีงพอ	และราคาทีเ่หมาะสมด้วย	ซึง่เป็นเรือ่ง
ที่ท้าทายในระยะยาว	แต่เมื่อมองในระยะสั้น	และกลางแล้ว		
ไม่น่ามีปัญหาเรื่องความมั่นคง	ในระยะยาวอาจกระทบบ้าง		
หากไม่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าได้	แต่ก็ยังเช่ือว่าเมื่อถึงเวลา
ประชาชนจะเข้าใจว่ามีความจ�าเป็น	ก็ต้องตัดสินใจด�าเนินการ
ทันที

	 อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาถึงเรื่องความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้าของประเทศต่างๆ	ในอาเซ่ียน	นบัว่าไทยเป็นประเทศ
ที่สามารถรักษาความมั่นคงฯ	ได้ดีที่สุด	เมื่อเปรียบเทียบกับ
มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และอินโดนีเซีย	ที่ไฟฟ้ายังติดๆดับๆ	ส่วน
เวียดนามนั้นเรียกได้ว่า	ไฟฟ้ายังขาดแคลน	ใครที่เคยไปเที่ยว		
หรือนักลงทุนที่ไปลงทุนในเวียดนามจะทราบดี	เนื่องจากบ่อย
ครัง้ท่ีจะเหน็บรษิทั	ห้างร้านต่างๆ	ปิดกจิการตัง้แต่ช่วงกลางวัน
เพราะไฟฟ้าดับ
	 อาจกล่าวได้ว่าในประเทศกลุ่มอาเซี่ยน	ไทยมีระบบ
ไฟฟ้าท่ีมั่นคงกว่าประเทศอื่นๆ	จึงเป็นจุดเด่นที่ท�าให้นักลงทุน
จากต่างประเทศ	น�าเรื่องนี้ไปประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสิน
ใจในการเข้ามาลงทุน

	 ในส่วนของ	กฟผ.	ก็ได้พฒันาพลงังานดังกล่าวเช่นกัน
คือ		การใช้ประโยชน์จากน�้าท่ีระบายทางด้านท้ายเข่ือนของ
กรมชลประทาน		ทัง้นีเ้พือ่สนองนโยบายด้านพลงังานของรฐับาล
ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน		และ
ลดการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ		ก�าหนดด�าเนินการใน
เบื้องต้นจ�านวน	12	โครงการ
	 ส�าหรบัโครงการแรกท่ีด�าเนินการแล้วเสรจ็คอื	โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนเจ้าพระยา		จังหวัดชัยนาท		โครงการ	
ต่อไปทีจ่ะด�าเนนิการประกอบด้วย	เขือ่นนเรศวร	เขือ่นแควน้อย		
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์		เขื่อนขุนด่านปราการชล		เขื่อนแม่กลอง	
ฯลฯ		อย่างไรก็ตาม		แม้จะด�าเนินการครบทั้ง	12		โครงการ
แล้ว		กฟผ.	ก็ยังคงพิจารณาเขื่อนอื่นๆ	ที่มีความเหมาะสม				
ต่อไป
	 การทีใ่นแผนฯ	ก�าหนดให้พฒันาพลงังานทดแทน	และ
พลงังานทางเลอืกร้อยละ	25	ภายใน	10	ปี	ซึง่ถอืว่าเป็นตวัเลข
ทีส่งูหากเปรยีบเทยีบกบัประเทศต่างๆ	ในโลก	โดยส่วนใหญ่จะ	
มีการพัฒนาพลังงานดังกล่าวประมาณร้อยละ	10	–	20	แต่ก็
ต้องยอมรบัว่าพลงังานหมนุเวยีนนัน้มข้ีอดคีอื	ช่วยลดการปล่อย

ไทยพฒันาพลงังานหมนุเวยีนเปน็รปูธรรม

 ทั้งนี้	หากเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ	
ในอาเซ่ียน	ส�าหรับการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน		
จะพบว่าประเทศไทยมีโครงการพัฒนาพลังงานดังกล่าวที่เป็น
รปูธรรมมากกว่าประเทศอืน่ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงสร้างใน
การอุดหนุนท่ีมีราคาค่อนข้างสูง	ท�าให้	ณ	วันน้ีมีโครงการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากจากภาคเอกชน	ทั้ง
ลม	น�้า	แสงอาทิตย์	และชีวมวลต่างๆ
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	รวมถงึท�าให้การใช้พลงังานจากฟอสซลิ
น้อยลง
	 ส่วนข้อด้อยของการใช้พลังงานหมุนเวียนคือ	ต้นทุน
ทางด้านราคายังอยู่ในระดับสูง	การก�าหนดให้พลังงานเหล่านี้
อยู่ในแผนฯ	ในอัตราที่สูง	จะส่งผลท�าให้ราคาค่าไฟฟ้าผันแปร	
(FT)	เพิ่มสูงขึ้น	และโดยธรรมชาติของพลังงานเหล่านี้	มักเป็น
พลงังานทีไ่ม่มคีวามเสถยีร	ไม่ว่าจะเป็น	ลม	หรือแสงอาทติย์		
ล้วนข้ึนอยู่กับธรรมชาต	ิดงันัน้จงึไม่สามารถใช้พลงังานดงักล่าว
เป็นพลงังานหลกัได้

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ช่วงปี 
2565 – 2573 จ�านวนรวม 5,203.0 เมกะวัตต์	ส�าหรับ										
โครงการฯ	ในช่วงนี้	จะพิจารณาตามศักยภาพในอนาคตของ
แต่ละชนิดเชื้อเพลิง	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

 จากนโยบายของรัฐบาลท่ีมีเป้าหมายจะใช้พลังงาน
ทดแทน	และพลังงานทางเลือก	เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ	25	ภายใน	10	ปี		แผนฯ	จึงได้
บรรจโุครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนใหม่จ�านวน	14,580.4	
เมกะวัตต์	เม่ือรวมกับก�าลังผลิตในปัจจุบันจ�านวน	6,340.2				
เมกะวัตต์	และหักออกด้วยก�าลังผลิตที่หมดอายุจ�านวน	374.3	
เมกะวตัต์	จะท�าให้ก�าลงัผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน	รวม
สทุธ	ิณ	สิน้แผนฯ	ในปี	2573	เท่ากับ	20,546.3	เมกะวตัต์	คดิเป็น
สัดส่วนร้อยละ	29	ของก�าลังผลิตไฟฟ้าทั้งระบบ	แบ่งเป็น
พลังงานหมุนเวียนในประเทศ	13,688.3	เมกะวตัต์	และพลงังาน
หมุนเวียนจากต่างประเทศ	6,858	เมกะวัตต์	สรุปตามประเภท
เชื้อเพลิงได้ดังนี้
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ช่วงปี 
2555 - 2564 จ�านวนรวม 9,377.4 เมกะวตัต์	โครงการในช่วงนี้
จะสอดคล้องกบักรอบแผนพฒันาพลงังานทดแทน	และพลงังาน
ทางเลือก	10	ปี	ของกระทรวงพลังงาน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

พลงัลม	1,774.3	เมกะวตัต์
พลงัน�า้	(ในประเทศ	และรบัซือ้จากต่างประเทศ)	
3,061.4		เมกะวตัต์
ชวีมวล	2,378.7	เมกะวตัต์
ก๊าซชวีภาพ	22.1	เมกะวตัต์
ขยะ	334.5	เมกะวตัต์

พลงังานแสงอาทติย์	1,995.7	เมกะวตัต์
พลงัลม	199.4	เมกะวตัต์
พลงัน�า้	(ในประเทศ	และรบัซือ้จากต่างประเทศ)	
2,742.5	เมกะวตัต์
ชวีมวล	223.5	เมกะวตัต์
ก๊าซชวีภาพ	24.1	เมกะวตัต์
ขยะ	17.8	เมกะวตัต์

-	
-	
 
-	
-	
-

-
-
-

-
-
-พลงังานแสงอาทติย์	1,806.4	เมกะวตัต์-	

กำาลงัผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน
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พลังงานหมุนเวียนเหมาะกับชุมชน

 จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจลงทุน
เรื่องพลังงานหมุนเวียนกันเป็นจ�านวนมาก	ทั้งน้ีเป็นผลสืบ			

”

”

การพฒันาพลงังานหมนุเวยีน

ควรเน้นไปทีช่มุชน  

เนือ่งจากมขีนาดไม่ใหญ่มากนกั

และให้ชมุชนเป็นเจ้าของ

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ภาพ

http://jamebond2507.blogspot.com/2011/07/blog-post_23.html

http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2010/07/10_UAE.jpg

http://www.terna.it/Portals/0/Immagini/Azienda/ChiSiamo/Asset/hires/DSC_7222.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-5dgLp72fABc/T9Wy0A_cLCI/AAAAAAAAAC8/aho-gyYvZYA/s1600/DSC00215.jpg

เนื่องมาจากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้เงินอุดหนุนในอัตราที	่		
ค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นๆ	ในอาเซี่ยน	ที่จากเดิมเคยก�าหนด
ไว้	8	บาท	ปัจจุบันลดเหลือ	6.50	บาท
	 ในส่วนของ	กฟผ.	มคีวามเห็นว่า		การพฒันาพลงังาน
ดังกล่าว	ควรเน้นไปที่ชุมชนมากกว่า	เนื่องจากมีขนาดไม่ใหญ่
มากนัก	และให้ชุมชนเป็นเจ้าของ	รวมถึงควรจะกระจายเป็น
หน่วยย่อยๆ	เพื่อให้ทั่วถึงทั้งชุมชน	ซึ่งจะท�าให้ชุมชนนั้นๆ	
สามารถใช้ศกัยภาพของชมุชนทีม่อียูไ่ด้อย่างเตม็ที	่วนัไหนมลีม
ก็ใช้ลม	มีแสงอาทิตย์ก็ใช้แสงอาทิตย์	ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็น
ความไม่แน่นอนของพลังงานดังกล่าว	ดังนั้นโรงไฟฟ้าประเภท
นีจ้งึเหมาะทีจ่ะเป็นโรงไฟฟ้าทีช่่วยเสริมระบบไฟฟ้าหลกัมากกว่า

(ข้อมลู ณ วนัที ่22 มถินุายน 2555)
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สัมภาษณ์พิเศษ

ยุวรรณี ฤชุพันธุ์ 

 การท่ีผู้ประกอบการไทยจะก้าวขึ้นมายืนในเวทีอาเซี่ยนได้นั้น นับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย หากแต่กลุ่มบริษัท      

ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำากัด ผู้ประกอบธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์คือหนึ่งในนั้น วารสารส่งเสริม-              

การลงทุนฉบับนี้ได้รับเกียรติจากคุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทไทยซัมมิทฯ 

มาบอกเล่าเรือ่งราว การออกไปลงทนุในอาเซีย่นของบรษัิทไทยซมัมทิฯ ตลอดจนมมุมองต่อการเปลีย่นแปลง

ของภาคธุรกิจไทย ภายหลังเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC)

ไทยซัมมิทกับการลงทุนในอาเซี่ยน

	 การลงทุนของกลุม่บรษิทั	ไทยซมัมทิในอาเซีย่น	เร่ิมต้น
ตั้งแต่เมื่อ	20	กว่าปีที่ผ่านมา	ก่อนที่	AEC	จะเป็นประเด็นที่											
ทุกคนกล่าวถึง	โดยเริ่มแรกจากการลงทุนที่ประเทศมาเลเซีย	
จากน้ันกข็ยายการลงทุนไปยงัอนิโดนเีซียและเวยีดนาม	นอกจาก
ประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนแล้ว	บริษัทฯ	ยังมีฐานการลงทุนในจีน	
อนิเดยี	และญ่ีปุน่	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการขยายตลาด	เนือ่งจากประเทศ
ที่เลือกไปลงทุนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่

วิกฤติและโอกาสภายใต้ AEC

 การก้าวสู	่AEC	ถอืเป็นโอกาสส�าคญัของประเทศไทย 
เพราะการเข้าร่วมกลุ่มกันย่อมท�าให้มีตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น											
โดยทุนส�ารองของอาเซี่ยนตั้งแต่ปี	2552	อยู่ที่	4.9	ล้านล้าน-
เหรียญสหรัฐ	ซึ่งนับว่ามากกว่าทุนของสหรัฐอเมริกา	ซึ่งแสดง
ให้เหน็ว่าตลาดอาเซีย่นเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพ	อกีทัง้ชนชัน้กลาง
ทีอ่ยูใ่นวยัท�างานของอาเซีย่นมจี�านวนมาก	ซึง่กลุม่คนเหล่านีม้ี
อ�านาจซือ้สงู	ดงันัน้	อาเซีย่นจงึเป็นตลาดทีน่่าสนใจ	นอกจากนี้	
ปัจจบุนัประเทศในภมูภิาคยโุรปและสหรฐัอเมรกิาก�าลงัเผชญิกับ
ภาวะเศรษฐกิจตกต�่า	ความสนใจของทุกคนจึงหันมาที่ภูมิภาค
อาเซี่ยนและเอเชีย	แต่ในอาเซี่ยนเองก็มีคู่แข่งส�าคัญคือจีน												
และอินเดีย	

เวทีอาเซี่ยน

ในมุมมองของไทยซัมมิท

										ซึ่งเป็นประเทศดังกล่าวล้วนเป็นประเทศใหญ่	ดังนั้น	
ถ้าอาเซีย่นเราไม่รวมกนัให้เป็นตลาดทีใ่หญ่ขึน้	สุดท้ายการลงทุน
จากต่างประเทศ	(FDI)	ก็จะไปที่จีนและอินเดีย	จึงกล่าวได้ว่า	
การรวมตัวกันเป็น	AEC	จะท�าให้ไทยมีที่ยืนในเวทีโลกได	้
(Global	player)	แต่ทั้งนี้ในอาเซี่ยนเอง	ประเทศไทยก็ควรจะ
มจีดุยนืในฐานะผูน้�า	โดยเฉพาะเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศใน	
CLMV	เนือ่งจากประเทศไทยมข้ีอได้เปรยีบในเรือ่งของโครงสร้าง
พืน้ฐานและยงัมเีส้นทางคมนาคมเชือ่มต่อไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน
	 อย่างไรก็ดี	ไทยเองก็ยังขาดความพร้อมในบางเร่ือง	
เช่น	เรื่องของภาษา	และเมื่อมองถึงการแข่งขันในอาเซี่ยน										

:: คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ 

รองประธานกรรมการกลุม่บริษัทไทยซัมมิท
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ด้วยกนัเองกจ็ะรนุแรงมากขึน้	เพราะเมือ่มกีารเปิดเสรตีลาดอา
เซีย่น	ย่อมหมายถงึคูแ่ข่งทีอ่ยูใ่นอาเซีย่นกส็ามารถจะเข้ามาใน
ประเทศไทยได้มากขึ้นเช่นกัน	
	 เป็นทีน่่าสงัเกตว่าผูป้ระกอบการ	SMEs	อาจต้องปรบั
ตวัหลายด้านทัง้ในแง่เงนิทนุ	เทคโนโลยี	และภาษา	เพ่ือให้มขีดี
ความสามารถในการแข่งขนั	เมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ในอาเซีย่น	
จึงมีค�าถามว่า	SMEs	ไทยมีความพร้อมแค่ไหนทีจ่ะรองรบัการ
แข่งขนัทีร่นุแรงมากขึน้	นอกจากนี	้ยงัมปีระเดน็ในเรือ่งของการ
แย่งแรงงาน	โดยเฉพาะแรงงาน	มีฝีมือ	เนื่องจากเมื่อรวมกัน
เป็น	AEC	แล้ว	แรงงานก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสร	ี
ซ่ึงเป็นไปได้ว่าจะท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานมีฝีมือ
ของไทย	ไปยังประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า	เช่น	สิงคโปร์	
มาเลเซีย	และบรูไน

อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยจะได้เปรียบและ

เสียเปรียบ

 อตุสาหกรรมทีป่ระเทศไทยจะได้เปรยีบน่าจะเป็นธรุกจิ
การบิน	เนื่องจากประเทศไทยมีที่ตั้งที่ถือเป็นศูนย์กลางของ
ภมูภิาคอาเซ่ียน	จะเหน็ได้จาก	ปัจจุบันหากจะเดนิทางไปประเทศ
เพื่อนบ้านของเรา	ส่วนใหญ่จะไม่มีเที่ยวบินตรง	แต่ต้องมาต่อ
เครื่องที่ประเทศไทย	อีกอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีประเทศไทยน่าจะ
ได้ประโยชน์จากการรวมตัวเป็น	AEC	ได้แก่	อุตสาหกรรม											
ท่องเที่ยว	เนื่องจากประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของสถานที่
ท่องเที่ยวอยู่แล้ว	ประกอบกับเมื่อต่างชาติเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น	ชาวต่างชาติที่เข้ามาท�างานก็จะมี											
เพ่ิมขึน้ตามไปด้วย	จงึท�าให้เกดิความต้องการในธรุกจิสนัทนาการ	
ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในที่สุด		
	 ส�าหรบัอตุสาหกรรมทีป่ระเทศไทยจะเสยีเปรียบ	คงจะ
เป็นอตุสาหกรรมทีเ่น้นการใช้แรงงาน	และไม่ได้อาศัยเทคโนโลยี
ในการผลิตมากนัก	เช่น	อุตสาหกรรมส่ิงทอ	ธุรกิจดังกล่าวใน
ประเทศไทยก็อาจต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น	เนื่องจาก
มีหลายประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต�่ากว่าเรา	
 
ความพร้อมและการปรบัตวัของภาคธุรกิจไทย

เพือ่รองรบั AEC

 ผูป้ระกอบการทีม่องว่าน่าเป็นห่วง	คอื	กลุม่ผูป้ระกอบ-

การธุรกิจในระดับ	SMEs	เพราะหากไม่ผลิตสินค้าท่ีเป็น													
Commodity	ก็ต้องผลิตสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์															
ไม่เหมือนใคร	(Unique)	จึงจะสามารถขายได้	และการจะผลิต
สินค้าท่ี	Unique	ในอาเซ่ียน	หมายความว่าต้องมีข้อมูล															
เก่ียวกับตลาดในอาเซีย่นมากพอ	เช่น	ข้อมลูความต้องการของ
ตลาด	หรือราคาสินค้าของประเทศอื่นๆ	ในอาเซี่ยน	ซึ่งตรงนี้
ธุรกิจที่เป็น	SMEs	จะมีความพร้อมที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูล
เหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใด
	 ในส่วนของธุรกิจขนาดใหญ่	คงต้องปรับตัวโดยการ
ออกไปหาตลาดมากขึ้น	เพราะไม่ได้หมายความว่าเมื่อเปิดเสรี
อาเซี่ยนแล้ว	ตลาดจะเข้ามาหาเรา	แต่เราต้องออกไปหาตลาด	
นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องขยายฐานการผลิตของเราไปอยู่ใน											
อาเซีย่นด้วย	อย่างเช่นในประเทศไทยมยีอดผลติรถมอเตอร์ไซด์
ปีละ	2	ล้านคัน	บริษัทไทยซัมมิทเองผลิตเบาะส�าหรับ																
รถมอเตอร์ไซด์โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	70	หากจะให้เพิ่ม
ส่วนแบ่งให้ได้ตลาดท้ังหมดของประเทศไทยก็คงเป็นไปไม่ได	้
แต่เมื่อเราขยายไปตลาดต่างประเทศ	ยอดผลิตรถมอเตอร์ไซด์
ที่อินเดียอยู่ที่	13.3	ล้านคัน	ที่เวียดนาม	3.3	ล้านคัน	และที่
อินโดนีเซีย	7.2	ล้านคัน	เมื่อรวมกับ	2	ล้านคันที่ผลิตใน
ประเทศไทย	ยอดผลิตก็กลายเป็น	26	ล้านคัน	จึงเห็นว่า																	
หากเรายงัผลติอยูแ่ต่ในประเทศไทย	เรากค็งไม่มทีางทีจ่ะขยาย
ตลาดได้มากเท่านี้		
	 การปรับตัวที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งของธุรกิจ																			
ขนาดใหญ่	คอื	เรือ่งแรงงาน	เนือ่งจากปัญหาท่ีหลายธรุกจิเผชญิ
อยู่คือเรื่องการขาดแคลนแรงงาน	ยกตัวอย่างในอุตสาหกรรม
ยานยนต์	ในปี	2554	ยอดการผลิตรถยนต์อยู่ที่	1.47	ล้านคัน	
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ซึ่งเราใช้แรงงานอยู่ที่	450,000	คน	และด้วยเป้าหมายของ
ประเทศไทยที่จะเป็นฐานการผลิตอันดับ	10	ของโลก	ซึ่ง
หมายความว่าจะต้องผลติให้ได้ปีละ	2.5	ล้านคนั	คาดว่าจะต้อง
เพิ่มแรงงานในอุตสาหกรรมนี้อีก	150,000	คน	
	 แต่ค�าถามมอียูว่่าแรงงานเหล่านีจ้ะหามาจากไหน	ซึง่
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานนัน้สามารถแก้ไขได้	2	วธิด้ีวยกนั		
 วิธีแรก	หากผู้ประกอบการมีโรงงานในประเทศที่มี
ค่าแรงต�่ากว่า	ก็อาจจะ	Outsource	ไปให้โรงงานในประเทศ
นั้นๆ	เพื่อผลิตชิ้นส่วนที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากนัก	จากนั้นก็
ส่งชิ้นส่วนมาผลิตในประเทศไทยในขั้นตอนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	
 วิธีท่ีสอง	ผู้ประกอบการควรลงทุนในระบบอัตโนมัติ
มากขึ้นเพื่อให้ขั้นตอนการผลิตที่ต้องใช้แรงงานมีน้อยลง

ภาครฐัคงต้องหนัมาส่งเสรมิการเรยีนในสายอาชพีอย่างจรงิจงั
พร้อมๆ	กับการปรับปรุงภาพลักษณ์ของผู้ที่จบการศึกษาใน												
สายนี้	นอกจากนี้	สิ่งที่สอนกันในระดับ	ปวช.	และปวส.	ควรมี
การปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อให้ทันกับความต้องการของ																
ภาคเอกชน	อย่างเช่นบริษัทฯ	เองแรกเริ่มตั้งใจจะให้																				
ความช่วยเหลอืแบบให้เปล่ากบันักศกึษา	แต่มาพบว่าเทคโนโลยี										
ที่อาจารย์ใช้สอนเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยแล้ว	จึงกลายเป็นว่า
ต้องมาให้ความรู้กับอาจารย์ผู้สอนก่อน
 ประการทีส่อง คอื	การพฒันาด้านระบบสาธารณปูโภค
และโลจสิตกิส์	จรงิๆ	แล้วระบบสาธารณปูโภคของไทยถ้าเทยีบ
กบัประเทศอืน่ๆ	ในอาเซ่ียน	จดัว่าค่อนข้างด	ีแต่รฐับาลคงต้อง
มีการลงทุนในด้านนี้เพิ่มเติมด้วย	เพราะขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ	
รอบข้างเขามกีารพฒันาในเรือ่งนีก้นัอย่างต่อเนือ่ง	ถ้าไม่พฒันา
ให้ดีมากขึ้น	เราก็จะอยู่ในสภาวะที่ล้าหลังประเทศอื่นๆ	
	 ในส่วนของระบบโลจิสติกส์	หากเทียบต้นทุนด้าน													
โลจิสติกส์ของไทยกับประเทศอื่นๆ	ในอาเซี่ยน	ของไทยก็ยัง																	
ถอืว่าสูงอยู่	ในเมื่อประเทศไทยต้องการจะเป็นศูนย์กลางของ
ภมูภิาคอาเซีย่น	รฐับาลกค็วรจะเร่งปรบัปรงุท่าเรอื	ถนน	สนามบนิ	
ตลอดจนผลักดันเรื่องรถไฟความเร็วสูง	เพื่อให้สามารถ																			
เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาค
ได้มากขึ้น
 ประการสุดท้าย	คือ	การสนับสนุนจากภาครัฐให้											
ภาคเอกชนออกไปลงทนุในต่างประเทศมากขึน้	ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลเชิงลึกหรือแหล่งเงินทุน														
น่าที่จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงนี้อย่างจริงจัง

”
”

การปรบัตวัทีส่�าคญัอกีประการหนึง่

ของธุรกจิขนาดใหญ่ คอื เร่ืองแรงงาน 

เนือ่งจากปัญหาทีห่ลายธรุกจิเผชิญอยู่

คอื เรือ่งการขาดแคลนแรงงาน 

บทบาทของภาครัฐต่อการปรับตัวของ              

ภาคเอกชนไทย

 รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือใน	3	ประการ	
 ประการแรก	คือ	เรื่องการศึกษา	รัฐบาลควรปลูกฝัง
ให้มีการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับประถม	และการเรียนต้อง
เน้นการสื่อสารมากกว่าการเรียนในต�ารา	นอกจากเรื่อง															
ภาษาแล้ว	รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการเรียนในสายอาชีพ	
(ประกาศนียบตัรวชิาชพี	หรอืปวช.	และประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ขัน้สูง	หรอื	ปวส.)	เนือ่งจากเป็นสายทีต่รงกบัความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้วยเหตุที่ว่าคนที่จบการศึกษาในสายอาชีพ															
มกัจะมคีวามพร้อมทีจ่ะลงไปท�างานจรงิหน้างานได้มากกว่าผู้ท่ี
จบในระดับมหาวิทยาลัย	แต่เนื่องจากภาพลักษณ์ของผู้ที่														
จบการศึกษาในสายอาชีพในประเทศไทยไม่ดีนัก	เด็กไทยจึงมี
แนวโน้มที่จะเลือกเรียนวิชาสายอาชีพลดน้อยลง	
											ซึ่งถ้าเทียบกับประเทศญี่ปุ่นแล้วจะเห็นว่าสายอาชีพ
ของเขา	มีความแข็งแกร่งมากและมีในทุกสายงาน	ดังนั้น													
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ยุทธศาสตร ์ ในการดำ า เนินธุรกิจของ              

ไทยซัมมิทภายใต้ AEC

 ยุทธศาสตร์ของเราในช่วง	5	ปีคือการท�าให้ฐาน																				
การผลติของเราท่ีอยูใ่นต่างประเทศมคีวามแขง็แกร่งขึน้	และ														
มมีาตรฐานเดยีวกนักบัท่ีอยู่ในประเทศไทย	ตอนน้ีหลักๆ	แล้วคงยงั
ไม่มีการลงทุนในประเทศใหม่	แต่จะเน้นการขยายการลงทนุใน
ประเทศทีม่ฐีานการผลติอยูแ่ล้ว	และคงต้องดวู่าท�าอย่างไรจะท�าให้
ฐานการผลิตทีเ่รามอียู่สามารถเก้ือกูลกันได้	จรงิๆ	แล้วส�าหรบั													
กลุม่บริษทัไทยซัมมทิเองนัน้	เรามองไปไกลกว่าอาเซีย่น	เรามองไป
ท่ีเอเชยี	เนือ่งจากเรามโีรงงานอยู่ทีจ่นี	อินเดยี	และญีปุ่น่ด้วย
	 ส�าหรับแผนการด�าเนินธุรกิจในช่วง	2	-	3	ปี																											
จากนี้	จะให้ความส�าคัญกับการลงทุนเพิ่มทั้งในและ																																					
ต่างประเทศ	โดยสัดส่วนการลงทุนจะแบ่งเป็นการขยาย																												
การลงทนุทีป่ระเทศไทยประมาณ	5	พนัล้านบาท	เพือ่รองรบัการ
เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และการเกิด	AEC	โดย																														
ในอนาคตจะมีรถรุ่นใหม่ๆ	ออกมาจ�านวนมากทั้งรถอีโคคาร์																					
รถยนต์นัง่	รถปิกอพั	และรถมอเตอร์ไซด์	ส่วนอกีประมาณ	4																	
พนัล้านบาทจะเป็นขยายการลงทนุในต่างประเทศในประเทศทีเ่รา
มีฐานการผลิตอยู่แล้ว	เช่น	ในเวียดนาม	อินโดนีเซีย	จีน																											
และอนิเดยี

ปัญหาและอุปสรรคที่ไทยซัมมิทต้องเผชญิ

และต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ

 ปัญหาที่กลุ่มบริษัทฯ	ต้องเผชิญในการออกไปลงทุน
ในอาเซี่ยนที่ส�าคัญได้แก่	การขาดแคลนแรงงานที่จะไปประจ�า
ในต่างประเทศ	เนื่องจากคนที่จะไปควรที่จะมีทักษะทางภาษา
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนเมืองของประเทศน้ันๆ	อีกทั้ง												
ควรเป็นคนที่มีความรู้ทั้งในด้านการจัดการทั่วไปและงานใน
โรงงาน	ซึ่งคนเหล่านี้หาได้ไม่ง่ายนัก	ภาคเอกชนจึงต้องมีการ	
เตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มคนเหล่านี้
	 ส�าหรับปัญหาท่ีต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือมีอยู	่								
ด้วยกัน	2	ประการ	ประการแรก	เป็นเรื่องการให้ความ																	
ช่วยเหลอืในช่วงเริม่ตัง้โรงงาน	เป็นต้นว่า	หากเราต้องการข้อมลู
ทางด้านกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ของประเทศน้ันๆ	จะ
เป็นหน่วยงานใดที่จะเข้ามาช่วยเหลือ	และประการที่สอง เมื่อ
เราออกไปตัง้โรงงานแล้วเกดิปัญหาในการด�าเนนิธรุกจิ	เราควร

จะไปหาหน่วยงานใด	ยกตวัอย่างประเทศญีปุ่น่เขากม็หีน่วยงาน	
JETRO	คอยดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ	แต่ของ														
ไทยเราเองยังไม่มีหน่วยงานใดท่ีจะเข้ามาดูแลในเรื่องนี	้																	
อย่างจริงจัง	แม้ว่าจะมีบีโอไอ	แต่ความช่วยเหลือที่ได้																		
จากบีโอไอเองก็ยังจ�ากัดอยู่	เนื่องจากนโยบายของประเทศไทย	
ยังไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	ที่จะไปลงทุนใน																				
ต่างประเทศมากนัก	
	 นอกจากนี้	ปัญหาที่พบอยู่ในเวลานี้	คือ	ในการ															
ออกไปลงทุนในต่างประเทศ	เป็นการไปในลักษณะออกไป															
คนเดียว	โดยต้องไปใช้บริการธนาคารของต่างชาติ	และใช้		
Local	Supplier	ซ่ึงในความเป็นจรงิไม่มผีูป้ระกอบการคนไหน	
สามารถแข็งแกร่งโดยอยู่ได้คนเดียว	แต่เราต้องแข็งแกร่งทั้ง	
Supply	chain	
	 จงึมคีวามคดิว่ารฐับาลน่าจะสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการ-
ไทยออกไปลงทุนเป็น	Cluster	โดยอาจเลือกส่งเสริมฯ	บาง
อตุสาหกรรมก่อน	เนือ่งจากเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะส่งเสรมิฯ	ทกุๆ	กลุ่ม
อุตสาหกรรมพร้อมๆ	กัน	และคงต้องมาเลือกอีกว่าในอาเซี่ยน
เราควรจะไปลงทุนในประเทศไหนก่อน	เพราะจริงๆ	แล้วหาก
พจิารณาจากในเชงิทีต่ัง้หรอืเชงิความสามารถพืน้ฐานของแต่ละ
ประเทศ	ประเทศในอาเซี่ยนก็เปรียบเสมือนมี	Tier	คือมีท้ัง
ประเทศที่เป็น	Tier	1	และ	Tier	2	และในการออกไปลงทุนใน
ประเทศท่ีเป็น	Tier	1	กลยุทธ์ก็ย่อมแตกต่างจากการไปลงทุน
ในประเทศท่ีเป็น	Tier	2	เพราะฉะน้ันคงต้องมาดวู่าจะท�าอย่างไร
ที่จะให้มันเกื้อกูลกันได้

”

”

กล่าวโดยรวมแล้ว การรวมกลุม่

เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่น

ถอืเป็นพฒันาการทีด่ ีแต่กอ็ยูบ่นเงือ่นไขทีว่่า

เราต้องเร่งปรบัตวัในด้านต่างๆ เพือ่ใช้ประโยชน์

จากโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้นีอ้ย่างเตม็ที่

”

”

     ปัญหาทีพ่บอยูใ่นเวลานี ้คอื 

    ในการออกไปลงทนุในต่างประเทศ 

เป็นการไปในลกัษณะออกไปคนเดยีว 

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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นานาสาระกับบีโอไอ

กฎและระเบียบควรรู้
สถาปนา  พรหมบุญ

การขออนุญาตเปิดดำาเนินการ

1.

2.

3.

4.

การเปิดด�าเนินการจะต้องแนบส�าเนา INVOICE / BILL 
OF LADING / AIRWAY BILL ที่ยืนยันวันเริ่มมีรายได้
ตามโครงการ อยากทราบว่า INVOICE / BILL OF LADING 
/ AIRWAY BILL หมายถึงอะไร
ตอบ  INVOICE	หมายถงึ	ใบก�ากบัราคาสนิค้า	หรอืใบแจ้ง
รายการสินค้าที่ขายให้	ที่ผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อ	เป็นเอกสาร
ที่แสดงจ�านวนและราคาของสินค้าไว้เพื่อเรียกเก็บเงิน	เมื่อ
ผลิตสินค้าหรือส่งสินค้าแล้ว
 BILL OF LADING	หมายถึง	ใบตราส่งสินค้า	
เป็นเอกสารซึ่งผู้ขนส่ง	(CARRIER)	ออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า	
(CONSIGNOR)	เพื่อเป็นหลักฐานการรับขนของ	(CAR-
RIAGE	OF	GOODS)	ให้ตามข้อตกลง
 AIRWAY BILL หมายถึง	ใบตราส่งสินค้าทาง
อากาศ	เป็นเอกสารที่ผู้รับจ้างส่งสินค้าออกให้ในฐานะผู้ส่ง
สินค้าต้องน�า	AIRWAY	BILL	มาเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร
ส่งออกที่ส่งไป	เรียกเก็บเงินหรือ	ให้ผู้ซ้ือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบในการรับสินค้าต่อไป

หากเลยวันครบก�าหนดเปิดด�าเนินการไปแล้ว บริษัทยังจะ
สามารถยื่นขออนุญาตเปิดด�าเนินการย้อนหลังได้หรือไม่
ตอบ	หากโครงการดังกล่าวยงัไม่ถกูยกเลกิเพิกถอนก็สามารถ
ยื่นได้	โดยปกติแล้ว	หากพ้นก�าหนดเปิดด�าเนินการตาม
โครงการ	แล้วบริษัทไม่มีการติดต่อใดๆ	บีโอไอจะมีหนังสือ
เตือนให้รายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขการเปิดด�าเนินการ	
หากบริษัทยังไม่ด�าเนินการ	บีโอไอก็จะด�าเนินการเพิกถอน
โครงการต่อไป

การขออนุญาตเปิดด�าเนินการนั้น ควรรอให้ครบก�าหนด
เปิดด�าเนินการก่อนจึงขออนุญาตหรือไม่

ตอบ	ควรรอจนครบก�าหนดเปิดด�าเนินการแล้ว	จึงจะ												
ขออนุญาตเปิดด�าเนินการ	เพราะหากบริษัทยื่นขออนุญาต
เปิดด�าเนินการแล้ว	มีการซื้อเครื่องจักรและทรัพย์สินอื่นๆ
มาภายหลัง	ก็จะไม่สามารถน�ามูลค่าทรัพย์สินเหล่านี้เป็น
ส่วนหนึ่งของมูลค่าเงินลงทุนได้

แนวทางการรายงานมลูค่าเงนิลงทนุเพือ่ยกเว้นภาษเีงนิได้
นิติบุคคล มีอย่างไรบ้าง
ตอบ	แนวทางการรายงานมูลค่าเงินลงทุนเพื่อยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล	ตามรายการเงินลงทุน	มีดังนี้

1.

2.

-

-

-

จะนับขนาดเงินลงทุนเฉพาะรายการที่มีหลักฐาน
พิสูจน์ได้ว่า

วันยุติการนับขนาดการลงทุน	จะต้องไม่เกินวัน					
ครบก�าหนดเปิดด�าเนินการ

เป็นการลงทุนเฉพาะของโครงการนี	้และจะต้อง
มอียูใ่ช้ในโครงการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมินัน้จรงิ	
ณ	สถานประกอบการในวันตรวจสอบ
ต้องได ้มานับตั้งแต ่วันที่ยื่นค�าขอรับการ														
ส่งเสรมิฯ	จนถงึวนัครบก�าหนดเปิดด�าเนนิการ	
โดยพจิารณาจากวนัทีน่�าเข้าตามใบขนฯ	หรอื
วันที่ได้มา	(วันรับมอบ)	หากได้มาก่อนต้องได้
รับอนุมัติให้ใช้ในโครงการ
มีการลงทุนจริงตามรายการเงินลงทุน	ตาม
ประกาศส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม-												
การลงทุนที่	ป.1/2545	ลงวันที่	28	มกราคม	
2545	เรื่อง	การก�าหนดความหมายรายการ
เงนิลงทนุเท่านัน้	หรอืเป็นไปตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่ส�านักงานก�าหนด
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5.

6.

7.
8.

9.

หากบริษทัเช่าโรงงาน โดยท�าสญัญาเช่าปีต่อปี จะสามารถ
น�าค่าเช่านั้น มารวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนเพื่อยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้	กรณีการเช่าอาคารหรือโรงงานนั้น	ให้ใช้ค่าเช่า
ตามสญัญาการเช่า	โดยจะต้องมรีะยะเวลาการเช่ามากกว่า	
3	ปี	ซึ่งจดทะเบียนกับส�านักงานที่ดินแล้ว	จึงจะน�ามารวม
เป็นมูลค่าเงินลงทุนได้

การก่อสร้างโรงงานเอง กบัการว่าจ้างบรษิทัรบัเหมาก่อสร้าง 
มีวิธีการกรอกข้อมูลต้นทุนได้อย่างไร
ตอบ	กรณีที่ก่อสร้างเอง	การค�านวณต้นทุนเริ่มตั้งแต่																				
ค่าเขียนแบบ	ค่าธรรมเนียมขออนุญาต	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
ค่าแรง	ค่าท�าฐานราก	จนกระทั่งโรงงานเสร็จ	แต่หากเป็น
กรณีว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง	ต้นทุนคือจ�านวนเงินที่
กิจการตกลงตามสัญญาก่อสร้าง	ท้ังน้ี	ให้ใช้ราคาทุนหรือ
ราคาที่ได้มา	

ค่าเครื่องจักร จะหมายความถึงค่าอะไรบ้าง
ตอบ	ค่าเครื่องจักร	หมายถึง	เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็น
ไปตามค�าจ�ากัดความว่าด้วย	“เครื่องจักร”	ตามมาตรา	4	
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	2520	และ
ประกาศส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่																	
ป.1/2545	และต้องมอียูใ่ช้ในโครงการทีไ่ด้รบัการส่งเสริมฯ	
นัน้จริงในวันเปิดด�าเนินการ

หากค่าเครื่องจักร ค่าติดตั้ง และค่าทดลองเครื่อง รวมอยู่
ในค่าเครื่องจักรเป็นมูลค่าเดียวกัน บริษัทจ�าเป็นจะต้อง
แยกออกมา เพื่อกรอกข้อมูลมูลค่าการลงทุนตามแบบขอ
อนุญาตเปิดด�าเนินการหรือไม่
ตอบ ค่าตดิตัง้และค่าทดลองเครือ่งสามารถรวมอยูใ่นมลูค่า
เครือ่งจกัรได้	โดยจะดจูากหลกัฐานการช�าระเงนิ	ทัง้นี	้กรณี
บนัทกึเป็นสนิทรพัย์	ต้องแสดงไว้ในงบการเงนิทีม่ผีูส้อบบญัชี
ตรวจสอบรับรองการมีอยู่จริงของสินทรัพย์ในรอบบัญชีนั้น	
ส่วนกรณบีนัทกึเป็นค่าใช้จ่าย	หรอืไม่ได้บนัทกึเป็นสนิทรพัย์	
ต้องแนบเอกสารหลักฐานการซื้อ	-	ขายนั้นด้วย

ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด�าเนินการ คือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
ตอบ	ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด�าเนนิการ	ให้หมายความถงึ	ค่าใช้จ่าย
ในการจัดตั้งบริษัทใหม่	ได้แก่	ค่าเดินทาง	ค่าทนายความ		
ค่าธรรมเนียม	และค่าหนังสือบริคณห์สนธิ	โดยให้ใช้มูลค่า
ที่บันทึกบัญชีไว้	และแนบเอกสารหลักฐานมาด้วย

-

-

1.

2.

3.

4.

5.

มาตรา	4	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	
พ.ศ.	2520	ระบุไว้ดังนี้
	 เครื่องจักร	หมายความว่า	เครื่องจักรที่
จ�าเป็นต้องใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	และ
เครื่องจักรที่จ�าเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างโรงงาน	
ซึง่รวมถงึส่วนประกอบ	อุปกรณ์	เครือ่งมอื	เครือ่งใช้	
และโครงโรงงานส�าเร็จรูปที่น�ามาติดต้ังเป็น																		
โรงงานด้วย
ประกาศส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	
ที่	ป.1/2545	ระบุเกี่ยวกับเครื่องจักรไว้ว่า

กรณซีือ้เครือ่งจกัร	ได้แก่	ค่าเครือ่งจกัร	และให้รวม
ถึงค่าตดิตัง้	ค่าทดลองเครือ่ง	ค่าวชิาการทีร่วมอยู่														
ในต้นทุนเครื่องจักร	เช่น	ค่าวิศวกร	ค่าออกแบบ	
ส�าหรับกิจการซอฟต์แวร์และกิจการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนกิส์	ให้รวมถงึค่าเครือ่งคอมพวิเตอร์และ
โปรแกรมด้วย
กรณกีารเช่าซือ้	หรือเช่าแบบลสิซิง่	ให้ใช้มลูค่าตาม
สัญญาเช่าซื้อ	หรือเช่าแบบลิสซิ่ง
กรณีเช่าเครือ่งจักร	ให้ใช้มูลค่าตามสัญญาเช่า	ท้ังนี	้
จะต้องมีการท�าสัญญาเช่ามากกว่า	1	ปี
กรณีเครื่องจักรที่บริษัทในเครือให้มาโดยไม่คิด											
ค่าตอบแทนและได้ระบุในค�าขอฯ	ให้ใช้มูลค่าตาม
บัญชีของบริษัทที่ให้เครื่องจักร	โดยใช้อัตรา																
แลกเปลี่ยน	ณ	วันยื่นค�าขอรับการส่งเสริมฯ
กรณีจ�านองเครื่องจักร	ให้ใช้ราคาทุนตามบัญชี

										ค่าเครื่องจักร	ค่าติดตั้ง	ค่าทดลองเครื่อง	หมายถึง
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10.

11.

12.

มูลค่าทรัพย์สินอื่นๆ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ตอบ มูลค่าทรัพย์สินอื่นๆ	หมายถึง

ในการขอรับการส่งเสริมฯ ในนามบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
การขอรบัการส่งเสรมิฯ ขยายกิจการ และกรณขีอรบัการ
ส่งเสรมิฯ โยกย้ายสถานประกอบการ การกรอกมูลค่าการ
ลงทุนจะแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ กรณีขอรับการส่งเสริมในนามบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่
นั้น	เงินลงทุนจะประกอบด้วย	ค่าก่อสร้าง	ค่าเครื่องจักร	
ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด�าเนนิการ	และมลูค่าทรพัย์สนิอ่ืนๆ	กรณี
ขอรับการส่งเสริมขยายกิจการ	เงินลงทุนจะประกอบด้วย	
ค่าก่อสร้าง	และค่าเครื่องจักร	ส่วนกรณีโยกย้ายสถาน
ประกอบการ	เงินลงทุนจะประกอบด้วยค่าก่อสร้าง	และ
มูลค่าสินทรัพย์อื่นๆ

ค่าปรับปรุงที่ดิน สามารถรวมเป็นมูลค่าการลงทุนในการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หรือไม่
ตอบ ค่าปรับปรุงที่ดิน	ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าที่ดิน	ไม่
อนุญาตให้รวมเป็นมูลค่าการลงทุนที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลได้

1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

ค่าอปุกรณ์ส�านกังานและยานพาหนะ	(เฉพาะกรณี
ขอรับการส่งเสริมฯ	ในนามบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่
และขอรบัการส่งเสรมิฯ	เพือ่โยกย้ายสถานประกอบการ
เท่านั้น)
ค่าสมัปทาน	ค่าประทานบัตร	และสินทรัพย์ทีเ่ก่ียวกับ
ทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่่ายให้กบัรฐั	โดยให้ใช้มลูค่า
ที่บันทึกบัญชีไว้	พร้อมแนบเอกสารหลักฐานด้วย

	 วนัทีบ่โีอไอไปตรวจสอบสถานประกอบการนัน้	บรษิทั
จะต้องเตรยีมผูม้หีน้าทีแ่ละความรูใ้นการจดัท�าบญัชขีองบรษัิท	
ไปชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ของบีโอไอด้วย	โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการ										
จัดท�าบัญชีของบริษัท	จะต้องน�าทะเบียนสินทรัพย์	และหลัก
ฐานประกอบการซือ้และช�าระเงนิ	เช่น	ใบส่งของ/ใบก�ากบัสนิค้า	
ใบขนสนิค้าขาเข้า	ใบเสรจ็รบัเงนิ	เป็นต้น	เพือ่มาพสิจูน์รายการ
เงินลงทุนของโครงการ

ตรวจสอบที่ตั้งโรงงาน/สถานประกอบการ	
ตรวจสอบกรรมวิธกีารผลิต	ต้องมกีรรมวิธกีารผลติ
จริงตามที่ได้รับอนุมัติ
ตรวจสอบเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ทีน่บัเป็นส่วนหนึง่
ของโครงการ	โดยรายละเอียดเครื่องจักรจะต้อง
ตรงกบัรายการเครือ่งจกัรในแบบค�าขออนญุาตเปิด
ด�าเนินการ	และจะต้องอยู่ในสถานประกอบการ
ครบทุกรายการ	และเครื่องจักรท่ีมีอยู่จะต้อง
สอดคล้องกบักรรมวธิกีารผลติทีไ่ดร้บัอนมุัตแิละมี
เครื่องจักรครบทุกกระบวนการผลิต
ตรวจสอบชนดิผลติภณัฑ์หรอืกจิการ	ต้องท�าการผลติ
ผลติภณัฑ์หรอืประกอบกจิการตรงกนัทีร่ะบุในบตัร
ส่งเสริมฯ	และ/หรือตามที่ได้รับอนุมัติ
ตรวจก�าลังการผลิต	ตรวจว่าข้ันตอนการผลิตที่
ส�าคัญมีอะไรบ้าง	และค�านวณก�าลังการผลิตของ
เครื่องจักร	เช่น	การจับเวลาการท�างานจริงของ
เครื่องจริง	รายงานผลการผลิตประจ�าวัน/สัปดาห์	
/เดือน	Spec	ของเครื่องจักร	เป็นต้น

การตรวจสอบสถานประกอบการ บีโอไอจะตรวจสอบ            
ในด้านใดบ้าง
ตอบ	เน้นมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ														
ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ	ดังนี้

13.

ข้อมูล	ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2555
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1,300

1,250

1,200

1,150

1,100

1,050

1,000

950

900

0

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-กรกฎาคม 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. - ก.ค.

2554 

112 

16 

64 

207 

133 

113 

220 

865 

131 

30 

61 

225 

143 

135 

239 

964 

36,736 

14,940 

7,789 

51,613 

52,497 

22,881 

81,670 

268,126 

30,840 

24,528 

10,191 

67,440 

58,414 

34,525 

143,080 

369,019 

3,917 

211 

361 

369 

240 

577 

11,221 

16,896 

5,228 

276 

345 

642 

164 

2,885 

11,836 

21,376 

255 

1,335 

1,001 

4,907 

1,062 

1,221 

1,564 

11,346 

1,430 

5,722 

460 

10,495 

4,456 

5,049 

1,363 

28,973 

11,093 

1,779 

12,852 

25,859 

31,626 

9,876 

6,750 

99,835 

18,653 

2,635 

11,680 

28,515 

36,603 

16,975 

11,102 

126,163 

หน่วย : ล้านบาท 

การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน

1,000

900

800

700

600

500

400

300

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)

 865 

 325 

 213 
 240 

 369,019 

 166,643 

 218,251 

 99,835 

 126,163 

 359  327 
 365 

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

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

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

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

0

 973 

 1,239 

 287,600 

 574,200 

 972 

 1,280 

 265,000 

 408,800 

2554 2554 2555 2555 2554 2554 2555 2555 
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ประเภทผลิตภัณฑ์

 268,126 

ส�านักสารสนเทศการลงทุน

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน

 964 

ม.ค. - ก.ค.

2555 

ม.ค. - ก.ค.

2554 

ม.ค. - ก.ค.

2555 

ม.ค. - ก.ค.

2554 

ม.ค. - ก.ค.

2555 

ม.ค. - ก.ค.

2554 

ม.ค. - ก.ค.

2555 

ม.ค. - ก.ค.

2554 

ม.ค. - ก.ค.

2555 

1,300

1,250

1,200

1,050

1,000

950

900

850

800

0

650,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

0

การอนุมติให้การส่งเสริมการลงทุนั
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โครงการอนุมัติ

ให้การส่งเสริมการลงทุน 

เดือนกรกฎาคม 2555

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน 
ศูนย์บริการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.16

1.11

1.19

1.12

1.11

1.11

1.11

1.16

1.12

1.11

1.11

99.00

195.00

55.00

175.34

100.00

35.10

94.80

316.00

320.00

364.00

1,138.00

315

452

94

20

99

56

345

74

150

431

500

จ.กระบี่

(เขต 3)

จ.เชียงราย

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.กระบี่

(เขต 3)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชุมพร

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

1. ไทยแมคเอสทีอาร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2. นายพีรเจต จึงรุ่งเรืองกิจ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3. ณชนน สยามอินเตอร์ฟู้ด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4. ศรีเจริญ ปาล์มออยล์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. โชคสมุทรมารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6. ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย-ออสเตรเลีย-ฝรั่งเศส)

7. พงษ์จิตต์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8. นำ้ายางศรีทอง (ระยอง) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9. เอ แอล ปาล์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10. จเีอฟพที ีนชิเิร (ประเทศไทย) จำากดั

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

11. อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟูดส์

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)

8,000 ตัน

พชื ผกั ผลไม้บรรจุภาชนะผนึก

และแช่แข็ง  20,000 ตนั

บรกิารรบัจ้างแช่แขง็ 2,000 ตนั

บรกิารรบัฝากห้องเยน็ 700 ตนั

นำา้มนัปาล์มดบิ 40,770 ตนั

และนำา้มนัเมลด็ในปาล์ม 3,240 ตนั

อาหารสำาเรจ็รปูและ

กึง่สำาเรจ็รปูแช่แข็ง 5,000 ตนั

พชื ผกั บรรจภุาชนะผนึก  

260 ตัน

อาหารจากธญัพชื 9,500 ตนั

พชื ผกั ผลไม้อบแห้ง 3,000 ตนั

และสิง่ปรุงแต่งอาหาร 10,000 ตนั

นำ้ายางข้น (CONCENTRATE 

LATEX)  29,300 ตนั

สกมิเครพและ / หรอืสกิมบลอ็ก

(SKIM CREPE / SKIM BLOCK)

2,100 ตัน

นำา้มนัปาล์มดบิและเมลด็ใน

ปาล์มอบแห้ง  14,850 ตนั

เนือ้ไก่ปรงุสกุแช่แขง็ 8,070 ตนั

อาหารสำาเรจ็รปูหรอื

กึง่สำาเรจ็รปูแช่แข็ง 11,016 ตนั

ห
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.5

1.11

1.11

1.12

1.11

1.17

1.7

1.12

1.18

1.16

1.11

1.6

1.11

1.11

1.9

1.11

1.14

183.00

81.68

157.98

79.00

20.00

105.55

235.00

126.50

108.10

32.90

23.25

16.00

49.50

160.52

49.89

575.00

38.10

135

102

125

123

88

95

34

83

44

23

65

230

250

1,834

2,457

151

41

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ประจวบคีรีขันธ์

(เขต 3)

จ.กระบี่

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.เลย

(เขต 3)

จ.กระบี่

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ราชบุรี

(เขต 2)

จ.กาญจนบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.กำาแพงเพชร

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

12. ไทย ฟู้ดส์ สไวน ไลน์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13. โชคชัยพิบูล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14. ซิก ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

15. เอเชียนนำ้ามันปาล์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16. นิตยา ไทยเคอรี่โปรดักส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17. ยูนิ ไบโอแมส จำากัด

(ร่วมทุนไทย-เกาหลี) 

18. ตระกูลเศรษฐี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19. ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20. นางสาวสินีนาถ อรรถมานะ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21. เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22. จิตรมาสเทรดดิ้ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23. ราชบุรีอาหาร จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24. เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25. ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26. ซพีเีอฟ (ประเทศไทย) จำากดั (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

27. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

28. ซีแอนด์เอ ไรซ์มิล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลกูสกุร 88,400 ตัว

บะหมีก่ึง่สำาเรจ็รปู 8,640 ตนั

เครือ่งดืม่จาก พชื ผกั ผลไม้

บรรจภุาชนะผนกึ 10,000 ตนั

นำา้มนัปาล์มดบิ 82,080 ตนั

และเมลด็ในปาล์มอบแห้ง 21,600 ตัน

สิง่ปรงุแต่งอาหาร  1,392 ตนั 

ขีเ้ลือ่ยอดัก้อน/แท่ง 120,000 ตนั

อบพชืและไซโล 120,000 ตนั

นำา้มนัปาล์มดบิและเมลด็ใน

ปาล์มอบแห้ง 9,400 ตนั

นำา้มันสงัเคราะห์จากเศษพลาสตกิ

6,300 ตัน

นำา้ยางข้น 

(CONCENTRATE LATEX) 

13,190 ตัน

อาหารสำาเรจ็รปูแช่แข็ง 500 ตนั 

ซอสสำาเรจ็รปูแช่แข็ง 200 ตนั

และผลไม้ทอดแช่แข็ง 200 ตนั

อาหารสตัว์ 792,000 ตนั

ขนมขบเคีย้ว 600 ตัน

ผลติภณัฑ์อาหาร 62,000 ตนั 

ไก่ชำาแหละ 128,420 ตัน

และอาหารสำาเรจ็รปู กึง่สำาเรจ็รปู

จากเนือ้ไก่แช่แข็ง  9,000 ตนั

ผงชรูส (MONOSODIUM 

GLUTAMATE) 46,000 ตนั

และ GLUTAMIC ACID 

5,000 ตัน

ข้าวคดัคณุภาพ 21,600 ตนั
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.4

1.16

1.11

1.5

1.5

1.5

1.6

1.6

1.11

1.13

1.6

84.00

35.00

26.60

106.00

75.00

75.00

258.00

433.00

652.89

279.00

1,152.50

58

15

40

8

18

18

50

120

154

19

198

จ.กาญจนบุรี

(เขต 2)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.พังงา

(เขต 3)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.ตรัง

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

29. ไอออนิค จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ฟิลิปปินส์)

30. เมืองใหม่ กัตทรี จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)

31. MR. YOSUKE SAWAIRI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

32. ลักษณ์ธนากุล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

33. นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

34. นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

35. บลูฟาโล่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

36. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลด์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

37. เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จำากดั (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - ต่างชาติ)

38. สยาม มอดิฟายด์สตาร์ซ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

39. เบทาโกร จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - แคนาดา)

ปุย๋อินทรย์ี 10,800 ตนั

ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)

696 ตัน

อาหารทะเลอบแห้ง 660 ตนั 

ไข่ไก่ 51,859,200 ฟอง

เลีย้งไก่เนือ้ 2,340,000 ตวั

เลีย้งไก่เนือ้ 2,340,000 ตวั

อาหารสตัว์นำา้  72,000

อาหารสตัว์บก  27,360

อาหารสตัว์เลีย้ง 8,640

อาหารสตัว์นำา้ 100,000 ตนั

สตัว์นำา้แช่แข็ง 15,840 ตนั

แป้งแปรรปู (MODIFIED STARCH)

7,200 ตัน

อาหารสตัว์ 432,000 ตนั

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

2.18

2.14

2.16

38.00

514.00

222.00

5

45

37

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

1. ยามาคนิ (ประเทศไทย) จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

2. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

(ร่วมทนุไทย - ฮ่องกง - อติาล ี- สงิคโปร์)

3. สยาม เซร่า เอฟ บ ีจำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

การตัดและแปรรูปโลหะ 2,400 ตนั

ท่อเหลก็ไร้สนมิ 10,800 ตนั

ชิน้ส่วนเหลก็ทบุ 2,200 ตนั

(COLD FORGING PARTS)
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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)

3.12

3.9

3.15

3.1

3.1

3.7

3.7

3.12

4.3

4.2

4.10

4.2

4.10

4.10

25.79

82.10

60.00

64.40

52.00

28.00

25.50

12.00

45.00

62.50

345.00

45.70

210.00

10.50

90

150

300

20

6

182

51

417

40

100

142

27

635

19

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.ชัยภูมิ

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.เพชรบุรี

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

1. ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรีส์

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

2. เมดิเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3. ฟอร์โมซ่า อาร์ต จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

4. ไทยซาคาเอะเลซ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

5. เอชเล่อร์ ไทยนิต จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สวิตเซอร์แลนด์) 

6. ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำากัด

(ร่วมทนุอนิเดยี - สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์)

7. รีวา จิวเวลส์ จำากัด

(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

8. ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

1. MR. ZHAO YAN

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

2. นิตโต้ โกกิ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

3. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ 

เวิร์ค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4. เอคโค่ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. เอ็มเอสเอสแอล ดับเบิ้ลยูเอช 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

6. MR.GREGORY HORWILL

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ของเล่นบงัคบัวิทยุพร้อมรโีมท

357,000 ชดุ

ถุงยางอนามัย 196,992,000 ชิน้

ไม้กรอบรปู 18,000,000 ฟุต

และกรอบรปู 250,000 ช้ิน

ผ้าลกูไม้ 756,000 ตารางเมตร 

ผ้าถกั (KNITTED FABRIC) 

2,700,000 เมตร

เครือ่งประดบัและชิน้ส่วน

57,000 ชิน้

เครือ่งประดบัและชิน้ส่วน

200,000 ชิน้

ของเล่น 10,950,000 ช้ิน

ผลติภณัฑ์โลหะ เช่น CASING,

TUBING และ LINE PIPE 

20,000 เมตรกิตัน

เครื่องอัดอากาศหรือก ๊าซ 

1,320,000 เครือ่ง

และอปุกรณ์เคร่ืองอดัอากาศหรอื

ก๊าซ 1,320,000 ชดุ

ชิน้ส่วนตัวถงัรถยนต์

จากการป๊ัมขึน้รูป 7,200,000 ช้ิน

แม่พมิพ์ 950 ชดุ

ชดุสายไฟสำาหรบัยานพาหนะ

3,500,000 ชดุ

ชิน้ส่วนสำาหรบัยานพาหนะ

เช่น CANOPY WINDOW 

25,000 ชิน้
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.2

และ

4.3

4.3

4.2

4.3

4.3

4.2

4.2

และ 

4.3

4.10

4.2

4.3

4.10

4.10

4.00

187.40

190.00

12.00

1.90

70.40

15.00

200.00

159.20

270.00

539.90

318.50

121

110

297

10

6

75

140

39

20

15

122

308

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

7. ไอ.ดี.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8. ยูนิออน เซอิมิซึ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

9. ยูนิตี้ เพาเวอร์เทรน จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

10. นางสาวธัญญรศัม์ เหลอืงวฒันกลุ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11. ดี เมทัลชีท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12. ไทย เยอรมัน โปรเซสซิ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13. ฉัตรพร ช็อป (2005) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14. เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

15. MR. JAE HO YU

(ร่วมทุนไทย-เกาหลีใต้)

16. ซมัมทิ แอดวานซ์ แมททเีรยีล จำากดั

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17. คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

18. ทาคาตะ - ทีโอเอ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ฮอลแลนด์ - ญี่ปุ่น)

ชิน้ส่วนโลหะขึน้รปู เช่น STUD, 

CLAMP 1,000,000 ช้ิน

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ เช่น 

เครือ่งผสมอาหารสตัว์ 

สายพานลำาเลยีง 1,150 ชุด

สลกัภณัฑ์ 1,100,000,000 ช้ิน

อุปกรณ์ของรถก่อสร้าง

และทำาเหมอืง เช่น 

ห้องควบคมุ (CABIN)  2,000 ชดุ

และชิน้ส่วนโลหะข้ึนรปู  3,600 ตนั

ผลติภณัฑ์โลหะ เช่น 

แผ่นหลงัคาเหลก็และครอบหลังคา  

800 ตัน

ผลติภณัฑ์โลหะ เช่น 

แผ่นหลงัคาเหลก็

และครอบหลงัคา 1,800 ตนั

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์สำาหรบั

งานอุตสาหกรรม 120 เครือ่ง

อุปกรณ์จบัยึด 100,000 ชุด

ชิน้ส่วนเครือ่งจกัรและอปุกรณ์

ชิน้ส่วนโลหะข้ึนรปู 170 ตนั

แผ่นฉนวนกนัความร้อนและ

กนัเสยีงสำาหรบัยานพาหนะ 

(FELT SHEET) 

3,500,000 ตารางเมตร

แม่พมิพ์ (MOULD) 80 ชุด

และการซ่อมแซมแม่พมิพ์

(REPAIR MOULD) 100 ชุด

ชิน้ส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรปู 

(BLANK PART)

355,000 ตัน

ชิน้ส่วนระบบส่งกำาลงั เช่น 

OIL PUMP COVER และ 

BEARING RETAINER 

996,000 ชิน้ 

เข็มขัดนิรภัยและชิ้นส่วนสำาหรับ

เข็มขัดนริภยั 4,800,000 ชุด

ถงุลมนริภยั 4,400,000 ชุด

พวงมาลัยและโครงพวงมาลัย 

4,204,000 ชดุ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.19

4.10

4.10

4.3

4.2

4.2

4.10

4.3

4.10

4.10

4.2

4.10

4.3

4.3

493.30

417.50

160.00

5.50

3.00

25.00

220.00

29.00

200.00

160.00

220.00

118.60

178.40

480.00

1,190

37

46

28

47

74

58

138

28

38

70

41

10

377

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

19. ซียูอีแอล จำากัด

(ร่วมทุนไทย-เบอร์มิวดา)

20. บ๊อช ออโตโมทีฟ

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

21. MR. AKIRA KONDO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

22. เอ.ไอ. อินดัสตรี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23. พรอสแพค ทูล แอนด์ ดาย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24. มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

25. ไทย ทาซึมุ เทค จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

26. นิติคาสติ้ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

27. ไทยซัมมิท เอนจิเนียริ่ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

28. MR. YUSUKE KURATA 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

29. มิตซุย ไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

30. MR. MASAKI FUKUDA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

31. ทานากะ พรีซิสชั่น 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

32. สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

โครงสร้างโลหะสำาหรบังานก่อสร้าง

หรอืงานอตุสาหกรรม PLATFORM 

และการซ่อม PLATFORM 

34,320 ตัน

แม่ป๊ัมเบรก (TANDAM MASTER

CYLINDER) 1,970,000 ชุด

ชิน้ส่วนโลหะสำาหรบัยานพาหนะ 

24,776,433 ชิน้

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น 

LEVER GOVENOR, TILLER และ 

FORK SHIFT 560 ตัน

แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

360 ชดุ

วงล้อสำาหรบัเจยีระไน 

(GRINDING WHEEL)  828 ตนั

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น 

BRACKET  2,553,600 ช้ิน

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น STRIKING 

BLADE, OIL NOZZLE, 

HAMMER 3,000 ตัน

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น

CONNECTING ROD 

1,034,400 ชิน้

ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น WATER 

PUMP BODY และ OIL PUMP 

COVER  810,000 ชิน้

วงล้อสำาหรบัเจยีระไน 

(GRINDING WHEEL) 1,230 ตนั

ชิน้ส่วนโลหะขึน้รปู สำาหรบัยานพาหนะ

เช่น ท่อหรอืข้อต่อของ POWER 

STEERING PUMP

2,000,000 ชิน้

ชิน้ส่วนโลหะข้ึนรปู เช่น 

VALVE SPRING RETAINER  

200 ตัน

ช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ประกอบ

ห้องนำา้และห้องครวั เช่น 

ก๊อกนำา้ วาล์วและฝักบวั  

1,067 ตัน 
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.10

4.2

และ 

5.5

4.3

4.10

4.10

4.10

4.3

4.3

4.4

4.2

4.3

4.3

4.10

650.10

304.00

2,961.50

110.50

105.60

130.00

134.80

70.00

60.60

25.00

70.00

65.80

191.60

300

47

298

19

18

18

40

20

20

21

100

50

44

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

33. โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

34. ซากามิ พีซีโอ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

35. ทานากะ พรีซิสชั่น 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

36. เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

37. สยามเอทีอุตสาหกรรม จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

38. สยามเอทีอุตสาหกรรม จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

39. คุมิ (ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

40. เอ็มแอนด์เค พรีซิชั่น

(ไทยแลนด์) จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

41. ยูนิออน เซอิมิซึ 

(ไทยแลนด์) จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

42. ยาจิม่า กิเคน (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

43. ดอง มิน (ไทยแลนด์) จำากัด 

(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

44. อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

45. สยามไอชิน จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

วงล้ออลมูเินยีมอัลลอย 

800,000 วง 

ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนกิส์ เช่น 

PROCESSED PRINTED CIRCUIT 

BOARD 550,000 ช้ิน

และช้ินส่วนท่ีใช้กับเครือ่งจกัร เช่น

แผ่น CARRIER  730,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น 

ROCKER ARM 13,020,000 ชุด

OXYGEN SENSOR 

สำาหรบัยานพาหนะ

2,788,200 ชิน้

DRUM BRAKE 640,000 ช้ิน

CARRIER DIFFERENTIAL CASE 

256,000 ชิน้

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น

TRUNK SIDE เป็นต้น 

595,020 ชิน้

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น 

CYLINDER BLOCK

และ CRANK CASE 216 ตนั

การเคลอืบผวิ 

(SURFACE TREATMENT) 

3,528,000,000 ช้ิน

เครือ่งจกัรและชิน้ส่วนเครือ่งจักร

ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม

และการซ่อมแซมหรือดัดแปลง

เครือ่งจกัรทีผ่ลติเอง 350 ชุด

ชิน้ส่วนเครือ่งจกัรทีม่กีารออกแบบ

ทางวิศวกรรม 1,750 ช้ิน

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น HUB WHEEL,

CASE COVER และ CASE 

MISSION  310 ตนั

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น FRAME,

PLATE  และ COVER  800 ตนั

กรอบประตูรถยนต์ (DOOR 

FRAME FOR AUTOMOBILE) 

453,600 ชดุ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.3

4.10

4.2

4.4

4.10

4.3

4.10

4.2

และ 

4.17

4.3

4.2

4.2

4.3

4.10

4.2

240.00

88.90

91.00

104.60

1,179.10

195.50

975.00

10.00

43.00

45.10

11.00

15.10

250.00

279.60

92

33

400

176

442

56

300

16

14

25

22

26

265

47

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

46. MR. SEIJI YAMAGUCHI 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

47. วาย เอส ภัณฑ์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

48. เจตาแบค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

49. ซินเซอิ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

50. เอฟ - เทค เอ็มเอฟจี

(ไทยแลนด์) จำากัด 

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

51. มิยาเกะ เซกิ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

52. โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

53. ชิโยดะ โคเกียว (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

54. เคพีเอ็น ซากากุชิ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

55. โกลด์ เทรสเซอร์ โมลด์ จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

56. MR. YUKIHIKO NAGAOKA 

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - ไต้หวัน)

57. MR. YUKIHIKO NAGAOKA 

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - ไต้หวัน)

58. ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) 

จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)

59. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น 

LINEAR SHAFT 1,480 ตนั 

ชิน้ส่วนโลหะสำาหรบัยานพาหนะ

เช่น PANEL SUB ASSY และ 

PILLAR SUB ASSY 

7,100,000 ชิน้

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ เช่น

BOILER, ECONOMIZER, 

DEAERATOR 250 ชดุ

การเคลอืบผวิ 

(SURFACE TREATMENT) 

120,849 ตัน

ชิน้ส่วนโลหะสำาหรบัยานพาหนะ

เช่น SUBFRAME, LOWER & 

UPPER ARM. AXLE BEAM และ 

ARM TRAILING  

5,500,000 ชิน้

ชิน้ส่วนโลหะข้ึนรปู 

เช่น เฟือง และ BALANCE WEIGHT 

1,008 ตัน 

วงล้ออลมูเินยีมอัลลอย 

1,200,000 วง 

เครือ่งตัดท่อ (TUBE BENDER

MACHINE) 40 ชดุ

ชิน้ส่วนเครือ่งจกัร เช่น 

TOOLING 50 ชดุ

และการซ่อมแซมอุปกรณ์-

เครือ่งจกัร 10 ชดุ

ชิน้ส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรปู 240 ตนั

ชิน้ส่วนแม่พมิพ์และ

ชิน้ส่วนเครือ่งจกัร 8,500 ช้ิน

แม่พมิพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

ทีผ่ลติเอง 130 ชดุ

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น SAFETY

PLATE และ BACK PLATE  400 ตนั

ยางรถจกัรยานยนต์ 

3,600,000 เส้น

ชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์เครือ่งจกัร

กลทางการเกตร เช่น จอบหมนุ 

(ROTARY TILLERS)  57,000 ชดุ
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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)

4.10

4.10

4.10

4.3

5.3

และ 

5.5

5.3

และ 

5.5

5.5

5.5

5.8

5.8

5.3

640.00

399.20

318.20

560.00

68.00

18.70

9,228.80

499.40

5.00

20.00

30.00

57

100

18

17

62

164

1,646

184

-

15

65

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

60. ไทย บียอนซ์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

61. เอม็แอนด์ท ีอลัไลด์ เทคโนโลย ีจำากดั

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

62. จิบูฮิน (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

63. ยูอาสะ ซาโต (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

1. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ต่างชาติ)

2. ไพรมัส ซอร์ซ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3. โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4. ทีดีเค (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5. MR. DAVID MARCEL LUC 

TEIRLYNCK

(หุ้นลักเซมเบิร์กทั้งสิ้น)

6. ฮิวแมนิก้า จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7. แดซัง เม็ทเทิลส์ จำากัด

(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น 

PLUNGER, CYLINDER

และ PLATE ASSY  2,940 ตนั

คนัเกยีร์ (SHIFT LEVER) 

2,463,600 ชุดชิ้นส่วนสำาหรับ

ระบบส่งกำาลงั เช่น 

CRANK CASE และ PIN ASSY  

820,000 ชิน้

FLANGE ASSY 700,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนสำาหรบัเบรก เช่น WAY  

ASSY และ BOLT UNION 

8,500,000 ชิน้

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น 

RING GEAR และ PLATE 

1,168,000 ชิน้

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น CRANK SHAFT

115,000 ชิน้

ช้ินส่วนพลาสตกิสำาหรบัผลติภณัฑ์

อเิลก็ทรอนกิส์ และเครือ่งใช้ไฟฟ้า

8,800 ตัน

อุปกรณ์ทีใ่ช้กบัเครือ่งใช้ไฟฟ้า

และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนกิส์ เช่น

ชิน้ส่วนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

HEATER และแอร์ 2,963,300 ชิน้

SEMICONDUCTOR 

12,939,000,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนสำาหรบัอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น RARE EARTH 

MAGNET WITH PLATING 

40,135,000 ชิน้

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบั

ผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์และ

เครือ่งใช้ไฟฟ้า 600 ตนั
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

5.5

5.3

5.5

5.5

5.5

5.5

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.5

5.5

5.3

และ 

5.5

190.00

90.60

14.10

845.00

1,068.90

683.80

2.50

6.28

1.90

31.00

4.00

15.00

5.00

23.00

759

140

3

98

85

74

141

15

11

26

12

80

5

12

จ.สิงห์บุรี

(เขต 3)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

8. ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

9. ไฮแกสเค็ท พลาสติก กรุ๊ป

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

10. ทีเอสพี - ที จำากัด

(หุ้นฮ่องกง - เกาหลี) 

11. เอเลซิส เอเชี่ยน จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

12. โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

13. พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

14. เอส เอส บี (กรุงเทพ) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15. MR. SAVRAJ SINGH NARULA

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

16. พรีเมียม เทคโนโลยี เอเชีย จำากัด

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

17. เจ ซี เอ็ม อาร์ จำากัด

(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

18. สตูดิโอ ทรี จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

19. ดูคอมมัน เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

20. คา รมั อนิดสัตรี ้(ไทยแลนด์) จำากดั

(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)

21. คา รมั อนิดสัตรี ้(ไทยแลนด์) จำากดั

(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)

ชิน้ส่วนสำาหรบัอุปกรณ์

ผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์

เช่น LENS  21,424,500 ช้ิน

ชิน้ส่วนเครือ่งใช้ไฟฟ้า เช่น

ยางประตตููเ้ย็น  (DOOR GASKET)

5,040,000 ชิน้

ชิน้ส่วนสำาหรบัอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนกิส์  3,600 ช้ิน 

ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนกิส์สำาหรบั

ยานยนต์ ได้แก่ ELECTRONIC 

CONTROL UNIT 2,115,500 ชิน้

TRANSISTOR และ DIODE

2,721,600,000 ชิน้

PHOTO - MOS RELAY 

92,500,000 ชิน้

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ชิน้ส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม

70,000 ชิน้

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบั

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและผลติภัณฑ์

อิเลก็ทรอนกิส์ เช่น หลอดไฟ,   

เครือ่งซักผ้า, ตู้เย็น, โทรทัศน์          

และเครือ่งปรบัอากาศ 150 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบั

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและผลติภัณฑ์

อิเลก็ทรอนกิส์ เช่น หลอดไฟ, 

เครือ่งซักผ้า, ตู้เย็น, โทรทัศน์

และเครือ่งปรบัอากาศ 970 ตนั
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

5.4

5.4

5.3

และ 

5.5

5.5

5.8

5.8

5.8

5.8

5.5

5.5

5.5

5.3

5.5

5.5

38.50

4,099.40

631.60

1,320.00

2.00

7.90

3.34

2.00

44.90

30.00

23.60

226.70

100.00

79.37

33

2,850

931

870

22

4

17

13

50

38

19

124

65

292

จ.เพชรบุรี

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

22. ไอซ์ แอลอีดี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23. ฟูไน (ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ฮ่องกง) 

24. พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง 

อยุธยา จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

25. ทีดีเค (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

26. อินไวเซอร์ จำากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

27. เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

28. เอดีโอซี ซอฟต์แวร์ 

ดีเวลล็อปเม้นท์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สวิตเซอร์แลนด์)

29. ที โอ แอนด์ ไอ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - เบลเยี่ยม)

30. จูบุ เทคโน (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

31. เอ็ม เอ็ม ซี อีเล็คทรอนิคส์

(ไทยแลนด์) จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

32. ไทย เอ็นเจอาร์ จำากัด 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

33. อมากาซากิ ไพพ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

34. ไทย ฮามาตะ เทคโน จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

35. เบรดี้ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

จอแสดงผล 8,000 ตารางเมตร

เครือ่งรบัโทรทศัน์ เช่น LCD 

และ LED TELEVISION  

6,028,500 เครือ่ง

WIRING DEVICE 

138,638,000 ชิน้

BREAKER 15,768,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนสำาหรบั HARD DISK DRIVE 

เช่น MAGNET 

และ RARE EARTH MAGNET  

466,560,000 ชิน้ 

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ชิน้ส่วนสำาหรบัอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น INSULATOR, 

SHIELE FRAME และ SPRING 

136,000,000 ชิน้

ชิน้ส่วนสำาหรบัอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนกิส์

เช่น SURGE SERIES 

22,671,000 ชิน้

INTEGRATED CIRCUIT (IC) 

58,116,000 ชิน้

ชิน้ส่วนท่อโลหะสำาหรบั

เครือ่งใช้ไฟฟ้า เช่น 

ชิน้ส่วนท่อทองแดงขึน้รปู 

140,287,000 ชิน้

SEMICONDUCTOR เช่น 

INTEGRATED CIRCUIT 

540,000,000 ชิน้

ชิน้ส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรปู 

สำาหรบั HARD DISK DRIVE 

เช่น DAMPER  

925,056,000 ชิน้
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.3

5.8

5.3

5.5

280.00

505.00

595.00

119.30

497.90

825.10

92.90

463.37

2.42

77.50

438.00

41

101

125

60

525

159

72

216

21

230

160

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

36. โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

37. โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

38. โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

39. พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

40. ฟูจิคุระ เอสเอชเอส จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

41. ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

42. ทรานสตรอน (ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุ่น - สิงคโปร์)

43. เอเล็ตโต้ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

44. ควิดแลบ จำากัด 

(ร่วมทุนไทย-อินเดีย) 

45. MR. JUNJI TETSUO 

(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ฮ่องกง)

46. สีมา เทคโนโลยี จำากัด 

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

TANTALUM CAPACITOR 

144,000,000 ชิน้

MICRO CHIP RESISTOR 

9,460,800,100 ชิน้

INTEGRATED CIRCUIT 

390,620,100 ชิน้

และ WAFER TESTING 

8,410,000,000 ชิน้

MAGNETIC RELAY 

4,101,900 ชิน้

ชิน้ส่วนโลหะสำาหรบั

ผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

102,000,000 ชิน้

MINIATURE BALL BEARING

120,000,000 ชิน้

ELECTRONIC CONTROL UNIT 

(ECU) 390,000 ชิน้

TRANSFER CASE CONTROL 

MODULE (TCCM) 64,600 ชิน้

DATA RECORDING 

MODULE (DRM) 180,000 ชิน้

CIRCUIT BREAKER 

2,600,000 ชิน้ 

ซอฟต์แวร์

WIRE HARNESS สำาหรบั

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์

7,900,000 ชิน้

THERMAL PROTECTOR 

396,000,000 ชิน้

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.12

6.12

16.60

32.50

11

12

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

1. ยเูนีย่นนฟิโก้ จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

2. ทสจึย่ิา (ประเทศไทย) จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

พลาสติกสำาหรบังาน

อุตสาหกรรมต่างๆ 220 ตนั

ผลติภณัฑ์พลาสติกหรอื

เคลอืบด้วยพลาสติก 

2,000,000 ชิน้ห
ม
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.15

6.12

6.1

และ

6.18

6.12

6.12

6.12

6.12

6.16

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

2.50

70.00

775.00

307.60

369.60

335.00

34.50

60.00

125.00

63.20

37.20

106.00

126.60

160.00

30.00

16

8

68

34

44

24

8

29

200

308

414

16

40

630

20

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชัยภูมิ

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

3. เอส.ที.ไรซิ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4. อิมโก้ ฟู้ดแพ็ค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. มิตรผล ไบโอฟูเอล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6. แอมพาเซ็ท 

(ประเทศไทย) จำากัด 

(ร่วมทุนเบลเยี่ยม - สหรัฐฯ)

7. 3 เอ็ม อินโนเวชั่น 

(ไทยแลนด์) จำากัด 

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

8. ไทย เอ็นโอเค จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

9. แอลพลา แพคเกจจิ้ง 

(ประเทศไทย) จำากัด 

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

10. ฮวนชวน เอฟดี

แพ็คเกจจิ้ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)

11. โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์ - สหรัฐฯ)

12. แพน อินโนเวชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

13. พี ไอ อินดัสทรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

 

14. ไทย อ๊อฟเซท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15. ไดโฮ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

16. วาวา แพค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17. ไทเซอิ พลาส 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

กระดาษเคลอืบสารเคมี 

28,704,000 ตารางเมตร

ฝาขวดพลาสติก 916 ตนั

แอลกอฮอล์ 95% และ

เอทานอล 99.5%  

79,200,000 ลติร 

MASTERBATCH 9,000 ตนั

แผ่นใยขัดย่ีห้อสกอ็ตไบรท์

5,206,000 ตารางเมตร

ชิน้ส่วนยางสงัเคราะห์

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ 

140 ตัน

ขวดพลาสติก 

40,000,000 ชิน้

ฉลากสนิค้าพมิพ์ 

838,656,000 ชิน้

WIPER 70,000,000 ช้ิน

MOP 500,000 ชิน้

SWAB 500,000,000  ช้ิน

SCRUB PAD 300,000 ช้ิน

PILLOW WIPE 300,000 ช้ิน

 

COMPOUNDED RUBBER 

26,910 ตัน

COMPOUNDED RUBBER 

28,800 ตัน

บรรจภุณัฑ์พลาสตกิ 

13,500 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบั

งานอุตสาหกรรม 1,357 ตนั

กระสอบพลาสติกสาน 

6,000 ตัน 

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบังาน

อตุสาหกรรมต่างๆ เช่น เครือ่งใช้

ไฟฟ้าและยานยนต์ 1,300,000 ชิน้
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.12

6.12

6.5

6.12

6.2

6.12

6.1

6.12

6.12

6.14

6.12

6.12

6.12

6.12

40.00

78.00

210.50

195.50

111.70

78.30

164.00

78.00

134.00

22.00

4.50

28.00

144.00

473.30

32

40

200

45

91

124

50

21

59

201

72

48

24

353

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.กาญจนบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

18. อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

19. ไทย โยชิโมโตะ โค้ทติ้ง จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

20. โรงงานเภสัชกรรมเกร็ทเตอร์

ฟาร์ม่า จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21. โคล่อน อินดัสตรี้ 

(ประเทศไทย) จำากัด

22. เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23. ได - ดอง อีเล็คทรอนิคส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

24. เอ็มซีเอสไมนิ่ง อินดัสทรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25. อิโนแอ็ค อินดัสตรี้ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

26. ซินเทอร์ พลาส ไทย จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อินเดีย - สิงคโปร์ 

- ไอร์แลนด์)

27. กระดาษสหไทย อตุสาหกรรม จำากดั

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

28. อินเตอร์ โปรไฟล์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29. เจ.เอส. อตุสาหกรรมพลาสตกิ จำากดั

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

30. อาซาฮีคาเซอิพลาสติก

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

31. มิซูโน พลาสติก จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิน้ส่วนพลาสติก 1,150 ตนั

ชบุเคลอืบผวิด้วยพลาสตกิ

3,350 ตัน

ยาสำาหรบัรกัษาคน 

ยาเมด็ 470 ตัน  

ยาแคปซูล 40 ตัน

ยาผง 80 ตัน  ยานำา้ 300 ตนั 

ยาครมี ยาข้ึผึง้ ยาเจล 75 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติก 

132,200,000 ชิน้

และผลติภณัฑ์พลาสติก

19,800,000 ชิน้

สารเคมีทำาความสะอาด 7,500 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติก  3,220 ตนั

แคลเซียมคาร์บอเนต

120,000 ตัน

FOAM SHEET 1,480 ตนั

ผลติภณัฑ์พลาสติก เช่น 

ถงัพลาสติก ถงับำาบดันำา้เสยี

และถงับรรจสุารเคม ี6,374 ตนั

กระดาษแข็ง 172,300 ตนั

ผลติภณัฑ์พลาสติก

และชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ 4,220 ตนั

ถงุพลาสติก 3,650 ตัน

COMPOUNDED PLASTIC 

6,500 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ 540 ตนั
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.16

6.12

6.15

6.12

6.11

27.20

183.40

90.20

514.80

30.80

16.00

13.20

14.20

5.00

6.00

438.60

325.70

620.00

4

30

100

257

194

10

12

21

45

15

200

35

41

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ราชบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

32. นิตโต เดนโกะ แมททีเรียล

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)

33. นิตโต เดนโกะ แมททีเรียล

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)

34. อาร์มสตรอง รับเบอร์ เทคโนโลยี

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

35. เทคโน เรซิน จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

36. ทาเคอิ พลาสติก 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

37. ไทย มิคามิ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

38. แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเบลเยี่ยมทั้งสิ้น)

39. เอฟ.เค.ฟาโค (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

40. ที ที แอนด์ เค โปรโมชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

41. นาย กุลโชค โพธิ์พัฒนชัย

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

42. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

43. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)

44. MR. KATSUYA TAKAHADHI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

INDUSTRIAL TAPE 

3,500,000 ตารางเมตร

ผลติภณัฑ์จากยางสงัเคราะห์ 

5,360 ตัน

ผลติภณัฑ์จากสงัเคราะห์

220 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ 1,680 ตนั 

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ 620 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติก 14 ตนั

MASTERBATCH 600 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติก

และผลติภณัฑ์พลาสตกิ 20 ตนั

สิง่พมิพ์ต่างๆ 420 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติก

และผลติภณัฑ์พลาสตกิ 400 ตนั

กล่องกระดาษลกูฟกู 

59,900 ตัน

ขวดพลาสติกกึง่สำาเรจ็รปู

(PREFORM) 13,300 ตนั

CO - POLYESTER RESIN

3,000 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.12

7.12

40.00

6.00

11

20

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

1. MR. NORIO TOMINAGA

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

2. เค เอน็ ท ีอนิเตอร์เทรด จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วนและ

ผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วนและ

ผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.12

7.12

7.12

7.12

7.13

7.12

7.9

7.9

7.9

7.1

7.1

7.12

7.8.2

7.12

7.15

7.15

10.00

10.00

10.00

20.00

15.00

1.50

150.00

198.59

62.00

383.00

386.00

21.80

234.00

15.00

6.00

5.00

5

2

4

8

45

31

18

35

20

14

14

3

4

5

4

15

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

สระบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

3. นายคาซูโนริ สึรูมิ

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4. MR. TATSURO SUZUKI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5. MR. TAKUROH SHIBUYA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6. บอร์ดเวย์ อินดัสตรีส์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

7. มาห์เล เซอร์วิสเซล 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

8. จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

9. ชุติภา มารีน ออยส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย 

พีพี 10 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11. บิ๊กซี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12. อินฟินิท กรีน จำากัด

(ร่วมทุนไทย - จีน - ไต้หวัน)

(โครงการที่ 1)

13. อินฟินิท กรีน จำากัด

(ร่วมทุนไทย - จีน - ไต้หวัน)

(โครงการที่ 2)

14. MR. KAZUHIRO SHIOMI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

15. ไอ.พี.พี. (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16. MR. SATOSHI TAJIMA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

17. MR. PAUL ANTHONY 

WRENTED

(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

18. นายอนุตร จาติกวณิช

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วนและ

ผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วนและ

ผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วนและ

ผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วนและ

ผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

สำานกังานปฏบิติการภมูภิาค

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วนและ

ผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ขนส่งทางเรอื 1 ลำา

ขนส่งทางเรอื 1 ลำา

ขนส่งทางเรอื 1 ลำา

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

5 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

5 เมกะวัตต์

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

พฒันาอาคารสำาหรบั

โรงงานอุตสาหกรรม

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ั
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.8

7.8

7.8

7.8

7.8

7.8

7.8

7.9

7.9

7.9

7.9

7.9

7.9

7.9

40.10

79.90

52.00

55.90

109.90

50.30

25.70

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

2

2

2

2

2

2

26

1

1

1

1

1

1

1

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

19. ไทคอน อินดัสเทรียล 

คอนเน็คชั่น จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สิงคโปร์ -

จีน - ฮ่องกง)

20. ไทคอน อินดัสเทรียล 

คอนเน็คชั่น จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สิงคโปร์ -

จีน - ฮ่องกง)

21. ไทคอน อินดัสเทรียล 

คอนเน็คชั่น จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สิงคโปร์ -

จีน - ฮ่องกง)

22. ไทคอน อินดัสเทรียล 

คอนเน็คชั่น จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สิงคโปร์ -

จีน - ฮ่องกง)

23. ไทคอน อินดัสเทรียล 

คอนเน็คชั่น จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สิงคโปร์ -

จีน - ฮ่องกง)

24. ไทคอน อินดัสเทรียล 

คอนเน็คชั่น จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สิงคโปร์ -

จีน - ฮ่องกง)

25. เหมราช สระบรุทีีด่นิอตุสาหกรรม จำากดั

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26. เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

27. เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

28. เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29. เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

30. เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

31. เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

32. เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม

ขนส่งทางเรอื 1,088 ตนักรอส

ขนส่งทางเรอื 1,088 ตนักรอส

ขนส่งทางเรอื 1,088 ตนักรอส

ขนส่งทางเรอื 1,088 ตนักรอส

ขนส่งทางเรอื 1,088 ตนักรอส

ขนส่งทางเรอื 1,088 ตนักรอส

ขนส่งทางเรอื 1,088 ตนักรอส
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.9

7.9

7.9

7.1

7.9

7.1

7.1

7.15

7.13

7.8

7.8

7.8

7.13

7.5

7.5

7.5

7.4

17.00

17.00

17.00

55.80

101.78

16.50

212.50

4.00

10.00

103.10

136.50

60.70

6.30

37.50

1.20

213.00

2,712.40

1

1

1

8

7

5

5

33

12

26

17

26

11

15

4

30

223

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ร้อยเอ็ด

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

33. เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

34. เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

35. เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

36. กสิสุรีย์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

37. ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

38. วายมายนิ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

39. โกลว์ พลังงาน จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุน ไทย - ดัชท์ - อังกฤษ)

40. เทโบดิน (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

41. MR.HENRIK JUEL ANDERSEN

(หุ้นเดนมาร์คทั้งสิ้น)

42. เหมราช สระบุรี 

ที่ดินอุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

43. เหมราช สระบุรี 

ที่ดินอุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

44. เหมราช สระบุรี 

ที่ดินอุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

45. MR. KAZUO ASAI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

46. คอนเนก็ซ์ช่ัน ดเีวลลอปเม้นท์ จำากดั

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

47. เรด ออเรนจ์ จำากัด

(หุ้นฟินแลนด์ทั้งสิ้น)

48. รีเจ้น กรีน เพาเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

49. บีทีเอส แอสเสทส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรอื 1,088 ตนักรอส

ขนส่งทางเรอื 1,088 ตนักรอส

ขนส่งทางเรอื 1,088 ตนักรอส

ขนถ่ายสนิค้าสำาหรบัเรอืเดินทะเล

ขนส่งทางเรอื

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

50 กโิลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

1.6 เมกะวัตต์

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

สำานกังานปฏบิติัการภมูภิาค

พฒันาอาคารสำาหรบัโรงงาน

อุตสาหกรรม

พฒันาอาคารสำาหรบัโรงงาน

อุตสาหกรรม

พฒันาอาคารสำาหรบัโรงงาน

อุตสาหกรรม

สำานกังานปฏบิติัการภมูภิาค

ทีอ่ยู่อาศยัสำาหรบัผูม้รีายได้น้อย

หรอืปานกลาง 115 หน่วย

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

360 ตารางเมตร 

ทีอ่ยู่อาศยัสำาหรบัผูม้รีายได้น้อย

หรอืปานกลาง 622 หน่วย

โรงแรม  396 ห้อง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.1

7.1

7.27

7.9

7.4

7.12

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.13

7.19

7.15

7.12

7.12

7.5

520.00

800.00

551.00

378.00

10.00

81.00

141.50

79.80

98.00

2,892.40

5,200.00

6.30

30.00

3.00

10.00

10.00

30.70

7

41

19

16

16

16

11

18

6

9

48

11

15

2

4

4

7

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.สกลนคร

(เขต 3)

จ.อุดรธานี

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

50. กรนี เพาเวอร์สเตชัน่ (2552) จำากดั

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย) 

51. สงขลาไบโอ แมส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

52. กรีน เมทัลล์ (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

53. สยามลัคกี้มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

54. MR. AMIR MEHDIZADE

(ร่วมทุนญี่ปุ่น - สวิตเซอร์แลนด์)

55. MR. TAKU SONODA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

56. สมุทร กรีนเอนเนอร์จี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

57. นอร์ทอีสท์ กรีนเอนเนอร์จี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

58. สมประสงค์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

59. บางจากปิโตรเลยีม จำากดั (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

60. บางกะดี คลีนเอนเนอจี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

61. ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

62. เฮลตี้ บี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

63. วิซอาร์ที (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นอิสราเอลทั้งสิ้น)

64. MR. YASUSHI UMEDA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

65. MR. TAKEFUMI SAKOTA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

66. เอส.เอน็ แอสเซท็ ดเีวลลอปเม้นท์ จำากดั

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชีวมวล  

9.8 เมกะวัตต์

และไอนำา้  50 ตัน/ช่ัวโมง

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวล 9.9 

เมกะวัตต์

คดัแยกวัสดทุีไ่ม่ใช้แล้ว 

150,000 ตัน

ขนส่งทางเรอื  1 ลำา

บ้านพกัและศนูย์สวสัดิการ

สำาหรบัผูส้งูอายุ 5 หน่วย

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากพลงังานลม

0.9 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชีวมวล

990 กโิลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 1.0 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 41 เมกะวตัต์

ไฟฟ้า 127 เมกะวัตต์

ไอนำา้ 30 ตัน/ชัว่โมง

สำานกังานปฏบิติัการภูมิภาค

นำา้ส้มสายชหูมักจากนำา้ผึง้โดยเชือ้

จลุนิทรย์ีด้วยกระบวนการหมัก

แบบกึง่ต่อเนือ่ง 144,000 ลติร

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วนและ

ผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วนและ

ผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ทีอ่ยู่อาศยัสำาหรบัผูมี้รายได้น้อย

หรอืปานกลาง  71 หน่วย
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5
5
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.21

7.5

7.15

7.15

7.1

7.4

7.5

7.1

7.9

7.9

7.1

7.8

7.1

17.00

101.90

1.98

18.00

84.70

94.30

139.20

27.80

117.00

430.50

458.00

684.00

300.00

5

-

30

8

17

47

       -

17

7

7

29

37

14

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ราชบุรี

(เขต 2)

จ.หนองคาย

(เขต 3)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

จ.กาญจนบุรี

(เขต 2)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.สุพรรณบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.พิจิตร

(เขต 3)

67. โอกาวา เอเชีย จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

68. พฤกษา เรยีลเอสเตท จำากดั (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

69. โคเฟลี เอสอีเอ ยูทิลิตี้ส์ จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

70. เอแอลที อินโนเวชั่น จำากัด

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

71. คิว - แพลน พาวเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

72. นางสาวณวรัตน์ ศรีสัตนบดินทร์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

73. พฤกษา เรยีลเอสเตท จำากดั (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

74. โซน่า อิเล็กทริคซัพพลาย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

75. ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

76. ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

77. ด่านช้าง ไบโอ - เอ็นเนอร์ยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

78. สยามอีสเทิร์น 

อินดัสเตรียลพาร์ค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

79. กันกุล พาวเวอร์เจน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร์

5,000,000 ชิน้งาน

ทีอ่ยู่อาศยัสำาหรบัผูม้รีายได้น้อย

หรอืปานกลาง 362 หน่วย

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

1.5 เมกะวัตต์

บ้านพกัและศนูย์สวัสดกิาร

สำาหรบัผูส้งูอายุ 50 หน่วย

ทีอ่ยู่อาศยัสำาหรบัผูม้รีายได้น้อย

หรอืปานกลาง

ไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ

ขนส่งทางเรอื 1 ลำา

ขนส่งทางเรอื 1 ลำา

ไฟฟ้า 17,000 กโิลวัตต์

ไอนำา้เชือ้เพลงิชวีมวล 

130 ตัน/ชัว่โมง

เขตอุตสาหกรรม 500 ไร่ 

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ 

3,000 กโิลวัตต์

รวม  7  หมวดอุตสาหกรรม เขต 1      

เขต 2  

เขต 3

ไม่ระบุที่ตั้ง 

= 

= 

= 

=  

 81 

118 

66  

17

33,96374,157.12
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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 





ปที่ 23  ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2555




