
ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นในการย้ายโรงงานยาสูบ 
 

1. โรงงานยาสูบ ได้ริเริ่มโครงการที่จะก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ขึ้น และย้ายกิจการผลิต
บุหรี่ทั้งหมด ณ ที่ตั้งปัจจุบัน (เขตคลองเตย) ไปยังโรงงานแห่งใหม่ ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นหลัก 2 ประการ 
ได้แก่ 

1) เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงน้อมเกล้า- 
น้อมกระหม่อมถวายที่ดินปัจจุบันแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือเป็น “สวนสาธารณะเบญจกิติ” 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2534 เห็นชอบหลักการให้ย้ายโรงงานยาสูบไปอยู่ในส่วนภูมิภาค 
และให้พัฒนาพ้ืนที่เป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และการออกก าลังกาย  เป็นปอดของกรุงเทพมหานคร  
โดยคณะรัฐมนตรีและโรงงานยาสูบได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณดังกล่าว จ านวน 453 ไร่ เป็นสวนสาธารณะใน
วโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี 2535 และ
ได้รับพระราชทานชื่อสวนสาธารณะว่า “เบญจกิต”ิ   

 การก่อสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นสวนน้ า จ านวน 142 ไร่  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสด็จฯ มาทรงท าพิธีเปิด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547 ปัจจุบันโรงงานยาสูบมอบให้ 
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล ส าหรับส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นสวนป่า จ านวน 311 ไร่ จะสามารถด าเนินการได้ต่อเมื่อ
โรงงานยาสูบได้ย้ายโรงงานผลิตยาสูบและอาคารประกอบต่างๆ ออกจากพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว  

2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน โดยการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านรูปลักษณ์และผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งนี้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักร
อุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย และเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมย้ายออกไป 
จากแหล่งชุมชน 

2. โรงงานยาสูบได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงงาน- 
ผลิตยาสูบแห่งใหม่ เพ่ือให้สามารถรองรับก าลังการผลิตบุหรี่ได้ประมาณ 32,000 ล้านมวนต่อปี ซึ่งพิจารณา
ครอบคลุมทั้งท่ีดินเอกชน ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม/เขตอุตสาหกรรม และที่ดินของราชพัสดุ โดยท าการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของโครงการ ทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงการเงิน รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ หลายประการ  
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของโรงงานยาสูบและความเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ และความสะดวกของ
พนักงานในการเดินทางและปฏิบัติงานของโรงงานยาสูบ ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 และ
วันที่ 25 ธันวาคม 2550 อนุมัติหลักการให้โรงงานยาสูบด าเนินการโครงการก่อสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่และ
ที่ดินที่เหมาะสมควรที่จะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครภายในรัศมีไม่เกิน 200 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่มี
ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง (Logistics) ต่ าที่สุด ส าหรับต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบและการกระจายผลิตภัณฑ์บุหรี่สู่ตลาด 
คือ ประมาณ 40-69 ล้านบาทต่อปี เนื้อที่ประมาณ 210 ไร่ ถึง 250 ไร่ เพ่ือก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ 
และเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ถึง 25 ไร่ เพ่ือก่อสร้างที่พักอาศัยพนักงาน โดยมีวงเงินลงทุนโครงการก่อสร้างทั้งหมด
ประมาณ 16,200 ล้านบาท และควรเป็นที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้   

1) การซื้อที่ดินในนิคมฯ/เขตฯ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ โรงงาน
อุตสาหกรรมที่กระจายอยู่ทั่วไปย้ายเข้ามาอยู่รวมกันในพื้นที่ที่ได้จัดสรรไว้ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรม ทั้งนี้   
เพ่ือความสะดวกต่อการควบคุมดูแลมลภาวะและสิ่งแวดล้อม และเป็นการบริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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2) ที่ดินในนิคมฯ/เขตฯ มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จ าเป็นรองรับอยู่ครบถ้วน  โรงงานยาสูบ
จึงไม่จ าเป็นต้องลงทุนระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้วยตนเอง  

3) ที่ดินในนิคมฯ/เขตฯ เป็นที่ดินที่ผ่านการศึกษาจัดท ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาแล้ว 
ประกอบกับนิคมฯ/เขตฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานอยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานราชการ 
ที่รับผิดชอบดูแลอย่างใกล้ชิด   

โดยการเสนอของโรงงานยาสูบ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 อนุมัติเห็นชอบ 
ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ของโรงงานยาสูบ กล่าวคือ ให้โรงงานยาสูบด าเนินโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบ
แห่งใหม่ต่อไปได้ภายในกรอบวงเงิน 16,200 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑ – พ.ศ. ๒๕๕๕) 
โดยให้น าปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายด าเนินงานมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ดินเพ่ือก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่  
ร่วมกับการพิจารณาในด้านกายภาพ และให้ความส าคัญการจัดท ามาตรการควบคุมมลภาวะทางอากาศของ
โรงงานแห่งใหม่ ...ฯลฯ...  

  3. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 อนุมัติให้โรงงานยาสูบด าเนินการจัดหา
เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ โดยน าเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมมาซ่อมแซมหรือปรับปรุงใหม่มาใช้มากขึ้น และ
ลดค่าใช้จ่ายการจัดหาเครื่องจักรใหม่ลง โดยให้ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส าหรับพนักงาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน
และพนักงานที่ไปปฏิบัติงานไม่ประจ าเป็นจ านวน 3 หลัง พักอาศัยห้องละ 1 คน รวมจ านวนผู้พักอาศัย 595 คน 
รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนภายในห้อง มีพ้ืนที่
ส่วนกลางของอาคาร เช่น ลิฟต์โดยสาร พ้ืนที่ซักล้าง ห้องปฐมพยาบาลและส านักงาน เป็นต้น และเพ่ิมอาคาร
อเนกประสงค์และสันทนาการอีก 1 หลัง ภายในประกอบด้วย ร้านอาหาร ห้องรับประทานอาหาร ร้านค้าทั่วไป 
พ้ืนที่ซักล้าง พ้ืนที่พักผ่อนและสันทนาการ รวมทั้งที่จอดรถยนต์พร้อมหลังคา จ านวน 330 คัน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการย้ายสถานที่ท าการเป็นกรณีเร่งด่วน โดยโรงงานยาสูบต้องจัดคืนพ้ืนที่ให้กรมธนารักษ์ เพ่ือจัดสร้าง
สวนสาธารณะเบญจกิต ิส่วนที่ 2 ภายในปี 2560 จากเดิมท่ีต้องส่งมอบในปี พ.ศ. 2562  

4. ปัจจุบันโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ (โรงงานผลิตยาสูบ 6) ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้รับมอบอาคารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2558 และกระบวนการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ใหม่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน และคณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้น าหลักการโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เรื่อง “ข้อตกลงคุณธรรม” มาจัดท าเพ่ือสกัดกั้นการทุจริตคอร์รัปชั่นโครงการขอรัฐ 

5. การย้ายโรงงานยาสูบไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเป็นการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5 
พร้อมองค์ประกอบอันได้แก่ อาคารส่วนซ่อมบ ารุงรักษา อาคารส่วนวิศวกรรมบริการ อาคารส านักการพิมพ์ อาคาร
ส่วนการขนส่ง คลังเก็บใบยา บุหรี่ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ จ านวนพื้นที่ 337 ไร่ ออกจากบริเวณโรงงานยาสูบ คลองเตย 
เพ่ือน าพ้ืนทีไ่ปปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ “เบญจกิต”ิ(ส่วนที่ 2) ตามที่ได้น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม 
ราชินีนาถ ส าหรับส านักงานใหญ่ โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ และอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา ไม่ได้มีการย้ายยังคงอยู่ใน
ที่ตั้งเดิม  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 


