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ประเทศไทยช่วงเวลานี้ นอกจากจะเผชิญสถานการณ์ โควิด -19 ท่ีระบาด
แพร่กระจายทัว่ประเทศ ตามมาด้วยสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดท่ีร้ายแรง แพร่ระบาดได้รวดเร็ว
กว่าเดิมแล้ว หลายจังหวัดของประเทศไทยยังต้องเจอกับวิกฤตสถานการณ์น า้ท่วม 
โดยเฉพาะทางเขตพื้นท่ีภาคใต้ท่ีได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนและพื้นท่ีท ามาหากิน
ได้รับความเสียหาย ข้าวของเคร่ืองใช้ เคร่ืองมือท างานก็ลอยหายไปกับสายน า้ 

นอกจากนั้น สถานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานท่ีกิจการขององค์กร
ท้องถิ่น ได้แก่ สหกรณ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน โครงการผลิตสินค้าท้องถิ่น ท่ีเป็นแหล่ง
ศูนย์กลางกระจายสินค้าชุมชน และแหล่งรายได้ส าคัญของหลายครัวเรือนในชุมชนนัน้ๆ 
ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนไปด้วย

ด้วยเหตุนี ้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จึงได้เชิญชวน
ให้ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพร่วมช่วยเหลือองค์กรท้องถิ่นผ่านมาตรการเศรษฐกิจ
ฐานราก ในการสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบองค์รวม เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วม และเร่งฟ้ืนฟูแหล่งรายได้ให้กับชุมชน โดยสนับสนุนเงินทุน เทคโนโลยี 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส าหรับช่วยบริหารจัดการน ้า เช่น การก่อสร้างและซ่อมแซม
ฝายชะลอน า้ การสร้างพนังกัน้น า้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะสามารถแก้ไขปัญหาน า้ท่วม
ในชุมชนท้องถิน่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถช่วยด้านภัยแล้งได้อีกด้วย

โดยผู้ประกอบการท่ีจะขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการเศรษฐกิจฐานราก 
สามารถน าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นมาขอรับสิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 120 ของเงินสนับสนุน และ
ยังได้รับสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ โดยมีเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ตามท่ีบีโอไอก าหนด ซ่ึงสามารถ
สอบถามเพิม่เติมได้ท่ี ศูนย์บริการลงทุน โทรศพัท์ 0 2553 8111 หรือ www.boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีมีศกัยภาพ มีความพร้อม
ในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต ด้วย
บริการท่ีดี สะดวก และรวดเร็ว ผ่านการให้บริการแบบออนไลน์ของสมาคม พร้อมด้วย
บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวทางการลดความติดขัดในการปฏิบัติงานให้กับผู้ประกอบการ
ท่ี เกิดปัญหาระหว่างการใช้งานระบบบริการของสมาคม ผ่านบริการ Customer 
Support Unit : CSU โทรศพัท์ 0 2666 9449 กด 1 ทางเฟซบุ๊ก และไลน์ ตลอดจน
การให้บริการด้านหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาท่ีครอบคลุมการบริหารจัดการองค์กร
โ ด ยรวม  ผู้ ท่ี ส น ใ จ ส าม ารถดู ร าย ล ะ เ อี ย ดห ลั ก สู ต ร แล ะ เ ลื อ ก ลง ท ะ เ บี ย น
เพื่อสมัครร่วมสัมมนาได้ทาง http://icis.ic.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่ม เติม
ได้ท่ี โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 3 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสมาคม
ได้ทาง www.ic.or.th
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ประกอบร่างสร้าง Metaverse

ผลักดันผู้ประกอบการ
ช่วยองค์กรท้องถิน่กู้วิกฤตภัยน า้ท่วม
ผ่านมาตรการเศรษฐกิจฐานราก

“เลือกรับรู้” (เสพ) เพ่ือชีวิตที่ราบร่ืน

อัพ Skill บุคลากรสู่การท างาน 
Work Hard – Work Fast – Work Smart

บรรณาธิการ



มยุรีย์ งามวงษ์

mayureen@ic.or.th

ช่วยองค์กรท้องถิ่น
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ผลักดันผู้ประกอบการ

กู้วิกฤตภัยน ้าท่วม ผ่านมาตรการเศรษฐกิจฐานราก

จากสถานการณ์น า้ท่วมในหลายพืน้ท่ี โดยเฉพาะทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลเสียหายอย่างมากต่อประชาชน 
ทั้งด้านทรัพย์สิน การท ามาหารายได้และขาดแคลน
ส่ิงอุปโภคและบริโภค อีกทัง้การส่งผลกระทบต่อกิจการของ
องค์กรท้องถ่ิน ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาส าคัญของรายได้
ท่ีประชาชนในท้องถ่ินได้รับเพื่อมาจุนเจือครอบครัว

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ
หน่วยงานก ากับดูแลด้านการส่งเสริมการลงทุนทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาและความ
เดือดร้อนของประชาชน จึงได้กระตุ้น เชิญชวนและสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพพร้อมเข้าร่วมช่วยเหลือ
องค์กรท้องถ่ินผ่านมาตรการเศรษฐกิจฐานรากของบีโอไอ 
ในการช่วยสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
แบบองค์รวม เพื่อแก้ไขปัญหาน า้ท่วมรวมถึงสถานการณ์
ภัยแล้ง และเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้กับกิจการขององค์กรท้องถ่ิน

โดยช่วยสนับสนุนด้านเงินทุน เทคโนโลยี เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ส าหรับช่วยบริหารจัดการน า้ ซ่ึงสามารถด าเนินการ
ได้หลายรูปแบบตามสภาพพื้นท่ีแต่ละชุมชน เช่น การ
ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน า้ การขุดบ่อเพื่อกักเก็บน า้ 
การสนับสนุนการสร้างพนังกั้นน า้ การลงทุนและขุดเจาะ
แหล่งน า้บาดาล การติดตัง้ระบบบ าบัดน า้เสียเพื่อน ากลับมา
ใช้ใหม่ (Wasterwater Recycle Plant) การน าเทคโนโลยี
การบ าบัดแบบ Reverse Osmosis (RO) มาติดตัง้ในชุมชน 
เป็นต้น ทั้งหมดข้างต้นสามารถแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและ
ภัยแล้งในชุมชนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นร้อยละ 120 ของเงินสนับสนุน แล้วแต่กรณี โดย
โครงการท่ีสามารถขอรับการส่งเสริมตามมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากนัน้สามารถแบ่งได้
เป็น 2 กรณี ได้แก่

กรณีที่ 1 โครงการท่ีด าเนินการอยู่แล้วไม่ว่าจะได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนหรือไม่ก็ตาม จะต้องอยู่ในประเภท
กิจการท่ีบีโอไอประกาศให้การส่งเสริมการลงทุนอยู่ใน
ปัจจุบัน หรือโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมอยู่ เดิมแต่
สิทธิและประ โยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงิน ได้
นิติบุคคลสิน้สุดลงแล้ว หรือเป็นโครงการท่ีไม่ได้รับสิทธิ
และประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรณีที่ 2 โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน
อยู่เดิม โดยสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ยังไม่สิน้สุดลง หรือเป็นโครงการลงทุนใหม่ท่ียื่นขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงจะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทัง้นี้ โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม
มาตรการเศรษฐกิจฐานราก สามารถขอรับสิทธิและ
ประโยชน์ตามมาตรการอื่นได้

ผู้ประกอบการท่ีจะขอรับสิทธิและประโยชน์ตาม
มาตรการเศรษฐกิจฐานราก สามารถน าค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
จากการสนับสนุนองค์กรท้องถ่ินมาขอรับสิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 120 
ของเงินสนับสนุน หรือเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ซ่ึงนอกจากการช่วยเหลือด้านภัยน า้ท่วมท่ีองค์กร
ท้องถ่ินก าลังเผชิญอยู่แล้วนัน้ การเชิญชวนผู้ประกอบการ
ให้ร่วมสนับสนุนท้องถ่ิน ยังเป็นการเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ให้กับกิจการขององค์กรท้องถ่ิน โดยการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต และการ
บริการขององค์กรท้องถ่ิน ทัง้ในกิจการด้านการเกษตร
และเกษตรแปรรูป กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเบาและ
กิจการท่องเท่ียวชุมชน อีกด้วย

โดยผู้ประกอบการท่ีสนใจขอรับส่งเสริมการลงทุน 
สามารถสอบถามเพิ่มเ ติมได้ ท่ี ศูนย์บริการลงทุน 
โทรศัพท์ 0 2553 8111 อีเมล head@boi.go.th หรือ 
www.boi.go.th

ข้อมูลจาก: https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=129585 , https://www.bangkokbiznews.com/business/968015



0 2666 9449 โดยติดต่อสมาคม ดังนี้ 

ตั้งแต่ วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานของสมาคม

Customer Support Unit : CSU

ให้ค าปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT และ RMTS

กด 1 csu@ic.or.th

ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2 -

- ย่ืนรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร

- ขอ username/password ic online, eMT online

- ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ ,ยกเลิกการตัดบัญชี, ตรวจสอบสถานะใบขนสินค้าพื่อขอขยายเวลา

บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3

สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ

บริการฝึกอบรม

บริการ Counter Service

- บริการคีย์ขอ้มูลเครือ่งจกัร วัตถุดิบและช่างฝีมอื :

- บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดบิ :

- บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ : 

cus_service@ic.or.th

icis@ic.or.th

counterservice@ic.or.th

bis_data@ic.or.th

bis_center@ic.or.th

ด้านการช าระเงิน กด 4

- การส่งหลักฐานการช าระเงิน

- บริการอื่นๆ ทางการเงิน 

payment@ic.or.th

finance@ic.or.th

ส านักงานสาขาชลบุรี กด 5 ic-chonb@ic.or.th

ส านักงานสาขา นครราชสีมา กด 6 ic-korat@ic.or.th

ส านักงานสาขา เชียงใหม่ กด 7 ic-chmai@ic.or.th
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3. Emergent user behavior ไม่ถูกจ ำกัดพฤติกรรม
และรูปแบบกำรใช้งำน มีควำมยืดหยุ่นมำกขึน้ เหมือนกำร
เล่นเกมในโลกจริง ที่เรำอำจจะหยุดพักชัว่ครำว ไปท ำ
อย่ำงอื่นก่อน แล้วค่อยกลับมำเล่นใหม่ โดยที่ผู้เล่นฝ่ำย
ตรงข้ำมก็จะหยุดเกมนัน้ แล้วนัดกลับมำเจอกันพร้อมเริ่ม
เล่นกันใหม่ต่อจำกเกมเดิมที่ค้ำงไว้

Bernard Marr นั กอนำคตศำสตร์  ผู้น ำทำ ง
ควำมคิด และผู้มีอิทธิผลคนหนึ่งในวงกำรธุรกิจและ
เทคโนโลยี ผู้ซ่ึงเขียนต ำรำขำยดีกว่ำ 20 เล่ม ได้อธิบำย
ขยำยควำมถึงองค์ประกอบบำงส่วนที่มำรวมกันเพื่อสร้ำง
จักรวำลเสมือนจริง (จักรวำลนฤมิต) ไว้ดังนี ้

Metaverse
ประกอบร่ำงสร้ำง

4. Mature tech that gives a great user
experience เทคโนโลยีชัน้สูงที่ให้ประสบกำรณ์แก่ผู้ใช้งำน
ที่เย่ียมยอด ไม่ว่ำจะเป็นเทคโนโลยีด้ำนภำพ ด้ำนเสียง 
ด้ำนกำรเงิน และด้ำนควำมปลอดภัย แน่นอนโครงสร้ำง
พื้นฐำนและเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตจะต้องแรงเร็วและมี
ประสิทธิภำพสูงมำกเช่นกัน รวมไปถึงกำรสร้ำงฝำแฝด
ดิจิทัล สิ่งที่เรำมีในโลกจริงจะถูกสร้ำงขึน้ให้มีในโลกเสมือน
เช่นกัน อำทิ รถยนต์ อำคำรบ้ำนเรือน 

แม้ว่ำแนวคิดเรื่อง Metaverse จะมีมำระยะหน่ึง
แล้ว แต่ตอนนี้ต้องขอบคุณกำรสนับสนุนและผลักดัน
อย่ำงจริงจังจำกทัง้ Facebook และ Microsoft ท่ีท ำให้
คนทั่วโลกมีควำมสนใจเพิ่มขึ้น โดย Mark Zuckerberg 
อธิบำยค ำว่ำ Metaverse ว่ำ “อินเทอร์ เ น็ต ท่ีคุณ
อยู่ภำยในมัน เป็นมำกกว่ำเพียงแค่เรำดูหรือเห็น เหมือน
ท่ีเป็นอยู่ในทุกวันนี”้ และด้วยพัฒนำกำรควำมก้ำวหน้ำ
ของเทคโนโลยีดิ จิ ทัล ในปัจจุบันจะท ำ ใ ห้ มันเป็นจริง
ได้อย่ำงรวดเร็วขึน้
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1. Avatar อวำตำร์จะเป็นภำพสำมมิติของผู้เล่น
หรือผู้ ใช้งำนใน metaverse ผู้ ใช้งำนจะสร้ำงอวำตำร์
ประจ ำตัวเองและปรับแต่งเองได้ ไม่ต่ำงจำกกำรท ำผมและ
แต่งตัวในโลกจริง โดยสำมำรถใช้ลักษณะทำงกำยภำพและ
บุคลิกภำพในแบบที่ต้องกำรได้ อวำตำร์สำมำรถจะโต้ตอบ
กับผู้ใช้งำนคนอื่นๆ ได้

2. Moving seamlessly between different
component กำรเคลื่อนย้ำยไปมำระหว่ำงองค์ประกอบ
ต่ำงๆ ได้อย่ำงรำบรื่นไร้รอยต่อ ในขณะที่เรำใช้งำน App 
ต่ำงๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ในทุกวันนี้ เรำจะเริ่มเห็นกำร
เคล่ือนย้ำยตัวเองข้ำมแพลตฟอร์มแต่ยังอำจจะจ ำกัดอยู่
ในแพลตฟอร์มที่พัฒนำโดยบริษัทเดียวกันเท่ำนัน้ แต่ใน
อนำคตกำรเคล่ือนย้ำยข้ำมแพลตฟอร์มจะเป็นจริงมำกขึน้ 
เพื่อขยำยควำมสำมำรถให้ใกล้เคียงที่จะก่อรูปแปลงร่ำงได้
ใน metaverse ไม่ว่ำจะเป็นกำรจับจ่ำยซื้อสินค้ำ เล่นเกม 
หรือชมคอนเสิร์ต 

5. Interoperability กำรท ำงำนร่วมกัน ในทุกวันนี้
แม้จะมีร้ำนค้ำในโลกดิจิทัล แต่อำจจะยังจ ำกัดรูปแบบกำรใช้
งำนในแพลตฟอร์มต่ำงๆ กำรท ำงำนข้ำมแพลตฟอร์ม
ยังไม่เกิดขึน้ แต่เมื่อไรที่ข้ำมกันไปมำได้ ก็ไม่ต่ำงจำกกำรที่เรำ
ถือบัตรใบเดียว แต่สำมำรถเดินทำงได้ทั ้งรถประจ ำทำง 
รถไฟธรรมดำ รถไฟฟ้ำ (บนดินและใต้ดิน) เครื่องบิน เรือ 
หรือรถทัวร์

ภำพกำรประชุมเสมือนจริง ท่ีอวำตำร์ท ำหน้ำท่ีแทนตัวตนในโลกจริง
เนือ้หำกำรประชุมและข้อสรุปเกิดขึน้จริงและน ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง>>



นอกเหนือจำกเทคโนโลยี โมเดล 3 มิติ (3D 
modeling) ที่น ำมำใช้งำนกันอย่ำงแพร่หลำยในวงกำร
เกม ภำพยนตร์ และเอนิเมชัน่แล้ว มันยังสำมำรถท ำให้
เหมือนมีชีวิตได้มำกกว่ำเพื่อควำมบันเทิง เมื่อผนวก
ด้วย เทคโนโลยี เสมือนจริง (Reality Technology) 
หนึ่งในเทคโนโลยีส ำคัญและถือว่ำเป็นแก่นแกนหลักของ
กำรสร้ำงจักรวำลใหม่ในโลกดิจิทัล เพรำะสำมำรถท ำให้
วัตถุหรือสภำพแวดล้อมสำมมิติแบบดิจิทัลที่ออกแบบ
และสร้ำงขึ้นจำกเทคโนโลยีโมเดล 3 มิติมี ชีวิตและ
มี ปฏิ สั มพั น ธ์ กั บคน แบบสมจ ริ ง ห รื อ ใ ก ล้ เ คี ย ง
ควำมเป็นจริงมำกที่สุด

จุดอ่อนและข้อจ ำกัด – แม้ว่ำโลกเสมือนที่สร้ำงขึน้
นี ้จะเป็นอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับนักออกแบบและผู้สร้ำงสรรค์
อยำกจะจินตำกำรและผลิตขึน้เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำร
หรือวัตถุประสงค์ใดก็ตำม แต่ด้วยสภำพที่ผู้สวมใส่ชุดสวมหัว
ครอบตำไม่สำมำรถจะมองเห็นสภำพแวดล้อมจริงได้ 
ท ำให้ผู้ใช้งำนต้องจ ำกัดตัวเองอยู่กับที่ คือ ยืนหรือนั่ง 
อำจจะขยับเขยือ้นเคล่ือนตัวได้บ้ำงเล็กน้อย แต่ก็อยู่ในกรอบ
จ ำกัดมำกๆ เพรำะมีควำมเป็นไปได้ที่ผู้สวมใส่จะเกิดอำกำร
เวียนหัวหรือเสียกำรทรงตัว นี่เองจึงท ำให้ VR จึงมีกำร
ประยุกต์ใช้งำนได้ไม่กว้ำงขวำงมำกนัก และมีกำรใช้งำนมำก
ในอุตสำหกรรมเกมเป็นส่วนใหญ่ อีกทัง้ไม่สำมำรถใช้งำน
ต่อเนื่องได้เป็นเวลำนำน1. เทคโนโลยีควำมจริงเสริม (Augmented

Reality – AR) เป็นกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำสร้ำง
ภำพวัตถุที่ไม่มีอยู่จริง ณ ที่แห่งนัน้ แต่ให้มำปรำกฏ
สู่สำยตำของคนเสมือนเสกขึน้มำได้อย่ำงไม่น่ำเช่ือ ท ำให้
โลกจริงที่เรำอยู่แต่ขำดอะไรบำงอย่ำงไปได้ส่วนเสริม
เติมเต็มขึ้นมำให้ดูเสมือนสมบูรณ์มำกขึ้น และแน่นอน
ยังคงใช้เทคโนโลยีกำรสร้ำงภำพจำกโมเดล 3 มิติ ขึน้มำ
ซ้อนทับกับสภำพแวดล้อมจริง ที่ส ำคัญผู้ใช้งำนสำมำรถ
เดินไปส่องไป หมุนตัว หันซ้ำยหันขวำ ต ำแหน่งของ
วัตถุเสมือนก็จะเปล่ียนไปตำมต ำแหน่งที่ตัง้ของผู้ใช้งำน
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จุดอ่อนและข้อจ ำกัด – แม้ว่ำจะท ำให้โลกจริง
จำกสำยตำของคนมีส่วนเสริมเติมเต็มจำกภำพวัตถุ
เสมือน แต่ผู้ใช้งำนจะต้องมองผ่ำนจอแสดงผลที่มำ
จำกเลนส์ของกล้อง กำรควบคุมสัง่งำน หมุนซ้ำยหมุนขวำ
ลำกจับวำง หรือปฏิสัมพันธ์อื่นใดที่จะมีกับวัตถุเสมือน
ดังกล่ำวยังต้องกระท ำผ่ำนจอสัมผัส ไม่ว่ำจะเป็น 
Smart Phone หรือ Tablet เพรำะถ้ำเรำมองออกไป
โดยไม่ผ่ำนจอแสดงผล ก็จะไม่เห็นวัตถุดังกล่ำว

2. เทคโนโลยีควำมจริงเสมือน (Virtual Reality 
– VR) เป็นกำรจ ำลองภำพดิจิทัลขึ้นมำท ำงำนคู่ขนำน
กับโลกแห่งควำมเป็นจริง ไม่ว่ำจะสภำพแวดล้อมหรือ
วัตถุต่ำงๆ ล้วนเป็นภำพที่เรนเดอร์ขึน้ให้ท ำงำนภำยใต้
ชุดค ำสัง่ (Coding) ที่ช่วยสร้ำงปฏิสัมพันธ์และตอบสนอง
กับผู้ใช้งำนได้ผ่ำนอุปกรณ์สวมใส่ที่ปิดกัน้สำยตำของ
ผู้สวมออกจำกโลกกำยภำพที่เป็นจริง อำทิ Oculus 
Rift หรือ HTC Vive และแบรนด์อื่นๆภำยใต้ช่ือเรียก
สัน้ๆเข้ำใจง่ำยๆ ว่ำ แว่นวีอำร์ (VR Glasses) ดังนัน้
อุปกรณ์สวมหัวครอบตำนัน้จะต้องปิดผนึกแน่นสนิท 
เพื่อที่จะให้ผู้สวมใส่ตัดขำดหรือเสมือนหลุดเข้ำไปในอีก
โลกหนึ่ง โลกที่ไม่มีอยู่จริง (โลกแห่งจินตนำกำร) ซ่ึงเป็น
โลกที่สร้ำงขึน้โดยมนุษย์ (Virtual World)

3. เทคโนโลยีควำมจริงผสม (Mixed Reality –
MR) ด้วยจุดเด่นของ AR ที่ผู้ใช้งำนสำมำรถจะเดิน หัน ก้ม 
เงย และมองเห็นสภำพแวดล้อมรอบข้ำงที่เป็นโลกจริงได้
ไม่ต่ำงจำกกำรใช้ชีวิตปกติ เพียงแต่มีวัตถุเสมือนที่สร้ำง
ภำพขึ้นจำกดิจิทัลเข้ำมำเสริมเติมเต็ม มำช่วยลดจุดอ่อน
ข้อด้อยของ VR ที่ผู้ใช้งำนไม่สำมำรถเคล่ือนย้ำยตัวไปที่อื่นได้
(เหมือนโดนผูกผ้ำปิดตำไว้) แล้วน ำจุดเด่นของ VR ที่
ผู้ใช้งำนสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุเสมือนได้โดยตรง 
ไม่ต้องผ่ำนกำรจิม้หน้ำจอสมำร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตซ่ึงเป็น
จุดอ่อนข้อด้อยของ AR ท ำให้เทคโนโลยีควำมจริงผสม 
(MR) เสมือนเป็นลูกผสม (Hybrid) ที่ผู้ใช้งำนต้องสวมแว่น
เพื่อให้มองเห็นวัตถุเสมือนแต่เป็นแว่นใสไม่ต่ำงจำกแว่นตำ
ธรรมดำทั่วไป และสำมำรถหยิบจับสัมผัสวัตถุเสมือนได้โดย
ไม่ต้องผ่ำนหน้ำจอ ท ำให้โลกเสมือนที่เหมือนเป็นโลกคู่ขนำน
กับโลกกำยภำพที่เป็นจริง กลำยเป็นโลกที่ผสมผสำนรวมกัน
เป็นชิน้เดียว 
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นอกเหนือจำกกำรสร้ำงภำพดิจิทัลผ่ำนเทคโนโลยี
เสมือนจริงที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้ว เทคโนโลยีเสียงดิจิทัล 
(Digital Sound Technology) ที่ช่วงหลังมีกำรพัฒนำอย่ำง
ก้ำวกระโดดให้สมจริงมำกขึ้น เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะช่วย
ท ำให้ metaverse หรือจักรวำลนฤมิต มีควำมสมจริงมำก
ยิ่งขึ้น จำกในอดีตที่เทคโนโลยีด้ำนเสียงมักจะมุ่งเน้นไปที่กำร
ท ำให้เสียงมีควำมสดใสไร้สัญญำณรบกวน (Low or Less 
noise) ผ่ำนวงจรกรองสัญญำณ (Noise filter) และกำร
ขับสัญญำณเสียงออกมำให้ครบทุกย่ำนเสียง เมื่อฟังเพลงจะ
ท ำให้ เรำได้ยินเสียงเครื่องดนตรี ได้ครบทั ้งย่ำนเบสที่ เ ป็น
เสียงต ่ำ เสียงร้องในย่ำนเสียงกลำง และเสียงเครื่องดนตรี
บำงชิ้นที่มีเสียงสูงแหลม ผนวกกับกำรแยกสัญญำณเสียง
ซ้ำยขวำ (Stereo) ระบบเซอร์รำวด์รอบทิศทำง (Surround)
ซ่ึงมักมีล ำโพงอย่ำงต ำ่ 3 ต ำแหน่ง

ภำพประกอบ แสดงให้เห็นกำรประยุกต์ใช้งำน
ของช่ำงเทคนิคในงำนด้ำนอุตสำหกรรม ที่สำมำรถ
หยิบจับสัมผัส หรือมองไปที่ชิน้ส่วนเครื่องจักรกลจริง 
และมีข้อมูลเก่ียวกับชิ้นส่วนนัน้คือมำประกอบให้เห็น
ผ่ำนแว่นตำอัจฉริยะ HoloLens2 นอกจำกนั ้นยัง
สำมำรถน ำมำใช้ในกำรฝึกอบรมพนักงำนที่หน้ำงำน
จริง (on-the-job Training หรือ OJT) รวมไปถึงกำร
ให้ค ำปรึกษำระยะไกล (Tele-consulting) ในกรณีที่มี
ปัญหำซบัซ้อนหรือยำกเกินกว่ำที่ช่ำงประจ ำโรงงำนจะ
แก้ไขได้ ภำพที่มองผ่ำนแว่นตำของช่ำงประจ ำโรงงำน 
จะเป็นภำพเดียวกับผู้เ ช่ียวชำญจำกบริษัทที่ผลิต
เครื่องจักร สำมำรถจะให้ค ำแนะน ำในกำรถอดประกอบ
และซ่อมบ ำรุงได้จำกระยะ ไกลที่ ใดก็ ไ ด้ ในโลกผ่ำน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ย่นระยะเวลำและไม่ต้อง
หยุดเครื่องจักรนำนเพื่อรอผู้เช่ียวชำญมำให้บริกำร
ถึงที่ อีกทัง้ยังประหยัดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยไปได้อย่ำงมำก

แต่เทคโนโลยีด้ำนเสียงใหม่ 2 อย่ำง ที่เปิดตัวมำในช่วง
ทศวรรษนี้เป็นองค์ประกอบส ำคัญมำกที่จะช่วยท ำให้ภำพ
ทั ้งจริงและเสมือนที่ เรำมองเห็นนั ้น มีควำมสมจริงมำก
ยิง่ขึน้ไปอีกก็คือ

4. เทคโนโลยีควำมจริงขยำย (eXtended Reality
– XR) ถ้ำ AR + VR เท่ำกับ MR แล้ว XR ก็เป็นส่วนขยำย
ควำมสำมรรถของ MR ให้กว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้นไปอีก เป็น
เทคโนโลยีเสมือนจริงที่ผสมผสำนหลำกหลำยมิติเข้ำด้วยกัน 
ไม่ว่ำจะเป็นสภำพแวดล้อมในโลกจริง สภำพแวดล้อมในโลก
เสมือน รวมถึงกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และสิ่งของ
ต่ำงๆ นอกจำกนัน้ยังผนวกเอำเทคโนโลยีอื่นๆเข้ำมำร่วมด้วย 
แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวคิดดังกล่ำวยังเพิ่งเริ่มต้นและยังไม่เห็น
ภำพที่ชดัเจนมำกนัก

• ระบบเสียง Spatial Audio หรือระบบเสียงตำม
ต ำแหน่ง โดยน ำระบบเสียงรอบทิศทำงไม่ว่ำจะเป็น 5.1 หรือ 
7.1 แชนแนล หรือ Dolby Atmos มำจ ำลองใช้งำนกับหูฟัง 
เรำจะสำมำรถทดลองฟังได้จำกแบรนด์เครื่องเสียงชัน้น ำ 
แต่ที่คนส่วนใหญ่รู้จัก อำทิ Apple หรือ Sony ซ่ึงกำรที่เรำ
ได้ยินเสียงตำมต ำแหน่งของเสียงที่ส่งออกมำจริง เป็นผลให้
เมื่อผู้ฟังหมุนตัวเสียงไม่ได้หมุนตำมแต่ยังคงอยู่ในทิศทำงเดิม 
เสมือนกับชีวิตจริงที่ เรำได้ยินเสียงรอบข้ำงตำมต ำแหน่ง
ของแหล่งเสียงนัน้ๆ

• ระบบเสียง 360 Reality Audio หรือระบบถ่ำยทอด
เสียงแบบ 360 องศำ ที่ใช้เทคโนโลยี Object-based Spatial 
Audio น ำเสนอครั ้งแรกในงำน CES 2019 โดยบริษัทโซนี่ 
แม้ว่ำไฟล์เสียงและระบบกำรบันทึกเสียงของค่ำยเพลงต่ำงๆ 
ที่ผ่ำนมำในอดีตยังไม่ได้บันทึกในระบบนี ้แต่ก็เริ่มมีอัลบัม้เพลง
ใหม่ๆ ออกมำให้ฟังได้บ้ำงแล้ว อีกทัง้ชุดหูฟังก็ต้องรองรับ
กับเทคโนโลยีนีด้้วย

แว่นสวมใส่ที่ใช้งำนได้จริง มีควำมเป็นธรรมชำติ 
โดยที่ ผู้สวมใส่จะมีควำมรู้ สึกไม่แตกต่ำงจำกกำร
ใส่แว่นตำทั่วไปนัก แม้ว่ำอำจจะต้องมีกำรปรับสำยตำ
หรือท ำควำมคุ้นเคยซักพักในช่วงเริ่มต้น ปัจจุบัน
เทคโนโลยีที่สำมำรถแสดงศกัยภำพและควำมสำมำรถ
ของ MR ไ ด้อ ย่ำงชัด เจน ก็คือแ ว่นตำอัจฉริ ย ะ 
HoloLens เวอร์ชัน่ 2 ของค่ำยไมโครซอฟท์ ที่ผลิต
และจ ำหน่ำยออกมำ 2 รุ่นคือ รุ่นกำรใช้งำนทัว่ไป และ
รุ่นกำรใช้งำนอุตสำหกรรม และท ำให้กำรประยุกต์ใช้งำน
มีควำมกว้ำงขวำงอย่ำงมำก แม้ว่ำจะมีรำคำค่ำตัว
ของแว่นที่ค่อนข้ำงสูง ซ่ึงเมื่อรวมกับค่ำใช้จ่ำยในกำร
เตรียมข้อมูลภำพสำมมิติและกำรเขียนโปรแกรมเพื่อ
เช่ือมโยงโปรโตคอลให้ท ำงำนผ่ำนแว่นและควบคุมผ่ำน
ร่ำงกำยผู้ใช้งำนได้ ส ำหรับผู้อ่ำนที่อยำกเห็นรูปร่ำงและ
กำรใช้งำนจริงได้จำกคลิปวีดิโอในช่องยูทูปนี้



ส ำหรับ metaverse ไม่ได้แค่จะสร้ำงสภำพแวดล้อม
ทัง้ภำพและเสียงให้ไม่ต่ำงจำกโลกกำยภำพที่ เป็นจริง
เท่ำนัน้ แต่ยังจะพยำยำมสร้ำงหลำยๆ สิ่งที่มีในโลกจริง
ให้ปรำกฏในโลกเสมือนอีกด้วย ไม่เว้นแม้แต่ตัวคนเรำ
ทุกคน นัน่ก็คือ ทุกคนที่จะเข้ำไปอยู่ใน metaverse จะมี
ร่ำงเสมือนที่เรียกว่ำ อวำตำร์ หรือ อวตำร (Avatar)
และมี Id ที่ระบุตัวตนไม่ต่ำงจำกโลกจริง ซ่ึงกำรมีตัวตน
ที่สำมำรถตรวจสอบได้นีเ้อง ท ำให้แต่ละคนสำมำรถจะมี
สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital asset) หรือท ำ ธุรกรรม
ทำงกำรเงิน (Digital Transaction) ในโลกดังกล่ำวได้

ท่ีมำรูปภำพ: https://www.youtube.com/watch?v=eqFqtAJMtYE
Sony Corporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality_game

กำรใช้บำงช่วงเวลำของชีวิต เศรษฐกิจกำรค้ำ 
และกำรท ำ ธุรกิจอะ ไรก็ตำมที่ เรำท ำ ไ ด้ ใน โลกจริ ง 
จะสำมำรถท ำได้ในโลก metaverse เช่นกัน และมีผล
สะท้อนซ่ึงกันและกันอีกด้วย อำทิ เมื่อเรำอยู่ในโลกจริง 
เรำเห็นกำรโฆษณำสินค้ำในรูปแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น
ป้ำยบิลบอร์ด แผ่นพับ โปสเตอร์ เรำก็สำมำรถเห็น
แบรนด์ของสินค้ำชัน้น ำที่ โฆษณำในรูปแบบดังกล่ำว
ในโลก metaverse ได้เช่นกัน ในอนำคตกำรลงทุนต่ำงๆ
ไม่ว่ำจะเป็น cryptocurrency หรือกำรประยุกต์ใช้งำน
เทคโนโลยีบล็อกเชน จะไม่ได้เกิดเฉพำะในโลกจริงเท่ำนัน้ 
แต่จะเกิดขึน้ในโลกเสมือนสมจริงเช่นกัน

www.faq108.co.th

ค ำถำมกับ ง ำนส่ ง เสริ มกำรลงทุนFAQ108

และสิทธิประโยชน์ในรูปแบบกระดำนสนทนำ (Webboard)

แหล่งรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับงำนส่งเสริมกำรลงทุน

ข้อมูลกำรติดต่องำน BOI และ IC แจ้งข้อมูล ข่ำวสำร 

และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
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<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การจัดท าบัญชีส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม
การลงทุน” ผ่านโปรแกรม Zoom ท่ีสามารถรองรับการฝึกอบรมและสัมมนาในยุค New Normal โดยจัดขึ้นเม่ือ
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564

การจัดท าบัญชี

การสัมมนาครัง้นี้ได้รับเกียรติจาก คุณอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการ
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อส าคัญ อาทิ สิทธิและประโยชน์
ของบัตรส่งเสริมท่ีเก่ียวข้องกับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลการเริ่มใช้สิทธิและประโยชน์ในกรณีต่างๆ รายงานท่ี
เก่ียวข้องกับการขอใช้สิทธิและประโยชน์ แนวทางการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีขอใช้สิทธิยกเว้น และเอกสารและ
แนวทางการขอใช้สิทธิและประโยชน์ ตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมซักถามประเด็นปัญหาท่ีเป็นข้อสงสัย 
โดยวิทยากรได้โต้ตอบกับผู้เข้าร่วมอบรมเสมือนอบรมในห้องสัมมนา เพื่อน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้ในการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

ส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

JOIN A TRAINING ON
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<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดสัมมนาหลักสูตร “วิธีการใช้สิทธิประโยชน์อย่างไรให้ถูกต้อง ตามเง่ือนไขก่อนเปิด
ด าเนินการส าหรับบริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ผ่านโปรแกรม Zoom ที่สามารถรองรับการฝึกอบรมและสัมมนา
ในยุค New Normal โดยจัดเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 4 วัน เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564

การสัมมนาครัง้นี้จัดเป็นโปรแกรมรวมหลักสูตรที่ส าคัญส าหรับผู้ใช้บริการ เพื่อการปฏิบัติงานการใช้สิทธิประโยชน์
ที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ถูกต้องก่อนจะย่ืนขอเปิดด าเนินการ โดยจัดขึ้นรวม 4 วัน วันละ 
1 หลักสูตร บรรยายโดยวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย วันที่ 1 : หลักสูตร “วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส าหรับกิจการที่ ไ ด้รับส่งเสริมการลงทุน” บรรยายโดย คุณภาคภูมิ บูรณบุณย์ 
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเช่ียวชาญ) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
วันที่ 2 : วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน บรรยายโดย คุณนิรินทร ศกัดิเศรษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน วันที่ 3 : วิธีการขอเปิดด าเนินการ
ส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บรรยายโดย คุณธ ารงค์ อัมพรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และวันที่ 4 : การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บรรยายโดย คุณอุทัยวรรณ วัฒนสุวกุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยระหว่างการบรรยาย วิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สอบถาม
กรณีปัญหาต่างๆ เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน

ตามเงื่อนไขก่อนเปิดด าเนินการ ส าหรับบริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์อย่างไรให้ถูกต้อง

JOIN A TRAINING ON



ประกาศ

มอบโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะปี 2565
ยกเว้น ค่าสมัครใช้บริการระบบงาน eMT และ RMTS

ค่าสมัครและต่ออายุสมาชิก

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา 

สมาคมขอร่วมแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ

โดยท่านจะยังคงได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 

- สิทธิในการใช้ระบบงาน eMT และ RMTS

- สิทธกิารเข้าร่วมฝึกอบรม Public Training หลักสูตร BOI และ IC 

ทุกหลักสูตร ฟรี ตลอดปี

- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เรียกดู หรือดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ที่สมาคมก าหนด
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นับตัง้แต่โลกก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกบริบท
ของการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะขยับตัวท ากิจกรรมใดก็มี
อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนร่วมทุกอิริยาบถ
เลยก็ว่าได้ ทั้งกิจวัตรส่วนตัว กิจกรรมการท างาน 
การเดินทาง ไปจนกระทัง่เวลานอน

เทรนด์ ท่ี 2 : Building New Management 
Models for a Multigenerational Workforce
องค์ กรต้ อ งพร้ อมสร้ า งวัฒนธรรมองค์ ก ร 
(Organization Culture) ท่ีครอบคลุมและรองรับ
การท างานของคนอย่างน้อย 4 เจเนอเรชั่น เช่น 
GEN Z, GEN Y, GEN X แ ล ะ  Baby Boomer 
เพื่ อ ให้ท างานร่วมกัน ได้อย่ างสร้ างสรรค์ แล ะ
มีความสุข โดยต้องเรียนรู้ความแตกต่างของคน 
5 เจเนอเรชัน่ และสร้าง Culture ให้พนักงานแต่ละ
เจนเนอเรชัน่ท างานแบบพึ่งพิงกันได้ และเรียนรู้ส่ิงใหม่
ไปพร้อมกัน

โดยเฉพาะการท างาน บุคลากรในแต่ละองค์กร
จ าเป็นต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์และวิธีการท างานเพื่อให้
สอดรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดแทรกมาให้ทุกกระบวนการ
ท างานขององค์กร ต้องมีการเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ ท่ีเก่ียวเนื่อง
กับอุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านัน้ เพื่อสร้างภูมิทักษะให้แข็งแกร่ง 
และผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มยุรีย์ งามวงษ์

mayureen@ic.or.th

เทรนด์ ท่ี 3 : Enabling Hybrid Workplaces 
แน่นอนว่า Workplace จะเปลี่ ยนไป เ ป็น Hybrid 
Workplac ผสมผสาน ระหว่าง Virtual ท างานจาก
ท่ีไหนก็ได้บางวัน และการเข้ามาท างานท่ีบริษัทแบบ 
Face-to-Face ใ น บ า ง วั น  ดั ง นั้ น  HR จ ะ ต้ อ ง
เตรียมพร้อม ปรับนโยบายให้สอดรับกับรูปแบบ
การท างานใหม่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเข้าออกงาน 
การมีส่วนร่วมของพนักงาน การท า Employee 
Communication และการ Manage Performance 
ต้องหามุมมองในมิติใหม่ ไม่ใช่แค่วัดผลจากเวลา
เข้าออกงานแบบเดิมๆ ตลอดจนการเสริมทักษะ
ผู้บริหาร ในการบริหาร จัดการ ทีมแบบ Virtual 
Communication

อัพ Skill บุคลากร
Work Hard

อีกทั้งช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยและนานา
ประเทศทั่วโลก ก็ต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ท่ีสร้างความสัน่สะเทือนและเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ
ให้ ไม่ เหมือนเดิม ตลอดจนยังท า ให้ เ กิดอารยธรรม
การท างานแบบ New Normal ท่ีนับเป็นความท้าทาย
อย่างมากส าหรับผู้น าองค์กรและทีม HR ท่ีดูแลภาพรวม
การปฏิบัติงานของบุคลากร

สู่การท างาน

Work Fast
Work Smart 

ดังนัน้ HR จะมีวิธีปรับรูปแบบการท างานอย่างไร 
เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือ และสร้างโอกาสใหม่ให้กับ
องค์กรจากวิกฤติท่ีเกิดขึ้น ค าตอบอยู่ท่ีเทรนด์ HR โลก
ในปี 2022 หรือ 8 HR Mega Trend 2022 ซ่ึงประกอบด้วย

เทรนด์ท่ี 1: Hiring New Talent Internally การ
จ้างงานในปี 2022 จะเน้นไปท่ีการเติมเต็ม สรรหา “คนเก่ง”
จากการจ้างงานคนข้างใน มากกว่าจ้างงานคนนอก
ด้วยรูปแบบของการสร้าง Internal Talent Marketplace 
ผ่านการอัปสกิล-รีสกิลพนักงาน เพื่อสร้างความสามารถ
ใหม่ๆ ท่ีเป็นพิเศษและเฉพาะทางอย่างต่อเน่ือง เน้นการ 
Relocate พนักงานในองค์กร เพราะหลายองค์กรพบว่า 
มีหลายทักษะใน Talent ของพนักงานแต่ละคนท่ีองค์กรไม่รู้ 
และบางทักษะอาจเป็นประโยชน์กับองค์กร
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เทรนด์ ท่ี 7: Planing Perpetual Reskilling/
Upskilling at Speed ติดสปีดการเรียนรู้ ใหม่ๆ ให้
พนักงานในองค์กร เร่ง เ ติมเสริมศักยภาพของ
พนักงานผ่านการรีสกิลและอัปสกิลท่ี เหมาะสม 
จัดล าดับความส าคัญของทักษะ ท่ี มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร ต้องท าคู่ขนานไปกับแผนการ
ด าเนินงานขององค์กร และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
ช่วยเร่งติดอาวุธทักษะให้กับคนในองค์กร และเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

เ ท ร น ด์ ท่ี  4 :  Rethinking Work For Gen Z 
คน Gen Z ท่ีก าลังเข้ามาในตลาดงาน และมีการท างาน
ที่ต่างจาก Gen Y โดยสิน้เชิง ดังนัน้ การใช้คอนเซป็ต์แบบ
เดียวกันในการบริหารคนต่าง Gen จะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป 
ต้องคิดต่างและคิดมุมใหม่ในการท างานร่วมกับคน Gen Z 
โดยเน้นการ Mentor เพื่อท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่
อยากมาท างานกับเรา และสร้างผลงานแบบ High 
Productivity ซ่ึงจะน าพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงและ
เติบโตต่อไปได้อย่างยัง่ยืน

เทรนด์ ท่ี 5 : Benefiting from a Growing Gig 
Economy ในปี 2022 การจ้างงานถาวรจะเริ่มลดน้อยลง 
เพราะองค์กรเริ่มให้ความสนใจกับการจ้างคนเป็นงานๆ 
หรือการจ้างเป็นรายสัญญา รายโปรเจกต์ ท่ีเรียกว่า 
Gig Economy ซ่ึงหลายองค์กรเริ่มหันมาใช้กลยุทธ์นี้
มากขึ้น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ท าให้ประเทศไทยนัน้มี Gig Worker (คนที่ไม่อยากท างาน
ประจ า ไม่อยากท่ีจะสังกัดกับองค์กรใดองค์กรหน่ึง แต่ใช้
วิชาชีพของตนเองในการท างานให้กับหลายๆ องค์กร
ท่ีต้องการความช านาญเฉพาะด้าน) เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก
ดังนัน้ HR ควรมีการดูแล Internal และ External Talent 
เหล่านีใ้ห้เหมาะสม

เทรนด์ท่ี 8: Increasing Focus on Building 
Learning Ecosystems การสร้างระบบนิเวศในการ
เรียนรู้และท างานใหม่ การมีส่วนร่วมของพนักงานนัน้
ส าคัญมาก และเป็นส่ิงท่ีละเลยไม่ได้ ดังนัน้ การสร้าง
ระบบนิเวศในการท างานใหม่จึงจ าเป็นมากในการ
สร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีเป็นมิตรให้พนักงาน
ไม่รู้สึกกดดันในการท างานมากเกินไป

เทรนด์ท่ี 6: Increase Need for Power Skill ยุค
แห่งการเสริมทักษะแบบผสมผสาน ปี 2022 องค์กรต้อง
เร่งเพิ่ม “ทักษะทรงพลัง” หรือ Power Skill ใน 3 มิติ 
ได้ แก่  ทักษะทางอารมณ์ (Soft Skill) ทักษะดิจิทั ล 
(Digital Skill) และทักษะด้านความคิด (Thinking Skill) 
โดยหัวใจส าคัญของ Power Skill อยู่ท่ีการพัฒนาคนให้มี 
Digital Competence ซ่ึงไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้อง
มีอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยที่ครบชุดเท่านั ้น แต่จะต้อง
เข้าใจในการใช้ Digital Skill ต่างๆ ได้

เทรนด์เหล่านี ้ในปี 2022 ทีม HR จ าเป็นต้อง
เกาะติดไว้ เพื่อน าไปปรับใช้ส าหรับพัฒนาคนในองค์กร
ให้สตรองและก้าวข้ามทุกการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงแน่นอนว่า
แต่ละองค์กรไม่จ าเป็นต้องท าทั้งหมด แต่สามารถ
เลือกเทรนด์ท่ีเหมาะสมมาปรับใช้ โดยส่ิงส าคัญต้อง
ดูว่า “ความท้าทาย” และ “โอกาส” ขององค์กรอยู่
ตรงไหน แล้วจึงน าเทรนด์ดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อสร้าง
โอกาสใหม่ๆ ให้องค์กรเติบโตได้ต่อไป

icn 14

Soft Skill

Digital Skill

Thinking Skill

ที่มา:  https://www.brandbuffet.in.th/2021/10/seac-8-hr-
trend-2022/
https://marketeeronline.co/archives/237098

ภาพจาก: https://qwasar.io/upskill/



ตื่นเช้ามา… ท่านเลือกท าอะไรเป็นส่ิงแรก
ปิดเสียงปลุกจากโทรศพัท์ แล้วกลับไปนอนต่อ
ลุกขึ้นจากท่ีนอน เก็บผ้าห่มเรียบร้อย รีบ ไป

แปรงฟัน อาบน า้และแต่งตัว
วิ่งหาของกินก่อน กาแฟร้อนๆ นมอุ่นๆ สักแก้ว 

ขนมปังสักแผ่น เพราะต่อสู้กับความหิวมาทัง้คืน

Lifestyle ของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน ล าดับ
การด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวันก็แตกต่างกันออกไป 
บางคนอาจมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการ update ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ผ่านโลกโซเชียลทางโทรศัพท์ หรือเปิด
โทรทัศน์สักนิดก่อนเริ่มท างาน

ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวไว้ว่า 
“...ควรหาอาหารคุณภาพ มาป้อนให้แก่จิตใจของ

ตัวเองอยู่เสมอ 
เพราะส่ิงท่ีเรา “ เป็น” มาจากส่ิงท่ีเรา “เสพ” 

เข้าไป ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ
เสพดอกไม้เข้าไป ก็จะคายดอกไม้ออกมา
เสพขยะเข้าไป ก็จะคายขยะออกมา
เราเสพอย่างไร ก็จะได้คุณภาพชีวิตอย่างนัน้”

จากหลักค าสอนข้ างต้น สะท้อนใ ห้ เ ห็นว่ า 
เราอยากเ ป็นอย่างไรขึ้นอยู่ กับ ส่ิง ท่ี เรา เลือกรับ รู้ 
เลือกเสพ เพราะเม่ือกลายเป็นความคิดเแล้ว จะแสดง
ออกมาในรูปแบบของการกระท า 

เส้าหลิน

เพื่อชีวิตทีร่าบรื่น

โดยคุณลักษณะหน่ึงท่ีส าคัญของคนท่ีประสบ
ความส าเร็จ คือ “การเลือกรับรู้” ในส่ิงท่ีเป็น ทัง้ข้อดี 
ข้อเสีย อุปสรรค เฉพาะประเด็นท่ีตรงกับความสามารถ
ของตนเองท่ีท าได้ในขณะนัน้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
วิธีการ รูปแบบให้เหมาะสม และสามารถเข้าใกล้เป้าหมาย
ท่ีตนได้คาดหวังไว้

ถ้าเช้าวันใดเรารู้สึกแจ่มใส อารมณ์ดี ก็จะพบเจอ
ส่ิงดีๆ ไปตลอดทัง้วัน แต่ถ้าเช้าวันใดเจอส่ิงขัดข้องหมองใจ 
ก็จะท าให้หงุดหงิดได้ทัง้วันเช่นกัน ดังนัน้ การเลือกท่ีจะให้
ตนเองมีอารมณ์ ความรู้สึกแบบไหนย่อม ขึ้นอยู่กับว่า 
เราเลือกให้ตนเองอยู่ในสภาวะแบบไหน เช่น 

(เสพ)

เม่ือเกิดวิกฤตแล้วเห็นเป็นโอกาส
เห็นอุปสรรคเป็นความท้าทายหรือไม่
เห็นความเป็นไปไม่ได้เป็นว่าสักวันเราต้องท าได้

“เลือกรับรู”้

จากการวิจัยมีการค้นพบว่า การรับรู้ของคนเกิด
จากการเห็น 75% การได้ยิน 13% การสัมผัส 6% กลิ่น 3%
และรส 3% โดยอัลเบิร์ต แบนดูร่า เป็นนักจิตวิทยา
ชาวแคนนาดาท่ีคิดค้นทฤษฎีความสามารถของตนเอง 
(Self Efficacy Theory) ขึน้มา
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ซ่ึงผู้ท่ีประสบความส าเร็จหลายท่านล้วนบอกเล่าว่า
กว่าจะท าได้ ต้องผ่านความผิดพลาด ล้มเหลวมาก่อน 
แต่เลือกท่ีจะรับรู้ถึงสุขท่ีแฝงอยู่ในทุกข์ และน ากลับมาเป็น
พลังให้ตนเองผ่านพ้นมาจนสมหวัง 

แล้วคนท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต เลือกรับรู้
ส่ิงใดเป็นพิเศษ? 

เลือก “รับรู้” ลดกับดักทางความคิด 



ส่ิงท่ีจะก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก
ขึ้ นอ ยู่ กั บการรั บ รู้ คว ามสามารถของตน เอง ใ น
สภาพการณ์นัน้ๆ คือ ถ้าบุคคลมีความเช่ือว่าตนเอง
มีความสามารถอย่างไร ก็จะแสดงออกถึงความสามารถ
นัน้ออกมา คนท่ีมีความเช่ือว่าตนเองมีความสามารถ 
จะมีความอดทนอุตสาหะ ไม่ท้อถอยและจะประสบ
ความส าร็จ

โดยการพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเอง
มีด้วยกัน 4 วิธี คือ 

1 ) สร้ างจากประสบการณ์ ท่ี เรา เคยประสบ
ความส าเร็จ เช่น การตัง้เป้าหมายไว้ว่าจะวิ่ง 10 กิโลเมตร
เดิมเราเคยคิดว่ายาก แต่เราก็ท าได้ ให้น าความรู้สึกตอน
นัน้มาเป็นแรงผลักดันในการท าเรื่องอื่นๆ ให้ส าเร็จ 

2) การได้เห็นประสบการณ์ผู้อ่ืน น าเทคนิคการ
แก้ไขปัญหาเหล่านัน้ มาเป็นแนวทางที่เหมาะกับตนเอง 

3 ) การ ใ ช้ค าพูดชัก จูง พร้อมกับลงมือท า
อย่างสม า่เสมอ 

4) การกระตุ้นอารมณ์ ให้เกิดความพยายาม
มากกว่าความหวาดกลัวแล้วเราจะกล้าลองส่ิงใหม่
มากขึน้

ดังนัน้ ชีวิตท่ีราบรื่นจะเกิดขึน้ได้…เรานัน้เป็นผูล้ขิติ 
เลือกส่ิงดี ท่ีถูก ท่ีควร บนพื้นฐานความสามารถ
ท่ีตนเองมีความส าเร็จย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านตลอดปี 
และตลอดไป

ภาพจาก: https://www.chula.ac.th/news/49145/
อ้างอิง: https://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/Self_Efficacy.htm
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บริ ก า รหลั ก . . . ที่ เ ร าพร้ อมบริ ก า รคุณ4
บริการงานขออนุญาตน าช่างฝีมือผู้ช านาญการเข้ามาในราชอาณาจักร 

เพื่อปฏิบัติงานในกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

บริการคีย์ข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร ตามมาตรา 28, 29 

ด้วยระบบ eMT Online

บริการคีย์ข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ ตามมาตรา 36 (1), (2) ด้วยระบบ RMTS

บริการรับย่ืนไฟล์งานฐานข้อมูลวัตถุดิบ สั่งปล่อยวัตถุดิบ และตัดบัญชีวัตถุดิบ ผ่านช่องทาง e-mail

พร้อมติดตาม และรายงานสถานะของงาน

ติดต่อสอบถามประเภทบริการและอัตราค่าบริการ
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30-60 วัน

7 วัน

7 วัน

สมัครใช้

บริการ 

eMT

BOI Approve

สั่งปล่อย

(น าเข้า) 

เครื่องจักร

ขยาย

ระยะเวลา

น าเข้า

เครื่องจักร

30 วัน

ติดต่อ...

ขออนุมัติ

บัญชีรายการ

เครื่องจักร

ครั้งแรก ในระบบ 

eMT Online 

ขอชื่อรอง / 

ขอรายการอะไหล่ / 

รายการแมพ่ิมพ์ใน

ระบบ eMT Online 

วิธีด าเนินการ
หลังได้รับส่งเสริมการลงทุน

ตามมาตรา 28, 29

หากแต่ละขั้นตอน

เป็นเรื่องยุงยาก
ส า ห รั บ คุ ณ

IC
COUNTER
SERVICE

บริการคีย์ข้อมูล

งานสิทธิและประโยชน์

ด้านเครื่องจักร

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

0 2666 9449 ¡´ 3 (¤Ø³ÊØ¡ÑÞÞÒ)  

e-mail : counterservice@ic.or.th



สมัครสมาชิก 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคลิก www.ic.or.th

จดหมายข่าว ICN

การขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36

Q : บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมตัง้แต่ปี 2532 กิจการแปรรูปอาหารประเภท 1.17 
ได้ขอปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลิตในปี 2563 ในบัตรส่งเสริมการลงทุนใหม่ 
(ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต) ไม่ได้ระบุเรื่องการใช้สิทธิและประโยชน์
ตามมาตรา 36 จึงขอสอบถามว่า หากบริษัทจะน าเข้าวัตถุดิบประเภทนม 
เพื่อน ามาแปรรูปส่งออก โดยใช้สิทธิตามมาตรา 36 ได้หรือไม่อย่างไร

A : 1. เนื่องจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ตามประกาศ กกท. ท่ี 1/2564 ได้ระบุสิทธิประโยชน์
เฉพาะการยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร และการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านัน้

ดังนัน้ หากโครงการเดิมก่อนปรับปรุงประสิทธิภาพ ไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36
แล้วต่อมาได้ยื่นขอปรับปรุงประสิทธิภาพ บริษัทก็จะไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36
เช่นเดียวกัน
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ติดตาม FAQ 108 ค าถามกับงานส่งเสริมการลงทุน ได้ทาง www.faq108.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อี เมล icn@ic.or.th

มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th

2. หากบริษัทมีแผนจะส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายต่างประเทศ โดยจะน าเข้าวัตถุดิบเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกดังกล่าว
บริษัทสามารถยื่นขอรับสิทธิมาตรา 36 เพิ่มเติมได้ แต่ทัง้นี้ หากวัตถุดิบดังกล่าวมีข้อห้าม/ข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
น าเข้าตามกฎหมายอ่ืนอย่างไร บริษัทก็ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายนัน้ๆ ด้วย

3. การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 เพิ่มเติม ให้ยื่นแบบค าขอแก้ไขโครงการ (F PA PC 01) โดยในหน้า 3/3
ให้ติก๊ เลือก "กรณีอ่ืนๆ" ขอรับสิทธิประโยชน์เพิม่เติมตามมาตรา 36

กรณีนี้ บริษัทจึงควรขอแก้ไขโครงการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36 ของโครงการเดิมก่อน จากนัน้จึง
ยื่นขอปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามประกาศ กกท. ท่ี 1/2564
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RMTS

BOI Approve

คีย์บัญชี

รายการ

วัตถุดิบ เข้าสู่

ระบบ

ฐานข้อมูล 

RMTS Online 

วิธีด าเนินการ
หลังได้รับส่งเสริมการลงทุน

ตามมาตรา36 (1), (2)

ติดต่อ...

IC บริการคีย์ข้อมูล

งานสิทธิและประโยชน์

ด้านวัตถุดิบ
ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ยื่นเรื่องการก าหนดวัน

น าเข้าครั้งแรก

ในระบบฐานขอ้มลู 

RMTS Online

คีย์ข้อมูล    

สั่งปล่อย (น าเข้า) 

วัตถุดิบ

คีย์ข้อมูล

สูตรการผลิต เข้าสู่ระบบ

ฐานข้อมูล RMTS Online

คีย์ข้อมูล 

ตัดบัญชี 

(ส่งออก) 

วัตถุดิบ

หากแต่ละขั้นตอน

ท าให้คุณ

สับสน
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