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เจ้าของ

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะที่ปรึกษา
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ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

คณะท�ำงานวารสารส่งเสริมการลงทุน
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นางสาวพรรณี
นางศุภิสรา
นายสุทธิเกตติ์
นางสุภาดา
นางสาวปิยะวรรณ
นางสาวฐนิตา
นายธรรมรัตน์
นางสาววรรณนิภา
นางอุทัยวรรณ
นางสาวยอดกมล
นางสาวนันทนาฏ
นางสาวสุวิดา
นายสถาปนา
นางสาววันทนา
นางสาวรัชนีกร
นางสาวศัลยา
นายศิรพันธ์

คณาสวัสดิ์
เช็งสุทธา
ชมพาน
ทัดพิทักษ์กุล
เครือเนตร
ขยันมาก
ศิริทรัพย์
รัตนพันธ์
พิภพไชยาสิทธิ์
วัฒนสุวกุล
สุธีรพจน์
กฤษณจินดา
ธัญวงษ์
พรหมบุญ
ทาตาล
ไพยช�ำนาญ
อักษรมัต
ยงวัฒนานันท์

กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการลงทุน

ศูนย์บริการลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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
BOI Application : BOI Thailand

ออกแบบและพิมพ์ที่

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

รั ฐ บาลได้ ย้� ำ เน้ น เกี่ ย วกั บ การเดิ น หน้ า ขั บ เคลื่ อ นประเทศ
เพือ่ เข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” นัน่ คือ การพัฒนาประเทศจากทีม่ รี ายได้
ระดับปานกลาง สู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูง โดยการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย “นวัตกรรม” และนั่นเอง จึงเป็นที่มาของ
“อุตสาหกรรม 4.0”
บีโอไอ กับ “อุตสาหกรรม 4.0” ค่อยๆ พัฒนาต่อยอดมาจาก
การตั้งต้นอุตสาหกรรม ดังนี้
• อุตสาหกรรม 1.0 ยุ ค การเกษตรแบบง่ า ย เพื่ อ ใช้ ภ ายใน
ประเทศ
• อุตสาหกรรม 2.0 ยุคการผลิตและแปรรูป เพื่อทดแทนการ
น�ำเข้า
• อุตสาหกรรม 3.0 ยุคอุตสาหกรรมหนัก เพื่อส่งออก
และล่าสุด อุตสาหกรรม 4.0 ยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
เพื่อก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง ขึ้นสู่การเป็น
ประเทศที่มีรายได้ระดับสูง
ซึ่งแน่นอนว่าการจะก้าวพ้นได้นั้น อุตสาหกรรมไทยจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง แทนการใช้แรงงานคน จึงจ�ำเป็นต้อง
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
มาตรการของบีโอไอที่จะช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไทย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีหลากหลายมาตรการที่ทยอย
ประกาศออกมาเป็นระยะๆ เช่น
(1) มาตรการให้สทิ ธิประโยชน์เพิม่ เติมตามคุณค่าของโครงการ
(2) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
(3) นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์
(4) โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย
		 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
		 และนวัตกรรม
สิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ซึง่ มีทงั้ การพัฒนา
เทคโนโลยีขั้นสูงและแรงงาน เนื้อหาที่น่าสนใจ ท่านสามารถอ่านได้
ภายในเล่ม
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สถานที่

10 พฤษภาคม 2559 เปิดแนวรุก - บุกลงทุน AEC : โรงแรมดุสิตปริ้นเซส
ชี้ช่องทางการลงทุนในตลาด
จังหวัดนครราชสีมา
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา
เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ และบรูไนฯ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กองส่งเสริมการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ

โทรศัพท์
0 2553 8210

11 – 14 พฤษภาคม Subcon Thailand 2016
2559

ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร อุตสาหกรรม (BUILD)

18 พฤษภาคม 2559 การด�ำเนินการเกี่ยวกับ
ส่วนสูญเสียจากการผลิต
จากวัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้น
หรือลดหย่อนอากรขาเข้า

โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
จังหวัดชลบุรี

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 0 3840 4900
จังหวัดชลบุรี

31 พฤษภาคม 2559 เสริมความแกร่งทางธุรกิจ
ด้วยสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
จังหวัดปทุมธานี

ส�ำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
การลงทุน

10 มิถุนายน 2559 ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทย
ก้าวหน้า

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ส�ำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
การลงทุน
จังหวัดนนทบุรี

0 2553 8111

19 – 26 มิถุนายน
2559

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

0 2553 8111 ต่อ 6108,
6163 และ 8339

M – TECH TOKYO 2015

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)

0 2553 8111 ต่อ 6108,
6163 และ 8339

0 2553 8237
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BOI มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
สุวิดา ธัญวงษ์

บีโอไอกับนโยบาย

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของธุรกิจไทย เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญ
อย่ า งมาก โดยเรื่ อ งนี้ ไ ด้ ถู ก บรรจุ ไ ว้ ใ นกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579)
ที่ ร ่ า งขึ้ น โดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีการก�ำหนด
วิสยั ทัศน์ของประเทศไทยไว้วา่ “ประเทศมีความมัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

6

วารสารส่งเสริมการลงทุน

ค�ำส�ำคัญ หรือ Key Word จากวิสยั ทัศน์ของประเทศ
ทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบีโอไอ ก็คอื ค�ำว่า มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากเอกสารของ สศช. “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน
ในที่นี้จึงขออธิบายความหมายของค�ำว่า “มั่งคั่ง” และ
“ยั่งยืน” ตามแนวทางของ สศช. ดังนี้
ประเทศมีความมัง่ คัง่ หมายถึง การทีป่ ระเทศไทย
มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สงู ความเหลือ่ มล�ำ้ ลดลง เศรษฐกิจมีความ
สามารถในการแข่งขันสูง มีการสร้างฐานเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งอนาคต เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและ
การคมนาคมในภูมิภาค และมีทุนที่สมบูรณ์พอที่จะ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
การเงิน เครือ่ งจักร สังคม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ประเทศมีความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สร้าง
ความเจริญและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี การผลิตและ
การบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับ
กฎระเบียบของประชาคมโลก คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม เอือ้ อาทร เสียสละ และมุง่ ประโยชน์สว่ นรวมอย่าง
ยั่งยืน ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อให้การพัฒนา
ในทุกระดับสมดุล มีเสถียรภาพ โดยยึดถือปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

จากวิสัยทัศน์ของประเทศ ได้น�ำมาสู่ (ร่าง) กรอบ
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้านด้วยกัน
โดย 1 ใน 6 ด้านนัน้ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยประเด็นส�ำคัญดังนี้
1. สมรรถนะทางเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ การรั ก ษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็น
ชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนา
นวั ต กรรม ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการ รวมถึงขจัดอุปสรรค และอ�ำนวยความ
สะดวกทางด้านโครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน
และด้านบุคลากร
2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ (ทัง้ เกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ)
3. พัฒนาผูป้ ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่
การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน พัฒนา SMEs และสินค้า
OTOP ให้ไปสูส่ ากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
ด้านการขนส่ง ความมั่นคงทางพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

“กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579)
จะช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง”
รัฐบาลปัจจุบนั ได้ให้ความส�ำคัญกับความต่อเนือ่ ง
ในการด�ำเนินการตามนโยบายประเทศเป็นอย่างมาก
และหวังว่ากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีนี้ จะช่วย
เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ต่อไป เพือ่ ให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า บีโอไอ
ได้นำ� แนวทางดังกล่าวทัง้ 6 ข้อ มาก�ำหนดนโยบายและ
มาตรการที่สอดรับกับทิศทางของประเทศ
ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ้น โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งนับถึงเดือนธันวาคม
2558 ได้มกี ารประชุมไปแล้วทัง้ สิน้ 3 ครัง้ หน้าทีท่ สี่ ำ� คัญ
ก็คือ การด�ำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน่ เอง ซึง่
บีโอไอได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดังกล่าว
รวมถึงคณะอนุกรรมการย่อยภายใต้การก�ำกับของ
คณะกรรมการชุดใหญ่ด้วย

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน

หากมองย้อนไปตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปี 2554
สถานการณ์ ก ารลงทุ น ในโลกและภู มิ ภ าค มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปมาก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในไทย
ทัง้ ในแง่การพัฒนาของไทย และการเกิดขึน้ ของประเทศ
คู่แข่งใหม่ๆ หลายเรื่องส่งผลต่อการลงทุนของไทย
ท� ำ ให้ บี โ อไอต้ อ งเปลี่ ย นแปลงยุ ท ธศาสตร์ ส ่ ง เสริ ม
การลงทุนของไทยครั้งใหญ่
นโยบายส่งเสริมการลงทุน 6 ประการตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในระยะ 7 ปี
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(พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2564) ได้ปรากฏอยู่ในประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3
ธันวาคม 2557 เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริม
การลงทุน และได้ก�ำหนดให้การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น เป็ น ภารกิ จ ส� ำ คั ญ ประการแรกของการ
ส่งเสริมการลงทุน กล่าวคือ
“ส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และ
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจน
ส่งเสริมการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม และการลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางเศรษฐกิจและสังคม”
จะเห็นได้วา่ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ คือหัวใจส�ำคัญทีย่ ทุ ธศาสตร์ของหน่วยงานรัฐ
ด้านเศรษฐกิจทุกแห่งต้องถือปฏิบตั ริ ว่ มกัน เพือ่ ยกระดับ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้
ประชาชนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ปัจจัยสำ�คัญของการสร้าง
การลงทุนที่มีคุณค่าคือ การลงทุน
ในเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ
และแรงงานทีม่ ที กั ษะและความเชีย่ วชาญ”
การเพิ่ม GDP ของประเทศ

ดัชนีชวี้ ดั ทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การขยายตัว
ของ GDP การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนรวม การส่งออก
สินค้า อัตราเงินเฟ้อ และดุลบัญชีสะพัดต่อ GDP จะเห็นได้วา่
การลงทุนเป็นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญประการหนึง่
แต่การลงทุนทีจ่ ะสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
หรือสร้าง GDP มีคุณค่าต่อประเทศจริงๆ ก็ต้องเป็นการ
ลงทุนที่มีคุณค่า
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วารสารส่งเสริมการลงทุน

อย่างไรจึงจะเป็นการลงทุนที่มีคุณค่า
หลักวิชาทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยส�ำคัญของการ
สร้างการลงทุนทีม่ คี ณ
ุ ค่า ก็คอื การลงทุนในเครือ่ งจักรทีด่ ี
มีประสิทธิภาพ และการมีแรงงานทีม่ ที กั ษะฝีมอื และความ
เชี่ยวชาญ ดังนั้นหากมีการลงทุนในเครื่องจักรที่ล้าสมัย
หรือการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝมี อื ย่อมไม่ใช่การลงทุน
ที่มีคุณค่า ที่จะสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตได้
แล้วจะท�ำอย่างไรเพือ่ สร้างสมดุลในการลงทุนให้แก่
ผู้ประกอบการ ในเรื่องการควบคุมต้นทุนและประโยชน์
ที่ประเทศจะได้รับ
ท�ำให้บโี อไอต้องมีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการ
ลงทุนที่มีคุณค่า ด้วยการเตรียมความพร้อมของปัจจัย
การลงทุน และการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี
ให้ความช่วยเหลือและอ�ำนวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ
เพื่อลดอุปสรรคในการลงทุน รวมถึงออกมาตรการต่างๆ
เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการลงทุนที่สร้างประโยชน์ให้
กับประเทศ และช่วยลดต้นทุนทางภาษีอย่างเหมาะสมด้วย
ในเวลาเดียวกัน
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มิใช่เรื่องง่ายเลย แต่บีโอไอ
ตระหนักดีว่า ภารกิจเหล่านี้มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
เราจึงพยายามใช้ทรัพยากรภายในองค์กรที่มีอยู่ท้ังหมด
เพื่อด�ำเนินงานอย่างสุดความสามารถ และพยายาม
ปรับปรุงให้มาตรการทีอ่ อกมานัน้ สนองตอบความต้องการ
ของธุรกิจที่มีความหลากหลายให้มากที่สุด

เพิ่มขีดความสามารถด้วยเครื่องมือบีโอไอ

บทบาทของบีโอไอในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กบั ภาคธุรกิจ ได้ถกู ก�ำหนดขึน้ หลากหลาย

หากมีการใช้เครื่องจักรเก่าอายุเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
จะไม่ได้รบั ยกเว้นภาษีนำ� เข้าเครือ่ งจักร เป็นต้น อย่างน้อย
ที่สุดหากเป็นเครื่องจักรใช้แล้วที่แม้มีอายุไม่เกิน 5 ปี
ก็ ต ้ อ งมี ใ บรั บ รองว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจั ก รยั ง ดี
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และราคาสมเหตุสมผล
ไม่เช่นนั้นจะส่งผลให้ได้นับเป็นเงินลงทุนส�ำหรับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สูงเกินจริง เป็นต้น
เมื่อผ่านหลักเกณฑ์การส่งเสริมฯ ในขั้นพื้นฐาน
กิจการดังกล่าวก็จะได้รับการส่งเสริมฯ แต่หากกิจการ
อยากได้รับสิทธิมากขึ้นกว่าเดิม บีโอไอก็มีมาตรการเสริม
ทีเ่ รียกว่า “มาตรการ Merit ด้านการพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขัน”

Merit ด้านการพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขัน

แนวทางด้วยกัน ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของธุรกิจว่าจะเหมาะสม
กับมาตรการแบบใด เริ่มจากหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการ
ส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ การสนับสนุนการใช้เครื่องจักร
ที่ทันสมัย
โดยหลักแล้ว โครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ควรใช้เครือ่ งจักรใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพดี เทคโนโลยีทนั สมัย
การใช้เครื่องจักรเก่า จึงควรเป็นการอนุโลมในบางกรณี
อย่างไรก็ตาม การลงทุนเครือ่ งจักรใหม่ทงั้ โครงการ
จะเป็นมูลค่าเงินลงทุนทีส่ งู มาก ดังนัน้ การก�ำหนดเงือ่ นไข
ให้ใช้แต่เครื่องจักรใหม่ทั้งโครงการ อาจเป็นอุปสรรค
ในการดึ ง ดู ด การลงทุ น ในกิ จ การที่ มี ค วามพิ เ ศษหรื อ
มีคณ
ุ ค่าในมิตอิ นื่ ๆ จึงมีการอนุโลมให้ใช้เครือ่ งจักรเก่าได้
เพียงแต่สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ หรือเงื่อนไขการใช้
ในโครงการจะเข้มงวดและจ�ำกัดกว่าการใช้เครือ่ งจักรใหม่
การใช้เครื่องจักรใหม่ จะได้รับสิทธิประโยชน์
ทั้งการนับเป็นเงินลงทุน ส�ำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลและการยกเว้นภาษีน�ำเข้าเครื่องจักร ในขณะที่
การใช้เครื่องจักรใช้แล้ว สิทธิประโยชน์จะด้อยกว่า เช่น

มาตรการของบีโอไอที่จะช่วยผลักดันให้โครงการ
ต่างๆ มีกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม
และบริการของประเทศมากกว่าหลักเกณฑ์การส่งเสริมฯ
พื้นฐาน เรียกว่า “มาตรการ Merit ด้านการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน”
ในอดีต บีโอไอมีการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เป็นพิเศษ แก่โครงการทีม่ กี ารลงทุนในด้านวิจยั และพัฒนา
เพิ่มเติมจากการลงทุนในโครงการปกติ และเรียกการ
ลงทุนดังกล่าวว่า เป็นการท�ำ STI ซึ่งย่อมาจาก “Skill,
Technology, Innovation” แต่ นั บ จากปี 2558
เป็นต้นมา การลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้
รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น จะถูกเรียกว่า
Merit ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน แต่กม็ ี
ขอบข่ายกว้างขึน้ กว่า STI เดิม เนือ่ งจากได้เพิม่ เติมกิจกรรม
“การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์” เป็นส่วนหนึ่ง
ของ Merit ด้วย
กิจการทีจ่ ะได้รบั สิทธิเพิม่ เติมตามมาตรการ Merit
ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน จะต้องมีการ
ใช้ จ ่ า ยหรื อ มี เ งิ น ลงทุ น ในขอบข่ า ยที่ ก� ำ หนดรวมแล้ ว
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ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำ ซึ่งหากท�ำได้ตามเกณฑ์ ก็จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ได้แก่ การขยายระยะเวลา
ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม และ
ได้รับการเพิ่มวงเงินในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
อย่างไรก็ตาม กฎหมายบีโอไอ ปัจจุบันไม่สามารถ
ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่โครงการใดเกิน
8 ปีได้ ดังนัน้ กิจการทีไ่ ด้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
8 ปีอยู่แล้ว จึงมิได้รับการขยายระยะเวลาเพิม่ เติม แต่ใน
อนาคต หากพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนได้รับการ

แก้ไขปรับปรุงตามที่บีโอไอเสนอ ก็มีโอกาสที่นักลงทุน
จะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
มากกว่า 8 ปี แต่จะเพิม่ ขึน้ เป็นเท่าไร และมีเงือ่ นไขอย่างไร
ต้องรอดูกันต่อไป

ประเภทกิจกรรมและการนับเงินลงทุน

บีโอไอก�ำหนดขอบข่ายการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย
ภายใต้มาตรการ Merit ด้านการพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันดังนี้

กิจกรรม Merit เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
1. การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งการด�ำเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อื่น
ในประเทศ หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ
2. การสนับสนุนกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝกึ อบรม
เฉพาะทาง สถาบันวิจยั หรือหน่วยงานของภาครัฐในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ
4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
5. การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู้มีสัญชาติไทย
ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ขั้นสูง และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ทัง้ การด�ำเนินการเอง หรือการว่าจ้างผูอ้ นื่ ในประเทศ
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
การนับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมข้อ 2.
ถึงข้อ 6. มีมูลค่าเท่ากันคือ ลงทุนเท่าไรได้วงเงินยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลกลับมาเท่านัน้ แต่ขอ้ 1. ลงเท่าไรได้
วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กลับมาสองเท่า เพราะ
เป็นที่ยอมรับว่าการลงทุนท�ำ R&D ไม่ว่าจะด้วยตัวเอง
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การนับเงินลงทุน/
ค่าใช้จ่าย (%)
200
100
100
100
100
100

ว่าจ้างหรือร่วมวิจัย ก็ล้วนเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง
ทัง้ สิน้ เป็นเรือ่ งยากและต้องใช้เวลา แต่สร้างคุณค่าให้กบั
โครงการเป็นอย่างมาก จึงให้นบั มูลค่าการลงทุนท�ำกิจกรรม
ในข้อ 1. สูงกว่าข้ออื่นๆ

เกณฑ์ขั้นต�่ำและสิทธิที่เพิ่มขึ้น
เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย (ภายใต้ 6 ข้อข้างต้น)
ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก
ร้อยละ 1 หรือไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท
แล้วแต่มูลค่าใดต�่ำกว่า
ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท
แล้วแต่มูลค่าใดต�่ำกว่า
ร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท
แล้วแต่มูลค่าใดต�่ำกว่า

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติม
ขยายระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 1 ปี
พร้อมวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
ขยายระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 2 ปี
พร้อมวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
ขยายระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 3 ปี
พร้อมวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม

จากตารางนี้ จะเห็นร้อยละขัน้ ต�ำ่ ของเงินลงทุนหรือ
ค่าใช้จา่ ยภายใต้กจิ กรรม 6 ข้อข้างต้น ทีจ่ ะท�ำให้โครงการ
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ได้รบั สิทธิเพิม่ เติม โดยเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่
และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ จะขยับขึ้นแบบขั้นบันได
ยิ่งมีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายมาก ก็ยิ่งได้รับสิทธิมาก
เพราะเงินลงทุนหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าว เป็นการสร้างคุณค่า
ให้กับโครงการเพิ่มมากขึ้น

ช่วงเปลี่ยนผ่านนโยบาย

เมือ่ ปี 2558 ทีผ่ า่ นมา เป็นช่วงเวลาทีน่ โยบายส่งเสริม
การลงทุนใหม่เพิ่งเริ่มบังคับใช้ (เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม
2558) อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การปรั บ เปลี่ ย นหลั ก เกณฑ์ ก าร
ส่งเสริมการลงทุนครั้งใหญ่ที่แตกต่างจากแนวทางเดิม
โดยสิ้นเชิง ท�ำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการ
เรียนรู้นโยบายใหม่
นอกจากนี้ ตลอดปี 2558 ทีผ่ า่ นมา บีโอไอได้ประกาศ
นโยบายพิเศษออกมาหลายนโยบายด้วยกัน ทีเ่ ด่นๆ ก็จะ
เป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ และมาตรการเร่งรัดการ
ลงทุน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก
ท�ำให้นักลงทุนอยู่ในช่วงของการศึกษาแนวทางการได้รับ
สิทธิประโยชน์ที่มากกว่าสิทธิพื้นฐานจากนโยบายพิเศษ
เหล่านี้

จนเมื่ อ เริ่ ม เข้ า ใจนโยบายในภาพรวมทั้ ง หมด
ประกอบกับบีโอไอได้เร่งออกค�ำชี้แจงประกอบมาตรการ
พิเศษต่างๆ ท�ำให้นักลงทุนเริ่มทยอยขอรับการส่งเสริมฯ
ตามมาตรการใหม่ๆ เพิม่ มากขึน้ รวมถึงมาตรการ Merit
ด้านพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ก็มีนักลงทุน
เริ่มติดต่อสอบถามแนวทางการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ
เข้ามาในช่วงนี้เพิ่มมากขึ้น หรือบางรายได้ยื่นขอรับการ
ส่งเสริมฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ
ดังนั้นตัวอย่างโครงการที่ท�ำ Merit ที่จะกล่าวถึง
ในบทความนี้ จะเน้นที่โครงการที่เพิ่งได้รับอนุมัติตาม
มาตรการ STI ล่าสุด ซึ่งเนื้อหาโครงการก็สอดคล้อง
กับแนวทางตามเกณฑ์ Merit เช่นกัน โครงการทีจ่ ะน�ำมาเล่า
ในที่นี้ เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับสิทธิตามเกณฑ์
STI เพราะต่อจากนีไ้ ป จะเริม่ เข้าสูโ่ หมดของกิจการทีข่ อรับ
การส่งเสริมฯ ตามเกณฑ์ Merit ใหม่อย่างเต็มตัว รวมถึง
เกณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน R&D ทีม่ คี วามคล้ายคลึง
กับเกณฑ์ Merit ด้วย ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงตัวอย่างโครงการที่ขอสิทธิ
เพิม่ ด้วยการท�ำ R&D ขอเรียนให้ทราบว่า ในการพิจารณา
ว่าโครงการใด สมควรได้รบั สิทธิเพิม่ เติมตามเกณฑ์ Merit
ด้านพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน บีโอไอไม่ได้เป็น
ผูพ้ จิ ารณาเพียงล�ำพัง แต่ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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มาช่วยพิจารณากลั่นกรองแผน ที่ผู้ประกอบการยื่น
เข้ามาว่า มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ สมควรที่จะ
ได้รับสิทธิเพิ่มเติมหรือไม่
คณะท�ำงานที่ว่านี้มีชื่อว่า “คณะท�ำงานพิจารณา
กลั่นกรองค�ำขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่า
ของโครงการ ด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และค�ำขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน เพื่อการวิจัยพัฒนา และออกแบบ
ทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ” ชื่อยาวมาก
เพราะคณะนีจ้ ะพิจารณาทัง้ มาตรการ Merit และมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น
เราจะเรียกสั้นๆ ว่า “คณะกลั่นกรองด้าน R&D”

โครงการทีท่ ำ� R&D เพือ่ ให้ได้รบั สิทธิเพิม่ เติม
ตัวอย่างโครงการที่ได้รับอนุมัติตามเกณฑ์ STI
ล่าสุด 2 รายเป็นการยืน่ ขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนสุดท้าย
ของปี 2557 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น Merit ในปี 2558
ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ ตามเกณฑ์ STI รายแรก
ได้ยนื่ แผนการท�ำวิจยั และพัฒนา เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและพัฒนาวัตถุดิบ ที่จะน�ำมาแปรรูปเป็นสินค้าหลัก
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ตามโครงการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการลงทุนสร้าง
โรงงานต้นแบบ ห้องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ เครือ่ งมือ
อุปกรณ์การวิจัย และจ้างทีมนักวิจัยที่จะดูแลโครงการ
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย มาร่วมงาน
กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอง
โครงการวิจยั ทีผ่ ขู้ อรับการส่งเสริมฯ รายนี้ ได้ยนื่ แผน
กับบีโอไอมีถงึ 4 โครงการด้วยกัน ซึง่ แต่ละโครงการ ผูข้ อรับ
การส่งเสริมฯ ก็ได้อธิบายรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์
งบประมาณ รายชื่ อ ที ม วิ จั ย พร้ อ มประสบการณ์
ของแต่ละท่าน เพื่อสื่อถึงความสามารถที่เชื่อมโยงกับ
การวิจยั ตามโครงการ ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ขัน้ ตอน
การวิจยั และพัฒนา เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการศึกษา
และผลที่คาดว่าจะได้รับ เรียกได้ว่ามีข้อมูลมาน�ำเสนอได้
ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียว
ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ ตามเกณฑ์ STI รายที่สอง
ได้ยื่นแผนการลงทุนด้าน R&D ใน 4 รูปแบบ ได้แก่
1)		การวิจัยและพัฒนาที่บริษัทจะร่วมด�ำเนินการ
กับหน่วยงานภาครัฐ
2)		การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเป็น
ผู ้ อ อกค่ า ใช้ จ ่ า ยให้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ

มาเป็นผูฝ้ กึ อบรมให้กบั บุคลากรของบริษทั โดยหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นผู้จัดหลักสูตรร่วมกับบริษัท
3)		การสนับสนุนสถาบันการศึกษา
4)		การสนั บ สนุ นสถาบั น วิ จัย โดยการบริ จ าค
เข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของ สวทช.
จุดเด่นจากแผนของรายที่สอง ที่ขอน�ำเสนอในที่นี้
ก็คอื การลงทุนหรือมีคา่ ใช้จา่ ยด้าน R&D ทีจ่ ะขอรับสิทธิ
เพิ่มเติมจากบีโอไอ ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ท่านสามารถท�ำกิจกรรมหลายด้านและ
น� ำ ผลรวมของเงิ น ลงทุ น หรื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยทุ ก กิ จ กรรม
มาค� ำ นวณหาร้ อ ยละขั้ น ต�่ ำ เที ย บกั บ ยอดขายรวมใน
3 ปีแรกของโครงการที่ขอรับสิทธิเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้
กิจกรรมด้าน R&D ในแผนทีจ่ ะท�ำ อาจเป็นความร่วมมือ
ระหว่างผู้ขอรับการส่งเสริมฯ กับหน่วยงานภาครัฐก็ได้
ไม่ว่าจะเป็นการท�ำ R&D หรือฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ขั้นสูง
ส� ำ หรั บการสนั บ สนุ นสถาบั น การศึ ก ษาที่ บ ริ ษัท
จะด�ำเนินการนัน้ เป็นการจัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกัน
โดยไม่ผา่ นหน่วยงานกลาง อย่างส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) แม้ในการเสนอครั้งนี้จะได้รับ
การอนุมตั ิ แต่กข็ อเรียนให้ทราบแนวทางการส่งเสริมฯ ว่า
ปัจจุบนั บีโอไอได้มคี วามร่วมมือกับ สอศ. และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อย่างใกล้ชิด โดย
ทั้ ง สองหน่ ว ยงานพยายามให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
การฝึ ก อบรมอย่ า งเป็ น มาตรฐาน จึ ง ประสงค์ จ ะให้
ผู้ประกอบการด�ำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับ
สอศ. และ สกอ. ด้วย
ในชั้นต้นอาจเป็นไปได้ว่า หากหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอย่างชัดเจน การจะพิจารณาโดยคณะกลัน่ กรองฯ
อาจท�ำได้เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว แต่หากหลักสูตร
มีประเด็นทีจ่ ะต้องพิจารณาค่อนข้างมาก บีโอไออาจจ�ำเป็น
ต้องได้รบั ความเห็นจาก สอศ. หรือ สกอ. ประกอบในการ
พิจารณา

“บีโอไอมีมาตรการที่สนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการเดิม
มีการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพ
สิ่งที่ทำ�อยู่เดิม
ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น”
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

นอกจากมาตรการ Merit ส�ำหรับกิจการทีล่ งทุนใหม่
ข้างต้นแล้ว บีโอไอยังมีมาตรการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจ
ที่ด�ำเนินกิจการอยู่เดิม ท�ำกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันอีกด้วย ซึ่งเรียกว่า “มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต”
บีโอไอได้ออกมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ที่ด�ำเนินกิจการอยู่เดิม หันมาปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล เพือ่ กระตุน้ ให้มกี ารน�ำเครือ่ งจักร
อัตโนมัติ มาใช้แทนการใช้แรงงานคนในกระบวนการผลิต
แบบเดิมๆ หรือปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรทีเ่ ป็นเทคโนโลยีเก่า
ล้าสมัย มาเป็นเครื่องจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีการผลิต
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ที่สูงขึ้น ท�ำให้กระบวนการผลิตที่ท�ำอยู่ดียิ่งขึ้น และ
อาจช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมถึงได้สนิ ค้าทีม่ มี ลู ค่าสูงขึน้
ซึ่งจะช่วยให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้
มาตรการนี้เป็น 1 ใน 3 มาตรการตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2557 เรือ่ งมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
โดยชื่อทางการของมาตรการนี้ก็คือ มาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งมาตรการภายใต้ประกาศ
ที่ 1/2557 ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับกิจการที่ด�ำเนินการอยู่เดิม ได้แก่ มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน เพื่อการวิจัยพัฒนาและออกแบบ
ทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ พูดง่ายๆ ก็คือ
มาตรการส่งเสริมให้กิจการที่ด�ำเนินการอยู่เดิม มีการ
วิจัย พัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต

มาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการปรับเปลีย่ น
เครื่องจักร มีหลักการที่ส�ำคัญดังนี้
1) มาตรการนี้บังคับใช้กับกิจการที่ด�ำเนินการ
อยูแ่ ล้ว ไม่วา่ ได้รบั การส่งเสริมฯ หรือไม่กต็ าม โดยกิจการ
ทีจ่ ะขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการนี้ จะต้องมีประเภท
กิจการตามบัญชีที่บีโอไอให้การส่งเสริม และต้องเป็น
กิจการที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย
กล่าวคือ เป็นกิจการในกลุ่ม A นั่นเอง
2) โครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนอยูเ่ ดิม จะ
ขอรับการส่งเสริมฯ ตามมาตรการนีไ้ ด้กต็ อ่ เมือ่ ระยะเวลา
การยกเว้ น หรื อ ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลสิ้ น สุ ด
ลงแล้ว
3) กิจการที่มายื่นขอรับการส่งเสริมฯ ต้องมีกรอบ
เงินลงทุนตามความหมายของบีโอไอเป็นตัวตั้งต้น เช่น
เครื่องจักร หรืออาคาร โดยไม่รวมค่าที่ดิน และทุน
14 วารสารส่งเสริมการลงทุน

หมุนเวียน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท แต่หากเป็น
SMEs ต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เพื่อมายื่นขอรับ
การส่งเสริมฯ และเป็นกรอบในการก�ำหนดทีม่ าของรายได้
จากกิจการที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ทัง้ นี้ คุณสมบัตขิ อง SMEs ก็คอื ต้องมีสนิ ทรัพย์
ถาวรสุทธิ (กรณีบริษัทจัดตั้งแล้ว) หรือขนาดการลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (กรณีจัดตั้งบริษัทใหม่
เพือ่ ยืน่ ขอรับการส่งเสริมฯ) ไม่เกิน 200 ล้านบาท และต้อง
ถือหุน้ โดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เป็นสัดส่วนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
4) จะต้ อ งเสนอแผนการลงทุ น ปรั บ เปลี่ ย น
เครือ่ งจักร เช่น การน�ำระบบอัตโนมัตมิ าใช้ในสายการผลิต
ที่มีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การติดตั้ง
หุ่นยนต์ หรือชุดป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ (Autoloader)
เป็นต้น โดยจะรวมอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องจักรอุปกรณ์
ในส่วนสนับสนุนได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม เช่น
ระบบไซโลอัตโนมัติ เป็นต้น แต่ไม่ใช่การปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรหรือเปลี่ยนอะไหล่เนื่องจากการเสื่อมสภาพ
ของเครื่องจักร
5) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรจะต้องเป็นไปตาม
ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงถึ ง ขี ด ความสามารถในการผลิ ต หรื อ
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่ดีขึ้น โดย
ก�ำหนดตัวชี้วัดดังนี้ (รายละเอียดสามารถหาอ่านได้
ในค�ำชี้แจงของประกาศที่ 1/2557 ที่ออกมาภายหลัง)
(1) ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต
(2) อัตราการได้มา (Yeild) เช่น การลดเวลา
ที่ใช้ต่อหน่วยการผลิต (Cycle Time)
เป็นต้น
(3) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตเชิงมูลค่า
และตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม
ของเครื่องจักร
6) สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการนี้
ได้แก่ การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร และการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี จากรายได้ของกิจการ

ทีด่ ำ� เนินการอยูเ่ ดิม ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุนเวียน) โดยเริม่ ระยะเวลาการได้รบั ยกเว้นภาษีฯ จาก
วันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริมฯ
7) จะต้องยื่นค�ำขอรับการส่งเสริมภายในปี 2560
และจะต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจาก
วันที่บีโอไอออกบัตรส่งเสริมฯ ให้

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการท�ำ
R&D

มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม
ให้กจิ การทีด่ ำ� เนินการอยูแ่ ล้ว (ทัง้ กิจการได้รบั การส่งเสริมฯ
อยูเ่ ดิมหรือไม่ได้รบั การส่งเสริมฯ และไม่มเี งือ่ นไขห้ามการ
ขอรับสิทธิเพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ) มีการลงทุน
เพื่อวิจัยและพัฒนา เช่น การลงทุนเพื่อให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติหรือการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบรุน่ ใหม่ เป็นต้น หรือออกแบบ
ทางวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น
การออกแบบกระบวนการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพดีขนึ้ หรือ
การลดของเสียจากการผลิต เป็นต้น
ประเภทเงิ น ลงทุ น และค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ อ ยู ่ ใ นข่ า ย
การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการนี้ จะแคบกว่า
กรณีการท�ำ Merit ด้านการพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขัน เพราะจุดเน้นคือ การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการตนเองให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับช่วงการผลิต หรือ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนด้านเทคโนโลยี อาจไม่
ตรงกับวัตถุประสงค์ของมาตรการ
ตัวอย่างของการลงทุนหรือการใช้จ่ายที่เข้าข่าย
ตามมาตรการนี้ ก็คือ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่ว่าจะด�ำเนินการเองหรือ
ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ รวมถึงค่าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ขั้นสูง (Advanced Technology Training) ที่ต่อเนื่อง
จากการวิจยั พัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรมเพือ่ ปรับปรุง

ประสิทธิภาพในกิจการทีข่ อรับสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติม
และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบั น วิ จั ย ของภาครั ฐ ไปปฏิ บั ติ ง านในภาคเอกชน
ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเอกชน เช่น โครงการ Talent Mobility
เป็นต้น ตลอดจนค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยี
ทีพ่ ฒ
ั นาจากแหล่งในประเทศ เพือ่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในสายการผลิตหรือการบริการ
หลักเกณฑ์ส�ำคัญคือ จะต้องมีการลงทุนหรือมี
ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นับจาก
วันทีย่ นื่ ขอรับการส่งเสริมฯ ในกรณีเป็น SMEs จะต้องลงทุน
หรือมีคา่ ใช้จา่ ยดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขาย
รวมใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ
ซึ่งหากมีเงินลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ ก็จะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่
มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริมฯ โดยวงเงินที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ คือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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“บีโอไอมุ่งเชื่อมโยงธุรกิจ
และสถาบันการศึกษา
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เพื่อสร้าง GDP ที่ดี ให้กับประเทศ”
สะพานเชื่อมโยงธุรกิจและสถาบันการศึกษา

การลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัย ถือเป็นการพัฒนา
ฝีมอื แรงงานไปด้วยอีกทางหนึง่ กล่าวคือ แรงงานทีต่ อ้ งใช้
เครื่องจักรดังกล่าวในกระบวนการผลิต ก็ต้องพัฒนา
ทักษะฝีมอื ตามไปด้วย เพือ่ ให้สามารถเข้าใจวิธกี ารใช้เครือ่ ง
และได้เรียนรู้พัฒนาการของเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กัน
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากรในลักษณะนี้
ไม่ใช่การเตรียมการล่วงหน้า ดังนั้นเมื่อภาคอุตสาหกรรม
มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว หรือมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
ประเทศเราจึ ง ประสบปั ญ หาขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี
ศักยภาพเพียงพอในการรองรับอุตสาหกรรมเหล่านั้น
บี โ อไอจึ ง ให้ ค วามส�ำ คั ญ ต่ อ บทบาทในการเป็ น
สะพานเชือ่ มโยงระหว่างภาคเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน และสถาบันการศึกษา ทัง้ ระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา เพื่อให้มีการผลิตบุคลากรที่สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
เป็นแรงงานที่ มี คุ ณ ภาพและมี ป ริ ม าณที่ เ พี ย งพอ ซึ่ ง
แรงงานที่ดีมีทักษะฝีมือ มีผลิตภาพที่ดี จะช่วยสร้าง
GDP ที่ดีให้กับประเทศ
บีโอไอก�ำหนดให้กจิ การทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ หากมี
ความร่วมมือกับภาควิชาการในโครงการ Talent Mobility,
Work-integrated Learning (WiL), สหกิจศึกษา และ
ทวิภาคี ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่สูงขึ้น โดยก�ำหนดไว้
16 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ภายใต้ ม าตรการ Merit เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถ
ในการแข่งขันในส่วนของการสนับสนุนสถาบันการศึกษา
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รวมถึ ง นโยบาย
ส่งเสริมคลัสเตอร์ ที่ก�ำหนดเงื่อนไขบังคับให้กิจการ
จะต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ที่อยู่
ในพื้นที่คลัสเตอร์
อย่างไรก็ตาม บีโอไอไม่ได้ปิดกั้นความร่วมมือ
ในรูปแบบอื่น ซึ่งจะมีคณะท�ำงานกลั่นกรองแผนความ
ร่วมมือกับภาควิชาการตามที่ผู้ประกอบการเสนอ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการ ไม่ว่าจะเป็น
Merit หรือคลัสเตอร์ก็ตาม
เพื่อให้เข้าใจถึงโครงการที่กล่าวมาแล้ว ผู้เขียน
ขอสรุปสาระส�ำคัญของโครงการที่จะช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านบุคลากร ดังต่อไปนี้

โครงการ “Talent Mobility”

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดตั้ง “ศูนย์อ�ำนวย
ความสะดวก Talent Mobility” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
“TM Clearing House” เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจยั ของรัฐ
ในการจัดหาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการของภาคเอกชน
โดยสถานประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จะเป็น
รายเล็กหรือรายใหญ่ก็ได้ และเป็นนิติบุคลไทยหรือ
ต่างชาติก็ได้
ประเภทของงานทีจ่ ะให้บคุ ลากร วทน. ไปปฏิบตั งิ าน
ในภาคการผลิตและบริการ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา
การแก้ปญ
ั หาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การวิเคราะห์ทดสอบ
และระบบมาตรฐาน และการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
จะต้องไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี

กรณี ท่ี ส ถานประกอบการใดได้ รั บ บุ ค ลากร
มาท�ำงานแล้ว จะต้องจ่าย “ค่าชดเชย” ให้กับหน่วยงาน
ต้นสังกัดของบุคลากรนัน้ ซึง่ ค่าชดเชยดังกล่าว อาจเป็นได้
ทั้ง ค่ า เสี ยโอกาสให้ กั บ ต้ น สั ง กั ด ที่ต ้ อ งเสี ย บุ คลากร
ในการไปรับงานที่สถานประกอบการ หรือเป็นค่าจ้าง
บุคลากรรายใหม่มาทดแทนรายเดิม หรือเป็นค่าจ้างเพิ่ม
ให้ กั บ อาจารย์ ท ่ า นอื่ น ที่ อ ยู ่ ใ นหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
ที่จะต้องท�ำงานเพิ่มขึ้น แทนอาจารย์ที่ออกไปรับงาน
ของสถานประกอบการนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2557 – 2558 ที่ผ่านมา
ซึง่ เป็นช่วงของการน�ำร่องโครงการ ถ้าผูเ้ ข้าร่วมเป็น SMEs
ที่มีคนสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 จะได้รับ
การสนับสนุนจาก สวทน. ในส่วนของเงินชดเชย โดย
ค�ำนวณจากฐานเงินเดือนของบุคลากร วทน. นัน้ ๆ คูณด้วย
1.5 เท่า แต่ก�ำหนดเพดานไว้ว่าต้องไม่เกิน 60,000 บาท/
คน/เดื อ น และเป็ น ไปตามสั ด ส่ ว นของระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานจริง

Work-integrated Learning (WiL)

Work-integrated Learning (WiL) เป็นโครงการ
ของ สวทน. ทีม่ งุ่ สร้างความร่วมมือระหว่างผูป้ ระกอบการ
และสถาบันการศึกษา โดยเมื่อผู้ประกอบการและสถาบัน
การศึกษาท�ำความตกลงร่วมมือจัดการศึกษาในรูปแบบ
WiL แล้ว สวทน. จะช่วยด�ำเนินการจัดท�ำบันทึกข้อ
ตกลง (MOU) ระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ สวทน. โรงงาน
และสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการรับรองให้กับนักเรียน
หรือนักศึกษาภายใต้โครงการ WiL
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดเตรียมหลักสูตรร่วมกับ
โรงงาน โดยจัดหาอาจารย์พี่เลี้ยงที่จะเข้าไปสอนและดูแล
นักศึกษาที่โรงงาน รวมถึงการวางแนวทางการท�ำงาน
ร่วมกันของอาจารย์พี่เลี้ยงและครูฝึกประจ�ำต�ำแหน่งงาน
ครูฝึกประจ�ำ Workshop ในขณะที่ทางโรงงานต้อง
จัดเตรียมต�ำแหน่งงานให้กับนักศึกษาตลอดหลักสูตร
จัดบุคลากรผู้ประสานงาน ผู้ดูแลการท�ำงาน ผู้ร่วมสอน

ผู้ดูแลการเงินการบัญชี เตรียมการเรื่องหอพัก ห้องเรียน
และสันทนาการ
มี ก ารจั ด การศึ ก ษาภาคปฏิ บั ติ แ ละวิ ช าเทคนิ ค
ที่โรงงาน และจัดการศึกษาวิชาสามัญที่สถาบันการศึกษา
โดยนักศึกษาจะต้องมีตารางการปฏิบตั งิ านเหมือนพนักงาน
ของโรงงาน ควบคูไ่ ปกับตารางเรียนของสถาบันการศึกษา
สุ ด ท้ า ย โรงงานและสถาบั น การศึ ก ษาจะต้ อ ง
ประชุมติดตามผลการเรียนและการท�ำงานร่วมกัน เพือ่ ให้
เป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร นอกจากนี้
ผลการประเมินจะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันระหว่าง
โรงงานกับสถาบันการศึกษา

สหกิจศึกษา และทวิภาคี

โครงการสหกิจศึกษาที่บีโอไอสนับสนุน ได้แก่
การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพ การด�ำเนินงานของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยนักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนพนักงานชั่วคราว ระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
ส�ำหรับโครงการทวิภาคีที่บีโอไอสนับสนุน ได้แก่
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.)
โดยการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องมีระยะเวลา
ไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของการจั ด การศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ
ของอาชีวศึกษา
ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่บีโอไอพยายามด�ำเนินการ
ให้ประสบกับผลส�ำเร็จโดยเร็ว และบีโอไอได้ประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ช่ ว ยกั น
ผลั ก ดั น ให้ ภ าคอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารของประเทศ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
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BOI มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
พลพัฒน์ นภาวรานนท์

บีในมุโมอไอ...
มองของ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาส
ร่วมงานกับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ นักวิชาการ
และนักบริหารชั้นแนวหน้าของประเทศไทย โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในคราวที่ ท ่ า นท� ำ หน้ า ที่ ป ระธาน
คณะท� ำ งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของภาคเอกชน
ของกระทรวงการคลัง ซึง่ มีผลงานเด่นในการก�ำหนด
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในอนาคต หรือ New Engine of Growth
ซึง่ เป็นทีค่ นุ้ หูคนุ้ ตาและปรากฏตามสือ่ ต่างๆ มาตัง้ แต่
ช่วงปลายปี 2558
ดร.คณิศ ส�ำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับ
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา
ในยุ ค ที่ ป ระเทศไทยยั ง มี บุ ค ลากรระดั บ ปริ ญ ญาเอก
ไม่มากนัก และท่านมีโอกาสร่วมงานกับปูชนียบุคคล
ที่มีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศหลายท่าน
อาทิ ดร.เสนาะ อูนากูล ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คุณโฆสิต
ปัน้ เปีย่ มรัษฏ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล คุณสถาพร กวิตานนท์
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์ ดร.โอฬาร
ไชยประวัติ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดร.ทนง พิทยะ
18 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ม.ร.ว.จัตมุ งคล โสณกุล ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ดร.สมคิด
จาตุศรีพิทักษ์ และอีกหลายท่าน นอกจากนี้ท่านยัง
ท�ำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการเป็นที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกิจให้หลายรัฐบาล จึงท�ำให้ ดร.คณิศ มีโอกาส
ได้รว่ มงานกับบีโอไอทีเ่ ป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจอยูบ่ า้ ง
เมื่อถูกถามว่ามีมุมมองเกี่ยวกับบีโอไออย่างไร
ดร.คณิศตอบอย่างเป็นกันเองว่า บีโอไอและการส่งเสริม
การลงทุนเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ สามารถ
ใช้ ผ ลั ก ดั น ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ได้เป็นอย่างดี จากอดีตที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย
ไม่ว่าจะเป็นยุคส่งเสริมการลงทุนผลิตเพื่อทดแทนการ
น�ำเข้า ยุคการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตเพื่อส่งออก
จนถึงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
บีโอไอล้วนมีบทบาททั้งสิ้น
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ฉบั บ แรกๆ ประเทศไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรม
แต่แนวโน้มโลกมีการเปลีย่ นแปลงไปสูป่ ระเทศอุตสาหกรรม
และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี น วั ต กรรมและมี
มูลค่าเพิ่มสูงกว่าสินค้าเกษตรมากขึ้น รัฐบาลจึงมองหา
สินค้าเป้าหมายที่ควรให้เกิดการผลิตในประเทศ ซึ่งได้แก่

สินค้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน สินค้าน�ำเข้าและสินค้า
อุปโภคบริโภค เช่น น�้ำมันพืช แป้งมันส�ำปะหลัง น�้ำตาล
กระดาษ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า การประกอบรถยนต์ ปูนซีเมนต์
กระจกแผ่น เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก ท่อพลาสติก สีทาบ้าน
โรงกลั่นน�้ำมัน กิจการโรงแรม ห้องเย็น อบพืชและไซโล
เป็นต้น

จะเห็นว่าตลอดหลายยุคแห่งการพัฒนา รัฐบาล
ใช้บโี อไอเป็นเครือ่ งมือชีน้ ำ� ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่ที่จะเป็นอนาคต
ของไทย แต่เนือ่ งจากในอดีตคนไทยยังท�ำอุตสาหกรรม
ไม่เป็นขาดทัง้ เงินทุนและขาดความรู้ ดังนัน้ รัฐบาลจึงใช้
เครือ่ งมือของบีโอไอ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
การยกเว้นและลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรและ
วัตถุดิบ ในการดึงดูดและจูงใจให้นักลงทุนทั้งไทยและ
ต่างชาติให้ลงทุนมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาบีโอไอก็ท�ำได้ดี
โดยมีการลงทุนจากทัง้ นักลงทุนไทยและต่างชาติเพิม่ ขึน้

“จะเห็นว่าตลอดหลายยุคแห่งการพัฒนา
รัฐบาลใช้บีโอไอเป็นเครื่องมือชี้น�ำทิศทาง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ”

“ในความคิดของ ดร.คณิศ ผลงาน
อันเป็นรูปธรรมของบีโอไอเพื่อลด
ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจคือ
การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกในยุคโชติช่วงชัชวาล
ที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ”

แต่เนือ่ งจากอุตสาหกรรมทดแทนการน�ำเข้ามีตลาด
ขนาดเล็ก จ�ำกัดเพียงก�ำลังซื้อของคนในประเทศไทย
ไม่พอทีจ่ ะรักษาอัตราเร่งให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคงอยูใ่ นอัตราทีส่ งู ได้ ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องขยายตลาดโดยการส่งออก และเมือ่ ภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง จนประเทศไทยมีรากฐานมั่นคง
ในหลายๆ อุตสาหกรรมแล้ว บีโอไอก็เริ่มหันมาเน้นการ
ส่งเสริมเพือ่ การส่งออกมากขึน้ เช่น อาหารกระป๋อง การผลิต
เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป การผลิตถุงมือถุงเท้า การผลิตชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และประกอบเครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิน้ ส่วนยานพาหนะและ
การประกอบรถยนต์ เป็นต้น

นอกจากรัฐบาลจะใช้บีโอไอเป็นเครื่องผลักดัน
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตแล้ว ที่ผ่านมาก็มีการใช้บีโอไอเป็นเครื่องมือ
ในการกระจายความเจริ ญ แก้ ป ั ญ หาเศรษฐกิ จ ไม่
เท่าเทียมในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นภาพที่สองที่ผุดขึ้นมา
ในความคิดของ ดร.คณิศ ผลงานอันเป็นรูปธรรมของ
การใช้บีโอไอเป็นเครื่องมือพัฒนาพื้นที่เพื่อลดความ
เหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทีส่ ดุ ก็คอื การพัฒนาพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
ภาคตะวันออกในยุคโชติช่วงชัชวาลที่เริ่มมาตั้งแต่สมัย
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ความเอื้อของพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่เป็นทะเลน�้ำลึก สามารถ
ขนส่งสินค้าทางทะเล การสร้างความพร้อมของพื้นที่
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ด้วยการตัดถนน ขยายเส้นทางรถไฟและก่อสร้างท่าเรือ
ของรัฐบาล ท�ำให้ปจั จุบนั พืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมภาคตะวันออก
เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญสูงสุดภูมิภาคหนึ่งของประเทศ
ซึ่งโดยสรุป ดร.คณิศกล่าวว่าปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของ
การส่งเสริมการลงทุนคือ ความลงตัวขององค์ประกอบ
สามอย่าง ได้แก่ อุตสาหกรรม พื้นที่ และปัจจัยพื้นฐาน
ดังตัวอย่างความส�ำเร็จของการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกดังที่กล่าวมาแล้ว
ความส� ำ เร็ จ ของการพั ฒ นาพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม
ภาคตะวันออกส่วนหนึ่งมาจากข้อตกลงพลาซา (Plaza
Accord) ในปี 2528 โดยประเทศมหาอ�ำนาจขณะนั้น
สู ญ เสี ย ความได้ เ ปรี ย บทางการ
ค้าแก่ประเทศญี่ปุ่น จึงมีการท�ำ
ข้อตกลงกับญีป่ นุ่ ให้ปรับค่าเงินเยน
ให้แข็งค่าขึ้น เพื่อให้สินค้าญี่ปุ่น
แพงขึ้นและส่งออกสินค้าญี่ปุ่นได้
น้อยลง โดยชาติตะวันตกจะได้
ส่งอออกได้มากขึ้น
ผลจากข้ อ ตกลงพลาซา
ท� ำ ให้ ค ่ า เงิ น เยนแข็ ง ค่ า ขึ้ น จาก
250 เยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
เป็น 150 เยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือแข็งค่าขึน้ เกือบร้อยละ 70 ภายในเวลาเพียง 10 เดือน
ซึ่ ง ค่ า เงิ น เยนที่ แ ข็ ง ขึ้ น นี้ ท� ำ ให้ สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ในญี่ ปุ ่ น
มีราคาสูงขึ้น แข่งขันในตลาดโลกไม่ได้
นักลงทุนญีป่ นุ่ จึงต้องมองหาฐานการผลิตทีต่ น้ ทุน
ต�ำ่ กว่าในประเทศอืน่ เพือ่ ใช้ประเทศนัน้ ๆ เป็นฐานผลิต
เพื่อส่งออก จึงท�ำให้ประเทศที่มีปัจจัยการผลิตราคาถูก
และตั้งอยู่ไม่ไกลจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับอานิสงส์ด้วย
เมื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทย
เปรียบเสมือนการช่วยเหลือคนท้องแก่ใกล้คลอดให้มา
พักพิงในบ้าน
เมื่อไทยถูกเลือกเป็นฐานการผลิตนอกประเทศ
ที่ส�ำคัญอันดับต้นๆ ของนักลงทุนญี่ปุ่น เงินทุนและ
20 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากญี่ปุ่น ก็หลั่งไหลเข้ามา
ในประเทศไทยอย่างไม่ขาดสาย และเป็นปัจจัยหลัก
ที่ ขั บ เคลื่ อ นให้ เ ศรษฐกิ จ ไทย มี อั ต ราการเติ บ โต
ที่สูงมากอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี หรือจะเรียกว่า
ประเทศไทยกินบุญเก่ามาหลายปีกไ็ ด้ แต่ปจั จุบนั ในภาวะ
ที่ ป ระเทศต่ า งๆ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เ ปิ ด รั บ
การลงทุ น มากขึ้ น และแข่ ง ขั น กั น ดึ ง ดู ด การลงทุ น ที่ มี
คุ ณ ค่ า ให้ ม าลงทุ น ในประเทศของตนมากขึ้ น ท� ำ ให้
ประเทศไทยเริ่มจะหมดบุญ ซึ่งต่อจากนี้ประเทศไทย
ต้องเร่งสร้างเร่งพัฒนาบุญใหม่ เพือ่ เป็นสมบัตใิ ห้ลกู หลาน
ในอนาคต
ปั จ จุ บั น นั ก ลงทุ น ไทย
มี เงิ น ทุ น มากขึ้ น แต่ ส ่ ว นใหญ่
ยั ง คงขาดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
ที่ ทั น สมั ย โมเดลการส่ ง เสริ ม
การลงทุน ควรมีลักษณะส่งเสริม
ให้นักลงทุนรู้จักคิดเองว่าจะผลิต
สินค้าหรือบริการอะไร ส่งเสริม
ให้ นั ก ลงทุ น หรื อ ผู ้ ป ระกอบการ
รายใหญ่กับรายเล็กให้มีลักษณะ
พี่ช่วยน้อง โดยเฉพาะการสร้าง
ชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง อย่ า งเช่ น
กระบวนการพัฒนาสหกรณ์ของประเทศญี่ปุ่น ที่รายใหญ่
ช่ ว ยชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ย
ในชุมชนมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยบีโอไอ
ท�ำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างรายใหญ่กับรายเล็ก เนื่องจาก
บี โ อไอมี ค อนเน็ ค ชั่ น กั บ นั ก ลงทุ น หลายระดั บ และ
เป็ น หน่ ว ยราชการที่ ส ามารถประสานกั บ หน่ ว ยงาน
ที่ ดู แ ลระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ชุ ม ชนได้ เมื่ อ เกิ ด
การเชื่อมโยงรายใหญ่รู้จักรายเล็ก และรู้จักความถนัด
ของแต่ ล ะชุ ม ชนแล้ ว สิ่ ง ที่ บี โ อไอจะท� ำ ได้ อี ก อย่ า ง
ก็คือ การให้สิทธิประโยชน์ทั้งกับรายเล็กและรายใหญ่
ซึ่ ง เป็ น เสมื อ นกระบวนการใส่ ปุ ๋ ย พรวนดิ น ให้ ต ้ น ไม้
แห่ ง ความเชื่ อ มโยงเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว และทนทาน

“บีโอไอในฐานะหน่วยงานที่เห็นโลกกว้าง
ควรเป็นที่ปรึกษารัฐบาล
ในการชี้ ให้เห็นว่าประเทศไทย
ควรจะมีการลงทุนในส่วนใดทัง้ ภาคเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการ”
ต่ อ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ นั บ วั น ซั บ ซ้ อ นและมี
การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ส� ำ หรั บ ทิ ศ ทางการจะส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การลงทุ น
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอย่างยั่งยืนนั้น
เราต้องส่งเสริมให้นักลงทุนไทยคิดต่อยอดสร้างความ
ร่วมมือ และมีหน่วยงานรัฐอย่างบีโอไอคอยสนับสนุน
แต่ไม่ใช่การป้อนและสั่งให้ท�ำตามบอก โดยบีโอไออาจ
ผนึ ก ก� ำ ลั ง กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ม าร่ ว มในกระบวนการ
ช่วยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำให้แก่ความร่วมมือนี้ก็ได้
อีกสิ่งหนึ่งที่บีโอไอสามารถท�ำได้ก็คือ การเล่น
บทบาทของหน่วยงานก�ำหนดทิศทางของอุตสาหกรรม
ในอนาคตที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ บี โ อไอในฐานะ
หน่วยงานที่เห็นโลกกว้าง ควรเป็นที่ปรึกษารัฐบาลในการ
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทยควรจะมี ก ารลงทุ น ในส่ ว นใด
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ประเทศไทย
ขาดอะไรในห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละห่วงโซ่ และอะไร
คือข้อจ�ำกัดหรืออุปสรรคที่จ�ำเป็นต้องแก้ไข เพื่อให้
ประเทศไทยก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่วาดไว้ หรืออาจกล่าว
อีกนัยหนึ่งว่า บีโอไอต้องชี้ให้เห็นว่าเส้นชัยของประเทศ

อยู่ที่ไหนและปัจจุบันเราวิ่งมาถูกทางหรือยัง ทางไหนจะ
เป็นทางทีส่ นั้ ทีส่ ดุ เพือ่ ให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่าง
สมดุล โดยค�ำนึงถึงความยั่งยืนของทั้งสิ่งแวดล้อมและ
สังคมเป็นพืน้ ฐานในการสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ
บีโอไอต้องเป็นเสมือนไฟส่องทางของนักลงทุน
ดังเช่น ตัวอย่างในหลายอุตสาหกรรมที่เคยท�ำส�ำเร็จ
มาแล้วในอดีต ไม่วา่ จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์จนไทย
ถู ก ขนานนามว่ า เป็ น ดี ท รอยต์ แ ห่ ง เอเชี ย หรื อ เมื อ ง
ของการผลิตรถยนต์แห่งเอเชีย ที่ไม่เพียงแต่มีผู้ผลิต
รถยนต์รายใหญ่ของโลก มาตัง้ ฐานการผลิตในประเทศไทย
เป็นจ�ำนวนมาก แต่สร้างโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ผลิตไทย
ทีผ่ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ได้มโี อกาสลืมตาอ้าปากในการเป็น
Supplier ของห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก
อีกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ การปลุกปั้นอุตสาหกรรม
การผลิต Hard Disk Drive จนกระทั่งประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปริมาณการผลิต Hard Disk Drive
อันดับหนึ่งของโลก
นอกจากนี้ บีโอไอยังควรให้ค�ำปรึกษาด้วยว่า
อุตสาหกรรมอะไรถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปลงทุน เพื่อหา
ตลาดและแหล่งผลิตต้นทุนต�่ำในประเทศอื่น เพื่อความ
อยู่รอดของผู้ประกอบการเอง และเพื่อให้ประเทศไทย
สามารถผ่องถ่ายทรัพยากรที่มีอยู่จ�ำกัด ไปใช้ผลิตสินค้า
และบริการอื่นที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า และสิ่งที่อยากจะฝาก
บอกบรรดานักลงทุนทั้งหลาย โดยเฉพาะนักลงทุนไทย
ก็คือ กรุณาใช้บีโอไอให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขาดอะไร
ให้บอก จะให้บีโอไอเจรจาเรื่องอะไรกับหน่วยงานใด
อะไรเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและประกอบธุรกิจ ให้แจ้ง
บีโอไอหน่วยงานที่มีอายุครบ 50 ปีในปีนี้ช่วยท่าน
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BOI มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
สุนันทา อักขระกิจ

ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา

กับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
หลังจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540
ประเทศไทยได้บทเรียนที่มีผลมาจากการพัฒนาที่ไม่
สมดุล และขาดเสถียรภาพ รวมถึงขาดความใส่ใจ
ในการพัฒนาคุณภาพคนในทุกระดับอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง จนท�ำให้ภาวะวิกฤตดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก
โดยต้องส่งเสริมการด�ำเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ดังนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 78 วรรค 1 จึงได้ก�ำหนดให้รัฐบาลต้อง
บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิ จ และความมั่ น คงของประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น
22 วารสารส่งเสริมการลงทุน

พอเพียง และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ในภาพรวมเป็นส�ำคัญ รวมถึงรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มกี ารด�ำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(มาตรา 83) ในปัจจุบนั ท�ำให้หน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน
ชุมชน สถานศึกษา ประชาชนทัว่ ไป ฯลฯ ได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ ด�ำเนินธุรกิจ
พัฒนาอาชีพ และด�ำเนินชีวิตกันอย่างกว้างขวาง
วารสารส่งเสริมการลงทุน ได้รบั เกียรติจาก ดร. ปรียานุช
ธรรมปิยา ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ มาบอกเล่าให้ผอู้ า่ นทุกท่านได้เข้าใจถึงความหมาย
และแก่นแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจะได้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวัน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อปี 2542 ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ
ในสาขาต่างๆ มาประมวลและกลั่นกรองพระราชด�ำรัส
ในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “เศรษฐกิจพอเพียง”
และได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งค�ำนิยาม
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้ทรงมีพระกรุณา
ปรับปรุงแก้ไขและพระราชทานมาให้ใช้เผยแพร่ มีเนื้อหา
ดังนี้
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการ
ด�ำรงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชนทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ รวมทัง้ ในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด�ำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กัน
ในตัวทีด่ พี อสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน�ำวิชาการต่างๆ
มาใช้ ใ นการวางแผนและการด� ำ เนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน
พร้ อ มกั น นั้ น จะต้ อ งเสริ ม สร้ า งพื้ น ฐานจิ ต ใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุรกิจในทุกระดับให้มสี ำ� นึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�ำเนินชีวิตด้วย

ความอดทน มีความเพียร มีสติปญั ญา และความรอบคอบ
เพื่อให้เกิด ความสมดุล และพร้อมต่อการรองรับ
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทัง้ ด้านวัตถุ
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างดี”

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ
หลักคิดที่น�ำมาใช้ ในการตัดสินใจ
เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ำรงชีวิต
และการประกอบอาชีพ
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งคื อ หลั ก คิ ด
ทีเ่ ราน�ำมาใช้ในการตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ
การด�ำรงชีวิต และการประกอบอาชีพท�ำภารกิจต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่น ก่อนอืน่ เราต้องมีหลักคิดว่า เราจะด�ำรง
ชีวติ อย่างไร เราจะท�ำอะไร ประมาณไหนจึงจะพอเหมาะ
พอดี ท�ำเพื่ออะไร และจะท�ำอย่างไรไม่ให้ล้มเหลว
ในระยะยาว ต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง ซึ่งการจะ
ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบนั้น เราก็ต้องมีความรอบรู้
ในเรื่องที่จะท�ำ ต้องมีคุณธรรม ทั้งในระดับจิตส�ำนึก
เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต หิริ โอตตัปปะ และในระดับ
พฤติกรรม เช่น ความขยันหมั่นเพียร อดทน
นอกจากนี้แล้วยังต้องค�ำนึงด้วยว่า การใช้ชีวิต
ของเราจ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย ทรั พ ยากรต่ า งๆ พึ่ ง พา
บุคคลต่างๆ และความสัมพันธ์กันของคนในสังคม
รวมถึ ง สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ และทุ น ทาง
วั ฒ นธรรม ภู มิ ป ั ญ ญาที่ ชุ ม ชนสั ง คมได้ ส ะสม
ต่อเนื่องกันมา เราจึงต้องค�ำนึงถึงการรักษาทุนต่างๆ
เหล่านี้ ได้แก่ ทุนทางวัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
และวัฒนธรรม ให้มีความสมดุล และพร้อมรับต่อ
การเปลีย่ นแปลงได้ นีค่ อื แก่นแท้ของเศรษฐกิจพอเพียง
การจะน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ควรยึด
หลักที่ว่าคือ “คิดว่าท�ำอะไรต้องพอเพียง” และก่อนที่
จะน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
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ไม่มีในต�ำรา เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่ และ
โดยทีท่ า่ นผูเ้ ชีย่ วชาญสนใจ ก็หมายความว่า เราก็สามารถ
ที่จะปรับปรุง หรือไปใช้หลักการ เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจ
ของประเทศ และของโลกพัฒนาดีขึ้น...”

รูปจาก ชบา.com

ให้เกิดประโยชน์ ควรศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจนและ
ถูกต้องก่อนว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่ใช่เรือ่ ง “เศรษฐกิจ”
แต่เป็นเรือ่ ง “มีความคิดว่าท�ำอะไรต้องพอเพียง” เป็นเรือ่ ง
ที่เกี่ยวกับหลักคิด และหลักปฏิบัติ “พอเพียง” ที่จะน�ำ
ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ รวมถึง
การพัฒนาในระดับต่างๆ ซึ่งมีพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับ
เรื่องนี้อย่างชัดเจน เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ดังนี้
“...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มคี วามโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุก
ประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า
ท�ำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สดุ โต่ง
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยูเ่ ป็นสุข พอเพียงนีอ้ าจจะมีมาก
อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียน
คนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง
ท�ำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” ...ฉะนั้น
ความพอเพี ย งนี้ ก็ แ ปลว่ า ความพอประมาณและ
ความมี เ หตุ ผ ล... (พระราชด� ำ รั ส เนื่ อ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา - 4 ธันวาคม 2541)
ต่อมาในเดือนธันวาคม 2542 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ พ ระราชทานค� ำ แปลภาษาอั ง กฤษ
ของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ไว้ว่า “...เศรษฐกิจพอเพียง
แปลว่า Sufficiency Economy ค�ำว่า Sufficiency
Economy นี้ ไม่มีในต�ำราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร
เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่ Sufficiency Economy นั้น
24 วารสารส่งเสริมการลงทุน

หลักคิดดังกล่าวเกิดจากการที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี
ประสบการณ์ ในการพัฒนาประเทศ
และทรงรู้จักภูมิประเทศของไทยทั้งหมด
เห็นได้ชัดเจนคือ ประสบการณ์
ส่วนพระองค์ผ่านโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ที่มาของหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง

หลักคิดดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นจากการที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีประสบการณ์ในการพัฒนา
ประเทศ ทรงเข้าพระราชหฤทัยคนไทย สังคมไทย และ
ทรงรู้จักภูมิประเทศของไทยทั้งหมดเป็นอย่างดี ซึ่งเรา
สามารถเห็นได้ชัดเจนคือ ประสบการณ์ส่วนพระองค์
ในการพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ และค้นพบว่า หลักคิด หลักปฏิบัติ และ
หลักการด�ำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสม
กับคนไทยมากที่สุด
หากมองย้อนกลับไปก่อนที่ประเทศไทยจะเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานตัวอย่างโครงการ และพระราชด�ำรัส
เกี่ยวกับ “ทฤษฎีใหม่” ในปี 2537 (ขั้นที่ 1) และในปี
2538 (ขั้นที่ 2 และ 3) ซึ่งทฤษฎีใหม่นี้ เป็นตัวอย่าง
ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาตามหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพระราชด�ำรัส “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ในอีก 2 ปีต่อมา ทฤษฎีใหม่นี้เป็นการ
พั ฒนาที่ เ น้ น การใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์

อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับภูมิสังคมตามความเป็นจริง
เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีในการด�ำเนินชีวิตเป็นอันดับแรกคือ การท�ำให้
คนในครอบครัวพออยู่พอกินได้ตลอดปี จากทรัพยากร
ทีม่ อี ยู่ อาทิ ทีด่ นิ แหล่งน�ำ้ ต่างๆ แรงงาน พันธุพ์ ชื และสัตว์
ทีม่ อี ยูห่ ลากหลายในพืน้ ที่ รวมถึงสติปญ
ั ญา ความรอบรูท้ าง
วิชาการเกีย่ วกับการท�ำเกษตรแบบผสมผสาน ทัง้ เพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์หลายๆ ชนิดอย่างเกื้อกูลกัน บนพื้นฐานของ
ความเพียรและความอดทน
ในส่วนของทฤษฎีใหม่ขนั้ ที่ 2 และ 3 นัน้ ทรงแสดง
ให้เห็นตัวอย่างของแนวทางการพัฒนาที่เป็นขั้นตอนว่า
ควรท�ำอะไรก่อนหลัง กล่าวคือ เมื่อปัจจัยพื้นฐานในการ
ด�ำรงชีพที่จ�ำเป็นระดับครอบครัวเกิดขึ้นแล้ว ควรมีการ
รวมตัวกันของคนในชุมชนตามความเหมาะสม เพือ่ ด�ำเนิน
กิจกรรมอื่นๆ ที่จ�ำเป็นในการประกอบอาชีพ และการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ที่ไม่สามารถด�ำเนินการได้ในระดับ
ครอบครัวเดียว หรือเมื่อรวมกลุ่มแล้ว จะท�ำให้เกิดผลดี
ยิ่งกว่า อาทิ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต
การจัดการผลผลิต กิจกรรมสวัสดิการ เพื่อสร้างรากฐาน
ของการพัฒนาในระดับครอบครัว และชุมชนให้มั่นคง

ตลอดจนแนวทางการร่วมมือช่วยเหลือของภาคส่วนต่างๆ
ในประเทศ เพือ่ ช่วยท�ำให้การพัฒนาในพืน้ ทีม่ คี วามเจริญ
ก้าวหน้า และท�ำให้คนส่วนใหญ่สามารถพออยู่พอกินได้
จะเห็นได้ว่า พระราชด�ำริเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทาน
เมือ่ ปี 2540 และหลายๆ ปีตอ่ มาภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
ครอบคลุมกว้างไกลไปมากกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ เนือ่ งจาก
เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติที่ชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิต
และการด�ำเนินภารกิจที่แต่ละคนรับผิดชอบ เพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาทีเ่ จริญก้าวหน้าไปได้ดว้ ยความมัน่ คง สามารถ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มากับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี
สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

น�ำสู่
ทางสายกลาง

พอเพียง

พอประมาณ
มีเหตุผล

รูปจาก ชบา.com

เงื่อนไขความรู้
รอบรู้ รอบคอบ
ระมัดระวัง

มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี
เงื่อนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน
เพียร มีสติ ปัญญา
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แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน�ำไปใช้ ได้ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว
องค์กร ชุมชน และภาครัฐ
วิธปี ฏิบตั ติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส� ำ หรั บ แนวคิ ด ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อน�ำไปสู่การใช้ชีวิตที่สมดุล และพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถน�ำไปใช้ได้ในทุกระดับ
ตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน และภาครัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของเราเองนั้น การใช้ชีวิตที่สมดุล
ทั้งกาย และจิต นับเป็นเรื่องส�ำคัญคือ สุขภาพร่างกาย
ต้องสมบูรณ์แข็งแรงและจิตใจก็ต้องไม่เศร้าหมองด้วย
ต้ อ งดู แ ลทั้ ง 2 ด้ า นให้ ส มดุ ล ซึ่ ง กั น และกั น เมื่ อ มี
ครอบครั ว ก็ จ� ำ เป็ น จะต้ อ งสร้ า งให้ เ กิ ด ความสมดุ ล
ทั้งการใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การงาน และจิตใจ
ในส่วนของการท�ำงาน เราต้องมีความขยันหมัน่ เพียร
เพื่อให้มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ เมื่อเรา
มีพอในระดับหนึง่ แล้ว เรือ่ งทีค่ วรค�ำนึงถึงคือ การบริโภค
แบบพอประมาณ ส่วนที่ไม่จ�ำเป็นหรือมีมากเกินพอ
ควรแบ่ ง ปั น ให้ กั บ สั ง คม เนื่ อ งจากยั ง มี ผู ้ ข าดแคลน
ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกไม่น้อย ซึ่งการช่วยเหลือ
แบ่งปันนี้ จะน�ำไปสู่ความสามัคคีทั้งในสังคมและชุมชน
การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จะท�ำให้ทุกคนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
นอกจากนั้ น เรายั ง ต้ อ งช่ ว ยกั น รั ก ษาสมดุ ลทาง
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ควบคู่ไปด้วย เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่าง
รุนแรงเมือ่ ปี 2554 ภาวะฝนทิง้ ช่วงหรือฝนแล้ง เนือ่ งจาก
ป่าต้นน�้ำถูกท�ำลาย สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงการ
26 วารสารส่งเสริมการลงทุน

พัฒนาที่ไม่ค�ำนึงถึงความสมดุลทางธรรมชาติ ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันคือ คนไทยมักเจ็บป่วยด้วย
โรคแปลกๆ โดยมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหาร
ที่ปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งแตกต่างจากคน
สมัยก่อน เพราะมีความเชื่อที่ผิดๆ ว่า ของดีคือ ของที่
สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักต่างๆ ที่ไม่มีรอย
แมลงกัดกิน ทั้งๆ ที่เราสามารถใช้สมุนไพร พืชท้องถิ่น
วิถธี รรมชาติตา่ งๆ ทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาแต่เดิม ในการจัดการ
ศัตรูพืช แบบไม่เป็นอันตรายได้
หากทุกคนสามารถน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
เป็นแนวทางในการด�ำรงชีวิตที่ต้องพัฒนาให้เกิดสมดุล
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของผู้ผลิต และ
ผูบ้ ริโภคจะถูกปรับเปลีย่ น ฉะนัน้ การท�ำอะไรโดยค�ำนึงถึง
ความสมดุลทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม จึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นทางเลือกของการพัฒนา
ที่เป็นทางรอดของประเทศไทย
ให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์
สามารถน�ำไปบริหารเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก
และระดับรากหญ้า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นทางเลือกของ
การพัฒนาที่เป็นทางรอดของประเทศไทยให้ก้าวทันโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ โดยสามารถน�ำไปบริหารเศรษฐกิจ ตั้งแต่
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ลงมาถึงภาคธุรกิจทั้ง
ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก และลงสู่ระดับรากหญ้า ดังนี้

ประการแรก สร้างพืน้ ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ
ให้เข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน โดยเน้นการพัฒนาให้คนส่วนใหญ่
ในประเทศสามารถอยูไ่ ด้อย่างพอมีพอกิน และมีศกั ยภาพ
(มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรม) เพียงพอ
ที่จะพัฒนาตนเองและสังคม ต่อยอดไปสู่ความเจริญ
ในขั้ น ต่ อ ๆ ไปได้ รวมถึ ง การมี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต
ระดับหนึ่ง ไม่เปราะบางหรือเสี่ยงต่อผลกระทบใดๆ
โดยง่าย
ประการที่สอง ด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ให้สมดุลกับล�ำดับขั้นของการพัฒนา
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความพร้ อ มของประเทศ ศั ก ยภาพของ
คนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นส�ำคัญ
ประการที่สาม เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบ
โดยเฉพาะการป้องกันผลทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
มิตติ า่ งๆ จากการพัฒนา เช่น การจะสร้างเขือ่ นขนาดใหญ่
หรือการสร้างถนนทางหลวง ควรค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อคนและชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา เพื่อวางแผนในการ
ป้องกัน และหาทางช่วยเหลือบรรเทากลุ่มคนที่จะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากการก่อสร้างดังกล่าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงสอนให้ด�ำเนินชีวิตแบบพึ่งตนเอง
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด
คุ้มค่า พัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และ
ที่ส�ำคัญให้มีคุณธรรมในการด�ำเนินชีวิต
ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสอนให้พวกเรา
ด�ำเนินชีวิตแบบคิดที่จะพึ่งตนเอง ใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่
อย่างประหยัดและคุ้มค่า พัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ไม่ก้าวกระโดด ให้ใช้ความรู้ทางวิชาการอย่างเหมาะสม
และที่ ส�ำ คั ญ ให้ มี คุ ณ ธรรมในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต เพราะ
เราอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มาก จะท�ำอะไรก็ต้องคิดถึง
ผลกระทบต่อสังคม และผลในระยะยาว หากเรายังไม่
รีบเร่งมองเห็นคุณค่าและความส�ำคัญของการใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง เราก็จะอยู่ในวังวนของปัญหา
เดิมๆ ไม่รู้จบ…

รูปจาก Richard Barrow
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ประวัติ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

ประวัติการศึกษา
• ปี 2528 ปริญญาตรี Bachelor of Sciences in
Socio-Economic Planning, Tsukuba University,
Ibaraki, Japan. (ทุนรัฐบาลไทย)
• ปี 2530 ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ Master of
Artsin Economics (First Honored), Tsukuba
University, Ibaraki, Japan. (ทุนรัฐบาลไทย)
• ปี 2540 ปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ Ph.D. in
Economics, Department of Economics, Simon
Fraser University, Burnaby B.C. Canada.
(ทุนรัฐบาลแคนาดา) Ph.D. Dissertation: An Outline
of Buddhist Economic Theory and System
ประวัติการท�ำงาน
• ปี 2544 ผู ้ อ� ำ นวยการ ส่ ว นศึ ก ษาวิ จั ย นโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สศช.
• ปี 2545 ผูอ้ ำ� นวยการ ส่วนเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ส�ำนักเศรษฐกิจมหภาค สศช.
• ปี 2547 ผูอ้ ำ� นวยการ กลุม่ งานเศรษฐกิจพอเพียง สศช.
• ตุลาคม 2547 - ธันวาคม 2550 อนุกรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
พอเพียง และประธานคณะท�ำงานขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านสถาบันการศึกษาและเยาวชน
28 วารสารส่งเสริมการลงทุน

• ตุลาคม 2548 - มิถุนายน 2554 หัวหน้าโครงการ
วิ จั ย เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ส� ำ นั ก งานทรั พ ย์ สิ น
ส่วนพระมหากษัตริย์
• กรกฎาคม 2554 - มกราคม 2557 ที่ปรึกษา
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ า นการศึ ก ษาและเยาวชน ส� ำ นั ก งานทรั พ ย์ สิ น
ส่วนพระมหากษัตริย์ และนักวิชาการอิสระ
• กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการศูนย์
สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
พอเพียงของหลายหน่วยงาน อาทิ
- กรรมการคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของ
		 เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ภาคการศึ ก ษา กระทรวง
		ศึกษาธิการ
- อนุกรรมการคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์
		 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
- ที่ ป รึ ก ษาคณะท� ำ งานศู น ย์ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
		 พอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
- ประธานคณะกรรมการประเมิ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้
		 ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า น
		 การศึ ก ษา ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
		ขั้นพื้นฐาน
- กรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน
		 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- กรรมการมูลนิธิส�ำนักงานทรัพย์สิน
		 ส่วนพระมหากษัตริย์
- กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา
ประวัติการบรรยาย
• เป็นอาจารย์พเิ ศษของมหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสวนดุสิต ฯลฯ

• เป็นวิทยากรบรรยายให้กับ ส�ำนักสิริพัฒนา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาลยุติธรรม วิทยาลัย
การปกครอง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ
ตัวอย่างผลงานทางวิชาการและเอกสารตีพิมพ์
• หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 2546 สศช.
• หนั ง สื อ ชุ ด กรอบแนวคิ ด ทางทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2546 สศช.
• หนังสือนานาค�ำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2547 สศช.
• หนั ง สื อ คลั ง หลวงกั บ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง 2551 โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• หนั ง สื อ โรงเรี ย นสร้ า งคนต้ น แบบคุ ณ ภาพ เล่ ม 2
“เพิ่มผลผลิตอย่างพอเพียงในสถานศึกษา,” 2551
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย
• หนังสือการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 2552 “แบบร่างสร้างคนคุณภาพ
...แบบพอเพี ย ง”, สมาคมการจั ด การงานบุ ค คล
แห่งประเทศไทย
• หนั ง สื อ ตามรอยพ่ อ ชี วิ ต พอเพี ย ง…สู ่ ก ารพั ฒ นา
ทีย่ งั่ ยืน ร่วมกับ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2554
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์

• หนั ง สื อ วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ 2540 กั บ ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2555 โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• “Sufficiency Economy Philosophy and
Development,” co-authored with Dr. Chaiyawat
Wibulswasdi and Dr. Kobsak Pootrakool, July
2007. Presentedat International Conference on
Alternative Development, Bangkok, Thailand
• “Sufficiency Economy and a Healthy
Community,” co-authored with Thanpuying
Dr. Suthawan Sathirathai, 2004. Presented at
the 3rd IUCN World Conservation Congress,
Bangkok, Thailand
• “Research Note: Sufficiency Note,” 2004. Asean
Economic Bulletin, Vol 21, NO. 1, ISEAS,
Singapore.
• “Socioeconomic Vulnerability: Experiences
from Thailand,” 2001. Presented at the Third
Annual Global Development Conference,
Rio de Janeiro Brazil.
• “A Theory of Buddhist Economics,” 1998.
Chulalongkorn Journal of Economics, Vol 10,
NO. 3, Bangkok.
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อารีย์ งามศิริพัฒนกุล / เอกลักษณ์ สงวนแสง

บีโอไอสนับสนุนผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานไทย
“แรงงาน” เป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตหลักที่มี
ความส�ำคัญ เพราะแรงงานเป็นผูผ้ ลิตและสร้างสรรค์
ชิ้นงานออกสู่ตลาด หลายๆ บริษัทจึงให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาแรงงานอย่างมาก ปัจจุบันผลผลิต/
ผลิตภาพ (Productivity) ของแรงงานไทยเริม่ ลดลง
ซึง่ ถือว่าเป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญต่อการประกอบธุรกิจเป็น
อย่างมาก สาเหตุหลักประการหนึง่ คือ จ�ำนวนแรงงาน
ที่ลดลง ซึ่งการลดลงนั้นอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ
เช่น การเลือกงานและเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยของ
คนงานไทย จ�ำนวนแรงงานหรือประชากรวัยท�ำงาน
ลดลง จ�ำนวนผูส้ งู อายุเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ท�ำให้แรงงานไทย
มีจ�ำนวนน้อยลง ปัญหานี้ผู้ประกอบการหลายราย
จึงมีความจ�ำเป็นต้องหันไปพึ่งพาแรงงานต่างด้าว
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีค่าจ้างต�่ำและมีเป็นจ�ำนวนมาก
จากข้อมูลของกองวิจัยตลาดแรงงาน วารสาร
สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนมกราคม 2559 และ
จากการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร โดยส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติเดือนธันวาคม 2558 พบว่า
30 วารสารส่งเสริมการลงทุน

• ผู้มีงานท�ำ จ�ำนวน 38.87 ล้านคน ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.08 แสนคน
• ผู้ว่างงาน จ�ำนวน 2.55 แสนคน เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.49 หมื่นคน
• อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.9
ผู ้ อ ยู ่ ใ นก� ำ ลั ง แรงงานหรื อ ผู ้ ที่ พ ร้ อ มจะท� ำ งาน
ประมาณ 39.16 ล้านคน ประกอบด้วย ผูม้ งี านท�ำ 38.87
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 99.26 ของผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน
ผู้ว่างงาน 2.55 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ
0.65 และผู้ที่รอฤดูกาล 3.74 หมื่นคน คิดเป็นร้อยละ
0.1 ของผู้อยู่ในก�ำลังแรงงาน

“อาจดูเหมือนจะดี แต่อีกนัยยะหนึ่ง
ก็มีความหมายว่า หากผู้ประกอบการ
จ�ำเป็นต้องขยายก�ำลังการผลิต
อาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานได้”

ความต้องการแรงงานและผู้สมัครงานจ�ำแนกตามระดับการศึกษาเดือนธันวาคม 2558
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ที่มา วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนมกราคม 2559

สั ง เกตได้ ว ่ า อั ต ราการว่ า งงานของประเทศไทย
ค่อนข้างต�่ำ ซึ่งอาจดูเหมือนจะดี แต่อีกนัยยะหนึ่งก็มี
ความหมายว่า หากผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องขยายก�ำลัง
การผลิต หรือลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ อาจจะเกิดปัญหา
ขาดแคลนแรงงานได้
หากเรามองลึ ก ลงไปถึ ง ก� ำ ลั ง แรงงานในแต่ ล ะ
ส่ ว นนั้ น ประเทศไทยมี อั ต ราแรงงานที่ ห ลากหลาย
ทัง้ ในด้านระดับการศึกษาและสาขาทีศ่ กึ ษา แต่การเติบโต
ของธุรกิจในหลายๆ ประเภทหรือการหดตัวลงของธุรกิจ
บางประเภท ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในหลายภาคส่วน
ซึ่งท�ำให้การปรับตัวของแรงงานไทยไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากข้อมูลความต้องการแรงงาน
และผู้สมัครงาน จ�ำแนกตามระดับการศึกษาเมื่อเดือน
ธันวาคม 2558
ระดับความต้องการแรงงานที่มากที่สุดคือ ระดับ
ปวช.-ปวส./อนุปริญญา มีความต้องการแรงงานมากถึง
14,769 อัตรา ขณะที่ผู้สมัครงานมีเพียง 5,570 คน
ซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการที่มี ส่วน
ผู้ที่จบมัธยมศึกษาความต้องการแรงงานกับผู้สมัครงาน
ใกล้เคียงกัน คือ 13,493 อัตรา และ 14,597 คน ขณะที่
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละสู ง กว่ า ความต้ อ งงานแรงงาน
อยู่ที่ 4,770 แต่ผู้สมัครงานมีมากถึง 7,121 คน และ

สุดท้ายในระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่า ค่อนข้าง
ใกล้เคียงกันคือ 7,123 อัตรา และ 7,252 คน
จะเห็นได้ว่าระดับการศึกษาที่สูงขึ้นแต่ความ
ต้ อ งการแรงงานกลั บ ลดลง ขณะที่ ค วามต้ อ งการ
แรงงานในกลุ่มของ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา กลับมี
ความต้องการทีส่ งู ขึน้ ค�ำถามทีต่ ามมาคือ ผูป้ ระกอบการ
ต้องการแรงงานภาคปฏิบัติการเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ ซึ่งเรา
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคธุรกิจหลายๆ ส่วนพยายามจะ
แก้ปัญหาส่วนนี้ โดยอาจจะน�ำเทคโนโลยีมาใช้แทน
ก�ำลังแรงงาน แต่การจะเปลี่ยนแปลงทั้งระบบนั้นคงจะ
ท�ำไม่ได้ในคราวเดียว จึงยังจ�ำเป็นต้องใช้ก�ำลังแรงงาน
ในระดับอาชีวศึกษาอยู่นั่นเอง
ดังนั้น การวางแผนการศึกษาก่อนการเข้าสู่
ตลาดแรงงานของนักศึกษา จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่
มีหลายหน่วยงานได้ท�ำวิจัยในเรื่องนี้ ยกตัวอย่างเช่น
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน ได้รายงานผลการวิจัยเรื่อง “การเตรียม
ความพร้ อ มเพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ ของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6” โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
จ�ำนวน 1,610 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน
1,358 คน
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ผลการศึกษา พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.09) จะศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (สายสามัญ) และมีร้อยละ 19.91 จะ
ศึกษาต่อในระดับ ปวช.
ในด้านการก�ำหนดเป้าหมายในชีวติ พบว่ามีเป้าหมาย
ทีจ่ ะรับราชการหรือท�ำงานในรัฐวิสาหกิจมากทีส่ ดุ ร้อยละ
36.03 อย่างไรก็ตาม มีจ�ำนวนถึงร้อยละ 31.18 ที่ยัง
ไม่ได้ก�ำหนดเป้าหมายในชีวิต
จากผลการวิจยั ดังกล่าวเห็นได้ชดั ว่า เด็กส่วนใหญ่
กว่ า ร้ อ ยละ 80.09 เลื อ กเรี ย นสายสามั ญ มี เ พี ย ง
ร้อยละ 19.91 เท่านัน้ ทีเ่ ลือกเรียนต่อ ปวช. และทัง้ หมดนี้
กว่าร้อยละ 31.18 ยังไม่ได้ก�ำหนดเป้าหมายชีวิตใดๆ
ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนที่
สะท้อนความคิดของสังคมไทยได้ ซึ่งเด็กเองก็อาจจะถูก
ปลูกฝังมาจากครอบครัว สถานศึกษา หรือสังคมที่อยู่
แต่การจะเปลี่ยนความคิด หรือค่านิยมนี้ อาจจะต้องใช้
เวลานานเลยทีเดียว และตราบใดที่สถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับอัตราค่าตอบแทน ค่าจ้างหรือ
เงินเดือนตามสมรรถนะความสามารถมากกว่าปริญญา
การพัฒนาแรงงานไทยเพื่อให้เป็นกลไก ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการผลิตและบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่เกิดความสูญเปล่านั้น จ�ำเป็นต้อง
ก�ำหนดขอบเขตการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อ
สามารถพัฒนาแรงงานไทย ให้มีมาตรฐานตรงกับความ
คาดหวั ง ของภาคการผลิ ต และบริ ก ารได้ อ ย่ างแท้ จ ริ ง
ตลอดจนความคาดหวังของแรงงานควบคูก่ นั ไป การเตรียม
ก�ำลังคนเพื่อเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการของประเทศ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
การผลิตแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่ง
การผลิตแรงงานโดยระบบการศึกษาจะผลิตแรงงานผ่าน
หลักสูตรการศึกษาระยะยาว ครอบคลุมหลักสูตรระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่วนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยระบบการพัฒนาก�ำลังแรงงาน จะเป็นการจัดอบรม
ในหลักสูตรระยะสั้น
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และสิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้องส่งสัญญาณ
ให้ภาคอุตสาหกรรมรับรู้ถึงปริมาณแรงงานที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน และปรับปรุงการผลิต รวมถึงพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึง่ หากมองการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร ประชากรประเทศเพื่อนบ้าน
และของโลก มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ แต่ของประเทศไทยกลับมี
แนวโน้มลดลง ทัง้ นีเ้ พราะอัตราการเกิดทีต่ ำ�่ ลง และอัตรา
ผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดการขาดแคลนแรงงาน
ในประเทศได้ โดยอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 ก�ำลัง
เข้าสูภ่ าวะแรงงานตึงตัว และอาจจะมีปญ
ั หาด้านการขยาย
ก�ำลังการผลิตในอนาคต
ดังนั้นแล้วการจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน อาจจะต้องแก้กันตั้งแต่ระดับต้น
เลยก็ว่าได้ เพราะในระยะยาว เราอาจจะควบคุมปริมาณ
แรงงานได้ยาก และนั่นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ
ตามมาในที่สุด

“บีโอไอจึงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน
แก่ผู้ประกอบการที่มีค่าใช้จ่ายหรือ
เงินลงทุนจากการเข้าร่วมโครงการ
ที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

บีโอไอให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาด้านแรงงาน

นอกเหนือจากการส่งเสริมการลงทุนแล้ว บีโอไอ
ยั ง มี ภ ารกิ จ ในการพั ฒ นาสนั บ สนุ น ปั จ จั ย การลงทุ น
ซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงาน บีโอไออาจจะไม่ใช่
หน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาแต่ก็อาจสนับสนุน
การพัฒนาให้เกิดขึน้ ได้ ซึง่ การพัฒนาทักษะและคุณภาพ
แรงงานเป็นทิศทางที่ประเทศไทยควรพัฒนาปรับปรุง
เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในภาวะการขาดแคลนแรงงานก� ำ ลั ง เป็ น
ปัญหาใหญ่
บีโอไอจึงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน ที่จะให้สิทธิ
และประโยชน์แก่ผปู้ ระกอบการ ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยหรือเงินลงทุน
จากการเข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้สามารถ
รองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีสูง
และยกระดับอุตสาหกรรมและบริการของไทย รวมทั้ง
ช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ใ นด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากภาคเอกชน
สู่บุคลากรไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น
การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามนโยบายส่งเสริม
คลัสเตอร์ ก�ำหนดเงื่อนไขต้องมีความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษา สถาบันวิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center

of Excellence) ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามรูปแบบความร่วมมือที่บีโอไอก�ำหนด
ความร่วมมือนั้น บีโอไอก็ได้ก�ำหนดความร่วมมือ
ทั้งในด้านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือความ
ร่วมมือกับสถาบันวิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center
of Excellence) ซึง่ ผูป้ ระกอบการเองสามารถเลือกทีจ่ ะใช้
รูปแบบความร่วมมือได้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
กิจการ โดยมีรายละเอียดรูปแบบความร่วมมือ ดังนี้

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

สหกิจศึกษา คือ ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการ
ไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการและทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นระบบการศึกษาที่
ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบตั งิ าน (Work integrated
Learning) เพื่อเสริมคุณภาพนิสิต นักศึกษา ผ่าน
ประสบการณ์ท�ำงานในสถานประกอบการ
ทวิภาคี คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจาก
ข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
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ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและ
การประเมินผล โดยผูเ้ รียนใช้เวลาส่วนหนึง่ ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานภาครัฐ

“Talent Mobility คือโครงการที่ช่วย
จัดหาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจยั ของภาครัฐ ไปปฏิบัตงิ าน
ในภาคอุตสาหกรรม”
ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยหรือศูนย์ความ
เป็นเลิศ (Center of Excellence)

Talent Mobility คื อ โครงการที่ ช ่ ว ยจั ด หา
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติ
งานในภาคอุ ต สาหกรรมเป็ น เวลาชั่ ว คราว เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การวิจยั และพัฒนา การแก้ปญ
ั หาเชิงเทคนิค
การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน และการจัดการ
เทคโนโลยี

Work - integrated Learning หรือ WiL คือ
รูปธรรมของนโยบายการพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน
ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) บริษทั เอกชน
และสถาบันการศึกษา เพือ่ ผลิตก�ำลังคนระดับ ปวส. และ
ระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะเข้ารับการฝึกอบรม
เป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี เป็นการบูรณาการการท�ำงานใน
สถานประกอบการเพิ่มเติม

ที่มา
(1) วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนมกราคม 2559 กองวิจัยตลาดแรงงาน http://lmi.doe.go.th/
(2) งานวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และปีที่ 6 โดย กองวิจัยตลาดแรงงาน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กันยายน 2557
(3) บทสรุปผู้บริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ โดยคณะกรรมการพัฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)
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BOI มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

อารีย์ งามศิริพัฒนกุล / เอกลักษณ์ สงวนแสง

โครงการ
Talent Mobility

กับการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Talent Mobility คือโครงการที่ช่วยจัดหา
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลา
ชั่วคราว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการในด้านต่างๆ ได้แก่ การวิจยั และพัฒนา
การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค การวิเคราะห์ทดสอบและ
ระบบมาตรฐาน และการจัดการเทคโนโลยี และ
ยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการ โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
เป็นหน่วยงานในการประสานงานจัดหาบุคลากร จาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ภาครัฐให้แก่ผปู้ ระกอบการ

วารสารส่งเสริมการลงทุน ได้รับเกียรติพูดคุยกับ
คุณศักดา ศิรวิ ริ ยิ ไพบูรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ออล
เทคโนโลยี จ�ำกัด ซึ่งก�ำลังด�ำเนินการโครงการนี้ร่วมกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
Q : บริษทั ออล เทคโนโลยี มีความเป็นมาอย่างไร
A : โดยส่วนตัวผมไม่ได้จบด้านวิทยาศาสตร์ แต่
มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีใจรัก
ทางด้านนี้ โดยตัวผมเองได้ทำ� ธุรกิจมาตัง้ แต่ปี 2524 อยูท่ ี่
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และปี 2530 ก็เริม่ เข้ามาท�ำ
ธุรกิจทีก่ รุงเทพฯ ส่วนบริษทั ออล เทคโนโลยี ก่อตัง้ เมือ่ ปี
2544 โดยเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขนาดย่อม
เป็นผู้น�ำเข้า ผลิต และจ�ำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
แผงวงจร สินค้าส�ำเร็จรูปต่างๆ ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ
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“ผมมีโอกาสเข้าไปรับฟังนโยบาย
Cluster ที่บีโอไอจัดทำ�ให้ทราบ
ประเด็นหลัก 2 เรื่องคือ
หนึ่ง Super Cluster มีการกำ�หนด
เขตพื้นที่และสองจะต้องมีความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย”

และภาคเอกชน ด้วยประสบการณ์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์
สื่อสาร และโทรคมนาคม มากกว่า 20 ปี
Q : การประกอบกิจการในปัจจุบัน
A : ปัจจุบันเราด�ำเนินธุรกิจหลายอย่าง เช่น
เครื่องกระจายข่าวชนิดไร้สาย ระบบกระจายข่าวไร้สาย
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิด หลอดไฟ
เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเราก็มีการท�ำวิจัยร่วมด้วย โดยงาน
ของเรามีเอกลักษณ์ในการออกแบบเป็นของตัวเองครับ
Q : ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในปัจจุบัน
ส่งผลกระทบหรือไม่
A : บริษทั ผมมีพนักงานประมาณ 30 คน นักวิจยั
ประมาณ 3 - 5 คน บริษทั ไม่ได้ใช้แรงงานต่างด้าวเลย ซึง่
ถ้ามองกันในปัจจุบนั เราขาดแคลนแรงงานฝีมอื และระดับ
อาชี ว ะมากกว่ า ซึ่ ง จะประสบปั ญ หาการขาดแคลน
ก� ำ ลั ง แรงงานรุ น แรงขึ้ น เรื่ อ ยๆ แต่ บ ริ ษั ท เราก็ มี ก าร
สร้างความเข้มแข็งให้กับพนักงานปัจจุบัน และสร้าง
พนักงานใหม่ๆ
Q : รูจ้ กั โครงการ Talent Mobility ได้อย่างไร
A : เนื่องจากตัวผมเองมีแนวคิดเรื่องการขยาย
ธุรกิจและในเบื้องต้นได้โทรไปปรึกษาบีโอไอซึ่งเจ้าหน้าที่
แนะน�ำว่า จะมีการจัดสัมมนา เรื่องนโยบาย Super
Cluster ผมจึงได้มีโอกาสเข้าไปรับฟังนโยบาย เรื่อง
36 วารสารส่งเสริมการลงทุน

Cluster ที่ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
(OSOS) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ท�ำให้ทราบ
ประเด็นหลัก 2 เรื่องคือ หนึ่ง Super Cluster มี
การก�ำหนดเขตพื้นที่ และสองจะต้องมีความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย และหลังจากนั้น
ได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ สวทน. ท�ำให้ได้ทราบ
รายละเอียด และรวมถึงความร่วมมือ

“เมื่อ สวทน. ดูความเป็นไปได้
ของโครงการแล้วจึงประสานงาน
ไปยังอาจารย์ ซึ่งก็มีอาจารย์สนใจ
เข้ามาร่วมงานกับเรา”
Q : ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ Talent
Mobility
A : บริษัทได้ประสานงานกับ สวทน. โดยแจ้ง
ให้ทราบถึงรายละเอียดที่บริษัทต้องการ หลังจากนั้น
จึ ง ก� ำ หนดหั ว ข้ อ และรายละเอี ย ดโครงการส่ ง ไปที่
สวทน. โดยผมเลือกที่จะตั้งโรงงานที่ ต�ำบลคลองหก
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อ สวทน. ดูความ
เป็นไปได้ของโครงการแล้ว จึงประสานงานไปยังอาจารย์
ซึ่งก็มีอาจารย์สนใจเข้ามาร่วมงานกับเรา โดยเราคิดว่า
ต้องพัฒนาสินค้าเราให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และรวมถึง
ผลิตสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดด้วย ยกตัวอย่างเช่น
ผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิด ซึ่งประเทศไทยน�ำเข้าเป็น
ส่วนใหญ่
Q : ปัจจุบนั มีการด�ำเนินการอย่างไร ในโครงการ
Talent Mobility
A : ปัจจุบัน บริษัทได้ยื่นโครงการเข้าไปยัง
สวทน. ทัง้ สิน้ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการกล้องวงจรปิด
โครงการระบบกระจายข่ า ว และโครงการเครื่ อ ง
กระจายข่าว ซึ่งโครงการกล้องวงจรปิด ได้ท�ำสัญญา
MOU กับมหาวิทยาลัยแล้ว โดยได้ท�ำข้อตกลงกับ

อาจารย์ที่ปรึกษาว่า อาจารย์จะเข้ามาช่วยท�ำงานวิจัย
ในโครงการกล้องวงจรปิด อาทิตย์ละ 1 วันเป็นเวลาทัง้ สิน้
6 เดือน และทางเราก็ยินดีให้นักศึกษาเข้ามาดูงานหรือ
ช่วยงาน ซึง่ เราก็จะด�ำเนินการยืน่ ขอรับการส่งเสริมฯ จาก
บีโอไอด้วย ส่วนโครงการอื่นก�ำลังด�ำเนินการในล�ำดับ
ต่อไป
Q : โครงการ Talent Mobility มีผลดีหรือปัญหา
และอุปสรรคอย่างไรบ้าง
A : โครงการ Talent Mobility เป็นโครงการทีด่ ี
เพราะในช่วง 10 ปี ก่อนมีการท�ำงานวิจัยออกมาหลายที่
และหลายชิ้น แต่งานวิจัยไม่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้
มากนัก ซึง่ Talent Mobility จะก่อให้เกิดการบูรณาการ
ระหว่างภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัยมากขึน้ ในการน�ำผลงาน
การวิจัยไปสู่การตลาด ท�ำให้เกิดโอกาสในการท�ำธุรกิจ
มากขึ้น แต่ก็ยังไม่เชื่อมั่นว่า จะสามารถใช้ได้กับกิจการ
หรือธุรกิจทุกที่ ทั้งนี้เพราะวิธีคิดระหว่างอาจารย์กับ
ผู้ประกอบการอาจจะยังแตกต่างกันอยู่ ตัวอย่างเช่น
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ที่ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งการความรวดเร็ ว
เพื่อจะได้ประกอบธุรกิจได้ แต่งานวิจัยอาจจะต้องใช้
ระยะเวลา

Q : ความคาดหวังต่อโครงการ Talent Mobility
ในอนาคต
A : คาดหวังว่า Talent Mobility จะเป็นจุด
เริม่ ของการบูรณาการงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
กับการประกอบธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนา
ในระดับประเทศ ทั้งในด้านอาจารย์ผู้สอนและการเรียน
การสอนด้วย เพราะเรื่องเทคโนโลยีเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการพั ฒนาประเทศ เพราะประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว
ส่วนใหญ่ต่างให้ความส�ำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างมูลค่าหรือเพิม่ ประสิทธิภาพของการผลิต ซึง่ ปัจจุบนั
ประเทศไทยยังขาดเรื่องนี้อยู่
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Q : ความคิดเห็นกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ของประเทศไทย
A : รั ฐ บาลอาจจะต้ อ งเอาจริ ง เอาจั ง กั บ เรื่ อ ง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและต้องมีการปฏิรูปมากกว่า
ปัจจุบัน โดยดึงคนเก่งเข้าไปสู่ระบบราชการมากขึ้นและ
ควรได้รับการดูแลและส่งเสริมมากกว่าในปัจจุบันนี้ โดย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะต้องไม่อยู่กับคนกลุ่มเดียว
แต่จะต้องเข้าไปอยู่กับชุมชนมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
เราจะต้องน�ำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้ในการผลิตข้าว
หรือยางพารามากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งตรงนี้สถาบัน
การศึกษาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

38 วารสารส่งเสริมการลงทุน

Q : มุ ม มองต่ อ ภาครั ฐ ในการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
A : รัฐบาลต้องปฏิรปู วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ต้องให้เกิดการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและให้ความส�ำคัญ
มากขึ้ น อยากให้ ห น่ ว ยงานวิ จั ย ต่ า งๆ
ท�ำงานร่วมกันและเข้าสู่ชุมชนมากขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือ
มหาวิทยาลัย อาจจะตัง้ เป็นนักวิทยาศาสตร์
ประจ�ำชุมชนเพื่อช่วยเหลือเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เกิด
มูลค่าเพิ่มขึ้น
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี จะอาศัยโครงการ Talent Mobility เพียง
ส่วนเดียวคงจะไม่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แต่
ความร่วมมือกันทุกภาคส่วน จึงจะเป็นทางออกที่ส�ำคัญ
ต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี
ของประเทศไทย เพราะท้ายที่สุดแล้วหากบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ ย่อมน�ำมาซึง่ การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
นั่นเอง

BOI มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

อารีย์ งามศิริพัฒนกุล / วิชรัฐ ทองปลิว

สหกิจศึกษา
ปัญหาบัณฑิตจบมาแล้วไม่มงี านท�ำ กลายเป็น
ปัญหาส�ำคัญของประเทศ โดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่
ในระดับอุดมศึกษา จะมีอตั ราการว่างงานมากกว่าใน
ระดับอาชีวศึกษา ในขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจก็ยังมี
ความต้องการแรงงานอยู่ในระดับสูง ซึ่งหากเรา
มองแบบผิวเผิน คือมองปริมาณของบัณฑิตที่จบ
การศึกษากับจ�ำนวนความต้องการแรงงานของภาค
ธุรกิจ อาจจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร
ทั้ ง นี้ เ พราะในแต่ ละปี ถึ ง แม้ จ ะมี จ�ำ นวนบั ณ ฑิ ต
จบการศึกษาเป็นจ�ำนวนมาก แต่ภาคธุรกิจต่างๆ ก็มี
ความต้องการแรงงานมากเช่นกัน แต่หากเรามองลึกลงไป
ในรายละเอียดก็จะพบว่า คณะที่บัณฑิตจบการศึกษา
มานั้น จะเป็นคณะหรือสาขาวิชาไม่ตรงกับความต้องการ
แรงงานของภาคธุรกิจ ทัง้ นีอ้ าจมีสาเหตุจากหลายประการ
เช่น มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน หรืออาจเป็นเพราะนักศึกษาเลือกเรียน
ในคณะทีเ่ ป็นกระแสนิยม เป็นต้น จากสาเหตุตา่ งๆ เหล่านี้
ท�ำให้หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการผลิต
นั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและตรงกั บ ความต้ อ งการของ

พัฒนาคน
พัฒนางาน

ภาคธุ ร กิ จ ต่ า งๆ มี ก ารประสานงานระหว่ า งสถาบั น
การศึ ก ษากั บ สถานประกอบการอย่ า งจริ ง จั ง และเป็ น
รูปธรรม ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จึงเป็นที่มาของระบบ
สหกิจศึกษา
วารสารส่งเสริมการลงทุน ได้รับเกียรติพูดคุยกับ
อาจารย์ณชั ติพงศ์ อูทอง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้ให้ข้อมูล
ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ดังนี้
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Q : สหกิจศึกษา (Cooperative Education) คืออะไร
A : “สหกิจศึกษา” ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากกล่าวถึง
ในต่างประเทศมีมากว่า 100 ปีแล้ว ส�ำหรับประเทศไทย
เริ่มมีการด�ำเนินการเมื่อปี 2536 โดยมีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง แรกของ
ประเทศไทย ที่เริ่มจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้
ค�ำว่า “สหกิจศึกษา” คือการจัดการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีรูปแบบหนึ่ง ที่จะท�ำให้นักศึกษาได้
รับประสบการณ์การท�ำงานในสถานประกอบการอย่าง
มีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ร่ ว มกั บ การจั ด ให้ นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการ
ท� ำ งานก่ อ นที่ จ ะส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา ซึ่ ง งานที่ ป ฏิ บั ติ นั้ น
จะต้องตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่ ไม่ใช่ว่าจะไป
ท�ำงานอะไรก็ได้ในสถานประกอบการ มองอย่างผิวเผิน
อาจมองว่าฝ่ายที่ได้ประโยชน์คือฝ่ายสถานศึกษาเพียง
ฝ่ายเดียว แต่ที่จริงแล้วทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ประโยชน์กันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ รวมไปถึงตัวนักศึกษาเองก็ได้ประโยชน์

“หากเปรียบเทียบกับกีฬา ระบบสหกิจ
ศึกษาจะเปรียบเสมือนการวิ่งผลัด
โดยที่มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ส่งไม้
ส่วนสถานประกอบการจะเป็นผู้รับไม้ต่อ
โดยมีนักศึกษาเป็นตัวกลางเชื่อม
ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน”
หากเปรี ย บเที ย บกั บ กี ฬ า ระบบสหกิ จ ศึ ก ษา
จะเปรียบเสมือนการวิ่งผลัด โดยที่มหาวิทยาลัยจะเป็น
ผู้ส่งไม้ ส่วนสถานประกอบการจะเป็นผู้รับไม้ต่อ โดยมี
นักศึกษาเป็นตัวกลางเชือ่ มระหว่างทัง้ สองหน่วยงาน ซึง่ ก็
คือไม้ที่จะส่งและรับนั่นเอง หากทั้งสองหน่วยงานท�ำงาน
ไม่ประสานกัน หากสถานประกอบการอยู่นิ่งเฉย แล้วรอ
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ให้สถานศึกษายื่นไม้ให้ ปัญหาย่อมเกิดขึ้นแน่นอน
ทั้งจากภาคการศึกษาเองและภาคธุรกิจ ดังนั้นเพื่อ
ลดช่องว่างหรือลดปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ กระบวนการสหกิจ
ศึกษาจึงถูกน�ำมาใช้ เพือ่ ประสานให้ทง้ั มหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการรับ-ส่งไม้กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนหรือภาคทฤษฎี
ให้เข้ากับภาคปฏิบตั ไิ ด้อย่างลงตัว ส่งผลให้ได้บณ
ั ฑิตทีม่ ี
คุณภาพมากขึน้ และสถานประกอบการก็จะได้ผทู้ พี่ ร้อม
จะเข้าท�ำงานที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพในการ
ท�ำงาน และสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Q : มูลเหตุที่ท�ำให้เกิดระบบสหกิจศึกษา
A : เรื่องนี้มีหลายประเด็น ในส่วนของสถาน
ศึกษาก็ต้องการให้นักศึกษาที่จบไปมีงานท�ำ แต่ปัญหา
มักจะเกิดกับนักศึกษาที่ผลการศึกษาไม่ค่อยดี หรือ
มหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีชื่อเสียง ส่วนสถานประกอบการ
ก็อยากจะได้ผทู้ สี่ ามารถปฏิบตั งิ านได้จริง สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงานได้ ลดปัญหาเรื่อง
การเข้าออกของพนักงาน นักศึกษาเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา
แล้วก็อยากได้งานท�ำทันที นั่นจึงเป็นเหตุให้เกิดระบบ
สหกิจศึกษาขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
สถานประกอบการ และตัวนักศึกษาเอง
ทั้งนี้หากนักศึกษาที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษา
มีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นทั้งทางด้านวิชาการ

และบุคลิกภาพ เมือ่ เข้าไปเรียนรูแ้ ละปฏิบตั งิ านในสถานที่
จริงด้วยความตั้งใจ ก็จะสามารถแสดงความสามารถและ
ศักยภาพของตัวเองให้สถานประกอบการได้เห็น ซึ่งหาก
สถานประกอบการมีความพึงพอใจก็อาจจะรับนักศึกษา
เข้าร่วมงานเมื่อจบการศึกษา เรื่องนี้ถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
ส�ำคัญเรื่องหนึ่งของระบบสหกิจศึกษาเลยทีเดียว
Q : ความแตกต่างระหว่างการฝึกงานกับสหกิจ
ศึกษา
A : การฝึกงานโดยทั่วไปจะไม่มีรูปแบบ ไม่มี
กระบวนการ ไม่มีวิธีการที่ชัดเจน จะเน้นให้นักศึกษา
ไปหาประสบการณ์ หรือไปเรียนรู้วัฒนธรรมและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน จะไม่เน้นงานทีเ่ ป็นโปรเจกต์ ไม่เน้น
งานที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบมากนัก พูดง่ายๆ คือการ
เข้าไปช่วยงาน และจะเป็นการเข้าไปปฏิบัติงานระยะสั้น
ประมาณ 2 เดือน ซึง่ จากการพูดคุยกับสถานประกอบการ
ส่วนมากการรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน มักต้องการ
ให้ นั ก ศึ ก ษาอยู ่ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น ระยะเวลานานกว่ า นั้ น
คือ 4 เดือน – 1 ปี โดยมองว่าระยะเวลา 2 เดือนนั้น
น้ อ ยเกิ น ไป ซึ่ ง กว่ า ที่ นั ก ศึ ก ษาจะปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
องค์กรก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 2–3 สัปดาห์ เหลือเวลา
อีกประมาณเดือนเศษ สถานประกอบการก็ไม่สามารถ
ที่จะมอบหมายงานให้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้

“สหกิจศึกษาจะมีรปู แบบในการด�ำเนินงาน
มีมาตรฐานการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
ซึ่งจะบอกละเอียดว่าในส่วนของ
สถานศึกษาหากจะท�ำสหกิจศึกษา
จะต้องด�ำเนินงานอะไรบ้าง”
ส�ำหรับสหกิจศึกษาจะมีรูปแบบในการด�ำเนินงาน
มีมาตรฐานการด�ำเนินงานสหกิจศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งจะ
บอกละเอียดว่าในส่วนของสถานศึกษา หากจะท�ำสหกิจ

ศึกษาจะต้องด�ำเนินงานอะไรบ้าง และสถานประกอบการ
ที่จะท�ำสหกิจศึกษาจะต้องท�ำอย่างไรบ้าง และจะใช้เวลา
อย่างน้อย 4 เดือน มหาวิทยาลัยบางแห่งจะใช้เวลา
1 เทอม แต่จะขยายไปถึงภาคฤดูร้อนด้วย ซึ่งก็จะรวม
เป็น 6 เดือน และบางแห่งก็จะใช้เวลาส�ำหรับสหกิจศึกษา
เป็นเวลาถึง 1 ปีเลยทีเดียว
แรกเริม่ นัน้ รัฐบาล โดยทบวงมหาวิทยาลัยในสมัยนัน้
หรือส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในปั จ จุ บั น ได้ จั ด ตั้ ง โครงการน� ำ ร่ อ งและสนั บ สนุ น
งบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยที่จัดส่งนักศึกษาไปท�ำ
ระบบสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ รายละ 1 หมืน่ บาท
เป็นเวลา 3 ปี หลังจากโครงการน�ำร่องสิ้นสุดลง รัฐบาล
ก็ไม่ได้ให้งบสนับสนุนอีก ซึ่งหากมหาวิทยาลัยไหนที่ไม่
เห็นความส�ำคัญก็จะไม่ด�ำเนินการต่อ ส่วนมหาวิทยาลัย
ที่เห็นประโยชน์ก็จะมีการด�ำเนินการต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน
โดยในระหว่างที่ท�ำโครงการน�ำร่องได้มีการท�ำวิจัย
เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิข์ องการด�ำเนินโครงการ พบว่าสถาน
ศึกษาไม่ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงท�ำให้การจัด
สหกิจศึกษาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ต่อมา สกอ.
มอบหมายให้สมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดท�ำมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการด�ำเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งมี
การปรับปรุงและรับฟังความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการ ที่มีการด�ำเนินงานจัดการศึกษาระบบ
สหกิจศึกษามาก่อนหน้านี้แล้ว และใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ส�ำหรับสถานศึกษาและสถานประกอบการทีจ่ ะท�ำการเรียน
การสอนในระบบสหกิจศึกษา
โดยสรุปแล้ว ความแตกต่างของการฝึกงานและ
สหกิจศึกษา หากตัดเรื่องระยะเวลาออกไปก็จะมีความ
แตกต่างกัน เช่น การไปฝึกงานจะเหมือนกับการไป
ช่วยงานสถานประกอบการ ซึง่ งานทีไ่ ปฝึกนัน้ บางครัง้ อาจ
จะไม่ตรงกับสาขาทีน่ กั ศึกษาเรียนมา ส่วนสหกิจศึกษานัน้
จะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการก่อน ว่างานที่จะให้นักศึกษาไปปฏิบัตินั้น
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จะต้องตรงกับสาขาวิชาชีพที่เรียน และเป็นงานที่สถาน
ประกอบการต้องการมีกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน
โดยมีการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานว่าคุณสมบัติ
ของนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะออกไปสหกิ จ ศึ ก ษาได้ จ ะต้ อ งมี
คุณสมบัติอะไรบ้างเช่น เกรดเฉลี่ย ถัดมาคือต้องผ่าน
รายวิชาบังคับพื้นฐานของสาขาที่จะไปสหกิจศึกษาก่อน
มีอาจารย์เข้าไปนิเทศที่สถานประกอบการ และก่อน
ที่นักศึกษาจะจบจากการไปสหกิจศึกษา จะต้องมีการ
ท�ำรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติ
ณ สถานประกอบการนั้น ซึ่งการเขียนรายงานวิชาการนี้
จะใช้ รู ป แบบเดี ย วกั บ การเขี ย นปริ ญ ญานิ พ นธ์ ข อง
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะจบปริ ญ ญาตรี และหลั ง จากนั ก ศึ ก ษา
กลับจากการไปสหกิจศึกษาแล้ว จะต้องมีการน�ำเสนอ
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเอง
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเห็นว่าหลังจากกลับจากการ
ไปปฏิบัติงานแล้วได้อะไรกลับมาบ้าง ได้พัฒนาการ
ตัวเองอย่างไรบ้าง และเป็นการสะท้อนตัวเองว่าจุดเด่น
จุดด้อยของตัวเองคืออะไร ส่วนผู้ฟังจะมีทั้งอาจารย์และ
นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานที่อื่น เป็นการแลกเปลี่ยนความ
รู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงจะมีนักศึกษา
รุ่นน้องที่จะต้องไปสหกิจศึกษาในรุ่นต่อไปมาร่วมรับฟัง
ว่ารุ่นพี่ที่ออกไปปฏิบัติงานนั้นได้พบได้เจออะไรมาบ้าง
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ซึ่ ง จะถื อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มของนั ก ศึ ก ษาไป
ในตัวด้วย ซึ่งในการฝึกงานอาจจะไม่มีกระบวนการ
เหล่านี้
Q : ประโยชน์ของสถานประกอบการ นักศึกษา
และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษา
A : สถานประกอบการ อั น ดั บ แรกจะได้ ใ น
เรื่องของ HRD (Human Resource Development)
เพือ่ วางแผนอัตราก�ำลังคน คือปัญหาทีส่ ถานประกอบการ
พบในเรื่ อ งของการสั ม ภาษณ์ รั บ เพื่ อ เข้ า ท� ำ งาน โดย
ได้ผู้ที่ไม่ตรงกับความต้องการ เช่น เมื่อฝ่ายบุคคลมี
การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานแล้วและคิดว่าน่าจะท�ำงานได้
จึงรับเข้ามาท�ำงาน แต่เมื่อเข้าไปท�ำงานจริงกลับท�ำไม่ได้
เหมือนตอนสัมภาษณ์
การรับนักศึกษามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเหมือน
กับสถานประกอบการได้ท�ำการสัมภาษณ์นักศึกษาและ
ดูศักยภาพของนักศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งท�ำให้
สถานประกอบการเกิดความมั่นใจ อีกเรื่องหนึ่งที่สถาน
ประกอบการพบเจอก็คือ การเปลี่ยนงานของพนักงาน
โดยเฉพาะบัณฑิตที่จบใหม่ จะมีอัตราการเปลี่ยนงาน
ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นปัญหาที่สถานประกอบการพบเจอ
และพยายามแก้ไขมาโดยตลอด ท�ำให้ขณะนี้หลายสถาน
ประกอบการได้ทดลองน�ำระบบสหกิจศึกษามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหานี้ โดยในขัน้ ตอนการรับบุคลากรเข้ามาท�ำงาน
ความส�ำคัญล�ำดับแรกจะดูว่ามีนักศึกษาคนไหนที่เคย
เข้ามาท�ำสหกิจศึกษาที่บริษัทบ้าง แล้วผลการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างไร ถ้ามีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ กี จ็ ะติดต่อนักศึกษา
คนนัน้ ให้เข้ามาสัมภาษณ์หรือเข้ามาท�ำงานเลย ถือเป็นการ
ช่วยลดค่าใช้จา่ ยของบริษทั อีกทางหนึง่ ด้วย เช่น ค่าใช้จา่ ย
ในการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครพนักงาน ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าท�ำงาน รวมไปถึงการปรับตัวของพนักงาน เป็นต้น
หากนักศึกษาที่เคยเข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากลับเข้า
มาท�ำงานในสถานประกอบการเดิมทีม่ าปฏิบตั งิ าน โอกาส
ในการลาออกจากสถานประกอบการนั้นจะน้อย ซึ่งหาก

“ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ
สถานประกอบการสามารถขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ
ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ ได้”
นักศึกษาคิดว่าเข้ากับสถานประกอบการไม่ได้จะไม่กลับ
เข้ามาท�ำงานตั้งแต่ตอนแรก
อีกประการหนึ่งคือ สถานประกอบการได้มุมมอง
ใหม่จากนักศึกษา มาปรับปรุงกระบวนการในการท�ำงาน
โดยมุมมองของนักศึกษาอาจจะเห็นต่างกับมุมมองของ
สถานประกอบการ จะขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างง่าย
คือ ถ้าเปรียบสถานประกอบการเป็นตลาดสด เมื่อเราไป
เดินตลาดบางแห่งเราจะพบว่ามันมีกลิ่นเหม็นและรู้ว่ามัน
มีกลิ่นอยู่ตรงไหน แต่แม่ค้าพ่อค้าในตลาดเขาจะชินและ
ไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็น ซึ่งเปรียบกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสถานประกอบการที่ท�ำอยู่ด้วยความเคยชิน
เขาอาจจะมองสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ปัญหา
แต่มุมมองของนักศึกษาอาจจะมองเห็นว่าสิ่งเหล่าคือ
ปัญหา หากลองเปลีย่ นแปลงกระบวนการบางอย่างอาจจะ
ช่วยลดค่าใช้จา่ ย หรือช่วยลดความสูญเสียในกระบวนการ
ผลิตได้ นอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากที่สถาน
ประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมระบบสหกิจศึกษา
นอกจากนี้ บางสถานประกอบการมีการตัง้ หน่วยงาน
ขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึ่งในที่นี้จะขออนุญาต
กล่าวถึงบริษัทในเครือเบทาโกร โดยจัดตั้งเป็นศูนย์
สหกิจศึกษาและทวิภาคี เพื่อท�ำหน้าที่รับนักศึกษาจาก
แต่ละมหาวิทยาลัยเข้ามาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในระบบ
สหกิจศึกษา และศูนย์ดงั กล่าวนีจ้ ะท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
เพือ่ รวบรวมข้อมูลของนักศึกษา ทีผ่ า่ นการประเมินการฝึก
ประสบการณ์จากบริษัท และถ้าหน่วยงานไหนของบริษัท
ต้องการรับพนักงานก็จะมาดูข้อมูลของศูนย์ฯ นี้ก่อน
ท�ำให้การรับพนักงานมีความรวดเร็วตรงกับความต้องการ

ของบริษัท และลดปัญหาเรื่องการปรับตัวของพนักงาน
ในการเข้ากับองค์กร
และประโยชน์อกี ประการหนึง่ คือ สถานประกอบการ
สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอตามเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนดไว้ได้
ส�ำหรับประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากระบบ
สหกิจศึกษามีมากมาย อันดับแรกคือ ช่วยเพิ่มอัตราการ
มีงานท�ำของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย
น้อยยิง่ ต้องเข้าร่วมสหกิจศึกษา เนือ่ งจากว่าหากนักศึกษา
ไปสมั ค รงานด้ ว ยตั ว เองแล้ ว มี เ กรดเฉลี่ ย น้ อ ยโอกาส
ทีส่ ถานประกอบการนัน้ จะรับนักศึกษาเข้าท�ำงานจะมีนอ้ ย
แต่หากนักศึกษาที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษาเมื่อเข้าไป
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการแล้วไปแสดงฝีมอื ให้เต็มที่
ตลอดระยะเวลา 4 เดื อ นที่ นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ง าน
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวนักศึกษาเองว่ามีความ
สามารถอะไรบ้าง เข้าไปแล้วมีความตั้งใจและพร้อมที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หากสถานประกอบการมีความประทับใจ
ในตัวนักศึกษา ก็อาจจะรับนักศึกษาเข้าท�ำงานเลยก็ได้
หรื อ ถ้ า นั ก ศึ ก ษาเลื อ กที่ จ ะไปสมั ค รงานที่ อื่ น หากมี
ผลการประเมิ น ที่ ดี จ ากสถานประกอบการที่ นั ก ศึ ก ษา
เข้าไปสหกิจศึกษา ก็อาจจะท�ำให้มีโอกาสที่จะได้รับ
คัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทต่างๆ ได้ ประเด็นการ
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีประสบการณ์ท�ำงานมาแล้ว
4 เดือน กับนักศึกษาทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์ในการท�ำงานเลย
ทักษะการตอบประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์
ท�ำงานมาแล้ว 4 เดือนย่อมตอบได้ดีกว่า
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นอกจากนีน้ กั ศึกษาก็จะได้รบั ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริง มีการเรียนรู้ มีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสังคมของการท�ำงานอีกด้วย
ส่วนสถาบันการศึกษา อันดับแรกจะได้ประโยชน์
ในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน เป็นผลมาจากการทีอ่ าจารย์ได้เข้าไปพบ ไปพูดคุย
ไปดูเทคโนโลยีต่างๆ ของสถานประกอบการ ท�ำให้ได้รู้ว่า
ในสายวิชาชีพของตนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ มีกระบวนการหรือองค์ความรูใ้ หม่ๆ เกิดขึน้
อยู่เสมอ สิ่งใดหรือเทคโนโลยีใดที่สถานประกอบการ
เห็นว่าล้าสมัยและได้เลิกใช้ไปแล้ว ซึ่งทั้งหลายทั้งปวง
เหล่านีน้ เี่ อง ท�ำให้สถาบันการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร
เพือ่ ให้ทนั กับเทคโนโลยีและความรูใ้ หม่ๆ อยูเ่ สมอ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ต่อมาคือสถาบันการศึกษาจะได้สร้างเครือข่ายกับ
สถานประกอบการ ซึ่งจะส่งผลกับภารกิจอื่นของสถาบัน
การศึกษาเช่นการบริการวิชาการ และการวิจัยร่วมกับ
สถานประกอบการ เป็นต้น
อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาจะได้ รั บ
ประโยชน์ จ ากระบบสหกิ จ ศึ ก ษา คื อ การยอมรั บ
ของสถานประกอบการต่อบัณฑิตที่จบจากสถาบันการ
ศึกษานั้น โดยเฉพาะหากเป็นสถานศึกษาที่อาจจะไม่มี
ชื่อเสียงมากนัก การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ เสมือนกับเป็นการให้สถาน
ประกอบการได้ทดสอบศักยภาพของนักศึกษา โดยเมื่อ
สถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจ
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ศึกษาแล้ว เห็นการท�ำงานของนักศึกษา เกิดความมัน่ ใจใน
ศักยภาพของนักศึกษาจากสถานศึกษา จะเกิดการยอมรับ
บัณฑิตที่จบจากสถานศึกษานั้น
Q : อุปสรรคในการด�ำเนินงานของระบบสหกิจ
ศึกษา
A : ส่วนของสถานประกอบการบางแห่งยังไม่
เข้าใจ และยังมองไม่เห็นว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจาก
การรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน บางแห่งยังคิดว่าสหกิจ
ศึ ก ษาก็ คื อ การฝึ ก งานของนั ก ศึ ก ษาตามปกติ นั่ น เอง
เพียงแต่เพิ่มระยะเวลาเท่านั้น อาจจะมองว่าเป็นการ
เพิ่มภาระของสถานประกอบการ แต่ในปัจจุบันนี้ก็มี
สถานประกอบการเข้าใจเรื่องนี้และมองเห็นประโยชน์ที่
สถานประกอบการได้รับเพิ่มขึ้น
ส่วนของอาจารย์ บางท่านยังไม่เห็นประโยชน์ว่า
เมื่อส่งนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ในระบบสหกิจศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้อะไร นักศึกษา
เสียเวลาไป 1 ภาคการศึกษาในสถานประกอบการ บางท่าน
คิดว่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยยังได้ประโยชน์และมีความ
รู้มากกว่า แต่แท้จริงแล้วระบบสหกิจศึกษาจะตอบโจทย์
ในเรือ่ งของการเพิม่ ศักยภาพในการท�ำงานเมือ่ นักศึกษา
ส�ำเร็จการศึกษา
ส่วนของนักศึกษา อาจไม่เข้าใจว่าเมื่อเข้าไปใน
ระบบสหกิจศึกษาแล้วจะได้อะไรบ้าง มีความส�ำคัญต่อ
ตัวเองอย่างไร ท�ำไมต้องไปฝึกปฏิบตั อิ ยูใ่ นสถานประกอบ
การหลายเดือน เสียเวลาในการเรียน 1 ภาคการศึกษา
แทนที่จะสามารถจบการศึกษาเร็วขึ้น ทั้งที่เป็นโอกาสที่
นักศึกษาจะได้แสดงศักยภาพให้สถานประกอบการได้เห็น
อีกทั้งเพิ่มโอกาสการมีงานท�ำของนักศึกษาหลังส�ำเร็จ
การศึกษา
สิง่ ต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นเป็นปัญหาส�ำคัญ ทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง
จะต้องร่วมมือกันแก้ไขและปรับปรุง เพื่อท�ำให้ระบบ
สหกิ จ ศึ ก ษาไทยเป็ น ที่ ย อมรั บ และมี ก ารพั ฒ นาไปใน
ทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ทั้งต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั่นเอง
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กับการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา

ประเทศไทยก� ำ ลั ง เผชิ ญ กั บ การติ ด กั บ ดั ก
ประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)
ซึ่ ง หมายถึ ง สภาวะของประเทศหนึ่ ง ที่ ส ามารถ
ยกระดั บ จากประเทศยากจนไปเป็ น ประเทศที่ มี
ระดับรายได้ปานกลาง แต่ไม่สามารถก้าวต่อไป
จนกลายเป็ น ประเทศพัฒ นาแล้ว ที่มีรายได้สูงได้
เหตุ เ พราะไม่ ส ามารถสร้ า งเทคโนโลยี น วั ต กรรม
หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ ดังนั้นการจะยกระดับ
ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศขึ้ น
จึ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การน� ำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ รวมถึง
ประเด็นที่ส�ำคัญคือ ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น ซึ่งการพัฒนานั้น
มีในหลากหลายรูปแบบ

บทความนี้จะน�ำเสนอรูปแบบหนึ่งของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นรูปธรรม โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษา
ในรู ป แบบสหกิ จ ศึ ก ษา ซึ่ ง คื อ การให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานจริง เสมือนเป็นพนักงาน
ของบริษัท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน
หากเอ่ยชือ่ เวสเทิรน์ ดิจติ อล (Western Digital :
WD) หลายคนต้องรูจ้ กั กันอย่างดีในฐานะผูผ้ ลิตฮาร์ดดิสก์
ชั้นน�ำ ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลก
ในปัจจุบัน โดยมีโรงงานในประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐาน
การผลิตทีส่ ำ� คัญจาก 30 โรงงานทัว่ โลก นอกจากความเป็น
ผู้น�ำด้านฮาร์ดดิสก์แล้ว WD ยังเป็นหนึ่งในต้นแบบของ
การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในประเทศไทยอีกด้วย
บริษัทได้ด�ำเนินการอย่างจริงจังและมีแนวทางการพัฒนา
นักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาที่น่าสนใจ
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“WD จึงได้ร่วมมือกับ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย ในการจัดการ
ศึกษาระบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ
ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้นักศึกษา
ได้มาเรียนรู้ ให้มีคุณค่า ค่านิยม
และทักษะ ตามที่บริษัทต้องการ”
วารสารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
คุณธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายว่าจ้างและ
สรรหาบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือระหว่างบริษัท
กับสถาบันการศึกษา ในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
Q : ความเป็นมาของความร่วมมือกับสถาบันการ
ศึกษา
A : ทิศทางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทผี่ า่ นมา
เป็นยุคของการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งแบบ PC และโน้ตบุ๊ก
แต่ในปัจจุบนั ตลาดเปลีย่ นแปลงไป มีการใช้คอมพิวเตอร์
PC น้อยลงแต่มีการใช้ Smart Phone มากขึ้น รวมถึง
มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ขนึ้ เช่น Tablet, Smart TV,
Application เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ส่งผลต่อการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม ผู้เล่น
ในอุตสาหกรรมจะต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดการผลิต
ฮาร์ดดิสก์ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย ผลิตภัณฑ์ที่จะรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
จะเป็นลักษณะ Data Server, Cloud Storage และ
ฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุสูงขึ้นถึง 8 - 10 TB

46 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ดังนั้น WD ต้องมีการปรับตัวเพื่อรักษาความ
สามารถในการแข่งขันของธุรกิจไว้ ต้องปรับเปลี่ยน
จากเดิมทีเ่ ป็นการผลิตในลักษณะการประกอบเป็นหลัก
เปลีย่ นเป็นการท�ำวิจยั และพัฒนามากขึน้ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดในอนาคต ที่จะเป็นรูปแบบ
ศูนย์รวบรวมข้อมูล (Data Center) มากขึ้น
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา WD ให้ความส�ำคัญเรื่อง
นวัตกรรม โดยได้ร่วมพัฒนางานวิจัยกับมหาวิทยาลัย
อีกทัง้ เพือ่ การผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ
บริษัทและอุตสาหกรรม WD จึงได้ร่วมมือกับสมาคม
สหกิจศึกษาไทย ในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้
และพัฒนานักศึกษาให้มคี ณ
ุ ค่า ค่านิยม และทักษะ ตามที่
บริษัทต้องการ และเป็นก�ำลังในอนาคตให้กับบริษัท
Q : รูปแบบและผลการด�ำเนินงานการจัดการ
ศึกษาสหกิจศึกษา
A : บริษัทได้ด�ำเนินการจัดการศึกษาแบบ
สหกิจศึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการด�ำเนินงานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา นักศึกษาจะเข้ามาปฏิบัติงานจริงที่
บริษทั เป็นเวลา 4 - 12 เดือน โดยมีรปู แบบการฝึกทัง้ ที่
เป็นหลักสูตรบังคับและเป็นตัวเลือกหลักสูตรที่เป็น
Mandatory Class ต้องบังคับให้เด็กทุกคนได้เรียน
เหมือนกันหมด เช่น Basic Hard Drive ต้องรู้ว่า
ฮาร์ดดิสก์ท�ำงานอย่างไร มีพื้นฐานอย่างไร เป็นต้น

ในการฝึกปฏิบัติงานจะมีพี่เลี้ยงที่เป็นพนักงาน
ของบริษัทช่วยฝึกสอนงานให้ ซึ่งที่ WD ก�ำหนดให้มี
นักศึกษาสหกิจ 1 คนต่อพี่เลี้ยง 1 คน และนักศึกษา
อาชีวศึกษา 5 คน ต่อพีเ่ ลีย้ ง 1 คน นอกจากนีย้ งั เน้นฝึก
นักศึกษาในด้าน Soft Skill เช่น ด้านการท�ำงานเป็นทีม
การน�ำเสนอภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพื่อเติมเต็มให้กับ
นักศึกษา ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยที่จะสอนในด้าน
Hard Skill เสียเป็นส่วนใหญ่ ประเด็นส�ำคัญคือ การ
ฝึกนักศึกษาให้มี DNA หรือคุณลักษณะที่ตรงกับความ
ต้องการของบริษัท เช่น การเป็นผู้น�ำ การท�ำงานเป็นทีม
มีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นต้น
กระบวนการการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา
เข้ามาปฏิบตั งิ านของ WD ไม่ใช่เพียงแค่ดผู ลการเรียนและ
การสัมภาษณ์เท่านั้น แต่ยังก�ำหนดให้นักศึกษาที่สนใจ
ส่ง CV พร้อมคลิปวีดโี อเป็นภาษาอังกฤษทัง้ หมด 5 นาที
โดยเป็นการแนะน�ำตัวเอง 2 นาที และบอกว่าท�ำไมถึงอยาก
เข้ามาฝึกงานที่ WD 3 นาที บริษทั ต้องการใช้กระบวนการ
คั ด สรรตั้ ง แต่ ต ้ น เพื่ อ คั ด เลื อ กคนที่ มี ค วามตั้ ง ใจจริ ง
(Passion) ในการอยากเข้ามาท�ำงาน ซึง่ นอกจากเด็กจะได้

“เป็นความตั้งใจของบริษัท
ที่จะรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาไทยที่เข้ามาปฏิบัติงานที่บริษัท”

เรียนรู้งานจริงแล้ว บริษัทก็ได้จัดสวัสดิการให้เหมือนกับ
พนักงานบริษทั ทัว่ ไปด้วย เช่น มีการปฐมนิเทศ เบีย้ เลีย้ ง
รถรับส่ง และอาหาร เป็นต้น
ส� ำ หรั บ กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นการเข้ า มาปฏิ บั ติ
งานจริงที่ WD บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับโครงการที่
นักศึกษาจะท�ำ ซึง่ เป็นลักษณะเดียวกับการท�ำวิทยานิพนธ์
ที่ต้องมีหัวข้อในการเรียนรู้ เมื่อจบจะต้องมีการน�ำเสนอ
ผลงานเป็ น ภาษาอั ง กฤษให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท และ
อาจารย์จากหลายๆ สถาบันที่มาฟัง เพื่อให้ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ซึง่ ผลงานต่างๆ เหล่านีล้ ว้ นเป็นโครงการทีด่ ี
และก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแก่บริษัทได้ด้วย
นอกจากมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
เมืองไทยแล้ว บริษัทยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทั่วโลก โดยรับนักศึกษาฝึกงานต่างชาติเข้ามาฝึกงานที่
บริษัทผ่านสมาคมสหกิจศึกษาไทย และสมาคมสหกิจ
ศึกษาโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี
การจัดท�ำโปรแกรมเพื่อนักศึกษาโดยเฉพาะ เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เป็นความตั้งใจของ
บริษัทที่จะรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
การใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาไทยที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ที่บริษัท เนื่องจากความต้องการคนในอนาคตต้องเป็น
คนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคนที่สามารถ
ท�ำงานกับเครื่องจักรได้ รู้จักเทคโนโลยี จึงสร้างโอกาส
ให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้การท�ำงานร่วมกับนักศึกษา
นานาชาติ และสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายสมาชิกที่เคย
ผ่านการปฏิบัติงานที่นี่ เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าของเด็ก
ในทุกๆ 6 เดือน เช่น ยังอยูใ่ นสายงานนีอ้ ยูห่ รือไม่ สนใจ
จะท�ำงานกับบริษัทหรือไม่
ปัจจุบนั จ�ำนวนการฝึกนักศึกษา ประมาณ 200 คน
ต่อปี แบ่งเป็น
1. นักศึกษารูปแบบทวิภาคีที่เป็นการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ไม่เกิน 50 คนต่อปี ระยะเวลาฝึก 9 เดือน
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกในประเทศ
ระยะเวลาฝึก 4 - 12 เดือน ไม่เกิน 120 คนต่อปี นักศึกษา
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ต่างชาติไม่เกิน 50 คนต่อปี โดยนักศึกษาที่ผ่านการ
ปฏิบัติงานได้ท�ำงานอยู่ต่อกับบริษัทประมาณไม่เกิน 10
เปอร์เซ็นต์จากนักศึกษาทั้งหมดที่มาฝึกงาน
จากการท�ำสหกิจศึกษาตั้งแต่ปี 2551 และเริ่มรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติในปี 2555 บริษทั ได้รว่ มมือ
กับมหาวิทยาลัยจ�ำนวน 93 สถาบัน แบ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย 68 สถาบัน และมหาวิทยาลัยนานาชาติอกี
25 สถาบัน ผลิตโครงการทัง้ หมด 554 โครงการ มีจำ� นวน
ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 861 คน แบ่งเป็นนักศึกษาไทย
745 คน และนักศึกษาต่างชาติ 116 คน เช่น จากศรีลงั กา
แคนาดา อินโดนีเซีย เป็นต้น
Q : ประโยชน์การท�ำสหกิจศึกษา
A : สหกิจศึกษาเป็นความร่วมมือทีเ่ ป็นประโยชน์แก่
ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็นนักศึกษาเอง มหาวิทยาลัย
และบริษัท ส�ำหรับ WD นั้น สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการที่จะเลือกคนเข้าสู่บริษัท โดยรู้จักเด็กก่อน
ซึ่งดูจาก DNA หรือคุณลักษณะว่าสามารถที่จะท�ำงาน
ร่วมกับบริษัทได้หรือไม่ มี DNA ที่ตรงกับบริษัทหรือไม่
และการเลือกคนจากสหกิจศึกษานี้ มีส่วนช่วยให้อัตรา
การลาออกของวิศวกรของบริษัทอยู่ในระดับต�่ำ
นอกจากนี้ Project ทุกตัวของนักศึกษา บริษทั ได้
วัดค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด ค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ลงทุนไป
กับคุณค่าของ Project ทีไ่ ด้มคี วามคุม้ ค่ามาก เด็กเองก็ได้
เรียนรู้มากเช่นกัน เพราะเป็นงานจริงกับเทคโนโลยีจริง
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ที่ใช้ในอุตสาหกรรม แนวโน้มต่อไปในอนาคตนักศึกษา
ที่จบสหกิจศึกษามีโอกาสที่จะได้งานท�ำมากกว่าการเรียน
ทั่วไป เพราะบริษัทต้องการคัดสรรคนตั้งแต่เบื้องต้น
การด�ำเนินการสหกิจศึกษาเป็นการสร้างความพร้อม
ให้เด็ก สร้างเด็กให้มงี านท�ำ หากเด็กไม่ได้ทำ� งานที่ WD แต่
ได้ไปท�ำงานทีบ่ ริษทั อิเล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ WD ก็ยนิ ดีเพราะ
ถือว่าเป็นการผลิตคนให้กับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกัน
และความเข้มแข็งของ Supply Chain นีถ้ อื เป็นข้อได้เปรียบ
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
ปัจจุบัน แนวโน้มทั่วโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ที่ใช้รูปแบบความร่วมมือของภาคเอกชนกับสถาบันการ
ศึกษาในการฝึกนักศึกษา เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ความตั้งใจของบริษัท WD ในการร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาฝึกนักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษานั้น มีการ
จัดท�ำกระบวนการต่างๆ เพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมทีก่ ระตุน้
ให้เด็กไทยเกิดการเรียนรู้ นับเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ในการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา ทีเ่ ปิดโอกาสให้กบั
นักศึกษาไทยได้เรียนรู้ในบริษัทชั้นน�ำระดับโลก และเป็น
บริษัทที่มีเทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการต่างๆ
ที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างคนให้เป็นก�ำลังส�ำคัญของการพัฒนา
อุตสาหกรรมและพัฒนาประเทศต่อไป

BOI มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

จันจีรา โสะประจิน

สถาบันอุดมศึกษาไทย
เดินหน้างานวิจัย...
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ปัจจุบนั ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล้วนมีความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันว่า ประเทศไทยจะไม่สามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศ และไม่สามารถก้าวข้าม
การเป็นประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง (Middle Income
trap) หากไม่ให้ความส�ำคัญกับการน�ำผลงานวิจัย
และพัฒนา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่าง
เป็นรูปธรรม ด้วยการบูรณาการกับทุกหน่วยงาน
ในรูปแบบหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจัง ซึง่ เป็นการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง สถาบันการศึกษา
เป็ น หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ส� ำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการ
พัฒนาดังกล่าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัย
ในกระดาษ สู่นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ โดย
เฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของประเทศ

สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นสถาบันการศึกษาที่มี
บทบาทส� ำ คั ญ ในการเดิ น หน้ า งานวิ จั ย สู ่ ก ารพั ฒ นา
ที่ ยั่ ง ยื น และการต่ อ ยอดผลงานวิ จั ย สู ่ เ ชิ ง พาณิ ช ย์
โดยเฉพาะงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมของประเทศ เนื่ อ งจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
มีความพร้อมทางวิชาการ เช่น นักวิจัย บุคลากรที่มี
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น และเป็ น แหล่ ง สะสม
ผลงานวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมไฟฟ้า เป็นต้น
โดยเฉพาะมหาวิ ท ยาลั ย ไทยที่ มี ชื่ อ เสี ย งและ
เป็ น ที่ ย อมรั บ ในวงการศึ ก ษาทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
อย่างมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research
Universal Reactor) หรื อ NRU ของไทยทั้ ง
9 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม
ทั่ ว ประเทศเหมาะที่ จ ะเป็ น ศู น ย์ ก ลางระดั บ ภู มิ ภ าค
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนสามารถขยายเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ ในภู มิ ภ าค
เดียวกันได้อีกด้วย
ศาสตราจารย์ ดร. วิชัย บุญแสง ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ หรือมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ได้กล่าวตอนหนึ่งในงาน มิติใหม่การศึกษา
เดินหน้าประเทศไทย มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : ก้าวสู่
อนาคตด้วยการวิจัย ว่า
“เมื่อก่อน ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ
งานวิจัยยังมีน้อย จึงมองว่า งานวิจัยเข้าถึงยาก ท�ำแล้ว
ไม่เห็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมใช้งานไม่ได้จริง การวิจยั
ในประเทศไทยจึงค่อนข้างอยู่ในวงจ�ำกัด ไม่ได้รับความ
สนใจ หรือมีการพัฒนาได้ไม่มากเท่าที่ควร จนเมื่อเกิด
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ เมื่อปีงบประมาณ
2554 โดยได้รบั การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจยั
จากส� ำ นั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น งบประมาณที่ ส ร้ า งความตื่ น ตั ว ให้ แ ก่
วงการด้านการวิจัยมากขึ้น”
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ มุง่ หน้าผลิตผลงานวิจยั
และพั ฒ นาที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ประเทศชาติ ม ากมาย
ผลงานวิจัยเหล่านั้น มีความโดดเด่น สามารถน�ำไป
ต่อยอดเชิงพาณิชย์และตรงกับความต้องการของภาค
อุตสาหกรรม หากน�ำผลงานวิจัยเหล่านั้นมาสร้างมูลค่า
เพิ่มอย่างมีระบบและแบบแผน จะท�ำให้เกิดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต เช่น
• การพัฒนาหุน่ ยนต์ตน้ แบบ เพือ่ ใช้ตรวจสอบท่อ
และผนังภายในหม้อไอน�ำ 
้ โดย ผศ. ดร. ถวิดา มณีวรรณ์
จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ รี ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นา
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หุ่นยนต์เพื่อใช้ตรวจสอบท่อและผนังภายในหม้อน�้ำ 

หุ ่ น ยนต์ ต ้ น แบบเพื่ อ ใช้ ท ดแทนแรงงานมนุ ษ ย์
ในการซ่ อ มบ� ำ รุ ง ท่ อ และผนั ง ภายในหม้ อ ไอน�้ ำ
ในโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน ที่มีความเสี่ยง
ในการท�ำงานสูง เนื่องจากมีระดับความสูงกว่าตึก
6 ชั้นและไม่มีแสงสว่าง โดยหุ่นยนต์จะมีแม่เหล็ก
ติ ด อยู ่ กั บ ล้ อ เพื่ อ เคลื่ อ นที่ ใ นแนวดิ่ ง ไปตามรางท่ อ
ในตั ว หุ ่ น ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ก ารทดสอบแบบไม่ ท�ำ ลาย
ด้วยอุปกรณ์ Electro Magnetic Acoustic Transducer
(EMAT) เพื่อการตรวจวัดความหนา – บางของท่อ
และผนัง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบลักษณะ
ภายนอกของท่ อ และผนั ง จากกล้ อ ง VDO ด้ ว ย
หุ ่ น ยนต์ ต ้ น แบบเหล่ า นี้ ส ามารถน� ำ มาพั ฒ นาและ
ปรับปรุง เพื่อใช้ในการท�ำงานที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง
แทนมนุษย์อื่นๆ ได้อีกมากมายในอนาคตอันใกล้
• เครือ่ งวัดการทรงท่าทางของทารก Pedoscope
โดยนายอภัย จันทร์ธานี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโท จากสถาบันพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ
ผศ. นพ. ภาริส วงศ์แพทย์ และ ดร. ปราการเกียรติ ยังคง
ซึ่งคิดค้นและพัฒนาเครื่องวิเคราะห์การทรงท่าทาง
ของเด็ก เพือ่ ใช้วดั ความสมมาตรของการทรงท่า โดยได้
เก็บข้อมูลการวิจัยในรูปแบบที่วัดผลและประเมินได้
กล่าวคือได้ทดลองใช้เครือ่ งวัดการทรงท่าของทารก เพือ่
เก็บข้อมูลการวิจยั และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ เด็กระหว่าง
อายุ 2 - 4 เดือน พบว่า พัฒนาการเด็กก่อนวัย 3 เดือน
จะมีการทรงตัวในท่านอนที่ไม่สมมาตรเอียงซ้ายขวา

เครื่องวัดท่าทางของทารก

เกราะกันกระสุน

สลับไปมา แต่หลังจากอายุ 3 เดือนเด็กจะสามารถถ่วงดุล
การทรงตัวได้อย่างสมดุล อยู่ในแนวกลางตัวได้มาก
และนานกว่า ดังนัน้ ค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้จะน�ำมาเป็นค่ามาตรฐาน
เพื่ อ การตรวจคั ด กรองเด็ ก ทารกที่ มี พั ฒ นาการช้ า ได้
อย่างแม่นย�ำ โดยสามารถพัฒนาขยายผลการวิจัย เพื่อ
ติดตั้งเครื่องวัดการทรงท่าของทารกไปยังโรงพยาบาล
ทัว่ ประเทศ เพือ่ ใช้สำ� หรับวัดพัฒนาการของเด็กทีผ่ ดิ ปกติ
หากตรวจพบได้เร็วจะช่วยลดความพิการถาวรลงได้
• การพั ฒ นาเกราะแข็ ง กั น กระสุ น พอลิ เ มอร์
คอมพอสิทสมรรถนะสูง จากเมตริกประเภทพอลิเบน
ซอกซาซีนเสริมแรงด้วยเส้นใยชนิดต่างๆ ผลงานของ
รศ. ศราวุธ ริมดุสติ และคณะจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการน�ำเข้าเสื้อเกราะกัน
กระสุนจากต่างประเทศ โดยคิดค้นและวิจัยวัสดุประเภท
พอลิเมอร์คอมพอสิท ทดสอบและพัฒนาให้สามารถ
กระจายพลังงาน ดูดซับพลังงาน และท�ำลายหัวกระสุนได้
ซึง่ ทางคณะวิจยั ได้ทำ� การพัฒนาเกราะกันกระสุนในระดับ

เกราะแข็งที่มีการป้องกันที่ระดับ III ตามมาตรฐาน NIJ
(National Institute of Justice) ซึง่ เป็นหลักเกณฑ์สากล
ทีใ่ ช้ทวั่ โลก มีนำ�้ หนักประมาณ 3 กิโลกรัม จากเดิม 7 - 8
กิโลกรัม และที่ส�ำคัญ สามารถน�ำไปใช้ผลิตเสื้อเกราะกัน
กระสุนได้ ภายในงบประมาณทีม่ อี ย่างจ�ำกัด โดยมีตน้ ทุน
การผลิตประมาณ 8,000 บาท ต่อชุดเกราะ

“โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ที่ผ่านมาสามารถสร้างผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติได้กว่า
10,361 เรื่อง สร้างบัณฑิต นักวิจัย
และบุคลากรวิจัยมากกว่า 2,000 คน
มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งใน
และต่างประเทศกว่า 300 เรื่อง”
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ดร. วิชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลการด�ำเนินงาน
ของโครงการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ ที่ ผ ่ า นมา
(ปีงบประมาณ 2554 – 2556) สามารถสร้างผลงานวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติได้กว่า 10,361 เรือ่ ง สร้างบัณฑิต
นักวิจยั และบุคลากรวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพมากกว่า 2,000 คน
มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งในและต่างประเทศ
กว่า 300 เรือ่ ง และได้มตี น้ แบบผลิตภัณฑ์รวมถึงผลงาน
เชิงประจักษ์อีกกว่า 1,000 ชิ้น
โครงการต่างๆ เหล่านี้ เป็นงานวิจยั ทีส่ ามารถสร้าง
ประโยชน์และส่งผลกระทบไปสู่สังคมได้ในวงกว้างอย่าง
แท้จริง อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และเป็นแรงหนุนที่ส�ำคัญที่จะช่วย
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย”
สถาบันอุดมศึกษา มุ่งหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยและ
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลมากขึน้ ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า
การขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ นวั ต กรรมหรื อ
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ให้ ไ ด้ ผ ลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น
นโยบายภาครัฐด้านการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยต่างๆ
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย และพั ฒ นา
สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนสนใจและ
ร่วมลงทุนด้านวิจัยและพัฒนามากขึ้น เช่น สนับสนุน
งบประมาณบางส่วนในการด�ำเนินงาน สนับสนุนบุคลากร
จากภาครัฐ และก�ำหนดภารกิจ หน้าที่ ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อผลักดันการด�ำเนินงาน
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง จึงจะท�ำให้
เกิดความร่วมมือในภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
นักวิจัย หรือก�ำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานของภาครัฐ ดังนั้น
การที่จะให้โครงการด�ำเนินต่อไปได้นั้น ภาครัฐจ�ำเป็น
ต้องสนับสนุนนักวิจัยให้มาท�ำงานร่วมกับภาคเอกชนใน
สถานประกอบการจริง เช่น โครงการส่งเสริมบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย
และสถาบั น วิ จั ย ของภาครั ฐ ไปปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ของ
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ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จากสถาบันอุดมศึกษา
และสถาบันวิจยั ของภาครัฐไปปฏิบตั งิ านในภาคเอกชนใน
ลักษณะการท�ำงานเต็มเวลาในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการจะต้องเจรจาและ
ตกลงกันเกีย่ วกับเงือ่ นไขต่างๆ เช่น ระยะเวลา ค่าตอบแทน
และผลงานวิจยั เป็นต้น เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมของไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
อี ก ทั้ ง เป็ น การเชื่ อ มโยงการท� ำ งานระหว่ า งภาค
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ของรัฐ ก่อให้เกิดการถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน
เป็นการดึงศักยภาพของนักวิจยั ไทย ทีก่ ระจุกตัวอยูใ่ นภาค
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐจ�ำนวนมากมาช่วย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานประกอบการ
ภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส�ำนักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ด�ำเนินการหารือ
และระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางการส่งเสริม
บุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐ
ให้ ส ามารถไปปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ทางการแข่งขัน ในภาคการผลิ ต และบริ ก าร (Talent
Mobility) และกลไกส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในอนาคตสามารถที่จะพัฒนารูปแบบ
การส่งเสริมให้หลากหลายมากขึ้น เช่น การเคลื่อน
ย้ า ยบุ ค ลากรจากภาคการผลิ ต และบริ ก ารมายั ง ภาค
อุดมศึกษาหรือหน่วยงานในภาครัฐ การเคลื่อนย้าย
บุคลากรระหว่างประเทศ (Cross-Border Mobility)
ซึ่งจ�ำเป็นต่อการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมฐาน
ความรู้ พร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศ ทั้งจากการสร้างโอกาสใหม่และ
ขยายการผลิตในฐานเดิม

“มุ่งเน้นในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ
อาทิ เกษตรและอาหาร ระบบอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรม
สุขภาพและการแพทย์ โลจิสติกส์
และการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง”
ดังนั้น สวทน. จึงได้จัดท�ำข้อเสนอนโยบายการ
ส่งเสริมบุคลากรวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการ
จัดการ จากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและ
บริการ (Talent Mobility) เป็นนโยบายเร่งด่วนของประเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรดังกล่าว โดยมุ่งเน้น

ในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ เกษตรและอาหาร
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม สุขภาพและ
การแพทย์ โลจิสติกส์และการท่องเทีย่ ว และอุตสาหกรรม
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นต้น
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
เห็ น ชอบนโยบายส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั
ของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ในประเด็น
ดังต่อไปนี้
(1) เห็นชอบให้การปฏิบตั งิ านในโครงการส่งเสริม
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชนของบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ถือเป็นการ
ปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลาของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด โดยให้
นับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัด
(2) เห็นชอบให้การปฏิบัติงานในโครงการฯ ตาม
ข้อ (1) ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ของ
ภาครัฐ ทีม่ ขี อ้ ผูกพันตามสัญญาชดใช้ทนุ นับเป็นระยะเวลา
ชดใช้ทนุ ตามสัญญาด้วย ทัง้ นี้ ให้รวมถึงผูร้ บั ทุนทีต่ อ้ งการ
เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานต้นสังกัด
ส�ำหรับกรณีทหี่ น่วยงานต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
และองค์การมหาชน โดยครอบคลุมทั้งองค์การมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
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และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
ที่เป็นหน่วยงานด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
(3) เห็นชอบให้บุคลากรจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถ
ใช้ผลการปฏิบัติงานในภาคเอกชนในช่วงเวลาดังกล่าว
เป็นผลงานในการขอต�ำแหน่งทางวิชาการ หรือต�ำแหน่ง
งานอืน่ ๆ รวมทัง้ การขึน้ เงินเดือน โดยให้มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐจัดท�ำเกณฑ์การเลื่อนต�ำแหน่ง
การเข้าสูต่ ำ� แหน่งทางวิชาการและการขึน้ เงินเดือนทีช่ ดั เจน
(4) มอบหมายให้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน
เพือ่ ผลักดันการด�ำเนินการตามนโยบายให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด
โดย สวทน. ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์
อ�ำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม หรือเรียกว่า ศูนย์อำ� นวยความสะดวก Talent
Mobility (Talent Mobility Clearing House) เพื่อ
ท�ำหน้าที่ประสานงานความต้องการบุคลากรวิจัยของ
สถานประกอบการกับหน่วยงานต้นสังกัด สนับสนุน
การจัดท�ำ/ปรับปรุงกฎระเบียบหน่วยงานต้นสังกัด ในการ
ส่งเสริมนักวิจยั ไปปฏิบตั งิ าน ในสถานประกอบการ จ�ำนวน
4 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ด�ำเนินงานทั่วประเทศ ดังนี้
• ภาคกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
• ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
• ภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นอกจากนีม้ หี น่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ามาร่วมขับเคลือ่ น
โครงการ Talent Mobility ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธั ญ บุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

“รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำ�นวน
บุคลากรด้านการวิจัยจาก 6-7 คน
เป็น 15 คนต่อประชากร 10,000 คน
ภายใน 10 ปี”
สถาบันอุดมศึกษาไทยหรือมหาวิทยาลัยวิจัยกับ
การวิจยั และพัฒนาเป็นสิง่ คูก่ นั การจะขับเคลือ่ นงานวิจยั
และพัฒนาโครงการต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทบาทหลักทางวิชาการส่วนใหญ่มาจากสถาบันอุดมศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยของภาครัฐ ดังนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนาควบคู่
กันไปคือ การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
ให้ มี ศั ก ยภาพใกล้ เ คี ย งกั บ สถาบั น การศึ ก ษาของ
นานาประเทศ เพือ่ ให้สามารถผลิตนักวิจยั นักวิทยาศาสตร์
และบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้มีคุณภาพและ
ปริ ม าณเท่ า เที ย มกั บ บุ ค ลากรของประเทศที่ เ ป็ น ผู ้ น� ำ
ด้านวิจัยและพัฒนา จึงจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ของประเทศ
ด้ ว ยเหตุ นี้ รั ฐ บาลมี เ ป้ า หมายที่ จ ะเพิ่ ม จ� ำ นวน
บุคลากรด้านการวิจยั จาก 6 - 7 คน เป็น 15 คนต่อประชากร
10,000 คน ภายใน 10 ปี ซึง่ หมายถึงการเพิม่ ขึน้ 50,000 60,000 คนหรือประมาณปีละ 5,000 - 6,000 คนต่อปี
มหาวิทยาลัยวิจัยจึงมีหน้าที่หลักในการสร้างบุคลากร
ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง

ขีดความสามารถด้านการวิจัยของประเทศ ตลอดจน
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของส�ำนักต่างๆ ทั่วโลก
ส่วนใหญ่ให้น�้ำหนักผลงานวิจัยสูง แต่มหาวิทยาลัยไทย
ยั ง มี อั น ดั บ ไม่ เ ป็ น ที่ น ่ า พอใจเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์และ
มาเลเซีย ซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันเฉพาะทาง พร้อมทั้ง
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่มากเพียงพอ เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
เห็นได้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษา
ของประเทศโดยตรงอย่างส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�ำหนดแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 - 2565
เพือ่ แก้ปญ
ั หาอุดมศึกษาในปัจจุบนั โดยใช้กลไกมาตรฐาน
และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อลดเลิกหลักสูตรที่ไม่ใช่
ความต้ อ งการของสั ง คมหรื อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ปิ ด หน่ ว ยงานที่ มี คุ ณ ภาพการศึ ก ษาต�่ ำ เกิ ด ระบบ
อุดมศึกษาที่แบ่งงานกันท�ำ (Division of Labor) วาง
ต�ำแหน่งของแต่ละสถาบันให้เหมาะสม (Positioning)
แบ่งอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มวิทยาลัยชุมชน
2. กลุ ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย สี่ ป ี และมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปศาสตร์
3. กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัย Comprehensive
4. กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยบัณฑิต
ศึกษา
ซึ่ง 4 กลุ่มจะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

การขั บ เคลื่ อ นการวิ จั ย และพั ฒ นาที่ จ ะประสบ
ผลส�ำเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐบาล
เอกชนและสถาบันศึกษา ด้วยแนวทาง/วิธีการ ที่ท�ำให้
ทุกฝ่ายได้ประโยชน์แบบ WIN-WIN จึงจะท�ำให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันอุดมศึกษาไทยจะต้อง
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศชาติ เพื่อผลักดัน
เดินหน้างานวิจัยที่มีคุณภาพ โดดเด่นและสร้างทุนทาง
ปัญญาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ถ่ายทอด
องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
ต่อไปในอนาคต
ที่มา
1. http://www.newsplus.co.th/68175#sthash.0vyu3BsR.
dpuf
2. http://www.naewna.com/lady/161295
3. http://horizon.sti.or.th/node/39
4. www.nesdb.go.th
5. ส�ำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา 
มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
6. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 2565)
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นานาสาระ

คันธรส เหลาประดิษฐ์

ที เอช เอ ซี

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ทางเลือกใหม่ในการลด

ความขัดแย้งทางธุรกิจด้วยการเจรจา
ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC
Thailand Arbitration Center) ผู้ให้บริการด้าน
อนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทด้วย
มาตรฐานระดับสากล เปิดตัวครัง้ แรกในประเทศไทย
เป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจด้วย
การเจรจา ตามแนวทาง Save Time, Save Cost
และ Save Relationships  

Alternative Dispute Resolution (ADR) หรือ การระงับ
ข้อพิพาททางเลือก ซึ่งการแก้ปัญหาข้อพิพาทแบบทาง
เลื อ กเป็ น ชุ ด ของกระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาข้อพิพาท จะต้องได้รับการ
ยินยอมร่วมกันจากทั้ง 2 ฝ่าย ผ่านการเจรจาเพื่อยุติ
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการที่ยอมรับจากภาคธุรกิจ
ทั่วโลก

นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผูอ้ ำ� นวยการ ที เอช
เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC Thailand
Arbitration Center) เปิดเผยว่า ที เอช เอ ซี สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2550
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ระบบ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และเป็นสถาบันที่ให้
บริการด้านการประนอมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ
ที่มีความเป็นอิสระได้มาตรฐานสากล โดยใช้วิธีการ

การให้บริการของ ที เอช เอ ซี ประกอบด้วย

56 วารสารส่งเสริมการลงทุน

1. บริการด้านอนุญาโตตุลาการ ทั้งในประเทศ
หรือระหว่างประเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล
2. บริ ก ารการประนอมข้ อ พิ พ าทในทางแพ่ ง
และพาณิชย์ ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ
หรือระหว่างประเทศ ซึง่ บริการทัง้ สองแบบนี้ ที เอช เอ ซี
จะเข้าไปท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวก และให้บริการ
ในทุกเรื่องที่อยู่ในอ�ำนาจของ ที เอช เอ ซี เพื่อระงับ
ข้อพิพาทโดยไม่ต้องขึ้นศาล ท�ำให้ผู้รับบริการได้รับ

ประโยชน์ ใ นเรื่ อง Save Time ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก จะใช้เวลาน้อยกว่า
เพราะถูกก�ำหนดด้วยข้อบังคับของที เอช เอ ซี ท�ำให้
ได้รับผลชี้ขาดเร็วขึ้น Save Cost เนื่องจากผู้ที่อยู่ใน
ต�ำแหน่งอนุญาโตตุลาการ และผู้ประนอมข้อพิพาทของ
ที เอช เอ ซี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากทุกสาขาวิชาชีพ
และได้ผา่ นการฝึกอบรมเพือ่ เข้ารับต�ำแหน่ง ท�ำให้สามารถ
วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขข้อพิพาทที่ใช้ระยะ
เวลาอันสั้น ส่งผลให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
สุดท้าย Save Relationships กระบวนการ
ประนอมข้อพิพาท และกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ที่จะเกิดขึ้น คู่ค้าทั้งสองฝ่ายจะต้องเลือกใช้การระงับ
ข้อพิพาททางเลือกผ่านกระบวนการนี้ ส่งผลให้ความ
ขัดแย้งทีอ่ าจจะลุกลาม ได้รบั การแก้ไขปัญหาด้วยทางออก
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ท� ำ ให้ เ มื่ อ เลื อ กใช้ ก ระบวนการระงั บ
ข้อพิพาททางเลือกนี้ เมือ่ จบกระบวนการไม่จำ� เป็นจะต้อง
หยุดธุรกิจต่อกัน และยังสามารถรักษาความสัมพันธ์อนั ดี
ต่อกันได้

“ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การท�ำงานของ ที เอช เอ ซี สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ มีความคล่องตัวและเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจ ที เอช เอ ซี ได้เสนอให้ปรับปรุง
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เปิ ด ทางให้ ใ ช้ อ นุ ญ าโตตุ ล าการ
ในสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนได้เกือบ
ทุ ก ประเภท ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม จะต้ อ งมี ก ารเสนอให้ ค ณะ
รัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั เิ ป็นรายๆ และเห็นชอบยกเลิก
ข้อก�ำหนดดังกล่าว แต่คงไว้เฉพาะที่ให้คณะรัฐมนตรี
ต้องอนุมัติเฉพาะการใช้อนุญาโตตุลาการ ในสัญญา
ที่ต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และสัญญา
สัมปทานทีห่ น่วยงานของรัฐเป็นผูใ้ ห้สมั ปทาน ซึง่ เรือ่ งนี้
ถือเป็นก้าวส�ำคัญของ ที เอช เอ ซี ในการทีเ่ ข้าไปมีบทบาท
ต่อภาคธุรกิจมากขึ้น” นายพสิษฐ์ กล่าว

สถานที่ตั้ง

ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ตั้งอยู่ที่ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์
แอท เอ็ ม ควอเที ย ร์ ถนนสุ ขุ ม วิ ท
สามารถติ ด ตามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.thac.or.th
โทรศัพท์ 0 2018 1615
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กฎและระเบียบควรรู้
ธรรมรัตน์ รัตนพันธ์

ประกาศใหม่ของบีโอไอ
1. ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
บีโอไอได้มีประกาศส่งเสริมการลงทุนออกมา
หลายฉบับในช่วงทีผ่ า่ นมา วารสารส่งเสริมการลงทุน ที่ 11/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง มาตรการพิเศษ
จึงขอรวบรวมประกาศที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ เพือ่ เร่งรัดการลงทุน มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
แก่ผู้อ่าน ดังนี้

ผู้ที่มีสิทธิ

- ผู้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
- เป็นกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงื่อนไขการลงทุน

- ต้องมีการลงทุนจริงเป็นสัดส่วนต่อเงินลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) ในขัน้ อนุมตั ใิ ห้การส่งเสริม
ตามที่ก�ำหนด
- เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ที่ใช้ในการค�ำนวณสัดส่วนการลงทุนจริง ประกอบด้วย
1) ค่าก่อสร้าง
2) ค่าเครื่องจักร ค่าติดตั้ง ค่าทดลองเครื่อง
3) ค่าใช้จา่ ยก่อนเปิดด�ำเนินการ หมายถึง ค่าใช้จา่ ยในการจัดตัง้ บริษทั ใหม่ ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทนายความ
ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือบริคณห์สนธิ
4) มูลค่าสินทรัพย์อนื่ ๆ หมายถึง ค่าอุปกรณ์สำ� นักงานและค่ายานพาหนะ (เฉพาะกรณีการจัดตัง้ บริษทั ใหม่)
ค่าสัมปทาน ค่าประทานบัตร และสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่จ่ายให้กับรัฐ
- ต้องสามารถเริ่มผลิตหรือเริ่มให้บริการ และมีรายได้ครั้งแรกจากการผลิตหรือการให้บริการตามโครงการ
ภายในปี 2560
บริษัทจะต้องยื่นขอแก้ไขโครงการ เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โดยแนบรายละเอียดหลักฐานเพื่อพิสูจน์
สัดส่วนของการลงทุน และหลักฐานการมีรายได้ครั้งแรกจากการผลิตหรือบริการ

58 วารสารส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
การลงทุน

สิทธิประโยชน์

หากลงทุนจริงตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - วันที่ ยกเว้นเพิ่มเติม 4 ปี + ลดหย่อนร้อยละ 50
30 มิถุนายน 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเงินลงทุน
อีก 5 ปี
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และมีรายได้ภายในปี 2560
หากลงทุนจริง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - วันที่ ยกเว้นเพิ่มเติม 3 ปี + ลดหย่อนร้อยละ 50
30 มิถุนายน 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
อีก 5 ปี
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และมีรายได้ภายในปี 2560
หากลงทุนจริงตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - วันที่ ยกเว้นเพิ่มเติม 2 ปี + ลดหย่อนร้อยละ 50
อีก 5 ปี
31 ธันวาคม 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และมีรายได้ภายในปี 2560
ยกเว้นเพิ่มเติม
หากลงทุนจริงไม่ถึงร้อยละ 50 ภายในปี 2559 แต่สามารถ
1 ปี (ส�ำหรับพื้นที่ทั่วไป) หรือ
เริม่ ผลิตหรือให้บริการ และมีรายได้ภายในปี 2560 ทัง้ นี้ ต้อง
ไม่มีรายได้ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
2 ปี (ส�ำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)
หมายเหตุ ทุกกรณีที่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม รวมแล้วต้องไม่เกิน 8 ปี

2. ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการเป้าหมายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
2.1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 12/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
กาญจนบุรี
2.2 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 13/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
เชียงราย
2.3 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 14/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
นครพนม

2.4 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 15/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
นราธิวาส
2.5 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย
2.6 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 17/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตราด
2.7 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 18/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง แก้ไขเพิม่ เติม
กิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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2.8 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2.13 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 19/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง แก้ไข ที่ 3/2559 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดนครพนม
2.9 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2.14 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 20/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง แก้ไข ที่ 4/2559 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 เรื่อง แก้ไข
เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดหนองคาย
2.10 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เดิมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นสมควร
ที่ 21/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง แก้ไข ก�ำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พิ เ ศษ โดยเฉพาะพื้ น ที่ ช ายแดนทั้ ง ในและนอกนิ ค ม
จังหวัดสงขลา
อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับ
2.11 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคม
ที่ 1/2559 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 เรื่อง แก้ไข เศรษฐกิจอาเซียน จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการ
เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557
จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
2.12 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พิเศษ โดยมีการก�ำหนดสิทธิประโยชน์จำ� แนกเป็น 2 กรณี
ที่ 2/2559 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 เรื่อง แก้ไข ดังตารางต่อไปนี้
เพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย
กรณีกิจการทั่วไปที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมฯ
กรณีกิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการ
และตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก�ำหนด
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี
แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
• หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50
8 ปีแล้ว ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี
เพิ่มอีก 5 ปี
• หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี
• หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกได้ร้อยละ 25
ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
สิทธิและประโยชน์เหมือนกัน
• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก
• อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
• สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่ภาษีอากร
60 วารสารส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงได้ก�ำหนด
ประเภทกิจการเป้าหมายในจังหวัดหนองคาย เชียงราย
กาญจนบุรี นครพนม และนราธิวาส รวมถึงคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ได้ก�ำหนดประเภทกิจการเป้าหมาย
เพิ่มเติมในจังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว และ
สงขลา รายละเอียดของประเภทกิจการเป้าหมายและ
เงื่ อ นไขของกิ จ การที่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 จังหวัด สามารถดูได้จาก

ประกาศที่กล่าวมาแล้ว ส่วนสิทธิและประโยชน์ต่างๆ
ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดยต้ อ งยื่ น ค� ำ ขอรั บ การส่ ง เสริ ม ฯ ภายในวั น ที่ 30
ธันวาคม 2560 เท่านั้น ประเภทกิจการเป้าหมายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

จังหวัดหนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม และนราธิวาส
กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมฯ ในพื้นที่
13 กลุ่มอุตสาหกรรม
(จ�ำนวนรวม 62 ประเภทย่อย)
หนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม
นราธิวาส
1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง




และกิจการที่เกี่ยวข้อง
2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก


3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม




และเครื่องหนัง
ใช้สิทธิประโยชน์
4. การผลิตเครื่องเรือน



ภายใต้มาตรการ
5. อุตสาหกรรมอัญมณี
ส่งเสริมการลงทุน



และเครื่องประดับ
ในจังหวัด
6. การผลิตเครื่องมือแพทย์
ชายแดนภาคใต้



โดยผ่อนปรน
7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร


เงื่อนไขประเภท
และชิ้นส่วน
กิจการตาม
8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
นโยบาย


และอิเล็กทรอนิกส์
เขตพัฒนา
9. การผลิตพลาสติก



เศรษฐกิจพิเศษ
10. การผลิตยา



11. กิจการโลจิสติกส์









12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม









13. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว
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จังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ขอให้
ก�ำหนดกิจการเป้าหมายเพิ่มเติมอีก 10 ประเภท ยกเว้น
จังหวัดตราดที่ไม่ขอเพิ่มเติม 2 ประเภท คือ กิจการผลิต
ตาก สระแก้ว
ประเภทกิจการ
กลุ่มกิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน
1. กิจการอบพืชและไซโล
 
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
ผลพลอยได้ หรือเศษวัสดุ
 
ทางการเกษตร
3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ
ส�ำหรับงานก่อสร้างหรือ
 
งานอุตสาหกรรม
4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป
 

โครงสร้างโลหะส�ำหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม
และกิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี้

ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย นราธิวาส เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม
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กลุ่มกิจการที่บีโอไอเคยให้การส่งเสริมและเปิดให้การส่งเสริมอีกครั้ง
(ก�ำหนดเงื่อนไขให้ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2559)
1. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือ
   
ส่วนผสมอาหารสัตว์
2. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง
และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกรีตอัดแรงส�ำหรับ
งานสาธารณูปโภค (ยกเว้น
   
การผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
เซรามิกและการผลิตกระเบือ้ ง
ปูพื้นหรือผนัง)
3. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่ง
ส�ำหรับประทินร่างกาย
   
เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน
(ยกเว้นเครื่องส�ำอาง)
4. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส�ำหรับสินค้าอุปโภค เช่น
   
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
5. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือ
  x 
กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ
6. กิจการพัฒนาอาคารส�ำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม และ/หรือคลังสินค้า    
62 วารสารส่งเสริมการลงทุน

3. ประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ที่ ส.2/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรือ่ ง การแก้ไข
เพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557
เป็นการเพิ่มเติมประเภทกิจการในหมวด 1, 2, 6
และ 7 ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แก่
ประเภท 1.21 กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม
อาหารสัตว์
ประเภท 2.17 กิจการผลิตวัสดุกอ่ สร้างและกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ส�ำหรับงานสาธารณูปโภค
(ยกเว้น การผลิตกระเบือ้ งมุงหลังคาเซรามิกและการผลิต
กระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)
ประเภท 6.15 กิจการผลิตสิง่ ปรุงแต่งส�ำหรับประทิน
ร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟนั (ยกเว้นเครือ่ งส�ำอาง)

ประเภท 6.16 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส�ำหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ประเภท 6.17 กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือ
กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ
ประเภท 7.24 กิจการพัฒนาอาคารส�ำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม และ/หรือคลังสินค้า
4. ค� ำ ชี้ แ จงส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การลงทุน เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 11/2558
ลงวันที่ 8 มกราคม 2559
เพือ่ ให้ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ มีการลงทุนจริงโดยเร็ว
และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การได้รับ
สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ 11/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน
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ภาวะส่งเสริมการลงทุน
รสสุคนธ์ สังข์วารี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนเมษายน 2559
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร
1 โอโว่ ฟู้ดเทค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สารสกัดจากเปลือกไข่ เช่น
แคลเซียมและคอลลาเจน

1.11

40.00

10

ชลบุรี

2 เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์

1.17

12.17

30

นครปฐม

3 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำ�กัด ไก่รุ่นพ่อแม่พันธุ์
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.5

250.00

112

บุรีรัมย์

4 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำ�กัด ไก่รุ่นพ่อแม่พันธุ์
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.5

250.00

112

บุรีรัมย์

5 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำ�กัด ไข่ไก่เชื้อ
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.5

280.00

136

บุรีรัมย์

6 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำ�กัด ไข่ไก่เชื้อ
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.5

420.00

204

บุรีรัมย์

7 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำ�กัด ไข่ไก่เชื้อ
(โครงการที่ 3) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.5

420.00

204

บุรีรัมย์

8 บี.ฟูดส์ โปรดักส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด (หุน้ ไทยทั้งสิ้น)

1.6

367.90

24

ลพบุรี

1.5

320.00

204

บุรีรัมย์

1.9

300.00

95

นครปฐม

ส่วนผสมอาหารสัตว์

9 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำ�กัด ลูกไก่
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
10 เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล แป้งแปรรูป
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(MODIFIED STARCH)
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

64 วารสารส่งเสริมการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
11 โรงสีทรัพย์สิริธร จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ข้าวสารคัดคุณภาพ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.14

25.70

15

ยโสธร

12 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำ�กัด ลูกไก่พ่อแม่พันธุ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.5

200.00

138

บุรีรัมย์

13 บีอาร์ การเกษตร จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงเป็ดเนื้อ

1.5

88.30

16

สิงห์บุรี

14 บีอาร์ การเกษตร จำ�กัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไข่เป็ดเชื้อ

1.5

85.00

14

ระยอง

15 บีอาร์ การเกษตร จำ�กัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไข่เป็ดเชื้อ

1.5

100.00

17

เพชรบูรณ์

16 ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม (COMPOUNDED
RUBBER)

1.16

73.82

74

สระแก้ว

17 ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม (COMPOUNDED
RUBBER)

1.16

73.82

74

ฉะเชิงเทรา

18 ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม (COMPOUNDED
RUBBER)

1.16

73.82

74

สุรินทร์

19 นายธนกร ชัยชาญอุดมสุข
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

1.17

53.00

44

นครศรีธรรมราช

20 แอตแลนติกฟูดส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก ผลไม้

1.17

47.00

116

สมุทรสาคร

21 กสิณ ฟาร์ม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไก่เนื้อ

1.5.2

62.00

13

สระแก้ว

22 บางกอกแร้นซ์ จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกเป็ด

1.5

92.00

25

ระยอง

23 MR. HE YONGJUN
(ร่วมทุนไทย - จีน - ไต้หวัน)

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น
หมอนยางพารา ที่นอนยางพารา
และแผ่นโฟมยางพารา

1.14.2

462.00

292

ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

24 บางกอกแร้นซ์ จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เป็ดชำ�แหละ และขนเป็ดอบแห้ง

1.9
และ
1.17

900.00

250

สระแก้ว

25 เจ.พี. ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(1998) จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวสารคัดคุณภาพ

1.14

60.00

83

สุรินทร์

26 เจ.พี. ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(1998) จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวสารคัดคุณภาพ

1.14

30.00

68

สุรินทร์

27 ไก่ทองฟาร์ม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไก่เนื้อ

1.5.2

100.00

15

บุรีรัมย์

28 เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากห้องเย็น

1.19

255.00

27

สงขลา

29 รักชัยห้องเย็น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากห้องเย็น

1.19

16.50

116

สมุทรสาคร

30 อำ�มฤตปาล์มออยล์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำ�มันปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.10

600.00

82

ชุมพร

31 ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำ�มันปาล์มดิบ
น้ำ�มันเมล็ดในปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.10

357.48

96

นครศรีธรรมราช

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน
1 ซองชอล ไฮเทค จำ�กัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น KNOB
และ KNOB HOLDER

2.15

39.00

45

ชลบุรี

2 นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ALUMINIUM ALLOY INGOT

2.15

350.00

35

ชลบุรี

3 MR. WU - LIANG CHIU
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ, เครื่องจักร
เช่น CNC LATHE, ชิ้นส่วน
เครื่องจักร เช่น GEAR BOX
สำ�หรับเครื่องจักรกลการเกษตร
และชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น SEMI
TRAILER

2.13.2
4.5.2
และ
4.8.17

417.00

17

ตาก

66 วารสารส่งเสริมการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา และอุปกรณ์ขนส่ง
1 วินเบสท์ อินดัสเทรี่ยล
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน - ญี่ปุ่น)

เครื่องมือแพทย์

3.11

47.30

52

ฉะเชิงเทรา

2 MR. GAN LIAN BAN
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์

3.11

50.00

40

พระนครศรีอยุธยา

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
1 ดีคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม เช่น
เครื่องคัดแยกขยะ เครื่องย่อยขยะ
เครื่องอัดก้อนขยะ คัดแยก
และสายพานลำ�เลียงขยะ
และการซ่อมแซมเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ที่ผลิตเอง

4.2

40.00

32

สุพรรณบุรี

2 เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

จักรเย็บผ้า เช่น OVERLOCK
MACHINE และอุปกรณ์หรือ
ชิ้นส่วนสำ�หรับจักรเย็บผ้า เช่น
THRAED TENSION ASSY และ
NEEDLE THREADER ASSY

4.2

193.90

55

ลำ�พูน

3 เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

จักรเย็บผ้า เช่น MULTI NEEDLE
EMBROIDERY MACHINE
และอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนสำ�หรับ
จักรเย็บผ้า เช่น HOUSING ASSY
และ NEEDLE CASE ASSY

4.2

83.80

27

ลำ�พูน

4 สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นหลังคาเหล็ก
(เคลือบสีและไม่เคลือบสี)

4.1.3

1.32

87

สมุทรปราการ

5 สิงห์โปร จำ�กัด (ร่วมทุนญี่ปุ่น ไต้หวัน - สหรัฐอเมริกา)

เครื่องตัดหญ้า

4.5.2

20.00

29

ระยอง

6 ไปป์ โคทติ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนอังกฤษ - ออสเตรเลีย ไทย)

ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ท่อปิโตรเลียม
เคลือบพลาสติก ท่อปิโตรเลียม
พอกคอนกรีต

4.1.3

310.00

100

ชลบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7 ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
อุปกรณ์จับยึดแม่พิมพ์
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนโลหะ
และชิ้นส่วนยานพาหนะ

4.2
4.3
และ
4.10

165.10

38

ชลบุรี

8 เบทส์ แอนด์ ฟาสท์โมล์ด
เทคโนโลยี จำ�กัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

4.2

36.60

63

ชลบุรี

9 เฮอิฮัทสึ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ
เช่น SNAP RING

4.8.17

60.00

12

ชลบุรี

10 นายณรงค์ โลหิตคุปต์
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
สำ�หรับรถจักรยานยนต์
เช่น CYLINDER HEAD
ASS’Y และ GEAR BOX

4.10

110.00

30

ฉะเชิงเทรา

11 ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย)
จำ�กัด (หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ
เช่น CLUTCH DISC

4.8.17

415.00

29

ระยอง

12 สยามโมลด์ อินดัสเตรียล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

4.2

25.00

9

ปราจีนบุรี

13 เอคโค่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์

4.5

41.50

7

พระนครศรีอยุธยา

14 เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - จีน - สิงคโปร์)

ยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์

4.8.4

55.90

248

ชลบุรี

15 เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องจักร
เช่น SHEAVE, BED
และ THURST STAND

4.5.2

78.00

120

ชลบุรี

16 นายสุรพงษ์ ชูชัยแสงรัตน์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

4.2

42.50

17

สมุทรปราการ

17 ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ
เช่น GAS GENERANT

4.8

941.00

103

ปราจีนบุรี

68 วารสารส่งเสริมการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
1 ซี โบ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์
เช่น OPENCELL

5.4.17

600.00

15

ชลบุรี

2 เนเด็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

BASE PLATE สำ�หรับ
HARD DISK DRIVE

5.4.6.3

344.32

161

นครราชสีมา

3 MR. JASON HO
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

ซอฟต์แวร์

5.7

2.74

6

กรุงเทพฯ

4 เมอร์เคเทอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.7

34.10

220

กรุงเทพฯ

5 สไมล์โฟกัส (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.7

2.00

16

กรุงเทพฯ

6 MR. DAVID SEOHYONG JOU ซอฟต์แวร์
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - สหรัฐฯ)

5.7

12.70

24

กรุงเทพฯ

7 MR. KASPER NYGAARD
RASMUSSEN
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.7

6.24

7

กรุงเทพฯ

8 เนเวอร์ซิทอัพ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.7

5.77

10

นนทบุรี

9 จิซทิกซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.7

2.64

22

กรุงเทพฯ

10 MR. CHONG YI SIONG
(ร่วมทุนเคย์แมน - สิงคโปร์ มาเลเซีย)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

5.8

7.00

27

กรุงเทพฯ

11 นางสาวอัญมณี รอดประจง
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

ซอฟต์แวร์

5.7

1.50

6

นครราชสีมา

12 ซีเอ็มเค คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แผ่นวงจรพิมพ์
(PRINTED CIRCUIT BOARD)

5.5

3,000.00

561

ปราจีนบุรี

13 ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) INTEGRATED CIRCUIT (IC),
จำ�กัด (ร่วมทุนเคย์แมน - สหรัฐฯ) IC TESTING, SAWED DICE
หรือ WAFER TESTING

5.5

6,077.60

1,649

ฉะเชิงเทรา
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69

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
14 มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เช่น HIGHT VOLTAGE
CAPACITOR

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
5.5

ที่ตั้ง

1,470.30

81

ลำ�พูน

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
1 เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

6.1
สารเคมีสำ�หรับอุตสาหกรรม
และ
เช่น RUBBER RELEASE
AGENT, RUBBER ADDITIVES 1.14.1
และ PRE-DISPERSED
PLOYMERBOUND ADDITIVIES
และยางผสม (COMPOUNDER
RUBBER)

80.00

54

ระยอง

2 โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนฮ่องกง - ญี่ปุ่น)

THERMAL CONDUCTIVE
GREASES

6.1

40.00

10

พระนครศรีอยุธยา

3 ทีพีไอ โพลีน จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ETHYLENE VINYL
ACETATE EMULSION
และ ETHULENE VINYL
ACETATE POWDER

6.5

160.00

30

ระยอง

4 นางสาวนิชา เตชะวิบูลย์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กระดาษอนามัย
(TISSUE PAPER)

6.14

546.00

128

ลพบุรี

5 เอ็ม.เจ. แอดดิทีฟ (เอเชีย) จำ�กัด สารเติมแต่ง (ADDITIVIES)
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

6.1

11.40

14

ประจวบคีรีขันธ์

6 นายชาญ เสนีย์นันท์
(ร่วมทุนไทย - จีน)

COATED PAPER

6.15

235.00

82

สมุทรสาคร

7 อุตสาหกรรม วินิลเทค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

COMPOUNDED PLASTICS

6.12

40.50

69

สมุทรปราการ

8 ดี.เอ อ็อกซิเจน แพลนท์ จำ�กัด
(หุ้นเคย์แมนทั้งสิ้น)

ก๊าซออกซิเจน

6.1

59.99

11

ปราจีนบุรี

9 พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - ต่างชาติ)

COMPOUNDED RESIN

6.12

686.80

68

ระยอง

70 วารสารส่งเสริมการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค
1 ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทศไทย)
จำ�กัด (หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

4.20

4

พระนครศรีอยุธยา

2 วายเคเค เอพี (ประเทศไทย) จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)

7.5

3.80

2

กรุงเทพฯ

3 เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - มาเลเซีย)

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

40.00

17

กรุงเทพฯ

4 ไทยโพลิเอททิลีน จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก

7.11

47.90

5

ระยอง

5 MR. TAKAKAZU MORI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

5.00

12

ชลบุรี

6 สยามปาร์ค เร็คครีเอชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม

7.22.4

362.00

36

กรุงเทพฯ

7 MS. CLAUDIA SILVIE
VAN DEN POL
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

7.40

8

กรุงเทพฯ

8 MR. ZHAOXI HE
(ร่วมทุนฮ่องกง - สิงคโปร์ มาเลเซีย)

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

10.00

7

กรุงเทพฯ

9 ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

4.60

10

ระยอง

10 ทีดีเค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

1.50

22

กรุงเทพฯ

11 เจล สเตรง จำ�กัด
(ร่วมทุนอินเดีย - อังกฤษ)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

8.00

5

กรุงเทพฯ

12 อันริทสึ อินพีวิส (ประเทศไทย)
จำ�กัด (หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

1.30

5

ชลบุรี

13 ไบเออร์ โฮลดิ้ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนอังกฤษ - เยอรมนี)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

41.20

53

กรุงเทพฯ

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

14 ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิค จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

4

กรุงเทพฯ

15 MR. TAKUYA NISHITANI
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

5

กรุงเทพฯ

16 MR. ALFRED HIEBL
(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

5.90

6

กรุงเทพฯ

17 MR. KENJI SAKATA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

9.30

10

กรุงเทพฯ

18 วายเจเอ็ม พร๊อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป
จำ�กัด (หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

โรงแรม

7.23.1

161.00

32

ยะลา

19 สยามเจมส์ มิวเซี่ยม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม

7.22.4

412.00

35

กรุงเทพฯ

20 ซีบีอี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

1.20

6

กรุงเทพฯ

21 นางสาวคณิศร ชัยชิตาทร
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

12.00

12

กรุงเทพฯ

22 นายสมพัฒน์ คงสำ�ราญ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ

7.3

400.00

16

ไม่ระบุที่ตั้ง

23 ร่วมกำ�ลาภพาวเวอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
และไอน้ำ�

7.1

1,000.00

90

ลำ�พูน

24 ทุ่งบัว เพาเวอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงจากขยะ

7.1

1,250.00

28

นครปฐม

27,173.33

7,676

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

72 วารสารส่งเสริมการลงทุน

