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

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5329 4100 
โทรสาร 0 5329 4199
อีเมล : chmai@boi.go.th

(พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4438 4200 โทรสาร 0 4438 4299
อีเมล : korat@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
อีเมล : songkhla@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี)
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล : surat@boi.go.th

. สำนักงานในประเทศ .

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)
Fax : +86-20-8387-2700 Email : guangzhou@boi.go.th
LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard, 
3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.
Tel : +1 (0)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th 
MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office
Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni  Patel  Marg,
Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021
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                    
7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York, 
New York 10007, U.S.A.      
Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th
Website : www.thinkasiainvestthailand.com
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor, 
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan
Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th
PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France
Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th
SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,
97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea
Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : seoul@boi.go.th
SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate General, 2nd Floor, 
18 Wanshan Road, Changning Distriot, Shanghai 200336, P.R.C.
Tel : +86-21-6288-3030  Ext 828, 829 Fax :+86-21-6288-3030 Ext. 827 
Email : shanghai@boi.go.th
STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160
Email: stockholm@boi.go.th
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia
Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 
No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.
Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@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

. สำนักงานในตางประเทศ .

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต :  www.boi.go.th

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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บก.แถลง
กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 4 เมษายน 2559

เมษายน 2559

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เจ้าของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

คณะที่ปรึกษ�
นางหิรัญญา  สุจินัย เลขาธิการฯ
นางสาวอัจฉรินทร์	 พัฒนพันธ์ชัย	 รองเลขาธิการฯ
     และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ
นางสาวดวงใจ	 	 อัศวจินตจิตร์	 รองเลขาธิการฯ
นายโชคดี	 	 แก้วแสง รองเลขาธิการฯ 

กองบรรณ�ธิก�ร
นางสาวกาญจนา		 นพพันธ์	 บรรณาธิการบริหาร	
นางสาวช่อแก้ว	 	 ประสงค์สม		 หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวนิมาเรียม		 เบ็ญวิศิษฎ์	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางนุชนารถ	 	 วงษ์เกษม	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวสุนันทา	 	 อักขระกิจ	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

คณะทำ�ง�นว�รส�รส่งเสริมก�รลงทุน
นายยุทธศักดิ์	 	 คณาสวัสดิ์
นางสาวพรรณี	 	 เช็งสุทธา
นางศุภิสรา	 	 ชมพาน
นายสุทธิเกตติ์	 	 ทัดพิทักษ์กุล
นางสุภาดา	 	 เครือเนตร
นางสาวปิยะวรรณ	 ขยันมาก
นางสาวฐนิตา	 	 ศิริทรัพย์
นายธรรมรัตน์	 	 รัตนพันธ์
นางสาววรรณนิภา	 พิภพไชยาสิทธิ์
นางอุทัยวรรณ	 	 วัฒนสุวกุล
นางสาวยอดกมล		 สุธีรพจน์
นางสาวนันทนาฏ  กฤษณจินดา
นางสาวสุวิดา	 	 ธัญวงษ์
นายสถาปนา	 	 พรหมบุญ
นางสาววันทนา  ทาตาล 
นางสาวรัชนีกร	 	 ไพยชำานาญ
นางสาวศัลยา	 	 อักษรมัต
นายศิรพันธ์	 	 ยงวัฒนานันท์

กองบรรณ�ธิก�ร ว�รส�รส่งเสริมก�รลงทุน
ศูนย์บริก�รลงทุน
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 
555	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	 :	 0	2553	8111	ต่อ	8178,	6196
โทรสาร	 :	 0	2553	8222
อีเมล		 :	 head@boi.go.th
เว็บไซต์	 :	 www.boi.go.th

ออกแบบและพิมพ์ที่
บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำ�กัด
21/61-62	RCA	โซน	C	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนพระรามเก้า	
แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
โทรศัพท์	:	0	2203	1240-7	แฟกซ์	:	0	2641	4211

ประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว 

ไม่ช้านานจากนี้	หน่วยงานภาครฐัทกุภาคส่วนต่างกต็ระหนกัถงึจดุนี้	

จึงจัดให้มีระบบการบริการ	การดูแลสุขภาพ	และวัสดุอุปกรณ์เพื่อ 

ผู้สูงอายุออกมามากมายเพื่อรองรับประชากรในวัยนี้

แม้ว่าบีโอไอจะยังมิได้มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ 

การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายอุย่างชดัเจน	แต่ถงึกระนัน้	การให้การส่งเสรมิ 

การลงทุนในกลุ่มกิจการที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูง	 กิจการการวิจัยและ

พฒันา	 กจิการเทคโนโลยชีีวภาพ	 กิจการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ	 ฯลฯ	

เหล่านี้ก็ล้วนเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรง

“วารสารส่งเสริมการลงทุน”	 ฉบับนี้จึงขอรวบรวมบทความ

เกีย่วกบัการเข้าสูส่งัคมผูอ้าย	ุทัง้ในแง่ทศิทางของสงัคมโลก	นโยบาย

ของรัฐบาลไทย	รวมถึงความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ต่างๆ	เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสง่างาม	



รถยนต์ไร้คนขับ  

ยนตกรรมแห่งอนาคต 

ที่เป็นจริง
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วารสารส่งเสริมการลงทุน4

1 เมษายน 2559

คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ นายอเล็กซี ลีคาชอฟ  
รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสนำาคณะผู้แทนจาก
หน่วยงานทางเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนของรัสเซีย เดินทางมาเยือน 
ประเทศไทย พร้อมหารือถึงความร่วมมือและแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การลงทนุ ระหวา่ง 2 ประเทศ ณ สำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ

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

11 มีนาคม 2559

แวดวงบีโอไอ
สุนันทา อักขระกิจ

แวดวง “บีโอไอ”
8 มีนาคม 2559

คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะผู้สื่อข่าว
จากประเทศญี่ปุ่น ณ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

18 มีนาคม 2559

คุณพัลลภ บุญศิริ ผู้อำานวยการศูนย์ เศรษฐกิจการลงทุน 
ภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “นโยบายและ 
มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่” โดยมีวิทยากรร่วมบรรยาย 4 ท่าน คือ  
คุณสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำานวยการกลุ่มนโยบายการลงทุน บีโอไอ  
คุณชริน ธำารงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภู เก็ต  
คุณสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และคุณเทียบจิตต์  
จันทรภูติผลากร ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจการสาขา สำานักงานสาขาสุราษฎร์ธานี  
(บสย.) ณ โรงแรมกะตะ ซีบรีซ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต



วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์

11 - 14 พ.ค. 59 “Subcon Thailand 2016” ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ

ไบเทค กรงุเทพมหานคร

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0 2553 8111 ต่อ 6108, 

6163 และ 8339

พ.ค. 59* โอกาสและสิทธิประโยชน์ส�าหรับ

การลงทุนในท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร ส�านักยุทธศาสตร์และนโยบาย

การลงทุน

0 2553 8111
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
สุนันทา อักขระกิจ

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

หมายเหตุ : * วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
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โลกของเราได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging  

Society) ตั้งแต่ปี 2538 โดยประเทศพัฒนาแล้ว  

อาทิ สหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือได้เข้าสู่สังคม 

สูงอายุสมบูรณ์แบบแล้ว ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่น 

ได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือ เป็นสังคมสูงอายุระดับ 

สุดยอด ซึ่งมีประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 30 

ของประชากรท้ังหมด ในส่วนของประเทศไทยได้

กลายเป็นสังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว 

สาเหตุที่ประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะพัฒนาแล้วหรือไม่ 

กำาลังเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง 

เปน็ผลโดยตรงมาจากการพฒันาทางการสาธารณสขุ 

และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งช่วยให้คนมีอายุ

ยืนยาวขึ้น ประกอบกับการคุมกำาเนิดอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทำาให้เกิดปรากฏการณ์การเกิดและ

สังคมผู้สูงอายุ
คนธรส เหลาประดิษฐ์

ตายต่ำา จากทีใ่นอดตีมอีตัราการเกดิและตายสงูกวา่

ในปัจจุบันมาก

ทัง้นี ้การวัดว่าประเทศหนึง่เปน็สังคมสูงอายหุรือไม ่ 
มาจากการคำานวณสัดส่วนประชากรสูงอายุต่อประชากร
ทัง้หมด หากมสีดัสว่นประชากรอายมุากกวา่ 65 ปมีากกวา่ 
หรือเทา่กบัร้อยละ 7 หรือประชากรอายมุากกว่า 60 ปมีากกว่า 
หรือเท่ากับร้อยละ 10 ถือได้ว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว 
หากมสีดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 14 คอืสงัคมสงูอายสุมบรูณ์
แบบ และหากมีมากกว่าร้อยละ 20 นับได้ว่าเข้าสู่สังคม
สูงอายุระดับสุดยอด

สังคมสูงอายุ 
กับความท้าทายใหม่ของประเทศไทย
สังคมสูงอายุ 
กับความท้าทายใหม่ของประเทศไทย
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สถานการณ์สังคมสูงอายุในประเทศไทย
และอาเซียน

สำานกังานสถติแิหง่ชาตไิดจั้ดทำาการสำารวจประชากร
สูงอายุมาแล้ว 5 ครั้ง โดยครั้งแรกดำาเนินการสำารวจในปี  
2537 คร้ังที ่2-5 ในป ี2545 2550 2554 และ 2557 ตามลำาดบั  
จากการสำารวจโดยสำานักงานสถิติฯ ที่ผ่านมา พบว่า
ประเทศไทยมีจำานวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
อยา่งรวดเรว็และเหน็ได้ชดั โดยป ี2537 มีผู้สงูอายคิุดเปน็ 
รอ้ยละ 6.8 ของประชากรทัง้ประเทศ ป ี2545 2550 2554  
เพิม่ขึน้เปน็ รอ้ยละ 9.4, 10.7 และ 12.2 ตามลำาดบั และ 
ในป ี2557 เพ่ิมข้ึนเปน็ รอ้ยละ 14.9 ของประชากรทัง้หมด 
หรือเท่ากับผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,699 คน เป็นชาย  
4,514,812 คน (ร้อยละ 45.1) และหญิง 5,499,887 คน  
(ร้อยละ 54.9) 

ววิฒันาการของสงัคมสงูอายไุทยจะดำาเนนิไปอย่าง 
รวดเร็ว โดยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบ”  
อีกเพียงไม่ถึงสิบปีข้างหน้า และประมาณปี 2561 จะเป็น
คร้ังแรกในประวัติศาสตร์ ที่ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ
มากกว่าเด็ก และประชากรสูงอายุจะมีสัดส่วนประมาณ 
1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด

เมือ่เปรยีบกบัประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ปจัจบุนั  
มเีพียงสงิคโปร์และไทยเทา่นัน้ทีถ่อืไดว้า่เขา้สูส่งัคมสงูอายุ
แลว้ สว่นประเทศอืน่ทีม่แีนวโนม้ตามมา ไดแ้ก ่เวยีดนาม 
อนิโดนเีซยี เมยีนมา และมาเลเซยี ตามลำาดบั ทัง้นี ้โครงสร้าง 
ประชากรอาเซียนทุกประเทศยังมีประชากรวัยแรงงาน 
(15 - 64 ป)ี เปน็กำาลงัหลกั แตป่ระชากรวยัเดก็ (0 - 14 ป)ี  

ของไทยและสิงคโปร์มีน้อยกว่าอาเซียนอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด 
การลดลงอย่างชัดเจนของภาวะเจริญพันธุ์ (Birth Rate)  
มีผลโดยตรงต่อจำานวนประชากรเด็กในประเทศ และความเร็ว 
ของการพัฒนาสังคมสูงอายุไปอีกขั้น โดยภายในอาเซียน 
Birth Rate ของสิงคโปร์แตะระดับต่ำาสุดเมื่อปี 2553 ที่  
1.3 ตอ่ประชากรหน่ึงคน ในขณะทีไ่ทยมีระดับต่ำารองลงมา 
ที่ 1.6 เท่านั้น เช่นเดียวกัน การมีอายุยืนยาวขึ้นก็มีส่วน 
สำาคญั โดยประชากรสงิคโปรม์อีายเุฉลีย่ (Average Life  
Expectancy) ประมาณ 81 ปี บรูไน 78 ปี ไทยและ 
เวียดนาม 74 ปี ซึ่งนับได้ว่าสูงกว่าเมื่อ 50 ปีที่แล้ว 
อย่างมากทีเดียว

“คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ในประเทศไทย  

ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 34  

ระดับปานกลางค่อนข้างดี” 

จากการจัดอันดับ Global AgeWatch Index 
2015 โดยองค์กร Helpage International ซึ่งได้นำา
ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิและสงัคมจากแหลง่ตา่งๆ ทีน่า่เชือ่ถอื  
อาท ิUN, World Bank, WHO, ILO และ UNESCO มา
ประมวลคุณภาพชวีติของผู้สงูอายุในประเทศตา่งๆ 4 ด้าน  
ได้แก่ ความมั่นคงทางรายได้ สุขภาพ ความสามารถ 
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำารงชีวิตของผู้สูงอายุ  
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับท่ี 34 จัดอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่อนข้างดี โดยได้รับคะแนนสูงในด้านสภาพแวดล้อม  
โดยเฉพาะจากความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการ 
ขนสง่สาธารณะ และความรูส้กึมสีว่นรว่มทางสงัคม สว่นใน 
ด้านสุขภาพและความม่ันคงทางรายได้ อยู่ในระดับปานกลาง  
โดยคนไทยมีอายุเฉลี่ยที่คาดว่าจะยังมีสุขภาพดีประมาณ 
76.7 ป ี(แตกตา่งจากอายุเฉลีย่ปกต ิซ่ึงจะไม่คำานงึถึงสขุภาพ 
ผูส้งูอาย)ุ จดัอยูใ่นระดบัดกีวา่คา่กลางของภมูภิาคอาเซยีน 
เล็กน้อย 
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ดา้นความมัน่คงทางรายได้ แมจ้ะมจีำานวนผูสู้งอายุ
ที่มีฐานะยากจนจำานวนมาก แต่ยังได้อานิสงส์จากระบบ
เงินบำานาญยังชพีทีค่รอบคลมุประมาณรอ้ยละ 81.7 แตใ่น
ดา้นความสามารถของผูส้งูอาย ุไทยไดค้ะแนนต่ำาทีส่ดุ และ 
ต่ำากวา่คา่เฉลีย่ของอาเซียน อนัเปน็ผลมาจากความสำาเรจ็ 
ทางการศึกษาในระดับต่ำาของประชากรสูงอายุของไทย 

ปัญหาสังคมจากสังคมสูงอายุ
เม่ือประชากรสูงอายุมีมากข้ึนขณะท่ีประชากรวัยเด็ก 

มจีำานวนลดลง จะทำาใหอ้ตัราพ่ึงพิง (Dependency Ratio)  
ของประชากรแตล่ะกลุ่มเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะ
การพึง่พงิของประชากรสงูอายตุอ่ประชากรวยัทำางาน ทัง้นี ้
สงิคโปร์และไทยมีอัตราการพึ่งพงิของวัยชราต่อวัยทำางาน
สงูถงึประมาณ 12 คนต่อประชากรวัยทำางาน 100 คน มากกวา่ 
อัตราเฉลี่ยของอาเซียน ที่ 8 คนต่อประชากรวัยทำางาน 
100 คนมาก ซึ่งหมายถึงประชากรวัยทำางานที่จะต้อง 
แบกรับภาระเลี้ยงดูประชากรวัยชราเพิ่มมากขึ้น 

“ปัญหาใหญ่ 

ของผู้สูงอายุไทยคือ  

การไม่มีเงินออม  

หรือมีน้อยมาก  

ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 

ไปจนสิ้นอายุขัย”

สำาหรับประเทศไทยพบวา่มผีูส้งูอายจุำานวนไมน่อ้ย
มีรายไดต้่ำากวา่เสน้ความยากจน นอกจากนี ้พบวา่มแีนวโนม้ 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำาพังคนเดียวและอยู่ตามลำาพัง 
กบัคูส่มรสมสีดัสว่นสงูขึน้ จากเพยีงรอ้ยละ 3.6 ในป ี2537  
เป็นร้อยละ 10.4 ในปี 2557 การอยู่ตามลำาพังมีผลต่อ
การดูแลระยะยาว ไม่ว่าจะในแง่ของผู้ดูแลหรือระบบการ
ดูแลเฝ้าระวังผู้สูงอายุ จึงอาจกล่าวได้ว่าปัญหาใหญ่ของ 
ผู้สูงอายุไทยคือ การไม่มีเงินออม หรือมีน้อยมาก ไม่เพียงพอ 

ต่อการยังชีพไปจนสิ้นอายุขัย ทำาให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
ต้องพึ่งพิงและอาศัยเงินจากลูกหลานเป็นหลัก แต่ปัญหา 
คือรายได้จากลูกหลานก็อาจไม่เพียงพอในการดูแลผู้สูงอายุ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มอายุ
ยืนยาวขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำาให้เกิดเป็นปัญหาสังคมตามมา
 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสังคมสูงอายุ

ผลกระทบทางตรงของสังคมสูงอายุต่อเศรษฐกิจ 
การลงทุนอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ทาง คือ 

1) ด้านอุปสงค์ อาจลดลงในภาพรวมสำาหรับ 
ประเทศไทย เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  
นอกจากน้ีรูปแบบของการบริโภคก็จะเปล่ียนไปจากเดิม โดย 
สงัคมผูส้งูอายจุะทำาใหก้ารบรโิภคสนิคา้และบรกิารกลุม่ที ่
เป็นการใช้จ่ายในครัวเรือน ได้แก่ เครื่องเรือนและ 
ค่าใชจ้า่ยในบา้น รวมถึงทีอ่ยู่อาศัยและสาธารณูปโภคเพิม่ 
มากขึ้น ในขณะที่การอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคมและการทำางาน เช่น 
การรบัประทานอาหารนอกบา้น เสือ้ผ้ารองเทา้ มีแนวโน้ม 
ที่ลดลง

2) ด้านอุปทาน การเป็นสังคมผู้สูงอายุจะทำาให้ปัญหา 
การขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตทวีความรุนแรงขึ้น 
นอกเสยีจากจะสามารถผลกัดนัใหป้ระชากรทีม่อีายมุากขึน้ 
มีส่วนร่วมในกำาลังแรงงานเพิ่มมากขึ้นต่อไป
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“ปี 2558 ที่ผ่านมา  

ได้ก่อตั้งกรมกิจการผู้สูงอายุ  

เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม  

ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์”

ทั้งนี้ สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าของสังคมสูงอายุต่อ 
เศรษฐกิจของประเทศคอื ผลกระทบทางออ้ม โดยท่ีกลา่วมา 
ข้างต้นดูเหมือนสังคมสูงอายุจะนำามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
ที่ไม่น่าพึงประสงค์นัก อย่างไรก็ดีอัตราการเกิดต่ำามีผลดี
ต่อรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวของคนในประเทศให้
เพิม่สงูขึน้ ทวา่ ในระยะยาว การลดลงของกำาลงัแรงงาน
ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำาคัญจะส่งผลในทางลบต่อการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้แม้ภาวการณ์
ขาดแคลนแรงงานจะทำาใหค้า่แรงปรบัตวัสูงขึน้กต็ามท ีแต่
อาจไมเ่พยีงพอกับภาวะเงนิเฟอ้ทีจ่ะตามมาจากการปรบัขึน้ 
ของค่าแรงได้ 

นอกจากน้ี การมีประชากรสูงอายุยังหมายถึง 
รายได้รัฐท่ีลดลงจากฐานภาษีของประเทศท่ีแคบลง  
ในขณะท่ีรายจ่ายเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทางดา้น
สุขภาพและการรักษาพยาบาล การเพิ่มสวัสดิการ และ
เงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ หรือการนำาเข้าเวชภัณฑ์จาก 
ต่างประเทศมากขึ้นในอนาคต ซึ่งรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ 
อาจนำาไปสู่การขาดดุลงบประมาณและการสะสมหนี้
สาธารณะได้ ดังเช่น ในญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศยุโรป 
ตะวันตก เป็นต้น   

นโยบายรัฐบาลด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย
ปัจจุบัน รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำาคัญของการพัฒนา  

คุณภาพชีวิตของประชากรวัยสูงอายุ โดยได้มีกฎหมาย
บัญญัติรับรองสิทธิของผู้สูงอายุไว้เป็นการเฉพาะ คือ  
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปี 2546 ซึ่งต่อมาในปี 2553 
ได้มีการแก้ไขเพิม่เตมิเก่ียวกับเบีย้ยังชพี และกระบวนการ 
เบิกจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ 
แก่ผู้สูงอายุที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งในด้านการ 
คุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อต้องการพัฒนา 
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ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีย่ิงข้ึน สามารถท่ีจะพ่ึงพา
ตนเองได้

ในปี 2558 ที่ผ่านมา จึงได้มีการก่อตั้งกรมกิจการ 
ผู้สูงอายุ เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมในสังกัด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 เพื่อเป็น 
หน่วยงานที่จะดำาเนินการกิจการด้านผู้สูงอายุให้เป็นไป
ตามแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้อีกด้วย 

นอกจากนี้ ภายใต้ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
(ปี 2560 -2564) สำานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) ได้เสนอ 10 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
ของแผนพัฒนาฯ ต่อคณะรัฐมนตรี โดยข้อหนึ่ง คือ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ซึ่งได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุซึ่ง
จะมีสัดส่วนสูงขึ้น ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟู
และดูแลสุขภาพ เพื่อชะลอการทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง  
การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อสังคม 
สูงอายุ

สำาหรับปัญหาความม่ันคงทางรายได้ ซ่ึงเป็นจุดสำาคัญ 
ที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รัฐบาลมีแนวทาง
แกไ้ขปญัหาโดยเน้นการออม โดยรฐัได้ออกพระราชบญัญตั ิ
กองทนุการออมแห่งชาต ิป ี2554 และจดัตัง้คณะกรรมการ 
กองทนุการออมแหง่ชาตแิลว้ นอกจากน้ี ในสว่นการสร้าง
หลักประกันรายได้ ได้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมใน
ปัจจุบัน ได้แก่ การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพ ซึ่งเป็นอัตราแบบ

ขั้นบันไดตามอายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เบี้ยยังชีพ 
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำา ไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่าง
มีคุณภาพของผู้สูงอาย ุ

หนทางเดียวคือการอดออมตั้งแต่วัยทำางาน
ปจัจบุนัประเทศไทยได้เขา้สูก่ารเปน็สงัคมสงูอายุมา

ครบ 10 ปแีลว้ สภาพเศรษฐกจิและสงัคมไทยกำาลงัเผชญิ 
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไปพร้อมๆ กับวิวัฒนาการของ 
สังคมสูงอายุ ทางออกเดียวที่จะบรรเทาปัญหาที่กล่าวมา
ขา้งตน้ไดค้อื การอดออมตัง้แตต่อนทีย่งัมรีายได ้คำาถาม 
จึงอยู่ที่ว่าเราจะกระตุ้นให้คนวัยทำางานมีการออมและ 
การลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีได้อย่างไร คำาตอบก็คือ ภาครัฐ 
ในฐานะตัวกลางบริหารจัดการจะต้องเร่งจัดตั้งระบบ
บำานาญแห่งชาติภาคบังคับ ซึ่งครอบคลุมคนทั้งประเทศ
ให้เร็วที่สุด ซึ่งระบบดังกล่าวควรถอดแบบมาจากกองทุน
บำาเหน็จบำานาญขา้ราชการ หรือ กบข. สำาหรบัขา้ราชการ และ
กองทุนประกันสังคมสำาหรับลูกจ้างในสถานประกอบการ  
ซึ่งจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบโดยนายจ้างและ/หรือ 
ภาครฐั ตลอดจนการสรา้งความตระหนกัรูถ้งึความจำาเปน็
ในการเตรียมการเพื่อการเกษียณให้แก่คนวัยแรงงาน 

นอกจากน้ี นโยบายรฐัในด้านอ่ืนๆ ก็มีความสำาคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนกัน ได้แก่ การเข้ามาดูแลคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น โดยการให้บริการสาธารณะที่ออกแบบ
สำาหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ การเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตลอดจน 
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่ในตลาดแรงงานให้ยาวนานขึ้น
เพื่อไม่นำาไปสู่ปัญหาสังคมต่อไป 
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ปัจจุบันประชากรทั่วโลกหันมาให้ความสนใจ 

ตอ่สขุภาพของตนเองมากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศ 

ทีพั่ฒนาแลว้ ประกอบกบัเทคโนโลยด้ีานโภชนาการ

และการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผล

ให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น สถานการณ์ดังกล่าว

ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น

เป็นเงาตามตัว 

WHO (World Health Organization) ได้เก็บ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพต่อประชากร 1 คนในปี 2556 
ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก พบว่านอร์เวย์เป็นประเทศ
ที่มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อประชากรสูงที่สุดถึง 9,700 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน สูงกว่าประเทศไทยถึง 36.6 เท่า 
แตถ่งึอยา่งนัน้ บรกิารดา้นสุขภาพซ่ึงเปน็บริการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสขุภาพและชวีติคน ผู้รับบริการจงึยงัคงตอ้งการไดร้บั
บริการที่ดีและมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับบริการ 

สังคมผู้สูงอายุ
พลพัฒน์ นภาวรานนท์ / ศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์

ไทยสานฝันสู่การเป็น
ศูนย์กลางด้านสุขภาพของโลก

ทีม่กีำาลงัซือ้สงู จากสาเหตดุงักลา่ว ผู้ปว่ยและนกัทอ่งเทีย่ว 
ในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงสนใจเดินทางไปรับการรักษา
ในต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำากว่า แต่มีการให้บริการ
ทีไ่ดม้าตรฐานการรกัษาในระดบัสากล ซึง่หนึง่ในประเทศ
ที่มีบริการทางสุขภาพคุณภาพดีและค่าบริการไม่สูงมาก 
กค็อืประเทศไทย ดงันัน้ความตอ้งการดงักลา่ว จงึถอืเปน็ 
โอกาสสำาหรับประเทศไทย ในการสานฝันเพ่ือเป็นศูนย์กลาง 
ด้านสุขภาพโลก
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“สะท้อนจากที่รัฐบาล 

ได้บรรจุประเด็นการสร้างรายได้ 

ให้แก่ประเทศ ด้วยธุรกิจบริการสุขภาพ

จากผู้ป่วยต่างชาติ 

ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9”

จากวิกฤติสู่โอกาส จุดเริ่มต้นนโยบาย
ศูนย์กลางด้านสุขภาพ

อาจจะกล่าวได้ว่ า นโยบายการส่ง เสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ (Medical Hub) 
เป็นแนวความคิดในการเปล่ียนวิกฤติให้เป็นโอกาสของ
วงการสขุภาพไทยอย่างแทจ้รงิ โดยจดุเริม่ตน้ของนโยบาย

ค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพของแต่ละประเทศทั่วโลก

ที่มา www.worldbank.org

ดังกล่าวเกิดจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ซึ่งใน
ช่วงเวลาดังกล่าว การส่งออกสินค้าที่เป็นแหล่งรายได้
สำาคัญของประเทศลดลงเป็นอย่างมาก หน่วยงานภาครัฐ
จึงจำาเป็นต้องหาหนทางในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ  
และการส่งออกบริการโดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพเป็นหน่ึง 
ในแนวทางที่น่าสนใจในเวลานั้น เพราะการบริการด้าน
สุขภาพของไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากประเทศ
ต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอยู่แล้ว ประกอบกับธุรกิจบริการ 
ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาล ที่ขยายตัวอย่างมาก 
ในช่วงก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจต้องเผชิญกับปัญหา 
จำานวนผูใ้ชบ้รกิารลดลง ทำาให้มคีวามสามารถในการบรกิาร 
ทางการแพทย์เหลืออยู่เป็นจำานวนมาก ดังนั้นผู้ให้บริการ 
ด้านสุขภาพ จึงจำาเป็นต้องหากลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศ 
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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ในปี 2544 รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเล็งเห็นความ
สำาคญัของอตุสาหกรรมสขุภาพ จงึมนีโยบายส่งเสรมิและ
สนบัสนนุดา้นสาธารณสุข นบัตัง้แตก่ารขยายหลกัประกนั
สุขภาพให้ครอบคลุมการดูแลคนไทยทั้งประเทศ ภายใต้
นโยบาย “30 บาทรกัษาทกุโรค” ซึง่สง่ผลใหม้กีารใชบ้รกิาร
รกัษาพยาบาลเพิม่ขึน้ และมนีโยบายในการผลกัดนัใหไ้ทย
เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ เพื่อดึงดูดให้ชาวต่างชาติจาก 
ทัว่โลก เดนิทางเขา้มาใชบ้รกิารรกัษาพยาบาล และบรกิาร
ดา้นสขุภาพในประเทศไทย และเปน็แหลง่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ 
ประเทศ และก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในอีกทางหนึ่ง 
โดยสะท้อนจากที่รัฐบาลได้บรรจุประเด็นการสร้างรายได้
ใหแ้ก่ประเทศ ดว้ยธรุกจิบรกิารสขุภาพจากผูป้ว่ยตา่งชาต ิ
ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 
และได้วางวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
ของเอเชียภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2547 - 2551)

อตุสาหกรรมสขุภาพ ไม่ใชเ่พยีงแคก่ารบรกิาร
แม้ว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น 

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้กำาหนดแนวทางการพัฒนา
ใน 4 มิต ิคือ (1) บรกิารรกัษาพยาบาล (2) บรกิารสง่เสรมิ 
สุขภาพ (3) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการแพทย์ 
แผนไทย และ (4) การแพทย์ทางเลือก แต่ในความเป็นจริงแล้ว  
อุตสาหกรรมสุขภาพมีขอบข่ายที่กว้างกว่านั้น

การศกึษาของมลูนธิสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิ 
การคลัง ในโครงการจัดทำายุทธศาสตร์และเจาะลึก 
อุตสาหกรรมเปา้หมาย กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเพือ่สขุภาพ  
ได้แบ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพ 
ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้ลักษณะของอุตสาหกรรมว่าเป็น 
การผลติหรอืเปน็การบรกิาร และวตัถุประสงค์ของกิจการ 
วา่เปน็กจิการเพือ่เสรมิสขุภาพ (Wellness) หรอืเปน็กจิการ 
เพื่อการบำาบัดรักษา (Sickness) ดังรูป

การแบ่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสุขภาพ

ที่มา สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เสริมสุขภาพ (Wellness) บำาบัดรักษา (Sickness)

บริการบ้านพัก 

และศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ
บริการ

อุตสาหกรรม

บริการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

บริการทางการแพทย์/ 

โรงพยาบาล

บริการพำานักระยะยาว สปาและนวดแผนไทย

เครื่องสำาอาง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ยาแผนโบราณ

อุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาสุขภาพ

ยาแผนปัจจุบัน

บริการเวชสำาอาง
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1. กลุม่อตุสาหกรรมบริการเพือ่เสริมสขุภาพ เปน็ 
ธุรกิจบริการท่ีเน้นการสร้างสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี  
ซึง่ประกอบดว้ยบา้นพักและศนูยส์วัสดิการผู้สงูอาย ุศนูย ์
ฟื้นฟูสุขภาพ ที่พำานักระยะยาว (Long Stay) สปาและ
นวดแผนไทย และสถานเวชสำาอาง

2. กลุ่มอุตสาหกรรมบริการเพื่อบำาบัดรักษา 
เป็นการให้บริการรักษาโรค ซึ่งธุรกิจที่เข้าข่ายในกลุ่มนี้ 
คือ สถานพยาบาล และสถานเวชสำาอาง 

3. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเสริมสุขภาพ  
เป็นการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ือการบำารุงรักษาสุขภาพ 
หรือเพื่อเสริมความงาม ได้แก่ การผลิตเครื่องสำาอาง  
อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ และยาแผนโบราณ

4. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อบำาบัดรักษา 
เป็นการผลิตเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้
ในการรักษาโรค รวมถึงการผลิตยาทั้งแผนโบราณและ
แผนปัจจุบันเพื่อใช้ในการรักษาโรค

จากรูปดังกล่าว จะสังเกตว่ามีบางธุรกิจ เช่น ยา
แผนโบราณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น อยู่ในส่วน 
การเสริมสุขภาพ และการบำาบัดรักษา เนื่องจากธุรกิจ 
ดังกล่าวครอบคลุมขอบข่ายทั้งสองมิติ ยกตัวอย่างเช่น 
ยาสลายลิ่มเลือดเป็นยาที่ช่วยในการรักษาโรคเส้นเลือด
ในสมองตีบและโรคหัวใจ ในขณะที่ยาบำารุงไขข้อเป็นยาที่
ช่วยชะลอความเสื่อมของไขข้อต่างๆ ในร่างกาย ซึ่งช่วย
ลดโอกาสในการเกิดโรคไขข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ เป็นต้น

ทรพัยากรไทย ปจัจยัสำาคัญของการยกระดับ
อุตสาหกรรมสุขภาพสู่ระดับโลก

เพือ่ใหเ้ขา้ใจเหตผุลในการผลกัดนันโยบายสง่เสรมิ 
ใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางดา้นสขุภาพ เราตอ้งวเิคราะห์
ศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ี รวมถึงบรบิทตา่งๆ ทีจ่ะชว่ย
ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินนโยบายดังกล่าว

ศักยภาพของอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศไทย  
ทั้งภาพรวมและรายสาขา

ที่มา สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

3

1.75

5

เครื่องสำาอาง บริการทางการแพทย์

รวม

บริการเสริมสุขภาพ
(Wellness)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ยาแผนโบราณ

3.25

4.25

3.25

3.5

3.5

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และรักษาสุขภาพ

ยาแผนปัจจุบัน 0

1

2

3
4

3.5
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จากการประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาพ
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง พบว่า 
ประเทศไทยมีความได้เปรียบทั้งในภาคการผลิตและ
บรกิาร โดยความไดเ้ปรียบในส่วนการบริการเพ่ือเสริมสรา้ง 
สุขภาพ เกิดจากการที่ประเทศไทยมีทรัพยากรที่เอื้อต่อ 
การทำาธุรกิจในลักษณะดังกล่าว กล่าวคือ อุปนิสัยของ 
คนไทยทีม่คีวามโอบออ้มอารแีละมจีติบรกิารทีด่ ีสง่ผลให ้
มทีรพัยากรมนษุย ์ทีส่ามารถพฒันาเพ่ือรองรับการบรกิาร  
การมีสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ ที่ยัง 
สมบูรณ์และเหมาะสมกับการฟ้ืนฟูสุขภาพ และมีองค์ความรู้ 
ในด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งการผลิตยาสมุนไพร และ 
การนวดแผนไทย ซ่ึงได้รับการยอมรับในระดับโลก  
นอกจากนั้น กฎระเบียบและข้อบังคับยังมีความเข้มงวด 
น้อยกว่าหลายประเทศ และค่าครองชีพที่ไม่สูงมากนัก  
ปัจจัยเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจบริการ 
ที่เสริมสร้างสุขภาพ

“ข้อมูลรายได้ของโรงพยาบาล 

ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 

ในช่วงปี 2546 - 2557  

พบว่ามีการเติบโต 

ปีละกว่าร้อยละ 30 โดยรายได้เพิ่ม 

จากประมาณ 3,000 ล้านบาท  

ในปี 2546  

เป็นราว 57,000 ล้านบาท 

ในปี 2557”

ในขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิต
วัตถุดิบสำาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
เช่น ผกั ผลไม ้และสมนุไพร เปน็ตน้ เนือ่งจากประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีเกษตรกรรมเป็นพื้นฐาน ประกอบกับ
ลกัษณะภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การทำาการเกษตร ส่งผล 

ให้ประเทศไทยสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้ 
หลากหลายและมีจำานวนมาก นอกจากนั้นความเข้มแข็ง 
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ 
จากธรรมชาตขิองประเทศไทย ซึง่มสีว่นชว่ยในการผลกัดนั 
ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ เช่น  
เคร่ืองสำาอางจากสมุนไพร ยาสมุนไพร เป็นต้น

การวิจัยพัฒนาและทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวแปรสำาคัญสำาหรับอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์และบริการ
ทางการแพทย์

สำาหรับอุตสาหกรรมที่ยังมีโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ แต่ยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ 
คือ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และ 
อุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์ โดยถึงแม้ว่า 
ประเทศไทยจะมีการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ แต่
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ใน
ระดับพื้นฐาน เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย กระบอก
ฉีดยา เป็นต้น 

การผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
ยังคงประสบปัญหาในเร่ืองการวิจัยและพัฒนา การขาดแคลน 
บุคลากรในสาขาท่ีเก่ียวข้อง เช่น ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  
(Biomedical Engineering) และการนำาผลการวิจัยไป 
สูต่ลาด (Commercialization) อยา่งไรกต็าม ประเทศไทย
มีความได้เปรียบ เนื่องจากเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ในด้านอุตสาหกรรมอยู่เป็นจำานวนมาก ทั้งใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
โดยเฉพาะในส่วนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สามารถต่อยอด
จากอุตสาหกรรมดังกล่าวได้

ขณะที่อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์นั้น ภาค
เอกชนของไทยมศีกัยภาพในระดบัสงู เนือ่งจากมคีณุภาพ
ในการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการให้บริการ
เฉพาะทาง และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำาของ 
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โลกในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ นอกจากน้ี ความต้องการ 
ในการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยจากชาวต่างชาติ 
เพิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดยศนูยวิ์จัยกสิกรไทยประเมนิวา่  
อัตราการรักษาพยาบาลของคนไข้ชาวต่างชาติในโรงพยาบาล 
เอกชนของไทยทั้งหมดน่าจะมีประมาณ 2.81 ล้านครั้ง  
หรอืเพิม่ขึน้กวา่รอ้ยละ 10.2 ซ่ึงจากปจัจัยดังกลา่วสง่ผลให ้
รายไดข้องโรงพยาบาลเอกชนเตบิโตอยา่งรวดเรว็ สะทอ้น
จากขอ้มลูรายไดข้องโรงพยาบาลทีอ่ยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์
ในช่วงป ี2546 - 2557 พบวา่ มกีารเตบิโตปลีะกวา่รอ้ยละ  
30 โดยรายไดเ้พิม่จากประมาณ 3,000 ลา้นบาทในป ี2546  
เป็นราว 57,000 ล้านบาทในปี 2557 

อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถทางการแพทย์ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ โดยผลสำารวจ
ของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2557 พบว่ากระทรวง
สาธารณสุขขาดแคลนแพทย์กว่า 12,000 ตำาแหน่ง อีก
ข้อมูลที่สำาคัญ คือ ในปี 2558 อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรของไทย คือ 1 : 2,000 ในขณะที่มาตรฐานโลก
อยู่ที่ 1 : 1,500 คน และเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มี 
เศรษฐกิจในระดับเดียวกัน ประเทศไทยถือว่ามีแพทย์
จำานวนน้อย อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขกำาลัง
แกไ้ขปญัหาดงักลา่ว โดยการเพิม่ความสามารถในการผลติ 
แพทยเ์ขา้สูอ่ตุสาหกรรม ซ่ึงคาดว่าจะชว่ยใหไ้ทยมีจำานวน
แพทย์ต่อประชากรได้ตามมาตรฐานในปี 2565

พัฒนาปัจจัยแวดล้อม ทางออกของ
อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน 

สำาหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบันเป็น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพต่ำาที่สุดในอุตสาหกรรมสุขภาพ
ทั้งหมดจากการประเมินของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง โดยปัจจุบันบทบาทของประเทศไทย 
ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน
นั้นเป็นผู้ผลิตยาสำาเร็จรูปเป็นหลัก กล่าวคือ เป็นการนำา
ตวัยาสำาคญัและวตัถดุบิมาจากตา่งประเทศเพือ่ผสม และ
ผลิตเป็นยาสำาเร็จรูป ในส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำาที่
สำาคัญ เช่น การวิจัยและพัฒนา การผลิตสารออกฤทธิ์
สำาคญัในตวัยา (Active Pharmaceutical Ingredient: 
API) มักไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากปัญหาหลาย
ประการ 

ประการแรก คอื การทำาวิจยัและพฒันาตอ้งใชเ้งนิ
ลงทนุและเทคโนโลยรีะดบัสูง ใชเ้วลานาน และมคีวามเสีย่ง 
ต่อความล้มเหลวสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตเลือกที่จะนำาเข้า
วัตถุดิบซึ่งมีต้นทุนต่ำา โดยเฉพาะการนำาเข้าจากจีนและ
อินเดีย เนื่องจากประเทศดังกล่าวมีตลาดขนาดใหญ่และ
มีความสามารถของบุคลากรในประเทศและเทคโนโลยีสูง 

ประการที่สอง คือ การขาดแคลนทรัพยากรใน
การวิจยัและพฒันา ทัง้ในแงข่องการขาดแคลนบคุลากรที่
ทำาวิจัยและพัฒนา โดยประเทศไทยสามารถผลิตเภสัชกร
ได้ปีละประมาณ 1,000 คน แต่ยังขาดแคลนเภสัชกรใน
กลุ่มวิจัยและพัฒนา และห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab 
Services) ยังขาดแคลนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
ปญัหาทีส่ำาคญัอกีประการหนึง่ คอื กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับการผลิตยาแผนปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการผลิตยาในประเทศ  
เช่น ขั้นตอนในการวิจัยทางคลินิก (Clinical Research)  
การขึ้นทะเบียนตำารับยา และการนำาออกสู่ตลาด ภายใต้  
พ.ร.บ. ยา มคีวามซบัซอ้นและความลา่ชา้ในการดำาเนนิการ  
และการไมอ่นญุาตใหผ้ลติยาทีอ่ยูใ่นการคุม้ครองสทิธบิตัร 
ภายใต ้พ.ร.บ. สทิธบิตัร อยา่งไรกต็าม ปจัจบุนั หนว่ยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกำาลงัดำาเนนิการปรบัปรงุกฎระเบยีบตา่งๆ เพือ่ 



INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 17

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนายาแผนปัจจุบันในประเทศไทย
มากขึ้น

“บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุน 

ในกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ 

และชิ้นส่วนโดยให้สิทธิและประโยชน์ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

เป็นเวลา 3 หรือ 8 ปี  

ตามระดับเทคโนโลยี”

ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพ
มุ่งเป้ายกระดับคุณภาพและเทคโนโลยี

ภายหลังจากการปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน
ปี 2558 กิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุน จะให้
ความสำาคัญต่ออุตสาหกรรมที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทย
ให้ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดย
อุตสาหกรรมสุขภาพก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่บีโอไอ
ตอ้งการยกระดบัใหม้คีณุภาพและเทคโนโลยทีีสู่งขึน้ เพือ่ 
ให้อุตสาหกรรมสุขภาพ เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท ีขั่บเคล่ือน 
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

สำาหรับอุตสาหกรรมการผลิต บีโอไอให้การส่งเสริมฯ  
ในกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วน โดยให้สิทธิ
และประโยชนย์กเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลเปน็เวลา 3 หรอื 
8 ปี ตามระดับเทคโนโลยีของเครื่องมือแพทย์และระดับ
ความเสีย่งของเคร่ืองมือแพทย ์สว่นการผลติ API อาหาร
ทางการแพทย์ หรืออาหารเสริม จะให้สิทธิและประโยชน์ 
ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ติิบคุคลเปน็เวลา 8 ป ีเนือ่งจากเลง็เห็นวา่ 
เป็นกิจการต้นน้ำาท่ีสำาคัญและยังขาดแคลนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
ดงักลา่วในประเทศไทย แตใ่นการผลิตยาแผนปจัจบุนัและ
แผนโบราณ ซึ่งมีการผลิตโดยทั่วไปแล้ว จะไม่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส่วนภาคบริการสุขภาพ บีโอไอให้ส่งเสริมฯ ใน
กิจการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยให้สิทธิและประโยชน์อ่ืนที่

ไม่ใช่การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนกิจการบริการ
อื่นๆ รวมถึงโรงพยาบาลไม่ได้รับการส่งเสริมฯ เนื่องจาก
เป็นธุรกิจที่ดำาเนินการเป็นการทั่วไปอยู่แล้ว อีกทั้งการให้ 
การส่งเสริมฯ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามา 
ประกอบธรุกจิ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการไทย

นอกจากน้ัน บีโอไอยังให้ส่งเสริมฯ ในกิจการที่ 
สนับสนุนอุตสาหกรรมสุขภาพ เช่น การวิจัยและพัฒนา  
กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ กิจการบริการฆ่าเชื้อ กิจการ
ขนส่งทางอากาศ เป็นต้น โดยหากได้รับการส่งเสริมฯ  
จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 
หรือ 8 ปี เนื่องจากกิจการสนับสนุนเหล่านี้จะเป็นปัจจัย
สำาคัญที่ช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมด้านสุขภาพเติบโต 
ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

จากการดำาเนินนโยบายส่งเสริมฯ ในช่วงปี 2558 
ที่ผ่านมา พบว่า บีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วน 24 
โครงการ เงนิลงทนุกวา่ 8,200 ลา้นบาท โครงการทีน่า่สนใจ  
เช่น การผลิตรากฟันเทียม อุปกรณ์ในการยึดและเจาะ
กระดูก ลิ้นหัวใจเทียม เป็นต้น 

นอกจากน้ัน ยังอนุมัตใิหก้ารสง่เสรมิฯ กิจการศูนย์
ฟื้นฟูสุขภาพ 3 โครงการ เงินลงทุน 240 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบันบีโอไออยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ 
เก่ียวขอ้งในการปรบัปรงุนโยบายสง่เสรมิการลงทนุ ในสว่น 
ของอุตสาหกรรมสุขภาพให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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บูรณาการการทำางาน ก้าวสำาคัญ
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ

ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะพยายามสนับสนุน
และส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาล
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ กิจการ 
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ แต่ความสำาเร็จในการเป็นศูนย์กลาง 
สุขภาพยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนั้น รัฐบาลของ  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้ดำาเนินการในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพ ดังนี้

การกำาหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำาคัญของประเทศ 
โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ในหลักการต่อข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมใน
การกำาหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะเป็นกลไก
สำาคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของไทย (New Engine  
of Growth) ซึ่ งหนึ่ งในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย 
คือ อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ และได้ตั้ง 
คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดนี้จะมีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุน
และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ซึ่งคณะกรรมการได้
ตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พเิศษคลสัเตอร์การแพทย์ครบวงจร โดยมีเลขาธิการของ 
บีโอไอเป็นประธาน คณะอนุกรรมการชุดน้ีจะทำาหน้าที่
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนและพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรทั้งในส่วนภาคการผลิต
และภาคบริการ

การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน 
การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ โดยได้ตัง้คณะกรรมการอำานวย
การพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน 
Medical and Wellness Tourism โดยมีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ท่องเท่ียวและกีฬาเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกภาคส่วน 
ทีเ่กีย่วขอ้งเปน็กรรมการ วตัถปุระสงคข์องคณะกรรมการ 
ชุดนี้ คือ บูรณาการการทำางานระหว่างผู้เกี่ยวข้องใน
ภาคท่องเที่ยวและภาคสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนให้ 
ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศช้ันนำาในด้านการท่องเท่ียว 
และบริการสุขภาพ บีโอไอได้มีส่วนร่วมในคณะอนุกรรมการ 
ชุดหนึ่งภายใต้คณะกรรมการชุดนี้ โดยมีบทบาทในการ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรม
บริการทางการแพทย์

จากความพยายามของรัฐบาลในการบูรณาการ
ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมสุขภาพ ส่งผล
ให้ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมสุขภาพถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในระดับ
นโยบาย เพือ่ผลกัดนัใหม้กีารปรบัปรงุและแกไ้ข ซึง่จะเปน็
กลไกที่สำาคัญในการนำาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
ด้านสุขภาพอย่างแท้จริง 

ที่มาข้อมูล

1. รายงานการศกึษา เรือ่ง “โครงการจดัทำายทุธศาสตรแ์ละเจาะลกึ 
อตุสาหกรรมเปา้หมาย: กรณศีกึษาอตุสาหกรรมเพือ่สขุภาพ (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
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ในยุคขอ้มลูขา่วสาร หลายทา่นมกัจะไดย้นิคำาวา่ 

สเตม็เซลล ์(Stem Cell) หรอืเซลล์ตน้กำาเนิดในสือ่ 

ต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ผ่านทางโทรทัศน์  

ผา่นสือ่สิง่พมิพต์า่งๆ หรอืแม้แตผ่า่นเพ่ือนรว่มงาน 

สว่นมากจะกลา่วถงึประโยชนห์รอืความเปน็ไปไดใ้น 

การใช้เซลล์ต้นกำาเนิดรักษาโรค การชะลอวัย หรือแม้แต่ 

การนำาไปใชใ้นเรือ่งความสวยความงาม เปน็สว่นผสม 

ในเครื่องสำาอาง 

ในด้านการแพทย์ปัจจุบันที่มีความรุดหน้าไปอย่าง 
รวดเร็ว การใช้เซลล์ต้นกำาเนิดเพ่ือรักษาโรคต่างๆ จึงเป็นเร่ือง 
ทีไ่ดรั้บความสนใจอยา่งแพรห่ลาย โดยเริม่มกีารศึกษาวจิยั 
พัฒนาเร่ืองน้ีกันอย่างจริงจัง โดยคาดว่าในอนาคตเทคโนโลยี 
นี ้จะมบีทบาทสำาคญัในการรกัษาโรค และชะลอความชรา 
ใหแ้กป่ระชากรโลก ทีเ่ร่ิมเขา้สู่ภาวะสงัคมผู้สูงอายกุนัแลว้  
จึงทำาให้เกิดธุรกิจที่ให้บริการในการเก็บรักษาสเต็มเซลล์ 
(Stem Cell Banking) เพื่อนำาไปใช้ในการรักษาโรคและ
ฟื้นฟูร่างกายเมื่อเวลาที่ร่างกายเจ็บป่วยหรือแก่ชรา

สังคมผู้สูงอายุ
ศัลยา อักษรมัต / สุกัญญา คำาภา

เทคโนโลยีสเต็มเซลล์  
ความหวังใหม่ในการเอาชนะความชรา

สำาหรบัในประเทศไทย ปจัจบุนัมผีูใ้หบ้รกิารในการ
เกบ็รกัษาสเตม็เซลล ์5 บรษิทั โดยมี 2 บรษิทัทีด่ำาเนินการ 
โดยคนไทย ซ่ึงทมีงานวารสารสง่เสรมิการลงทนุได้มีโอกาส 
สัมภาษณ์ 1 ใน 2 บริษัทของคนไทยที่ให้บริการในด้านนี้ 
ได้แก่ บรษิทั กรงุเทพสเตม็เซลล์ จำากดั โดยไดร้บัเกยีรต ิ
จากนายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานกรรมการบริหาร  
มาให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ การนำาไปรักษา 
และชะลอความชรา รวมท้ังการต่อยอดไปถึงข้ันสร้างอวัยวะ 
ทดแทน

นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ 

ประธานกรรมการบริหาร  

บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำากัด
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ประวัติความเป็นมาของ 
บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำากัด

ก่อนอืน่ผมขอเล่าถึงความเป็นมาท่ีทำาให้สนใจในด้าน 
เทคโนโลยีเซลลต์น้กำาเนดิ หรอืสเตม็เซลล ์ผมจบการศึกษา 
ทางด้านสูตินารีแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิรริาชพยาบาล  
จากการที่ได้ศึกษาทางด้านสูตินารีจึงทำาให้มีความใกล้ชิด
กับเร่ืองสเต็มเซลล์ โดยในประเทศไทยสูตินารีแพทย์มี
บทบาทสำาคญัมากตอ่การเกบ็สเตม็เซลล ์เน่ืองจากการเกบ็ 
สเต็มเซลล์จะเก็บจากเลือดสายสะดือหรือเนื้อเยื่อ 
สายสะดือของทารก ซึ่งจะทำาโดยสูตินารีแพทย์เท่านั้น  
หลังจากนั้นจึงได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ 
ในด้านการจัดตั้งธนาคารเน้ือเยื่อและการปลูกถ่ายเซลล์ 
ที ่National University of Singapore และจบการศึกษา 
ด้วยเกียรตินิยม

เมือ่กลบัมายงัประเทศไทย กไ็ดผ้นวกความรู ้รว่ม 
คิดค้นและวิจัยกับทีมแพทย์และกลุ่มศาสตราจารย์ทางด้าน 
เซลล์ต้นกำาเนิด และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ดา้นเซลลต์น้กำาเนดิอกี 2 ทา่นคอื รศ.ดร. รงัสรรค ์พาลพา่ย  
ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยี ตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำาเนิด  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเป็นประธานชมรม 
สเต็มเซลล์แห่งประเทศไทย และนายแพทย์จำารัส สกุลไพศาล  
ผู้ก่อต้ังศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ โรงพยาบาลมหาราช  
จงัหวดันครราชสมีา และเปน็สตูนิารแีพทย ์อนัดบัตน้ๆ ของ 
ประเทศไทยท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองการทำาเด็กหลอดแก้ว  
และไดร่้วมกันก่อตัง้ บรษิทั กรงุเทพสเตม็เซลล์ จำากดั ขึน้ 
เมื่อปี 2553

เมือ่ชว่งกอ่นการกอ่ตัง้บรษิทันัน้ การเกบ็สเตม็เซลล ์
เลอืดมรีาคาแพงประมาณ 140,000 บาท เนือ่งจากบรษิทั
ที่จัดเก็บสเต็มเซลล์ต้องซื้อแฟรนไชส์มาจากมาเลเซียและ
สหรัฐฯ พอมาศึกษาเองจึงพบว่าต้นทุนการจัดเก็บมีราคา
ถกูกวา่นัน้มาก ในปแีรกบรษิทัจงึลดราคาใหค้นไทยเหลอื
เพยีงครึง่หนึง่จากราคาในขณะนัน้ แตเ่นือ่งจากเปน็บรษิทั
นอ้งใหมแ่ละเปน็บรษิทัคนไทย ระยะแรกคนไทยจงึไมค่อ่ย 
เช่ือถือบริษัทคนไทยด้วยกันเอง จะเช่ือบริษัทท่ีเป็นแฟรนไชส์ 
จากตา่งประเทศมากกวา่ บรษิทัจงึตอ้งเริม่เปดิตวัด้วยการ
เก็บสเต็มเซลล์จากรกหรือเนื้อเยื่อจากรก เพื่อสร้างความ 
แตกต่างเพราะเป็นบริษัทแห่งเดียวที่สามารถเพาะเลี้ยง 
สเต็มเซลล์ได้ ซึ่งราคาถูกกว่าสเต็มเซลล์จากเลือด และ
สเต็มเซลล์เนื้อเยื่อสามารถนำาไปใช้ได้กับหลายโรค เช่น 
หัวใจ ปอด ตับ ไต ส่วนสเต็มเซลล์เลือดจะใช้ได้เฉพาะ
โรคเลือดเท่านั้น 
 
การพัฒนาเทคโนโลยีสเต็มเซลล์

ผมขออธิบายว่า สเต็มเซลล์คือ ต้นกำาเนิด (The  
Nature’s Miracle) เป็นเซลล์ต้นแบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 
ของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย์ เป็นเซลล์ที่มีคุณค่า 
มหาศาล และสามารถค้นพบได้จากภายในร่างกายของ 
เราเอง โดยมีความพิเศษและแตกต่างจากเซลล์ทั่วๆ ไป  
3 ประการทีส่ำาคญัคอื เปน็เซลลท์ีย่งัไมม่หีนา้ทีเ่ฉพาะใดๆ  
สามารถแบ่งตัวเองได้ตลอดเวลา และมีการพัฒนาหรือ 
เจริญเติบโตไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ มากมายในร่างกายได้

ห้องปฏิบัติการเพื่อคัดแยกสเต็มเซลล์
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“การแพทย์ ในปัจจุบันเริ่มหันมาใช้เซลล์

บำาบัดโดยการนำาเซลล์ต้นกำาเนิด 

ไปทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพไป”

เซลล์ต้นกำาเนิดมีหน้าที่คอยซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อม
ไปเรียกวา่ “เซลลซ์อ่มเซลล”์ โดยจะแบง่ตวัและพฒันาไป
เป็นเซลลต์า่งๆ ทดแทนเซลลท์ีเ่สือ่มไป เชน่ เซลลก์ลา้มเน้ือ  
เซลล์เม็ดเลือด และเซลล์หัวใจ เป็นต้น เมื่ออายุมากขึ้น 
เซลล์ต้นกำาเนิดในร่างกายจะสร้างน้อยลง ทำาให้เราเกิดโรคจาก 
ความเสือ่มของรา่งกาย เชน่ โรคเบาหวาน โรคไขขอ้อกัเสบ 
โรคตบัแขง็ โรคหวัใจ โรคไตวาย และโรคความจำาเสือ่ม ซึง่ 
การแพทย์ในปัจจุบันเร่ิมหันมาใช้เซลล์บำาบัดโดยการนำาเซลล์ 
ต้นกำาเนิดไปทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพไป เพื่อชะลอและ
ฟืน้ฟูความเสือ่มของอวยัวะตา่งๆ รวมทัง้คงความออ่นเยาว ์
ได้นานขึ้น

ชนิดของเซลล์ต้นกำาเนิด (Types of Stem Cell) 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1 เซลล์ต้นกำาเนิดจากตัวอ่อน (Embryonic  
Stem Cells : ESCs) เซลล์ต้นกำาเนิดจากตัวอ่อน หรือ 

ESCs ได้มาจากตัวอ่อนของมนุษย์ในระยะบลาสโตซิสต์ 
หมายถึง ตัวอ่อนที่เกดิขึน้หลงัการปฏิสนธิ ซึง่มีอายเุพยีง 
3 - 5 วัน โดยเซลล์ต้นกำาเนิดชนิดนี้จะสามารถแบ่งตัวได้
อยา่งไรข้ดีจำากดั และพฒันาไปเปน็เซลลท์กุชนดิในรา่งกาย
ไดแ้ตม่ขีอ้หา้มในการใช ้ESCs ในมนษุย ์เนือ่งจากขดัตอ่ 
จรยิธรรม จงึไม่มีการนำาเซลลต์น้กำาเนิดชนิดน้ีมาใชใ้นทาง 
การแพทย์

ประเภทท่ี 2 เซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต (Hematopoietic  
Stem Cell :HSCs) เซลลต์น้กำาเนิดเม็ดโลหติ หรือ HSCs  
พบไดใ้นเลอืดสายสะดอืของทารก (Cord Blood) ไขกระดกู  
และกระแสเลอืด เซลลต์น้กำาเนิดชนิดน้ีจะสามารถพฒันา
ไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดและภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่ในกรณี 
ทีป่รมิาณของ HSCs ไม่พอ จะตอ้งนำาเซลลต์น้กำาเนิดจาก
บคุคลอืน่มาเพิม่เตมิ เนือ่งจากทางการแพทยย์งัไมส่ามารถ
เพิ่มจำานวนเซลล์ต้นกำาเนิดชนิดนี้ได้ ในการนำาไปใช้รักษา
โรคทกุโรคทีจ่ำาเปน็ตอ้งปลกูถา่ยไขกระดกู เชน่ โรคมะเรง็ 
เม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมีย (Leukemia) ธาลัสซีเมีย  
(Thalassemia) ซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์

ประเภทที่ 3 เซลล์ต้นกำาเนิดมีเซนไคมอล  
(Mesenchymal Stem Cell :MSCs) เซลล์ต้นกำาเนิด 

การคัดแยก
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มเีซนไคมอล หรอื MSCs เปน็เซลลต์น้กำาเนดิทีม่ศีกัยภาพ
ใกล้เคียงกับ ESCs กล่าวคือ สามารถแบ่งตัวได้อย่างไร้
ขดีจำากัด พร้อมกับพฒันาไปเปน็เซลล์ตา่งๆ ได้หลากหลาย 
ทัง้เซลลก์ระดกู เซลลก์ระดกูออ่น เซลล์ตบั เซลลต์บัออ่น  
และเซลล์เส้นประสาท โดยมีผลงานวิจัยทางการแพทย์มากกว่า  
3,000 เรือ่งในระยะเวลา 5 ปทีีผ่า่นมา พบวา่เซลลต์น้กำาเนดิ 
มีเซนไคมอล หรือ MSCs มีแนวโน้มสำาคัญในการนำาไป 
รักษาโรคความเสื่อมต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด  
โรคเบาหวาน โรคพารก์นิสนั โรคอลัไซเมอร ์โรคไขขอ้อกัเสบ  
โรคกลา้มเนือ้ออ่นแรง โรคเสน้เลือดในสมองตบี โรคตบัแขง็  
โรคพุ่มพวงหรือโรค SLE โรค GVHD

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเซลล์ต้นกำาเนิดมีเซนไคมอล  
หรอืเรียกย่อๆ วา่ MSCs จงึทำาใหม้บีรกิารทางการแพทย์ 
ทีร่บัฝากเซลลต์น้กำาเนดิชนดินีจ้าก 2 แหลง่คอื จากเนือ้เยือ่ 
สายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมัน

- เนือ้เยือ่สายสะดอื (Wharton’s Jelly) เน้ือเยือ่ 
สายสะดือจะถูกกำาจัดทิ้งไปภายหลังการคลอด ซึ่ง 
นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า เน้ือเย่ือส่วนน้ีมีเซลล์ต้นกำาเนิด 
อยู่มากมาย และเป็นชนิด MSCs ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ 
ร่างกาย เป็นเซลล์ต้นกำาเนิดที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมที่สุด  
เพราะเซลลยั์งมีอายุน้อยและมีความบริสุทธ์ิสูง สามารถนำาไป 
เพ่ิมจำานวนได้อย่างรวดเร็วและนำามาใช้เพ่ือซ่อมแซมและ 
รักษาโรคต่างๆ ให้แก่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เน้ือเยือ่ไขมนั (Adipose Tissue) สำาหรบัคนทกุวยั 
ที่พลาดโอกาสในการเก็บเซลล์ต้นกำาเนิดเมื่อแรกคลอด  

ก็สามารถเก็บเซลล์ต้นกำาเนิดได้จากเนื้อเยื่อไขมันตัวเอง  
โดยเฉพาะคุณแม่ต้ังครรภ์ท่ีกำาลังจะผ่าคลอด นอกจากจะเก็บ 
เน้ือเย่ือสายสะดือเพ่ือลูกได้แล้ว ยังสามารถเก็บเน้ือเย่ือไขมัน 
เพือ่ประโยชนต์อ่แมเ่องไดด้ว้ย โดยสามารถนำาไปรกัษาโรค 
จากความเส่ือมต่างๆ ของร่างกาย สามารถรักษาโรคเบาหวาน  
พาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) ตับแข็ง ข้ออักเสบ
รูมาตอยด์ 
 
การดำาเนินธุรกิจและการให้บริการของ 
บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ จำากัด

ธุรกิจหลักของเรา คือ การเก็บเป็นธนาคารสเต็มเซลล์  
(Stem Cell Banking) ที่มีการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำาเนิด 
มาตรฐานระดับสากลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย  
โดยสามารถจดัเกบ็สเตม็เซลลจ์ากเลอืดสายสะดอื เนือ้เยือ่
สายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมัน บริษัทมีเครือข่ายที่สามารถ 
จดัเกบ็สเตม็เซลลท์ีไ่ดร้บัมาตรฐานกวา่ 36 แหง่ทัว่ประเทศ  
มีศูนย์บริการที่สามารถใช้บริการได้ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท กรุงเทพ สเต็มเซลล์ จำากัด  
(สำานักงานใหญ่ ประเทศไทย) บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์ 
จำากดั (สาขาเวยีดนาม) บรษิทั กรงุเทพสเตม็เซลล ์จำากดั 
(สาขาเมียนมา)

“บริษัทเป็นแห่งแรกในเอเชีย 

ที่ให้บริการเก็บสเต็มเซลล์จากไขมัน  

โดยมีวิธีการจัดเก็บไขมัน 

ที่ง่ายและปลอดภัย”

ในปีแรกที่เราก่อตั้งบริษัท ได้เริ่มต้นนวัตกรรม
เทคโนโลยีการจัดเก็บเซลล์ต้นกำาเนิดชนิดมีเซนไคมอล 
หรือ MSCs จากเนื้อเยื่อสายสะดือ มาใช้ในประเทศไทย 
เป็นคร้ังแรก และมีมาตรฐานการจัดเก็บแช่แข็งในระดับสากล 
ด้วยไอระเหยไนโตรเจนเหลวควบคุมอุณภูมิที่ -196  
องศาเซลเซยีส ดว้ยวธิกีารเกบ็นีส้ามารถจดัเกบ็สเตม็เซลล ์
ได้นาน 25 ปี โดยยังคงประสิทธิภาพของเซลล์ได้อย่างดีเย่ียม ตู้เก็บสเต็มเซลล์



INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 23

ต้องผ่าคลอด การเก็บไขมันในวันคลอดเพียง 10 กรัม  
ก็สามารถนำามาเพิ่มจำานวนสเต็มเซลล์ได้หลายสิบล้านตัว 

ในปีท่ี 4 บริษัทเร่ิมทำาการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
และได้เพ่ิมบริการไปสู่การจัดเก็บสเต็มเซลล์จากสถานเสริม 
ความงามศนูยศ์ลัยกรรมตกแตง่ โดยการนำาไขมนัทีด่ดูตาม 
หน้าทอ้งมาคัดแยกเซลล ์เปน็สเตม็เซลลไ์ด้ หลงัจากน้ันก ็
นำาเพาะเล้ียง เพ่ือนำากลับมาฉีดให้กับคนไข้ท่ีมีความบกพร่อง 
บริเวณใบหน้า หรือการเสริมหน้าอก เป็นต้น 

ปจัจบุนัเรากา้วเขา้สู่ปทีี ่5 แล้ว ซึง่ในปทีี ่5 บรษิทัได้
ขยายกจิการโดยทำาในลกัษณะ Manufacturing และ R&D  
มีการลงทุนสร้างห้องปฏิบัติการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทีมแพทย์ และนักวิจัยประจำา 
ห้องปฏิบัติการท่ีมีความชำานาญ นอกจากน้ียังได้ก่อต้ังมูลนิธิ 
สเต็มเซลล์เพื่อให้ทุนแก่นักวิจัย ที่ทำางานด้านสเต็มเซลล์  
ให้ทุนแก่แพทย์เพ่ือไปศึกษาด้านสเต็มเซลล์และนำากลับมา 
รักษาให้แก่คนไทย และให้สเต็มเซลล์ฟรีสำาหรับงานวิจัย 
ทางด้านสเต็มเซลล์ โดยการนำาสเต็มเซลล์จากผู้ป่วย 
มาทำาการวิจัยเพ่ือรักษาโรคและนำากลับไปใช้กับตัวผู้ป่วยเอง  
แพทย์ก็มีโอกาสได้ศึกษาและคนไข้ก็ได้รับการรักษาด้วย

นอกจากนี ้บรษิทักำาลงัขยายธรุกจิดา้นการวจิยัและ
พฒันาไปทีป่ระเทศสงิคโปร ์เปน็การเลีย้งสเตม็เซลลเ์พือ่ทำา
อวัยวะสำารอง ต่อไปในอนาคตเราอาจจะต้องสร้างอวัยวะ 
ให้ผู้ป่วยโดยใช้สเต็มเซลล์ จากตัวผู้ป่วยเองไม่ต้องรอ 
การรับบริจาคอวัยวะจากผู้อ่ืน เพราะในบางคร้ังการรับ 
อวัยวะจากผู้อ่ืนมาก็อาจจะไม่เขา้กับผู้ปว่ย หากเปน็อวยัวะ 

ต่อการนำาไปรักษาโรค แต่ตามทฤษฎีแล้วสเต็มเซลล์สามารถ 
จัดเก็บไว้ได้นานถึง 100 ปี

ปทีี ่2 เราเร่ิมมลีกูคา้ทีเ่ปน็เคสพเิศษมากขึน้ เชน่ 
ต้องการเก็บสเต็มเซลล์เนื่องจากมีลูกคนแรกเป็นลูคีเมีย  
และต้องการเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือของลูก 
คนท่ีสองมาใช้รักษาลูกคนแรก บริษัทจึงลงทุนโดยได้ซื้อ 
เคร่ืองแยกเซลล์อัตโนมัติท่ีมีราคาสูงมากมาใช้ในประเทศไทย  
ซึง่ทีผ่า่นบริษัททัว่ไปจะใชน้กัวจิยัเปน็ผูด้ำาเนนิการนำาเลอืด 
เข้าไปในหลอดทดลองเพื่อปั่นแยกช้ัน และใช้นักวิจัย 
เป็นผูค้ดัแยกเก็บสเตม็เซลล ์จะเรยีกวา่ การคดัแยกดว้ยมอื  
ซึง่เปน็ระบบเปดิ ทำาใหส้ิง่แปลกปลอม หรอืเชือ้โรคสามารถ 
เข้าไปในช่วงการคัดแยกได้ตลอดเวลา และเปอร์เซ็นต์
ในการคัดแยกเก็บสเต็มเซลล์ก็สามารถทำาได้น้อยอีกด้วย

สำาหรับเครื่องแยกเซลล์อัตโนมัตินี้ มีชื่อว่า AXP 
AutoXpress TM Platform HSCs เพื่อนำามาใช้ในการ
คัดแยกเซลล์ต้นกำาเนิดจากเลือดสายสะดือมาใช้สำาหรับ
คนไทยเป็นครั้งแรก โดยเป็นเครื่องคัดแยกอัตโนมัติที่มี 
ประสิทธิภาพสูง รับรองโดยองค์การอาหารและยาของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา และธนาคารสเต็มเซลล์ชั้นนำาทั่วโลกก็ให้ 
การรับรอง เคร่ืองนี้สามารถทำางานโดยปราศจากความ 
ผิดพลาดภายใต้สภาวะปลอดเชื้อและคัดแยกเซลล์ 
ต้นกำาเนิดได้จำานวนมากถึงร้อยละ 94 และคงค่าความ 
มีชีวิตได้ถึงร้อยละ 98 มากกว่าวิธีการใช้นักวิจัยแบบ 
ยุคก่อน ซึ่งถ้าเป็นสเต็มเซลล์จากเลือดที่ไม่สามารถ 
เพิม่จำานวนไดน้ัน้ การคดัแยกโดยใชเ้ครือ่ง AXP นีจ้ะได้ 
จำานวนเซลลท์ีม่ศีกัยภาพมากกวา่ ซึง่เปน็ปจัจยัสำาคญัของ
การรักษาที่ได้ผลสำาเร็จสูงสุด

เมื่อเข้าสู่ปีที่ 3 กรุงเทพสเต็มเซลล์ได้เพิ่มบริการ
รบัฝากเกบ็เซลลต์น้กำาเนิดชนิดมเีซนไคมอล หรือ MSCs  
จากเนือ้เยือ่ไขมนัซ่ึงเปน็แหลง่ทีม่ี ่MSCs อยูอ่ยา่งมหาศาล 
ของคนทกุวัย ทีท่กุสว่นในรา่งกายสามารถสรา้งเซลล์ใหม่ 
ตลอดเวลา กล่าวได้ว่าบริษัทเป็นแห่งแรกในเอเซียท่ีให้บริการ 
เก็บสเต็มเซลล์จากไขมัน มีวิธีการจัดเก็บไขมันที่ง่ายและ
ปลอดภยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำาหรับคุณแมท่ีต่ัง้ครรภแ์ละ 

ผู้เชี่ยวชาญทำาการคัดแยก
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ของตัวเองก็ไมจ่ำาเปน็ตอ้งกนิยากดภมู ิเชน่ การรบับรจิาค 
ตาจากผู้อืน่ กอ็าจใชไ้ดเ้พยีงร้อยละ 30 ทีเ่หลือตอ้งกนิยา 
กดภูมิไปตลอดชีวิต เป็นต้น โดยโครงการแรกที่จะทำา
รว่มกบัรฐับาลสงิคโปร์ คือ การสร้างกระจกตาเทยีม โดย
รัฐบาลสิงคโปร์ให้การสนับสนุนเงินทุนร้อยละ 40 และ
สามารถหักลดหย่อนภาษีจากการซื้อเครื่องจักรอีกด้วย 

“หลังการจัดเก็บสเต็มเซลล์  

สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ 

เพราะมีรอยบาดแผลเพียง  

3 มิลลิเมตรเท่านั้น”

ด้วยความเชื่อถือได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ต่างๆ ปัจจุบันประเทศไทยมีธนาคารเก็บสเต็มเซลล์ 5 
บรษัิท เปน็บริษทัคนไทย 2 บรษิทั บรษิทัแฟรนไชสต์า่งชาต ิ 
3 บริษัท กรุงเทพสเต็มเซลล์เป็นบริษัทที่ 5 ที่เปิดใหม่ 
แต่เป็นก้าวสู่อันดับหนึ่งด้วยการให้บริการที่หลากหลาย  
มีห้องแล็บที่ทันสมัยเป็นของเราเอง มีการทำาวิจัยเป็นของ
ตัวเอง ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติแล้วกว่า 
3,000 ราย และขยายจำานวนเพ่ิมขึน้ทกุป ีจากการทีค่นไทย 
เริม่ใหค้วามสำาคญัในการเกบ็สเตม็เซลลม์ากขึน้เพราะราคา
การให้บริการที่ต่ำาลง และสามารถเข้าถึงได้

การบริการจัดเก็บสเต็มเซลล์ ค่าบริการ และ
การนำาไปเพื่อรักษาโรคและชะลอวัย

ในส่วนของวิธีการเก็บสเต็มเซลล์ แม่และทารก  
จะจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือและเนื้อเยื่อ 
สายสะดือของทารกในวันคลอด จากน้ันจะนำาเข้าสู่กระบวนการ 
ของหอ้งแลบ็ตามปกต ิจากการทำาวจิยัพบวา่ รกของทารก 
สามารถนำาไปใช้กับทุกคนในครอบครัวได้ เราจึงได้เพิ่ม 
ศกัยภาพในการเพาะเลีย้งสเตม็เซลลจ์ากสายสะดอื 1 เสน้ 
เพิ่มจำานวนเป็น 500 ล้านเซลล์ใช้เวลาเพียง 20 วัน ซึ่ง 
นับวา่ขยายจำานวนได้มากทีส่ดุในประเทศไทย เพือ่รองรบั 
การดแูลสขุภาพทัง้ครอบครวั ทีต่อ้งใชส้เตม็เซลลใ์นระดบั 
ที่มากกว่าพันล้านเซลล์

สำาหรับผู้ใหญ่ทุกวัย จะจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเน้ือเย่ือ 
ไขมัน โดยกรณีของผู้ที่มีภาวะโรคหัวใจและใส่ลิ้นหัวใจ
จะต้องหยุดกินยาแอสไพรินและยาละลายลิ่มเลือดก่อน 
7 วัน เพราะจะทำาให้เกิดภาวะเลือดไหลไม่หยุด หลังการ
จดัเกบ็สเตม็เซลลส์ามารถใชช้วีติไดต้ามปกต ิเพราะมรีอย
บาดแผลเพียง 3 มิลลิเมตรเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสเต็มเซลล์ เรามีแบ่งออก 
เป็นแพ็กเกจ แพ็กเกจแรก การเก็บสเต็มเซลล์จากเลือด
สายสะดือราคา 69,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตลอดชีพ  
โดยเราจะเก็บรกัษาสเตม็เซลลใ์หท้ี ่25 ป ีเน่ืองจากปจัจบุนั 
ความรูด้า้นการแพทยแ์ละวทิยาศาสตรไ์ปถงึแค ่25 ป ีและ 
ก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี โดยเราจะการันตีคืนเงิน  
10 เท่ากรณีคุณภาพสเต็มเซลล์เสียหาย และหลังจาก
ครบ 25 ปี เราก็ยังดูแลเก็บสเต็มเซลล์ให้ต่อไปโดยไม่มี
ค่าธรรมเนียม แพ็กเกจที่ 2 และ 3 การเก็บสเต็มเซลล์
เนื้อเยื่อสายสะดือ และเนื้อเยื่อไขมัน ราคาเท่ากันอยู่ที่ 
95,000 บาท ตลอดชีพเช่นเดียวกัน

ในด้านการเข้ารับการรักษา ทีมแพทย์และบริษัท
จะปฏิบัติการร่วมกันเพื่อตรวจสอบประวัติผู้ป่วย และนำา
มาใช้คำานวณจำานวนสเต็มเซลล์ที่ต้องใช้ในการรักษา เมื่อ
ได้รับการรักษาแล้วผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เลยไม่ต้อง 
พักฟื้น 
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การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ไม่มีผลข้างเคียงหลังการ
รักษา เพราะสเต็มเซลล์เป็นสิ่งบริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่ร่างกาย
สร้างขึ้นเองโดยธรรมชาติ เปรียบได้กับเลือดกรุ๊ปโอ เช่น 
ทารกที่อยู่ในท้องแม่ ร่างกายแม่ไม่ปฏิเสธทั้งที่เป็นสิ่ง 
แปลกปลอมในร่างกาย เพราะทารกเกิดจากเซลล์ของแม่ 
คร่ึงหน่ึงและอีกคร่ึงหน่ึงเกิดจากพ่อ ทารกมีรกห่อหุ้มร่างกาย 
ไว้ทำาใหร้า่งกายแมถู่กหลอกว่าไมม่ส่ิีงแปลกปลอม เพราะ
รกเกดิจากรา่งกายแมเ่อง จากนัน้เมือ่ครบอายคุรรภ ์9 เดือน  
จะมีน้ำาเดินหรือถุงน้ำาคร่ำาแตก ร่างกายของแม่จึงพบว่ามี
สิง่แปลกปลอมทำาใหม้ดลกูแมบ่บีรดัใหค้ลอดทารกออกมา 
นัน่เอง รกจงึเปน็สิง่วเิศษและบรสิทุธิข์องแมก่บัลกูในการ
ส่งผ่านสารอาหารต่างๆ โดยเลือดของแม่กับเลือดของลูก 
จะไมป่ะปนกนัเลย ดงันัน้สเตม็เซลลท์ีไ่ดจ้ากรกจงึสามารถ 
นำาไปใช้รักษาโรคต่างๆ ให้กับทุกคนในครอบครัวได้ เช่น 
โรคเบาหวาน โรคเข่าเสื่อม แต่หากเป็นสเต็มเซลล์ที่ได้
จากเนื้อเยื่อไขมันนั้น อาจเกิดภาวะไม่เข้ากันของเซลล์ได้
ถ้านำาไปใช้กับคนในครอบครัว

จากสถิตผิลการรกัษาของผูป้ว่ยปรากฏวา่ไดร้บัผล
การรักษาที่ดีขึ้นทุกคน แต่ละคนจะมีผลการรักษาที่ดีขึ้น
ไมเ่หมอืนกนั แบง่ออกเปน็ 2 แบบคอื แบบมอีาการดขีึน้ 
ซึง่ไมใ่ชเ่กดิจากโรค แตเ่ปน็การอกัเสบในอวัยวะตา่งๆ ของ 
แตล่ะคนทีแ่ตกตา่งกนัไป เชน่ ตบั ตน้คอ เสน้เลอืด หรอื
บรเิวณอืน่ๆ สเตม็เซลล์จะเขา้ไปรักษาซ่อมแซมในอวยัวะ
บรเิวณทีอ่กัเสบนัน้ และในแบบทีม่อีาการดขีึน้ ซ่ึงเกดิจาก 
โรคจะต้องมีการเจาะเลือดก่อนและหลังรับการรักษา จึง 
เจาะเลอืดดวูา่ผลเลอืดเปน็อยา่งไร หลังจากได้รับการรกัษา 
จากสเต็มเซลล์แล้ว ซึ่งการรักษาด้วยสเต็มเซลล์นั้นจะ
สามารถเห็นผลได้ภายใน 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน และ
เหน็ผลชดัเจนภายใน 2 เดอืน สเตม็เซลลท์ีเ่ปน็ของเราเอง 
จะสามารถคงสภาพอยู่กับเราได้ตลอดไป แต่ถ้าเป็นสเต็มเซลล์ 
ของบุคคลอ่ืนในครอบครัวจะคงสภาพอยู่ได้ภายใน 4-6 เดือน 

กรณีของการรักษาด้วยสเต็มเซลล์เลือดสายสะดือ  
ปัจจุบันเทคโนโลยีในการเพ่ิมจำานวนยังทำาไม่ได้ ฉะน้ันเก็บไว้ 
เท่าไหร่ก็มใีชเ้ทา่นัน้ สเตม็เซลล์เลือดถา้ตอ้งใชน่ั้นหมายถงึ

การรกัษาโรครา้ยแรง เชน่ โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว จำาเปน็
ต้องปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เข้าทางไขกระดูก ซึ่งมีค่าการ
รักษาสูง บริษัทจึงสนับสนุนเงินค่ารักษาทางการแพทย์ให้  
1,200,000 บาท แกล่กูคา้โดยสามารถนำาสเตม็เซลลไ์ปรกัษา 
กับโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้

กรณีโรคที่ไม่ร้ายแรง เช่น โรคข้อเข่าเสื่อมจะใช้ 
สเต็มเซลล์จากเน้ือเย่ือสายสะดือหรือเน้ือเย่ือไขมันรักษา
น้ัน บรษิทัจะมี Minimum ใหป้ระมาณ 10 - 20 ลา้นเซลล ์
เป็น Master Cell ซึ่งสามารถเพาะเพิ่มจำานวนเซลล์ได้
อย่างไร้ขีดจำากัด แต่การเพาะเพิ่มเซลล์นั้นจะมีค่าใช้จ่าย 
1 ล้านเซลล์ ราคา 5,000 บาท กรณีข้อเข่าเสื่อมปกติ 
จะฉีดครั้งละ 20 ล้านเซลล์ กรณีการรักษาบนใบหน้าใช้ 
5 ล้านเซลล์ กรณีฉีดเพื่อฟื้นฟูทั้งร่างกายโดยปกติจะใช้ 
1 ล้านเซลล์ต่อน้ำาหนักตัว 1 กิโลกรัม
 
บทบาทของเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ ในสังคม
ผู้สูงอายุของไทย

การรักษาของแพทย์ปัจจุบันเป็นลักษณะการรักษา
แบบทำาลายลา้งขจดัสาเหตอุอก เช่น เป็นมะเรง็ก็ฉายรงัสี
กำาจัด เป็นไส้ติ่งก็ผ่าตัดออก และใช้ยารักษาการติดเชื้อ  
แตค่นไขจ้ะไม่ได้รบัการฟืน้ฟ ูสเตม็เซลลจ์งึมีบทบาทในการ
ซ่อมแซม หลายๆ โรคที่เกิดจากความชรา เช่น เบาหวาน  
ความจำาเสื่อม โรคที่เกิดจากความชราผ่าตัดไม่ได้โรค
จำาพวกนีจ้งึตอ้งใชส้เตม็เซลลเ์ขา้ไปฟืน้ฟรูา่งกาย และเมือ่
การโคลนนิ่งทำาไม่ได้ ทางการแพทย์จึงจะใช้สเต็มเซลล์ 
เพื่อบำาบัดรักษาหรือสร้างอวัยวะขึ้นมาทดแทน 

ห้องบริการที่ทันสมัย
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ทั่วโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรียกว่า Aging 
Population คนเรายิ่งอายุมากขึ้น สเต็มเซลล์จะแบ่งตัว
ชา้ลงและมนีอ้ยลงเรือ่ยๆ สเตม็เซลลจ์งึเปน็ทางเลอืกและ
ตอบโจทยส์ำาหรบัสงัคมผูส้งูอาย ุทีต่อ้งการคงความแขง็แรง 
ของรา่งกายไวไ้ด ้สเตม็เซลลม์าพรอ้มกบั Degenerative  
Disease หรือโรคท่ีเก่ียวกับความเส่ือม ซ่ึงท่ัวโลกกำาลังต่ืนตัว 
ใช้สเต็มเซลล์ในการบำาบัดรักษาโรคเหล่านี้ 

“ขณะนี้บริษัทกำาลังทำางานวิจัยเกี่ยวกับ 

การทำาอวัยวะสำารอง  

โดยการสร้างโครงสร้างอวัยวะขึ้นมา  

เช่น โครงสร้างหัวใจ โครงสร้างนิ้ว”

ความสำาเร็จในการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคหัวใจ 
พบวา่ เมือ่คนไขไ้ดรั้บการรกัษาโดยใชส้เตม็เซลลแ์ลว้ทำาให้
หวัใจบบีตวัไดด้ขีึน้ร้อยละ 20 สว่นทีห่วัใจตายกม็กีารฟืน้ 
ขึ้นมาร้อยละ 7 ส่วนโรคเบาหวานแล้วแต่กรณี บางคน 
ฉีดแล้วได้ผลดีมาก เหตุผลคือ เบาหวานเกิดจากการกิน  
การใช ้และการขบัออกจากรา่งกาย เชน่ ถา้คนไขก้นิเยอะ 
กนิของหวานเยอะและไม่ออกกำาลงักายเลย ถงึแมซ่้อมแซม 
ร่างกายให้ก็ไม่ดีขึ้น จะมีผลดีกับคนไข้ที่กินยาได้ดี ฉีด
อินซูลินได้ดี และตั้งใจดูแลตัวเอง การรักษาก็จะได้ผลดี  
นอกจากน้ีการใช้สเต็มเซลล์รักษาข้อเข่าเส่ือม กระดูกและข้อ  
กเ็ปน็การรกัษาทีไ่ดร้บัผลการรกัษาทีด่แีละมคีวามโดดเด่น
มากในการรักษาด้วยวิธีนี้

ผมมองวา่ การรกัษาโรคดว้ยสเตม็เซลลย์งัสามารถ 
ขยายไปได้อีกมาก โดยบริษัทมีแผนทำาวิจัยในเร่ือง NK-Cells  
หรือ Natural Killer Cell คือ เซลล์ภูมิต้านทาน 
เม็ดเลือดขาวชนิดหน่ึงในร่างกายท่ีมีความสามารถในการฆ่า 
หรือทำาลายสิ่งแปลกปลอมในร่างกายได้ เช่น มะเร็งชนิด
ตา่งๆ ไวรสั แบคทเีรยี และขณะนีบ้รษิทักำาลงัทำางานวจิยั 
เก่ียวกับการทำาอวยัวะสำารอง โดยการสรา้งโครงสรา้งอวยัวะ 
ขึน้มา เชน่ โครงสรา้งหวัใจ โครงสรา้งนิว้ โครงสรา้งของใบห ู 
เรยีกวา่ทำาเปน็โครงสรา้งกลวงคลา้ยเปลอืกหอยเชลลข์ึน้มา  
จากนั้นจึงนำาสเต็มเซลล์ฉีดเข้าไปเลี้ยงในเปลือกหอยนั้น  
และนำาไปจุม่ในน้ำาเลีย้งเซลล ์เพือ่เลีย้งใหเ้ซลลเ์จรญิเตบิโต  
เม่ือเซลล์เจริญเติบโตก็จะมีรูปร่างตามโครงสร้างของอวัยวะ 
ท่ีเราทำาโครงสร้างไว้ และก็จะได้อวัยวะทดแทนข้ึนมา ประกอบ 
กับเทคโนโลยี 3D Printing ได้พัฒนาขึ้น จึงสามารถนำา
ไปใช้ในการทำาโครงสร้างอวัยวะได้เหมือนจริง และสร้าง 
ไดง้า่ยขึน้ดว้ย โดยโครงการแรกทีเ่ราจะทำาคอื การทำากระจก 
ตาเทียม เนื่องจากกระจกตาเป็นสิง่ที่ทำางา่ยไม่มีเสน้เลอืด
ไม่มีเส้นประสาทมาเกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ บริษัทมีความคิดจะทำาวิจัยในเรื่องของ  
Bio Engineering เหตุจากคนไทยเป็นโรคธาลัสซีเมีย 
กันมาก ซึ่งเกิดจากพันธุกรรม โดยการรักษาในอนาคต
เราจะสามารถตัดต่อพันธุกรรมใหม่และเปลี่ยนเข้าไปใน
ร่างกายเพื่อให้เลือดในร่างกายไม่เป็นธาลัสซีเมีย และ 
โรคทั้งหมดที่เกี่ยวกับพันธุกรรมก็จะหายไปได้ อนาคต
ของสเต็มเซลล์ยังไปอีกได้ไกล ณ วันนี้ยังถือว่าเป็นเพียง
พื้นฐาน

ปญัหา และอปุสรรคของการพฒันาเทคโนโลยี
สเต็มเซลล์ ในประเทศไทย

สำาหรับประเทศไทยจะมีความยากในเร่ืองการประสาน 
ความร่วมมือของหน่วยงาน จริงๆ แล้วประเทศไทยมี 
การศึกษาวิจัย มีเอกสารทางวิชาการมากมาย แต่ปัญหา
คือไม่มีการร่วมมือกัน ต่างคนต่างทำา เทียบกับประเทศ
สิงคโปร์ที่ให้ความสำาคัญในเรื่องนี้มากโดยเขาต้องการ 
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เป็นศูนย์กลางในด้านการแพทย์ มีการให้ทุนในเรื่องยา 
เครื่องมือแพทย์ และมีการตื่นตัวมากในเรื่องสเต็มเซลล์

ที่สิงคโปร์จะมีสถานที่สำาหรับการวิจัยสเต็มเซลล์
โดยเฉพาะ เรียกว่า Valley ของสเต็มเซลล์ โดยแยกตึก 
เฉพาะให้แก่การวิจัยสเต็มเซลล์เแต่ละชนิด สิงคโปร์ 
ทำาเรื่อง R&D เยอะมาก เราจึงได้รับการสนับสนุนจาก 
รัฐบาลสิงคโปร์ ในการทำา R&D การทำาอวัยวะสำารอง  
โดยสิงคโปร์ให้เงินลงทุนร้อยละ 40 แต่มีเงื่อนไขจำากัดว่า 
ต้องมีคนสิงคโปร์ถือหุ้นในบริษัทด้วย และสิขสิทธิ์ในการ
วจิยัจะตอ้งเปน็ของสงิคโปร ์แตท่างดา้นเทคนคิในการผลติ 
จะเป็นของบริษัท เมื่อเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
สิงคโปร์ จะทำาให้การประสานกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
ในสิงคโปร์ทำาได้ง่ายอีกด้วย

ข้อได้เปรียบอีกอย่างหน่ึงของสิงคโปร์คือ จาก
การที่สิงคโปร์เปิดให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ 
อย่างกว้างขวางมาเป็นระยะเวลานาน โดยสนับสนุนท้ังเงินทุน 
และการยกเว้นภาษีเครื่องจักร จึงทำาให้ผู้แทนจำาหน่าย 
เครือ่งจกัร เครือ่งไมเ้ครือ่งมอื หรอืน้ำายาเคมตีา่งๆ สว่นใหญ่ 
จะอยู่ในสิงคโปร์ ดังนั้นจึงมีราคาถูกกว่าในประเทศไทย  
ที่เมื่อสั่งนำาเข้าอุปกรณ์เหล่าน้ีก็จะต้องถูกส่งไปที่สิงคโปร์ 
ก่อน จากนั้นจึงนำาเข้ามาที่ไทยอีกต่อหนึ่งเมื่อมาจำาหน่าย
ในเมืองไทยจึงมีราคาสูงกว่า

“การพัฒนาเรื่องสเต็มเซลล์ 

ของประเทศไทย 

เป็นไปได้ช้า เหตุผลหลักๆ คือ 

การขาดเงินทุน  

โดยเฉพาะเงินลงทุนเกี่ยวกับ 

การวิจัยพัฒนา”

การพัฒนาสเตม็เซลลใ์นประเทศไทย นบัวา่ชา้มาก  
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
สามารถผลติหุน่ยนตเ์ลีย้งสเตม็เซลลไ์ดแ้ลว้ มหาวทิยาลยั 

ชั้นนำาในประเทศคณะหรือสาขาวิชาที่มีเรียนการสอนใน 
เรือ่งนีแ้ลว้ แตก่ารพฒันาเรือ่งสเตม็เซลลข์องประเทศไทย 
เปน็ไปได้ชา้ เหตผุลหลกัๆ คือ การขาดเงนิทนุ โดยเฉพาะ 
เงินลงทุนเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนายังน้อยมาก บริษัทจึง 
พยายามตอบแทนสังคม โดยให้ทุนในระดับปริญญาเอก 
และปริญญาโทแก่นักวิจัยและแพทย์ ไปเรียนต่อโดย 
ไม่ต้องใช้ทุนคืน ซึ่งก็ยังมีปัญหาอีกในเรื่องกฎระเบียบ 
ของราชการที่เกรงว่าจะเป็นการให้ทุนเพื่อประโยชน์ทาง 
ธุรกิจ ทำาให้บริษัทต้องจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อที่จะสามารถ 
ให้ทุนแก่หน่วยงานราชการได้

ขณะนี้ภาครัฐเริ่มเห็นความสำาคัญของการพัฒนา 
เทคโนโลยีสเต็มเซล์แล้ว โดยเร่ิมมีการร่างกฎหมายพัฒนาวิจัย 
ทางด้านสเต็มเซลล์ เพื่อที่จะใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาให้
มากยิ่งขึ้นให้ทันกับต่างชาติ โดยในเดือนพฤษภาคมและ
เดือนกรกฎาคมทีจ่ะถึงน้ี จะมีการจดังาน World Congress  
เกี่ยวกับ Degenerative Disease ขึ้นในประเทศไทย 
หนึ่งในหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้ก็คือ การพัฒนา
เทคโนโลยีสเตม็เซลล ์ซ่ึงก็นับวา่เปน็สญัญานทีดี่ ทีภ่าครฐั
ของไทยจะมกีารสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยสีเตม็เซลล์
ในประเทศไทยอย่างจรงิจงั และทำาใหว้งการแพทย์ของไทย 
มีการตื่นตัวในการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาด้วย 
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ปัจจุบันไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศ ของภูมิภาค 

อาเซียนที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ส่วนอีกประเทศ

หนึ่งคือ สิงคโปร์ โดยประเทศไทยมีประชากรที่มี 

อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 7 ล้านคน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้ม 

ทีจ่ะเพิม่จำานวนสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนี ้ไทย 

ยังมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากที่สุด 

ในอาเซียน โดยคดิเป็นรอ้ยละ 9 ของประชากรท้ังหมด  

และมีแนวโน้มว่าจะมีจำานวนเพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ดังน้ันการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงถือเป็นความท้าทาย 
ทีส่ำาคญัของภาคเอกชนในการพฒันาและปรบัปรงุรปูแบบ
การดำาเนินธุรกิจให้ทันสมัยและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์
ของกลุ่มตลาดผู้สูงอายุ

ปัจจุบันพบว่าผู้ประกอบการกำาลังมุ่งความสนใจ
ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำาหรับผู้สูงอายุ เช่น 
อุปกรณ์ช่วยในการเดิน เก้าอี้นั่งถ่าย เครื่องล้างกระบอก
ไตเทียม เครื่องปั่นแยกเม็ดเลือด แผ่นโลหะดามกระดูก 
เป็นต้น

 

สังคมผู้สูงอายุ
ดร. ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม

งานวิจัยนวัตกรรมต่อยอด 
สู่เชิงพาณิชย์...ใส่ใจผู้สูงอายุ

วารสารส่งเสริมการลงทุน ได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร. มานะ ศรียุทธิศักด์ิ อาจารย์ประจำาคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านได้เล่า
ถึงงานวิจัยนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุที่สามารถต่อยอดสู่ 
เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประสบความสำาเร็จและ 
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน่าสนใจ 
โดยนวตักรรมสิง่ประดษิฐท์ีน่า่สนใจ ไดแ้ก ่ไมเ้ทา้ชว่ยเหลอื 
ผู้ปว่ยโรคพาร์กินสนัและ CU TRACKING ระบบชว่ยเหลอื 
ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

รองศาสตราจารย์ ดร. มานะ ศรียุทธศักดิ์

อาจารย์ประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ไม้เท้าน้ีเป็นไม้เท้าเลเซอร์สำาหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน  
ท่ีด้านปลายไม้เท้าจะมีเซ็นเซอร์เป็นตัวผลิตแสงเลเซอร์ 
เมือ่ผูป้ว่ยมปีญัหาในเรือ่งการเดนิตดิกจ็ะกดน้ำาหนกัลงบน
ไม้เท้า ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ปลายไม้เท้า
ให้ผลิตแสงเลเซอร์ออกมาเป็นแนวขวางทางด้านหน้าของ
ผู้ป่วย เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นทางสายตาทำาให้ผู้ป่วยสามารถ
เดินก้าวข้ามไปได้

“โครงการไม้เท้าพาร์กินสันพระราชทาน 

เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ได้แจกจ่ายฟรี 

ให้กับผู้ป่วยแล้ว 200 อัน”

อย่างไรก็ตาม การใช้ไม้เท้าในบางสถานท่ีท่ีมีแสงสว่าง 
ไม่เพียงพอ ทำาให้การมองเห็นแสงเลเซอร์ไม่ถนัด จึงได้ 
มีการคิดค้นพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในการช่วยเดินของผู้ป่วย
อีกชิน้หน่ึง โดยความรว่มมือกับศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิ
อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั นางสาวฉตัรแกว้ พงษม์าลา และ ดร. ภาคภมู ิ 
สมบรูณ ์หลกัสูตรวศิวกรรมชวีเวช คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั คอื CU WALKER ซึง่เปน็เครือ่ง
กระตุ้นการเดินอัจฉริยะ มีลักษณะเป็นกล่องขนาดเล็ก 
ตดิไวบ้รเิวณเขม็ขดั อปุกรณน์ีป้ระกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก ่ 
แสง เสยีง และสัน่ โดยแสงใชก้ระตุน้ทางสายตา เมือ่กดสวติช ์
จะเห็นแสงเลเซอร์เป็นแนวขวางทางด้านหน้าของผู้ป่วย 
สำาหรับเสียงและสั่นจะทำางานเป็นจังหวะตามความถี่ที่ตั้ง
ค่าไว้ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีแสงสว่างมาก
หรือบริเวณที่มีผู้คนจำานวนมาก

นอกจากน้ี เครือ่งนีย้งัพฒันาใหส้ามารถสง่สญัญาณ 
เสียงเมื่อกดปุ่มหรือส่งข้อความผ่านบลูทูธให้กับผู้ดูแล 
ผู้ป่วยในการติดตามตัว ส่งสัญญาณเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน
ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน เป็นต้น

“ไม้เท้านี้เป็นไม้เท้าเลเซอร์สำาหรับ 

ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่ด้านปลายไม้เท้า 

จะมีเซ็นเซอร์เป็นตัวผลิตแสงเลเซอร์”

ไม้เท้าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
รองศาสตราจารย ์ดร. มานะ เลา่วา่ โรคพารก์นิสนั

เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ระบบประสาทส่วนกลาง 
ทีท่ำาหนา้ทีผ่ลติ “โดปามนี” ซึง่เปน็สารสือ่ประสาทในสมอง
เกิดความเสื่อมและเกิดอาการตาย ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุ
การเกดิทีแ่นช่ดั สง่ผลทำาใหผู้ป้ว่ยมกีารเคลือ่นไหวทีช่า้ลง  
มอีาการสัน่ เกรง็ การเดนิทีล่ำาบาก รวมไปถึงการคดิและ
พฤติกรรมต่างๆ จะช้าลงเรื่อยๆ โรคพาร์กินสันไม่ใช่โรค 
ทีจ่ะทำาใหค้นเสยีชวีติ แตอ่าการของโรคจะมีผลทำาใหผู้ป้ว่ย 
เสยีชวีติไดจ้ากอบุตัเิหต ุเพราะการเดนิทีไ่มค่ลอ่งตวั ผู้ปว่ย 
โรคน้ีกว่าคร่ึงประสบปัญหาภาวะการเดินติดขัด เวลาเร่ิมเดิน 
จะเหมอืนกบักา้วเทา้ไมอ่อก ซ่ึงไม่ได้เกดิจากภาวะออ่นแรง 
ของรา่งกายแตเ่ปน็การสัง่งานของสมอง ปญัหาการเดนิตดิ
จะทำาใหผู้ป้ว่ยลม้ไดง้า่ย สง่ผลตอ่คณุภาพชวีติของผู้ปว่ย

นวัตกรรมไม้เท้าช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับศาสตราจารย์ 
นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ 
ทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคล่ือนไหว 
ผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นางสาววรรณนภิทัศ บวัเทศ นสิติหลกัสตูรวศิวกรรมชวีเวช  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มูลนิธิขาเทียม 

ไม้เท้าเลเซอร์สำาหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
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สภาพตลาดเครื่องมืออุปกรณ์
และสุขภาพปัจจุบัน

ไทยกำาลังเผชิญกับคู่แข่งที่สำาคัญในแถบภูมิภาค
อาเซียนด้วยกัน เครื่องมืออุปกรณ์และสุขภาพเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมหน่ึง ที่มีความสำาคัญย่ิงต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ มีขีดความสามารถในการผลิตและส่งออก 

ได้โดยผ่านเวบ็ไซต ์ทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้จัดทำาและบันทึกเก็บไว้ ซึ่งประกอบด้วย 
ข้อมูลหลัก เช่น ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู่ อายุ กลุ่มเลือด โรคประจำาตัว  
และประวัติการแพ้ยา เป็นต้น 

เมือ่เดก็หรอืผูส้งูอายพุลดัหลงไมส่ามารถบอกหรอื 
อธิบายได้ว่าตนเองเป็นผู้ใด พำานักอยู่ที่ใด หรือกรณีผู้
สวมใสป่ระสบอุบตัเิหตหุมดสต ิไม่สามารถบอกวา่ตนเอง
มีเลือดกลุ่มใดหรือมีโรคประจำาตัวอะไรบ้าง ระบบ CU 
TRACKING จะสามารถให้ข้อมูลได้โดยการถ่ายภาพ 
ควิอารโ์คต้ผา่นสมารท์โฟน ใชโ้ปรแกรมสแกนควิอารโ์คต้  
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ 
ฯลฯ จะปรากฏและเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ cu-bme.org 
บนหน้าจอสมาร์ทโฟนเพื่อให้เป็นข้อมูลในการให้ความ 
ช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ระบบ CU TRACKING จึงเหมาะ
สำาหรับการใช้งานทั่วไปที่สามารถใช้เครือข่ายโทรศัพท์ได้

ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวได้จดสิทธิบัตรเป็นที่ 
เรยีบรอ้ยแลว้ แตย่งัไมม่กีารผลติเพือ่จำาหนา่ย ทีผ่า่นมาไดม้ ี
การจัดโครงการไม้เท้าพาร์กินสันพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ 
มีการแจกจ่ายฟรีให้กับผู้ป่วยแล้ว 200 อัน ไม้เท้านี้  
สามารถใช้งานได้ดีกับผู้ป่วยที่ยังสามารถเดินหรือยืนได้  
ให้ดูแลตนเองได้ ให้เคลื่อนไหวไปมาได้อย่างปลอดภัย

“ระบบ CU TRACKING จะสามารถ 

ให้ข้อมูลได้โดยการถ่ายภาพคิวอาร์โค้ต 

โดยผ่านสมาร์ทโฟน” 

CU TRACKING ระบบช่วยเหลือ
ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

CU TRACKING เปน็ระบบสนบัสนนุทางการแพทย ์
และสงัคมในการใหข้อ้มูลสำาหรบับคุคลทีอ่ยูใ่นสภาวะทีไ่ม่
สามารถระบตุวัตนเองได ้เปน็ตน้วา่ เดก็ ผูส้งูอาย ุผูป้ระสบ 
อบุตัเิหต ุผูป้ว่ยทางสมอง ฯลฯ อปุกรณ์น ีม้สีว่นประกอบ
หลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ติดตั้งไว้ที่ตัวบุคคล มีลักษณะ 
เป็นเหรียญ ริสแบนด์ หรือบัตรประจำาตัว และส่วนที่เป็น 
ฐานข้อมูล ส่วนที่ติดตั้งไว้ที่ตัวบุคคลนั้นจะมีคิวอาร์โค้ต  
(QR CODE) พิมพ์อยู่ด้านหน้าและอาจมีชิป (CHIP)  
ฝงัอยูภ่ายใน ควิอารโ์คต้เปน็โคต้ 2 มติคิลา้ยบาร์โคต้ ซึง่
ถูกออกแบบให้เก็บข้อมูลเฉพาะบุคคลของผู้สวมใส่ โดย
ข้อมูลดังกล่าวจะบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่สามารถดึง

CU WALKER 

เครื่องกระตุ้นการเดิน

 ไม้เท้าช่วยเหลือผู้ป่วย 

โรคพาร์กินสัน

แบบเหรียญ แบบริสแบนด์

แบบบัตรประจำาตัว

CU TRACKING
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ก่อให้เกิดรายได้และการจ้างแรงงานจำานวนมาก อีกทั้ง
ตลาดเครื่องมือแพทย์ของโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
แมว้า่สภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนัจะซบเซา แตธ่รุกจิเกีย่วกบั 
เครื่องมืออุปกรณ์และสุขภาพ รวมทั้งตลาดสินค้า
เภสัชกรรมกลับยังคงมีแนวโน้มที่ดีและมีการส่ังซ้ือสินค้า
จากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

“ไทยครองอันดับ 2 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ

อาเซียนรองจากมาเลเซีย” 

ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่ของโลก ได้แก่ เยอรมนี  
สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น โดยมีมูลค่ารวมกว่า 3.8 
ล้านล้านบาท หากมองเฉพาะในอาเซียนจะพบว่า ไทย
ครองอันดับผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทยเ์ปน็อนัดบั 2 ของอาเซียนรองจากมาเลเซยี 

ในปี 2556 ที่ ผ่ านมาประเทศไทยมีมูลค่า 
การสง่ออกกวา่ 90,000 ลา้นบาท สร้างมูลคา่ทางการตลาด 
ภายในประเทศกว่า 38,000 ล้านบาท และมีอัตรา 
การขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 9.1 ปี 2557 มี 
มูลค่าการนำาเข้าอยู่ที่ 50,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ  
50 และมมีลูคา่การสง่ออกอยูท่ี ่93,448 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 5 ปีก่อน

ปัจจุบันมาเลเซียเป็นฐานการผลิตให้แก่บริษัท
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นนำาของโลก เช่น Johnson 
& Johnson ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีบริษัท Top Glove 
Corp Bhd ที่เป็นสัญชาติมาเลเซีย โดยเป็นผู้ผลิตและ
จำาหน่ายถุงมือยางรายใหญ่ด้วย 

ในขณะที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความโดดเด่น 
ในแถบภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีความได้เปรียบใน 
เชิงความเชี่ยวชาญและศักยภาพของแรงงานที่มีคุณภาพ 
สูง จึงทำาให้มีความสามารถในการเป็นศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ของ 

บรษิทัชัน้นำาตา่งๆ แตส่งิคโปรย์งัมปีญัหาดา้นการขาดแคลน 
แรงงานและค่าแรงที่สูง

อย่างไรก็ตาม ความสำาคัญในการเสริมสร้างความ
แขง็แกรง่ใหแ้กอุ่ตสาหกรรมเครือ่งมอือุปกรณแ์ละสขุภาพ
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ให้ไทย 
เป็นศูนย์การกลางแพทย์ในระดับนานาชาติ โดยให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน ตลอดจนการเป็น
อุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เครื่องมือ
อุปกรณ์และสุขภาพที่ไทยผลิตได้ส่วนใหญ่เป็นการผลิต
ที่ใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อนมากนัก เน้นการใช้วัตถุดิบที่มี 
ในประเทศ เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีและ
ยางพาราเป็นหลัก จึงทำาให้สินค้าไทยสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์ได้ไม่มาก 

ดังนั้นผู้ประกอบการไทยจำาเป็นต้องมีการพัฒนา
เทคโนโลยีและกระบวนการผลติ ทีป่ระกอบด้วยนวตักรรม
ใหมอ่ยา่งสม่ำาเสมอ เพือ่สรา้งและตอ่ยอดมลูคา่เพิม่ใหก้บั 
เทคโนโลยีเดิม นอกจากนี้ภาครัฐและเอกชนยังต้องสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา 
และออกแบบ ให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์และ 
สุขภาพ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และงานวิจัยใหม่แก่ผู้ประกอบการ เพื่อนำาไปต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ต่อไป

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เปน็ทีท่ราบกนัดวีา่ ในอกีไมก่ีป่ขีา้งหนา้ สงัคมไทย 

จะเปล่ียนไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำาให้การให้ความสำาคัญการ 
ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคตเป็นสิ่งที่จำาเป็น 
อยา่งยิง่ คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
จึงไม่หยุดนิ่ง มุ่งคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อเตรียม 
ความพร้อมและรองรับการเปลีย่นแปลงของสงัคม และเม่ือ
มองถึงอนาคตที่กำาลังจะเกิดขึ้น จึงพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 
ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้น มีชีวิตที่สะดวกสบายและปลอดภัยโดยไม่ต้องมี
ความกังวล 
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การดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่ให้ความสำาคัญ 

กับการตรวจหาปัญหาสุขภาพ เพ่ือเตรียมป้องกัน  

และฟืน้ฟสูขุภาพตัง้แตค่นๆ นัน้ยงัมสุีขภาพแขง็แรง  

หรือค้นให้พบว่าจะเริ่มมีปัญหาสุขภาพ ก่อนที่จะ 

เปน็โรค เพือ่มคีณุภาพชวีติทีดี่ใหย้าวนานทีสุ่ด ไม่ใช ่

เพียงแค่อายุยืนยาวเท่านั้น เพราะคงไม่มีประโยชน์

อะไรถ้าคนเราอายุยืนยาว แต่ต้องนอนอยู่บนเตียง 

หรือถูกจำากัดการใช้ชีวิตโดยปัญหาสุขภาพ

หลายคนคงเคยสงสัยว่าทำาไมบางคนถงึดูหนุม่สาว 
กว่าอีกหลายคนทั้งที่อายุเท่ากัน ดังนั้นจึงมีการศึกษาถึง
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลให้เราแก่ก่อนวัย ซึ่งได้แก่ อาหาร 
ลักษณะการดำาเนินชีวิต และส่ิงแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน
นั่นเอง

สังคมผู้สูงอายุ
มณรวี สิทธิพงศ์

ความชรา ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เราสามารถ 
ป้องกันและฟื้นฟูได้ ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการรักษา
แบบชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จึงเป็นไปเพื่อให้คนเรา 
มีสุขภาพที่ดีตลอดอายุขัยของคนๆ นั้น นอกจากจะต้อง 
มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ยังควรมีสุขภาพจิตที่ดีและมี 
ความพึงพอใจกับการใช้ชีวิตด้วย (Optimal Health)

Bangkok Anti-Aging Center

Anti - Aging 
ศาสตร์ด้านการชะลอวัย 
              และฟื้นฟูสุขภาพ

Anti - Aging 
ศาสตร์ด้านการชะลอวัย 
              และฟื้นฟูสุขภาพ
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สัญญาณที่จะบอกว่าเราเร่ิมมีปัญหาสุขภาพและ
ควรไดรั้บการแก้ไข อาจเปน็อาการเลก็ๆ นอ้ยๆ ซึง่หลายคน 
คงเคยเปน็หรอือาจจะเปน็อยูก่ไ็ด ้เชน่ เร่ิมรู้สกึเหน่ือยงา่ย  
ตื่นยาก ติดกาแฟ นอนไม่หลับ อาหารไม่ย่อย เป็นหวัด
บ่อยหรือเป็นผื่นแพท้ี่ไม่รู้สาเหตุ อ้วนง่าย มืนงง ซึมเศร้า 
ริ้วรอย ฯลฯ 

ตรงข้ามกับผู้มีสุขภาพที่ดี ก็คือภาวะที่ป่วยยาก 
แก่ช้า เสื่อมยากนั่นเอง เพื่อให้ถึงจุดนั้นเราจึงต้องดูแล 
เพื่อเพิ่มพลังงาน เพิ่มความหนาแน่นของกระดูก เพิ่ม
กล้ามเนื้อ เพิ่มสมรรถภาพสมอง ความจำา และระบบ
ภูมิคุ้มกัน รวมทั้งลดไขมัน และลดความเครียดด้วย

ดังนั้น หลายคนที่รู้เท่าทันโรค และรู้ว่ามีทางที่จะ
ป้องกันก่อนเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน 
ความดนั โรคหวัใจ ขอ้อกัเสบ กระดกูพรนุ โรคภมูแิพ ้และ
โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เขาเหล่านั้นจึงได้ตัดสินใจ 
ดูแลสุขภาพในแนวป้องกันและแก้ไข ไว้ก่อนที่จะต้อง 
นำาเงินที่หามาและเก็บออมมาทั้งชีวิต เพื่อใช้ในการรักษา
เมื่อเกิดโรคดังกล่าว

รู้ทันนวัตกรรมล้างพิษ เพ่ือสุขภาพชีวิตท่ีสดใส
ปัจจุบันวิธีการดูแลสุขภาพมากมายที่ถูกนำามาใช้

ในประเทศไทย รวมถึงนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบ 
ขัน้ตอนลกึ ซึง่ใกลเ้คยีงกบัวธิกีารรกัษาทางการแพทยเ์ลย
ทีเดียว เช่น การล้างพิษ (Chelation Therapy) 

พญ. อาคิรา ล้ิมสุวัฒน์ แพทย์ประจำาคลินิก  
Bangkok Anti-Aging Center ได้ใหข้อ้มูลเก่ียวกับการ
ล้างพิษที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า เราปฏิเสธได้ยากว่า 
พฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตของคนเราทุกวันนี้ชวนให้ 
สุขภาพเส่ือมถอยเสียจริงๆ ไหนจะข้ันตอนการประกอบอาหาร 
ให้เสร็จแบบรวดเร็วทั้งผัด ทั้งทอด รวมทั้งวัตถุดิบที่ผ่าน 
สารเคมีและกระบวนการเร่งสีเร่งโตน่ันอีก หรือมลพิษ สารเคมี 
ตา่งๆ ทีท่ำาลายอนมุลูอสิระของรา่งกาย ซึง่อาจเปน็สาเหต ุ
ท่ีสะสมการก่อเกิดโรคภัยต่อระบบต่างๆ ในร่างกายได้ท้ังน้ัน 
ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

“การล้างพิษ  

Chelation คือ วิธีการในการกำาจัด 

โลหะหนักภายในร่างกาย  

โดยใช้กรดอะมิโน หรือศัพท์ 

ทางการแพทย์เรียกว่า EDTA” 

“ยุคนี้ เราเลยต้องหันมาดูแลตัวเองให้มากๆ  
นอกจากการออกกำาลงักายและรูจ้กัเลอืกบรโิภคแลว้ มอีกี
หลายหนทางที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้น “การล้างพิษ”  
ก็เป็นอีกทางหน่ึงในการดูแลและบำาบัดตัวเอง “การล้างพิษ”  
Chelation คือ วิธีการในการกำาจัดโลหะหนักภายใน
ร่างกาย โดยใช้กรดอะมิโน หรือศัพท์ทางการแพทย์เรียก
ว่า EDTA ผสมกับวิตามินและแร่ธาตุ ซึ่งกรดอะมิโน 
หรอื EDTA น้ันทำาหน้าทีส่ำาคัญมากในการจบัสารโลหะหนัก  
เช่น ตะกั่ว สารปรอท สารหนู หรือแม้แต่แคลเซียม
ส่วนเกินอื่นๆ ซึ่งสะสมตกค้าง และพอกอยู่ตามผนังของ
หลอดเลือดของร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุอันตรายที่มีผลต่อ
ผนังเซลล์และผนังหลอดเลือด ซึ่งร่างกายเราจะขจัดออก 
ทางระบบขบัถา่ย แตม่บีางสว่นทีต่กคา้งสว่นใหญแ่ละสง่ผล 
ไม่ดีต่อเซลล์ระบบเลือด” 

พญ. อาคิรา อธิบายต่อไปว่า อันตรายจากสารพษิ 
โลหะหนกัสง่ผลตอ่การสะสมกอ่ใหเ้กดิโรคตา่งๆ หรอืการ 

พญ. อาคิรา ลิ้มสุวัฒน์ แพทย์ประจำาคลินิก  

Bangkok Anti-Aging Center (BAAC)
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เสือ่มถอยของเซลลใ์นร่างกายมากมายทเีดยีว เพราะโลกที่
เตม็ไปดว้ยมลพษิทัง้ น้ำา อากาศ ดิน และอาหาร ทกุอยา่ง 
ล้วนมีโอกาสที่จะปนเปื้อนสารพิษโลหะหนักได้ สารพิษ
โลหะหนักอาจพบได้ในวัสดุที่เป็นส่วนผสมต่างๆ เช่น
เครื่องสำาอาง ยารักษาโรค หรือแม้กระทั่งอาหารที่ผ่าน
กระบวนการตา่งๆ หรอืแหลง่เชือ้เพลงิ ผลติภณัฑส์ำาหรบั
ดูแลสุขภาพ สิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมถึงมนุษย์ ก่อให้เกิด 
ความผิดปกติในการแบ่งตัวของเซลล์ได้ ทำาให้ความสามารถ 
ในการนำาสารอาหารไปหลอ่เลีย้งอวยัวะตา่งๆ ในรา่งกายเรา 
ลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดความเสื่อมสภาพของอวัยวะ 
ในร่างกายอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราใช้ชีวิตประจำาวันเป็น 
แบบนั้นหลายปี 

สำาหรับขั้นตอนการเข้าโปรแกรม “การล้างพิษ”  
Chelation Theraphy ใช้ระยะเวลาในการทำาประมาณ  
2 ชั่วโมง และระหว่างที่ทำานั้นสามารถพักผ่อน ดูโทรทัศน์  
อ่านหนังสือหรือฟังเพลงได้ตามปกติ ภายหลังจากการทำา 
แล้ว สามารถประกอบกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจำาวันได้ 
ตามปกติ ไม่จำาเป็นต้องนอนพัก 

บคุคลทีเ่หมาะสำาหรบัการเขา้โปรแกรมลา้งพษิ
ผู้ที่มีปัญหาพิษโลหะสะสมและปัญหาสารพิษอื่นๆ 

สะสมในร่างกาย หรือผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียง่าย การ 
ไหลเวียนเลือดบกพร่อง อาการที่บ่งบอก เช่น เวียนหัว 
บ่อยครั้ง ผู้ที่มีปัญหาโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจาก
หลอดเลอืดไมยื่ดหยุ่น หรอืผูท้ีม่คีวามเสีย่งตอ่การอดุตนั 
ของหลอดเลอืด เชน่ อดุฟันดว้ยโลหะ อมลักมั มีไขมนัใน
เสน้เลอืดสงู ม ีOxidative Stress (ระดับอนมุลูอสิระสงู)  
เชน่ ผูท้ีด่ืม่ชา กาแฟ แอลกอฮอล์ สูบบหุร่ี หรือคนใกลช้ดิ 
ผู้สูบบุหรี่ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำา
- ช่วยขจัดสารพิษตกค้างในร่างกายและระบบ

หลอดเลือด ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น 
- กำาจัดตะกรันของแคลเซียม โลหะหนักและ

หยุดยั้งกระบวนการทำางานของเอนไซม์บางชนิด เช่น 

เอนไซม์ชนิดที่ควบคุมการรวมตัวระหว่างออกซิเจนกับ 
ไขมัน (Lipid Per -Oxidation)

- ปอ้งกนัโรคความเสือ่มตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากระบบ
หมุนเวียนเลือดที่ไม่ดี 

- ลดอัตราเสี่ยงของหลอดเลือดแข็งอุดตันและ 
ตบีแคบ ซึง่เปน็สาเหตหุลกัของโรคความดันโลหติสงู โรค
หัวใจขาดเลือด 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเทรนด์และโปรแกรมการดูแล
สขุภาพนัน้มหีลากหลาย ทีส่ำาคญัตอ้งศกึษาถงึรายละเอยีด
ให้ดี และเลือกให้เหมาะกับร่างกายของเรามากที่สุดและ 
อย่าลืมใส่ใจสุขภาพตนเอง เลือกรับประทานอาหารที่มี 
ประโยชน์และออกกำาลังกายเป็นประจำาสม่ำาเสมอ 

การล้างพิษตับ (Liver Detox)
ปจัจบุนัน้ี สภาพแวดลอ้มรอบๆ เตม็ลน้ด้วยมลภาวะ 

ทีม่องไมเ่หน็และคาดไมถ่งึ ทกุวนันีเ้รามชีวีติอยูท่า่มกลาง
สภาพบรรยากาศที่เป็นพิษ แต่ละวันร่างกายของเราจะ 
ได้รับสิ่งเป็นพิษ ที่นับวันจะสะสมเพิ่มขึ้นไม่หยุดหย่อน 
แลว้คอ่ยๆ กดักรอ่นสขุภาพเราใหเ้สือ่มโทรมลงทลีะนอ้ย  
จนถึงวันหน่ึงสภาพร่างกายรับไม่ได้อีกต่อไป ร่างกายเรา 
มีขีดจำากัดที่จะทนทานได้ ในที่สุดความเจ็บป่วยก็ปรากฏ 
ออกมา วิธีการกำาจัดสารพิษออกจากร่างกายท่ีดีและได้ผลเร็ว 
อีกวิธีหนึ่งคือ

Bangkok Anti-Aging Center
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“การลา้งพษิตบั (Liver Detox)” เปน็วธิกีารกำาจดั 
สารพิษออกจากร่างกายโดยกระตุ้นให้ตับและถุงน้ำาดี
ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการให้สารอาหารทาง 
หลอดเลือด ที่มีบทบาทในการช่วยการทำางานของตับ  
ช่วยขจัดสารพิษ และป้องกันภาวะไขมันเกาะตับ

ตบัเปน็อวยัวะสำาคญัของรา่งกาย ทำาหนา้ทีค่วบคมุ
ระบบการเผาผลาญอาหารภายในร่างกาย สังเคราะห์และ 
หล่ังเอนไซม์เพ่ือช่วยในการย่อยและการดูดซึม (เมตาบอลิซึม 
ของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน) เก็บสารที่ใช้ 
ในการสร้างฮีโมโกลบิน เก็บวิตามิน A, D, E, K, แร่ธาตุ 
และไขมัน ควบคุมสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย และทำา
หน้าที่กำาจัดสารพิษต่างๆ ที่ร่างกายได้รับ โดยเส้นเลือด
ที่มาเลี้ยงตับ มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ เส้นเลือดแดง
ทีม่าจากหวัใจ และเสน้เลอืดดำาทีม่าจากบรเิวณลำาไส ้ซ่ึงจะ
นำาสารอาหาร ตลอดจนสารพิษต่างๆ มายังตับ ก่อนที่จะ 
ไปยังส่วนอื่นของร่างกาย

สารพิษต่างๆ ที่ร่างกายได้รับในแต่ละวัน ทั้งจาก
การรับประทาน (สารกนับดู ส ีสารปรงุแตง่ รส และกลิน่ 
ยาฆ่าแมลง เชือ้รา) การสดูดมและการซมึผา่นผวิหนงัของ

สารพษิในสภาพแวดลอ้ม หรอืแมแ้ตส่ารพษิทีร่า่งกายผลติ
เอง จะถูกสง่ไปยังตบัเพือ่ทำาการขจดัสารพษิ ถ้าตบัทำางาน
ไมท่นั สารพษิเหลา่นีก้จ็ะถกูปลอ่ยสูก่ระแสเลอืด และตบั
เป็นอวัยวะที่สามารถซ่อมแซมและฟื้นฟูตัวเองได้ดีกว่า
อวัยวะอื่น เมื่อเราสามารถกำาจัดสาเหตุที่ทำาให้เกิดความ 
เสียหายแก่ตับออกไปได้ และกระบวนการขจัดสารพิษ 
ทีต่บั หรอืการลา้งพษิตบั (Liver Detoxification) ก็เปน็
อีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ตับฟื้นฟูตัวเองได้เร็วขึ้น

การล้างพิษตับเหมาะกับใคร
เหมาะสำาหรับผู้ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตท่ีมีความเส่ียง  

เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุราเป็นประจำา และผู้ที่รับประทาน
อาหารไม่ถูกหลักอนามัย เช่น อาหารรสจัด ปิ้ง ย่าง 
นักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้มีความเครียดที่พักผ่อนนอนหลับ 
ไม่เพียงพอ ทำาให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และมีสารพิษค้าง
สะสม อันเป็นสาเหตุให้ตับทำางานหนัก และนำาไปสู่การ
เกิดโรคและภาวะต่างๆ เช่น ตับอักเสบ ตับแข็ง ฝีในตับ  
โรคเบาหวาน



วารสารส่งเสริมการลงทุน36

ประโยชน์ที่ได้รับจากการล้างพิษตับ
- ช่วยสร้างเอนไซม์ชนิดต่างๆ หลายชนิดใน

ร่างกายที่ช่วยตับในการกำาจัดสารพิษออกจากร่างกาย
- ป้องกันตับจากสารพิษ ยา สารเคมี หรือ

แอลกอฮอล์
- ช่วยให้ตับฟื้นตัวเร็วขึ้น เร่งการขับสารพิษ 

ตกคา้งในรา่งกาย ปกปอ้งตบัจากการทำาเคมบีำาบดัในผูป้ว่ย 
มะเร็ง

- เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ที่
ช่วยต่อต้านการทำาลายเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ตับ
ไม่ให้ถูกทำาลายจากอนุมูลอิสระ

- ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ 
แข็งแรง สามารถต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม 
บรรเทาความรุนแรงของหวัด หรืออาการภูมิแพ้

- ช่วยให้ร่างกายสามารถรีไซเคิลสารต้านอนุมูล
อิสระตัวอื่นๆ กลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น วิตามินซี

- ช่วยลดการสะสมของไขมันที่ตับ และลดการ
เกาะตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด

- ช่วยป้องกันและต่อสู้กับโรคมะเร็ง ช่วยในการ
ซอ่มแซมเซลล ์และคนืความสดชืน่ใหก้บัเซลลท์ัว่รา่งกาย

- ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเนื้อเยื่อใน
ร่างกาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผิวหนัง คอลลาเจน  
อิลาสติน เส้นเอ็น และความแข็งแรงยืดหยุ่นของ 
หลอดเลือด

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญกับการล้างพิษ
ในรา่งกายมากขึน้เรือ่ยๆ เพราะคนสมยันีห้นัมาดแูลใสใ่จ 
สุขภาพกันตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น และการล้างพิษก็เป็นที่นิยม
พอๆ กับการทานอาหารเสริม สำาหรับอนาคตการล้างพิษ 
จะเป็นในระดับเซลล์ที่ไม่ต้องแบ่งเป็นอวัยวะอีกต่อไป  
ซึ่งทาง Bangkok Anti -Aging Center ได้ทำาการวิจัย 
โปรแกรมล้างพิษ ฟื้นฟู ดูแลโดยจะทำาให้ทุกระบบ 
ที่เกี่ยวข้องเนื่องสัมพันธ์กันทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดีเสมือนร่างกายย้อนไปในช่วงวันเด็กอีกครั้ง
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ระดมทีมแพทย์เจ๋งๆ
เน่ืองจากคุณต๋องไม่ได้เป็นหมอ ไม่มีความรู้ด้าน 

การแพทย์ จึงต้องระดมทีมแพทย์ระดับหัวกะทิของ
ประเทศ อาท ิรศ.ดร.นพ.กำาพล ศรวีฒันกลุ แพทยพ์เิศษ 
ด้านเอนไซม์บำาบัด ประธานคณะกรรมการสเต็มเซลล์ 
กระทรวงสาธารณสขุ ประธานสเตม็เซลลบ์ำาบดัแหง่เอเชยี
แปซิฟิก เลขาธิการชมรมเซลล์บำาบัดแห่งประเทศไทย  
พญ. ธารนิ ีเจรญิสนัตธิรรม แพทยด์า้น Skin Aesthetic  
Rejuvenation แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) และ พญ. อาคิรา ลิ้มสุวัฒน์  
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เซลล์บำาบัด ปริญญาโท  
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำาหรับบริการของคลินิกดังกล่าว จัดเป็นแนวทาง 
“แพทย์ทางเลือก” 

“BAAC เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร 
ทั้งการดูแลสุขภาพภายในและความงามภายนอก โดยใช้ 
ศาสตร์ชะลอวัย มุ่งเน้นไปถึงการหาสาเหตุของความเจ็บป่วย 

คุณดำารงค์ศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ผู้ก่อตั้งบริษัท  

Bangkok Anti-Aging Center (BAAC)

“ผมมองว่าธุรกิจที่เก่ียวกับสุขภาพจะเติบโตได้ดี 
ในอนาคต ประกอบกับคนรุ่นใหม่ทั่วโลกหันมาใส่ใจทั้ง
สขุภาพภายในและภายนอก เลยตดัสนิใจนำาเขา้องคค์วามรู ้ 
ประกอบกับเคร่ืองมือทางการแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา  
ท้ังหมดอยู่ภายใต้คำาแนะนำาของแพทย์ผู้เช่ียวชาญเวชศาสตร์ 
อายุรวัฒน์”

Bangkok Anti-Aging Center หรือ “BAAC  
เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรทั้งการดูแล 
สุขภาพภายในและความงามภายนอก โดยใช้ศาสตร์ชะลอวัย  
มุ่งเน้นไปถึงการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยมากกว่าจะ
เป็นเพียงการรักษาตามอาการ” 

คลนิกิ BAAC กอ่ตัง้โดยคุณดำารงค์ศักด์ิ เกีย้วเพง็  
|หรอืคณุตอ๋ง นกัธุรกจิหนุม่ทีค่ร่ำาหวอดอยูใ่นวงการธุรกิจ
ดา้นบรกิารเปน็เวลากว่า 10 ป ีอาท ิโรงแรม รสีอรต์ รา้นอาหาร  
สปา ล่าสุดเห็นโอกาสทางการตลาดของธุรกิจสุขภาพ  
ทุ่มงบประมาณจำานวน 30 ล้านบาท เปิดภายใต้รูปแบบ 
บรษิทัในนาม Bangkok Anti-Aging Center (BAAC)  
ศูนย์บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรใช้ศาสตร์ชะลอวัย  
เพราะเลง็เหน็วา่รา่งกายคนเรา ควรทีจ่ะแขง็แรงจากภายใน 
สูภ่ายนอก เพราะสขุภาพทีด่เีปน็รากฐานของการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

จดุเปลีย่นทีท่ำาใหห้นัมาสนใจศาสตรช์ะลอวยั เจา้ตวั  
บอกว่า ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ป่วยอยู่ 2 โรค คือ  
เวียนหัวง่าย โดยเฉพาะเวลาข้ึนเคร่ืองบินหรือน่ังรถเบาะหลัง  
และปวดหลงัเรือ้รงัตัง้แตเ่ดก็ ไปรกัษาแพทยแ์ผนปจัจบัุนก็ 
ไมห่าย จงึหนัไปรกัษารปูแบบของศาสตรช์ะลอวยั ถา่ยเลอืด 
ล้างพิษอยู่ประมาณ 7-8 เดือน ปรากฏอาการดีขึ้น ระบบ 
หายใจดีข้ึน จนกระท่ังหายขาดจากอาการป่วย จึงทำาให้ย่ิงสนใจ 
เร่ืองสุขภาพมากข้ึน การหายขาดจากอาการเวียนหัวง่าย และ 
โรคปวดหลัง ทำาให้คุณต๋องมองเป็นโอกาสทางธุรกิจ เลย
เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ดังกล่าว เมื่อ 2 ปีที่แล้ว

Bangkok Anti-Aging Center หรือ “BAAC
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มากกวา่จะเปน็เพยีงการรักษาตามอาการ เทรนดก์ารรักษา
แบบนี้ตามโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆ กำาลังหันมาให้ความ
สนใจ ในขณะที่เราเปิดให้บริการมาได้เกือบ 2 ปีเเล้ว” ที่
ผ่านมาธุรกิจเติบโตเป็นที่น่าพอใจ มีลูกค้าทั้งคนไทยและ 
คนตา่งชาตใิหก้ารตอบรบัคอ่นขา้งดพีอสมควร โดยปจัจบุนั 
มีสมาชิกอยู่ราว 3,000 คน แบ่งเป็นคนไทยร้อยละ 90   
ต่างชาติร้อยละ 10 อาทิ เกาหลี จีน อาหรับ และยุโรป 
เป็นต้น

การปอ้งกนัยอ่มดกีวา่การแกไ้ข สขุภาพรา่งกายเปน็
เรือ่งละเอียดอ่อน หากไม่หม่ันสงัเกตหรอืดูแล ปญัหาเลก็ๆ 
อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ หรืออาจสายเกินเยียวยาได้  
จึงควรเริ่มต้้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ 
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นับตั้งแต่มีการประดิษฐ์รถยนต์ไอน้ำาขึ้นเมื่อปี 

2312 รถยนต์ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน

รูปลักษณ์ พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน อุปกรณ์

อำานวยความสะดวก และระบบการใชง้าน แตส่ิ่งหนึง่ 

ที่ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือ รถยนต์ 

ยังต้องมีคนขับ

แต่ในยุคดิจิทัลนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทำาให้บริษัทสามารถผลิตคิดค้นสินค้าอัจฉริยะใหม่ๆ
มากมายมานำาเสนอให้ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน 
สมาร์ททีวี นาฬิกาอัจฉริยะ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับ
อปุกรณอ์ืน่ๆ ผา่นทางอนิเทอร์เนต็ หรือแม้แตอ่ากาศยาน
ไร้คนขับ และอีกไม่ช้าจะมีรถยนต์ไร้คนขับ ออกมาเป็น 
ทางเลือกใหม่ สำาหรับท่านที่เบื่อการขับรถ และผู้ที่ 
ไม่สามารถขับรถได้ 

นานาสาระ
ฐนิตา ศิริทรัพย์ 

รถยนต์ไร้คนขับ 
ยนตกรรมแห่งอนาคตที่เป็นจริง

“ขณะนี้กูเกิลได้ทดสอบการวิ่งของ

รถยนต์ ไร้คนขับบนถนนใน  

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  

และมลรัฐเท็กซัสแล้ว”

รถยนต์ไร้คนขับ หรือรถยนต์ที่ขับเคล่ือนได้เอง 
(Driverless Car, Autonomous Car, Self-Driving Car)  
เป็นการนำาระบบเซ็นเซอร์ และระบบประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร์มาใช้แทนคนขับ หลังจากที่บริษัทกูเกิล 

รถยนต์ไร้คนขับต้นแบบของกูเกิลที่ทดสอบการวิ่งบนถนน

ที่มาภาพ www.google.com/selfdrivingcar/
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เริ่มโครงการพฒันารถยนต์ไร้คนขับ (Self-Driving Car) 
เมื่อปี 2552 ผ่านไป 6 ปี ขณะนี้กูเกิลได้ทดสอบการวิ่ง 
ของรถยนต์ไร้คนขับ บนถนนในเมืองเมาน์เทนวิว  
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และเมืองออสติน มลรัฐเท็กซัสแล้ว  
และเริ่มหารือกับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หลายราย เช่น 
GM, Ford, Toyota, Daimler และ Volkswagen 
เป็นต้น เพื่อมาร่วมกันผลิตรถยนต์ไร้คนขับออกจำาหน่าย

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกหลายราย 
ตา่งก็เริม่เปดิตวัเทคโนโลยใีนแนวน้ี คาดวา่ภายในป ี2563 
หรืออีก 5 ปีข้างหน้าเราคงจะมีโอกาสได้เห็นรถยนต์ 
ไร้คนขับออกมาวางจำาหน่าย

ในเดือนตุลาคม 2558 เทสลาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 
ของสหรัฐอเมริกา เปิดตัวซอฟต์แวร์ออโตไพล็อต ซึ่ง
เป็นระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติ ที่ช่วยในการขับเคลื่อนรถ  
เปลีย่นเลน ควบคมุความเรว็ตามสภาพการจราจร รวมถงึ 
การจอดรถแนวขนานโดยไมต่อ้งบงัคบัพวงมาลยั แตร่ะบบ 
ดังกล่าวยังต้องใช้คนขับในการบังคับรถอยู่  

วอลโว่ และไมโครซอฟต์ จั บมื อ กันพัฒนา
เทคโนโลยีรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้เอง (Autonomous 
Driving Technology) โดยในงานมอเตอร์โชว์ที่ 
นครลอสแอนเจลิสเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 วอลโว่ 
ได้เปิดตัวแนวคิดรถยนต์ที่ขับเคล่ือนได้เองภายใต้ชื่อ 
Concept 26 ซึง่จะมโีหมด Drive, Create and Relax ให้
ผูข้บัขีเ่ลอืกวา่จะขบัรถ ทำากจิกรรมอืน่ๆ เชน่ อา่นหนงัสอื  
เล่นเกมส์ หรือพักผ่อนในขณะที่รถวิ่ง 

ทางฝัง่คา่ยรถญีปุ่น่ โตโยตา้จะเปดิตวัรถทีม่รีะบบ
ขบัขีอั่ตโนมตับินไฮเวย ์(Highway Teammate) ภายในป ี 
2563 และไดป้ระกาศจดัตัง้บรษิทัศนูยว์จิยัโตโยตา้ (Toyota  
Research Institute : TRI) ซึ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และ
หุ่นยนต์ โดยจะตั้งสำานักงานใหญ่อยู่ที่ซิลิคอน วัลเลย์ 
ใกล้กับมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด และจะเปิดศูนย์แห่งที่ 
2 ใกล้กับมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) บริษัทศูนย์วิจัยนี้จะเปิดดำาเนินการ
ในเดือนมกราคม 2559 

ฮอนด้าประกาศจะวางจำาหน่ายรถที่มีระบบการขับ
บนไฮเวย์แบบอัตโนมัตภิายในป ี2563 สว่นนิสสนัก็ตัง้เปา้ 
ว่าจะเปิดตัวรถที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนได้เองภายในปี 
2563 เช่นกัน

นอกจากน้ี การผลติรถยนตไ์รค้นขบัในเชงิพาณิชย์
จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
ทีใ่ชก้บัรถยนตป์ระเภทนีด้ว้ย เชน่ เซน็เซอร ์กลอ้ง อุปกรณ์
เชื่อมต่อสัญญาณ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล  
เป็นต้น 

ส่วนเราจะมีโอกาสได้ใช้รถยนต์ไร้คนขับเร็วแค่ไหนน้ัน 
ขึน้อยู่กับการปรบัปรงุกฎหมาย ใหร้องรบัการขบัขีร่ถยนต์
ประเภทนี้บนท้องถนนได้เมื่อใด 

บีโอไอให้การส่งเสริมฯ การผลิตรถยนต์และ 
ชิ้นส่วนรถยนต์โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมิใช่ 
ภาษีอากร ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์  
www.boi.go.th 

แนวคิดรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้เอง (Concept 26) ของวอลโว่

ที่มาภาพ www.volvocars.com
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“Inclusive Business” หรอื IB เปน็แนวความคดิ 

ทีเ่กดิขึน้ในป ี2548 โดยสภาธรุกจิโลกเพือ่การพฒันา 

ทีย่ัง่ยนื (World Business Council for Sustainable  

Development :WBCSD)1 ได้นิยามขึ้น เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย

คำานึงถึงชุมชนในระดับฐานราก ด้วยการสร้างงาน

แกค่นในทอ้งถิน่ทีมี่รายได้ต่ำา การมอบโอกาสให้แก ่

สมาชิกชุมชนในการเป็นผู้ส่งมอบ ผู้จัดจำาหน่าย  

ผู้คา้ปลกี ผูใ้หบ้รกิารในหว่งโซ่ธรุกจิ และการพัฒนา

และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกำาลังซื้อของ 

ผู้บริโภคในระดับฐานราก ให้สามารถเข้าถึงสินค้า

และบริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

นานาสาระ
ศิรินาถ ไชยลาโภ

แนวคิด Inclusive Business 
จากธุรกิจพัฒนาชุมชน 
สู่กรอบความร่วมมือเอเปก

“Inclusive Business” ต่างกับ CSR (Corpo-
rate Social Responsibility) ซึ่งหมายถึง ความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งก็คือการ
ดำาเนินกิจการภายใตห้ลกัจรยิธรรมและการจดัการทีดี่โดย 
รบัผิดชอบสงัคมและสิง่เเวดลอ้ม ทัง้ในระดับไกลและใกล ้
อันนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

1สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) เป็นการประชุมที่นำาโดย CEO ของกลุ่มบริษัทชั้นนำา
ระหว่างประเทศกว่า 190 บริษัทจากกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 20 ประเภท ที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และได้
มีการกำาหนดหลักการเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย
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มากขึน้เทา่ไร สงัคมในองค์รวมก็จะดีขึน้เทา่น้ัน อันจะชว่ย 
รฐับาลของประเทศนัน้ใหส้ามารถบรรลเุปา้หมายในการลด
ความยากจนของประเทศง่ายยิ่งขึ้น

แนวความคดิ “Inclusive Business” ไดก้อ่เกดิขึน้
ในภูมิภาคลาตนิอเมรกิาเปน็แหง่แรก และแนวความคิดน้ี 
ได้แพร่กระจายไปยังเขตเศรษฐกิจเอเปกอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

• ชิลี เม็กซิโก และเปรู ได้ส่งเสริมแนวความคิด
น้ีตัง้แตป่ ี2551 โดยการสนับสนุนของ Inter-American 
Development Bank 

• ญีปุ่น่ไดก้อ่ตัง้ Inclusive Business Support  
Center ภายใตก้ระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม  
หรือ METI

• อนิโดนเีซยี เมยีนมา และเวยีดนาม ไดใ้หค้วาม 
สำาคัญและออกนโยบายที่สนับสนุนกับแนวความคิดนี้ 
เพื่อลดปัญหาความยากจน

• สงิคโปรไ์ด้จดัตัง้ระบบทีส่ง่เสรมิแนวความคิดน้ี
• สหรฐัอเมรกิา แคนาดา และออสเตรเลยี ไดจ้ดัตัง้ 

โปรแกรมเพื่อสนับสนุนแนวความคิดนี้โดยเฉพาะ

“แนวความคิด  

“Inclusive Business”  

ได้ก่อเกิดขึ้นในภูมิภาคลาตินอเมริกา 

เป็นแห่งแรก”

“Inclusive Business” มีส่วนช่วยให้เกิดความ
เติบโตอย่างกว้างขวางและยั่งยืน ผ่านการสร้างงานโดย
ภาคเอกชน จะช่วยให้ประชาชนลดความยากจน และ 
มฐีานะความเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ สามารถใชบ้รกิารและซือ้สนิคา้ 
ทีต่อ้งการได ้ซึง่หากภาคเอกชนทำา Inclusive Business 

บริษัท Kennemer Food International ได้
มีการนำา Inclusive Business Model มาใช้ โดย 
มีการรับซื้อผลโกโก้คุณภาพจากเกษตรกรฟิลิปปินส์และ
จัดหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และเทคนิคการเพาะปลูก
ให้เกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ด้วยเนื้อที่ 
ที่จำากัด เนื่องจากความต้องการโกโก้มีจำานวนมากและ 
เป็นพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูง ทำาให้กิจกรรมของ Kennemer 
สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ยากจนให้มีรายได้ 
สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

บริษัท CEMEX เป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำาใน
เม็กซิโก ได้จัดตั้งโครงการ “Patriomonio Hoy” และนำา  
Inclusive Business Model มาใชใ้นลาตนิอเมริกา โดย
โปรแกรมนี้ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Fortune’s  

ในหัวข้อ “Change the World List” ว่าเป็น 1  
ใน 50 ของบริษัทที่สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม แก่การ
เปลีย่นแปลงของสงัคมโลก โดยบรษิทัเลง็เหน็วา่ประชากร
เม็กซิโก ขาดที่อยู่อาศัยที่ดีด้วยข้อจำากัดทางด้านรายได้  
บริษัทจึงลงทุนในการวิจัยและวิเคราะห์ ถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง  
และในปี 2531 บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัว
ที่มีรายได้ต่ำาด้านการเงิน วัสดุก่อสร้าง ทักษะทางด้าน
เทคนิค เพื่อให้ครอบครัวเหล่านั้นสามารถสร้างบ้าน 
บนพื้นที่ที่ตนเองมีอยู่ได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีครอบครัว
มากกว่า 470,000 ครอบครัว หรือกว่า 2 ล้านคน ได้รับ 
ประโยชน์จากโครงการนี้

“One-Town, One-Product” ของเปรู ปี 2555 
เปรูได้ดำาเนินโครงการ “หน่ึงเมือง หน่ึงผลิตภัณฑ์” ข้ึนมา  

ตัวอย่างในการใช้ Inclusive Business ในประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือเอเปก
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เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือคนพื้นเมือง ให้มีรายได้และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการขายสินค้าพื้นเมืองให้แก่ 
นกัทอ่งเทีย่วหรอืคนทัว่ไป เริม่จากทีร่ฐับาลเปน็ผูฝ้กึอาชพี
และทกัษะให ้ใหค้วามรูด้า้นการบรหิารจดัการ การนำาสินค้า 
เข้าสู่ตลาด ช่องทางทางการตลาด รวมทั้งการเข้าร่วมงาน
นทิรรศการนานาชาต ิซึง่ทกุปจีะมชีมุชนตา่งใหค้วามสนใจ
ในการเข้าร่วมและรับความช่วยเหลือดังกล่าว นอกจาก
นี้ ภาครัฐยังให้สิทธิประโยชน์แก่ภาคธุรกิจ เพื่อโน้มน้าว 
ให้ผู้ที่สนใจลงทุนดำาเนินการตามแนวคิด Inclusive 

Business มากขึ้น เนื่องจากชุมชนเหล่านี้จะเป็นแหล่ง
ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของเปรูต่อไป

ทั้งนี้ โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า การดำาเนินตาม
แนวคิด Inclusive Business น้ัน บริษัททุกขนาด
สามารถดำาเนินการได้ เพื่อช่วยลดปัญหาความยากจน
อยา่งยัง่ยนื ทัง้นีห้ากเปน็บรษิทัขนาดใหญเ่ปน็ผูด้ำาเนนิการ 
กจ็ะสง่ผลกระทบตอ่สงัคมทีก่วา้งมากขึน้ และเมือ่หลายๆ
บริษัทดำาเนินการอย่างแพร่หลายแล้วน้ัน จะก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นระบบมากขึ้น 

แนวความคิด Inclusive Business 
กับกรอบความร่วมมือเอเปก

เอเปกให้ความสำาคัญต่อภาคธุรกิจทั้งขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) มาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จาก
โครงการที่เอเปกดำาเนินการและโครงการความร่วมมือ
ต่างๆ ดังนั้นเอเปกจึงเห็นชอบที่จะนำาเรื่อง Inclusive  
Business มาเป็นประเด็นสำาคัญตามที่ฟิลิปปินส์ซ่ึงเป็น 
เจ้าภาพจัดการประชุมปี 2558 เสนอ เพ่ือหารือกันภายในกลุ่ม 
อย่างต่อเนื่องทั้งในปี 2559 และปี 2560 ที่เปรูและ
เวียดนาม จะเป็นเจ้าภาพ ตามลำาดับ เพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้าใจผ่านการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประเด็นที่

เปน็ปญัหา แนวทางแกไ้ข ขอ้เสนอแนะ การจดัทำาโครงการ
เสริมสร้างขีดความสามารถภายในเขตเศรษฐกิจเอเปก
การกระตุ้นภาครัฐให้บรรจุเรื่อง Inclusive Business  
ในนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยการสร้างแรงจูงใจ
ผ่านการให้สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจ ที่ให้ความสำาคัญกับ 
Inclusive Business การจัดทำา Inclusiveness Index 
เพื่อวัดระดับ Inclusiveness ของกลุ่มสมาชิกเอเปก 
ในการประสานกับ ADB, World Bank, International 
Finance Cooperation, World Economic Forum 
และ UNDP เป็นต้น 
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ปัจจุบันอุตสาหกรรมฮาลาลกำาลังเป็นเป้าหมาย 

สำ �คัญ เพร�ะประเทศไทยมีศักยภ�พและ 

คว�มพร้อม ที่จะพัฒน�ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่�

ท�งเศรษฐกิจ จ�กก�รนำ�วัตถุดิบภ�คเกษตรกรรม 

ท่ีมีอยู่ในประเทศ ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้วยก�รผลิตสินค้�และบริก�ร เพ่ือส่งเสริมก�รบริโภค 

ภ�ยในประเทศ และส่งออกไปยังต่�งประเทศ ซึ่ง 

เป็นก�รเพ่ิมร�ยได้จำ�นวนห�ศ�ลเข้�สู่ประเทศได้อย่�ง 

เป็นรูปธรรม อตุส�หกรรมฮ�ล�ลจงึเปน็อตุส�หกรรม 

หนึง่ทีร่ฐับ�ลไทย หนัม�ให้คว�มสนใจพรอ้มส่งเสรมิ 

และสนับสนุนอย่�งเต็มที่ เพ่ือก้�วเป็นผู้นำ�ในก�ร 

เปิดตล�ดก�รค้�กับโลกมุสลิม

สิ่งสำ�คัญที่ต้องดำ�เนินก�รก็คือ ต้องให้คว�มรู้กับ
ทกุภ�คสว่นทัง้ภ�ครฐั ภ�คเอกชน และผู้สนใจทัว่ไป เพือ่
ให้เข้�ใจคว�มหม�ยของคำ�ว่�ฮ�ล�ล ( ) ไปในทิศท�ง
เดียวกันดังนี้

นานาสาระ
จันจีร� โสะประจิน

คำ�ว�่ฮ�ล�ล ( ) ม�จ�กภ�ษ�อ�หรับเป็นศัพท์
นติศิ�สตร์อิสล�ม แปลว�่ อนุมัต ิสำ�หรับก�รกระทำ�ทกุอย่�ง 
ของมุสลิมทั้งกริย� ว�จ� และจิตใจ เช่น ก�รรับประท�น 
เน้ือสัตว์ท่ีส�ม�รถบริโภคได้ และได้รับก�รเชือดอย่�งถูกต้อง 
ต�มหลักของศ�สน�อิสล�ม ก�รประกอบอ�ชีพที่สุจริต 
ก�รแต่งก�ยต�มหลักศ�สน�อิสล�ม และก�รไม่พูดหรือ
กระทำ�ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้ อ่ืน  
เป็นต้น ซึ่งอิสล�มได้มีคำ�สอนทุกอย�่งที่ชัดเจน ว่�สิ่งใด 
เปน็ HALAL (อนุมัต)ิ หรือ สิง่ใดเปน็ HARAM (ตอ้งห�้ม)  
ในก�รดำ�รงชีวิตของมุสลิมเพื่อให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตได้
อย่�งสันติสุข (อิสล�ม แปลว่� สันติสุข) 

มาตรฐานฮาลาล ( )  
กุญแจสำาคัญสู่ตลาดมุสลิม

ตราสัญลักษณ์ “ฮาลาล”
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สำาหรับประเทศไทย อาจจะรู้จักคำาว่าฮาลาล ใน
ความหมายท่ีเกี่ยวกับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่อนุมัติ 
ให้มุสลิมรับประทานได้ตามหลักศาสนาอิสลาม โดย
อ�ห�รและผลิตภัณฑ์น้ันจะมีตร�สัญลักษณ์  ที่ 
คณะกรรมก�รกล�งอสิล�มแหง่ประเทศไทย เปน็ผู้ออกตร�  

 ในประเทศไทยประทับอยู่ ผู้เขียนมีคว�มเห็นว่� 
จำ�เปน็อย�่งยิง่ทีต่อ้งทำ�คว�มเข�้ใจหลกัก�รของอ�ห�รและ

ผลิตภัณฑ์ต�่งๆ ที่มุสลิมส�ม�รถบริโภคได้ โดยเฉพ�ะ
เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ที่ใช้บริโภคเป็นอ�ห�ร เพื่อให้เข้�ใจง่�ย
ขอแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. เน้ือสตัวท์ีม่สุลมิบรโิภคไดแ้ตต่อ้งไดร้บัการเชอืด 
อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น โค กระบือ 
แพะ แกะ เป็ด และไก่ เป็นต้น 

2. เน้ือสตัวท์ีม่สุลิมบรโิภคไดโ้ดยไมต่อ้งเชอืดตาม
หลักศาสนาอิสลาม เช่น ปล� กุ้ง หอย ปู และก้ัง เป็นต้น 

3. เนื้อสัตว์ที่มุสลิมไม่สามารถบริโภคได้ เช่น 
สุนัข สุกร หมูป่� ลิง และสัตว์มีกรงเล็บ สัตว์มีพิษหรือ
สตัวน์ำ�โรค สตัวท์ีไ่มผ่�่นก�รเชอืดต�มหลกัศ�สน�อิสล�ม 
เป็นต้น รวมทั้งสัตว์ที่น่�รังเกียจ สัตว์ปีกที่ล่�หรือบริโภค
สัตว์อื่นเป็นอ�ห�ร หรือสัตว์เลื้อยคล�น เช่น แลน จิ้งจก 
ตุ๊กแก เหยี่ยว นกอินทรี และงู เป็นต้น

1. ผู้เชือดต้องเป็นมุสลิมที่เข้�ใจและรู้วิธีก�รเชือด
แบบอิสล�มอย่�งแท้จริง

2. สัตว์ที่จะนำ�ม�เชือดจะต้องเป็นสัตว์ที่ส�ม�รถ 
รับประท�นได้เท�่นั้น

3. สัตว์ยังมีชีวิตขณะทำ�ก�รเชือดเท่�นั้น
4. ก�รเชอืดตอ้งเริม่ตน้ด้วยก�รเปลง่คำ�ว�่ “บสิมลิ

ล�ฮ.” แปลว่� ด้วยพระน�มของอัลลอฮ.
5. ต้องใช้มีดคมตัดเส้นเลือดใหญ่ หลอดลม 

หลอดอ�ห�ร ที่ลำ�คอให้ข�ดจ�กกัน เพื่อให้สัตว์ต�ยโดย
ไม่ทรม�น

6. สตัวต์อ้งต�ยสนทิกอ่นทีจ่ะแลเ่นือ้ หรอืดำ�เนนิก�ร 
ใดๆ ต่อไป

7. ต้องไม่ปะปนสัตว์ที่จะเชือดกับสัตว์ต้องห้�ม 
ในระหว่�งขนส่ง

ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล มีหน้�ท่ี
1. รักษ�อุปกรณ์ในก�รผลิตผลิตภัณฑ์ฮ�ล�ลให้

สะอ�ดถูกต้องต�มศ�สนบัญญัติ ตลอดจนไม่ใช้อุปกรณ์
ดังกล�่วร่วมกับของต้องห้�มต�มศ�สนบัญญัติ

หลักการเชือดสัตว์ที่บริโภคได้ตามหลักศาสนาอิสลาม

2. วัตถุดิบหลักในก�รผลิต ตลอดจนเครื่องปรุง 
อ่ืน ๆ  ตอ้งระบแุหลง่ทีม่�อันน่�เชือ่ถือได้ว�่ “ฮ�ล�ล” โดย
ไม่ปนเปื้อนกับสิ่งต้องห�้ม

3. วัตถุดิบที่ได้จ�กสัตว์ต่�งๆ นั้น ต้องเป็นสัตว์ 
ทีศ่�สน�อสิล�มอนมุตั ิและหรอืไดเ้ชอืดต�มศ�สนบญัญติั

4. เจ�้หน�้ทีท่ีค่วบคมุก�รผลติ หรอืปรงุผลติภณัฑ์
นั้นๆ ต้องเป็นมุสลิม

5. ในระหว่�งก�รขนย้�ย ขนส่ง หรือจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์ฮ�ล�ลน้ัน ต้องไม่ปะปนผลิตภัณฑ์ฮ�ล�ลน้ัน 
กับสิ่งต้องห้�มต�มศ�สนบัญญัติ

ส่ิงต้องห้ามตามศาสนบัญญัติ (ห้ามใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
ฮาลาลโดยเด็ดขาด) ได้แก่

1. สัตว์ต้องห้�ม ได้แก่
 1.1 สุกร สุนัข หมูป่� ลิง
 1.2 สตัวก์นิเนือ้เปน็อ�ห�รทีม่กีรงเลบ็ เชน่ สงิโต  

    เสือ หมี และอื่นๆ ที่คล้�ยคลึงกัน
 1.3 สัตว์ที่มีพิษ หรือสัตว์นำ�เชื้อโรค เช่น หนู  

    ตะข�บ แมงป่อง ฯลฯ



วารสารส่งเสริมการลงทุน46

 1.4 สัตว์ที่ไม่อนุญ�ตให้ฆ่�ต�มศ�สนบัญญัติ  
    เช่น มด ผึ้ง และนกหัวขว�น

 1.5 สตัวท์ีมี่ลักษณะน่�รงัเกยีจ เชน่ เห� แมลงวนั  
    หนอน ฯลฯ

 1.6 สัตว์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับล�
 1.7 สัตว์ที่มีพิษและเป็นอันตร�ยทุกชนิด
 1.8 สตัวเ์พือ่ก�รบรโิภคโดยทัว่ไป ทีไ่มไ่ดเ้ชอืด 

    ต�มหลักก�รของศ�สน�อิสล�ม

2. เลือดสัตว์ต่�งๆ
3. อ�ห�รที่ม�จ�กพืชที่มีพิษและเป็นอันตร�ยทุก

ชนิด
4. อ�ห�รหรอืเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลห์รอืมสีว่น

ประกอบที่เป็นอันตร�ยและเป็นพิษ

ดงันัน้คว�มหม�ยของคำ�ว่� ฮาลาล ในทีน่ี ้หมายถงึ  
อาหาร ผลิตภัณฑ์ และบริการที่อนุมัติสำาหรับมุสลิม 
ตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งจะครอบคลุมทั้งภ�คก�รผลิต
และภ�คบริก�ร เช่น ก�รท่องเที่ยว สถ�นที่พัก ธน�ค�ร
และโรงพย�บ�ล เป็นต้น 

ภ�คก�รผลิตฮ�ล�ล หม�ยถึง ก�รผลิตอ�ห�ร
และผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องต�มศ�สน�อิสล�ม ส�ม�รถ
อธิบ�ยได้ว่� วัตถุดิบ ส่วนประกอบ เครื่องปรุงทุกชนิด 
และกระบวนการผลิตทุกข้ันตอนต้องไม่มีช้ินส่วนหรือ 
องค์ประกอบใดๆ ที่ไม่ฮาลาลเจือปน และต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐาน  จากคณะกรรมการกลางอิสลาม
แหง่ประเทศไทยซ่ึงเปน็การรบัรองความถกูตอ้งตามหลกั
ศาสนาอสิลามทัง้ตวัผลติภณัฑแ์ละกระบวนการผลติ เพือ่
ให้มั่นใจว�่ ผลิตภัณฑ์นั้นถูกต้องต�มหลักศ�สน�อิสล�ม
อย�่งแทจ้รงิ สะอ�ดต�มหลกัอน�มยัและมคีว�มปลอดภัย 

ตัวอย่�งต่อไปนี้จะทำ�ให้ผู้ประกอบก�รหรือผู้สนใจ
มีคว�มเข้�ใจเรื่องฮ�ล�ลม�กขึ้น

บริษัท A และ บริษัท B ผลิตขนมปังไส้สังขย� 
ไสค้รีม ไสถ่ั้วดำ� และไสไ้ก ่ใชว้ตัถดุบิและอตัร�สว่นผสม
ทุกชนิดเหมือนกัน ที่ต่�งกัน คือ บริษัท A ได้รับก�ร
รับรองม�ตรฐ�น  ส่วนบริษัท B ไม่ได้ก�รรับรอง
ม�ตรฐ�น 

ห�กขนมปังของทั้ง 2 บริษัทนี้ไปจำ�หน�่ย จะพบ
ว่� บริษัท A จะมีลูกค้�ม�กกว่� บริษัท B เนื่องจ�ก

ลูกค้�ของบริษัท A ได้แก่ ลูกค้�ทั่วไปและลูกค้าที่เป็น
มุสลิมเพร�ะมั่นใจในผลิตภัณฑ์และขั้นตอนก�รผลิตของ
บริษัท A ส่วนบริษัท B ถึงแม้ว่�วัตถุดิบที่ใช้ไม่มีส่วน
ประกอบใดๆ ที่เป็นสิ่งต้องห้�มเจือปนและใช้วัตถุดิบ 
ทกุอย่�งเหมือนกับบริษทั A แตท่ีมุ่สลมิไม่เลอืกผลติภัณฑ ์
ของบริษัท B เนื่องจ�กไม่มั่นใจในขั้นตอนระหว่าง 
การผลิต ว่ามีสิ่งที่ต้องห้ามมาเจือปนหรือไม่ เช่น 

1. ภ�ชนะหรอืส�ยพ�นในส�ยก�รผลติมกี�รใชร้ว่มกับ 
ก�รผลิตขนมปังไส้อ่ืนที่มุสลิมรับประท�นไม่ได้หรือไม่ 
เช่น ไส้หมูหยอง 

2. ขนมปงัไสไ้ก ่บรษิทั B นำ�เนือ้ไกท่ีผ่�่นก�รเชอืด 
ที่ถูกต้องต�มหลักศ�สน�อิสล�มหรือไม่ 

3. เครือ่งปรุงหรือสว่นประกอบต�่งๆ มีสิง่ทีไ่ม่ฮ�ล�ล 
เจือปนหรือไม่

4. สถ�นที่ผลิตและภ�ชนะที่ใช้สะอ�ดต�มหลัก
ศ�สน�อิสล�มหรือไม่ 
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จึงกล่�วได้ว่� มาตรฐาน  เปรียบเหมือน
กญุแจดอกแรกทีจ่ะไขประตนูำาทางใหผู้ป้ระกอบการไทย 
เข้าสู่ตลาดโลกมุสลิม และเป็นคำ�ตอบของผู้ประกอบก�ร 
หรือผู้สนใจทั่วไปว่� ทำ�ไมมุสลิมจึงไม่รับประท�นอ�ห�ร
หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตร�สัญลักษณ์  ทั้งๆ ที่
ผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีส่วนผสมหรือองค์ประกอบใดๆ ที่
เจือปนสิ่งต้องห้�มต�มหลักศ�สน�อิสล�ม เช่น อ�ห�ร
ทะเลแปรรูป ผลไม้แปรรูป น้ำ�มัน น้ำ�ต�ล เครื่องสำ�อ�ง 
ขนม และเครื่องปรุงอ�ห�รต่�งๆ เป็นต้น

มีหลักก�รข้อหน่ึงที่น่�สนใจ คือ การที่จะเข้าไป
ทำาการค้าอย่างมืออาชีพกับกลุ่มเป้าหมายใด จำาเป็นต้อง 
เข้าใจความต้องการ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกลุ่ม 
เป้าหมายน้ันอย่างแท้จริง จากน้ันหาวิธีการหรือแนวทาง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการนั้นด้วยความเข้าใจ เข้าถึง  
และจริงใจ การเปิดตลาดในกลุ่มเป้าหมายนั้นก็จะ 
ประสบผลสำาเรจ็ เมือ่สามารถเจาะกลุม่เปา้หมายสำาเรจ็แล้ว  
สิ่งที่สำาคัญยิ่ง คือ การรักษามาตรฐานให้คงอยู่ เพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า 
และก�รที่มุสลิมทั่วโลกจะยอมรับผลิตภัณฑ์ใด ผลิตจ�ก 
ประเทศใดหรือไม่นั้น สิ่งแรกที่มุสลิมทั่วโลกพิจ�รณ�คือ 
ผลิตภัณฑ์นั้นมีเคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือไม่  
ดังนั้นหากจะทำาการค้าหรือเปิดตลาดกับโลกมุสลิม 
ซึ่งมีประชากรจำานวนมหาศาลประมาณ 1 ใน 4 ของ
ประชากรโลก มาตรฐาน  คือสิ่งแรกที่ต้องพิจ�รณ�

“การสำารวจข้อมูลจาก 232 ประเทศ  

พบว่า มุสลิมร้อยละ 20  

อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซีย 

เป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิม 

มากที่สุดในโลก”

ขอ้มูลจ�กศูนย์วจิยัพวิ (Pew Research Center)  
สรุปในก�รศึกษ�วิจัย ชื่อ “Mapping the Global 
Muslim Population :A Report on the Size and 
Distribution of the World’s Muslim Population” 
โดยได้ข้อมูลหลักจ�กสหประช�ช�ติ เม่ือปี 2552 ว่�  
มสุลมิทัว่โลกมจีำ�นวนประม�ณ 1.57 พนัล�้นคน คดิเปน็ 
ร้อยละ 23 ของจำ�นวนประช�กรทั้งโลก ซึ่งอยู่ที่ 6.8 
พันล้�นคน ก�รสำ�รวจข้อมูลจ�ก 232 ประเทศและ
ภูมิภ�ค พบว่� มุสลมิรอ้ยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมี 
อินโดนีเซียเปน็ประเทศทีมี่ประช�กรมุสลมิม�กทีส่ดุในโลก  
คิดเปน็ร้อยละ 13 ของประช�กรมุสลมิทัว่โลก ทัง้น้ี ประช�กร 
มุสลิมในอินโดนีเซียมีประม�ณ 203 ล้�นคน ป�กีสถ�น 
174 ล�้นคน อนิเดยี 161 ล�้นคน บงักล�เทศ 145 ล�้นคน  
อหิร�่น เท�่กบัตรุก ี74 ล�้นคน ทัง้ 6 ประเทศนี ้มมีสุลมิ 
รวมกนัคดิเปน็รอ้ยละ 85 ของมสุลมิในเอเชยีและคดิเปน็ 
ร้อยละ 53 ของมุสลิมทั่วโลก

 พลเอกธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร รองนายกรฐัมนตร ี 
กล่าวว่า เป็นท่ีทร�บกันดีว่�ร�ยได้หลักของไทยสองส่วนหลัก 
ทีโ่ลกมสุลมิ หรอืตล�ดฮ�ล�ล มสีว่นเกีย่วขอ้งอย�่งสำ�คญั
คอืก�รสง่ออกและก�รทอ่งเทีย่ว โดยป ี2557 ก�รสง่ออก 
ผลิตภัณฑ์อ�ห�รฮ�ล�ลมีมูลค่�รวมทั้งสิ้น 29,580  
ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จ�กปี 
2556 ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 มีมูลค่� 
20,476 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.3 จ�ก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งในส่วนของก�รส่งออกอ�ห�ร 
ฮ�ล�ลของไทยไปยงักลุม่ OIC (Organisation of Islamic  
Cooperation) ในป ี2557 มีจำ�นวน 5,095 ล�้นเหรียญสหรัฐฯ  
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คิดเป็นร้อยละ 17.2 ของมูลค่�ก�รส่งออกสินค�้เกษตร
และอ�ห�รของไทยทั้งหมด มีก�รขย�ยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
11.6 จ�กปี 2556 แสดงให้เห็นถึงก�รขย�ยตัวของตล�ด
ฮ�ล�ลสำ�หรับประเทศไทย ซ่ึงในปัจจุบันประเทศไทย 
ส่งออกผลิตภัณฑ์อ�ห�รฮ�ล�ลไปยังกลุ่มประเทศ OIC 
เป็นอันดับที่ 12 ต่ำ�กว่�ประเทศเพื่อนบ้�นในอ�เซียน 
ไดแ้ก ่อนิโดนเีซยี (อยูใ่นอนัดับที ่7) และม�เลเซีย (อยูใ่น 
อันดับที่ 11) ซึ่งต�มยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมธุรกิจและ 
ก�รค้�ฮ�ล�ลของรัฐบ�ล ต้ังเป้�หม�ยไว้ว่�จะก้�วข้ึนสู่อันดับ 
1 ภ�ยในปี 2562

ดร.อรรชการ สบีญุเรอืง รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
อุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันประช�กรมุสลิมทั่วโลก 
มีกว่� 1,700 ล้�นคน และค�ดว�่จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,800 
ล้�นคนในปี 2593 จ�กก�รที่ตล�ดโลกมุสลิมมีอัตร� 
ก�รขย�ยตัวที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงทำ�ให้
ผลติภณัฑแ์ละบรกิ�รฮ�ล�ลสำ�หรับตล�ดโลกแหง่น้ีไดร้บั
คว�มสนใจเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 

ปัจจุบันรัฐบ�ลได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน� 
อุตส�หกรรมฮ�ล�ล ซึ่งจะมีส่วนช่วยในก�รขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจ และ 
สินค้าฮาลาลแห่งชาติขึ้น พร้อมเห็นชอบยุทธศ�สตร์
ก�รส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พธุรกิจสินค้�และบริก�ร 
ฮ�ล�ล พ.ศ. 2559 - 2563 ระยะ 5 ป ีและแผนปฏบิตักิ�ร 
ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ฯ ซึ่งครอบคลุมทั้งภ�คก�รผลิตและ 
ภ�คบริก�ร ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ที่ว�่ “สรรค์สร้�งและพัฒน� 
ผลิตภัณฑ์และบริก�รฮ�ล�ลไทย ให้มีม�ตรฐ�นชั้นนำ� 
ในตล�ดฮ�ล�ลโลก ภายใต้หลักการศาสนารับรอง 
วิทยาศาสตร์รองรับ” ผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนามาตรฐาน
และการตรวจรับรองฮาลาล เพื่อยกระดับม�ตรฐ�น และ
ก�รตรวจรับรองฮ�ล�ลไทยให้ได้ม�ตรฐ�นโลก เป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่�งประเทศ

2. การเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าและ
บรกิารฮาลาล เพือ่สนับสนุนกระบวนก�รผลติอ�ห�ร และ
สินค้�อื่นๆ รวมทั้งก�รบริก�รให้มีคุณภ�พและม�ตรฐ�น
ต�มหลักศ�สน�

3. การพัฒนาศักยภาพการตลาดฮาลาลสู่สากล  
โดยชูภ�พลักษณ์คุณภ�พม�ตรฐ�นไทยแลนด์ไดมอนด์ 
ฮ�ล�ล (Thailand Diamond Halal) ในก�รส่งเสริม
ก�รส่งออกสินค�้ฮ�ล�ลไทย ไปยังภูมิภ�คต่�งๆ ทั่วโลก

4. การพฒันาศกัยภาพการวิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์ 
ฮาลาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตส�หกรรมฮ�ล�ล
ของประเทศ

“ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้า

และบริการฮาลาลอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 

ของโลก ภายใน 5 ปีข้างหน้า”

ทั้งนี้ ในก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ดังกล่�ว จะ
เป็นก�รร่วมมือกันจ�กหล�ยหน่วยง�น ได้แก่ กระทรวง 
อุตส�หกรรม กระทรวงก�รต่�งประเทศ กระทรวงก�รท่องเท่ียว 
และกีฬ� กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพ�ณิชย์ 
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงส�ธ�รณสุข และศูนย์
อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ รวมทั้งองค์กร
ศ�สน�และภ�คเอกชน อ�ท ิสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกล�ง
อิสล�มแห่งประเทศไทย สำ�นักจุฬ�ร�ชมนตรี สถ�บัน
ม�ตรฐ�นฮ�ล�ลแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
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ก�รกำ�หนดยุทธศ�สตร์ดังกล่�วจะช่วยปิดจุดอ่อน 
และเสริมจุดแข็งของผู้ประกอบก�รไทย ในก�รขย�ยส่วนแบ่ง 
ในตล�ดฮ�ล�ลโลกใหเ้พ่ิมสูงขึน้ โดยตัง้เป�้ใหป้ระเทศไทย
เป็นผูส้ง่ออกสนิค�้และบรกิ�รฮ�ล�ลอยูใ่นอนัดบั 1 ใน 5  
ของโลก ภ�ยใน 5 ปีข้�งหน้�

คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่ง
เสริมและพัฒนาศักยภาพภาคธุรกิจสินค้าและบริการ
ฮาลาล กล่าวว่า ในปีงบประม�ณ 2559 ที่จะเริ่มตั้งแต่
เดือนตุล�คม 2558 นี้ รัฐบ�ลจัดสรรให้หน่วยง�นต�่งๆ  
ดำ�เนินก�รต�มยุทธศ�สตร์ ทั้งกระทรวงพ�ณิชย์  
กระทรวงก�รต่�งประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงอุตส�หกรรม กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และ 
เทคโนโลยี ศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนใต้  
และกลุม่ 3 จงัหวดัช�ยแดนภ�คใต ้ในส่วนของกระทรวง
อุตส�หกรรมได้มอบหม�ยง�นให้หน่วยง�นต่�งๆ ใน 
สังกัด ได้แก่ สถ�บันอ�ห�ร กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม 
เพื่อดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ในก�รส่งเสริมและสนับสนุน 
ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรมฮ�ล�ล ได้แก่ กิจกรรมเงิน
อดุหนนุก�รดำ�เนนิง�นของคณะกรรมก�รกล�งอสิล�มแหง่

ประเทศไทย ในก�รตรวจรับรองม�ตรฐ�นฮ�ล�ล ก�รพัฒน�
ศักยภ�พด้�นก�รรับรองฮ�ล�ลในภูมิภ�ค ก�รเตรียม 
คว�มพร้อมผู้ประกอบก�รและวิส�หกิจชุมชุน เพื่อเข้�สู่
ระบบม�ตรฐ�นอตุส�หกรรมฮ�ล�ล ตลอดจนก�รสง่เสรมิ
พัฒน�อุตส�หกรรมฮ�ล�ล SMEs ที่ไม่ใช่อ�ห�ร 

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงอุตส�หกรรมได้กล่�วย้ำ�ว่� 
ในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมและธุรกิจฮ�ล�ล จำ�เป็นต้อง
ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พในก�รผลิตและ 
ก�รตล�ด โดยมุง่พฒัน�วตัถดุบิใหม้คีณุภ�พและมปีรมิ�ณ
เพียงพอต่อก�รใช้ในอุตส�หกรรม รวมถึงก�รพัฒน� 
ผู้ประกอบก�รให้มีคว�มเข้มแข็งท้ังด้�นคว�มรู้คว�มส�ม�รถ  
ตลอดจนให้คว�มสำ�คัญในก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้แก่
ผลิตภัณฑ์เพื่อก�รส่งออก นอกจ�กนี้ยังจำ�เป็นต้องให้
คว�มสำ�คญัในก�รสร�้งคว�มรว่มมอืกบัประเทศเพือ่นบ�้น 
เพื่อช่วยสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่อุตส�หกรรมฮ�ล�ลใน
ภมูภิ�ค ซึง่ต�มยทุธศ�สตรไ์ดก้ำ�หนดส�ข�เป�้หม�ยหลกั  
ได้แก่ อ�ห�รและเครื่องดื่ม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
เครือ่งสำ�อ�ง เวชภณัฑ ์สมนุไพร ร�้นอ�ห�ร ธรุกจิทอ่งเทีย่ว  
โรงแรม สถ�นพย�บ�ล สป� เป็นต้น
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ผู้เขียนมีคว�มเห็นว่� เป็นเรื่องปกติในก�รค้�ข�ย
เพ่ือส่งออกไปต่�งประเทศในทุกประเภทอุตส�หกรรม 
ลูกค้�มักจะมีเงื่อนไขเฉพ�ะให้ผู้ประกอบก�รผลิตสินค้�
และบริก�รต�มเงื่อนไข เช่น 

- อุตส�หกรรมอ�ห�รได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น 
GMP, HACCP ISO 14001 และ ISO 9001 เป็นต้น

- อตุส�หกรรมย�นยนตไ์ดรั้บก�รรับรองม�ตรฐ�น  
ISO/TS 16949 ISO14001 และ ISO 9001 เป็นต้น

 ดังนั้นห�กต้องก�รเปิดตล�ดสินค้�และบริก�ร 
กับโลกมุสลิม เงื่อนไขหลักที่ต้องเพิ่มอีกหนึ่งม�ตรฐ�น 
คือ ม�ตรฐ�น  เพื่อให้สินค�้และบริก�รได้ส่วนแบ่ง
ตล�ดใหม่ที่ใหญ่ม�กที่สุดในโลกตล�ดหนึ่ง 

ภาคบริการฮาลาล หมายถึง การบริการต่างๆ  
ถกูตอ้งตามศาสนาอสิลาม เชน่ ธรุกจิก�รทอ่งเทีย่ว ธน�ค�ร  
โรงแรม ห้�งสรรพสินค้� และสถ�นพย�บ�ล เป็นต้น  
ก�รดำ�เนินก�รภ�คบริก�รให้ฮ�ล�ลมักจะควบคู่กับต้อง
มีร้�นอ�ห�รฮ�ล�ล และจัดสถ�นที่อำ�นวยคว�มสะดวก 
ในก�รละหม�ด เป็นต้น 

ผลจ�กก�รรวมตัว เป็นตล�ดอ�เซียนทำ �ให้ 
ผู้ประกอบก�รหล�ยร�ยทั้งที่เป็นมุสลิม และบุคคลทั่วไป 
ให้คว�มสำ�คัญกับลูกค้�มุสลิม เพ่ือดึงดูดและสร้�งท�งเลือก 
ให้มุสลิมทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ม�ใช้บริก�รใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง เช่น

1. โรงแรม/รีสอร์ท ผู้ประกอบก�รมุสลิมลงทุน
สร้�งโรงแรมหรูฮ�ล�ลชั้นนำ�ของเมืองไทยแห่งแรก ตั้งอยู่ 
บนถนนร�มคำ�แหง เพือ่เจ�ะกลุ่มตล�ดมสุลมิทัง้ในประเทศ 

 โรงแรม อัล เมรอซ โฮเต็ล แบงค็อก - กรุงเทพฯ

และต�่งประเทศ ล�่สดุเปดิตวั โรงแรม อลั เมรอซ โฮเตล็  
แบงคอ็ก -กรงุเทพฯ โรงแรมใหญ ่หรหูร� ทกุอย�่งฮ�ล�ล  
มีห้องพักถึง 242 ห้อง และมีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก 
ทกุอย�่งครบครนั หรอืโรงแรมรเีจน้ท ์ย�่นถนนร�มคำ�แหง  
รีเจน้ทถ์นนง�มวงศ์ว�น และรีเจน้ทล์อร์จ ลำ�ป�ง เปน็โรงแรม 
ทีผู้่ประกอบก�รเปน็มุสลมิ ซ่ึงเปน็ทีนิ่ยมของนักทอ่งเทีย่ว
มุสลิม และบุคคลทั่วไปในก�รใช้บริก�รเป็นอย�่งม�ก 

นอกจ�กนี้ยังมีโรงแรมบ�งแห่งที่ผู้ประกอบก�ร
ไม่ใช่มุสลิม แต่ให้คว�มสำ�คัญกับลูกค�้ที่เป็นมุสลิม โดย
จัดทำ�ห้องอ�ห�รฮ�ล�ล และ/หรือจัดสรรพื้นที่เป็นห้อง
ละหม�ด เชน่ โรงแรมเจ�้พระย�ป�รค์ รชัด� โรงแรมสวสิ  
โซเทล เลอคองคอรด์ และโรงแรมโนโวเทล กรงุเทพ อิมแพค็  
เมืองทองธ�นี เป็นต้น

2. ห้างสรรพสินคา้ชัน้นำา ใหค้ว�มสำ�คัญกับลกูค้� 
มุสลิมค่อนข้�งม�ก เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวมุสลิมจำ�นวนม�ก 
ให้ม�ท่องเที่ยวและใช้จ่�ยในเมืองไทยโดยจัดสรรพื้นที่ทำ�
หอ้งละหม�ด และมอี�ห�รฮ�ล�ลบรกิ�ร เชน่ เซน็ทรลัพล�ซ�่  
เวสต์เกต/พ�ร�ไดซ์พ�ร์ค/เซ็นทรัลเวิร์ล และเดอะแพลตทินัม  
แฟชั่นมอลล์ เป็นต้น

เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

3. ศนูยป์ระชุมแห่งชาต ิได้แก่ ศูนย์ประชมุแหง่ช�ต ิ
สิ ริ กิติ์ / ศูน ย์แสดงสิน ค้ �และก�รประชุม อิมแพ็ค  
เมืองทองธ�นี/ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทค เป็นต้น  
ล้วนแต่จัดสรรพื้นที่ทำ�ห้องละหม�ดทั้งสิ้น

ภาคบริการฮาลาล
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4. โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพย�บ�ลกรุงเทพ โรงพย�บ�ล 
สงขล�นครินทร์ และโรงพย�บ�ลจังหวัดในพื้นที่ภ�คใต้  
เปน็ตน้ เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกใหผู้้ปว่ย ญ�ตผู้ิปว่ย และ
มุสลิมที่ม�ใช้บริก�ร ส�ม�รถรับประท�นอ�ห�รที่ฮ�ล�ล 
และมีสถ�นที่ละหม�ดในโรงพย�บ�ลนั้นเลย สร้�งคว�ม
พึงพอใจให้ลูกค้�มุสลิมท้ังในและต่�งประเทศเป็นอย่�งม�ก 

5. การเงินการธนาคาร ประเทศไทยมีธน�ค�ร
อิสล�มแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยง�นรัฐวิส�หกิจ สังกัด
กระทรวงก�รคลัง มีส�ข�กระจ�ยทุกภูมิภ�คทั่วประเทศ 
เพ่ือรองรับก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินที่ถูกต้องต�มหลัก
ศ�สน�อิสล�ม

จะเห็นได้ว่� อุตส�หกรรมและบริก�รฮ�ล�ลมีข้อ 
ได้เปรียบอุตส�หกรรมอื่นๆ คือ มีลูกค้าที่เป็นมุสลิมและ 
ลูกค้าท่ีไม่ใช่มุสลิม เพียงแต่เพ่ิมบางอย่างลงไปเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของมุสลิม โดยการเพิ่มมาตรฐาน  
สำ�หรบัอตุส�หกรรมก�รผลติ และเพิม่ก�รจดัสรรสถ�นที ่
เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกในก�รละหม�ดพร้อมสถ�นท่ีอ�บน้ำ� 
ละหม�ด รวมท้ังมีร้�นอ�ห�รฮ�ล�ลบริก�ร สำ�หรับอุตส�หกรรม 
ก�รบริก�ร 

เงื่อนไขของการละหมาด 8 ประการ 
1. ตอ้งปร�ศจ�กสิง่สกปรก และตอ้งมนี้ำ�ละหม�ด 
2. ร่�งก�ย เครื่องนุ่งห่ม และสถ�นที่ละหม�ด 

ต้องสะอ�ด 
3. ต้องปกปิดเอ�เร�ะฮฺ (เอ�เร�ะฮคือ ก�รปกปิด

เรอืนร�่ง หรอือวยัวะพงึสงวน) กล�่วคอื ผูช้�ยตอ้งปดิตัง้แต่
สะดือถึงหัวเข�่ ผู้หญิงจะต้องปกปิดทั่วร่�งก�ยยกเว้นมือ 
และใบหน้� 

4. ต้องหันหน้�ไปท�งกิบลัต (สำ�หรับประเทศไทย 
ทิศกิบลัต จะอยู่ท�งทิศตะวันตก)

5. ต้องรู้ว่�ได้เวล�ละหม�ดแล้ว
6. ต้องรับว่�มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติก�รละหม�ด 
7. ต้องไม่ตั้งใจเปลี่ยนก�รละหม�ดเป็นอย�่งอื่น 
8. ต้องห่�งไกลจ�กสิ่งที่ทำ�ให้เสียละหม�ด 

การละหมาด
การละหมาด เปน็ก�รปฏิบตัศิ�สนกจิหลกัในศ�สน�

อิสล�ม วันละ 5 เวล� เรียกว�่ ละหม�ดฟัรฎู ละหม�ด  
หม�ยถงึ ก�รขอพร เม่ือละหม�ดมุสลิมทัว่โลกจะหนัหน�้ 
ไปท�งกิบลัต (กิบลัต คือทิศกะบะฮ์ หรือทิศของเมืองมักกะฮ์ใน 
ประเทศซ�อุดีอ�ระเบีย ถือว่�เป็นทิศท่ีมีคว�มสำ�คัญม�กกับ 
ช�วมสุลมิทัว่โลก เนือ่งจ�กทกุๆ ครัง้ทีช่�วมุสลิมละหม�ด  
หรือทำ�กิจกรรมท�งศ�สน�บ�งอย่�ง ช�วมุสลิมจะต้อง 
หันหน้�สู่ทิศกิบลัต สำ�หรับประเทศไทย ทิศกิบลัตจะอยู่ท�ง 
ทิศตะวันตก) 

ก�รละหม�ดเป็นก�รประกอบศ�สนกิจที่สำ�คัญย่ิง 
สำ�หรับมุสลิมทุกคนท่ีจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง และต�มเวล� 
ในแตล่ะวนั เพ่ือฝกึฝนใหเ้ปน็คนตรงตอ่เวล� มีคว�มอดทน  
และขัดเกล�จิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่ประพฤติสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดในท�งชั่วร้�ย ช�วไทยที่นับถือศ�สน�อิสล�มทุกคน 
ตอ้งปฏบิตัศิ�สนกจินีอ้ย�่งเครง่ครดั ดว้ยคว�มสงบ สำ�รวม  
เป็นกิจวัตรประจำ�วัน วันละ 5 เวล�ตลอดไป
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Thailand Halal Assembly 2015
นบัว�่เปน็โอก�สทองของนกัลงทนุทัว่โลกทีจ่ะหนัม� 

ลงทนุ เพือ่เพิม่ชอ่งท�งเปดิตล�ดโลกมสุลมิในก�รกระจ�ย 
สินค้�และบริก�ร ซึ่งในอน�คตตล�ดนี้จะมีก�รแข่งขัน
ท�งก�รค�้ทีร่นุแรงขึน้ ดว้ยเหตนุีร้ฐับ�ลไทยจงึมีนโยบ�ย 
สนับสนุนก�รขับเคลื่อนให้สินค้�ฮ�ล�ลของไทยก้�วสู่ 
ตล�ดโลกมสุลมิอย�่งเตม็ที ่ทำ�ใหห้นว่ยง�นต�่งๆ ทัง้ภ�ครฐั 
และภ�คเอกชนที่เกี่ยวข้องช่วยกันขับเคล่ือนกิจกรรม
ต่�งๆ เพื่อประช�สัมพันธ์คว�มพร้อมและศักยภ�พของ
ไทยด�้นสินค้� และบริก�รที่ฮ�ล�ลเพื่อก้�วสู่เวทีโลก ซึ่ง

ล่�สุดศูนย์วิทย�ศ�สตร์ฮ�ล�ล จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
คณะกรรมก�รกล�งอิสล�มแห่งประเทศไทย และสถ�บัน
ม�ตรฐ�นฮ�ล�ลแหง่ประเทศไทย รว่มเปน็เจ�้ภ�พจดัก�ร
ประชมุวชิ�ก�รและก�รแสดงสนิค�้น�น�ช�ต ิ“Thailand 
Halal Assembly 2015” เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและ
นวัตกรรมฮ�ล�ล เพื่อเศรษฐกิจฮ�ล�ล เศรษฐกิจไทย
รุ่งเรือง โดยรัฐบ�ลตั้งเป้�ส่งเสริมธุรกิจและก�รค้�ฮ�ล�ล  
ก�้วขึ้นสู่อันดับ 1 ใน 5 ภ�ยในปี 2562 ซึ่งง�นจัดขึ้น 
ระหว่�งวันที่ 25 - 27 ธันว�คม 2558 ณ ศูนย์ก�รประชุม
แห่งช�ติสิริกิติ์ 

รศ.ดร.วนิยั ดะหล์นั ผูอ้ำานวยการศนูยว์ทิยาศาสตร์
ฮาลาล จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และประธานการจดังาน 
“Thailand Halal Assembly 2015” กลา่ววา่ “หลังจ�ก 
ประสบคว�มสำ�เรจ็เปน็อย�่งสงูจ�กก�รจดัง�น Thailand  
Halal Assembly เมื่อปีก่อน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก 
ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ฮ�ล�ล จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  

คณะกรรมก�รกล�งอิสล�มแห่งประเทศไทย และสถ�บัน
ม�ตรฐ�นฮ�ล�ลแห่งประเทศไทย และสถ�บันม�ตรฐ�น 
ฮ�ล�ลแหง่ประเทศไทย จงึรว่มเปน็เจ้�ภ�พจดัก�รประชมุ
วิช�ก�รและก�รแสดงสินค้�น�น�ช�ติ ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2 
ในชือ่ง�น “Thailand Halal Assembly 2015” เพือ่แสดง
ถึงวัฒนธรรมและนวัตกรรมฮ�ล�ล เพื่อเศรษฐกิจฮ�ล�ล  

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2015
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เศรษฐกจิไทยรุง่เรอืง พร้อมทัง้ศกัยภ�พของกจิก�รฮ�ล�ล 
ประเทศไทย ให้ประช�คมโลกได้รับรู้” โดยภ�ยในง�น 
ประกอบด้วยนิทรรศก�รดิจิทัลวิทย�ศ�สตร์ฮ�ล�ล 
นทิรรศก�รจำ�ลองหอ้งปฏิบตักิ�ร ก�รจบัคู่เจรจ�ท�งธรุกจิ 
ฮ�ล�ล ก�รประชุมองค์กรรับรองฮ�ล�ลน�น�ช�ติ  
ง�นประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติด้�นวิทย�ศ�สตร์อุตส�หกรรม 
และธรุกจิ ครัง้ที ่8 (HASIB 8th) ก�รเสวน�ในหวัขอ้ต่�งๆ  
โดยนักวิช�ก�รและนักวิทย�ศ�สตร์จ�กประเทศเยอรมนี  
สวติเซอร์แลนด ์และประเทศยโุรปอืน่ๆ รวมถงึก�รแสดง
ศิลปวัฒนธรรมมุสลิมอีกม�กม�ย 

ง�นแสดงสนิค้� Halal Expo ซ่ึงได้รวบรวมสนิค้� 
ผลิตภัณฑ์และบริก�รฮ�ล�ลทั้งไทยและต่�งประเทศกว่� 
200 บูธ ทั้งในเอเชีย แอฟริก� ยุโรป สหรัฐอเมริก� ให้ 
ผู้ร่วมง�นได้เลือกซื้อ ต่อยอดตล�ดโลกอ�ห�รฮ�ล�ล  
พร้อมไฮไลท์พิเศษ คือ ก�รเปิดตัวฐ�นข้อมูลวัตถุดิบ 
ฮ�ล�ลใช้ชื่อว่� H4E หรือ Halal Number for E 
Number เป็นก�รเพิ่มฐ�นข้อมูล Halal Number เพื่อ
เป็นช่องท�งในก�รตัดสินใจของผู้ประกอบก�รที่ต้องก�ร
วัตถุดิบฮ�ล�ล

ฐานขอ้มลูวตัถดุบิฮาลาลใชช้ือ่วา่ H4E หรอื Halal  
Number for E Number เป็นก�รเพิ่มฐ�นข้อมูล  
Halal Number เพื่อเป็นช่องท�งในก�รตัดสินใจของ 
ผู้ประกอบก�รที่ต้องก�รวัตถุดิบฮ�ล�ล โดยปกติใน
อตุส�หกรรมทัว่ไป สว่นใหญจ่ะรูจ้กั E Number แตใ่นกรณี 
ของผลิตภัณฑ์ฮ�ล�ล จะนำ� E Number ม�ใช้โดยตรง
ไม่ได้ เพร�ะบ�งตัวไม่ฮ�ล�ล ต้องปรับปรุงข้อมูลขึ้นใหม่ 
เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนอุตส�หกรรมฮ�ล�ล ดังนั้นจะต้อง 
ห�ฐ�นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับอุตส�หกรรมฮ�ล�ล โดย
เรียกว�่ H Number หรือ H for E ก็คือ จะต้องนำ� H  
เข้�ม�ทดแทน E ให้ได้ทั้งหมด

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่�วในง�นแถลงข่�วเม่ือวันศุกร์ 
ที่ 27 พฤศจิก�ยน 2558 ณ มัสยิดย�มีอุลค็อยรียะห์  
เขตร�ชเทว ี(บ�้นครวั) ตอนหนึง่ว�่ “ปจัจบุนัตล�ดอ�ห�ร 
ฮ�ล�ลโลกมีมูลค่�กว่� 1.2 ล้�นล้�นเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ขณะท่ี 
ประเทศไทยส่งออกหากเทียบสัดส่วนแล้วไม่ถึงร้อยละ 
0.5 นั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสเติบโตอีกมาก และ
เมือ่พิจารณาจากตลาดอาหารฮาลาลโลก แมต้ลาดมุสลิม
จะมีประมาณร้อยละ 20 ของตลาดโลก แต่นับจากนี้ไป
ตลาดฮาลาลจะขยายไปในตลาดทีม่ใิชม่สุลมิมากขึน้ โดย
กล�่วกนัว�่อ�จขย�ยไปถงึรอ้ยละ 89 ของตล�ดอ�ห�รโลก 
หรือครอบคลุมประช�กรถึง 6,400 ล�้นคนจ�กประช�กร

ทั้งโลก 7,200 ล้�นคน ไม่ใช่จำ�กัดเฉพ�ะตล�ดมุสลิม 
1,800 ล�้นคนเท�่นัน้ ซึง่หม�ยคว�มว�่ตล�ดอ�ห�รฮ�ล�ล 
ในอน�คตจะเป็นตล�ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

ผู้เขียนมองว่ามาตรฐาน  นอกจากจะเป็นกุญแจ 
ดอกแรกท่ีสำาคัญในการเปิดตลาดการค้ากับโลกมุสลิมแล้ว 
ต่อไปลูกค้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน  ได้แก่ 
คนทัง้โลกทีต่อ้งการอาหารทีส่ะอาดถกูหลักอนามยัมคีวาม 
ปลอดภัยในทุกข้ันตอนการผลิต ถึงเวล�แล้วท่ีนักลงทุนไทย 
ต้องหันม�ศึกษ�และดำ�เนินก�รอย่�งจริงจัง เกี่ยวกับ
ม�ตรฐ�น  ก่อนทีต่ล�ดน้ีจะมีก�รแขง่ขนัอย่�งรนุแรง
ในอน�คต พร้อมนำ�กุญแจดอกน้ีไปเปิดประตูตล�ดโลก
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มุสลิมเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งก�รตล�ด โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ 
ท่ีประเทศไทยมีศักยภ�พในก�รผลิตจ�กใช้วัตถุดิบในประเทศ 
ใหม้มีลูค�่เพิม่ และอตุส�หกรรมบริก�รด�้นก�รทอ่งเทีย่ว 
โรงแรม และสถ�นพย�บ�ล เปน็ตน้ โดยบรูณาการสิง่ทีม่อียู ่
และเพ่ิมสิ่งจำาเป็นบางอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดมสุลมิ ผลทีจ่ะไดใ้นการลงทนุนีค้อื ผลประโยชน์ 
อย่างมหาศาล เป็นท้ังการสร้างอาชีพให้คนไทย ได้ส่วนแบ่ง 
ตลาดทางการคา้ และสรา้งรายไดใ้ห้ประเทศชาตอิย่างเป็น 
รูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป 

ที่มา  - http://www.thaigov.go.th/indevx.php/th/
   government-th1/item/98585-id98585.html

- http://www.publicpostonline.net/6159
- http://www.newsplus.co.th/89006#sthash.
 8kooeCqb.dpuf
- https://th.wikipedia.org/wiki
- http://www.cps.chula.ac.th/cps/pop_info/tha/
 Newsletter-2553/news/news_th_73-075.pdf
- http://www.pewforum.org/2009/10/07/
 mapping-the-global-muslim-population/
- http://www.thaigov.go.th/index.php/th/
 news-ministry/2012-08-15-09-45-02/item/94765
- http://www.lib.ru.ac.th/journal/prayer1.html
- http://qmrta.net/halal.htm

งาน Thailand Halal Assembly 2015
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ในแวดวงอุตสาหกรรม หากนึกถึงนิคม 

อุตสาหกรรมชั้นนำา ต้องมีชื่อ “อมตะนคร” อยู่ใน 

ลำาดับต้นๆ ของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

ตามมาดว้ยชือ่ “อมตะซติี”้ และปจัจบุนั บรษิทั อมตะ  

คอร์ปอเรชัน จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำาด้าน 

การพัฒนาและบริหารเมืองอุตสาหกรรมครบวงจร

ในประเทศไทยและต่างประเทศ ครบรอบ 40 ปี 

กำาลังจะก้าวไปสู่การเป็นยิ่งกว่านิคมอุตสาหกรรม 

อมตะจะกลายเป็น “เมืองแห่งความสมบูรณ์” หรือ 

“Perfect City” ที่ประกอบไปด้วย 3 สิ่ง ได้แก่ 

ความสะดวกสบาย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความ

รวดเรว็ดา้นการใหบ้รกิารแบบครบวงจร (One Stop  

Service) รวมทั้งได้ตั้งเป้าหมายเพ่ิมจำานวน 

สถานประกอบการภายในนิคมฯ อมตะให้ครบ  

2,000 โรงงานภายในระยะเวลา 5 ปี 

นานาสาระ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

40 ปี “อมตะ”  
จากนิคมอุตสาหกรรม 
สู่ “Perfect City”

คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มบริษัทอมตะ กล่าวว่า นอกจากจะมุ่งสร้างรายได้ 
จากการขายและให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงงานแล้ว รายได้ 
ที่มีความสำาคัญทำาให้อมตะมีความแข็งแกร่งอีกทางหน่ึง 
คือ การสร้างรายได้ระยะยาว (Recurring Income) ที่ 
มาจากการพัฒนาธุรกิจด้านบริการและสาธารณูปโภค 
ทุกประเภท ที่มีความจำาเป็นต่อการประกอบกิจการ 
อตุสาหกรรมและการใชช้วีติ อาท ิน้ำาประปา ไฟฟา้ ระบบ 
โทรคมนาคม การขนส่ง การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ  
ซึ่งเป็นรายได้ที่มีการหมุนเวียนเข้ามาอย่างสม่ำาเสมอ  

คุณวิกรม กรมดิษฐ์  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอมตะ
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ลงทนุจากกำาไร และการนำาทีด่นิทีม่อียูม่าคดิเปน็เงนิลงทนุ 
หากมีการร่วมทุนแทนที่จะลงทุนด้วยเงินสด ซึ่งจะทำาให้
การบริหารจัดการเงินยั่งยืนกว่า 

สิ่งที่สอง คือ ต้องมองให้ไกล คือ มองล่วงหน้า  
ไม่ใช่สิบปี ยี่สิบปี แต่หมายถึงมองข้ามไปมากกว่านั้น 

และสิ่งสุดท้ายคือ ต้องมองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  
จะทำาอะไรต้องมีแผนวางไว้ แล้วค่อยๆ ก้าวเดิน เราเป็น
เรือเกลือที่ค่อยๆ เดิน แต่มั่นคง แผนพัฒนาของอมตะ 
วางไว้ล่วงหน้าสามสิบปี และเรายังคงค่อยๆ พัฒนาตาม 
แผนต่อไป อมตะ เราคือผู้กำาหนดอนาคตด้วยการมอง
การณ์ไกล” คุณวิกรมกล่าว

คณุวบิลูย ์กรมดษิฐ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ที ่
การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า นอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจแล้ว อมตะยังได้ 
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อป้อนเข้าสู่ภาค 
อุตสาหกรรม โดยมีแผนพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ

โรงงานทุกแห่งมีความจำาเป็นต้องใช้บริการ อมตะจึง 
ทำาหน้าที่ เป็นผู้บริหารจัดการครบวงจร เพื่อช่วยให้ 
ผู้ประกอบการโรงงานได้รับความสะดวกสบาย และ 
ประหยัดเวลาในการจัดหาทรัพยากร ในการประกอบ 
กิจการอุตสาหกรรม และการดำารงชีวิตของพนักงาน 
โรงงาน

“เคล็ดลับความสำาเร็จของอมตะ 

อย่างแรก คือ การมีวินัยทางการเงิน 

รู้จักบริหารจัดการกำาไรและหนี้สิน  

ลงทุนจากกำาไร และการนำาที่ดินที่มีอยู่ 

มาคิดเป็นเงินลงทุน”

“เคล็ดลับความสำาเร็จท่ีย่ังยืนของอมตะอย่างแรก คือ  
การมีวินัยทางการเงิน รู้จักบริหารจัดการกำาไรและหนี้สิน 
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รองรับด้านแรงงานฝีมือให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมภายใน
นิคมฯ อมตะ โดยความร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษา 
จัดหลักสูตรการฝึกงานระยะยาว รวมถึงการพยายาม
ผลักดันให้เกิดศูนย์วิจัยเพื่อวิเคราะห์ วิจัย เชื่อมโยง 
งานวิจัย เพื่อคิดค้นพัฒนาผลงานหรือผลผลิตของแต่ละ
บริษัท หรือแม้กระทั่งการสร้างเมืองวิทยาศาสตร์ เพื่อ 
ส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์ใกล้ชิดอุตสาหกรรม เพื่อการ
เติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

อมตะเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ดำาเนินตามแนวคิด
เมืองที่สมบูรณ์แบบ เน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาด  
เพื่อประหยัดทรัพยากรและพลังงาน การลดต้นทุน 
การผลิต ซึ่งเชื่อมั่นว่าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ จะ 
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ตอบสนองความ
ต้องการของธุรกิจต่างๆ ในอนาคตได้ 

“เป้าหมายของอมตะไม่เพียงการวางแผนเพื่อทำา
ธุรกิจอุตสาหกรรม แต่อมตะพัฒนาธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น 
จนตอ่ยอดใหม้คีวามมัน่คงแขง็แกรง่ การบรหิารจดัการคน 
จึงเป็นเรื่องสำาคัญในการพัฒนาธุรกิจ และแรงงานเป็น
สิ่งสำาคัญที่ทำาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
หากโรงงานจะเลือกลงทุนก่อตั้งก็จะเลือกพื้นที่ที่มี 
ความพรอ้มในทกุๆ ดา้น ทัง้สาธารณูปโภค การคมนาคม
ไปจนถึงสาธารณสุข เมื่อพื้นที่ตอบโจทย์ได้” คุณวิบูลย์ 
กล่าว

“ศึกษาเพื่อจัดหาพื้นที่ 

สำาหรับการพัฒนาเพิ่มเติม  

ทั้งในประเทศเวียดนาม 

และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC  

อาทิ ประเทศเมียนมา”

สำาหรับการขยายธุรกิจของอมตะไปยังต่างประเทศ 
คือ การขยายโอกาสด้านการทำาธุรกิจและเพิ่มพื้นที่ด้าน 
การลงทุนให้แก่นักลงทุน จากปัจจุบันอมตะมีนิคม 
อุตสาหกรรมอยู่ในประเทศเวียดนาม 2 แห่ง ได้แก่  
อมตะ ซิตี้ เบียนหัว และอมตะ ซิตี้ ลองถั่น และใน
ระหวา่งนีก้ไ็ดม้กีารศกึษาเพือ่จดัหาพืน้ทีส่ำาหรบัการพฒันา
เพิ่มเติม ทั้งในประเทศเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้าน
ในกลุ่ม AEC อาทิ ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นอีกประเทศ
ที่ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ประเทศเวียดนามติดกับ 
มหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
การคมนาคม สามารถเดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ 
และการพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศของอมตะยึดรูปแบบ
การบริหารจัดการจากโมเดลหลักคือ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะในประเทศไทยทีมี่ประสบการณ์การทำางานมาแลว้ถึง  
40 ปี ภายใต้แนวคิดการพัฒนาอมตะให้เป็น “เมือง 
สมบูรณ์แบบ” 
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ในโอกาสที่ปี 2559 เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปีของ 

บีโอไอ ทีมงานวารสารส่งเสริมการลงทุน ได้มีโอกาส 

สัมภาษณ์คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์ อดีตรอง

เลขาธกิารบีโอไอ ซ่ึงการสัมภาษณใ์นวนัน้ัน ทมีงาน 

ได้ขอ้คดิทีด่ีๆ  หลายประการมาก จงึนำามาถา่ยทอด 

ในบทความต่อไปนี้

วารสารส่งเสริมการลงทุน ทีมงานขอทราบประวัติ 
การศึกษาของท่านว่ามีพ้ืนฐานการศึกษาในด้านใด ถึง
ประสบความสำาเร็จในการทำางานที่บีโอไอครับ

คุณจักก์ชัย ผมได้เข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย ที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย
จบการศกึษาไดรั้บปริญญาวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขา
ไฟฟ้ากำาลัง (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากนั้น ผมได้รับทุน
ของมูลนิธิ Fulbright ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับปริญญา Master of 

50 ปี บีโอไอ
สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล

คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน ์
อดีตรองเลขาธิการบีโอไอ

Science in Electrical Engineering University of 
Texas, Austin, Texas และไดร้บัเชญิใหเ้ปน็สมาชกิของ  
Tau Beta Pi (National Engineering Honor Society)  
และ Eta Kappa Nu (International Honor Society 
for Electrical Engineers)

คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์  

อดีตรองเลขาธิการบีโอไอ

คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน ์
อดีตรองเลขาธิการบีโอไอ
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หลังจากที่ผมได้ทำางานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ผม
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับสูงที่วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1  
เมื่อปี 2531

วารสารส่งเสริมการลงทุน ทีมงานได้รับทราบ 
มาก่อนว่า บีโอไอไม่ใช่ที่ทำางานแรกของท่าน ขออนุญาต
สอบถามท่านว่า ก่อนที่ท่านจะมาทำางานที่บีโอไอ ท่าน
เคยทำางานอยู่ที่ไหนมาก่อน เป็นหน่วยงานราชการหรือ
เอกชนครับ

คุณจักก์ชัย หากพูดถึงการทำางานของผม ผมขอ
ย้อนเวลากลับไปเล่าถึงช่วงระหว่างการศึกษา เริ่มต้นที่
ภายหลังสำาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ปี 2503 แล้ว ผมได้เริ่มต้นการทำางานโดยเป็นข้าราชการ
ทีก่รมชลประทาน งานทีผ่มไดร้บัมอบหมายคอื ใหไ้ปรว่ม
ทำางานกับ บริษัท Sverdrup Parcel International ซึ่ง
เป็นบริษัทอเมริกันที่มีความชำานาญในงานก่อสร้างสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง โดยงานที่ผมได้รับมอบหมายในเวลานั้นก็
คอื ทำาหนา้ทีค่วบคุมงานกอ่สรา้งสายส่งไฟฟา้แรงสงู 230 
กิโลโวลต์ (KV) รอบกรุงเทพฯ และจากเขื่อนภูมิพลถึง

กรุงเทพฯ ซึ่งผมจำาได้ว่าอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม 2503 -
กรกฎาคม 2506

จากนั้น ในช่วงสิงหาคม 2506 - มีนาคม 2508  
ผมได้รับทุนของมูลนิธิ Fulbright ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือสำาเร็จการศึกษา  
ผมได้กลับมารับราชการท่ีกรมชลประทานอีกครั้ง โดย 
คร้ังน้ี ผมได้รับมอบหมายให้ไปทำางานท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
ดำารงตำาแหน่ง นายช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ทำาหน้าท่ีดูแลการบำารุงรักษาเคร่ืองจักรกลของกรมชลประทาน 
ใน 15 จังหวัดในภาคอีสาน

“ดร. อำ�นวย วีรวรรณ  

ซึ่งขณะนั้น ท�่นดำ�รงตำ�แหน่ง 

เลข�ธิก�รบีโอไอ  

ซึ่งผมคิดว่�ท่�นคงพอใจผม  

จึงตกลงปลงใจรับโอนผมจ�ก

กรมชลประท�นม�ทำ�ง�นที่บีโอไอ”
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จนกระทัง่ ถึงชว่งสำาคัญทีส่ดุในชวีติผม เมือ่ป ี2510  
ผมได้รับโอกาสให้ไปสัมภาษณ์กับ ดร. อำานวย วีรวรรณ 
ซึ่งขณะนั้น ท่านดำารงตำาแหน่งเลขาธิการบีโอไอ ซึ่งผม
คิดว่าท่านคงพอใจผม จึงตกลงปลงใจรับโอนผมจาก
กรมชลประทานมาทำางานที่บีโอไอ ซ่ึงทุกวันน้ี ผมยังมี 
ความเคารพ และรำาลกึถงึพระคณุของ ดร. อำานวย วีรวรรณ  
เป็นอย่างมาก และหากมีเวลาว่าง ผมมักจะเข้าไปกราบ 
ท่านอยู่เสมอ ซึ่งภายหลังที่ท่านกรุณารับโอนผมแล้ว  
ผมก็ทำางานที่บีโอไอเป็นเวลา 32 ปี จนกระทั่งอายุครบ 
60 ปี และเกษียณราชการที่บีโอไอ เมื่อปี 2542 

วารสารส่งเสริมการลงทุน ภารกิจที่รับผิดชอบ ใน
ช่วงทำางานที่บีโอไอ เป็นอย่างไรบ้างครับ

คุณจักก์ชัย ผมเริ่มต้นการทำางานที่บีโอไอที่กอง
การช่าง ทำาหน้าที่พิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร 
เคร่ืองจักรและวัตถุดิบ ต่อมา ผมได้ย้ายไปอยู่กองตรวจสอบ  
ทำาหน้าที่ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กำาหนด 

หลังจากนั้นก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากอง 
ตรวจสอบพร้อมกับรักษาการเลขานุการกรม ผู้อำานวยการกอง 
สิทธิและประโยชน์ ผู้อำานวยการกองพัฒนาโครงการ  
ผู้ช่วยเลขาธิการ และรองเลขาธิการตามลำาดับจนเกษียณ
อายุราชการ

วารสารส่งเสริมการลงทุน ท่านมีความประทับใจ 
ในการทำางานที่บีโอไออย่างไรบ้างครับ

คุณจักก์ชัย ในความคิดของผม ผมคิดว่า บีโอไอ
เป็นเครี่องมือที่สำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ ที่เติบโตขึ้น 
มาจนถึงทุกวันน้ี ก็เกิดขึ้นด้วยการส่งเสริมของบีโอไอ 
แทบทัง้สิน้ เชน่ อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส ์
ทีไ่ทยเปน็ผูส้ง่ออกรายใหญข่องโลก รวมทัง้กจิการโรงแรม 
ที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลก็เป็นผลของการ 
ส่งเสริมจากบีโอไอเหมือนกัน

ผมมักเล่าให้หลายคนที่ใกล้ชิดผมฟังอยู่เสมอว่า  
ผมโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสทำางานในบีโอไอ ที่นี่ 
ทำาให้ผมได้มีโอกาสมองเห็นการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
อย่างใกล้ชิดตลอดมา ได้มีโอกาสทำางานร่วมกับคนเก่งๆ 
หลายคน ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการ หรือบุคลากรในระดับ
ตา่งๆ ทีว่นัน้ีลว้นเตบิโตมีตำาแหน่งหน้าทีก่ารงานสงู บคุคล
เหล่าน้ีสามารถทำาให้บีโอไอเป็นที่รู้จักและยอมรับกันโดย
ทั่วไปว่าเป็นหน่วยราชการที่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น งานในบีโอไอ ยังเปิดโอกาสให้ผม 
ไดพ้บและทำาความรูจ้กัคุน้เคยกบันกัลงทนุทัง้ชาวไทยและ
ตา่งประเทศอยา่งมากมาย ไดเ้ดนิทางไปพบปะกบันกัลงทนุ 
ในประเทศต่างๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ธุรกิจอุตสาหกรรม
ต่างๆ อย่างกว้างขวางอันเป็นประโยชน์กับตัวผมมาจนถึง
ทุกวันนี้ 

“สิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับชีวิตของผม 

ในบีโอไอคือ  

ช่วงที่ผมได้โยกย�้ยม�  

เป็นผู้อำ�นวยก�รกองพัฒน�โครงก�ร  

ซึ่งช่วยพัฒน�ให้ผม 

ต้องคิดนโยบ�ยที่จะผลักดัน 

และกระตุ้นก�รส่งเสริมก�รลงทุน”

วารสารส่งเสริมการลงทุน ท่านรับราชการอยู่ท่ีบีโอไอ  
มาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่ปี 2510 - 2542 ซึ่งมากกว่า  



INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 61

30 ปี รบกวนท่านเล่าถึงสิ่งดีๆ ที่ท่านได้รับจากบีโอไอ 
ให้พวกเราได้รับทราบกันบ้างครับ

คุณจักก์ชัย การรับราชการมีส่ิงหน่ึงท่ีทุกคนต้องเคย 
ประสบมาคือ การโยกย้ายตำาแหน่งหรือหน้าท่ีรับผิดชอบ  
งานทีบ่โีอไอในสมยัผม หลายๆ คนมกัคดิวา่ งานทีเ่กีย่วขอ้ง 
กับสิทธิประโยชน์เป็นงานที่ดี หากมีการโยกย้ายจากงาน 
เหล่านี้ไปสู่งานอื่น ก็มักจะมีข่าวไม่ดีกับบุคคลนั้นออกมา  
ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่เป็นความจริง แต่สำาหรับผมกล่าวได้ 
อย่างเต็มคำา และมักพูดย้ำาในสิ่งนี้อยู่เสมอว่า สิ่งที่ดีที่สุด 
สำาหรับชีวิตของผมในบีโอไอคือ ช่วงท่ีผมได้รับการโยกย้าย 
จากตำาแหน่งผู้อำานวยการกองสิทธิและประโยชน์ เป็น 
ผู้อำานวยการกองพัฒนาโครงการ ซึ่งงานที่กองพัฒนา 
โครงการ ช่วยพัฒนาให้ผมต้องคิดนโยบายที่จะผลักดัน 
และกระตุ้นการส่งเสริมการลงทุน ต้องออกไปพบปะ 
ทำาความรูจ้กักบันกัลงทนุทัว่โลก ตอ้งออกไปบรรยายชกัจงู 
การลงทุนและเสนอความคิดเห็นในเวทีต่างๆ มากมาย  
รวมถึงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา
ใหญ่ๆ หลายงาน เช่น งาน World Economic Forum  
ที่ เมือง Davos ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น  
จึงถือว่างานที่กองพัฒนาโครงการช่วยบ่มเพาะให้ผม 
มีประสบการณ์มากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ผมคิดว่าจะหาเรียน 
จากที่ไหนไม่ได้ ต้องมาทำางานที่บีโอไอเท่านั้น 

นอกจากนั้น ผมยังได้รับประสบการณ์แปลกใหม่
หลายอย่างในชีวิต ซึ่งก็มาจากการทำางานบีโอไอเช่นกัน  
ตัวอย่างเช่น บางคร้ังท่ีผมเดินทางไปในต่างประเทศ ผมได้รับ 
การต้อนรับอย่างดียิ่ง บางครั้งผู้เชิญก็ใช้เครื่องบินไอพ่น 
ส่วนตัวพาไปดูงานในที่ต่างๆ ซ่ึงในความรู้สึกของผม  
ผมไม่ได้ยินดีท ี่เขามารับรองเราอย่างดี แต่ทำาให้ผมที่มี
ความสนใจเรื่องเทคโนโลยีมากเป็นพิเศษอยู่แล้ว มีความ
รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มีโอกาสเห็นเทคโนโลยีแปลกๆ  
ใหม่ๆ ที่หาดูได้ยากในประเทศไทยของเราในเวลานั้น
มากกว่า นอกจากนั้นผมยังได้รับเชิญให้ไปเป็นกรรมการ
ในองค์กรระหว่างประเทศแห่งหน่ึงอีกด้วย ซ่ึงทั้งหมดนี้ 
มาจากการทำางานที่บีโอไอทั้งสิ้น

วารสารส่งเสริมการลงทุน พวกเราชาวบีโอไอ
ยอมรับอยู่เสมอว่า ท่านเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือ 
ของคนบโีอไอเปน็อยา่งยิง่ ขอใหท้า่นฝากขอ้คดิถงึบคุลากร 
บีโอไอปัจจุบันเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ครับ

คณุจกักช์ยั ในวาระครบรอบ 50 ป ีผมอยากจะเหน็ 
บีโอไอเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปเรื่อยๆ และผมมั่นใจว่า
บคุลากรของบโีอไอ จะชว่ยผลกัดนัใหอ้งคก์รแหง่นีเ้ตบิโต 
อยา่งมัน่คงตามทีผ่มหวงัไวไ้ด ้ขอ้คดิทีผ่มฝากถงึบคุลากร 
บีโอไอในปัจจุบันก็คือว่า “พวกท่านเป็นผู้โชคดีมากที่ได้ 
มีโอกาสทำางานในองค์กรแห่งนี้” แต่ความโชคดีเพียง
แค่นั้นยังไม่เพียงพอ ท่านยังต้องมีการพัฒนาตัวเองให้
ประสบความสำาเร็จให้มากยิ่งขึ้น สิ่งที่ผมคิดว่าจะช่วย 
ให้ท่านประสบความสำาเร็จนั้นคือ 

1. ตอ้งใฝห่าความรูเ้พิม่เตมิใหท้นัตอ่กาลเวลาเสมอ  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่คอืความรูเ้กีย่วกบัเศรษฐกจิการลงทนุ
ซึง่จะชว่ยแนะนำาและใหบ้รกิารทีด่ตีอ่ผูม้าตดิตอ่ และสรา้ง
ความรู้สึกที่ดีต่อบีโอไอและตัวท่านได้

2. เผยแพรค่วามรูโ้ดยการรว่มเปน็วทิยากรในการ
ประชุมสัมมนาต่างๆ ให้มากที่สุด ซึ่งจะทำาให้เป็นที่รู้จัก

3. และสิ่งสำาคัญที่สุดที่จะทำาให้ได้รับการยอมรับ
และนับถือคือ คุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

สามสิง่นีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่ตวับคุลากรของบโีอไอ 
เอง ทัง้ในขณะทียั่งทำางานอยู่ทีบ่โีอไอและหลงัจากพน้จาก 
บีโอไอไปแล้ว
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คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ได้จบการสัมภาษณ์ใน
คำาถามสุดท้ายที่ประทับใจเราเป็นอย่างมาก

ทมีงานวารสารสง่เสรมิการลงทนุ ไดร้บัขอ้คดิตา่งๆ  
มากมายจากการสัมภาษณ์คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ใน 
วันนั้น ปัจจุบันคุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์ ยังมีสุขภาพ 
แข็งแรงมาก และยังคงทำางานอยู่ทุกวัน ซึ่งตัวท่าน 
เองในทุกวันน้ียังคงมีภารกิจมากมาย ที่ต้องปฏิบัติ 
ในระหว่างวันไม่แพ้ในช่วงที่ท่านยังรับราชการอยู่ หรือ
อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำา แต่ท่านก็สละเวลามาให้สัมภาษณ์
กับพวกเราได้

สุดท้าย ทีมงานวารสารส่งเสริมการลงทุนขอ 
ขอบพระคุณ คุณจกัก์ชยั พานิชพฒัน์ อดีตรองเลขาธิการ
บีโอไอ ที่ท่านสละเวลาอันมีค่า มาเล่าประสบการณ์ และ
แสดงความเหน็อันทรงคุณค่า เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ป ี 
บีโอไอ พวกเราขออาราธนาอำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
อำานวยพรให้คุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์ และครอบครัว มี
สุขภาพที่แข็งแรง และเป็นที่รักยิ่งของทุกคนตลอดไป 

งานในปัจจุบัน
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
✣ กรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำากัด
 (มหาชน)
✣ กรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำากัด (มหาชน)
✣ กรรมการ บรษิทั กนัยงอเิลคทริก จำากดั (มหาชน)
✣ ที่ปรึกษา บริษัท ฐิติกร จำากัด (มหาชน)

บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์
✣ ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิซั่น  

  เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
✣ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำากัด
✣ กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ 
 (ประเทศไทย) จำากัด
✣ กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง 
 (ประเทศไทย) จำากัด
✣ กรรมการ บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำากัด
✣ ที่ปรึกษา บริษัท Western Digital 
 (Thailand) Co., Ltd.

งานอื่นๆ
งานในปัจจุบัน
✣ นายกสมาคมสโมสรนักลงทุน 
✣ เหรัญญิก มูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งประเทศไทย 
✣ Member, SGS Certification Council

งานในอดีต
✣ กรรมการ - คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ
✣ กรรมการบริหาร - ศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์
 และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
✣ กรรมการ - คณะกรรมการบรหิารเขตอุตสาหกรรม
 ซอฟต์แวร์ ประเทศไทย
✣ กรรมการ- สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 แห่งประเทศไทย
✣ กรรมการ- การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
✣ กรรมการองค์กรไม่แสวงหากำาไรสากล PATH 
 ในสหรัฐอเมริกา
✣ กรรมการบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
 ประเทศไทย

ชีวิตหลังเกษียนอายุราชการของคุณจักก์ชัย พานิชพัฒน์ 
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

1 เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงจ�กขยะ 
(REFUSE DERIVED FUEL)

1.18 271.00 18 นครศรีธรรมร�ช

2 น�ยศักด� ทองรอง 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำ�มันป�ล์มดิบ 
และเมล็ดในป�ล์มอบแห้ง

1.12 300.00 65 อุบลร�ชธ�นี

3 ม�รุชู บุซซัน (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนเก�หลี - ญี่ปุ่น - สหรัฐฯ)

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง 1.1 8.00 12 เชียงใหม่

4 ไทยอุดม ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 1.16.3 50.00 12 ระนอง

5 เคมิลค์ โพรดักส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จ�กธัญพืช 1.17 35.00 42 สมุทรปร�ก�ร

6 ศแบงยั่งยืน อุบล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงจ�กขยะ
(REFUSE DERIVED FUEL)

1.18 115.00 15 พิจิตร

7 โรงสี ส.ชัยเจริญ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้�วส�รคัดคุณภ�พ 1.14 160.00 19 สุรินทร์

8 โรงสีข้�วสนธย�พืชผลไรซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้�วคัดคุณภ�พ 1.8 200.00 33 ร้อยเอ็ด

9 บีเอส เวิลด์ ฟู้ด จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ผลไม้แช่แข็ง 1.17 160.00 69 ชุมพร

10 ลพบุรีไบโอเอท�นอล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ก๊�ซชีวภ�พ 1.18 580.00 10 ลพบุรี

11 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อ�ห�รสัตว์ 1.6 528.70 40 บุรีรัมย์

12 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำ�กัด
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อ�ห�รสัตว์ 1.6 528.70 40 บุรีรัมย์

ภาวะส่งเสริมการลงทุน
รสสุคนธ์ สังข์ว�รี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนมีนาคม 2559
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

13 น�ยศุภชัย จินตน�เลิศ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำ�มันป�ล์มดิบ น้ำ�มันเมล็ดในป�ล์ม
และเมล็ดในป�ล์มอบแห้ง

1.12 364.40 65 สกลนคร

14 น�ยสมนึก แซ่โง้ว 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ย�งแท่ง/ย�งผสม (BLOCK RUBBER/
COMPOUND RUBBER)

1.16 462.70 260 สกลนคร

15 เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องดื่มจ�กพืชผักผลไม้
เช่น น้ำ�มะม่วง และน้ำ�อัลมอนด์

1.17 201.00 100 สมุทรส�คร

16 เชียงใหม่ ดร�ย ฟูดส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน - เก�หลี)

ใบช�อบแห้ง 1.11 4.09 20 เชียงใหม่

17 ยงวิศว์ เอ็นจินียริ่ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลไม้อบกรอบ 1.17 5.50 7 สมุทรปร�ก�ร

18 เจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร จำ�กัด (มห�ชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขย�ยพันธุ์กุ้ง 1.5 81.90 77 นครศรีธรรมร�ช

19 เถกิงอุตส�หกรรม 
สับปะรดกระป๋อง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำ�ผลไม้บรรจุภ�ชนะผนึก 1.17 164.00 14 ประจวบคีรีขันธ์

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน

1 แอร์โรว์ ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ท่อเหล็ก 2.14 20.00 25 ชลบุรี

2 ซีซี กล�ส คอร์ป จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

กระจกแปรรูป เช่น
TEMPERED GLASS และ
LAMINATED GLASS 

2.4.2 181.00 75 พระนครศรีอยุธย�

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

1 ช�วไทยซัน จำ�กัด
(ร่วมทุนบร�ซิล - แคน�ด� -
เซนต์คิตส์ และเนวิส)

เครื่องประดับ 3.8 19.48 100 กรุงเทพฯ

2 MR. SHENGYE ZHANG
(ร่วมทุนไทย - จีน - สหรัฐฯ) 

ร�กฟันเทียม 
(DENTAL IMPLANT)

3.11.1 10.00 4 ชลบุรี

3 MR. MARIO ALVES REBEHY
(หุ้นอิต�ลีทั้งสิ้น)

บริก�รออกแบบ และ
พัฒน�ผลิตภัณฑ์เชิงสร้�งสรรค์

3.9 5.00 5 เชียงใหม่

4 MR. PETER JOHN 
VANDERMEY
(ร่วมทุนไทย - นิวซีแลนด์) 

ผ้�ที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
เช่น NARROW FABRIC 
(WEBBING)

3.1.2.1 11.20 4 อุดรธ�นี

5 แพรนด�้ จิวเวลรี่ จำ�กัด (มห�ชน)
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ - 
สิงคโปร์)

เครื่องประดับและชิ้นส่วน 3.7 160.00 600 นครร�ชสีม�
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

6 ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ชุดน้ำ�ย�ตรวจยีน 
เช่น qRT-PCR kit specific 
for hsa-miR-320a in plasma

3.9 58.75 30 ปทุมธ�นี

7 แวสคิวล�ร์ อินโนเวชั่นส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ - มอริเชียส)

อุปกรณ์ขย�ยหลอดเลือดหัวใจ
(PTCA Balloon Catheter)

3.11 8.50 28 นนทบุรี

8 น�ยสุนทร ไกรตระกูล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผ้�ทอ 3.1 3.00 173 ขอนแก่น

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

1 ม�รูย�ซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนย�นพ�หนะ 
เช่น ร�งหัวฉีดน้ำ�มัน

4.8.17 39.00 16 ระยอง

2 เอเซียนไจเอนท์เทคโนโลยี จำ�กัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ และก�รซ่อมแซมแม่พิมพ์ 4.5 10.00 19 ฉะเชิงเทร�

3 ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต 
บอดี้ เวิร์ค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณ์จับยึด และก�รซ่อมแซม
อุปกรณ์จับยึดที่ผลิตเอง

4.2 15.00 5 ระยอง

4 ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต 
บอดี้ เวิร์ค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์และก�รซ่อมแซม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง 

4.2 95.00 12 ระยอง

5 โทไค เวลดิ้ง ออโตเมชั่น 
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเครื่องจักร 
เช่น CONTACT TIP 

4.5.2 16.50 3 ชลบุรี

6 น�ยศุภกฤต โฆษะวิสุทธิ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น
ลูกรีดสำ�หรับง�นโลหะ

4.2 25.00 20 ฉะเชิงเทร�

7 โทไค เวลดิ้ง ออโตเมชั่น 
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครื่องจักรที่มีก�รออกแบบ
ท�งวิศวกรรม เช่น AUTOMATION
SPOT WELDING MACHINE 

4.5.2 40.00 14 ชลบุรี

8 ฟูจิ หย�ง ลิฟต์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ลิฟท์ (ELEVATOR) 4.5.2 106.50 39 ฉะเชิงเทร�

9 ฮันซ่� อินเตอร์เทค จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

เครื่องจักรสำ�หรับง�นอุตส�หกรรม
เช่น หม้อน้ำ�สำ�หรับอุตส�หกรรม
เครื่องเขย่�หัวมัน เครื่องล�้งหัวมัน
เครื่องสับย่อยหัวมัน ชุดอบแป้ง 
และเครื่องควบคุมเครื่องจักร
อัตโนมัติ

4.5.2 17.70 69 นครร�ชสีม�

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

แบตเตอรี่สำ�หรับรถยนต์
HYBRID (PHEV)

4.8.3.1 73.30 11 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

11 เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนโลหะ เช่น SUS STIFFENER  
PLATE และ ALUMINIUM 
REINFORCING PLATE

4.1 10.10 33 พระนครศรีอยุธย�

12 ซีเอ็นเค แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ก�รเคลือบผิว 
(SURFACE TREATMENT)

4.2 211.00 13 ระยอง

13 ฟูจิ ซีล เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครื่องจักรสำ�หรับง�นอุตส�หกรรม
เช่น เครื่องประกอบฉล�กสินค้�
(SLEEVE LABELLING 
MACHINE หรือ SLEEVE 
APPLICATOR) และก�รซ่อมแซม
เครื่องจักรที่ผลิตเอง

4.5.2 35.00 16 ญี่ปุ่น

14 เค.เค.เกษตรกลก�รบ�้นโป่ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกล
ท�งก�รเกษตร เช่น HARVESTER 
และ DISK PLOUGH AND 
DISC HARROW

4.2 60.00 63 ร�ชบุรี

15 สย�มทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ROLLER 4.3
และ
6.12

16.00 40 ลำ�พูน 

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

1 ดีลลิ่งบ๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ฝรั่งเศส)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 12 กรุงเทพฯ

2 เน็กซ์ อินดัสตรี เอเชีย จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.32 7 กรุงเทพฯ

3 อีเว้นท์ ป๊อบ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

ซอฟต์แวร์ 5.7 10.00 8 กรุงเทพฯ

4 น�ยพลภัทร ทรงธัมจิตติ
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 4.00 7 กรุงเทพฯ

5 โอทีวี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 33 กรุงเทพฯ

6 MR. TAKAHIRO ISHIHAMA
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.00 11 กรุงเทพฯ

7 ทูน้อช จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 23 สมุทรปร�ก�ร

8 เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น
แอสเซมบลิ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วน HARD DISK DRIVE 
เช่น VOICE COIL MOTOR 

5.4.6 42.20 241 นครร�ชสีม�

9 ทีดีเค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

HAL MAGNET 5.5 157.70 45 พระนครศรีอยุธย�
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

10 บอสอัพ โซลูชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 8.00 9 นนทบุรี

11 MR. EMMANUEL GADAIX
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 7 กรุงเทพฯ

12 น�ยณัฐพงษ์ อังศุภศิริกุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ก�รออกแบบท�งอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONICS DESIGN)
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจ�กก�ร
ออกแบบท�งอิเล็กทรอนิกส์
เช่น SERVO CONTROLLER

5.6.2 10.00 5 กรุงเทพฯ

13 เจ เอส เทคโนโลยี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณ์โทรคมน�คม 
เช่น TRANSCEIVER 

5.5 2.00 15 นนทบุรี

14 นิปปอน ไซซิทส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 24.00 14 กรุงเทพฯ

15 MR. CHEE HAN WEN
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.60 14 กรุงเทพฯ

16 อินเทกร้�8ที จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.00 11 กรุงเทพฯ

17 เอส.เค.ที.กล�ส จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เก�หลีใต้)

ชิ้นส่วนกระจกสำ�หรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้�

5.3
และ
5.5

13.00 40 ชลบุรี

18 โซล�ร์ พีพีเอ็ม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผงเซลส์แสงอ�ทิตย์
(SOLAR MODULE) 

5.4.8 180.50 193 ชลบุรี

19 ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

PCBA และชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

5.4
และ 
5.5

557.20 569 ระยอง

20 โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - สิงคโปร์)

SEMICONDUCTOR 
เช่น HALL ELEMENT 
SENSOR

5.5 964.70 100 ปทุมธ�นี

21 น�ยพรหมไพโรจน์ เคน ไชยพร
(ร่วมทุนไทย - อิต�ลี)

พ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E - COMMERCE) 

5.8 2.00 5 กรุงเทพฯ

22 เคอีซี (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเก�หลีทั้งสิ้น)

SEMICONDUCTOR DEVICE 5.4.9 192.00 28 ลำ�พูน

23 MS. KHUMOETSILE 
P.SEAMONGANO 
(ร่วมทุนบอตสว�น� - เนเธอร์แลนด์) 

พ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8 2.00 10 กรุงเทพฯ

24 เอเชีย วัน คลิก จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.05 35 นนทบุรี

25 น�งส�วจุธ�ภัค ศิริเรศ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 2 กรุงเทพฯ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ
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(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

26 MR. GARETH DAVIES
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.50 10 กรุงเทพฯ

27 เจเนซิส อินทิเกรเต็ด โซลูชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.12 15 กรุงเทพฯ

28 MR. DAVID UHLENBROCK
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

พ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8 1.14 4 กรุงเทพฯ

29 สตูดิโอ พอร์ต้� จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น) 

ซอฟต์แวร์ 5.7 8.46 49 กรุงเทพฯ

30 พันซ์ เอเจนซี่ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 64.00 110 ภูเก็ต

31 MR. DIEGO SALA
(ร่วมทุนไทย - อิต�ลี)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.50 10 นนทบุรี

32 เวรัม ไอที โซลูชั่นส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี -
สวิสเซอร์แลนด์) 

ซอฟต์แวร์ 5.7 14.60 29 กรุงเทพฯ

33 MR. MARK NICHOLAS WALKER
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

ซอฟต์แวร์ 5.7 4.00 27 ชลบุรี

34 MR. MITSUMASA IKEDA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.50 13 กรุงเทพฯ

35 ช�ยซอฟท์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 6 กรุงเทพฯ

36 อิงค์เธอ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.99 17 กรุงเทพฯ

37 วันเดอร์พูล ไทย อีเล็คโทรนิค 
จำ�กัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ฮ่องกง)

LED LIGHTING 5.2 22.10 37 นครปฐม

38 ปร�นต์เวิร์คส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.00 21 เชียงใหม่

39 อ�บ�เทก (เอเชีย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสวิตเซอร์แลนด์ - อินเดีย)

ช้ินส่วน ELECTRONIC CONTROL 
AND MEASUREMENT 
สำ�หรับย�นพ�หนะ เช่น CONTACT
PAD FOR SWITCH CONTROL,
แม่พิมพ์ (MOULD AND DIE)

5.4.4
และ
4.5.2

76.00 845 สมุทรปร�ก�ร

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

ELECTRO-MAGNETIC 
PRODUCT เช่น ROTOR ASS'Y 
MAGNET

5.4.15 145.00 30 พระนครศรีอยุธย�
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

1 ท็อป ออฟ พล�สติก จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เก�หลีใต้)

ABS SHEET 6.6 29.20 12 ระยอง

2 ซีซีแอล ล�เบิล (ไทย) จำ�กัด
(หุ้นแคน�ด�ทั้งสิ้น)

ฉล�กสินค�้ (LABEL) 6.14.2 165.00 39 ฉะเชิงเทร�

3 เคน เทค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บรรจุภัณฑ์สำ�หรับชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (CARRIER TAPE)

6.6 19.30 2 พระนครศรีอยุธย�

4 พีวีทีเอ็ม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ส�รเคมีถนอมอ�ห�รหรือธัญพืช 6.1 56.50 30 ปทุมธ�นี

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

1 สิงห� แท็งเกอร์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

ขนส่งท�งเรือ 7.3 408.00 16 ไม่ระบุ

2 เอ็มพี ชูศักดิ์ ไบโอ-เพ�เวอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กเชื้อเพลิงชีวมวล 7.1 717.00 30 นครศรีธรรมร�ช

3 เอ็นทีพีที จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริษัทก�รค้�ระหว�่งประเทศ 7.6 9.40 6 ชลบุรี

4 น�ยอ�นุภ�พ ดิษยทัต 
(ร่วมทุนสเปน - เยอรมนี)

สนับสนุนก�รค้�และก�รลงทุน 7.7 8.00 4 ชลบุรี

5 โรจนะ อินดัสเตรียล  
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิตน้ำ�เพื่ออุตส�หกรรม 7.1 87.80 6 ระยอง

6 มิต�นิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทก�รค้�ระหว�่งประเทศ 7.6 90.40 11 กรุงเทพฯ

7 พรีเฟอร์เรนซ์ กรุ๊ป จำ�กัด
(หุ้นม�เลเซีย)

บริษัทก�รค้�ระหว�่งประเทศ 7.6 10.00 4 สมุทรปร�ก�ร

8 MR. KAI UWE RICHTER
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

สนับสนุนก�รค้�และก�รลงทุน
และก�รลงทุน

7.7 10.00 12 กรุงเทพฯ

9 เวิรล์ด ควอลิตี้ จำ�กัด 
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

สำ�นักง�นใหญ่ข�้มประเทศ 7.5 2.40 15 สระบุรี

10 เวิรล์ด ควอลิตี้ จำ�กัด 
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

บริษัทก�รค้�ระหว�่งประเทศ 7.6 21.20 15 สระบุรี

11 ก�เมซ่� (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสเปนทั้งสิ้น)

สนับสนุนก�รค้�และก�รลงทุน 7.7 11.90 13 กรุงเทพฯ

12 ว�ยเคเค เอพี (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)

บริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ 7.6 22.90 16 กรุงเทพฯ

13 เคซีเอฟ พลังง�นสีเขียว จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กก๊�ซชีวภ�พ 7.1 130.20 4 นครปฐม
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การจ้างงานไทย 
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ที่ตั้ง

14 สต�ร์ น�วี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 79.00 16 ไม่ระบุ

15 บุรีรัมย์เพ�เวอร์พลัส จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กเชื้อเพลิงชีวมวลและไอน้ำ� 7.1.1.2 607.40 36 บุรีรัมย์

16 บีเอสที เอลโทรม�ท 
เซ�ท์ อีส เอเชีย จำ�กัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

สนับสนุนก�รค้�และก�รลงทุน 7.7 4.00 5 กรุงเทพฯ

17 เหย่�คุน แมชชินเนอรี่ จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

บริษัทก�รค้�ระหว�่งประเทศ 7.6 11.00 8 ระยอง

18 MR. MATTHIEU MARIE 
BONNET
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สนับสนุนก�รค้�และก�รลงทุน 7.7 9.30 15 กรุงเทพฯ

19 ซันเท็น (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น - จีน)

สำ�นักง�นใหญ่ข้�มประเทศ 7.6 2.10 4 กรุงเทพฯ

20 อ�ชิโมริ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทก�รค้�ระหว�่งประเทศ 7.6 14.60 5 กรุงเทพฯ

21 MR. KEISUKE TOBE 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทก�รค้�ระหว�่งประเทศ 7.6 38.00 9 กรุงเทพฯ

22 MR. SATOSHI KUWAHARA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทก�รค้�ระหว�่งประเทศ 7.6 10.00 8 กรุงเทพฯ

23 อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พัฒน�อ�ค�รสำ�หรับโรงง�น
อุตส�หกรรม
และ/หรือคลังสินค�้

7.8 154.20 10 ชลบุรี

24 อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พัฒน�อ�ค�รสำ�หรับโรงง�น
อุตส�หกรรม
และ/หรือคลังสินค้�

7.8 263.80 - ชลบุรี

25 อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พัฒน�อ�ค�รสำ�หรับโรงง�น
อุตส�หกรรม
และ/หรือคลังสินค้�

7.8 595.90 - ชลบุรี

26 อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พัฒน�อ�ค�รสำ�หรับโรงง�น
อุตส�หกรรม
และ/หรือคลังสินค�้

7.8 226.60 - ชลบุรี

27 อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พัฒน�อ�ค�รสำ�หรับโรงง�น
อุตส�หกรรม
และ/หรือคลังสินค้�

7.8 799.90 - ชลบุรี

28 อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พัฒน�อ�ค�รสำ�หรับโรงง�น
อุตส�หกรรม
และ/หรือคลังสินค�้

7.8 110.80 - ชลบุรี

29 สย�มลัคกี้ม�รีน จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 100.00 19 ไม่ระบุ
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30 น�ยภ�พงศ์ ปร�โมช ณ อยุธย�
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนก�รค้�และก�รลงทุน 7.7 11.00 7 กรุงเทพฯ

31 เคียววะ พรีซิช่ัน (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ไต้หวัน)

บริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ 7.6 3.00 5 ชลบุรี

32 หยัง กี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ม�เลเซีย)

ศูนย์กระจ�ยสินค้�ระหว่�งประเทศ
ด้วยระบบที่ทันสมัย 

7.4.2 247.00 65 สมุทรปร�ก�ร

33 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

34 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

35 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

36 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

37 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

38 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

39 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 7)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

40 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 8)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

41 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 9)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

42 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 10)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

43 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 11)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ
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44 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 12)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

45 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 13)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

46 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 14)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

47 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 15)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

48 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 16)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

49 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 17)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

50 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 18)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

51 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 19)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

52 เอส.พี.อินเตอร์ ม�รีน จำ�กัด
(โครงก�รที่ 20)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 11.43 1 ไม่ระบุ

53 ควอลลีเทค จำ�กัด (มห�ชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริก�รทดสอบท�งวิทย�ศ�สตร์ 7.14 67.10 22 ชลบุรี

54 สุภ�วุฒิ อินดัสทรี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒน�ชิ้นส่วนย�นยนต์
และแม่พิมพ์

7.20 50.00 40 ชลบุรี

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม 13,454.70 5,531





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

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5329 4100 
โทรสาร 0 5329 4199
อีเมล : chmai@boi.go.th

(พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4438 4200 โทรสาร 0 4438 4299
อีเมล : korat@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
อีเมล : songkhla@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี)
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล : surat@boi.go.th

. สำนักงานในประเทศ .

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)
Fax : +86-20-8387-2700 Email : guangzhou@boi.go.th
LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard, 
3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.
Tel : +1 (0)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th 
MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office
Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni  Patel  Marg,
Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021
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                    
7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York, 
New York 10007, U.S.A.      
Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th
Website : www.thinkasiainvestthailand.com
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor, 
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan
Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th
PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France
Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th
SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,
97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea
Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : seoul@boi.go.th
SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate General, 2nd Floor, 
18 Wanshan Road, Changning Distriot, Shanghai 200336, P.R.C.
Tel : +86-21-6288-3030  Ext 828, 829 Fax :+86-21-6288-3030 Ext. 827 
Email : shanghai@boi.go.th
STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160
Email: stockholm@boi.go.th
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia
Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 
No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.
Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@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

. สำนักงานในตางประเทศ .

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต :  www.boi.go.th

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ส
ำน

ัก
งาน

ค
ณ

ะก
ร
ร
ม
ก
าร

ส
งเส

ร
ิม
ก
าร

ล
งท

ุน
w

w
w

.b
o
i.g

o
.th

ว า ร ส า ร ปที่ 27 ฉบับที่ 4 เมษายน 2559 www.boi.go.th

ว
าร

ส
าร

ส
งเส

ร
ิม
ก
าร

ล
งท

ุน
  ป

ท
ี่ 2

7
 ฉ

บ
ับ
ท
ี่ 4

 เม
ษ
าย

น
  2

5
5
9

สงเสริมการลงทุน
I N V E S T M E N T  P R O M O T I O N  J O U R N A L




