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รัฐบาลได้ย�้าเน ้นเกี่ยวกับการเดินหน้าขับเคล่ือนประเทศ 
เพ่ือเข้าสู่	“ประเทศไทย	4.0”	นัน่คอื	การพัฒนาประเทศจากทีม่รีายได้ 
ระดับปานกลาง	 สู่การเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูง	 โดยการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย	“นวัตกรรม”	และนั่นเอง	จึงเป็นที่มาของ	
“อุตสาหกรรม 4.0”

บีโอไอ	กับ	“อุตสาหกรรม	4.0”	ค่อยๆ	พัฒนาต่อยอดมาจาก
การตั้งต้นอุตสาหกรรม	ดังนี้

•	อุตสาหกรรม	1.0	ยุคการเกษตรแบบง่าย	 เพ่ือใช้ภายใน 
 ประเทศ 

•	อุตสาหกรรม	2.0	ยุคการผลิตและแปรรูป	 เพ่ือทดแทนการ 
	 น�าเข้า	

•	อุตสาหกรรม	3.0	ยุคอุตสาหกรรมหนัก	เพื่อส่งออก
และล่าสุด	 อุตสาหกรรม	 4.0	 ยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	

เพื่อก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง	ขึ้นสู่การเป็น
ประเทศที่มีรายได้ระดับสูง

ซึ่งแน่นอนว่าการจะก้าวพ้นได้นั้น	 อุตสาหกรรมไทยจ�าเป็น 
อย่างยิง่ทีต้่องใช้เทคโนโลยข้ัีนสูง	แทนการใช้แรงงานคน	จึงจ�าเป็นต้อง 
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

มาตรการของบีโอไอที่จะช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไทย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	มีหลากหลายมาตรการที่ทยอย
ประกาศออกมาเป็นระยะๆ	เช่น	

(1) มาตรการให้สทิธิประโยชน์เพ่ิมเตมิตามคณุค่าของโครงการ
(2) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
(3) นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์
(4) โครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย  

  เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
  และนวัตกรรม

ส่ิงที่กล่าวมานี้	 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการเพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมไทย	ซึง่มทีัง้การพัฒนา
เทคโนโลยีขั้นสูงและแรงงาน	เนื้อหาที่น่าสนใจ	ท่านสามารถอ่านได้
ภายในเล่ม	
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บีโอไอกับนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

บีโอไอ... ในมุมมองของ

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

โครงการ Talent Mobility
กับการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
สหกิจศึกษา
พัฒนาคน พัฒนางาน

Western Digital
กับการจัดการศึกษา
รูปแบบสหกิจศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาไทย 
เดินหน้างานวิจัย...
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
นุชนารถ วงษ์เกษม

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์

10 พฤษภาคม 2559 เปิดแนวรุก - บุกลงทุน AEC :  

ชี้ช่องทางการลงทุนในตลาด

กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 

เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ และบรูไนฯ

โรงแรมดุสิตปริ้นเซส

จังหวัดนครราชสีมา

กองส่งเสริมการลงทุนไทย

ในต่างประเทศ

0 2553 8210

11 – 14 พฤษภาคม  

2559

Subcon Thailand 2016 ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ 

ไบเทค บางนา กรงุเทพมหานคร

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0 2553 8111 ต่อ 6108, 

6163 และ 8339

18 พฤษภาคม 2559 การด�าเนินการเกี่ยวกับ 

ส่วนสูญเสียจากการผลิต 

จากวัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้น 

หรือลดหย่อนอากรขาเข้า

โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ 

จังหวัดชลบุรี 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4  

จังหวัดชลบุรี

0 3840 4900

31 พฤษภาคม 2559 เสริมความแกร่งทางธุรกิจ

ด้วยสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต 

จังหวัดปทุมธานี

ส�านักพัฒนาปัจจัยสนับสนุน

การลงทุน

0 2553 8237

10 มิถุนายน 2559 ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทย

ก้าวหน้า

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

จังหวัดนนทบุรี

ส�านักยุทธศาสตร์และนโยบาย

การลงทุน

0 2553 8111

19 – 26 มิถุนายน 

2559

M – TECH TOKYO 2015 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0 2553 8111 ต่อ 6108, 

6163 และ 8339
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BOI มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
สุวิดา ธัญวงษ์

การเ พ่ิมขีดความสามารถในการแข ่ง ขัน 
ของธุรกิจไทย เป็นเร่ืองที่รัฐบาลให้ความส�าคัญ 
อย่างมาก โดยเร่ืองนี้ ได ้ถูกบรรจุไว ้ในกรอบ 
ยทุธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579)  
ที่ร ่างขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีการก�าหนด
วสัิยทศัน์ของประเทศไทยไว้ว่า “ประเทศมคีวามมัน่คง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ค�าส�าคญั หรือ Key Word จากวสัิยทศัน์ของประเทศ  
ทีส่อดคล้องกบัวสัิยทศัน์ของบโีอไอ กค็อืค�าว่า มัง่คัง่ ยัง่ยนื  
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากเอกสารของ สศช. “ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” 
เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้เกดิความยัง่ยนื 
ในที่นี้จึงขออธิบายความหมายของค�าว่า “มั่งคั่ง” และ 
“ยั่งยืน” ตามแนวทางของ สศช. ดังนี้

ประเทศมคีวามมัง่คัง่ หมายถงึ การทีป่ระเทศไทย
มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล�า้ลดลง เศรษฐกิจมคีวาม 
สามารถในการแข่งขันสูง มีการสร้างฐานเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งอนาคต เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและ
การคมนาคมในภูมิภาค และมีทุนที่สมบูรณ์พอที่จะ 
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเป็นทนุมนษุย์ ทนุทางปัญญา  
การเงิน เคร่ืองจักร สังคม รวมถงึทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม

ประเทศมีความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สร้าง
ความเจริญและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

บีโอไอกับนโยบาย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

บีโอไอกับนโยบาย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี การผลิตและ 
การบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับ 
กฎระเบียบของประชาคมโลก คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม เอือ้อาทร เสียสละ และมุง่ประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืน ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อให้การพัฒนา
ในทุกระดับสมดุล มีเสถียรภาพ โดยยึดถือปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

จากวิสัยทัศน์ของประเทศ ได้น�ามาสู่ (ร่าง) กรอบ
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้านด้วยกัน  
โดย 1 ใน 6 ด้านนัน้ คอื ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วยประเด็นส�าคัญดังนี้

1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็น
ชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�าธุรกิจของ 
ผู้ประกอบการ รวมถึงขจัดอุปสรรค และอ�านวยความ
สะดวกทางดา้นโครงสร้างและระบบ ดา้นปัจจยัสนับสนุน 
และด้านบุคลากร

2. การพัฒนาภาคการผลติและบริการ (ทัง้เกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ)

3. พัฒนาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่  
การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย  
ยกระดับผลิตภาพแรงงาน พัฒนา SMEs และสินค้า  
OTOP ให้ไปสู่สากล และพัฒนาวสิาหกจิชมุชนและสถาบนั 
เกษตรกร

4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ด้านการขนส่ง ความมั่นคงทางพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา

6. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

รัฐบาลปัจจุบนัได้ให้ความส�าคญักบัความต่อเนือ่ง 
ในการด�าเนินการตามนโยบายประเทศเป็นอย่างมาก 
และหวังว่ากรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีนี้ จะช่วย
เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล
ต่อไป เพ่ือให้ประเทศไทยมคีวามเจริญก้าวหน้า บโีอไอ 
ได้น�าแนวทางดงักล่าวทัง้ 6 ข้อ มาก�าหนดนโยบายและ
มาตรการที่สอดรับกับทิศทางของประเทศ

ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ้น โดยมี 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งนับถึงเดือนธันวาคม 
2558 ได้มกีารประชมุไปแล้วทัง้ส้ิน 3 คร้ัง หน้าทีท่ีส่�าคญั 
ก็คือ การด�าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์การสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขนัทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน่เอง ซึง่ 
บีโอไอได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดังกล่าว  
รวมถึงคณะอนุกรรมการย่อยภายใต้การก�ากับของ 
คณะกรรมการชุดใหญ่ด้วย

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน
หากมองย้อนไปตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปี 2554 

สถานการณ์การลงทุนในโลกและภูมิภาค มีการ
เปล่ียนแปลงไปมาก รวมถึงการเปล่ียนแปลงในไทย 
ทัง้ในแง่การพัฒนาของไทย และการเกดิขึน้ของประเทศ 
คู่แข่งใหม่ๆ หลายเร่ืองส่งผลต่อการลงทุนของไทย  
ท�าให้บีโอไอต้องเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์ส่งเสริม 
การลงทุนของไทยครั้งใหญ่

นโยบายส่งเสริมการลงทุน 6 ประการตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี  

“กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579)

จะช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ

ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง”
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(พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2564) ได้ปรากฏอยู่ในประกาศ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3  
ธันวาคม 2557 เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริม 
การลงทุน และได้ก�าหนดให้การเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันเป็นภารกิจส�าคัญประการแรกของการ 
ส่งเสริมการลงทุน กล่าวคือ

“ส ่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และ 
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจน
ส่งเสริมการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม และการลดความเหล่ือมล�า้
ทางเศรษฐกิจและสังคม”

จะเหน็ได้ว่า การพัฒนาความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ คอืหวัใจส�าคญัทีย่ทุธศาสตร์ของหน่วยงานรัฐ 
ด้านเศรษฐกจิทกุแห่งต้องถอืปฏบิตัร่ิวมกนั เพ่ือยกระดบั 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ปัจจัยสำาคัญของการสร้าง

การลงทุนที่มีคุณค่าคือ การลงทุน

ในเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ

และแรงงานท่ีมีทักษะและความเช่ียวชาญ”

อย่างไรจึงจะเป็นการลงทุนที่มีคุณค่า
หลักวิชาทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยส�าคัญของการ

สร้างการลงทนุทีม่คีณุค่า กค็อื การลงทนุในเคร่ืองจกัรทีด่ ี
มปีระสิทธภิาพ และการมแีรงงานทีม่ทีกัษะฝีมอืและความ
เชี่ยวชาญ ดังนั้นหากมีการลงทุนในเคร่ืองจักรที่ล้าสมัย 
หรือการน�าเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมอื ย่อมไม่ใช่การลงทนุ
ที่มีคุณค่า ที่จะสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตได้

แล้วจะท�าอย่างไรเพ่ือสร้างสมดลุในการลงทนุให้แก่ 
ผู้ประกอบการ ในเรื่องการควบคุมต้นทุนและประโยชน์ 
ที่ประเทศจะได้รับ

ท�าให้บโีอไอต้องมบีทบาทในการผลักดนัให้เกดิการ
ลงทุนที่มีคุณค่า ด้วยการเตรียมความพร้อมของปัจจัย
การลงทุน และการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี  
ให้ความช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อลดอุปสรรคในการลงทุน รวมถึงออกมาตรการต่างๆ 
เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการลงทุนที่สร้างประโยชน์ให้
กบัประเทศ และช่วยลดต้นทนุทางภาษีอย่างเหมาะสมด้วย 
ในเวลาเดียวกัน

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มิใช่เร่ืองง่ายเลย แต่บีโอไอ
ตระหนักดีว่า ภารกิจเหล่านี้มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
เราจึงพยายามใช้ทรัพยากรภายในองค์กรที่มีอยู่ทั้งหมด 
เพ่ือด�าเนินงานอย่างสุดความสามารถ และพยายาม 
ปรับปรุงให้มาตรการทีอ่อกมานัน้ สนองตอบความต้องการ 
ของธุรกิจที่มีความหลากหลายให้มากที่สุด

เพิ่มขีดความสามารถด้วยเครื่องมือบีโอไอ
บทบาทของบีโอไอในการเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัให้กบัภาคธรุกจิ ได้ถกูก�าหนดขึน้หลากหลาย

การเพิ่ม GDP ของประเทศ
ดชันชีีว้ดัทางเศรษฐกจิทีส่�าคญั ได้แก่ การขยายตวั 

ของ GDP การลงทนุภาคเอกชน การลงทนุรวม การส่งออก 
สินค้า อตัราเงินเฟ้อ และดลุบญัชสีะพัดต่อ GDP จะเหน็ได้ว่า  
การลงทนุเป็นหนึง่ในตวัชีวั้ดเศรษฐกจิทีส่�าคญัประการหนึง่  
แต่การลงทนุทีจ่ะสร้างเศรษฐกจิให้เจริญเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
หรือสร้าง GDP มีคุณค่าต่อประเทศจริงๆ ก็ต้องเป็นการ
ลงทุนที่มีคุณค่า
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แนวทางด้วยกนั ขึน้อยูก่บัลักษณะของธรุกจิว่าจะเหมาะสม 
กับมาตรการแบบใด เร่ิมจากหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการ
ส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ การสนับสนุนการใช้เครื่องจักร
ที่ทันสมัย

โดยหลักแล้ว โครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทนุ 
ควรใช้เคร่ืองจักรใหม่ทีม่ปีระสิทธภิาพด ีเทคโนโลยทีนัสมยั  
การใช้เครื่องจักรเก่า จึงควรเป็นการอนุโลมในบางกรณี 

อย่างไรกต็าม การลงทนุเคร่ืองจักรใหม่ทัง้โครงการ 
จะเป็นมลูค่าเงินลงทนุทีสู่งมาก ดงันัน้การก�าหนดเง่ือนไข
ให้ใช้แต่เคร่ืองจักรใหม่ทั้งโครงการ อาจเป็นอุปสรรค 
ในการดึงดูดการลงทุนในกิจการที่มีความพิเศษหรือ 
มคีณุค่าในมติอิืน่ๆ จงึมกีารอนโุลมให้ใช้เคร่ืองจักรเก่าได้  
เพียงแต่สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ หรือเง่ือนไขการใช ้
ในโครงการจะเข้มงวดและจ�ากดักว่าการใช้เคร่ืองจักรใหม่

การใช้เคร่ืองจักรใหม่ จะได้รับสิทธิประโยชน์
ทั้งการนับเป็นเงินลงทุน ส�าหรับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลและการยกเว้นภาษีน�าเข้าเครื่องจักร ในขณะที่
การใช้เครื่องจักรใช้แล้ว สิทธิประโยชน์จะด้อยกว่า เช่น 

หากมีการใช้เครื่องจักรเก่าอายุเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี  
จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีน�าเข้าเคร่ืองจักร เป็นต้น อย่างน้อย 
ที่สุดหากเป็นเคร่ืองจักรใช้แล้วที่แม้มีอายุไม่เกิน 5 ปี  
ก็ต้องมีใบรับรองว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรยังด ี 
ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และราคาสมเหตุสมผล  
ไม่เช่นนั้นจะส่งผลให้ได้นับเป็นเงินลงทุนส�าหรับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สูงเกินจริง เป็นต้น

เมื่อผ่านหลักเกณฑ์การส่งเสริมฯ ในขั้นพ้ืนฐาน 
กิจการดังกล่าวก็จะได้รับการส่งเสริมฯ แต่หากกิจการ
อยากได้รับสิทธิมากขึ้นกว่าเดิม บีโอไอก็มีมาตรการเสริม 
ทีเ่รียกว่า “มาตรการ Merit ด้านการพัฒนาความสามารถ 
ในการแข่งขัน”

Merit ด้านการพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขัน

มาตรการของบีโอไอที่จะช่วยผลักดันให้โครงการ
ต่างๆ มีกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม
และบริการของประเทศมากกว่าหลักเกณฑ์การส่งเสริมฯ  
พ้ืนฐาน เรียกว่า “มาตรการ Merit ด้านการพัฒนา 
ความสามารถในการแข่งขัน”

ในอดีต บีโอไอมีการให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม 
เป็นพิเศษ แก่โครงการทีม่กีารลงทนุในด้านวจัิยและพัฒนา 
เพ่ิมเติมจากการลงทุนในโครงการปกติ และเรียกการ
ลงทุนดังกล่าวว่า เป็นการท�า STI ซึ่งย่อมาจาก “Skill, 
Technology, Innovation” แต่นับจากปี 2558  
เป็นต้นมา การลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้
รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น จะถูกเรียกว่า 
Merit ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขนั แต่กม็ี 
ขอบข่ายกว้างขึน้กว่า STI เดมิ เน่ืองจากได้เพ่ิมเตมิกิจกรรม  
“การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์” เป็นส่วนหนึ่ง
ของ Merit ด้วย

กจิการทีจ่ะได้รับสิทธเิพ่ิมเตมิตามมาตรการ Merit 
ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน จะต้องมีการ 
ใช้จ่ายหรือมีเงินลงทุนในขอบข่ายที่ก�าหนดรวมแล้ว 
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ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต�่า ซึ่งหากท�าได้ตามเกณฑ์ ก็จะ 
ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ได้แก่ การขยายระยะเวลา 
ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติม และ 
ได้รับการเพิ่มวงเงินในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

อยา่งไรก็ตาม กฎหมายบีโอไอ ปจัจบุันไม่สามารถ
ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่โครงการใดเกิน  
8 ปีได้ ดงันัน้กจิการทีไ่ด้สิทธยิกเว้นภาษีเงินได้นติบิคุคล  
8 ปีอยู่แล้ว จึงมิได้รับการขยายระยะเวลาเพิม่เติม แต่ใน 
อนาคต หากพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนได้รับการ

กิจกรรม Merit เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
การนับเงินลงทุน/
ค่าใช้จ่าย (%)

1. การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งการด�าเนินการเอง หรือการว่าจ้างผู้อื่น
ในประเทศ หรือการร่วมวิจัยและพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ

200

2. การสนบัสนนุกองทนุด้านการพัฒนาเทคโนโลยแีละบคุลากร สถาบนัการศกึษา ศนูย์ฝึกอบรม 
เฉพาะทาง สถาบนัวิจัย หรือหน่วยงานของภาครัฐในประเทศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

100

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ 100

4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง 100

5. การพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มีผู้มีสัญชาติไทย 
ถอืหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบยีน ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 
ขั้นสูง และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

100

6. การออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ ทัง้การด�าเนนิการเอง หรือการว่าจ้างผู้อ่ืนในประเทศ  
ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

100

แก้ไขปรับปรุงตามที่บีโอไอเสนอ ก็มีโอกาสที่นักลงทุน
จะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
มากกว่า 8 ปี แต่จะเพ่ิมขึน้เป็นเท่าไร และมเีง่ือนไขอย่างไร  
ต้องรอดูกันต่อไป

ประเภทกิจกรรมและการนับเงินลงทุน
บีโอไอก�าหนดขอบข่ายการลงทุนหรือค่าใช้จ่าย 

ภายใต้มาตรการ Merit ด้านการพัฒนาความสามารถ 
ในการแข่งขันดังนี้

การนับเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในกิจกรรมข้อ 2.  
ถึงข้อ 6. มีมูลค่าเท่ากันคือ ลงทุนเท่าไรได้วงเงินยกเว้น 
ภาษเีงนิไดน้ิติบคุคลกลบัมาเทา่นัน้ แตข้่อ 1. ลงเทา่ไรได้ 
วงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กลับมาสองเท่า เพราะ 
เป็นที่ยอมรับว่าการลงทุนท�า R&D ไม่ว่าจะด้วยตัวเอง  

ว่าจ้างหรือร่วมวิจัย ก็ล้วนเป็นการลงทุนที่มีความเส่ียง 
ทัง้ส้ิน เป็นเร่ืองยากและต้องใช้เวลา แต่สร้างคณุค่าให้กบั 
โครงการเป็นอย่างมาก จงึให้นบัมลูค่าการลงทนุท�ากจิกรรม 
ในข้อ 1. สูงกว่าข้ออื่นๆ 
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จากตารางนี ้จะเหน็ร้อยละขัน้ต�า่ของเงินลงทนุหรือ
ค่าใช้จ่ายภายใต้กจิกรรม 6 ข้อข้างต้น ทีจ่ะท�าให้โครงการ 
ทีไ่ด้รับการส่งเสรมิฯ ได้รับสิทธเิพ่ิมเตมิ โดยเกณฑ์ขัน้ต�า่ 
และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ จะขยับขึ้นแบบขั้นบันได  
ยิ่งมีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายมาก ก็ยิ่งได้รับสิทธิมาก  
เพราะเงินลงทนุหรือค่าใช้จ่ายดงักล่าว เป็นการสร้างคณุค่า
ให้กับโครงการเพิ่มมากขึ้น

ช่วงเปลี่ยนผ่านนโยบาย
เมือ่ปี 2558 ทีผ่่านมา เป็นช่วงเวลาทีน่โยบายส่งเสริม 

การลงทุนใหม่เพิ่งเริ่มบังคับใช้ (เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 
2558) อีกทั้งยังเป็นการปรับเปล่ียนหลักเกณฑ์การ 
ส่งเสริมการลงทุนคร้ังใหญ่ที่แตกต่างจากแนวทางเดิม 
โดยสิ้นเชิง ท�าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการ
เรียนรู้นโยบายใหม่

นอกจากนี ้ตลอดปี 2558 ทีผ่่านมา บโีอไอได้ประกาศ 
นโยบายพิเศษออกมาหลายนโยบายด้วยกนั ทีเ่ด่นๆ กจ็ะ 
เป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ นโยบายส่งเสริมคลสัเตอร์ และมาตรการเร่งรัดการ 
ลงทุน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก 
ท�าให้นักลงทุนอยู่ในช่วงของการศึกษาแนวทางการได้รับ
สิทธิประโยชน์ที่มากกว่าสิทธิพ้ืนฐานจากนโยบายพิเศษ
เหล่านี้

จนเมื่อเร่ิมเข ้าใจนโยบายในภาพรวมทั้งหมด  
ประกอบกับบีโอไอได้เร่งออกค�าชี้แจงประกอบมาตรการ
พิเศษต่างๆ ท�าให้นักลงทุนเริ่มทยอยขอรับการส่งเสริมฯ
ตามมาตรการใหม่ๆ เพ่ิมมากขึน้ รวมถงึมาตรการ Merit 
ด้านพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ก็มีนักลงทุน 
เร่ิมติดต่อสอบถามแนวทางการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ  
เข้ามาในช่วงนี้เพ่ิมมากขึ้น หรือบางรายได้ยื่นขอรับการ 
ส่งเสริมฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ

ดังนั้นตัวอย่างโครงการที่ท�า Merit ที่จะกล่าวถึง 
ในบทความนี้ จะเน้นที่โครงการที่เพ่ิงได้รับอนุมัติตาม 
มาตรการ STI ล่าสุด ซึ่งเนื้อหาโครงการก็สอดคล้อง 
กบัแนวทางตามเกณฑ์ Merit เช่นกนั โครงการทีจ่ะน�ามาเล่า 
ในที่นี้ เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับสิทธิตามเกณฑ์ 
STI เพราะต่อจากนีไ้ป จะเร่ิมเข้าสู่โหมดของกจิการทีข่อรับ 
การส่งเสริมฯ ตามเกณฑ์ Merit ใหม่อย่างเตม็ตวั รวมถงึ 
เกณฑ์ปรับปรุงประสิทธภิาพด้าน R&D ทีม่คีวามคล้ายคลึง 
กับเกณฑ์ Merit ด้วย ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

แต่ก่อนที่จะกล่าวถึงตัวอย่างโครงการที่ขอสิทธิ 
เพ่ิมด้วยการท�า R&D ขอเรียนให้ทราบว่า ในการพิจารณา
ว่าโครงการใด สมควรได้รับสิทธเิพ่ิมเตมิตามเกณฑ์ Merit  
ด้านพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน บีโอไอไม่ได้เป็น 
ผู้พิจารณาเพียงล�าพัง แต่ได้ขอความร่วมมอืจากหน่วยงาน 
ต่างๆ ที่เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เกณฑ์ขั้นต�่าและสิทธิที่เพิ่มขึ้น

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย (ภายใต้ 6 ข้อข้างต้น)
ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติม

ร้อยละ 1 หรือไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท
แล้วแต่มูลค่าใดต�่ากว่า

ขยายระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 1 ปี 
พร้อมวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม

ร้อยละ 2 หรือไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท
แล้วแต่มูลค่าใดต�่ากว่า

ขยายระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 2 ปี 
พร้อมวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม

ร้อยละ 3 หรือไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท
แล้วแต่มูลค่าใดต�่ากว่า

ขยายระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 3 ปี 
พร้อมวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
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ตามโครงการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการลงทุนสร้าง
โรงงานต้นแบบ ห้องปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ เคร่ืองมอื 
อุปกรณ์การวิจัย และจ้างทีมนักวิจัยที่จะดูแลโครงการ  
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย มาร่วมงาน
กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอง

โครงการวจัิยทีผู้่ขอรับการส่งเสริมฯ รายนี ้ได้ยืน่แผน 
กบับโีอไอมถีงึ 4 โครงการด้วยกนั ซึง่แต่ละโครงการ ผู้ขอรับ 
การส่งเสริมฯ ก็ได้อธิบายรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ 
งบประมาณ รายชื่อทีมวิจัย พร้อมประสบการณ ์
ของแต่ละท่าน เพ่ือส่ือถึงความสามารถที่เชื่อมโยงกับ 
การวจัิยตามโครงการ ระยะเวลาในการศกึษาวจัิย ขัน้ตอน 
การวจัิยและพัฒนา เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการศกึษา  
และผลที่คาดว่าจะได้รับ เรียกได้ว่ามีข้อมูลมาน�าเสนอได้
ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียว

ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ ตามเกณฑ์ STI รายที่สอง 
ได้ยื่นแผนการลงทุนด้าน R&D ใน 4 รูปแบบ ได้แก่

1)  การวิจัยและพัฒนาที่บริษัทจะร่วมด�าเนินการ 
กับหน่วยงานภาครัฐ 

2)  การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเป็น 
ผู ้ออกค่าใช้จ่ายให้ผู ้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ 

มาช่วยพิจารณากล่ันกรองแผน ที่ผู ้ประกอบการยื่น 
เข้ามาว่า มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ สมควรที่จะ
ได้รับสิทธิเพิ่มเติมหรือไม่

คณะท�างานที่ว่านี้มีชื่อว่า “คณะท�างานพิจารณา
กลั่นกรองค�าขอรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่า
ของโครงการ ด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และค�าขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการ 
ส่งเสริมการลงทุน เพ่ือการวิจัยพัฒนา และออกแบบ 
ทางวิศวกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ” ชื่อยาวมาก 
เพราะคณะนีจ้ะพิจารณาทัง้มาตรการ Merit และมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น  
เราจะเรียกสั้นๆ ว่า “คณะกลั่นกรองด้าน R&D”

โครงการทีท่�า R&D เพือ่ให้ได้รบัสทิธิเพิม่เตมิ
ตัวอย่างโครงการที่ได้รับอนุมัติตามเกณฑ์ STI 

ล่าสุด 2 รายเป็นการยืน่ขอรับการส่งเสริมฯ ในเดอืนสุดท้าย 
ของปี 2557 ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น Merit ในปี 2558

ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ ตามเกณฑ์ STI รายแรก 
ได้ยืน่แผนการท�าวจัิยและพัฒนา เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและพัฒนาวัตถุดิบ ที่จะน�ามาแปรรูปเป็นสินค้าหลัก
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มาเป็นผูฝึ้กอบรมให้กบับคุลากรของบริษัท โดยหน่วยงาน 
ภาครัฐเป็นผู้จัดหลักสูตรร่วมกับบริษัท

3)  การสนับสนุนสถาบันการศึกษา
4)  การสนับสนุนสถาบันวิจัย โดยการบริจาค 

เข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของ สวทช.

จุดเด่นจากแผนของรายที่สอง ที่ขอน�าเสนอในที่นี้ 
กค็อื การลงทนุหรือมค่ีาใช้จ่ายด้าน R&D ทีจ่ะขอรับสิทธ ิ
เพ่ิมเติมจากบีโอไอ ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ท่านสามารถท�ากิจกรรมหลายด้านและ 
น�าผลรวมของเงินลงทุนหรือค่าใช ้จ ่ายทุกกิจกรรม 
มาค�านวณหาร้อยละขั้นต�่าเทียบกับยอดขายรวมใน  
3 ปีแรกของโครงการที่ขอรับสิทธิเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ 
กจิกรรมด้าน R&D ในแผนทีจ่ะท�า อาจเป็นความร่วมมอื 
ระหว่างผู้ขอรับการส่งเสริมฯ กับหน่วยงานภาครัฐก็ได้  
ไม่ว่าจะเป็นการท�า R&D หรือฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ขั้นสูง

ส�าหรับการสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่บริษัท 
จะด�าเนนิการนัน้ เป็นการจัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกนั 
โดยไม่ผ่านหน่วยงานกลาง อย่างส�านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) แม้ในการเสนอครั้งนี้จะได้รับ 
การอนมุตั ิแต่กข็อเรียนให้ทราบแนวทางการส่งเสรมิฯ ว่า 
ปัจจุบนั บโีอไอได้มคีวามร่วมมอืกบั สอศ. และส�านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อย่างใกล้ชิด โดย 
ทั้งสองหน่วยงานพยายามให้นักเรียนนักศึกษาได้รับ 
การฝึกอบรมอย่างเป็นมาตรฐาน จึงประสงค์จะให ้
ผู้ประกอบการด�าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกับ 
สอศ. และ สกอ. ด้วย

ในชั้นต้นอาจเป็นไปได้ว่า หากหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอย่างชดัเจน การจะพิจารณาโดยคณะกล่ันกรองฯ  
อาจท�าได้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว แต่หากหลักสูตร 
มปีระเดน็ทีจ่ะต้องพิจารณาค่อนข้างมาก บโีอไออาจจ�าเป็น
ต้องได้รับความเหน็จาก สอศ. หรือ สกอ. ประกอบในการ 
พิจารณา

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
นอกจากมาตรการ Merit ส�าหรับกจิการทีล่งทนุใหม่ 

ข้างต้นแล้ว บีโอไอยังมีมาตรการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจ
ที่ด�าเนินกิจการอยู่เดิม ท�ากิจกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแข่งขันอีกด้วย ซึ่งเรียกว่า “มาตรการ 
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต”

บีโอไอได้ออกมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ที่ด�าเนินกิจการอยู่เดิม หันมาปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยให้สิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีเงินได้นติบิคุคล เพ่ือกระตุน้ให้มกีารน�าเคร่ืองจักร
อตัโนมตั ิมาใช้แทนการใช้แรงงานคนในกระบวนการผลิต
แบบเดมิๆ หรือปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรทีเ่ป็นเทคโนโลยเีก่า 
ล้าสมัย มาเป็นเคร่ืองจักรใหม่ที่มีเทคโนโลยีการผลิต 

“บีโอไอมีมาตรการที่สนับสนุน 

ให้ผู้ประกอบการเดิม

มีการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพ 

สิ่งที่ทำาอยู่เดิม

ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น”
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ที่สูงขึ้น ท�าให้กระบวนการผลิตที่ท�าอยู่ดียิ่งขึ้น และ 
อาจช่วยลดต้นทนุการผลิต รวมถงึได้สินค้าทีม่มีลูค่าสูงขึน้ 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้

มาตรการนี้เป็น 1 ใน 3 มาตรการตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุที ่1/2557 เร่ืองมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  
โดยชื่อทางการของมาตรการนี้ก็คือ มาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการ 
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งมาตรการภายใต้ประกาศ 
ที ่1/2557 ทีเ่กีย่วข้องกบัการเพ่ิมขดีความสามารถในการ
แข่งขันให้กับกิจการที่ด�าเนินการอยู่เดิม ได้แก่ มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน เพ่ือการวิจัยพัฒนาและออกแบบ 
ทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ พูดง่ายๆ ก็คือ 
มาตรการส่งเสริมให้กิจการที่ด�าเนินการอยู่เดิม มีการ
วิจัย พัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต

มาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพด้านการปรับเปล่ียน 

เครื่องจักร มีหลักการที่ส�าคัญดังนี้
1) มาตรการน้ีบังคับใช้กับกิจการที่ด�าเนินการ 

อยู่แล้ว ไม่ว่าได้รับการส่งเสริมฯ หรือไม่กต็าม โดยกจิการ 
ทีจ่ะขอรับสิทธปิระโยชน์ตามมาตรการนี ้จะต้องมปีระเภท
กิจการตามบัญชีที่บีโอไอให้การส่งเสริม และต้องเป็น
กิจการที่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย 
กล่าวคือ เป็นกิจการในกลุ่ม A นั่นเอง

2) โครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทนุอยู่เดมิ จะ
ขอรับการส่งเสริมฯ ตามมาตรการนีไ้ด้กต่็อเมือ่ระยะเวลา 
การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส้ินสุด 
ลงแล้ว

3) กิจการที่มายื่นขอรับการส่งเสริมฯ ต้องมีกรอบ
เงินลงทุนตามความหมายของบีโอไอเป็นตัวตั้งต้น เช่น  
เคร่ืองจักร หรืออาคาร โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุน 

หมุนเวียน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท แต่หากเป็น  
SMEs ต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เพื่อมายื่นขอรับ
การส่งเสริมฯ และเป็นกรอบในการก�าหนดทีม่าของรายได้ 
จากกิจการที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทัง้นี ้คณุสมบตัขิอง SMEs กค็อื ต้องมสิีนทรัพย์
ถาวรสุทธิ (กรณีบริษัทจัดตั้งแล้ว) หรือขนาดการลงทุน 
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (กรณีจัดตั้งบริษัทใหม่
เพ่ือยืน่ขอรับการส่งเสริมฯ) ไม่เกนิ 200 ล้านบาท และต้อง 
ถอืหุน้โดยบคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย เป็นสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

4) จะต ้องเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยน
เคร่ืองจกัร เช่น การน�าระบบอตัโนมตัมิาใช้ในสายการผลิต 
ที่มีอยู่เดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การติดตั้ง
หุ่นยนต์ หรือชุดป้อนวัตถุดิบอัตโนมัติ (Autoloader) 
เป็นต้น โดยจะรวมอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องจักรอุปกรณ์
ในส่วนสนับสนุนได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เช่น 
ระบบไซโลอัตโนมัติ เป็นต้น แต่ไม่ใช่การปรับเปล่ียน
เคร่ืองจักรหรือเปล่ียนอะไหล่เนื่องจากการเส่ือมสภาพ
ของเครื่องจักร

5) การปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรจะต้องเป็นไปตาม 
ตัวช้ีวัดที่แสดงถึงขีดความสามารถในการผลิตหรือ
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่ดีขึ้น โดย
ก�าหนดตัวชี้วัดดังนี้ (รายละเอียดสามารถหาอ่านได้ 
ในค�าชี้แจงของประกาศที่ 1/2557 ที่ออกมาภายหลัง)

(1) ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยการผลิต
(2) อัตราการได้มา (Yeild) เช่น การลดเวลา

ที่ใช้ต่อหน่วยการผลิต (Cycle Time) 
เป็นต้น

(3) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตเชิงมูลค่า
และตวัชีว้ดัประสิทธภิาพการผลิตโดยรวม 
ของเครื่องจักร

6) สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการนี ้
ได้แก่ การยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักร และการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี จากรายได้ของกิจการ 
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ทีด่�าเนนิการอยูเ่ดมิ ในวงเงินไม่เกนิร้อยละ 50 ของเงินลงทนุ 
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ (ไม่รวมค่าที่ดินและทุน 
หมนุเวียน) โดยเร่ิมระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีฯ จาก 
วันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริมฯ

7) จะต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมภายในปี 2560 
และจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจาก
วันที่บีโอไอออกบัตรส่งเสริมฯ ให้

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการท�า 
R&D

มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม 
ให้กจิการทีด่�าเนนิการอยูแ่ล้ว (ทัง้กจิการได้รับการส่งเสริมฯ 
อยูเ่ดมิหรือไม่ได้รับการส่งเสริมฯ และไม่มเีง่ือนไขห้ามการ
ขอรับสิทธิเพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ) มีการลงทุน
เพ่ือวิจัยและพัฒนา เช่น การลงทุนเพ่ือให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติหรือการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ต้นแบบรุน่ใหม่ เป็นต้น หรือออกแบบ 
ทางวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น 
การออกแบบกระบวนการผลิตให้มปีระสิทธภิาพดขีึน้ หรือ
การลดของเสียจากการผลิต เป็นต้น

ประเภทเงินลงทุนและค่าใช ้จ ่ายที่อยู ่ ในข ่าย 
การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการนี้ จะแคบกว่า 
กรณีการท�า Merit ด้านการพัฒนาความสามารถในการ 
แข่งขัน เพราะจุดเน้นคือ การกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ 
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการตนเองให้ดียิ่งขึ้น  
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้รับช่วงการผลิต หรือ 
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนด้านเทคโนโลยี อาจไม่
ตรงกับวัตถุประสงค์ของมาตรการ

ตัวอย่างของการลงทุนหรือการใช้จ่ายที่เข้าข่าย
ตามมาตรการนี้ ก็คือ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่ว่าจะด�าเนินการเองหรือ 
ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ รวมถึงค่าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ขั้นสูง (Advanced Technology Training) ที่ต่อเนื่อง 
จากการวจิยัพัฒนา และออกแบบทางวศิวกรรมเพ่ือปรับปรุง 

ประสิทธภิาพในกจิการทีข่อรับสิทธแิละประโยชน์เพ่ิมเตมิ  
และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน 
ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเอกชน เช่น โครงการ Talent Mobility  
เป็นต้น ตลอดจนค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลย ี
ทีพั่ฒนาจากแหล่งในประเทศ เพ่ือการปรับปรุงประสิทธภิาพ 
ในสายการผลิตหรือการบริการ

หลักเกณฑ์ส�าคัญคือ จะต้องมีการลงทุนหรือมี 
ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยพัฒนาหรือออกแบบทางวิศวกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก นบัจาก 
วนัทีย่ืน่ขอรับการส่งเสริมฯ ในกรณีเป็น SMEs จะต้องลงทนุ 
หรือมค่ีาใช้จ่ายดงักล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของยอดขาย 
รวมใน 3 ปีแรก นับจากวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ 
ซึ่งหากมีเงินลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ ก็จะได้รับยกเว้น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที ่
มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริมฯ โดยวงเงินที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ คือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินลงทุน
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
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ภายใต้มาตรการ Merit เพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ในการแข่งขันในส่วนของการสนับสนุนสถาบันการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนโยบาย 
ส่งเสริมคลัสเตอร์ ที่ก�าหนดเง่ือนไขบังคับให้กิจการ 
จะต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย  
หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ที่อยู่
ในพื้นที่คลัสเตอร์

อย่างไรก็ตาม บีโอไอไม่ได้ปิดกั้นความร่วมมือ
ในรูปแบบอื่น ซึ่งจะมีคณะท�างานกล่ันกรองแผนความ
ร่วมมือกับภาควิชาการตามที่ผู้ประกอบการเสนอ เพ่ือ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมาตรการ ไม่ว่าจะเป็น 
Merit หรือคลัสเตอร์ก็ตาม

เพ่ือให้เข้าใจถึงโครงการที่กล่าวมาแล้ว ผู้เขียน
ขอสรุปสาระส�าคัญของโครงการที่จะช่วยเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านบุคลากร ดังต่อไปนี้

โครงการ “Talent Mobility”
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้จัดตั้ง “ศูนย์อ�านวย
ความสะดวก Talent Mobility” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  
“TM Clearing House” เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน 
ระหว่างภาคเอกชนกบัมหาวทิยาลัยหรือสถาบนัวจัิยของรัฐ  
ในการจัดหาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการของภาคเอกชน  
โดยสถานประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จะเป็น 
รายเล็กหรือรายใหญ่ก็ได้ และเป็นนิติบุคลไทยหรือ 
ต่างชาติก็ได้

ประเภทของงานทีจ่ะให้บคุลากร วทน. ไปปฏบิตังิาน 
ในภาคการผลิตและบริการ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา  
การแก้ปัญหาเชงิเทคนคิและวศิวกรรม การวเิคราะห์ทดสอบ 
และระบบมาตรฐาน และการจัดการเทคโนโลยแีละนวตักรรม  
โดยระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
จะต้องไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี

“บีโอไอมุ่งเชื่อมโยงธุรกิจ

และสถาบันการศึกษา

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ

ให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรมและบริการ

เพื่อสร้าง GDP ที่ดีให้กับประเทศ”

สะพานเชื่อมโยงธุรกิจและสถาบันการศึกษา
การลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัย ถือเป็นการพัฒนา

ฝีมอืแรงงานไปด้วยอกีทางหนึง่ กล่าวคอื แรงงานทีต้่องใช้ 
เคร่ืองจักรดังกล่าวในกระบวนการผลิต ก็ต้องพัฒนา 
ทกัษะฝีมอืตามไปด้วย เพ่ือให้สามารถเข้าใจวิธกีารใช้เคร่ือง 
และได้เรียนรู้พัฒนาการของเทคโนโลยีไปพร้อมๆ กัน  

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากรในลักษณะนี ้
ไม่ใช่การเตรียมการล่วงหน้า ดังนั้นเมื่อภาคอุตสาหกรรม 
มกีารขยายตวัอย่างรวดเร็ว หรือมเีทคโนโลยใีหม่ๆ เข้ามา  
ประเทศเราจึงประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มี
ศักยภาพเพียงพอในการรองรับอุตสาหกรรมเหล่านั้น

บีโอไอจึงให้ความส�าคัญต่อบทบาทในการเป็น
สะพานเชือ่มโยงระหว่างภาคเอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงแรงงาน และสถาบนัการศกึษา ทัง้ระดบัอดุมศกึษา 
และอาชีวศึกษา เพ่ือให้มีการผลิตบุคลากรที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ  
เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอ ซึ่ง 
แรงงานที่ดีมีทักษะฝีมือ มีผลิตภาพที่ดี จะช่วยสร้าง  
GDP ที่ดีให้กับประเทศ

บโีอไอก�าหนดให้กจิการทีไ่ด้รับการส่งเสริมฯ หากม ี
ความร่วมมอืกบัภาควชิาการในโครงการ Talent Mobility,  
Work-integrated Learning (WiL), สหกิจศึกษา และ 
ทวิภาคี ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่สูงขึ้น โดยก�าหนดไว้ 
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กรณีที่สถานประกอบการใดได ้ รับบุคลากร 
มาท�างานแล้ว จะต้องจ่าย “ค่าชดเชย” ให้กับหน่วยงาน 
ต้นสังกดัของบคุลากรนัน้ ซึง่ค่าชดเชยดงักล่าว อาจเป็นได้ 
ทั้งค่าเสียโอกาสให้กับต้นสังกัด ที่ต้องเสียบุคลากร 
ในการไปรับงานที่สถานประกอบการ หรือเป็นค่าจ้าง 
บุคลากรรายใหม่มาทดแทนรายเดิม หรือเป็นค่าจ้างเพิ่ม 
ให ้กับอาจารย ์ท ่านอื่นที่อยู ่ ในหน่วยงานต ้นสังกัด 
ที่จะต้องท�างานเพ่ิมขึ้น แทนอาจารย์ที่ออกไปรับงาน 
ของสถานประกอบการนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2557 – 2558 ที่ผ่านมา  
ซึง่เป็นช่วงของการน�าร่องโครงการ ถ้าผู้เข้าร่วมเป็น SMEs  
ที่มีคนสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 จะได้รับ 
การสนับสนุนจาก สวทน. ในส่วนของเงินชดเชย โดย 
ค�านวณจากฐานเงินเดอืนของบคุลากร วทน. นัน้ๆ คณูด้วย  
1.5 เท่า แต่ก�าหนดเพดานไว้ว่าต้องไม่เกิน 60,000 บาท/ 
คน/เดือน และเป ็นไปตามสัดส่วนของระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานจริง

Work-integrated Learning (WiL)
Work-integrated Learning (WiL) เป็นโครงการ 

ของ สวทน. ทีมุ่ง่สร้างความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการ
และสถาบันการศึกษา โดยเมื่อผู้ประกอบการและสถาบัน
การศึกษาท�าความตกลงร่วมมือจัดการศึกษาในรูปแบบ 
WiL แล้ว สวทน. จะช่วยด�าเนินการจัดท�าบันทึกข้อ
ตกลง (MOU) ระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ สวทน. โรงงาน 
และสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการรับรองให้กับนักเรียน
หรือนักศึกษาภายใต้โครงการ WiL

สถาบนัการศกึษาจะต้องจัดเตรียมหลักสูตรร่วมกบั 
โรงงาน โดยจัดหาอาจารย์พี่เลี้ยงที่จะเข้าไปสอนและดูแล
นักศึกษาที่โรงงาน รวมถึงการวางแนวทางการท�างาน
ร่วมกันของอาจารย์พ่ีเล้ียงและครูฝึกประจ�าต�าแหน่งงาน  
ครูฝึกประจ�า Workshop ในขณะที่ทางโรงงานต้อง 
จัดเตรียมต�าแหน่งงานให้กับนักศึกษาตลอดหลักสูตร  
จัดบุคลากรผู้ประสานงาน ผู้ดูแลการท�างาน ผู้ร่วมสอน 

ผู้ดูแลการเงินการบัญชี เตรียมการเรื่องหอพัก ห้องเรียน 
และสันทนาการ

มีการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติและวิชาเทคนิค 
ที่โรงงาน และจัดการศึกษาวิชาสามัญที่สถาบันการศึกษา  
โดยนกัศกึษาจะต้องมตีารางการปฏบิตังิานเหมอืนพนกังาน 
ของโรงงาน ควบคูไ่ปกบัตารางเรียนของสถาบนัการศกึษา

สุดท้าย โรงงานและสถาบันการศึกษาจะต้อง
ประชมุตดิตามผลการเรียนและการท�างานร่วมกนั เพ่ือให้ 
เป็นไปตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร นอกจากนี ้
ผลการประเมินจะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันระหว่าง
โรงงานกับสถาบันการศึกษา

สหกิจศึกษา และทวิภาคี
โครงการสหกิจศึกษาที่บีโอไอสนับสนุน ได้แก่ 

การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นไปตามมาตรฐาน 
และการประกันคุณภาพ การด�าเนินงานของส�านักงาน 
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) โดยนกัศกึษาจะต้อง 
ปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนพนักงานชั่วคราว ระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

ส�าหรับโครงการทวิภาคีที่บีโอไอสนับสนุน ได้แก่  
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
โดยการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ จะต้องมรีะยะเวลา 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของการจัดการศึกษาแต่ละระดับ 
ของอาชีวศึกษา

ทั้งหมดนี้ เป็นส่ิงที่บีโอไอพยายามด�าเนินการ 
ให้ประสบกับผลส�าเร็จโดยเร็ว และบีโอไอได้ประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยกัน 
ผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 
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BOI มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
พลพัฒน์ นภาวรานนท์

ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาส
ร่วมงานกับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ นักวิชาการ
และนักบริหารช้ันแนวหน้าของประเทศไทย โดย
เฉพาะอย่างย่ิงในคราวที่ท่านท�าหน้าที่ประธาน 
คณะท�างานส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน 
ของกระทรวงการคลงั ซึง่มผีลงานเด่นในการก�าหนด 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกจิไทยในอนาคต หรือ New Engine of Growth 
ซึง่เป็นทีคุ่น้หคูุน้ตาและปรากฏตามส่ือต่างๆ มาตัง้แต่
ช่วงปลายปี 2558

ดร.คณศิ ส�าเร็จการศกึษาด้านเศรษฐศาสตร์ ระดบั
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโทรอนโต ประเทศแคนาดา 
ในยุคที่ประเทศไทยยังมีบุคลากรระดับปริญญาเอก 
ไม่มากนัก และท่านมีโอกาสร่วมงานกับปูชนียบุคคล 
ที่มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศหลายท่าน
อาทิ ดร.เสนาะ อูนากูล ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คุณโฆสิต  
ป้ันเป่ียมรัษฏ์ ดร.สุเมธ ตนัตเิวชกลุ คณุสถาพร กวติานนท์ 
ดร.ศภุชยั พานชิภกัดิ ์ดร.ชยัวฒัน์ วบิลูย์สวสัดิ ์ดร.โอฬาร 
ไชยประวัติ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ดร.ทนง พิทยะ 

ม.ร.ว.จัตมุงคล โสณกลุ ดร.วรีพงษ์ รามางกรู ดร.สมคดิ 
จาตุศรีพิทักษ์ และอีกหลายท่าน นอกจากนี้ท่านยัง
ท�างานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการเป็นที่ปรึกษา 
ด้านเศรษฐกจิให้หลายรัฐบาล จึงท�าให้ ดร.คณิศ มโีอกาส
ได้ร่วมงานกบับโีอไอทีเ่ป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกจิอยูบ้่าง 

เมื่อถูกถามว่ามีมุมมองเกี่ยวกับบีโอไออย่างไร 
ดร.คณิศตอบอย่างเป็นกันเองว่า บีโอไอและการส่งเสริม
การลงทุนเป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญ สามารถ
ใช้ผลักดันทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ได้เป็นอย่างดี จากอดีตที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย 
ไม่ว่าจะเป็นยุคส่งเสริมการลงทุนผลิตเพ่ือทดแทนการ 
น�าเข้า ยุคการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการผลิตเพื่อส่งออก 
จนถึงการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
บีโอไอล้วนมีบทบาททั้งสิ้น 

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ
ฉบับแรกๆ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 
แต่แนวโน้มโลกมกีารเปล่ียนแปลงไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม 
และมีแนวโน ้มที่จะผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมและมี 
มูลค่าเพ่ิมสูงกว่าสินค้าเกษตรมากขึ้น รัฐบาลจึงมองหา
สนิคา้เปา้หมายที่ควรให้เกิดการผลติในประเทศ ซึ่งไดแ้ก่

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

บีโอไอ...
ในมุมมองของ
บีโอไอ...
ในมุมมองของ
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สินค้าที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน สินค้าน�าเข้าและสินค้า
อุปโภคบริโภค เช่น น�้ามันพืช แป้งมันส�าปะหลัง น�้าตาล 
กระดาษ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า การประกอบรถยนต์ ปนูซเีมนต์ 
กระจกแผ่น เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก ท่อพลาสตกิ สีทาบ้าน 
โรงกลั่นน�้ามัน กิจการโรงแรม ห้องเย็น อบพืชและไซโล 
เป็นต้น 

แต่เนือ่งจากอตุสาหกรรมทดแทนการน�าเข้ามตีลาด
ขนาดเล็ก จ�ากัดเพียงก�าลังซื้อของคนในประเทศไทย 
ไม่พอทีจ่ะรักษาอตัราเร่งให้การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ของประเทศคงอยูใ่นอตัราทีสู่งได้ ดงันัน้จึงมคีวามจ�าเป็น
ต้องขยายตลาดโดยการส่งออก และเมือ่ภาคอตุสาหกรรม
พัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง จนประเทศไทยมีรากฐานมั่นคง
ในหลายๆ อุตสาหกรรมแล้ว บีโอไอก็เริ่มหันมาเน้นการ 
ส่งเสริมเพ่ือการส่งออกมากขึน้ เช่น อาหารกระป๋อง การผลิต 
เสื้อผ้าส�าเร็จรูป การผลิตถุงมือถุงเท้า การผลิตชิ้นส่วน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และประกอบเคร่ืองใช้
ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ การผลิตชิน้ส่วนยานพาหนะและ
การประกอบรถยนต์ เป็นต้น 

จะเห็นว่าตลอดหลายยุคแห่งการพัฒนา รัฐบาล 
ใช้บโีอไอเป็นเคร่ืองมอืชีน้�าทศิทางเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
ของประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่ที่จะเป็นอนาคต 
ของไทย แต่เนือ่งจากในอดตีคนไทยยงัท�าอตุสาหกรรม
ไม่เป็นขาดทัง้เงินทนุและขาดความรู้ ดงันัน้รัฐบาลจึงใช้ 
เคร่ืองมอืของบโีอไอ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นติบิคุคล 
การยกเว้นและลดหย่อนอากรขาเข้าเคร่ืองจักรและ
วัตถุดิบ ในการดึงดูดและจูงใจให้นักลงทุนทั้งไทยและ
ต่างชาติให้ลงทุนมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาบีโอไอก็ท�าได้ดี
โดยมกีารลงทนุจากทัง้นกัลงทนุไทยและต่างชาตเิพ่ิมขึน้ 

นอกจากรัฐบาลจะใช้บีโอไอเป็นเคร่ืองผลักดัน
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตแล้ว ที่ผ่านมาก็มีการใช้บีโอไอเป็นเคร่ืองมือ 
ในการกระจายความเจริญแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม ่
เท่าเทียมในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นภาพที่สองที่ผุดขึ้นมา
ในความคิดของ ดร.คณิศ ผลงานอันเป็นรูปธรรมของ
การใช้บีโอไอเป็นเคร่ืองมือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือลดความ 
เหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ทีเ่หน็ได้ชดัเจนทีสุ่ดกค็อื การพัฒนาพ้ืนทีอ่ตุสาหกรรม
ภาคตะวันออกในยุคโชติช่วงชัชวาลที่เร่ิมมาตั้งแต่สมัย
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ความเอื้อของพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่เป็นทะเลน�้าลึก สามารถ
ขนส่งสินค้าทางทะเล การสร้างความพร้อมของพ้ืนที่

“ในความคิดของ ดร.คณิศ ผลงาน

อันเป็นรูปธรรมของบีโอไอเพื่อลด

ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจคือ

การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

ภาคตะวันออกในยุคโชติช่วงชัชวาล

ที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ”

“จะเห็นว่าตลอดหลายยุคแห่งการพัฒนา 

รัฐบาลใช้บีโอไอเป็นเครื่องมือชี้น�าทิศทาง

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ”
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ด้วยการตัดถนน ขยายเส้นทางรถไฟและก่อสร้างท่าเรือ
ของรัฐบาล ท�าให้ปัจจบุนัพ้ืนทีอ่ตุสาหกรรมภาคตะวนัออก
เป็นพ้ืนที่ที่มีความเจริญสูงสุดภูมิภาคหนึ่งของประเทศ  
ซึ่งโดยสรุป ดร.คณิศกล่าวว่าปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ
การส่งเสริมการลงทุนคือ ความลงตัวขององค์ประกอบ
สามอย่าง ได้แก่ อุตสาหกรรม พื้นที่ และปัจจัยพื้นฐาน 
ดังตัวอย่างความส�าเร็จของการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกดังที่กล่าวมาแล้ว

ความส�าเร็จของการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
ภาคตะวันออกส่วนหนึ่งมาจากข้อตกลงพลาซา (Plaza 
Accord) ในปี 2528 โดยประเทศมหาอ�านาจขณะนั้น  
สูญเสียความได้เปรียบทางการ
ค้าแก่ประเทศญี่ปุ่น จึงมีการท�า 
ข้อตกลงกบัญีปุ่น่ ให้ปรับค่าเงินเยน 
ให้แข็งค่าขึ้น เพ่ือให้สินค้าญ่ีปุ่น 
แพงขึ้นและส่งออกสินค้าญ่ีปุ่นได้
น้อยลง โดยชาติตะวันตกจะได้ 
ส่งอออกได้มากขึ้น

ผลจากข ้อตกลงพลาซา 
ท�าให้ค ่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นจาก 
250 เยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
เป็น 150 เยนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
หรือแขง็ค่าขึน้เกอืบร้อยละ 70 ภายในเวลาเพียง 10 เดอืน 
ซึ่งค่าเงินเยนที่แข็งขึ้นนี้ ท�าให้สินค้าที่ผลิตในญ่ีปุ ่น 
มีราคาสูงขึ้น แข่งขันในตลาดโลกไม่ได้ 

นักลงทนุญีปุ่น่จงึต้องมองหาฐานการผลติทีต้่นทนุ
ต�า่กว่าในประเทศอ่ืน เพ่ือใช้ประเทศน้ันๆ เป็นฐานผลติ 
เพ่ือส่งออก จึงท�าให้ประเทศที่มีปัจจัยการผลิตราคาถูก
และตั้งอยู่ไม่ไกลจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับอานิสงส์ด้วย 
เมื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนญ่ีปุ่นมาลงทุนในประเทศไทย
เปรียบเสมือนการช่วยเหลือคนท้องแก่ใกล้คลอดให้มา
พักพิงในบ้าน

เมื่อไทยถูกเลือกเป็นฐานการผลิตนอกประเทศ
ที่ส�าคัญอันดับต้นๆ ของนักลงทุนญ่ีปุ่น เงินทุนและ

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากญี่ปุ่น ก็หลั่งไหลเข้ามา 
ในประเทศไทยอย่างไม่ขาดสาย และเป็นปัจจัยหลัก 
ที่ขับเคล่ือนให ้ เศรษฐกิจไทย มีอัตราการเติบโต 
ที่สูงมากอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี หรือจะเรียกว่า
ประเทศไทยกนิบญุเก่ามาหลายปีกไ็ด้ แต่ปัจจุบนัในภาวะ 
ที่ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดรับ 
การลงทุนมากขึ้นและแข่งขันกันดึงดูดการลงทุนที่มี 
คุณค่าให้มาลงทุนในประเทศของตนมากขึ้น ท�าให้
ประเทศไทยเร่ิมจะหมดบุญ ซึ่งต่อจากนี้ประเทศไทย 
ต้องเร่งสร้างเร่งพัฒนาบญุใหม่ เพ่ือเป็นสมบตัใิห้ลูกหลาน
ในอนาคต

ป ั จ จุ บั นนั ก ล งทุ น ไทย 
มีเงินทุนมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ 
ยังคงขาดเทคโนโลยีการผลิต 
ที่ทันสมัย โมเดลการส่งเสริม 
การลงทุน ควรมีลักษณะส่งเสริม
ให้นักลงทุนรู้จักคิดเองว่าจะผลิต
สินค้าหรือบริการอะไร ส่งเสริม 
ให้นักลงทุนหรือผู ้ประกอบการ 
รายใหญ่กับรายเล็กให้มีลักษณะ 
พ่ีช่วยน้อง โดยเฉพาะการสร้าง 
ชุมชนให ้ เข ้มแข็ ง อย ่ าง เช ่น

กระบวนการพฒันาสหกรณ์ของประเทศญี่ปุ่น ที่รายใหญ่ 
ช่วยชุมชนให้เข้มแข็ง ท�าให้ผู ้ประกอบการรายย่อย 
ในชุมชนมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยบีโอไอ 
ท�าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างรายใหญ่กับรายเล็ก เนื่องจาก 
บี โอไอมีคอนเน็คชั่นกับนักลงทุนหลายระดับและ
เป็นหน่วยราชการที่สามารถประสานกับหน่วยงาน 
ที่ดูแลระดับท ้องถิ่นและระดับชุมชนได ้ เมื่อเกิด 
การเชื่อมโยงรายใหญ่รู้จักรายเล็ก และรู้จักความถนัด
ของแต่ละชุมชนแล้ว ส่ิงที่บีโอไอจะท�าได้อีกอย่าง 
ก็คือ การให้สิทธิประโยชน์ทั้งกับรายเล็กและรายใหญ่ 
ซึ่งเป็นเสมือนกระบวนการใส่ปุ ๋ยพรวนดินให้ต้นไม ้
แห่งความเชื่อมโยงเติบโตอย่างรวดเร็วและทนทาน 
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ต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่นับวันซับซ ้อนและม ี
การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ส�าหรับทิศทางการจะส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอย่างยั่งยืนนั้น 
เราต้องส่งเสริมให้นักลงทุนไทยคิดต่อยอดสร้างความ 
ร่วมมือ และมีหน่วยงานรัฐอย่างบีโอไอคอยสนับสนุน 
แต่ไม่ใช่การป้อนและส่ังให้ท�าตามบอก โดยบีโอไออาจ 
ผนึกก�าลังกับธนาคารพาณิชย์มาร่วมในกระบวนการ 
ช่วยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าให้แก่ความร่วมมือนี้ก็ได้

อีกส่ิงหนึ่งที่บีโอไอสามารถท�าได้ก็คือ การเล่น
บทบาทของหน่วยงานก�าหนดทิศทางของอุตสาหกรรม 
ในอนาคตที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและส่ิงแวดล้อมของประเทศ บีโอไอในฐานะ 
หน่วยงานที่เห็นโลกกว้าง ควรเป็นที่ปรึกษารัฐบาลในการ 
ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยควรจะมีการลงทุนในส่วนใด
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ประเทศไทย
ขาดอะไรในห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละห่วงโซ่ และอะไร 
คือข้อจ�ากัดหรืออุปสรรคที่จ�าเป็นต้องแก้ไข เพ่ือให้
ประเทศไทยก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่วาดไว้ หรืออาจกล่าว 
อีกนัยหนึ่งว่า บีโอไอต้องชี้ให้เห็นว่าเส้นชัยของประเทศ 

อยู่ที่ไหนและปัจจุบันเราวิ่งมาถูกทางหรือยัง ทางไหนจะ
เป็นทางทีส้ั่นทีสุ่ด เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่าง
สมดุล โดยค�านึงถึงความยั่งยืนของทั้งส่ิงแวดล้อมและ
สังคมเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความแขง็แกร่งของเศรษฐกจิ

บีโอไอต้องเป็นเสมือนไฟส่องทางของนักลงทุน 
ดังเช่น ตัวอย่างในหลายอุตสาหกรรมที่เคยท�าส�าเร็จ 
มาแล้วในอดตี ไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรมยานยนต์จนไทย 
ถูกขนานนามว่า เป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียหรือเมือง 
ของการผลิตรถยนต์แห่งเอเชีย ที่ไม่เพียงแต่มีผู้ผลิต 
รถยนต์รายใหญ่ของโลก มาตัง้ฐานการผลิตในประเทศไทย 
เป็นจ�านวนมาก แต่สร้างโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ผลิตไทย
ทีผ่ลิตชิน้ส่วนยานยนต์ได้มโีอกาสลืมตาอ้าปากในการเป็น  
Supplier ของห่วงโซ่การผลิตของอตุสาหกรรมยานยนต์โลก 
อีกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ การปลุกปั้นอุตสาหกรรม 
การผลิต Hard Disk Drive จนกระทั่งประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีปริมาณการผลิต Hard Disk Drive 
อันดับหนึ่งของโลก 

นอกจากนี้ บีโอไอยังควรให้ค�าปรึกษาด้วยว่า
อุตสาหกรรมอะไรถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปลงทุน เพ่ือหา
ตลาดและแหล่งผลิตต้นทุนต�่าในประเทศอื่น เพ่ือความ 
อยู่รอดของผู้ประกอบการเอง และเพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถผ่องถ่ายทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด ไปใช้ผลิตสินค้า
และบริการอื่นที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า และสิ่งที่อยากจะฝาก
บอกบรรดานักลงทุนทั้งหลาย โดยเฉพาะนักลงทุนไทย 
ก็คือ กรุณาใช้บีโอไอให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขาดอะไร
ให้บอก จะให้บีโอไอเจรจาเร่ืองอะไรกับหน่วยงานใด 
อะไรเป็นอปุสรรคต่อการลงทนุและประกอบธรุกจิ ให้แจ้ง 
บีโอไอหน่วยงานที่มีอายุครบ 50 ปีในปีนี้ช่วยท่าน 

“บีโอไอในฐานะหน่วยงานที่เห็นโลกกว้าง

ควรเป็นที่ปรึกษารัฐบาล

ในการชี้ให้เห็นว่าประเทศไทย

ควรจะมกีารลงทนุในส่วนใดทัง้ภาคเกษตร 

 อุตสาหกรรมและบริการ”
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BOI มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
สุนันทา อักขระกิจ

หลังจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 
ประเทศไทยได้บทเรียนที่มีผลมาจากการพัฒนาที่ไม่
สมดุล และขาดเสถียรภาพ รวมถึงขาดความใส่ใจ 
ในการพัฒนาคณุภาพคนในทกุระดบัอย่างจริงจงัและ
ต่อเนื่อง จนท�าให้ภาวะวิกฤตดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจ�านวนมาก 

ดงันัน้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 
2550 มาตรา 78 วรรค 1 จึงได้ก�าหนดให้รัฐบาลต้อง
บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน  

โดยต้องส่งเสริมการด�าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และค�านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
ในภาพรวมเป็นส�าคญั รวมถงึรฐัต้องส่งเสริมและสนบัสนนุ
ให้มกีารด�าเนนิการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
(มาตรา 83) ในปัจจุบนัท�าให้หน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน 
ชมุชน สถานศกึษา ประชาชนทัว่ไป ฯลฯ ได้น้อมน�าหลักปรัชญา 

ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา

กับหลักปรัชญาของ
ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา

เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
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ของเศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ในการปฏบิตัภิารกจิ ด�าเนนิธรุกจิ 
พัฒนาอาชีพ และด�าเนินชีวิตกันอย่างกว้างขวาง

วารสารส่งเสริมการลงทนุ ได้รับเกยีรตจิาก ดร. ปรียานชุ 
ธรรมปิยา ผูอ้�านวยการศนูย์สถานศกึษาพอเพียง มลูนธิิ 
ยุวสถิรคณุ มาบอกเล่าให้ผูอ่้านทกุท่านได้เข้าใจถงึความหมาย 
และแก่นแนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือจะได้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวัน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อปี 2542 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) ได้เชญิผู้ทรงคณุวฒิุ
ในสาขาต่างๆ มาประมวลและกล่ันกรองพระราชด�ารัส 
ในโอกาสต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
และได้ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งค�านิยาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้ทรงมีพระกรุณา
ปรับปรุงแก้ไขและพระราชทานมาให้ใช้เผยแพร่ มีเนื้อหา
ดังนี้ 

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการ
ด�ารงอยู่และปฏบิตัตินของประชาชนทกุระดบั ตัง้แต่ระดบั
ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐ รวมทัง้ในการพัฒนาและ 
บรหิารประเทศใหด้�าเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลก 
ยุคโลกาภวิตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมเีหตผุล รวมถึงความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมรีะบบภมูคิุม้กัน 
ในตวัทีด่พีอสมควร ต่อการมผีลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

ทั้งนี้จ�าเป็นต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอย่างย่ิง ในการน�าวิชาการต่างๆ  
มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุกข้ันตอน  
พร้อมกันนั้นจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคน 
ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ 
นกัธุรกิจในทกุระดบัให้มสี�านกึในคณุธรรม ความซ่ือสัตย์ 
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วย 

ความอดทน มคีวามเพียร มสีตปัิญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือให้เกิดความสมดุล และพร้อมต่อการรองรับ 
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทัง้ด้านวตัถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างดี” 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ หลักคิด 
ทีเ่ราน�ามาใช้ในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วกบั
การด�ารงชีวิต และการประกอบอาชีพท�าภารกิจต่างๆ 
ยกตวัอย่างเช่น ก่อนอืน่เราต้องมหีลักคดิว่า เราจะด�ารง
ชวีติอย่างไร เราจะท�าอะไร ประมาณไหนจึงจะพอเหมาะ 
พอดี ท�าเพ่ืออะไร และจะท�าอย่างไรไม่ให้ล้มเหลว 
ในระยะยาว ต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง ซึ่งการจะ 
ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบนั้น เราก็ต้องมีความรอบรู้
ในเร่ืองที่จะท�า ต้องมีคุณธรรม ทั้งในระดับจิตส�านึก 
เช่น ความซื่อสัตย์สุจรติ หริ ิโอตตปัปะ และในระดบั
พฤตกิรรม เช่น ความขยนัหมั่นเพียร อดทน

นอกจากนี้แล้วยังต้องค�านึงด้วยว่า การใช้ชีวิต 
ของเราจ�าเป ็นต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ พ่ึงพา
บุคคลต่างๆ และความสัมพันธ์กันของคนในสังคม  
รวมถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และทุนทาง
วัฒนธรรม ภูมิป ัญญาที่ ชุมชนสังคมได ้สะสม 
ต่อเนื่องกันมา เราจึงต้องค�านึงถึงการรักษาทุนต่างๆ  
เหล่านี ้ได้แก่ ทนุทางวตัถ/ุเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
และวัฒนธรรม ให้มีความสมดุล และพร้อมรับต่อ 
การเปล่ียนแปลงได้ นีค่อืแก่นแท้ของเศรษฐกจิพอเพียง 

การจะน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ควรยึด
หลักที่ว่าคือ “คิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียง” และก่อนที่ 
จะน้อมน�าแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ 

หลักคิดที่น�ามาใช้ ในการตัดสินใจ

เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิต 

และการประกอบอาชีพ
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ให้เกิดประโยชน์ ควรศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจนและ 
ถกูต้องก่อนว่า “เศรษฐกจิพอเพียง” ไม่ใช่เร่ือง “เศรษฐกจิ” 
แต่เป็นเร่ือง “มคีวามคดิว่าท�าอะไรต้องพอเพียง” เป็นเร่ือง
ที่เกี่ยวกับหลักคิด และหลักปฏิบัติ “พอเพียง” ที่จะน�า
ไปใช้ในการด�าเนินชีวิต การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ รวมถึง 
การพัฒนาในระดับต่างๆ ซึ่งมีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับ 
เรื่องนี้อย่างชัดเจน เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ดังนี้

“...คนเราถ้าพอในความต้องการ กม็คีวามโลภน้อย 
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุก
ประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่า 
ท�าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง 
ไม่โลภอย่างมาก คนเรากอ็ยูเ่ป็นสุข พอเพียงนีอ้าจจะมมีาก 
อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียน 
คนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง 
ท�าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” ...ฉะน้ัน
ความพอเพียงน้ีก็แปลว่า ความพอประมาณและ 
ความมี เหตุผล. . . (พระราชด�า รัสเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา - 4 ธันวาคม 2541)

ต่อมาในเดือนธันวาคม 2542 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว ได้พระราชทานค�าแปลภาษาอังกฤษ 
ของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ไว้ว่า “...เศรษฐกิจพอเพียง 
แปลว่า Sufficiency Economy ค�าว่า Sufficiency 
Economy นี้ ไม่มีในต�าราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร 
เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่ Sufficiency Economy นั้น 

ไม่มีในต�ารา เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่ และ
โดยทีท่่านผูเ้ชีย่วชาญสนใจ กห็มายความว่า เรากส็ามารถ
ที่จะปรับปรุง หรือไปใช้หลักการ เพ่ือที่จะให้เศรษฐกิจ 
ของประเทศ และของโลกพัฒนาดีขึ้น...” 

ที่มาของหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
หลักคิดดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นจากการที่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีประสบการณ์ในการพัฒนา
ประเทศ ทรงเข้าพระราชหฤทัยคนไทย สังคมไทย และ
ทรงรู้จักภูมิประเทศของไทยทั้งหมดเป็นอย่างดี ซึ่งเรา
สามารถเห็นได้ชัดเจนคือ ประสบการณ์ส่วนพระองค์  
ในการพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ และค้นพบว่า หลักคิด หลักปฏิบัติ และ
หลักการด�ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสม
กับคนไทยมากที่สุด

หากมองย้อนกลับไปก่อนที่ประเทศไทยจะเกิด 
วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ได้พระราชทานตัวอย่างโครงการ และพระราชด�ารัส
เกี่ยวกับ “ทฤษฎีใหม่” ในปี 2537 (ขั้นที่ 1) และในปี 
2538 (ขั้นที่ 2 และ 3) ซึ่งทฤษฎีใหม่นี้ เป็นตัวอย่าง 
ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาตามหลักการ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพระราชด�ารัส “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ในอีก 2 ปีต่อมา ทฤษฎีใหม่นี้เป็นการ 
พัฒนาที่เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่ให้เกิดประโยชน ์

หลักคิดดังกล่าวเกิดจากการที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี

ประสบการณ์ ในการพัฒนาประเทศ

และทรงรู้จักภูมิประเทศของไทยทั้งหมด 

เห็นได้ชัดเจนคือ ประสบการณ์

ส่วนพระองค์ผ่านโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

รูปจาก ชบา.com
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อย่างคุ ้มค่าสอดคล้องกับภูมิสังคมตามความเป็นจริง  
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดีในการด�าเนินชีวิตเป็นอันดับแรกคือ การท�าให้
คนในครอบครัวพออยู่พอกินได้ตลอดปี จากทรัพยากร 
ทีม่อียู ่อาท ิทีด่นิ แหล่งน�า้ต่างๆ แรงงาน พันธุพื์ชและสัตว์ 
ทีม่อียูห่ลากหลายในพ้ืนที ่รวมถงึสตปัิญญา ความรอบรู้ทาง
วชิาการเกีย่วกบัการท�าเกษตรแบบผสมผสาน ทัง้เพาะปลูก 
เล้ียงสัตว์หลายๆ ชนิดอย่างเกื้อกูลกัน บนพ้ืนฐานของ
ความเพียรและความอดทน

ในส่วนของทฤษฎใีหม่ขัน้ที ่2 และ 3 นัน้ ทรงแสดง 
ให้เห็นตัวอย่างของแนวทางการพัฒนาที่เป็นขั้นตอนว่า 
ควรท�าอะไรก่อนหลัง กล่าวคือ เมื่อปัจจัยพื้นฐานในการ
ด�ารงชีพที่จ�าเป็นระดับครอบครัวเกิดขึ้นแล้ว ควรมีการ
รวมตวักนัของคนในชมุชนตามความเหมาะสม เพ่ือด�าเนนิ
กิจกรรมอื่นๆ ที่จ�าเป็นในการประกอบอาชีพ และการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ที่ไม่สามารถด�าเนินการได้ในระดับ
ครอบครัวเดียว หรือเมื่อรวมกลุ่มแล้ว จะท�าให้เกิดผลดี
ยิ่งกว่า อาทิ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 
การจัดการผลผลิต กิจกรรมสวัสดิการ เพื่อสร้างรากฐาน
ของการพัฒนาในระดับครอบครัว และชุมชนให้มั่นคง 

ตลอดจนแนวทางการร่วมมอืช่วยเหลือของภาคส่วนต่างๆ 
ในประเทศ เพ่ือช่วยท�าให้การพัฒนาในพ้ืนทีม่คีวามเจริญ
ก้าวหน้า และท�าให้คนส่วนใหญ่สามารถพออยู่พอกินได้

จะเห็นได้ว่า พระราชด�าริเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจ 
พอเพียง” นี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้พระราชทาน
เมือ่ปี 2540 และหลายๆ ปีต่อมาภายหลังวิกฤตเศรษฐกจิ 
ครอบคลุมกว้างไกลไปมากกว่าเกษตรทฤษฎใีหม่ เนือ่งจาก 
เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติที่ชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิต 
และการด�าเนินภารกิจที่แต่ละคนรับผิดชอบ เพื่อน�าไปสู่
การพัฒนาทีเ่จริญก้าวหน้าไปได้ด้วยความมัน่คง สามารถ
พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่มากับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี

เงื่อนไขคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
เพียร มีสติ ปัญญา

สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน 
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

เงื่อนไขความรู้
รอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง

พอประมาณ

ทางสายกลาง พอเพียง

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี

น�ำสู่น�าสู่

รูปจาก ชบา.com
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วิธปีฏบิตัติามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ส�าหรับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง เพ่ือน�าไปสู่การใช้ชีวิตที่สมดุล และพร้อมรับ
ต่อการเปล่ียนแปลงนั้น สามารถน�าไปใช้ได้ในทุกระดับ
ตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน และภาครัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของเราเองนั้น การใช้ชีวิตที่สมดุล 
ทั้งกาย และจิต นับเป็นเรื่องส�าคัญคือ สุขภาพร่างกาย 
ต้องสมบูรณ์แข็งแรงและจิตใจก็ต้องไม่เศร้าหมองด้วย 
ต้องดูแลทั้ง 2 ด้านให้สมดุลซึ่งกันและกัน เมื่อม ี
ครอบครัวก็จ�าเป ็นจะต้องสร ้างให้เกิดความสมดุล  
ทั้งการใช้ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การงาน และจิตใจ

ในส่วนของการท�างาน เราต้องมคีวามขยนัหมัน่เพียร 
เพ่ือให้มีรายได้พอเล้ียงตัวเองและครอบครัวได้ เมื่อเรา 
มพีอในระดบัหนึง่แล้ว เร่ืองทีค่วรค�านงึถงึคอื การบริโภค
แบบพอประมาณ ส่วนที่ไม่จ�าเป็นหรือมีมากเกินพอ  
ควรแบ่งปันให้กับสังคม เนื่องจากยังมีผู ้ขาดแคลน 
ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกไม่น้อย ซึ่งการช่วยเหลือ 
แบ่งปันนี้ จะน�าไปสู่ความสามัคคีทั้งในสังคมและชุมชน 
การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จะท�าให้ทุกคนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

นอกจากนั้นเรายังต้องช่วยกันรักษาสมดุลทาง
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
ควบคู่ไปด้วย เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
มหาอุทกภัยคร้ังใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่าง
รุนแรงเมือ่ปี 2554 ภาวะฝนทิง้ช่วงหรือฝนแล้ง เนือ่งจาก
ป่าต้นน�้าถูกท�าลาย ส่ิงเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงการ

พัฒนาที่ไม่ค�านึงถึงความสมดุลทางธรรมชาติ ตัวอย่าง 
ที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันคือ คนไทยมักเจ็บป่วยด้วย 
โรคแปลกๆ โดยมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหาร
ที่ปนเปื้อนสารเคมีและยาฆ่าแมลง ซึ่งแตกต่างจากคน 
สมัยก่อน เพราะมีความเชื่อที่ผิดๆ ว่า ของดีคือ ของที่ 
สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักต่างๆ ที่ไม่มีรอย 
แมลงกัดกิน ทั้งๆ ที่เราสามารถใช้สมุนไพร พืชท้องถิ่น 
วถิธีรรมชาตต่ิางๆ ทีเ่ป็นภมูปัิญญาแต่เดมิ ในการจัดการ
ศัตรูพืช แบบไม่เป็นอันตรายได้ 

หากทุกคนสามารถน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
เป็นแนวทางในการด�ารงชีวิตที่ต้องพัฒนาให้เกิดสมดุล
ทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิตของผู้ผลิต และ 
ผู้บรโิภคจะถกูปรับเปล่ียน ฉะนัน้การท�าอะไรโดยค�านงึถงึ 
ความสมดุลทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
และวัฒนธรรม จึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงสอดคล้องกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทย

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

แนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถน�าไปใช้ได้ ในทุกระดับ

ตั้งแต่ บุคคล ครอบครัว

องค์กร ชุมชน และภาครัฐ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นทางเลือกของการพัฒนา

ที่เป็นทางรอดของประเทศไทย

ให้ก้าวทันโลกยุคโลกาภิวัตน์

สามารถน�าไปบริหารเศรษฐกิจ

ตั้งแต่ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก

และระดับรากหญ้า
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ประการแรก สร้างพ้ืนฐานเศรษฐกจิภายในประเทศ
ให้เข้มแขง็อย่างยัง่ยนื โดยเน้นการพัฒนาให้คนส่วนใหญ่
ในประเทศสามารถอยูไ่ด้อย่างพอมพีอกนิ และมศีกัยภาพ 
(มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรม) เพียงพอ 
ที่จะพัฒนาตนเองและสังคม ต่อยอดไปสู่ความเจริญ 
ในขั้นต่อๆ ไปได้ รวมถึงการมีความมั่นคงในชีวิต 
ระดับหนึ่ง ไม่เปราะบางหรือเส่ียงต่อผลกระทบใดๆ 
โดยง่าย

ประการที่สอง ด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เช่น การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ให้สมดุลกับล�าดับขั้นของการพัฒนา  
โดยค�านึงถึงความพร้อมของประเทศ ศักยภาพของ 
คนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นส�าคัญ

ประการที่สาม เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบ 
โดยเฉพาะการป้องกันผลทางลบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 
มติต่ิางๆ จากการพัฒนา เช่น การจะสร้างเขือ่นขนาดใหญ่ 
หรือการสร้างถนนทางหลวง ควรค�านึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อคนและชุมชนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาทาง
สังคมและส่ิงแวดล้อมที่จะตามมา เพ่ือวางแผนในการ
ป้องกัน และหาทางช่วยเหลือบรรเทากลุ่มคนที่จะได้รับ
ผลกระทบทางลบจากการก่อสร้างดังกล่าว

ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสอนให้พวกเรา

ด�าเนินชีวิตแบบคิดที่จะพึ่งตนเอง ใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่
อย่างประหยัดและคุ้มค่า พัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน  
ไม่ก้าวกระโดด ให้ใช้ความรู้ทางวิชาการอย่างเหมาะสม 
และที่ส�าคัญให้มีคุณธรรมในการด�าเนินชีวิต เพราะ
เราอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มาก จะท�าอะไรก็ต้องคิดถึง 
ผลกระทบต่อสังคม และผลในระยะยาว หากเรายังไม่
รีบเร่งมองเห็นคุณค่าและความส�าคัญของการใช้ชีวิต 
แบบเศรษฐกิจพอเพียง เราก็จะอยู่ในวังวนของปัญหา
เดิมๆ ไม่รู้จบ… 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงสอนให้ด�าเนินชีวิตแบบพึ่งตนเอง 

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด 

คุ้มค่า พัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และ

ที่ส�าคัญให้มีคุณธรรมในการด�าเนินชีวิต 

รูปจาก Richard Barrow
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• ตุลาคม 2548 - มิถุนายน 2554 หัวหน้าโครงการ 
 วิ จัย เศรษฐกิจพอเ พียง ส� านักงานทรัพย ์ สิน 
 ส่วนพระมหากษัตริย์ 
• กรกฎาคม 2554 - มกราคม 2557 ที่ปรึกษา 
 โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
 ด้านการศึกษาและเยาวชน ส�านักงานทรัพย์สิน 
 ส่วนพระมหากษัตริย์ และนักวิชาการอิสระ
• กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการศูนย์ 
 สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และด�ารง 
 ต�าแหน่งที่ เกี่ยวข ้องกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
 พอเพียงของหลายหน่วยงาน อาทิ 
 - กรรมการคณะกรรมการขับเคล่ือนปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษา กระทรวง 
  ศึกษาธิการ
 - อนกุรรมการคณะอนกุรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ 
   ส�านักนายกรัฐมนตรี
 - ที่ปรึกษาคณะท�างานศูนย์ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
  พอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
 - ประธานคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู ้
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด ้าน 
  การศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
  ขั้นพื้นฐาน
 - กรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน 
  บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 - กรรมการมูลนิธิส�านักงานทรัพย์สิน
  ส่วนพระมหากษัตริย์
 - กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

ประวัติการบรรยาย
• เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวทิยาลัยบรูพา จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏสวนดุสิต ฯลฯ
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• เป็นวิทยากรบรรยายให้กับ ส�านักสิริพัฒนา สถาบัน 
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาลยุติธรรม วิทยาลัย 
 การปกครอง วทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร กระทรวง 
 การต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการและเอกสารตีพิมพ์
• หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 2546 สศช. 
• หนังสือชุดกรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2546 สศช.
• หนังสือนานาค�าถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 2547 สศช.
• หนังสือคลังหลวงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 2551 โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง  
 ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• หนังสือโรงเรียนสร้างคนต้นแบบคุณภาพ เล่ม 2 
 “เพ่ิมผลผลิตอย่างพอเพียงในสถานศึกษา,” 2551  
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย 
• หนังสือการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง 2552 “แบบร่างสร้างคนคุณภาพ  
 ...แบบพอเพียง”, สมาคมการจัดการงานบุคคล 
 แห่งประเทศไทย
• หนังสือตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง…สู่การพัฒนา 
 ทีย่ัง่ยนื ร่วมกบั ดร.จิราย ุอศิรางกรู ณ อยธุยา 2554  
 โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ส�านักงานทรัพย์สิน 
 ส่วนพระมหากษัตริย์ 

• หนังสือวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 กับปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 2555 โครงการสนับสนุนการ 
 ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียงด้านการศกึษาและเยาวชน  
 ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• “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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BOI มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
อารีย์ งามศิริพัฒนกุล / เอกลักษณ์ สงวนแสง

“แรงงาน” เป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตหลักที่มี
ความส�าคญั เพราะแรงงานเป็นผูผ้ลิตและสร้างสรรค์
ชิ้นงานออกสู่ตลาด หลายๆ บริษัทจึงให้ความส�าคัญ
กับการพัฒนาแรงงานอย่างมาก ปัจจุบันผลผลิต/
ผลิตภาพ (Productivity) ของแรงงานไทยเร่ิมลดลง 
ซึง่ถอืว่าเป็นปัญหาทีส่�าคญัต่อการประกอบธรุกจิเป็น
อย่างมาก สาเหตหุลักประการหนึง่คอื จ�านวนแรงงาน
ที่ลดลง ซึ่งการลดลงนั้นอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ 
เช่น การเลือกงานและเปล่ียนงานค่อนข้างบ่อยของ 
คนงานไทย จ�านวนแรงงานหรือประชากรวัยท�างาน 
ลดลง จ�านวนผู้สูงอายเุพ่ิมมากขึน้ ซึง่ท�าให้แรงงานไทย 
มีจ�านวนน้อยลง ปัญหานี้ผู้ประกอบการหลายราย
จึงมีความจ�าเป็นต้องหันไปพ่ึงพาแรงงานต่างด้าว  
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีค่าจ้างต�่าและมีเป็นจ�านวนมาก

 
จากข้อมูลของกองวิจัยตลาดแรงงาน วารสาร

สถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบบัเดอืนมกราคม 2559 และ 
จากการส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร โดยส�านกังาน 
สถิติแห่งชาติเดือนธันวาคม 2558 พบว่า 

•	ผู้มีงานท�า จ�านวน 38.87 ล้านคน ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.08 แสนคน

•	ผู้ว่างงาน จ�านวน 2.55 แสนคน เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.49 หมื่นคน

•	อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.9 
ผู ้อยู ่ในก�าลังแรงงานหรือผู ้ที่พร ้อมจะท�างาน

ประมาณ 39.16 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มงีานท�า 38.87 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 99.26 ของผู้อยู่ในก�าลังแรงงาน 
ผู้ว่างงาน 2.55 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 
0.65 และผู้ที่รอฤดูกาล 3.74 หมื่นคน คิดเป็นร้อยละ 
0.1 ของผู้อยู่ในก�าลังแรงงาน

บีโอไอสนับสนุนผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานไทย
บีโอไอสนับสนุนผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานไทย

“อาจดูเหมือนจะดี แต่อีกนัยยะหนึ่ง

ก็มีความหมายว่า หากผู้ประกอบการ

จ�าเป็นต้องขยายก�าลังการผลิต

อาจจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานได้”
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สังเกตได้ว่าอัตราการว่างงานของประเทศไทย
ค่อนข้างต�่า ซึ่งอาจดูเหมือนจะดี แต่อีกนัยยะหนึ่งก็มี
ความหมายว่า หากผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องขยายก�าลัง
การผลิต หรือลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ อาจจะเกิดปัญหา
ขาดแคลนแรงงานได้ 

หากเรามองลึกลงไปถึงก�าลังแรงงานในแต่ละ 
ส่วนนั้น ประเทศไทยมีอัตราแรงงานที่หลากหลาย 
ทัง้ในด้านระดบัการศกึษาและสาขาทีศ่กึษา แต่การเตบิโต
ของธุรกิจในหลายๆ ประเภทหรือการหดตัวลงของธุรกิจ
บางประเภท ก่อให้เกดิการเปล่ียนแปลงในหลายภาคส่วน 
ซึ่งท�าให้การปรับตัวของแรงงานไทยไม่มีประสิทธิภาพ 
เท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากข้อมูลความต้องการแรงงาน
และผู้สมัครงาน จ�าแนกตามระดับการศึกษาเมื่อเดือน
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 
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ความต้องงานแรงงาน 
อยู่ที่ 4,770 แต่ผู้สมัครงานมีมากถึง 7,121 คน และ

สุดท้ายในระดับประถมศึกษาและต�่ากว่า ค่อนข้าง 
ใกล้เคียงกันคือ 7,123 อัตรา และ 7,252 คน

จะเห็นได้ว่าระดับการศึกษาที่สูงขึ้นแต่ความ
ต้องการแรงงานกลับลดลง ขณะที่ความต้องการ 
แรงงานในกลุ่มของ ปวช.-ปวส./อนุปริญญา กลับมี 
ความต้องการทีสู่งขึน้ ค�าถามทีต่ามมาคอื ผู้ประกอบการ 
ต้องการแรงงานภาคปฏิบัติการเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ ซึ่งเรา
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคธุรกิจหลายๆ ส่วนพยายามจะ 
แก้ปัญหาส่วนนี้ โดยอาจจะน�าเทคโนโลยีมาใช้แทน
ก�าลังแรงงาน แต่การจะเปลี่ยนแปลงทั้งระบบนั้นคงจะ
ท�าไม่ได้ในคราวเดียว จึงยังจ�าเป็นต้องใช้ก�าลังแรงงาน
ในระดับอาชีวศึกษาอยู่นั่นเอง

ดังนั้น การวางแผนการศึกษาก่อนการเข้าสู ่
ตลาดแรงงานของนกัศกึษา จึงมคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ 
มีหลายหน่วยงานได้ท�าวิจัยในเร่ืองนี้ ยกตัวอย่างเช่น 
กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน ได้รายงานผลการวิจัยเร่ือง “การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่	3	และปีที่	6” โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนกัเรียนทีก่�าลังศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 
จ�านวน 1,610 คน และระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6 จ�านวน 
1,358 คน

ความต้องการแรงงานและผู้สมัครงานจ�าแนกตามระดับการศึกษาเดือนธันวาคม 2558

ที่มา วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนมกราคม 2559



วารสารส่งเสริมการลงทุน32

ผลการศึกษา พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.09) จะศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (สายสามัญ) และมีร้อยละ 19.91 จะ
ศึกษาต่อในระดับ ปวช. 

ในด้านการก�าหนดเป้าหมายในชวีติ พบว่ามเีป้าหมาย 
ทีจ่ะรับราชการหรือท�างานในรัฐวิสาหกจิมากทีสุ่ด ร้อยละ 
36.03 อย่างไรก็ตาม มีจ�านวนถึงร้อยละ 31.18 ที่ยัง 
ไม่ได้ก�าหนดเป้าหมายในชีวิต

จากผลการวจิยัดงักล่าวเหน็ได้ชดัว่า เดก็ส่วนใหญ่ 
กว่าร้อยละ 80.09 เลือกเรียนสายสามัญ มีเพียง 
ร้อยละ 19.91 เท่านัน้ทีเ่ลือกเรียนต่อ ปวช. และทัง้หมดนี ้
กว่าร้อยละ 31.18 ยังไม่ได้ก�าหนดเป้าหมายชีวิตใดๆ 
ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนที่
สะท้อนความคิดของสังคมไทยได้ ซึ่งเด็กเองก็อาจจะถูก 
ปลูกฝังมาจากครอบครัว สถานศึกษา หรือสังคมที่อยู่  
แต่การจะเปลี่ยนความคิด หรือค่านิยมนี้ อาจจะต้องใช้
เวลานานเลยทีเดียว และตราบใดที่สถานประกอบการ 
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับอัตราค่าตอบแทน ค่าจ้างหรือ 
เงินเดือนตามสมรรถนะความสามารถมากกว่าปริญญา

การพัฒนาแรงงานไทยเพ่ือให้เป็นกลไก ในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาภาคการผลิตและบริการได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ และไม่เกิดความสูญเปล่านั้น จ�าเป็นต้อง 
ก�าหนดขอบเขตการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือ 
สามารถพัฒนาแรงงานไทย ให้มีมาตรฐานตรงกับความ 
คาดหวังของภาคการผลิตและบริการได้อย่างแท้จริง  
ตลอดจนความคาดหวงัของแรงงานควบคูก่นัไป การเตรียม 
ก�าลังคนเพ่ือเข้าสู่ภาคการผลิตและบริการของประเทศ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

การผลิตแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่ง
การผลิตแรงงานโดยระบบการศึกษาจะผลิตแรงงานผ่าน
หลักสูตรการศึกษาระยะยาว ครอบคลุมหลักสูตรระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่วนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยระบบการพัฒนาก�าลังแรงงาน จะเป็นการจัดอบรม 
ในหลักสูตรระยะสั้น 

และสิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้องส่งสัญญาณ
ให้ภาคอุตสาหกรรมรับรู้ถึงปริมาณแรงงานที่จะเข้าสู ่
ตลาดแรงงาน และปรับปรุงการผลิต รวมถึงพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้ตรงกบัความต้องการของตลาด ซึง่หากมองการ
เปล่ียนแปลงของประชากร ประชากรประเทศเพ่ือนบ้าน
และของโลก มแีนวโน้มเพ่ิมขึน้แต่ของประเทศไทยกลับมี
แนวโน้มลดลง ทัง้นีเ้พราะอตัราการเกดิทีต่�า่ลง และอตัรา
ผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดการขาดแคลนแรงงาน
ในประเทศได้ โดยอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 ก�าลัง 
เข้าสู่ภาวะแรงงานตงึตวั และอาจจะมปัีญหาด้านการขยาย
ก�าลังการผลิตในอนาคต

ดังนั้นแล้วการจะเปล่ียนแปลงหรือแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน อาจจะต้องแก้กันตั้งแต่ระดับต้น 
เลยก็ว่าได้ เพราะในระยะยาว เราอาจจะควบคุมปริมาณ
แรงงานได้ยาก และนั่นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ  
ตามมาในที่สุด

“บีโอไอจึงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน

แก่ผู้ประกอบการที่มีค่าใช้จ่ายหรือ

เงินลงทุนจากการเข้าร่วมโครงการ

ที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”



INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 33

บโีอไอให้ความส�าคญักบัการพฒันาด้านแรงงาน
นอกเหนือจากการส่งเสริมการลงทุนแล้ว บีโอไอ 

ยังมีภารกิจในการพัฒนาสนับสนุนปัจจัยการลงทุน  
ซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงาน บีโอไออาจจะไม่ใช ่
หน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาแต่ก็อาจสนับสนุน 
การพัฒนาให้เกิดข้ึนได้ ซึง่การพัฒนาทกัษะและคณุภาพ
แรงงานเป็นทิศทางที่ประเทศไทยควรพัฒนาปรับปรุง 
เป็นอย่างยิ่งในภาวะการขาดแคลนแรงงานก�าลังเป็น 
ปัญหาใหญ่

บีโอไอจึงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน ที่จะให้สิทธิ
และประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการ ทีม่ค่ีาใช้จ่ายหรือเงินลงทนุ
จากการเข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ให้สามารถ 
รองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีสูง 
และยกระดับอุตสาหกรรมและบริการของไทย รวมทั้ง 
ช่วยผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู ้ในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากภาคเอกชน
สู่บุคลากรไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น 

การขอรับสทิธิและประโยชน์ตามนโยบายส่งเสริม 
คลัสเตอร์	ก�าหนดเงื่อนไขต้องมีความร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษา	สถาบันวิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศ	(Center 

of	 Excellence) ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามรูปแบบความร่วมมือที่บีโอไอก�าหนด 

ความร่วมมือนั้น บีโอไอก็ได้ก�าหนดความร่วมมือ 
ทั้งในด้านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือความ
ร่วมมือกับสถาบันวิจัยหรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center 
of Excellence) ซึง่ผูป้ระกอบการเองสามารถเลือกทีจ่ะใช้ 
รูปแบบความร่วมมือได้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
กิจการ โดยมีรายละเอียดรูปแบบความร่วมมือ ดังนี้

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
สหกิจศกึษา คอื ระบบการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการ 
ไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการและทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง เป็นระบบการศกึษาที่
ผสมผสานการเรียนกบัการปฏบิตังิาน (Work integrated 
Learning) เพ่ือเสริมคุณภาพนิสิต นักศึกษา ผ่าน
ประสบการณ์ท�างานในสถานประกอบการ 

ทวิภาคี คือ การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจาก
ข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
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ที่มา	
(1) วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับเดือนมกราคม 2559 กองวิจัยตลาดแรงงาน http://lmi.doe.go.th/
(2) งานวิจัยเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 โดย กองวิจัยตลาดแรงงาน 
 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กันยายน 2557
(3) บทสรุปผู้บริหารการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ โดยคณะกรรมการพัฒนาแรงงาน 
 และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)

ในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลและ 
การประเมนิผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึง่ในสถานศกึษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานภาครัฐ 

ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยหรือศูนย์ความ
เป็นเลิศ (Center of Excellence)

Talent	 Mobility คือโครงการที่ช่วยจัดหา 
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติ
งานในภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลาชั่วคราว เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การวจัิยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชงิเทคนคิ  
การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน และการจัดการ
เทคโนโลยี 

“Talent Mobility คือโครงการที่ช่วย

จัดหาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรม จากมหาวทิยาลยั

และสถาบันวจัิยของภาครัฐ ไปปฏบิัตงิาน

ในภาคอุตสาหกรรม”

Work	-	integrated	Learning หรือ WiL คือ 
รูปธรรมของนโยบายการพัฒนาก�าลังคนด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยความร่วมมอืของ 3 ภาคส่วน 
ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) บริษัทเอกชน 
และสถาบนัการศกึษา เพ่ือผลิตก�าลังคนระดบั ปวส. และ
ระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะเข้ารับการฝึกอบรม
เป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี เป็นการบูรณาการการท�างานใน
สถานประกอบการเพิ่มเติม 
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BOI มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
อารีย์ งามศิริพัฒนกุล / เอกลักษณ์ สงวนแสง 

Talent Mobility คือโครงการที่ช่วยจัดหา
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ 
ภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลา
ชั่วคราว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ผูป้ระกอบการในด้านต่างๆ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา  
การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค การวิเคราะห์ทดสอบและ
ระบบมาตรฐาน และการจัดการเทคโนโลยี และ 
ยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ส�าหรับ 
ผู้ประกอบการ โดยมีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย 
วทิยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชำต ิ(สวทน.)  
เป็นหน่วยงำนในกำรประสำนงำนจัดหำบุคลำกร จำก 
มหำวทิยำลยัและสถำบนัวจิยัภำครัฐให้แก่ผูป้ระกอบกำร

วารสารส่งเสริมการลงทุน ได้รับเกียรติพูดคุยกับ 
คณุศกัดำ ศริิวริิยไพบรูณ์ กรรมกำรผูจ้ดักำรบริษัท ออล  
เทคโนโลยี จ�ำกัด ซึ่งก�าลังด�าเนินการโครงการนี้ร่วมกับ
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ

Q : บริษัท ออล เทคโนโลยี มคีวำมเป็นมำอย่ำงไร
A : โดยส่วนตัวผมไม่ได้จบด้านวิทยาศาสตร์ แต่ 

มคีวามสนใจด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมใีจรกั 
ทางด้านนี ้โดยตวัผมเองได้ท�าธรุกจิมาตัง้แต่ปี 2524 อยูท่ี่  
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และปี 2530 กเ็ร่ิมเข้ามาท�า 
ธรุกจิทีก่รุงเทพฯ ส่วนบริษัท ออล เทคโนโลย ีก่อตัง้เมือ่ปี  
2544 โดยเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขนาดย่อม  
เป็นผู้น�าเข้า ผลิต และจ�าหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  
แผงวงจร สินค้าส�าเร็จรูปต่างๆ ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

โครงการ
Talent Mobility 
กับการพัฒนาบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ
Talent Mobility 
กับการพัฒนาบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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“ผมมีโอกาสเข้าไปรับฟังนโยบาย

Cluster ที่บีโอไอจัดทำาให้ทราบ

ประเด็นหลัก 2 เรื่องคือ 

หนึ่ง Super Cluster มีการกำาหนด 

เขตพื้นที่และสองจะต้องมีความร่วมมือ

กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย”

Cluster ที่ศูนย์ประสำนกำรบริกำรด้ำนกำรลงทุน 
(OSOS) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ท�าให้ทราบ
ประเด็นหลัก 2 เรื่องคือ หนึ่ง Super Cluster มี
การก�าหนดเขตพ้ืนที่ และสองจะต้องมีความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย และหลังจากนั้น 
ได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ สวทน. ท�าให้ได้ทราบ 
รายละเอียด และรวมถึงความร่วมมือ 

“เมื่อ สวทน. ดูความเป็นไปได้ 

ของโครงการแล้วจึงประสานงาน 

ไปยังอาจารย์ ซึ่งก็มีอาจารย์สนใจ 

เข้ามาร่วมงานกับเรา”

Q : ข้ันตอนกำรเข้ำร่วมโครงกำร Talent 
Mobility

A : บริษัทได้ประสานงานกับ สวทน. โดยแจ้ง
ให้ทราบถึงรายละเอียดที่บริษัทต้องการ หลังจากนั้น 
จึงก�าหนดหัวข้อและรายละเอียดโครงการส่งไปที่  
สวทน. โดยผมเลือกที่จะตั้งโรงงานที่ ต�าบลคลองหก  
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อ สวทน. ดูความ 
เป็นไปได้ของโครงการแล้ว จงึประสานงานไปยงัอาจารย์  
ซึ่งก็มีอาจารย์สนใจเข้ามาร่วมงานกับเรา โดยเราคิดว่า 
ต้องพัฒนาสินค้าเราให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และรวมถึง 
ผลิตสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดด้วย ยกตัวอย่างเช่น 
ผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิด ซึ่งประเทศไทยน�าเข้าเป็น
ส่วนใหญ่ 

Q : ปัจจบุนัมกีำรด�ำเนนิกำรอย่ำงไร ในโครงกำร  
Talent Mobility

A : ปัจจุบัน บริษัทได้ยื่นโครงการเข้าไปยัง  
สวทน. ทัง้ส้ิน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการกล้องวงจรปิด  
โครงการระบบกระจายข่าว และโครงการเคร่ือง 
กระจายข่าว ซึ่งโครงการกล้องวงจรปิด ได้ท�าสัญญา  
MOU กับมหาวิทยาลัยแล้ว โดยได้ท�าข้อตกลงกับ 

และภาคเอกชน ด้วยประสบการณ์ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 
สื่อสาร และโทรคมนาคม มากกว่า 20 ปี

Q : กำรประกอบกิจกำรในปัจจุบัน 
A : ปัจจุบันเราด�าเนินธุรกิจหลายอย่าง เช่น  

เคร่ืองกระจายข่าวชนิดไร้สาย ระบบกระจายข่าวไร้สาย 
ชิน้ส่วนอเิล็กทรอนกิส์ ผลิตภณัฑ์กล้องวงจรปิด หลอดไฟ  
เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเราก็มีการท�าวิจัยร่วมด้วย โดยงาน
ของเรามีเอกลักษณ์ในการออกแบบเป็นของตัวเองครับ

Q : ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน ในปัจจุบัน 
ส่งผลกระทบหรือไม่

A : บริษัทผมมพีนกังานประมาณ 30 คน นกัวิจัย 
ประมาณ 3 - 5 คน บริษัทไม่ได้ใช้แรงงานต่างด้าวเลย ซึง่
ถ้ามองกนัในปัจจุบนัเราขาดแคลนแรงงานฝีมอืและระดบั 
อาชีวะมากกว่า ซึ่งจะประสบปัญหาการขาดแคลน 
ก�าลังแรงงานรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ แต่บริษัทเราก็มีการ 
สร้างความเข้มแข็งให้กับพนักงานปัจจุบัน และสร้าง 
พนักงานใหม่ๆ 

Q : รู้จกัโครงกำร Talent Mobility ได้อย่ำงไร
A :  เนื่องจากตัวผมเองมีแนวคิดเร่ืองการขยาย

ธุรกิจและในเบื้องต้นได้โทรไปปรึกษาบีโอไอซึ่งเจ้าหน้าที่
แนะน�าว่า จะมีการจัดสัมมนา เร่ืองนโยบาย Super 
Cluster ผมจึงได้มีโอกาสเข้าไปรับฟังนโยบาย เร่ือง 
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อาจารย์ที่ปรึกษาว่า อาจารย์จะเข้ามาช่วยท�างานวิจัย 
ในโครงการกล้องวงจรปิด อาทติย์ละ 1 วันเป็นเวลาทัง้ส้ิน  
6 เดือน และทางเราก็ยินดีให้นักศึกษาเข้ามาดูงานหรือ
ช่วยงาน ซึง่เรากจ็ะด�าเนนิการยืน่ขอรับการส่งเสริมฯ จาก 
บีโอไอด้วย ส่วนโครงการอื่นก�าลังด�าเนินการในล�าดับ 
ต่อไป 

Q : โครงกำร Talent Mobility มผีลดหีรือปัญหำ 
และอุปสรรคอย่ำงไรบ้ำง

A : โครงการ Talent Mobility เป็นโครงการทีด่ี  
เพราะในช่วง 10 ปี ก่อนมีการท�างานวิจัยออกมาหลายที่  
และหลายชิ้น แต่งานวิจัยไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้
มากนกั ซึง่ Talent Mobility จะก่อให้เกดิการบรูณาการ 
ระหว่างภาคธรุกจิกบัมหาวทิยาลัยมากขึน้ ในการน�าผลงาน 
การวิจัยไปสู่การตลาด ท�าให้เกิดโอกาสในการท�าธุรกิจ 
มากขึ้น แต่ก็ยังไม่เชื่อมั่นว่า จะสามารถใช้ได้กับกิจการ
หรือธุรกิจทุกที่ ทั้งนี้เพราะวิธีคิดระหว่างอาจารย์กับ 
ผู้ประกอบการอาจจะยังแตกต่างกันอยู่ ตัวอย่างเช่น  
ระยะเวลาที่ใช้ที่ผู ้ประกอบการต้องการความรวดเร็ว  
เพ่ือจะได้ประกอบธุรกิจได้ แต่งานวิจัยอาจจะต้องใช้
ระยะเวลา

Q : ควำมคำดหวงัต่อโครงกำร Talent Mobility  
ในอนำคต

A : คาดหวังว่า Talent Mobility จะเป็นจุด
เร่ิมของการบรูณาการงานวจิยัด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี  
กับการประกอบธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนา 
ในระดับประเทศ ทั้งในด้านอาจารย์ผู้สอนและการเรียน
การสอนด้วย เพราะเร่ืองเทคโนโลยีเป็นหัวใจส�าคัญ 
ของการพัฒนาประเทศ เพราะประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ส่วนใหญ่ต่างให้ความส�าคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการ 
สร้างมลูค่าหรือเพ่ิมประสิทธภิาพของการผลิต ซึง่ปัจจุบนั
ประเทศไทยยังขาดเรื่องนี้อยู่ 
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Q : ควำมคดิเหน็กับกำรพัฒนำด้ำนวทิยำศำสตร์
เทคโนโลยี ของประเทศไทย

A : รัฐบาลอาจจะต้องเอาจริงเอาจังกับเร่ือง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและต้องมีการปฏิรูปมากกว่า
ปัจจุบัน โดยดึงคนเก่งเข้าไปสู่ระบบราชการมากขึ้นและ
ควรได้รับการดูแลและส่งเสริมมากกว่าในปัจจุบันนี้ โดย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะต้องไม่อยู่กับคนกลุ่มเดียว 
แต่จะต้องเข้าไปอยู่กับชุมชนมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น  
เราจะต้องน�าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้ในการผลิตข้าว
หรือยางพารามากขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ซึ่งตรงนี้สถาบัน 
การศึกษาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

Q : มุมมองต่อภำครัฐ ในกำร
พัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

A : รัฐบาลต้องปฏรูิปวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ต้องให้เกิดการ 
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและให้ความส�าคัญ
มากขึ้น อยากให้หน่วยงานวิจัยต่างๆ 
ท�างานร่วมกันและเข้าสู่ชุมชนมากขึ้น เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือ
มหาวิทยาลัย อาจจะตัง้เป็นนกัวทิยาศาสตร์

ประจ�าชุมชนเพื่อช่วยเหลือเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เกิด
มูลค่าเพิ่มขึ้น

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี จะอาศัยโครงการ Talent Mobility เพียง
ส่วนเดียวคงจะไม่สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงได้ แต่
ความร่วมมือกันทุกภาคส่วน จึงจะเป็นทางออกที่ส�าคัญ
ต่อการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ของประเทศไทย เพราะท้ายที่สุดแล้วหากบุคลากรที่มี
ประสิทธภิาพ ย่อมน�ามาซึง่การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยนื
นั่นเอง 
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BOI มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
อารีย์ งามศิริพัฒนกุล / วิชรัฐ ทองปลิว

ปัญหาบณัฑติจบมาแล้วไม่มงีานท�า กลายเป็น
ปัญหาส�าคัญของประเทศ โดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่
ในระดบัอดุมศกึษา จะมอีตัราการว่างงานมากกว่าใน
ระดับอาชีวศึกษา ในขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจก็ยังมี 
ความต้องการแรงงานอยู่ในระดับสูง ซึ่งหากเรา
มองแบบผิวเผิน คือมองปริมาณของบัณฑิตที่จบ 
การศึกษากับจ�านวนความต้องการแรงงานของภาค
ธุรกิจ อาจจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร

ทั้งนี้เพราะในแต่ละปีถึงแม้จะมีจ�านวนบัณฑิต 
จบการศึกษาเป็นจ�านวนมาก แต่ภาคธุรกิจต่างๆ ก็มี
ความต้องการแรงงานมากเช่นกนั แต่หากเรามองลึกลงไป 
ในรายละเอียดก็จะพบว่า คณะที่บัณฑิตจบการศึกษา 
มานั้น จะเป็นคณะหรือสาขาวิชาไม่ตรงกับความต้องการ
แรงงานของภาคธรุกจิ ทัง้นีอ้าจมสีาเหตจุากหลายประการ 
เช่น มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตไม่ตรงกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน หรืออาจเป็นเพราะนกัศกึษาเลือกเรียน
ในคณะทีเ่ป็นกระแสนยิม เป็นต้น จากสาเหตตุ่างๆ เหล่านี้ 
ท�าให้หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจในเร่ืองของการผลิต
นักศึกษาให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของ 

ภาคธุรกิจต่างๆ มีการประสานงานระหว่างสถาบัน 
การศึกษากับสถานประกอบการอย่างจริงจังและเป็น 
รูปธรรม ทั้งหลายทั้งปวงเหล่าน้ีจึงเป็นที่มาของระบบ 
สหกิจศึกษา

วารสารส่งเสริมการลงทุน ได้รับเกียรติพูดคุยกับ 
อาจารย์ณชัตพิงศ์ อูทอง ผูอ้�านวยการส�านักสหกิจศกึษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้ให้ข้อมูล 
ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ดังนี้

พัฒนาคน
พัฒนางาน
พัฒนาคน
พัฒนางาน

สหกจิศกึษา
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Q : สหกิจศกึษา (Cooperative Education) คอือะไร 
 A : “สหกิจศึกษา” ไม่ใช่เรื่องใหม่ หากกล่าวถึง 
ในต่างประเทศมีมากว่า 100 ปีแล้ว ส�าหรับประเทศไทย 
เร่ิมมีการด�าเนินการเมื่อปี 2536 โดยมีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เป ็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
ประเทศไทย ที่เริ่มจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ 

ค�าว่า “สหกิจศึกษา” คือการจัดการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีรูปแบบหนึ่ง ที่จะท�าให้นักศึกษาได้
รับประสบการณ์การท�างานในสถานประกอบการอย่าง
มีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
ร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการ 
ท�างานก่อนที่จะส�าเร็จการศึกษา ซึ่งงานที่ปฏิบัตินั้น 
จะต้องตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนอยู่ ไม่ใช่ว่าจะไป
ท�างานอะไรก็ได้ในสถานประกอบการ มองอย่างผิวเผิน
อาจมองว่าฝ่ายที่ได้ประโยชน์คือฝ่ายสถานศึกษาเพียง 
ฝ่ายเดียว แต่ที่จริงแล้วทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ประโยชน์กันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ รวมไปถึงตัวนักศึกษาเองก็ได้ประโยชน์

หากเปรียบเทียบกับกีฬา ระบบสหกิจศึกษา 
จะเปรียบเสมือนการวิ่งผลัด โดยที่มหาวิทยาลัยจะเป็น 
ผู้ส่งไม้ ส่วนสถานประกอบการจะเป็นผู้รับไม้ต่อ โดยมี
นกัศกึษาเป็นตวักลางเชือ่มระหว่างทัง้สองหน่วยงาน ซึง่ก็
คือไม้ที่จะส่งและรับนั่นเอง หากทั้งสองหน่วยงานท�างาน
ไม่ประสานกัน หากสถานประกอบการอยู่นิ่งเฉย แล้วรอ 

“หากเปรียบเทียบกับกีฬา ระบบสหกิจ

ศึกษาจะเปรียบเสมือนการวิ่งผลัด 

โดยที่มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ส่งไม้ 

ส่วนสถานประกอบการจะเป็นผู้รับไม้ต่อ 

โดยมีนักศึกษาเป็นตัวกลางเชื่อม

ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน”

ให้สถานศึกษายื่นไม้ให้ ปัญหาย่อมเกิดขึ้นแน่นอน 
ทั้งจากภาคการศึกษาเองและภาคธุรกิจ ดังนั้นเพ่ือ 
ลดช่องว่างหรือลดปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ กระบวนการสหกจิ 
ศกึษาจึงถกูน�ามาใช้ เพ่ือประสานให้ทัง้มหาวทิยาลัยและ
สถานประกอบการรับ-ส่งไม้กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มกีารปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนหรือภาคทฤษฎ ี
ให้เข้ากบัภาคปฏบิตัไิด้อย่างลงตวั ส่งผลให้ได้บณัฑติทีม่ ี
คณุภาพมากขึน้และสถานประกอบการกจ็ะได้ผูท้ีพ่ร้อม
จะเข้าท�างานที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพในการ
ท�างาน และสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

Q : มูลเหตุที่ท�าให้เกิดระบบสหกิจศึกษา
A : เร่ืองนี้มีหลายประเด็น ในส่วนของสถาน

ศึกษาก็ต้องการให้นักศึกษาที่จบไปมีงานท�า แต่ปัญหา
มักจะเกิดกับนักศึกษาที่ผลการศึกษาไม่ค่อยดี หรือ
มหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีชื่อเสียง ส่วนสถานประกอบการ 
กอ็ยากจะได้ผู้ทีส่ามารถปฏบิตังิานได้จริง สามารถปรับตวั 
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในที่ท�างานได้ ลดปัญหาเรื่อง
การเข้าออกของพนกังาน นกัศกึษาเมือ่ส�าเร็จการศกึษา
แล้วก็อยากได้งานท�าทันที นั่นจึงเป็นเหตุให้เกิดระบบ
สหกิจศึกษาขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
สถานประกอบการ และตัวนักศึกษาเอง 

ทั้งนี้หากนักศึกษาที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษา  
มีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นทั้งทางด้านวิชาการ
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และบคุลิกภาพ เมือ่เข้าไปเรียนรู้และปฏบิตังิานในสถานที่
จริงด้วยความตั้งใจ ก็จะสามารถแสดงความสามารถและ
ศักยภาพของตัวเองให้สถานประกอบการได้เห็น ซึ่งหาก
สถานประกอบการมีความพึงพอใจก็อาจจะรับนักศึกษา 
เข้าร่วมงานเมื่อจบการศึกษา เร่ืองนี้ถือเป็นหัวใจส�าคัญ
ส�าคัญเรื่องหนึ่งของระบบสหกิจศึกษาเลยทีเดียว

Q : ความแตกต่างระหว่างการฝึกงานกับสหกิจ
ศึกษา

A : การฝึกงานโดยทั่วไปจะไม่มีรูปแบบ ไม่มี
กระบวนการ ไม่มีวิธีการที่ชัดเจน จะเน้นให้นักศึกษา
ไปหาประสบการณ์ หรือไปเรียนรู้วัฒนธรรมและสภาพ 
แวดล้อมในการท�างาน จะไม่เน้นงานทีเ่ป็นโปรเจกต์ ไม่เน้น 
งานที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบมากนัก พูดง่ายๆ คือการ
เข้าไปช่วยงาน และจะเป็นการเข้าไปปฏิบัติงานระยะส้ัน 
ประมาณ 2 เดอืน ซึง่จากการพูดคยุกบัสถานประกอบการ 
ส่วนมากการรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน มักต้องการ
ให้นักศึกษาอยู ่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลานานกว่านั้น  
คือ 4 เดือน – 1 ปี โดยมองว่าระยะเวลา 2 เดือนนั้น 
น้อยเกินไป ซึ่งกว่าที่นักศึกษาจะปรับตัวให้เข ้ากับ
องค์กรก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 2–3 สัปดาห์ เหลือเวลา 
อีกประมาณเดือนเศษ สถานประกอบการก็ไม่สามารถ 
ที่จะมอบหมายงานให้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้

ส�าหรับสหกิจศึกษาจะมีรูปแบบในการด�าเนินงาน 
มีมาตรฐานการด�าเนินงานสหกิจศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งจะ
บอกละเอียดว่าในส่วนของสถานศึกษา หากจะท�าสหกิจ

ศึกษาจะต้องด�าเนินงานอะไรบ้าง และสถานประกอบการ 
ที่จะท�าสหกิจศึกษาจะต้องท�าอย่างไรบ้าง และจะใช้เวลา
อย่างน้อย 4 เดือน มหาวิทยาลัยบางแห่งจะใช้เวลา  
1 เทอม แต่จะขยายไปถึงภาคฤดูร้อนด้วย ซึ่งก็จะรวม
เป็น 6 เดอืน และบางแห่งกจ็ะใช้เวลาส�าหรับสหกจิศกึษา
เป็นเวลาถึง 1 ปีเลยทีเดียว 

แรกเร่ิมนัน้รัฐบาล โดยทบวงมหาวทิยาลัยในสมยันัน้ 
หรือส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ในปัจจุบัน ได้จัดตั้งโครงการน�าร ่องและสนับสนุน 
งบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยที่จัดส่งนักศึกษาไปท�า
ระบบสหกจิศกึษากบัสถานประกอบการ รายละ 1 หมืน่บาท 
เป็นเวลา 3 ปี หลังจากโครงการน�าร่องสิ้นสุดลง รัฐบาล 
ก็ไม่ได้ให้งบสนับสนุนอีก ซึ่งหากมหาวิทยาลัยไหนที่ไม่
เห็นความส�าคัญก็จะไม่ด�าเนินการต่อ ส่วนมหาวิทยาลัย
ที่เห็นประโยชน์ก็จะมีการด�าเนินการต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน

โดยในระหว่างที่ท�าโครงการน�าร่องได้มีการท�าวิจัย
เพ่ือศกึษาผลสัมฤทธิข์องการด�าเนนิโครงการ พบว่าสถาน
ศึกษาไม่ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงท�าให้การจัด
สหกิจศึกษาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ต่อมา สกอ. 
มอบหมายให้สมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดท�ามาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการด�าเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งมี
การปรับปรุงและรับฟังความคดิเหน็จากมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการ ที่มีการด�าเนินงานจัดการศึกษาระบบ 
สหกิจศึกษามาก่อนหน้านี้แล้ว และใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ส�าหรับสถานศกึษาและสถานประกอบการทีจ่ะท�าการเรียน
การสอนในระบบสหกิจศึกษา

โดยสรุปแล้ว ความแตกต่างของการฝึกงานและ 
สหกิจศึกษา หากตัดเร่ืองระยะเวลาออกไปก็จะมีความ
แตกต่างกัน เช่น การไปฝึกงานจะเหมือนกับการไป 
ช่วยงานสถานประกอบการ ซึง่งานทีไ่ปฝึกนัน้บางคร้ังอาจ
จะไม่ตรงกบัสาขาทีน่กัศกึษาเรียนมา ส่วนสหกจิศกึษานัน้ 
จะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการก่อน ว่างานที่จะให้นักศึกษาไปปฏิบัตินั้น

“สหกิจศกึษาจะมรีปูแบบในการด�าเนนิงาน 

 มีมาตรฐานการด�าเนินงานที่ชัดเจน

ซึ่งจะบอกละเอียดว่าในส่วนของ

สถานศึกษาหากจะท�าสหกิจศึกษา

จะต้องด�าเนินงานอะไรบ้าง”
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จะต้องตรงกับสาขาวิชาชีพที่เรียน และเป็นงานที่สถาน
ประกอบการต้องการมีกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน

โดยมีการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานว่าคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่จะออกไปสหกิจศึกษาได ้จะต ้องมี
คุณสมบัติอะไรบ้างเช่น เกรดเฉล่ีย ถัดมาคือต้องผ่าน 
รายวิชาบังคับพ้ืนฐานของสาขาที่จะไปสหกิจศึกษาก่อน 
มีอาจารย์เข้าไปนิเทศที่สถานประกอบการ และก่อน
ที่นักศึกษาจะจบจากการไปสหกิจศึกษา จะต้องมีการ 
ท�ารายงานทางวิชาการเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติ 
ณ สถานประกอบการนั้น ซึ่งการเขียนรายงานวิชาการนี้ 
จะใช ้ รูปแบบเดียวกับการเขียนปริญญานิพนธ์ของ
นักศึกษาที่จะจบปริญญาตรี และหลังจากนักศึกษา
กลับจากการไปสหกิจศึกษาแล้ว จะต้องมีการน�าเสนอ 
ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเอง

ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาเห็นว่าหลังจากกลับจากการ
ไปปฏิบัติงานแล้วได้อะไรกลับมาบ้าง ได้พัฒนาการ 
ตัวเองอย่างไรบ้าง และเป็นการสะท้อนตัวเองว่าจุดเด่น
จุดด้อยของตัวเองคืออะไร ส่วนผู้ฟังจะมีทั้งอาจารย์และ
นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานที่อื่น เป็นการแลกเปล่ียนความ
รู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงจะมีนักศึกษา 
รุ่นน้องที่จะต้องไปสหกิจศึกษาในรุ่นต่อไปมาร่วมรับฟัง  
ว่ารุ่นพ่ีที่ออกไปปฏิบัติงานนั้นได้พบได้เจออะไรมาบ้าง 

ซึ่งจะถือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาไป 
ในตัวด้วย ซึ่งในการฝึกงานอาจจะไม่มีกระบวนการ 
เหล่านี้ 

Q : ประโยชน์ของสถานประกอบการ นักศึกษา 
และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษา

A : สถานประกอบการ อันดับแรกจะได้ใน 
เรื่องของ HRD (Human Resource Development) 
เพ่ือวางแผนอตัราก�าลังคน คอืปัญหาทีส่ถานประกอบการ 
พบในเรื่องของการสัมภาษณ์รับเพ่ือเข้าท�างาน โดย
ได้ผู้ที่ไม่ตรงกับความต้องการ เช่น เมื่อฝ่ายบุคคลมี
การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานแล้วและคิดว่าน่าจะท�างานได้  
จึงรับเข้ามาท�างาน แต่เมื่อเข้าไปท�างานจริงกลับท�าไม่ได้
เหมือนตอนสัมภาษณ์ 

การรับนักศึกษามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเหมือน
กับสถานประกอบการได้ท�าการสัมภาษณ์นักศึกษาและ 
ดูศักยภาพของนักศึกษาเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งท�าให ้
สถานประกอบการเกิดความมั่นใจ อีกเร่ืองหนึ่งที่สถาน
ประกอบการพบเจอก็คือ การเปล่ียนงานของพนักงาน 
โดยเฉพาะบัณฑิตที่จบใหม่ จะมีอัตราการเปล่ียนงาน 
ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นปัญหาที่สถานประกอบการพบเจอ
และพยายามแก้ไขมาโดยตลอด ท�าให้ขณะนี้หลายสถาน
ประกอบการได้ทดลองน�าระบบสหกิจศึกษามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหานี ้โดยในขัน้ตอนการรับบคุลากรเข้ามาท�างาน 
ความส�าคัญล�าดับแรกจะดูว่ามีนักศึกษาคนไหนที่เคย 
เข้ามาท�าสหกิจศึกษาที่บริษัทบ้าง แล้วผลการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างไร ถ้ามผีลการปฏบิตังิานทีด่กีจ็ะตดิต่อนกัศกึษา
คนนัน้ให้เข้ามาสัมภาษณ์หรอืเข้ามาท�างานเลย ถอืเป็นการ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทอกีทางหนึง่ด้วย เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครพนักงาน ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าท�างาน รวมไปถึงการปรับตัวของพนักงาน เป็นต้น 
หากนักศึกษาที่เคยเข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากลับเข้า
มาท�างานในสถานประกอบการเดมิทีม่าปฏบิตังิาน โอกาส
ในการลาออกจากสถานประกอบการนั้นจะน้อย ซึ่งหาก
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นักศึกษาคิดว่าเข้ากับสถานประกอบการไม่ได้จะไม่กลับ
เข้ามาท�างานตั้งแต่ตอนแรก

อีกประการหนึ่งคือ สถานประกอบการได้มุมมอง
ใหม่จากนักศึกษา มาปรับปรุงกระบวนการในการท�างาน
โดยมุมมองของนักศึกษาอาจจะเห็นต่างกับมุมมองของ
สถานประกอบการ จะขอยกตวัอย่างให้เหน็ภาพอย่างง่าย
คือ ถ้าเปรียบสถานประกอบการเป็นตลาดสด เมื่อเราไป
เดินตลาดบางแห่งเราจะพบว่ามันมีกล่ินเหม็นและรู้ว่ามัน
มีกลิ่นอยู่ตรงไหน แต่แม่ค้าพ่อค้าในตลาดเขาจะชินและ
ไม่รู้สึกว่ามีกล่ินเหม็น ซึ่งเปรียบกับการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสถานประกอบการที่ท�าอยู่ด้วยความเคยชิน 
เขาอาจจะมองส่ิงเหล่านั้นว่าเป็นเร่ืองปกติไม่ใช่ปัญหา  
แต่มุมมองของนักศึกษาอาจจะมองเห็นว่าส่ิงเหล่าคือ
ปัญหา หากลองเปล่ียนแปลงกระบวนการบางอย่างอาจจะ
ช่วยลดค่าใช้จ่าย หรือช่วยลดความสูญเสียในกระบวนการ
ผลิตได้ นอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากที่สถาน
ประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมระบบสหกิจศึกษา

นอกจากนี ้บางสถานประกอบการมกีารตัง้หน่วยงาน 
ขึ้นมาเพ่ือดูแลเร่ืองนี้โดยเฉพาะ ซึ่งในที่นี้จะขออนุญาต
กล่าวถึงบริษัทในเครือเบทาโกร โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ 
สหกิจศึกษาและทวิภาคี เพ่ือท�าหน้าที่รับนักศึกษาจาก
แต่ละมหาวทิยาลัยเข้ามาฝึกประสบการณ์วชิาชพีในระบบ
สหกจิศกึษา และศนูย์ดงักล่าวนีจ้ะท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลาง
เพ่ือรวบรวมข้อมลูของนกัศกึษา ทีผ่่านการประเมนิการฝึก
ประสบการณ์จากบริษัท และถ้าหน่วยงานไหนของบริษัท
ต้องการรับพนักงานก็จะมาดูข้อมูลของศูนย์ฯ นี้ก่อน 
ท�าให้การรับพนกังานมคีวามรวดเร็วตรงกบัความต้องการ

ของบริษัท และลดปัญหาเร่ืองการปรับตัวของพนักงาน 
ในการเข้ากับองค์กร

และประโยชน์อกีประการหนึง่คอื สถานประกอบการ 
สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทนุจากบโีอไอตามเง่ือนไข
ที่ก�าหนดไว้ได้

ส�าหรับประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากระบบ 
สหกิจศึกษามีมากมาย อันดับแรกคือ ช่วยเพิ่มอัตราการ
มีงานท�าของนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 
น้อยยิง่ต้องเข้าร่วมสหกจิศกึษา เนือ่งจากว่าหากนกัศกึษา
ไปสมัครงานด้วยตัวเองแล้วมีเกรดเฉล่ียน้อยโอกาส 
ทีส่ถานประกอบการนัน้จะรับนกัศกึษาเข้าท�างานจะมน้ีอย 
แต่หากนักศึกษาที่เข้าร่วมระบบสหกิจศึกษาเมื่อเข้าไป
ปฏบิตังิานในสถานประกอบการแล้วไปแสดงฝีมอืให้เตม็ที่ 
ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตัวนักศึกษาเองว่ามีความ
สามารถอะไรบ้าง เข้าไปแล้วมีความตั้งใจและพร้อมที่จะ 
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หากสถานประกอบการมีความประทับใจ 
ในตัวนักศึกษา ก็อาจจะรับนักศึกษาเข้าท�างานเลยก็ได ้
หรือถ้านักศึกษาเลือกที่จะไปสมัครงานที่อื่น หากมี
ผลการประเมินที่ดีจากสถานประกอบการที่นักศึกษา
เข้าไปสหกิจศึกษา ก็อาจจะท�าให้มีโอกาสที่จะได้รับ 
คัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทต่างๆ ได้ ประเด็นการ
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีประสบการณ์ท�างานมาแล้ว  
4 เดอืน กบันกัศกึษาทีไ่ม่มปีระสบการณ์ในการท�างานเลย 
ทักษะการตอบประเด็นการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์
ท�างานมาแล้ว 4 เดือนย่อมตอบได้ดีกว่า

“ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ 

สถานประกอบการสามารถขอรับ

การส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ได้”
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นอกจากนีน้กัศกึษากจ็ะได้รับประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริง มีการเรียนรู้ มีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสังคมของการท�างานอีกด้วย

ส่วนสถาบันการศึกษา อันดับแรกจะได้ประโยชน์ 
ในเร่ืองของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอน เป็นผลมาจากการทีอ่าจารย์ได้เข้าไปพบ ไปพูดคยุ 
ไปดูเทคโนโลยีต่างๆ ของสถานประกอบการ ท�าให้ได้รู้ว่า 
ในสายวิชาชีพของตนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีการใช้ 
เทคโนโลยใีหม่ๆ มกีระบวนการหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เกดิข้ึน 
อยู่เสมอ ส่ิงใดหรือเทคโนโลยีใดที่สถานประกอบการ 
เห็นว่าล้าสมัยและได้เลิกใช้ไปแล้ว ซึ่งทั้งหลายทั้งปวง 
เหล่านีน้ีเ่อง ท�าให้สถาบนัการศกึษามกีารพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือให้ทนักบัเทคโนโลยแีละความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ต่อมาคือสถาบันการศึกษาจะได้สร้างเครือข่ายกับ
สถานประกอบการ ซึ่งจะส่งผลกับภารกิจอื่นของสถาบัน
การศึกษาเช่นการบริการวิชาการ และการวิจัยร่วมกับ
สถานประกอบการ เป็นต้น

อีกประการหนึ่งที่สถาบันการศึกษาจะได ้ รับ
ประโยชน์จากระบบสหกิจศึกษา คือ การยอมรับ 
ของสถานประกอบการต่อบัณฑิตที่จบจากสถาบันการ
ศึกษานั้น โดยเฉพาะหากเป็นสถานศึกษาที่อาจจะไม่มี 
ช่ือเสียงมากนัก การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ เสมือนกับเป็นการให้สถาน
ประกอบการได้ทดสอบศักยภาพของนักศึกษา โดยเมื่อ
สถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศกึษาแล้ว เหน็การท�างานของนกัศกึษา เกดิความมัน่ใจใน
ศกัยภาพของนกัศกึษาจากสถานศกึษา จะเกดิการยอมรับ
บัณฑิตที่จบจากสถานศึกษานั้น

Q : อุปสรรคในการด�าเนินงานของระบบสหกิจ
ศึกษา

A : ส่วนของสถานประกอบการบางแห่งยังไม่
เข้าใจ และยังมองไม่เห็นว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจาก
การรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน บางแห่งยังคิดว่าสหกิจ 
ศึกษาก็คือการฝึกงานของนักศึกษาตามปกตินั่นเอง 
เพียงแต่เพ่ิมระยะเวลาเท่านั้น อาจจะมองว่าเป็นการ 
เพ่ิมภาระของสถานประกอบการ แต่ในปัจจุบันนี้ก็ม ี
สถานประกอบการเข้าใจเร่ืองนี้และมองเห็นประโยชน์ที่
สถานประกอบการได้รับเพิ่มขึ้น

ส่วนของอาจารย์ บางท่านยังไม่เห็นประโยชน์ว่า 
เมื่อส่งนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
ในระบบสหกิจศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้อะไร นักศึกษา 
เสียเวลาไป 1 ภาคการศกึษาในสถานประกอบการ บางท่าน 
คิดว่าเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยยังได้ประโยชน์และมีความ
รู้มากกว่า แต่แท้จริงแล้วระบบสหกิจศึกษาจะตอบโจทย์
ในเร่ืองของการเพ่ิมศกัยภาพในการท�างานเมือ่นกัศกึษา
ส�าเร็จการศึกษา

ส่วนของนักศึกษา อาจไม่เข้าใจว่าเมื่อเข้าไปใน
ระบบสหกิจศึกษาแล้วจะได้อะไรบ้าง มีความส�าคัญต่อ
ตวัเองอย่างไร ท�าไมต้องไปฝึกปฏบิตัอิยูใ่นสถานประกอบ
การหลายเดือน เสียเวลาในการเรียน 1 ภาคการศึกษา 
แทนที่จะสามารถจบการศึกษาเร็วขึ้น ทั้งที่เป็นโอกาสที่
นกัศกึษาจะได้แสดงศกัยภาพให้สถานประกอบการได้เหน็ 
อีกทั้งเพ่ิมโอกาสการมีงานท�าของนักศึกษาหลังส�าเร็จ 
การศึกษา

ส่ิงต่างๆ เหล่านีล้้วนเป็นปัญหาส�าคญั ทีผู่เ้กีย่วข้อง
จะต้องร่วมมือกันแก้ไขและปรับปรุง เพ่ือท�าให้ระบบ 
สหกิจศึกษาไทยเป็นที่ยอมรับและมีการพัฒนาไปใน 
ทิศทางที่ถูกต ้อง ทั้งนี้ เ พ่ือให ้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ทั้งต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั่นเอง 
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ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับการติดกับดัก 
ประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)  
ซึ่งหมายถึง สภาวะของประเทศหนึ่งที่สามารถ
ยกระดับจากประเทศยากจนไปเป็นประเทศที่ม ี
ระดับรายได้ปานกลาง แต่ไม่สามารถก้าวต่อไป 
จนกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงได้  
เหตุเพราะไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรม 
หรือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าได้ ดังนั้นการจะยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศขึ้น 
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้เกิดการน�า 
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมมาใช้ รวมถงึ 
ประเด็นที่ส�าคัญคือ ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น ซึ่งการพัฒนานั้น 
มีในหลากหลายรูปแบบ 

บทความนี้จะน�าเสนอรูปแบบหนึ่งของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นรูปธรรม โดยเป็นความร่วมมือ 
ระหว่างภาคเอกชนและมหาวทิยาลัย ในการจดัการศึกษา
ในรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งคือการให้นักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานจริง เสมือนเป็นพนักงาน 
ของบริษัท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน

หากเอ่ยชือ่ เวสเทร์ิน ดจิติอล (Western Digital :  
WD) หลายคนต้องรู้จักกนัอย่างดใีนฐานะผู้ผลิตฮาร์ดดสิก์
ชั้นน�า ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลก 
ในปัจจุบัน โดยมีโรงงานในประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐาน
การผลิตทีส่�าคญัจาก 30 โรงงานทัว่โลก นอกจากความเป็น 
ผู้น�าด้านฮาร์ดดิสก์แล้ว WD ยังเป็นหนึ่งในต้นแบบของ
การจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในประเทศไทยอีกด้วย 
บริษัทได้ด�าเนินการอย่างจริงจังและมีแนวทางการพัฒนา
นักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาที่น่าสนใจ 

Western Digital 
กับการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา
Western Digital 
กับการจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา
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“WD จึงได้ร่วมมือกับ

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ในการจัดการ

ศึกษาระบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ

ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้นักศึกษา

ได้มาเรียนรู้ ให้มีคุณค่า ค่านิยม 

และทักษะ ตามที่บริษัทต้องการ”

ดังนั้น WD ต้องมีการปรับตัวเพ่ือรักษาความ 
สามารถในการแข่งขันของธุรกิจไว้ ต้องปรับเปล่ียน
จากเดมิทีเ่ป็นการผลิตในลักษณะการประกอบเป็นหลัก  
เปล่ียนเป็นการท�าวจัิยและพัฒนามากขึน้ เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดในอนาคต ที่จะเป็นรูปแบบ 
ศูนย์รวบรวมข้อมูล (Data Center) มากขึ้น

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา WD ให้ความส�าคัญเรื่อง
นวัตกรรม โดยได้ร่วมพัฒนางานวิจัยกับมหาวิทยาลัย 
อกีทัง้เพ่ือการผลิตนักศกึษาให้ตรงกบัความต้องการของ
บริษัทและอุตสาหกรรม WD จึงได้ร่วมมือกับสมาคม  
สหกจิศกึษาไทย ในการจัดการศกึษาระบบสหกจิศกึษา
เต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2551 เพื่อให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้ 
และพัฒนานกัศกึษาให้มคีณุค่า ค่านยิม และทกัษะ ตามที ่
บริษัทต้องการ และเป็นก�าลังในอนาคตให้กับบริษัท

Q : รูปแบบและผลการด�าเนินงานการจัดการ
ศึกษาสหกิจศึกษา

A : บริษัทได้ด�าเนินการจัดการศึกษาแบบ 
สหกิจศึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา นักศึกษาจะเข้ามาปฏิบัติงานจริงที ่
บริษัทเป็นเวลา 4 - 12 เดอืน โดยมรูีปแบบการฝึกทัง้ที่ 
เป็นหลักสูตรบังคับและเป็นตัวเลือกหลักสูตรที่เป็น  
Mandatory Class ต้องบังคับให้เด็กทุกคนได้เรียน
เหมือนกันหมด เช่น Basic Hard Drive ต้องรู้ว่า
ฮาร์ดดิสก์ท�างานอย่างไร มีพื้นฐานอย่างไร เป็นต้น 

วารสารส ่ง เสริมการลงทุนได ้ รับเกียรติจาก 
คุณธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายว่าจ้างและ
สรรหาบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบความร่วมมือระหว่างบริษัท
กบัสถาบนัการศกึษา ในการจัดการศกึษาแบบสหกจิศกึษา

Q : ความเป็นมาของความร่วมมือกับสถาบันการ
ศึกษา

A : ทศิทางของอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์ทีผ่่านมา 
เป็นยุคของการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งแบบ PC และโน้ตบุ๊ก 
แต่ในปัจจุบนัตลาดเปล่ียนแปลงไป มกีารใช้คอมพิวเตอร์ 
PC น้อยลงแต่มีการใช้ Smart Phone มากขึ้น รวมถึง 
มกีารพัฒนาเทคโนโลยใีหม่ขึน้ เช่น Tablet, Smart TV, 
Application เป็นต้น

ส่ิงเหล่านี้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ส่งผลต่อการ 
แข่งขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยรวม ผู้เล่น 
ในอุตสาหกรรมจะต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาดการผลิต 
ฮาร์ดดิสก์ก็ต้องเปล่ียนไปด้วย ผลิตภัณฑ์ที่จะรองรับ 
การเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 
จะเป็นลักษณะ Data Server, Cloud Storage และ
ฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุสูงขึ้นถึง 8 - 10 TB
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ในการฝึกปฏิบัติงานจะมีพ่ีเลี้ยงที่เป็นพนักงาน
ของบริษัทช่วยฝึกสอนงานให้ ซึ่งที่ WD ก�าหนดให้มี
นักศึกษาสหกิจ 1 คนต่อพี่เลี้ยง 1 คน และนักศึกษา
อาชวีศกึษา 5 คน ต่อพ่ีเล้ียง 1 คน นอกจากนีย้งัเน้นฝึก 
นักศึกษาในด้าน Soft Skill เช่น ด้านการท�างานเป็นทีม  
การน�าเสนอภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพ่ือเติมเต็มให้กับ
นักศึกษา ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยที่จะสอนในด้าน 
Hard Skill เสียเป็นส่วนใหญ่ ประเด็นส�าคัญคือ การ
ฝึกนักศึกษาให้มี DNA หรือคุณลักษณะที่ตรงกับความ
ต้องการของบริษัท เช่น การเป็นผู้น�า การท�างานเป็นทีม  
มีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็นต้น

กระบวนการการคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา 
เข้ามาปฏบิตังิานของ WD ไม่ใช่เพียงแค่ดผูลการเรียนและ 
การสัมภาษณ์เท่านั้น แต่ยังก�าหนดให้นักศึกษาที่สนใจ 
ส่ง CV พร้อมคลิปวดีโีอเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด 5 นาที  
โดยเป็นการแนะน�าตวัเอง 2 นาท ีและบอกว่าท�าไมถงึอยาก 
เข้ามาฝึกงานที ่WD 3 นาท ีบริษัทต้องการใช้กระบวนการ
คัดสรรตั้งแต่ต้นเพ่ือคัดเลือกคนที่มีความตั้งใจจริง  
(Passion) ในการอยากเข้ามาท�างาน ซึง่นอกจากเดก็จะได้ 

เรียนรู้งานจริงแล้ว บริษัทก็ได้จัดสวัสดิการให้เหมือนกับ
พนกังานบริษัททัว่ไปด้วย เช่น มกีารปฐมนเิทศ เบีย้เล้ียง 
รถรับส่ง และอาหาร เป็นต้น

ส�าหรับกระบวนการเรียนรู้ในการเข้ามาปฏิบัติ
งานจริงที่ WD บริษัทยังให้ความส�าคัญกับโครงการที่
นกัศกึษาจะท�า ซึง่เป็นลักษณะเดยีวกบัการท�าวทิยานพินธ์
ที่ต้องมีหัวข้อในการเรียนรู้ เมื่อจบจะต้องมีการน�าเสนอ 
ผลงานเป็นภาษาอังกฤษให้กับเจ ้าหน้าที่บริษัทและ 
อาจารย์จากหลายๆ สถาบันที่มาฟัง เพื่อให้ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ซึง่ผลงานต่างๆ เหล่านีล้้วนเป็นโครงการทีด่ี  
และก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจแก่บริษัทได้ด้วย

นอกจากมีความร ่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน 
เมืองไทยแล้ว บริษัทยังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ  
ทั่วโลก โดยรับนักศึกษาฝึกงานต่างชาติเข้ามาฝึกงานที ่
บริษัทผ่านสมาคมสหกิจศึกษาไทย และสมาคมสหกิจ
ศึกษาโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี
การจัดท�าโปรแกรมเพ่ือนักศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เป็นความตั้งใจของ
บริษัทที่จะรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
การใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาไทยที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ที่บริษัท เนื่องจากความต้องการคนในอนาคตต้องเป็น
คนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคนที่สามารถ
ท�างานกับเคร่ืองจักรได้ รู้จักเทคโนโลยี จึงสร้างโอกาส
ให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้การท�างานร่วมกับนักศึกษา
นานาชาติ และสร้างฐานข้อมูลเครือข่ายสมาชิกที่เคย 
ผ่านการปฏบิัติงานที่นี่ เพือ่ติดตามความกา้วหนา้ของเด็ก 
ในทกุๆ 6 เดอืน เช่น ยงัอยูใ่นสายงานนีอ้ยูห่รือไม่ สนใจ
จะท�างานกับบริษัทหรือไม่ 

ปัจจุบนัจ�านวนการฝึกนกัศกึษา ประมาณ 200 คน 
ต่อปี แบ่งเป็น

1. นักศึกษารูปแบบทวิภาคีที่เป็นการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ไม่เกิน 50 คนต่อปี ระยะเวลาฝึก 9 เดือน

2. นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โท และเอกในประเทศ  
ระยะเวลาฝึก 4 - 12 เดอืน ไม่เกนิ 120 คนต่อปี นกัศกึษา 

“เป็นความตั้งใจของบริษัท

ที่จะรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อสร้าง

สภาพแวดล้อมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับ

นักศึกษาไทยที่เข้ามาปฏิบัติงานที่บริษัท”
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ต่างชาติไม่เกิน 50 คนต่อปี โดยนักศึกษาที่ผ่านการ
ปฏิบัติงานได้ท�างานอยู่ต่อกับบริษัทประมาณไม่เกิน 10 
เปอร์เซ็นต์จากนักศึกษาทั้งหมดที่มาฝึกงาน

จากการท�าสหกิจศึกษาตั้งแต่ปี 2551 และเริ่มรับ
นกัศกึษาสหกจิศกึษานานาชาตใินปี 2555 บริษัทได้ร่วมมอื
กบัมหาวทิยาลัยจ�านวน 93 สถาบนั แบ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย 68 สถาบนั และมหาวิทยาลัยนานาชาตอิกี 
25 สถาบนั ผลิตโครงการทัง้หมด 554 โครงการ มจี�านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 861 คน แบ่งเป็นนักศึกษาไทย 
745 คน และนกัศกึษาต่างชาต ิ116 คน เช่น จากศรีลังกา  
แคนาดา อินโดนีเซีย เป็นต้น 

Q : ประโยชน์การท�าสหกิจศึกษา
A : สหกจิศกึษาเป็นความร่วมมอืทีเ่ป็นประโยชน์แก่ 

ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นนกัศกึษาเอง มหาวิทยาลัย 
และบริษัท ส�าหรับ WD นั้น สหกิจศึกษาเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการที่จะเลือกคนเข้าสู่บริษัท โดยรู้จักเด็กก่อน 
ซึ่งดูจาก DNA หรือคุณลักษณะว่าสามารถที่จะท�างาน
ร่วมกับบริษัทได้หรือไม่ มี DNA ที่ตรงกับบริษัทหรือไม่ 
และการเลือกคนจากสหกิจศึกษานี้ มีส่วนช่วยให้อัตรา 
การลาออกของวิศวกรของบริษัทอยู่ในระดับต�่า

นอกจากนี้ Project ทุกตัวของนักศึกษา บริษทัได้
วัดค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมด ค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ลงทุนไป
กบัคณุค่าของ Project ทีไ่ด้มคีวามคุม้ค่ามาก เดก็เองกไ็ด้ 
เรียนรู้มากเช่นกัน เพราะเป็นงานจริงกับเทคโนโลยีจริง 

ที่ใช้ในอุตสาหกรรม แนวโน้มต่อไปในอนาคตนักศึกษา 
ที่จบสหกิจศึกษามีโอกาสที่จะได้งานท�ามากกว่าการเรียน
ทั่วไป เพราะบริษัทต้องการคัดสรรคนตั้งแต่เบื้องต้น

การด�าเนนิการสหกจิศกึษาเป็นการสร้างความพร้อม 
ให้เดก็ สร้างเดก็ให้มงีานท�า หากเดก็ไม่ได้ท�างานที ่WD แต่
ได้ไปท�างานทีบ่ริษัทอเิล็กทรอนกิส์อืน่ๆ WD กย็นิดเีพราะ 
ถือว่าเป็นการผลิตคนให้กับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรม
อเิล็กทรอนกิส์ เพ่ือสร้างความเข้มแขง็และเตบิโตไปด้วยกนั  
และความเข้มแขง็ของ Supply Chain นีถ้อืเป็นข้อได้เปรียบ 
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย

ปัจจุบัน แนวโน้มทั่วโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ที่ใช้รูปแบบความร่วมมือของภาคเอกชนกับสถาบันการ
ศึกษาในการฝึกนักศึกษา เพ่ือขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 
ความตั้งใจของบริษัท WD ในการร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษาฝึกนักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษานั้น มีการ 
จัดท�ากระบวนการต่างๆ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมทีก่ระตุน้
ให้เด็กไทยเกิดการเรียนรู้ นับเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
ในการจัดการศกึษารูปแบบสหกจิศกึษา ทีเ่ปิดโอกาสให้กบั 
นักศึกษาไทยได้เรียนรู้ในบริษัทชั้นน�าระดับโลก และเป็น
บริษัทที่มีเทคโนโลยีการผลิตและระบบการจัดการต่างๆ
ที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างคนให้เป็นก�าลังส�าคัญของการพัฒนา
อุตสาหกรรมและพัฒนาประเทศต่อไป 
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BOI มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
จันจีรา โสะประจิน

ปัจจุบนั ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา 
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ล้วนมีความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันว่า ประเทศไทยจะไม่สามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศ และไม่สามารถก้าวข้าม 
การเป็นประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง (Middle Income  
trap) หากไม่ให้ความส�าคัญกับการน�าผลงานวิจัย
และพัฒนา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่าง
เป็นรูปธรรม ด้วยการบูรณาการกับทุกหน่วยงาน 
ในรูปแบบหรือกจิกรรมต่างๆ อย่างจริงจัง ซึง่เป็นการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง  สถาบันการศึกษา
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส�าคัญในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาดังกล่าว เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลงานวิจัย
ในกระดาษ สู่นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ โดย
เฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของประเทศ

สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นสถาบันการศึกษาที่มี 
บทบาทส�าคัญในการเดินหน้างานวิจัย สู่การพัฒนา 
ที่ยั่ งยืนและการต ่อยอดผลงานวิ จัยสู ่ เชิงพาณิชย ์  
โดยเฉพาะงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษา
มีความพร้อมทางวิชาการ เช่น นักวิจัย บุคลากรที่มี 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด ้าน และเป ็นแหล่งสะสม 
ผลงานวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมไฟฟ้า เป็นต้น

โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยไทยที่มีชื่อเสียงและ 
เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
อย่างมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research  
Universal Reactor) หรือ NRU ของไทยทั้ง  
9 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สถาบันอุดมศึกษาไทย

เดินหน้างานวิจัย... 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันอุดมศึกษาไทย

เดินหน้างานวิจัย... 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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หุ ่นยนต ์ต ้นแบบเ พ่ือใช ้ทดแทนแรงงานมนุษย  ์
ในการซ ่อมบ�า รุงท ่อและผนังภายในหม ้อไอน�้ า 
ในโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน ที่มีความเส่ียง 
ในการท�างานสูง เนื่องจากมีระดับความสูงกว่าตึก  
6 ชั้นและไม่มีแสงสว่าง โดยหุ่นยนต์จะมีแม่เหล็ก 
ติดอยู ่กับล้อเพ่ือเคล่ือนที่ในแนวดิ่งไปตามรางท่อ 
ในตัวหุ ่นติดตั้งอุปกรณ์การทดสอบแบบไม่ท�าลาย  
ด้วยอุปกรณ์ Electro Magnetic Acoustic Transducer  
(EMAT) เพื่อการตรวจวัดความหนา – บางของท่อ
และผนัง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบลักษณะ
ภายนอกของท่อและผนังจากกล้อง VDO ด้วย
หุ ่นยนต์ต ้นแบบเหล่านี้สามารถน�ามาพัฒนาและ
ปรับปรุง เพื่อใช้ในการท�างานที่มีลักษณะความเสี่ยงสูง 
แทนมนุษย์อื่นๆ ได้อีกมากมายในอนาคตอันใกล้

•	เคร่ืองวดัการทรงท่าทางของทารก	Pedoscope	 
โดยนายอภยั	จนัทร์ธาน	ีนกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร์
ระดบัปริญญาโท	จากสถาบนัพระจอมเกล้าธนบรีุ	ร่วมกับ	 
ผศ.	นพ.	ภาริส	วงศ์แพทย์	และ	ดร.	ปราการเกียรต	ิยังคง	 
ซึ่งคิดค้นและพัฒนาเคร่ืองวิเคราะห์การทรงท่าทาง 
ของเดก็ เพ่ือใช้วดัความสมมาตรของการทรงท่า โดยได้ 
เก็บข้อมูลการวิจัยในรูปแบบที่วัดผลและประเมินได้  
กล่าวคอืได้ทดลองใช้เคร่ืองวดัการทรงท่าของทารก เพ่ือ
เกบ็ข้อมลูการวจัิยและเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียเดก็ระหว่าง
อาย ุ2 - 4 เดอืน พบว่า พัฒนาการเดก็ก่อนวยั 3 เดอืน  
จะมีการทรงตัวในท่านอนที่ไม่สมมาตรเอียงซ้ายขวา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม
ทั่วประเทศเหมาะที่จะเป ็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค 
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนในพ้ืนที่  
ตลอดจนสามารถขยายเครือข ่ายความร ่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในภูมิภาค
เดียวกันได้อีกด้วย

ศาสตราจารย์	ดร.	 วิชัย	บุญแสง	ผู้อ�านวยการ
ส�านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ	หรือมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ได้กล่าวตอนหนึ่งในงาน มิติใหม่การศึกษา 
เดินหน้าประเทศไทย มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : ก้าวสู่ 
อนาคตด้วยการวิจัย ว่า 

“เมื่อก่อน ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ
งานวิจัยยังมีน้อย จึงมองว่า งานวิจัยเข้าถึงยาก ท�าแล้ว 
ไม่เหน็ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมใช้งานไม่ได้จริง การวจิยั
ในประเทศไทยจึงค่อนข้างอยู่ในวงจ�ากัด ไม่ได้รับความ
สนใจ หรือมีการพัฒนาได้ไม่มากเท่าที่ควร จนเมื่อเกิด
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ เมื่อปีงบประมาณ 
2554 โดยไดร้บัการจดัสรรงบประมาณสนับสนุนการวจิยั  
จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
เรียกได้ว่าเป็นงบประมาณที่สร้างความตื่นตัวให้แก ่
วงการด้านการวิจัยมากขึ้น”

มหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาต ิมุง่หน้าผลิตผลงานวจัิย 
และพัฒนาที่ เป ็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมาย  
ผลงานวิจัยเหล่านั้น มีความโดดเด่น สามารถน�าไป
ต่อยอดเชิงพาณิชย์และตรงกับความต้องการของภาค
อุตสาหกรรม หากน�าผลงานวิจัยเหล่านั้นมาสร้างมูลค่า
เพ่ิมอย่างมีระบบและแบบแผน จะท�าให้เกิดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต เช่น

•	การพัฒนาหุน่ยนต์ต้นแบบ	เพ่ือใช้ตรวจสอบท่อ 
และผนงัภายในหม้อไอน�า้	โดย	ผศ.	ดร.	ถวดิา	มณวีรรณ์	 
จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ซึ่งเป็นการพัฒนา 

หุ่นยนต์เพื่อใช้ตรวจสอบท่อและผนังภายในหม้อน�้า	
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สลับไปมา แต่หลังจากอาย ุ3 เดอืนเดก็จะสามารถถ่วงดลุ 
การทรงตัวได้อย่างสมดุล อยู่ในแนวกลางตัวได้มาก 
และนานกว่า ดงันัน้ค่าเฉล่ียทีไ่ด้จะน�ามาเป็นค่ามาตรฐาน
เพ่ือการตรวจคัดกรองเด็กทารกที่มีพัฒนาการช้าได ้
อย่างแม่นย�า โดยสามารถพัฒนาขยายผลการวิจัย เพื่อ
ติดตั้งเคร่ืองวัดการทรงท่าของทารกไปยังโรงพยาบาล 
ทัว่ประเทศ เพ่ือใช้ส�าหรับวดัพัฒนาการของเดก็ทีผ่ดิปกติ 
หากตรวจพบได้เร็วจะช่วยลดความพิการถาวรลงได้

•	การพัฒนาเกราะแข็งกันกระสุนพอลิเมอร์ 
คอมพอสิทสมรรถนะสูง	 จากเมตริกประเภทพอลิเบน
ซอกซาซีนเสริมแรงด้วยเส้นใยชนิดต่างๆ	 ผลงานของ	
รศ.	ศราวธุ	ริมดสุติ	และคณะจากภาควชิาวศิวกรรมเคม	ี
คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าเส้ือเกราะกัน
กระสุนจากต่างประเทศ โดยคิดค้นและวิจัยวัสดุประเภท 
พอลิเมอร์คอมพอสิท ทดสอบและพัฒนาให้สามารถ
กระจายพลังงาน ดดูซบัพลังงาน และท�าลายหวักระสุนได้ 
ซึง่ทางคณะวจัิย ได้ท�าการพัฒนาเกราะกนักระสุนในระดบั

เกราะแข็งที่มีการป้องกันที่ระดับ III ตามมาตรฐาน NIJ 
(National Institute of Justice) ซึง่เป็นหลักเกณฑ์สากล 
ทีใ่ช้ทัว่โลก มนี�า้หนกัประมาณ 3 กโิลกรัม จากเดมิ 7 - 8 
กิโลกรัม และที่ส�าคัญ สามารถน�าไปใช้ผลิตเสื้อเกราะกัน
กระสุนได้ ภายในงบประมาณทีม่อีย่างจ�ากดั โดยมต้ีนทนุ
การผลิตประมาณ 8,000 บาท ต่อชุดเกราะ

“โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ที่ผ่านมาสามารถสร้างผลงานวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติได้กว่า 

10,361 เรื่อง สร้างบัณฑิต นักวิจัย 

และบุคลากรวิจัยมากกว่า 2,000 คน 

มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรทั้งใน

และต่างประเทศกว่า 300 เรื่อง”

เครื่องวัดท่าทางของทารก เกราะกันกระสุน
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ดร. วิชัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลการด�าเนินงาน 
ของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ผ ่านมา 
(ปีงบประมาณ 2554 – 2556) สามารถสร้างผลงานวชิาการ 
ระดบัชาตแิละนานาชาตไิด้กว่า 10,361 เร่ือง สร้างบณัฑติ 
นกัวจัิย และบคุลากรวิจัยทีม่ศีกัยภาพมากกว่า 2,000 คน  
มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ทั้งในและต่างประเทศ
กว่า 300 เร่ือง และได้มต้ีนแบบผลิตภณัฑ์รวมถงึผลงาน 
เชิงประจักษ์อีกกว่า 1,000 ชิ้น 

โครงการต่างๆ เหล่านี ้เป็นงานวิจัยทีส่ามารถสร้าง
ประโยชน์และส่งผลกระทบไปสู่สังคมได้ในวงกว้างอย่าง
แท้จริง อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และเป็นแรงหนุนที่ส�าคัญที่จะช่วย
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย”

สถาบันอุดมศึกษา	มุ่งหน้าขับเคลื่อนงานวิจัยและ 
พัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลมากขึน้ ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่า  
การขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือนวัตกรรมหรือ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
นโยบายภาครัฐด้านการส่งเสริมและสนบัสนนุปัจจัยต่างๆ  
ต้องสอดคล้องกับการขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนา 
สู่เชิงพาณิชย์ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนสนใจและ 
ร่วมลงทุนด้านวิจัยและพัฒนามากขึ้น เช่น สนับสนุน 
งบประมาณบางส่วนในการด�าเนนิงาน สนบัสนนุบคุลากร
จากภาครัฐ และก�าหนดภารกิจ หน้าที่ ของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพ่ือผลักดันการด�าเนินงาน
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง จึงจะท�าให้
เกิดความร่วมมือในภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นักวิจัย	 หรือก�าลังคน	 ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานของภาครัฐ ดังนั้น  
การที่จะให้โครงการด�าเนินต่อไปได้นั้น ภาครัฐจ�าเป็น
ต้องสนับสนุนนักวิจัยให้มาท�างานร่วมกับภาคเอกชนใน 
สถานประกอบการจริง เช่น โครงการส่งเสริมบคุลากรด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม จากมหาวทิยาลัย
และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ของ

ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) กระทรวงวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี เป็นการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จากสถาบันอุดมศึกษา
และสถาบนัวจัิยของภาครัฐไปปฏบิตังิานในภาคเอกชนใน
ลักษณะการท�างานเต็มเวลาในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทาง 
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการจะต้องเจรจาและ 
ตกลงกนัเกีย่วกบัเง่ือนไขต่างๆ เช่น ระยะเวลา ค่าตอบแทน  
และผลงานวจัิย เป็นต้น เป็นกลไกส�าคญัในการพัฒนาภาค 
อุตสาหกรรมของไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงการท�างานระหว่างภาค
มหาวทิยาลัยและสถาบนัวจิยัของรัฐ ก่อให้เกดิการถ่ายทอด
แลกเปล่ียนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน  
เป็นการดงึศกัยภาพของนกัวจัิยไทย ทีก่ระจุกตวัอยูใ่นภาค  
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐจ�านวนมากมาช่วย
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานประกอบการ
ภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
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ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ส�านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และส�านกังานคณะ 
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ด�าเนินการหารือ 
และระดมความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริม 
บุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐ  
ให ้สามารถไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ทางการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent  
Mobility) และกลไกส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร 
ที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในอนาคตสามารถที่จะพัฒนารูปแบบ 
การส่งเสริมให้หลากหลายมากขึ้น เช่น การเคล่ือน
ย้ายบุคลากรจากภาคการผลิตและบริการมายังภาค
อุดมศึกษาหรือหน่วยงานในภาครัฐ การเคล่ือนย้าย 
บุคลากรระหว่างประเทศ (Cross-Border Mobility)  
ซึ่งจ�าเป็นต่อการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมฐาน
ความรู้ พร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศ ทั้งจากการสร้างโอกาสใหม่และ
ขยายการผลิตในฐานเดิม

ในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ เกษตรและอาหาร 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม สุขภาพและ
การแพทย์ โลจิสตกิส์และการท่องเทีย่ว และอุตสาหกรรม
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นต้น

คณะรฐัมนตรมีีมติเมื่อวันที่	18	กุมภาพนัธ์	2558	 
เห็นชอบนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร	์ 
เทคโนโลยีและนวตักรรม	จากมหาวทิยาลัยและสถาบนัวจิยั 
ของภาครัฐไปปฏิบัติงาน	 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขนัในภาคเอกชน	(Talent	Mobility)	ในประเดน็ 
ดังต่อไปนี้

(1)	เหน็ชอบให้การปฏบิตังิานในโครงการส่งเสริม
บคุลากรด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวตักรรม	จาก 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชนของบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ถือเป็นการ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาของหน่วยงานต้นสังกัด โดยให้ 
นับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัด

(2)	เห็นชอบให้การปฏิบัติงานในโครงการฯ	ตาม
ข้อ	(1)	ของบคุลากรจากมหาวทิยาลัยและสถาบนัวจิยัของ 
ภาครัฐ	ทีม่ข้ีอผกูพันตามสญัญาชดใช้ทนุ	นบัเป็นระยะเวลา 
ชดใช้ทนุตามสัญญาด้วย ทัง้นี ้ให้รวมถงึผูรั้บทนุทีต้่องการ 
เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนเร่ิมปฏบิตังิานในหน่วยงานต้นสังกดั 
ส�าหรับกรณทีีห่น่วยงานต้นสังกดัเป็นมหาวทิยาลัยของรฐั 
และองค์การมหาชน โดยครอบคลุมทั้งองค์การมหาชน 
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

“มุ่งเน้นในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ 

อาทิ เกษตรและอาหาร ระบบอัตโนมัติ

และหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรม 

สุขภาพและการแพทย์ โลจิสติกส์

และการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง”

ดังนั้น สวทน. จึงได้จัดท�าข้อเสนอนโยบายการ 
ส่งเสริมบคุลากรวิจัยด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการ
จัดการ จากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและ 
บริการ (Talent Mobility) เป็นนโยบายเร่งด่วนของประเทศ 
เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรดังกล่าว โดยมุ่งเน้น
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และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ  
ที่เป็นหน่วยงานด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

(3)	 เห็นชอบให้บุคลากรจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ	 สามารถ
ใช้ผลการปฏิบัติงานในภาคเอกชนในช่วงเวลาดังกล่าว	 
เป็นผลงานในการขอต�าแหน่งทางวิชาการ	หรือต�าแหน่ง 
งานอืน่ๆ รวมทัง้การขึน้เงินเดอืน โดยให้มหาวิทยาลัยและ 
สถาบันวิจัยของภาครัฐจัดท�าเกณฑ์การเล่ือนต�าแหน่ง  
การเข้าสู่ต�าแหน่งทางวชิาการและการขึน้เงินเดอืนทีช่ดัเจน

(4)	 มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 โดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาต	ิ(สวทน.)	 
ประสานหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทัง้ในภาครัฐและภาคเอกชน	 
เพ่ือผลักดนัการด�าเนนิการตามนโยบายให้เกดิประสิทธผิล
สูงสุด

โดย สวทน. ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์
อ�านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวตักรรม หรือเรียกว่า ศนูย์อ�านวยความสะดวก Talent 
Mobility (Talent Mobility Clearing House) เพื่อ 
ท�าหน้าที่ประสานงานความต้องการบุคลากรวิจัยของ 
สถานประกอบการกับหน่วยงานต้นสังกัด สนับสนุน 
การจัดท�า/ปรับปรุงกฎระเบยีบหน่วยงานต้นสังกดั ในการ 
ส่งเสริมนกัวจัิยไปปฏบิตังิาน ในสถานประกอบการ จ�านวน  
4 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ด�าเนินงานทั่วประเทศ ดังนี้ 

•	 ภาคกลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

•	ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น
•	ภาคใต้	ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นอกจากนีม้หีน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่ข้ามาร่วมขบัเคล่ือน 

โครงการ Talent Mobility ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยนเรศวร ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

“รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำานวน

บุคลากรด้านการวิจัยจาก 6-7 คน 

เป็น 15 คนต่อประชากร 10,000 คน 

ภายใน 10 ปี”

สถาบันอุดมศึกษาไทยหรือมหาวิทยาลัยวิจัยกับ
การวจิยัและพัฒนาเป็นส่ิงคูกั่น	การจะขบัเคล่ือนงานวจัิย
และพัฒนาโครงการต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บทบาทหลักทางวชิาการส่วนใหญ่มาจากสถาบนัอดุมศกึษา
หรือมหาวทิยาลัยของภาครัฐ ดงันัน้สิง่ทีต้่องพัฒนาควบคู่
กันไปคอื	การพัฒนาสถาบนัอุดมศกึษาหรือมหาวทิยาลยั
ให ้มีศักยภาพใกล ้ เคียงกับสถาบันการศึกษาของ 
นานาประเทศ	เพ่ือให้สามารถผลิตนกัวจัิย นกัวทิยาศาสตร์ 
และบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้มีคุณภาพและ
ปริมาณเท่าเทียมกับบุคลากรของประเทศที่เป็นผู ้น�า 
ด้านวิจัยและพัฒนา จึงจะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ของประเทศ 

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลมีเป ้าหมายที่จะเพ่ิมจ�านวน
บคุลากรด้านการวจัิยจาก 6 - 7 คน เป็น 15 คนต่อประชากร  
10,000 คน ภายใน 10 ปี ซึง่หมายถงึการเพ่ิมขึน้ 50,000 - 
60,000 คนหรือประมาณปีละ 5,000 - 6,000 คนต่อปี  
มหาวิทยาลัยวิจัยจึงมีหน้าที่หลักในการสร้างบุคลากร 
ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง 
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ขีดความสามารถด้านการวิจัยของประเทศ ตลอดจน  
ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของส�านักต่างๆ ทั่วโลก  
ส่วนใหญ่ให้น�้าหนักผลงานวิจัยสูง แต่มหาวิทยาลัยไทย 
ยังมี อันดับไม ่ เป ็นที่น ่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์และ 
มาเลเซีย ซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการวิจัย 
ในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันเฉพาะทาง พร้อมทั้ง 
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่มากเพียงพอ เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

เห็นได้ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ืองการศึกษา
ของประเทศโดยตรงอย่างส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�าหนดแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 - 2565 
เพ่ือแก้ปัญหาอดุมศกึษาในปัจจุบนั โดยใช้กลไกมาตรฐาน
และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือลดเลิกหลักสูตรที่ไม่ใช่ 
ความต ้องการของสังคมหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ปิดหน่วยงานที่มีคุณภาพการศึกษาต�่ า เกิดระบบ
อุดมศึกษาที่แบ่งงานกันท�า (Division of Labor) วาง
ต�าแหน่งของแต่ละสถาบันให้เหมาะสม (Positioning) 
แบ่งอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มวิทยาลัยชุมชน
2. กลุ ่มมหาวิทยาลัยส่ีป ี และมหาวิทยาลัย

ศิลปศาสตร์
3. กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางมหาวิทยาลัย Comprehensive
4. กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยบัณฑิต

ศึกษา
ซึ่ง 4 กลุ่มจะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

การขับเคล่ือนการวิจัยและพัฒนาที่จะประสบ 
ผลส�าเร็จได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐบาล 
เอกชนและสถาบันศึกษา ด้วยแนวทาง/วิธีการ ที่ท�าให ้
ทุกฝ่ายได้ประโยชน์แบบ WIN-WIN จึงจะท�าให้เกิดการ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันอุดมศึกษาไทยจะต้อง
มุ ่งสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกและสร้างขีด 
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�ำนักบริหำรโครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยในอุดมศึกษำและพัฒนำ	

มหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ

6.	 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว	15	ปี	ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2551	-	 
2565)
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นานาสาระ
คันธรส เหลาประดิษฐ์

ท ีเอช เอ ซี สถาบนัอนญุาโตตลุาการ (THAC 
Thailand Arbitration Center) ผู้ให้บริการด้าน
อนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทด้วย
มาตรฐานระดบัสากล เปิดตวัคร้ังแรกในประเทศไทย 
เป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจด้วย
การเจรจา ตามแนวทาง Save Time, Save Cost 
และ Save Relationships  

 นายพสษิฐ์ อัศววฒันาพร ผูอ้�านวยการ ท ีเอช 
เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC Thailand  
Arbitration Center) เปิดเผยว่า ที เอช เอ ซี สถาบัน
อนญุาโตตลุาการ ก่อตัง้ขึน้เมือ่วันที ่16 กรกฎาคม 2550 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 
มี วัตถุประสงค ์ เ พ่ือสนับสนุนและส ่ ง เส ริมระบบ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และเป็นสถาบันที่ให้
บริการด้านการประนอมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ  
ที่มีความเป็นอิสระได้มาตรฐานสากล โดยใช้วิธีการ 

Alternative Dispute Resolution (ADR) หรือ การระงับ 
ข้อพิพาททางเลือก ซึ่งการแก้ปัญหาข้อพิพาทแบบทาง
เลือกเป็นชุดของกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และ
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาข้อพิพาท จะต้องได้รับการ
ยินยอมร่วมกันจากทั้ง 2 ฝ่าย ผ่านการเจรจาเพ่ือยุติ 
ข้อพิพาทที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการที่ยอมรับจากภาคธุรกิจ 
ทั่วโลก

การให้บริการของ ที เอช เอ ซี ประกอบด้วย 
1. บริการด้านอนุญาโตตุลาการ ทั้งในประเทศ 

หรือระหว่างประเทศด้วยมาตรฐานระดับสากล
2. บริการการประนอมข ้อพิพาทในทางแพ่ง

และพาณิชย์ ซึ่งเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ 
หรือระหว่างประเทศ ซึง่บริการทัง้สองแบบนี ้ท ีเอช เอ ซี 
จะเข้าไปท�าหน้าทีเ่ป็นผู้อ�านวยความสะดวก และให้บริการ
ในทุกเรื่องที่อยู่ในอ�านาจของ ที เอช เอ ซี เพื่อระงับ 
ข้อพิพาทโดยไม่ต้องขึ้นศาล ท�าให้ผู้รับบริการได้รับ

ที เอช เอ ซี
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ที เอช เอ ซี
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ทางเลือกใหม่ในการลด
ความขัดแย้งทางธุรกิจด้วยการเจรจา

ทางเลือกใหม่ในการลด
ความขัดแย้งทางธุรกิจด้วยการเจรจา
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ประโยชน์ในเร่ือง Save Time ระยะเวลาที่ใช้ใน
กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก จะใช้เวลาน้อยกว่า 
เพราะถูกก�าหนดด้วยข้อบังคับของที เอช เอ ซี ท�าให้
ได้รับผลชี้ขาดเร็วขึ้น Save Cost เนื่องจากผู้ที่อยู่ใน
ต�าแหน่งอนุญาโตตุลาการ และผู้ประนอมข้อพิพาทของ 
ที เอช เอ ซี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากทุกสาขาวิชาชีพ 
และได้ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือเข้ารับต�าแหน่ง ท�าให้สามารถ
วิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขข้อพิพาทที่ใช้ระยะ
เวลาอันสั้น ส่งผลให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

สุดท้าย Save Relationships กระบวนการ
ประนอมข้อพิพาท และกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ที่จะเกิดขึ้น คู่ค้าทั้งสองฝ่ายจะต้องเลือกใช้การระงับ 
ข้อพิพาททางเลือกผ่านกระบวนการนี้ ส่งผลให้ความ 
ขัดแย้งทีอ่าจจะลุกลาม ได้รับการแก้ไขปัญหาด้วยทางออก 
เชิงสร้างสรรค์ ท�าให้เมื่อเลือกใช้กระบวนการระงับ 
ข้อพิพาททางเลือกนี ้เมือ่จบกระบวนการไม่จ�าเป็นจะต้อง
หยดุธรุกจิต่อกนั และยงัสามารถรักษาความสัมพันธ์อนัดี 
ต่อกันได้

“ทัง้นีเ้พ่ือให้การท�างานของ ท ีเอช เอ ซ ีสถาบนั
อนุญาโตตุลาการ มีความคล่องตัวและเข้าถึงกลุ่ม 
ผู้ประกอบการธุรกิจ ที เอช เอ ซี ได้เสนอให้ปรับปรุง
มติคณะรัฐมนตรี เปิดทางให้ใช้อนุญาโตตุลาการ 
ในสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนได้เกือบ 
ทุกประเภท ซึ่งแต่เดิมจะต้องมีการเสนอให้คณะ
รัฐมนตรีพิจารณาอนมุตัเิป็นรายๆ และเหน็ชอบยกเลิก
ข้อก�าหนดดังกล่าว แต่คงไว้เฉพาะที่ให้คณะรัฐมนตรี
ต้องอนุมัติเฉพาะการใช้อนุญาโตตุลาการ ในสัญญา 
ที่ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และสัญญา
สัมปทานทีห่น่วยงานของรัฐเป็นผูใ้ห้สัมปทาน ซึง่เร่ืองนี ้
ถอืเป็นก้าวส�าคญัของ ท ีเอช เอ ซ ีในการทีเ่ข้าไปมบีทบาท 
ต่อภาคธุรกิจมากขึ้น” นายพสิษฐ์ กล่าว 

 

สถานที่ตั้ง
ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

ตั้งอยู่ที่ชั้น 26 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ 
แอท เอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท 
สามารถติดตามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
www.thac.or.th 

โทรศัพท์ 0 2018 1615
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กฎและระเบียบควรรู้
ธรรมรัตน์ รัตนพันธ์

บีโอไอได้มีประกาศส่งเสริมการลงทุนออกมา
หลายฉบบัในช่วงทีผ่่านมา วารสารส่งเสริมการลงทนุ 
จึงขอรวบรวมประกาศที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่าน ดังนี้

1.	ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที	่11/2558	ลงวนัที	่15	ธันวาคม	2558	เร่ือง	มาตรการพิเศษ 
เพื่อเร่งรัดการลงทุน	มีรายละเอียดพอสังเขป	ดังนี้

ผู้ที่มีสิทธิ
- ผู้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
- เป็นกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เงื่อนไขการลงทุน
- ต้องมกีารลงทนุจริงเป็นสัดส่วนต่อเงินลงทนุ (ไม่รวมค่าทีด่นิและทนุหมนุเวยีน) ในขัน้อนมุตัใิห้การส่งเสริม

ตามที่ก�าหนด
- เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ที่ใช้ในการค�านวณสัดส่วนการลงทุนจริง ประกอบด้วย
1) ค่าก่อสร้าง 
2) ค่าเครื่องจักร ค่าติดตั้ง ค่าทดลองเครื่อง 
3) ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดด�าเนนิการ หมายถงึ ค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้บริษัทใหม่ ได้แก่ ค่าเดนิทาง ค่าทนายความ 

ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือบริคณห์สนธิ
4) มลูค่าสินทรัพย์อืน่ๆ หมายถงึ ค่าอปุกรณ์ส�านกังานและค่ายานพาหนะ (เฉพาะกรณีการจัดตัง้บริษัทใหม่)  

ค่าสัมปทาน ค่าประทานบัตร และสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่จ่ายให้กับรัฐ
- ต้องสามารถเร่ิมผลิตหรือเร่ิมให้บริการ และมีรายได้คร้ังแรกจากการผลิตหรือการให้บริการตามโครงการ

ภายในปี 2560
 บริษัทจะต้องยื่นขอแก้ไขโครงการ เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โดยแนบรายละเอียดหลักฐานเพื่อพิสูจน์

สัดส่วนของการลงทุน และหลักฐานการมีรายได้ครั้งแรกจากการผลิตหรือบริการ

ประกาศใหม่ของบีโอไอ
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สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

การลงทุน สิทธิประโยชน์

หากลงทุนจริงตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - วันที่  
30 มิถุนายน 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเงินลงทุน 
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และมีรายได้ภายในปี 2560

ยกเว้นเพิ่มเติม 4 ปี + ลดหย่อนร้อยละ 50
อีก 5 ปี

หากลงทุนจริง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - วันที่ 
30 มิถุนายน 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน 
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และมีรายได้ภายในปี 2560

ยกเว้นเพิ่มเติม 3 ปี + ลดหย่อนร้อยละ 50
อีก 5 ปี

หากลงทุนจริงตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 - วันที่  
31 ธันวาคม 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุน 
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และมีรายได้ภายในปี 2560

ยกเว้นเพิ่มเติม 2 ปี + ลดหย่อนร้อยละ 50
อีก 5 ปี

หากลงทุนจริงไม่ถึงร้อยละ 50 ภายในปี 2559 แต่สามารถ 
เร่ิมผลิตหรือให้บริการ และมรีายได้ภายในปี 2560 ทัง้นี ้ต้อง
ไม่มีรายได้ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ยกเว้นเพิ่มเติม
1 ปี (ส�าหรับพื้นที่ทั่วไป) หรือ

2 ปี (ส�าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน)

หมายเหตุ ทุกกรณีที่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม รวมแล้วต้องไม่เกิน 8 ปี

2.	ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการเป้าหมายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	ดังนี้	

2.1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
ที่ 12/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
กาญจนบุรี

2.2 ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
ที่ 13/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
เชียงราย

2.3 ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 
ที่ 14/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
นครพนม

2.4 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
ที่ 15/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
นราธิวาส

2.5 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
ที่ 16/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย

2.6 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
ที่ 17/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง แก้ไข 
เพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตราด

2.7 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที ่18/2558 ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2558 เร่ือง แก้ไขเพ่ิมเตมิ 
กิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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กรณีกิจการทั่วไปที่อยู่ในข่ายให้การส่งเสริมฯ
และตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กรณีกิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก�าหนด

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี  
แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี 

• หากเป็นกิจการในกลุ่ม A1 หรือ A2 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  
8 ปีแล้ว ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี

• ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50  
เพิ่มอีก 5 ปี

• หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี

สิทธิและประโยชน์เหมือนกัน

• หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกได้ร้อยละ 25  
ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

• ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออก

• อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ

• สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่ภาษีอากร 

2.8 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
ที่ 19/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง แก้ไข 
เพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร

2.9 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
ที่ 20/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง แก้ไข 
เพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้ว

2.10 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
ที่ 21/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง แก้ไข 
เพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสงขลา

2.11 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
ที่ 1/2559 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 เรื่อง แก้ไข 
เพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดกาญจนบุรี

2.12 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
ที่ 2/2559 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 เรื่อง แก้ไข 
เพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย

2.13 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
ที่ 3/2559 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 เรื่อง แก้ไข 
เพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดนครพนม

2.14 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
ที่ 4/2559 ลงวันที่ 10 มกราคม 2559 เรื่อง แก้ไข 
เพ่ิมเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย

เดิมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นสมควร
ก�าหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนทั้งในและนอกนิคม
อุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุนที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 
เร่ือง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยมกีารก�าหนดสิทธปิระโยชน์จ�าแนกเป็น 2 กรณี 
ดังตารางต่อไปนี้
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงได้ก�าหนด 
ประเภทกิจการเป้าหมายในจังหวัดหนองคาย เชียงราย  
กาญจนบรีุ นครพนม และนราธวิาส รวมถงึคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน ได้ก�าหนดประเภทกิจการเป้าหมาย 
เพิ่มเติมในจังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว และ 
สงขลา รายละเอียดของประเภทกิจการเป้าหมายและ 
เง่ือนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 จังหวัด สามารถดูได้จาก 

ประกาศที่กล่าวมาแล้ว ส่วนสิทธิและประโยชน์ต่างๆ  
ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน ที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง  
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
โดยต้องยื่นค�าขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2560 เท่านั้น ประเภทกิจการเป้าหมายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

จังหวัดหนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม และนราธิวาส

13	กลุ่มอุตสาหกรรม
(จ�านวนรวม	62	ประเภทย่อย)

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมฯ	ในพื้นที่

หนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม นราธิวาส

1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง 
และกิจการที่เกี่ยวข้อง    

ใช้สิทธิประโยชน์
ภายใต้มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน 

ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
โดยผ่อนปรน
เงื่อนไขประเภท
กิจการตาม
นโยบาย 
เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

2. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก  
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 

และเครื่องหนัง    

4. การผลิตเครื่องเรือน   
5. อุตสาหกรรมอัญมณี 

และเครื่องประดับ   

6. การผลิตเครื่องมือแพทย์   
7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร 

และชิ้นส่วน  

8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์  

9. การผลิตพลาสติก   

10. การผลิตยา   

11. กิจการโลจิสติกส์    

12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม    

13. กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว    
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จังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ขอให้
ก�าหนดกิจการเป้าหมายเพิ่มเติมอีก 10 ประเภท ยกเว้น
จังหวัดตราดที่ไม่ขอเพิ่มเติม 2 ประเภท คือ กิจการผลิต

โครงสร้างโลหะส�าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
และกิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี้

ประเภทกิจการ ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย นราธิวาส เชียงราย กาญจนบรุี นครพนม

กลุ่มกิจการที่บีโอไอให้การส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน

1. กิจการอบพืชและไซโล          
2. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จาก 

ผลพลอยได้ หรือเศษวัสดุ 
ทางการเกษตร

         

3. กิจการผลิตโครงสร้างโลหะ 
ส�าหรับงานก่อสร้างหรือ 
งานอุตสาหกรรม

  x       

4. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป          

กลุ่มกิจการที่บีโอไอเคยให้การส่งเสริมและเปิดให้การส่งเสริมอีกครั้ง

(ก�าหนดเงื่อนไขให้ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ	ภายในเดือนมิถุนายน	2559)

1. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือ 
ส่วนผสมอาหารสัตว์          

2. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง 
และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
คอนกรีตอัดแรงส�าหรับ 
งานสาธารณูปโภค (ยกเว้น  
การผลิตกระเบื้องมงุหลงัคา 
เซรามกิและการผลิตกระเบือ้ง 
ปูพื้นหรือผนัง)

         

3. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่ง 
ส�าหรับประทินร่างกาย  
เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน  
(ยกเว้นเครื่องส�าอาง)

         

4. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส�าหรับสินค้าอุปโภค เช่น  
บรรจุภัณฑ์พลาสติก

         

5. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือ
กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ   x       

6. กิจการพัฒนาอาคารส�าหรับโรงงาน 
อุตสาหกรรม และ/หรือคลังสินค้า          
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3.	 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที	่ส.2/2558	ลงวนัที	่15	ธันวาคม	2558	เร่ือง	การแก้ไข
เพ่ิมเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน	
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	2/2557

เป็นการเพิ่มเติมประเภทกิจการในหมวด 1, 2, 6  
และ 7 ของบัญชีท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ 
ลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้แก่ 

ประเภท 1.21 กจิการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม 
อาหารสัตว์

ประเภท 2.17 กจิการผลิตวสัดกุ่อสร้างและกจิการ 
ผลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีตอดัแรง ส�าหรับงานสาธารณูปโภค  
(ยกเว้น การผลิตกระเบือ้งมงุหลังคาเซรามกิและการผลิต 
กระเบื้องปูพื้นหรือผนัง)

ประเภท 6.15 กจิการผลิตส่ิงปรุงแต่งส�าหรับประทนิ 
ร่างกาย เช่น สบู ่ยาสระผม ยาสีฟัน (ยกเว้นเคร่ืองส�าอาง) 

ประเภท 6.16 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส�าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ประเภท 6.17 กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือ
กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ

ประเภท 7.24 กิจการพัฒนาอาคารส�าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม และ/หรือคลังสินค้า

4.	 ค�าช้ีแจงส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน	 เร่ือง	 มาตรการพิเศษเพ่ือเร่งรัดการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุที	่11/2558	 
ลงวันที่	8	มกราคม	2559

เพ่ือให้ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ มกีารลงทนุจริงโดยเร็ว  
และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การได้รับ 
สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม ตามประกาศคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทนุ ที ่11/2558 ลงวันที ่15 ธนัวาคม 2558  
เรื่อง มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน 
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ภาวะส่งเสริมการลงทุน
รสสุคนธ์ สังข์วารี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนเมษายน 2559

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ประเภท

กิจการ

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงาน 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร

1 โอโว่ ฟู้ดเทค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สารสกัดจากเปลือกไข่ เช่น 
แคลเซียมและคอลลาเจน

1.11 40.00 10 ชลบุรี

2 เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ 1.17 12.17 30 นครปฐม

3 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำากัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่รุ่นพ่อแม่พันธุ์ 1.5 250.00 112 บุรีรัมย์

4 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำากัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่รุ่นพ่อแม่พันธุ์ 1.5 250.00 112 บุรีรัมย์

5 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำากัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไข่ไก่เชื้อ 1.5 280.00 136 บุรีรัมย์

6 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำากัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไข่ไก่เชื้อ 1.5 420.00 204 บุรีรัมย์

7 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำากัด
(โครงการที่ 3) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไข่ไก่เชื้อ 1.5 420.00 204 บุรีรัมย์

8 บี.ฟูดส์ โปรดักส์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำากัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ส่วนผสมอาหารสัตว์ 1.6 367.90 24 ลพบุรี

9 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกไก่ 1.5 320.00 204 บุรีรัมย์

10 เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล 
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

แป้งแปรรูป
(MODIFIED STARCH)

1.9 300.00 95 นครปฐม

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนเมษายน 2559



INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 65

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ประเภท

กิจการ

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงาน 

(คน)
ที่ตั้ง

11 โรงสีทรัพย์สิริธร จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวสารคัดคุณภาพ 1.14 25.70 15 ยโสธร

12 นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ 1.5 200.00 138 บุรีรัมย์

13 บีอาร์ การเกษตร จำากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงเป็ดเนื้อ 1.5 88.30 16 สิงห์บุรี

14 บีอาร์ การเกษตร จำากัด 
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไข่เป็ดเชื้อ 1.5 85.00 14 ระยอง

15 บีอาร์ การเกษตร จำากัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไข่เป็ดเชื้อ 1.5 100.00 17 เพชรบูรณ์

16 ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม (COMPOUNDED 
RUBBER)

1.16 73.82 74 สระแก้ว

17 ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม (COMPOUNDED 
RUBBER)

1.16 73.82 74 ฉะเชิงเทรา

18 ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำากัด
(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 จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากพืช ผัก ผลไม้ 1.17 47.00 116 สมุทรสาคร

21 กสิณ ฟาร์ม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไก่เนื้อ 1.5.2 62.00 13 สระแก้ว

22 บางกอกแร้นซ์ จำากัด (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

กิจการ

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงาน 

(คน)
ที่ตั้ง

24 บางกอกแร้นซ์ จำากัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เป็ดชำาแหละ และขนเป็ดอบแห้ง 1.9
และ 
1.17

900.00 250 สระแก้ว

25 เจ.พี. ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(1998) จำากัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวสารคัดคุณภาพ 1.14 60.00 83 สุรินทร์

26 เจ.พี. ไรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(1998) จำากัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวสารคัดคุณภาพ 1.14 30.00 68 สุรินทร์

27 ไก่ทองฟาร์ม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไก่เนื้อ 1.5.2 100.00 15 บุรีรัมย์

28 เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากห้องเย็น 1.19 255.00 27 สงขลา

29 รักชัยห้องเย็น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากห้องเย็น 1.19 16.50 116 สมุทรสาคร

30 อำามฤตปาล์มออยล์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำามันปาล์มดิบ 
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.10 600.00 82 ชุมพร

31 ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำามันปาล์มดิบ 
น้ำามันเมล็ดในปาล์มดิบ 
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.10 357.48 96 นครศรีธรรมราช

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน

1 ซองชอล ไฮเทค จำากัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น KNOB
และ KNOB HOLDER 

2.15 39.00 45 ชลบุรี

2 นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม
(ประเทศไทย) จำากัด
(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 
สำาหรับเครื่องจักรกลการเกษตร 
และชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น SEMI 
TRAILER

2.13.2
4.5.2 
และ 
4.8.17

417.00 17 ตาก
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ประเภท

กิจการ

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงาน 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา และอุปกรณ์ขนส่ง

1 วินเบสท์ อินดัสเทรี่ยล
(ไทยแลนด์) จำากัด
(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 จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม เช่น
เครื่องคัดแยกขยะ เครื่องย่อยขยะ
เครื่องอัดก้อนขยะ คัดแยก 
และสายพานลำาเลียงขยะ  
และการซ่อมแซมเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ที่ผลิตเอง

4.2 40.00 32 สุพรรณบุรี

2 เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

จักรเย็บผ้า เช่น OVERLOCK 
MACHINE และอุปกรณ์หรือ 
ชิ้นส่วนสำาหรับจักรเย็บผ้า เช่น 
THRAED TENSION ASSY และ 
NEEDLE THREADER ASSY

4.2 193.90 55 ลำาพูน

3 เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

จักรเย็บผ้า เช่น MULTI NEEDLE 
EMBROIDERY MACHINE 
และอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนสำาหรับ
จักรเย็บผ้า เช่น HOUSING ASSY 
และ NEEDLE CASE ASSY

4.2 83.80 27 ลำาพูน

4 สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นหลังคาเหล็ก 
(เคลือบสีและไม่เคลือบสี)

4.1.3 1.32 87 สมุทรปราการ

5 สิงห์โปร จำากัด (ร่วมทุนญี่ปุ่น - 
ไต้หวัน - สหรัฐอเมริกา)

เครื่องตัดหญ้า 4.5.2 20.00 29 ระยอง

6 ไปป์ โคทติ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด
(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

กิจการ

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงาน 

(คน)
ที่ตั้ง

7 ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด 
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
อุปกรณ์จับยึดแม่พิมพ์
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 
ชิ้นส่วนโลหะ
และชิ้นส่วนยานพาหนะ

4.2
4.3
และ 
4.10

165.10 38 ชลบุรี

8 เบทส์ แอนด์ ฟาสท์โมล์ด 
เทคโนโลยี จำากัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

4.2 36.60 63 ชลบุรี

9 เฮอิฮัทสึ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ 
เช่น SNAP RING 

4.8.17 60.00 12 ชลบุรี

10 นายณรงค์ โลหิตคุปต์ 
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
สำาหรับรถจักรยานยนต์
เช่น CYLINDER HEAD 
ASS’Y และ GEAR BOX 

4.10 110.00 30 ฉะเชิงเทรา

11 ไอซิน เคมีคอล (ประเทศไทย) 
จำากัด (หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ
เช่น CLUTCH DISC

4.8.17 415.00 29 ระยอง

12 สยามโมลด์ อินดัสเตรียล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

4.2 25.00 9 ปราจีนบุรี

13 เอคโค่ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ 4.5 41.50 7 พระนครศรีอยุธยา

14 เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำากัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - จีน - สิงคโปร์)

ยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ 

4.8.4 55.90 248 ชลบุรี

15 เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
(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) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ 
เช่น GAS GENERANT

4.8 941.00 103 ปราจีนบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ประเภท

กิจการ

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงาน 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

1 ซี โบ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนประกอบเครื่องรับโทรทัศน์
เช่น OPENCELL 

5.4.17 600.00 15 ชลบุรี

2 เนเด็ค (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

BASE PLATE สำาหรับ
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 จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 34.10 220 กรุงเทพฯ

5 สไมล์โฟกัส (ประเทศไทย) จำากัด 
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 16 กรุงเทพฯ

6 MR. DAVID SEOHYONG JOU
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - สหรัฐฯ)

ซอฟต์แวร์ 5.7 12.70 24 กรุงเทพฯ

7 MR. KASPER NYGAARD 
RASMUSSEN
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 6.24 7 กรุงเทพฯ

8 เนเวอร์ซิทอัพ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.77 10 นนทบุรี

9 จิซทิกซ์ จำากัด
(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) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แผ่นวงจรพิมพ์ 
(PRINTED CIRCUIT BOARD)

5.5 3,000.00 561 ปราจีนบุรี

13 ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) 
จำากัด (ร่วมทุนเคย์แมน - สหรัฐฯ)

INTEGRATED CIRCUIT (IC),
IC TESTING, SAWED DICE 
หรือ WAFER TESTING 

5.5 6,077.60 1,649 ฉะเชิงเทรา
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ประเภท

กิจการ

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงาน 

(คน)
ที่ตั้ง

14 มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น HIGHT VOLTAGE 
CAPACITOR 

5.5 1,470.30 81 ลำาพูน

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

1 เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

สารเคมีสำาหรับอุตสาหกรรม 
เช่น RUBBER RELEASE 
AGENT, RUBBER ADDITIVES 
และ PRE-DISPERSED 
PLOYMERBOUND ADDITIVIES
และยางผสม (COMPOUNDER 
RUBBER)

6.1
และ 
1.14.1

80.00 54 ระยอง

2 โพลีมาเทค (ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนฮ่องกง - ญี่ปุ่น)

THERMAL CONDUCTIVE 
GREASES

6.1 40.00 10 พระนครศรีอยุธยา

3 ทีพีไอ โพลีน จำากัด (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) จำากัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

สารเติมแต่ง (ADDITIVIES) 6.1 11.40 14 ประจวบคีรีขันธ์

6 นายชาญ เสนีย์นันท์ 
(ร่วมทุนไทย - จีน)

COATED PAPER 6.15 235.00 82 สมุทรสาคร

7 อุตสาหกรรม วินิลเทค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

COMPOUNDED PLASTICS 6.12 40.50 69 สมุทรปราการ

8 ดี.เอ อ็อกซิเจน แพลนท์ จำากัด
(หุ้นเคย์แมนทั้งสิ้น)

ก๊าซออกซิเจน 6.1 59.99 11 ปราจีนบุรี

9 พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - ต่างชาติ)

COMPOUNDED RESIN 6.12 686.80 68 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ประเภท

กิจการ

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงาน 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค

1 ซันเคียว คาเนฮิโร (ประเทศไทย) 
จำากัด (หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 4.20 4 พระนครศรีอยุธยา

2 วายเคเค เอพี (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 3.80 2 กรุงเทพฯ

3 เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น 
(ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - มาเลเซีย)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 40.00 17 กรุงเทพฯ

4 ไทยโพลิเอททิลีน จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก

7.11 47.90 5 ระยอง

5 MR. TAKAKAZU MORI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 5.00 12 ชลบุรี

6 สยามปาร์ค เร็คครีเอชั่น จำากัด
(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)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 7 กรุงเทพฯ

9 ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 
จำากัด (หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 4.60 10 ระยอง

10 ทีดีเค (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 1.50 22 กรุงเทพฯ

11 เจล สเตรง จำากัด
(ร่วมทุนอินเดีย - อังกฤษ)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 8.00 5 กรุงเทพฯ

12 อันริทสึ อินพีวิส (ประเทศไทย) 
จำากัด (หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 1.30 5 ชลบุรี

13 ไบเออร์ โฮลดิ้ง 
(ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนอังกฤษ - เยอรมนี)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 41.20 53 กรุงเทพฯ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ประเภท

กิจการ

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงาน 

(คน)
ที่ตั้ง

14 ชิโยดะกูมิ เอเชีย-แปซิฟิค จำากัด
(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 
จำากัด (หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

โรงแรม 7.23.1 161.00 32 ยะลา

19 สยามเจมส์ มิวเซี่ยม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม

7.22.4 412.00 35 กรุงเทพฯ

20 ซีบีอี (ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 1.20 6 กรุงเทพฯ

21 นางสาวคณิศร ชัยชิตาทร
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 12.00 12 กรุงเทพฯ

22 นายสมพัฒน์ คงสำาราญ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3 400.00 16 ไม่ระบุที่ตั้ง

23 ร่วมกำาลาภพาวเวอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
และไอน้ำา

7.1 1,000.00 90 ลำาพูน

24 ทุ่งบัว เพาเวอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงจากขยะ 7.1 1,250.00 28 นครปฐม

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม 27,173.33 7,676






