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แวดวง “บีโอไอ”

8 มีนาคม 2559

คุ ณ พั ล ลภ บุ ญ ศิ ริ ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ เ ศรษฐกิ จ การลงทุ น
ภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “นโยบายและ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่” โดยมีวิทยากรร่วมบรรยาย 4 ท่าน คือ
คุณสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อ�ำ นวยการกลุ่มนโยบายการลงทุน บีโอไอ
คุ ณ ชริ น ธำ � รงเกี ย รติ กุ ล ประธานสภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
คุณสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และคุณเทียบจิตต์
จันทรภูตผิ ลากร ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายกิจการสาขา สำ�นักงานสาขาสุราษฎร์ธานี
(บสย.) ณ โรงแรมกะตะ ซีบรีซ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

11 มีนาคม 2559
คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว และคณะ
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย พร้อม
บรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน และการจัดงานบีโอไอแฟร์
ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจัตุรัสจามจุรี

18 มีนาคม 2559
คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะผู้สื่อข่าว
จากประเทศญี่ปุ่น ณ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1 เมษายน 2559
คุณหิรญั ญา สุจนิ ยั เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ นายอเล็กซี ลีคาชอฟ
รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสนำ�คณะผู้แทนจาก
หน่วยงานทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนของรัสเซีย เดินทางมาเยือน
ประเทศไทย พร้อมหารือถึงความร่วมมือและแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การลงทุน ระหว่าง 2 ประเทศ ณ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
สุนันทา อักขระกิจ

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
วันที่

กิจกรรม

สถานที่

11 - 14 พ.ค. 59

“Subcon Thailand 2016”

พ.ค. 59*

โอกาสและสิทธิประโยชน์ส�ำหรับ กรุงเทพมหานคร
การลงทุนในท้องถิ่น

ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม
ไบเทค กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)

0 2553 8111 ต่อ 6108,
6163 และ 8339

ส�ำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย
การลงทุน

0 2553 8111

หมายเหตุ : * วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
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สังคมผู้สูงอายุ

คนธรส เหลาประดิษฐ์

สังคมสูงอายุ

กับความท้าทายใหม่ของประเทศไทย

โลกของเราได้ เ ข้ า สู่ สั ง คมสู ง อายุ (Aging
Society) ตั้งแต่ปี 2538 โดยประเทศพัฒนาแล้ว
อาทิ สหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือได้เข้าสู่สังคม
สูงอายุสมบูรณ์แบบแล้ว ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่น
ได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือ เป็นสังคมสูงอายุระดับ
สุดยอด ซึ่งมีประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 30
ของประชากรทัง้ หมด ในส่วนของประเทศไทยได้
กลายเป็นสังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว
สาเหตุที่ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะพัฒนาแล้วหรือไม่
กำ�ลังเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
เป็นผลโดยตรงมาจากการพัฒนาทางการสาธารณสุข
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งช่วยให้คนมีอายุ
ยื น ยาวขึ้ น ประกอบกั บ การคุ ม กำ � เนิ ด อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทำ�ให้เกิดปรากฏการณ์การเกิดและ
6
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ตายต่�ำ จากทีใ่ นอดีตมีอตั ราการเกิดและตายสูงกว่า
ในปัจจุบันมาก
ทัง้ นี้ การวัดว่าประเทศหนึง่ เป็นสังคมสูงอายุหรือไม่
มาจากการคำ�นวณสัดส่วนประชากรสูงอายุต่อประชากร
ทัง้ หมด หากมีสดั ส่วนประชากรอายุมากกว่า 65 ปีมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 7 หรือประชากรอายุมากกว่า 60 ปีมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 10 ถือได้ว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว
หากมีสดั ส่วนมากกว่าร้อยละ 14 คือสังคมสูงอายุสมบูรณ์
แบบ และหากมีมากกว่าร้อยละ 20 นับได้ว่าเข้าสู่สังคม
สูงอายุระดับสุดยอด

สถานการณ์สังคมสูงอายุในประเทศไทย
และอาเซียน

สำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติได้จดั ทำ�การสำ�รวจประชากร
สูงอายุมาแล้ว 5 ครั้ง โดยครั้งแรกดำ�เนินการสำ�รวจในปี
2537 ครัง้ ที่ 2-5 ในปี 2545 2550 2554 และ 2557 ตามลำ�ดับ
จากการสำ�รวจโดยสำ�นักงานสถิติฯ ที่ผ่านมา พบว่า
ประเทศไทยมีจำ�นวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วและเห็นได้ชดั โดยปี 2537 มีผสู้ งู อายุคดิ เป็น
ร้อยละ 6.8 ของประชากรทัง้ ประเทศ ปี 2545 2550 2554
เพิม่ ขึน้ เป็น ร้อยละ 9.4, 10.7 และ 12.2 ตามลำ�ดับ และ
ในปี 2557 เพิม่ ขึน้ เป็น ร้อยละ 14.9 ของประชากรทัง้ หมด
หรือเท่ากับผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,699 คน เป็นชาย
4,514,812 คน (ร้อยละ 45.1) และหญิง 5,499,887 คน
(ร้อยละ 54.9)
วิวฒ
ั นาการของสังคมสูงอายุไทยจะดำ�เนินไปอย่าง
รวดเร็ว โดยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบ”
อีกเพียงไม่ถงึ สิบปีขา้ งหน้า และประมาณปี 2561 จะเป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ
มากกว่าเด็ก และประชากรสูงอายุจะมีสัดส่วนประมาณ
1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด
เมือ่ เปรียบกับประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ปัจจุบนั
มีเพียงสิงคโปร์และไทยเท่านัน้ ทีถ่ อื ได้วา่ เข้าสูส่ งั คมสูงอายุ
แล้ว ส่วนประเทศอืน่ ทีม่ แี นวโน้มตามมา ได้แก่ เวียดนาม
อินโดนีเซีย เมียนมา และมาเลเซีย ตามลำ�ดับ ทัง้ นี้ โครงสร้าง
ประชากรอาเซียนทุกประเทศยังมีประชากรวัยแรงงาน
(15-64 ปี) เป็นกำ�ลังหลัก แต่ประชากรวัยเด็ก (0-14 ปี)

ของไทยและสิงคโปร์มนี อ้ ยกว่าอาเซียนอืน่ ๆ อย่างเห็นได้ชดั
การลดลงอย่างชัดเจนของภาวะเจริญพันธุ์ (Birth Rate)
มีผลโดยตรงต่อจำ�นวนประชากรเด็กในประเทศ และความเร็ว
ของการพัฒนาสังคมสูงอายุไปอีกขั้น โดยภายในอาเซียน
Birth Rate ของสิงคโปร์แตะระดับต่ำ�สุดเมื่อปี 2553 ที่
1.3 ต่อประชากรหนึง่ คน ในขณะทีไ่ ทยมีระดับต่�ำ รองลงมา
ที่ 1.6 เท่านั้น เช่นเดียวกัน การมีอายุยืนยาวขึ้นก็มีส่วน
สำ�คัญ โดยประชากรสิงคโปร์มอี ายุเฉลีย่ (Average Life
Expectancy) ประมาณ 81 ปี บรูไน 78 ปี ไทยและ
เวียดนาม 74 ปี ซึ่งนับได้ว่าสูงกว่าเมื่อ 50 ปีที่แล้ว
อย่างมากทีเดียว

“คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ ในอันดับที่ 34
ระดับปานกลางค่อนข้างดี”
จากการจัดอันดับ Global AgeWatch Index
2015 โดยองค์กร Helpage International ซึ่งได้น�ำ
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมจากแหล่งต่างๆ ทีน่ า่ เชือ่ ถือ
อาทิ UN, World Bank, WHO, ILO และ UNESCO มา
ประมวลคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในประเทศต่างๆ 4 ด้าน
ได้แก่ ความมั่นคงทางรายได้ สุขภาพ ความสามารถ
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำ�รงชีวิตของผู้สูงอายุ
ประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นอันดับที่ 34 จัดอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่อนข้างดี โดยได้รับคะแนนสูงในด้านสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะจากความพึ ง พอใจของผู้ สู ง อายุ ต่ อ บริ ก าร
ขนส่งสาธารณะ และความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมทางสังคม ส่วนใน
ด้านสุขภาพและความมัน่ คงทางรายได้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยคนไทยมีอายุเฉลี่ยที่คาดว่าจะยังมีสุขภาพดีประมาณ
76.7 ปี (แตกต่างจากอายุเฉลีย่ ปกติ ซึง่ จะไม่ค�ำ นึงถึงสุขภาพ
ผูส้ งู อายุ) จัดอยูใ่ นระดับดีกว่าค่ากลางของภูมภิ าคอาเซียน
เล็กน้อย
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ด้านความมัน่ คงทางรายได้ แม้จะมีจ�ำ นวนผูส้ งู อายุ
ที่มีฐานะยากจนจำ�นวนมาก แต่ยังได้อานิสงส์จากระบบ
เงินบำ�นาญยังชีพทีค่ รอบคลุมประมาณร้อยละ 81.7 แต่ใน
ด้านความสามารถของผูส้ งู อายุ ไทยได้คะแนนต่�ำ ทีส่ ดุ และ
ต่�ำ กว่าค่าเฉลีย่ ของอาเซียน อันเป็นผลมาจากความสำ�เร็จ
ทางการศึกษาในระดับต่ำ�ของประชากรสูงอายุของไทย

ปัญหาสังคมจากสังคมสูงอายุ

เมือ่ ประชากรสูงอายุมมี ากขึน้ ขณะทีป่ ระชากรวัยเด็ก
มีจ�ำ นวนลดลง จะทำ�ให้อตั ราพึง่ พิง (Dependency Ratio)
ของประชากรแต่ละกลุม่ เปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
การพึง่ พิงของประชากรสูงอายุตอ่ ประชากรวัยทำ�งาน ทัง้ นี้
สิงคโปร์และไทยมีอัตราการพึ่งพิงของวัยชราต่อวัยทำ�งาน
สูงถึงประมาณ 12 คนต่อประชากรวัยทำ�งาน 100 คน มากกว่า
อัตราเฉลี่ยของอาเซียน ที่ 8 คนต่อประชากรวัยทำ�งาน
100 คนมาก ซึ่งหมายถึงประชากรวัยทำ�งานที่จะต้อง
แบกรับภาระเลี้ยงดูประชากรวัยชราเพิ่มมากขึ้น

“ปัญหาใหญ่
ของผู้สูงอายุไทยคือ
การไม่มีเงินออม
หรือมีน้อยมาก
ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
ไปจนสิ้นอายุขัย”
สำ�หรับประเทศไทยพบว่ามีผสู้ งู อายุจ�ำ นวนไม่นอ้ ย
มีรายได้ต�่ำ กว่าเส้นความยากจน นอกจากนี้ พบว่ามีแนวโน้ม
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำ�พังคนเดียวและอยู่ตามลำ�พัง
กับคูส่ มรสมีสดั ส่วนสูงขึน้ จากเพียงร้อยละ 3.6 ในปี 2537
เป็นร้อยละ 10.4 ในปี 2557 การอยู่ตามลำ�พังมีผลต่อ
การดูแลระยะยาว ไม่ว่าจะในแง่ของผู้ดูแลหรือระบบการ
ดูแลเฝ้าระวังผู้สูงอายุ จึงอาจกล่าวได้ว่าปัญหาใหญ่ของ
ผูส้ งู อายุไทยคือ การไม่มเี งินออม หรือมีนอ้ ยมาก ไม่เพียงพอ
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ต่อการยังชีพไปจนสิ้นอายุขัย ทำ�ให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ต้องพึ่งพิงและอาศัยเงินจากลูกหลานเป็นหลัก แต่ปัญหา
คือรายได้จากลูกหลานก็อาจไม่เพียงพอในการดูแลผูส้ งู อายุ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มอายุ
ยืนยาวขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำ�ให้เกิดเป็นปัญหาสังคมตามมา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสังคมสูงอายุ

ผลกระทบทางตรงของสังคมสูงอายุต่อเศรษฐกิจ
การลงทุนอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ทาง คือ
1) ด้ า นอุ ป สงค์ อาจลดลงในภาพรวมสำ � หรั บ
ประเทศไทย เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
นอกจากนีร้ ปู แบบของการบริโภคก็จะเปลีย่ นไปจากเดิม โดย
สังคมผูส้ งู อายุจะทำ�ให้การบริโภคสินค้าและบริการกลุม่ ที่
เป็นการใช้จ่ายในครัวเรือน ได้แก่ เครื่องเรือนและ
ค่าใช้จา่ ยในบ้าน รวมถึงทีอ่ ยูอ่ าศัยและสาธารณูปโภคเพิม่
มากขึ้น ในขณะที่การอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการทำ�งาน เช่น
การรับประทานอาหารนอกบ้าน เสือ้ ผ้ารองเท้า มีแนวโน้ม
ที่ลดลง
2) ด้านอุปทาน การเป็นสังคมผูส้ งู อายุจะทำ�ให้ปญั หา
การขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตทวีความรุนแรงขึ้น
นอกเสียจากจะสามารถผลักดันให้ประชากรทีม่ อี ายุมากขึน้
มีส่วนร่วมในกำ�ลังแรงงานเพิ่มมากขึ้นต่อไป

“ปี 2558 ที่ผ่านมา
ได้ก่อตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุ
เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์”
ทั้งนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าของสังคมสูงอายุต่อ
เศรษฐกิจของประเทศคือ ผลกระทบทางอ้อม โดยทกี่ ล่าวมา
ข้างต้นดูเหมือนสังคมสูงอายุจะนำ�มาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่น่าพึงประสงค์นัก อย่างไรก็ดีอัตราการเกิดต่ำ�มีผลดี
ต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวของคนในประเทศให้
เพิม่ สูงขึน้ ทว่า ในระยะยาว การลดลงของกำ�ลังแรงงาน
ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำ�คัญจะส่งผลในทางลบต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ แม้ภาวการณ์
ขาดแคลนแรงงานจะทำ�ให้คา่ แรงปรับตัวสูงขึน้ ก็ตามที แต่
อาจไม่เพียงพอกับภาวะเงินเฟ้อทีจ่ ะตามมาจากการปรับขึน้
ของค่าแรงได้

นอกจากนี้ การมี ป ระชากรสู ง อายุ ยัง หมายถึ ง
รายได้ รั ฐ ที่ ล ดลงจากฐานภาษี ข องประเทศที่ แ คบลง
ในขณะทีร่ ายจ่ายเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะค่าใช้จา่ ยทางด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล การเพิ่มสวัสดิการ และ
เงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ หรือการนำ�เข้าเวชภัณฑ์จาก
ต่างประเทศมากขึ้นในอนาคต ซึ่งรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้
อาจนำ �ไปสู่ ก ารขาดดุ ล งบประมาณและการสะสมหนี้
สาธารณะได้ ดังเช่น ในญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศยุโรป
ตะวันตก เป็นต้น

นโยบายรัฐบาลด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย

ปัจจุบนั รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรวัยสูงอายุ โดยไดมีกฎหมาย
บัญญัติรับรองสิทธิของผูสูงอายุไวเปนการเฉพาะ คือ
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ ปี 2546 ซึ่งต่อมาในปี 2553
ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมเกีย่ วกับเบีย้ ยังชีพ และกระบวนการ
เบิกจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพ โดยมีเจตนารมณเ พือ่ ใหส ทิ ธิประโยชน
แกผูสูงอายุที่จะไดรับการชวยเหลือจากรัฐ ทั้งในดานการ
คุมครอง สงเสริม และสนับสนุน เพื่อตองการพัฒนา
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ผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น สามารถที่จะพึ่งพา
ตนเองได
ในปี 2558 ที่ผ่านมา จึงได้มีการก่อตั้งกรมกิจการ
ผู้ สู ง อายุ เป็ น ส่ ว นราชการมี ฐ านะเป็ น กรมในสั ง กั ด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 เพื่อเป็น
หน่วยงานที่จะดำ�เนินการกิจการด้านผู้สูงอายุให้เป็นไป
ตามแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้อีกด้วย
นอกจากนี้ ภายใต้ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(ปี 2560-2564) สำ� นั ก งานพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ต่อคณะรัฐมนตรี โดยข้อหนึ่ง คือ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ซึ่งได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุซึ่ง
จะมีสัดส่วนสูงขึ้น ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟู
และดูแลสุขภาพ เพื่อชะลอการทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง
การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคม
สูงอายุ
สำ�หรับปัญหาความมัน่ คงทางรายได้ ซึง่ เป็นจุดสำ�คัญ
ที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รัฐบาลมีแนวทาง
แก้ไขปัญหาโดยเนน การออม โดยรัฐได้ออกพระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแหงชาติ ปี 2554 และจัดตัง้ คณะกรรมการ
กองทุนการออมแหง ชาติแล้ว นอกจากนี้ ในส่วนการสราง
หลักประกันรายได ได้มีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมใน
ปัจจุบัน ได้แก่ การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพ ซึ่งเป็นอัตราแบบ
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ขั้นบันไดตามอายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เบี้ยยังชีพ
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำ� ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพของผู้สูงอายุ

หนทางเดียวคือการอดออมตั้งแต่วัยทำ�งาน

ปัจจุบนั ประเทศไทยได้เข้าสูก่ ารเป็นสังคมสูงอายุมา
ครบ 10 ปีแล้ว สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยกำ�ลังเผชิญ
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วไปพร้อมๆ กับวิวฒ
ั นาการของ
สังคมสูงอายุ ทางออกเดียวที่จะบรรเทาปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้นได้คอื การอดออมตัง้ แต่ตอนทีย่ งั มีรายได้ คำ�ถาม
จึงอยู่ที่ว่าเราจะกระตุ้นให้คนวัยทำ�งานมีการออมและ
การลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีได้อย่างไร คำ�ตอบก็คือ ภาครัฐ
ในฐานะตั ว กลางบริ ห ารจั ด การจะต้ อ งเร่ ง จั ด ตั้ ง ระบบ
บำ�นาญแห่งชาติภาคบังคับ ซึ่งครอบคลุมคนทั้งประเทศ
ให้เร็วที่สุด ซึ่งระบบดังกล่าวควรถอดแบบมาจากกองทุน
บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ หรือ กบข. สำ�หรับข้าราชการ และ
กองทุนประกันสังคมสำ�หรับลูกจ้างในสถานประกอบการ
ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารจ่ า ยเงิ น สมทบโดยนายจ้ า งและ/หรื อ
ภาครัฐ ตลอดจนการสร้างความตระหนักรูถ้ งึ ความจำ�เป็น
ในการเตรียมการเพื่อการเกษียณให้แก่คนวัยแรงงาน
นอกจากนี้ นโยบายรัฐในด้านอืน่ ๆ ก็มคี วามสำ�คัญ
ไม่ยิ่งหย่อนกัน ได้แก่ การเข้ามาดูแลคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น โดยการให้บริการสาธารณะที่ออกแบบ
สำ�หรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ การเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตลอดจน
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่ในตลาดแรงงานให้ยาวนานขึ้น
เพื่อไม่นำ�ไปสู่ปัญหาสังคมต่อไป

สังคมผู้สูงอายุ

พลพัฒน์ นภาวรานนท์ / ศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์

ไทยสานฝันสู่การเป็น

ศูนย์กลางด้านสุขภาพของโลก

ปัจจุบันประชากรทั่วโลกหันมาให้ความสนใจ
ต่อสุขภาพของตนเองมากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ประกอบกับเทคโนโลยีดา้ นโภชนาการ
และการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น สถานการณ์ดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น
เป็นเงาตามตัว

ทีม่ กี �ำ ลังซือ้ สูง จากสาเหตุดงั กล่าว ผูป้ ว่ ยและนักท่องเทีย่ ว
ในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงสนใจเดินทางไปรับการรักษา
ในต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำ�กว่า แต่มีการให้บริการ
ทีไ่ ด้มาตรฐานการรักษาในระดับสากล ซึง่ หนึง่ ในประเทศ
ที่มีบริการทางสุขภาพคุณภาพดีและค่าบริการไม่สูงมาก
ก็คอื ประเทศไทย ดังนัน้ ความต้องการดังกล่าว จึงถือเป็น
โอกาสสำ�หรับประเทศไทย ในการสานฝันเพือ่ เป็นศูนย์กลาง
ด้านสุขภาพโลก

WHO (World Health Organization) ได้เก็บ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อประชากร 1 คนในปี 2556
ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก พบว่านอร์เวย์เป็นประเทศ
ที่มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อประชากรสูงที่สุดถึง 9,700
เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน สูงกว่าประเทศไทยถึง 36.6 เท่า
แต่ถงึ อย่างนัน้ บริการด้านสุขภาพซึง่ เป็นบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสุขภาพและชีวติ คน ผูร้ บั บริการจึงยังคงต้องการได้รบั
บริการที่ดีและมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับบริการ
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ค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพของแต่ละประเทศทั่วโลก

ที่มา www.worldbank.org

“สะท้อนจากที่รัฐบาล
ได้บรรจุประเด็นการสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศ ด้วยธุรกิจบริการสุขภาพ
จากผู้ป่วยต่างชาติ
ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9”
จากวิกฤติสู่โอกาส จุดเริ่มต้นนโยบาย
ศูนย์กลางด้านสุขภาพ

อาจจะกล่ า วได้ ว่ า นโยบายการส่ ง เสริ ม ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ (Medical Hub)
เป็นแนวความคิดในการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสของ
วงการสุขภาพไทยอย่างแท้จริง โดยจุดเริม่ ต้นของนโยบาย
12 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ดังกล่าวเกิดจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ซึ่งใน
ช่วงเวลาดังกล่าว การส่งออกสินค้าที่เป็นแหล่งรายได้
สำ�คัญของประเทศลดลงเป็นอย่างมาก หน่วยงานภาครัฐ
จึงจำ�เป็นต้องหาหนทางในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
และการส่งออกบริการโดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพเป็นหนึง่
ในแนวทางที่น่าสนใจในเวลานั้น เพราะการบริการด้าน
สุขภาพของไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอยู่แล้ว ประกอบกับธุรกิจบริการ
ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาล ที่ขยายตัวอย่างมาก
ในช่ ว งก่ อ นเกิ ด วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา
จำ�นวนผูใ้ ช้บริการลดลง ทำ�ให้มคี วามสามารถในการบริการ
ทางการแพทย์เหลืออยู่เป็นจำ�นวนมาก ดังนั้นผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพ จึงจำ�เป็นต้องหากลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ในปี 2544 รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเล็งเห็นความ
สำ�คัญของอุตสาหกรรมสุขภาพ จึงมีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านสาธารณสุข นับตัง้ แต่การขยายหลักประกัน
สุขภาพให้ครอบคลุมการดูแลคนไทยทั้งประเทศ ภายใต้
นโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” ซึง่ ส่งผลให้มกี ารใช้บริการ
รักษาพยาบาลเพิม่ ขึน้ และมีนโยบายในการผลักดันให้ไทย
เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ เพื่อดึงดูดให้ชาวต่างชาติจาก
ทัว่ โลก เดินทางเข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาล และบริการ
ด้านสุขภาพในประเทศไทย และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศ และก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในอีกทางหนึ่ง
โดยสะท้อนจากที่รัฐบาลได้บรรจุประเด็นการสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศ ด้วยธุรกิจบริการสุขภาพจากผูป้ ว่ ยต่างชาติ
ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
และได้วางวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
ของเอเชียภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2547 - 2551)

อุตสาหกรรมสุขภาพ ไม่ ใช่เพียงแค่การบริการ

แม้วา่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้กำ�หนดแนวทางการพัฒนา
ใน 4 มิติ คือ (1) บริการรักษาพยาบาล (2) บริการส่งเสริม
สุขภาพ (3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการแพทย์
แผนไทย และ (4) การแพทย์ทางเลือก แต่ในความเป็นจริงแล้ว
อุตสาหกรรมสุขภาพมีขอบข่ายที่กว้างกว่านั้น
การศึกษาของมูลนิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจ
การคลั ง ในโครงการจั ด ทำ � ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเจาะลึ ก
อุตสาหกรรมเป้าหมาย กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมเพือ่ สุขภาพ
ได้แบ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพ
ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้ลักษณะของอุตสาหกรรมว่าเป็น
การผลิตหรือเป็นการบริการ และวัตถุประสงค์ของกิจการ
ว่าเป็นกิจการเพือ่ เสริมสุขภาพ (Wellness) หรือเป็นกิจการ
เพื่อการบำ�บัดรักษา (Sickness) ดังรูป

การแบ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพ
เสริมสุขภาพ (Wellness)

บริการ

บริการบ้านพัก
และศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ

บำ�บัดรักษา (Sickness)
บริการเวชสำ�อาง
บริการทางการแพทย์/
โรงพยาบาล

บริการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
บริการพำ�นักระยะยาว

สปาและนวดแผนไทย

ยาแผนโบราณ

อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ยาแผนปัจจุบัน

อุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาสุขภาพ

เครื่องสำ�อาง
ที่มา สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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1. กลุม่ อุตสาหกรรมบริการเพือ่ เสริมสุขภาพ เป็น
ธุรกิจบริการทีเ่ น้นการสร้างสุขภาพและชีวติ ความเป็นอยูท่ ด่ี ี
ซึง่ ประกอบด้วยบ้านพักและศูนย์สวัสดิการผูส้ งู อายุ ศูนย์
ฟื้นฟูสุขภาพ ที่พำ�นักระยะยาว (Long Stay) สปาและ
นวดแผนไทย และสถานเวชสำ�อาง
2. กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมบริ ก ารเพื่ อ บำ � บั ด รั ก ษา
เป็นการให้บริการรักษาโรค ซึ่งธุรกิจที่เข้าข่ายในกลุ่มนี้
คือ สถานพยาบาล และสถานเวชสำ�อาง
3. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเสริมสุขภาพ
เป็นการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพือ่ การบำ�รุงรักษาสุขภาพ
หรือเพื่อเสริมความงาม ได้แก่ การผลิตเครื่องสำ�อาง
อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ และยาแผนโบราณ
4. กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ บำ � บั ด รั ก ษา
เป็นการผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้
ในการรักษาโรค รวมถึงการผลิตยาทั้งแผนโบราณและ
แผนปัจจุบันเพื่อใช้ในการรักษาโรค

จากรูปดังกล่าว จะสังเกตว่ามีบางธุรกิจ เช่น ยา
แผนโบราณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น อยู่ในส่วน
การเสริมสุขภาพ และการบำ�บัดรักษา เนื่องจากธุรกิจ
ดังกล่าวครอบคลุมขอบข่ายทั้งสองมิติ ยกตัวอย่างเช่น
ยาสลายลิ่มเลือดเป็นยาที่ช่วยในการรักษาโรคเส้นเลือด
ในสมองตีบและโรคหัวใจ ในขณะที่ยาบำ�รุงไขข้อเป็นยาที่
ช่วยชะลอความเสื่อมของไขข้อต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งช่วย
ลดโอกาสในการเกิดโรคไขข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ เป็นต้น

ทรัพยากรไทย ปัจจัยสำ�คัญของการยกระดับ
อุตสาหกรรมสุขภาพสู่ระดับโลก

เพือ่ ให้เข้าใจเหตุผลในการผลักดันนโยบายส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ เราต้องวิเคราะห์
ศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงบริบทต่างๆ ทีจ่ ะช่วย
ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำ�เนินนโยบายดังกล่าว

ศักยภาพของอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศไทย
ทั้งภาพรวมและรายสาขา
เครื่องสำ�อาง

ยาแผนปัจจุบัน

อุปกรณ์ทางการแพทย์
และรักษาสุขภาพ
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4.25 บริการเสริมสุขภาพ
(Wellness)
3.25

3.5
ยาแผนโบราณ

ที่มา สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

3.5

บริการทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

จากการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาพ
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง พบว่า
ประเทศไทยมี ค วามได้ เ ปรี ย บทั้ งในภาคการผลิ ต และ
บริการ โดยความได้เปรียบในส่วนการบริการเพือ่ เสริมสร้าง
สุขภาพ เกิดจากการที่ประเทศไทยมีทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การทำ�ธุรกิจในลักษณะดังกล่าว กล่าวคือ อุปนิสัยของ
คนไทยทีม่ คี วามโอบอ้อมอารีและมีจติ บริการทีด่ ี ส่งผลให้
มีทรัพยากรมนุษย์ ทีส่ ามารถพัฒนาเพือ่ รองรับการบริการ
การมีสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ ที่ยัง
สมบูรณ์และเหมาะสมกับการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ และมีองค์ความรู้
ในด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งการผลิตยาสมุนไพร และ
การนวดแผนไทย ซึ่ งได้ รั บ การยอมรั บในระดั บโลก
นอกจากนั้น กฎระเบียบและข้อบังคับยังมีความเข้มงวด
น้อยกว่าหลายประเทศ และค่าครองชีพที่ไม่สูงมากนัก
ปัจจัยเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจบริการ
ที่เสริมสร้างสุขภาพ

“ข้อมูลรายได้ของโรงพยาบาล
ที่อยู่ ในตลาดหลักทรัพย์
ในช่วงปี 2546 - 2557
พบว่ามีการเติบโต
ปีละกว่าร้อยละ 30 โดยรายได้เพิ่ม
จากประมาณ 3,000 ล้านบาท
ในปี 2546
เป็นราว 57,000 ล้านบาท
ในปี 2557”
ในขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิต
วัตถุดิบสำ�หรับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
เช่น ผัก ผลไม้ และสมุนไพร เป็นต้น เนือ่ งจากประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมเป็นพื้นฐาน ประกอบกับ
ลักษณะภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสมต่อการทำ�การเกษตร ส่งผล

ให้ ป ระเทศไทยสามารถผลิ ต พื ช ผลทางการเกษตรได้
หลากหลายและมีจ�ำ นวนมาก นอกจากนั้นความเข้มแข็ง
ในการวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
จากธรรมชาติของประเทศไทย ซึง่ มีสว่ นช่วยในการผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เช่น
เครือ่ งสำ�อางจากสมุนไพร ยาสมุนไพร เป็นต้น

การวิจัยพัฒนาและทรัพยากรมนุษย์
ตัวแปรสำ�คัญสำ�หรับอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์และบริการ
ทางการแพทย์

สำ�หรับอุตสาหกรรมที่ยังมีโอกาสในการพัฒนา
ศั ก ยภาพ แต่ ยั ง ต้ อ งอาศั ย การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ
คือ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
อุ ต สาหกรรมการบริ ก ารทางการแพทย์ โดยถึ ง แม้ ว่ า
ประเทศไทยจะมีการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ แต่
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ใน
ระดับพื้นฐาน เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย กระบอก
ฉีดยา เป็นต้น
การผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง
ยังคงประสบปัญหาในเรือ่ งการวิจยั และพัฒนา การขาดแคลน
บุคลากรในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
(Biomedical Engineering) และการนำ�ผลการวิจัยไป
สูต่ ลาด (Commercialization) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
มีความได้เปรียบ เนื่องจากเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ในด้านอุตสาหกรรมอยู่เป็นจำ�นวนมาก ทั้งใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
โดยเฉพาะในส่วนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สามารถต่อยอด
จากอุตสาหกรรมดังกล่าวได้
ขณะที่อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์นั้น ภาค
เอกชนของไทยมีศกั ยภาพในระดับสูง เนือ่ งจากมีคณ
ุ ภาพ
ในการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการให้บริการ
เฉพาะทาง และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของ
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โลกในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ นอกจากนี้ ความต้องการ
ในการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยจากชาวต่างชาติ
เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยประเมินว่า
อัตราการรักษาพยาบาลของคนไข้ชาวต่างชาติในโรงพยาบาล
เอกชนของไทยทั้งหมดน่าจะมีประมาณ 2.81 ล้านครั้ง
หรือเพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 10.2 ซึง่ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้
รายได้ของโรงพยาบาลเอกชนเติบโตอย่างรวดเร็ว สะท้อน
จากข้อมูลรายได้ของโรงพยาบาลทีอ่ ยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์
ในช่วงปี 2546 - 2557 พบว่า มีการเติบโตปีละกว่าร้อยละ
30 โดยรายได้เพิม่ จากประมาณ 3,000 ล้านบาทในปี 2546
เป็นราว 57,000 ล้านบาทในปี 2557
อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางการแพทย์ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมบริ ก ารทางการแพทย์ โดยผลสำ � รวจ
ของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2557 พบว่ากระทรวง
สาธารณสุขขาดแคลนแพทย์กว่า 12,000 ตำ�แหน่ง อีก
ข้อมูลที่สำ�คัญ คือ ในปี 2558 อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรของไทย คือ 1 : 2,000 ในขณะที่มาตรฐานโลก
อยู่ที่ 1 : 1,500 คน และเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มี
เศรษฐกิจในระดับเดียวกัน ประเทศไทยถือว่ามีแพทย์
จำ�นวนน้อย อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขกำ�ลัง
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการเพิม่ ความสามารถในการผลิต
แพทย์เข้าสูอ่ ตุ สาหกรรม ซึง่ คาดว่าจะช่วยให้ไทยมีจ�ำ นวน
แพทย์ต่อประชากรได้ตามมาตรฐานในปี 2565
16 วารสารส่งเสริมการลงทุน

สำ�หรับอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบันเป็น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพต่ำ�ที่สุดในอุตสาหกรรมสุขภาพ
ทั้งหมดจากการประเมินของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง โดยปัจจุบันบทบาทของประเทศไทย
ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน
นั้นเป็นผู้ผลิตยาสำ�เร็จรูปเป็นหลัก กล่าวคือ เป็นการนำ�
ตัวยาสำ�คัญและวัตถุดบิ มาจากต่างประเทศเพือ่ ผสม และ
ผลิตเป็นยาสำ�เร็จรูป ในส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ�ที่
สำ�คัญ เช่น การวิจัยและพัฒนา การผลิตสารออกฤทธิ์
สำ�คัญในตัวยา (Active Pharmaceutical Ingredient:
API) มักไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากปัญหาหลาย
ประการ
ประการแรก คือ การทำ�วิจยั และพัฒนาต้องใช้เงิน
ลงทุนและเทคโนโลยีระดับสูง ใช้เวลานาน และมีความเสีย่ ง
ต่อความล้มเหลวสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตเลือกที่จะนำ �เข้า
วัตถุดิบซึ่งมีต้นทุนต่ำ� โดยเฉพาะการนำ�เข้าจากจีนและ
อินเดีย เนื่องจากประเทศดังกล่าวมีตลาดขนาดใหญ่และ
มีความสามารถของบุคลากรในประเทศและเทคโนโลยีสูง
ประการที่สอง คือ การขาดแคลนทรัพยากรใน
การวิจยั และพัฒนา ทัง้ ในแง่ของการขาดแคลนบุคลากรที่
ทำ�วิจัยและพัฒนา โดยประเทศไทยสามารถผลิตเภสัชกร
ได้ปีละประมาณ 1,000 คน แต่ยังขาดแคลนเภสัชกรใน
กลุ่มวิจัยและพัฒนา และห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab
Services) ยังขาดแคลนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
ปัญหาทีส่ �ำ คัญอีกประการหนึง่ คือ กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการผลิตยาแผนปัจจุบนั ไม่เอือ้ ต่อการผลิตยาในประเทศ
เช่น ขั้นตอนในการวิจัยทางคลินิก (Clinical Research)
การขึ้นทะเบียนตำ�รับยา และการนำ�ออกสู่ตลาด ภายใต้
พ.ร.บ. ยา มีความซับซ้อนและความล่าช้าในการดำ�เนินการ
และการไม่อนุญาตให้ผลิตยาทีอ่ ยูใ่ นการคุม้ ครองสิทธิบตั ร
ภายใต้ พ.ร.บ. สิทธิบตั ร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกำ�ลังดำ�เนินการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ เพือ่

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายาแผนปัจจุบันในประเทศไทย
มากขึ้น

“บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุน
ในกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์
และชิ้นส่วนโดยให้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นเวลา 3 หรือ 8 ปี
ตามระดับเทคโนโลยี”
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพ
มุ่งเป้ายกระดับคุณภาพและเทคโนโลยี

ภายหลังจากการปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน
ปี 2558 กิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุน จะให้
ความสำ�คัญต่ออุตสาหกรรมที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทย
ให้ ก้ า วพ้ น การเป็ น ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง โดย
อุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพก็ เ ป็ น หนึ่ งในเป้ า หมายที่ บี โ อไอ
ต้องการยกระดับให้มคี ณ
ุ ภาพและเทคโนโลยีทสี่ งู ขึน้ เพือ่
ให้อตุ สาหกรรมสุขภาพ เป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมทข่ี บั เคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
สำ�หรับอุตสาหกรรมการผลิต บีโอไอให้การส่งเสริมฯ
ในกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วน โดยให้สิทธิ
และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นเวลา 3 หรือ
8 ปี ตามระดับเทคโนโลยีของเครื่องมือแพทย์และระดับ
ความเสีย่ งของเครือ่ งมือแพทย์ ส่วนการผลิต API อาหาร
ทางการแพทย์ หรืออาหารเสริม จะให้สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นเวลา 8 ปี เนือ่ งจากเล็งเห็นว่า
เป็นกิจการต้นน้�ำ ทีส่ �ำ คัญและยังขาดแคลนผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวในประเทศไทย แต่ในการผลิตยาแผนปัจจุบนั และ
แผนโบราณ ซึ่งมีการผลิตโดยทั่วไปแล้ว จะไม่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส่วนภาคบริการสุขภาพ บีโอไอให้ส่งเสริมฯ ใน
กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ โดยให้สิทธิและประโยชน์อื่นที่

ไม่ใช่การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนกิจการบริการ
อื่นๆ รวมถึงโรงพยาบาลไม่ได้รับการส่งเสริมฯ เนื่องจาก
เป็นธุรกิจที่ดำ�เนินการเป็นการทั่วไปอยู่แล้ว อีกทั้งการให้
การส่งเสริมฯ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้ามา
ประกอบธุรกิจ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการไทย
นอกจากนั้น บีโอไอยังให้ส่งเสริมฯ ในกิจการที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมสุขภาพ เช่น การวิจัยและพัฒนา
กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ กิจการบริการฆ่าเชื้อ กิจการ
ขนส่งทางอากาศ เป็นต้น โดยหากได้รับการส่งเสริมฯ
จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5
หรือ 8 ปี เนื่องจากกิจการสนับสนุนเหล่านี้จะเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมด้านสุขภาพเติบโต
ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น
จากการดำ�เนินนโยบายส่งเสริมฯ ในช่วงปี 2558
ที่ ผ่ า นมา พบว่ า บี โ อไอได้ อ นุ มั ติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วน 24
โครงการ เงินลงทุนกว่า 8,200 ล้านบาท โครงการทีน่ า่ สนใจ
เช่น การผลิตรากฟันเทียม อุปกรณ์ในการยึดและเจาะ
กระดูก ลิ้นหัวใจเทียม เป็นต้น
นอกจากนัน้ ยังอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมฯ กิจการศูนย์
ฟื้นฟูสุขภาพ 3 โครงการ เงินลงทุน 240 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบันบีโอไออยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องในการปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุน ในส่วน
ของอุตสาหกรรมสุขภาพให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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บูรณาการการทำ�งาน ก้าวสำ�คัญ
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ

ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะพยายามสนับสนุน
และส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ กิจการ
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ แต่ความสำ�เร็จในการเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนั้น รัฐบาลของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้ด�ำ เนินการในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพ ดังนี้
การกำ�หนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำ�คัญของประเทศ
โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ในหลั กการต่ อ ข้ อเสนอของกระทรวงอุ ต สาหกรรมใน
การกำ�หนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะเป็นกลไก
สำ�คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของไทย (New Engine
of Growth) ซึ่ ง หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย
คือ อุ ต สาหกรรมการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ และได้ ตั้ ง
คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดนี้จะมีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุน
และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ซึ่งคณะกรรมการได้
ตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร โดยมีเลขาธิการของ
บีโอไอเป็นประธาน คณะอนุกรรมการชุดนี้จะทำ�หน้าที่
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนและพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรทั้งในส่วนภาคการผลิต
และภาคบริการ
การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ โดยได้ตงั้ คณะกรรมการอำ�นวย
การพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน
Medical and Wellness Tourism โดยมีรัฐมนตรี
18 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ท่องเทีย่ วและกีฬาเป็นประธาน และมีผแู้ ทนจากทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องเป็นกรรมการ วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ
ชุดนี้ คือ บูรณาการการทำ�งานระหว่างผู้เกี่ยวข้องใน
ภาคท่องเที่ยวและภาคสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนให้
ประเทศไทยก้าวสูก่ ารเป็นประเทศชัน้ นำ�ในด้านการท่องเทีย่ ว
และบริการสุขภาพ บีโอไอได้มสี ว่ นร่วมในคณะอนุกรรมการ
ชุดหนึ่งภายใต้คณะกรรมการชุดนี้ โดยมีบทบาทในการ
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารลงทุ นในอุ ต สาหกรรม
บริการทางการแพทย์
จากความพยายามของรัฐบาลในการบูรณาการ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมสุขภาพ ส่งผล
ให้ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมสุขภาพถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในระดับ
นโยบาย เพือ่ ผลักดันให้มกี ารปรับปรุงและแก้ไข ซึง่ จะเป็น
กลไกที่สำ�คัญในการนำ�ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
ด้านสุขภาพอย่างแท้จริง
ที่มาข้อมูล
1. รายงานการศึกษา เรือ่ ง “โครงการจัดทาํ ยุทธศาสตร์และเจาะลึก
อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมเพือ่ สุขภาพ (Healthcare
Industries)” โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
2. Website รัฐบาลไทย
https://www.thaigov.com
3. Website ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
https://www.kasikornresearch.com
4. Website PPTV
http://www.pptvthailand.com
5. Website Post Today
http://www.posttoday.com
6. Website HFocus.org
http://www.hfocus.org
7. Website World Bank
http://data.worldbank.org

สังคมผู้สูงอายุ

ศัลยา อักษรมัต / สุกัญญา คำ�ภา

เทคโนโลยีสเต็มเซลล์

ความหวังใหม่ในการเอาชนะความชรา
ในยุคข้อมูลข่าวสาร หลายท่านมักจะได้ยนิ คำ�ว่า
สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเซลล์ตน้ กำ�เนิดในสือ่
ต่างๆ ไม่วา่ จะผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ผ่านทางโทรทัศน์
ผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ หรือแม้แต่ผา่ นเพือ่ นร่วมงาน
ส่วนมากจะกล่าวถึงประโยชน์หรือความเป็นไปได้ใน
การใช้เซลล์ตน้ กำ�เนิดรักษาโรค การชะลอวัย หรือแม้แต่
การนำ�ไปใช้ในเรือ่ งความสวยความงาม เป็นส่วนผสม
ในเครื่องสำ�อาง
ในด้านการแพทย์ปัจจุบันที่มีความรุดหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว การใช้เซลล์ตน้ กำ�เนิดเพือ่ รักษาโรคต่างๆ จึงเป็นเรือ่ ง
ทีไ่ ด้รบั ความสนใจอย่างแพร่หลาย โดยเริม่ มีการศึกษาวิจยั
พัฒนาเรือ่ งนีก้ นั อย่างจริงจัง โดยคาดว่าในอนาคตเทคโนโลยี
นี้ จะมีบทบาทสำ�คัญในการรักษาโรค และชะลอความชรา
ให้แก่ประชากรโลก ทีเ่ ริม่ เข้าสูภ่ าวะสังคมผูส้ งู อายุกนั แล้ว
จึงทำ�ให้เกิดธุรกิจที่ให้บริการในการเก็บรักษาสเต็มเซลล์
(Stem Cell Banking) เพื่อนำ�ไปใช้ในการรักษาโรคและ
ฟื้นฟูร่างกายเมื่อเวลาที่ร่างกายเจ็บป่วยหรือแก่ชรา

สำ�หรับในประเทศไทย ปัจจุบนั มีผใู้ ห้บริการในการ
เก็บรักษาสเต็มเซลล์ 5 บริษทั โดยมี 2 บริษทั ทีด่ �ำ เนินการ
โดยคนไทย ซึง่ ทีมงานวารสารส่งเสริมการลงทุนได้มโี อกาส
สัมภาษณ์ 1 ใน 2 บริษัทของคนไทยที่ให้บริการในด้านนี้
ได้แก่ บริษทั กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำ�กัด โดยได้รบั เกียรติ
จากนายแพทย์วรี พล เขมะรังสรรค์ ประธานกรรมการบริหาร
มาให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ การนำ�ไปรักษา
และชะลอความชรา รวมทัง้ การต่อยอดไปถึงขัน้ สร้างอวัยวะ
ทดแทน

นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำ�กัด
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ประวัติความเป็นมาของ
บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำ�กัด

ก่อนอืน่ ผมขอเล่าถึงความเป็นมาทีท่ �ำ ให้สนใจในด้าน
เทคโนโลยีเซลล์ตน้ กำ�เนิด หรือสเต็มเซลล์ ผมจบการศึกษา
ทางด้านสูตนิ ารีแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
จากการที่ได้ศึกษาทางด้านสูตินารีจึงทำ�ให้มีความใกล้ชิด
กับเรื่องสเต็มเซลล์ โดยในประเทศไทยสูตินารีแพทย์มี
บทบาทสำ�คัญมากต่อการเก็บสเต็มเซลล์ เนอื่ งจากการเก็บ
สเต็ ม เซลล์ จ ะเก็ บ จากเลื อ ดสายสะดื อ หรื อ เนื้ อ เยื่ อ
สายสะดือของทารก ซึ่งจะทำ�โดยสูตินารีแพทย์เท่านั้น
หลังจากนั้นจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์
ในด้านการจัดตั้งธนาคารเนื้อเยื่อและการปลูกถ่ายเซลล์
ที่ National University of Singapore และจบการศึกษา
ด้วยเกียรตินิยม
เมือ่ กลับมายังประเทศไทย ก็ได้ผนวกความรู้ ร่วม
คิดค้นและวิจยั กับทีมแพทย์และกลุม่ ศาสตราจารย์ทางด้าน
เซลล์ต้นกำ�เนิด และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเซลล์ตน้ กำ�เนิดอีก 2 ท่านคือ รศ.ดร. รังสรรค์ พาลพ่าย
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยี ตัวอ่อนและเซลล์ตน้ กำ�เนิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเป็นประธานชมรม
สเต็มเซลล์แห่งประเทศไทย และนายแพทย์จ�ำ รัส สกุลไพศาล
ผูก้ อ่ ตัง้ ศูนย์เทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลมหาราช
จังหวัดนครราชสีมา และเป็นสูตนิ ารีแพทย์ อันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทยทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งการทำ�เด็กหลอดแก้ว
และได้รว่ มกันก่อตัง้ บริษทั กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำ�กัด ขึน้
เมื่อปี 2553

เมือ่ ช่วงก่อนการก่อตัง้ บริษทั นัน้ การเก็บสเต็มเซลล์
เลือดมีราคาแพงประมาณ 140,000 บาท เนือ่ งจากบริษทั
ที่จัดเก็บสเต็มเซลล์ต้องซื้อแฟรนไชส์มาจากมาเลเซียและ
สหรัฐฯ พอมาศึกษาเองจึงพบว่าต้นทุนการจัดเก็บมีราคา
ถูกกว่านัน้ มาก ในปีแรกบริษทั จึงลดราคาให้คนไทยเหลือ
เพียงครึง่ หนึง่ จากราคาในขณะนัน้ แต่เนือ่ งจากเป็นบริษทั
น้องใหม่และเป็นบริษทั คนไทย ระยะแรกคนไทยจึงไม่คอ่ ย
เชือ่ ถือบริษทั คนไทยด้วยกันเอง จะเชือ่ บริษทั ทีเ่ ป็นแฟรนไชส์
จากต่างประเทศมากกว่า บริษทั จึงต้องเริม่ เปิดตัวด้วยการ
เก็บสเต็มเซลล์จากรกหรือเนื้อเยื่อจากรก เพื่อสร้างความ
แตกต่างเพราะเป็นบริษัทแห่งเดียวที่สามารถเพาะเลี้ยง
สเต็มเซลล์ได้ ซึ่งราคาถูกกว่าสเต็มเซลล์จากเลือด และ
สเต็มเซลล์เนื้อเยื่อสามารถนำ�ไปใช้ได้กับหลายโรค เช่น
หัวใจ ปอด ตับ ไต ส่วนสเต็มเซลล์เลือดจะใช้ได้เฉพาะ
โรคเลือดเท่านั้น

การพัฒนาเทคโนโลยีสเต็มเซลล์

ผมขออธิบายว่า สเต็มเซลล์คือ ต้นกำ�เนิด (The
Nature’s Miracle) เป็นเซลล์ต้นแบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย์ เป็นเซลล์ที่มีคุณค่า
มหาศาล และสามารถค้นพบได้จากภายในร่างกายของ
เราเอง โดยมีความพิเศษและแตกต่างจากเซลล์ทั่วๆ ไป
3 ประการทีส่ �ำ คัญคือ เป็นเซลล์ทยี่ งั ไม่มหี น้าทีเ่ ฉพาะใดๆ
สามารถแบ่งตัวเองได้ตลอดเวลา และมีการพัฒนาหรือ
เจริญเติบโตไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ มากมายในร่างกายได้

ห้องปฏิบัติการเพื่อคัดแยกสเต็มเซลล์
20 วารสารส่งเสริมการลงทุน

การคัดแยก

“การแพทย์ ในปัจจุบันเริ่มหันมาใช้เซลล์
บำ�บัดโดยการนำ�เซลล์ต้นกำ�เนิด
ไปทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพไป”
เซลล์ต้นกำ�เนิดมีหน้าที่คอยซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อม
ไปเรียกว่า “เซลล์ซอ่ มเซลล์” โดยจะแบ่งตัวและพัฒนาไป
เป็นเซลล์ตา่ งๆ ทดแทนเซลล์ทเี่ สือ่ มไป เช่น เซลล์กล้ามเนือ้
เซลล์เม็ดเลือด และเซลล์หัวใจ เป็นต้น เมื่ออายุมากขึ้น
เซลล์ตน้ กำ�เนิดในร่างกายจะสร้างน้อยลง ทำ�ให้เราเกิดโรคจาก
ความเสือ่ มของร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน โรคไขข้ออักเสบ
โรคตับแข็ง โรคหัวใจ โรคไตวาย และโรคความจำ�เสือ่ ม ซึง่
การแพทย์ในปัจจุบนั เริม่ หันมาใช้เซลล์บ�ำ บัดโดยการนำ�เซลล์
ต้นกำ�เนิดไปทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพไป เพื่อชะลอและ
ฟืน้ ฟูความเสือ่ มของอวัยวะต่างๆ รวมทัง้ คงความอ่อนเยาว์
ได้นานขึ้น
ชนิดของเซลล์ต้นกำ�เนิด (Types of Stem Cell)
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 เซลล์ตน้ กำ�เนิดจากตัวอ่อน (Embryonic
Stem Cells : ESCs) เซลล์ต้นกำ�เนิดจากตัวอ่อน หรือ

ESCs ได้มาจากตัวอ่อนของมนุษย์ในระยะบลาสโตซิสต์
หมายถึง ตัวอ่อนที่เกิดขึน้ หลังการปฏิสนธิ ซึง่ มีอายุเพียง
3-5 วัน โดยเซลล์ต้นกำ�เนิดชนิดนี้จะสามารถแบ่งตัวได้
อย่างไร้ขดี จำ�กัด และพัฒนาไปเป็นเซลล์ทกุ ชนิดในร่างกาย
ได้แต่มขี อ้ ห้ามในการใช้ ESCs ในมนุษย์ เนือ่ งจากขัดต่อ
จริยธรรม จึงไม่มกี ารนำ�เซลล์ตน้ กำ�เนิดชนิดนีม้ าใช้ในทาง
การแพทย์
ประเภทที่ 2 เซลล์ตน้ กำ�เนิดเม็ดโลหิต (Hematopoietic
Stem Cell:HSCs) เซลล์ตน้ กำ�เนิดเม็ดโลหิต หรือ HSCs
พบได้ในเลือดสายสะดือของทารก (Cord Blood) ไขกระดูก
และกระแสเลือด เซลล์ตน้ กำ�เนิดชนิดนีจ้ ะสามารถพัฒนา
ไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดและภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่ในกรณี
ทีป่ ริมาณของ HSCs ไม่พอ จะต้องนำ�เซลล์ตน้ กำ�เนิดจาก
บุคคลอืน่ มาเพิม่ เติม เนือ่ งจากทางการแพทย์ยงั ไม่สามารถ
เพิ่มจำ�นวนเซลล์ต้นกำ�เนิดชนิดนี้ได้ ในการนำ�ไปใช้รักษา
โรคทุกโรคทีจ่ �ำ เป็นต้องปลูกถ่ายไขกระดูก เช่น โรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมีย (Leukemia) ธาลัสซีเมีย
(Thalassemia) ซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์
ประเภทที่ 3 เซลล์ ต้ น กำ � เนิ ด มี เ ซนไคมอล
(Mesenchymal Stem Cell:MSCs) เซลล์ต้นกำ�เนิด
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มีเซนไคมอล หรือ MSCs เป็นเซลล์ตน้ กำ�เนิดทีม่ ศี กั ยภาพ
ใกล้เคียงกับ ESCs กล่าวคือ สามารถแบ่งตัวได้อย่างไร้
ขีดจำ�กัด พร้อมกับพัฒนาไปเป็นเซลล์ตา่ งๆ ได้หลากหลาย
ทัง้ เซลล์กระดูก เซลล์กระดูกอ่อน เซลล์ตบั เซลล์ตบั อ่อน
และเซลล์เส้นประสาท โดยมีผลงานวิจยั ทางการแพทย์มากกว่า
3,000 เรือ่ งในระยะเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา พบว่าเซลล์ตน้ กำ�เนิด
มีเซนไคมอล หรือ MSCs มีแนวโน้มสำ�คัญในการนำ�ไป
รักษาโรคความเสื่อมต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด
โรคเบาหวาน โรคพาร์กนิ สัน โรคอัลไซเมอร์ โรคไขข้ออักเสบ
โรคกล้ามเนือ้ อ่อนแรง โรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคตับแข็ง
โรคพุ่มพวงหรือโรค SLE โรค GVHD
ด้วยคุณสมบัตพิ เิ ศษของเซลล์ตน้ กำ�เนิดมีเซนไคมอล
หรือเรียกย่อๆ ว่า MSCs จึงทำ�ให้มบี ริการทางการแพทย์
ทีร่ บั ฝากเซลล์ตน้ กำ�เนิดชนิดนีจ้ าก 2 แหล่งคือ จากเนือ้ เยือ่
สายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมัน
- เนือ้ เยือ่ สายสะดือ (Wharton’s Jelly) เนือ้ เยือ่
สายสะดื อ จะถู ก กำ � จั ด ทิ้ งไปภายหลั ง การคลอด ซึ่ ง
นักวิทยาศาสตร์ได้คน้ พบว่า เนือ้ เยือ่ ส่วนนีม้ เี ซลล์ตน้ กำ�เนิด
อยู่มากมาย และเป็นชนิด MSCs ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ
ร่างกาย เป็นเซลล์ต้นกำ�เนิดที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมที่สุด
เพราะเซลล์ยงั มีอายุนอ้ ยและมีความบริสทุ ธิส์ งู สามารถนำ�ไป
เพิ่มจำ�นวนได้อย่างรวดเร็วและนำ�มาใช้เพื่อซ่อมแซมและ
รักษาโรคต่างๆ ให้แก่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เนือ้ เยือ่ ไขมัน (Adipose Tissue) สำ�หรับคนทุกวัย
ที่พลาดโอกาสในการเก็บเซลล์ต้นกำ�เนิดเมื่อแรกคลอด

ตู้เก็บสเต็มเซลล์
22 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ก็สามารถเก็บเซลล์ต้นกำ�เนิดได้จากเนื้อเยื่อไขมันตัวเอง
โดยเฉพาะคุณแม่ตง้ั ครรภ์ทก่ี �ำ ลังจะผ่าคลอด นอกจากจะเก็บ
เนือ้ เยือ่ สายสะดือเพือ่ ลูกได้แล้ว ยังสามารถเก็บเนือ้ เยือ่ ไขมัน
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ แม่เองได้ดว้ ย โดยสามารถนำ�ไปรักษาโรค
จากความเสือ่ มต่างๆ ของร่างกาย สามารถรักษาโรคเบาหวาน
พาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) ตับแข็ง ข้ออักเสบ
รูมาตอยด์

การดำ�เนินธุรกิจและการให้บริการของ
บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำ�กัด

ธุรกิจหลักของเรา คือ การเก็บเป็นธนาคารสเต็มเซลล์
(Stem Cell Banking) ที่มีการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำ�เนิด
มาตรฐานระดับสากลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
โดยสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ เนือ้ เยือ่
สายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมัน บริษัทมีเครือข่ายที่สามารถ
จัดเก็บสเต็มเซลล์ทไี่ ด้รบั มาตรฐานกว่า 36 แห่งทัว่ ประเทศ
มีศูนย์บริการที่สามารถใช้บริการได้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท กรุงเทพ สเต็มเซลล์ จำ�กัด
(สำ�นักงานใหญ่ ประเทศไทย) บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์
จำ�กัด (สาขาเวียดนาม) บริษทั กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำ�กัด
(สาขาเมียนมา)

“บริษัทเป็นแห่งแรกในเอเชีย
ที่ ให้บริการเก็บสเต็มเซลล์จากไขมัน
โดยมีวิธีการจัดเก็บไขมัน
ที่ง่ายและปลอดภัย”
ในปีแรกที่เราก่อตั้งบริษัท ได้เริ่มต้นนวัตกรรม
เทคโนโลยีการจัดเก็บเซลล์ต้นกำ�เนิดชนิดมีเซนไคมอล
หรือ MSCs จากเนื้อเยื่อสายสะดือ มาใช้ในประเทศไทย
เป็นครัง้ แรก และมีมาตรฐานการจัดเก็บแช่แข็งในระดับสากล
ด้วยไอระเหยไนโตรเจนเหลวควบคุมอุณภูมิที่ -196
องศาเซลเซียส ด้วยวิธกี ารเก็บนีส้ ามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์
ได้นาน 25 ปี โดยยังคงประสิทธิภาพของเซลล์ได้อย่างดีเยีย่ ม

ต่อการนำ�ไปรักษาโรค แต่ตามทฤษฎีแล้วสเต็มเซลล์สามารถ
จัดเก็บไว้ได้นานถึง 100 ปี
ปีที่ 2 เราเริม่ มีลกู ค้าทีเ่ ป็นเคสพิเศษมากขึน้ เช่น
ต้องการเก็บสเต็มเซลล์เนื่องจากมีลูกคนแรกเป็นลูคีเมีย
และต้องการเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือของลูก
คนที่สองมาใช้รักษาลูกคนแรก บริษัทจึงลงทุนโดยได้ซื้อ
เครือ่ งแยกเซลล์อตั โนมัตทิ ม่ี รี าคาสูงมากมาใช้ในประเทศไทย
ซึง่ ทีผ่ า่ นบริษทั ทัว่ ไปจะใช้นกั วิจยั เป็นผูด้ �ำ เนินการนำ�เลือด
เข้าไปในหลอดทดลองเพื่อปั่นแยกชั้น และใช้นักวิจัย
เป็นผูค้ ดั แยกเก็บสเต็มเซลล์ จะเรียกว่า การคัดแยกด้วยมือ
ซึง่ เป็นระบบเปิด ทำ�ให้สงิ่ แปลกปลอม หรือเชือ้ โรคสามารถ
เข้าไปในช่วงการคัดแยกได้ตลอดเวลา และเปอร์เซ็นต์
ในการคัดแยกเก็บสเต็มเซลล์ก็สามารถทำ�ได้น้อยอีกด้วย
สำ�หรับเครื่องแยกเซลล์อัตโนมัตินี้ มีชื่อว่า AXP
AutoXpress TM Platform HSCs เพื่อนำ�มาใช้ในการ
คัดแยกเซลล์ต้นกำ�เนิดจากเลือดสายสะดือมาใช้สำ�หรับ
คนไทยเป็นครั้งแรก โดยเป็นเครื่องคัดแยกอัตโนมัติที่มี
ประสิทธิภาพสูง รับรองโดยองค์การอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และธนาคารสเต็มเซลล์ชั้นนำ�ทั่วโลกก็ให้
การรับรอง เครื่องนี้สามารถทำ�งานโดยปราศจากความ
ผิ ด พลาดภายใต้ ส ภาวะปลอดเชื้ อ และคั ด แยกเซลล์
ต้นกำ�เนิดได้จำ�นวนมากถึงร้อยละ 94 และคงค่าความ
มีชีวิตได้ถึงร้อยละ 98 มากกว่าวิธีการใช้นักวิจัยแบบ
ยุ ค ก่ อ น ซึ่ ง ถ้ า เป็ น สเต็ ม เซลล์ จ ากเลื อ ดที่ ไ ม่ ส ามารถ
เพิม่ จำ�นวนได้นนั้ การคัดแยกโดยใช้เครือ่ ง AXP นีจ้ ะได้
จำ�นวนเซลล์ทมี่ ศี กั ยภาพมากกว่า ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญของ
การรักษาที่ได้ผลสำ�เร็จสูงสุด
เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 กรุงเทพสเต็มเซลล์ได้เพิ่มบริการ
รับฝากเก็บเซลล์ตน้ กำ�เนิดชนิดมีเซนไคมอล หรือ MSCs
จากเนือ้ เยือ่ ไขมันซึง่ เป็นแหล่งทีม่ ี่ MSCs อยูอ่ ย่างมหาศาล
ของคนทุกวัย ทีท่ กุ ส่วนในร่างกายสามารถสร้างเซลล์ใหม่
ตลอดเวลา กล่าวได้วา่ บริษทั เป็นแห่งแรกในเอเซียทีใ่ ห้บริการ
เก็บสเต็มเซลล์จากไขมัน มีวิธีการจัดเก็บไขมันที่ง่ายและ
ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ สำ�หรับคุณแม่ทตี่ งั้ ครรภ์และ

ผู้เชี่ยวชาญทำ�การคัดแยก

ต้องผ่าคลอด การเก็บไขมันในวันคลอดเพียง 10 กรัม
ก็สามารถนำ�มาเพิ่มจำ�นวนสเต็มเซลล์ได้หลายสิบล้านตัว
ในปีท่ี 4 บริษทั เริม่ ทำ�การวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
และได้เพิม่ บริการไปสูก่ ารจัดเก็บสเต็มเซลล์จากสถานเสริม
ความงามศูนย์ศลั ยกรรมตกแต่ง โดยการนำ�ไขมันทีด่ ดู ตาม
หน้าท้องมาคัดแยกเซลล์ เป็นสเต็มเซลล์ได้ หลังจากนัน้ ก็
นำ�เพาะเลีย้ ง เพือ่ นำ�กลับมาฉีดให้กบั คนไข้ทม่ี คี วามบกพร่อง
บริเวณใบหน้า หรือการเสริมหน้าอก เป็นต้น
ปัจจุบนั เราก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 5 แล้ว ซึง่ ในปีที่ 5 บริษทั ได้
ขยายกิจการโดยทำ�ในลักษณะ Manufacturing และ R&D
มีการลงทุนสร้างห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทีมแพทย์ และนักวิจัยประจำ�
ห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามชำ�นาญ นอกจากนีย้ งั ได้กอ่ ตัง้ มูลนิธิ
สเต็มเซลล์เพื่อให้ทุนแก่นักวิจัย ที่ทำ�งานด้านสเต็มเซลล์
ให้ทนุ แก่แพทย์เพือ่ ไปศึกษาด้านสเต็มเซลล์และนำ�กลับมา
รักษาให้แก่คนไทย และให้สเต็มเซลล์ฟรีสำ�หรับงานวิจัย
ทางด้านสเต็มเซลล์ โดยการนำ�สเต็มเซลล์จากผู้ป่วย
มาทำ�การวิจยั เพือ่ รักษาโรคและนำ�กลับไปใช้กบั ตัวผูป้ ว่ ยเอง
แพทย์ก็มีโอกาสได้ศึกษาและคนไข้ก็ได้รับการรักษาด้วย
นอกจากนี้ บริษทั กำ�ลังขยายธุรกิจด้านการวิจยั และ
พัฒนาไปทีป่ ระเทศสิงคโปร์ เป็นการเลีย้ งสเต็มเซลล์เพือ่ ทำ�
อวัยวะสำ�รอง ต่อไปในอนาคตเราอาจจะต้องสร้างอวัยวะ
ให้ผู้ป่วยโดยใช้สเต็มเซลล์ จากตัวผู้ป่วยเองไม่ต้องรอ
การรับบริจาคอวัยวะจากผู้อ่ืน เพราะในบางครั้งการรับ
อวัยวะจากผูอ้ นื่ มาก็อาจจะไม่เข้ากับผูป้ ว่ ย หากเป็นอวัยวะ
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การบริการจัดเก็บสเต็มเซลล์ ค่าบริการ และ
การนำ�ไปเพื่อรักษาโรคและชะลอวัย

ของตัวเองก็ไม่จ�ำ เป็นต้องกินยากดภูมิ เช่น การรับบริจาค
ตาจากผูอ้ นื่ ก็อาจใช้ได้เพียงร้อยละ 30 ทีเ่ หลือต้องกินยา
กดภูมิไปตลอดชีวิต เป็นต้น โดยโครงการแรกที่จะทำ�
ร่วมกับรัฐบาลสิงคโปร์ คือ การสร้างกระจกตาเทียม โดย
รัฐบาลสิงคโปร์ให้การสนับสนุนเงินทุนร้อยละ 40 และ
สามารถหักลดหย่อนภาษีจากการซื้อเครื่องจักรอีกด้วย

“หลังการจัดเก็บสเต็มเซลล์
สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
เพราะมีรอยบาดแผลเพียง
3 มิลลิเมตรเท่านั้น”
ด้วยความเชื่อถือได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ต่างๆ ปัจจุบันประเทศไทยมีธนาคารเก็บสเต็มเซลล์ 5
บริษทั เป็นบริษทั คนไทย 2 บริษทั บริษทั แฟรนไชส์ตา่ งชาติ
3 บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์เป็นบริษัทที่ 5 ที่เปิดใหม่
แต่เป็นก้าวสู่อันดับหนึ่งด้วยการให้บริการที่หลากหลาย
มีห้องแล็บที่ทันสมัยเป็นของเราเอง มีการทำ�วิจัยเป็นของ
ตัวเอง ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติแล้วกว่า
3,000 ราย และขยายจำ�นวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี จากการทีค่ นไทย
เริม่ ให้ความสำ�คัญในการเก็บสเต็มเซลล์มากขึน้ เพราะราคา
การให้บริการที่ต�่ำ ลง และสามารถเข้าถึงได้
24 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ในส่วนของวิธีการเก็บสเต็มเซลล์ แม่และทารก
จะจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือและเนื้อเยื่อ
สายสะดือของทารกในวันคลอด จากนัน้ จะนำ�เข้าสูก่ ระบวนการ
ของห้องแล็บตามปกติ จากการทำ�วิจยั พบว่า รกของทารก
สามารถนำ�ไปใช้กับทุกคนในครอบครัวได้ เราจึงได้เพิ่ม
ศักยภาพในการเพาะเลีย้ งสเต็มเซลล์จากสายสะดือ 1 เส้น
เพิ่มจำ�นวนเป็น 500 ล้านเซลล์ใช้เวลาเพียง 20 วัน ซึ่ง
นับว่าขยายจำ�นวนได้มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย เพือ่ รองรับ
การดูแลสุขภาพทัง้ ครอบครัว ทีต่ อ้ งใช้สเต็มเซลล์ในระดับ
ที่มากกว่าพันล้านเซลล์
สำ�หรับผูใ้ หญ่ทกุ วัย จะจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเนือ้ เยือ่
ไขมัน โดยกรณีของผู้ที่มีภาวะโรคหัวใจและใส่ลิ้นหัวใจ
จะต้องหยุดกินยาแอสไพรินและยาละลายลิ่มเลือดก่อน
7 วัน เพราะจะทำ�ให้เกิดภาวะเลือดไหลไม่หยุด หลังการ
จัดเก็บสเต็มเซลล์สามารถใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ เพราะมีรอย
บาดแผลเพียง 3 มิลลิเมตรเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสเต็มเซลล์ เรามีแบ่งออก
เป็นแพ็กเกจ แพ็กเกจแรก การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือด
สายสะดือราคา 69,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตลอดชีพ
โดยเราจะเก็บรักษาสเต็มเซลล์ให้ที่ 25 ปี เนือ่ งจากปัจจุบนั
ความรูด้ า้ นการแพทย์และวิทยาศาสตร์ไปถึงแค่ 25 ปี และ
ก็จะเกิดการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยี โดยเราจะการันตีคนื เงิน
10 เท่ากรณีคุณภาพสเต็มเซลล์เสียหาย และหลังจาก
ครบ 25 ปี เราก็ยังดูแลเก็บสเต็มเซลล์ให้ต่อไปโดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม แพ็กเกจที่ 2 และ 3 การเก็บสเต็มเซลล์
เนื้อเยื่อสายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมัน ราคาเท่ากันอยู่ที่
95,000 บาท ตลอดชีพเช่นเดียวกัน
ในด้านการเข้ารับการรักษา ทีมแพทย์และบริษัท
จะปฏิบัติการร่วมกันเพื่อตรวจสอบประวัติผู้ป่วย และนำ�
มาใช้คำ�นวณจำ�นวนสเต็มเซลล์ที่ต้องใช้ในการรักษา เมื่อ
ได้รับการรักษาแล้วผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เลยไม่ต้อง
พักฟื้น

การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ไม่มีผลข้างเคียงหลังการ
รักษา เพราะสเต็มเซลล์เป็นสิ่งบริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่ร่างกาย
สร้างขึ้นเองโดยธรรมชาติ เปรียบได้กับเลือดกรุ๊ปโอ เช่น
ทารกที่อยู่ในท้องแม่ ร่างกายแม่ไม่ปฏิเสธทั้งที่เป็นสิ่ง
แปลกปลอมในร่างกาย เพราะทารกเกิดจากเซลล์ของแม่
ครึง่ หนึง่ และอีกครึง่ หนึง่ เกิดจากพ่อ ทารกมีรกห่อหุม้ ร่างกาย
ไว้ท�ำ ให้รา่ งกายแม่ถกู หลอกว่าไม่มสี งิ่ แปลกปลอม เพราะ
รกเกิดจากร่างกายแม่เอง จากนัน้ เมือ่ ครบอายุครรภ์ 9 เดือน
จะมีน้ำ�เดินหรือถุงน้ำ�คร่�ำ แตก ร่างกายของแม่จึงพบว่ามี
สิง่ แปลกปลอมทำ�ให้มดลูกแม่บบี รัดให้คลอดทารกออกมา
นัน่ เอง รกจึงเป็นสิง่ วิเศษและบริสทุ ธิข์ องแม่กบั ลูกในการ
ส่งผ่านสารอาหารต่างๆ โดยเลือดของแม่กับเลือดของลูก
จะไม่ปะปนกันเลย ดังนัน้ สเต็มเซลล์ทไี่ ด้จากรกจึงสามารถ
นำ�ไปใช้รักษาโรคต่างๆ ให้กับทุกคนในครอบครัวได้ เช่น
โรคเบาหวาน โรคเข่าเสื่อม แต่หากเป็นสเต็มเซลล์ที่ได้
จากเนื้อเยื่อไขมันนั้น อาจเกิดภาวะไม่เข้ากันของเซลล์ได้
ถ้านำ�ไปใช้กับคนในครอบครัว
จากสถิตผิ ลการรักษาของผูป้ ว่ ยปรากฏว่าได้รบั ผล
การรักษาที่ดีขึ้นทุกคน แต่ละคนจะมีผลการรักษาที่ดีขึ้น
ไม่เหมือนกัน แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบมีอาการดีขนึ้
ซึง่ ไม่ใช่เกิดจากโรค แต่เป็นการอักเสบในอวัยวะต่างๆ ของ
แต่ละคนทีแ่ ตกต่างกันไป เช่น ตับ ต้นคอ เส้นเลือด หรือ
บริเวณอืน่ ๆ สเต็มเซลล์จะเข้าไปรักษาซ่อมแซมในอวัยวะ
บริเวณทีอ่ กั เสบนัน้ และในแบบทีม่ อี าการดีขนึ้ ซึง่ เกิดจาก
โรคจะต้องมีการเจาะเลือดก่อนและหลังรับการรักษา จึง
เจาะเลือดดูวา่ ผลเลือดเป็นอย่างไร หลังจากได้รบั การรักษา
จากสเต็มเซลล์แล้ว ซึ่งการรักษาด้วยสเต็มเซลล์นั้นจะ
สามารถเห็นผลได้ภายใน 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน และ
เห็นผลชัดเจนภายใน 2 เดือน สเต็มเซลล์ทเี่ ป็นของเราเอง
จะสามารถคงสภาพอยูก่ บั เราได้ตลอดไป แต่ถา้ เป็นสเต็มเซลล์
ของบุคคลอืน่ ในครอบครัวจะคงสภาพอยูไ่ ด้ภายใน 4-6 เดือน
กรณีของการรักษาด้วยสเต็มเซลล์เลือดสายสะดือ
ปัจจุบนั เทคโนโลยีในการเพิม่ จำ�นวนยังทำ�ไม่ได้ ฉะนัน้ เก็บไว้
เท่าไหร่กม็ ใี ช้เท่านัน้ สเต็มเซลล์เลือดถ้าต้องใช้นนั่ หมายถึง

การรักษาโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว จำ�เป็น
ต้องปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เข้าทางไขกระดูก ซึ่งมีค่าการ
รักษาสูง บริษัทจึงสนับสนุนเงินค่ารักษาทางการแพทย์ให้
1,200,000 บาท แก่ลกู ค้าโดยสามารถนำ�สเต็มเซลล์ไปรักษา
กับโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้
กรณีโรคที่ไม่ร้ายแรง เช่น โรคข้อเข่าเสื่อมจะใช้
สเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อสายสะดือหรือเนื้อเยื่อไขมันรักษา
นัน้ บริษทั จะมี Minimum ให้ประมาณ 10-20 ล้านเซลล์
เป็น Master Cell ซึ่งสามารถเพาะเพิ่มจำ�นวนเซลล์ได้
อย่างไร้ขีดจำ�กัด แต่การเพาะเพิ่มเซลล์นั้นจะมีค่าใช้จ่าย
1 ล้านเซลล์ ราคา 5,000 บาท กรณีข้อเข่าเสื่อมปกติ
จะฉีดครั้งละ 20 ล้านเซลล์ กรณีการรักษาบนใบหน้าใช้
5 ล้านเซลล์ กรณีฉีดเพื่อฟื้นฟูทั้งร่างกายโดยปกติจะใช้
1 ล้านเซลล์ต่อน้ำ�หนักตัว 1 กิโลกรัม

บทบาทของเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ ในสังคม
ผู้สูงอายุของไทย

การรักษาของแพทย์ปัจจุบันเป็นลักษณะการรักษา
แบบทำ�ลายล้างขจัดสาเหตุออก เช่น เป็นมะเร็งก็ฉายรังสี
กำ�จัด เป็นไส้ติ่งก็ผ่าตัดออก และใช้ยารักษาการติดเชื้อ
แต่คนไข้จะไม่ได้รบั การฟืน้ ฟู สเต็มเซลล์จงึ มีบทบาทในการ
ซ่อมแซม หลายๆ โรคที่เกิดจากความชรา เช่น เบาหวาน
ความจำ�เสื่อม โรคที่เกิดจากความชราผ่าตัดไม่ได้โรค
จำ�พวกนีจ้ งึ ต้องใช้สเต็มเซลล์เข้าไปฟืน้ ฟูรา่ งกาย และเมือ่
การโคลนนิ่งทำ�ไม่ได้ ทางการแพทย์จึงจะใช้สเต็มเซลล์
เพื่อบำ�บัดรักษาหรือสร้างอวัยวะขึ้นมาทดแทน

ห้องบริการที่ทันสมัย
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ทั่วโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรียกว่า Aging
Population คนเรายิ่งอายุมากขึ้น สเต็มเซลล์จะแบ่งตัว
ช้าลงและมีนอ้ ยลงเรือ่ ยๆ สเต็มเซลล์จงึ เป็นทางเลือกและ
ตอบโจทย์ส�ำ หรับสังคมผูส้ งู อายุ ทีต่ อ้ งการคงความแข็งแรง
ของร่างกายไว้ได้ สเต็มเซลล์มาพร้อมกับ Degenerative
Disease หรือโรคทีเ่ กีย่ วกับความเสือ่ ม ซึง่ ทัว่ โลกกำ�ลังตืน่ ตัว
ใช้สเต็มเซลล์ในการบำ�บัดรักษาโรคเหล่านี้

“ขณะนี้บริษัทกำ�ลังทำ�งานวิจัยเกี่ยวกับ
การทำ�อวัยวะสำ�รอง
โดยการสร้างโครงสร้างอวัยวะขึ้นมา
เช่น โครงสร้างหัวใจ โครงสร้างนิ้ว”
ความสำ�เร็จในการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคหัวใจ
พบว่า เมือ่ คนไข้ได้รบั การรักษาโดยใช้สเต็มเซลล์แล้วทำ�ให้
หัวใจบีบตัวได้ดขี นึ้ ร้อยละ 20 ส่วนทีห่ วั ใจตายก็มกี ารฟืน้
ขึ้นมาร้อยละ 7 ส่วนโรคเบาหวานแล้วแต่กรณี บางคน
ฉีดแล้วได้ผลดีมาก เหตุผลคือ เบาหวานเกิดจากการกิน
การใช้ และการขับออกจากร่างกาย เช่น ถ้าคนไข้กนิ เยอะ
กินของหวานเยอะและไม่ออกกำ�ลังกายเลย ถึงแม้ซอ่ มแซม
ร่างกายให้ก็ไม่ดีขึ้น จะมีผลดีกับคนไข้ที่กินยาได้ดี ฉีด
อินซูลินได้ดี และตั้งใจดูแลตัวเอง การรักษาก็จะได้ผลดี
นอกจากนีก้ ารใช้สเต็มเซลล์รกั ษาข้อเข่าเสือ่ ม กระดูกและข้อ
ก็เป็นการรักษาทีไ่ ด้รบั ผลการรักษาทีด่ แี ละมีความโดดเด่น
มากในการรักษาด้วยวิธีนี้

ผมมองว่า การรักษาโรคด้วยสเต็มเซลล์ยงั สามารถ
ขยายไปได้อกี มาก โดยบริษทั มีแผนทำ�วิจยั ในเรือ่ ง NK-Cells
หรือ Natural Killer Cell คือ เซลล์ภูมิต้านทาน
เม็ดเลือดขาวชนิดหนึง่ ในร่างกายทีม่ คี วามสามารถในการฆ่า
หรือทำ�ลายสิ่งแปลกปลอมในร่างกายได้ เช่น มะเร็งชนิด
ต่างๆ ไวรัส แบคทีเรีย และขณะนีบ้ ริษทั กำ�ลังทำ�งานวิจยั
เกีย่ วกับการทำ�อวัยวะสำ�รอง โดยการสร้างโครงสร้างอวัยวะ
ขึน้ มา เช่น โครงสร้างหัวใจ โครงสร้างนิว้ โครงสร้างของใบหู
เรียกว่าทำ�เป็นโครงสร้างกลวงคล้ายเปลือกหอยเชลล์ขนึ้ มา
จากนั้นจึงนำ�สเต็มเซลล์ฉีดเข้าไปเลี้ยงในเปลือกหอยนั้น
และนำ�ไปจุม่ ในน้�ำ เลีย้ งเซลล์ เพือ่ เลีย้ งให้เซลล์เจริญเติบโต
เมือ่ เซลล์เจริญเติบโตก็จะมีรปู ร่างตามโครงสร้างของอวัยวะ
ทีเ่ ราทำ�โครงสร้างไว้ และก็จะได้อวัยวะทดแทนขึน้ มา ประกอบ
กับเทคโนโลยี 3D Printing ได้พัฒนาขึ้น จึงสามารถนำ�
ไปใช้ในการทำ�โครงสร้างอวัยวะได้เหมือนจริง และสร้าง
ได้งา่ ยขึน้ ด้วย โดยโครงการแรกทีเ่ ราจะทำ�คือ การทำ�กระจก
ตาเทียม เนื่องจากกระจกตาเป็นสิง่ ที่ทำ�ง่ายไม่มีเส้นเลือด
ไม่มีเส้นประสาทมาเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ บริษัทมีความคิดจะทำ�วิจัยในเรื่องของ
Bio Engineering เหตุจากคนไทยเป็นโรคธาลัสซีเมีย
กันมาก ซึ่งเกิดจากพันธุกรรม โดยการรักษาในอนาคต
เราจะสามารถตัดต่อพันธุกรรมใหม่และเปลี่ยนเข้าไปใน
ร่างกายเพื่อให้เลือดในร่างกายไม่เป็นธาลัสซีเมีย และ
โรคทั้งหมดที่เกี่ยวกับพันธุกรรมก็จะหายไปได้ อนาคต
ของสเต็มเซลล์ยังไปอีกได้ไกล ณ วันนี้ยังถือว่าเป็นเพียง
พื้นฐาน

ปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนาเทคโนโลยี
สเต็มเซลล์ ในประเทศไทย

สำ�หรับประเทศไทยจะมีความยากในเรือ่ งการประสาน
ความร่วมมือของหน่วยงาน จริงๆ แล้วประเทศไทยมี
การศึกษาวิจัย มีเอกสารทางวิชาการมากมาย แต่ปัญหา
คือไม่มีการร่วมมือกัน ต่างคนต่างทำ� เทียบกับประเทศ
สิงคโปร์ที่ให้ความสำ�คัญในเรื่องนี้มากโดยเขาต้องการ
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เป็นศูนย์กลางในด้านการแพทย์ มีการให้ทุนในเรื่องยา
เครื่องมือแพทย์ และมีการตื่นตัวมากในเรื่องสเต็มเซลล์
ที่สิงคโปร์จะมีสถานที่สำ�หรับการวิจัยสเต็มเซลล์
โดยเฉพาะ เรียกว่า Valley ของสเต็มเซลล์ โดยแยกตึก
เฉพาะให้แก่การวิจัยสเต็มเซลล์เแต่ละชนิด สิงคโปร์
ทำ�เรื่อง R&D เยอะมาก เราจึงได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลสิงคโปร์ ในการทำ� R&D การทำ�อวัยวะสำ�รอง
โดยสิงคโปร์ให้เงินลงทุนร้อยละ 40 แต่มีเงื่อนไขจำ�กัดว่า
ต้องมีคนสิงคโปร์ถือหุ้นในบริษัทด้วย และสิขสิทธิ์ในการ
วิจยั จะต้องเป็นของสิงคโปร์ แต่ทางด้านเทคนิคในการผลิต
จะเป็นของบริษัท เมื่อเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
สิงคโปร์ จะทำ�ให้การประสานกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
ในสิงคโปร์ทำ�ได้ง่ายอีกด้วย
ข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของสิงคโปร์คือ จาก
การที่สิงคโปร์เปิดให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสเต็มเซลล์
อย่างกว้างขวางมาเป็นระยะเวลานาน โดยสนับสนุนทัง้ เงินทุน
และการยกเว้นภาษีเครื่องจักร จึงทำ�ให้ผู้แทนจำ�หน่าย
เครือ่ งจักร เครือ่ งไม้เครือ่ งมือ หรือน้�ำ ยาเคมีตา่ งๆ ส่วนใหญ่
จะอยู่ในสิงคโปร์ ดังนั้นจึงมีราคาถูกกว่าในประเทศไทย
ที่เมื่อสั่งนำ�เข้าอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะต้องถูกส่งไปที่สิงคโปร์
ก่อน จากนั้นจึงนำ�เข้ามาที่ไทยอีกต่อหนึ่งเมื่อมาจำ�หน่าย
ในเมืองไทยจึงมีราคาสูงกว่า

“การพัฒนาเรื่องสเต็มเซลล์
ของประเทศไทย
เป็นไปได้ช้า เหตุผลหลักๆ คือ
การขาดเงินทุน
โดยเฉพาะเงินลงทุนเกี่ยวกับ
การวิจัยพัฒนา”

ชั้นนำ�ในประเทศคณะหรือสาขาวิชาที่มีเรียนการสอนใน
เรือ่ งนีแ้ ล้ว แต่การพัฒนาเรือ่ งสเต็มเซลล์ของประเทศไทย
เป็นไปได้ชา้ เหตุผลหลักๆ คือ การขาดเงินทุน โดยเฉพาะ
เงินลงทุนเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนายังน้อยมาก บริษัทจึง
พยายามตอบแทนสังคม โดยให้ทุนในระดับปริญญาเอก
และปริญญาโทแก่นักวิจัยและแพทย์ ไปเรียนต่อโดย
ไม่ต้องใช้ทุนคืน ซึ่งก็ยังมีปัญหาอีกในเรื่องกฎระเบียบ
ของราชการที่เกรงว่าจะเป็นการให้ทุนเพื่อประโยชน์ทาง
ธุรกิจ ทำ�ให้บริษัทต้องจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อที่จะสามารถ
ให้ทุนแก่หน่วยงานราชการได้
ขณะนี้ภาครัฐเริ่มเห็นความสำ�คัญของการพัฒนา
เทคโนโลยีสเต็มเซล์แล้ว โดยเริม่ มีการร่างกฎหมายพัฒนาวิจยั
ทางด้านสเต็มเซลล์ เพื่อที่จะใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาให้
มากยิ่งขึ้นให้ทันกับต่างชาติ โดยในเดือนพฤษภาคมและ
เดือนกรกฎาคมทีจ่ ะถึงนี้ จะมีการจัดงาน World Congress
เกี่ยวกับ Degenerative Disease ขึ้นในประเทศไทย
หนึ่งในหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้ก็คือ การพัฒนา
เทคโนโลยีสเต็มเซลล์ ซึง่ ก็นบั ว่าเป็นสัญญานทีด่ ี ทีภ่ าครัฐ
ของไทยจะมีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสเต็มเซลล์
ในประเทศไทยอย่างจริงจัง และทำ�ให้วงการแพทย์ของไทย
มีการตื่นตัวในการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาด้วย

การพัฒนาสเต็มเซลล์ในประเทศไทย นับว่าช้ามาก
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี
สามารถผลิตหุน่ ยนต์เลีย้ งสเต็มเซลล์ได้แล้ว มหาวิทยาลัย
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สังคมผู้สูงอายุ

ดร. ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม

งานวิจัยนวัตกรรมต่อยอด
สู่เชิงพาณิชย์...ใส่ใจผู้สูงอายุ
ปัจจุบันไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศ ของภูมิภาค
อาเซียนที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ส่วนอีกประเทศ
หนึ่งคือ สิงคโปร์ โดยประเทศไทยมีประชากรที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 7 ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเพิม่ จำ�นวนสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ไทย
ยังมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากที่สุด
ในอาเซียน โดยคิดเป็นร้อยละ 9 ของประชากรทัง้ หมด
และมีแนวโน้มว่าจะมีจ�ำ นวนเพิม่ มากขึน้ อย่างรวดเร็ว
ดังนัน้ การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุจงึ ถือเป็นความท้าทาย
ทีส่ �ำ คัญของภาคเอกชนในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบ
การดำ�เนินธุรกิจให้ทันสมัยและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์
ของกลุ่มตลาดผู้สูงอายุ
ปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการกำ�ลังมุ่งความสนใจ
ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับผู้สูงอายุ เช่น
อุปกรณ์ช่วยในการเดิน เก้าอี้นั่งถ่าย เครื่องล้างกระบอก
ไตเทียม เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือด แผ่นโลหะดามกระดูก
เป็นต้น
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วารสารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
รองศาสตราจารย์ ดร. มานะ ศรียทุ ธิศกั ดิ์ อาจารย์ประจำ�คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านได้เล่า
ถึงงานวิจัยนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุที่สามารถต่อยอดสู่
เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประสบความสำ�เร็จและ
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน่าสนใจ
โดยนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ทนี่ า่ สนใจ ได้แก่ ไม้เท้าช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สันและ CU TRACKING ระบบช่วยเหลือ
ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

รองศาสตราจารย์ ดร. มานะ ศรียุทธศักดิ์
อาจารย์ประจำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ไม้เท้านี้เป็นไม้เท้าเลเซอร์ส�ำ หรับ
ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่ด้านปลายไม้เท้า
จะมีเซ็นเซอร์เป็นตัวผลิตแสงเลเซอร์”
ไม้เท้าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

รองศาสตราจารย์ ดร. มานะ เล่าว่า โรคพาร์กนิ สัน
เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ระบบประสาทส่วนกลาง
ทีท่ �ำ หน้าทีผ่ ลิต “โดปามีน” ซึง่ เป็นสารสือ่ ประสาทในสมอง
เกิดความเสื่อมและเกิดอาการตาย ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุ
การเกิดทีแ่ น่ชดั ส่งผลทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมีการเคลือ่ นไหวทีช่ า้ ลง
มีอาการสัน่ เกร็ง การเดินทีล่ ำ�บาก รวมไปถึงการคิดและ
พฤติกรรมต่างๆ จะช้าลงเรื่อยๆ โรคพาร์กินสันไม่ใช่โรค
ทีจ่ ะทำ�ให้คนเสียชีวติ แต่อาการของโรคจะมีผลทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
เสียชีวติ ได้จากอุบตั เิ หตุ เพราะการเดินทีไ่ ม่คล่องตัว ผูป้ ว่ ย
โรคนีก้ ว่าครึง่ ประสบปัญหาภาวะการเดินติดขัด เวลาเริม่ เดิน
จะเหมือนกับก้าวเท้าไม่ออก ซึง่ ไม่ได้เกิดจากภาวะอ่อนแรง
ของร่างกายแต่เป็นการสัง่ งานของสมอง ปัญหาการเดินติด
จะทำ�ให้ผปู้ ว่ ยล้มได้งา่ ย ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย
นวัตกรรมไม้เท้าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับศาสตราจารย์
นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์โรคพาร์กนิ สันและกลุม่ โรคความเคลือ่ นไหว
ผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาววรรณนิภทั ศ บัวเทศ นิสติ หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มูลนิธิขาเทียม

ไม้เท้าเลเซอร์สำ�หรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

ไม้เท้านีเ้ ป็นไม้เท้าเลเซอร์ส�ำ หรับผูป้ ว่ ยโรคพาร์กนิ สัน
ที่ด้านปลายไม้เท้าจะมีเซ็นเซอร์เป็นตัวผลิตแสงเลเซอร์
เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีปญ
ั หาในเรือ่ งการเดินติดก็จะกดน้�ำ หนักลงบน
ไม้เท้า ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ปลายไม้เท้า
ให้ผลิตแสงเลเซอร์ออกมาเป็นแนวขวางทางด้านหน้าของ
ผู้ป่วย เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นทางสายตาทำ�ให้ผู้ป่วยสามารถ
เดินก้าวข้ามไปได้

“โครงการไม้เท้าพาร์กินสันพระราชทาน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้แจกจ่ายฟรี
ให้กับผู้ป่วยแล้ว 200 อัน”
อย่างไรก็ตาม การใช้ไม้เท้าในบางสถานทีท่ ม่ี แี สงสว่าง
ไม่เพียงพอ ทำ�ให้การมองเห็นแสงเลเซอร์ไม่ถนัด จึงได้
มีการคิดค้นพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในการช่วยเดินของผู้ป่วย
อีกชิน้ หนึง่ โดยความร่วมมือกับศาสตราจารย์แพทย์หญิง
อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นางสาวฉัตรแก้ว พงษ์มาลา และ ดร. ภาคภูมิ
สมบูรณ์ หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ CU WALKER ซึง่ เป็นเครือ่ ง
กระตุ้นการเดินอัจฉริยะ มีลักษณะเป็นกล่องขนาดเล็ก
ติดไว้บริเวณเข็มขัด อุปกรณ์นปี้ ระกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
แสง เสียง และสัน่ โดยแสงใช้กระตุน้ ทางสายตา เมือ่ กดสวิตช์
จะเห็นแสงเลเซอร์เป็นแนวขวางทางด้านหน้าของผู้ป่วย
สำ�หรับเสียงและสั่นจะทำ�งานเป็นจังหวะตามความถี่ที่ตั้ง
ค่าไว้ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีแสงสว่างมาก
หรือบริเวณที่มีผู้คนจำ�นวนมาก
นอกจากนี้ เครือ่ งนีย้ งั พัฒนาให้สามารถส่งสัญญาณ
เสียงเมื่อกดปุ่มหรือส่งข้อความผ่านบลูทูธให้กับผู้ดูแล
ผู้ป่วยในการติดตามตัว ส่งสัญญาณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ผ่านทางอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ เช่น สมาร์ทโฟน เป็นต้น
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ไม้เท้าช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคพาร์กินสัน

CU WALKER
เครื่องกระตุ้นการเดิน

ปั จ จุ บั น อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วได้ จ ดสิ ท ธิ บั ต รเป็ น ที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ยงั ไม่มกี ารผลิตเพือ่ จำ�หน่าย ทีผ่ า่ นมาได้มี
การจัดโครงการไม้เท้าพาร์กนิ สันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้
มีการแจกจ่ายฟรีให้กับผู้ป่วยแล้ว 200 อัน ไม้เท้านี้
สามารถใช้งานได้ดีกับผู้ป่วยที่ยังสามารถเดินหรือยืนได้
ให้ดูแลตนเองได้ ให้เคลื่อนไหวไปมาได้อย่างปลอดภัย

“ระบบ CU TRACKING จะสามารถ
ให้ข้อมูลได้โดยการถ่ายภาพคิวอาร์โค้ต
โดยผ่านสมาร์ทโฟน”
CU TRACKING ระบบช่วยเหลือ
ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

CU TRACKING เป็นระบบสนับสนุนทางการแพทย์
และสังคมในการให้ขอ้ มูลสำ�หรับบุคคลทีอ่ ยูใ่ นสภาวะทีไ่ ม่
สามารถระบุตวั ตนเองได้ เป็นต้นว่า เด็ก ผูส้ งู อายุ ผูป้ ระสบ
อุบตั เิ หตุ ผูป้ ว่ ยทางสมอง ฯลฯ อุปกรณ์นมี้ สี ว่ นประกอบ
หลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ติดตั้งไว้ที่ตัวบุคคล มีลักษณะ
เป็นเหรียญ ริสแบนด์ หรือบัตรประจำ�ตัว และส่วนที่เป็น
ฐานข้อมูล ส่วนที่ติดตั้งไว้ที่ตัวบุคคลนั้นจะมีคิวอาร์โค้ต
(QR CODE) พิมพ์อยู่ด้านหน้าและอาจมีชิป (CHIP)
ฝังอยูภ่ ายใน คิวอาร์โค้ตเป็นโค้ต 2 มิตคิ ล้ายบาร์โค้ต ซึง่
ถูกออกแบบให้เก็บข้อมูลเฉพาะบุคคลของผู้สวมใส่ โดย
ข้อมูลดังกล่าวจะบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่สามารถดึง
30 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ได้โดยผ่านเว็บไซต์ ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้จัดทำ�และบันทึกเก็บไว้ ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลหลัก เช่น ชือ่ -นามสกุล ทีอ่ ยู่ อายุ กลุม่ เลือด โรคประจำ�ตัว
และประวัติการแพ้ยา เป็นต้น
เมือ่ เด็กหรือผูส้ งู อายุพลัดหลงไม่สามารถบอกหรือ
อธิบายได้ว่าตนเองเป็นผู้ใด พำ�นักอยู่ที่ใด หรือกรณีผู้
สวมใส่ประสบอุบตั เิ หตุหมดสติ ไม่สามารถบอกว่าตนเอง
มีเลือดกลุ่มใดหรือมีโรคประจำ�ตัวอะไรบ้าง ระบบ CU
TRACKING จะสามารถให้ข้อมูลได้โดยการถ่ายภาพ
คิวอาร์โค้ตผ่านสมาร์ทโฟน ใช้โปรแกรมสแกนคิวอาร์โค้ต
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่
ฯลฯ จะปรากฏและเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ cu-bme.org
บนหน้าจอสมาร์ทโฟนเพื่อให้เป็นข้อมูลในการให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ระบบ CU TRACKING จึงเหมาะ
สำ�หรับการใช้งานทั่วไปที่สามารถใช้เครือข่ายโทรศัพท์ได้

CU TRACKING

แบบเหรียญ

แบบริสแบนด์

แบบบัตรประจำ�ตัว

สภาพตลาดเครื่องมืออุปกรณ์
และสุขภาพปัจจุบัน

ไทยกำ�ลังเผชิญกับคู่แข่งที่สำ�คัญในแถบภูมิภาค
อาเซียนด้วยกัน เครื่องมืออุปกรณ์และสุขภาพเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมหนึ่ง ที่มีความสำ�คัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ มีขีดความสามารถในการผลิตและส่งออก

ก่อให้เกิดรายได้และการจ้างแรงงานจำ�นวนมาก อีกทั้ง
ตลาดเครื่องมือแพทย์ของโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แม้วา่ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั จะซบเซา แต่ธรุ กิจเกีย่ วกับ
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละสุ ข ภาพ รวมทั้ ง ตลาดสิ น ค้ า
เภสัชกรรมกลับยังคงมีแนวโน้มที่ดีและมีการสั่งซื้อสินค้า
จากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

“ไทยครองอันดับ 2 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ
อาเซียนรองจากมาเลเซีย”
ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่ของโลก ได้แก่ เยอรมนี
สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น โดยมีมูลค่ารวมกว่า 3.8
ล้านล้านบาท หากมองเฉพาะในอาเซียนจะพบว่า ไทย
ครองอันดับผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์เป็นอันดับ 2 ของอาเซียนรองจากมาเลเซีย
ในปี 2556 ที่ ผ่ า นมาประเทศไทยมี มู ล ค่ า
การส่งออกกว่า 90,000 ล้านบาท สร้างมูลค่าทางการตลาด
ภายในประเทศกว่า 38,000 ล้านบาท และมีอัตรา
การขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 9.1 ปี 2557 มี
มูลค่าการนำ�เข้าอยู่ที่ 50,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
50 และมีมลู ค่าการส่งออกอยูท่ ี่ 93,448 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 5 ปีก่อน
ปั จ จุ บั น มาเลเซี ย เป็ น ฐานการผลิ ตให้ แ ก่ บ ริ ษั ท
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นนำ�ของโลก เช่น Johnson
& Johnson ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีบริษัท Top Glove
Corp Bhd ที่เป็นสัญชาติมาเลเซีย โดยเป็นผู้ผลิตและ
จำ�หน่ายถุงมือยางรายใหญ่ด้วย
ในขณะที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความโดดเด่น
ในแถบภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีความได้เปรียบใน
เชิงความเชี่ยวชาญและศักยภาพของแรงงานที่มีคุณภาพ
สูง จึงทำ�ให้มีค วามสามารถในการเป็น ศูน ย์วิจัยและ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นเทคโนโลยี ท างการแพทย์ ข อง

บริษทั ชัน้ นำ�ต่างๆ แต่สงิ คโปร์ยงั มีปญ
ั หาด้านการขาดแคลน
แรงงานและค่าแรงที่สูง
อย่างไรก็ตาม ความสำ�คัญในการเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่อตุ สาหกรรมเครือ่ งมืออุปกรณ์และสุขภาพ
ควบคู่ไ ปกับ การส่งเสริม นโยบายของรัฐ บาล ให้ไ ทย
เป็นศูนย์การกลางแพทย์ในระดับนานาชาติ โดยให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการเป็น
อุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เครื่องมือ
อุปกรณ์และสุขภาพที่ไทยผลิตได้ส่วนใหญ่เป็นการผลิต
ที่ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อนมากนัก เน้นการใช้วัตถุดิบที่มี
ในประเทศ เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีและ
ยางพาราเป็นหลัก จึงทำ�ให้สินค้าไทยสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์ได้ไม่มาก
ดังนั้นผู้ประกอบการไทยจำ�เป็นต้องมีการพัฒนา
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ทีป่ ระกอบด้วยนวัตกรรม
ใหม่อย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ สร้างและต่อยอดมูลค่าเพิม่ ให้กบั
เทคโนโลยีเดิม นอกจากนี้ภาครัฐและเอกชนยังต้องสร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อในการส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย พั ฒ นา
และออกแบบ ให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์และ
สุขภาพ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และงานวิจัยใหม่แก่ผู้ประกอบการ เพื่อนำ�ไปต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ต่อไป

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ในอีกไม่กปี่ ขี า้ งหน้า สังคมไทย
จะเปลีย่ นไปเป็นสังคมผูส้ งู อายุ ทำ�ให้การให้ความสำ�คัญการ
ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคตเป็นสิ่งที่จำ�เป็น
อย่างยิง่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึงไม่หยุดนิ่ง มุ่งคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเตรียม
ความพร้อมและรองรับการเปลีย่ นแปลงของสังคม และเมือ่
มองถึงอนาคตที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น จึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น มีชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัยโดยไม่ต้องมี
ความกังวล
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สังคมผู้สูงอายุ
มณรวี สิทธิพงศ์

Anti-Aging

ศาสตร์ด้านการชะลอวัย
และฟื้นฟูสุขภาพ

การดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่ให้ความสำ�คัญ
กับการตรวจหาปัญหาสุขภาพ เพื่อเตรียมป้องกัน
และฟืน้ ฟูสขุ ภาพตัง้ แต่คนๆ นัน้ ยังมีสขุ ภาพแข็งแรง
หรือค้นให้พบว่าจะเริ่มมีปัญหาสุขภาพ ก่อนที่จะ
เป็นโรค เพือ่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้ยาวนานทีส่ ดุ ไม่ใช่
เพียงแค่อายุยืนยาวเท่านั้น เพราะคงไม่มีประโยชน์
อะไรถ้าคนเราอายุยืนยาว แต่ต้องนอนอยู่บนเตียง
หรือถูกจำ�กัดการใช้ชีวิตโดยปัญหาสุขภาพ
หลายคนคงเคยสงสัยว่าทำ�ไมบางคนถึงดูหนุม่ สาว
กว่าอีกหลายคนทั้งที่อายุเท่ากัน ดังนั้นจึงมีการศึกษาถึง
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เราแก่ก่อนวัย ซึ่งได้แก่ อาหาร
ลักษณะการดำ�เนินชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน
นั่นเอง
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ความชรา ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เราสามารถ
ป้องกันและฟื้นฟูได้ ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการรักษา
แบบชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จึงเป็นไปเพื่อให้คนเรา
มีสุขภาพที่ดีตลอดอายุขัยของคนๆ นั้น นอกจากจะต้อง
มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังควรมีสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความพึงพอใจกับการใช้ชวี ติ ด้วย (Optimal Health)

Bangkok Anti-Aging Center

สัญญาณที่จะบอกว่าเราเริ่มมีปัญหาสุขภาพและ
ควรได้รบั การแก้ไข อาจเป็นอาการเล็กๆ น้อยๆ ซึง่ หลายคน
คงเคยเป็นหรืออาจจะเป็นอยูก่ ไ็ ด้ เช่น เริม่ รูส้ กึ เหนือ่ ยง่าย
ตื่นยาก ติดกาแฟ นอนไม่หลับ อาหารไม่ย่อย เป็นหวัด
บ่อยหรือเป็นผื่นแพ้ที่ไม่รู้สาเหตุ อ้วนง่าย มืนงง ซึมเศร้า
ริ้วรอย ฯลฯ
ตรงข้ามกับผู้มีสุขภาพที่ดี ก็คือภาวะที่ป่วยยาก
แก่ช้า เสื่อมยากนั่นเอง เพื่อให้ถึงจุดนั้นเราจึงต้องดูแล
เพื่อเพิ่มพลังงาน เพิ่มความหนาแน่นของกระดูก เพิ่ม
กล้ามเนื้อ เพิ่มสมรรถภาพสมอง ความจำ� และระบบ
ภูมิคุ้มกัน รวมทั้งลดไขมัน และลดความเครียดด้วย
ดังนั้น หลายคนที่รู้เท่าทันโรค และรู้ว่ามีทางที่จะ
ป้องกันก่อนเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน
ความดัน โรคหัวใจ ข้ออักเสบ กระดูกพรุน โรคภูมแิ พ้ และ
โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เขาเหล่านั้นจึงได้ตัดสินใจ
ดูแลสุขภาพในแนวป้องกันและแก้ไข ไว้ก่อนที่จะต้อง
นำ�เงินที่หามาและเก็บออมมาทั้งชีวิต เพื่อใช้ในการรักษา
เมื่อเกิดโรคดังกล่าว

รูท้ นั นวัตกรรมล้างพิษ เพือ่ สุขภาพชีวติ ทีส่ ดใส

ปัจจุบันวิธีการดูแลสุขภาพมากมายที่ถูกนำ�มาใช้
ในประเทศไทย รวมถึงนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบ
ขัน้ ตอนลึก ซึง่ ใกล้เคียงกับวิธกี ารรักษาทางการแพทย์เลย
ทีเดียว เช่น การล้างพิษ (Chelation Therapy)

พญ. อาคิรา ลิ้มสุวัฒน์ แพทย์ประจำ�คลินิก
Bangkok Anti-Aging Center (BAAC)

พญ. อาคิ ร า ลิ้ ม สุ วั ฒ น์ แพทย์ ป ระจำ � คลิ นิ ก
Bangkok Anti-Aging Center ได้ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการ
ล้างพิษที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า เราปฏิเสธได้ยากว่า
พฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตของคนเราทุกวันนี้ชวนให้
สุขภาพเสือ่ มถอยเสียจริงๆ ไหนจะขัน้ ตอนการประกอบอาหาร
ให้เสร็จแบบรวดเร็วทั้งผัด ทั้งทอด รวมทั้งวัตถุดิบที่ผ่าน
สารเคมีและกระบวนการเร่งสีเร่งโตนัน่ อีก หรือมลพิษ สารเคมี
ต่างๆ ทีท่ �ำ ลายอนุมลู อิสระของร่างกาย ซึง่ อาจเป็นสาเหตุ
ทีส่ ะสมการก่อเกิดโรคภัยต่อระบบต่างๆ ในร่างกายได้ทง้ั นัน้
ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

“การล้างพิษ
Chelation คือ วิธีการในการกำ�จัด
โลหะหนักภายในร่างกาย
โดยใช้กรดอะมิโน หรือศัพท์
ทางการแพทย์เรียกว่า EDTA”
“ยุ ค นี้ เ ราเลยต้ อ งหั น มาดู แ ลตั ว เองให้ ม ากๆ
นอกจากการออกกำ�ลังกายและรูจ้ กั เลือกบริโภคแล้ว มีอกี
หลายหนทางที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้น “การล้างพิษ”
ก็เป็นอีกทางหนึง่ ในการดูแลและบำ�บัดตัวเอง “การล้างพิษ”
Chelation คือ วิธีการในการกำ�จัดโลหะหนักภายใน
ร่างกาย โดยใช้กรดอะมิโน หรือศัพท์ทางการแพทย์เรียก
ว่า EDTA ผสมกับวิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งกรดอะมิโน
หรือ EDTA นัน้ ทำ�หน้าทีส่ �ำ คัญมากในการจับสารโลหะหนัก
เช่น ตะกั่ว สารปรอท สารหนู หรือแม้แต่แคลเซียม
ส่วนเกินอื่นๆ ซึ่งสะสมตกค้าง และพอกอยู่ตามผนังของ
หลอดเลือดของร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุอันตรายที่มีผลต่อ
ผนังเซลล์และผนังหลอดเลือด ซึ่งร่างกายเราจะขจัดออก
ทางระบบขับถ่าย แต่มบี างส่วนทีต่ กค้างส่วนใหญ่และส่งผล
ไม่ดีต่อเซลล์ระบบเลือด”
พญ. อาคิรา อธิบายต่อไปว่า อันตรายจากสารพิษ
โลหะหนักส่งผลต่อการสะสมก่อให้เกิดโรคต่างๆ หรือการ
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เสือ่ มถอยของเซลล์ในร่างกายมากมายทีเดียว เพราะโลกที่
เต็มไปด้วยมลพิษทัง้ น้�ำ อากาศ ดิน และอาหาร ทุกอย่าง
ล้วนมีโอกาสที่จะปนเปื้อนสารพิษโลหะหนักได้ สารพิษ
โลหะหนักอาจพบได้ในวัสดุที่เป็นส่วนผสมต่างๆ เช่น
เครื่องสำ�อาง ยารักษาโรค หรือแม้กระทั่งอาหารที่ผ่าน
กระบวนการต่างๆ หรือแหล่งเชือ้ เพลิง ผลิตภัณฑ์ส�ำ หรับ
ดูแลสุขภาพ สิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงมนุษย์ ก่อให้เกิด
ความผิดปกติในการแบ่งตัวของเซลล์ได้ ทำ�ให้ความสามารถ
ในการนำ�สารอาหารไปหล่อเลีย้ งอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเรา
ลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดความเสื่อมสภาพของอวัยวะ
ในร่างกายอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราใช้ชีวิตประจำ�วันเป็น
แบบนั้นหลายปี
สำ�หรับขั้นตอนการเข้าโปรแกรม “การล้างพิษ”
Chelation Theraphy ใช้ระยะเวลาในการทำ�ประมาณ
2 ชั่วโมง และระหว่างที่ทำ�นั้นสามารถพักผ่อน ดูโทรทัศน์
อ่านหนังสือหรือฟังเพลงได้ตามปกติ ภายหลังจากการทำ�
แล้ว สามารถประกอบกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจำ�วันได้
ตามปกติ ไม่จ�ำ เป็นต้องนอนพัก

บุคคลทีเ่ หมาะสำ�หรับการเข้าโปรแกรมล้างพิษ
ผู้ที่มีปัญหาพิษโลหะสะสมและปัญหาสารพิษอื่นๆ
สะสมในร่างกาย หรือผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียง่าย การ
ไหลเวียนเลือดบกพร่อง อาการที่บ่งบอก เช่น เวียนหัว
บ่อยครั้ง ผู้ที่มีปัญหาโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจาก
หลอดเลือดไม่ยดื หยุน่ หรือผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งต่อการอุดตัน
ของหลอดเลือด เช่น อุดฟันด้วยโลหะ อมัลกัม มีไขมันใน
เส้นเลือดสูง มี Oxidative Stress (ระดับอนุมลู อิสระสูง)
เช่น ผูท้ ดี่ มื่ ชา กาแฟ แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือคนใกล้ชดิ
ผู้สูบบุหรี่
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ�
- ช่วยขจัดสารพิษตกค้างในร่างกายและระบบ
หลอดเลือด ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
- กำ�จัดตะกรันของแคลเซียม โลหะหนักและ
หยุดยั้งกระบวนการทำ�งานของเอนไซม์บางชนิด เช่น
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เอนไซม์ชนิดที่ควบคุมการรวมตัวระหว่างออกซิเจนกับ
ไขมัน (Lipid Per-Oxidation)
- ป้องกันโรคความเสือ่ มต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากระบบ
หมุนเวียนเลือดที่ไม่ดี
- ลดอัตราเสี่ยงของหลอดเลือดแข็งอุดตันและ
ตีบแคบ ซึง่ เป็นสาเหตุหลักของโรคความดันโลหิตสูง โรค
หัวใจขาดเลือด
ทั้ ง นี้ จ ะเห็ นได้ ว่ า เทรนด์ แ ละโปรแกรมการดู แ ล
สุขภาพนัน้ มีหลากหลาย ทีส่ �ำ คัญต้องศึกษาถึงรายละเอียด
ให้ดี และเลือกให้เหมาะกับร่างกายของเรามากที่สุดและ
อย่าลืมใส่ใจสุขภาพตนเอง เลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ

การล้างพิษตับ (Liver Detox)

ปัจจุบนั นี้ สภาพแวดล้อมรอบๆ เต็มล้นด้วยมลภาวะ
ทีม่ องไม่เห็นและคาดไม่ถงึ ทุกวันนีเ้ รามีชวี ติ อยูท่ า่ มกลาง
สภาพบรรยากาศที่เป็นพิษ แต่ละวันร่างกายของเราจะ
ได้รับสิ่งเป็นพิษ ที่นับวันจะสะสมเพิ่มขึ้นไม่หยุดหย่อน
แล้วค่อยๆ กัดกร่อนสุขภาพเราให้เสือ่ มโทรมลงทีละน้อย
จนถึงวันหนึ่งสภาพร่างกายรับไม่ได้อีกต่อไป ร่างกายเรา
มีขีดจำ�กัดที่จะทนทานได้ ในที่สุดความเจ็บป่วยก็ปรากฏ
ออกมา วิธกี ารกำ�จัดสารพิษออกจากร่างกายทีด่ แี ละได้ผลเร็ว
อีกวิธีหนึ่งคือ

“การล้างพิษตับ (Liver Detox)” เป็นวิธกี ารกำ�จัด
สารพิษออกจากร่างกายโดยกระตุ้นให้ตับและถุงน้ำ�ดี
ทำ �งานอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพด้ ว ยการให้ สารอาหารทาง
หลอดเลือด ที่มีบทบาทในการช่วยการทำ�งานของตับ
ช่วยขจัดสารพิษ และป้องกันภาวะไขมันเกาะตับ
ตับเป็นอวัยวะสำ�คัญของร่างกาย ทำ�หน้าทีค่ วบคุม
ระบบการเผาผลาญอาหารภายในร่างกาย สังเคราะห์และ
หลัง่ เอนไซม์เพือ่ ช่วยในการย่อยและการดูดซึม (เมตาบอลิซมึ
ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน) เก็บสารที่ใช้
ในการสร้างฮีโมโกลบิน เก็บวิตามิน A, D, E, K, แร่ธาตุ
และไขมัน ควบคุมสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย และทำ�
หน้าที่กำ�จัดสารพิษต่างๆ ที่ร่างกายได้รับ โดยเส้นเลือด
ที่มาเลี้ยงตับ มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ เส้นเลือดแดง
ทีม่ าจากหัวใจ และเส้นเลือดดำ�ทีม่ าจากบริเวณลำ�ไส้ ซึง่ จะ
นำ�สารอาหาร ตลอดจนสารพิษต่างๆ มายังตับ ก่อนที่จะ
ไปยังส่วนอื่นของร่างกาย
สารพิษต่างๆ ที่ร่างกายได้รับในแต่ละวัน ทั้งจาก
การรับประทาน (สารกันบูด สี สารปรุงแต่ง รส และกลิน่
ยาฆ่าแมลง เชือ้ รา) การสูดดมและการซึมผ่านผิวหนังของ

สารพิษในสภาพแวดล้อม หรือแม้แต่สารพิษทีร่ า่ งกายผลิต
เอง จะถูกส่งไปยังตับเพือ่ ทำ�การขจัดสารพิษ ถ้าตับทำ�งาน
ไม่ทนั สารพิษเหล่านีก้ จ็ ะถูกปล่อยสูก่ ระแสเลือด และตับ
เป็นอวัยวะที่สามารถซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้ดีกว่า
อวัยวะอื่น เมื่อเราสามารถกำ�จัดสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดความ
เสียหายแก่ตับออกไปได้ และกระบวนการขจัดสารพิษ
ทีต่ บั หรือการล้างพิษตับ (Liver Detoxification) ก็เป็น
อีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ตับฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้น

การล้างพิษตับเหมาะกับใคร

เหมาะสำ�หรับผูท้ ม่ี พี ฤติกรรมการใช้ชวี ติ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุราเป็นประจำ� และผู้ที่รับประทาน
อาหารไม่ถูกหลักอนามัย เช่น อาหารรสจัด ปิ้ง ย่าง
นักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้มีความเครียดที่พักผ่อนนอนหลับ
ไม่เพียงพอ ทำ�ให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และมีสารพิษค้าง
สะสม อันเป็นสาเหตุให้ตับทำ�งานหนัก และนำ�ไปสู่การ
เกิดโรคและภาวะต่างๆ เช่น ตับอักเสบ ตับแข็ง ฝีในตับ
โรคเบาหวาน
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ประโยชน์ที่ ได้รับจากการล้างพิษตับ

- ช่ ว ยสร้ า งเอนไซม์ ช นิ ด ต่ า งๆ หลายชนิ ดใน
ร่างกายที่ช่วยตับในการกำ�จัดสารพิษออกจากร่างกาย
- ป้ อ งกั น ตั บ จากสารพิ ษ ยา สารเคมี หรื อ
แอลกอฮอล์
- ช่ ว ยให้ ตั บ ฟื้ น ตั ว เร็ ว ขึ้ น เร่ ง การขั บ สารพิ ษ
ตกค้างในร่างกาย ปกป้องตับจากการทำ�เคมีบ�ำ บัดในผูป้ ว่ ย
มะเร็ง
- เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ที่
ช่วยต่อต้านการทำ�ลายเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ตับ
ไม่ให้ถูกทำ�ลายจากอนุมูลอิสระ
- ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้
แข็งแรง สามารถต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม
บรรเทาความรุนแรงของหวัด หรืออาการภูมิแพ้
- ช่วยให้ร่างกายสามารถรีไซเคิลสารต้านอนุมูล
อิสระตัวอื่นๆ กลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น วิตามินซี
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- ช่วยลดการสะสมของไขมันที่ตับ และลดการ
เกาะตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด
- ช่วยป้องกันและต่อสู้กับโรคมะเร็ง ช่วยในการ
ซ่อมแซมเซลล์ และคืนความสดชืน่ ให้กบั เซลล์ทวั่ ร่างกาย
- ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความแข็ งแรงของเนื้อ เยื่อใน
ร่างกาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผิวหนัง คอลลาเจน
อิ ล าสติ น เส้ น เอ็ น และความแข็ ง แรงยื ด หยุ่ น ของ
หลอดเลือด
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสำ�คัญกับการล้างพิษ
ในร่างกายมากขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะคนสมัยนีห้ นั มาดูแลใส่ใจ
สุขภาพกันตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น และการล้างพิษก็เป็นที่นิยม
พอๆ กับการทานอาหารเสริม สำ�หรับอนาคตการล้างพิษ
จะเป็นในระดับเซลล์ที่ไม่ต้องแบ่งเป็นอวัยวะอีกต่อไป
ซึ่งทาง Bangkok Anti-Aging Center ได้ทำ�การวิจัย
โปรแกรมล้ า งพิ ษ ฟื้ น ฟู ดู แ ลโดยจะทำ �ให้ ทุ ก ระบบ
ที่เกี่ยวข้องเนื่องสัมพันธ์กันทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดีเสมือนร่างกายย้อนไปในช่วงวันเด็กอีกครั้ง

Bangkok Anti-Aging Center หรือ “BAAC
Bangkok Anti-Aging Center หรือ “BAAC
เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรทั้งการดูแล
สุขภาพภายในและความงามภายนอก โดยใช้ศาสตร์ชะลอวัย
มุ่งเน้นไปถึงการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยมากกว่าจะ
เป็นเพียงการรักษาตามอาการ”
คลินกิ BAAC ก่อตัง้ โดยคุณดำ�รงค์ศกั ดิ์ เกีย้ วเพ็ง
|หรือคุณต๋อง นักธุรกิจหนุม่ ทีค่ ร่�ำ หวอดอยูใ่ นวงการธุรกิจ
ด้านบริการเป็นเวลากว่า 10 ปี อาทิ โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร
สปา ล่าสุดเห็นโอกาสทางการตลาดของธุรกิจสุขภาพ
ทุ่มงบประมาณจำ�นวน 30 ล้านบาท เปิดภายใต้รูปแบบ
บริษทั ในนาม Bangkok Anti-Aging Center (BAAC)
ศูนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรใช้ศาสตร์ชะลอวัย
เพราะเล็งเห็นว่าร่างกายคนเรา ควรทีจ่ ะแข็งแรงจากภายใน
สูภ่ ายนอก เพราะสุขภาพทีด่ เี ป็นรากฐานของการมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี
จุดเปลีย่ นทีท่ �ำ ให้หนั มาสนใจศาสตร์ชะลอวัย เจ้าตัว
บอกว่า ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ป่วยอยู่ 2 โรค คือ
เวียนหัวง่าย โดยเฉพาะเวลาขึน้ เครือ่ งบินหรือนัง่ รถเบาะหลัง
และปวดหลังเรือ้ รังตัง้ แต่เด็ก ไปรักษาแพทย์แผนปัจจุบนั ก็
ไม่หาย จึงหันไปรักษารูปแบบของศาสตร์ชะลอวัย ถ่ายเลือด
ล้างพิษอยู่ประมาณ 7-8 เดือน ปรากฏอาการดีขึ้น ระบบ
หายใจดีขน้ึ จนกระทัง่ หายขาดจากอาการป่วย จึงทำ�ให้ยง่ิ สนใจ
เรือ่ งสุขภาพมากขึน้ การหายขาดจากอาการเวียนหัวง่าย และ
โรคปวดหลัง ทำ�ให้คุณต๋องมองเป็นโอกาสทางธุรกิจ เลย
เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ดังกล่าว เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

“ผมมองว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพจะเติบโตได้ดี
ในอนาคต ประกอบกับคนรุ่นใหม่ทั่วโลกหันมาใส่ใจทั้ง
สุขภาพภายในและภายนอก เลยตัดสินใจนำ�เข้าองค์ความรู้
ประกอบกับเครือ่ งมือทางการแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้ค�ำ แนะนำ�ของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเวชศาสตร์
อายุรวัฒน์”

คุณดำ�รงค์ศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ผู้ก่อตั้งบริษัท
Bangkok Anti-Aging Center (BAAC)

ระดมทีมแพทย์เจ๋งๆ

เนื่องจากคุณต๋องไม่ได้เป็นหมอ ไม่มีความรู้ด้าน
การแพทย์ จึ ง ต้ อ งระดมที ม แพทย์ ร ะดั บ หั ว กะทิ ข อง
ประเทศ อาทิ รศ.ดร.นพ.กำ�พล ศรีวฒ
ั นกุล แพทย์พเิ ศษ
ด้านเอนไซม์บำ�บัด ประธานคณะกรรมการสเต็มเซลล์
กระทรวงสาธารณสุข ประธานสเต็มเซลล์บ�ำ บัดแห่งเอเชีย
แปซิฟิก เลขาธิการชมรมเซลล์บําบัดแห่งประเทศไทย
พญ. ธารินี เจริญสันติธรรม แพทย์ดา้ น Skin Aesthetic
Rejuvenation แพทยศาสตร์ บั ณ ฑิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) และ พญ. อาคิรา ลิ้มสุวัฒน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เซลล์บำ�บัด ปริญญาโท
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟืน้ ฟูสขุ ภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
สำ�หรับบริการของคลินิกดังกล่าว จัดเป็นแนวทาง
“แพทย์ทางเลือก”
“BAAC เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร
ทั้งการดูแลสุขภาพภายในและความงามภายนอก โดยใช้
ศาสตร์ชะลอวัย มุง่ เน้นไปถึงการหาสาเหตุของความเจ็บป่วย
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มากกว่าจะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ เทรนด์การรักษา
แบบนี้ตามโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆ กำ�ลังหันมาให้ความ
สนใจ ในขณะที่เราเปิดให้บริการมาได้เกือบ 2 ปีเเล้ว” ที่
ผ่านมาธุรกิจเติบโตเป็นที่น่าพอใจ มีลูกค้าทั้งคนไทยและ
คนต่างชาติให้การตอบรับค่อนข้างดีพอสมควร โดยปัจจุบนั
มีสมาชิกอยู่ราว 3,000 คน แบ่งเป็นคนไทยร้อยละ 90
ต่างชาติร้อยละ 10 อาทิ เกาหลี จีน อาหรับ และยุโรป
เป็นต้น
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การป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไข สุขภาพร่างกายเป็น
เรือ่ งละเอียดอ่อน หากไม่หมัน่ สังเกตหรือดูแล ปัญหาเล็กๆ
อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ หรืออาจสายเกินเยียวยาได้
จึงควรเริ่มต้Œนดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้

นานาสาระ
ฐนิตา ศิริทรัพย์

รถยนต์ไร้คนขับ

ยนตกรรมแห่งอนาคตที่เป็นจริง

นับตั้งแต่มีการประดิษฐ์รถยนต์ไอน้ำ�ขึ้นเมื่อปี
2312 รถยนต์ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน
รูปลักษณ์ พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน อุปกรณ์
อำ�นวยความสะดวก และระบบการใช้งาน แต่สงิ่ หนึง่
ที่ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือ รถยนต์
ยังต้องมีคนขับ
แต่ในยุคดิจิทัลนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทำ �ให้ บ ริ ษั ท สามารถผลิ ต คิ ด ค้ น สิ น ค้ า อั จ ฉริ ย ะใหม่ ๆ
มากมายมานำ�เสนอให้ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน
สมาร์ททีวี นาฬิกาอัจฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์อนื่ ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือแม้แต่อากาศยาน
ไร้คนขับ และอีกไม่ช้าจะมีรถยนต์ไร้คนขับ ออกมาเป็น
ทางเลื อ กใหม่ สำ � หรั บ ท่ า นที่ เ บื่ อ การขั บ รถ และผู้ ที่
ไม่สามารถขับรถได้

“ขณะนี้กูเกิลได้ทดสอบการวิ่งของ
รถยนต์ ไร้คนขับบนถนนใน
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
และมลรัฐเท็กซัสแล้ว”
รถยนต์ไร้คนขับ หรือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้เอง
(Driverless Car, Autonomous Car, Self-Driving Car)
เป็นการนำ�ระบบเซ็นเซอร์ และระบบประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร์มาใช้แทนคนขับ หลังจากที่บริษัทกูเกิล

รถยนต์ไร้คนขับต้นแบบของกูเกิลที่ทดสอบการวิ่งบนถนน
ที่มาภาพ www.google.com/selfdrivingcar/
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เริ่มโครงการพัฒนารถยนต์ไร้คนขับ (Self-Driving Car)
เมื่อปี 2552 ผ่านไป 6 ปี ขณะนี้กูเกิลได้ทดสอบการวิ่ง
ของรถยนต์ ไ ร้ ค นขั บ บนถนนในเมื อ งเมาน์ เ ทนวิ ว
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และเมืองออสติน มลรัฐเท็กซัสแล้ว
และเริ่มหารือกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หลายราย เช่น
GM, Ford, Toyota, Daimler และ Volkswagen
เป็นต้น เพื่อมาร่วมกันผลิตรถยนต์ไร้คนขับออกจำ�หน่าย
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกหลายราย
ต่างก็เริม่ เปิดตัวเทคโนโลยีในแนวนี้ คาดว่าภายในปี 2563
หรืออีก 5 ปีข้างหน้าเราคงจะมีโอกาสได้เห็นรถยนต์
ไร้คนขับออกมาวางจำ�หน่าย
ในเดือนตุลาคม 2558 เทสลาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ของสหรัฐอเมริกา เปิดตัวซอฟต์แวร์ออโตไพล็อต ซึ่ง
เป็นระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติ ที่ช่วยในการขับเคลื่อนรถ
เปลีย่ นเลน ควบคุมความเร็วตามสภาพการจราจร รวมถึง
การจอดรถแนวขนานโดยไม่ตอ้ งบังคับพวงมาลัย แต่ระบบ
ดังกล่าวยังต้องใช้คนขับในการบังคับรถอยู่
วอลโว่ แ ละไมโครซอฟต์ จั บ มื อ กั น พั ฒ นา
เทคโนโลยีรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้เอง (Autonomous
Driving Technology) โดยในงานมอเตอร์ โ ชว์ ที่
นครลอสแอนเจลิสเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 วอลโว่
ได้เปิดตัวแนวคิดรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้เองภายใต้ชื่อ
Concept 26 ซึง่ จะมีโหมด Drive, Create and Relax ให้
ผูข้ บั ขีเ่ ลือกว่าจะขับรถ ทำ�กิจกรรมอืน่ ๆ เช่น อ่านหนังสือ
เล่นเกมส์ หรือพักผ่อนในขณะที่รถวิ่ง

แนวคิดรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้เอง (Concept 26) ของวอลโว่
ที่มาภาพ www.volvocars.com

40 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ทางฝัง่ ค่ายรถญีป่ นุ่ โตโยต้าจะเปิดตัวรถทีม่ รี ะบบ
ขับขีอ่ ตั โนมัตบิ นไฮเวย์ (Highway Teammate) ภายในปี
2563 และได้ประกาศจัดตัง้ บริษทั ศูนย์วจิ ยั โตโยต้า (Toyota
Research Institute : TRI) ซึ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และ
หุ่นยนต์ โดยจะตั้งสำ�นักงานใหญ่อยู่ที่ซิลิคอน วัลเลย์
ใกล้กับมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด และจะเปิดศูนย์แห่งที่
2 ใกล้กับมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of
Technology (MIT) บริษัทศูนย์วิจัยนี้จะเปิดดำ�เนินการ
ในเดือนมกราคม 2559
ฮอนด้าประกาศจะวางจำ�หน่ายรถที่มีระบบการขับ
บนไฮเวย์แบบอัตโนมัตภิ ายในปี 2563 ส่วนนิสสันก็ตงั้ เป้า
ว่าจะเปิดตัวรถที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนได้เองภายในปี
2563 เช่นกัน
นอกจากนี้ การผลิตรถยนต์ไร้คนขับในเชิงพาณิชย์
จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์
ทีใ่ ช้กบั รถยนต์ประเภทนีด้ ว้ ย เช่น เซ็นเซอร์ กล้อง อุปกรณ์
เชื่อมต่อสัญญาณ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล
เป็นต้น
ส่วนเราจะมีโอกาสได้ใช้รถยนต์ไร้คนขับเร็วแค่ไหนนัน้
ขึน้ อยูก่ บั การปรับปรุงกฎหมาย ให้รองรับการขับขีร่ ถยนต์
ประเภทนี้บนท้องถนนได้เมื่อใด
บีโอไอให้การส่งเสริมฯ การผลิตรถยนต์และ
ชิ้นส่วนรถยนต์โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่
ภาษีอากร ผูส้ นใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์
www.boi.go.th

นานาสาระ

ศิรินาถ ไชยลาโภ

แนวคิด Inclusive Business
จากธุรกิจพัฒนาชุมชน
สู่กรอบความร่วมมือเอเปก

“Inclusive Business” หรือ IB เป็นแนวความคิด
ทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2548 โดยสภาธุรกิจโลกเพือ่ การพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน (World Business Council for Sustainable
Development : WBCSD)1 ได้นิยามขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย
คำ�นึงถึงชุมชนในระดับฐานราก ด้วยการสร้างงาน
แก่คนในท้องถิน่ ทีม่ รี ายได้ต�่ำ การมอบโอกาสให้แก่
สมาชิกชุมชนในการเป็นผู้ส่งมอบ ผู้จัดจำ�หน่าย
ผูค้ า้ ปลีก ผูใ้ ห้บริการในห่วงโซ่ธรุ กิจ และการพัฒนา
และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกำ�ลังซื้อของ
ผู้บริโภคในระดับฐานราก ให้สามารถเข้าถึงสินค้า
และบริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

“Inclusive Business” ต่างกับ CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งหมายถึง ความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งก็คือการ
ดำ�เนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการทีด่ โี ดย
รับผิดชอบสังคมและสิง่ เเวดล้อม ทัง้ ในระดับไกลและใกล้
อันนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) เป็นการประชุมที่นำ�โดย CEO ของกลุ่มบริษัทชั้นนำ�
ระหว่างประเทศกว่า 190 บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 20 ประเภท ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และได้
มีการกำ�หนดหลักการเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย
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“แนวความคิด
“Inclusive Business”
ได้ก่อเกิดขึ้นในภูมิภาคลาตินอเมริกา
เป็นแห่งแรก”
“Inclusive Business” มีส่วนช่วยให้เกิดความ
เติบโตอย่างกว้างขวางและยั่งยืน ผ่านการสร้างงานโดย
ภาคเอกชน จะช่วยให้ประชาชนลดความยากจน และ
มีฐานะความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ สามารถใช้บริการและซือ้ สินค้า
ทีต่ อ้ งการได้ ซึง่ หากภาคเอกชนทำ� Inclusive Business

มากขึน้ เท่าไร สังคมในองค์รวมก็จะดีขนึ้ เท่านัน้ อันจะช่วย
รัฐบาลของประเทศนัน้ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการลด
ความยากจนของประเทศง่ายยิ่งขึ้น
แนวความคิด “Inclusive Business” ได้กอ่ เกิดขึน้
ในภูมภิ าคลาตินอเมริกาเป็นแห่งแรก และแนวความคิดนี้
ได้แพร่กระจายไปยังเขตเศรษฐกิจเอเปกอื่นๆ ดังต่อไปนี้
• ชิลี เม็กซิโก และเปรู ได้ส่งเสริมแนวความคิด
นีต้ งั้ แต่ปี 2551 โดยการสนับสนุนของ Inter-American
Development Bank
• ญีป่ นุ่ ได้กอ่ ตัง้ Inclusive Business Support
Center ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม
หรือ METI
• อินโดนีเซีย เมียนมา และเวียดนาม ได้ให้ความ
สำ�คัญและออกนโยบายที่สนับสนุนกับแนวความคิดนี้
เพื่อลดปัญหาความยากจน
• สิงคโปร์ได้จดั ตัง้ ระบบทีส่ ง่ เสริมแนวความคิดนี้
• สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ได้จดั ตัง้
โปรแกรมเพื่อสนับสนุนแนวความคิดนี้โดยเฉพาะ

ตัวอย่างในการใช้ Inclusive Business ในประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือเอเปก
บริษัท Kennemer Food International ได้
มีการนำ� Inclusive Business Model มาใช้ โดย
มีการรับซื้อผลโกโก้คุณภาพจากเกษตรกรฟิลิปปินส์และ
จัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และเทคนิคการเพาะปลูก
ให้เกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ด้วยเนื้อที่
ที่จำ�กัด เนื่องจากความต้องการโกโก้มีจำ�นวนมากและ
เป็นพืชทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูง ทำ�ให้กจิ กรรมของ Kennemer
สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ยากจนให้มีรายได้
สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
บริษัท CEMEX เป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำ�ใน
เม็กซิโก ได้จัดตั้งโครงการ “Patriomonio Hoy” และนำ�
Inclusive Business Model มาใช้ในลาตินอเมริกา โดย
โปรแกรมนี้ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Fortune’s
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ในหัวข้อ “Change the World List” ว่าเป็น 1
ใน 50 ของบริษัทที่สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม แก่การ
เปลีย่ นแปลงของสังคมโลก โดยบริษทั เล็งเห็นว่าประชากร
เม็กซิโก ขาดที่อยู่อาศัยที่ดีด้วยข้อจำ�กัดทางด้านรายได้
บริษทั จึงลงทุนในการวิจยั และวิเคราะห์ ถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
และในปี 2531 บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัว
ที่มีรายได้ต่ำ�ด้านการเงิน วัสดุก่อสร้าง ทักษะทางด้าน
เทคนิค เพื่อให้ค รอบครัวเหล่านั้น สามารถสร้างบ้า น
บนพื้นที่ที่ตนเองมีอยู่ได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีครอบครัว
มากกว่า 470,000 ครอบครัว หรือกว่า 2 ล้านคน ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้
“One-Town, One-Product” ของเปรู ปี 2555
เปรูได้ด�ำ เนินโครงการ “หนึง่ เมือง หนึง่ ผลิตภัณฑ์” ขึน้ มา

เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือคนพื้นเมือง ให้มีรายได้และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการขายสินค้าพื้นเมืองให้แก่
นักท่องเทีย่ วหรือคนทัว่ ไป เริม่ จากทีร่ ฐั บาลเป็นผูฝ้ กึ อาชีพ
และทักษะให้ ให้ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการ การนำ�สินค้า
เข้าสู่ตลาด ช่องทางทางการตลาด รวมทั้งการเข้าร่วมงาน
นิทรรศการนานาชาติ ซึง่ ทุกปีจะมีชมุ ชนต่างให้ความสนใจ
ในการเข้าร่วมและรับความช่วยเหลือดังกล่าว นอกจาก
นี้ ภาครัฐยังให้สิทธิประโยชน์แก่ภาคธุรกิจ เพื่อโน้มน้าว
ให้ผู้ที่สนใจลงทุนดำ�เนินการตามแนวคิด Inclusive

Business มากขึ้น เนื่องจากชุมชนเหล่านี้จะเป็นแหล่ง
ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของเปรูตอ่ ไป
ทั้งนี้ โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า การดำ�เนินตาม
แนวคิด Inclusive Business นั้น บริษัททุกขนาด
สามารถดำ�เนินการได้ เพื่อช่วยลดปัญหาความยากจน
อย่างยัง่ ยืน ทัง้ นีห้ ากเป็นบริษทั ขนาดใหญ่เป็นผูด้ �ำ เนินการ
ก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมทีก่ ว้างมากขึน้ และเมือ่ หลายๆ
บริษัทดำ�เนินการอย่างแพร่หลายแล้วนั้น จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นระบบมากขึ้น

แนวความคิด Inclusive Business
กับกรอบความร่วมมือเอเปก

เป็นปัญหา แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ การจัดทำ�โครงการ
เสริมสร้างขีดความสามารถภายในเขตเศรษฐกิจเอเปก
การกระตุ้นภาครัฐให้บรรจุเรื่อง Inclusive Business
ในนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยการสร้างแรงจูงใจ
ผ่านการให้สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจ ที่ให้ความสำ�คัญกับ
Inclusive Business การจัดทำ� Inclusiveness Index
เพื่อวัดระดับ Inclusiveness ของกลุ่มสมาชิกเอเปก
ในการประสานกับ ADB, World Bank, International
Finance Cooperation, World Economic Forum
และ UNDP เป็นต้น

เอเปกให้ความสำ�คัญต่อภาคธุรกิจทั้งขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) มาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จาก
โครงการที่เอเปกดำ�เนินการและโครงการความร่วมมือ
ต่างๆ ดังนั้นเอเปกจึงเห็นชอบที่จะนำ�เรื่อง Inclusive
Business มาเป็นประเด็นสำ�คัญตามที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมปี 2558 เสนอ เพือ่ หารือกันภายในกลุม่
อย่างต่อเนื่องทั้งในปี 2559 และปี 2560 ที่เปรูและ
เวียดนาม จะเป็นเจ้าภาพ ตามลำ�ดับ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นที่
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นานาสาระ

จันจีรา โสะประจิน

มาตรฐานฮาลาล ( )
กุญแจสำ�คัญสู่ตลาดมุสลิม

ปัจจุบันอุตสาหกรรมฮาลาลกำ�ลังเป็นเป้าหมาย
สำ � คั ญ เพราะประเทศไทยมี ศั ก ยภาพและ
ความพร้อม ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ จากการนำ�วัตถุดบิ ภาคเกษตรกรรม
ที่มีอยู่ ในประเทศ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ด้วยการผลิตสินค้าและบริการ เพือ่ ส่งเสริมการบริโภค
ภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่ง
เป็นการเพิม่ รายได้จ�ำ นวนหาศาลเข้าสูป่ ระเทศได้อย่าง
เป็นรูปธรรม อุตสาหกรรมฮาลาลจึงเป็นอุตสาหกรรม
หนึง่ ทีร่ ฐั บาลไทย หันมาให้ความสนใจพร้อมส่งเสริม
และสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อก้าวเป็นผู้นำ�ในการ
เปิดตลาดการค้ากับโลกมุสลิม
สิ่งสำ�คัญที่ต้องดำ�เนินการก็คือ ต้องให้ความรู้กับ
ทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูส้ นใจทัว่ ไป เพือ่
ให้เข้าใจความหมายของคำ�ว่าฮาลาล ( ) ไปในทิศทาง
เดียวกันดังนี้
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คำ�ว่าฮาลาล ( ) มาจากภาษาอาหรับเป็นศัพท์
นิตศิ าสตร์อสิ ลาม แปลว่า อนุมตั ิ สำ�หรับการกระทำ�ทุกอย่าง
ของมุสลิมทั้งกริยา วาจา และจิตใจ เช่น การรับประทาน
เนือ้ สัตว์ทส่ี ามารถบริโภคได้ และได้รบั การเชือดอย่างถูกต้อง
ตามหลักของศาสนาอิสลาม การประกอบอาชีพที่สุจริต
การแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม และการไม่พูดหรือ
กระทำ �ในสิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ป็ น ประโยชน์ ทั้ ง ต่ อ ตั ว เองและผู้ อื่ น
เป็นต้น ซึ่งอิสลามได้มีคำ�สอนทุกอย่างที่ชัดเจน ว่าสิ่งใด
เป็น HALAL (อนุมตั )ิ หรือ สิง่ ใดเป็น HARAM (ต้องห้าม)
ในการดำ�รงชีวิตของมุสลิมเพื่อให้สามารถดำ�รงชีวิตได้
อย่างสันติสุข (อิสลาม แปลว่า สันติสุข)

ตราสัญลักษณ์ “ฮาลาล”

สำ�หรับประเทศไทย อาจจะรู้จักคำ�ว่าฮาลาล ใน
ความหมายที่ เ กี่ ย วกั บ อาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ อ นุ มั ติ
ให้มุสลิมรับประทานได้ตามหลักศาสนาอิสลาม โดย
ที่
อาหารและผลิตภัณฑ์นั้นจะมีตราสัญลักษณ์
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผูอ้ อกตรา
ในประเทศไทยประทับอยู่ ผู้เขียนมีความเห็นว่า
จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งทำ�ความเข้าใจหลักการของอาหารและ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มุสลิมสามารถบริโภคได้ โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ที่ใช้บริโภคเป็นอาหาร เพื่อให้เข้าใจง่าย
ขอแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. เนือ้ สัตว์ทมี่ สุ ลิมบริโภคได้แต่ตอ้ งได้รบั การเชือด
อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น โค กระบือ
แพะ แกะ เป็ด และไก่ เป็นต้น
2. เนือ้ สัตว์ทมี่ สุ ลิมบริโภคได้โดยไม่ตอ้ งเชือดตาม
หลักศาสนาอิสลาม เช่น ปลา กุง้ หอย ปู และกัง้ เป็นต้น
3. เนื้อสัตว์ที่มุสลิมไม่สามารถบริโภคได้ เช่น
สุนัข สุกร หมูปา่ ลิง และสัตว์มีกรงเล็บ สัตว์มีพิษหรือ
สัตว์น�ำ โรค สัตว์ทไี่ ม่ผา่ นการเชือดตามหลักศาสนาอิสลาม
เป็นต้น รวมทั้งสัตว์ที่น่ารังเกียจ สัตว์ปีกที่ล่าหรือบริโภค
สัตว์อื่นเป็นอาหาร หรือสัตว์เลื้อยคลาน เช่น แลน จิ้งจก
ตุ๊กแก เหยี่ยว นกอินทรี และงู เป็นต้น

หลักการเชือดสัตว์ที่บริโภคได้ตามหลักศาสนาอิสลาม
1. ผู้เชือดต้องเป็นมุสลิมที่เข้าใจและรู้วิธีการเชือด
แบบอิสลามอย่างแท้จริง
2. สัตว์ที่จะนำ�มาเชือดจะต้องเป็นสัตว์ที่สามารถ
รับประทานได้เท่านั้น
3. สัตว์ยังมีชีวิตขณะทำ�การเชือดเท่านั้น
4. การเชือดต้องเริม่ ต้นด้วยการเปล่งคำ�ว่า “บิสมิล
ลาฮ.” แปลว่า ด้วยพระนามของอัลลอฮ.
5. ต้ อ งใช้ มี ด คมตั ด เส้ น เลื อ ดใหญ่ หลอดลม
หลอดอาหาร ที่ลำ�คอให้ขาดจากกัน เพื่อให้สัตว์ตายโดย
ไม่ทรมาน
6. สัตว์ตอ้ งตายสนิทก่อนทีจ่ ะแล่เนือ้ หรือดำ�เนินการ
ใดๆ ต่อไป
7. ต้องไม่ปะปนสัตว์ที่จะเชือดกับสัตว์ต้องห้าม
ในระหว่างขนส่ง
ผูป้ ระกอบการ หรือผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล มีหน้าที่
1. รักษาอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้
สะอาดถูกต้องตามศาสนบัญญัติ ตลอดจนไม่ใช้อุปกรณ์
ดังกล่าวร่วมกับของต้องห้ามตามศาสนบัญญัติ

2. วัตถุดิบหลักในการผลิต ตลอดจนเครื่องปรุง
อืน่ ๆ ต้องระบุแหล่งทีม่ าอันน่าเชือ่ ถือได้วา่ “ฮาลาล” โดย
ไม่ปนเปื้อนกับสิ่งต้องห้าม
3. วัตถุดิบที่ได้จากสัตว์ต่างๆ นั้น ต้องเป็นสัตว์
ทีศ่ าสนาอิสลามอนุมตั ิ และหรือได้เชือดตามศาสนบัญญัติ
4. เจ้าหน้าทีท่ คี่ วบคุมการผลิต หรือปรุงผลิตภัณฑ์
นั้นๆ ต้องเป็นมุสลิม
5. ในระหว่างการขนย้าย ขนส่ง หรือจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลนั้น ต้องไม่ปะปนผลิตภัณฑ์ฮาลาลนั้น
กับสิ่งต้องห้ามตามศาสนบัญญัติ
สิง่ ต้องห้ามตามศาสนบัญญัติ (ห้ามใช้ผลิตผลิตภัณฑ์
ฮาลาลโดยเด็ดขาด) ได้แก่
1. สัตว์ต้องห้าม ได้แก่
1.1 สุกร สุนัข หมูป่า ลิง
1.2 สัตว์กนิ เนือ้ เป็นอาหารทีม่ กี รงเล็บ เช่น สิงโต
				 เสือ หมี และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
1.3 สัตว์ที่มีพิษ หรือสัตว์นำ�เชื้อโรค เช่น หนู
				 ตะขาบ แมงป่อง ฯลฯ
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1.4
				
1.5
				
1.6
1.7
1.8
				

สัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ฆ่าตามศาสนบัญญัติ
เช่น มด ผึ้ง และนกหัวขวาน
สัตว์ทมี่ ลี กั ษณะน่ารังเกียจ เช่น เหา แมลงวัน
หนอน ฯลฯ
สัตว์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับลา
สัตว์ที่มีพิษและเป็นอันตรายทุกชนิด
สัตว์เพือ่ การบริโภคโดยทัว่ ไป ทีไ่ ม่ได้เชือด
ตามหลักการของศาสนาอิสลาม

ดังนัน้ ความหมายของคำ�ว่า ฮาลาล ในทีน่ ี้ หมายถึง
อาหาร ผลิตภัณฑ์ และบริการที่อนุมัติสำ�หรับมุสลิม
ตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งจะครอบคลุมทั้งภาคการผลิต
และภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว สถานที่พัก ธนาคาร
และโรงพยาบาล เป็นต้น
ภาคการผลิตฮาลาล หมายถึง การผลิตอาหาร
และผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามศาสนาอิสลาม สามารถ
อธิบายได้ว่า วัตถุดิบ ส่วนประกอบ เครื่องปรุงทุกชนิด
และกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนต้องไม่มีชิ้นส่วนหรือ
องค์ประกอบใดๆ ที่ไม่ฮาลาลเจือปน และต้องได้รับการ
จากคณะกรรมการกลางอิสลาม
รับรองมาตรฐาน
แห่งประเทศไทยซึง่ เป็นการรับรองความถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอิสลามทัง้ ตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพือ่
ให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์นั้นถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
อย่างแท้จริง สะอาดตามหลักอนามัยและมีความปลอดภัย
ตัวอย่างต่อไปนี้จะทำ�ให้ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจ
มีความเข้าใจเรื่องฮาลาลมากขึ้น
บริษัท A และ บริษัท B ผลิตขนมปังไส้สังขยา
ไส้ครีม ไส้ถวั่ ดำ� และไส้ไก่ ใช้วตั ถุดบิ และอัตราส่วนผสม
ทุกชนิดเหมือนกัน ที่ต่างกัน คือ บริษัท A ได้รับการ
ส่วนบริษัท B ไม่ได้การรับรอง
รับรองมาตรฐาน
มาตรฐาน
หากขนมปังของทั้ง 2 บริษัทนี้ไปจำ�หน่าย จะพบ
ว่า บริษัท A จะมีลูกค้ามากกว่า บริษัท B เนื่องจาก
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ชนิด

2. เลือดสัตว์ต่างๆ
3. อาหารที่มาจากพืชที่มีพิษและเป็นอันตรายทุก

4. อาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์หรือมีสว่ น
ประกอบที่เป็นอันตรายและเป็นพิษ

ลูกค้าของบริษัท A ได้แก่ ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่เป็น
มุสลิมเพราะมั่นใจในผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตของ
บริษัท A ส่วนบริษัท B ถึงแม้ว่าวัตถุดิบที่ใช้ไม่มีส่วน
ประกอบใดๆ ที่เป็นสิ่งต้องห้ามเจือปนและใช้วัตถุดิบ
ทุกอย่างเหมือนกับบริษทั A แต่ทมี่ สุ ลิมไม่เลือกผลิตภัณฑ์
ของบริษัท B เนื่องจากไม่มั่นใจในขั้นตอนระหว่าง
การผลิต ว่ามีสิ่งที่ต้องห้ามมาเจือปนหรือไม่ เช่น
1. ภาชนะหรือสายพานในสายการผลิตมีการใช้รว่ มกับ
การผลิตขนมปังไส้อื่นที่มุสลิมรับประทานไม่ได้หรือไม่
เช่น ไส้หมูหยอง
2. ขนมปังไส้ไก่ บริษทั B นำ�เนือ้ ไก่ทผี่ า่ นการเชือด
ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามหรือไม่
3. เครือ่ งปรุงหรือส่วนประกอบต่างๆ มีสงิ่ ทีไ่ ม่ฮาลาล
เจือปนหรือไม่
4. สถานที่ผลิตและภาชนะที่ใช้สะอาดตามหลัก
ศาสนาอิสลามหรือไม่

“การสำ�รวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ
พบว่า มุสลิมร้อยละ 20
อยู่ ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซีย
เป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิม
มากที่สุดในโลก”

จึงกล่าวได้ว่า มาตรฐาน
เปรียบเหมือน
กุญแจดอกแรกทีจ่ ะไขประตูน�ำ ทางให้ผปู้ ระกอบการไทย
เข้าสู่ตลาดโลกมุสลิม และเป็นคำ�ตอบของผู้ประกอบการ
หรือผู้สนใจทั่วไปว่า ทำ�ไมมุสลิมจึงไม่รับประทานอาหาร
ทั้งๆ ที่
หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีส่วนผสมหรือองค์ประกอบใดๆ ที่
เจือปนสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น อาหาร
ทะเลแปรรูป ผลไม้แปรรูป น้ำ�มัน น้ำ�ตาล เครื่องสำ�อาง
ขนม และเครื่องปรุงอาหารต่างๆ เป็นต้น
มีหลักการข้อหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การที่จะเข้าไป
ทำ�การค้าอย่างมืออาชีพกับกลุ่มเป้าหมายใด จำ�เป็นต้อง
เข้าใจความต้องการ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกลุ่ม
เป้าหมายนัน้ อย่างแท้จริง จากนัน้ หาวิธกี ารหรือแนวทาง
เพือ่ ตอบสนองความต้องการนั้นด้วยความเข้าใจ เข้าถึง
และจริ งใจ การเปิ ด ตลาดในกลุ่ ม เป้ า หมายนั้ น ก็ จ ะ
ประสบผลสำ�เร็จ เมือ่ สามารถเจาะกลุม่ เป้าหมายสำ�เร็จแล้ว
สิ่งที่สำ�คัญยิ่ง คือ การรักษามาตรฐานให้คงอยู่ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
และการที่มุสลิมทั่วโลกจะยอมรับผลิตภัณฑ์ใด ผลิตจาก
ประเทศใดหรือไม่นั้น สิ่งแรกที่มุสลิมทั่วโลกพิจารณาคือ
หรือไม่
ผลิตภัณฑ์นั้นมีเครื่องหมายมาตรฐาน
ดั ง นั้ น หากจะทำ � การค้ า หรื อ เปิ ด ตลาดกั บโลกมุ ส ลิ ม
ซึ่งมีประชากรจำ�นวนมหาศาลประมาณ 1 ใน 4 ของ
คือสิ่งแรกที่ต้องพิจารณา
ประชากรโลก มาตรฐาน

ข้อมูลจากศูนย์วจิ ยั พิว (Pew Research Center)
สรุปในการศึกษาวิจัย ชื่อ “Mapping the Global
Muslim Population:A Report on the Size and
Distribution of the World’s Muslim Population”
โดยได้ข้อมูลหลักจากสหประชาชาติ เมื่อปี 2552 ว่า
มุสลิมทัว่ โลกมีจ�ำ นวนประมาณ 1.57 พันล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 23 ของจำ�นวนประชากรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8
พันล้านคน การสำ�รวจข้อมูลจาก 232 ประเทศและ
ภูมิภาค พบว่า มุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมี
อินโดนีเซียเป็นประเทศทีม่ ปี ระชากรมุสลิมมากทีส่ ดุ ในโลก
คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทัว่ โลก ทัง้ นี้ ประชากร
มุสลิมในอินโดนีเซียมีประมาณ 203 ล้านคน ปากีสถาน
174 ล้านคน อินเดีย 161 ล้านคน บังกลาเทศ 145 ล้านคน
อิหร่าน เท่ากับตุรกี 74 ล้านคน ทัง้ 6 ประเทศนี้ มีมสุ ลิม
รวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของมุสลิมในเอเชียและคิดเป็น
ร้อยละ 53 ของมุสลิมทั่วโลก
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ รายได้หลักของไทยสองส่วนหลัก
ทีโ่ ลกมุสลิม หรือตลาดฮาลาล มีสว่ นเกีย่ วข้องอย่างสำ�คัญ
คือการส่งออกและการท่องเทีย่ ว โดยปี 2557 การส่งออก
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารฮาลาลมี มู ล ค่ า รวมทั้ ง สิ้ น 29,580
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปี
2556 ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 มีมูลค่า
20,476 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.3 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งในส่วนของการส่งออกอาหาร
ฮาลาลของไทยไปยังกลุม่ OIC (Organisation of Islamic
Cooperation) ในปี 2557 มีจ�ำ นวน 5,095 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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คิดเป็นร้อยละ 17.2 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารของไทยทั้งหมด มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
11.6 จากปี 2556 แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของตลาด
ฮาลาลสำ�หรับประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย
ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศ OIC
เป็นอันดับที่ 12 ต่ำ�กว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
ได้แก่ อินโดนีเซีย (อยูใ่ นอันดับที่ 7) และมาเลเซีย (อยูใ่ น
อันดับที่ 11) ซึ่งตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจและ
การค้าฮาลาลของรัฐบาล ตัง้ เป้าหมายไว้วา่ จะก้าวขึน้ สูอ่ นั ดับ
1 ภายในปี 2562
ดร.อรรชการ สีบญ
ุ เรือง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
อุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันประชากรมุสลิมทั่วโลก
มีกว่า 1,700 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,800
ล้านคนในปี 2593 จากการที่ตลาดโลกมุสลิมมีอัตรา
การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงทำ�ให้
ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลสำ�หรับตลาดโลกแห่งนีไ้ ด้รบั
ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการพัฒนา
อุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจ และ
สินค้าฮาลาลแห่งชาติขึ้น พร้อมเห็นชอบยุทธศาสตร์
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการ
ฮาลาล พ.ศ. 2559-2563 ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบตั กิ าร
ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งครอบคลุมทั้งภาคการผลิตและ
ภาคบริการ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วา่ “สรรค์สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลไทย ให้มีมาตรฐานชั้นนำ�
ในตลาดฮาลาลโลก ภายใต้ ห ลั ก การศาสนารั บ รอง
วิทยาศาสตร์รองรับ” ผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนามาตรฐาน
และการตรวจรับรองฮาลาล เพื่อยกระดับมาตรฐาน และ
การตรวจรับรองฮาลาลไทยให้ได้มาตรฐานโลก เป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
48 วารสารส่งเสริมการลงทุน

2. การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าและ
บริการฮาลาล เพือ่ สนับสนุนกระบวนการผลิตอาหาร และ
สินค้าอื่นๆ รวมทั้งการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามหลักศาสนา
3. การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล
โดยชูภาพลักษณ์คุณภาพมาตรฐานไทยแลนด์ไดมอนด์
ฮาลาล (Thailand Diamond Halal) ในการส่งเสริม
การส่งออกสินค้าฮาลาลไทย ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
4. การพัฒนาศักยภาพการวิจยั พัฒนาวิทยาศาสตร์
ฮาลาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมฮาลาล
ของประเทศ

“ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้า
และบริการฮาลาลอยู่ ในอันดับ 1 ใน 5
ของโลก ภายใน 5 ปีข้างหน้า”
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะ
เป็นการร่วมมือกันจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์
อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งองค์กร
ศาสนาและภาคเอกชน อาทิ สำ�นักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย สำ�นักจุฬาราชมนตรี สถาบัน
มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เป็นต้น

การกำ�หนดยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะช่วยปิดจุดอ่อน
และเสริมจุดแข็งของผูป้ ระกอบการไทย ในการขยายส่วนแบ่ง
ในตลาดฮาลาลโลกให้เพิม่ สูงขึน้ โดยตัง้ เป้าให้ประเทศไทย
เป็นผูส้ ง่ ออกสินค้าและบริการฮาลาลอยูใ่ นอันดับ 1 ใน 5
ของโลก ภายใน 5 ปีขา้ งหน้า
คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ในฐานะกรรมการและเลขานุ ก ารคณะกรรมการส่ ง
เสริมและพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจสินค้าและบริการ
ฮาลาล กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2559 ที่จะเริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2558 นี้ รัฐบาลจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ
ดำ � เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง กระทรวงพาณิ ช ย์
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้
และกลุม่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของกระทรวง
อุตสาหกรรมได้มอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัด ได้แก่ สถาบันอาหาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เพื่อดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาล ได้แก่ กิจกรรมเงิน
อุดหนุนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง

ประเทศไทย ในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล การพัฒนา
ศักยภาพด้านการรับรองฮาลาลในภูมิภาค การเตรียม
ความพร้อมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชุน เพื่อเข้าสู่
ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาล ตลอดจนการส่งเสริม
พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล SMEs ที่ไม่ใช่อาหาร
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวย้ำ�ว่า
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล จำ�เป็นต้อง
ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและ
ุ ภาพและมีปริมาณ
การตลาด โดยมุง่ พัฒนาวัตถุดบิ ให้มคี ณ
เพียงพอต่อการใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการให้มคี วามเข้มแข็งทัง้ ด้านความรูค้ วามสามารถ
ตลอดจนให้ ค วามสำ � คั ญในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก นอกจากนี้ยังจำ�เป็นต้องให้
ความสำ�คัญในการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน
เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมฮาลาลใน
ภูมภิ าค ซึง่ ตามยุทธศาสตร์ได้ก�ำ หนดสาขาเป้าหมายหลัก
ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เครือ่ งสำ�อาง เวชภัณฑ์ สมุนไพร ร้านอาหาร ธุรกิจท่องเทีย่ ว
โรงแรม สถานพยาบาล สปา เป็นต้น
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ผู้เขียนมีความเห็นว่า เป็นเรื่องปกติในการค้าขาย
เพื่อส่งออกไปต่างประเทศในทุกประเภทอุตสาหกรรม
ลูกค้ามักจะมีเงื่อนไขเฉพาะให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้า
และบริการตามเงื่อนไข เช่น
- อุตสาหกรรมอาหารได้รับการรับรองมาตรฐาน
GMP, HACCP ISO 14001 และ ISO 9001 เป็นต้น
- อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ISO/TS 16949 ISO14001 และ ISO 9001 เป็นต้น
ดังนั้นหากต้องการเปิดตลาดสินค้าและบริการ
กับโลกมุสลิม เงื่อนไขหลักที่ต้องเพิ่มอีกหนึ่งมาตรฐาน
เพื่อให้สินค้าและบริการได้ส่วนแบ่ง
คือ มาตรฐาน
ตลาดใหม่ที่ใหญ่มากที่สุดในโลกตลาดหนึ่ง
ภาคบริการฮาลาล หมายถึง การบริการต่างๆ
ถูกต้องตามศาสนาอิสลาม เช่น ธุรกิจการท่องเทีย่ ว ธนาคาร
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานพยาบาล เป็นต้น
การดำ�เนินการภาคบริการให้ฮาลาลมักจะควบคู่กับต้อง
มีร้านอาหารฮาลาล และจัดสถานที่อำ�นวยความสะดวก
ในการละหมาด เป็นต้น
ผลจากการรวมตั ว เป็ น ตลาดอาเซี ย นทำ � ให้
ผู้ประกอบการหลายรายทั้งที่เป็นมุสลิม และบุคคลทั่วไป
ให้ความสำ�คัญกับลูกค้ามุสลิม เพือ่ ดึงดูดและสร้างทางเลือก
ให้มุสลิมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาใช้บริการใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น
1. โรงแรม/รีสอร์ท ผู้ประกอบการมุสลิมลงทุน
สร้างโรงแรมหรูฮาลาลชั้นนำ�ของเมืองไทยแห่งแรก ตั้งอยู่
บนถนนรามคำ�แหง เพือ่ เจาะกลุม่ ตลาดมุสลิมทัง้ ในประเทศ

และต่างประเทศ ล่าสุดเปิดตัว โรงแรม อัล เมรอซ โฮเต็ล
แบงค็อก-กรุงเทพฯ โรงแรมใหญ่ หรูหรา ทุกอย่างฮาลาล
มีห้องพักถึง 242 ห้อง และมีสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ทุกอย่างครบครัน หรือโรงแรมรีเจ้นท์ ย่านถนนรามคำ�แหง
รีเจ้นท์ถนนงามวงศ์วาน และรีเจ้นท์ลอร์จ ลำ�ปาง เป็นโรงแรม
ทีผ่ ปู้ ระกอบการเป็นมุสลิม ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มของนักท่องเทีย่ ว
มุสลิม และบุคคลทั่วไปในการใช้บริการเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ยังมีโรงแรมบางแห่งที่ผู้ประกอบการ
ไม่ใช่มุสลิม แต่ให้ความสำ�คัญกับลูกค้าที่เป็นมุสลิม โดย
จัดทำ�ห้องอาหารฮาลาล และ/หรือจัดสรรพื้นที่เป็นห้อง
ละหมาด เช่น โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา โรงแรมสวิส
โซเทล เลอคองคอร์ด และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี เป็นต้น
2. ห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ� ให้ความสำ�คัญกับลูกค้า
มุสลิมค่อนข้างมาก เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วมุสลิมจำ�นวนมาก
ให้มาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในเมืองไทยโดยจัดสรรพื้นที่ทำ�
ห้องละหมาด และมีอาหารฮาลาลบริการ เช่น เซ็นทรัลพลาซ่า
เวสต์เกต/พาราไดซ์พาร์ค/เซ็นทรัลเวิรล์ และเดอะแพลตทินมั
แฟชั่นมอลล์ เป็นต้น

เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

โรงแรม อัล เมรอซ โฮเต็ล แบงค็อก - กรุงเทพฯ
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3. ศูนย์ประชุมแห่งชาติ ได้แก่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิ ริ กิ ติ์ / ศู น ย์ แ สดงสิ น ค้ า และการประชุ ม อิ ม แพ็ ค
เมืองทองธานี/ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค เป็นต้น
ล้วนแต่จัดสรรพื้นที่ทำ�ห้องละหมาดทั้งสิ้น

4. โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้
เป็นต้น เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้ผปู้ ว่ ย ญาติผปู้ ว่ ย และ
มุสลิมที่มาใช้บริการ สามารถรับประทานอาหารที่ฮาลาล
และมีสถานที่ละหมาดในโรงพยาบาลนั้นเลย สร้างความ
พึงพอใจให้ลกู ค้ามุสลิมทัง้ ในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก
5. การเงินการธนาคาร ประเทศไทยมีธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงการคลัง มีสาขากระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
เพื่อรองรับการทำ�ธุรกรรมทางการเงินที่ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอิสลาม

จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมและบริการฮาลาลมีข้อ
ได้เปรียบอุตสาหกรรมอื่นๆ คือ มีลูกค้าที่เป็นมุสลิมและ
ลูกค้าทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิม เพียงแต่เพิม่ บางอย่างลงไปเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของมุสลิม โดยการเพิ่มมาตรฐาน
สำ�หรับอุตสาหกรรมการผลิต และเพิม่ การจัดสรรสถานที่
เพือ่ อำ�นวยความสะดวกในการละหมาดพร้อมสถานทีอ่ าบน้�ำ
ละหมาด รวมทัง้ มีรา้ นอาหารฮาลาลบริการ สำ�หรับอุตสาหกรรม
การบริการ

การละหมาด

การละหมาด เป็นการปฏิบตั ศิ าสนกิจหลักในศาสนา
อิสลาม วันละ 5 เวลา เรียกว่า ละหมาดฟัรฎู ละหมาด
หมายถึง การขอพร เมือ่ ละหมาดมุสลิมทัว่ โลกจะหันหน้า
ไปทางกิบลัต (กิบลัต คือทิศกะบะฮ์ หรือทิศของเมืองมักกะฮ์ใน
ประเทศซาอุดอี าระเบีย ถือว่าเป็นทิศทีม่ คี วามสำ�คัญมากกับ
ชาวมุสลิมทัว่ โลก เนือ่ งจากทุกๆ ครัง้ ทีช่ าวมุสลิมละหมาด
หรือทำ�กิจกรรมทางศาสนาบางอย่าง ชาวมุสลิมจะต้อง
หันหน้าสูท่ ศิ กิบลัต สำ�หรับประเทศไทย ทิศกิบลัตจะอยูท่ าง
ทิศตะวันตก)
การละหมาดเป็นการประกอบศาสนกิจที่สำ�คัญยิ่ง
สำ�หรับมุสลิมทุกคนทีจ่ ะต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง และตามเวลา
ในแต่ละวัน เพือ่ ฝึกฝนให้เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทน
และขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่ประพฤติสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดในทางชั่วร้าย ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคน
ต้องปฏิบตั ศิ าสนกิจนีอ้ ย่างเคร่งครัด ด้วยความสงบ สำ�รวม
เป็นกิจวัตรประจำ�วัน วันละ 5 เวลาตลอดไป

เงื่อนไขของการละหมาด 8 ประการ
1. ต้องปราศจากสิง่ สกปรก และต้องมีน�้ำ ละหมาด
2. ร่างกาย เครื่องนุ่งห่ม และสถานที่ละหมาด
ต้องสะอาด
3. ต้องปกปิดเอาเราะฮฺ (เอาเราะฮคือ การปกปิด
เรือนร่าง หรืออวัยวะพึงสงวน) กล่าวคือ ผูช้ ายต้องปิดตัง้ แต่
สะดือถึงหัวเข่า ผู้หญิงจะต้องปกปิดทั่วร่างกายยกเว้นมือ
และใบหน้า
4. ต้องหันหน้าไปทางกิบลัต (สำ�หรับประเทศไทย
ทิศกิบลัต จะอยู่ทางทิศตะวันตก)
5. ต้องรู้ว่าได้เวลาละหมาดแล้ว
6. ต้องรับว่ามุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติการละหมาด
7. ต้องไม่ตั้งใจเปลี่ยนการละหมาดเป็นอย่างอื่น
8. ต้องห่างไกลจากสิ่งที่ทำ�ให้เสียละหมาด
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นับว่าเป็นโอกาสทองของนักลงทุนทัว่ โลกทีจ่ ะหันมา
ลงทุน เพือ่ เพิม่ ช่องทางเปิดตลาดโลกมุสลิมในการกระจาย
สินค้าและบริการ ซึ่งในอนาคตตลาดนี้จะมีการแข่งขัน
ทางการค้าทีร่ นุ แรงขึน้ ด้วยเหตุนรี้ ฐั บาลไทยจึงมีนโยบาย
สนับสนุนการขับเคลื่อนให้สินค้าฮาลาลของไทยก้าวสู่
ตลาดโลกมุสลิมอย่างเต็มที่ ทำ�ให้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมและศักยภาพของ
ไทยด้านสินค้า และบริการที่ฮาลาลเพื่อก้าวสู่เวทีโลก ซึ่ง

ล่าสุดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบัน
มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ “Thailand
Halal Assembly 2015” เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและ
นวัตกรรมฮาลาล เพื่อเศรษฐกิจฮาลาล เศรษฐกิจไทย
รุ่งเรือง โดยรัฐบาลตั้งเป้าส่งเสริมธุรกิจและการค้าฮาลาล
ก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ใน 5 ภายในปี 2562 ซึ่งงานจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2015

รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์
ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานการจัดงาน
“Thailand Halal Assembly 2015” กล่าวว่า “หลังจาก
ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างสูงจากการจัดงาน Thailand
Halal Assembly เมื่อปีก่อน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ฮ าลาล จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
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คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบัน
มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐาน
ฮาลาลแห่งประเทศไทย จึงร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
วิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2
ในชือ่ งาน “Thailand Halal Assembly 2015” เพือ่ แสดง
ถึงวัฒนธรรมและนวัตกรรมฮาลาล เพื่อเศรษฐกิจฮาลาล

เศรษฐกิจไทยรุง่ เรือง พร้อมทัง้ ศักยภาพของกิจการฮาลาล
ประเทศไทย ให้ประชาคมโลกได้รับรู้” โดยภายในงาน
ประกอบด้ ว ยนิ ท รรศการดิ จิ ทั ล วิ ท ยาศาสตร์ ฮ าลาล
นิทรรศการจำ�ลองห้องปฏิบตั กิ าร การจับคูเ่ จรจาทางธุรกิจ
ฮาลาล การประชุ ม องค์ ก รรั บ รองฮาลาลนานาชาติ
งานประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นวิทยาศาสตร์อตุ สาหกรรม
และธุรกิจ ครัง้ ที่ 8 (HASIB 8th) การเสวนาในหัวข้อต่างๆ
โดยนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศเยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศยุโรปอืน่ ๆ รวมถึงการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมมุสลิมอีกมากมาย

งานแสดงสินค้า Halal Expo ซึง่ ได้รวบรวมสินค้า
ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลทั้งไทยและต่างประเทศกว่า
200 บูธ ทั้งในเอเชีย แอฟริกา ยุโรป สหรัฐอเมริกา ให้
ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อ ต่อยอดตลาดโลกอาหารฮาลาล
พร้อมไฮไลท์พิเศษ คือ การเปิดตัวฐานข้อมูลวัตถุดิบ
ฮาลาลใช้ชื่อว่า H4E หรือ Halal Number for E
Number เป็นการเพิ่มฐานข้อมูล Halal Number เพื่อ
เป็นช่องทางในการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่ต้องการ
วัตถุดิบฮาลาล
ฐานข้อมูลวัตถุดบิ ฮาลาลใช้ชอื่ ว่า H4E หรือ Halal
Number for E Number เป็นการเพิ่มฐานข้อมูล
Halal Number เพื่อเป็นช่องทางในการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการที่ต้องการวัตถุดิบฮาลาล โดยปกติใน
อุตสาหกรรมทัว่ ไป ส่วนใหญ่จะรูจ้ กั E Number แต่ในกรณี
ของผลิตภัณฑ์ฮาลาล จะนำ� E Number มาใช้โดยตรง
ไม่ได้ เพราะบางตัวไม่ฮาลาล ต้องปรับปรุงข้อมูลขึ้นใหม่
เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล ดังนั้นจะต้อง
หาฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมฮาลาล โดย
เรียกว่า H Number หรือ H for E ก็คือ จะต้องนำ� H
เข้ามาทดแทน E ให้ได้ทั้งหมด

รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั กล่าวในงานแถลงข่าวเมือ่ วันศุกร์
ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์
เขตราชเทวี (บ้านครัว) ตอนหนึง่ ว่า “ปัจจุบนั ตลาดอาหาร
ฮาลาลโลกมีมลู ค่ากว่า 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ขณะที่
ประเทศไทยส่งออกหากเทียบสัดส่วนแล้วไม่ถึงร้อยละ
0.5 นั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสเติบโตอีกมาก และ
เมือ่ พิจารณาจากตลาดอาหารฮาลาลโลก แม้ตลาดมุสลิม
จะมีประมาณร้อยละ 20 ของตลาดโลก แต่นับจากนี้ไป
ตลาดฮาลาลจะขยายไปในตลาดทีม่ ใิ ช่มสุ ลิมมากขึน้ โดย
กล่าวกันว่าอาจขยายไปถึงร้อยละ 89 ของตลาดอาหารโลก
หรือครอบคลุมประชากรถึง 6,400 ล้านคนจากประชากร

ทั้งโลก 7,200 ล้านคน ไม่ใช่จำ�กัดเฉพาะตลาดมุสลิม
1,800 ล้านคนเท่านัน้ ซึง่ หมายความว่าตลาดอาหารฮาลาล
ในอนาคตจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
นอกจากจะเป็นกุญแจ
ผูเ้ ขียนมองว่ามาตรฐาน
ดอกแรกทีส่ �ำ คัญในการเปิดตลาดการค้ากับโลกมุสลิมแล้ว
ได้แก่
ต่อไปลูกค้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน
คนทัง้ โลกทีต่ อ้ งการอาหารทีส่ ะอาดถูกหลักอนามัยมีความ
ปลอดภัยในทุกขัน้ ตอนการผลิต ถึงเวลาแล้วทีน่ กั ลงทุนไทย
ต้องหันมาศึกษาและดำ�เนินการอย่างจริงจัง เกี่ยวกับ
ก่อนทีต่ ลาดนีจ้ ะมีการแข่งขันอย่างรุนแรง
มาตรฐาน
ในอนาคต พร้อมนำ�กุญแจดอกนี้ไปเปิดประตูตลาดโลก
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มุสลิมเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิตจากใช้วตั ถุดบิ ในประเทศ
ให้มมี ลู ค่าเพิม่ และอุตสาหกรรมบริการด้านการท่องเทีย่ ว
โรงแรม และสถานพยาบาล เป็นต้น โดยบูรณาการสิง่ ทีม่ อี ยู่
และเพิ่มสิ่งจำ�เป็นบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดมุสลิม ผลทีจ่ ะได้ในการลงทุนนีค้ อื ผลประโยชน์
อย่างมหาศาล เป็นทัง้ การสร้างอาชีพให้คนไทย ได้สว่ นแบ่ง
ตลาดทางการค้า และสร้างรายได้ให้ประเทศชาติอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป

ที่มา		 			
-

-
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นานาสาระ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

40 ปี “อมตะ”

จากนิคมอุตสาหกรรม
สู่ “Perfect City”
ในแวดวงอุ ต สาหกรรม หากนึ ก ถึ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมชั้นนำ� ต้องมีชื่อ “อมตะนคร” อยู่ใน
ลำ�ดับต้นๆ ของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ตามมาด้วยชือ่ “อมตะซิต”ี้ และปัจจุบนั บริษทั อมตะ
คอร์ปอเรชัน จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำ�ด้าน
การพัฒนาและบริหารเมืองอุตสาหกรรมครบวงจร
ในประเทศไทยและต่างประเทศ ครบรอบ 40 ปี
กำ�ลังจะก้าวไปสู่การเป็นยิ่งกว่านิคมอุตสาหกรรม
อมตะจะกลายเป็น “เมืองแห่งความสมบูรณ์” หรือ
“Perfect City” ที่ประกอบไปด้วย 3 สิ่ง ได้แก่
ความสะดวกสบาย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความ
รวดเร็วด้านการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop
Service) รวมทั้ ง ได้ ตั้ ง เป้ า หมายเพิ่ ม จำ � นวน
สถานประกอบการภายในนิ ค มฯ อมตะให้ ค รบ
2,000 โรงงานภายในระยะเวลา 5 ปี

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทอมตะ กล่าวว่า นอกจากจะมุ่งสร้างรายได้
จากการขายและให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงงานแล้ว รายได้
ที่มีความสำ�คัญทำ�ให้อมตะมีความแข็งแกร่งอีกทางหนึ่ง
คือ การสร้างรายได้ระยะยาว (Recurring Income) ที่
มาจากการพัฒนาธุรกิจด้านบริการและสาธารณูปโภค
ทุ ก ประเภท ที่ มี ค วามจำ � เป็ น ต่ อ การประกอบกิ จ การ
อุตสาหกรรมและการใช้ชวี ติ อาทิ น้�ำ ประปา ไฟฟ้า ระบบ
โทรคมนาคม การขนส่ง การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ
ซึ่ ง เป็ น รายได้ ที่ มี ก ารหมุ น เวี ย นเข้ า มาอย่ า งสม่ำ � เสมอ

คุณวิกรม กรมดิษฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอมตะ
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โรงงานทุกแห่งมีความจำ�เป็นต้องใช้บริการ อมตะจึง
ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารจั ด การครบวงจร เพื่ อ ช่ ว ยให้
ผู้ป ระกอบการโรงงานได้ รับ ความสะดวกสบาย และ
ประหยัดเวลาในการจัดหาทรัพยากร ในการประกอบ
กิจ การอุ ต สาหกรรม และการดำ � รงชี วิ ต ของพนั ก งาน
โรงงาน

“เคล็ดลับความสำ�เร็จของอมตะ
อย่างแรก คือ การมีวินัยทางการเงิน
รู้จักบริหารจัดการกำ�ไรและหนี้สิน
ลงทุนจากกำ�ไร และการนำ�ที่ดินที่มีอยู่
มาคิดเป็นเงินลงทุน”
“เคล็ดลับความสำ�เร็จทีย่ ง่ั ยืนของอมตะอย่างแรก คือ
การมีวินัยทางการเงิน รู้จักบริหารจัดการกำ�ไรและหนี้สิน
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ลงทุนจากกำ�ไร และการนำ�ทีด่ นิ ทีม่ อี ยูม่ าคิดเป็นเงินลงทุน
หากมีการร่วมทุนแทนที่จะลงทุนด้วยเงินสด ซึ่งจะทำ�ให้
การบริหารจัดการเงินยั่งยืนกว่า
สิ่งที่สอง คือ ต้องมองให้ไกล คือ มองล่วงหน้า
ไม่ใช่สิบปี ยี่สิบปี แต่หมายถึงมองข้ามไปมากกว่านั้น
และสิ่งสุดท้ายคือ ต้องมองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
จะทำ�อะไรต้องมีแผนวางไว้ แล้วค่อยๆ ก้าวเดิน เราเป็น
เรือเกลือที่ค่อยๆ เดิน แต่มั่นคง แผนพัฒนาของอมตะ
วางไว้ล่วงหน้าสามสิบปี และเรายังคงค่อยๆ พัฒนาตาม
แผนต่อไป อมตะ เราคือผู้กำ�หนดอนาคตด้วยการมอง
การณ์ไกล” คุณวิกรมกล่าว
คุณวิบลู ย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด (มหาชน)
กล่าวว่า นอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจแล้ว อมตะยังได้
เตรี ย มความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากร เพื่ อ ป้ อ นเข้ า สู่ ภ าค
อุตสาหกรรม โดยมีแผนพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

รองรับด้านแรงงานฝีมือให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมภายใน
นิ ค มฯ อมตะ โดยความร่ ว มมื อ กั บ กรมอาชี ว ศึ ก ษา
จัดหลักสูตรการฝึกงานระยะยาว รวมถึงการพยายาม
ผลักดันให้เกิดศูนย์วิจัยเพื่อวิเคราะห์ วิจัย เชื่อมโยง
งานวิจัย เพื่อคิดค้นพัฒนาผลงานหรือผลผลิตของแต่ละ
บริษัท หรือแม้กระทั่งการสร้างเมืองวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์ใกล้ชิดอุตสาหกรรม เพื่อการ
เติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
อมตะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ดำ�เนินตามแนวคิด
เมืองที่สมบูรณ์แบบ เน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาด
เพื่ อ ประหยั ด ทรั พ ยากรและพลั ง งาน การลดต้ น ทุ น
การผลิต ซึ่งเชื่อมั่นว่าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จะ
สามารถพั ฒ นาเทคโนโลยี เ หล่ า นี้ ใ ห้ ต อบสนองความ
ต้องการของธุรกิจต่างๆ ในอนาคตได้
“เป้าหมายของอมตะไม่เพียงการวางแผนเพื่อทำ�
ธุรกิจอุตสาหกรรม แต่อมตะพัฒนาธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น
จนต่อยอดให้มคี วามมัน่ คงแข็งแกร่ง การบริหารจัดการคน
จึงเป็นเรื่องสำ�คัญในการพัฒนาธุรกิจ และแรงงานเป็น
สิ่ ง สำ � คั ญ ที่ ทำ �ให้ ธุ ร กิ จ เติ บโตได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
หากโรงงานจะเลื อ กลงทุ น ก่ อ ตั้ ง ก็ จ ะเลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี
ความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทัง้ สาธารณูปโภค การคมนาคม
ไปจนถึงสาธารณสุข เมื่อพื้นที่ตอบโจทย์ได้” คุณวิบูลย์
กล่าว

“ศึกษาเพื่อจัดหาพื้นที่
สำ�หรับการพัฒนาเพิ่มเติม
ทั้งในประเทศเวียดนาม
และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC
อาทิ ประเทศเมียนมา”
สำ�หรับการขยายธุรกิจของอมตะไปยังต่างประเทศ
คือ การขยายโอกาสด้านการทำ�ธุรกิจและเพิ่มพื้นที่ด้าน
การลงทุ นให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น จากปั จ จุ บั น อมตะมี นิ ค ม
อุตสาหกรรมอยู่ในประเทศเวียดนาม 2 แห่ง ได้แก่
อมตะ ซิตี้ เบียนหัว และอมตะ ซิตี้ ลองถั่น และใน
ระหว่างนีก้ ไ็ ด้มกี ารศึกษาเพือ่ จัดหาพืน้ ทีส่ �ำ หรับการพัฒนา
เพิ่มเติม ทั้งในประเทศเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้าน
ในกลุ่ม AEC อาทิ ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นอีกประเทศ
ที่ ติ ด กั บ มหาสมุ ท รอิ น เดี ย ประเทศเวี ย ดนามติ ด กั บ
มหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคม สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
และการพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศของอมตะยึดรูปแบบ
การบริหารจัดการจากโมเดลหลักคือ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะในประเทศไทยทีม่ ปี ระสบการณ์การทำ�งานมาแล้วถึง
40 ปี ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอมตะให้เป็น “เมือง
สมบูรณ์แบบ”
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50 ปี บีโอไอ

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล

คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์
อดีตรองเลขาธิการบีโอไอ
ในโอกาสที่ปี 2559 เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปีของ
บีโอไอ ทีมงานวารสารส่งเสริมการลงทุน ได้มโี อกาส
สั ม ภาษณ์ คุ ณ จั ก ก์ ชั ย พานิ ช พั ฒ น์ อดี ต รอง
เลขาธิการบีโอไอ ซึง่ การสัมภาษณ์ในวันนัน้ ทีมงาน
ได้ขอ้ คิดทีด่ ๆี หลายประการมาก จึงนำ�มาถ่ายทอด
ในบทความต่อไปนี้
วารสารส่งเสริมการลงทุน ทีมงานขอทราบประวัติ
การศึกษาของท่านว่ามีพื้นฐานการศึกษาในด้านใด ถึง
ประสบความสำ�เร็จในการทำ�งานที่บีโอไอครับ
คุณจักก์ชัย ผมได้เข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย ที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย
จบการศึกษาได้รบั ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา
ไฟฟ้ากำ�ลัง (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากนั้น ผมได้รับทุน
ของมูลนิธิ Fulbright ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับปริญญา Master of
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Science in Electrical Engineering University of
Texas, Austin, Texas และได้รบั เชิญให้เป็นสมาชิกของ
Tau Beta Pi (National Engineering Honor Society)
และ Eta Kappa Nu (International Honor Society
for Electrical Engineers)

คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์
อดีตรองเลขาธิการบีโอไอ

หลังจากที่ผมได้ทำ�งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ผม
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ข้ า ศึ ก ษาในระดั บ สู ง ที่ วิ ท ยาลั ย
ป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1
เมื่อปี 2531
วารสารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที ม งานได้ รั บ ทราบ
มาก่อนว่า บีโอไอไม่ใช่ที่ท�ำ งานแรกของท่าน ขออนุญาต
สอบถามท่านว่า ก่อนที่ท่านจะมาทำ�งานที่บีโอไอ ท่าน
เคยทำ�งานอยู่ที่ไหนมาก่อน เป็นหน่วยงานราชการหรือ
เอกชนครับ
คุณจักก์ชัย หากพูดถึงการทำ�งานของผม ผมขอ
ย้อนเวลากลับไปเล่าถึงช่วงระหว่างการศึกษา เริ่มต้นที่
ภายหลังสำ�เร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ปี 2503 แล้ว ผมได้เริ่มต้นการทำ�งานโดยเป็นข้าราชการ
ทีก่ รมชลประทาน งานทีผ่ มได้รบั มอบหมายคือ ให้ไปร่วม
ทำ�งานกับ บริษัท Sverdrup Parcel International ซึ่ง
เป็นบริษัทอเมริกันที่มีความชำ�นาญในงานก่อสร้างสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง โดยงานที่ผมได้รับมอบหมายในเวลานั้นก็
คือ ทำ�หน้าทีค่ วบคุมงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230
กิโลโวลต์ (KV) รอบกรุงเทพฯ และจากเขื่อนภูมิพลถึง

กรุงเทพฯ ซึ่งผมจำ�ได้ว่าอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม 2503กรกฎาคม 2506
จากนั้น ในช่วงสิงหาคม 2506 - มีนาคม 2508
ผมได้รับทุนของมูลนิธิ Fulbright ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อสำ�เร็จการศึกษา
ผมได้กลับมารับราชการที่กรมชลประทานอีกครั้ง โดย
ครัง้ นี้ ผมได้รบั มอบหมายให้ไปทำ�งานทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
ดำ�รงตำ�แหน่ง นายช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำ�หน้าทีด่ แู ลการบำ�รุงรักษาเครือ่ งจักรกลของกรมชลประทาน
ใน 15 จังหวัดในภาคอีสาน

“ดร. อำ�นวย วีรวรรณ
ซึ่งขณะนั้น ท่านดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขาธิการบีโอไอ
ซึ่งผมคิดว่าท่านคงพอใจผม
จึงตกลงปลงใจรับโอนผมจาก
กรมชลประทานมาทำ�งานที่บีโอไอ”
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จนกระทัง่ ถึงช่วงสำ�คัญทีส่ ดุ ในชีวติ ผม เมือ่ ปี 2510
ผมได้รับโอกาสให้ไปสัมภาษณ์กับ ดร. อำ�นวย วีรวรรณ
ซึ่งขณะนั้น ท่านดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการบีโอไอ ซึ่งผม
คิดว่าท่านคงพอใจผม จึงตกลงปลงใจรับโอนผมจาก
กรมชลประทานมาทำ�งานที่บีโอไอ ซึ่งทุกวันนี้ ผมยังมี
ความเคารพ และรำ�ลึกถึงพระคุณของ ดร. อำ�นวย วีรวรรณ
เป็นอย่างมาก และหากมีเวลาว่าง ผมมักจะเข้าไปกราบ
ท่านอยู่เสมอ ซึ่งภายหลังที่ท่านกรุณารับโอนผมแล้ว
ผมก็ทำ�งานที่บีโอไอเป็นเวลา 32 ปี จนกระทั่งอายุครบ
60 ปี และเกษียณราชการที่บีโอไอ เมื่อปี 2542
วารสารส่งเสริมการลงทุน ภารกิจที่รับผิดชอบ ใน
ช่วงทำ�งานที่บีโอไอ เป็นอย่างไรบ้างครับ
คุณจักก์ชัย ผมเริ่มต้นการทำ�งานที่บีโอไอที่กอง
การช่าง ทำ�หน้าที่พิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร
เครือ่ งจักรและวัตถุดบิ ต่อมา ผมได้ยา้ ยไปอยูก่ องตรวจสอบ
ทำ�หน้าที่ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กำ�หนด
หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ งให้ เ ป็ น หั ว หน้ า กอง
ตรวจสอบพร้อมกับรักษาการเลขานุการกรม ผูอ้ �ำ นวยการกอง
สิทธิและประโยชน์ ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาโครงการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ และรองเลขาธิการตามลำ�ดับจนเกษียณ
อายุราชการ
วารสารส่งเสริมการลงทุน ท่านมีความประทับใจ
ในการทำ�งานที่บีโอไออย่างไรบ้างครับ
60 วารสารส่งเสริมการลงทุน

คุณจักก์ชัย ในความคิดของผม ผมคิดว่า บีโอไอ
เป็นเครี่องมือที่สำ�คัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ ที่เติบโตขึ้น
มาจนถึงทุกวันนี้ ก็เกิดขึ้นด้วยการส่งเสริมของบีโอไอ
แทบทัง้ สิน้ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
ทีไ่ ทยเป็นผูส้ ง่ ออกรายใหญ่ของโลก รวมทัง้ กิจการโรงแรม
ที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลก็เป็นผลของการ
ส่งเสริมจากบีโอไอเหมือนกัน
ผมมักเล่าให้หลายคนที่ใกล้ชิดผมฟังอยู่เสมอว่า
ผมโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำ�งานในบีโอไอ ที่นี่
ทำ�ให้ผมได้มโี อกาสมองเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อย่างใกล้ชิดตลอดมา ได้มีโอกาสทำ�งานร่วมกับคนเก่งๆ
หลายคน ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการ หรือบุคลากรในระดับ
ต่างๆ ทีว่ นั นีล้ ว้ นเติบโตมีต�ำ แหน่งหน้าทีก่ ารงานสูง บุคคล
เหล่านี้สามารถทำ�ให้บีโอไอเป็นที่รู้จักและยอมรับกันโดย
ทั่วไปว่าเป็นหน่วยราชการที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น งานในบีโอไอ ยังเปิดโอกาสให้ผม
ได้พบและทำ�ความรูจ้ กั คุน้ เคยกับนักลงทุนทัง้ ชาวไทยและ
ต่างประเทศอย่างมากมาย ได้เดินทางไปพบปะกับนักลงทุน
ในประเทศต่างๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ธุรกิจอุตสาหกรรม
ต่างๆ อย่างกว้างขวางอันเป็นประโยชน์กับตัวผมมาจนถึง
ทุกวันนี้

“สิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับชีวิตของผม
ในบีโอไอคือ
ช่วงที่ผมได้โยกย้ายมา
เป็นผู้อำ�นวยการกองพัฒนาโครงการ
ซึ่งช่วยพัฒนาให้ผม
ต้องคิดนโยบายที่จะผลักดัน
และกระตุน้ การส่งเสริมการลงทุน”
วารสารส่งเสริมการลงทุน ท่านรับราชการอยูท่ บ่ี โี อไอ
มาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ปี 2510 - 2542 ซึ่งมากกว่า

30 ปี รบกวนท่านเล่าถึงสิ่งดีๆ ที่ท่านได้รับจากบีโอไอ
ให้พวกเราได้รับทราบกันบ้างครับ
คุณจักก์ชยั การรับราชการมีสง่ิ หนึง่ ทีท่ กุ คนต้องเคย
ประสบมาคือ การโยกย้ายตำ�แหน่งหรือหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
งานทีบ่ โี อไอในสมัยผม หลายๆ คนมักคิดว่า งานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิทธิประโยชน์เป็นงานที่ดี หากมีการโยกย้ายจากงาน
เหล่านี้ไปสู่งานอื่น ก็มักจะมีข่าวไม่ดีกับบุคคลนั้นออกมา
ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่เป็นความจริง แต่สำ�หรับผมกล่าวได้
อย่างเต็มคำ� และมักพูดย้ำ�ในสิ่งนี้อยู่เสมอว่า สิ่งที่ดีที่สุด
สำ�หรับชีวติ ของผมในบีโอไอคือ ช่วงทีผ่ มได้รบั การโยกย้าย
จากตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการกองสิทธิและประโยชน์ เป็น
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาโครงการ ซึ่งงานที่กองพัฒนา
โครงการ ช่วยพัฒนาให้ผมต้องคิดนโยบายที่จะผลักดัน
และกระตุ้นการส่งเสริมการลงทุน ต้องออกไปพบปะ
ทำ�ความรูจ้ กั กับนักลงทุนทัว่ โลก ต้องออกไปบรรยายชักจูง
การลงทุนและเสนอความคิดเห็นในเวทีต่างๆ มากมาย
รวมถึงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา
ใหญ่ๆ หลายงาน เช่น งาน World Economic Forum
ที่ เ มื อ ง Davos ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ดั ง นั้ น
จึ ง ถื อ ว่ า งานที่ ก องพั ฒ นาโครงการช่ ว ยบ่ ม เพาะให้ ผ ม
มีประสบการณ์มากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ผมคิดว่าจะหาเรียน
จากที่ไหนไม่ได้ ต้องมาทำ�งานที่บีโอไอเท่านั้น
นอกจากนั้น ผมยังได้รับประสบการณ์แปลกใหม่
หลายอย่างในชีวิต ซึ่งก็มาจากการทำ�งานบีโอไอเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น บางครัง้ ทีผ่ มเดินทางไปในต่างประเทศ ผมได้รบั
การต้อนรับอย่างดียิ่ง บางครั้งผู้เชิญก็ใช้เครื่องบินไอพ่น
ส่วนตัวพาไปดูงานในที่ต่างๆ ซึ่งในความรู้สึกของผม
ผมไม่ได้ยินดีที่เขามารับรองเราอย่างดี แต่ทำ�ให้ผมที่มี
ความสนใจเรื่องเทคโนโลยีมากเป็นพิเศษอยู่แล้ว มีความ
รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มีโอกาสเห็นเทคโนโลยีแปลกๆ
ใหม่ๆ ที่หาดูได้ยากในประเทศไทยของเราในเวลานั้น
มากกว่า นอกจากนั้นผมยังได้รับเชิญให้ไปเป็นกรรมการ
ในองค์กรระหว่างประเทศแห่งหนึ่งอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้
มาจากการทำ�งานที่บีโอไอทั้งสิ้น

วารสารส่ ง เสริ ม การลงทุ น พวกเราชาวบี โ อไอ
ยอมรับอยู่เสมอว่า ท่านเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับ ถือ
ของคนบีโอไอเป็นอย่างยิง่ ขอให้ทา่ นฝากข้อคิดถึงบุคลากร
บีโอไอปัจจุบันเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ครับ
คุณจักก์ชยั ในวาระครบรอบ 50 ปี ผมอยากจะเห็น
บีโอไอเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปเรื่อยๆ และผมมั่นใจว่า
บุคลากรของบีโอไอ จะช่วยผลักดันให้องค์กรแห่งนีเ้ ติบโต
อย่างมัน่ คงตามทีผ่ มหวังไว้ได้ ข้อคิดทีผ่ มฝากถึงบุคลากร
บีโอไอในปัจจุบันก็คือว่า “พวกท่านเป็นผู้โชคดีมากที่ได้
มีโอกาสทำ�งานในองค์กรแห่งนี้” แต่ความโชคดีเพียง
แค่นั้นยังไม่เพียงพอ ท่านยังต้องมีการพัฒนาตัวเองให้
ประสบความสำ�เร็จให้มากยิ่งขึ้น สิ่งที่ผมคิดว่าจะช่วย
ให้ท่านประสบความสำ�เร็จนั้นคือ
1. ต้องใฝ่หาความรูเ้ พิม่ เติมให้ทนั ต่อกาลเวลาเสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือความรูเ้ กีย่ วกับเศรษฐกิจการลงทุน
ซึง่ จะช่วยแนะนำ�และให้บริการทีด่ ตี อ่ ผูม้ าติดต่อ และสร้าง
ความรู้สึกที่ดีต่อบีโอไอและตัวท่านได้
2. เผยแพร่ความรูโ้ ดยการร่วมเป็นวิทยากรในการ
ประชุมสัมมนาต่างๆ ให้มากที่สุด ซึ่งจะทำ�ให้เป็นที่รู้จัก
3. และสิ่งสำ�คัญที่สุดที่จะทำ�ให้ได้รับการยอมรับ
และนับถือคือ คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
สามสิง่ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ตัวบุคลากรของบีโอไอ
เอง ทัง้ ในขณะทีย่ งั ทำ�งานอยูท่ บี่ โี อไอและหลังจากพ้นจาก
บีโอไอไปแล้ว
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คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ได้จบการสัมภาษณ์ใน
คำ�ถามสุดท้ายที่ประทับใจเราเป็นอย่างมาก
ทีมงานวารสารส่งเสริมการลงทุน ได้รบั ข้อคิดต่างๆ
มากมายจากการสัมภาษณ์คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ใน
วันนั้น ปัจจุบันคุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ยังมีสุขภาพ
แข็ ง แรงมาก และยั ง คงทำ � งานอยู่ ทุ ก วั น ซึ่ ง ตั ว ท่ า น
เองในทุ ก วั น นี้ ยั ง คงมี ภ ารกิ จ มากมาย ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ
ในระหว่างวันไม่แพ้ในช่วงที่ท่านยังรับราชการอยู่ หรือ
อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ� แต่ท่านก็สละเวลามาให้สัมภาษณ์
กับพวกเราได้

สุ ด ท้ า ย ที ม งานวารสารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ขอ
ขอบพระคุณ คุณจักก์ชยั พานิชพัฒน์ อดีตรองเลขาธิการ
บีโอไอ ที่ท่านสละเวลาอันมีค่า มาเล่าประสบการณ์ และ
แสดงความเห็นอันทรงคุณค่า เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 50 ปี
บีโอไอ พวกเราขออาราธนาอำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัย
อำ�นวยพรให้คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์ และครอบครัว มี
สุขภาพที่แข็งแรง และเป็นที่รักยิ่งของทุกคนตลอดไป

ชีวิตหลังเกษียนอายุราชการของคุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์
งานในปัจจุบัน
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
✣ กรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำ�กัด
(มหาชน)
✣ กรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำ�กัด (มหาชน)
✣ กรรมการ บริษท
ั กันยงอิเลคทริก จำ�กัด (มหาชน)
✣ ที่ปรึกษา บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์
✣ ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น
		 เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
✣ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำ�กัด
✣ กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
✣ กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
✣ กรรมการ บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำ�กัด
✣ ที่ปรึกษา บริษัท Western Digital
(Thailand) Co., Ltd.
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งานอื่นๆ
งานในปัจจุบัน
✣ นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน
✣ เหรัญญิก มูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย
✣ Member, SGS Certification Council
งานในอดีต
✣ กรรมการ-คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
✣ กรรมการบริหาร-ศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
✣ กรรมการ - คณะกรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ ประเทศไทย
✣ กรรมการ- สถาบันวิจย
ั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
✣ กรรมการ- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
✣ กรรมการองค์กรไม่แสวงหากำ�ไรสากล PATH
ในสหรัฐอเมริกา
✣ กรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ประเทศไทย

ภาวะส่งเสริมการลงทุน

รสสุคนธ์ สังข์วารี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนมีนาคม 2559
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร
1 เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2 นายศักดา ทองรอง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
3 มารุชู บุซซัน (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนเกาหลี - ญี่ปุ่น - สหรัฐฯ)
4 ไทยอุดม ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
5 เคมิลค์ โพรดักส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
6 ศแบงยั่งยืน อุบล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
7 โรงสี ส.ชัยเจริญ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
8 โรงสีข้าวสนธยาพืชผลไรซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
9 บีเอส เวิลด์ ฟู้ด จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)
10 ลพบุรีไบโอเอทานอล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
11 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
12 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

เชื้อเพลิงจากขยะ
(REFUSE DERIVED FUEL)
น้ำ�มันปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง

1.18

271.00

18

นครศรีธรรมราช

1.12

300.00

65

อุบลราชธานี

1.1

8.00

12

เชียงใหม่

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด

1.16.3

50.00

12

ระนอง

ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช

1.17

35.00

42

สมุทรปราการ

เชื้อเพลิงจากขยะ
(REFUSE DERIVED FUEL)
ข้าวสารคัดคุณภาพ

1.18

115.00

15

พิจิตร

1.14

160.00

19

สุรินทร์

ข้าวคัดคุณภาพ

1.8

200.00

33

ร้อยเอ็ด

ผลไม้แช่แข็ง

1.17

160.00

69

ชุมพร

ก๊าซชีวภาพ

1.18

580.00

10

ลพบุรี

อาหารสัตว์

1.6

528.70

40

บุรีรัมย์

อาหารสัตว์

1.6

528.70

40

บุรีรัมย์

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

63

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
13 นายศุภชัย จินตนาเลิศ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
14 นายสมนึก แซ่โง้ว
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
15 เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
16 เชียงใหม่ ดราย ฟูดส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน - เกาหลี)
17 ยงวิศว์ เอ็นจินียริ่ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
18 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
19 เถกิงอุตสาหกรรม
สับปะรดกระป๋อง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
น้ำ�มันปาล์มดิบ น้ำ�มันเมล็ดในปาล์ม
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง
ยางแท่ง/ยางผสม (BLOCK RUBBER/
COMPOUND RUBBER)
เครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้
เช่น น้ำ�มะม่วง และน้ำ�อัลมอนด์
ใบชาอบแห้ง

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.12

364.40

65

สกลนคร

1.16

462.70

260

สกลนคร

1.17

201.00

100

สมุทรสาคร

1.11

4.09

20

เชียงใหม่

ผลไม้อบกรอบ

1.17

5.50

7

สมุทรปราการ

ขยายพันธุ์กุ้ง

1.5

81.90

77

นครศรีธรรมราช

น้ำ�ผลไม้บรรจุภาชนะผนึก

1.17

164.00

14

ประจวบคีรีขันธ์

2.14

20.00

25

ชลบุรี

2.4.2

181.00

75

พระนครศรีอยุธยา

3.8

19.48

100

กรุงเทพฯ

3.11.1

10.00

4

ชลบุรี

3.9

5.00

5

เชียงใหม่

3.1.2.1

11.20

4

อุดรธานี

3.7

160.00

600

นครราชสีมา

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน
1 แอร์โรว์ ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ท่อเหล็ก
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2 ซีซี กลาส คอร์ป จำ�กัด
กระจกแปรรูป เช่น
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
TEMPERED GLASS และ
LAMINATED GLASS

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
1 ชาวไทยซัน จำ�กัด
(ร่วมทุนบราซิล - แคนาดา เซนต์คิตส์ และเนวิส)
2 MR. SHENGYE ZHANG
(ร่วมทุนไทย - จีน - สหรัฐฯ)
3 MR. MARIO ALVES REBEHY
(หุ้นอิตาลีทั้งสิ้น)
4 MR. PETER JOHN
VANDERMEY
(ร่วมทุนไทย - นิวซีแลนด์)
5 แพรนด้า จิวเวลรี่ จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ สิงคโปร์)
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เครื่องประดับ
รากฟันเทียม
(DENTAL IMPLANT)
บริการออกแบบ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ
เช่น NARROW FABRIC
(WEBBING)
เครื่องประดับและชิ้นส่วน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

3.9

58.75

30

ปทุมธานี

3.11

8.50

28

นนทบุรี

3.1

3.00

173

ขอนแก่น

ชิ้นส่วนยานพาหนะ
เช่น รางหัวฉีดน้ำ�มัน
แม่พิมพ์ และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

4.8.17

39.00

16

ระยอง

4.5

10.00

19

ฉะเชิงเทรา

อุปกรณ์จับยึด และการซ่อมแซม
อุปกรณ์จับยึดที่ผลิตเอง

4.2

15.00

5

ระยอง

แม่พิมพ์และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

4.2

95.00

12

ระยอง

ชิ้นส่วนเครื่องจักร
เช่น CONTACT TIP

4.5.2

16.50

3

ชลบุรี

ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น
4.2
ลูกรีดสำ�หรับงานโลหะ
4.5.2
เครื่องจักรที่มีการออกแบบ
ทางวิศวกรรม เช่น AUTOMATION
SPOT WELDING MACHINE
ลิฟท์ (ELEVATOR)
4.5.2

25.00

20

ฉะเชิงเทรา

40.00

14

ชลบุรี

106.50

39

ฉะเชิงเทรา

4.5.2

17.70

69

นครราชสีมา

4.8.3.1

73.30

11

ระยอง

6 ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำ�กัด ชุดน้ำ�ยาตรวจยีน
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
เช่น qRT-PCR kit specific
for hsa-miR-320a in plasma
7 แวสคิวลาร์ อินโนเวชั่นส์ จำ�กัด
อุปกรณ์ขยายหลอดเลือดหัวใจ
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ - มอริเชียส) (PTCA Balloon Catheter)
8 นายสุนทร ไกรตระกูล
ผ้าทอ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
1 มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2 เอเซียนไจเอนท์เทคโนโลยี จำ�กัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
3 ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต
บอดี้ เวิร์ค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
4 ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต
บอดี้ เวิร์ค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
5 โทไค เวลดิ้ง ออโตเมชั่น
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
6 นายศุภกฤต โฆษะวิสุทธิ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
7 โทไค เวลดิ้ง ออโตเมชั่น
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
8 ฟูจิ หยาง ลิฟต์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
9 ฮันซ่า อินเตอร์เทค จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

10 ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์
ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

เครื่องจักรสำ�หรับงานอุตสาหกรรม
เช่น หม้อน้ำ�สำ�หรับอุตสาหกรรม
เครื่องเขย่าหัวมัน เครื่องล้างหัวมัน
เครื่องสับย่อยหัวมัน ชุดอบแป้ง
และเครื่องควบคุมเครื่องจักร
อัตโนมัติ
แบตเตอรี่สำ�หรับรถยนต์
HYBRID (PHEV)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
11 เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
12 ซีเอ็นเค แมนูแฟคเจอริ่ง
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
13 ฟูจิ ซีล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์

10.10

33

พระนครศรีอยุธยา

4.2

211.00

13

ระยอง

4.5.2

35.00

16

ญี่ปุ่น

4.2

60.00

63

ราชบุรี

4.3
และ
6.12

16.00

40

ลำ�พูน

ซอฟต์แวร์

5.7

2.00

12

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

1.32

7

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

10.00

8

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

4.00

7

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

2.00

33

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

3.00

11

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

5.00

23

สมุทรปราการ

ชิ้นส่วน HARD DISK DRIVE
เช่น VOICE COIL MOTOR

5.4.6

42.20

241

นครราชสีมา

HAL MAGNET

5.5

157.70

45

พระนครศรีอยุธยา

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

66 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ที่ตั้ง

4.1

ชิน้ ส่วนโลหะ เช่น SUS STIFFENER
PLATE และ ALUMINIUM
REINFORCING PLATE
การเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)

เครื่องจักรสำ�หรับงานอุตสาหกรรม
เช่น เครื่องประกอบฉลากสินค้า
(SLEEVE LABELLING
MACHINE หรือ SLEEVE
APPLICATOR) และการซ่อมแซม
เครื่องจักรที่ผลิตเอง
14 เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำ�กัด ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ทางการเกษตร เช่น HARVESTER
และ DISK PLOUGH AND
DISC HARROW
15 สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ROLLER
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1 ดีลลิ่งบ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ฝรั่งเศส)
2 เน็กซ์ อินดัสตรี เอเชีย จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
3 อีเว้นท์ ป๊อบ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
4 นายพลภัทร ทรงธัมจิตติ
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
5 โอทีวี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
6 MR. TAKAHIRO ISHIHAMA
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
7 ทูน้อช จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
8 เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น
แอสเซมบลิ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
9 ทีดีเค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
10 บอสอัพ โซลูชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
11 MR. EMMANUEL GADAIX
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)
12 นายณัฐพงษ์ อังศุภศิริกุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13 เจ เอส เทคโนโลยี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
14 นิปปอน ไซซิทส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
15 MR. CHEE HAN WEN
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)
16 อินเทกร้า8ที จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
17 เอส.เค.ที.กลาส จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เกาหลีใต้)

ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

5.7

8.00

9

นนทบุรี

ซอฟต์แวร์

5.7

2.00

7

กรุงเทพฯ

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONICS DESIGN)
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น SERVO CONTROLLER
อุปกรณ์โทรคมนาคม
เช่น TRANSCEIVER
ซอฟต์แวร์

5.6.2

10.00

5

กรุงเทพฯ

5.5

2.00

15

นนทบุรี

5.7

24.00

14

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

5.60

14

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

3.00

11

กรุงเทพฯ

ชิ้นส่วนกระจกสำ�หรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

5.3
และ
5.5
5.4.8

13.00

40

ชลบุรี

180.50

193

ชลบุรี

18 โซลาร์ พีพีเอ็ม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
19 ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แผงเซลส์แสงอาทิตย์
(SOLAR MODULE)
PCBA และชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

20 โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - สิงคโปร์)
21 นายพรหมไพโรจน์ เคน ไชยพร
(ร่วมทุนไทย - อิตาลี)
22 เคอีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)
23 MS. KHUMOETSILE
P.SEAMONGANO
(ร่วมทุนบอตสวานา - เนเธอร์แลนด์)
24 เอเชีย วัน คลิก จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
25 นางสาวจุธาภัค ศิริเรศ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

SEMICONDUCTOR
เช่น HALL ELEMENT
SENSOR
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E - COMMERCE)
SEMICONDUCTOR DEVICE

5.4
และ
5.5
5.5

557.20

569

ระยอง

964.70

100

ปทุมธานี

5.8

2.00

5

กรุงเทพฯ

5.4.9

192.00

28

ลำ�พูน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8

2.00

10

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

3.05

35

นนทบุรี

ซอฟต์แวร์

5.7

5.00

2

กรุงเทพฯ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
26 MR. GARETH DAVIES
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)
27 เจเนซิส อินทิเกรเต็ด โซลูชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
28 MR. DAVID UHLENBROCK
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)
29 สตูดิโอ พอร์ต้า จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
30 พันซ์ เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
31 MR. DIEGO SALA
(ร่วมทุนไทย - อิตาลี)
32 เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์)
33 MR. MARK NICHOLAS WALKER
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)
34 MR. MITSUMASA IKEDA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
35 ชายซอฟท์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
36 อิงค์เธอ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)
37 วันเดอร์พูล ไทย อีเล็คโทรนิค
จำ�กัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ฮ่องกง)
38 ปรานต์เวิร์คส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
39 อาบาเทก (เอเชีย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสวิตเซอร์แลนด์ - อินเดีย)

40 ไดโด อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

68 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

5.7

1.50

10

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

2.12

15

กรุงเทพฯ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)
ซอฟต์แวร์

5.8

1.14

4

กรุงเทพฯ

5.7

8.46

49

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

64.00

110

ภูเก็ต

ซอฟต์แวร์

5.7

2.50

10

นนทบุรี

ซอฟต์แวร์

5.7

14.60

29

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

4.00

27

ชลบุรี

ซอฟต์แวร์

5.7

5.50

13

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

2.00

6

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

3.99

17

กรุงเทพฯ

LED LIGHTING

5.2

22.10

37

นครปฐม

ซอฟต์แวร์

5.7

1.00

21

เชียงใหม่

ชิน้ ส่วน ELECTRONIC CONTROL
AND MEASUREMENT
สำ�หรับยานพาหนะ เช่น CONTACT
PAD FOR SWITCH CONTROL,
แม่พิมพ์ (MOULD AND DIE)
ELECTRO-MAGNETIC
PRODUCT เช่น ROTOR ASS'Y
MAGNET

5.4.4
และ
4.5.2

76.00

845

สมุทรปราการ

5.4.15

145.00

30

พระนครศรีอยุธยา

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
1 ท็อป ออฟ พลาสติก จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เกาหลีใต้)
2 ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำ�กัด
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)
3 เคน เทค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
4 พีวีทีเอ็ม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ABS SHEET

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

6.6

29.20

12

ระยอง

6.14.2

165.00

39

ฉะเชิงเทรา

6.6

19.30

2

พระนครศรีอยุธยา

6.1

56.50

30

ปทุมธานี

ขนส่งทางเรือ

7.3

408.00

16

ไม่ระบุ

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

7.1

717.00

30

นครศรีธรรมราช

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

9.40

6

ชลบุรี

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

8.00

4

ชลบุรี

ผลิตน้ำ�เพื่ออุตสาหกรรม

7.1

87.80

6

ระยอง

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

90.40

11

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

4

สมุทรปราการ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน
และการลงทุน
สำ�นักงานใหญ่ขา้ มประเทศ

7.7

10.00

12

กรุงเทพฯ

7.5

2.40

15

สระบุรี

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

21.20

15

สระบุรี

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

11.90

13

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

22.90

16

กรุงเทพฯ

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

7.1

130.20

4

นครปฐม

ฉลากสินค้า (LABEL)
บรรจุภัณฑ์สำ�หรับชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (CARRIER TAPE)
สารเคมีถนอมอาหารหรือธัญพืช

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
1 สิงหา แท็งเกอร์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
2 เอ็มพี ชูศักดิ์ ไบโอ-เพาเวอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
3 เอ็นทีพีที จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
4 นายอานุภาพ ดิษยทัต
(ร่วมทุนสเปน - เยอรมนี)
5 โรจนะ อินดัสเตรียล
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
6 มิตานิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
7 พรีเฟอร์เรนซ์ กรุ๊ป จำ�กัด
(หุ้นมาเลเซีย)
8 MR. KAI UWE RICHTER
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)
9 เวิรล์ด ควอลิตี้ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
10 เวิรล์ด ควอลิตี้ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
11 กาเมซ่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสเปนทั้งสิ้น)
12 วายเคเค เอพี (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)
13 เคซีเอฟ พลังงานสีเขียว จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
14 สตาร์ นาวี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
15 บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
16 บีเอสที เอลโทรมาท
เซาท์ อีส เอเชีย จำ�กัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)
17 เหย่าคุน แมชชินเนอรี่ จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
18 MR. MATTHIEU MARIE
BONNET
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
19 ซันเท็น (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น - จีน)
20 อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
21 MR. KEISUKE TOBE
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
22 MR. SATOSHI KUWAHARA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
23 อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
24 อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
25 อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
26 อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำ�กัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
27 อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำ�กัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
28 อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำ�กัด
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
29 สยามลัคกี้มารีน จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

70 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ผลิตภัณฑ์
ขนส่งทางเรือ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.3.3

79.00

16

ไม่ระบุ

7.1.1.2

607.40

36

บุรีรัมย์

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

4.00

5

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

11.00

8

ระยอง

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

9.30

15

กรุงเทพฯ

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.6

2.10

4

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

14.60

5

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

38.00

9

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

8

กรุงเทพฯ

พัฒนาอาคารสำ�หรับโรงงาน
อุตสาหกรรม
และ/หรือคลังสินค้า
พัฒนาอาคารสำ�หรับโรงงาน
อุตสาหกรรม
และ/หรือคลังสินค้า
พัฒนาอาคารสำ�หรับโรงงาน
อุตสาหกรรม
และ/หรือคลังสินค้า
พัฒนาอาคารสำ�หรับโรงงาน
อุตสาหกรรม
และ/หรือคลังสินค้า
พัฒนาอาคารสำ�หรับโรงงาน
อุตสาหกรรม
และ/หรือคลังสินค้า
พัฒนาอาคารสำ�หรับโรงงาน
อุตสาหกรรม
และ/หรือคลังสินค้า
ขนส่งทางเรือ

7.8

154.20

10

ชลบุรี

7.8

263.80

-

ชลบุรี

7.8

595.90

-

ชลบุรี

7.8

226.60

-

ชลบุรี

7.8

799.90

-

ชลบุรี

7.8

110.80

-

ชลบุรี

7.3.3

100.00

19

ไม่ระบุ

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและไอน้ำ�

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
30 นายภาพงศ์ ปราโมช ณ อยุธยา
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
31 เคียววะ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ไต้หวัน)
32 หยัง กี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - มาเลเซีย)
33 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
34 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
35 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
36 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
37 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
38 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
39 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 7)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
40 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 8)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
41 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 9)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
42 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 10)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
43 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 11)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.7

11.00

7

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

3.00

5

ชลบุรี

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
ด้วยระบบที่ทันสมัย
ขนส่งทางเรือ

7.4.2

247.00

65

สมุทรปราการ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
44 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 12)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
45 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 13)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
46 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 14)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
47 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 15)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
48 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 16)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
49 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 17)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
50 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 18)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
51 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 19)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
52 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 20)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
53 ควอลลีเทค จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
54 สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
ขนส่งทางเรือ

ที่ตั้ง

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

1

ไม่ระบุ

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

7.14

67.10

22

ชลบุรี

วิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์
และแม่พิมพ์

7.20

50.00

40

ชลบุรี

13,454.70

5,531

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

72 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

. สำนักงานในตางประเทศ .

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office

Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road., Beijing 100600 P.R.C.
Tel : +86-10-6532-4510 Fax : +86-10-6532-1620 Email : beijing@boi.go.th
FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Investment Section, Royal Thai Consulate-General
Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany
Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 Email : fra@boi.go.th
GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou
No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310
Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)
. สำนักงานในประเทศ .
Fax : +86-20-8387-2700 Email : guangzhou@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard,
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค 46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา
Tel : +1 (0)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th
จังหวัดชลบุรี 20230
จังหวัดเชียงใหม 50100
MUMBAI : Thailand
Board of Investment, Mumbai Office
โทรศัพท 0 3840 4900
โทรศัพท 0 5329 4100
th Fl., Barrister Rajni Patel Marg,
Express
Tower,
12
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
โทรสาร 0 5329 4199
Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021
อีเมล : chonburi@boi.go.th
อีเมล : chmai@boi.go.th
Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1525 Email : mumbai@boi.go.th
NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
(พิษ ณุโลก)
7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York,
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
New York 10007, U.S.A.
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th
โทรศัพท 0 7458 4500
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Website : www.thinkasiainvestthailand.com
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 โทรสาร 0 7458 4599
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office th
อีเมล : songkhla@boi.go.th
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7 Floor,
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี) Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
จังหวัดนครราชสีมา 30000
Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th
โทรศัพท 0 4438 4200 โทรสาร 0 4438 4299 โทรศัพท 0 7740 4600
SEOUL :thThailand Board of Investment, Seoul Office
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล : korat@boi.go.th
#1804, 18 Floor, Koryo Daeyeongak Center,
อีเมล : surat@boi.go.th
97
Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
Tel
: +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : seoul@boi.go.th
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
SHANGHAI
: Thailand Board of Investment, Shanghai Office
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
Royal Thai Consulate General, 2nd Floor,
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
18 Wanshan Road, Changning Distriot, Shanghai 200336, P.R.C.
อีเมล : khonkaen@boi.go.th
Tel : +86-21-6288-3030 Ext 828, 829 Fax :+86-21-6288-3030 Ext. 827
Email : shanghai@boi.go.th
STOCKHOLMth : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
. หนวยงานบริการอื่นๆ .
Stureplan 4C 4 Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160
Email: stockholm@boi.go.th
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th
Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board of rdInvestment, Taipei Office
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
Taipei World Trade Center, 3 Floor, Room 3E 39-40
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
No.5
Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
Tel
:
+886-2-2345-6663
Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th
เว็บไซต : www.boi.go.th
TOKYO : Thailand Board
of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West,
2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81 (0) 3-3582-1806 Fax : +81 (0) 3-3589-5176 E-mail : tyo@boi.go.th

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

