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เจ้าของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กองบรรณาธิการ
นางสาวกาญจนา นพพันธ์  บรรณาธิการบริหาร
นางสาวช่อแก้ว ประสงค์สม  หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวนิมาเรียม เบ็ญวิศิษฎ์  ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวณัฐทรินีย์ จิตเที่ยง ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางนุชนารถ วงษ์เกษม  ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวสุนันทา อักขระกิจ  ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ 

คณะทำางานวารสารส่งเสริมการลงทุน
นางสาวพรรณี เช็งสุทธา
นางศุภิสรา ชมพาน
นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล
นางสุภาดา เครือเนตร
นางสาวปิยะวรรณ ขยันมาก
นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์
นายธรรมรัตน์ รัตนพันธ์
นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์
นางอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล
นางสาวชนินันท์ จันทร์เจริญ
นางสาวสุวิดา ธัญวงษ์
นายสถาปนา พรหมบุญ
นางสาววันทนา ทาตาล
นางสาวรัชนีกร ไพยชำานาญ
นางสาวศัลยา อักษรมัต
นายศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์

ติดต่อ กองบรรณาธิการ
ศูนย์บริการลงทุน สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์    : 0 2553 8111 ต่อ 8178, 6196
โทรสาร    : 0 2553 8222
อีเมล    : head@boi.go.th
เว็บไซต์    : www.boi.go.th
Application : BOI Thailand

ผลิตโดย
บริษัท หัวใหญ่ จำากัด 22/17 ซอยลาดพร้าว 23
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 0 2938 2993, 08 5142 6470

	 เดือนเมษายนเป็นเทศกาลท่องเท่ียวประจำาปี 

อีกช่วงหนึ่งของประเทศไทย	 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ฉบับนี้จึงขอนำาเสนอเรื่อง	“อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” 

	 นอกจากบี โอไอจะใ ห้ ส่ ง เสริมการลง ทุนใน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 จำาพวกสถานที่ท่องเท่ียว 

เชิงศิลปวัฒนธรรม	 สวนสนุก	 พิพิธภัณฑ์	 สนามแข่งขัน

ยานยนต์	 กิจการเดินเรือท่องเที่ยว	 ฯลฯ	 ซึ่งเป็น

ประเภทกิจการท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจท่องเที่ยว

ของประเทศอยู่แล้ว	 แต่สิ่งหนึ่งที่จะขาดไปเสียมิได้ 

ในปัจจุบันคือ	 การส่งเสริมกิจการซอฟต์แวร์เพื่อ 

การท่องเที่ยว	 ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการจองที่พัก	 

จองรถโดยสาร	จองตัว๋เครือ่งบิน	หรอืแมแ้ตก่ารออกแบบ 

การท่องเท่ียวเฉพาะบุคคล	 ล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามา 

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน

	 การใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	 ทำาให้

การท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ	 สะดวก	 ง่ายดาย	 

นักท่องเท่ียวสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในเบ้ืองต้น 

ได้ ทันที	 และสามารถค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา	 

ทั้งยังสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้โดยตรง	 ซึ่งประหยัด

ค่าใช้จ่ายไปได้มาก

	 ส่ิงเหล่านี้	 ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย

แทบทั้งสิ้น	 ซึ่งบีโอไอพร้อมให้การส่งเสริมการลงทุน

กิจการซอฟต์แวร์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน

	 เนื้อหาที่น่าสนใจ	ท่านสามารถอ่านได้ภายในเล่ม

บก.แถลง

คณะที่ปรึกษา
นางหิรัญญา สุจินัย   เลขาธิการฯ
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการฯ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์  รองเลขาธิการฯ
นายโชคดี แก้วแสง   รองเลขาธิการฯ
นางสาวบงกช อนุโรจน์  ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
   และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ
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8 ซอฟต์แวร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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แวดวงบีโอไอ

พระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวง ร.9 กับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(ตอนจบ)

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
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ซอฟต์แวร์ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ซอฟต์แวร์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในภูเก็ต

ซอฟต์แวร์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเชียงใหม่

โรงละครอุลตร้าอารีนา 
จากภาพยนตร์องค์บาก
สู่เวทีแสดงสด 

บีโอไอกับภารกิจส่งเสริม
ความเข้มแข็งของท้องถิ่น

35
38

Fost Magical Ice of Siam

วัฒนธรรม/ศรัทธา/
การท่องเที่ยว

61

56

68
ถนนสู่ BUILD

ภาวะส่งเสริมการลงทุน

กฎระเบียบควรรู้

ความก้าวหน้าของบีโอไอ 
ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์

โครงการอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุน

ประกาศใหม่ของบีโอไอ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นานาสาระ

ประกันสังคม
เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้

ดร.คอตเลอร์ กับ
ทิศทางการตลาดอนาคต

โอกาสการลงทนุไทยในเมยีนมา
ผ่านมุมมองอดีตทูตพาณิชย์ 72 หาผู้ร่วมทุน

1712

ซอฟต์แวร์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในภูเก็ต

ซอฟต์แวร์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเชียงใหม่



เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์

	 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยล�าดับที่	 9	

ในช่วง	70	ปีที่ผ่านมา	ประเทศได้พัฒนาอุตสาหกรรมไปมากกว่าช่วงใดๆ	ในประวัติศาสตร์	

 ประการท่ีสิบเอ็ด	 พระองค์ได้ทรงมี

พระราชด�าริในด้านต่างๆ	 เกี่ยวกับทิศทาง

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด	

เป็นต้นว่า	 ในด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี		

ฯพณฯ	 เชาวน์	 ณ	 ศีลวันต์	 องคมนตรี	 

ได้กล่าวว่า	

	 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 

พระราชด�าริว่าควรมีการน�าก๊าซธรรมชาติ	 

(ในอ่าวไทย)	 มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 

ด้วยเหตุนี้เราจึงศึกษาและสร้างโรงแยกก๊าซ	

น�าคุณค่าของก๊าซแต่ละชนิด	 ตลอดจนอีเทน 

และโพร เพนซึ่ ง เป็ นองค์ประกอบของ 

ก๊าซธรรมชาติ	 มาใช้ผลิตเอทิลีนและโพรพิลีน 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม	 ในเรื่องนี้

ทรงสนพระทัย	 ให้การสนับสนุน	 ให้ก�าลังใจ	

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด

โรงโอเลฟินส์ของเอ็นพีซี	 (บริษัท	 ปิโตรเคมี

แห่งชาติ	จ�ากัด)	เมื่อวันที่	21	มกราคม	2535”

ในหลวง ร.9 กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
(ตอนจบ)

ไม่ต้องรีบ  พนักงานคนไทยจะได้มีงานทำานานๆ (ต่อ)



กองทัพเรือควรใช้เรือ
ขนาดเหมาะสมและสร้างได้เอง

	 ประการที่สิบสอง	 ทรงส่งเสริมการพึ่งตนเอง

ทางอุตสาหกรรม	 เป็นต้นว่า	 ทรงส่งเสริมและ

สนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือขึ้นในประเทศไทย	

โดยเม่ือเสด็จพระราชด�าเนินไปยังประเทศเยอรมนี

ในปี	 2503	 ทรงเยี่ยมอู่ต่อเรือที่เมืองเบรเมน	 ได้

ทอดพระเนตรการต่อเรือยนต์รักษาฝั่ง	 จึงทรงมี

พระราชด�าริว่าเรือรบขนาดใหญ่มีราคาแพงและ 

มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง	 ดังนั้นกองทัพเรือ

จึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เอง	

	 กองทัพเรือจึงน้อมน�าพระราชด�าริมาปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	 จึงด�าเนินโครงการ 

ต่อเรือดังกล่าวขึ้นใช้เองภายในกองทัพเรือ	 โดย

ได้ต่อเรือล�าแรก	 คือ	 ต.91	 แล้วเสร็จเมื่อปี	 2511	 

หลังจากนั้นมีการต่อเรือแบบเดียวกันเพิ่มเติม

อีก	8	ล�า	คือ	ต.92	-	ต.99		รวมเป็น	9	ล�า	ทั้งนี้	

ระหว่างด�าเนินโครงการ	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งพระราชด�าริ	 พระราชวินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับการสร้างเรือตลอดโครงการ	 และพระราชทาน

ความช่วยเหลือในเรื่องเทคนิคต่างๆ	 อีกด้วย	 โดย

พระอัจฉริภาพที่เด่นชัด	 คือ	 การปรับเปล่ียน 

ส่วนท้ายของเรือจากที่แบนราบเป็นโค้งมน	 เพื่อ

ให้ เหมาะสมกับสภาพคลื่นในท้องทะเลไทย	 

นอกจากนี้	ยังช่วยให้เรือแล่นเร็วขึ้นอีกด้วย

	 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระราชกระแสรับสั่งต่อผู้บังคับหมู่เรืออารักขา	 ที่

วังไกลกังวล	 หัวหิน	 เมื่อวันที่	 15	 เมษายน	 2545	

ว่า	 “เมื่อสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ	 ต.91 

ได้แล้วควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้น	 และสร้าง 

เพิ่มเติม”	

	 กองทัพเรือจึงจัดท�าโครงการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง

เฉลิมพระเกียรติ	 80	 พรรษาขึ้น	 เพื่อด�าเนินการจัดสร้างเรือ

ตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเพิ่มเติมอีก	 3	 ล�า	 คือ	 เรือตรวจการณ์ 

ใกล้ฝั่ง	ต.991	ต.992	และ	ต.993	โดยมอบให้กรมอู่ทหารเรือ

เป็นหน่วยรับผิดชอบ	 1	 ล�า	 คือ	 ต.991	 ส่วนอีก	 2	 ล�า	 คือ	 

ต.992	และ	ต.993	ได้ว่าจ้างให้บริษัท	มาร์ซัน	ซึ่งเป็นบริษัท 

ของคนไทยท�าการจัดสร้าง	 เพ่ือเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรม

ต่อเรือภายในประเทศ

	 เรือ	 3	 ล�าข้างต้น	 มีขนาดใหญ่กว่าแบบเดิมประมาณ	

ร้อยละ	 10	 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องของขนาด	

รูปทรงของเรือ	 น้�าหนัก	 รวมทั้งการใช้เชื้อเพลิงและการ

ออกแบบ	 เพ่ือให้เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งล�าใหม่มีสมรรถนะ

สูงสุดในการปฏิบัติการทางทะเล	 เพื่อเป้าหมาย	 คือ	 เรือ

เศรษฐกิจ	”พอเพียง”	ความภาคภูมิแห่งราชนาวีไทย		

พระมหากรุณาธิคุณ



เรื่อง | นิมาเรียม  เบ็ญวิศิษฎ์

8 มีนาคม 2560
 คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ

บีโอไอ ร่วมพิธีเปิดโรงงานของ

บริษัท ไดโดะ สตีล (ประเทศไทย) 

จำากัด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนเหล็กทุบ 

ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 

จังหวัดชลบุรี

30 มีนาคม 2560

 คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ

บีโอไอ เป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการร่วม (ไทย – ญ่ีปุ่น) ว่าด้วย 

การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  

(Sub – Committee on Enhancement 

of Business Environment: EBE)  

ภายใต้ความตกลง JTEPA ครั้งท่ี 7  

ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

 คุ ณ ก า ญ จ น า  น พ พั น ธ์   

ผู้ อำ านวยการ ศูน ย์บริ ก า รล งทุ น 

เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง  

“สิทธิประโยชน์บีโอไอ ใช้อย่างไร 

ให้ถูกต้อง” ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26 มีนาคม 2560
 คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก 

รัฐมนตรี และคุณหิรัญญา สุจินัย  

เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับผู้ว่าการ 

มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือ

ความร่วมมือ ด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง

ทางอากาศ ด้านการท่องเท่ียว และ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก EEC ณ โรงแรม

พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ

24 มีนาคม 2560

5 - 10 มีนาคม 2560

 คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ 

บีโอไอ พร้อมด้วย คุณอุตตม 

สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

อุตสาหกรรม และคุณณัฐพร  

จาตุศรีพิทักษ์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมแถลงข่าว 

ผลการประชุมบอร์ดบีโอไอ ครั้งที่  

2 / 2 5 6 0  ณ  ตึ ก น า รี ส โ ม ส ร  

ทำาเนียบรัฐบาล

 คุณบังอร ฐิตะไพศาลผล   

ผู้อำานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน  

ภาค 2 (บีโอไอ นครราชสีมา) เป็น

หัวหน้าคณะนำาผู้ประกอบการไทย 

“สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพ

การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน”     

ณ กรุงโตเกียว และนครโอซาก้า 

ประเทศญี่ปุ่น

9 มีนาคม 2560

แวดวง
“บีโอไอ”
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C A L E N D A R BOI
เมษายน 2560 | April 2017

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

Big sight Exhibition Centre Tokyo 0 2553 8111 ต่อ 6108

เมษายน 2560 
MEDTEC Japan 

กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

19 - 21
วันที่

Nagoya, Japan 0 2553 8111 ต่อ 8265 และ 6214

เมษายน 2560
M-Tech Nagoya 2017

กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

12 - 14
วันที่

Hannover, Germany 0 2553 8111 ต่อ 6184

เมษายน 2560 
Hannover Messe 2017 

กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

24 - 28
วันที่

เมียนมา และสาธารณรัฐประชาชนจีน 0 4327 1300 - 2 หรือ 
0 7740 4600

พฤษภาคม 2560 

สร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย 
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อัญมณี การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) และ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎร์ธานี) 

7 - 13
วันที่

 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 0 2553 8111 ต่อ 8436 และ 6184

พฤษภาคม 2560 
ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 144 

กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

11
วันที่

 

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 0 2553 8111 ต่อ 4

พฤษภาคม 2560 

Subcon Thailand 2017 

กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

17 - 20
วันที่

เรื่อง | ณัฐทรินีย์   จิตเที่ยง

สาธารณรัฐเกาหลี 0 7458 4504 หรือ 0 7458 4503

พฤษภาคม 2560 

สร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพการลงทุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย 
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหาร โลจิสติกส์ และกิจการ Startup  

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 (เชียงใหม่และ
พิษณุโลก) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 4 (ชลบุรี) 
และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)

14 - 20
วันที่
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เรื่อง | วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์

ซอฟต์แวร์
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

	 ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	 และยุคท่ีประเทศกำ�ลังมุ่งไปสู่ก�รเป็น	

THAILAND	 4.0	 อย่�งเต็มรูปแบบ	 ท่�นผู้อ่�นคงทร�บดีว่�	 บีโอไอ

ได้ให้ก�รส่งเสริมก�รลงทุนแก่กิจก�รก�รพัฒน�ซอฟต์แวร์ม�ตั้งแต่ 

ปี	 2539	 และได้ปรับเง่ือนไขกฎระเบียบเพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวก

แก่นักก�รลงทุนม�โดยตลอด	 รวมท้ังคำ�นึงถึงคว�มสมดุลในก�ร

ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลแก่บริษัทซอฟต์แวร์อย่�งสมเหตุสมผล	

	 ดังนั้นก�รให้สิทธิและประโยชน์ท้ังรูปแบบภ�ษีและมิใช่ภ�ษี 

ให้กับผู้ประกอบก�รไทยและต่�งช�ติ	 จึงมีกรอบก�รพิจ�รณ�ท่ีเน้นถึง 

ผลประโยชน์ต่อประเทศช�ติเป็นหลัก	 โดยเฉพ�ะในก�รที่จะ

ช่วยให้ไทยพ้นจ�กก�รเป็นประเทศที่มีร�ยได้ป�นกล�ง	 (Middle	 

Income	 Trap)	 และยังต้องเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถของประเทศ 

ให้เทียบเท่�น�น�ประเทศด้วย	 เพร�ะท่ัวโลกในปัจจุบันจะต้อง

ประสบกับภ�วก�รณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล� 
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ท่องเท่ียวในประเทศกับบริษัทตัวแทนท่ีอยู่ต่�งประเทศ 

โดยใช้ระบบ	 B2B	 หรือกับนักท่องเที่ยวโดยตรง 

ระบบป้องกันนักท่องเท่ียวห�ยจ�กก�รท่องเท่ียว 

ในทะเล	 ระบบจัดก�รเส้นท�งเรือที่วิ่งในทะเล	

โครงก�รประช�รัฐท่ีส่งเสริมก�รท่องเท่ียวให้เป็น	

Smart	City	อย่�งเป็นรูปแบบ	เป็นต้น	

	 โครงก�รเหล่�นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหล�ย

โครงก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมด้�นซอฟต์แวร์ท่องเที่ยว	

ยังมีอีกเป็นจำ�นวนม�กทั้งที่เป็นกลุ่ม	 Startup	 หรือ 

เป็นบริษัทท่ีอยู่ในวงก�รท่องเท่ียวม�หล�ยสิบปีแล้ว

แต่ได้ปรับก�รให้บริก�รโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ม�ใช้ในก�รให้บริก�ร	 บริษัทท่ีมีโครงก�รลงทุน

เพื่อขย�ยกิจก�รและนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัยม�ใช้	 

ขจัดอุปสรรคเร่ืองภ�ษ�ที่ใช้ในก�รสื่อส�รระหว่�ง 

ผู้ให้บริก�รและนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติ	 และนำ�ม� 

สร้�งสรรค์เป็นผลง�นเพื่อช่วยยกระดับม�ตรฐ�น

คุณภ�พในก�รให้บริก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยว 

ในประเทศ	 และช่วยยกระดับผู้ประกอบก�รด้�นก�ร

ท่องเท่ียวในท้องถิ่นให้ส�ม�รถเชื่อมต่อกับตล�ด 

ท้ังในประเทศและต่�งประเทศ	 เป็นก�รกระจ�ยร�ยได้ 

และนำ�ร�ยได้เข้�สู่ประเทศอีกท�งหนึ่ง

	 อย่�งไรก็ต�ม	 ร�ยได้ของกิจก�รซอฟต์แวร์ 

ที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ	 จะต้องม�จ�กก�รพัฒน� 

ซอฟต์แวร์ภ�ยใต้โครงก�รนี้เท่�นั้น	 ร�ยได้อื่นๆ 

ที่ไม่เกี่ยวข้องจะต้องเสียภ�ษีให้ถูกต้อง	 ส�ม�รถ 

ศึกษ�เพิ่มเติมได้จ�กเว็บไซต์ของบีโอไอ	 ในส่วน 

	e-Learning	และคำ�ชี้แจงเพิ่มเติม

	 ก�รสนับสนุนและให้ก�รส่งเสริมในหล�กหล�ย

อุตส�หกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศถือเป็นหน้�ท่ี

บทบ�ทหลักของบีโอไอ	 กิจก�รซอฟต์แวร์หรือดิจิทัล

ในปัจจุบันจึงมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง	 รัฐบ�ลได้กำ�หนด

ให้อุตส�หกรรมนี้เป็น	New	Engine	 of	Growth	 และ

แน่นอนว่�	 เมื่อทั่วโลกนึกถึงประเทศไทยก็มักจะ

นึกถึงอุตส�หกรรมท่องเที่ยว	 และในบทคว�มนี้จะสื่อ

ให้ท่�นผู้อ่�นได้เห็นตัวอย่�งของบริษัทต่�งๆ	 ที่ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอในคลัสเตอร์ 

ดิจิทัล ที่มีจังหวัดนำ�ร่องท่ีเป็น	 Smart	 Cities	 คือ 

จังหวัดเชียงใหม่	 และภูเก็ต	 รวมทั้งมีร�ยละเอียด

โครงก�รสนับสนุนและรองรับก�รท่องเที่ยวของสำ�นัก

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย

	 บริษัทที่มีโครงก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ	 และ

ได้รับก�รคัดเลือกม�ลงว�รส�รส่งเสริมก�รลงทุน

ในฉบับนี้	 ได้แก่	 Online	 Booking	 Platform	 ซ่ึงเป็น

แพลทฟอร์มแนะนำ�และเปรียบเทียบสถ�นท่ีท่องเท่ียว 

ในรูปแบบต่�งๆ	 ระบบบริห�รจัดก�รภ�ยในบริษัท

หรือสถ�นประกอบก�รที่เกี่ยวกับก�รท่องเที่ยวต่�งๆ	 

Mobile	 Application / ระบบก�รรับจองทัวร์	 รถรับส่ง	 

ห้องพัก	 และบริก�รด้�นอื่นๆ	 ระหว่�งผู้ประกอบก�ร 
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	 ก�รสร้�งเส้นท�งท่องเที่ยว	 ในลักษณะของ	 

Trip	Management	ที่เหม�ะสมกับ	Lifestyle	ของ

คนรุ่นใหม่	 โดยก�รใช้ข้อมูลท่ีมีก�รปักหมุดท่ี 

ครบถ้วนจ�กผู้ประกอบก�รท�งด้�นก�รท่องเท่ียว 

และจ�กก�รปักหมุดของวิทย�กรอ�ส�	 (Agent)	

ในพื้นที่	 ไม่ว่�จะเป็นก�รจองห้องพัก	 โรงแรม

ที่ใกล้กับสถ�นที่ที่จะไป	 ก�รเช่�รถ	 ร้�นอ�ห�ร	

หรือแม้กระทั่ง	 Unseen	 Local	 ต่�งๆ	 จะทำ�ให้ 

ก�รว�งแผนก�รท่องเที่ยวด้วยตัวเองเหม�ะสม

กับคว�มต้องก�รของนักท่องเท่ียวได้เป็นอย่�งดี	 

โดยมีก�รเชื่อมโยงกับ	 Social	 Media	 ต่�งๆ	 

เช่น	 Facebook,	 Linkedin,	 YouTube	 ท้ังในและ

ต่�งประเทศ	 เพ่ือให้นักท่องเท่ียวส�ม�รถแบ่งปัน

ประสบก�รณ์ก�รท่องเที่ยวได้	 อีกทั้งยังส�ม�รถ

สร้�งเส้นท�งต่�งๆ	 ไว้ให้สำ�หรับนักท่องเท่ียว

อื่นๆ	ได้นำ�ไปใช้ได้อีกด้วย

	 ก�รนำ� เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล 

เข้�ม�ช่วยในภ�คก�รท่องเที่ยว	 โดยสำ�นัก 

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	หรือ	ซิป้�	เดิม	ได้มี 

ก�รพัฒน�ให้เกิดแพลทฟอร์มก�รท่องเท่ียว 

ที่เป็น	 C2b	 และ	 B2c	 ให้เกิดขึ้น	 โดยนำ� 

รูปแบบ	 	Application	 เดิม	ของ	Chiangmai	 

I	Love	U	ม�ต่อยอด	เพิ่มเติมให้เป็น	Thailand	 

I	 love	 U	 Platform	 ที่ส�ม�รถใช้ง�นในก�ร

ว�งแผนก�รท่องเที่ยวด้วยตัวเอง	 ให้กับ 

นักท่องเที่ยวและให้ผู้ประกอบก�รท่องเที่ยว 

ต่�งๆ	 ม�ปักหมุดทำ�ก�รประช�สัมพันธ์และ 

ทำ�ก�รตล�ดในธุรกิจของตัวเองในแพลทฟอร์ม 

ดังกล่�ว	 อีกทั้งยังส�ม�รถที่จะจอง	 สั่งซื้อ	 

สินค้�บริก�รต่�งๆ	 ได้ในขั้นตอนเดียวอย่�ง

สะดวกและรวดเร็ว

	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 คือ	 อุตสาหกรรมหลักในภาคบริการที่ท�ารายได้ให้ประเทศ 
ไม่ต�่ากว่าปีละหลายหมื่นล้านบาท	 ท�าให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องตามมาอีกมากมาย 
ที่จะส่งผลดีต่อ	 GDP	 ของประเทศไทยอย่างมีนัย	 เพราะฉะน้ันการส่งเสริมและสนับสนุน 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในมิติต่างๆ	จึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

THAILAND  I LOVE U

THAILAND 
I LOVE U
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	 ก�รปักหมุดสำ�หรับผู้ประกอบก�ร	 จะมีก�ร

แบ่งกลุ่มให้เป็นไปต�มคว�มต้องก�รของภ�ค

ธุรกิจ	 และมีก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รของระบบที่

จะพัฒน�ขึ้นม�จ�กผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรม

ท่องเท่ียวในพ้ืนที่	 เพ่ือให้ระบบส�ม�รถใช้ง�น 

ได้ตรงคว�มต้องก�รของผู้ ใช้ 	 มีก�รใช้ รูป 

ที่เหม�ะสมในก�ร	 Display	 สินค้�	 ก�รเขียน	

Content	แบบมืออ�ชีพ	และก�รทำ�	Story	Telling	

ในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง	ซึ่งจะทำ�ให้

เกิดคว�มน่�สนใจ	 และเป็นแรงดึงดูดให้เกิดก�ร

ใช้บริก�รเพิ่มม�กขึ้น	 นอกจ�กนี้ยังมีส่วนของ	

ระบบ	 Channel	 Management	 ที่ใช้ในก�รทำ�	

e-Marke t 	 P lace	 สำ �หรับเชื่ อมโยงไปยั ง	 

e-Commerce	ต่�งๆ	ได้อีกด้วย	

   ใน  10  จังหวัด  ที่จะมีการนำาระบบ  

Thailand I Love U ไปใช้	แบ่งเป็น	3	ภ�ค	คือ	 

	 ภ�คเหนือ	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงใหม่	 ลำ�ป�ง 

และน่�น

 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้แก่	 จังหวัด 

ขอนแก่น	นครร�ชสีม�	ชัยภูมิ	และสกลนคร	

	 ภ�คใต้	ได้แก่	จังหวัดภูเก็ต	นครศรีธรรมร�ช	

และสุร�ษฎร์ธ�นี	

	 โดยทั้ง	10	จังหวัดนี้	จะมีก�รเชื่อมโยง 

ข้อมูลก�รท่องเท่ียวกันอย่�งเป็นระบบ	

เพื่ อ ใช้ ในก�รว�งแผนก�ร ท่อง เ ท่ียว 

ข้�มภูมิภ�คกันอีกด้วย

	 สำ�หรับรูปแบบ	Business	Model	ที่จะ

เกิดขึ้นนี้	 จะมีเรื่องของก�รทำ�แพลทฟอร์ม	 

ให้เกิดข้ึน	 ม�กกว่�ก�รทำ�	 Application	

ซ่ึงจะมีคว�มย่ังยืนของโครงก�รม�กกว่�	

เน่ืองจ�กเกิดจ�กคว�มต้องก�รของชุมชน

ในพ้ืนท่ีและชุมชนยังมีส่วนร่วมในโครงก�รน้ี 

โดยผ่�นท�ง	 Agent	 ซึ่ ง เป็นตัวแทน 

ของชุมชนที่จะทำ�ให้เกิดคว�มมั่นคง	 มั่งคั่ง	

และยั่ ง ยืนตลอดไป	 โดยใช้เทคโนโลยี 

ท�งด้�นดิจิทัล	

นายพงศ์ศักด์ิ	อริยจิตไพศาล
รักษาการผู้จัดการส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล	สาขาเชียงใหม่

11Investment Promotion Journal |

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว



เรื่อง | วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์

	 หลายบริษัทด้านการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในจังหวัด

ภูเก็ต	 ผู้เขียนจึงขอรวบรวมมาให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ	

ดังนี้

	 บริษัท	ซี	เอส	ดี	มีเดีย	จำ�กัด

	 คุณชาติชาย	 อังกิตานนท์	 เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและ

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริการเช่ารถส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในประเทศไทยมามากกว่า	 30	 ปี	 คุณชาติชาย	

ได้เล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจโดยนำาระบบดิจิทัล

มาใช้ในการปฏิบัติงาน	

ซอฟต์แวร์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูเก็ต

	 บริษัทเริ่มจากแนวคิดท่ีว่าต้องการเพิ่มความสะดวก 

ในก�รรับจองทัวร์	 รถรับส่ง	 ห้องพัก	 และบริก�ร 

ด้�นอื่นๆ	 ระหว่างผู้ประกอบการท่องเท่ียวในประเทศ 

กับตัวแทนท่ีอยู่ต่างประเทศ	โดยใช้ระบบ	B2B	หรือระบบ 

Business	 to	Business	ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ 

บริษัทได้วางแนวทาง	 และความต้องการของผู้ใช้จาก

ประสบการณ์	 ที่ได้ทำางานอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวมากว่า	

20	ปี	มาพัฒนาระบบ	เพื่อตอบสนองความต้องการ	และ

อำานวยความสะดวก	ให้กับผู้ประกอบการได้มากที่สุด

 ใช้ระบบ B2B บริษัทได้วางแนวทาง 
และความต้องการของผู้ใช้

จากประสบการณ์

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คุณชาติชาย อังกิตานนท์  
ผู้ก่อตั้ง บริษัท ซี เอส ดี มีเดีย จ�ากัด
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	 บริษัทภูเก็ตพัฒน�เมือง

 

	 บริษัท	ภูเก็ตพัฒนาเมือง	จำากัด	(Phuket	City	

Development:	 PKCD)	 เป็นบริษัทร่วมทุนของ 

นักธุรกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต	 (นักธุรกิจในจังหวัด 

ภูเก็ต	 จำานวน	25	คนๆ	ละ	 4	ล้านบาท	 รวมทุน 

จดทะเบียนเริ่มต้น	 100	 ล้านบาท)	 โดยจัดตั้งขึ้น 

ภายใต้แนวคิดท่ีจะร่วมมือกับภาครัฐในทุกระดับ

เพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมือง	 Smart	

City	 ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและตามแนว 

นโยบายของชาติ	 ท่ีให้เอกชนประสานกับภาครัฐ

ในการพัฒนาพื้นที่นั้นๆ	 ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการที่แท้จริงของเมือง	 และสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “ภูเก็ต

เติบโตอย่างยั่งยืน	 ด้วยนวัตกรรม	 และโครงสร้าง 

พื้นฐานสีเขียวและระบบขนส่งสีเขียว	 (Innovation,	

Green	 Infrastructure	 and	 Green	 Mobility	 for	

Sustainable	Phuket)”	

	 Application	 นี้จะมีให้เลือกภาษา	 โดยสามารถ 

ติดต่อกับคนขับรถ	 พนักงานบริการลูกค้าผ่านทาง 

Application	 และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

ด้านบริการได้ทันทีเมื่อใช้บริการแล้ว

ระบบการจองผ่าน Web Browser

Application ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการของบริษัท

http://www.pkcd.co.th/phuket/index.html
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	 Phuket	 Budder	 ยังสามารถเชื่อมโยงการ 

จัดทริป ท่อง เที่ ยว โดยชุมชนท้อง ถ่ินให้กับ 

นักท่องเที่ยวที่สนใจในเรื่องการท่องเที่ยวแบบ

ยั่งยืนอีกด้วย	 ถือเป็นการแบ่งปันให้กับชุมชน

และผู้ประกอบการท้องถิ่น	 เพราะเราสามารถ

ช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการ	 ด้านการ 

ท่องเท่ียวต้ังแต่ไอเดียในการสร้างทริป	จนออกมา

เป็นรูปร่างชัดเจน	 ผู้ประกอบการท้องถ่ินสามารถ

กำาหนดราคาของทริปด้วยตัวคุณเองได้ เลย 

โดยมี	 Phuket	 Budder	 ช่วยทำาการตลาดให้ 

โปรแกรมทัวร์ของคุณจะเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 

ในกลุ่มนักท่องเที่ยว		

	 ถือเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจ 

ท่องเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ 

Phuket	 Budder	 จึงต้องการสร้างแรงบันดาลใจ 

ให้นักท่องเที่ยวในการวางแผนการเดินทาง

ของพวกเขาและสามารถแบ่งปันความรู้กับ 

นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ	 ด้วยผ่านนวัตกรรมที่เรา 

สร้างขึ้น

 

	 บริษัทได้ขอรับการส่งเสริมฯ	 จากบีโอไอ 

เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชื่อ	

Phuket	 Budder	 Startup	 ที่รวมประสบการณ์ 

ท่องเที่ยวในภูเก็ตไว้ในที่เดียว

	 ในภูเก็ตนั้น	คนท้องถิ่นอาจรู้จักธุรกิจ	Startup 

ในวงไม่กว้างมากนัก	 ยังถือเป็นของใหม่สำาหรับ

ภูเก็ต	ซึ่งเทรนด์ธุรกิจ	Startup	ที่จะแจ้งเกิดในภูเก็ต	

ไม่ได้จำากัดแต่เฉพาะธุรกิจเทคโนโลยีไอทีเท่านั้น 

แต่ยังมีโอกาสทำาให้ธุรกิจรอบตัวของคนภูเก็ต 

กลายเป็น	Startup	ท่ีน่าสนใจได้	เพียงมีไอเดียใหม่ๆ 

แตกต่ างจากตลาดและนำ ามาผสมผสานกับ

เทคโนโลยี	 ก็จะกลายเป็นสินค้าและบริการที่ 

สร้างมูลค่าแบบก้าวกระโดดได้		

	 Phuket	Budder	 เรียกได้ว่า	คือ	แพลทฟอร์ม

ธุรกิจเพื่อสังคม	 เป็นบริการแนวใหม่เกี่ยวกับการ

ท่องเท่ียว	 ท่ีพลิกโฉมการซ้ือแพคเกจทัวร์แบบเดิมๆ 

จะเป็นตล�ดกล�งออนไลน์สำ�หรับก�รท่องเท่ียว

ทุกรูปแบบในภูเก็ต	 โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 

และต่างชาติ	 สามารถเข้ามาค้นหาโปรแกรมการ

ท่องเที่ยวที่เหมาะสมลงตัวกับไลฟ์สไตล์	 และ 

ช่วงเวลาของเขา	 พร้อมบริการเสริมไกด์ท้องถิ่น 

ในลักษณะ	Buddy	พาเท่ียวภูเก็ต	ทำาให้การเดินทาง 

ของนักท่องเที่ยวง่ายและสนุกมากขึ้น	

บริษัทได้ขอรับการส่งเสริมฯ  
จากบีโอไอ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ชื่อ Phuket Budder

ตัวแทน บริษัท Phuket Budder
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	 บริษัท	เอสดีเอ	เอสไอ	จำ�กัด

 คุณวริศ	 เดชะรินทร์	 ผู้ก่อตั้งบริษัท 

เอสดีเอ	 เอสไอ	 จำ�กัด	 จบปริญญาตรี 

วิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และปริญญาโท	ด้าน	Computer	Engineering 

จาก	University	of	Southern	California	(USC) 

มีประสบการณ์ทำางานมาต้ังแต่ปี	2543	ในการ 

พัฒนาระบบติดตามและสื่อสารสำาหรับ 

อากาศยานทางบก	น้ำา	และอากาศ	โดยได้ทำา 

โครงการกับหน่วยงานราชการและเอกชน 

ช้ันนำามากมาย	 เช่น	 กรมเจ้าท่า	 การท่าเรือ 

แห่งประเทศไทย	 สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ	บริษัท	ปตท.	สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จำากัด	(มหาชน)	หรือ	ปตท.สผ.	เป็นต้น	

	 โครงการที่เคยรับผิดชอบและส่งมอบ 

ไปแล้วมูลค่ารวมกว่าพันล้านบาท	อาทิ	ระบบ	 

VMS	ติดตามเรือประมงในน่านน้ำาไทย	พร้อม 

ระบบส่ือสารท้ังภาพและเสียง	 ระบบตรวจสอบ 

ใต้น้ำาแบบ	Multi-beam	 ระบบ	 DGPS	 สำาหรับ 

เพิ่มความแม่นยำาสำาหรับดาวเทียม	 GPS 

ระบบจำาลองการเดินเรือ	 Simulator	 ระบบ 

บริหารจัดการจราจรทางน้ำา	(VTMS)

	 ในปี	 2559	 คุณวริศ	 ได้ยื่นโครงการใหม่เพื่อ

เตรียมพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือช่วย

ส่งเสริมการเป็น	Smart	City	ของจังหวัดภูเก็ต	ได้แก่	

  1.	 ระบบบริหารจัดการจราจรทางน้ำา	

  2. เส้นทางประจำา	ปริมาณเรือ	ความหนาแน่น

แต่ละช่วงเวลา	

  3.	 ระบบออกใบสั่งผู้กระทำาผิด	พ.ร.บ.	การ

สัญจรทางน้ำา	

  4.	 ระบบติดตามนักท่องเที่ยว

  5. ระบบจำาลองการขับเรือ	 Speed	 Boat	

และประเมินผลใบขับขี่เรือ	

ระบบติดตามนักท่องเที่ยว 
เป็น Mobile Application ชื่อ 
iPassenger ช่วยให้สามารถ

ติดตามตำาแหน่งนักท่องเที่ยว
หรือผู้โดยสารทางเรือ

คุณวริศ เดชะรินทร์ 
ผู้ก่อตั้งบริษัท เอสดีเอ เอสไอ จ�ากัด 

15Investment Promotion Journal |

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว



	 ทั้งหมดเป็นซอฟต์แวร์ที่จะเป็นประโยชน์มาก

สำาหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต	 หนึ่งใน

ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ	 ระบบติดตามนักท่องเที่ยว	 เป็น	

Mobile	 Application	 ชื่อ	 iPassenger	 ช่วยให้สามารถ

ติดตามตำาแหน่งนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารทางเรือ	 ที่

เดินทางภายในพื้นที่ท่องเที่ยวในทะเล	 เช่น	 พื้นที่ฝั่ง

อันดามัน	5	จังหวัด	ประกอบด้วย	ภูเก็ต	ระนอง	พังงา	

กระบี่	และตรัง	

	 โดยจะติดตามบุคคลที่สวมสายรัดข้อมือยาง	 

(Wristband)	ซึ่งมีการฝัง	RFID	Tag	ขนาดเล็กอยู่ภายใน	

ซึ่งบรรจุข้อมูลผู้สวม	 เช่น	 ชื่อ	 นามสกุล	 หมายเลข 

พาสปอร์ตหรือบัตรประจำาตัวประชาชน	โดยบนเรือโดยสาร 

แต่ละลำาจะมีอุปกรณ์อ่านข้อมูลจาก	 RFID	 นี้ไปเก็บไว้ 

ที่คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กบนเรือ	 ซึ่งจะส่งตำาแหน่งพิกัด 

ของเรือ	 พร้อมข้อมูลนักท่องเท่ียวหรือผู้ โดยสาร 

ผ่านเคร่ืองแสดงตนอัตโนมัติ	 (AIS	 Transponder) 

ซึ่งมีการติดต้ังไว้บนเรือตามมาตรฐานการเดินเรือสากล	

และภายในรัศมี	 30	 ไมล์ทะเลจากชายฝั่ง	 ได้มีการ

ตั้งสถานีรับข้อมูลไว้หมดแล้ว	 และสามารถแสดงข้อมูล

ทั้งหมดตามเวลาจริงได้	

	 บีโอไอเห็นความสำาคัญของการให้การ 

ส่งเสริมฯ	 ในกิจการซอฟต์แวร์มาโดยตลอด 

และได้คำานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ 

ประเทศไทยเป็นหลัก	 โดยจะให้สิทธิและ 

ประโยชน์ท้ังผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ 

การส่ง เสริมการลงทุนสำาหรับธุรกิจด้าน 

ท่องเท่ียว	 จึงมีความสำาคัญเช่นเดียวกัน 

ในยุคดิจิทัลนี้เพื่อให้ไทยเป็น	 THAILAND	4.0	

อย่างเต็มรูปแบบต่อไป		

เครดิตภาพจาก : https://www.aonangtravel.co.th/home/th
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เรื่อง | วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์

	 มนุษย์เราต่างออกเดินทางด้วยเป้าหมาย

ที่แตกต่างกัน	 บางคนต้องการพักผ่อน	 บางคน 

อยากค้นหาแรงบันดาลใจแปลกใหม่	 บางคน 

ชอบเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม	 ประวัติศาสตร์	 

บางคนอยากท้าทายความกล้าของตัวเอง	 ฯลฯ	

ดังน้ัน	 ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางท่องเท่ียว 

จึงมีบทบาทสำาคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่าง

ปฏิเสธไม่ได้	

ซอฟต์แวร์
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในเชียงใหม่

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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ดร.อาณดา พฤฒิอางกูร 

	 ตลอดระยะเวลากว่ า 	 10	 ปีที่ ผ่ านมา	 

ผู้ประกอบการด้านโรงแรม	 และสายการบิน 

ต่างปรับตัวเข้าสู่	 e-Commerce	 และพัฒนาให้เป็น	

e-Business	เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ	ตอบสนอง 

ความต้องการท้ังฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย	 และเพ่ือขยาย 

โอกาสทางการค้า	ในขณะเดียวกันนักท่องเท่ียวเอง

ก็ปรับตัว	 และเร่ิมคุ้นชินกับบริการจองต๋ัวเคร่ืองบิน 

และห้องพักผ่านระบบออนไลน์	โดยเฉพาะในกลุ่ม

นักท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางด้วยตัวเอง	(Frequency 

Individual	 Traveler)	 มักวางแผนล่วงหน้า	 ค้นหา 

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ	 เปรียบเทียบราคา	

ความคุ้มค่า	

 อย่างไรก็ตาม	ส่ิงท่ียังขาดไปสำาหรับการท่องเท่ียว 

ก็คือ	 ข้อมูลกิจกรรมการท่องเท่ียวและไลฟ์สไตล์

ต่างๆ	 ท่ีจะช่วยเติมเต็มให้ทริปสมบูรณ์แบบท่ีสุด	

เว็บไซต์แชลแทรเวล	 (www.shalltravel.com)	ภายใต้ 

แนวคิดของ	 ดร.อาณดา	 จึงเป็นสื่อกลางที่เปิด

โอกาสให้ทั้งนักท่องเที่ยว	 และผู้ประกอบการด้าน

กิจกรรมท่องเที่ยว	 สามารถเชื่อมโยงเข้าหากัน 

ผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ย่ิงข้ึน	 ด้วยแนวคิดท่ีแปลกใหม่ไม่เหมือนใครในกลุ่ม 

ผู้ประกอบการไทย	

 เว็บไซต์	แชลแทรเวล	ดอทคอม	(www.shalltravel.com) 

เป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีเผยแพร่ข้อมูลการท่องเท่ียวให้กับ 

ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ	 ก่อตั้งโดย	 ดร.อาณดา 

พฤฒิอางกูร ภายใต้การบริหารของ บริษัท คอลล็อต 

จำากัด (Kollot Co., Ltd.) 

	 ในอดีต	 ดร.อาณดา	 ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาทาง

ด้านการเงินและการลงทุนของบริษัทชั้นนำาหลายแห่ง 

ในประเทศไทย	 แต่เพราะการเดินทางท่องเที่ยว 

ได้เปลี่ยนชีวิต	 และเปิดมุมมองใหม่ๆ	 ที่น่าอัศจรรย์	 

จึงตัดสินใจผันตัวเองมาลงทุนทำาธุรกิจด้านท่องเที่ยว

อย่างเต็มตัว	 โดยมุ่งหวังที่จะรวบรวมสินค้าเกี่ยวกับ

การท่องเท่ียวและไลฟ์สไตล์มาไว้บนซอฟต์แวร์ท่ีเรียกว่า 

Online Booking Platform	 ที่พร้อมนำาเสนอแก่ 

นักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ	

ช่วยอำานวยความสะดวกในการค้นหา	 และจอง

แพ็คเกจต่างๆ	 ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้อย่างง่ายดาย	สะดวก	และรวดเร็ว

แชลแทรเวล ดอทคอม
สิ่งที่ยังขาดไป สำาหรับการท่องเที่ยว
ก็คือ ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว

และไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่จะช่วยเติมเต็ม
ให้ทริปสมบูรณ์แบบที่สุด

เว็บไซต์แชลแทรเวล จึงเป็นสื่อกลาง
ที่เปิดโอกาสให้ทั้งนักท่องเที่ยว

และผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว
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	 ถึงแม้ว่าเว็บไซต์แชลแทรเวลจะบริหารงานโดย

คนไทย	 แต่ได้เลือกสรรสินค้าและบริการคุณภาพสูง	

ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า	 10	 ประเทศ	 เจาะจงเมือง

ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ	 เป็นหลัก	 โดยตั้งเป้า

ไว้ว่า	 ช่วงแรกนั้นจะเน้นกลุ่มประเทศในแถบเอเชีย	

เช่น	 สิงคโปร์	 ฮ่องกง	 มาเก๊า	 เวียดนาม	 อินโดนีเซีย	

กัมพูชา	เกาหลี	ญ่ีปุ่น	ไต้หวัน	และจะขยายไปยังภูมิภาค 

อื่นๆ	 ในอนาคต	 มีการคัดสรรเฉพาะผู้ประกอบการที่

น่าไว้วางใจ	 น่าเชื่อถือ	 และมีมาตรฐานการให้บริการ

ในระดับสากลมารวบรวมไว้ให้ลูกค้าได้เลือกซ้ือ 

ตามความชอบและความต้องการของแต่ละบุคคล	

	 แชลแทรเวลไม่ได้มุ่งเน้นขายสินค้าหรือบริการ 

ในราคาถูกเสมอไป	 แต่คัดสรรผู้ประกอบการหลากหลาย

ระดับ	 เพื่อมอบความคุ้มค่าสูงสุดให้กับความต้องการ

ของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป

	 นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาซอฟต์์แวร์

ในประเทศไทย	 ที่ช่วยนำาเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว

ใหม่ๆ	 ได้อย่างน่าสนใจ	 และประสบความสำาเร็จ	 

ช่วยสร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยว	 และเอื้อประโยชน์

ให้กับผู้ซื้อและผู้ประกอบการได้ไม่น้อย

	 กิจกรรมการท่องเท่ียวและไลฟ์สไตล์ที่ว่านี้

หมายถึง	 ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการเดินทาง

ซึ่งเปิดกว้างทุกรูปแบบ	 ได้จัดแบ่งเป็น	 4	 หมวดหมู่	

ช่วยวางแผนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวง่ายขึ้น	

ได้แก่	

  1. ADVENTURE	 กิจกรรมกลางแจ้ง	

เน้นผาดโผน	 ผจญภัย	 และใช้พลังงานสูง	 เช่น	 

ขับรถเอทีวี	 ปั่นจักรยานเสือภูเขา	 ซิปไลน์	 สวนน้ำา 

ปีนหน้าผา	โรยตัว	ข่ีมอเตอร์ไซด์เอ็นดูโร	ฟลายบอร์ด	

เพ้นท์บอล	ขี่ช้าง	พายเรือคายัค	ฯลฯ	

  2. WHOOPEE	 กิจกรรมภายในร่ม	 ซึ่งใช้

พลังงานสูง	 จำาพวกเกมกีฬาต่างๆ	 อย่างมวยไทย	

ปีนหน้าผาจำาลอง	โต้คลื่นจำาลอง	เกมยิงเลเซอร์	

  3. EXPLORER	 กิจกรรมกลางแจ้งท่ี 

ไม่ต้องใช้พลังงานมากนัก	 เน้นท่องเท่ียวชมธรรมชาติ	

สัตว์ป่า	 เช่น	 ดำาน้ำา	 เที่ยวเกาะ	 ตกปลา	 ล่องแก่ง	

ล่องเรือครุยส์	ล่องเรือสำาเภา	ล่องเรือยอร์ช	 เดินป่า	

เลี้ยงช้าง	เที่ยวน้ำาตก	ขี่เซกเวย์	ฟูลมูนปาร์ตี้	

  4. CHILL	 กิจกรรมในร่มท่ีใช้พลังงานน้อย 

งานอดิเรกตอบโจทย์ทุกยามว่าง	 เช่น	 โชว์มวยไทย	

คาบาเร่ต์	โขนศาลาเฉลิมกรุง	ชมพิพิธภัณฑ์	สวนนก 

สปา	 โยคะ	 คอร์สทำาอาหาร	 เรียนศิลปะ	 ดีท็อกซ์	

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ	ขันโตก	อาหารชาววัง	ซีฟู๊ด
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คุณศิร์วณิช บวรยศวัฒน์ (ซ้าย) คุณถ๋าง เจีย ฉ๋ี  (กลาง)  และคุณคณุตม์ ประยูรพงษ์ (ขวา)

 เมื่อปี	 2558	 ประเทศไทยมีรายได้จาก

การท่องเที่ยว	 2.23	 ล้านล้านบาท	 ซึ่งถือเป็น

หนึ่งในธุรกิจที่เป็นแหล่งรายได้ท่ีสำาคัญของ

ประเทศ	 Travagion	 จึงมองเห็นความสำาคัญ

ของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว	 โดยมุ่งเน้นกลุ่ม

ลูกค้าเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ที่ยังไม่มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

ช่วยในการบริหารและจัดการกับธุรกิจ	 เมื่อได้

สำารวจความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายจึงเป็น

ที่มาของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	 ที่จะเป็น

เครื่องมือช่วยในการจัดการระบบขายและจอง

บริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์	 มีรายงานที่

ง่ายต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจจัดเก็บข้อมูล

ลูกค้า	 เพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	 (CRM)	

ช่วยผู้ประกอบการทำาการตลาดออนไลน์	

และเป้าหมายสูงสุดของ	 Travagion	 คือการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานประกอบการ 

แหล่งท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

 ผู้ก่อต้ังคือ คุณศิร์วณิช บวรยศวัฒน์ จบปริญญาตรี	 

จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

และการสร้างภาพเคลื่อนไหว	 ปัจจุบันทำาธุรกิจส่วนตัว 

ด้านบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน - ไทย 

เป็นที่ปรึกษาด้านการนำาเข้าสินค้าจากจีนและตัวแทน

ติดต่อเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศไทย	-	จีน

 คุณถ๋าง เจีย ฉี๋ จบปริญญาตรี	จากมหาวิทยาลัย 

อู่ฮั้น	 (Wuhan	 University)	 สาขาการเขียนบท	 และ 

การกำากับภาพยนตร์	 ปัจจุบันเป็นโปรดิวเซอร์	 ผู้กำากับ 

ภาพยนตร์	 และนักประพันธ์บทภาพยนตร์	 ผลงาน 

การเขียน	 กำากับภาพยนตร์	 และเขียนบทภาพยนตร์ 

ในประเทศจีนมากมาย	 เช่น	向阳花开 -	Sunflower	
(2012)  夜半梳头 -	 Midnight	 Hair	 (2014)	诡咒 
-	X	Girlfriend	(2016)	会痛的十七岁	-	Seventeen	

Blue	(2016)	人肉米粉 -	Human’s	Noodle	(2016)

  คุณคณุตม์ ประยูรพงษ์	 เป็น	 ERP	 Developer	

Team	leader	at	Intellicont	Content	Management	/

General	Manager	at	8Plus	Solution	

Travagion คือการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการสถานประกอบการ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างครบวงจรบริษัท Travagion
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 ประเทศไทยมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียว 

ล้วนให้ความสนใจเดินทางเข้ามาเยี่ยมชม	 

แต่ธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่กลับยังไม่มี

ระบบสารสนเทศมาช่วยในการดำาเนินธุรกิจ	

Travagion	 เข้าใจในส่วนนี้จึงเริ่มพัฒนาระบบ 

มาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 

แหล่งท่องเที่ยว	โดยปัจจุบัน	Travagion	รองรับ

ระบบการทำางานด้านการขายแบบออฟไลน์	

การสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ เยี่ยมชม 

รวมไปถึงการจอง	Booking	และชำาระเงิน	

	 Travagion	 ยังคงพัฒนาต่อเพื่อเป้าหมาย 

ท่ีวางไว้คือ	ระบบ	ERP	ด้านแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือ

คนไทยโดยคนไทย	 เพราะเราเข้าใจผู้ประกอบการ 

ชาวไทยมากกว่าใครๆ	 ซึ่งส่วนที่	 Travagion	 

ให้ความสำาคัญในการพัฒนาในลำาดับถัดไป	 

คือระบบบัญชี	 ระบบจัดซ้ือ	 ระบบจัดการ

ทรัพยากรบุคคล	 และระบบสินค้าคงคลัง	 

เมื่อ	 Travagion	 เสร็จสมบูรณ์	 ผู้ประกอบการ 

จะสามารถใช้ระบบ	 ERP	 ของ	 Travagion	 

ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างแม่นยำาและทำาให้

ธุรกิจพัฒนาด้านต่างๆได้ทัดเทียมกับแหล่ง 

ท่องเที่ยวชั้นนำา

Travagion รองรับระบบการท�างานด้านการขายแบบออฟไลน์ 
การสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชม  

รวมไปถึงการจอง Booking และช�าระเงิน

 Travagion Application
 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
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 ความเป็นมา
 ความเป็นมาของ	Buddygo	น้ัน	คุณณธีวัชร์ ตาคำา 

(Founder, CEO Buddygo)	 ภูมิหลังเป็นวิศวกรและ

ผันตัวเองมาทำาธุรกิจนิตยสารแนะนำาการท่องเท่ียว	

โดยกลุ่มลูกค้าท่ีลงโฆษณามีท้ังผู้ประกอบการโรงแรม

และผู้ประกอบการรถเช่าในท้องถิ่น	 (ร้านรถเช่านอก

สนามบิน)	 จากการที่คุณณธีวัชร์	 มีการติดต่อกับ 

ผู้ประกอบการรถเช่ามานานทำาให้ทราบถึงปัญหาเร่ือง

การเช่ารถว่า	 อุตสาหกรรมการเช่ารถในประเทศไทย 

มีการแข่งขันกันสูง	 โดยผู้ท่ีได้รับผลกระทบมากที่สุด 

คือกลุ่มผู้ประกอบการร้านเช่ารถในท้องถ่ินหรือร้าน 

เช่ารถที่อยู่นอกสนามบิน	 เ น่ืองจากมี ทุนและ

ทรัพยากรท่ีน้อยกว่าบริษัทเช่ารถระดับประเทศ 

ไปจนถึงระดับโลก	อาทิ	Avis	และ	Budget	เป็นต้น	

	 หรือแม้แต่ เว็บไซต์์ จากต่ างชาติที่ เป็นการ 

เปรียบเทียบราคารถจากบริษัทเช่ารถระดับโลก 

โดยมีการทำาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์

และออฟไลน์	 รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน	 ส่งผลให้	 Local	 Brands	

หรือร้านรถเช่านอกสนานบิน	 แข่งขันกับคู่แข่งได้ยากย่ิง 

ในยุคดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีมีบทบาทสำาคัญในการแข่งขัน

หากปรับตัวไม่ทันอาจทำาให้ธุรกิจท่ีสร้างมาหลายสิบปี

ทยอยลดและอาจจะหายไปในที่สุด

	 Buddygo	 เป็นแพลทฟอร์มสำาหรับจองรถ	 ที่ 

รวมร้านเช่ารถจากผู้ประกอบการในท้องถ่ิน	(ร้านเช่า 

ที่อยู่นอกสนามบิน)	 เพื่อนำาเสนอราคาที่เหมาะสม 

และคุณภาพรถที่ ดีให้กับลูกค้าที่จองเข้ามาได้

เลือกสรร	 เป็นบริษัทท่ีอยู่ในโครงการบ่มเพาะธุรกิจ	

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 ของ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำานักงาน

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยาน

วิทยาศาสตร์	 (สอว.)	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

Buddygo

ทีมงาน Buddygo
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	 คุณณธีวัชร์ 	 จึ ง เห็นโอกาสว่าหากเราช่วย 

ผู้ประกอบการร้านเช่ารถในท้องถิ่นได้	 ก็น่าจะเกิด 

ผลประโยชน์ทั้งฝ่ังของผู้ประกอบการและนักท่องเท่ียว

ที่ต้องการเช่ารถ	 แถมยังช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ตามนโยบาย	Thailand	4.0	อีกด้วย	

	 โดยได้ชักชวนเพ่ือน	คุณสิริอรพิมพ์ ภัคเนียรนาท 

(Co-Founder, COO Buddygo)	 ปัจจุบันเป็นพิธีกร

อิสระ	 ซึ่งทางบ้านประกอบกิจการรถตู้พร้อมคนขับ	 

มาช่วยเรื่อง	Customer	Relationship	

 คุณจักรวาล ชัยวงค์ (Co-Founder, CTO)	เป็น

อาจารย์พิเศษสอนการเขียนโปรแกรมและกูรูเรื่อง	 

SEO	 จากการรวมตัวกันเม่ือกลางปี	 2559	 ในงาน 

Startup	 Hack	 จัดภายใต้งาน	 Startup	 Thailand	 ที่

จังหวัดเชียงใหม่	

 คุณธนกฤษ ทาโน (Co-Founder, Strategic 

Planner)	 จบ	 MBA	 และเคยทำางานสินเชื่อธุรกิจกับ

ธนาคาร	 เข้ามาช่วยเรื่องการวางกลยุทธ์องค์กรรวมถึง		

Business	Plan	

 คุณอาทิตย์ สุตะวงค์ (Co-Founder, Developer 

& Designer)	 ภูมิหลังเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์และ	 

Content	Editor	ให้กับหลายแบรนด์	หลังจากท่ีได้ร่วมกัน 

ทำางานเป็นเวลา	54	ชั่วโมง	ในโครงการ	Startup	Hack  

ทีมได้รับรางวัลชนะเลิศในช่ือผลงาน	Buddybike	 ซ่ึงเป็น

แพลทฟอร์มจองรถจักรยานยนต์	 โดยได้รับเงินรางวัลมา 

30,000	บาท	และได้รับรางวัลจาก	Microsoft	BizSpark	

มูลค่า	4.0	ล้านบาท	เพื่อนำาไปพัฒนาต่อยอดไอเดีย

หากเราช่วยผู้ประกอบการ 
ร้านเช่ารถในท้องถิ่นได้  

ก็น่าจะเกิดผลประโยชน์ทั้งฝั่งของ
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว

 เป้าหมายในอนาคต
	 Buddygo	 ต้องการช่วยยกระดับการท่องเท่ียว 

ของไทยให้มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในยุคท่ีเทคโนโลยีซ่ึง	Buddygo	จะพัฒนาแพลทฟอร์ม 

ตามความต้องการของผู้ใช้และตอบสนองให้เร็วท่ีสุด	 

ซึ่งในอนาคตหากบริการรถเช่าเป็นไปตามแผน 

แล้วนั้น	 Buddygo	 อาจจะมีการขยายให้ครอบคลุม 

ท้ังประเทศ	 เพ่ือให้สอดคล้องกับการท่องเท่ียวปัจจุบัน 

ท่ีสามารถท่องเท่ียวได้ทุกท่ีในประเทศไทย	และจะเช่ือม 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีก	อาทิ	การเดินทางด้วย

รถไฟ	หรือทางอากาศ	เป็นต้น	

 แต่ท้ังน้ีต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ของนักท่องเท่ียว 

และผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็นสำาคัญ	 โดยพยายาม

จะให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน	 เพื่อยกระดับ

การท่องเท่ียวในยุคดิจิทัลตามนโยบาย	Thailand	4.0		  

	 ปัจจุบัน	Buddygo	กำาลังหาแนวทางใหม่	ในการ 

แข่งขันเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในอุตสาหกรรม 

รถเช่าเพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง	 รวมไปถึงการ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ์เพ่ือให้

ตอบสนองความต้องการกับผู้ใช้มากที่สุด	แต่ก็ยังจอง

รถผ่าน	www.buddygoasia.com	ได้เหมือนเดิม	โดย

นักท่องเท่ียวสามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ซ่ึง	 Buddygo 

ไม่เรียกเก็บค่าบริการใดๆ	 จากคนจองรถ	 แต่จะ

ไปเก็บค่าบริการใช้แพลทฟอร์มกับผู้ประกอบการ 

ร้านเช่ารถตามที่ได้ตกลงกันไว้เอง	 นักท่องเที่ยวจึง

ได้ราคาที่ถูกที่สุดและคุณภาพดีที่สุด	

	 ปัจจุบัน	 Buddygo	 มีพันธมิตรร้านรถเช่ากระจาย 

อยู่ทางภาคเหนือตอนบน	 และภาคใต้ 	 มี รถ 

ให้บริการรวมกว่า	 2,000	 คัน	 โดยมีทั้งรถยนต์	

จักรยานยนต์	และรถตู้พร้อมคนขับพร้อมให้บริการ
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เรื่อง | ทินภา   อภัยวงศ์

	 การจับมือของสามพยัคฆ์แห่งวงการบันเทิง	 นำ�ทีมโดย  วินิจ 

เลิศรัตนชัย ปรัชญ� ปิ่นแก้ว และถกลเกียรติ วีระวรรณ	ย่อมไม่ใช่ 

งานธรรมดาๆ	แต่ต้องเป็นงานระดับโลก	ในการนำาภาพความประทับใจ 

ของหนังองค์บาก	 ของสหมงคลฟิล์ม	 ที่สร้างชื่อเป็นอย่างมากให้กับ 

จา	พนม	กลับมาโลดแล่นในเวทีการแสดง	ภายใต้สโลแกน	“องค์บ�ก ไลฟ์”  

เล่นจริงเจ็บจริง	 โดยการลงทุนเกือบ	 300	 ล้านบาท	 ในการซื้อลิขสิทธิ์	

และเนรมิตเวทีการแสดง	“องค์บาก	ไลฟ์”		ให้มีความอลังการ	สมจริง	และ

จำาลองทุกฉากเด็ดในหนัง	 มาใส่เป็นการแสดงสดอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ 

และรับรองว่าทุกคนไม่ว่าจะรู้เรื่ององค์บากหรือไม่	 จะต้องประทับใจ 

ตลอดเวลา	 75	 นาทีกับการแสดงที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจของทุกฝ่าย	

ตั้งแต่ฝ่ายนักแสดงที่ต้องใช้นักแสดงหลัก	 4	 คน	 ผลัดเปลี่ยนกันแสดง

ใน	1	รอบ	การจัดฉากที่อลังการ	งานสเปเชี่ยลเอฟเฟค	และการแสดง

ศิลปะการต่อสู้ผสมกายกรรมที่น่าทึ่ง	

โรงละคร
อุลตร้า อารีนา 

จากภาพยนตร์ “องค์บาก” 
สู่เวทีแสดงสด

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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 นอกจากน้ัน	แผนกลยุทธ์ในการตลาดขององค์บาก 

ยังมุ่งเน้นในการสร้างชื่อให้กับประเทศไทย	 ในระดับ 

ท่ีว่า	 หากมากรุงเทพฯ	 จะต้องมาชม	 “องค์บาก	 ไลฟ์” 

พอๆ	 กับการชมโชว์อัลคาซ่า	 หรือการชมโชว์ 

จากฟาร์มจระเข้	 ซึ่งสร้างชื่ออย่างมากในระดับ

โชว์นานาชาติ ท่ีมี ผู้ ก ล่ าวขวัญอย่ างยาวนาน 

ต่อเนื่อง	

	 การสร้าง	 Man-Made	 Attraction	 ในครั้งนี้	 จึง 

เป็นความต้ังใจของโรงละคร “อุลตร้�  อ�รีน�”	และ 

โครงการ	 “องค์บาก	 ไลฟ์”	 ท่ีจะสร้างให้กลายเป็น 

แหล่งบันเทิงท่ีนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกจะต้องมาแวะชม 

ไม่ต่างจากที่เราต้องไปชมการแสดงสำาคัญๆ	 ตาม 

เมืองท่องเท่ียวหลักท่ัวโลก	 และสร้างภาพลักษณ์ 

ให้กับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยว	

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้	 และศูนย์กลาง

ความบันเทิงครบวงจร		

 โรงละคร  อุลตร้�  อ�รีน�	 ตั้งอยู่ที่ชั้น	 6	 ของ	

SHOW	 DC	 ศูนย์การค้าและเอนเตอร์เทนเมนท์ 

แห่งใหม่ย่านพระรามเก้า	 ที่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์

สำาคัญท่ีจะกลายเป็นแหล่งบันเทิง	 และเป็นจุดหยุดพัก 

ของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเยือนกรุงเทพฯ	 ท้ังท่ีมาแบบ 

กรุ๊ปทัวร์	และท่ีมาส่วนตัว	เพราะไม่ว่าจะเพ่ิงก้าวเข้ามา 

หรือกำาลังจะเดินทางออกนอกประเทศ

 

 

	 เหตุผลที่ทำาให้	 “องค์บาก	 ไลฟ์”	 มีความโดดเด่น 

เป็นที่จับตา	นอกจากความตั้งใจอย่างมากของทุกฝ่าย 

ในการรวมพลังกันสร้างสรรค์งานแสดงในครั้งนี้	 ที่

นอกจากการสร้างสรรค์แล้ว	 ยังต้องทุ่มเท	 ฝึกซ้อม 

ให้เกิดความชำานาญและเชี่ยวชาญ	 เพื่อแสดงถึง

ศิลปะการต่อสู้ของไทย	 ที่มีการใช้ทุกส่วนของสรีระ

ในร่างกาย	 ทั้งหมัด	 แขน	 ศอก	 เข่า	 ผสานไปกับ 

การแสดงกึ่งกายกรรมเสริมความโดดเด่นให้กับศิลปะ

การต่อสู้ของไทย	 ผนวกกับโครงเรื่องที่ต้องการ 

เผยแพร่ความเช่ือ	 ความศรัทธา	 และความดีงามของ

มนุษยชาติ	ในธีม	“ธรรมะชนะอธรรม”	ทำาให้	“องค์บาก	

ไลฟ์”	 สามารถเข้าถึงใจคนดูได้	 โดยไม่จำาเป็นท่ีต้องใช้ 

ภาษาพูดในการสื่อสาร	แต่เป็นการใช้ภาษาท่าทาง	และ 

การแสดงที่ทำาให้คนดูจากทั่วทุกมุมโลก	สามารถเข้าใจ	

และมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวแสดงได้	

	 เชื่อได้ว่าหากใครเคยดู	หรือแม้จะยังไม่เคยดูหนัง	

องค์บาก	ก็จะต้องอดทึ่งใน	“องค์บาก	ไลฟ์”	ไม่ได้	
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	 บีโอไอหวังว่าในโอกาสข้างหน้า	 การแสดง 

โชว์ชุดนี้ จะมีชื่ อ เ สียงเ ทียบเท่าการแสดง 

ระดับโลก	 เช่น	 การแสดงมายากล	 เดวิท	 

คอปเปอร์ฟิล	 การแสดงกายกรรม	 Cirque	

du	 Soliel	 หรือ	การแสดงละครเวที	 มูแลง	 รูจ	 

ในสักวัน	 และฝันว่าในวันหนึ่งนักท่องเท่ียว 

จะจดจำาว่า	 เขาจะต้องเดินทางมาชม	 “องค์บาก	

ไลฟ์”	ที่กรุงเทพฯ	

	 SHOW	 DC	 มีสาธารณูปโภคครบครัน 

รองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว	 ไม่ว่า 

จะเป็นรถรับส่งจากสถานีรถไฟฟ้า	แอร์พอร์ตล้ิงค์ 

หรือระหว่างโรงแรมใหญ่ๆ	สู่ใจกลางกรุงเทพฯ	

พร้อมบริการตู้รับฝากกระเป๋า	 ห้องอาบน้ำา 

เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้ผ่อนคลาย	 จับจ่ายใช้สอย 

ทั้งร้านจากในประเทศ	 และห้าง	 Duty	 Free	

Shot	 Lott	 หรือพักผ่อนหย่อนใจ	 ในการ 

รับประทานอาหาร	และชมการแสดง

	 ปัจจุบันโรงละครแห่งนี้เปิดให้เข้าชมแล้ว	

โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ	

ในประเภทกิจการ	 7.22.4	 กิจการศูนย์แสดง 

ศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม	 โดย

เป็นกิจการที่บีโอไอให้ความสำาคัญ	 เพราะ

เป็นกิจการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ในลักษณะ

สถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างใหม่	 เพื่อดึงดูดความ

สนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 และสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ของประเทศ		

> > สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ
กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือ
ศูนย์ศิลปหัตถกรรม  
(ประเภท 7.22.4)

> > สิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่ส�าคัญ
• การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล 5 ปี  
• การยกเว้นภาษีน�าเข้าเครื่องจักรจ�าเป็น 

โรงละครแห่งนี้เปิดให้เข้าชม
แล้ว โดยได้รับการส่งเสริมฯ 

จากบีโอไอ ในกิจการ 
ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
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เรื่อง | สุทธิเกตติ์   ทัดพิทักษ์กุล

	 เป็นที่น่ายินดีว่า	ในเวลาไม่ถึง	1	ปี	ที่บีโอไอออกมาตรการนี้	มีผู้ขอรับ

การส่งเสริมฯ	 ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นรวม  44  โครงการ 

มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 586 ล้านบาท

	 ถึงแม้ว่ามูลค่าการลงทุนรวมในมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น	 จะ

ไม่มากนัก	 เมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุนในมาตรการอื่น	 แต่ผลในทางอ้อม

ถือว่าเป็นกิจการที่ช่วยสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น	 ซึ่งคาดว่า 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นนี้	 ยังสามารถกระจายรายได้ไปยัง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศได้ไม่น้อยกว่า  3,000  รายท่ัวประเทศ 

นอกจากนั้น	 ยังมีส่วนสนับสนุนให้เกิดระบบการผลิตท่ีทันสมัย	 ระบบการ 

ซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนรูปแบบใหม่ๆ	 รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการ

ท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึง	

	 ในปี	 2559	ที่ผ่านมา	บีโอไอได้ออกมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น	(Local	Investment)	เพื่อ

สนับสนุนกิจการท้องถิ่นที่มีศักยภาพ	 3	 ประเภท	

ได้แก่	

    กิจการเกษตรแปรรูป 

    กิจการศูนย์จำาหน่ายสินค้าชุมชน 

    กิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

มีผู้ขอรับการส่งเสริมฯ 
ตามมาตรการส่งเสริม

การลงทุนท้องถิ่น
รวม 44 โครงการ

มูลค่าการลงทุน 586 ล้านบาท

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ความเข้มแข็งของท้องถิ่น
บีโอไอกับภารกิจส่งเสริม
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ช่วยผลักดันระบบการผลิต
เกษตรแปรรูปที่ทันสมัย

    บริษัท เอสพีเอ็น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำากัด  

เป็นผู้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ	 ตามมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนท้องถ่ินเป็นรายแรก	 โดยผลิตภัณฑ์ที่ขอรับการ

ส่งเสริมฯ	 คือ  น้ำาพริกสำาเร็จรูป  ซึ่งเดิมผู้ก่อตั้งกิจการ

ได้เริ่มธุรกิจผลิตและจำาหน่ายน้ำาพริกชนิดต่างๆ	 ภาย

ใต้เครื่องหมายการค้า	 “แม่ยุพิน”	 ยาวนานกว่า	 30	 ปี	 ที่

ตลาดหกแยก	 อำาเภอพาน	 จังหวัดเชียงราย	 โดยเป็นการ

ผลิตแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน	

	 จนเมื่อผลิตภัณฑ์เริ่มเป็นที่รู้ จักมากขึ้น	 ทายาท

รุ่นที่สอง	 จึงมีความต้องการขยายธุรกิจเพื่อรองรับ

ความต้องการของลูกค้า	 และเพ่ือให้กระบวนการผลิตมี

มาตรฐาน	จึงได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	 เอสพีเอ็น	

ฟู้ดส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ขึ้นเมื่อปลายปี	 2558	 โดยมี

การลงทุนก่อสร้างโรงงานและซื้อเครื่องจักรใหม่เพ่ือผลิต 

น้ำาพริกสำาเร็จรูป

	 ในจำานวนผู้ขอรับการส่งเสริมฯ	 ตาม

มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน	 จำานวน		 

44	 โครงการ	 โดยกิจการเกษตรแปรรูปมีจำานวน 

สัดส่วนย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ	 มากท่ีสุด 

รวม  21  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  50  ของ

จำานวนโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ

ทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 220 

ล้านบาท

	 ผู้ผลิตในกลุ่มเกษตรแปรรูปที่ ขอรับ 

การส่งเสริมฯ	ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน 

ท้องถ่ินนี้	 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการ 

ขนาดเล็ก	 ท่ียังไม่เคยขอรับการส่งเสริมฯ	 

มาก่อน	ดังนั้น	การได้รับการส่งเสริมฯ	นี้	ทำาให้

ผู้ประกอบการเหล่านั้น	 สามารถยกระดับ 

การผลิตขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์น้ำาพริกสำาเร็จรูป
ที่ขอรับการส่งเสริมฯ นี้ 
ได้ปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์

มีรูปแบบที่ทันสมัย
และมีอายุการเก็บรักษานานขึ้น
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    อีกโครงการท่ีมีความน่าสนใจคือ	 กิจการผลิต

เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ของบริษัท กลุ่มแปรรูปผลิตผล

ทางการเกษตรสามร้อยยอด  จำากัด	 ซึ่งเดิมได้เริ่มธุรกิจ

ผลิตและจำาหน่ายเครื่องด่ืมว่านหางจระเข้ภายใต้แบรนด์		

Vera	 Gold	 ในนามกลุ่มเกษตรสามร้อยยอด	 โดยบริษัท 

ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ	OTOP	ตั้งแต่ปี	2555

	 จนเมื่อมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นออกมา	

กลุ่มเกษตรสามร้อยยอดมีความสนใจในมาตรการนี้มาก	 

จึงได้ย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ	 และได้ยกระดับจากกลุ่มเกษตร 

ท้องถิ่นเป็นนิติบุคคลโดยมีการลงทุนปรับปรุงโรงงานและ

ซื้อเครื่องจักรใหม่	และยื่นขอรับการส่งเสริมฯ

	 กรรมวิธีการผลิตท่ีขอรับการส่งเสริมฯ	 ของบริษัท	 กลุ่ม

แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสามร้อยยอด	 จำากัด	 ได้ให้ 

ความสำาคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคมากข้ึน	 โดย

จะมีการสุ่มตรวจสารอโลอิน	 (บาร์บาโลอิน)	 ในผลิตภัณฑ์	 

ซึ่งกรรมวิธีการผลิตและวิธีการตรวจสารอโลอินนี้	 ได้รับ

การรับรองจากสำานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร	

(สคอ.)	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	

ว่าไม่มีสารอโลอิน	(บาร์บาโลอิน)	ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

กิจการผลิตเครื่องดื่ม
ว่านหางจระเข้ของบริษัท 

กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
สามร้อยยอด จำากัด

	 ผลิตภัณฑ์น้ำาพริกสำาเร็จรูปท่ีขอรับการส่งเสริมฯ	 

น้ี	ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ	ได้มีการปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์ 

มี รูปแบบที่ ทันสมัยและมีอายุการ เก็บรั กษา

ผลิตภัณฑ์นานขึ้น	 โดยผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น	 3	

รูปแบบ	คือ

  1.  แบบบรรจุลงกระปุกแก้ว	 อายุการเก็บ

รักษาประมาณ	 6	 เดือน	 โดยบรรจุภัณฑ์ที่เป็น 

กระปุกแก้วจะนำาไปนึ่งฆ่าเชื้อก่อนบรรจุด้วยเครื่อง

นึ่งฆ่าเชื้อแนวตั้งแบบแรงดัน	

  2.  แบบบรรจุลงกระปุกพลาสติกปิดด้วย 

ฝาฟอยล์ อายุการเก็บรักษาประมาณ	3	เดือน	

  3.  แบบถุงเป็นกิโลกรัม	 สำาหรับอายุการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่บริษัทประมาณ

จากกระบวนการผลิตและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์	

	 โดยผลิตภัณฑ์ในโครงการนี้ 	 จะจำาหน่าย 

ในประเทศร้อยละ	 80	 และส่งออกไปยังตลาด 

ต่างประเทศ	คือ	สหรัฐอเมริกา	และสิงคโปร์	ร้อยละ	20
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	 แผนดำาเนินการที่บริษัทนำาเสนอจะเริ่มตั้งแต่

การให้ความรู้แก่เกษตรกรในการคัดเลือกสายพันธุ์ที่

เหมาะสม	การปลูก	และการบำารุงรักษาตามมาตรฐาน	

Organic	 Thailand	 และ	 IFOARM	 รวมท้ังการให้ 

ความรู้ด้านการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเบื้องต้น

ซึ่งสามารถช่วยยกระดับและเพ่ิมมูลค่าของสินค้า

ทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี	

บริษัทนำาเสนอตั้งแต่
การให้ความรู้แก่เกษตรกร

ในการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม
การปลูกและการบำารุงรักษา

	 นอกเหนือจากการที่ผู้ประกอบการท้องถิ่น

มายื่นขอรับการส่งเสริมฯ	 เองแล้ว	 ยังมีโครงการ

ที่บริษัทไปช่วยเหลือการดำาเนินการของชุมชน

มาขอรับการส่งเสริมฯ	 ด้วย	 เช่น	 โครงการของ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำากัด	ซึ่งมีโครงการที่ไป

สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชน	3	แห่ง	ได้แก่	

  กลุ่มผักปลอดสารพิษ  ตำาบลราษฎร์นิยม 

อำาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชปลอดภัยเพ่ือการ

แปรรูป อำาเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

และบ้านยายดาโฮมสเตย์  ปลูกพืชสมุนไพร

ปลอดสารพิษและแปรรูปด้วยกรรมวิ ธีที่  

ทันสมัย 

	 โดยมีการลงทุนมอบเครื่องอบสมุนไพร

ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการยกระดับการ

ผลิตในชุมชนให้เป็นการอบด้วยเครื่องจักรแทน

การตากพืชผักสมุนไพรด้วยแดดธรรมชาติ	 ซึ่ง

ช่วยให้ เกษตรกรสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ไ ด้

อย่างต่อเนื่องแม้ในฤดูฝน	 อีกทั้งยังสามารถ

ควบคุมคุณภาพ	 ลดการสูญเสีย	 และเพิ่มอายุ 

การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น	

	 รวมทั้งมีการลงทุนด้านอาคารผลิตให้กับ

เกษตรกรในชุมชนที่บริษัทสนับสนุนและว่าจ้าง

ที่ปรึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและ

แปรรูปสินค้าทางการเกษตรชุมชน	 เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์จากพืชผักสมุนไพรออร์แกนิกที่มี

มาตรฐานความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับทั่วไปตาม

มาตรฐานด้านออร์แกนิก	 เช่น	Organic	Thailand	

และ	IFOARM	เป็นต้น	
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	 กรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย	

ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบสินค้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้า	 OTOP	 จึงได้จัดทำา 

โครงการการสร้างนักธุรกิจ	 OTOP	 สู่การค้า 

การตลาดที่ เป็นระบบสากลในนามโครงการ	 

“OTOP Trader”  

	 โดยตั้งเป้าหมายที่จะให้มี	 OTOP	 Trader	

ขึ้นอย่างน้อยจังหวัดละ	 1	 แห่ง	 ซึ่ง	 OTOP	 Trader 

จะเป็นกลไกสำาคัญที่จะเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ให้ 

เข้าถึงตลาดและการบริหารการขายได้ครบวงจร

ที่ต้องสามารถสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์ในระดับ

จังหวัด	 ภาค	 หรือข้ามภาค	 รวมถึงเข้าใจกลไก

ตลาดในต่างประเทศโดยมีบีโอไอเข้ามาสนับสนุน 

มาตรการทางด้านภาษีให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้

	 โครงการที่น่าสนใจในกลุ่มกิจการศูนย์จำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริมฯ	 จากบีโอไอ

ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ินมีหลาย

โครงการ	 อาทิ	 โครงการของบริษัท	 โอทอป	

อินเตอร์เทรดเดอร์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ซึ่งได้รับ

การสนับสนุนจาก	กรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวง

มหาดไทย	ในโครงการ	OTOP	Trader	

ศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
แก้ปัญหา “สินค้า OTOP ผลิตแล้ว
ขายใคร”

กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งถือว่าเป็น

เจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบ
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

หรือสินค้า OTOP

	 กิจการศูนย์จำาหน่ายสินค้าชุมชนเป็นอีก

กิจการที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ 

มาย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ	 จากบีโอไอมาก

ถึง	 17	 โครงการ	 มูลค่าการลงทุนรวม

ประมาณ	 212	 ล้านบาท

	 ความน่าสนใจของกิจการนี้คือ	 เป็นกิจการที่

ช่วยสนับสนุนให้มีการกระจายรายได้ไปยังกลุ่มผู้

ผลิตสินค้าชุมชนหรือ	OTOP	 ได้ไม่น้อยกว่า	 3,000	

รายทั่วประเทศ	 รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้า	 OTOP	 ที่ผ่านมามักจะ

ถูกตั้งคำาถามว่า	 “ผลิตแล้วขายใคร	 ขายที่ไหน	 ขาย

อย่างไร”	 เพราะสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

นั้น	 จะให้เป็นทั้งผู้ผลิตและขายเอง	 ย่อมพัฒนาไป

ได้ยาก	 เนื่องจากมีความถนัดที่ต่างกัน	 บีโอไอจึงได้

ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน	 กระทรวงมหาดไทย

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 ผ่านทางมาตรการ 

ส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น
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    บริษัท  โอทอป  อินเตอร์เทรดเดอร์ 

(ประเทศไทย)  จำากัด  จัดตั้งตามแนวความคิด

ของกรมการพัฒนาชุมชน	 ซึ่งโครงการของบริษัท	

จะทำาหน้าที่หาตลาดขายสินค้าให้กับผู้ผลิตโอทอป	

อย่างเป็นระบบด้วยวิธีการต่างๆ	 ที่จะช่วยให้ผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ไม่มีความชำานาญด้านการตลาด

สามารถจำาหน่ายสินค้าและพัฒนาสินค้าได้มากข้ึน	 

รวมท้ังทำาหน้าท่ีหาตลาดขายสินค้าให้กับผู้ผลิตโอทอป 

อย่างเป็นระบบ	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

ที่ไม่ถนัดเรื่องการตลาด	 สามารถเพิ่มโอกาสในการ

ขายสินค้าได้มากข้ึน	 และยังสามารถพัฒนาคุณภาพ

สินค้าได้ดีขึ้น

	 รูปแบบโครงการของบริษัท  โอทอป  อินเตอร์

เทรดเดอร์  (ประเทศไทย)  จำากัด	 จะก่อสร้างศูนย์	

OTOP	 Outlet	 ขนาดใหญ่บนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

5,000  ตารางเมตร  ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บริเวณถนนสายเอเชีย	 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดบริการ

ในช่วงไม่เกินกลางปี	 2560	 นี้	 มีเป้าหมายเปิดสาขา

ด้วยระบบแฟรนไชส์ทั่วประเทศ	 รวมถึงในประเทศ 

เพื่อนบ้าน	และจะมีการจำาหน่ายในต่างประเทศ	 โดย

เฉพาะที่ประเทศจีนที่เมืองเจิ้งโจว	 มณฑลเหอหนาน	

และมณฑลกุ้ยโจว

	 นอกเหนือจากโครงการของบริษัท	 โอทอป	

อินเตอร์เทรดเดอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ที่จะเป็นศูนย์	

OTOP	 Outlet	 ขนาดใหญ่แล้ว	 ยังมีผู้ประกอบการ

ศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	หรือ	OTOP	รุ่นใหม่ที่

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	เช่น	โครงการของบริษัท	ชุมพร	

โอท็อป	 อินเตอร์เทรดเดอร์	 จำากัด	 และโครงการของ

บริษัท	กาญจนบุรี	โอท็อป	อินเตอร์เทรดเดอร์	จำากัด

    บริษัท  ชุมพร  โอท็อป  อินเตอร์

เทรดเดอร์  จำากัด  “ศูนย์โอทอป Shop ชุมพร” 

มีท่ีตั้งบริเวณริมถนนเพชรเกษม	 ขาเข้ากรุงเทพฯ	

กม.450	 อำาเภอท่าแซะ	 เนื้อที่	 8	 ไร่	 มูลค่าการ

ลงทุนเบื้องต้น	 4	 ล้านบาท	 ซึ่งร้านจะเน้นความ

ทันสมัย	 ขนาดไม่ใหญ่มาก	แต่มีสินค้าโอทอปจาก

ทั่วประเทศมาจำาหน่าย	 เป็นสถานที่เช็กอินของ

บรรดานักท่องเที่ยว	

	 สำาหรับบางส่วนท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมฯ	แต่เป็น 

ส่วนท่ีจะดึงดูดความสนใจของนักเดินทาง	 โดย

จะมีการเปิดร้านกาแฟ	 เนื่องจากชุมพรเป็นแหล่ง

เพาะปลูกกาแฟท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศ	 สำาหรับ

โซนอาหารจะเน้นขนมจีน	 เปิดเป็นบุฟเฟต์ผัก 

ที่มีประมาณ	 100	 ชนิดให้เลือก	 และอาหารที่ 

ขึ้นชื่อคือ	ก๋วยเตี๋ยวต้มยำา	และเย็นตาโฟเต้าหู้ยี้

	 ส่วนพ้ืนท่ีด้านหลังของโครงการจะเป็นสวน

กล้วยเล็บมือนาง	 มีการแปรรูปและเป็นสถานที่

ศึกษาดูงานเรื่องกล้วย	 ท้ังนี้ชุมพรมีสินค้าหลาย

รายการที่สามารถส่งออกได้	 เพียงนำามาพัฒนา

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ	 เช่น	 ปั้นขลิบไส้ปลา	

โดยจะส่งออกไปจีน	 เมียนมา	 เวียดนาม	 นอกจากน้ี 

ปลาหยองก็เป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งท่ีชาวไต้หวัน 

ชื่นชอบมาก
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    สำาหรับโครงการของ 

บริษัท  กาญจนบุรี  โอท็อป 

อินเตอร์เทรดเดอร์  จำากัด  

จ ะ ตั้ ง อ ยู่ ที่ ศู น ย์ โ อ ท อ ป

เฉลิมพระเกียรติที่ศาลากลาง 

จั ง ห วั ด ก าญจนบุ รี 	 โ ด ย

ผลิตภัณฑ์ในโครงการจะมี

ความหลากหลายและมีแหล่งที่มาจากทุกอำาเภอ 

ในจังหวัดกาญจนบุรีและทั่วประเทศไทย	

	 นอกเหนือจาก	 3	 รายข้างต้นแล้ว	 ยังมีศูนย์

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหลายจังหวัดมาย่ืน 

ขอรับการส่งเสริมฯ	ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบีโอไอ 

และกรมการพัฒนาชุมชน	 อาทิ	 ศูนย์จำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสระบุรี	 ตาก	 สุราษฎร์ธานี	

พัทลุง	 ประจวบคีรีขันธ์	 นครราชสีมา	 อุทัยธานี	

พระนครศรีอยุธยา	 เป็นต้น	 รวมทั้งผู้ประกอบการ

เอกชนในจังหวัดลพบุรี	และกรุงเทพมหานครด้วย

	 นอกเหนือจากระบบการจัดการที่ทันสมัยแล้ว	

ศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีขอรับการส่งเสริมฯ	 น้ี 

ยังมีช่องทางการจำาหน่ายทางออนไลน์เพื่อรองรับ 

วิถีชีวิตแบบสมัยใหม่	 และนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์

เข้ากับการขายด้วย	 รวมทั้งการขายในรูปแบบ	 

“OTOP  Minimart”  ซ่ึงหากดำาเนินการได้ตามแนวทาง 

ที่ตั้งไว้	 ปัญหา  “สินค้า  OTOP  ผลิตแล้วขายใคร”  

ก็น่าจะได้รับการแก้ไขได้  ภายใต้มาตรการส่งเสริม 

การลงทุนท้องถิ่นนี้

	 กิจการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน	 มีจำานวน 

ผู้มายื่นขอรับการส่ง เสริมฯ	 ตามมาตรการ 

ส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน	 อาจจะน้อยสุดคือ 

เพียง	 6	 โครงการ	 มูลค่าการลงทุนเพียง	 154	 

ล้านบาทเท่าน้ัน	 แต่ถือว่าเป็นโครงการท่ีแสดงถึง

ความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นหรือชุมชนมากท่ีสุด	 

เนื่องจากมีจำานวน	 4	 ใน	 6	 โครงการ	 ที่เป็น 

การลงทุนจากบริ ษัทขนาดใหญ่ที่ ต้ อ งการ

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่น	

โดยเป็นโครงการที่ไม่แสวงหากำาไร

กิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ 

ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ท้องถิ่น  6 โครงการ มูลค่าลงทุน 

154 ล้านบาทเท่านั้น แต่เป็นโครงการ
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบ 

ต่อท้องถิ่นมากที่สุด

กิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
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เครดิตภาพ : https://www.mitrphol.com/sugar/product_consumer.php

ห้วยกระบอก  อำาเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี	 ให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้าไป 

ในพื้นท่ีอำาเภอบ้านโป่งมากข้ึนตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

คือ	 “อยากรู้จักจีนฮากกา  ต้องมาห้วยกระบอก” 

ซึ่งจะช่วยทำาให้เศรษฐกิจของชุมชนชาวห้วยกระบอก 

สามารถเติบโตได้ด้วยตนเองและย่ังยืน	 น่ีคือวัตถุประสงค์ 

ของกลุ่มมิตรผลที่ถ่ายทอดให้รับทราบและตรงกับ

วัตถุประสงค์ของมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

เช่นกัน

	 ทั้ งหมดนี้ถือว่าเป็นส่วนเล็กน้อยที่บี โอไอมี 

ส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถ่ิน	 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ามาตรการส่งเสริมการลงทุน 

ท้องถิ่นนี้จะสิ้นสุดไปแล้วเมื่อปลายปี		2559		ที่ผ่านมา	

	 แต่เมื่อหันกลับไปดูเจตนารมณ์ของผู้ประกอบการ

ท่ีย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ	 ในมาตรการนี้แล้ว	 บีโอไอ

มีความเชื่อมั่นว่า	 ผู้ประกอบการทุกรายมีความตั้งใจ

ท่ีจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นหรือ

ชุมชนอยู่แล้ว	 ตามนโยบาย	 “ประชารัฐ”	 ของรัฐบาล

และบีโอไอเองในอนาคต	

	 เม่ือมองกลับไป	เราคงจะมีความภูมิใจท่ีมีส่วนช่วย 

สร้างให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น	 รวมทั้งชาวบ้านใน

ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น	ตามแนวทางการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ท่ี

ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนและชุมชนเสมอมา		

  บริษัทในเครือน้ำาตาลมิตรผล  บริษัท  ไออาร์พีซี 

จำากัด  (มหาชน)	 มีโครงการที่ช่วยไปลงทุนเพื่อ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทเหล่านั้น 

เกี่ยวข้องอยู่	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

ท้องถิ่นและพัฒนาให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถที่จะ

ดำาเนินชีวิตและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในชุมชน

ของตนเอง	 รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้มีการรักและ

ภูมิใจในถิ่นกำาเนิดของตัวเองด้วย

	 ผู้ แทนของกลุ่มมิตรผล	 ซึ่ ง เป็นบริษัทผู้นำ า 

ในอุตสาหกรรมน้ำาตาลและชีวพลังงานของไทย 

ได้ถ่ายทอดว่า	 กลุ่มมิตรผลถือกำาเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก 

ที่ตำาบลกรับใหญ่	 อำาเภอบ้านโป่ง	 จังหวัดราชบุรี	 เมื่อ

ปี	2489	

	 ปัจ จุ บันมี โรงงานน้ำ าตาลท้ังในประเทศไทย	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	และประเทศออสเตรเลีย	ถือเป็นผู้ผลิต

น้ำาตาลอันดับ	 1	 ในประเทศไทย	และอันดับที่	 4	 ของ

โลก	 ในด้านของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	 กลุ่มมิตรผล

ยังเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวล	 และเอทานอลรายใหญ่ 

ในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน

	 ด้วยความสำานึกในพระคุณของตำาบลห้วยกระบอก	 

อำาเภอบ้านโป่ง	 ที่ ใ ห้กำา เนิดกลุ่มมิตรผลขึ้นมา 

ทางกลุ่มมิตรผลจึงมีโครงการที่จะช่วยพัฒนาพื้นท่ี

ในหมู่บ้านชาวจีนฮากกาหรือจีนแคระ  ที่ตำาบล
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เรื่อง | มณรวี   สิทธิพงศ์ 

FROST
Magical Ice of Siam

	 ขอแนะนำ�สถ�นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่	FROST Magical Ice 

of Siam แหล่งเที่ยวเมืองไทยที่ม�ถึงแล้วคุณจะรู้สึกหน�วเย็น

จนต้องตะลึง	 ด้วยนวัตกรรมก�รทำ�คว�มเย็นทะลุจุดเยือกแข็ง

อุณหภูมิ	-10	องศ�เซลเซียส	

 โครงก�รเปิดตัวไปเม่ือวันท่ี	29	กันย�ยน	2559	 คุณกฤชพล 

เตชะรัตนประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ FROST Magical 

Ice of Siam และคุณประมวล ทองใบ ผู้บริหารร่วมเป็น

ประธานเปิดตัว FROST Magical Ice Of Siam ภ�ยใต้ก�ร 

จดทะเบียนในชื่อบริษัท	 ฟรอสท์	 เมนเนจเม้นท์	 จำ�กัด	 ภ�ยใน

เป็นสถ�นที่ท่องเที่ยวแนวประติม�กรรมแกะสลักแห่งแรก 

ในพัทย�	 และมีโดมประติม�กรรมน้ำ�แข็งแกะสลักท่ีใหญ่ที่สุด 

ในอ�เซียน	พร้อมด่ืมด่ำ�กับบรรย�ก�ศคว�มเย็น	-10	องศ�เซลเซียส

ภาพ via facebook – Frost Magical Ice Of Siam Pattaya
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น้ำ�แข็งแกะสลัก	 บอกเล่�ถึงเรื่องร�วคว�มเป็นไทย 

ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทย	 และของ 

ต่�งประเทศ	 เมืองน้ำ�แข็งแห่งนี้ได้รังสรรค์ผลง�น

ผ่�นแนวคว�มคิดและจินตน�ก�ร	 โดยนำ�ศิลปะและ

วัฒนธรรมม�สะท้อนเรื่องร�วผ่�นง�นประติม�กรรม

อันวิจิตรตระก�รต�	 รังสรรค์ประติม�กรรมจ�กผลึก

น้ำ�แข็ง	 สร้�งง�นจ�กฝีมือช่�งไทย	 ผู้ที่ได้รับร�งวัล

จ�กก�รแข่งขันก�รแกะสลักน้ำ�แข็งในระดับน�น�ช�ติ	

 Zone The Himmapan ผลง�นประติม�กรรม

ทร�ยข�ว	 ท่ีได้นำ�เรื่องร�วของป่�หิมพ�นต์	 ดินแดน

มหัศจรรย์ที่ถือเป็นตำ�น�นของศิลปะและวัฒนธรรม

อันเลื่องชื่อของประเทศไทยและอินเดีย	 ที่ได้รวบรวม

สรรพสัตว์และพรรณพืชแปลกๆ	 น�น�ชนิดไว้ด้วยกัน 

ผสมผส�นก�รให้คว�มรู้สอดแทรกเรื่องร�วท่ีน่�ตื่นต� 

ของสัตว์ป่�หิมพ�นต์	 ที่แกะสลักอย่�งละเอียดอ่อน

และงดง�มอ่อนช้อย	 เป็นคว�มงดง�มท�งศิลปะ

ที่ส�ม�รถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของคว�มเป็นไทย 

ได้อย่�งอย่�งชัดเจน

Zone The Himmapan  

	 ด้วยขน�ดพื้นที่รวมท้ังโครงก�ร	

30,000	 ต�ร�งเมตร	 ส�ม�รถรองรับ 

นักท่องเที่ยวได้วันละ	 3,000	 คนต่อวัน		 

หล�ยคนคงเคยได้ยิน	 หรือเคยไป 

เมืองน้ำ�แข็งที่ประเทศเก�หลีม�บ้�งแล้ว 

แต่ที่ เมืองไทยเร�มีพื้นที่จัดแสดงได้ 

กว้�งใหญ่	 และมีง�นแกะสลักน้ำ�แข็ง	

และง�นประติม�กรรมทร�ยข�ว	 ที่

ส�ม�รถแสดงถึงเอกลักษณ์คว�มเป็นไทย

ได้อย่�งวิจิตรตระก�รต�	 เมืองน้ำ�แข็งนี้ 

ต้ังอยู่บริเวณเส้นแยกกระทิงล�ย	 ก่อนถึง 

มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ - พัทย�	หม�ยเลข	7 

ตรงข้�มกับโรงเรียนน�น�ช�ติรีเจ้นท์	

พัทย�	 เปิดให้บริก�ร	 ตั้งแต่เวล�	 09.00	

-	20.00	น.	

	 จุดเด่นของโครงก�ร	แบ่งเป็น	2	ส่วน 

คือ	ส่วนแรกที่เข้�ไปจะพบประติม�กรรม

ทร�ยข�วในล�นกว้�ง	 และส่วนที่สอง 

เม่ือเข้�ไปภ�ยในอ�ค�รจะมีประติม�กรรม 

ที่เมืองไทยเรามี
พื้นที่จัดแสดงได้กว้างใหญ่ 

และมีงานแกะสลักน้ำาแข็ง และ
งานประติมากรรมทรายขาว 

ที่สามารถแสดงถึง 
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
ได้อย่างวิจิตรตระการตา
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ภาพจาก เฟซบุ๊ก FROST Magical Ice of Siam – Pattaya

	 ส่วนที่สอง Zone Siam Heaven	 ผลง�นประติม�กรรม

น้ำ�แข็งแกะสลักที่ได้รวบรวมเรื่องร�วของสย�มประเทศ	 ทั้ง

วรรณคดีไทย	สถ�นท่ีสำ�คัญของประเทศไทย	 วิถีชีวิตของคนไทย 

ที่สนุกสน�น	 ม�ผนวกเข้�กับประติม�กรรมน้ำ�แข็ง	 และยังมี 

พื้นที่บริก�รคว�มสนุกที่จะสร้�งคว�มประทับใจให้กับผู้เข้�ชม 

อ�ทิ	 รถตุ๊กๆ	 ยักษ์ไทยในวรรณคดี	 สไลด์เดอร์น้ำ�แข็ง	 บ้�น 

เอสกิโม	 โซนกุญแจแห่งรัก	 บ�ร์น้ำ�แข็งที่พร้อมเสิร์ฟเครื่องด่ืม 

ด้วยแก้วน้ำ�แข็งแกะสลักสำ�หรับผู้เข้�ชมทุกท่�น	 ท่ีใช้เพียง 

ครั้งเดียวเพื่อสุขอน�มัย	

	 นอกจ�กนี้	 ท�งโครงก�รได้จัดเตรียมอุปกรณ์กันหน�ว 

อย่�งเส้ือกันหน�ว	 ถุงมือ	 ไว้คอยบริก�ร	 เน่ืองจ�กประเทศไทย 

เ ป็นเ มือง ร้อน	 นักท่องเ ท่ียว ส่วนใหญ่จะไ ม่ไ ด้ เต รียม 

เสื้อกันหน�วม�	 ท�งบริษัทจึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์กันหน�ว

ไว้คอยให้บริก�รแก่ผู้เข้�ชม	 จึงเป็นที่ท่องเที่ยวที่ให้คว�ม

บันเทิงและให้บริก�รอย่�งพร้อมสรรพ	 ม�เที่ยวแล้วเย็น 

ชื่นใจกว่�ที่ไหนๆ	 เพร�ะได้รับคว�มเย็นทะลุจุดเยือกแข็ง 

ที่มีคว�มพร้อมในก�รให้บริก�รเป็นอย่�งม�ก	
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เรื่อง | ทินภา   อภัยวงศ์

	 ตลาดการท่องเที่ยวของคนไทยอย่างหนึ่ง	 ซึ่งจะไม่

พูดถึงเลยคงไม่ได้	 คือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	 ความเช่ือ 

จนเกิดเป็นทัวร์	 9	 วัด	 ตามสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ	 หรือเมือง

ทางมรดกวัฒนธรรมสำาคัญ	 เช่น	 กรุงศรีอยุธยา	 สุโขทัย	

เชียงใหม่	 พิษณุโลก	 ทำาให้พูดได้ว่า	 สำาหรับนักท่องเที่ยว

ชาวไทยแล้ว	ไม่เที่ยว	“กิน”	ก็เที่ยว	“ไหว้”	

	 การเติบโตของทัวร์นำาเท่ียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม	

แน่นอนว่า	 มีจุดขาย	 คือพลังศรัทธา	 และโยงต่อมาจน

กลายเป็นพลัง	“ความปรารถนา”	เกิดเป็นทัวร์นำาเที่ยวเพื่อ

ขอพรต่างๆ	 เริ่มจากทัวร์อยุธยา	 9	 วัดที่ได้ยินมา	 จนบัดนี้

เริ่มเป็นแนวการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่

บรรดาเกจิอาจารย์	หมอดู	หรือดารา	จะจัดทัวร์พิเศษเพื่อ

ไหว้พระขอพร	 และบางเจ้ามีต่อยอดไปจนถึงทริปขอพร 

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิในประเทศเพื่อนบ้าน	

วัฒนธรรม / ศรัทธา / 
การท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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การรังสรรศิลปะท่ีสวยงามแปลกตากว่า	 จากตัวอย่าง 

เช่น	วัดร่องขุ่น	 (เชียงราย)	วัดบ้านไร่	 (นครราชสีมา)	

วัดป่าภูก้อน	 (อุดรธานี)	 ปราสาทสัจธรรม	 (ชลบุรี)		

ซึ่งท้ังหมดเป็นวัดท่ีงดงามวิจิตร	 ดึงดูดความสนใจ

ของนักท่องเที่ยวและผู้ไปปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก	

	 เมื่อมีสถานที่ท่องเท่ียวขยายสอดรับกับการให้

บริการด้านการท่องเที่ยว	คำาถามที่เกิดขึ้นคือ	จะทำา

อย่างไรให้เกิดการผสานการท่องเท่ียว	 วัฒนธรรม	

และศรัทธาเข้าด้วยกัน	 โดยเผยแพร่อัตลักษณ์ความ

เป็นไทยให้เป็นท่ีรับรู้ของโลก	 และไม่กลายเป็นธุรกิจ 

การเดินสายขอพร	 หรือกระตุ้นให้ใช้บริบททาง

วัฒนธรรมส่งเสริมให้เกิดการบนบาน	 หรืองมงาย	

คำาตอบง่ายๆ	 ก็คือบทบาทที่หายไปของมัคคุเทศก์	

เนื่องจากอาชีพมัคคุเทศก์	 เป็นอาชีพสงวนสำาหรับ

คนไทย	 และต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวง 

การท่องเท่ียว	 แต่การเท่ียวชมตามวัดวาอาราม	

	 ถ้าจะถามว่าการท่องเที่ยวในแบบใหม่นี้ 

มีความแปลกแหวกแนวจากการจัดทัวร์ในอดีต 

อย่างไร	 เนื่องจากจริงๆ	 แล้วถือว่าเป็นวัฒนธรรม 

ประเพณีอันดีงามอยู่แล้วของคนไทย	ในการทำาบุญ 

ทำานุบำารุงศาสนา	เข้าวัด	แต่ในทางกลับกัน	พลังศรัทธา 

ของคนไทยและแนวทางการท่องเที่ยว	 ก่อให้เกิด 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นศาสนสถาน	 หรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์ 

เกิดขึ้นอย่างมากในรอบ	 15	 ปีที่ผ่านมา	 นอกจาก 

จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำานวนมากให้ เ ดินทาง 

ไปเยี่ยมสักการะแล้ว	 ยังเปิดทางให้มีการทำาบุญ

เพื่อก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง	

	 หลายต่อหลายคนจึงเริ่มพูดว่า	 ศรัทธาได้ 

กลายเป็นธุรกิจ	 แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทย	

เป็นเมืองพุทธที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญ	 คือ 

พระอารามหลวง	 ในกรุงเทพฯ	 ซึ่งมีความสวยงาม 

แปลกตาอย่างมาก	 ดังนั้นการเปิดตัวสถานท่ี 

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ังหลาย	 แท้จริงแล้ว 

เป็นไปตาม	Concept	Man-Made	Tourist	Attraction 

ซึ่งอาจจะพูดได้ว่า	ด้วยแรงศรัทธาย่อมจะทำาให้เกิด 

ด้วยแรงศรัทธา
ย่อมจะทำาให้เกิดการรังสรรค์
ศิลปะที่สวยงามแปลกตากว่า

http://watpaphukon.org
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หากไม่ ใช่พระอารามหลวงซึ่ ง มี ข้ อป ฏิบั ติ  

ที่เคร่งครัดและอนุญาตให้เฉพาะมัคคุเทศก์ที่มี 

ใบอนุญาตทำาหน้าที่ในการให้ข้อมูลและบรรยาย

ได้เท่านั้น	ทำาให้การให้ความรู้ในสถานที่ท่องเที่ยว 

อื่น	 โดยเฉพาะวัด	 ซึ่งไม่ได้จัดให้มีผู้ต้อนรับ 

เป็นพิ เศษไม่สามารถสร้ างคุณค่า เพิ่มจาก 

การท่องเที่ยวสำาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ 

การให้บริการมัคคุเทศก์	โดยรวมสำาหรับประเทศไทย 

มักจะมีข้อเสียเปรียบในเรื่องการใช้ภาษา	

	 อย่างไรก็ดี	 ไม่ได้มีข้อห้ามมิให้มัคคุเทศก์ 

ท้องถ่ินทำางานร่วมกับล่ามแปลภาษาของบริษัททัวร์ 

ซึ่งสามารถร่วมอำานวยความสะดวกกับมัคคุเทศก์ 

ในการร่วมแปล	 และเปิดโอกาสให้นักเรียน 

นักศึกษา	 หรือบุคคลในพื้นที่ที่อาจจะมีข้อจำากัด

ทางด้านภาษาได้อบรมการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	

และทำางานร่วมกับล่ามได้

	 ทั้งนี้ข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ	ควรจะมี

การทำาคู่มือนำาเที่ยวฉบับมัคคุเทศก์	 เพื่อเผยแพร่ให้

ความรู้ความเข้าใจ	ทั้งในเรื่องศิลปะ	วัฒนธรรม	และ

ความเชื่อ	 ในพื้นที่นั้นๆ	 และสำาหรับวัฒนธรรมไทย

โดยรวม	 ไม่ว่าจะเป็นการไหว้	 การถอดรองเท้า	การ

ไม่เดินเหยียบธรณีประตู	 การแต่งกายชุดประจำาชาติ	

รวมไปถึงเรื่องศรัทธา	 ความเชื่อต่างๆ	 ของคนไทย 

ซ่ึงถือเป็นส่ิงละอันพันละน้อยท่ีน่าจะสามารถต่อยอด

ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ	 และสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

อันดีงามให้กับประเทศไทยได้อย่างแน่นอน	

	 นอกจากนี้	 ในทางกลับกัน	 การดูแลควบคุม

มัคคุเทศก์	 และบริษัททัวร์ในการนำาลูกทัวร์เที่ยวใน

สถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม	

จำาเป็นจะต้องมีการกวดขัน	 และมีบทลงโทษท่ีชัดเจน 

และสามารถบังคับใช้ ได้จริ งกับทั้ งบริษัททัวร์ 	

มัคคุเทศก์	 และนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม	 ไม่มีความรู้ความเข้าใจในข้อปฏิบัติ

และวัฒนธรรมอันดีของไทย	 การมีคู่มือควบคู่กับ 

บทลงโทษ	 จะช่วยลดทอนความพยายามที่จะ

อธิบายบริบททางวัฒนธรรมจากความรู้ความเข้าใจ

ส่วนตัว	 และสร้างแนวปฏิบัติเดียวกันให้การท่องเท่ียว

มีความเรียบร้อย	ปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น	

Website : www.facebook.com/Baan-kao-nhom
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เรื่อง | นุชนารถ   วงษ์เกษม

เรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้
ประกันสังคม

	 เมื่อเอ่ยถึง	“ประกันสังคม”	เชื่อว่าผู้อ่านทุกท่าน 

ต้องรู้จักกันแทบทุกคน	 แต่อาจจะรู้จักประกันสังคม 

มากน้อยไม่เท่ากัน	 บางท่านรู้ว่าเราจะถูกหักเงินเดือน 

ร้อยละ	 5	 ทุกเดือน	 เพ่ือเป็นเงินสมทบเข้ากองทุน 

ประกันสังคม	 ส่วนบางท่านที่รู้จักประกันสังคม 

มากกว่า	 ก็จะทราบว่าประกันสังคมได้ให้สิทธิ 

ประโยชน์แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนมากถึง	 7	 กรณี 

ด้วยกัน

	 แต่ก่อนที่จะทบทวนให้ทราบว่า	สิทธิประโยชน์ที่ 

ประกันสังคมให้ความคุ้มครองทั้ง	7	กรณีนั้น	มีอะไร

บ้างเรามาทราบกันก่อนว่า	 กฎหมายประกันสังคม	

หรือ	พระราชบัญญัติประกันสังคม	ฉบับปัจจุบัน	คือ 

“พระราชบัญญัติประกันสังคม	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2558 

ได้ประกาศใช้เม่ือวันท่ี	 20	 ตุลาคม	 2558	 ซ่ึง	 พ.ร.บ. 

ประกันสังคม	 (ฉบับท่ี	 4)	 น้ี	 ได้มีการปรับปรุงแก้ไข

เพิ่มเติมหลายประการ	 เช่น	 การบังคับใช้กฎหมาย

ประกันสังคมกับใครบ้าง	 และไม่ใช้บังคับกับใครบ้าง	

เข้าใจง่ายๆ	 ก็คือ	ใครบ้างที่ไม่ต้องถูกหักเงินประกัน

สังคม	ซึ่งก็คือ

	 1.	 ข้าราชการและลูกจ้างประจำาของราชการ

ส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค	และราชการส่วนท้องถ่ิน

	 2.	 นักเรียน	 นักเรียนพยาบาล	 นิสิตหรือ

นักศึกษา	ซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียน	สถานพยาบาล	

วิทยาลัย	หรือมหาวิทยาลัยนั้น

	 3.	 ลูก จ้ างของรั ฐบาลต่ า งประ เทศหรือ

องค์การระหว่างประเทศ

	 4.	 กิจการหรือลูกจ้างอื่นตามที่กำาหนดใน 

พระราชกฤษฎีกา
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“พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2558  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 

20 ตุลาคม  2558”

	 กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย	

	 ได้เพิ่ม	 ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

และค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ 

ผู้ประกันตน	 ในกรณีได้รับความเสียหายจากการ 

รับบริการทางการแพทย์	 (จากเดิมผู้ประกันตนมีสิทธิ 

ได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค	ค่าบำาบัดทางการแพทย์ 

ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล	 ค่ายา	

และค่าเวชภัณฑ์	ค่ารถพยาบาล	หรือค่าพาหนะรับส่ง

ผู้ป่วยเท่านั้น)

	 กรณีคลอดบุตร

	 เพ่ิมเติมเป็น ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับไม่จำากัด

จำานวนครั้ง	 (จากเดิมผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับกรณี

คลอดบุตรคนละไม่เกิน	 2	 ครั้ง	 โดยประกันสังคมจะ

เหมาจ่ายให้ครั้งละ	 13,000	 บาทต่อการคลอดบุตร	 

1	 ครั้ง	 และให้เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการ

คลอดบุตร	90	วัน)

	 กรณีสงเคราะห์บุตร	

	 เพ่ิมเติมเป็น	 ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงิน 

สงเคราะห์บุตร	 สำาหรับบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิด 

จนถึง	 6	 ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน	 3	คน	(จากเดิม 

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสำาหรับเงินสงเคราะห์บุตร 

สำาหรับบุตรที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด	จนถึง	6	ปีบริบูรณ์ 

คราวละไม่เกิน	 2	 คน	 โดยเหมาจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 

ให้รายเดือนๆ	ละ	400	บาทต่อบุตร	1	คน	)	

	 นอกจากนี้ 	 ยังได้นิยามคำาว่า	 ลูกจ้าง	 ให้

หมายความว่า	 “ผู้ซึ่งทำางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง”	

และคำาว่า	 ทุพพลภาพ	 หมายความว่า	 “การสูญเสีย

อวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ	 หรือของ

ร่างกาย	 หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ	 จนทำาให้

ความสามารถในการทำางานลดลงถึงขนาดไม่อาจ

ประกอบการงานตามปกติได้	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์ 

ที่ เลขาธิการประกาศกำาหนดโดยคำาแนะนำาของ 

คณะกรรมการการแพทย์”	เป็นต้น

	 ทีนี้มาดูว่าตัวเราเข้าข่ายที่ไม่ต้องส่งเงินประกัน

สังคมหรือไม่	หากไม่ได้เป็นบุคคลตามข้อ	1.	ถึงข้อ	4. 

ก็แสดงว่าเราต้องถูกนายจ้างหักเงินเดือนร้อยละ	 5 

ของทุกเดือน	 ประกันสังคมไม่ได้หักเราฝ่ายเดียวค่ะ	

นายจ้างเราก็มีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบเท่ากับจำานวน

ที่หักเราไป	 นำาส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 

ตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ

	 สำานักงานประกันสังคมจะให้ความคุ้มครองหรือ

ให้สิทธิประโยชน์	 7	 กรณีด้วยกัน	 คือ	 กรณีเจ็บป่วย

หรือประสบอันตราย	กรณีคลอดบุตร	กรณีทุพพลภาพ	

กรณีตาย	กรณีสงเคราะห์บุตร	กรณีชราภาพ	และกรณี

ว่างงาน	 ส่วนสิทธิประโยชน์แต่ละกรณีผู้ประกันตน 

จะได้รับอย่างไรบ้าง	จะเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไป

พระราชบัญญัติประกันสังคม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
ที่เริ่มบังคับใช้ไปเมื่อเดือนตุลาคม 
2558 มีสิทธิใด ที่ประกันสังคมได้
เพิ่มเติมและแก้ไข
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	 กรณีว่างงาน

 เพิม่เติม	ให้ผูป้ระกันตนไดร้บัเงินทดแทน 

ในระหว่างว่างงานแก่ผู้ประกันตน	 กรณี 

นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว	 เนื่องจาก 

เหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง	เช่น	กรณ ี

สถานประกอบการถูกน้ำาท่วม	 (จากเดิม 

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี

ว่างงาน	 เมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออก)

“กรณีเจ็บป่วย เพ่ิมค่าส่งเสริมสุขภาพ 
และป้องกันโรค กรณีคลอดบุตร

เบิกได้ไม่จำากัดจำานวนครั้ง”
	 เพิ่มเติม	 ให้ผู้ทุพพลภาพอยู่ ก่อนวันท่ี 

31	 มีนาคม	 2538	 ได้รับเงินทดแทนการขาด 

รายได้ตลอดชีวิต 	 (จากเดิม ผู้ประกันตนที่ 

ทุพพลภาพก่อนวันที่	31	มีนาคม	2538	ได้รับเงิน

ทดแทนการขาดรายได้เพียง	15	ปี)	

	 กรณีตาย	 เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตน

ถึงแก่ความตาย	แก้ไข	ดังนี้

 ๐	 หากก่อนผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย	 

ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่	36	เดือน

ขึ้นไป	แต่ไม่ถึง	120	 เดือน	 ให้จ่ายเงินสงเคราะห์

เป็นจำานวนเท่ากับร้อยละ	50	ของค่าจ้างรายเดือน	

ที่คำานวณได้ตามมาตรา	57	คูณด้วย	4	

 ๐	 หากก่อนถึงแก่ความตาย	 ผู้ประกันตน

ได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่	 120	 เดือนขึ้นไป	 ให้

จ่ายเงินสงเคราะห์	 เป็นจำานวนเท่ากับร้อยละ	 50	

ของค่าจ้างรายเดือน	 ที่คำานวณได้ตามมาตรา	 57	 

คูณด้วย	12

 ๐	 นอกจาก	 พ.ร.บ.	 ประกันสังคม	 (ฉบับท่ี 

4)	 พ.ศ.	 2558	 จะปรับปรุงและเพิ่มเติมสิทธิ

ประโยชน์แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนแล้ว	 พ.ร.บ.	 นี้ยัง

ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขยายความคุ้มครอง

ต่างๆ	 หลายประการ	 รวมทั้งเรื่องความโปร่งใส	

และการบริหารการลงทุนอีกด้วย

	 ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง	หรือผู้ทุพพลภาพ	

	 เพิ่มเติม	 ให้สิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ 

ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังหรือผู้ทุพพลภาพ	 แม้ส่งเงิน

สมทบไม่ครบตามสิทธ ิ	 (จากเดิมกรณีผู้ป่วยเรื้อรัง	

หรือผู้ทุพพลภาพเสียชีวิต	 ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์

ทดแทนกรณีตาย)

	 ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ	 ทุพพลภาพ	

และตาย

	 เพิ่มเติม	 สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน 

ท่ีจงใจทำาให้ตนเองบาดเจ็บ	ทุพพลภาพ	และตาย 

หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น	 (จากเดิม

หากผู้ประกันตนจงใจทำาให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ	

ทุพพลภาพ	และตาย	จะไม่ได้รับความคุ้มครอง)

	 กรณีทุพพลภาพ

 เพ่ิมเติม	 ให้ผู้ประกันตนซ่ึงสูญเสียสมรรถภาพ 

ไม่ถึงร้อยละ	 50	 ของร่างกาย	 มีสิทธิได้รับ

ประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ	 (จากเดิม 

ผู้ประกันตนต้องสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย

ร้อยละ	 50	 จึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

กรณีทุพพลภาพ)	
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ขยายระยะเวลาในการยื่นเรื่อง
ขอรับประโยชน์ทดแทนเป็น 2 ปี

 	 เพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตน	 สามารถทำาหนังสือ 

ระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำาเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้	 

โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท	 กรณีผู้ประกันตน 

ไม่มีทายาท	 หรือไม่มีบุคคลที่ทำาหนังสือระบุ 	

ประกันสังคมจะให้สิทธิดังกล่าวแก่	 พี่	 น้อง	 ปู่	 ย่า	

ตา	 ยาย	 ลุง	 ป้า	 น้า	 อา	 (จากเดิมผู้ประกันตนที่ไม่มี

ทายาท	 (บิดา	 มารดา	 บุตร	 และคู่สมรส)	 ไม่สามารถ 

ทำาหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำาเหน็จชราภาพ

ไว้ล่ วงหน้าได้ 	 โดยเงินบำา เหน็จชราภาพจะตก 

เป็นของกองทุนประกันสังคม)

 	 ขยายระยะเวลาการยื่นคำาขอรับประโยชน์

ทดแทนจาก	 1	 ปี	 เป็น	 2	 ปี	 (จากเดิมระยะเวลาการ

ยื่นคำาขอรับประโยชน์ทดแทน	 ผู้มีสิทธิต้องมายื่นเร่ือง

ภายใน	1	ปี)

 	 1. คณะกรรมการตรวจสอบ	กำาหนดให้มี 

คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงแต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน	 เพื่อกำากับดูแลความโปร่งใส	 ได้

มาตรฐานโดยหลักเกณฑ์	 วิธีการได้มา	 องค์ประกอบ

และอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ให้

เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำาหนด	 โดยคำาแนะนำา

ของคณะกรรมการประกันสังคม	(จากเดิมไม่มี)

 	 2.	 คณะกรรมการประกันสังคม	 กำาหนด

วิธีการได้มา	 คุณสมบัติ	 และลักษณะต้องห้ามของ

กรรมการประกันสังคมและต้องแสดงบัญชีรายการ

ทรัพย์สินและหนี้สิน	 ต่อคณะกรรมการป้องกัน	 และ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (จากเดิมไม่มีการ

กำาหนดวิธีการได้มา	คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม	และ

การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)	

  3.	 ที่ปรึกษา	 มาจากการสรรหาตาม

ระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำาหนด	 โดยคำาแนะนำาของ 

คณะกรรมการ	(จากเดิมมาจากการแต่งต้ังของรัฐมนตรี) 

 	 4. คณะกรรมการการแพทย ์	 กำาหนด

วิธีการได้มา	 โดยให้มาจากการสรรหาตามระเบียบ	

ที่รัฐมนตรีกำาหนด	 โดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ

ประกันสังคม	กำาหนดคุณสมบัติ	 และลักษณะต้องห้าม 

ของคณะกรรมการการแพทย์	 (จากเดิมไม่มีการกำาหนด

วิธีการได้มา	คุณสมบัติลักษณะต้องห้าม)	

ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การได้รับสิทธิประโยชน์

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

 	 ขยายความคุ้มครองลูกจ้างส่วนราชการ	

ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราว	 ทุก

ประเภทของส่วนราชการ	 (จากเดิมคุ้มครองเฉพาะ

ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน)

 	 ขยายความคุ้มครองให้กับลูกจ้างของ

นายจ้างที่มีสำานักงานในประเทศ	 และไปทำางาน

ประจำาในต่างประเทศ	(จากเดิมไม่คุ้มครอง)

ขยายความคุ้มครอง
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	 กำาหนดให้อสังหาริมทรัพย์ที่สำานักงาน

ประกันสังคมได้มาจากการจัดหาผลประโยชน์

ของกองทุนไม่เป็นที่ราชพัสดุ	 จะมีผลทำาให้

สำานักงานประกันสังคมสามารถนำาเงินกองทุน

ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 ซึ่งเป็นการลงทุน

ที่มีผลตอบแทนสูงได้	 (จากเดิมไม่สามารถ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้	 เพราะจะทำาให้

อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว	ตกเป็นที่ราชพัสดุ)

	 ในมุมมองของผู้เขียน	 เห็นว่าประกันสังคมได้

เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะ	 ข้อเรียกร้องของผู้มีสิทธิ

รับประโยชน์ทดแทนมากขึ้น	 จึงได้ทำาการปรับปรุง	

แก้ไข	 และเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ในบางเรื่อง	

รวมถึงการบริหารการลงทุน	 ท่ีนำาเงินสมทบจาก

นายจ้างและผู้ประกันตนไปลงทุน	 เพ่ือนำามาเป็น

ดอกผลให้แก่ผู้ประกันตนในภายภาคหน้าต่อไป

	 หากประกันสังคมมีความเคลื่อนไหวที่เป็น

ประโยชน์แก่ผู้อ่าน	 จะนำาเนื้อหามาแจ้งให้ทราบ

ในโอกาสต่อไป	 หรือผู้อ่านจะเข้าไปศึกษาข้อมูล

ในเว็บไซต์ของประกันสังคมก็ได้ที่	 www.sso.go.th	

หรือสายด่วน	1506	ได้เช่นกัน			

การบริหารการลงทุน

เงินสมทบ

 	 1.	 รัฐบาลสามารถออกประกาศ

ลดหย่อนการออกเงินสมทบ	 เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประกันตน	 และนายจ้างให้ได้รับผ่อนปรน

การเก็บเงินสมทบในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ	(จาก

เดิมไม่สามารถลดอัตราเงินสมทบเฉพาะพื้นที่ 

ที่เกิดภัยพิบัติได้	 หากจะลดอัตราเงินสมทบ	

จะต้องประกาศลดอัตราเงินสมทบทั่วประเทศ)

 	 2.	 กำาหนดให้รัฐบาลร่วมจ่ายเงิน

สมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา	 40	 ไม่เกิน

ก่ึงหน่ึงของเงินสมทบท่ีได้รับจากผู้ประกันตน 

(จากเดิมไม่ได้กำาหนดในกฎหมายให้รัฐบาล

ร่วมจ่ายเงินสมทบ	แต่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ

ให้เป็นเงินอุดหนุน	 สำาหรับจ่ายเป็นเงินสมทบ

ให้กับผู้ประกันตนมาตรา	40)
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สิทธิประโยชน์ เดิม พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558

กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย

มีสิทธิได้รบัเฉพาะค่าตรวจวินจิฉยัโรค ค่าบ�าบัดทางการแพทย์ 
ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่า
เวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วยเท่านั้น

เพิ่ม ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และค่าใช้จ่าย 
เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู ้ประกันตน ในกรณี 
ได้รับความเสียหายจากการรับริการทางการแพทย์

กรณีคลอดบุตร มีสิทธิได้รับกรณีคลอดบุตรคนละไม่เกิน 2 คร้ังโดยประกัน
สังคมจะเหมาจ่ายให้ครั้งละ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 
1 ครั้ง และให้เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน

เพิ่ม มีสิทธิได้รับไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง

กรณีสงเคราะห์บุตร มีสิทธิได้รับส�าหรับเงินสงเคราะห์บุตร ส�าหรับบุตรที่มีอายุ
ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 2 คน โดย
เหมาจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้รายเดือนๆ ละ 400 บาท ต่อ
บุตร 1 คน

เพิ่ม สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร ส�าหรับบุตรอายุตั้งแรก
แรกเกิด จนถึง 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน

กรณีว่างงาน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เมื่อถูกเลิกจ้าง
หรือลาออก

เพิม่ ให้ได้รบัเงินทดแทนในระหว่างว่างงานแก่ผูป้ระกนัตน
กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดย
ยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน�้าท่วม

กรณีทุพพลภาพ
หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง

กรณีผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้ทุพพลภาพเสียชีวิต ไม่มีสิทธิได้รับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย

เพิ่ม ให้สิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังหรือ 
ผู้ทุพพลภาพ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ

กรณีจงใจให้ตนเองได้
รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ

และตาย

หากผู้ประกันตนจงใจท�าให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ 
และตาย จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

เพิ่ม สิทธิประโยชน์แก่ผู ้ประกันตนที่จงใจท�าให้ตนเอง 
บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนก่อให้
เกิดขึ้น

กรณีทุพพลภาพ •  ผู้ประกันตนต้องสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย
  ร้อยละ 50 จึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี
  ทุพพลภาพ

•  เพิ่ม ให้ผู ้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพไม่ถึง 
  ร้อยละ 50 ของร่างกาย มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน 
  กรณีทุพพลภาพ

•  ผู ้ประกันตนท่ีทุพพลภาพก ่อนวันที่  31 มีนาคม  
  2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพียง 15 ปี

•  เพิ่ม ให ้ผู ้ ทุพพลภาพอยู ่ก ่อนวันท่ี 31 มีนาคม  
  2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต

กรณีตาย 
(เงินสงเคราะห์กรณี

ผู้ประกันตน
ถึงแก่ความตาย)

•  หากก่อนผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน 
  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ�านวนเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน ท่ีค�านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วย 4 
•  หากก่อนถึงแก่ความตาย ผู ้ประกันตนได้ส ่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ให้จ ่ายเงินสงเคราะห ์
  เป็นจ�านวนเท่ากับร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน ที่ค�านวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วย 12

 ที่มาข้อมูล www.sso.go.th

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์
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Dr.Philip Kotler

 วิวัฒนาการด้านการตลาดในระยะท่ีผ่านมา 

เริ่มจากการตลาด  1.0  เป็นกลยุทธ์เอาชนะ

จิตใจหรือ  Mind  ของผู้บริโภค  เน้นนำาเสนอ

ผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณสมบัติเหนือกว่าของคู่แข่ง 

เช่น  ผงซักฟอกที่ซักได้สะอาดกว่า  ซึ่งปัจจุบัน

บริษัทส่วนมากยังอยู่ที่ระดับนี้

 การตลาด  2.0  เป็นกลยุทธ์เอาชนะหัวใจ

หรือ Heart ของผู้บริโภค มีรูปแบบ High Touch 

เน้นสร้างอารมณ์ความรู้สึก  สำาหรับบริษัท

ที่ประสบผลสำาเร็จถึงขั้นลูกค้ารักและเทิดทูน

เปรียบเสมือนกับเป็นสมาชิกในครอบครัวนั้น 

มีไม่มากนัก  เช่น  ฮาร์เลย์เดวิดสัน  แอปเปิ้ล  

โคคาโคล่า  ฯลฯ  ซึ่งความจริงแล้วบริษัทเหล่านี้

ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณามากมายนัก  ลูกค้าเป็นคน

โฆษณาให้บริษัท

 การตลาด  3.0  เป็นกลยุทธ์เอาชนะ 

จิตวิญญาณหรือ Spirit  ของผู้บริโภค จะไม่เน้น

ผลิตภัณฑ์  แต่จะเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

เช่น  โคคาโคล่า  จะมีกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำา 

รวมถึงรีไซเคิลน้ำาและขวด  อย่างไรก็ตาม  ได้ตั้ง

ข้อสังเกตถึงบางบริษัทท่ีอ้างว่าทำาการตลาด 

3.0  แต่ความจริงเป็นเพียงแค่สร้างภาพเท่านั้น 

เช่น  โฆษณาว่าเป็นบริษัทสีเขียว  เมื่อศึกษา

เชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำาเนินการจริง  พบว่า 

ไม่มีอะไรเป็นสาระเลย  กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อ

ประชาสัมพันธ์เท่านั้น 

ก้าวสู่การตลาด 3.0

เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์

กับทิศทางการตลาดอนาคต
ดร.คอตเลอร์

  ดร.ฟิลิป คอตเลอร์ แห่งคณะบริหารจัดการ 

เคลล็อก  มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น  ได้รับ

การยกย่องว่าเป็นสุดยอดปรมาจารย์สาขา

บริหารการตลาด  ได้กล่าวถึงทิศทางการตลาด

ในปัจจุบัน คือ การตลาด 3.0 พร้อมกับแนวโน้ม 

ไปสู่การตลาด 4.0 ในอนาคต
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 ดร.คอตเลอร์ยังแนะนำาว่าการตลาด  ควรจะ 

เริ่มต้นจาก  1.0  ไป  2.0  จากนั้นถึงค่อยไปสู่  

3.0  ไม่ควรกระโดดจาก  1.0  ไป  3.0  เลย  

ขณะเดียวกันรูปแบบในแต่ละประเทศอาจ 

แตกต่างกัน  เช่น  หากเป็นทวีปแอฟริกาที่

ประชาชนยากจนต้องหาเลี้ยงชีพเพื่อความ 

อยู่รอดแล้ว จะต้องเน้นการตลาด 1.0 ส่วนกรณี

กลุ่มนอร์ดิก  เช่น  สวีเดน  ฟินแลนด์  เดนมาร์ก 

ฯลฯ  ซึ่งประชาชนมีรายได้และการศึกษาสูง  

มีทัศนคติห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็น

อย่างมาก จะต้องเน้นการตลาด 3.0 

  ปัจจุบันมีคนถาม ดร.คอตเลอร์ เป็นจำานวนมากว่า

ในอนาคตจะมีการตลาด  4.0  หรือไม่  ซึ่งได้ตอบว่า 

ยังไม่ได้กำาหนดเอาไว้  แต่หากใครมีความคิดดีๆ  ช่วย

บอกกล่าวให้ฟังด้วย  ซึ่งเบื้องต้นมีหลายแนวคิด 

แนวคิดแรก เป็นการนำาทฤษฎีความต้องการเป็นลำาดับข้ัน 

ของอับราฮัม  มาสโลว์  มาใช้ประโยชน์  โดยนอกเหนือ

ความต้องการด้านร่างกายและจิตใจ  ซ่ึงสามารถตอบสนอง

ด้วยการตลาด  1.0 – 3.0  แล้ว  ยังมีความต้องการ 

ในระดับที่สูงสุดของมนุษย์  คือ  ความสมบูรณ์ของชีวิต 

ดังน้ัน การตลาด 4.0 อาจจะมุ่งเน้นให้บรรลุเป้าหมายน้ี

  สำาหรับอีกแนวคิด  เกี่ยวกับการตลาด  4.0  คือ 

การตลาดเปล่ียนจาก  “ผลิตภัณฑ์”  มาเป็นรูปแบบ 

“ระบบนิเวศ”  หรือ  “แพลทฟอร์ม”  โดยยกตัวอย่าง 

แอปเปิ้ล  ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ทั้ งไอแพด  ไอโฟน  

ไอพอด  ไอแม็ค  ไอจูน  ฯลฯ  ต่างอยู่ในแพลทฟอร์ม

เดียวกัน  หรือกรณีฮาร์เลย์เดวิดสันจะเน้นแพลทฟอร์ม

เช่นเดียวกัน กล่าวคือ เม่ือซ้ือจักรยานยนต์แล้ว จะเป็น 

สมาชิกของ  Harley  Owners  Group  (HOG)  ซึ่งมี

กิจกรรมต่างๆ  ทำาให้มีโอกาสพบปะบุคคลมากมายที่ 

ไม่รู้จักมาก่อน แต่ละคนใส่เส้ือแจ็กเก็ตหนัง ไว้หนวดเครา 

โดยบางคนมีตำาแหน่งเป็นถึงผู้บริหารระดับสูง  แต่ยัง

ติดหนวดเคราปลอมมาร่วมกิจกรรมเพื่อให้สะใจว่าเป็น

ลูกผู้ชายตัวจริง

 ความต้องการในระดับที่สูงสุด
ของมนุษย์ คือ ความสมบูรณ์ 

ของชีวิต ดังนั้น การตลาด 4.0 
อาจจะมุ่งเน้นให้บรรลุเป้าหมายนี้

ทิศทางการตลาด 4.0 
ยังไม่ชัดเจน
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 ปัจจุบันประชาชนใช้อุปกรณ์ดิจิทัลอย่างแพร่หลาย 

โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ 

ส่งผลทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในด้าน

บริหารการตลาด จากรูปแบบดั้งเดิม หรือ Traditional 

Marketing มาสู่การตลาดดิจิทัลหรือ Digital Marketing 

โดย  ดร.ฟิลิป  คอตเลอร์  ปรมาจารย์ด้านการตลาด

ของคณะบริหารจัดการเคลล็อกแห่งมหาวิทยาลัย

นอร์ทเวสเทิร์น  ได้กล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ข้างต้น ดังนี้

  ประการแรก  เดิมบริษัทต่างๆ  ผูกขาดสื่อสาร

แบรนด์ไปยังประชาชน  ทำาให้เป็นเจ้าของแบรนด์

อย่างสมบูรณ์  แต่ยุคดิจิทัลกลับตรงกันข้าม  การ

สื่อสารระหว่างประชาชนจะเป็นการสร้างแบรนด์ 

บริษัทจึงไม่ใช่เจ้าของแบรนด์อีกต่อไป

  ประการท่ีสอง ประชาชนฉลาดข้ึนมาก  จากเดิม 

ที่รู้จักสินค้าผ่านโฆษณารวมถึงจากการสอบถาม

เพื่อนฝูงที่ใช้สินค้านั้นๆ  แต่ปัจจุบันสามารถค้นหา

ข้อมูลอย่างสะดวกง่ายดายผ่านมือถือ 

  ประการที่สาม  ธุรกิจต้องซ่ือสัตย์มากขึ้น 

โดยการตลาดแบบเดิมๆ  ท่ีเน้นสร้างภาพหลอกลวง

ประชาชนจะทำาได้ยากขึ้นมาก  เนื่องจากลูกค้า

ท่ีไม่พอใจจะเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านเครือข่าย 

โซเชียลมีเดียไปยังประชาชนทั่วโลก

  ประการท่ีส่ี  Big  Data  ทวีความสำาคัญ 

มากขึ้นเพ่ือเจาะลูกค้าเป้าหมาย  นักการตลาด

ต้องศึกษาลูกค้าประเภทต่างๆ  ว่าซื้อสินค้า

แบรนด์ใด ซื้อเมื่อใด ซื้อที่ไหน ฯลฯ เพื่อวิเคราะห์

นำามาใช้ประโยชน์ 

  ประการท่ีห้า  ธุรกิจโฆษณาเผชิญความ

ท้าทายมากข้ึน จากเดิมท่ีสร้างกำาไรง่ายๆ จากการ 

นำาเสนอโฆษณาทางโทรทัศน์   แต่ ปัจจุ บัน 

ต้องสามารถนำาเสนอลูกค้าถึงการผสมผสาน

อย่างกลมกลืนระหว่างโฆษณาแบบดั้งเดิมและ

แบบดิจิทัล

ดิจิทัลปฏิวัติการตลาด
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  แม้บริษัทต่างๆ  ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ

การตลาดดิจิทัล  แต่ปัญหาสำาคัญ  คือ  ผู้บริหารฝ่าย 

การตลาดมักไม่ใช่คนรุ่นใหม่หรือ  Digital  Generation 

จึงไม่รู้ว่าจะทำาการตลาดดิจิทัลอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 

สูงสุด แม้พยายามแก้ไขจุดอ่อน เช่น เชิญคนหนุ่มสาว

ที่คุ้นเคยกับดิจิทัลมานั่งคุยเป็นประจำาทุกสัปดาห์ เพื่อ

ให้มีความรู้ความเข้าใจการตลาดรูปแบบใหม่มากขึ้น 

แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งเท่านั้น

  ดร.คอตเลอร์ได้แนะนำาว่า  แนวทางที่เหมาะสม 

มากกว่าน่าจะอยู่ในรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ 

การตลาดประมาณร้อยละ  10  และมอบหมายให้ 

คนหนุ่มสาวนำาเงินนี้ไปทดลองทำาการตลาดดิจิทัล 

ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  เฟซบุ๊ค  กู เกิล  ฯลฯ 

หากประสบผลสำาเร็จ  ก็ให้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ  10  

พร้อมกับยกตัวอย่างบริษัท  P&G  ที่ปัจจุบันใช้งบ 

การตลาดดิจิทัลเป็นสัดส่วนร้อยละ  25  –  35  ของ 

ต้องให้คนรุ่นใหม่ทำาการตลาดดิจิทัล

งบการตลาดทั้งหมด  โดยเป็นสัดส่วนมากน้อย 

แตกต่างกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ 

 สำาหรับตัวอย่างการตลาดดิจิทัลท่ีเขาประทับใจ 

มาก  คือ  บริษัทโคคาโคล่าซึ่งสร้าง  Community 

ในเฟซบุ๊ค  โดยนำาเสนอประวัติของโค้กพร้อมกับ

เชิญชวนให้คนส่งความทรงจำาที่ประทับใจในโค้ก

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่น

  ดร.ค็อทเลอร์ยังพยากรณ์ว่าในอนาคตสัดส่วน

การใช้จ่ายด้านการตลาดดิจิทัลน่าจะมีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นเป็นครึ่งหนึ่งของงบการตลาดทั้งหมด  ส่วน 

การโฆษณาทางโทรทัศน์  ซ่ึงแม้ราคาแพงและไม่ค่อย 

มีประสิทธิภาพมากนัก  ก็จะยังคงมีอยู่  แม้จะ 

ไม่สำาคัญมากเหมือนกับในอดีต  โดยจะปรับเปลี่ยน

บทบาทมาเป็นการเน้นสร้างความประทับใจให้แก่

แบรนด์เป็นหลัก  

50 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

นานาสาระ



 เมียนมาเป็นประเทศที่เนื้อหอมอย่างยิ่ง 

ในช่วงเวลานี้ และเป็นประเทศท่ีเหมาะสมท่ี 

นักธุรกิจไทยจะเข้าไปลงทุน โดยมีความต้องการ 

สินค้าจำานวนมาก แต่มี ผู้ผลิตในประเทศ

ไม่เพียงพอ จึงพยายามส่งเสริมการลงทุน 

เพื่อทดแทนการนำาเข้า คุณประจวบ  สุภินี 

อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ 

ณ  กรุงย่างกุ้ง  ได้บอกเล่าเรื่องราวในแง่มุม 

ต่างๆ ของเมียนมาไว้น่าสนใจ

คุณประจวบ  สุภินี อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา
ฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

ในเมียนมาผ่านมุมมองอดีตทูตพาณิชย์

โอกาสการลงทุนไทย

เรื่อง | สุนันทา   อักขระกิจ  /  มานพ   ทุยไธสง

51Investment Promotion Journal |

นานาสาระนานาสาระ



 คุณประจวบ  สุภินี  อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา 

ฝ่ายการพาณิชย์  ณ  กรุงย่างกุ้ง  ประเทศเมียนมา ให้

ความเห็นถึงการเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมา ว่าเป็น

ประเทศท่ีเหมาะสมที่นักธุรกิจไทยจะเข้าไปลงทุน แต่ 

ก่อนท่ีจะเข้าไปลงทุนในเมียนมา หรือประเทศเพ่ือนบ้านน้ัน   

ควรจะทำาความเข้าใจนิสัยพื้นฐานหรือพฤติกรรมของผู้ที่

เราจะไปลงทุนด้วย ซึ่งแตกต่างจากการไปลงทุนทำาธุรกิจ

ในยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น  เนื่องจาก

ประเทศต่างๆ เหล่านี้มีลักษณะตลาดที่เป็นสากล ไม่

จำาเป็นจะต้องมาศึกษานิสัยพื้นฐานของกันและกัน  เพราะ

การทำาธุรกิจกับประเทศดังกล่าวไม่ได้นำานิสัยส่วนตัว 

มาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 แต่เมียนมาและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะใน

กลุ่มอาเซียนนั้นยังนิยมนำานิสัยส่วนตัวมาใช้ในการทำา

ธุรกิจด้วย อย่างเช่นในเมียนมาแม้สินค้าจะมีคุณภาพดี

ก็ตาม หากไม่ชอบหน้าก็จะไม่ซื้อ แต่ถ้าได้รู้จักกันแล้ว 

จะทำาให้ค้าขายได้ง่ายขึ้น  ซึ่งลักษณะการค้าขายในเมียนมา 

น้ัน ยังเป็นโครงสร้างแบบเดิมๆ แต่ท่ีเปลี่ยนแปลงไป

คือ มีคู่แข่งที่เข้าไปในเมียนมามากขึ้น  จึงทำาให้การแข่งขัน 

ไม่เหมือนเดิม เดิมเราแข่งขันกับคนไม่กี่คน และยังมี

ศักยภาพน้อยกว่าเรามาก แต่ปัจจุบันไม่ใช่เราต้องแข่งขัน

กับท่ัวโลก และเมียนมายังอยู่ในเง่ือนไขของประเทศท่ีเลือกได้

 สมัยก่อนมีคนเข้าไปลงทุนในเมียนมา

น้อยมาก  แตกต่างจากปัจจุบันที่ทุกคนต่างมุ่ง 

ไปลงทุนและยังมีการเสนอผลตอบแทนท่ีดี

ท่ีสุดให้อีกด้วย ในจุดนี้จึงทำาให้นักธุรกิจไทย

ค่อนข้างเสียเปรียบ เน่ืองจากนักธุรกิจไทย

ส่วนใหญ่จะมุ่งหวังเรื่องผลกำาไรเป็นหลัก ซึ่ง

เมียนมาไม่ชอบวิธีการเหล่านี้  แต่ถ้ามองทาง

ด้านโครงสร้างของไทยกับเมียนมา ยังคงเป็น

ประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกัน  แม้จะมีคู่แข่ง

จากนานาประเทศเข้ามา แต่นักธุรกิจไทยก็ยัง 

อยู่ในตัวเลือกอันดับต้นๆ โดยมีประเทศ 

อื่นๆ เป็นตัวเลือกอีกจำานวนมาก

เมียนมาเหมาะสมที่นักธุรกิจไทย
จะเข้าไปลงทุน  แต่ควรจะ

ทำาความเข้าใจนิสัยพื้นฐาน
หรือพฤติกรรมของ

ผู้ที่เราจะไปลงทุนด้วย

โอกาสและการลงทุนในเมียนมา

นักธุรกิจไทยส่วนใหญ่จะมุ่งหวัง
เรื่องผลกำาไรเป็นหลัก 

ซึ่งเมียนมาไม่ชอบวิธีการเหล่านี้
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 สำาหรับนักธุรกิจไทยนั้น มักไม่นิยม 

การลงทุน แต่ชอบทำาธุรกิจแบบซื้อมาขายไป 

ท่ีไม่มีข้อผูกพันใดๆ ไม่ได้มีการวางแผนว่า  

ถ้าเข้าไปทำาธุรกิจในตลาดของเมียนมาในระยะยาว 

คือ 5 - 10 ปี ควรทำาอย่างไร และจากสถิติ 

ที่ผ่านมา การที่เราเชิญชวนผู้ประกอบการไทย

เข้าไปลงทุนในเมียนมา  ยังไม่เคยมีใครถอนตัว 

กลับมา แสดงให้เห็นว่านี่คือช่องทางการ

ดำาเนินธุรกิจที่ถูกต้อง  แต่ก็มีผู้ประกอบการไทย 

หลายคนที่ไม่ประสบความสำาเร็จในการทำา

ธุรกิจ  เน่ืองจากไปทำาธุรกิจกับคนท่ีไม่ใช่นักธุรกิจ 

จริงๆ จึงมักจะถูกโกง  จะเห็นได้ว่าคนที่ดำาเนิน

ธุรกิจในช่องทางที่ถูกต้อง  ไม่มีใครกลับมา  ซึ่ง

เป็นตรรกะถ้าไม่ดีจะอยู่ต่อเพื่ออะไร  

 สำาหรับนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในเมียนมา

นั้น หากมีใครถามถึงการทำาธุรกิจมักจะตอบ

เชิงประชดว่า มีปัญหา ลำาบากอย่าเข้าไปเลย  

ขอลำาบากคนเดียวดีกว่า  แต่ในความเป็นจริงน้ัน 

ตลาดเหล่านี้เป็นตลาดที่มีความลึกซึ้ง ที่ไม่ใช่

เข้าไปเพียง 7 วันแล้วจะเห็นผลการดำาเนิน

ธุรกิจ แต่ต้องใช้เวลา พร้อมทั้งต้องสร้าง 

เครือข่าย ต้องศึกษาให้ถ่องแท้ว่าใครเป็นใคร  

ต้องซึมซับและพร้อมที่จะอุทิศตัว โดยส่วนตัว 

ผมมองว่าการกระทำาดังกล่าวคุ้มค่าต่อการลงทุน

 อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เห็นภาพชัดเจน  จึงขอ 

ยกตัวอย่างการเข้าไปลงทุนในเมียนมาว่า 

เหมือนการเข้าไปจีบผู้หญิง  ถ้าจีบแบบฉาบฉวย 

และเขาดูออก คุณก็จะไม่ได้อะไร แต่ถ้าคุณ

ไปด้วยความจริงใจ ไม่จำาเป็นต้องมีเงินทุน 

เป็นจำานวนมาก  เพราะยังมีอะไรให้ทำาอีกมาก

 สำาหรับเมียนมานั้น ยังมีความต้องการสินค้า

จำานวนมาก แต่มีผู้ผลิตไม่เพียงพอ จึงพยายามท่ีจะ

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อที่จะทดแทนการนำาเข้า แต่ว่า

หลักการและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งเสริมยังไม่สอดคล้องกัน 

เช่น ท่ีดินมีราคาแพง ผู้ประกอบการมีศักยภาพ 

ไม่เพียงพอ ส่วนนักลงทุนที่จะเข้าไปก็ลังเลว่า เมื่อ

เข้าไปแล้วหากพบกับคนท่ีไม่ซ่ือตรง  จะร่วมงานกันยาก 

แตกต่างจากคนที่สามารถดำาเนินธุรกิจร่วมกันได้  ก็จะ

ช่วยกันพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

ธุรกิจที่น่าลงทุนในเมียนมา

การลงทุนที่นี่ง่ายมาก
ยิ่งถ้าได้ใจกันแล้ว
ถือว่าได้ทุกอย่าง

 จากการที่ผมได้สัมผัสกับนักลงทุนของเมียนมา  

ผมมีความเห็นว่าการลงทุนที่น่ีง่ายมาก ยิ่งถ้าได้ใจ

กันแล้วถือว่าได้ทุกอย่าง  แต่ที่เกิดปัญหาขึ้นคือ เมื่อ

เข้าไปลงทุน  คนส่วนใหญ่ก็มักจะมุ่งหวังว่าต้องได้เปรียบ 

และเรื่องท่ีเข้าไปแล้วทำาให้ตัดสินใจไม่ได้คือ การฟัง

ข้อมูล  เพราะเม่ือเข้าไปอันดับแรกเราต้องไปหาคนไทย 

พร้อมท้ังสอบถามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ ก็ได้รับ 

คำาตอบ  แต่คำาตอบนั้นจะตรงกันข้ามกับความเป็นจริง 

สาเหตุที่ไม่บอกความจริงเนื่องจากกลัวว่าจะเข้าไป

แย่งตลาด ซึ่งบนพื้นฐานเป็นแบบนี้จริงๆ และ 

นักลงทุนไทยยังชอบท่ีจะไปทำาการค้ากับคนๆ เดียวกัน  

จนทำาให้เกิดปัญหาขึ้นและกลายเป็นคู่แข่งกัน
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 สำาหรับโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจในเมียนมานั้น หาก 

นักธุรกิจไทยเข้าใจจะทำาธุรกิจได้ง่าย ทุกวันนี้ท่ีหลายคนยังบอก

ว่ายาก เนื่องจากยังไม่เข้าใจโครงสร้างดังกล่าวอย่างถ่องแท้  

โดยเมืองที่น่าลงทุนที่สุดคือ “ย่างกุ้ง” เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลาง

การค้าและทำาธุรกิจ ส่วนเนปิดอว์เป็นเมืองที่ตั้งของศูนย์ราชการ

ต่างๆ ปัจจุบันในกรุงย่างกุ้งมีนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนเป็น

จำานวนมาก แต่เป็นการลงทุนในลักษณะฉาบฉวยอยู่ได้ไม่นาน  

โดยเฉพาะเมื่อมีคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้ามา และต้นทุนสู้เขาไม่ได้ 

ก็ต้องถอนตัวกลับ

 นักธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในเมียนมา มีหลากหลายชาติท้ัง 

สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ  ซึ่งนักลงทุนจากจีนน่าเกรงกลัว

ท่ีสุด แต่ละประเทศท่ีเข้าไปต่างก็วางมาตรฐานสินค้าของตนเอง

อยู่ในแต่ละลำาดับขั้น อาทิ ญี่ปุ่น ก็เข้าไปตามมาตรฐานของ

สินค้าญี่ปุ่น หรือเกาหลีก็เช่นเดียวกัน ฉะนั้นการท่ีนักธุรกิจไทย

จะเข้าไปเจาะตลาดน้ีได้ สินค้าของเราจะต้องมีศักยภาพ อย่างเช่น 

อาหาร แต่ถ้ามองในภาพรวม ไทยเรามีศักยภาพและได้เปรียบ

ประเทศอื่นๆ ในเรื่องระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง

 ปัจจุบันเมียนมายังมีการนำาเข้าสินค้าต่างๆ เป็นจำานวนมาก   

เนื่องจากยังไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่ผลิตในประเทศ

ซึ่งเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วเช่นกัน ที่ผลิต

สินค้าและต้องส่งไปตีตราต่างประเทศ  จากนั้นก็ส่งกลับมา  ถึงจะ

สามารถขายได้ แต่ถ้าต่างชาติเข้าไปผลิตก็ให้การยอมรับ หาก

เป็นเช่นนี้นักธุรกิจไทยจะประสบปัญหาเพราะสามารถผลิตใช้ 

ในประเทศได้แล้ว ดังน้ันก็ต้องเข้าไปสู้ในสินค้าที่เรามีคุณภาพ 

หมวดหลักๆ คือ อาหาร เครื่องจักรการเกษตร ฯลฯ

การดำาเนินธุรกิจในเมียนมา 
ไม่ยาก  แต่การหาช่องทาง 

ในการทำาธุรกิจยากกว่า    
และที่สำาคัญ อย่าทำาธุรกิจ
แบบมีลับลมคมในเด็ดขาด

 อย่างไรก็ตามการทำาธุรกิจในเมียนมา

นั้น ยังมีตัวเลือกในลักษณะเดียวกันอีก

ไม่น้อย แม้ว่าในช่วงแรกๆ อาจจะยังมี 

ศักยภาพไม่โดดเด่นนัก แต่สามารถที่จะ

พัฒนาได้หากช่วยกันขัดเกลา แต่งเติม 

ในส่วนที่ขาดให้ ถ้าทำาแบบนี้ได้จะดำาเนิน

ธุรกิจในเมียนมาต่อไปได้อีกยาวนาน

 การดำาเนินธุรกิจในเมียนมาน้ันไม่ยาก  

แต่การหาช่องทางในการทำาธุรกิจเป็นเรื่อง

ที่ยากกว่า  เนื่องจากที่ผ่านมาเรามักจะไป 

ทำาธุรกิจในช่องทางเดิมๆ เพราะโดย 

พ้ืนฐานของนักธุรกิจเมียนมาต่างก็ช่ืนชอบ 

คนไทยอยู่แล้ว  นักธุรกิจเมียนมาเรียนรู้เก่ง  

ฉลาด  และที่สำาคัญคือ อย่าทำาธุรกิจแบบมี 

ลับลมคมในอย่างเด็ดขาด เขาถือคติที่ว่า  

“เสียสตางค์ไม่ว่า  เสียหน้าไม่ได้”

ย่างกุ้งน่าลงทุนที่สุด
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 สำาหรับการเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ นั้น ต้อง

พิจารณาก่อนว่าจะลงทุนเพื่ออะไร กรณีของเมียนมา

ลงทุนเพื่อขายในตลาด  เพราะมีจำานวนประชากรกว่า 

50 ล้านคน และอีกส่วนสามารถส่งไปขายยังประเทศ 

อื่นๆ ได้ หากมองภาพตรงนี้ออกประเทศในอาเซียน 

ก็เหมือนกัน เราต้องมองจุดประสงค์ของเราว่า 

สินค้าไทยจะไปลงทุนหรือจะส่งไปขาย  เพื่ออะไรก่อน  

เป้าหมายอยู่ท่ีไหน ต้องการไปใช้สิทธ์ิพิเศษหรือไม่ 

ถ้าไปใช้สิทธ์ิพิเศษก็ต้องเข้าไปทำาธุรกิจในเมียนมา 

กัมพูชา และลาว ส่วนมาเลเซียเราต้องผลิตในบ้านเรา 

และส่งไปขาย ซึ่งเรายังได้อะไรบางอย่างด้วย เช่น 

อาหาร เราได้คุณสมบัติคือ วัตถุดิบ

 ฉะนั้นการเข้าไปลงทุนในแต่ละประเทศนั้นขึ้นอยู่

กับสินค้าและบริษัทน้ันๆ ว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด 

รวมถึงต้องมองถึงกระบวนการ วัตถุดิบที่จะนำาไปใช้ 

และต้องสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าด้วย 

 ในการเข้าไปลงทุนน้ัน เราไม่ใช่คนที่จะไปฝ่าฟัน

กับกฎระเบียบต่างๆ โดยลำาพัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ถ้าเราเข้าไปหาคู่ค้า  คู่ค้าจะเป็นคนที่จะฝ่าฟันกฎต่างๆ 

เหล่าน้ันเพราะเขามีช่องทางของเขา และถ้าเราไม่ได้ 

ทำาอะไรที่ผิดกฎหมาย ก็ไม่จำาเป็นต้องกังวลเรื่องกฎ

ต่างๆ แต่ถ้าในมุมมองของนักวิชาการ มักจะให้

ความสำาคัญกับกฎระเบียบเป็นอันดับแรก  ซึ่งแตกต่าง

จากผมที่มองในภาพกว้าง มองตรรกะของกฎระเบียบ

ว่าไม่ใช่ข้อจำากัด คนอ่ืนทำาได้เราก็ทำาได้ มองเพียง

เท่าน้ีพอ เพราะระเบียบมีอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลามา

ศึกษา โดยสิ่งที่ต้องทำาอันดับแรกคือ ควรจะหาคู่ค้า

ให้ได้ก่อน ซึ่งคู่ค้าจะบอกทุกอย่างแก่เราว่าจะต้อง

ทำาอะไรและอย่างไร คือให้คู่ค้าไว้ใจเรา หรือรักที่จะ 

ทำาธุรกิจกับเรา เขาก็จะชี้ช่องทางให้เอง เนื่องจาก 

กฎระเบียบควรรู้ในเมียนมา

หากไม่ไปลงทุนในเมียนมา 
ก็จะเสียโอกาส 

กฎระเบียบต่างๆ มีไว้เพื่อป้องกันปัญหา หากใครสนใจ

และมั่นใจสามารถเข้าไปค้าขายได้

 สำาหรับผมมีความเห็นว่า หากนักธุรกิจไทยไม่ไป

ลงทุนในเมียนมา ก็จะเสียโอกาส ประเทศไทยและเมียนมา  

รวมกันมีประชากรกว่า 130 ล้านคน ฉะนั้นผลิตอะไรมา

ก็สามารถขายได้หมด ซึ่งนักลงทุนไทยควรเข้าไปลงทุน

เพราะลงทุนน้อย  แต่มีขนาดตลาดใหญ่ และมีศักยภาพ

ในด้านต่างๆ อีกหลายอย่าง แม้ว่าในระยะแรกอาจจะ

ยังมองไม่เห็นก็ตาม

 จะเห็นได้ว่าเมียนมาเป็นอีกหนึ่ งประเทศท่ีมี

ศักยภาพ และมีความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุน

สำาหรับนักลงทุนไทย ซึ่ งนอกจากจะมีความอุดม

สมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และมีประชากร

วัยแรงงานจำานวนมากแล้ว ยังเป็นประเทศเดียวใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีพรมแดนติดกับ 2 

ประเทศมหาอำานาจทางเศรษฐกิจของโลกคือ จีน และ

อินเดีย จึงเป็นโอกาสท่ีดีของนักลงทุนไทย ท่ีต้องการ

จะเข้าไปเปิดตลาดการค้าการลงทุน รวมท้ังใช้เมียนมา

เป็นฐานขยายการค้าการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ ได้

อีกด้วย  
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บีโอไอได้มีประกาศส่งเสริมการลงทุนออกมาหลายฉบับในช่วงที่ผ่านมา วารสารส่งเสริมการลงทุน 

จึงขอรวบรวมประกาศท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ดังนี้

ประกาศใหม่ของบีโอไอ

 โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนและคณะอนุกรรมก�รเร่งรัดนโยบ�ยเขตพัฒน�

เศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ก�รแพทย์ครบวงจร เสนอให้มีก�รปรับสิทธิและประโยชน์ก�รลงทุนและ

พิจ�รณ�แนวท�งเพื่อสนับสนุนอุตส�หกรรมก�รแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) จึงมีก�รปรับสิทธิ

และประโยชน์ก�รส่งเสริมก�รลงทุน ดังนี้

>  ให้เพ่ิมเติมประเภทกิจก�รและเง่ือนไขของกิจก�รท่ีให้ก�รส่งเสริมก�รลงทุนในก�รประกอบธุรกิจ 

ของผู้ประกอบก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs) ในข้อ 1.1 หมวด 3 อุตส�หกรรมเบ�  

ของประก�ศคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ท่ี 5/2557 ลงวันท่ี 18 ธันว�คม 2557 เร่ือง ม�ตรก�ร 

เพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถของผู้ประกอบก�รวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม (SMEs)

เรื่อง | ธรรมรัตน์   รัตนพันธ์

ประเภท สิทธิและประโยชน์

> เดิมไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  ปรับเป็น  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
เป็นเวลา 5 ปี แต่เพ่ือให้ผู้ประกอบการเร่งปรับตัวให้เข้าสู่มาตรฐาน GMP ตามแนวทาง PIC/S 
โดยเร็ว  จึงเห็นควรกำาหนดให้หากรายใดยื่นขอรับการส่งเสริมลงทุนภายในปี  2560  จะได้ 
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี 

>  ให้เพิ่มเติมเป็นประเภทกิจการที่สามารถขอรับการส่งเสริมฯ  ตามมาตรการเพิ่มขีดความ
สามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ซึ่งจะได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น  2  ปี  จากเกณฑ์ปกติแต่รวมแล้วไม่เกิน  8  ปี  เพื่อสนับสนุนให้ 
SMEs ไทยลงทุนผลิตเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้น

กิจการผลิตยา

กิจการผลิต

เครื่องมือแพทย์

 1.	 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	8/2559	
	 	 ลงวันที่	29	กันยายน	2559
เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (MEDICAL HUB)

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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 ซ่ึงมีร�ยละเอียดพอสังเขป เพ่ือให้เกิดก�รขับเคล่ือนโครงก�รเมืองต้นแบบ “สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” 

โดยส่งเสริมให้เกิดก�รลงทุนของภ�คเอกชนและสร้�งร�ยได้ให้กับประช�ชนในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

อันจะนำ�ไปสู่ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจอย่�งยั่งยืน ม�ตรก�รนี้ใช้บังคับกับโครงก�รลงทุนในพื้นที่ 3 อำาเภอ 

ได้แก่ อำาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา  และอำาเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

3.11 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน 
  3.11.1  กิจการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ท่ีจัดอยู่ในประเภท
ความเส่ียงสูงหรือเทคโนโลยีสูง  (เช่น  เคร่ือง  X–Ray,  เครื่อง 
MRI, เครื่อง CT Scan และวัสดุฝังในร่างกาย เป็นต้น) หรือ 
เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีการนำาผลงานวิจัยภาครัฐ หรือท่ีดำาเนินการ
ร่วมกับภาครัฐไปผลิตเชิงพาณิชย์ 

 3.11.2 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ  (ยกเว้น
การผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ)

 3.11.3  กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้า หรือเส้นใย
ชนิดต่างๆ เช่น เสื้อกาวน์ ผ้าคลุม หมวก ผ้าปิดปากและจมูก 
ผ้าก๊อซ และสำาลี  เป็นต้น

เงื่อนไขประเภทกิจการ
สิทธิและประโยชน์ในการยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

  1.  กรณีท่ีมีการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม

  2.  กรณีท่ีมีการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม

  กรณีการผลิตผ้าก๊อซหรือ
สำาลี ต้องเริ่มต้นจากผ้าฝ้ายดิบ 
หรือใยฝ้าย 

8 ปี 
(ไม่กำาหนดวงเงิน ภาษีเงินได้
นิติบุคคล  ที่ได้รับการยกเว้น) 

8 ปี

7 ปี

5 ปี

> ให้แก้ไขสิทธิและประโยชน์ประเภท 

6.10 กิจก�รผลิตย� ในหมวด 6 เคมีภัณฑ์ 

พล�สติก และกระด�ษ ของบัญชีท้�ย

ประก�ศคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 

ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันว�คม 2557  

เรื่อง นโยบ�ยและหลักเกณฑ์ก�รส่งเสริม

ก�รลงทุน ดังนี้ 

> ใ ห้ ไ ด้ รั บ ย ก เ ว้ น

ภ�ษี เงินได้นิติบุคคล

เป็นระยะเวล� 5 ปี เป็น

สัดส่วนร้อยละ 100 ของ 

เงินลงทุนไม่รวมค่�ท่ีดิน 

และทุนหมุนเวียน (A 3) 

> ห�กย่ืนคำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ 

ภ�ยในวันที่ 31 ธันว�คม 2560 

ใ ห้ ไ ด้ รั บ ยก เว้ นภ �ษี เ งิ น ไ ด้

นิติบุคคลเป็นระยะเวล� 8 ปี 

เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ

เงินลงทุนไม่รวมค่�ท่ีดินและ

ทุนหมุนเวียน (A 2)

 2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	9/2559	
	 	 ลงวันที่	29	กันยายน	2559	
เรื่อง  นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  
           จังหวัดชายแดนภาคใต้
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มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(4 จังหวัด และ 4 อำาเภอ ของสงขลา)

ข้อเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่ 3 อำาเภอ ชายแดนภาคใต้

>  ต้องมี เงินลงทุนขั้นต่ำ �

ของแต่ละโครงก�รไม่น้อยกว่� 

500,000 บ�ท  (ไม่รวมค่�ที่ดิน 

และทุนหมุนเวียน)

 >  1. สิทธิประโยชน์

สำาหรับโครงการลงทุนใหม่ 

 >  2. สิทธิประโยชน์

สำาหรับโครงการลงทุนเดิม

หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก
ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 
เพิ่มเติมอีก 5 ปี 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี จำากัดวงเงิน
ตามเงินลงทุนของโครงการใหม่ 

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่นเดียวกับกรณีโครงการลงทุนใหม่

ลดหย่อนอากรขาเข้า ร้อยละ  90 
ของอัตราปกติ สำาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็น  
ที่ต้องนำาเข้ามาผลิต เพื่อจำาหน่ายในประเทศ  
เป็นระยะเวลา 5 ปี

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จำากัดวงเงิน

ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำาประปา
2 เท่า ของค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 15 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็น
สำาหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
เป็นระยะเวลา 5 ปี

อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ

คงตามเดิม

คงตามเดิม

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี จำากัดวงเงิน
ตามเงินลงทุนของโครงการใหม่

คงตามเดิม

ลดหย่อนอากรขาเข้า ร้อยละ  90 
ของอัตราปกติ สำาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุ
จำาเป็น ที่ต้องนำาเข้ามาผลิตเพื่อจำาหน่าย
ในประเทศ เป็นระยะเวลา 10 ปี

คงตามเดิม

คงตามเดิม

หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำาประปา 
2 เท่า ของค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 20 ปี

ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็น
สำาหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
เป็นระยะเวลา 10 ปี

คงตามเดิม

>  อนุญ�ตให้นำ�เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศม�ใช้

ในโครงก�รที่ขอรับก�รส่งเสริมฯ ได้ มีมูลค่�ไม่เกิน 

10 ล้�นบ�ท และจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่มีมูลค่� 

ไม่น้อยกว่� 1 ใน 4 ของมูลค่�เครื่องจักรใช้แล้ว

>  จะต้องยื่นคำ�ขอ 

รับก�รส่งเสริมฯ ภ�ยใน 

วันท่ี 31 ธันว�คม 

2560

 เพื่อเป็นก�รส่งเสริมให้เกิดก�รลงทุนในคลัสเตอร์อุตส�หกรรมอ�ก�ศย�น ส�ม�รถตั้งโรงง�นผลิตในพื้นท่ี 
ที่เหม�ะสมได้หล�ยภ�คของประเทศ จึงให้ยกเลิกเงื่อนไขในข้อ 4.1.5 คลัสเตอร์อุตส�หกรรมอ�ก�ศย�น 
ของประก�ศคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ที่ 10/2558 ลงวันที่ 27 ตุล�คม 2558 เรื่อง นโยบ�ยส่งเสริม 
ก�รลงทุนเขตพัฒน�เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์  โดยให้ส�ม�รถตั้งสถ�นประกอบก�รได้โดยไม่จำ�กัดพื้นที่

 3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่		10/2559	
เรื่อง   การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน
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 ต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม
ก�รลงทุนได้นำ�ระบบก�รสั่งปล่อย ค้ำ�ประกัน 
และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (RMTS-2011) ม�ใช้เพื่อให้ก�รใช้ 
สิทธิและประโยชน์ด้�นวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็น 
เป็นไปด้วยคว�มสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภ�พและ
ประสิทธิผลม�กย่ิงข้ึน ตลอดจนเป็นก�รบูรณ�ก�ร 
ข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นร�ชก�รที่ เกี่ยวข้อง  
ซ่ึงเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมือง
ท่ีดี แต่เนื่องจ�กมีผู้ได้รับก�รส่งเสริมฯ ได้นำ�

วัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นที่นำ�เข้�ต�มม�ตร� 36 (1)  
ไปผลิตและส่งออก โดยยังไม่ได้นำ�หลักฐ�นก�ร
ส่งออกม�ตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นเพื่อ
ให้ปลอดจ�กภ�ระภ�ษีอ�กร ดังน้ัน เพื่อให้ 
ผู้ได้รับก�รส่งเสริมฯ ส�ม�รถนำ�ใบขนสินค้� 
ข�ออกและเอกส�รก�รโอนสิทธิ (REPORT V) 
ม�ทำ�ก�รตัดบัญชี วัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นได้ 
ตลอดจนเป็นก�รเร่งรัดให้ผู้ได้รับก�รส่งเสริมฯ 
ปรับเปลี่ยนม�ใช้ระบบก�รตัดบัญชีวัตถุดิบและ
วัสดุจำ�เป็นท�งอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 ซ่ึงมีร�ยละเอียดพอสังเขป โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�ร

ให้บริก�รระบบง�นส่งเสริมก�รลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้ผู้รับบริก�รกรอกข้อมูลคำ�ขอรับ 

ก�รส่งเสริมฯ พร้อมแนบเอกส�รต�มท่ีสำ�นักง�นกำ�หนดผ่�นระบบ โดยผู้รับบริก�รส�ม�รถบันทึกร่�งคำ�ขอ 

เพ่ือกลับม�บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจนถูกต้องครบถ้วนได้ จ�กน้ันผู้รับบริก�รต้องบันทึกยืนยันก�รย่ืนคำ�ขอ 

ในระบบ โดยผู้รับบริก�รส�ม�รถเลือกวิธีก�รยื่นคำ�ขอได้ 2 วิธี ได้แก่ ยื่นแบบ Online และยื่นที่สำ�นักง�น

  • กรณียื่นที่สำานักงาน เมื่อบันทึกยืนยันแล้ว สถ�นะคำ�ขอจะเป็น “รอยื่นคำ�ขอ” โดยผู้รับ

บริก�รต้องพิมพ์แบบฟอร์มคำ�ขอฉบับสมบูรณ์ที่บันทึกไว้ พร้อมลงน�ม และนำ�ม�ยื่นเพื่อลงรับคำ�ขอต่อไป  

ณ สำ�นักง�น

  • กรณียื่นแบบ Online เมื่อบันทึกยืนยันแล้ว สถ�นะคำ�ขอจะเป็น “รอตรวจสอบ” โดยผู้ให้

บริก�รจะทำ�ก�รลงรับ จ�กนั้นผู้รับบริก�รต้องพิมพ์แบบฟอร์มคำ�ขอฉบับสมบูรณ์ที่บันทึกไว้ พร้อมลงน�ม 

เพื่อนำ�ม�ยื่น ณ วันชี้แจงโครงก�ร ซึ่งท่�นผู้อ่�นส�ม�รถติดต�มได้ที่ www.boi.go.th

 1. ประกาศสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	6/2559	
	 	 ลงวันที่	5	ตุลาคม	2559	
เรื่อง  วิธีปฏิบัติสำาหรับระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  (e-Investment Promotion) 

 2. ประกาศสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	7/2559
	 	 ลงวันที่	6	ตุลาคม	2559
เรื่อง  การผ่อนผันระยะเวลาการยื่นขอตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็น
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 เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับผู้ได้รับก�รส่งเสริมฯ ที่ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอ�กรข�เข้�
เครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็น ที่นำ�เข้�ม�จ�กต่�งประเทศเพื่อใช้กิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุน ต�มพระร�ช
บัญญัติส่งเสริมก�รลงทุน พ.ศ. 2520 ประก�ศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในก�รเพิ่มช่องท�งในก�รส่งคำ�ร้องขอใช้สิทธิ
และประโยชน์เพื่อยกเว้นหรือลดหย่อนอ�กรข�เข้�สำ�หรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นที่มีอยู่เดิม

 4.1 	 กรณีนิติบุคคลท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	 1	 บัตรส่งเสริม
และมิได้ประกอบกิจการอื่นๆ	 ห�กมีผลข�ดทุนประจำ�ปี
ในระหว่�งเวล�ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลส�ม�รถ
นำ�ผลข�ดทุนประจำ�ปีดังกล่�วท่ีเกิดข้ึนในระหว่�งเวล�
ที่ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออกจ�กกำ�ไร
สุทธิท่ีเกิดขึ้นภ�ยหลังระยะเวล�ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้
นิติบุคคลมีกำ�หนดเวล�ไม่เกินห้�ปีนับแต่วันพ้นกำ�หนด
เวล�ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล โดยจะเลือกหักจ�ก
กำ�ไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหล�ยปีก็ได้ ต�มท่ีระบุไว้ 
ในบัตรส่งเสริม
 4.2  กรณีนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมากกว่า	1	บัตรส่งเสริม 
ให้หักลบกำ�ไรและข�ดทุนท่ีเกิดขึ้นในระหว่�งเวล� 
ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลของทุกบัตรส่งเสริม 
ที่อยู่ในรอบระยะเวล�บัญชีเดียวกันก่อน เพื่อให้ได้ 
ผลกำ�ไรประจำ�ปีหรือผลข�ดทุนประจำ�ปีของกิจก�รท่ีได้
รับก�รส่งเสริมฯ 
  • ถ้�คำ�นวณแล้วมีผลกำ�ไรประจำ�ปีเกิดขึ้น  
จะได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล ต�มที่ระบุไว้ใน 

บัตรส่งเสริม ทั้งนี้ มูลค่�ผลกำ�ไรประจำ�ปีที่ใช้สิทธิยกเว้น
ให้คำ�นวณโดยก�รปันส่วนต�มสัดส่วนของผลกำ�ไรท่ี 
เกิดขึ้นจริงในแต่ละบัตรส่งเสริม  
  • ถ้�คำ�นวณแล้วมีผลข�ดทุนประจำ�ปีเกิดข้ึน 
ส�ม�รถนำ�ผลข�ดทุนประจำ�ปีดังกล่�ว ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่�งเวล�ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลไปหักออก
จ�กกำ�ไรสุทธิที่เกิดขึ้นภ�ยหลังระยะเวล�ได้รับยกเว้น
ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลมีกำ�หนดเวล�ไม่เกินห้�ปีนับแต่
วันพ้นกำ�หนดเวล�ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล โดย
จะเลือกหักจ�กกำ�ไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหล�ยปี
ก็ได้ ต�มที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม ทั้งนี้ มูลค่�ผลข�ดทุน
ประจำ�ปีท่ีคงเหลืออยู่ให้คำ�นวณโดยก�รปันส่วนต�ม
สัดส่วนของผลข�ดทุนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละบัตรส่งเสริม 
 4.3 	 กรณีนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ประกอบกิจการท้ังท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
และที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ก�รคำ�นวณ
กำ�ไรสุทธิและข�ดทุนสุทธิให้ถือปฏิบัติต�มประก�ศกรม
สรรพ�กร ลงวันที่ 5 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2530 เรื่อง ก�ร
คำ�นวณกำ�ไรสุทธิและข�ดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้�งหุ้น
ส่วนนิติบุคคลที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ  

 3.	 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	ป.	8	/2559	
	 	 ลงวันที่		27	ตุลาคม		2559	
เรื่อง  การเพ่ิมช่องทางในการส่งคำาร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำาหรับเคร่ืองจักร 

  วัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นผ่านระบบ National Single Window

 4. ประกาศสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	ป.	9	/2559	
	 	 ลงวันที่	1		พฤศจิกายน		2559 

เรื่อง  แนวทางการคำานวณกำาไรประจำาปีและขาดทุนประจำาปี สำาหรับนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

 เพ่ือให้เกิดคว�มชัดเจนในก�รคำ�นวณกำ�ไรประจำ�ปีและข�ดทุนประจำ�ปีที่เกิดข้ึนในระหว่�งเวล�ได้รับ 

ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับนิติบุคคลที่ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม 

ก�รลงทุน จึงกำ�หนดแนวท�งที่ได้ตกลงร่วมกันกับกรมสรรพ�กร ดังนี้
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เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรหมวด 11
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
เดือนมีนาคม 2560

เรื่อง | นุชนารถ  วงษ์เกษม

ประเภท
กิจกำร

1

4

7

2

5

3

6

ไทย

ไทย

ไทย

นครราชสีมา

นครปฐม

สระบุรี

1.16

1.14.2

1.17

นครปฐม/

สมุทรสาคร

เชียงใหม่

1.15

1.8

ไทย

ไทย

สมุทรสาคร

สงขลา

1.16

1.14.1

สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จ�ากัด

สยามยูเนเต็ดรับเบอร์ จ�ากัด

ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

MR. DEUG KEUN, SHIN

พานาคอฟฟี่ จ�ากัด

เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน)

เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์ จ�ากัด

ก๊าซชีวภาพ (BIOGAS)

ยางปูพ้ืน

อาหารส�าเร็จรูปจากเน้ือสัตว์

ถ่านอัดแท่ง

เมล็ดกาแฟคัดคุณภาพ

เชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร (ไบโอดีเซล)

น�้ายางข้น และสกิมลัมพ์

เกาหลีใต้

ไทย

4

3

5

มาเลเซีย สงขลา2.4.3

เกาหลีใต้ ระยอง2.15

ญี่ปุ่น - สิงคโปร์ ล�าพูน2.13

ยูโรเซรามิค เทคโนโลยี จ�ากัด

ดักส์ ซูง จ�ากัด

สแตนดาร์ด ยูนิตส์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จ�ากัด

เซรามิก

รีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะ ที่ไม่ใช่เหล็ก

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และชิ้นส่วนเหล็กกลึงแต่ง 

(MACHINING)

2 ซามัว - ไต้หวัน กาญจนบุรี2.4ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ถลุงแร่

1 ไทย สระบุรี2.11นางศุลีพร บุญปราการ ผงเหล็ก (FERRO POWDER)

เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐานหมวด 22
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร
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12

10

11

ไทย สมุทรปราการ4.14.2

ไทย ระยอง4.1.3

ญี่ปุ่น ปราจีนบุรี4.2

ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด

เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จ�ากัด

MR. MASATO ISHIBASHI

โครงสร้างโลหะส�าหรับงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ

ชุบ เคลือบผิว การปรับหรือเปลี่ยนสภาพผิว

9
ไทย - เบลเยียม -

แคนาดา
ปราจีนบุรี4.5.2ไทย โปรโต จ�ากัด

เครื่องจักร อุปกรณ์หรือชิ้นส่วน และ/หรือ

การออกแบบทางวิศวกรรม

7

6

8

ไทย - ญี่ปุ่น ชลบุรี4.8

ญี่ปุ่น ระยอง4.8.4

ไทย สมุทรปราการ4.5.1

เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จ�ากัด

โรบอท ซิสเต็ม จ�ากัด

ชิ้นส่วนยานพาหนะ

ยางล้อส�าหรับยานพาหนะ

เครื่องจักร และ/หรือ อุปกรณ์อัตโนมัติ

5 ญี่ปุ่น ชลบุรี4.8MR. KENJI  KINOSHITA ชิ้นส่วนยานพาหนะ

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งหมวด 44
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

1

2

ญี่ปุ่น สมุทรปราการ4.8

หมู่เกาะเคย์แมน สมุทรปราการ4.5

อาซาฮี คาเซอิ แอดวานซ์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จ�ากัด

ชิ้นส่วนยานพาหนะ

เครื่องจักร อุปกรณ์ และช้ินส่วน

ประเภท
กิจกำร

3 หมู่เกาะเคย์แมน สมุทรปราการ4.11จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จ�ากัด ผลิตหรือซ่อมอากาศยาน หรืออุปกรณ์เก่ียวกับอากาศ

4 ไทย ฉะเชิงเทรา4.2ยูเนียนกัลวาไนเซอร์ จ�ากัด ชุบ เคลือบผิว การปรับหรือเปลี่ยนสภาพผิว

อุตสาหกรรมเบาหมวด 33
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

4

3

5

ไทย - อินเดีย - 

หมูเ่กาะบรติชิเวอร์จนิ 

- สิงคโปร์

สระบุรี3.1.1.3

ไทย

ไทย - ฝรั่งเศส

สมุทรสาคร

ล�าพูน

3.1.2.2

3.8

ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จ�ากัด

ไทยลิลลี่ ทาวเอิล จ�ากัด

เนปจูน คอนเซ็บท์ จ�ากัด

เส้นใยอะคริลิก

เส้นด้าย

เครื่องประดับ

2 ญี่ปุ่น ชลบุรี3.2คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ากัด NON - WOVEN FABRIC หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัย

1
ไทย - มาเลเซีย - 

จีน
สงขลา3.6นายบุญสร้าง จตุรพิธเจริญ ไม้วีเนียร์ (VENEER)
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9

17

13

10

18

14

11

12

4

5

13

2

6

14

3

สิงคโปร์ - แคนาดา พระนครศรีอยุธยา5.4

จีน

ลักเซมเบิร์ก - 
จีน - ญี่ปุ่น

พระนครศรีอยุธยา

ระยอง

5.4.19

4.8

ไทย ขอนแก่น5.7

เนเธอร์แลนด์ - ไทย

เกาหลีใต้

ปทุมธานี

ระยอง

5.4.3.1

4.1.3

ไทย - สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่5.7

เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ตงซูต๋า  (ประเทศไทย) จ�ากัด

ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

นางสาวอิสรีย์ วงศ์เมืองแสน

โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ชิน ชิน (ไทยแลนด์) จ�ากัด

MR. BRYAN JERAIN BLAIR

ชิ้นส่วน และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ชิ้นส่วนส�าหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

DIFFERENTIAL

ซอฟต์แวร์

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง แพร่ รับสัญญาณส�าหรับระบบ

ใยแก้วน�าแสง และระบบไร้สาย

ผลิตภัณฑ์โลหะ และช้ินส่วนโลหะ

ซอฟต์แวร์

7

15

8

16

ไทย

สิงคโปร์

กรุงเทพฯ

สมุทรปราการ

5.7

4.1.3

จีน

ญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ

ชลบุรี

5.7

4.8

นายวัทธิกร  พลยานันท์

MR. GOBETS VLADIMIR

เวรี่ แพลเนต (ไทยแลนด์) จ�ากัด

อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์โลหะ และช้ินส่วนโลหะ

ซอฟต์แวร์

ชิ้นส่วนยานพาหนะ

1 ไทย - รัสเซีย กรุงเทพฯ5.7สไทรด์ จ�ากัด ซอฟต์แวร์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์หมวด 55
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

ฮ่องกง

ไทย

กรุงเทพฯ

นนทบุรี

5.7

4.11.1

MR. ERIC ALAN FORGY

ซี.ซี.เอส. แอดวานซ์ เทค จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

อากาศยานหรือชิ้นส่วน

อิตาลี กรุงเทพฯ5.7

ไทย - อังกฤษ

จีน

ภูเก็ต

ระยอง

5.7

4.1.3

ไทย - เยอรมนี ชลบุรี5.7

ไทย ภูเก็ต5.7

ไทย นนทบุรี5.7

MR. ILYA  KRAVSTOV

นายหิรัญปกรณ์ ทองเหม

ท๊อปปิ้ง ฮัดสัน พรีซิชั่น อินดัสเทรียล จ�ากัด

MR. CRISTIAN  GRABOW

ภูเก็ต เน็ทเวิร์ค จ�ากัด

อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น CASE FRAME BASEPLATE

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร
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27

15
ไทย - สิงคโปร์ - 

อังกฤษ
นครปฐม5.4.14ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)

PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY

(PCBA)

16

17

18

ญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา
5.4.4

ไทย กรุงเทพฯ5.7

มาเลเซีย เชียงใหม่5.7

ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

MR. FOO YEE CHONG

ชิ้นส่วน ELECTRONIC CONTROL AND

MEASUREMENT

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

19

22

20

23

21

24

เบลเยียม กรุงเทพฯ5.7

ไทย ปทุมธานี5.2.2

ไทย กรุงเทพฯ5.7

ไทย เชียงใหม่5.7

จีน เชียงใหม่5.7

ไทย กรุงเทพฯ5.7

MR. CHRIS GERARD R PUYPE

แอลเอ็มซี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ไซเบอร์ตรอน จ�ากัด

ซุปเปอร์มูนซอฟต์ จ�ากัด

MR. HENGBIN QIU

แอคชีฟเวอร์ส จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

หลอดไฟ LED

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

26

25

ไทย เชียงใหม่5.7

เนเธอร์แลนด์ ชลบุรี5.7

ไทย - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ5.7

นายนฤดล ดวงบาล

MR. STEYN CAREL LENNERT BARON VAN

HOVELL VAN WEZEVELD EN

WESTERFLIER

เดรคอม (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

33

30

28

34

31

29

32

ไทย - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ5.7

ญี่ปุ่น สระบุรี5.2.5

ไทย

สิงคโปร์

พระนครศรีอยุธยา

กรุงเทพฯ

5.4.12

5.8

ไทย - เบลีซ - จีน กรุงเทพฯ5.7

ญี่ปุ่น - สิงคโปร์ ปทุมธานี5.4

ไทย - สิงคโปร์ สมุทรปราการ5.7

ไลฟ์ แอนด์ กลอร่ี จ�ากัด

ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เคซีอี เทคโนโลยี จ�ากัด

MR. HIAN YI CHAN

สกายไลน์ อินโฟ เทคโนโลยี จ�ากัด

โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

นางสาวปิยดา ดลเฉลิมพรรค

ซอฟต์แวร์

ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า

แผ่นวงจรพิมพ์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - COMMERCE)

ซอฟต์แวร์

ชิ้นส่วนส�าหรับโทรคมนาคม

ซอฟต์แวร์

36

35

ไทย - อังกฤษ ชลบุรี5.7

รัสเซีย เชียงใหม่5.7

MR. PETER JONATHAN GROVES

MR. YURY VASILYEV

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์
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38

11

37

39

12

40

13

41

ญี่ปุ่น

ไทย - เยอรมนี

พระนครศรีอยุธยา

สมุทรปราการ

5.4.4

6.10

เนเธอร์แลนด์ - จีน กรุงเทพฯ5.9

ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

โปลิฟาร์ม จ�ากัด

หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ชิ้นส่วน ELECTRONIC CONTROL AND

MEASUREMENT

ยา

บริการเทคโนโลยีดิจิทัล

ไทย

ญี่ปุ่น

ชลบุรี

พระนครศรีอยุธยา

5.3.5

6.6

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ ่น

ระยอง

ระยอง

5.4.6.2

6.5

ทรีวิว จ�ากัด

ริเก้น อีลาสโตเมอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด

ชิน - เอทสุ ซิลิโคลนส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

กลุ่มภาพและเสียง

COMPOUNDED PLASTIC ส�าหรับอุตสาหกรรม

HARD DISK DRIVE

ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือ เคมีภัณฑ์ชนิด

พิเศษ

ญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา5.4.15เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จ�ากัด ELECTRO - MAGNETIC PRODUCT

42 ไทย - ญี่ปุ่น ฉะเชิงเทรา5.2.3อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จ�ากัด
COMPRESSOR /หรือ MOTOR

ส�าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษหมวด 66
ที่ตั้ง

ที่ตั้ง

ล�ำดับ

ล�ำดับ

ผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

บริษัท

บริษัท

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ประเภท
กิจกำร

ประเภท
กิจกำร

1

7

4

8

2

5

9

3

6

10

เกาหลีใต้ ชลบุรี6.6

ไทย - ญี่ปุ ่น ระยอง6.6

ไทย

ไทย - 

สหรัฐอเมริกา

สมุทรสาคร

ระยอง

6.14.2

6.11

จีน ชลบุรี6.14

ไทย - ญี่ปุ ่น

ไทย - จีน

ฉะเชิงเทรา

กรุงเทพฯ

6.6

6.14.2

ไทย - ญี่ปุ ่น สมุทรสาคร6.10

ไต้หวัน

ไทย

สมุทรปราการ

ระยอง

6.6

6.4

เคเอชซี (ไทยแลนด์) จ�ากัด

เอ.เอฟ.พรีนีด จ�ากัด

ที.เค.เอส สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จ�ากัด

มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ากัด

MR. LIU  JUN

ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จ�ากัด

โรงพิมพ์ตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)

ไทยโอซูก้า จ�ากัด

ไทย แอลฟา โพลีเมอร์ จ�ากัด

ไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด

ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

STRAINED ADDITIVE MASTERBATCH

สิ่งพิมพ์ทั่วไป

ปิโตรเคมี

สิ่งพิมพ์

พลาสติกส�าหรับอุตสาหกรรม

สิ่งพิมพ์

ยาปราศจากเชื้อชนิดน�้า

PET FILM

ปิโตรเคมี
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9

12

10

13

15

16

11

14

ไทย ชลบุรี7.1.4

ไทย - มาเลเซีย กรุงเทพฯ7.3.4

ญี่ปุ่น ชลบุรี7.5

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ชลบุรี

กรุงเทพฯ

ฉะเชิงเทรา

7.4.2

7.6

7.5

เบลีซ - ออสเตรเลีย 
- ไต้หวัน

ราชบุรี7.6

ไทย เพชรบุรี7.1.1.2

ไตรโคเนียร์ แอ็คมี จ�ากัด

ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด

โชว่า รีเจียนนอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เซนโค โลจิสติกส์ ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

ไทย อาเทค จ�ากัด

เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

MR. DARREN CRAIG WILLS

โซลาร์ เอนเนอร์ย่ี โซไซตี้ จ�ากัด

ขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือบรรทุกสินค้า

ขนส่งทางอากาศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

17 ไทย - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.5MR. GORO HOKARI ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

18 อินเดีย ปราจีนบุรี7.11MR. SRIKRUSHNA PATNAIK วิจัยและพัฒนา

5

8

6

7

ไทย - สเปน กรุงเทพฯ7.7

ไทย นครราชสีมา7.1.1.2

ไทย กรุงเทพฯ7.1.1.2

ไทย ราชบุรี7.1.1.1

ซีเมนส์ วินด์ พาวเดอร์ จ�ากัด

นครราชสีมา เพาเวอร์ กรีน จ�ากัด

กุลธร สตีล จ�ากัด

เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน�้า
จากพลังงานหมุนเวียน

สาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน 
(พลังงานหมุนเวียน)

พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน�้า
จากขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

บริการ และสาธารณูปโภคหมวด 77

1

4

2

3

สวิตเซอร์แลนด์ - 
ฮ่องกง

กรุงเทพฯ7.5

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.7

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

แดดสวย จ�ากัด

นายธเนศ ยงรัตนมงคล

นายธเนศ ยงรัตนมงคล

ชูบุซึ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

19 อินเดีย ปราจีนบุรี7.6MR. SRIKRUSHNA PATNAIK บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
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31

20

21

22

เกาหลีใต้ ชลบุรี7.6

ไทย - สิงคโปร์ กรุงเทพฯ7.7

ญี่ปุ่น ระยอง7.6

ทีวีเอส (ไทยแลนด์) จ�ากัด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

โตไค ริคะ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

23

26

24

27

25

28

สิงคโปร์ - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.5

ไทย อุตรดิตถ์7.1.1.2

ไทย ไม่ระบุ7.3.3

ไทย ชลบุรี7.1.1

ไทย ไม่ระบุ7.3.3

ไทย ระยอง7.1.1

แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด

อุตรดิตถ์ กรีน เพาเวอร์ จ�ากัด

สันทัดและบุตร จ�ากัด

กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ�ากัด

คุณนาวี จ�ากัด

กัลฟ์ พีดี จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

ขนส่งทางเรือ

พลังงานไฟฟ้าหรือไอน�้า

ขนส่งทางเรือ

พลังงานไฟฟ้าหรือไอน�้า

30

29

ญี่ปุ่น - สิงคโปร์ ชลบุรี7.4.1

ไทย - ต่างชาติ
สระบุรี/ชลบุรี/

ระยอง
7.3.2

ไทย ระยอง7.1.4

อีซูซุ โลจิสติกส์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด

ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

พีทีที แอลเอ็นจี จ�ากัด

ศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย

ขนส่งทางท่อ

ขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือบรรทุกสินค้า

37

34

32

38

35

33

36

ไทย - สิงคโปร์ - 
อังกฤษ

ระยอง7.14

ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ7.6

ไทย - ญี่ปุ่น

ไทย - ต่างชาติ 

กรุงเทพฯ

กระบี่

7.6

7.1.1.2

สิงคโปร์ สมุทรปราการ7.7

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

ไทย - ญี่ปุ่น สมุทรปราการ7.6

ควอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน)

เวอร์แบค เอเชีย แปซิฟิค จ�ากัด

MR. TSUYOSHI TANAKA

ยูนิวานิชน�้ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน)

MR. ANG HOCK SIONG

MR. HIROSHI HAYASHI

โออีไอ ยามานากะ จ�ากัด

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

40

41

39

ไทย ยะลา7.1.1.2

ไทย กรุงเทพฯ7.22.4

ไทย ฉะเชิงเทรา7.1.1.3

พี.ซี.เบตงกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

อุลตร้า ไทเกอร์ จ�ากัด

น�าวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จ�ากัด

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
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เรื่อง | ระพีพรรณ   ศรศึก

	 นับตั้งแต่	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม

ก�รลงทุน  (BOI)  ประกาศนโยบายส่งเสริม 

อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร	 (Medical	 Hub)	 

ให้กับผู้ผลิตอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เมื่อ

ปลายเดือนสิงหาคม	2559	ที่ผ่านมา

	 บีโอไอ	 เดินหน้าส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	 (SMEs)	 ที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ของ 

ประเทศ	 ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ผลิตยายกระดับ 

การผลิตให้ได้มาตรฐานสากล	 โดยให้สิทธิประโยชน์ 

ยกเว้นภาษีเ งินได้นิติบุคคลสูงสุดถึง	 15	 ปี	 

(เงื่อนไขตามที่บีโอไอกำาหนด)	 นอกจากจะให้ 

สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ชน์ แ ล้ ว บี โ อ ไ อ ยั ง ขั บ เ ค ลื่ อ น 

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	 โดยหน่วยพัฒน� 

ก�รเช่ือมโยงอุตส�หกรรมและถ่�ยทอด

เทคโนโลยี  (BUILD)	 เป็นตัวกลางการพัฒนา 

ผู้ประกอบการไทย	 ตลอดจนการสร้างโอกาส 

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการค้าผ่านการจัด

กิจกรรม	 อาทิ	 กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย	 (Vendors	

Meet	Customers	Program)	 สัมมนาเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของผู้ประกอบการไทย	 (Seminar)		

ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน	(Market	Place)	รวมถึง 

นำาผู้ประกอบการไทยร่วมงานแสดงสินค้าใน 

ต่างประเทศ	(Roadshow)	เป็นต้น	

ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์

ความก้าวหน้าของบีโอไอ
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	 มหาวิทยาลัยมิเอะ (Mie University) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 

ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการประหยัดพลังงาน	 จนได้ชื่อว่าเป็น 

Low	 Carbon	 Campus	 (Smart	 Campus)	 เปิดการเรียนการสอน 

ในระดับอุดมศึกษา	ประกอบด้วย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์กฎหมายและเศรษฐศาสตร์	

และคณะแพทยศาสตร์	 มีความโดดเด่นเร่ืองการวิจัยพัฒนาเคร่ืองมือ

แพทย์	 พร้อมมุ่งมั่นสร้างสุขภาพที่ดีของมนุษย์	 ทางมหาวิทยาลัย

นำาเสนอการวิจัยกระดูกสันหลังเทียมทำาจากโลหะไทเทเนียม	 

ผลงานวิจัยดังกล่าวได้มีการลงนามวิจัยและพัฒนา	 (MOU)	 ร่วมกับ

คณะแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นของประเทศไทย	 รวมถึง 

ในภูมิภาคอาเซียน	 เช่น	 ประเทศเมียนมา	 และ	 สปป.ลาว	 อีกด้วย		

ซึ่งในอนาคตทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการวิจัย

และพัฒนาด้านซอฟต์แวร์	 เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของกระดูก

สันหลัง	 งานวิจัยดังกล่าวจะสามารถมาเป็นตัวช่วยในทางการแพทย์

ของไทยอีกด้วย	 การเยี่ยมชมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากสำานักงานเศรษฐกิจการลงทุน	ณ	นครโอซากา	(บีโอไอ	โอซากา)	

ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ร่วมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยมิเอะ

  BUILD	 ประเดิมยุทธศาสตร์ใหม่ 

นำาผู้ประกอบการไทยศึกษางานวิจัย

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	 พร้อมการ

เยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ทางการแพทย์ของ

ประเทศญี่ปุ่น	 ระหว่างวันที่	 12	 –	 18	

กุมภาพันธ์	 2560	ที่ผ่านมา	นอกจากนี้ยัง

ร่วมออกงานแสดงสินค้า	Medical	Device	

Development	Expo	2017	โดยผู้ประกอบการ 

ส่วนใหญ่ที่ เข้ าร่ วมกิจกรรมครั้ งนี้อยู่  

ในฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ 

และกำาลังขยายฐานธุรกิจสู่ เครื่องมือ

ทางการแพทย์
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คุณสมพงษ์ ดาราศรีศักดิ์ (ขวา) เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับ
คุณฮิโรฟุมิ ทามาอิ (ซ้าย) ประธาน บริษัท มาสเคิล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

Yume Robo  หุ่นยนต์เพื่องานก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร่วมสาธิตหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล 
(Robohelper Sasuke)

 ท้ังน้ียังเพ่ิมประสบการณ์และศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ 

ไทย	 ด้วยการพาเข้าชมเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทันสมัยของ 

บริษัท ม�สเคิล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด	ซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็ก 

ผู้ผลิต	 จำาหน่ายและส่งออกอุปกรณ์ทางการแพทย์	 ไปยังบริษัท 

ทางการแพทย์รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา	 ด้วยทีมวิศวกรท่ีมี 

ความเชี่ยวชาญผลิตหุ่นยนต์ช่วยดูแลรักษาพยาบาลและ 

อุปกรณ์ทุ่นแรงของพยาบาล	 โดยพาคณะชมวิธีการสาธิต 

หุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล	 (Robohelper	 Sasuke)	 ในการ 

ช่วยเหลือคนไข้นอนติดเตียง	 เคลื่อนย้ายจากเตียงมายัง 

รถเข็น	 (Wheelchair)	 และยังวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด 

เป็นสุขภัณฑ์เคลื่อนที่สำาหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ 

ตนเองได้	 ใช้ในการทำาความสะอาดหลังจากปัสสาวะและ 

อุจจาระเรียบร้อยแล้ว	 ซึ่งระบบจะคล้ายสุขภัณฑ์ที่ใช้ท่ัวไป 

ในประเทศญี่ปุ่น	 แต่สามารถเคลื่อนย้ายไปให้บริการผู้ป่วย

ติดเตียงได้และยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมาย	 อาทิ	 หุ่นยนต์ 

ใช้ในงานก่อสร้าง	 อย่าง	 Yume	 Robo	 ใช้มอเตอร์ในการ 

ควบคุมสั่งการทำางาน	
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ผลจากการเจรจาธุรกิจ 
คาดว่า จะมีการซื้อขายเกิดขึ้น
ในอนาคต รวมมูลค่าการค้า

ประมาณ 520 ล้านบาท

	 นอกจากไปศึกษาดู งานจากบริษัท 	 และ

มหาวิทยาลัยช้ันนำาของประเทศญี่ปุ่นแล้ว	 จุดเด่น

ที่สำาคัญคือ	 นำาผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน  Medical 

Device Development  Expo  2017	 เป็นงานแสดง

ชิ้นส่วนทางการแพทย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ	 2	 ของโลก 

จัดขึ้นระหว่างวันที่	 15	 –	 17	 กุมภาพันธ์	 2560	 

ณ	 INTEX	OSAKA	Hall	 	 ในปีนี้	 BUILD	 ได้ก่อสร้าง 

เป็น	 Thailand	 Pavilion	 มีผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์

เครื่องมือแพทย์เข้าร่วมทั้งหมด	 12	 บริษัท	 ตลอด	 

3	 วัน	 ซึ่งผลิตภัณฑ์เด่นๆ	 ที่นำาไปโชว์	 อาทิ	 เตียง 

ทันตกรรมแบบพกพา	 เตียงคนป่วย	 และผลิตภัณฑ์

สายยางน้ำาเกลือซึ่งผลิตโดยคนไทย	 ภายในงาน 

ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนญ่ีปุ่น

เป็นจำานวนมาก	 มียอดผู้สนใจเจรจาทางธุรกิจทั้งสิ้น	

จำานวน	 132	 	 ราย	 ผลจากการเจรจาธุรกิจ	 คาดว่า 

จะมีการซื้อขายเกิดขึ้นในอนาคต	 จำานวน	 113	 คู่	 

รวมมูลค่าการค้าประมาณ	520	ล้านบาท	ด้วยมูลค่า

ดังกล่าวถือเป็นการเปิดตลาดใหม่ได้เป็นอย่างดี

	 ปฎิ เ ส ธ ไม่ ไ ด้ เ ล ย ว่ าต่ อ ไป ในอนาคต

อุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์จะเติบโตขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง	ด้วยประชากรโลกและประเทศไทย 

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น	 ซึ่งเป็นผลมาจาก

พฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

ที่หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากข้ึน	 ใน

อนาคตอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จึงเป็น

อุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง	 เพราะอุตสาหกรรม

ดังกล่าวมีมูลค่า เพิ่มสู ง ขึ้นตามอัตราความ

ต้องการของผู้บริโภค	

	 หน่วย	 BUILD	 เปรียบเสมือนหน่วยงานที่ 

สนับสนุนทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนที่ 

สำาคัญ	ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ	นักลงทุน	 

รวมถึงหน่วยงานต่างๆ	 เกิดความมั่นใจและ 

เชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ประกอบการไทย	

เพื่อต่อไปอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของ

ประเทศไทยเกิดความม่ันคงและก้าวเข้าสู่เวที

ระดับโลกในอนาคตได้อย่างภูมิใจ	
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เรื่อง | ภัทรกฤตย์   วิจิตรภัทร

บีโอไอ ได้รับการติดต่อจากบริษัทท้ังในประเทศและต่างประเทศ แสดงความสนใจ 
หาผู้ร่วมทุนไทยในอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทเหล่านี้

จีน

จีน
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ไทย

หาผู้ร่วมทุน

1.	 ตามที่ผู้สนใจท้ังไทยและต่างประเทศได้ติดต่อขอให้บีโอไอประกาศหาผู้ร่วมทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ	 โดยท่ีอุตสาหกรรมบางประเภท	 ไม่อยู่ในข่าย 

	 ท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะให้การส่งเสริมฯ	ฉะนั้นการแจ้งให้ทราบถึงความสนใจจึงเป็นการเผยแพร่ให้มีการเจรจาติดต่อกัน	และหากจะมี

	 การตกลงร่วมทุนกันอาจกระท�าได้โดยไม่ได้รับการส่งเสริมฯ

2.		 บีโอไอมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาธุรกิจทั้งสิ้น	การพิจารณาร่วมทุน/ร่วมธุรกิจ	จึงเป็นการตัดสินใจระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น

หมายเหตุ	
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