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“ประเทศไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู ่เมืองแห่งนวัตกรรม	 
เมอืงทีเ่ตม็ไปด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	มส่ิีงอ�านวยความสะดวก	 
ผู้คนอายุยืนด้วยการแพทย์ช้ันเยี่ยม	 แต่ยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติ
ที่บริสุทธิ์งดงาม”	 หากมีใครสักคนบอกคุณเช่นนี้	 คุณจะเช่ือ
หรือไม่?

คณุคงไม่เชือ่ว่า	ส่ิงเหล่านีจ้ะเกดิขึน้จริงๆ	อย่างน้อยกค็ง
ไม่เกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้	แต่จะเชื่อหรือไม่ว่า	ด้วยมาตรการ 
ส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ	 ส่ิงเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นจริงได้ 
ในระยะไม่ช้านานจากนี้	 เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ที่จะท�าให ้
ชีวิตคนไทยดีขึ้น	 สังคมส่ิงแวดล้อมดีขึ้น	 ถูกจัดให้เป็น 
กลุ่มอตุสาหกรรมทีไ่ด้รับสิทธปิระโยชน์สูงสุด	และให้ความส�าคญั 
เป็นพิเศษ	

วารสารส่งเสริมการลงทนุฉบบันี	้จึงน�ากจิการทีน่่าสนใจ	 
ที่จะช ่วยยกระดับชี วิตความเป ็นอยู ่ของคนไทย	 และ 
นวัตกรรมใหม่ๆ	 ให้แก่ประเทศไทยเพ่ือต่อยอดนักคิด 
นกัวิจัยรายใหม่ๆ	ให้เข้าสู่วงการ	มาแนะน�าให้ท่านผูอ่้านได้รู้จัก

เนื้อหาท่านสามารถอ่านได้ในเล่มค่ะ 

ขอขอบคุณ ภาพปก

“หุ่นยนต์ดินสอ” จากบริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำากัด
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แวดวงบีโอไอ
นิมาเรียม	เบ็ญวิศิษฎ์

คุณอัจฉรินทร์	 พัฒนพันธ์ชัย	 รองเลขาธิการบีโอไอ	 พร้อมด้วย
ตัวแทนจากบีโอไอ	 และคณะส่ือมวลชนจากต่างประเทศ	 เข้าเยี่ยมชม 
ศูนย์ฝ ึกอบรมและพัฒนา	 โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู	 แมนูแฟคเจอร่ิง	
ประเทศไทย	 โดยมีคุณเจฟฟรีย์	 กอดิอาโน	 ประธานกรรมการบริหาร	 
ให้การต้อนรับ	ณ	โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู	จังหวัดระยอง

คณุอจัฉรินทร์	พัฒนพันธ์ชยั	รองเลขาธกิารบโีอไอ	เปิดงานสัมมนา 
“บีโอไอกับการให้บริการแบบออนไลน์”	 เพ่ือแนะน�าบริการออนไลน์ใน 
รูปแบบใหม่	ที่จะให้บริการเร็วๆ	นี้	ณ	โรงแรม	สวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด 
กรุงเทพฯ

1 กรกฎาคม 2559

5 สิงหาคม 2559

แวดวง “บีโอไอ”
27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559

คุณดวงใจ	 อัศวจินตจิตร์	 รองเลขาธิการบีโอไอ	 ให้การต้อนรับ
คณะผู้สื่อข่าวนิวซีแลนด์	น�าโดยเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเวลลิงตัน	ประเทศ
นิวซีแลนด์	ณ	ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน	จัตุรัสจามจุรี	

21 กรกฎาคม 2559

คุณวีรพงษ์	ศิริวัน	ผู้อ�านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	2 
(บโีอไอ	นครราชสีมา)	จัดกจิกรรมโครงการ	สร้างเครือข่ายและเพ่ิมศกัยภาพ
การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป	 อุตสาหกรรมไฮเทค 
และเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการสินค้าอาหาร	 “China	 International	
Food	Exhibition	and	Guangzhou	Import	Food	Exhibition	2016”	 
โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	30	คน	ณ	นครกวางโจว	และ
เมืองเซินเจิ้น	สาธารณรัฐประชาชนจีน	
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บีโอไอเริ่มให้บริการออนไลน์มาตั้งแต่ปี	2554	
โดยเร่ิมจากระบบส่ังปล่อยเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ด้วยระบบอเิล็กทรอนกิส์	(eMT	Online)	ต่อมาในปี	 
2556	ได้มรีะบบงานช่างฝีมอื	(e-Expert)	เพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกทางด้านวซ่ีาและใบอนญุาตท�างานส�าหรับ 
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ	นอกจากนี้	ยังมีระบบ	RMTS	
2011	ซึ่งเป็นการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทย 
เป็น	Digital	Economy	ในปี	2559	นี	้จึงเป็นก้าวส�าคญั 
ในการพัฒนาการให้บริการออนไลน์ขึน้ใหม่อกี	3	ระบบ	เพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธภิาพในการให้บริการและอ�านวยความสะดวก 
แก่ผูป้ระกอบการยิง่ขึน้	และบโีอไอเชือ่ว่าหากผู้ประกอบการ 
ได้รับความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจมากเท่าใด	 ย่อม 
ส่งผลดีต่อบรรยากาศในการด�าเนินธุรกิจและการลงทุน 
ในประเทศไทย

บโีอไอจึงได้พัฒนาระบบการให้บริการอเิล็กทรอนกิส์	 
(e-Service)	 แบบออนไลน์และได้จัดงานสัมมนาเร่ือง	 
“บีโอไอ กับการให้บริการแบบ Online” เมื่อวันที่  
5 และ 11 สงิหาคม 2559 ทีผ่่านมา	ณ	โรงแรมสวิสโซเทล	 
เลอ	 คองคอร์ด	 เพื่อแนะน�าและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
รูปแบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Service)	 แบบ
ออนไลน์ดังกล่าว	 มีผู้ประกอบการและนักลงทุนสนใจ 
เข้าร่วมสัมมนาทั้ง	2	วัน	เป็นจ�านวนกว่า	2,000	คน	

บริการออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่อีก	 3	 ระบบ	 
มีรายละเอียด	ดังนี้

1. ระบบสนับสนุนง านส ่ ง เ ส ริมการลงทุน  
(e-Investment)	 เป็นระบบยื่นค�าขอรับการส่งเสริม 
การลงทุนแบบออนไลน์	 ที่จะช่วยให้เกิดความสะดวก

แวดวงบีโอไอ
ศิวดี สุขเสวต

ก้าวสำาคัญของบีโอไอ
กับบริการออนไลน์

และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน	 อีกทั้งจะมีการแนะน�าวิธี
กรอกค�าขอแบบ	 Step-by-Step	 มีระบบช่วยเหลือและ
ป้องกนัไม่ให้ข้อมลูผิดพลาด	มรีะบบบนัทกึร่างค�าขอฯ	ซึง่
จะกลับมากรอกข้อมูลต่อเมื่อไรก็ได้	 และมีการเชื่อมโยง 
ข้อมูลอัตโนมัติท�าให้กรอกข้อมูลน้อยลง	 โดยจะเร่ิม
ทดลองระบบในเดือนตุลาคม	2559	นี้	และจะใช้เป็นการ
ทั่วไปในเดือนมกราคม	2560

“ระบบยื่นคำ�ขอรับส่งเสริมฯ แบบออนไลน์ 

เริ่มทดลองใช้ตุล�คม 2559”

2. ระบบการขอใช้สทิธิประโยชน์ทางด้านภาษี (e-Tax)  
เป็นระบบการยืน่ขอใช้สิทธแิละประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ 
นติบิคุคลแบบออนไลน์	ซึง่บริษัทจะต้องด�าเนนิการกรอก	 
ตรวจสอบ	และปรับปรุงข้อมลูให้ถกูต้องด้วยตนเอง	จนถงึ 
การรับรองของผู้ตรวจสอบบญัชผ่ีานระบบออนไลน์โดยตรง	 
โดยจะเร่ิมทดลองใช้งานในเดือนกันยายน	 2559	 และ 
จะใช้อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน	2561

3. ระบบรายงานผลประกอบการและรายงาน 
ความคืบหน้าโครงการ (e-Monitor)	เป็นระบบรายงาน 
ความคบืหน้าในการลงทนุและระบบรายงานผลประกอบการ	 
หลังจากออกบัตรส่งเสริมฯ	แล้ว	คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้
ในเดือนมกราคม	2560

หลังจากนี้	 บีโอไอจะจัดงานสัมมนาให้ข้อมูลแก่ 
ผู ้ประกอบการเพ่ิมข้ึนอีก 3 คร้ัง ในส่วนภูมิภาค 
ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ ชลบรีุ และนครราชสมีา	ซึง่ท่านสามารถ 
ติดตามข่าวสารการเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไซต์บีโอไอ	
www.boi.go.th	ในหัวข้อปฏิทินกิจกรรม	

ก้าวสำาคัญของบีโอไอ
กับบริการออนไลน์
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
นิมาเรียม	เบ็ญวิศิษฎ์

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์

9 สิงหาคม 2559 สัมมนาเรื่อง	“Investment	Policies	
Update”

โรงแรมสุโกศล	กรุงเทพฯ ส�านักการตลาดเพื่อการลงทุน 0	2553	8156

11 สิงหาคม 2559 สัมมนาเรื่อง	“บีโอไอ	กับการให้บริการ 
แบบ	Online”

โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	
กรุงเทพฯ

ส�านักสารสนเทศการลงทุน 0	2553	8375

30 สิงหาคม 2559 สัมมนาเรื่อง	“บีโอไอ	กับการให้บริการ 
แบบ	Online”

โรงแรมอิมพิเรียล	แม่ปิง
จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	1	
(เชียงใหม่)

0	5329	4100

1 กันยายน 2559 สัมมนาเรื่อง	“บีโอไอ	กับการให้บริการ 
แบบ	Online”

โรงแรมบางแสน	เฮอริเทจ	
จังหวัดชลบุรี

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	4	
(ชลบุรี)

0	3840	4900	ต่อ	
4945,	4952,	4956

7 กันยายน 2559 สัมมนาเรื่อง	“บีโอไอ	กับการให้บริการ 
แบบ	Online”

โรงแรมดุสิต	 ปร้ินเซส	 โคราช	
จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	2	
(นครราชสีมา)

0	4438	4200	ต่อ	
4200,	4203,	4208
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สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI
วรรณนิภา	พิภพไชยาสิทธิ์	/	สุนันทา	อักขระกิจ	/	มานพ	ทุยไธสง

สถาบันวิทยาการหุ ่นยนต์ภาคสนาม	 หรือ	
FIBO	เป็นหน่วยงานหนึง่ใน	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	 มีบทบาทส�าคัญใน 
งานวิจัย	 และเทคโนโลยีหุ ่นยนต์ที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศไทย	 ผลงานที่ผลิตออกมามีหลากหลาย
รูปแบบ	 ถูกน�าไปเผยแพร่และต่อยอดสร้างมูลค่า
มหาศาลให้กับประเทศ

	 วารสารส่งเสริมการลงทนุได้รับเกยีรตจิาก	รศ. ดร. ชิต 
 เหล่าวฒันา	ซึง่ได้รับการยกย่องว่าเป็น	“บดิาแห่งวทิยาการ 

หุ่นยนต์ไทย”	 และเป็นผู้ก่อตั้ง	 FIBO	 จะมาบอกเล่า 
เร่ืองราวความเป็นมาของ	 FIBO	 ที่ผ่านมากว่า	 20	 ปี	 
ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

ดร.ชิต กับก�าเนิด FIBO
ดร.	ชติ	จบปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์	(เกยีรตนิยิม) 

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)
เป็นลูกศษิย์เอกของปรมาจารย์ผูก่้อตัง้	มจธ.	คอื	ดร.	หริส 
สูตะบุตร	 และ	 ดร.	ไพบูลย์	 หังสพฤกษ์	 ไดัรับทุน 
มอนบูโชจากรัฐบาลญี่ปุน	 ไปศึกษาและท�าวิจัยด้าน 

“รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา”

บิดาแห่งวิทยาการ

หุ่นยนต์ไทย
และผู้ก่อตั้ง FIBO

บิดาแห่งวิทยาการ

หุ่นยนต์ไทย
และผู้ก่อตั้ง FIBO

“รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา”

่
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หุน่ยนต์ทีม่หาวิทยาลัยเกยีวโต	ประเทศญ่ีปุน่	เข้าศกึษาต่อ
ระดบัปริญญาเอกทีม่หาวิทยาลัยคาร์เนกีเ้มลลอน	ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ด้วยทุนฟุลไบรท์	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
อันดับ	 1	 ด้านหุ ่นยนต์	 และมีผู ้เชี่ยวชาญทางด้าน 
หุ่นยนต์กว่า	 100	 คน	 และจากบริษัท	 AT&T	 ได้รับ
ประกาศนียบัตรด้านการจัดการเทคโนโลยีจากสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซสต์	(เอ็มไอที)	สหรัฐฯ

ภายหลังจบการศึกษา	ดร.	ชิต	ได้รบัโอกาสส�าคัญ
ท�างานแทนคุณแผ่นดินเกิด	โดยกลับมาเป็นอาจารย์สอน
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ด้วยแรง
สนับสนุนจากปรมาจารย์ทั้งสองท่าน	 ดร.	ชิต	 จึงก่อตั้ง
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	 หรือที่คนทั่วไปรู้จัก 
ในนาม	“ฟีโบ้ (FIBO)”	ได้ส�าเร็จ

ฟีโบ้เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุรี	 มีบทบาทส�าคัญในงานวิจัยพ้ืนฐาน 
และประยกุต์ด้านเทคโนโลยหีุน่ยนต์	ตลอดจนให้ค�าปรึกษา 

หน่วยงานรัฐบาล	เอกชน	และบริษัทข้ามชาติ	(Multi	-	
National	Companies)	ในประเทศไทย	ด้านการลงทนุ
ทางเทคโนโลยีการใช้งานเทคโนโลยีอัตโนมัติชั้นสูงและ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	

นอกจากนี้	ดร.ชิต	ยังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ	
Hard	Disk	Cluster	ของส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ในการประสานงานนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 กับมืออาชีพจากบริษัทชั้นน�า 
ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์	 เพ่ืองานวิจัยและพัฒนา	 
การอบรมบุคลากร	ตลอดจนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
จนเกิดบริษัทคนไทยที่มีความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี
สามารถท�าธุรกิจร่วมกับบริษัทข้ามชาติได้	

ในปี	2540	ดร.	ชติ	ได้ร่วมมอืกบันกัวจัิยรุ่นใหม่ 
ของประเทศจัดตั้งสมาคมวิชาการหุ ่นยนต์ไทยขึ้น	 
และรับต�าแหน่งนายกสมาคมฯ	คนแรก	แม้จะมีภาระ
งานทางวชิาการ	ดร.	ชติ	ยงัอทุศิเวลาเป็นวทิยากรรายการ 
โทรทัศน์	 ส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย 
ตลอดเวลากว่า	 10	 ปี	 ในรายการ	 “สมรภูมิไอเดีย”	 
ในฐานะกรููนกัวทิยาศาสตร์	และกรรมการตดัสินรายการ	
“คิดส์	 กระหึ่มโลก”	 เป็นผู้ริเร่ิมการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ในประเทศไทยหลายรายการ	 สาธารณะให้เกียรติ
ยกย่องเป็น	“บิดาแห่งวิทยาการหุ่นยนต์ไทย”

งานที่ภาคภูมิใจมากที่สุดอีกงานหนึ่งในชีวิต	
คือ	 การได้ถวายงานเป็นผู้ประสานงานโครงการน�้า	
King	Bhumipol	Professor	on	Water	Resource	
Management	กับ	Dr.	Dennis	McLaughlin	จาก
สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซสต์	 (เอ็มไอที)	 

FIBO เป็นหน่วยง�นหนึ่งใน มจธ.

มีบทบ�ทสำ�คัญในง�นวิจัย

และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของประเทศไทย

ดร. ชิต เป็นผู้ริเริ่มก�รแข่งขัน

หุ่นยนต์ ในประเทศไทย

และได้รับก�รยกย่องเป็น  

“บิด�แห่งวิทย�ก�รหุ่นยนต์ ไทย”
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สหรัฐฯ	ล่าสุดได้รับการแต่งตัง้จาก	ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี		
พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล

30 ปีที่แล้วเริ่มสร้างหุ่นยนต์เชื่อมตัวแรก
ย้อนไปเมือ่	30	–	40	ปีทีผ่่านมา	ขณะเรียนปริญญาตรี 

ที่	 มจธ.	 ผมได้ท�าหุ่นยนต์เชื่อมตัวแรกขึ้น	 ด้วยใจรัก 
หุน่ยนต์และคดิว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยสี�าหรับอนาคต	ซึง่ใน
ตอนนัน้ผมถกูต่อว่าอย่างมากทีม่คีวามคดิว่าจะน�าหุน่ยนต์ 
มาใช้	เนือ่งจากยงัมแีรงงานเป็นจ�านวนมาก	แต่มาถงึวนันี ้
ทั้งคลัสเตอร์หุ่นยนต์	 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เข้ามาติดต่อ 
ที่	FIBO	อย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ขณะนี้มี	Demand	หรือ
ความต้องการใช้หุ่นยนต์มาก	 โดยมีสาเหตุมาจากค่าจ้าง
แรงงานที่สูงขึ้น	แรงงานเมียนมากลับบ้าน	ขณะเดียวกัน
เรากถ็กูประเทศเพ่ือนบ้านทีอ่ยูโ่ดยรอบบบีให้อยูต่รงกลาง 
โดยเฉพาะจีนซึ่งมีอัตราค่าแรงงานต�่าและถูก	 รวมทั้ง
กัมพูชา	สปป.	ลาว	และเวียดนาม	ที่บีบเราจากด้านล่าง	
พอสูงขึ้นก็เป็นไต้หวัน	 ญี่ปุ่น	 และเกาหลี	 ซึ่งเราสู้เขา 
ไม่ได้ในเรื่องดังกล่าว

เทคโนโลยีหุ ่นยนต์ไม่ใช ่เ ร่ืองที่จะมาทดแทน
แรงงาน	 หรือท�าให้ต้นทุนถูกลงเท่านั้น	 แต่ยังท�าให้ 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้นด้วย	 ทั้งนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา 
เกิดปรากฏการณ์ใหม่คือ	 จีนแม้แรงงานจะราคาถูก	 แต่
ก็หันมาใช้หุ่นยนต์	และก�าลังจะผลิตหุ่นยนต์แข่งกับไทย
และญี่ปุ่น	ซึ่งประเทศต่างๆ	ก�าลังจับตามองจีนอยู่	ทั้งนี้

ด้วยต้นทนุทีถ่กู	ส่วนญ่ีปุน่กม็กีารผลิตหุน่ยนต์มานานแล้ว 
โดยเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรม	และมีหุ่นยนต์อยู่ใน
อุตสาหกรรมกว่า	70	ล้านตัว	ส่วนไทยผ่านมากว่า	20	ปี 
ก็มีเพียง	 FIBO	 เท่านั้นที่ด�าเนินการอย่างจริงจัง	 และ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ของประเทศไทยยังล้าหลังกว่าญ่ีปุ่น
และสหรัฐฯ	ประมาณ	50	-	60	ปี	

สัญลักษณ์ของ FIBO บ่งบอกอะไร
สัญลักษณ์ของ	FIBO	ทีเ่ป็นรูปศรีษะคนทบัซ้อนกนั

ของสีส้มและสีขาวนัน้	มคีวามหมายว่า	ในอนาคตอนัใกล้	
ซึง่กเ็กดิขึน้แล้ว	โดยก่อนหน้านี	้ผมคาดการณ์ไว้ว่าภายใน 
50	 ปี	 (ขณะนี้ผ่านมาประมาณ	 30	 ปีแล้ว)	 หุ่นยนต์ 
กับมนุษย์จะอยู ่ด้วยกัน	 เราจะแยกกันไม่ได้ระหว่าง 
หุ่นยนต์กับคน	 ซึ่งหุ ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์เรา 
เรียกว่า	 “ฮิวแมนนอยด์”	 แต่ปัจจุบันพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วจนมีหน้าตาสวยงามเหมือนมนุษย์	 แต่ข้างใน 
ยังเป็นกลไก	เรียกว่า	“แอนดรอย” 

ขณะนีจี้นและญ่ีปุน่ด�าเนนิการผลิตแล้ว	และภายใน 
ระยะเวลา	5	-	10	ปีนับจากนี้	พัฒนาการทางด้านปัญญา 
ประดิษฐ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์จะดีขึ้นอีกมาก	 ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ผมเคยพูดไว้เมื่อ	 30	 ปีที่ผ่านมาว่า 
มนุษย์กับหุ่นยนต์จะแยกกันไม่ได้	 บัดนี้เกิดขึ้นจริงแล้ว	
และจะท�าให้หุ่นยนต์ตัวนั้นสวยหล่ออย่างไรก็ได้
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ศูนย์หุ่นยนต์แห่งเดียวที่เปิด 24 ชั่วโมง 
ในวัยเด็กหุ ่นยนต์ที่ผมชื่นชอบคือ	 หุ ่นยนต์

อภินิหาร	 ซึ่งไม่ใช่หุ ่นยนต์ทั่วไปแต่เป็นหุ ่นยนต์พ่อ 
แม่ลูก	 เป็นจรวดที่สามารถบินไปไหนมาไหนก็ได้	 และ 
เมื่อลงบนพ้ืนก็จะกางแขนขาออก	 โดยหุ่นยนต์ดังกล่าว
ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้ผมมาก	เพราะมคีวามคล้ายคลึง
มนุษย์มากที่สุด	 มีชีวิตจิตใจ	 และความเป็นพ่อแม่ลูก	 
ด้วยความชื่นชอบหุ่นยนต์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	 จึงเลือก
เรียนทางด้านหุ่นยนต์มาโดยตลอด

เมื่อจัดตั้ง	FIBO	ขึ้นส�าเร็จ	ได้เปิดห้องแล็บแรก 
เป็นศูนย์หุ่นยนต์	 ซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่เปิด	 
24	ชัว่โมง	และไม่มวีนัหยดุ	เป็นรูปแบบเดยีวกบัทีส่หรัฐฯ 
ทั้งนี้การเปิดศูนย์ฯ	ดังกล่าวตลอด	24	ชั่วโมงนั้น	ขัดกับ 
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	 แต่อาจารย์หริส
ที่ให้การสนับสนุนในการก่อตั้งก็ยังสนับสนุนเช่นเดิม 
อาจารย์กล่าวไว้ว่า	“ถ้าท�าด ีท�าประโยชน์ ก็ต้องสนบัสนุน” 
และอาจารย์ก็จะคอยตามแก้กฎระเบียบต่างๆ	 ให้เสมอ	

และยังมีค�าพูดของอาจารย์ที่ผมชอบและน�ามาสอน
นักศึกษาอยู่เสมอคือ	“มีความถูกต้องหลายอย่างที่ไม่ใช่
ความดี และมีความผิดบางอย่างที่ไม่ใช่ความช่ัว”	 แต่
คนทั่วไปจะเข้าใจว่า	“ถูก”	ต้องดี	“ผิด”	ต้องชั่ว	ฉะนั้น	
FIBO	จึงเกิดขึ้นมาด้วยลักษณะดังกล่าว

โดยรูปแบบที่อาจารย์หริสท�าคือ	 ขอให้เป็นเร่ือง 
ที่ดี	 จะผิดระเบียบบ้างไม่เป็นไร	 ให้ท�าไปและพยายาม 
แก้ระเบียบตาม	 และปรัชญาส�าคัญของ	 FIBO	 คือ	 
ไม่ขอเงินสนบัสนนุจากรัฐบาล	เพราะถ้าขอเงินจากรัฐบาล	
อาจจะเป็นเหมือนศูนย์ต่างๆ	 เมื่อไม่มีเงินก็ต้องปิดไป	 
แต่	 FIBO	 เน้นว่าต้องท�างานที่อยู ่ในการใช้งานจริง	 
ท�างานอุตสาหกรรมและหาเงินจากภาคอุตสาหกรรม

อย่างไรกต็าม	ลักษณะการท�างานของผมจะแตกต่าง 
จากคนอื่นๆ	ที่จะเริ่มตั้งต้นจาก	1	ไป	10	แต่ผมใช้	10 
เป็นตัวตั้งต้นคือ	 เราไปน�าโจทย์จากอุตสาหกรรมมา	 
จากนั้นถึงจะลงมือท�า	 ท�าให้เสียเวลาไม่มากนัก	 เรียกว่า	
“ปัญหาช่วยออกแบบ FIBO”	ซึง่คนรุ่นใหม่ต้องคดิโจทย์
ว่าอะไรที่เหมาะสมกับประเทศไทย	ตอนที่	FIBO	เริ่มท�า 

FIBO เป็นศูนย์หุ่นยนต์ที่เดียว

ในประเทศไทยที่เปิด 24 ชั่วโมง

และไม่มีวันหยุด เป็นรูปแบบเดียว

กับที่สหรัฐฯ

ปรัชญ�สำ�คัญของ FIBO 

คือ ไม่ขอเงินสนับสนุนจ�กรัฐบ�ล
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ก็ถูกต่อว่า	 ว่าเป็นวิศวกรรมห้องแถว	 คิดเองไม่เป็น	
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักชอบออกความเห็น	 แต่ไม่ม ี
ความรู้ในเร่ืองนั้น	 ซึ่งการท�าเช่นนี้จะท�าให้คนรุ่นใหม่ 
ต่อไปจะมีความล�าบาก	 เมื่อ	 30	 ปีที่แล้วว่ายาก	 ยังไม่ 
เท่าไหร่เพราะหุ่นยนต์เป็นเรื่องใหม่

เมื่อ	 FIBO	 เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา	 ปรากฏการณ์ 
มิติใหม่ก็เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาไทยคือ	 FIBO	 
ออกไปรับงานข้างนอก	โดยไม่มีการตั้งโจทย์ก่อน	เพราะ
ยึดหลักว่า	 เห็นปัญหาก่อนถึงจะท�างานนั้น	 โดยเฉพาะ 
งานยากๆ	ที่ยังไม่รู้ค�าตอบ	ซึ่งหลายๆ	คนมักจะบอกว่า	
การท�าแบบนี้มีความเสี่ยงสูง	 แต่งานลักษณะนี้ที่	 FIBO	
ชอบมาก	 เนื่องจากเป็นการท้าทายความสามารถและ	
FIBO	 ยึดหลักการว่า	 “ไม่มีแนวคิดจะท�าธุรกิจแข่งกับ 
ภาคเอกชน หากมีใครมาจ้างผลิตหุ ่นยนต์ก็คิดเงิน  
แต่จะท�าต้นแบบเพียงตัวเดียวเท่านั้น”

หลักการรับงานของ FIBO
สมการของ	FIBO	คอื	การสร้างเทคโนโลย	ีซึง่เป็น 

เร่ืองที่ส�าคัญโดยเราจะท�าให้เฉพาะต้นแบบเพียงหนึ่งตัว
เท่านั้น	 จากนั้นผู้ว่าจ้างต้องหากลไกมารองรับเอง	 โดย	
FIBO	มีหลักการในการรับงาน	3	ประการคือ

ประการแรก เอกชนท�าไม่ได้	 ถ้าเอกชนท�าได้ 
เราจะไม่ท�า	 เพราะต้นทุนและแรงงานผมถูกกว่ามาก	
รวมทั้งเราตระหนักดีว่ามหาวิทยาลัยเกิดขึ้นด้วยภาษีของ
เอกชน	ถ้ามหาวิทยาลัยไปแข่งขันกับเอกชน	ก็เหมือนกับ 
น�าเงินที่ เอกชนเสียภาษีมาหล่อเป็นคมหอกคมดาบ	 
ไปทิ่มแทงเขา	ฉะนั้นผมจึงไม่แข่งกับเอกชน	

ประการที่สอง เอกชนคิดราคาแพง	ผมจะแข่งกับ
เอกชนถ้าเอกชนท�าแล้วราคาสูงเกินไป

ประการที่สาม ความปลอดภัย หากเป็นเร่ืองที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่างๆ	ผมรับท�าทั้งหมด	อาทิ	
ระบบตรวจสอบระเบิด	หรือหุ่นยนต์ที่ไปช่วยภาคใต้

ด้วยหลักการ	3	ข้อดังกล่าวข้างต้น	เมื่อมีผู้สนใจ
จะให้เราผลิตหุ่นยนต์ให้	ค�าถามแรกที่เราถามคือ	บริษัท 
มีวิศวกร	 หรือช่างเทคนิครองรับเพ่ือดูแลหุ ่นยนต ์
ที่ผลิตขึ้นหรือไม่	 หากมีผมจะด�าเนินการผลิตให้	 โดย 
จะเชญิมาร่วมงานตามขัน้ตอนต่างๆ	ของการผลิตหุน่ยนต์	
และการดูแลรักษาโดยไม่มีการปิดบัง	ส่วนต้นแบบต่างๆ	 
เมื่อท�าแล้วเสร็จเราจะมอบให้กับบริษัททั้งหมด	 รวมถึง
การอบรมให้ความรู้เพ่ือการใช้งาน	 ซึ่งผมคิดว่าวิธีการ 
เช่นนีเ้ป็นขัน้ตอนการสร้างชาตทิีส่�าคญั	และบริษัทสามารถ
น�าไปด�าเนินการสร้างหุ่นยนต์ตัวต่อๆ	ไปได้

บทบ�ทที่แท้จริงของ FIBO คือ 

ต้องก�รสร้�งเทคโนโลยี สร้�งบุคล�กร

เฉพ�ะท�งที่มีคว�มรู้ท�งด้�นเทคโนโลยี 

และ Automation
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อย่างไรก็ตาม	หาก	FIBO	ท�าการผลิตเอง	เอกชน
จะเกิดได้อย่างไร	 นี่คือบทบาทที่แท้จริงของ FIBO 
คือ ต้องการสร้างเทคโนโลยี สร้างบุคลากรเฉพาะทาง 
ที่ต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี และ  
Automation	FIBO	ไม่ใช่หน่วยงานใหญ่	แต่เป็นเพียง 
จุดสว่างเล็กๆ	 ที่พร้อมจะไปจุดเชื้อคนอื่น	 หากใคร 
มคีวามพร้อมทีจ่ะด�าเนนิการกต็ดิต่อมาทีเ่ราได้	ผมเชือ่ว่า 
ถ้าเรามแีสงไฟน้อยๆ	เหล่านีม้ากขึน้	เมือ่อณุหภมูคิวามชืน้
พอเหมาะกส็ามารถท�าได้ทนัท	ีเช่นเดยีวกบัการจุดเตาแก๊ส 
เพียงสะเกด็ไฟเล็กๆ	กต็ดิไฟได้	ซึง่เราต้องการเป็นแบบนัน้ 
ลักษณะการท�างานของผมคือ	 พูดถึง	 Solution	 ก่อน 
“ทุกปัญหามีทางออก ไม่ใช่ทุกทางออกมีปัญหา”	ทุกคน 
ควรมองโลกในแง่ดีแบบผม	 ท�าได้หมด	 โดยยึดหลัก 
ที่ว่า	“มีปัญหามาก ปัญญาจะเยอะ”

จะเหน็ได้ว่าหลักการต่างๆ	ที	่FIBO	ด�าเนนิการมากว่า 
20	ปีนัน้	ไปปรากฏอยูใ่นคลัสเตอร์หุน่ยนต์	แต่คลัสเตอร์
ดงักล่าวไม่ได้เกดิจากแนวคดิของผมแต่อย่างใด	การทีผ่ม
ได้รับการยกย่องว่าเป็น	“บดิาแห่งวทิยาการหุน่ยนต์ไทย” 
ผมยอมรับและมีความสุขกับการชื่นชม	 แต่ถ้าเร่ืองใด 
ที่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมจะไม่รับ	 แต่ผมสามารถเข้าไป 
ช่วยได้ถ้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเหมาะสม

คลัสเตอร์หุ่นยนต์จะแตกต่างจากคลัสเตอร์อื่นๆ	 
ที่จะตั้งต้นจาก	1	ไป	10	แต่หุ่นยนต์ไม่ใช่	เราจะเริ่มจาก 

10	 หรือ	 Demand	 ก่อน	 จะไม่มีการตั้งทีมงานขึ้นมา
แล้วไปหางานอย่างเด็ดขาด	 แต่เราต้องเห็นงานก่อนจึง 
จะตั้งทีมงาน	ยกตัวอย่างหากเรามีเงินจ�านวน	100	บาท
เพ่ือผลิตหุ ่นยนต์	 ก็จะประกอบไปด้วยค่าบูรณาการ	 
ซึ่งก็คือการน�าหุ่นยนต์ไปสู่สายการผลิตประมาณร้อยละ	
40	ค่าฮาร์ดแวร์	ซอฟต์แวร์	มอเตอร์	เซ็นเซอร์อีกร้อยละ	
40	ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	20	เป็นค่าไลเซ่นส์

ต่างประเทศสนใจ Joint Venture
ส่วนเรื่องการร่วมทุน	(Joint	Venture)	นั้น	ก็มี 

บริษัทต่างประเทศหลายแห่งให้ความสนใจ	 เนื่องจาก
ประเทศไทยมีบริษัทที่ท�าทางด้านอุตสาหกรรมเป็น 
จ�านวนมาก	และมคีวามต้องการใช้หุน่ยนต์ในสายการผลิต	
เบื้องต้นสิ่งที่จะท�าให้บริษัทเหล่านั้นเข้ามาคือ	 ท�าอย่างไร 
ให้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานโดยรวมของเรามีราคาถูกลง 
เพ่ือจูงใจ	 โดยเฉพาะการตั้ง	 Data	 Center	 หากคิด 
เฉพาะค่าแรงไม่ดเูร่ืองเทคโนโลย	ีการสร้าง Data Center 
ในประเทศไทยราคาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 เมื่อเทียบ
กับการตั้งที่สิงคโปร์

หากเราสามารถให้ข้อมูลได้ชัดเจนแบบนี้	 หลาย
บริษัทต ้องให ้ความสนใจมาลงทุนในประเทศไทย 
อย่างแน่นอน	ถ้าตรงนี้สามารถเดินต่อไปได้	การร่วมทุน 
ต่างๆ	 ก็จะทยอยเข้ามา	 ขณะเดียวกันต้องหาวิธีการ
ป้องกันการถูกหลอกลวงด้วย	 โดยผู ้ที่สามารถช่วย
คัดกรองได้คือ	 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 
ทัง้	มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	เกษตรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์	
พระจอมเกล้าธนบุรี	และลาดกระบัง	รวมถึง	FIBO	ด้วย	
ทั้งนี้เพื่อให้การร่วมทุนด�าเนินไปอย่างราบรื่น

ก�รร่วมทุนมีบริษัทต่�งประเทศ

ให้คว�มสนใจ สิ่งที่จะทำ�ให้บริษัทเหล่�นั้น

เข้�ม�คือ ทำ�ให้ระบบโครงสร้�งพื้นฐ�น

โดยรวมมีร�ค�ถูกเพื่อจูงใจ
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จะเห็นได้ว่ากลไกดังกล่าวมีความส�าคัญ	 ถ้าไม่มี 
กลไกเหล่านี้	 การท�างานเพ่ือให้บรรลุผลส�าเร็จจะยาก 
ยิ่งขึ้น	 เนื่องจากเทคโนโลยีของไทย	 จะเป็นในลักษณะ	
Technology	 User	 ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ	 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ	จะเป็น	Technology	Investor	ทีไ่ม่ว่า 
จะน�าเสนอเร่ืองอะไรขึ้นมาก็มักจะมีคนสนับสนุนเงิน 
ให้ทนัท	ีแต่โอกาสทีเ่ราจะท�าแบบนัน้มน้ีอยมาก	เพราะฉะนัน้ 
เวลาตั้งโจทย์หากต้องเริ่มจาก	 1	 เพื่อไปให้ถึง	 10	 นั้น	
ระหว่างทางอาจเจออุปสรรคจนท�าให้ไปไม่ถึงก็เป็นได	้ 
นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้ผมถึงน�า	10	ขึ้นก่อน

อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องที่ผมกังวลอยู่คือ	 การมี
แนวคิดที่ให้มหาวิทยาลัยน�า	 ซึ่งผมมองว่าถูกต้องเพียง
คร่ึงเดียวคือ	 การให้มหาวิทยาลัยน�าจะได้ความคิด
ที่บริสุทธิ์	 แต่ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไทยเกี่ยวข้องกับ 
ภาคอุตสาหกรรมน้อยมาก	อาจจะล้มเหลวกันทั้ง	2	ฝ่าย	
ซึง่ผมมกัจะพูดเสมอว่าจะต้องม	ี“AR to RD” (Applied 
Research to Real Demand)

ในการร่วมทุนนั้น	Economy	of	Scale	จะค่อยๆ 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น	 โรงงานของไทยก็มีเป็นจ�านวนมาก	 
โดยเฉพาะโรงงานทีไ่ม่ใช่	Automation	จะมปัีญหา	ตรงนี ้
มี	 Real	 Demand	 แน่นอน	 เพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆ	 
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น	 ยอดความต้องการหุ ่นยนต์ของไทย
ประมาณ	 2,000	 ตัวต่อปี	 เราไม่ได้คาดหวังว่าจะมี 
บริษัทใดเข้ามาผลิตหุ่นยนต์ในไทย	 แต่จะเข้ามาเพ่ือ
ออกแบบก่อน	 และมีชิ้นส่วนชิ้นใดบ้างที่สามารถผลิตได้
ในไทย	ซึง่นอกจากจะป้อนโรงงานในไทยแล้ว	ยงัสามารถ
น�าไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย

ส�าหรับตรงนี้ผมคิดว่าต้องเร่ิมท�า	 เมื่อท�าแล้ว 
จะสามารถเดนิต่อไปได้	และยงัเป็นแนวทางให้คนรุ่นหลัง
ได้ด�าเนินการต่อ	ถ้าเราไม่สร้างตรงนี้ให้เกิดขึ้น	ก็จะไม่มี
อะไรที่จะสามารถดึงขึ้นไปได้	 ฉะนั้นอย่าใจร้อน	 เพราะ
โดยธรรมชาติจะต้องค่อยๆ	 ด�าเนินไปตามกระบวนการ
ต่างๆ	 พอมีแรงพอก็จะเดินต่อไปได้	 ถ้าเราท�าเช่นนี ้
จะเกิดผลแน่นอน

อนาคตประเทศไทยกับการพัฒนาหุ่นยนต์
ประเทศไทยไม่มีทางผลิตหุ่นยนต์แขนกลเทียบ 

นาช	ิหรือ	เอบบีไีด้	เพราะทัง้สองบริษัทด�าเนนิการมานาน 
และผลิตออกมาเป็นจ�านวนมาก	 แต่สิ่งที่ประเทศไทย 
ต้องท�าคือ ต้องคิดและผลิตหุ่นยนต์ของเราเอง อาทิ  
หุน่ยนต์นวดแผนโบราณ หุน่ยนต์ทางการแพทย์เพ่ือดแูล
ผู้ป่วย เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก 
ในการดูแลเอาใส่เรื่องสุขภาพและผู้ป่วย

แม้แต่เร่ืองอาหารไทยก็เป็นหนึ่งในโลก	 ท�าไมเรา
ไม่คิดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางด้านอาหาร	 คือคิดในเร่ือง
ที่เราเก่งหรือเชี่ยวชาญ	 โดยหุ่นยนต์แขนกลเราน�ามาเพื่อ
สร้างผลิตภาพ	(Productivity)	ผลิตภาพคือ	ผลิตของ 
ให้ดแีละต้นทนุต�า่	ตรงนีเ้ราใช้	Industrial	Robotic	แต่ก็ 
ไม่มาก	 ท�าไมเราไม่ผลิตหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่า
สูงกว่า	ท�าจ�านวนชิ้นน้อยกว่า	 โดยเฉพาะทางการแพทย์
ที่เราเก่ง	แพทย์ไทยเก่งอยู่แล้วหากสามารถน�าเทคโนโลยี
หุ ่นยนต์มาเสริม	 แพทย์ไทยก็สามารถสร้างชื่อเสียง 

สิ่งที่ประเทศไทยต้องทำ�คือ

ต้องคิดและผลิตหุ่นยนต์ของเร�เอง 

อ�ทิ หุ่นยนต์นวดแผนโบร�ณ

หุ่นยนต์ท�งก�รแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วย
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ก้องโลกได้	เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองของ	Creativity	แต่	Industrial 
Robotic	เป็นเรื่องของ	Productivity	ท�าอย่างไรให้เรา 
มผีลิตภาพ	เพ่ือให้มเีงินทนุเพียงพอก่อน	ดงันัน้จึงไม่ควร
คิดเรื่อง	Creativity	ก่อน

อย่างไรก็ตาม	 ในช่วงเร่ิมต้นมีความจ�าเป็นต้อง
ใช้เงิน	 ซึ่งเรามีเงินเพียงพอหรือไม่	 ดังนั้นถ้าจะเอาชนะ
เราต้องมุ่งไปที่อุตสาหกรรมเพื่อให้มีเงินทุนพอ	 เพื่อที่จะ 
ไปสร้าง	Creativity	และถ้าเราไม่ท�าอะไรเลย	ประเทศไม่ม ี
อนาคตแน่นอน	เพราะเราไม่มทีางทีจ่ะอยูก่บั	Productivity 
ได้ตลอดไป	 ฉะนั้นหากเราสามารถบูรณาการหุ่นยนต์ 
ให้เข้ามาใน	 Productivity	 Plan	 ของเราได้	 เราจะ
ประหยัดต้นทุนในการด�าเนินการได้ถึงร้อยละ	30

ส�าหรับส่ิงทีผ่มท�าที	่FIBO	นัน้	ผมต้องการให้ทกุคน 
ทีท่�างานทีน่ีม่พีลัง	FIBO	คอื	สถาบนัหุน่ยนต์แห่งแรกของ
ประเทศไทย	ที่ท�างานให้ภาคอุตสาหกรรม	บุคลากรของ	
FIBO	 ต้องมีความภาคภูมิใจว่า	 ฐานของเรามาอย่างไร	 
ฐานของเราไม่ได้ขอเงินสนบัสนนุจากรัฐบาล	นีค่อืส่ิงทีผ่มท�า 
ให้กบั	FIBO	เพ่ือให้คนรุ่นต่อไปสามารถก้าวเดนิต่อไปได้ 
เหมือนกันถ้าพูดในภาพใหญ่ของคนไทยคุณคิดว่าจะให้
อะไรบ้าง	ถ้าพูดถึงคลัสเตอร์หุ่นยนต์	

อนาคต FIBO อนาคตประเทศไทย
อนาคตของ	 FIBO	 ยุคคนต่อไปที่จะมาแทนผม	

จะท�าเรื่องขั้นตอนต่างๆ	ได้ดีกว่าผม	โดยต้องคิดเพิ่มขึ้น 
จากเดิมและต้องไปช่วยงานข้างนอกมากขึ้น	 แต่ด้วย
ประสบการณ์ที่มี	 เป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลได้เป็นอย่างดี	 ส่วนประเทศไทยเส้นทางค่อนข้าง
ชัดเจน	 สมัยก่อนมักมีค�าถามว่า	 เราควรใช้เทคโนโลยี 

หุ่นยนต์หรือไม่	 แต่ปัจจุบันไม่มีค�าถามนี้แล้ว	 แต่เกิด
ค�าถามใหม่คือ	 เราจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่างไร	 ซึ่ง 
ในช่วงต้นควรจะต้องท�าเพ่ือเพ่ิม	 Productivity	 แต่ 
ในช่วงปลายจะต้องสร้าง	Creativity	ของเราเอง	สมการ
มีไม่มาก	แต่ทุกเรื่องจะเกี่ยวข้องกับคน	

ถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างลูกหลานของเราให ้
ทันโลก	 หรือ	 แสดงบทบาทน�าทิศทางพัฒนาโลกได้	 
ก็อาจจะมองไม่เห็นอนาคตของประเทศไทย	 ส่ิงส�าคัญ 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเทคโนโลยีหรือกระบวนการที่ท�าให้คน 
รุ่นต่อไปสามารถเรียนรู้	 และคิดหา	 Solution	 ในการ
แก้ไขปัญหาเหมอืนกบัพวกเราทีเ่รียนหนงัสือ	จุดประสงค์
ไม่ใช่เร่ือง	 Knowledge	 แต่เราสอนกลไกในการหา	
Knowledge

เพราะฉะนั้นเราจะต้องหันมาให้ความส�าคัญต่อ 
การพัฒนาคนให้ดี	 ผมมั่นใจว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ใคร	 
แต่เขาไม่มีโอกาส	ดังนั้นต้องให้โอกาสเขา	หน้าที่ของเรา 
คือ	 สร้างอุณหภูมิความชื้นให้ดี	 เมื่อเมล็ดพันธุ์ใหม ่
เกิดขึ้นจะได้เจริญเติบโต	 รวมทั้งวิธีคิดของเราก็ต้อง
เปล่ียนใหม่ด้วย	 หากตายไปเราทิ้งอะไรไว้ให้เขาบ้าง 
จากเดิมที่มีอยู ่	 ฉะนั้นเราจะต้องบวกเพ่ิมให้เขาด้วย	 
เพ่ือให้เขาสามารถต่อยอดต่อไปได้	 และนี่จะท�าให้
ประเทศไทยคงอยู่ต่อไปได้	เวลาคิดเราจะต้องสร้างสรรค์
อะไรที่จะเพ่ิมได้ทั้ง	 Productivity	 และ	 Creativity	 
รวมทัง้ต้องสร้างกลไกในการหาความรู้ด้วย	“การมคีวามรู้ 
ไม่ใช่เร่ืองทีส่�าคญั แต่การมกีลไกในการหาความรู้ทีจ่�าเป็น 
คือเรื่องส�าคัญ” 

อน�คตของประเทศไทยคือ

ต้องให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�คน 

เด็กไทยเก่งไม่แพ้ใคร แต่เข�ไม่มีโอก�ส 

ดังนั้นต้องให้โอก�สเข�
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สถาบันวิทยาการหุ ่นยนต์ภาคสนาม	 (FIBO)	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 (มจธ.)	
เว็บไซต์	www.fibo.kmutt.ac.th

ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี	2538	ระหว่างแผนพัฒนาการศกึษา 
ฉบับที่	7	เดิมเป็นศูนย์วิจัยภายใต้ส�านักวิจัยและบริการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ต่อมาเมื่อวันที่	11	เมษายน	
2546	 สภามหาวิทยาลัย	 มีมติยกวิทยฐานะของศูนย์ 
ปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม	 เป็น	 “สถาบัน
วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม”	 ให้มีหน้าที่วิจัยพัฒนา	 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม	 และเปิดสอนหลักสูตรที่ม ี
ความสามารถเฉพาะทางและมอบปริญญาได้

ปรัชญาและความเชื่อพื้นฐาน 
เชือ่มัน่และสนบัสนนุบคุคลทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์	

แต่ยังคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างความสนใจส่วนตัว 
และประโยชน์ต่อส่วนรวม

วิสัยทัศน์ (VISION) 
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาการหุ่นยนต ์

และการจัดการเทคโนโลยีอันน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

พันธกิจ (MISSION) 
1.	สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านวทิยาการหุน่ยนต์

และการจัดการเทคโนโลยี
2.	ประยกุต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือยกระดบัความสามารถ 

การแข่งขันของประเทศ
3.	ถ ่ ายทอดและจัดการองค ์ความรู ้อย ่ างมี

ประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กรและสู่สังคม

วัตถุประสงค์
1.	มุ่งสู่ความเป็นสากลในด้านวิทยาการหุ่นยนต์ 

และเทคโนโลยีอัตโนมัติ	 ให้มีความทัดเทียมกับสถาบัน 
วิจัยระดับนานาชาติ

2.	ผลิตบคุลากรทางด้านวทิยาศาสตร์	วศิวกรรมศาสตร์ 
และการจัดการเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ	 สามารถแข่งขัน	
และช่วยลดความเสียเปรียบทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ

3.	เป็นองค์กรที่บริการสังคมและเผยแพร่ความรู้
ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยหีุน่ยนต์ให้แก่เยาวชน	
และผู้ที่สนใจ

ปัจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจ�านวน	 45	 คน	 
และนักศึกษาทุกระดับชั้นประมาณ	300	คน

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ FIBO
FIBO	 เป็นองค์กรที่มีความเป ็นเอกลักษณ์ 

เนื่องจากมีการรวมงานด้านการวิจัย	 การบริการวิชาการ	
และการให้บริการทางการศึกษาเข้าด้วยกันอย่างเป็น 
ระบบ	โครงสร้างการบริหารขององค์กร	แบ่งเป็น	3	ฝ่าย 
คือ	ฝ่ายวิจัย	ฝ่ายอุตสาหกรรม	และฝ่ายการศึกษา	ซึ่ง
ท�าให้การด�าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กร	ทีไ่ด้ตัง้ไว้คอื	การสร้างความเป็นเลิศทางวทิยาการ
หุ่นยนต์และการจัดการเทคโนโลยี	 อันน�าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน	 ในรูปแบบที่เน้นการคิดอย่างเป็นระบบ 

ท�าความรู้จัก FIBO
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โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์	 มีการน�าความรู ้ทางทฤษฎีและทักษะ 
จากการปฏิบัติจริงมารวมกัน	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้จริง 
ในวิทยาการด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 และพัฒนา
ไปสู่ผู้ทีม่คีวามสามารถในการเรียนรู้ได้ตลอดชวีติ	บณัฑติ 
ที่ผลิตขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ได้ด�าเนินงานมากว่า	20	ปีนั้น	 
เป ็นก�าลังส�าคัญในการด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาที่
เกี่ยวข้องกับหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 ซึ่งสามารถ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทย 
ได้อย่างแท้จริง	

นอกจากนั้นความเป ็นองค ์กรระดับสถาบัน	
ท�าให้มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 ซึ่ งท�าให ้ เกิดเป ็นความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะทางจากการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็น 
ระบบ	 มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้เทคโนโลย	ี 
เพ่ือให้งานวิจัยสามารถน�าไปใช้ได้จริงในระดับต้นแบบ 
ภาคสนามและระดับต้นแบบอุตสาหกรรม

รายได้ส่วนใหญ่มาจากงานบริการวิชาการ	โครงการ
ที่เป็นงานบริการวิชาการของสถาบันมีทั้งในส่วนของ 
ภาครัฐและภาคเอกชน	 ซึ่งมีทั้งงานด้านนโยบายและ 
การให้ค�าปรึกษา	 งานด้านการพัฒนาระบบอัตโนมัติและ
ระบบสารสนเทศ	รวมทัง้งานด้านการใช้เทคโนโลยหีุน่ยนต์ 
เพ่ือการส�ารวจและรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม	การสร้าง 
รายได้หลักของสถาบันจากงานบริการวิชาการนับเป็น
กลยุทธ์ที่ส�าคัญในการสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง	 เนื่องจาก
ท�าให้บุคลากรทุกฝ่ายมีความตระหนักถึงความต้องการ
ของสังคมอย่างแท้จริงโดยตลอด	 และเป็นแรงผลักดัน 
ที่ท�าให้บุคลากรของทุกส่วนงานต้องท�างานอย่างมืออาชีพ
และสร้างงานที่สามารถน�าไปใช้ได้จริงในประเทศไทย	

งานด้านการวิจัยได้มีการจัดวางแนวทางงานวิจัย 
โดยมุ ่งเน้นไปที่งานวิจัยซึ่งจะน�าไปสู ่การสร้างความ
เชี่ยวชาญระยะยาวของสถาบัน	 และมีการเชื่อมต่อ 
หรือมีแผนในการน�าไปต่อยอดไปสู่งานที่ใช้ประโยชน ์
ได้จริงต่อไปในอนาคต	 ปัจจุบันงานวิจัยของสถาบัน 

มีแนวคิดภายใต้แนวทาง	 “Robotics for Life”	 คือ
การน�างานวิจัยทางด้านหุ่นยนต์ไปสู่การน�าใช้จริงในชีวิต
ของคนไทย	

ส�าหรับกลยุทธ์ในการจัดงานวิจัย	 แบ่งออกเป็น	 
4	กลุ่ม	ประกอบด้วย	

1. งานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม	 เน้นด้านการเพ่ิม
ประสิทธภิาพของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยขีัน้สูง	ทัง้ด้าน
เทคโนโลยีการวัด	 การประมวลผล	 และการควบคุมที่มี
ความแม่นย�าสูงและรวดเร็ว

2. งานวิจัยด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์	 เน้นด้าน
การเคล่ือนที่ของร่างกาย	 โดยมีการร่วมวิจัยกับแพทย์ 
ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านกายภาพบ�าบดั	การยศาสตร์	ศลัยกรรม 
ออร์โทพีดิกส์	 และกายอุปกรณ์เสริม	 ทั้งในส่วนของ 
การวินิจฉัยโรค	และการบ�าบัด	

3. งานวิจัยด้านหุ ่นยนต์ภาคสนาม	 เน้นด้าน 
การพัฒนาและทดสอบหุ่นยนต์ในสภาวะที่คนเข้าถึงยาก
หรือในการท�างานที่ครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติงานขนาดใหญ่	
ไม่ว่าจะเป็นระบบ	UAV,	UGV	หรือ	ROV	เรืออัตโนมัติ	
หุ่นยนต์ส�ารวจภายในท่อ	ฯลฯ

4. งานวิจัยด้านหุ่นยนต์เพ่ือการศึกษาและความ
บันเทิง	 เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อ 
ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์	(HCI)	ในการสร้างระบบ 
ปฏสัิมพันธ์รูปแบบใหม่ๆ	ไม่ว่าจะเป็น	Projected	Display, 
Augmented	Reality	หรือการพัฒนา	Social	Robots	
เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาและความบันเทิง

ปัจจุบันงานวิจัยทั้ง	4	กลุ่ม	มีการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างชัดเจน	 และ
มีความเชื่อมโยงตั้งแต ่ขั้นตอนของการวิจัยพัฒนา	 
การทดสอบในห้องวจัิย	การทดสอบในภาคสนาม	จนน�าไปสู่ 
การต่อยอดเชิงพาณิชย์	 นับตั้งแต่เริ่มมีการยกวิทยฐานะ
จากศูนย์วิจัยมาเป็นสถาบันในปี	 2543	 จนถึงปัจจุบัน	
สถาบันมีผลงานตีพิมพ์กว่า	 200	 ผลงาน	 รวมทั้ง 
ผลงานที่ เป ็นผลงานเชิงประจักษ์และผลิตภัณฑ์อีก 
ไม่ต�่ากว่า	100	โครงการ	
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หลายปีก่อน “คนไทย” กับ “การผลติหุน่ยนต์”  
อาจเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง แต่ปัจจุบัน หลายบริษัท
สญัชาตไิทยเป็นผูผ้ลติหุน่ยนต์ หรืออุปกรณ์อัตโนมตัิ  
และบริษัท ซีท ีเอเซีย โรโบตกิส์ จ�ากัด ก็เป็นบริษัทไทย 
ชั้นน�า เจ้าของหุ่นยนต์ “ดินสอ” ซึ่งหลายคนรู้จัก
เป็นอย่างดี วันนี้ผู้เขียนได้รับเกียรติอีกคร้ังจาก  
คุณเฉลิมพล ปุณโณทก กรรมการผู้จัดการบริษัท  
ซีท ีเอเซีย โรโบตกิส์ จ�ากัด ได้แบ่งปันความรู้ และ 
ประสบการณ์ในธุรกิจแห่งอนาคตนี้

จากวันนั้นถึงวันนี้
“ดนิสอ”	ถอืก�าเนดิในฐานะหุน่ยนต์เพ่ือการบริการ

รายแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ในปี	2552	ซึ่งในวันนั้น	ความส�าเร็จคือ	การประกอบให้
มรูีปร่างเป็นหุน่ยนต์	และสามารถบงัคบัให้เคล่ือนไหวตาม
สั่งได้	เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบที่ไม่มีขีดความสามารถอื่นๆ

สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI
อัจฉรา	สุนทรครุธ	/	นันทนาฏ	กฤษณจินดา

“ดินสอ”
หุ่นยนต์ไทย
ก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง
หุ่นยนต์ไทย

ต่อมา	บริษัทได้พัฒนาและเตมิความสามารถต่างๆ	 
ให้กบั	“ดนิสอ”	เช่น	ความสามารถในการมองเหน็	การส่ือสาร	 
และเคล่ือนทีไ่ด้อตัโนมตัโิดยไม่ชนกบัมนษุย์หรือส่ิงกดีขวาง	 
เป็นต้น	 ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ควบคู่กันไป

ดังนั้นในปี	 2553	 บริษัทจึงมุ่งพัฒนา	 “ดินสอ”	 
สู่เชิงพาณิชย์	ด้วยการส่งหุ่นยนต์ดินสอจ�านวน	10	ตัว	 
ไปเปิดตวักบัลูกค้าในร้าน	สุกีช้ือ่ดงั	“เอม็เค	เรสโตรองค์”	 
ด้วยการรับค�าส่ังแล้วไปเสิร์ฟอาหารให้แก่ลูกค้า	พร้อมทัง้ 
ตอบโต้และแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้	 เป็นการสร้างสสีนั 
ให้ร้านอาหารได้เป็นอย่างด	ีจึงไม่น่าประหลาดใจทีใ่นปี	2554	
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หุ่นยนต์ดินสอจ�านวน	14	ตัว	 ได้ไปเสิร์ฟอาหารไกลถึง 
ร้านอาหารใน	Lidköping ประเทศสวีเดน

ในปี	 2558	 บริษัทได้ก้าวสู่งานบริการด้านสุขภาพ 
เต็มตัว	 ด้วยการผลิตหุ่นยนต์ดินสอ	 รุ่นที่สามารถดูแล 
ผูสู้งอายไุด้	ซึง่ขณะนี	้บริษัทก�าลังจะเปิดตวัหุน่ยนต์ดนิสอ
ส�าหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องนอนติดเตียง	 และรุ่นที่
สามารถเคลื่อนไหวในบ้านพักอาศัยได้

แรงบันดาลใจสร้างนวัตกรรม
คุณเฉลิมพล	 มีแรงบันดาลใจตั้งแต่คร้ังเป็นนิสิต

ในรั้วมหาวิทยาลัยว่า	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว	ต้องการ
สร้างสรรค์สิ่งที่มีความพิเศษ	 อยากเห็นประเทศไทยเป็น
เจ้าของนวตักรรม	มเีทคโนโลยแีละแบรนด์เป็นของตนเอง	
จึงสนใจธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์และการผลิตหุ ่นยนต์	 
โดยมีความหวังที่จะจ�าหน่ายทั่วโลกทั้งหุ่นยนต์ที่ใช้ใน
ภารกิจเส่ียงอันตราย	 เช่น	 การซ่อมท่อใต้น�้า	 เป็นต้น	 
รวมถึงหุ่นยนต์ที่ใช้ดูแลผู้สูงอายุด้วย

และเมือ่วิเคราะห์อตุสาหกรรมนีแ้ล้ว	คณุเฉลิมพล 
ให้ความเห็นว่า “ประเทศไทยไม่ค่อยมีผู้ผลิตหุ่นยนต ์
อย่างเป็นเรื่องเป็นราว และถ้าต้องการให้หุ่นยนต์ตัวใด 
เก่งด้านใด ต้องเลอืกให้เฉพาะทาง”	ตวัอย่างคอื	ASIMO	
หุ่นยนต์ชื่อดังค่ายฮอนด้า	 ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือดูแล

ผู้สูงอายุ	แต่สามารถเดินและวิ่งได้อย่างอิสระ	รวมถึง 
ขึ้นบันไดและเต้นร�าได้	 ในขณะที่หุ่นยนต์ดินสออาจ
เต้นร�าไม่ได้	แต่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้

ดินสอเพื่อผู้สูงอายุ
คณุเฉลิมพลยอมรับว่า	ทีผ่่านมา	หุน่ยนต์ดนิสอ

เน้นให้บริการด้านสร้างความบันเทิง	 และเป็นลูกเล่น
ทางการตลาดให้บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ	 ซึ่งส่ังซื้อ 
หุ่นยนต์ดินสอเพื่อทักทายหรือมีปฏิสัมพันธ์อื่นๆ	 เป็น 
การสร้างความประทบัใจให้แก่ลูกค้าของตน	นอกจากนี	้ 
หุน่ยนต์ดนิสอยงัได้รับค่าจ้างในการแสดงตวัในงานต่างๆ	 
ราวกับเป็นดาราคนหนึ่ง

อย่างไรกต็าม	ด้วยสภาพสังคมไทยทีก่�าลังพัฒนา 
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 และจากหลายแหล่งข้อมูลได้
พยากรณ์ว่า	อกีไม่เกนิ	20	ปี	ประเทศไทยจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	(Aged	Society)	ซึ่งประชากร 
ราวร้อยละ	20	ของประชากรทัง้ประเทศ	มอีายมุากกว่า	 
60	ปีขึน้ไป	การสร้างบริการเพ่ือรองรับสภาพสังคมดงักล่าว	 
จึงเอื้อประโยชน์เชิงธุรกิจ	และต่อประชากรในประเทศ

เมือ่ปี 2556 “ดนิสอ II” จงึได้ถือก�าเนิดขึน้ โดย
มวีตัถุประสงค์เพ่ือเป็นหุน่ยนต์ให้บริการดแูลผูส้งูอายุ  
และในปีถดัมา	ได้ก�าเนดิ	“ดนิสอ	III”	ซึง่มขีดีความสามารถ 
ทีสู่งขึน้ในการดแูลผู้สูงอาย	ุนอกจากนี	้ในปี	2558	บริษัท 
ได้พัฒนา	“ดนิสอมนิ”ิ	ซึง่จะตัง้ไว้ข้างเตยีงผู้สูงอายเุพ่ือ
คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง	หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้	 ความสามารถต่างๆ	 ของหุ่นยนต์
ดินสอเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ	เช่น

“ปี 2558 บริษัทได้พัฒน�

“ดินสอมินิ” ซ่ึงจะต้ังไว้ข้�งเตียงผู้สูงอ�ยุ 

เพ่ือคอยช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุท่ีนอนติดเตียง

หรือไม่ส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้”

คุณเฉลิมพล ปุณโณทก
กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จ�ากัด
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ตรวจลมหายใจ	ความชื้น	เฝ้าดูการหลับ	ตรวจจุดกดทับ	
และวัดคลื่นหัวใจ	 กรณีที่คนไข้มีอัตราการเต้นของหัวใจ
ผิดปกติจะมีเสียงเตือนทันที

การพัฒนาความสามารถของหุ่นยนต์ดินสอ	ไม่ได้ 
หยดุยัง้เพียงเท่านี	้บริษัทจะพัฒนาให้ดนิสอเปรียบเสมอืน 
เป็นผู้ช่วยแพทย์	 ซึ่งบริษัทได้ท�าบันทึกความเข้าใจกับ 
โรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศ	เช่น	โรงพยาบาลราชวถิี	
เป็นต้น	ให้หุ่นยนต์ดินสอช่วยวัดค่าต่างๆ	เช่น	ความดัน	
อุณหภูมิร่างกาย	 และระดับออกซิเจน	 เป็นต้น	 แล้วส่ง 
ค่าเข้าแทบ็เล็ตของแพทย์เจ้าของไข้	เพ่ือประเมนิผลได้จาก
ระยะไกล	และในอนาคตจะมคีวามสามารถเพ่ิมมากกว่านี้

“ตลาดส่งออกหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ	 จะเน้นที่
สวเีดนและญ่ีปุน่	ซึง่บริษัทมพีาร์ทเนอร์อยูแ่ล้ว	แม้หุน่ยนต์ 
ของประเทศเหล่านี้	อย่างญี่ปุ่น	จะมีเทคโนโลยีและความ 
สามารถที่สูง	 แต่ไทยยังสู้ได้ในเร่ืองของต้นทุนที่ต�่ากว่า	 
และบริษัทเองก็เลือกกลยุทธ์	 Blue	 Ocean	 คือเน้น 
การสร้างสรรค์ส่ิงยากที่เป็นนวัตกรรมใหม่	 และเป็นการ
แสวงหาทะเลแห่งใหม่	แทนทีจ่ะเป็นทะเลทีแ่ดงด้วยเลือด	 
(Red	Ocean)	ซึ่งมีคู่แข่งมาก	เช่น	ผู้ผลิตแขนกลต่างๆ	 
ในงานอุตสาหกรรม	 ซึ่งมีผู้ผลิตรายใหญ่ทั่วโลกมากกว่า	 
20	แห่ง	ดังนั้นเราเลือกผลิตหุ่นยนต์ให้บริการแบบที่เขา 
ไม่ค่อยผลิตกัน	 และเราคิดว่า	 เราสู้ได้”	 คุณเฉลิมพล
กล่าวทิ้งท้าย

• ระบบแขนกล ออกแบบให้เลียนแบบกล้ามเนื้อ
แขนของมนุษย์	ด้วยการใช้เส้นสลิงค์ในการควบคุมการ
เคลื่อนที่	ท�าให้สามารถพับงอหมุนได้	7	จุดต่อ	1	แขน
เพ่ือให้สามารถท�าการเสิร์ฟอาหาร	 หยิบส่ิงของ	 รวมถึง 
ไหว้และโบกมือ

• ติดตั้งนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อ Dinsow Spond	ซึ่ง
เป็นระบบเรียกให้โทรกลับ	เพ่ือแจ้งให้แพทย์หรือลูกหลาน	
ติดต่อกลับหาผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็ว

• ระบบปฏบิตักิารแบบ Real Time Monitoring 
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่ือสารต่างๆ	 เช่น	 Smartphone,	
Notebook	 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 ช่วยให้บุตรหลาน
สามารถดแูล	และเหน็สภาพความเป็นไปของผูสู้งอายจุาก
สถานที่ต่างๆ	ได้

• ติดตั้งอุปกรณ์เช็กสัญญาณชีพ Vital Sign  
ส่งข้อมูลตรงไปยังแพทย์ผู้มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุรายนั้นๆ	
ช่วยให้แพทย์สามารถเก็บข้อมูลผู้สูงอายุได้โดยไม่จ�าเป็น
ต้องเสียเวลาเดนิทางไปทีโ่รงพยาบาล	รวมทัง้	สามารถวดัไข้	 

ดินสอมินิ

ดินสอ III
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ข้อเสนอต่อภาครัฐ
“การผลิตหุน่ยนต์เป็น	Multidisciplinary	คอื	เป็นการ 

ผสานศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกัน	ทั้งวิศวกรรมศาสตร์	 
สารสนเทศ	 วัสดุศาสตร์	 ศิลปศาสตร์	 และถ้าจะ 
พัฒนาหุ่นยนต์เพ่ือดูแลผู้สูงอายุ	 ก็ต้องมีความรู้ทาง
แพทยศาสตร์	และวทิยาศาสตร์สุขภาพ	ด้วย”	คณุเฉลิมพล 
เล่าประสบการณ์ให้ฟัง

อย่างไรกต็าม	คณุเฉลิมพลมคีวามเหน็ว่า	อปุสรรค
ในการพัฒนาหุ่นยนต์คือ	 การขาดปัญญาชนที่มีความรู้ 
ในแต่ละแขนง	 ซึ่งปัญญาชนเหล่านั้น	 ส่วนมากจะอยู่
ในภาครัฐ	 และการจะขอให้พวกเขามาช่วยโครงการของ 
บริษัทก็ไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพราะมีงานประจ�าของตนเอง	ซึ่ง 
ถูกก�ากับด้วยตัวชี้วัดต่างๆ	“ถ้าสามารถเสนอให้	บุคลากร
ภาครัฐมาท�างานกบัภาคเอกชน	โดยสามารถนบัเป็นตวัชีว้ดั	 
หรือนบัเป็นรายได้เข้ารัฐได้	กจ็ะเป็นแรงจูงใจให้ปัญญาชน 
เหล่านั้นมาช่วยงานของเราได้มากยิ่งขึ้น”	 คุณเฉลิมพล 

ให้ความเห็น	 “รัฐเองก็ได้ประโยชน์	 เพราะปัญญาชน 
เหล่านั้นได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที	่ สมกับเงิน
ที่รัฐได้ลงทุนไป”

“มาตรการรองมาคอื มาตรการด้านภาษี” คณุเฉลมิพล 
ให้ความเหน็ต่อไป “ถ้ามนีโยบายสนบัสนนุให้ภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานต่างๆ ทีซ้ื่อหุน่ยนต์ ได้รับการยกเว้น หรือ
ลดหย่อนภาษี เพ่ือกระตุน้ความต้องการ (Demand) ก็จะ 
กระตุ้นยอดขายในประเทศได้มาก”

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 หรือ	 

บโีอไอ	กเ็ล็งเหน็ความส�าคญัของการสนบัสนนุอตุสาหกรรม 
อปุกรณ์อตัโนมตัแิละหุน่ยนต์	โดยออก	“นโยบายส่งเสริม
คลัสเตอร์”	เพ่ือสนบัสนนุผูป้ระกอบการแบบคณุเฉลิมพล	
ซึง่ไม่แน่ว่า	ในอนาคต	อาจจะมกีลุม่คนรุ่นใหม่ ก้าวขึน้มา
เป็น สตาร์ทอัพ ผู้ผลิตหุ่นยนต์แบบ “ดินสอ” ก็เป็นได้

ส�าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 และเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและคลัสเตอร์หนึ่งในนั้นคือ	
“คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
(Automation and Robotics)”	ซึง่ผูไ้ด้รับการส่งเสริมฯ 
สามารถตั้งโรงงานในประเทศได้	 โดยไม่จ�ากัดสถานที่ตั้ง 
และจะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว ้นภาษีเงินได้
นติบิคุคลสงูสดุ 8 ปี	รวมถงึลดหย่อนร้อยละ	50	อกี	5	ปี	 
ด้วยเง่ือนไขว่า	จะต้องมคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา	
สถาบันวิจัย	หรือศูนย์ความเป็นเลิศ	เพื่อพัฒนาบุคลากร
และยกระดับเทคโนโลยี

นอกจากนี้	 คือต ้องยื่นขอรับการส ่งเสริมฯ	 
ภายในธันวาคม	2559	และมีรายได้ครั้งแรกภายในสิ้นปี	 
2560 จึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่านที่มีความสนใจจะลงทุน 
ย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ ทีบ่โีอไอ ได้ตัง้แต่วนันีถึ้งธันวาคม 
2559 นี้ค่ะ 

“อุปสรรคในก�รพัฒน�หุ่นยนต์คือ

ข�ดปัญญ�ชนที่มีคว�มรู้ ในแต่ละแขนง 

เพร�ะส่วนม�กจะอยู่ในภ�ครัฐ

และก�รจะขอให้ม�ช่วยโครงก�ร

ของบริษัทก็ไม่ใช่เรื่องง่�ย”
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สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI
นิมาเรียม	เบ็ญวิศิษฎ์

จากความต้องการยกระดับอุตสาหกรรมไทย
ของภาครัฐ	 ให้เกิดการเปล่ียนแปลงประเทศไปสู่
อุตสาหกรรม	 4.0	 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ	 ส่งผลให้มีการก�าหนดอุตสาหกรรม 
เป้าหมายทีส่�าคญัเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกจิใหม่	(New	
Engines	 of	Growth)	 โดยเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้ 
เทคโนโลย	ีและนวตักรรม	หนึง่ในนัน้คอื	อตุสาหกรรม 
หุ่นยนต์

อนาคตต่อจากนีอ้ตุสาหกรรมหุน่ยนต์ในประเทศไทย 
จะแพร่หลายในวงกว้าง	 หุ่นยนต์จะมีตัวตนอยู่ร่วมกับ 
มนุษย์และจะเป็นส่วนหนึ่งหรือสมาชิกของหลายๆ	
ครอบครัว	 ซึ่งเร่ืองดังกล่าวอาจดูเหมือนเป็นเร่ืองเหนือ
จินตนาการ	เพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้	ลองมาฟังมุมมอง 
ของกรููด้านหุน่ยนต์ซึง่วารสารส่งเสริมการลงทนุได้มโีอกาส
พูดคุย	

หากกล่าวถึง	ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์	 เชื่อว่า 
ผู้ที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงวิศวกรรมศาสตร์ย่อมรู้จักท่าน
เป็นอย่างดี	 ท่านเป็นผู้ที่เปี ่ยมไปด้วยความสามารถ 

ทางวิชาการด้านหุ่นยนต์	เคยด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม 
วิชาการหุ่นยนต์ไทย	 ปัจจุบันท่านด�ารงต�าแหน่งคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 

ดร.จักรกฤษณ์	ได้รับทนุรัฐบาลโดยส�าเร็จการศกึษา 
ระดบัดษุฎบีณัฑติ	ด้านวศิวกรรมหุน่ยนต์	จากมหาวทิยาลัย 
จอห์น	ฮอปกิ้นส์	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งเน้นการสอน
ทางการแพทย์เป็นหลัก	จึงท�าให้ความสนใจด้านหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมโรโบติกของไทย

ก�รประดิษฐ์ ไทยเอ็กซ์พลอร์ ได้ผลลัพธ์

ที่ดีม�ก คว�มสำ�เร็จครั้งนี้ถือเป็น

จุดเริ่มต้นของก�รยกระดับก�รวิจัย 

เนื่องจ�กก�รผลิตไทยเอ็กซ์พลอร์

ต้องใช้ศ�สตร์หล�ยแขนง 

อ�ทิ ไฟฟ้� คอมพิวเตอร์ 

วิศวกรรมศ�สตร์ ฯลฯ ซึ่งทำ�ให้เกิด

คว�มร่วมมือของนักวิจัย

ในเรื่องของก�รทำ�ง�นเป็นทีม

เส้นทางการพัฒนา

กับ ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

อุตสาหกรรมโรโบติกของไทย
เส้นทางการพัฒนา

กับ ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
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ออกมาในรูปแบบหุน่ยนต์ทางการแพทย์	นอกเหนอืจากนัน้ 
ท่านมคีวามสนใจในด้านหุน่ยนต์บริการ	(Service	Robot)	
แต่ผลงานชิ้นแรกที่สร้างชื่อให้กับท่านคือ หุ่นยนต์ด�าน�้า 
ที่ไปส�ารวจข้ัวโลกใต้ที่มีช่ือว่า ไทยเอ็กซ์พลอร์ (Thai  
Explorer for South Pole Exploration)

ดร.	จักรกฤษณ์	เล่าว ่าการผลิตหุ ่นยนต์ไทย 
เอ็กซ์พลอร์สืบเนื่องจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 ได้ส่งนักวิจัยไทย 
คนหนึง่ไปส�ารวจโลกใต้น�า้กบัทมีวจัิยประเทศญ่ีปุน่ทีท่วปี 
แอนตาร์กติก	 ซึ่งต้องท�าการวิจัยที่ต้องด�าน�้าภายใต้แผ่น
น�า้แขง็	และการประดษิฐ์ไทยเอก็ซ์พลอร์ได้ผลลัพธ์ทีด่มีาก 
โดยหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์พลอร์	 สามารถท�าการทดสอบและ
วัดคุณภาพใต้น�้าได้เป็นอย่างดี	ความส�าเร็จครั้งนี้ถือเป็น
จุดเร่ิมต้นของการยกระดับการวิจัย	 เนื่องจากการผลิต
ไทยเอ็กซ์พลอร์ต้องใช้ศาสตร์หลายแขนง	 อาทิ	 ไฟฟ้า	
คอมพิวเตอร์	 วิศวกรรมศาสตร์	 ฯลฯ	 ซึ่งท�าให้เกิด 
ความร่วมมือของนักวิจัยในเร่ืองของการท�างานเป็นทีม	
ด้วยเหตุนี้จึงเริ่มพัฒนาทีมและมีการจัดท�าแล็บขึ้นมา	

เส้นทางการพัฒนาหุ่นยนต์
การท�างานของทมีจะเป็นการท�างานร่วมกบัทมีแพทย์ 

โดยเน้นการผลิตหุ ่นยนต์ทางการแพทย์	 ซึ่งสามารถ 
แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่

1)	หุน่ยนต์ผ่าตดั	เช่น	หุน่ยนต์ช่วยในการผ่าตดั	
หุ่นยนต์ระบบน�าทางเครื่องการผ่าตัด	ฯลฯ	

2)	หุ่นยนต์ฟื้นฟู	ส�าหรับผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	เพื่อ 
ช่วยในเร่ืองความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�าวันได้ 
ดีขึ้น	

3)	หุ ่นยนต์บริการที่ใช้ในโรงพยาบาล	 เช่น	 
หุ ่นยนต์โลจิสติกส์ในการส่งยา	 เพ่ือช่วยลดความ 
ผิดพลาดและความล่าช้าจากการส่งยาและรับยา

ทีผ่่านมา	ผลิตภณัฑ์หลายอย่างถกูน�ามาทดสอบ
จริงและใช้จริงในโรงพยาบาล	 และเชื่อมั่นว่าแนวโน้ม 
หุ่นยนต์บริการจะถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลายเพ่ิมขึ้น 
ในอนาคต	โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ	หรือการใช้งาน 
ในโรงพยาบาล	 และในการบริการด้านสาธารณสุข	 
ซึง่จะมกีารกระจายเคร่ืองมอืไปสู่พ้ืนทีต่่างๆ	ทัว่ประเทศ	
โดยการใช้งานจะเชือ่มโยงระหว่างเมอืงกบัชนบทในการ
รักษาผ่าน	Internet	of	Thing	(IoT)	เข้ามาใช้ในการรักษา 
ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะขยายการรักษาไปสู่สาธารณชน
มากขึ้นและดีขึ้น

แม้ว่าหุ่นยนต์จะมีระบบภายในที่ซับซ้อน	 แต่
การผลิตหุ่นยนต์ของทีมวิจัยจะให้ความส�าคัญในการ
สร้างความเชื่อมโยงการใช้งานกับมนุษย์	 โดยเน้น 
ให้หุ่นยนต์มีระบบการใช้งานง่ายที่สุด	 สะดวกที่สุด	
ลดความซับซ้อนให้กับผู ้ใช้งาน	 นอกเหนือจากนี	้ 

แม้ว่�หุ่นยนต์จะมีระบบภ�ยในที่ซับซ้อน 

แต่ก�รผลิตหุ่นยนต์ของทีมวิจัย

จะให้คว�มสำ�คัญในก�รสร้�ง

คว�มเชื่อมโยงก�รใช้ง�นกับมนุษย์

โดยเน้นให้หุ่นยนต์มีระบบก�รใช้ง�น

ง่�ยที่สุด สะดวกที่สุด ลดคว�มซับซ้อน

ให้กับผู้ ใช้ง�น

รูปจาก www.eureka.bangkokbiznews.com 
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ทางทีมวิจัยยังให้ความส�าคัญในเร่ืองการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่นกัน	

การท�างานวิจยัทีผ่่านมาให้ความส�าคญักบัการพัฒนา 
ด้านการเชื่อมโยงในการใช้งานจริง	 โดยโจทย์ทั้งหลาย 
ที่ทีมท�าการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหุ่นยนต์นั้น	 เกิดขึ้น
จากโจทย์จริงทั้งหมด	 ไม่ได้เกิดจากความเพ้อฝันหรือ
ความต้องการของนกัวทิยาศาสตร์	หรือทมีวจัิยเท่านัน้	แต่
เกิดจากความต้องการในตัวหุ่นยนต์นั้นๆ	อาทิ	หุ่นยนต์
ทางการแพทย์	 เป็นต้น	 โดยหุ่นยนต์ที่ผลิตทุกตัว	 ล้วน 
เกิดจากความต้องการของแพทย์	อย่างไรก็ตาม	ทีมงาน
วจิยัมีข้อจ�ากัดด้านบุคลากรและเวลา	ท�าใหทุ้กครัง้ที่ผลติ
หุ่นยนต์จะต้องท�าการตัดสินใจเลือกว่าจะผลิตหุ่นยนต์
อะไร	 โดยหุ่นยนต์ที่ผลิตจะต้องเป็นหุ่นยนต์ที่มีความ 
เป็นไปได้สูงว่าจะสามารถผลิตได้	และก่อให้เกดิประโยชน์
จากการผลิตหุ่นยนต์นั้นจริงๆ	

เมื่อพูดถึงทิศทางของอุตสาหกรรมหุ ่นยนต ์ 
ของประเทศ	ดร.จักรกฤษณ์	มองว่าประเทศไทยมีการน�า
เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นเข้ามาใช้นานแล้ว 
โดยส่วนใหญ่จะใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อตุสาหกรรม	เนือ่งจากระบบออโตเมชัน่มข้ีอดคีอื	ท�าให้เกดิ 
กระบวนการผลิต	ช่วยเพ่ิมปริมาณการผลิต	(Productivity) 
ได้เร็วขึ้น	ดีขึ้น	และมีความแม่นย�า	แต่ปัจจุบันแนวโน้ม
การใช้ระบบออโตเมชั่นลดลง	 และความนิยมในการน�า
หุ่นยนต์	หรือระบบโรโบติกมาใช้เพิ่มขึ้น	แม้ว่าการลงทุน

ในระบบโรโบติกเบื้องต้นจะมีต้นทุนสูง	แต่ระบบดังกล่าว 
สามารถ	Reprogram	ได้หลายๆ	ครั้ง	ในรูปแบบต่างๆ 
ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผู ้น�าระบบมาใช้	
เนื่องจากสามารถเปล่ียนแปลงไลน์การผลิตโดยการใช้
โมดูลเรียงต่อกัน	 และสามารถเปล่ียนแปลงฟังก์ชั่น 
ได้หลายรูปแบบ	 เพ่ือให้ได้ชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ	 ได้	 
ในขณะที่ ระบบออโตเมชั่นเมื่อมีการเปล่ียนแปลง 
การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่	 ระบบออโตเมชั่นนั้นแทบจะถูก
รื้อทิ้งทันที	

ในช่วง	10	ปีทีผ่่านมา	มกีารใช้หุน่ยนต์มากขึน้	และลด 
การใช้ระบบออโตเมชั่นแทน	 เนื่องจากการปรับตัวง่าย	
หากมกีารเปล่ียนไลน์ผลิต	 เปล่ียนผลิตภณัฑ์หรือเปล่ียน
ไลน์อุตสาหกรรมก็สามารถท�าได้	 โดยไม่จ�าเป็นต้องทิ้ง 
ระบบทัง้หมดเหมอืนระบบออโตเมชัน่	ตวัอย่างจากประเทศ 
อตุสาหกรรม	อย่างเช่น	ญีปุ่น่	หรือสหรัฐอเมริกา	ปัจจุบนั
หลายโรงงานยกระบบโอโตเมชั่นออก	 แล้วน�าหุ่นยนต ์
มาใช้แทน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็น New Trend ที่จะ
เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต 

ดร.	จักรกฤษณ์	 เน้นว่า	 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง 
เร็วมาก	และผลิตภณัฑ์จะมอีายส้ัุนมาก	หากเรายงัองิอยูก่บั 
ระบบออโตเมชั่นล้วนๆ	 การผลิตจากการเปล่ียนแปลง 
ของผู้บริโภคทีร่วดเร็ว	จะท�าให้การลงทนุในการตอบสนอง 
ความต้องการของผูบ้ริโภคมต้ีนทนุสูงขึน้	ปัจจุบนัประเทศไทย 
เร่ิมรับเทคโนโลยีโรโบติกเข้ามา	 ที่มองเห็นชัดๆ	 เช่น	
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	HDD	เป็นต้น

นอกจากนี	้ดร.	จักรกฤษณ์	ยงัสนใจเร่ืองทศิทางของ 
เทคโนโลยี	 และตลาดหุ่นยนต์เช่นกัน	 เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาหุน่ยนต์ทางการแพทย์จากความต้องการของ
แพทย์โดยตรง	ทีม่องเหน็ว่าควรมหีุน่ยนต์บริการอะไรเพ่ือ
ช่วยให้การรักษา	 รวมไปถึงหุ่นยนต์บรกิารทางการแพทย์
อืน่ๆ	บางครัง้การผลติหุน่ยนต์ทางการแพทย์	อาจมาจาก 
ความต้องการของแพทย์	 เพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้น	 
โดยผ่านมมุมองของแพทย์ทีค่ดิว่าจะได้รับการตอบรับทีด่ี	
และเป็นที่ต้องการของตลาด	รูปจาก www.show.voicetv.co.th 
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เมื่อพิจารณาถึงสถิติการพัฒนาเคร่ืองมือและ 
การพัฒนาหุ ่นยนต์ในอดีตของหุ ่นยนต์บริการต่างๆ	 
เช่น	 หุ่นยนต์ส�ารวจ	 หุ่นยนต์กู้ภัย	 หุ่นยนต์ช่วยใน 
การผ่าตัด	 ฯลฯ	 พบว่า	 หุ่นยนต์ทางการแพทย์ถูกผลิต 
ออกมาในปริมาณทีน้่อยมาก	แต่มสัีดส่วนตลาดถงึร้อยละ 
44	 ในขณะที่หุ ่นยนต์กู ้ภัย	 หุ่นยนต์ส�ารวจจะมีผลิต 
ออกมามาก	จ�านวนผู้ซื้อมีมาก	แต่สัดส่วนกลับน้อยกว่า
หุ่นยนต์ทางการแพทย์	

การสร้างมาตรฐาน
หุน่ยนต์ทางการแพทย์จะมข้ีอพิเศษในเร่ืองมาตรฐาน 

ทีค่่อนข้างซบัซ้อน	การผลิตจะต้องผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน 
สากลก�าหนด	ซึ่งถือเป็นความท้าทายของทีมวิจัย	เพราะ
นอกเหนอืจากการออกแบบและพัฒนาหุน่ยนต์แล้ว	จะต้อง 
ท�าให้หุ่นยนต์ดังกล่าวผ่านมาตรฐานสากล	 เช่น	 ISO,	
IEC	 เป็นต้น	 เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งาน	 แม้ว่า 
จะได้รับการยอมรับและผ่านมาตรฐานสากลแล้ว	 แต่ 
ตลาดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ก็ไม่ง่ายในการสร้างให้เกิด
การยอมรับของแพทย์	 เนื่องจากแพทย์จะใช้เคร่ืองมือ
เฉพาะที่มีความมั่นใจเท่านั้น	 การสร้างหุ่นยนต์จึงต้อง
ค�านงึถงึองค์ประกอบอืน่ๆ	เพ่ิมเตมิ	เช่น	รูปแบบหุน่ยนต์
จะต้องดูเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

การท�างานของทีมจะเป็นรูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัยไทยและต่างชาติ	 ซึ่งส่วนใหญ่นักวิจัย 
ต่างชาติจะเป็นนักวิจัยจากบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลก	 
โดยส่วนที่ทีมวิจัยสนใจคือ	 ส่วนที่ประเทศไทยยังไม่ 
แข็งแรง นั่นคือ เรื่อง Standard Testing	ทั้งนี้ทางทีม 

ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของญ่ีปุ่น	 โดย
ท�างานในส่วนของ	 Quality	 Assurance	 เน้นในเร่ือง 
ของ	 Standard	 Testing	 ส�าหรับประเทศไทยเร่ือง	 
Standard	 Testing	 ถือเป็นจุดอ่อนของประเทศ	 
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีสถาบันทดสอบเป็นของ 
ตัวเอง	 เพื่อท�าการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาให้เป็น 
ทีย่อมรับในระดบัสากล	ในอนาคตหากไทยมศีนูย์ทดสอบ
ที่เป็นมาตรฐาน	 ก็จะเป็นกุญแจสู่การยอมรับผลิตภัณฑ ์
ที่ผลิตสู่ระดับโลกได้

แม้ว่าหุ่นยนต์บริการจะเป็นอุตสาหกรรมไฮเทค 
ที่ตลาดไม่กว้างมาก	 แต่ในมุมมองของ	 ดร.	จักรกฤษณ์	
กลับมองเห็นโอกาสที่จะท�าให้ตลาดกว้างได้	 โดยการ 
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคให้เกิดการรับการยอมรับ	
และพัฒนามาตรฐานให้ถงึระดบัสากล	เพ่ือให้เป็นทีย่อมรับ 
ทั้งคนในประเทศและทั่วโลก	 ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ 
ให้กับประเทศจากการส่งออกไปจ�าหน่ายที่ต่างประเทศได้ 
เช่น	ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 รวมทั้งประเทศในอาเซียน	 เป็นต้น	
ด้วยเหตุนี้	ทีมวิจัยจะต้องมุ่งพัฒนาให้ถึงมาตรฐานให้ได้	
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายแล้ว 
ไม่สามารถจ�าหน่ายได้	

บโีอไอกบัการสนบัสนนุอตุสาหกรรมหุน่ยนต์ไทย
ส่วนการพัฒนาหุ ่นยนต์ของประเทศไทยยังม ี

ความล่าช้า	 เนื่องจากเราต้องการที่จะเป็นประเทศที่ 
ก้าวกระโดดด้านเมอืงนวตักรรมด้านหุน่ยนต์	แต่ช่วงเวลา	
10	ปีที่ผ่านมา	ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวยังไม่มี	ท�าให้
กลุ่มนักประดิษฐ์ที่มีความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์	

นอกเหนือจ�กก�รออกแบบและพัฒน�

หุ่นยนต์แล้ว จะต้องทำ�ให้หุ่นยนต์

ดังกล่�วผ่�นม�ตรฐ�นส�กล

เช่น ISO, IEC เป็นต้น

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจ�กผู้ ใช้ง�น

รูปจาก Mahidol Chanel 
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ไฟฟ้า	ด้านคอมพิวเตอร์	ฯลฯ	ไม่มเีวททีีจ่ะรองรับกลุ่มคน 
เหล่านี้ได้ทันที	 แม้ว่าภาครัฐพยายามที่จะพัฒนาให้เกิด
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มนักประดิษฐ์เหล่านั้นก็ยังคง 
อยูใ่นอตุสาหกรรมต่างๆ	เช่น	อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์	
อุตสาหกรรมยานยนต์	 ฯลฯ	 ทั้งนี้	 หลายคนเร่ิมอิ่มตัว	
วันนี้หากเรามีแนวทางที่ชัดเจน ทั้งนโยบายบีโอไอ และ
นโยบายอ่ืนๆ ของรัฐบาลก็จะเป็นส่วนผลักดันให้เกิด 
การพลิกพื้นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศได้ 

มั่นใจมาตรการบีโอไอ
ปัจจุบันมีผู ้สนใจเทคโนโลยีหุ ่นยนต์มากขึ้น	 

เพียงแต่มีจุดอ่อนในเร่ืองความรู ้ระดับสูงที่ซับซ้อน 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือความรู ้บางอย่างที่ ลึกมากๆ	 
ซึ่งหากบีโอไอมีการส่งเสริมในเรื่องของความร่วมมือ
ระหว่างผูป้ระกอบการกบัสถาบนัการศกึษา	ภายใต้นโยบาย 
คลสัเตอร์	ก็จะเปน็ผลดตีอ่การถา่ยทอดองค์ความรูต้า่งๆ

นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยมหิดล	 ยังมีสถาบัน
อื่นๆ	 ที่มีความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์อีกหลายสถาบัน	 
ซึง่ในรูปธรรม	หากบโีอไอมกีจิกรรมให้ผูป้ระกอบการและ
นกัวจัิยมาพบกนั	โดยมกีาร	Matching	ทัง้สองฝ่าย	จะเป็น 
แรงผลักดันในระดับต้นที่จะน�าไปสู่การถ่ายทอดความรู ้
สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ต่อไป

ดร.	จักรกฤษณ์	เชื่อมั่นในมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนของบีโอไอ	 และถือเป็นเร่ืองน่ายินดีที่บีโอไอ
ให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์	 เพราะอยากให้เกิด 
การสร้าง/ผลิตหุ่นยนต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์	 (บุคคลทั่วไป
สามารถซื้อหาและเป็นเจ้าของได้)	 ที่ไม่ใช่การสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตในโรงงาน
เท่านั้น	ซึ่งหากผู้ผลิตหุ่นยนต์สามารถจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
หุ่นยนต์ที่ผลิตได้	และเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาด	ก็จะ 
เป็นแรงผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ขึ้นมาได้	 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจที่นักวิจัยต้องการให้เกิด

ปัจจุบนันกัลงทนุเร่ิมให้ความสนใจอยูใ่นระดบัหนึง่ 
จะสังเกตได้จากการเข้าเยี่ยมชมงานของคณะต่างๆ	 และ 
จากความต้องการของนักธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว 
ในการศึกษาค้นคว้า	 พัฒนาและด�าเนินการผลิต	 ท�าให้
ทางทมีต้องเตรียมความพร้อมในเร่ืองของนกัวทิยาศาสตร์
อยู่ตลอดเวลา	 โดยทีมวิจัยมีความยินดีที่จะถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้สนใจเรื่องหุ่นยนต์	และปรารถนาที่จะเห็น 
ประเทศไทยมีหุ ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย	์ 
เช่น	 หุ่นยนต์ต้อนรับหน้าร้าน	 หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอาย	ุ
เป็นต้น	  

•	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
•	หัวหน้าสาขาวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์และศัลยศาสตร์บูรณาการคอมพิวเตอร์	
•	ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์	
•	หัวหน้าศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์	(BART	LAB)	
•	อดีตนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย	(TRS)	
•	กรรมการ	บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	(มหาชน)	(TOT)

ห�กบีโอไอมีกิจกรรม

ให้ผู้ประกอบก�รและนักวิจัยม�พบกัน

โดยมีก�ร Matching ทั้งสองฝ่�ย

จะถือเป็นแรงผลักดันในระดับต้น

ที่จะนำ�ไปสู่ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้

สู่ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมหุ่นยนต์ต่อไป

ต�าแหน่งปัจจุบันของ ผศ. ดร. จักรกฤษ์ ศุทธากรณ์
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สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI
วรรณนิภา	พิภพไชยาสิทธิ์	/	ศุภนารี	โพธิ์อ่อง	/	สุนันทา	อักขระกิจ

รถยนต์แบรนด์ดงัค่ายยโุรปเป็นรถทีม่สีมรรถนะ 
และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	การผลิตรถยนต์	 
แต่ละคนันัน้	กว่าจะผลิตเป็นรูปเป็นร่างได้	ต้องประกอบ 
ไปด้วยชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ	 หลากหลาย
มากมาย	นอกจากนั้นยังมีระบบควบคุมอื่นๆ	ที่ต้อง
ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ	 เป็นอย่างดีอีกด้วย	 
แต่จะมใีครทราบบ้างว่า	ระบบควบคมุทีอ่ยูใ่นรถยนต์ 
ชื่อดังมาตรฐานยุโรปนั้น	 ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจาก 
การท�าวิจัยและพัฒนา	(R&D)	ในประเทศไทย

วารสารส่งเสริมการลงทุน	 ได้รับเกียรติจาก 
คุณมาร์คุส คาร์ล ไวเดลิค กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ไทยเจอร์เทค จ�ากัด หรือ TGT บริษัทวิจัยและ
พัฒนาการทดสอบระบบควบคุมมอเตอร์	 ระบบควบคุม 
มอเตอร์ไฟฟ้า	 ระบบส่งก�าลัง	 ระบบการขับเคล่ือน	 
และเคร่ืองถ่ายก�าลัง	 (Powertrain,	 Drivetrain,	
Transmission)	 ให้กับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่	 BMW 
หลากหลายรุ ่นก่อนที่จะท�าการผลิต	 โดยมีวิศวกร 
ทั้งคนไทยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	 ด�าเนินการ
ร่วมกัน

ประวัติความเป็นมา
คณุมาร์คสุ	กล่าวว่า	เมือ่หลายปีก่อน	ผมได้มโีอกาส 

ไปร่วมงานสัมมนางานหนึ่ง	 และได้พบกับบริษัทที ่
ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ของไทย	ซึง่เป็นบริษัททีน่่าสนใจ	หลังจากนัน้ผมจึงพยายาม 
หาทางร่วมงานกับนักธุรกิจไทย	 ที่มีธุรกิจท�างานร่วมกับ 
บริษัทในประเทศเยอรมนีและประเทศอื่นๆ	 ในยุโรป 
ซึ่งมันไม่ใช ่เ ร่ืองง ่ายที่จะร่วมงานกับบริษัทชั้นน�าใน

ทดสอบสมรรถนะรถยุโรป

TGTTGT

ซอฟต์แวร์ไทย
ทดสอบสมรรถนะรถยุโรป
ซอฟต์แวร์ไทย
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ประเทศดังกล่าวได้	 นอกจากว่าบริษัทนั้นจะต้องมี 
อะไรบางอย่างพิเศษเฉพาะทางจริงๆ	ซึ่งความคิดของผม
ในขณะนัน้	การร่วมลงทนุกบับริษัทสัญชาตไิทยจะง่ายกว่า
การเข้าไปตั้งบริษัทในประเทศไทยเอง

แต่ในที่สุดผมก็เปล่ียนใจ	 ผมตัดสินใจเลือกที่จะ
เข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทยและบริหารงานโดยทีมงาน
ในประเทศไทยเอง	ไม่คิดที่จะบริหารงานจากต่างประเทศ	
แต่มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาจากต่างประเทศ	 
จะเห็นได้ว่าการที่โครงสร้างของบริษัทที่ให้คนไทยเข้ามา
เป็นส่วนหน่ึงในทมีงานบริหารด�าเนนิการตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ 
เป็นหน่ึงในกุญแจส�าคญัทีท่�าให้บริษัทประสบความส�าเร็จ
มาจนถึงทุกวันนี้

เหตุผลที่เลือกลงทุนในประเทศไทย
หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	 ประเทศไทย 

มีจุดเด่นคือ	 มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีที่ตั้ง 
เป ็นศูนย ์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้	 
นอกจากนั้นโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งในและนอกกรุงเทพฯ	
รวมทั้งส่ิงอ�านวยความสะดวก	 ทรัพยากรอื่นๆ	 ก็ม ี
ความพร้อมมากกว่า	 ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศ 
ที่ดีที่สุดส�าหรับการก่อตั้งบริษัท	 เราถือว่า	 TGT	 ก็เป็น
บริษัทของไทยเหมือนกัน	 เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ 
ของบริษัทเป็นคนไทย

อย่างไรก็ตาม	 การตั้งบริษัทในประเทศไทย	 ก็มี
ความท้าทายหลายอย่าง	 โดยเฉพาะลักษณะการท�างาน
ของคนไทยกับคนยุโรปจะมีความแตกต่างกัน	 เราจึง 

ต้องใช้เวลาในการท�าความเข้าใจกบัพนกังานว่า	ส่ิงทีลู่กค้า 
ของเราซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปนั้นมีความต้องการ
อะไร	 บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านที่เราต้องการ 
มีน้อยมาก	 แม้แต่ในยุโรปเองก็หาได้ยาก	 เนื่องจาก
เราใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้านในการท�างาน	 เพราะฉะนั้น 
เราจึงมีการสอนและถ ่ายทอดงานให ้กับวิศวกร 
คนไทยด้วย	 วิศวกรไทยส่วนใหญ่จะมีความรู้เร่ือง 
การผลิต	 แต่เร่ืองงานวิจัยยังรู้ไม่มากนัก	 ดังนั้นจึงม ี
คนจ�านวนน้อยที่ท�างานด้านนี้

ย้อนกลับไปเมื่อ	 10	 ปีที่แล้ว	 ผมมีแนวคิด 
จะออกไปตั้งบริษัทนอกประเทศยุโรป	 ซึ่งในขณะนั้น 
ก็มีทางเลือกไม่มากนัก	 และแถบประเทศเอเชียก็เป็น 
ที่ที่น่าสนใจ	โดยมีเหตุผลหลัก	2	ประการคือ	ต้นทุน 
ไม่สูง	 และบริษัทต้องการหาลูกค้าใหม่ๆ	 เพ่ิมเติม	 
ซึ่งเรามองเห็นโอกาสในประเทศไทย	 เนื่องจากม ี
ความพร้อมทางด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ	 
และผมมองว่าการท�าธุรกิจในประเทศไทยคงไม่ใช ่
เร่ืองยาก	 หากมีการแลกเปล่ียนองค์ความรู ้ด ้าน
วิศวกรรมระหว่างไทยกับยุโรปด้วย	 ซึ่งปัจจัยต่างๆ	 
เหล่านี้ท�าให ้ผมตัดสินใจเลือกมาด�าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย 

ประเทศไทยมีจุดเด่นคือมีที่ตั้ง 

ซึ่งเป็นศูนย์กล�งในภูมิภ�ค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ต้นทุนไม่สูง และมีโอก�สสร้�งตล�ด

และห�ลูกค้�ใหม่ในภูมิภ�คนี้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภ�พ

โดยอยู่ในอันดับที่ 9 ของอุตส�หกรรม

ผลิตย�นยนต์
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ภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนต์และการสรรหา 
บุคลากรในประเทศไทย

ส�าหรับมูลค่าการลงทุนของตลาดอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศไทยนั้นประเมินได้ยาก	 เพราะว่า 
บริษัทเราท�างานให ้กับบริษัทวิ จัยและพัฒนาระบบ 
ยานยนต์	 ซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทย	 ถึงแม้จะมีหลาย
บริษัทที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือผลิตอุปกรณ์หรือ
ช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทยก็จริง	 แต่บริษัทเหล่านี้ 
กไ็ม่มกีารท�าวจัิยและพัฒนา	(R&D)	ในไทย	อย่างไรกต็าม 
การลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์นี้	 ประเทศไทย 
เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพโดยจัดอยู่ในอันดับที่	 9	
ของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์	 ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไป	 เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยี
ที่พัฒนาสูงขึ้น	 ผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ 
เร่ิมมีการท�าวิจัยและพัฒนา	 (R&D)	 กันมากขึ้น	 ทั้งนี ้
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 ซึ่งผมคิดว่า 
บริษัทของเราด�าเนินธุรกิจมาถูกทางแล้ว

ขณะนีบ้ริษัทมวีศิวกรประมาณ	60	คน	หากต้องการ 
ให้พนักงานท�างานอยู่กับเราเป็นเวลานาน	 เราจ�าเป็น 
จะต้องท�าความเข้าใจกับพนักงานให้ชัดเจนในทุกๆ	 เรื่อง	
เนือ่งจากวธิกีารท�างานของคนไทยกบัคนยโุรปแตกต่างกนั 
นอกจากสร้างความเข้าใจแล้ว	 เรายังเปิดโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น	 รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท�างาน	 โดยการใส่ใจพนักงาน	 ให้เขารู้ว่ามีคนคอยดูแล	

ทั้งในเรื่องการท�างาน	 สุขภาพ	 และสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งผม
เชื่อว่าส่ิงเหล่านี้ก็จะสามารถท�าให้คนกลุ่มนี้อยู่กับบริษัท
ได้นานยิ่งขึ้น

TGT เน้นท�า R&D ให้กับบรษิทัยานยนต์ยโุรป
และญี่ปุ่น

ส�าหรับการท�า	R&D	นัน้	เป็นงานส่วนใหญ่ของบริษัท 
ที่ท�าให้กับลูกค้า	ซึ่งลูกค้าของบริษัทคือ	บริษัทยานยนต์
ที่อยู่ในประเทศยุโรปและญี่ปุ่น	 ปัจจุบันลูกค้าหลักของ
บริษัทคอื	BMW	ทีม่วินกิ	ประเทศเยอรมน	ีซึง่ผลิตภณัฑ์ 
ที่บริษัทท�าให้คือ การวิจัยและการพัฒนาการทดลอง  
ไมโครอิเลก็ทรอนกิส์ และระบบฝังตวั ส�าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ (Research	and	Experimental	Development	 
of	 Microelectronics	 and	 Embedded	 Systems 
for	Automotive	Industry)	และหนึง่ในตวัอย่างผลิตภณัฑ์ 
แห่งความภมูใิจทีบ่ริษัทได้มส่ีวนร่วมพัฒนาให้กบั	BMW	
คือ	BMW	รุ่น	i3,	i8,	และ	X5,…	นี่คือการพัฒนาทาง
ด้านเทคโนโลยีชั้นน�าที่เราด�าเนินการในประเทศไทย

ลูกค้�ของบริษัทคือ บริษัทย�นยนต์

ในยุโรปและญี่ปุ่น ปัจจุบันลูกค้�หลักคือ 

BMW เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี

BMW i8
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บริษัทเน้นท�า	R&D	เป็นหลัก	โดยร้อยละ	20	-	25 
เป็นการท�า	 R&D	 ในส่วนของการพัฒนาระบบทดสอบ	
(Test	 Platform)	 เคร่ืองมือวัด	 Measurement	 
Equipment	การพัฒนาอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์	
ส�าหรับยานยนต์	 Development	 of	 Electrical	 and	
Electronic	 Equipment	 for	 Motor	 Vehicles	 
ส่วนทีเ่หลืออกีร้อยละ	75	บริษัทท�าวจัิย	พัฒนา	และทดสอบ 
ระบบควบคุมมอเตอร์	 ระบบส่งก�าลังและการขับเคล่ือน	
(Powertrain,	 Drivetrain,	 Transmission)	 ร่วมกับ
ทีมวิศวกรของ	BMW	ที่มิวนิก	สัดส่วนลูกค้าร้อยละ	95	
เป็นบริษัทต่างชาติ	 ปัจจุบันยังไม่มีตลาดภายในประเทศ	
เนื่องจากการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน	R&D	ในประเทศไทย 
มีน้อยมาก	 ประมาณร้อยละ	 0.2	 เท่านั้นเมื่อเทียบกับ
มูลค่า	GDP

แผนการลงทุนของบริษัท
บริษัทมีแผนขยายการลงทุนเพ่ิมขึ้น	 ปัจจุบัน

มีวิศวกรที่ท�างานร่วมกันประมาณ	 60	 คน	 ซึ่งขณะนี้
ทางเราก�าลังให้ความสนใจกับการท�าโครงการพิเศษของ
อุตสาหกรรมยานยนต์	 และยังมีแผนที่จะขยายพ้ืนที่ 
ให้ใหญ่ขึ้น	 พร้อมจัดท�าห้องแล็บเฉพาะทางเพ่ิมขึ้นด้วย	
หากย้อนกลับไปเมือ่	4	–	5	ปีทีผ่่านมา	บริษัทมเีพียงกลุ่ม

วศิวกรทีท่�างานในโครงการขนาดเล็กๆ	เท่านัน้	แต่หลังจากที ่
บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอแล้ว	 บริษัท
มีโอกาสจ้างบุคลากรจ�านวนมากขึ้น	 ส่งผลให้การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นถึงร้อยละ	56

ขณะนี้ บ ริ ษัทมุ ่ งมั่ นกับการ พัฒนาอุปกรณ ์
อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์	ซึ่ง	ณ	วันนี ้
รถยนต์แบบ	High	–	End	ต้นทุนมากกว่าร้อยละ	50	
เป็นเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์	

ปัจจุบันลูกค้าหลักของ	 TGT	 เป็นบริษัทต่างชาติ	
หากจะให้บริษัทมโีอกาสขยายฐานลูกค้าในประเทศไทยนัน้	
ผมมีความเห็นว่าบีโอไอ	 ควรให้การส่งเสริมฯ	 ให้บริษัท
ต่างชาติเข้ามาท�าการพัฒนาระบบในประเทศไทย	 เพ่ือ 
ในอนาคตเราจะได้มีลูกค้าที่ประเทศไทยบ้าง

ส ่วนการเป ิดตลาดของประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนนั้น	 ในความเห็นของผมนับว่าเป็นตลาดที่ 
ใหญ่มาก	 เท ่าที่ทราบในภูมิภาคอาเซียนนอกจาก 
จะมีการท�า	 R&D	 ในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว	 
ยังมีบริษัทยานยนต์เป็นจ�านวนมากอีกด้วย

หลังจ�กได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุน

จ�กบีโอไอ ส่งผลให้บริษัทเติบโต

ถึงร้อยละ 56

Miniaturized, High-speed Data Logger
for Airbag Tests

iSB14 Test box Automotive - ASIC Test System
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สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ
การที่บริษัทได้รับการส่งเสริมฯ	จากบีโอไอ	ท�าให้

บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายด้าน	อาทิ	การได้รับสิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของ
อาคารส�านักงาน	 ซึ่งนับเป็นเร่ืองที่ดีที่บริษัทสามารถมี
สินทรัพย์เป็นของตัวเอง	นอกจากนั้นยังได้รับอนุญาตให้
จ้างงานผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศได้	เพราะงานบางอย่าง 
ที่มีความส�าคัญมากๆ	 และต้องการความรู้เฉพาะด้าน	
จ�าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาช่วย	

เพราะว่าคูแ่ข่งของบริษัทไม่ใช่บริษัทในประเทศไทย	
แต่เป็นบริษัททั่วโลกที่ท�างานด้านวิจัยและพัฒนา	ดังนั้น 
ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยงาน	 ก็จะท�าให้การท�างานของ
บริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น

ส�าหรับนโยบาย Super Cluster ที่ประกาศให้  
2 จงัหวดัคอื เชยีงใหม่และภเูก็ต เป็นศนูย์กลางทางด้าน
ดิจิทัลนั้น โดยส่วนตัวผมเห็นว่าน่าสนใจมาก	เนื่องจาก
ทั้ง	2	จังหวัดมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจ�านวนมาก 
การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นอัจฉริยะ	 
โดยเฉพาะการได้พัฒนาในเร่ืองระบบเนต็เวร์ิค	และระบบ
ซีเคียวริตี้	 เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว	 และนักลงทุนจาก
ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนท�ากิจการภายในจังหวัดภูเก็ตและ	
เชียงใหม่	 จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น	 อีกทั้งยกระดับ
มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย	

การที่บีโอไอประกาศนโยบายดังกล่าวออกมา	 
จะท�าให้บริษัทต่างชาตสินใจเข้ามาท�า	R&D	ในประเทศไทย
กันมากขึ้น	 เพราะเท่าที่ผ่านมาผมเห็นแต่คนที่ไปท�างาน 
กบับริษัทยโุรปหรือบริษัทต่างชาต	ิดงันัน้นโยบายดงักล่าว
จึงเป็นนโยบายที่ดีในการดึงดูดชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามา
ด�าเนินธุรกิจในไทย	และยังจะช่วยดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศด้วย	

การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านยานยนต์
เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทคือ การวิจัย 

และพัฒนา Hi - Technology ซ่ึงมคีวามหมายเดยีวกับ 
สโลแกนของบริษัท Tomorrow’s technology - Today  
“ในตอนน้ีเราพัฒนาแอดวานซ์เทคโนโลยีที่คุณจะได ้
ใช้ในอนาคต” ส�าหรับผมนั้นคิดว่าจุดแข็งของบริษัท 
คือการพัฒนาและสร้าง Know – How ให้กับบุคลากร 
บริษัทท�าเ ร่ืองการพัฒนาระบบซอฟต์แวร ์สมองกล	
ซอฟต์แวร์ทางด้านยานยนต์	รวมถงึระบบต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง 
ให้กับบริษัทต่างชาติ	 ซึ่งเมื่อปี	 2558	 บริษัทได้พัฒนา 
ซอฟต์แวร์ทางด้านยานยนต์ที่ยอดเยี่ยมมากให้กับลูกค้า 

สิทธิประโยชน์จ�กบีโอไอที่บริษัทได้รับ

คือ ก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้ฯ 

และสิ่งสำ�คัญคือ ก�รมีสินทรัพย์

เป็นของตัวเอง อีกทั้งยังได้รับอนุญ�ต

ให้จ้�งง�นผู้เชี่ยวช�ญจ�กต่�งประเทศ

จุดแข็งของบริษัท คือก�รพัฒน�

และสร้�ง Know – How

ให้กับบุคล�กร

Motor Control Unit Vintage Cars
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รวมถึง	 Know	 –	 How	 การท�าธุรกิจข้ามชาติของเรา 
ไม่ใช่การแข่งขนักบับรษัิทรายอืน่ๆ	ในประเทศไทย	แต่เป็น 
การแข่งขันกับบริษัทระดับโลก	 ซึ่งผมคิดว่าจุดแข็งของ 
บริษัทคือ	 Know	 –	 How	 ของบุคลากรของบริษัทซึ่ง
เป็นคนไทย

ย้อนกลับไปเมื่อกว่า	 5	 ปีที่ผ่านมา	 บริษัทเร่ิม
ท�างานให้กบั	BMW	มวินกิ	ขณะนัน้งานทีไ่ด้ท�ายงัไม่ค่อย 
ซับซ้อนยุ่งยาก	เพราะเป็นการทดสอบแบบง่ายๆ	แต่เมื่อ 
บรษัิทพิสูจน์ให้เหน็ว่า	บรษัิทเข้าใจกระบวนการและขัน้ตอน 
การท�างานของ	BMW	ทัง้หมดแล้ว	ท�าให้บริษัทได้รบังาน 
เพ่ิมมากขึ้น	 และเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด	 ปัจจุบัน
บริษัทไม่ได้ทดสอบระบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่เรา 
ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ฟังก์ชัน 
การท�างานของรถยนต์แล้วด้วย

ปัญหาและอุปสรรค
การสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ทีเ่ราต้องการนัน้	นบัว่ายากมาก	ไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย
เท่านั้น	 ในต่างประเทศก็หายากเช่นกัน	 ไม่ว่าจะเป็นที่
เยอรมนี	หรือที่สหรัฐอเมริกา	

ส่วนเรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือในการท�า	R&D	
ในประเทศไทยนั้น	จ�าเป็นต้องใช้เวลา	เนื่องจากมีบริษัท
ไม่กี่แห่งที่ด�าเนินการเช่นเดียวกับเรา	 หรือแม้แต่บริษัท
ต่างชาติก็ตาม	 มีน้อยมากที่ท�าวิศวกรรมขั้นสูงแบบเรา	 
ดังนั้นคงต้องใช้เวลา	 และท�าไปแบบเป็นขั้นเป็นตอน	 
ต้องพยายามท�าให้ลูกค้าเห็นส่ิงที่เราท�า	 ที่ผ่านมาก็มี 
วิศวกรและผู้จัดการจากบริษัทต่างๆ	 มาเยี่ยมชมงาน 
บริษัทของเรา	 ซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาจนกว่าลูกค้าจะให ้

ความเชื่อมั่นในบริษัทของเรา	 เราเองก็เปิดกว้างให้กับ 
ลูกค้าในการทีจ่ะเกบ็ข้อมลู	รวมถงึเราต้องแสดงศกัยภาพ 
ของบริษัทเรา	ว่าสามารถพัฒนารูปแบบการทดสอบระบบ
ได้จริง

ในอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น	 ส่ิงส�าคัญอันดับต้น
คือ	 ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้า	 ซึ่งคงต้องใช้เวลา 
สักระยะหนึ่ง	 ผมมั่นใจว่าบริษัทของเราเป็นบริษัทที่ม ี
ความน่าเชื่อถือ	 ซึ่งไม่จ�าเป็นว่าบริษัทจะต้องตั้งอยู่ที่ไหน	
แต่เป็นเร่ืองของความสัมพันธ์ของบริษัทกบัลูกค้ามากกว่า

ส�าหรับเร่ืองการบริหารจัดการและการท�างานกับ
คนไทยนั้น	 ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการท�างานของ
พนักงานคนไทยกับคนยุโรป	 อาจเป็นอุปสรรคท�าให้การ 
บริหารจัดการมีความยาก	 แต่หากลองได้เปิดใจและ 
เข้าใจคนไทย	 และสังคมไทยแล้ว	 เร่ืองดังกล่าวก็ไม่ใช่
ปัญหาแต่อย่างใด

ส่วนเรื่องการสื่อสารโดยรวมแล้วไม่มีปัญหา	 หาก
พยายามพูดคุยกับคนไทยให้มากๆ	 พร้อมแลกเปล่ียน 
ความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั	เปิดโอกาสให้แสดงความคดิเหน็ 
หรือพูดในส่ิงที่เขาคิด	 ส่ิงต่างๆ	 เหล่านี้มีความส�าคัญ 
อย่างยิง่ต่อการบริหารจัดการภายในบริษัท	 ผมเชื่อมั่นว่า 
คนไทยจะช่วยท�าให้บริษัทเติบโตยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต	
เพราะ	TGT	เป็นบริษัทของคนไทยเช่นกัน	

สิ่งสำ�คัญ คือ ต้องมีคว�มเชื่อมั่น

ในตัวสินค้� ไม่ว่�บริษัทจะตั้งอยู่ที่ไหน 

ต้องเน้นเรื่องคว�มสัมพันธ์

ของบริษัทกับลูกค้�

ECU for Processing Structure Borne Noise
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ในปัจจุบนัเราได้เหน็แล้ว	Mega	Trend	EV	และ 
Green	 Technology	 นั้นมีอิทธิพลต่อการพัฒนา 
รถยนต์ส�าหรับค่ายรถต่างๆ	หนึ่งในค่ายดัง	BMW	ก็ได้
พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า	รถยนต์ไฮบริดจ์	เช่น	รุ่น	BMW	i3,	
BMW	i8	ฯลฯ	ซึ่ง	TGT	เองได้มีส่วนร่วมวิจัยพัฒนา
และทดสอบระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า	 ส�าหรับรถยนต์
รุ่นดังกล่าว	 นอกจากนั้นส�าหรับรถยนต์รุ่นอื่นๆ	 TGT	 
ได้มีส่วนร่วมพัฒนาระบบควบคุมมอเตอร์	ระบบส่งก�าลัง 
ระบบการขับเคลื่อน	และเครื่องถ่ายก�าลัง	(Powertrain,	
Drivetrain,	Transmission)	ด้วยเช่นกัน

ดงันัน้จึงเหน็ได้ว่า	สินค้าของบริษัทไม่ใช่ตวัผลิตภณัฑ์ 
แต่เป็น	Engineering	Solutions	ส�าหรับ	Research	
and	 Development	 บนตัวผลิตภัณฑ์	 ส�าหรับตัวงาน 
ที่อ้างอิงข้างต้น	ผลงานของ	TGT	คือ	ผลการทดสอบ 

และการวิเคราะห์ตามมาตรฐานบังคับอุตสาหกรรม 
สากลเ พ่ือชี้ วัดคุณภาพของซอฟต ์แวร ์ที่ ควบคุม 
การท�างานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า	ระบบส่ง	-	ถ่ายก�าลัง	
ระบบขับเคลื่อน

ทั้งนี้การได้มาซึ่งผลการทดสอบและความสามารถ 
ในการชี้วัดคุณภาพของระบบที่ท�าการทดสอบอยู ่นั้น	 
TGT	 เองก็ต้องท�าการทดสอบระบบนั้นด้วย	 เพ่ือให้ได้
มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ	

“กุญแจแห่งความส�าเร็จไม่ใช่อยู่ที่การเป็นที่หนึ่ง
หรือการได้ก�าไรเป็นจ�านวนมาก แต่คือบุคลากร โดย 
ต้องแน่ใจว่าคนที่ท�างานด้วยกันมีความสุข นี่คือบริษัท
ประสบความส�าเร็จ เพราะหากคนท�างานท�าโดยไม่มี 
ความสุข ก็จะสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพออกมาไม่ได้  
แต่ถ้าคนมีความสุขกับการท�างาน นี่คือก�าไรที่ได้รับ”

ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ไทยเจอร์เทค จ�ากัด

ALTAIR Controller Module
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สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI
วรรณนิภา	พิภพไชยาสิทธิ์	/	สุนันทา	อักขระนิจ

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงาน
สะอาดและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพ่ือ
อนาคตที่ดีกว่า”	คือพันธกิจของเดลต้า	ประเทศไทย	
ที่ตั้งใจจริงในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทุกภาคส่วน	 ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้
ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ท�าความรู้จักเดลต้าอีเลคโทรนิคส์
บริษัท	เดลต้าอีเลคโทรนิคส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

(มหาชน)	ด�าเนนิธรุกจิด้านการผลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์
เพาเวอร์ซพัพลายและอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์อืน่ๆ	ก่อตัง้ขึน้ 
เมือ่วนัที	่16	มถินุายน	2531	ด้วยทนุจดทะเบยีนแรกเร่ิม	 
40	ล้านบาท

เดลต้า	ประเทศไทย	เป็นผูผ้ลิตชัน้น�าของโลกด้าน
ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท	พัดลมอเิล็กทรอนกิส์	(DC	Fan)	อเีอม็ไอ	ฟิลเตอร์	 

เดลต้า

“เดลต้� ประเทศไทย  

เป็นผู้ผลิตชั้นนำ�ของโลก 

ด้�นผลิตภัณฑ์เพ�เวอร์ซัพพล�ย 

และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์”

ของโลก
ผู้ผลิตเพาเวอร์ซัพพลายชั้นนำา
เดลต้า
ของโลก
ผู้ผลิตเพาเวอร์ซัพพลายชั้นนำา
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(EMI	Filter)	และโซลินอยด์	โดยด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 
ผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบก�าลังไฟฟ้า	 (Power	 
Management	Solutions)	ซึง่ครอบคลุมผลิตภณัฑ์ต่างๆ	 
หลายประเภท	ได้แก่	ระบบก�าลังไฟ	(Power	Systems)	 
ที่ใช ้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ระบบ
โทรคมนาคม	 อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม	 อุปกรณ์
ส�านักงาน	อุปกรณ์การแพทย์	 รวมทั้งเพาเวอร์ซัพพลาย
เพื่อการใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์	คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย	
(Networking)	เคร่ืองปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง	
(DC-DC	Converter)	และอแดปเตอร์

ปัจจุบนัได้ขยายการด�าเนนิงานไปยงัธรุกจิพลังงาน
ทดแทน	 ได้แก่	 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลม	
และอุปกรณ์ส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า	 (EV)	 และยานยนต์
ไฮบริดจ์	(HEV)

มีโรงงานทั้งในและต่างประเทศ
ปัจจุบัน	 บริษัทมีโรงงานในประเทศไทยจ�านวน	 

2	 แห่ง	 ตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู	 จังหวัด
สมทุรปราการ	และในนคิมอตุสาหกรรมเวลโกรว์	จังหวดั
ฉะเชิงเทรา	 ส่วนโรงงานในต่างประเทศ	 ได้แก่	 อินเดีย	 
(ในเมอืงรูดราเพอร์	(Rudrapur)	และนวิเดลี)	และสโลวาเกยี 
(เมือง	Dubnicanad	Vahom)	โดยแบ่งการด�าเนินธุรกิจ
ออกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้	

1. กลุ่มเพาเวอร์อิเลก็ทรอนิกส์ (Power Electronics) 
	ประกอบด้วย

	 1.1	กลุ่มผลิตภัณฑ์	EPSBG	(Embedded	
Power	Solutions)	ซึง่แบ่งออกเป็น	4	กลุ่มย่อย	ได้แก่

	 	 •	ผลิตภัณฑ์ดีซี	 -	 ดีซี	 คอนเวอร์เตอร์	
(DC	-	DC	Converter)

	 	 •	ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	เช่น	เพาเวอร์ซพัพลาย 
ส�าหรับอปุกรณ์เกบ็ข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์	(Storage) 
เซิร์ฟเวอร์	และคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย

	 	 •	ผลิตภณัฑ์	DES	เป็นเพาเวอร์ซพัพลาย
อีกประเภทหนึ่งที่ใช ้เทคโนโลยีระดับสูงและมีการ
ออกแบบเฉพาะส�าหรับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	โทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรม

	 	 •	ผลิตภณัฑ์เพาเวอร์ซพัพลายทีใ่ช้ส�าหรับ
รถยนต์

	 1.2	กลุ่มผลิตภณัฑ์	MPBG	(Mobile	Power) 
ได้แก่	อแดปเตอร์ส�าหรับบรอดแบนด์	 (Broadband)	
พร๊ินเตอร์เคร่ืองเล่นเกมส์	อปุกรณ์ในภาคอตุสาหกรรม
และการใช้งานส่วนบุคคล

	 1.3	กลุ่มผลิตภณัฑ์	FMBG	(Fan	&	Thermal	 
Management)	ได้แก่	พัดลมอิเล็กทรอนิกส์อีเอ็มไอ	
ฟิลเตอร์และโซลินอยด์



INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 35

2. กลุม่การจดัการพลงังาน (Energy Management) 
ประกอบด้วย

	 2.1	กลุ่มผลิตภัณฑ์	PSBG	(Power	System)	
ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	กลุ่มย่อย	ได้แก่

	 	 •	เพาเวอร์ซสิเตม็ส�าหรับระบบโทรคมนาคม	
(TPS)

	 	 •	เครื่องส�ารองไฟฟ้า	(UPS)	
	 	 •	ผลิตภัณฑ์พลังงานลม	
	 2.2	กลุ ่มผลิตภัณฑ์	 IABG	 (Industrial	 

Automation)	ได้แก่	อุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช ้ในภาค
อุตสาหกรรม

	 2.3	กลุ่มผลิตภัณฑ์	 AEBG	 (Automotive	
Electronics)	 ได้แก่	 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
และเครื่องชาร์จส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า

3. กลุม่สมาร์ทกรีนไลฟ์ (Smart Green Life)	ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์จอแสดงภาพและหลอดไฟ	LED

เน้นลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจในอนาคต
บริษัทได้ปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงของโลก

ด้วยวิถีทางต่างๆ	 เช่น	 ก�าหนดพันธกิจและวัฒนธรรม 
องค์กรให้เข้ากับการด�าเนินงานระยะยาว	 เพ่ือพัฒนา 
พลังงานรูปแบบใหม่ๆ	มีการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการให้พลังงานที่สูงขึ้น	 
รวมทั้งพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน
ประเภทต่างๆ	และจากรูปแบบเศรษฐกจิทีเ่ปล่ียนแปลงไป	 
บริษัทได้พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยกีารออกแบบ	
การผลิตและตอบสนองต่อความต้องการของคู ่ค ้า 
ด้วยความเชื่อในพลังของเทคโนโลยีและการร่วมมือใน 
การท�างานหรือรับฟังความเห็นของคู่ค้า

บริษัทสามารถสนองความต้องการของลูกค้า 
ด้วยผลิตภัณฑ์และระบบที่มีประสิทธิภาพในการให้ 
พลังงาน	 ส่ิงส� าคัญที่ เราตระหนักถึงอยู ่ เสมอคือ	 
การลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจในอนาคต “Smarter.
Greener.Together.”	 ถือเป็นสัญญาที่แบรนด์เดลต้า 
ได้น�าเสนอต่อลูกค้า	 บริษัททุ่มเทเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
ด้านเทคโนโลยี	 ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	 รวมทั้งการจัดการและการใช้
พลังงานของมนุษย์	 และด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างคู่ค้าท�าให้บริษัทและคู่ค้าสามารถสร้างสรรค์โลก
ให้ฉลาดขึ้น	(Smarter)	สะอาดขึ้น	(Greener)	ร่วมกัน	
(Together)

ทั้งนี้บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการครบวงจรในด้านการ
จัดการพลังงานและการจัดการความร้อน	รวมทั้งการเป็น
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายและพัดลมดีซี
แบบไร้แปรงถ่านชั้นน�าของโลก

“ก�รลงทุนในเทคโนโลยี 

เพื่อธุรกิจในอน�คต  

“Smarter.Greener.Together.”  

ถือเป็นสัญญ�ที่แบรนด์เดลต้� 

ได้นำ�เสนอต่อลูกค้�”

เครื่องชาร์จส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์พลังงานลม
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บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายที่
คดัสรรแล้ว	ซึง่มคีวามหลากหลายและสามารถน�าไปใช้งาน
ได้หลายรูปแบบ	เช่น	การน�าไปใช้กบัระบบจัดการความร้อน	 
ชิ้นส ่วนอิเล็กทรอนิกส์	 ระบบที่ใช ้ส�าหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก	อุปกรณ์ส�าหรับระบบเก็บข้อมูล
แบบ	 Cloud	 เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน	 และอุปกรณ์
ที่ใช้กับเคร่ืองมือทางการแพทย์	 พร้อมกันนี้บริษัทยังจัด
เป็นผูใ้ห้บริการปรับแต่งการออกแบบผลิตภณัฑ์ตามความ
ต้องการของลูกค้าที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับผู้ผลิต 
ชั้นน�าด้าน	OEM	และ	ODM

นอกจากนี	้บริษัทยงัเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์	 รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
ตามแบบของลูกค้า	 เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ให้แก่ลูกค้า

มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์

เมื่อปี	 2557	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเดลต้า 
ในประเทศไทย	จีน	เยอรมนี	สวิตเซอร์แลนด์	โรมาเนีย	
และสก็อตแลนด์	 ต่างมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ	์
เพื่อเพิ่มความหนาแน่นทางพลังงาน	 (Power	Density)	
และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆ	 รวมถึง 
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์กลุ ่มเพาเวอร์ซัพพลายแบบ
มาตรฐานและแบบเฉพาะเจาะจงให้มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น

ด้วยการปรับปรุงระบบและการใช้งานให้เป็นแบบอจัฉริยะ	
(Embedded	System)	น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	หลากหลาย 
รูปแบบมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 โดยมี
กุญแจส�าคัญคือ	 การใช้แกลเลียมไนไตรและซิลิคอน
คาร์ไบน์	กบัอปุกรณ์ประเภทเซมคิอนดคัเตอร์	(Gan/Sic	
Based	Semiconductor)	ผนวกกับการใช้การออกแบบ
วงจรชั้นสูง	(Advanced	Topology)	

โดยศูนย์วิจัยของบริษัทและศูนย์วิจัยของกลุ่ม
บริษัทเดลต้า	 ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองราลีย์	 รัฐนอร์ทแคโรไลนา	
ประเทศสหรัฐอเมริกาและเมืองเซี่ยงไฮ้	 ประเทศจีนได ้
ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลัยต่างๆ	และกลุ่มลูกค้า	ท�าการศกึษา 
แบบเจาะลึกในทุกอุตสาหกรรม	 เพ่ือให้ได้เทคโนโลยี 
ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน	 นอกจากนี	้
บริษัทยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ด้านนวตักรรม	เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และความร่วมมอื 
ในการท�างานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

การที่มีส� านักงานตั้ งอยู ่ ในพ้ืนที่ที่ เป ็นตลาด 
ส�าคัญของผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการและแปลงก�าลัง 
ไฟฟ้า	(Power	Management	&	Conversion)	ท�าให้
บริษัทสามารถทราบถึงความต้องการของลูกค้าและม ี
ความเชีย่วชาญในการใช้งานระดบัสูง	ด้วยเหตนุี	้จึงท�าให้
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทสามารถครองต�าแหน่งผู้น�า 
ในอุตสาหกรรมการจัดการและแปลงก�าลังไฟฟ้าที่ม ี
การแข่งขันสูงได้อย่างต่อเนื่อง	



INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 37

ทศิทางการด�าเนินธุรกจิในไทยและต่างประเทศ
ส�าหรับในปี	2558	ผลการด�าเนนิงานในประเทศไทย

โดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 10	 เมื่อเทียบกับปี	 2557	 
โดยมีปัจจัยหลักจากการลงทุนและด�าเนินการอย่าง
จริงจังในกระบวนการผลิตให ้ เป ็นระบบอัตโนมัต	ิ 

(Process	 Automation)	 และมีโครงการปรับปรุง
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องมากกว่า	 14	 โครงการ
ของโรงงานทุกแห่งในประเทศไทย	 ผลิตภาพที่เพ่ิมขึ้นนี้ 
ท�าให้สามารถลดต้นทุนได้กว่า	2.5	ล้านบาทต่อปี

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากการลงนาม 
ความร่วมมือระหว่าง	 บริษัท	 เดลต้าอีเลคโทรนิคส์		
(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 กับ	 3	 มหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล ้ า
พระนครเหนือ ลงนามความร่วมมอืเมือ่วันที	่23	มนีาคม	
2558

2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง	ลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	
2558

โครงการ Delta Industrial Automation Training to Delta Cup 2016

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2558

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ	 การถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ	ให้กบัมหาวทิยาลัย	และ 
ให้นกัศกึษารู้จกัการใช้ผลิตภณัฑ์	โปรแกรมและประโยชน์
ในผลิตภัณฑ์	 Industrial	 Automation	 โดยจัดให้มี 
การเรียนการสอนที	่บริษัท	เดลต้าฯ	ในนคิมอตุสาหกรรม
บางปู	(วันเสาร์	-	อาทิตย์)

โดยโครงการ	 Delta	 Industrial	 Automation	
Training	to	Delta	Cup	2015	ด�าเนินการจัดอบรมไป
เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	-	15	พฤศจิกายน	2558	และจัดงาน
รับประกาศนยีบตัร	ส�าหรับนกัศกึษาทีอ่บรมครบหลักสูตร	
เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2558	มีจ�านวนนักศึกษาทั้งสิน้	 
128	คน	ทัง้นีบ้รษัิทฯ	จะคดัเลือกโครงงานเด่นๆ	ทีน่กัศกึษา 
ร่วมกนัท�า	เพ่ือส่งเข้าแข่งขนั	Delta	Cup	2016	ทีป่ระเทศจีน 
ต่อไป
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โครงการ	“ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลติ” (Production 
Technology Upgrade หรือ PTU)	ให้ผลลัพธ์เป็นที่
น่าพอใจโดยช่วยเพ่ิมอัตราผลิตภัณฑ์ที่ผ่านตั้งแต่ขั้นแรก	
(First	Pass	Yield	Rate	หรือ	FPYR)	และลดอัตรา 
ผลิตภณัฑ์ถกูตกีลับจากความผดิพลาดในกระบวนการผลิต	
(Verified	Line	Reject	Rate	หรือ	VLRR)

ในปี	2558	บริษัทได้ลงทนุเพ่ิมเตมิด้านกระบวนการ
ผลิตอตัโนมตัด้ิวยการตดิตัง้แขนหุน่ยนต์	(Robotic	Arm)	 
ในสายการผลิต	 โดยศูนย์ระบบอัตโนมัติของเดลต้า	
(Delta	Automation	Center)	จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
ในโครงการ	SCARA	(Selective	Compliance	Assembly	 
Robot	 Arm)	 เนื่องจากบริษัทมียอดการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น 
รวมถึงความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิต 
ยานยนต์ชัน้น�า	ดงันัน้บริษัทจึงวางแผนตดิตัง้แขนหุน่ยนต์ 
ที่โรงงานผลิตพัดลมอิเล็กทรอนิกส์เป็นโรงงานแรกของ
บริษัท

“ปี 2558 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติม 

ด้�นกระบวนก�รผลิต 

อัตโนมัติด้วยก�รติดตั้งแขนหุ่นยนต์ 

ในส�ยก�รผลิตเนื่องจ�ก 

บริษัทมียอดก�รสั่งซื้อเพิ่มขึ้น”

แนวโน้มการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มต่างๆ
• กลุ ่มธุรกิจเพาเวอร์ซัพพลายส�าหรับระบบ

โทรคมนาคมในอินเดีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา

ในปี	 2557	 กลุ ่มธุรกิจนี้ในอินเดียมีรายได ้
เพ่ิมขึ้นร้อยละ	 44	 โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ	 60	 
ซึ่งการเติบโตที่ต ่อเนื่องเป ็นผลมาจากผู ้ให ้บริการ 
รายใหญ่มีโครงการพัฒนาระบบออกมาเป็นจ�านวนมาก	 
จากการกระตุ ้นนโยบายใหม่ของรัฐบาลและกรอบ 
การก�ากับดูแลกิจการด้านโทรคมนาคมของอินเดีย	 
(Telecom	Regulatory	Authority	of	India	หรือ	TRAI)

นอกจากนีจ้ากการให้บริการ	3G	และ	4G	ทีม่ากขึน้ 
คาดว่าจะมีการเติบโตของการส่ือสารระหว่างอุปกรณ์	 
(Machineto-Machine	หรือ	M2M)	ในอินเดยีในอนาคต 
อันใกล้นี้	ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างมีแผนที่จะลงทุน
ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มเติมเป็นเม็ดเงินมหาศาล	เช่น	Softbank	ของญี่ปุ่น
วางแผนจะลงทนุมลูค่า	1	หมืน่ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในธรุกจิ 
เทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย	 ส่วน	 Reliance	 Jio	 
ก็มีแผนจะพัฒนาเครือข่าย	4G	ด้วยมูลค่า	1.5	พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ	เช่นกัน	ทั้งนี้ด้วยการลงทุนและนโยบาย
ส่งเสริมของรัฐบาลจะเป็นส่วนส�าคัญในการผลักดัน 
ให้อุตสาหกรรมนี้มีการขยายตัวมากขึ้น

ในปี	2558	บริษัทบกุตลาดด้วยการเข้าถงึโครงการ
ต่างๆ	 ของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐในลักษณะแบบ	
Turn	Key	มากขึน้	(Turn	Key	Solutions	Provider	หรือ	
TSP)	โครงการเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถบูรณาการ 
ความเชี่ยวชาญและน�าผลิตภัณฑ์จากทุกกลุ่มธุรกิจของ
บริษัทมาใช้ได้อย่างครบวงจร	ซึง่ประกอบด้วย	เคร่ืองส�ารอง 
ไฟฟ้า	 (UPS)	 ระบบจอแสดงผล	 (Display	Solution)	
และระบบควบคุมระยะไกล	 (Remote	 Monitoring	
Solution)	เป็นต้น

ทั้งนี้โครงการของรัฐบาลอินเดียที่จะลงทุนใน
โครงการ	Smart	City	มลูค่า	1.1	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	



เพาเวอร์ซัพพลาย

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 39

ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพมากบริษัทชั้นน�า	 
เช่น	Reliance	Jio	ได้วางแผนจะใช้ระบบพลังงานขนาดย่อย 
มากกว่า	50,000	หน่วยในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย 
ระยะไกล	(Last	Mile	Connectivity)	ส่วนยักษ์ใหญ่ 
ในธุรกิจที่ใกล้เคียงกันเช่น	 Indus	 Tower	 และ	 
BhartiInfratel	 ต่างมีแผนจะใช้ระบบโซลูชันขนาดเล็ก
ส�าหรับ	Smart	City	ด้วยเช่นกัน

แนวโน้มธุรกิจด้านนี้จึงมีอนาคตสดใส	 ที่จะช่วย 
เสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจและการให้บริการที่ 
เกี่ยวเนื่องกัน	เช่น	ด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง	 
การตรวจสอบตู้เอทีเอ็มจากระยะไกล	 การจัดการระบบ 
อัตโนมัติที่ใช้ในครัวเรือน	 การจัดการด้านการจราจร	 
การค้าปลีก	ระบบโลจิสตกิส์และโครงข่ายพลังงาน	(Grid 
Energy)	ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้พลังงานที่เหมาะสม

ส่วนธุรกิจนี้ในยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา
ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี	 แม้ว่าตลาดในภูมิภาคนี้จะมี
ความหลากหลายค่อนข้างมาก	แต่บริษัทสามารถเจาะตลาด 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในภูมิภาคได้เกือบ 
ทุกราย	 ส่งผลให้มีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงกว่าประมาณการ	 
และการด�าเนนิงานในกจิกรรมต่างๆ	ได้รับผลตอบแทนทีด่ ี
แม้ว่าในช่วงปลายปี	 2557	 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน	
LTE	จะชะลอตัวลงโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร

แต่คาดว่าการลงทุนของประเทศอื่นๆ	 ในกลุ่มนี้	
เช่น	 ฝรั่งเศส	 สเปน	 และเยอรมนี	 จะเริ่มเกิดขึ้นอย่าง 
ชัดเจนในปี	 2558	ซึ่งทีมงานของเดลต้าประจ�าภูมิภาคนี้ 
จะติดตามความเคลื่อนไหวของการลงทุนด้าน	LTE	และ 
โครงการปรับปรุง	3G	ในประเทศต่างๆ	ในพื้นที่นี้ต่อไป	 

เร่ืองที่บริษัทให้ความส�าคัญคือ	 ต้องเร่งให้เกิดธุรกิจ 
โซลูชันแบบผสมผสานขึ้น	 เพ่ือช่วยให้ลูกค้าสามารถ 
ประหยัดพลังงานและต้นทุน	 ทั้งนี้บริษัทมองว่าจะต้อง 
ให้ความส�าคัญกับประเด็นดังกล่าวในปี	 2558	 เพราะ 
เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของบริษัท 
เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ดังนั้นบริษัทจึงต้องให้
ความส�าคัญและมีการลงทุนในทรัพยากร	ด้วยการขยาย
ส�านกังานขายและให้บริการเพ่ือเข้าถงึลูกค้าได้อย่างเตม็ที่	

• กลุ่มธุรกิจเพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานส�าหรับ
อุตสาหกรรม

นับตั้งแต่ปี	2557	 เป็นต้นมา	ทีมธุรกิจเพาเวอร์ 
ซัพพลายมาตรฐานส�าหรับอุตสาหกรรม	 (IPS)	 ประสบ
ความส�าเร็จเป็นอย่างดีแม้ว่าจะเพ่ิงก่อตั้งเมื่อปี	 2551	 
และเป ็นผลิตภัณฑ ์ เพาเวอร ์ซัพพลายกลุ ่มแรกที่ 
ออกจ�าหน่ายในช่องทางการขายปกติ	แต่ธุรกิจนี้ก็เติบโต
ได้อย่างรวดเร็วและสามารถสร้างรายได้เป็นจ�านวนมาก 
ให้กบับริษัท	โดยในปี	2557	มยีอดขายเพ่ิมขึน้ร้อยละ	25	

โดยบริษัทได้บรรลุเป้าหมายทีส่�าคญัหลายประการ
เช่น	การสร้างพันธมิตรกับตัวแทนจ�าหน่ายระดับภูมิภาค 
ที่เป็นเจ้าตลาดในภูมิภาค	EMEA	(ยุโรปตะวันออกกลาง
และแอฟริกา)	และสหรัฐฯ	ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย
ในกลุ่ม	IPS	ประกอบด้วย	ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย
แบบแขวนราง	(DIN	Rail)	แบบ	Panel	Mount	และ
แบบไม่มีฝาครอบขนาดเล็ก	(Open	Frame)

ส�าหรับผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ	ของบริษัทจะออกจ�าหน่าย
อย่างสม�่าเสมอทุกเดือน	 โดยบริษัทให้ความส�าคัญกับ
คุณภาพของสินค้าการให้บริการ	และพันธมิตรทางธุรกิจ

“บริษัทให้คว�มสำ�คัญ  

ธุรกิจโซลูชันแบบผสมผส�น  

เพื่อช่วยให้ลูกค้� 

ส�ม�รถประหยัดพลังง�นและต้นทุน”
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ด้วยตระหนักดีว่าความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพียง
อย่างเดียวไม่สามารถท�าให้ธุรกิจก้าวหน้าได้	 และบริษัท 
จะเร ่งท�าตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้	 
โดยเน้นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเพ่ิมจ�านวน
ตัวแทนจ�าหน่ายให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค	โดยด�าเนินการ
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม 
กับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก	

บริษัทคาดการณ์ว่าตลาดสหรัฐฯ	และจนี	จะขยายตวั 
ขึ้นมากและลูกค้าผลิตภัณฑ์	 OEM	 มีแนวโน้มจะ 
หันไปใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่มีในตลาด	 เพ่ือลดต้นทุน 
และลดความผันผวนด้านสินค้า	บริษัทเชื่อมั่นว่าธุรกิจใน
สายงานนี้จะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากในตลาดมีการแข่งขันด้านราคากันอย่างมาก
และอัตราแลกเปล่ียนในตลาดส�าคัญหลายๆ	 ตลาด 
มีความผันผวนสูงบริษัทจึงคาดว่าธุรกิจด้านนี้อาจต้อง 
เตรียมรับมือกับความท้าทายดังกล่าว	 ตั้งแต่ขั้นตอน 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนการส่งมอบสินค้า

• กลุ ่มธุ ร กิจ อุปกรณ ์ อัตโนมัติที่ ใช ้ ในภาค
อุตสาหกรรม

ระบบอัตโนมัติส�าหรับอุตสาหกรรมของบริษัท	
สามารถน�าไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง	เช่น	เคร่ืองจักรส�าหรับ
แปรรูปโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	 ส่ิงทอ	 เคมี
อิเล็กทรอนิกส์และพลาสติก	 เคร่ืองมืออัตโนมัติส�าหรับ
อุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรมและการพิมพ์	 ระบบเคร่ือง
ปรับอากาศประหยัดพลังงาน	 และระบบน�้าในอาคาร	 

เป็นต้น	 ในปี	 2557	 ธุรกิจด้านระบบอัตโนมัติใน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ขยายตัวเกือบร้อยละ	 30	 
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากแหล่งรายได้ที่ส�าคัญ 
ในภูมิภาคนี้มาจากตัวแทนจ�าหน่ายที่เป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจมายาวนานกว่า	10	ปีและเมื่อมีโซลูชันใหม่ๆ	ออกสู่ 
ท้องตลาดเช่น	 HES	 (ตัวควบคุมการฉีดขึ้นรูปแบบ 
ไฟฟ้า)	SCADA	และ	EMS	บริษัทจึงต้องเปลี่ยนมาเป็น
ผู้ให้บริการในลักษณะของโซลูชันอย่างเร่งด่วน

ส�าหรับตลาดระบบอัตโนมัติส�าหรับอุตสาหกรรม 
มีปัจจัยส่งเสริมการขยายตัวที่ส�าคัญคือ	 การมีสินค้า 
พร้อมจัดส่งและความเชี่ยวชาญทางเทคนิค	 และ 
เพ่ือรองรับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากในเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	 บริษัทจึงได้ตั้งส�านักงานขายและ 
บริการระดับประเทศขึ้นในเวียดนามและอินโดนีเซีย	 
ซึ่งบริษัทคาดว่าการสนับสนุนให้ตัวแทนจ�าหน่ายท�ายอด 
ได้ตามเป้าหมายทีว่างไว้และการเจาะตลาดใหม่ทีม่ศีกัยภาพ 
เช่น	 โครงการด้านการประหยัดพลังงานหรือโครงการ
ปรับปรุงเคร่ืองฉดีขึน้รูป	(Injection	Molding	Machine) 
จะท�าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีกกว่าร้อยละ	40	เมื่อเทียบกับ
ปี	2557	

ดงันัน้	การวางแผนและก�าหนดแนวทางการท�างาน
ร่วมกบัพันธมติรกว่า	14	รายในภมูภิาคนีใ้ห้สอดคล้องกนั
ถอืเป็นปัจจัยส�าคญัทีจ่ะท�าให้บรรลุตามยอดขายทีต้่องการ
ได้โดยบริษัทจะร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด
ในการพัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกัน	 เพ่ือให้บริษัทและ
ตัวแทนจ�าหน่ายสามารถเจาะตลาดและมีส่วนแบ่งตลาด
เพิ่มเติมจากคู่แข่งที่มาจากยุโรปและญี่ปุ่นได้

“ก�รสนับสนุนให้ตัวแทน 

จำ�หน่�ยทำ�ยอดได้ต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้

และก�รเจ�ะตล�ดใหม่ 

ที่มีศักยภ�พจะทำ�ให้ยอดข�ยเพิ่มขึ้น”
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• กลุ่มธุรกิจระบบส�ารองไฟฟ้า
ระบบส�ารองไฟฟ้านี้มีบทบาทส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

ส�าหรับระบบจัดการพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 เนื่องจากเป็นการน�าผลิตภัณฑ์ส�ารองไฟ 
ทีม่คีวามเชือ่ถอืได้สูง	(Uninterruptible	Power	Supply	
หรือ	UPS)	มาใช้ร่วมกับโซลชูันด้านการจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานของศนูย์ข้อมลู	เพ่ือให้มัน่ใจว่าระบบของลูกค้าจะ
สามารถท�างานได้อย่างต่อเนือ่งแม้ในภาวะวกิฤตพร้อมทัง้
ช่วยลดค่าใช้จ่าย

ในปี	2557	ธุรกิจนี้เติบโตขึ้นร้อยละ	21.8	จากปี	 
2556	 เนื่องจากได้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ทีมงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้รวมถึง
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	 โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 
กว่าร้อยละ	4	ซึง่ถอืว่าตดิกลุ่ม	1	ใน	5	ของแบรนด์ชัน้น�า 
ในภูมิภาคนี้	และจากแนวโน้มธุรกิจที่สดใส	คาดว่าอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี	(CAGR)	จะไม่ต�่ากว่าร้อยละ 
120	ในระยะ	3	ปีข้างหน้าทมีงานในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
มุ่งสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด ์
และสานสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ	 นอกจากนี ้
เพ่ือเจาะตลาดเคร่ืองส�ารองไฟฟ้าให้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
บริษัทจึงเห็นความส�าคัญในการใช้กลยุทธ์สร้างรายได้	
จากการขายภายใต้แบรนด์ของตนเองควบคูไ่ปกบัการขาย 
แบบ	OEM	ให้มากขึน้กว่าการขายแบบ	OEM	เพียงอย่างเดยีว 
ในปี	2558	บริษัทจะเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์	MCIS	แบบ
ครบชุดออกสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับ 
การใช้ซอฟต์แวร์เจเนอเรชันใหม่ควบคู่ไปด้วยเพ่ือขยาย
กรอบบริการก่อนและหลังการขายให้กบัลูกค้า	ทัง้นีลู้กค้า
จะได้ความสบายใจและมั่นใจว่าระบบจะท�างานต่อไปได้
แม้ในภาวะวิกฤต

• กลุ ่ ม ธุร กิจพลั งงานส� าห รับ อุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทจะปรับเปล่ียนไปเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน
อย่างครบวงจรโดยเปล่ียนจากการเน้นธุรกิจระบบไฟฟ้า 
กระแสสลับ	 (DC	 Power	 System)	 ไปเน้นอุปกรณ์

โทรคมนาคมแทนในช่วงปลายปี	2557	ทมีงานในภมูภิาคนี้ 
ได้น�าวงจรเปลี่ยนกระแสตรง	(DC	Rectifier)	อุปกรณ์
ควบคุมสถานีฐาน	 (Site	 Management	 Controller)	
ซอฟต์แวร์บริหารพลังงาน	 (Energy	 Management	
Software)	และโซลูชันจ่ายไฟแบบผสมผสาน	(Hybrid	
Solar/Genset	Power	Solution)	มาใช้ร่วมกัน	ท�าให้
สามารถจ่ายไฟเข้าสถานฐีานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	ท�าให้
ลูกค้าได้ประโยชน์จากเงินลงทนุและต้นทนุการด�าเนนิงาน
ได้อย่างเต็มที่

ในช่วงปี	2558	-	2560	ประเทศในภมูภิาคนีส่้วนใหญ่ 
จะอพัเกรด	BTS	ไปเป็นระบบ	4G	/	LTE	/	LTE	-	A	BTS	 
เ พ่ือรองรับการส ่งผ ่านข ้อมูลทางโทรศัพท ์มือถือที ่
เพ่ิมขึ้น	 ท�าให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมต้องเร่งลงทุน
เป็นอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว	 ดังนั้นบริษัทคาดว่า 
ส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคนี้และโอเชียเนียจะเพ่ิมขึ้น
อย่างมาก	 โดยลูกค้าใหม่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมยอดขาย
ที่ส�าคัญ

ทีมงานเร่งพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่	 เพ่ือให้
สามารถกระตุ้นยอดขายและให้บริการได้อย่างเต็มระบบ
นอกจากนี้บริษัทจะเน้นพัฒนาโซลูชันและผลิตภัณฑ์ 
อย่างเตม็รูปแบบ	เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างตรงจุด	ตลาดหลักประกอบด้วย	ออสเตรเลีย	เมยีนมา	 
ไทย	และเวยีดนาม	โดยผลิตภณัฑ์ส�าคญัคอื	ระบบจ่ายไฟ
ภายนอกอาคาร	(Outdoor	Power	Solution)	และระบบ
จ่ายไฟแบบโซลาร์ผสมผสาน	(Hybrid	Solar	Solution)
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• กลุม่ธุรกิจเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์เครือข่ายและ
โทรคมนาคม

ปี	 2557	 เป็นปีที่ตลาดนี้ค่อนข้างซบเซาเนื่องจาก
มีการชะลอการลงทุนในเร่ืองเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ทั่วโลก 
อย่างไรก็ตามบริษัทได้น�าเพาเวอร์ซัพพลายระดับสูง
ส�าหรับลูกค้าชั้นน�าในอุตสาหกรรมเซิร ์ฟเวอร์ออกสู่
ตลาดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี	 ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
ความต้องการของลูกค้าและยอดขายให้กระเตื้องขึ้น 
ในช่วงปี	2558	โดยเฉพาะลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงให้ทันกับเทคโนโลยี
ใหม่	 การออกแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะเน้นด้านความ
หนาแน่นทางพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง	เพื่อจ�าหน่าย
ให้กับบริษัทชั้นน�าที่อยู่ในธุรกิจของศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์
คอมพิวเตอร์และสถานีโทรคมนาคมต่างๆ

 
บริษัทมุ ่งพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีความ

หลากหลายมากขึน้	ทัง้ทางด้านการแปลงพลังงาน	(Power	
Conversion)	และการจ่ายไฟ	 (Power	Distribution)	
ในระดับปริมาณที่แตกต่างกันไปจากระบบสายส่งไปยัง	

Bulk	Load	และเข้าถึงศูนย์กลางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในระบบงานของลูกค้า	 เนื่องจากตลาดมีความต้องการ 
เพาเวอร์ซัพพลายที่สามารถท�างานได้อย่างเหมาะสม	 
ภายใต้ส่ิงแวดล้อมหรือสภาพอากาศที่มีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว	 บริษัทจึงได้ยกระดับทักษะการออกแบบ
งานระบบไฟฟ้าของทีมงานอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้
เกดิแนวคดิใหม่ๆ	เช่น	แนวความคดิการท�าความเยน็และ
การปรับปรุงบรรจุภณัฑ์เข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภณัฑ์
ด้วย	โดยในปี	2558	บริษัทจะน�าเสนอผลิตภณัฑ์กลุ่มใหม่ 
ออกสู่ตลาด	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของบริษัท 
ขนาดกลางที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์แบบมาตรฐานขนาด
ก�าลังไฟระดับ	 3kW	 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะมีทั้งแบบ
ปรับแรงดนัจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง	(AC/DC)	และ 
กระแสตรงเป็นกระแสตรง	(DC/DC)	ด้วย

• กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและการแพทย์
ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มธุรกิจนี้	 ได้แก่	 เพาเวอร ์

คอนเวอร์เตอร์ออกแบบเฉพาะชนดิแขวนราง	(Customized 
DIN	Rail	Powerconverter)	ปัจจุบนับริษัทอยูใ่นระหว่าง
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชนดิแขวนรางรุ่นใหม่ในขัน้ตอนของ
การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	 (Prototype)	 ให้ลูกค้า
พิจารณาซึง่ผลการทดสอบค่อนข้างเป็นทีน่่าพอใจ	ส�าหรับ
คณุสมบตัทิีโ่ดดเด่นต่างๆ	ของผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่นี	้จะเป็น 
นวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในตลาดเพาเวอร ์
ซพัพลาย	ดงันัน้การน�าเสนอผลิตภณัฑ์ดงักล่าวออกสู่ตลาด
ได้ส�าเร็จ	จึงถอืเป็นก้าวส�าคญัส�าหรบัการเตบิโตทางธรุกจิ 
ในภาคอุตสาหกรรม	(Industrial	Segments)

ในปี	2557	ทมีงานของธรุกจินีไ้ด้ประสบความส�าเร็จ 
ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์กลุ ่มเพาเวอร ์ซัพพลาย 
มาตรฐานรุ่น	IMA	(Standard	Power	Supply	IMA	 
Series)	ซึง่มคีวามสามารถในการจ่ายก�าลังไฟฟ้า	(Power	
Rating)	ในช่วง	400W	600W	และ	1kW	โดยมีแรงดัน
ไฟฟ้า	(Power	Output)	ในช่วง	12V	24V	และ	48V	 
ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ในงาน 
ด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์และผลิตภัณฑ์รุ่น	IMA	 

“ตล�ดมีคว�มต้องก�ร 

เพ�เวอร์ซัพพล�ยที่ส�ม�รถทำ�ง�น 

ได้ภ�ยใต้สิ่งแวดล้อมหรือสภ�พอ�ก�ศ 

ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว”
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จะช่วยเพ่ิมยอดขายและขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุม 
หลากหลายกลุ่มมากขึ้นด้วย

ตัวอย่างลูกค้าใหม่ที่ส�าคัญรายหนึ่งคือ	 บริษัท 
เคร่ืองดื่มชั้นน�ารายหนึ่งของโลก	 ส�าหรับกลุ่มธุรกิจนี้ 
หัวใจของการเติบโตในปี	 2558	 คือ	 การท�าตลาดกลุ่ม
อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยผลิตภัณฑ์รุ่น	IMA	เป็นหลัก

• กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ส�าหรับยานยนต์
ในปี	2557	บริษัทได้เริ่มผลิตอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า

ภายในรถ	(On-Board	Charger	หรือ	OBC)	สองรุ่นแรก
เพื่อจ�าหน่ายแก่ลูกค้า	OEM	ชั้นน�าในยุโรป	2	ราย	โดย
อุปกรณ์ดังกล่าวจะเข้าสู่สายการผลิตของรถยนต์รุ่นใหม ่
ของลูกค้าทั้งสองรายข้างต้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส
ของปี	 2558	 นอกจากนี้อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าและโมดุล
กระแสตรง/กระแสตรง	(DC/DC	Module)	ของบริษัท 
ยงัได้รับรางวลัจากผูผ้ลิตรถยนต์ประเภท	OEM	ในยโุรป
รายส�าคัญหลายราย	 อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างออกแบบตู้
บริการชาร์จแบตเตอรี่	(Battery	Junction	Box)	ด้วย

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ที่บริษัทรับผลิตให้กับ 
ผูผ้ลิตยานยนต์ชัน้น�านัน้	ส่วนมากจะใช้กบัรถยนต์ไฮบริดจ์ 

ทีใ่ช้ไฟฟ้าแบบเสียบสาย	(Plug	-	In	Hybrid	Electrical 
Vehicle	 หรือ	 PHEV)	 และออกจ�าหน่ายในปี	 2558	 
ส่วนอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถยนต์ก�าลังไฟฟ้าในช่วง	
3.3	kW	ถึง	7.2	kW	อยู่ในระหว่างการออกแบบเพื่อเป็น 
พื้นฐานส�าหรับการประยุกต์ใช้งานในลักษณะอื่นๆ	ต่อไป
เคร่ืองปรับระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง	(DC	/	DC)	ทีม่ี 
ความสามารถในการจ่ายก�าลังไฟฟ้าในช่วง	1.8	kW	ถึง	
3.2	kW	จะออกสู่ตลาดในทัง้รูปแบบผลิตภณัฑ์เดีย่วหรอื
เป็นส่วนหนึ่งของระบบ

นอกจากเคร่ืองปรับระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
ขนาด	12	V	แบบดัง้เดมิแล้ว	บริษัทก�าลังขยายสายผลิตภณัฑ์ 
เพ่ิมในรุ่นแรงดนัขนาด	48	V	เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดกลุ ่มนี้ที่ เ พ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน	 และบริษัท 
ยังมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย	 
(Wireless	 Charging	 Technology)	 อีกด้วย	 ทั้งนี	้
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสินค้าระยะยาวประกอบกับ 
การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยผลการตรวจสอบ 
ที่ดี เ ลิศ	 บริษัทมีเป ้าหมายในการก ้าวขึ้นเป ็นผู ้น�า 
การผลิตอุปกรณ์การจัดการพลังงานส�าหรับยานยนต์ 
ชั้นน�าของโลก	

“บริษัทมีเป้�หม�ยก้�วขึ้นเป็นผู้นำ� 

ก�รผลิตอุปกรณ์ก�รจัดก�รพลังง�น

สำ�หรับย�นยนต์ชั้นนำ�ของโลก”
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หากพูดถึงวิจัยพัฒนาหรือเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลายๆ ท่านคงมคี�าถามมากมายว่าเทคโนโลยีชวีภาพ 
คอือะไร ท�าอะไรได้บ้าง ส�าคญัอย่างไร และจะก่อให้
เกิดประโยชน์อย่างไร วนันีเ้ราจะมาไขข้อข้องใจกัน 
ว่าการวิจัยหรือเทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร ท�าไม 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงหันมาให้ความ
สนใจเทคโนโลยีชีวภาพจนถึงขนาดส่งเสริมและ 
ให้สทิธิประโยชน์ต่อธรุกิจด้านนีอ้ย่างมาก ซ่ึงแน่นอน
ว่าส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ 
บโีอไอ ก็เป็นหน่ึงในหน่วยงานทีใ่ห้ความสนใจธุรกิจ 
เทคโนโลยีชีวภาพ และต้องการให้เกิดธุรกิจทีเ่ก่ียวข้อง 
กับเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยมากขึน้ เบือ้งต้น 
เรามาท�าความรู้จกักับเทคโนโลยีชีวภาพกันก่อนดกีว่า 

เทคโนโลยชีวีภาพ (Bio Technology) คอือะไร
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคนิคการน�าสิ่งมีชีวิต  

หรือช้ินส่วนของสิง่มชีีวติ มาพัฒนาหรือปรับปรุงพืชสตัว์ 
หรือผลติภณัฑ์อาหารเพ่ือประโยชน์เฉพาะตามทีต้่องการ 
เทคโนโลยชีวีภาพ	มวีทิยาศาสตร์เป็นรากฐาน	ประกอบด้วย 
หลายสาขาวิชาผสมผสานกัน	 ได้แก่	 สาขาชีววิทยา	 
จุลชีววิทยา	 เคมี	 อณูพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต

สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI
ธนชาต	ลาภพานิช	/	เยาวลักษณ์	ชนะหาญ

เทคโนโลยีชีวภาพ
...แนวโน้มในอนาคต
บริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส

ชนิดต่างๆ	เช่น	จุลินทรีย์	พืช	และสัตว์มาใช้ประโยชน์	
เป็นสหวิทยาการที่น�าความรู้พ้ืนฐานส่ิงมีชีวิตไปใช้ให้ 
เกิดประโยชน์	 ตั้งแต่เร่ืองการขยายและปรับปรุงพันธุ์ 
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย	 การน�าผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตไปแปรรูป
เป็นอาหารหรือยา	รวมถงึกระบวนการทีใ่ช้แปรรูปผลผลิต
ในระดบัโรงงานและกระบวนการทีใ่ช้ส่ิงมชีวีติ	เช่น	จุลชพี
ในการบ�าบัดน�้าเสีย	 หรือ	 การน�าของเสียไปใช้ประโยชน์	
เช่น	น�าไปใช้ท�าปุ๋ย	เป็นต้น

เทคโนโลยีชีวภาพ มีความส�าคัญอย่างไร
เทคโนโลยีชีวภาพได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ทั้งทาง

ด้านเกษตรกรรม	อาหาร	การแพทย์	และเภสัชกรรม	โดยม ี
วัตถุประสงค์ต่างๆ	 อาทิ	 เพ่ือลดปริมาณการใช้สารเคมี	
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก	 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร	
เพ่ือคิดค้นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น	 เพ่ือ
ค้นคิดตัวยาป้องกันและรักษาโรค	 ซึ่งล้วนเป็นการน�า

“เทคโนโลยีชีวภ�พถูกม�ใช้ประโยชน์

อย่�งกว้�งขว�ง ที่เด่นชัดที่สุดคือ

ในท�งก�รแพทย์และก�รเกษตร”

เทคโนโลยีชีวภาพ

บริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส
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เทคโนโลยชีวีภาพมารับใช้ประชากรโลก	ในการสร้างสรรค์
พัฒนาให้มวลมนุษย์สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบัน	 มีการน�าวิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง	ที่เด่นชัดที่สุดคือ	ในทาง 
การแพทย์และการเกษตร	 อีกทั้งประเทศไทยยังมีความ
คาดหวงัจะเป็นศนูย์กลางด้านเทคโนโลยีชวีภาพ หรือ BIO  
HUB เหน็ได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 11 และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศสู่ AEC

วารสารส่งเสริมการลงทุนฉบับนี้	 จะพาผู้อ่านไป
ท�าความรู้จักกับธุรกิจน่าสนใจและแปลกใหม่ส�าหรับ
ประเทศไทย	คอื	ธรุกจิผลิตสัตว์ทดลองปลอดเชือ้จ�าเพาะ 
ด้วยเทคโนโลยชีวีภาพ	ของบริษัท เอ็ม-เคลยี ไบโอรีซอร์ส  
จ�ากัด	โดยบริษัทจัดตัง้แล้ว	เป็นหุน้ไทยข้างมาก	โดยมกีาร 
ถือหุ้นระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล	บริษัท	โนมูระ	สยาม	
อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	CLEA	JAPAN,	INC.	และ	
NOMURA	 JIMUSHO,	 INC.	 ด�าเนินกิจการผลิต	 
การบริการ	การตรวจวิเคราะห์	การวิจัย	และการทดสอบ
ในสัตว์ทดลองที่เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

ส�าหรับโครงการนี้จะเป็นการวิจัยพัฒนาและ 
ผลิตสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจ�าเพาะ (SPF : Specific  
Pathogen Free)	โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง

1)	ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยมหิดล	 
ส�าหรับทดสอบคุณภาพของสัตว์ทดลอง

2)	CLEA	JAPAN,	INC.	(ญ่ีปุน่)	ด�าเนนิธรุกจิผลิต 
และจ�าหน่ายสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจ�าเพาะ	 อาหาร	 กรง 
และอุปกรณ์ส�าหรับเล้ียงสัตว์ทดลอง	 รวมถึงการวิจัย 
และพัฒนา	การบริการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง

สัตว์ทดลองปลอดเชือ้จ�าเพาะ	(SPF	:	Specific	
Pathogen	 Free)	 หมายถึงสัตว์ทดลองที่ถูกเล้ียงดู 
ภายในห้องปลอดเชื้อโดยมีระบบการตรวจติดตาม 
หาเชื้อจ�าเพาะที่ละเอียดและแม่นย�า	 สัตว์ทดลอง 
จะถูกเพาะพันธุ ์ภายใต้การควบคุมและป้องกันจาก 
เชื้อจ�าเพาะต่างๆ	และมีการตรวจสอบสภาวะปลอดเชื้อ
ตามที่ก�าหนดใน	SPL	(Specific	Pathogen	List)	

สัตว์ทดลองมีประโยชน์อย่างมากในการศึกษา
เกีย่วกบัระบบภมูคิุม้กนั	วคัซนี	เนือ่งจากเป็นสัตว์ทีถ่กู 
รักษาสายพันธุใ์ห้บริสุทธิแ์ละพันธกุรรมคงที	่ ด้วยการ 
ผสมพันธุ์เฉพาะภายในกลุ่มนั้นจะท�าให้มีร่างกายที่ไม่
แข็งแรง	 มีความทนทานต่อโรคต�่า	 จึงจ�าเป็นจะต้อง 
เล้ียงดภูายใต้สภาวะปลอดเชือ้	 เพ่ือลดความเส่ียงจาก
การตดิโรคหรอืเปล่ียนแปลงพันธกุรรมเนือ่งจากการตดิ
เชื้อไวรัส	 ซึ่งสัตว์ทดลองเช่นนี้	 เมื่อน�ามาทดลองตาม 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 จะให้ผลที่คงที่เพราะ 
ไม่มีส่ิงปนเปื้อน	 ถือเป็นเร่ืองใหม่และประเทศไทย 
ยังขาดความรู้ในเร่ืองดังกล่าวอยู่	 อีกทั้งยังเป็นการ 
สนับสนุนทางอ้อมส�าหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย	์ 
และเคร่ืองส�าอางในประเทศอีกด้วย	

รวมถงึเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่บคุลากร 
ภายในประเทศไทย	 เพ่ือที่จะสามารถแข่งขันกับ 
ต่างประเทศได้	 และจากการสอบถามการด�าเนินธุรกิจ
ในประเทศไทย	บริษัทมีมุมมองต่อกลุ่มธุรกิจดังกล่าว 
ทั้งในอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคตอย่างไรบ้าง	วันนี้เรา 
ได้รับเกียรติจาก	Mr.	Sano	Takehisa	ด�ารงต�าแหน่ง	 
Chief	 Executive	 Officer,	 Mr.	 Keiji	 Tsuji, 
ด�ารงต�าแหน่ง	General	Manager	และ	Mr.	Vachiroon	 
Musigchai	ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลของบริษัทดังนี้

“สัตว์ทดลองมีประโยชน์อย่�งม�ก

ในก�รศึกษ�เกี่ยวกับ

ระบบภูมิคุ้มกัน วัคซีน เนื่องจ�ก

เป็นสัตว์ที่ถูกรักษ�ส�ยพันธุ์ ให้บริสุทธิ์”
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หรือ	GMO	แต่กฎหมายของประเทศต่างๆ	ในอาเซียน	
และเอเชีย	 ยังไม่เป็นที่ยอมรับ	 แต่ในประเทศญี่ปุ ่น 
เป็นที่ยอมรับแล้ว	ซึ่งเรามี	Know-How	ที่สามารถท�าได้	
แต่ด้วยข้อจ�ากัดของกฎหมายบางอย่างของประเทศไทย
และหลายๆ	ประเทศในอาเซยีน	เช่น	การตดัต่อพันธกุรรม
หรือ	GMO	เป็นต้น

Q : ต้องการให้หน่วยงานใดช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการตัดต่อพันธุกรรม

A :	ต้องการให้มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุน 
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย	โดยประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ	 
เช่น	 สถาบันพัฒนาการด�าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์	 (สพสว.)	 กรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(NRCT)	ผลักดัน 
กฎหมายเร่ืองสัตว์ทดลอง	 โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอน 

Q : เดมิธุรกิจดงักล่าวมฐีานการผลติอยู่ทีไ่หน และ 
ใครเป็นผู้ครองฐานการผลิตเป็นส่วนใหญ่

A :	เดิมมีการผลิตอยู่สหราชอาณาจักร	(UK)	ซึ่ง
เป็น	 1	 ในประเทศที่สนใจในธุรกิจนี้ในช่วง	 50	 ปีก่อน	
ในนามบริษัท	โนมูระ	สยาม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	
และ	บริษัท	CLEA	JAPAN,	INC.	และ	NOMURA	
JIMUSHO,	 INC.	 โดยด�าเนินกิจการผลิต	 การบริการ
ตรวจวิเคราะห์	 การวิจัยและการทดสอบในสัตว์ทดลอง 
ที่เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ด้านสัตว์ทดลอง

Q : ประสบปัญหาตอนเริ่มต้นธุรกิจประมาณ  
30 ปีก่อนอย่างไรบ้าง

A :	ปัญหาความต้องการของผู้ใช้	 เนื่องจากผู้ใช้ 
บางรายไม่สนใจรายละเอียดต่างๆ	เช่น	มาตรฐาน	SPF	
(คอื	สัตว์ทดลองปลอดเชือ้จ�าเพาะ)	ซึง่ต่างกบัปัจจุบนั	และ 
เทคโนโลยใีนปัจจุบนั	มกีารใช้เทคนคิการตดัต่อพันธกุรรม	 

ถาม-ตอบ 
บริษัท เอ็ม- เคลีย ไบโอรีซอร์ส จ�ากัด
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การรวบรวมข้อมูล	 ซึ่งประเด็นที่ยังกังวลอยู ่คือหาก 
มีการปรับแก้จะครอบคลุมถึงสัตว์ทั่วไป	 และพืช	 ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบในวงกว้างจึงต้องใช้เวลาในการสรุปข้อตกลง

Q : ท�าไมบริษัทถึงสนใจทีจ่ะลงทนุในประเทศไทย 
และหลังจากตัดสินใจที่จะลงทุนแล้ว มีแรงสนับสนุน 
หรือผลักดันนอกจากบีโอไอ หรือไม่

A :	บริษัท	มคีวามตัง้ใจทีจ่ะตัง้ฐานการผลิตในไทย	 
เนื่องจากในประเทศญี่ปุ ่น	 ฐานการผลิตอยู ่ในระดับ
สูงสุดแล้ว	และมีแนวโน้มลดลง	จึงมองประเทศไทยเป็น
ประเทศทีน่่าลงทนุ	และถอืเป็นการสนบัสนนุประเทศญ่ีปุน่	
ส�าหรับการขยายฐานการผลิตและประหยัดระยะเวลาการ
ขนส่งไปยงัประเทศอืน่ๆ	โดยยดึประเทศไทยเป็นฐานการ
ส่งออกไปต่างประเทศ	เช่น	สิงคโปร์	และอินเดีย	เป็นต้น	
ส่วนที่ไม่ไปตั้งฐานการผลิตที่จีนเพราะติดขัดในเร่ืองของ
ความสะดวก	การประสานงานภายในประเทศจีน

Q : ผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบ หลงัจากตัง้บริษัท 
ในประเทศไทยคืออะไร

A :	 ส่ิงที่บริษัทพบคือ	 ความแปลกใหม่ของ 
ธุรกิจ	และการให้ข้อมูลในธุรกิจที่ท�า	ต้องท�าความเข้าใจ
กับผู้อื่นส�าหรับธุรกิจที่เราท�า	 ว่าเราเพาะเลี้ยงสัตว์	 (หนู)	
โดยจะแบ่ง	2	ประเภท	คือ	

1. หนูเมาส์ (Mice)	เป็นหนูที่นิยมใช้ในการศึกษา
ทดลองมากที่สุด	 มีขนาดเล็กสายพันธุ์หลากหลายและ 
ตกไข่อย่างต่อเนื่อง	 ตาไวต่อแสง	 จึงเหมาะจะใช้เป็น 
สัตว์ทดลองมากกว่าร้อยละ	65	ของสัตว์ทดลองทั้งหมด	

2. หนูแรท (Rats)	 มีพฤติกรรมเรียนรู้เร็ว	 ไม่มี 
ถุงน�้าดี	ไม่มีต่อมเหงื่อ	หางยาวและบาง	และตาบอดสี

บริษัทจะเจอค�าถามในเร่ืองของเชื้อโรค	 และ 
ความสะอาด	เช่น	ตวัแทนประชาคม	มกีระแสต่อต้านธรุกจิ 
ของบริษัท	 โดยเบื้องต้นบริษัทได้ปรึกษาหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องว่าควรท�าประชาพิจารณ์	 เพ่ือแสดงความ
บริสุทธิ์หรือไม่	 ซึ่งจากการตรวจสอบธุรกิจที่ เราท�า 
ไม่มีข ้อบังคับเร่ืองการท�าประชาพิจารณ์	 แต่บริษัท 
ก็ตัดสินใจท�าประชาพิจารณ์เพ่ือความชัดเจนในการ 
ด�าเนินธุรกิจในช่วงปลายปี	 2558	 ซึ่งผลที่ได้รับยังมี 
กระแสต่อต้าน	แต่ได้หน่วยงานกรมการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	 
ช่วยให้ข้อมูลต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	และแสดงให้เห็นถึง
เรื่องความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด

ในส่วนของผลกระทบเชิงลบ	บริษัทประสบปัญหา 
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้านต่างๆ	 เช่น	 
ภาษาซึง่ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ	แต่ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ข้าอบรม 
ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักก็จะเสียเวลามากขึ้น	
รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม	เป็นต้น
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Q : การป้องกันและดูแลด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท
มีแผนรองรับอย่างไรบ้าง

A :	ด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่น	น�้าเสีย	บริษัทจะต้อง
รายงานสาธารณสุข	ซึง่ถ้าไม่ควบคมุความสะอาดจะส่งผล 
ในเร่ืองของการขายผลิตภัณฑ์ของเราอยู่แล้ว	 ดังนั้น 
เราจะให้ความส�าคัญในด้านนี้เป็นอย่างมาก

Q : ต้องการได้การสนับสนุนอะไรเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐอีกบ้าง

A :	ต้องการให้ประสานงานด้านข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงานราชการต่างๆ	ให้มีความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	หาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจ 
ที่ต้องการ	 บอกต่อในเร่ืองราวที่สรุปคุยกันให้เข้าใจ	
อ�านวยความสะดวก	

Q : คุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการร่วมงาน 
กับบริษัท

A :	ไม่จ�าเป็นต้องมีประสบการณ์	ถ้าต้องการเป็น 
ผู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง	สิ่งที่เราต้องการคือ	ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ	 (ปวช.)	 ส�าหรับหัวหน้าต้องการ	 วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี	ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์

Q : ภาพรวมในอนาคตส�าหรับธุรกิจนี้ 
A:	 ปัจจุบันตลาดในประเทศไทยมีความต้องการ

จ�านวนหนึง่	ถ้าเป็นไปได้หากหน่วยงานต่างๆ	ให้ความสนใจ 
และสนับสนุนอย่างจริงจัง	 จะส่งผลให้มีความต้องการ 
สัตว์ทดลองขยายตัวมากยิ่งขึ้น	

Q : สดุท้ายนีบ้ริษัทอยากฝากข้อเสนอแนะส�าหรับ
ธุรกิจนีใ้นประเทศไทย และควรจะเน้นการท�าความเข้าใจ
ในด้านใดบ้าง

A :	 ธุรกิจนี้ทั่วโลกยังขาดความเข้าใจในธุรกิจ	 
ส่งผลให้เกิดภาพลบต่อความเข้าใจ	 ประเทศไทยจะต้อง 
เตรียมการให้ความรู้ความเข้าใจส�าหรับธรุกจิการเพาะพันธุ ์
สัตว์ทดลองให้เป็นที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น	โดยมีหลายช่องทาง 
ให้เรียนรู้	 เช่น	 มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจะเปิดหลักสูตร
เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง	เป็นต้น	

และข้อกฎหมายส�าหรับการก�าหนดสัดส่วนการ 
ถือหุ้นไทยข้างมากกรณีการท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะพันธุสั์ตว์	ซึง่ประเทศไทยจะมจุีดอ่อนด้านข้อกฎหมาย	 
ที่ปิดกั้น	 และไม่ยืดหยุ ่นแต่จะมีจุดแข็งในด้านของ 
ต้นทุน	 ตลาด	 และฐานการส่งออก	 ซึ่งหากสนับสนุน 
อย่างจริงจังจะส่งผลดีต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก
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ส�าหรับเงื่อนไข	ในการขอรับการส่งเสริมฯ	ในประเภท	7.12	กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ	มีดังนี้	
1.	ต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า	1	ล้านบาท
2.	ต้องใช้เทคโนโลยชีวีภาพทีท่นัสมยัตามทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ	หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
3.	หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับความเห็นชอบ	 หรือ	 สวทช.	 จะให้ได้รับการลดหย่อน 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ	50	เป็นระยะเวลา	5	ปี	เพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ 
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด	A1	รายละเอียด	ดังนี้
1.	ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8	ปี	ไม่จ�ากัดวงเงินยกเว้นภาษี
2.	ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการกรณีมีการน�าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ
3.	ให้ได้รับสิทธิที่ไม่เกี่ยวกับภาษี	เช่น	Visa	&	Work	Permit	ส�าหรับช่างฝีมือชาวต่างชาติ
4.	สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นชอบส�าหรับใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ	

กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ

หากท่านสนใจขอรับการส่งเสริมฯ	 ในประเภทกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ	 สามารถติดต่อได้ที่	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(บีโอไอ)	ส�านักบริหารการลงทุน	4	หมายเลขโทรศัพท์	0	2553	8111	หรือ	OSOS 
อาคารจัตุรัสจามจุรี	ชั้น	18	หมายเลขโทรศัพท์	0	2209	1100
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เมืองนวัตกรรมอาหาร	 เป็นหนึ่งในซุปเปอร์
คลัสเตอร์ของรัฐบาล	 ซึ่งด�าเนินการโดยกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ร่วมมือกับกระทรวง
อตุสาหกรรม	กระทรวงการคลัง	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
และสถาบนัอาหาร	รวมถงึหน่วยงานอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	
โดยมีจุดมุ ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
การวิจัยและพัฒนา	 และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	 ใน
ห่วงโซ่อาหาร	 เพ่ือให้ได้ผลงานต้นแบบ	 ที่สามารถ
ขยายผลเชิงพาณิชย์ได้	 ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร	
รัฐบาลได้จัดตัง้โครงการนี	้เพ่ือดงึดดูผูผ้ลิตหรือวจัิย 
ด้านอาหารตั้งแต่	 Startup	 SMES	 จนถึงผู้ผลิต 
รายใหญ่	 เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้ห่วงโซ่อาหารของไทย	 
โดยโครงการนี้ได้เปิดตัวเมื่อต้นปี	 2559	 ตั้งอยู่ที่
อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย	(Thailand	Science	 
Park	:	TSP)

บริษัท	กรีน	อินโนเวทีฟ	ไบโอเทคโนโลยี	จ�ากัด	
เป็นตัวอย่างบริษัทที่ประสบความส�าเร็จ	 ในการท�าวิจัย
พัฒนาตามโครงการ	 Food	 Innopolis	 งานวิจัยชิ้นนี	้ 
ใช้เวลาวิจัยพัฒนานานถึง	9	ปี	ส�าหรับการผลิตวัคซีนพืช	 

สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI
อทิตยา	อภิชาตบุตร์

(Natural	Plant	Vaccine)	ยี่ห้อ	BIG	และ	AOM	SIN	
นอกจากจะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของ	Food	Safety	
Food	Security	และ	Food	Sustainability	แล้ว	ยัง 
สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกร	ทีต้่องการ 
ลดต้นทุน	และเพิ่มผลผลิตเทียบเท่าการใช้สารเคมี	

วารสารส่งเสริมการลงทุนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ 
นายสตัวแพทย์กษิดิเ์ดช ธรีนติยาธาร ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหารนวตักรรม บริษัท กรีน อินโนเวทฟี ไบโอเทคโนโลยี  
จ�ากัด ผู้ผลิตวัคซีนพืช (Natural Plant Vaccine) 
ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ของวงการพืชจากธุรกิจเดิม 
ของคุณหมอที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะในสัตว์	 
รวมถึงสัตว์น�้า	จึงท�าให้เห็นพฤติกรรมของเกษตรกรไทย

วัคซีนพืช
หนึ่งในผลงาน
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ
สู่เมืองนวัตกรรมอาหาร

วัคซีนพืช
หนึ่งในผลงาน
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ที่นิยมใช้สารเคมี	 และยาปฏิชีวนะในปริมาณค่อนข้าง
มากในสัตว์ท�าให้มต้ีนทนุการผลิตสูง	มสีารเคมตีกค้างใน 
ห่วงโซ่อาหารและไม่สามารถส่งขายต่างประเทศได้	เนือ่งจาก 
มกีารใช้สารเคมแีละยาปฏชิวีนะเกนิมาตรฐานทีต่่างประเทศ 
ก�าหนด	 และถึงแม้จะยังไม่มีกฎหมายควบคุมปริมาณ 
ยาปฏิชีวนะในพืชเหมือนในสัตว์	 แต่ปัจจุบันแนวโน้ม 
การบริโภคของคนเปล่ียนไปเป็นดแูลสุขภาพมากขึน้	จะเหน็ 
ได้จากการเติบโตของผลิตภัณฑ์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น	 แนวคดิในการผลิตวคัซีนพืชเร่ิมจากทีค่ณุหมอ 

สงัเกตเหน็ว่าในสตัว์มกีารใช้ยาปฏชิวีนะเพ่ือป้องกันโรค  
และสร้างภมูต้ิานทานให้ร่างกาย	การมองเหน็โครงสร้าง
ของพืชมีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างของสัตว์	และจาก
การศึกษาวิจัยเราพบว่า	 ปกติพืชจะมีภูมิคุ ้มกันโรค 
ในตัวเองอยู่แล้ว	 แต่ภูมิคุ ้มกันในพืชมีน้อยเกินไป	 
ไม่สามารถสู้โรคได้	ท�าให้คุณหมอมีแนวคิดผลิตวัคซีน
เพ่ือกระตุ้นและเหนี่ยวน�าให้พืชสร้างภูมิต้านทานขึ้น 
จากภายใน	ท�าให้พืชแขง็แรง	ทนทานต่อโรค	แมลง	และ 
สภาพอากาศทีไ่ม่เหมาะสม	โดยม	ีChitooligosaccharide	 
(COS)	เป็นสารกระตุน้เพ่ือให้พืชสร้าง	Innate	Immune	 
System	 ร่วมกับสารตั้งต้นอื่นๆ	 เช่น	 แร่ธาตุ	 และ	
Amino	Acid	ที่ใช้ในระบบภูมิคุ้มกันของพืช	โดยใช้	
FAN	Vac	Technologyฎ	(Functional	Activated	
Nano	 VaccFertiliceutical	 Technology)	 เป็น	 
5	เทคโนโลยีส�าคัญในการผลิต	อันได้แก่	ไคโต	ไบโอ	 
นาโน	 คีเลต	 และเอ็นแคปซูลเทคโนโลยี	 ซึ่งจะท�าให้
วัคซีนมีอนุภาคขนาดเล็ก	

นอกจากนี้	 ใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิวเพ่ือให ้
อนุภาคสามารถเดินทางไปถึงจุดที่เป็นปัญหาโดยเร็ว 
และไม่ละลายสารออกฤทธิ์ระหว่างทาง	 เปล่ียน 
สารธรรมชาติให้ออกฤทธิ์เหมือนสารเคมี	 และการ 
ใช้เทคนิคในการเปล่ียนโครงสร้างเคมีเป็นอินทรีย์ 
เพ่ือให้พืชดูดซึมได้ง่าย	 โดยวัคซีนพืชนี้จะเหนี่ยวน�า
ให้พืชสร้างสารที่ตอบสนองต่อการป้องกันตัวเองผ่าน	 
2	กลไกหลัก	ได้แก่	กลไก	Physical	barriers	เช่น	

“คุณหมอมีแนวคิดผลิตวัคซีน

เพื่อกระตุ้นและเหนี่ยวนำ�ให้พืช

สร้�งภูมิต้�นท�นขึ้นจ�กภ�ยใน 

ทำ�ให้พืชแข็งแรง”
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ความยากในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ
ของเกษตรกรเป็นเร่ืองทีท้่าทายการด�าเนนิธรุกจิอยูไ่ม่น้อย	
จากการทีเ่กษตรกรมกีารใช้สารเคมอีย่างต่อเนือ่งเป็นเวลา
ยาวนาน	จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายทีจ่ะเข้าไปมส่ีวนร่วมในการแชร์
ตลาด	 แต่จากการที่คุณหมอได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สวทช.	สวทน.	
วช.	 สกว.	 ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	 และกระทรวง
อุตสาหกรรม	รวมถึงการให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีจากนักวิจัยสถาบันต่างๆ	จึงท�าให้งานวิจัย
สามารถต่อยอดและด�าเนินงานได้จนประสบความส�าเร็จ	

ส่วนในเร่ืองการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัเกษตรกรนัน้	 
ทางบริษัทได้ให้เกษตรกรน�าผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้ 
เพ่ือเปรียบเทียบความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์กับสารเคมี 
ที่เกษตรกรใช้อยู่

นอกจากน้ีการที่บริษัทได้รับรางวัลนวัตกรรม 
แห่งชาติ รางวัล 7 Innovation Awards และ 
รางวัล The Master of Innovation	และค่านิยมของ 
คนไทยที่มีความเชื่อว่าสินค้าชนิดใดที่เป็นที่ยอมรับ 
ในต่างประเทศแล้ว	 ย่อมเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ	 จึงเป็น
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ท�าให้บริษัทมียอดขายผลิตภัณฑ์
เ พ่ิมขึ้นอย ่างมาก	 นอกจากนี้ต ่างชาติจะรู ้ จักและ 
ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านการชนะ 
ในเวทีประกวดผลงานระดับนานาชาติ	 อาทิ	 รางวัล	 
Silver	Prize	และ	SpecialAward	จากงาน	"Seoul	 

“คุณหมอได้รับทุนสนับสนุนง�นวิจัย

จ�กหล�ยหน่วยง�น จึงทำ�ให้ง�นวิจัย

ส�ม�รถต่อยอดและดำ�เนินง�นได้

จนประสบคว�มสำ�เร็จ”

การสร้างแวกซ์เคลือบผวิ	การเพ่ิมความหนาของผนงัเซลล์	 
ท�าให้ใบมคีวามแขง็ขึน้	ขนใบยาวขึน้	และการสร้าง	Callose	 
หุม้จุลินทรีย์ก่อโรค	ส่วนกลไก	Biosynthesis	Protection	 
เช่น	การสร้างโปรตีนที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค	การสร้าง	
Phytoalexin	เพื่อท�าลายจุลินทรีย์	การสร้างสารที่ดึงดูด
ศัตรูตามธรรมชาติ	 เช่น	ตัวห�้า	 ตัวเบียน	การสร้างสาร
ขับไล่แมลง	และการสร้างสารที่เป็นพิษต่อระบบการย่อย
และระบบประสาทของแมลง

นอกจากนี้จะท�าให้พืชสร้างโมเลกุลส่งสัญญาณ	 
3	ชนิด	ได้แก่	Salicylic	acid	(SA),	Jasmonic	acid	
(JA)	 และ	 Ethylene	 (ET)	 เพื่อตอบโต้ต่อสิ่งเร้าจาก 
ทั้งที่มีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต	 เช่น	 อากาศร้อน	 ภัยแล้ง	
หนาวจัดได้อีกด้วย	โดยการใช้วัคซีนพืชสามารถใช้ได้กับ 
พืชหลากหลายชนิด	 ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ 
การจดสิทธิบัตรแล้วจ�านวน	11	ใบ	
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International	Invention	Fair	2014"	สาธารณรัฐเกาหลี	 
รางวลั	Gold	Medal,	"VaccinPour	Plantes"	DIPLOME	 
INVENTIONS	 GENEVA.	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด	์
เป็นต้น	

จากความส�าเร็จที่ได้รับท�าให้ได้รับความสนใจจาก
บริษัททัง้ในประเทศ	เช่น	CPall,	7-eleven,	Makro	และ	 
Srithai	Network	เป็นต้น	และต่างประเทศ	เช่น	บริษัท	
Geomico	ในสิงคโปร์น�าไปทดลองใช้กบั	National	Park	
และ	Garden	by	the	Bay	และบริษัท	Sky	Green	 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปลูกผักแนวตั้ง	 (Vertical)	 ที่ใหญ่ที่สุด 
ในเอเชียสาธารณรัฐประชาชนจีน	 มาเลเซีย	 อินเดีย
เวียดนาม	เป็นต้น

ข้อดีของการที่บริษัทตั้งอยู่ใน	 Food	 Innopolis	
คือท�าให้เกิด	 Business	 Matching	 ระหว่างบริษัท	
และโครงการพ่ีช่วยน้องทีบ่ริษัทใหญ่ๆ	จะช่วยเป็นพ่ีเล้ียง 
ในการด�าเนินธุรกิจให้กับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดเล็ก	
นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ	 อุปกรณ์ที่ทันสมัยครบวงจร	 
และการคมนาคมที่สะดวก	ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีโครงการ	
Food	 Innopolis	 แต่บริษัทที่มีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก 
ยังคงต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐในเร่ืองอื่นๆ	 เช่น	

“ข้อดีของก�รที่บริษัทตั้งอยู่ใน 

Food Innopolis คือทำ�ให้เกิด 

Business Matching ระหว่�งบริษัท 

และโครงก�รพี่ช่วยน้อง ที่บริษัทใหญ่ๆ 

จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจ”
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การให้ความช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าในด้าน 
การจดสิทธิบัตร	 การให้เงินทุนสนับสนุน	 การตั้ง 
สถาบันหรือองค ์กรที่มีผู ้ เกี่ยวข ้องเ พ่ือดูแล 
การให้การรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	 ซึ่งอาจ 
ไม่สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานปกตใินการรับรองได้	

นอกจากนี้การให้การสนับสนุนในเร่ืองการ 
เชื่อมโยงธุรกิจ	และเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายก็เป็น 
อีกช่องทางหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐสามารถให้การ 
สนับสนุนได้	โดยเฉพาะการเข้าถึงประเทศในกลุ่ม	 
AEC	 ส่วนสิทธิประโยชน์ของบีโอไอจะเป ็น 
กลไกช่วยผลักดันให้ผลงานต้นแบบจากระดับ 
ห้องปฏิบัติการสามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได	้ 
ทั้งในส่วนของสิทธิประโยชน์ด ้านเคร่ืองจักร	
วัตถุดิบ	และภาษีอากร	

มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมอาหารจากบีโอไอ
นโยบายส่งเสริมการลงทนุ	ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุที	่6/2559	 

เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมอาหาร	ประกอบด้วย	
1) กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)  

โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	 8	 ปี	 โดยไม่จ�ากัดวงเงินภาษี 
ที่ได้รับยกเว้น

2) กิจการเป้าหมายที่ตั้งใน Food Innopolis	จะได้รับสิทธิประโยชน์	คือ	
 2.1) สิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ทั่วไป	 เช่น	 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได ้

นิติบุคคลร้อยละ	 50	 เพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานอีก	 5	 ปี	 ยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร	เป็นต้น	

 2.2) สิทธิประโยชน์ในรูปแบบซูเปอร์คลัสเตอร์	 หากลงทุนภายใต้เง่ือนไข 
ของการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบซูเปอร์คลัสเตอร์	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล	 8	 ปี	 โดยการก�าหนดวงเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นให้เป็นไปตามสิทธิพ้ืนฐาน 
ของประเภทกิจการนั้นๆ	 และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	 50	 เพ่ิมเติมอีก	 
5	 ปี	 ส�าหรับกิจการเป้าหมาย	 เช่น	 กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช	 หรือสัตว์	 (ที่ไม่เข้าข่าย 
กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ)	 กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์	 
กิจการวิจัยและพัฒนากิจการเทคโนโลยีชีวภาพ	 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์	
เป็นต้น

ที่มาข้อมูล
www.most.go.th
www.thairath.co.th
www.prachachat.net
http://www.วัคซีนพืช.com/
www.thinsiam.com
www.oknation.net
www.thaigov.go.th
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สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI
ฐนิตา	ศิริทรัพย์

ในโลกยคุดจิิทลั	การส่ือสารและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารท�าได้อย่างไร้พรมแดนในชั่วพริบตา	 ท�าให้
ปริมาณของข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว	
จากการศึกษาของบริษัท	 International	 Data	 
Corporation	 (IDC)	 พบว่า	 ในปี	 2563	 หรือ 
อีก	 4	 ปีข้างหน้า	 ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของทั้งโลก 
จะมมีากถงึ	44	เซต็ทาไบต์	หรือ	44	ล้านล้านกกิะไบต์	 
มากเป็น	10	เท่าของปี	2556	ที่มีอยู่	4.4	เซ็ตทาไบต์	

ข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นอย่างมหาศาลจ�าเป็นต้องหาที่เก็บ 
เพ่ิมขึ้น	 IDC	 คาดว่าจ�านวนดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก 
จะเพิ่มขึ้นเป็น	8.6	ล้านแห่งในปี	2560	จากนั้นจ�านวน
ดาต้าเซ็นเตอร์จะลดลง	 เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะสร้าง 
ดาต้าเซน็เตอร์ขนาดใหญ่	(Mega	Data	Center)	ทีบ่ริหาร 
จัดการโดยผู้ให้บริการมอือาชพี	แทนดาต้าเซน็เตอร์ย่อยๆ	
ของแต่ละบริษัท	ในขณะทีพ้ื่นทีข่องดาต้าเซน็เตอร์จะยงัคง 
เพิ่มขึ้นจาก	 1.58	 พันล้านตารางฟุต	 ในปี	 2556	 เป็น	
1.94	พันล้านตารางฟุต	ในปี	2561	

ลองไปด	ู10	อนัดบัดาต้าเซน็เตอร์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
ซึ่งจัดอันดับโดยวารสารออนไลน์	Computer	Business	
Review

อันดับ 1 Range International
 Information Group 

ที่ตั้ง :	เมืองหลางฟาง	มณฑลเหอเป่ย	
  ประเทศจีน 
พื้นที่ :	6.3	ล้านตารางฟุต
ผู้ด�าเนินการ	:	IBM	 เป็นผู้พัฒนาระบบร่วมกับบริษัท	
Range	 Technology	 Development	 (Range	 
Technology)	บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ 
ของประเทศจีน 

ดาต้าเซน็เตอร์แห่งนีม้ขีนาดใกล้เคยีงกบัเพนตากอน 
ของสหรัฐอเมริกา	ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเหอเป่ย- 
หลางฟาง	(Hebei	Langfang	Economic	Development	 
Zone)	คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปีนี้	(2559)	จะใช้เก็บ
ข้อมูลด้านการขนส่ง	 การบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	 
(e-Government)	ระบบการบริหาร	และบริการด้านความ
ปลอดภัยของอาหารและยา

10 อันดับดาต้าเซ็นเตอร์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
10 อันดับดาต้าเซ็นเตอร์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
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ดาต้าเซน็เตอร์แห่งนีต้ัง้อยูใ่น	Ashburn	Corporate	 
Center	(ACC)	Campus	เป็นดาต้าเซน็เตอร์ทีเ่ปิดให้เช่า
บริการ	ทั้งนี้	รัฐบาลมลรัฐเวอร์จิเนียได้ให้สิทธิประโยชน์ 
ส่งเสริมการลงทนุโดยยกเว้นภาษีขาย	(Sales	Tax	Exemption	 
Program)	 ส�าหรับการซื้อเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์อื่นๆ	 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้	 โดยก�าหนด
เงื่อนไขให้	 DFT	 และลูกค้าลงทุนใน	 ACC	 campus	 
อย่างน้อย	 150	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 ระหว่างวันที่	 1	 
มกราคม	2552	ถงึ	วนัที	่30	มถินุายน	2559	และจ้างงาน 
ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดอย่างน ้อย	 50	 ต�าแหน่ง	 
ระหว่างวันที่	1	กรกฎาคม	2552	ถึง	วันที่	30	มิถุนายน	 
2559	 ซึ่งได้ท�าครบตามเง่ือนไขแล้ว	 ปัจจุบัน	 DFT	 
และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์มีการลงทุนใน	
ACC	Campus	ไปแล้ว	กว่า	2.2	พันล้านเหรียญสหรฐัฯ	 
และมีการจ้างงานตามคุณสมบัติที่ก�าหนด	72	ต�าแหน่ง	

อันดับ 4 Utah Data Center (UDC)

ที่ตั้ง	 :	ค่ายวิลเลียมส์	ใกล้เมืองบลัฟเดล
	 	 มลรัฐยูทาห์	สหรัฐฯ	
พื้นที่	 :	1.5	ล้านตารางฟุต	
ผู้ด�าเนินการ	:	ส�านกังานความมัน่คงแห่งชาตขิองสหรัฐฯ	
(National	Security	Agency:	NSA)

ดาต้าเซน็เตอร์แห่งนีเ้ป็นของรัฐบาลสหรัฐฯ	สร้างเสร็จ 
ในปี	2557	ใช้เก็บข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ

อันดับ 2 Switch Super NAP 

ที่ตั้ง	 :	เมืองลาสเวกัส	มลรัฐเนวาด้า	สหรัฐฯ	
พื้นที่	 :	3.5	ล้านตารางฟุต	
ผู้ด�าเนินการ	:	Switch	บริษัทสัญชาติอเมริกันที่ด�าเนิน
ธุรกิจพัฒนาและให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์	

ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้ เป ็นที่ตั้งเซิร ์ฟเวอร์ของ 
บริษัทรายใหญ่	เช่น	Google,	VMWare,	HP,	Intuit,	 
eBay,	 Zappos	 เป็นต้น	 และยังคงครองต�าแหน่ง 
ดาต้าเซน็เตอร์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกอยูจ่นกว่าดาต้าเซน็เตอร์
ของประเทศจีนจะสร้างเสร็จ	นอกจากนี	้ในอนาคตบริษัท	
Switch	มแีผนจะสร้างดาต้าเซน็เตอร์แห่งทีส่อง	ทีม่พ้ืีนที	่
6.4	ล้านตารางฟุตที่เมืองรีโน	มลรัฐเนวาด้า	

อันดับ 3 Dupont Fabros Technology 

ที่ตั้ง	 :	เมืองแอชเบิร์น	มลรัฐเวอร์จิเนีย	
  สหรัฐฯ  
พื้นที่	 :	1.6	ล้านตารางฟุต	
ผู้ด�าเนินการ	:	Dupont	Fabros	Technology	(DFT)	
บริษัทสัญชาตอิเมริกนัทีพั่ฒนาและให้บริการดาต้าเซน็เตอร์	
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อันดับ 7 Tulip Data Center 

ที่ตั้ง	 :	เมืองบังกาลอร์	รัฐกรณาฏกะ
  ประเทศอินเดีย
พื้นที่	 :	1	ล้านตารางฟุต	
ผู้ด�าเนินการ	:	บริษัท	Tulip	Telecom	Limited	โดยให้	 
IBM	เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาด้านการออกแบบ	และ	Schnabel	 
ของเยอรมนี	เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาด้านการก่อสร้าง	

อันดับ 8 QTS Metro Data Center 

ที่ตั้ง	 :	เมืองแอตแลนตา	มลรัฐจอร์เจีย	สหรัฐฯ
พื้นที่	 :	990,000	ตารางฟุต	
ผู้ด�าเนินการ	:	บริษัท	QTS	ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์
ของสหรัฐฯ

ในปี	 2543	 บริษัท	 MetroNexus	 และ	 Core	 
Location	 ซื้ออาคารเก่าที่เคยเป็นศูนย์กระจายสินค้า
ของห้าง	 Sears	 มาปรับปรุงใหม่เป็นศูนย์ไอทีและดาต้า
เซ็นเตอร์	จากนั้นในปี	2549	บริษัท	QTS	ได้มาซื้อต่อ 
และปัจจุบันเปิดให้เช่าบริการ

อันดับ 5 Microsoft Data Center

ที่ตั้ง	 :	เมอืง	West	Des	Moines	มลรัฐไอโอวา	
  สหรัฐฯ 
พื้นที่	 :	1.2	ล้านตารางฟุต	
ผู้ด�าเนินการ	:	บริษัท	ไมโครซอฟต์	ดาต้าเซน็เตอร์แห่งนี ้
คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปี	 2562 - 2564	 ปัจจุบัน 
ไมโครซอฟต์	 มีดาต้าเซ็นเตอร์ที่ให้บริการ	 Cloud	 
มากกว่า	100	แห่งทั่วโลก	

อันดับ 6 Lakeside Technology Center

ที่ตั้ง	 :	เมืองชิคาโก	มลรัฐอิลลินอยส์	สหรัฐฯ
พื้นที่	 :	1.1	ล้านตารางฟุต	
ผู้ด�าเนินการ	:	Digital	Realty	บริษัทสัญชาติอเมริกัน
ที่พัฒนาและให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์	

ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้ เป ็นโรงพิมพ์เก่าที่น�ามา
ปรับปรุงใหม่	ปัจจุบนัเจ้าของตกึคอื	Digital	Realty	Trust	 
เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้ย่านการเงินของ
นครชิคาโก	 มีบริษัทรายใหญ่มาเช่าพื้นที่หลายราย	 เช่น	
IBM,	CenturyLink,	Facebook	and	TelX	เป็นต้น
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อันดับ 9 Next Generation
 Data Europe

ที่ตั้ง	 :	เมอืงนวิพอร์ท	แคว้นเวลส์	สหราชอาณาจักร 
พื้นที่	 :	750,000	ตารางฟุต	
ผู้ด�าเนินการ	:	Next	Generation	Data	Ltd.	บริษัท
อังกฤษที่ด�าเนินธุรกิจให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์

ดาต้าเซน็เตอร์แห่งนีส้ร้างเสร็จในปี	2541	เป็นดาต้า
เซน็เตอร์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียโุรป	ปัจจุบนั	บริษัท	BT	และ	 
Logica	เป็นลูกค้าหลักที่ใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้	

อันดับ 10  NAP of the Americas

ที่ตั้ง	 :	เมืองไมอามี	มลรัฐฟลอริดา	สหรัฐฯ
พื้นที่	 :	750,000	ตารางฟุต	
ผู้ด�าเนินการ	:	Terremark	Worldwide	Inc.	บริษัทที่ 
ด�าเนนิธรุกจิให้บริการดาต้าเซน็เตอร์	ซึง่เป็นบริษัทในเครือ 
ของ	Verizon	Communications	ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคม 
และอินเตอร์เน็ตรายใหญ่ของสหรัฐฯ

ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี	 2544	 ตั้งอยู่ 
ย่านดาวน์ทาวน์ของเมืองไมอาม	ี Verizon	 ได้เข้ามาซื้อ 
ในปี	2554	

แม้ว่าดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก	7	ใน	
10	 แห่งจะอยู่ในสหรัฐฯ	 แต่เอเชียก็เริ่มมีการสร้างดาต้า
เซ็นเตอร์ขนาดใหญ่แล้วเช่นกัน	ส�าหรับประเทศไทย	เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดดาต้าเซ็นเตอร์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล	

ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล	 บีโอไอให้การส่งเสริมฯ	 
ประเภทกจิการ	7.9.2.3	กจิการนคิมหรือเขต	Data	Center	 
ซึ่งจัดเป็นกิจการในกลุ่ม	 A1	 ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8	ปีโดยไม่จ�ากัดวงเงินภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น	 และยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร	

นคิมหรือเขต Data Center ทีไ่ด้รับการส่งเสริมฯ 
จะต้องเป็นไปตามเงือ่นไขต่างๆ ตามทีก่�าหนด เช่น มพ้ืีนที ่
ส�าหรับให้บริการ Data Center ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร  
มีบริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีบริการ เช่น 
บริการดูแลระบบ บริการ Backup เครื่อง Server ของ
ลูกค้า บริการ Disaster Recovery Services เป็นต้น 
มีการวางสายส่ือสารแบบความเร็วสูงจากเขต	 Data	 
Center	ไปยงัศนูย์กลางส่ือสารโทรคมนาคมทัง้ในประเทศ
และระหว่างประเทศอย่างน้อย	4	วงจร	มีเส้นทางส�ารอง
ในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ขึ้นต่อกัน	 มีระบบปรับอากาศ 
ทีม่ปีระสิทธภิาพสูงพร้อมระบบส�ารอง	ต้องได้รับมาตรฐาน	
ISO/IEC	27001	ด้าน	Data	Center	เป็นต้น	ผู้ที่สนใจ
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัการลงทนุในกจิการนคิม	หรือ
เขต	Data	Center	สามารถค้นหาได้จากเวบ็ไซต์ส�านกังาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	www.boi.go.th	หรือ
ติดต่อ	head@boi.go.th	

ที่มา: Top 10 Biggest data centers from around 
the world, www.cbronline, April 2, 2015

“บีโอไอให้ก�รส่งเสริมฯ

ประเภทกิจก�ร 7.9.2.3 

กิจก�รนิคมหรือเขต Data Center 

ซึ่งจัดเป็นกิจก�รในกลุ่ม A1 

ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภ�ษีเงินได้

นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่จำ�กัดวงเงินภ�ษี”



คุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
อดีตเลขาธิการบีโอไอ คนที่ 8
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50 ปีบีโอไอ
สุนันทา อักขระกิจ

หากกล่าวถึงบุคคลที่เคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ	
เป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	
อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 อดีตเลขาธิการ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม	
(สภาพัฒน์)	และอดตีเลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน	(บีโอไอ)	คงจะเป็นใครไปไม่ได้	นอกจาก 
คุณจักรมณฑ์	 ผาสุกวนิช	 อดีตเลขาธิการบีโอไอ 
คนที	่8	ซึง่ถอืเป็นบคุคลหนึง่ทีม่คีวามสามารถสูง	ท�าให้
ได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในด้าน 
เศรษฐกิจของประเทศ

ในวาระครบรอบ	 50	 ปีบีโอไอ	 วารสารส่งเสริม 
การลงทุนได้รับเกียรติจากคุณจักรมณฑ์	 สละเวลา 
บอกเล่าถงึประสบการณ์การท�างานว่าท�าอย่างไรถงึประสบ
ความส�าเร็จเช่นทุกวันนี้ได้

10 ปีกบับโีอไอ 10 เดอืนในต�าแหน่งเลขาธิการ
ส�าหรับผมท�างานที่บีโอไอเพียง	10	ปีเท่านั้น	แต่ 

คุน้เคยกบัผู้บริหารบโีอไอมาก	เนือ่งจากขณะทีอ่ยูส่ภาพัฒน์ 
ในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวางแผนอุตสาหกรรม	 ต้องเป็น

ผู้แทนของสภาพัฒน์	 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการทุกครั้ง	เพราะเป็นหน้าที่โดยตรง	และ
ทีส่�าคญัท่านสถาพร	กวติานนท์	เป็นหวัหน้าเก่าผมขณะที่
ท�างานอยู่สภาพัฒน์	ซึ่งบีโอไอในสมัยนั้นยังเป็นตึกเล็กๆ	
ตัง้อยูบ่นถนนราชด�าเนนิ	จนกระทัง่ย้ายไปอยูต่กึกสิกรไทย	 
ย่านพหลโยธิน	ผมก็ยังไปร่วมประชุมด้วยเสมอ

ครบเครื่องแวดวง 
อุตสาหกรรม
กับจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
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หลังจากท่านสถาพรได้รับการแต่งตัง้เป็นเลขาธกิาร 
บีโอไอ	 ท่านก็ชวนผมไปท�างานด้วย	 ผมก็ตอบตกลง	
เนื่องจากงานที่ท�าอยู่มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน	 ต่างกันตรงที ่
สภาพัฒน์	 เน้นเร่ืองการวางแผน	 ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ	 
แต่ทีบ่โีอไอต้องปฏบิตัด้ิวย	ซึง่ผมมองว่าเป็นงานทีท้่าทาย
ความสามารถของผมอย่างมาก

ระยะเวลา	 10	 ปีที่ท�างานอยู่กับบีโอไอ	 พบว่า	 
ข้าราชการบีโอไอมีความรู้ความสามารถมาก	 เก่งกัน 
ทุกคน	 เช่น	 ท่านอรรชกา	 ท่านชุตาภรณ์	 ท่านไพโรจน์	 
ท่านวาณี	ท่านจักรชัย	ท่านชีระ	ฯลฯ	ทุกท่านที่กล่าวมา 
ล้วนแต่มีความสามารถสูง	 และผมก็ได้เรียนรู ้งาน 
จากหลายๆ	 ท่าน	 โดยเฉพาะท่านชีระ	 (อดีตเลขาธิการ
บีโอไอ	 คนที่	 6)	 ซึ่งท่านเป็นคนเก่งและแม่นย�าเร่ือง 
กฎระเบียบต่างๆ	ผมก็ได้เรียนรู้ในส่วนนี้ด้วย

ส่วนท่านสถาพร	(อดีตเลขาธิการบีโอไอ	คนที่	7)	 
เมื่อท่านขึ้นเป็นเลขาธิการบีโอไอ	 ท่านก็ได้ด�าเนินการ
ปรับปรุง	 และปรับเปลี่ยนเรื่องต่างๆ	 ในบีโอไอ	 รวมถึง 
การจัดงานบีโอไอแฟร์เมื่อปี	2538	ท�าให้บีโอไอมีชื่อเสียง 
เป็นที่ รู ้ จักอย่างกว้างขวาง	 ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคน
อาจจะรู้สึกค่อนข้างกลัวที่จะมาติดต่อกับบีโอไอ	 แต่ 

ท่านสถาพรได้พลิกโฉมบีโอไอให้เป็นหน่วยงานที่ใคร 
ก็เข้ามาได้	มีหลักเกณฑ์	และหลักการที่เป็นมาตรฐาน	
โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิประโยชน์เป็นไปโดยเปิดเผย	 
และโปร่งใส

นอกจากนี้บีโอไอยังด�าเนินการจัดโรดโชว์ไปยัง 
ประเทศต่างๆ	 โดยมีภาคเอกชนร่วมเดินทางไปด้วย	 
จะเห็นได้ว่าบีโอไอเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการ
โปรโมตด้วย	 ไม่ใช่เพียงรับเร่ืองมาแล้วพิจารณาว่า 
จะให้สิทธิประโยชน์หรือไม่ให้	 กล่าวคือบีโอไอไป 
เคาะประตูบ้านคนอื่น	 และยังท�าเร่ืองส่งเสริมให้ 
นกัลงทนุไทยไปลงทนุในต่างประเทศด้วย	ซึง่เร่ืองต่างๆ	
เหล่านี้เร่ิมขึ้นในสมัยท่านสถาพรทั้งหมด	 และผมก ็
เข้าท�างานที่บีโอไอแล้ว

ในสมัยของท่านสถาพร	 ยังเป ิดโอกาสให้ 
ข ้าราชการได ้แสดงออกอย ่างเต็มที่ทั้ งศักยภาพ 
และพลัง	 ซึ่ งไม ่ใช ่การรอรับค�า ส่ังเหมือนระบบ 
ราชการทั่วๆ	 ไป	 จึงท�าให้บีโอไอเป็นหน่วยงาน 
ที่มีความทันสมัย	 มีชื่อเสียงเป็นที่ รู ้ จักทั้งในและ 
ต่างประเทศ	 รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเช่น	 
กัมพูชา	 มาเลเซีย	 ฯลฯ	 ต้องขอมาดูงานว่าบีโอไอ 
ท�าอย่างไรถึงสร้างชื่อเสียงได้	 ประกอบกับในช่วงนั้น
สถานการณ์ด้านต่างๆ	 ของไทยอยู่ในเกณฑ์ดี	 ไม่มี
ปัญหาอะไรมากนัก	 แม้จะมีการปฏิวัติบ้างก็ไม่ได้ 
ส่งผลกระทบแต่อย่างใด	 กล่าวโดยรวมคือสภาพ
เศรษฐกิจของไทยค่อนข้างดี	 และยังเป็นดาวเด่น 
ในกลุ่มอาเซียนด้วย

นอกจากนี้ท่านสถาพรยังมีความสัมพันธ์ที่ดี 
กับคนภายนอก	 โดยเฉพาะกับภาคเอกชนซึ่งท่านจะ 
รู้จักเป็นจ�านวนมาก	ดงันัน้การจะท�าอะไรจึงเป็นเร่ืองง่าย 
ท�าให้บีโอไอโดดเด่นยิ่งขึ้น	 มีการเปิดส�านักงานใหม่
ในต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอีกหลายแห่ง	 พร้อมกับขยาย
กิจกรรมในแต่ละประเทศด้วย	เพื่อให้เกิดความตื่นตัว 
และพร้อมอยู่ตลอดเวลา	 ในการให้บริการนักลงทุน 
ที่สนใจ

“ข้�ร�ชก�รบีโอไอ 

มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถม�ก  

เก่งกันทุกคน และผมได้เรียนรู้ง�น 

จ�กหล�ยๆ ท่�น”
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การท�างานทีบ่โีอไอ	ท�าให้ผมได้รับความรู้เร่ืองต่างๆ	
อย่างหลากหลาย	และยังท�าให้ผมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง 
ขึ้นอีกด้วย	 ทั้งนี้เกิดจากการที่ได้พบเห็น	 และลงมือ 
ปฏิบัติจริง	ก็ยิ่งท�าให้มีความรู้มากขึ้น

บีโอไอช่วยสร้างประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
บโีอไอตัง้ขึน้มาตัง้แต่สมยัจอมพลสฤษดิ	์ธนะรัชต์	 

ตามค�าสั่งคณะปฏิวัติคือ	ตั้งใจจะให้บีโอไอเป็นหน่วยงาน 
ที่มีดาบอาญาสิทธิ์อยู ่ในมือ	 สามารถอนุมัติอนุญาต 
เร่ืองต่างๆ	 ได้	 ซึ่ง	 50	 ปีที่ผ่านมาผมถือว่าประสบ 
ความส�าเร็จมากและอยู่ในเกณฑ์ดีหากเทียบกับประเทศ 
อืน่ๆ	แม้ทีผ่่านมาจะมนีกัวชิาการบางท่านออกมาเรียกร้องว่า 
บีโอไอลดภาษีให้โดยไม่เกิดประโยชน์ ซ่ึงตรงนี้ต้องมา
พิจารณากันว่า สิ่งที่ได้มากับสิ่งที่อาจจะไม่ได้เลย เมื่อ
เปรียบเทียบกันแล้วแตกต่างกันหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่อง
ภาษีน้ัน บีโอไอจะให้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วก็จะต้อง
ช�าระภาษีในอัตราปกต	ิและโดยส่วนตวัผมมคีวามเหน็ว่า	
โครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริมฯ	มส่ีวนช่วยสร้างประเทศไทย
ให้เจริญเติบโตและก้าวหน้า

หากพิจารณาในภาคอุตสาหกรรม	 ในช่วงนั้นการ 
ส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 5-8	 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง	 และ	 
GDP	 เพ่ิมขึ้นร้อยละ	 7-8	 ต่อมาในช่วงที่เศรษฐกิจ 
เฟื่องฟูการส่งออกเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ	 15-16	 ต่อปี	 ซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ	 
จากบโีอไอ	และบางโครงการกไ็ม่ได้เกีย่วข้องกบัเร่ืองภาษี 
จากการที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยซักถามนักลงทุนต่างชาต ิ
โดยเฉพาะเร่ืองการให้	 Incentive	 ต่างๆ	 ก็เชื่อได้ว่า
ประเทศไทยไม่ได้เสียอะไรมาก	เมื่อเทียบกับส่วนที่ได้มา 
ในทางอ้อมส่ิงที่เราได้กลับมาค่อนข้างมาก	 และยังช่วย 
สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้า	 ที่เห็นได้ชัดเจน
คือ	 เราเปล่ียนจากภาคเกษตรที่เดิม	 ส่งออกร้อยละ	 
30-40	ต่อปี	เหลือเพียงร้อยละ	10	ต่อปี	เท่านั้น	โดย 
รถยนต์กลายเป็นสนิค้าส่งออกอันดบั 1 ซ่ึงหลายประเทศ 

ยังสงสยัในข้อนีว่้า “ท�าไมส่งออกรถยนต์จงึเป็นประเทศไทย” 
การที่เ ร่ืองดังกล่าวสามารถเกิดข้ึนได้เพราะบีโอไอ
กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาพัฒน์ ให้ความร่วมมอืกัน 
จึงท�าให้ประเทศไทยสามารถมายืนอยู่ในจุดนี้ได้

การทีท่กุอย่างประสบความส�าเร็จและเป็นไปด้วยดี
นั้น	 บีโอไอไม่สามารถด�าเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้	
แต่เป็นเพราะทกุหน่วยงานให้ร่วมมอืกนัเป็นอย่างด	ีรวมถงึ 
นโยบายของรัฐบาลที่มาจากหัวหน้ารัฐบาลที่ดี	 ฉะนั้น	 
10	ปี	ที่ท�างานกับบีโอไอ	ท�าให้ผมได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยว
เร่ืองราวต่างๆ	ได้มาก	ทีส่�าคญัคอื	ผมไปอยูใ่นยคุทีบ่โีอไอ 
ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย	 มีการจัดงาน 
บีโอไอแฟร์ที่คนทั้งประเทศรู้จัก	 และชื่อของบีโอไอ 
ก็ติดปากผู้คนตั้งแต่นั้นมา

ไม่เฉพาะแต่บีโอไอเท่านั้นที่โดดเด่น	 ท่านเลขาฯ	
สถาพรยังได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลทรงอิทธิพล 
อันดับ	 8	 ของประเทศไทยด้วย	 นั่นเป็นการพิสูจน์ว่า
เลขาธิการบีโอไอมีความส�าคัญในการเปลี่ยนแปลง	นับว่า 
บีโอไอโชคดีที่เลขาธิการแต่ละท่าน	 มีความเชี่ยวชาญ
ในเร่ืองต่างๆ	 แตกต่างกันท�าให้รากฐานของเราแข็งแรง 

“เลข�ธิก�รบีโอไอมีคว�มสำ�คัญ 

ในก�รเปลี่ยนแปลง บีโอไอโชคดี 

ที่เลข�ธิก�รแต่ละท่�น มีคว�มเชี่ยวช�ญ 

ในเรื่องต่�งๆ แตกต่�งกัน  

ทำ�ให้ร�กฐ�นของเร�แข็งแรง”
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ส่วนตวัผมเป็นเลขาธกิารเพียง	10	เดอืนเท่านัน้	จึงไม่ค่อย 
มีบทบาทมากนัก	 แต่การได้ท�างานที่นี่มีค่ากับผมมาก	 
และขอยกความดคีวามชอบให้ท่านเลขาฯ	สถาพร	ซึง่ท่าน
ช่วยกระตุน้และเปิดโอกาสให้พวกเราโดยเฉพาะข้าราชการ
ได้แสดงความรู้	ความสามารถอย่างเตม็ที	่และกล่าวได้ว่า 
เลขาธิการทุกท่านมีส่วนในการสร้างบีโอไอ	 ให้เติบโต 
มาจนถึงทุกวันนี้

ท�างานกับ 3 หน่วยงานที่แข็งแกร่ง
หากกล่าวถึงการท�างานของทั้ง	 3	 หน่วยงาน	

ประกอบด้วย	สภาพัฒน์	บโีอไอ	และกระทรวงอตุสาหกรรม 
นั้น	 สภาพัฒน์พ้ืนฐานในด้านต่างๆ	 แน่นอยู่แล้วเพราะ
เลขาธิการแต่ละท่านเป็นระดับกูรูทั้งส้ิน	 อาทิ	 อาจารย์
เสนาะ	อูนากูล	ดร.พิสิฏฐ	ภัคเกษม	ฯลฯ	และเมื่อผม 
เข้ามารับต�าแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์	 ท�าให้ไม่ต้อง
วางแผนอะไรมากนัก	 เพียงสานต่องานและมองในแง่มุม
ใหม่ๆ	 เพิ่มขึ้น	 เช่น	 เรื่องการท�ามาตรฐาน	 9	ประการ
ส�าหรับคนไทย	 โดยให้ความส�าคัญกับเร่ืองการศึกษา 
ที่มีการวางรากฐานไว	้ และเน้นเร่ืองสังคมให้เพ่ิมมากขึ้น	 
รวมถึงมีการเร่ิมท�าตัวชี้วัดทางด้านสังคมขึ้นเป็นคร้ังแรก	
ซึ่งในระยะเวลาต่อมามีการน�าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการ
อ้างอิง	 ท�าให้หลายคนเข้าใจผิดว่า	 สภาพัฒน์ดูเฉพาะ
เร่ืองเศรษฐกิจเท่านั้น	 แต่ในความเป็นจริงสภาพัฒน์ 

ท�าใน	3	เร่ืองหลักๆ	เพ่ือให้เกดิความมัน่คง	ประกอบด้วย	 
เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะทางด้านส่ิงแวดล้อมนัน้	อะไรกต็ามทีไ่ม่ดี 
ต่อสังคม	ผมถอืว่าเป็นส่ิงแวดล้อมด้วย	เช่น	ความเส่ือมเสีย 
ทางด้านสังคมศลีธรรมกเ็ป็นส่วนหนึง่	เพราะนัน่คอื	มรดก
ของลูกหลาน	หากเป็นเชงิฟิสิกส์	เช่น	การฝังขยะเกบ็เอาไว้	 
นี่คือภาระของลูกหลานแน่นอน	 ซึ่งนอกเหนือไปจาก 
การปล่อยน�้าเสียต่างๆ	นอกจากนั้นสังคมก็จะต้องอยู่กัน
อย่างมีความสุขด้วย	 หากสังคมเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
แบ่งแยกกัน	จะส่งผลท�าให้เศรษฐกิจของประเทศทรุดลง	 
ดังนั้นเราควรจะเอื้ออาทรต่อกัน	 และน�าหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้	ก็จะช่วยให้สังคมมีความสุขมากขึ้น

อย่างไรกต็ามหากจะกล่าวถงึการท�างานใน	3	หน่วยงาน 
ทีผ่มท�านัน้	สภาพัฒน์เป็น	Planner	บโีอไอ	เป็น	Promoter 
และกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น	Regulator	การท�างานที่

“ก�รทำ�ง�นใน 3 หน่วยง�นนั้น  

สภ�พัฒน์ เป็น Planner  

บีโอไอ เป็น Promoter  

และกระทรวงอุตส�หกรรม 

เป็น Regulator”
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กระทรวงอุตสาหกรรมนั้นจะเน้นเร่ืองการออกใบอนุญาต
ต่างๆ	 การออกกฎหมายเหมืองแร่	 กฎหมายโรงงาน	 
รวมถึงระบบการรับรองมาตรฐานต่างๆ	 ซึ่งแตกต่างจาก	
Planner	และ	Promoter	ฉะนั้นการที่ได้ท�างานในจุดนี้	 
ท�าให้ผมมีความรู้หลากหลายและมีมุมมองที่กว้างขึ้น	
ส�าหรับระยะเวลา	18	ปี	กับการท�างานที่สภาพัฒน์มีส่วน
ในการหล่อหลอมให้ผมมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโต
ในหน้าทีก่ารงานเป็นอย่างมาก	โดยเป็นผลสืบเนือ่งมาจาก
การมีเจ้านายที่ดี	ที่คอยสอนงานทุกอย่างให้

การท�างานในหน่วยงานราชการนั้น	 หากได้ท�างาน 
ในหน่วยงานที่ผู ้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
สามารถแสดงออกในเร่ืองการท�างานที่ถูกต้องได้อย่าง 
เต็มที่แล้ว	 ไม่ว่างานอะไรก็ตาม	 ผู้ใต้บังคับบัญชาจะให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 ซึ่งนับเป็นความโชคดีของผมที่
ได้ท�างานที่สภาพัฒน์	 นอกจากจะเป็นหน่วยงานที่มีคน
เก่งๆ	มาอยูร่วมกนั	ยงัได้รับการอบรมส่ังสอนว่า	“ต้องท�า
ในสิ่งที่ถูกต้อง”	และผมได้ยึดถือค�าสอนนั้นเป็นหลักการ
เสมอมาคือ	“ท�าในสิ่งที่ควรท�า และท�าในสิ่งที่เป็นธรรม”

ส่วนการเป็นหัวหน้าที่ดี	 ควรมีความรักและความ
ผูกพันกับลูกน้อง	 หากต้องการให้ลูกน้องท�างานดีก็ต้อง
สอนเขาหรอืท�าเป็นตวัอย่างให้เหน็	โดยเฉพาะทีส่ภาพัฒน์	 
เห็นได้ชัดเจนมาก	 หัวหน้าจะสอนงานตั้งแต่การเขียน 
จดหมาย	การจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม	
ฯลฯ	 จึงท�าให้เราได้ซึมซับเร่ืองราวต่างๆ	 ทั้งความคิด 
ความอ่าน	 วิธีการท�างาน	 ซึ่งตัวเราเองก็ต้องหมั่นสังเกต
ด้วย	และไม่จ�าเป็นต้องลอกเลียนแบบทุกอย่าง

ผมเองนั้นได้รับความรู้จากอดีตเลขาธิการและ 
หัวหน้าหลายๆ	 ท่าน	 เนื่องจากแต่ละท่านมีจุดเด่น	 
จุดแข็งต่างกัน	 โดยเฉพาะท่านสถาพรในเร่ืองของ 
การมองการณ์ไกล	การเจรจาพาที	ท่านเสนาะก็เป็นเรื่อง
แนวความคิดในการวางแผน	ดร.พิสิฏฐ	เรื่องการวางตัว	
การเจรจา	 ฯลฯ	 หากเราสามารถน�าจุดแข็งและจุดเด่น 
ของแต่ละท่านมาปรับใช้กบัการท�างาน	รวมถงึการด�าเนนิชวีติ 
ของเราได้	จะท�าให้เราประสบความส�าเร็จได้เร็วขึ้น

ฝากถึงทุกๆ คนในบีโอไอ ท�างานให้มีความสุข
และสนุก

ส�าหรับเรื่องที่จะขอฝากถึงทุกๆ	 คนในบีโอไอคือ	
หากจะท�างานให้มีความสุขและสนุกด้วย	 ต้องประกอบ
ด้วยหลัก	3	ประการดังนี้

ประการแรก ต้องพอใจในการท�างาน หรือมใีจรักงาน 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม	 ถ้าเรามีความสุขกับ 
การท�างาน	ก็จะท�าให้เราตั้งใจและเกิดความกระตือรือร้น 
ที่จะท�า	แต่ในความเป็นจริงมักพบปัญหาในหลายๆ	เรื่อง	
ทั้งจากหัวหน้า	 รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน	 หรือการไม่ได้รับ 
ความยตุธิรรม	โดยส่ิงเหล่านีเ้ป็นเร่ืองทีว่่า	“เราอย่าเอาตวั
ของเราเป็นหลัก”	ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	หากเราสู้ไม่ไหว
จริงๆ	ก็ขอย้ายตัวเอง	ในส่วนของบีโอไอไม่น่าจะมีปัญหา 
แบบนี้	 ฉะนั้นเราต้องยินดีและมีความสุขกับการท�างาน 
อยู่ตรงนั้นเป็นหลัก

ประการทีส่อง อย่าเก่ียงงาน	บางคนค่อนข้างจะถอืตวั 
งานนี้ไม่ชอบก็ไม่ท�า	อย่าท�าแบบนี้เด็ดขาด	ให้ยึดหลักว่า 
ลองท�าดูก่อน	 ถ้าท�าได้เราก็เกิดความหลากหลายที่มี
โอกาสได้ท�างานหลายอย่าง	 และหากงานนั้นเป็นหน้าที	่
ยิง่จ�าเป็นต้องท�าและท�าอย่างเตม็ทีด้่วย	เพราะนัน่อาจเป็น 
การทดสอบจากหวัหน้าซึง่เราจะไม่ทราบล่วงหน้า	ดงันัน้เมือ่
ได้รับมอบหมายงานอะไรมาควรท�าอย่างเตม็ใจ	และถ้าเหน็ 
อะไรผดิพลาดหรือไม่เหมาะสม	กส็ามารถแสดงความคดิเหน็ 
ได้	หากได้รับการยืนยันว่าถูกต้องก็ต้องท�าตามนั้น

ประการที่สาม ขอให้มีความขยัน	คนเราถ้าเดินไป 
ด้วยกัน	 อีกคนหนึ่งขยันมากกว่าโอกาสสร้างผลงานก็ม ี
มากกว่า	 และยังท�าให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่า	
เพราะว่า	 “คุณค่าของคน อยู่ที่ว่าเราท�างานได้มากน้อย
แค่ไหน” 

“ห�กจะทำ�ง�นให้มีคว�มสุขและสนุก 

ต้องพอใจในก�รทำ�ง�น หรือมีใจรักง�น

อย่�เกี่ยงง�น และมีคว�มขยัน”



คุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช  

อดีตเลขาธิการบีโอไอ คนที่ 8
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	 •	เกิดเมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2491

ประวัติการศึกษา
	 •	เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต	 California	 State	 
	 	 University,Northridge,	U.S.A.
	 •	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 •	ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	12
	 •	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตรการป้องกัน 
	 	 ราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	39
	 •	ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน 
	 	 วิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	11
	 •	หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
	 	 บริษัทไทย	(IOD):	-	2549	Director	Certification	 
	 	 Program	(DCP)	

ประสบการณ์ท�างาน
 ปี 2557 - 2558 
	 •	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 ปี 2549 - 2551 
	 •	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ปี 2547 - 2551 
	 •	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 ปี 2545 - 2547 
	 •	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
	 	 สังคมแห่งชาติ
 ปี 2544 - 2545 
	 •	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรรมการภาครัฐ
 ปี 2552 - 2555 
	 •	กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา
 ปี 2553 - 2554 
	 •	ประธานอนกุรรมการพิจารณาการปฏรูิปองค์การขนส่ง 
	 	 มวลชนกรุงเทพ
 ปี 2552 - 2554 
	 •	กรรมการทีป่รึกษาด้านเศรษฐกจิ	ส�านกันายกรัฐมนตรี
 ปี 2550 - 2551 
	 •	กรรมการข้าราชการพลเรือน
 ปี 2545 - 2547 
	 •	กรรมการข้าราชการพลเรือน
 ปี 2548 - 2551 
	 •	ประธานกรรมการ	ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลาง 
	 	 และขนาดย่อม

ประวัติส่วนตัว
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 ปี 2546 - 2552 
	 •	กรรมการนโยบายการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ปี 2546 - 2547 
	 •	กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 ปี 2545 - 2547 
	 •	กรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)
 ปี 2547 - 2557 
	 •	กรรมการกฤษฎีกา
 ปี 2554 - 2557 
	 •	กรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)
 ปี 2554 - 2557 
	 •	ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ 
	 	 ราชการ	เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
 ปี 2554 - 2557 
	 •	ประธานอนุกรรมการองค์การมหาชนและองค์กร 
	 	 รูปแบบอื่นในก�ากับของราชการ	 ฝ่ายบริหารที่มิใช ่
	 	 ส่วนราชการ	(อ.ก.พ.ร.	เฉพาะกิจ)
 ปี 2552 - 2557 
	 •	ประธานคณะกรรมการการก�าหนดต�าแหน่งระดับสูง 
  ของกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการรัฐวิสาหกิจ / เอกชน 
 ปี 2550 - 2551 
	 •	ประธานสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 ปี 2548 - 2552 
	 •	กรรมการอสิระประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
	 	 ค่าตอบแทนบริษัท	ไทยออยส์	จ�ากัด	(มหาชน)
 ปี 2548 - 2551 
	 •	ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 ปี 2547 - 2553 
	 •	กรรมการอสิระประธานกรรมการสรรหา	บริษัท	ปตท.	 
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)

 ปี 2547 - 2552 
	 •	กรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
 ปี 2547 - 2551 
	 •	กรรมการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
 ปี 2547 - 2551 
	 •	ประธานสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 ปี 2547 - 2551 
	 •	ประธานสถาบันยานยนต์
 ปี 2547 - 2551 
	 •	ประธานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 ปี 2547 - 2549 
	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	อววิา	(ประเทศไทย)	จ�ากดั
 ปี 2545 - 2551 
	 •	กรรมการตรวจสอบบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 ปี 2543 - 2547 
	 •	กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	อาหาร 
	 	 สยามจ�ากัด	(มหาชน)
 ปี 2553 - 2557 
	 •	ประธานกรรมการธนาคาร	 ซีไอเอ็มบี	 ไทย	 จ�ากัด	 
	 	 (มหาชน)
 ปี 2552 - 2557 
	 •	กรรมการอสิระ	และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	อนิโด 
	 	 รามาเวนเจอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน)
 ปี 2556 - 2557 
	 •	ประธานกรรมการ	 กรรมการอิสระและกรรมการ 
	 	 ตรวจสอบบริษัท	พี.ซ.ีเอส.แมชนี	กรุ๊ป	โฮลดิง้	จ�ากดั	 
	 	 (มหาชน)
 ปี 2556 - 2557 
	 •	คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	อัครา	 
	 	 รีซอร์สเซส	จ�ากัด	(มหาชน)
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ภาวะส่งเสริมการลงทุน
นุชนารถ	วงษ์เกษม

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนกรกฎาคม 2559

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงาน 
(คน)

ที่ตั้ง

หมวด 1	เกษตรกรรม	และผลิตผลทางการเกษตร

1 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

รกหมูสกัดชนิดผง
(PLACENTA	EXTRACT	POWDER)

1.11 76.02 10 ลพบุรี

2 ย่งล้งรับเบอร์	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแผ่นรมควัน 1.16 69.80 35 สุรินทร์

3 เอ	-	เบสท์	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เพาะปลูกพืชด้วยระบบ	HYDROPONICS 1.2 6.00 12 นครราชสีมา

4 กรีน	คอนเซอร์เวชั่น	โซลูชั่น	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงจากขยะ	(REFUSE	DERIVED	FUEL) 1.16.2 185.00 24 กรุงเทพฯ

5 นายแสวง	ศรีสุจริตพานิช
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติก	 6.12 102.50 114 ระยอง

6 สิทธินันท์	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	อังกฤษ)

ผลิตภัณฑ์ถั่วเขียว	พร้อมปรุง 1.17 48.94 15 ปทุมธานี

7 ช็อคโกแลทเค้ก	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์ 1.21 35.40 13 สระแก้ว

8 นายสมชัย	วงศ์รัตนวิจิตร
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์ 1.21 500.00 36 ตาก

9 เทรเซอร์	โปรดักส์	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ	เช่น	ที่นอนยางพารา	
หมอนยางพารา	เป็นต้น

1.16 113.80 421 ฉะเชิงเทรา

10 สยามซอร์บิทอล	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	บริติชเวอร์จิ้นไอร์แลนด์)

สารให้ความหวาน	ได้แก่	ซอร์บิทอลไซรัป
และมอลทิทอลไซรัป

1.11 23.50 71 นครราชสีมา

11 นายกรกฏ	เตติรานนท์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด	(WOOD	PELLET) 1.17 60.00 34 นครศรีธรรมราช

12 แพ็คฟู้ด	จ�ากัด	(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย	-	จีน)

สัตว์น้�าแช่แข็ง	อาหารกึ่งส�าเร็จรูป
แช่เย็น	และแช่แข็ง

1.11 1,690.00 500 นครศรีธรรมราช

13 นายประเวศ นันทิรุจ
(ร่วมทุนไทย	-	จีน)

เอทานอลร้อยละ	99.5 1.16.1 549.00 91 จันทบุรี

14 แอลแอลไอดี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ยางแท่ง	(BLOCK	RUBBER)	และ/หรือ	ยางผสม	
(COMPUNDED	RUBBER)

1.16 3,485.20 319 ชลบุรี

15 เอฟแอนด์เอฟฟู้ด	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่แปรรูปแช่แข็ง	เช่น	ไก่เสียบไม้แช่แข็ง	
และไก่หมักปรุงรสแช่แข็ง	เป็นต้น

1.17 365.70 450 สุพรรณบุรี

16 อุบลเกษตรพลังงาน	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมันส�าปะหลัง 1.13 772.00 51 อุบลราชธานี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนกรกฎาคม 2559
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงาน 
(คน)

ที่ตั้ง

17 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร	จ�ากัด
(โครงการที่	1)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว	ได้แก่	น้�ากะทิ	และ/หรือ	
น้�ามะพร้าว	บรรจุภาชนะผนึก

1.11 694.00 236 ประจวบคีรีขันธ์

18 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร	จ�ากัด
(โครงการที่	2)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว	ได้แก่	น้�ากะทิ	และ/หรือ	
น้�ามะพร้าว	บรรจุภาชนะผนึก

1.11 694.00 236 ประจวบคีรีขันธ์

19 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร	จ�ากัด
(โครงการที่	3)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้�ากะทิ	และ/หรือ	น้�ามะพร้าว	บรรจุภาชนะผนึก 1.11 694.00 236 ประจวบคีรีขันธ์

20 แพ็คฟู้ด	จ�ากัด	(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย	-	จีน)

อาหารพร้อมบริโภคแช่แข็ง	อาหารส�าเร็จรูป
และกึ่งส�าเร็จรูปแช่เย็นแช่แข็ง

1.11 527.00 500 สมุทรสาคร

21 ไทย	ฟู้ดส์	อาหารสัตว์	จ�ากัด
(โครงการที่	1)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์ 1.6 805.90 228 ปราจีนบุรี

22 ไทย	ฟู้ดส์	อาหารสัตว์	จ�ากัด
(โครงการที่	2)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์ 1.6 765.90 228 กาญจนบุรี

23 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สุกรขุน 1.5 525.20 97 ลพบุรี

หมวด 2	เหมืองแร่	เซรามิก	และโลหะขั้นมูลฐาน

1 ซินอี้	อินดัสเทรียล	จ�ากัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม	เช่น	HORNS
และ	LED	HOUSING	เป็นต้น

2.15 10.00 36 ฉะเชิงเทรา

2 ไทยมารีนโพรเทคชั่น	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ALUMINIUM	AMODE 2.15 72.00 11 นครปฐม

3 มากอตโต	จ�ากัด
(หุ้นเบลเยียมทั้งสิ้น)

ลูกบดเหล็กหล่อ
(GRINDING	BALLS)

2.15 900.00 120 สระบุรี

หมวด 3	อุตสาหกรรมเบา	และอุปกรณ์ขนส่ง

1 เอสไอเอ็มพี	ออร์โท	โซลูชั่นส์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

เฝือกชนิดต่างๆ 3.11.3 24.80 9 ชลบุรี

2 ซิกเนเจอร์	อิมแพ็ค	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	อินเดีย)

เครื่องประดับ 3.8 12.73 31 กรุงเทพฯ

3 MR.	FRITZ	KOHLER
(หุ้นนอร์เวย์ทั้งสิ้น)

เครื่องนุ่งห่ม	เช่น	เสื้อผ้าส�าเร็จรูป	เป็นต้น 3.1.4 25.20 7 ชลบุรี

4 MR.	HEE	HOUN,	PARK
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)

รากฟันเทียม	(DENTAL	IMPLANT) 3.11 70.00 20 กรุงเทพฯ

5 MS.	ZHAI	YUJIA
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

เครื่อง	NON	-	INVASIVE	ULTRASOUND	
TUMOR	ABLOTION	SYSTEM

3.9 265.80 165 ชลบุรี

6 ทีมพรีซิชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องมือแพทย์	ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	
และชิ้นส่วนส�าหรับเครื่องมือแพทย์	
งานอุตสาหกรรม	ยานพาหนะ	
และอุปกรณ์โทรคมนาคม

3.9,	
5.7	
และ 
5.5

708.00 350 ปทุมธานี

หมวด 4	ผลิตภัณฑ์โลหะ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์ขนส่ง
1 เซอร์เทค	คาริย่า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
การเคลือบผิว	
(SURFACE	TREATMENT)

4.4 143.00 156 พระนครศรีอยุธยา

2 ดีเค	-	ชไวน์เซอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพานหะ	เช่น	ชุดหุ้มเบาะ	
และแผงประตูรถยนต์	เป็นต้น

4.8.17 82.40 60 สมุทรปราการ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงาน 
(คน)

ที่ตั้ง

3 เนเด็ค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ	เช่น	CORE	PLATE
และ	FLANGE	เป็นต้น

4.1.3 58.80 43 นครราชสีมา

4 สเปเชียล	ดีไวซ์เซส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)

AIR	BAG	INTIATOR 4.8.8.3 39.20 24 สระบุรี

5 ทีบีเคเค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)

BRAKE	SET 4.8.9.7 218.90 17 ชลบุรี

6 บี.พี.มารีน	เอ็นจิเนียร์	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ต่อเรือขนาดต่�ากว่า	500	ตันกรอส	เช่น	
CATAMARAN	ขนาด	290	ตันกรอส	เป็นต้น

4.9 25.00 11 ไม่ระบุ

7 แอโร่เวิร์ค	คอมโพสิต	(เอเชีย)	จ�ากัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอากาศยาน	เช่น	COMPOSITE	
SEAT	BACK	เป็นต้น

4.11 21.50 35 ชลบุรี

8 เอสดีเอ	เทค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์	ชิ้นส่วนแม่พิมพ์	
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

4.5.2 87.00 38 สมุทรปราการ

9 โทดะ	โคเงียว	เอเชีย	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

FERRITE	COMPOUND 4.1 166.10 29 พระนครศรีอยุธยา

10 ไดโด	สิทธิผล	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนเหล็ก	เช่น	SPROCKET	ที่มีความหนา
ตั้งแต่	5.8	มิลลิเมตรขึ้นไป	เป็นต้น

4.1.2 195.00 20 ระยอง

11 ซีเอ็นซี	เทค	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ	ชิ้นส่วนพลาสติกกลึงฉีดขึ้นรูป	
และชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป

4.3
และ	6.12

118.00 89 สมุทรสาคร

12 มารูโกะ	รับเบอร์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์	ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	
และชิ้นส่วนยานยนต์

4.8.17
และ	6.6

379.00 60 ชลบุรี

13 มากอตโต	จ�ากัด
(หุ้นเบลเยียมทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเครื่องจักร	เช่น	VERTICAL	
ROLLER	MILL	PART	เป็นต้น

4.2 928.00 124 สระบุรี

14 ยูนิวานซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

TRANSFER	CASE 4.8
และ	6.4

413.90 51 ชลบุรี

15 เอฟเว่อร์	ไบร้ท	อินดัสเทรียล	จ�ากัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะฉีดขึ้นรูป	เช่น	CABINET
PULL,	CABINET	KNOB	เป็นต้น

4.1.3 382.00 450 ระยอง

16 จาโนเม่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(โครงการที่	1)	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น	-	ไต้หวัน)

ชิ้นส่วนพลาสติก	ส�าหรับจักรเย็บผ้า
ชิ้นส่วนจักรเย็บผ้า	อุปกรณ์จักรเย็บผ้า
และจักรเย็บผ้า

4.2 150.00 178 ชลบุรี

17 จาโนเม่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(โครงการที่	2)
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น	-	ไต้หวัน)

ชิ้นส่วนพลาสติก	ส�าหรับจักรเย็บผ้า
ชิ้นส่วนจักรเย็บผ้า	อุปกรณ์จักรเย็บผ้า
และจักรเย็บผ้า

4.2 150.00 178 ชลบุรี

18 จาโนเม่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(โครงการที่	3)
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น	-	ไต้หวัน)

ชิ้นส่วนพลาสติก	ส�าหรับจักรเย็บผ้า
ชิ้นส่วนจักรเย็บผ้า	อุปกรณ์จักรเย็บผ้า
และจักรเย็บผ้า

4.2 150.00 178 ชลบุรี

หมวด 5	อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส์
1 นางสาวสายใจ แดงจินดา

(ร่วมทุนจีน	-	ญี่ปุ่น)
ซอฟต์แวร์ 5.7 8.32 11 กรุงเทพฯ

2 อินสตารอยด์	จ�ากัด
(ร่วมทุนฝรั่งเศส	-	สิงคโปร์)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.32 8 ระยอง

3 MR.	LOO	KASIN
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8 1.20 7 กรุงเทพฯ

4 MR.	TADASHI	ISHIMARU
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.02 4 กรุงเทพฯ
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5 ไวซ์	ซอฟท์	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 33.17 45 กรุงเทพฯ

6 MR.	VIJAY	ANANTH
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 13.81 10 กรุงเทพฯ

7 ไออีลิท	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	ต่างชาติ)

ซอฟต์แวร์ 5.7 4.40 14 ภูเก็ต

8 MR.	SIMON	VIETRI
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8 3.00 10 กรุงเทพฯ

9 นายชาน	กี	เซก
(ร่วมทุนสิงคโปร์	-	มาเลเซีย)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8
และ
5.5

12.00 10 กรุงเทพฯ

10 ทีมพรีซิชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	และชิ้นส่วน
ส�าหรับงานอุตสาหกรรม	ยานพาหนะ	
และอุปกรณ์โทรคมนาคม

5.4
และ
5.5

460.00 375 ปราจีนบุรี

11 ไทย	ได	-	อิจิ	เซโก้	จ�ากัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์	-	ญี่ปุ่น)

RAMP	FOR	HARD	DISK	DRIVE 5.4.6.2 395.20 85 ชลบุรี

12 แคล	-	คอมพ์	พรีซิสชั่น
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติก	ส�าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า	
และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

5.3
และ
5.5

91.00 260 ชลบุรี

13 MR.	MARTIN	SJOGREN
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.00 15 ภูเก็ต

14 MR.	PING	HSIEN	LIN
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 6.40 35 กรุงเทพฯ

15 ยูนิเทค	ที	เอช	จ�ากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	เช่น	CONDUCTIVE	
TAPE,	INSULATION	TAPE	เป็นต้น

5.4.19 32.68 103 พระนครศรีอยุธยา

16 MR.	AKIHITO	MIZUNO
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.50 14 กรุงเทพฯ

17 เรียล	สมาร์ท	โซลูชั่นส์	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.84 17 กรุงเทพฯ

18 แอมพอส	โซลูชั่นส์	จ�ากัด
(ร่วมทุนเกาะเคย์แมน	-	สหรัฐฯ)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.85 88 กรุงเทพฯ

19 MR.	DAMIEL	ENDRES
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.50 26 กรุงเทพฯ

19 นิปปอน	ไซซิทส์	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 4.00 5 กรุงเทพฯ

20 ระยองวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 102.50 21 ระยอง

21 MR.	CHEN	GUOQIANG
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

เซลส์แสงอาทิตย์	(SOLAR	CELL)	
และแผงเซลส์แสงอาทิตย์	(SOLAR	PANEL)

5.4.2 124.00 90 ชลบุรี

หมวด 6	เคมีภัณฑ์	พลาสติก	และกระดาษ
1 นางสาวเกสร	แถมแก้ว

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
COMPOUNDED	PLASTICS 6.12 150.00 69 สมุทรปราการ

2 เอส.เอ	พรีซิชั่น	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติก	ส�าหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น	ยานยนต์	และเครื่องใช้ไฟฟ้า	เป็นต้น

6.6 220.00 73 ชลบุรี
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3 ไทย	ซุง	ซู	จ�ากัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติก	ส�าหรับอุตสาหกรรม 6.6 16.00 30 ชลบุรี

4 เคมีแมน	จ�ากัด 
(โครงการที่	1)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แคลเซียมออกไซด์	(CALCIUM	OXIED) 6.1 322.90 13 สระบุรี

5 เคมีแมน	จ�ากัด
(โครงการที่	2)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แคลเซียมออกไซด์	(CALCIUM	OXIED) 6.1 259.30 13 สระบุรี

6 พีทีที	ฟีนอล	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

EPOXY	RESIN 6.11 3,955.50 41 ระยอง

7 พีทีที	ฟีนอล	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

PHENOLIC	RESIN 6.11 801.20 21 ระยอง

8 แบ็กซ์เตอร์	แมนูแฟคเจอริ่ง	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

น้�ายาล้างไต 6.5 2,750.90 425 ระยอง

9 MR.	QUE	WEI	DONG
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

HIGHLY	DISPERSIBLE	SILICA 6.5 1,400.00 46 ระยอง

หมวด 7	กิจการบริการ	และสาธารณูปโภค
1 MR.	LAM	KWOK	WAI

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 11 กรุงเทพฯ

2 MR.	BENJAMIN	MICHAEL	PTAK
(ร่วมทุนไทย	-	เดนมาร์ก)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 7 ชลบุรี

3 อาร์ซีไอ	ซันลิท	แอดวานซ์	เคมิคอล	จ�ากัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ซามัว)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 120.00 16 ชลบุรี

4 รับเบอร์เทค	อินดัสเทรียล
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 1.10 5 ฉะเชิงเทรา

5 ทีที	เน็ตเวิร์ค	อินทิเกรชั่น
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น	-	สิงคโปร์)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 4.20 7 กรุงเทพฯ

6 ทีที	เน็ตเวิร์ค	อินทิเกรชั่น
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น	-	สิงคโปร์)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 2.10 3 กรุงเทพฯ

7 MR.	TAKASHI	OKADA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 6.00 5 กรุงเทพฯ

8 โทดะ	โคเงียว	เอเชีย
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 6 กรุงเทพฯ

9 กันตนา	ซาวด์	สตูดิโอ	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์	
(บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์)

7.21 75.00 50 กรุงเทพฯ

10 ซีโนสยามไบโอเทคนิค	จ�ากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

สารชอนดรอยด์ตินซัลเฟต	และโปรตีนผง	
ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

7.12.4 333.00 119 ลพบุรี

11 นายอู๋	เตียน	ซิน
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 20.00 8 กรุงเทพฯ

12 เอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ากัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนา 7.11 3.10 7 ระยอง
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13 MR.	TADAO	HIROSE
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 3 กรุงเทพฯ

14 ไมเนอร์	โฮเทล	กรุ๊ป	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 40.00 509 กรุงเทพฯ

15 นางบุษบาวดี	ศรลัมพ์
(ร่วมทุนไทย	-	ฟินแลนด์)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 8.70 2 กรุงเทพฯ

16 เอส.อี.ไอ.ไทย	โฮลดิ้ง	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 1.20 2 กรุงเทพฯ

17 MR.	HIDEYUKI	HAMAZAKI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.60 8 กรุงเทพฯ

18 ทีแอนด์จี	เซาท์	อีสต์	เอเซีย	จ�ากัด
(ร่วมทุนนิวซีแลนด์	-	เยอรมนี)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 29.90 1 กรุงเทพฯ

19 โคทส	เทรด	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์	-	อังกฤษ)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 15.00 9 สมุทรปราการ

20 ทีแอนด์จี	เซาท์	อีสต์	เอเชีย	จ�ากัด
(ร่วมทุนนิวซีแลนด์	-	เยอรมนี)

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 1.30 1 กรุงเทพฯ

21 โตโยะ	โซโกะ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 6 ชลบุรี

22 MR.	TOMOYUKI	TOMINAGA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 6.00 25 กรุงเทพฯ

23 MR.	TOMOYUKI	TOMINAGA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 4.00 5 กรุงเทพฯ

24 MR.	JEONGHAN	LEE
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 6 กรุงเทพฯ

25 MR.	BRENDAN	MICHAEL	GIBBONS
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 3 สมุทรปราการ

26 เอบีซี	โซลาร์	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	จีน)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 12.00 35 กรุงเทพฯ

27 เจนโตส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 17.10 4 ชลบุรี

28 MR.	SHINJI	KAMEYAMA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 4 สมุทรปราการ

29 เดอะ	คอมมูนิเคชั่น	เซลส์	แอนด์	
เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เดินเรือท่องเที่ยว	หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว 7.3 68.80 59 ไม่ระบุ

30 ซีพีพี	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 7.1.1.2 449.00 37 ประจวบคีรีขันธ์

31 วีนิไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย	-	สวิตเซอร์แลนด์	-	สหรัฐฯ)

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและไอน้�า 7.1 334.10 7 ระยอง

32 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	จ�ากัด	(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)

เขตอุตสาหกรรม 7.8.1 1,338.40 18 พระนครศรีอยุธยา

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม 32,748.30 9,419
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หาผู้ร่วมทุน
ภัทรกฤตย์	วิจิตรภัทร

หมายเหตุ
1.	 ตามที่ผู้สนใจทั้งไทยและต่างประเทศได้ติดต่อ 

ขอให้บีโอไอประกาศหาผู้ร่วมทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ	 
โดยทีอ่ตุสาหกรรมบางประเภทไม่อยูใ่นข่ายทีค่ณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุนจะให้การส่งเสริมฯ	

ฉะนั้นการแจ้งให้ทราบถึงความสนใจจึงเป็นการ 
เผยแพร่ให้มกีารเจรจาตดิต่อกัน และหากจะมกีารตกลง
ร่วมทุนกัน อาจกระท�าได้โดยไม่ได้รับการส่งเสริมฯ

2. บีโอไอมิได้มีส่วนเก่ียวข้องในการเจรจาธุรกิจ 
ทัง้สิน้ การพิจารณาร่วมทนุ/ร่วมธุรกิจ จงึเป็นการตดัสนิใจ 
ระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น 

บโีอไอไดรั้บการตดิตอ่จากบริษัททัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	แสดงความสนใจหาผูร่้วมทนุไทยในอตุสาหกรรม
ต่างๆ	ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทเหล่านี้

ลิทัวเนีย Aurimas	Zaleckas,	Export	Manager
MV	Group	และ	MG	Baltic’s	Companies
Tel:	+00370-61296795	
E-mail:	a.zaleckas@mvgroup.eu
ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในการพัฒนาธุรกิจ	ประกอบธุรกิจการค้าของบริษัท
(ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)

แคนาดา Ian	fletcher,	Managing	Director	MHRR	Consulting
955	Falkirk	Ave	North	Saanich	British	Columbia	Canada	V8L	5G8
Tel:	780	4777424
E-mail:	ifletcher@shaw.ca
ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในการจัดจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ	(LNG,	LPG)

จีน Mr.	Max	Sheng	China	Tianying	Inc.
Floor	10,	Build2,	Xinglian	Tech	Building,	No.1535,
Hongmei	Road,	Xuhui	District,	Shanghai,	China
Tel:	0086-21-31196868	Ext.88678
ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในการตั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ

อินเดีย Mr.	Ambrish	Jaipuria,	Managing	Director	Cosmo	Ferrites	Limited
517	DLF	Tower	A	Jasola	District	Centre	Jasola,	New	Delhi	110025
Tel:	+919816032741
E-mail:	sameer@cosmoferrites.com
ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในการผลิตชิ้นส่วน	Electromagnetic
เช่น	Choke,	Inductors,	และ	Transformers	เป็นต้น






