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ExEcutivE talks

ถ้าเริ่มต้นด้วยประโยคนี้ ในฐานะคนไทย คุณจะเลือกบทบาทไหน 

ค�าตอบที่ได้ ไม่ว่าจะเป็น “ผู้น�า” หรือ “ผู้ตาม” ก็ไม่ผิด เพราะล้วนแต่มีความส�าคัญต่างกันไป

แต่ในฐานะกระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่เป็นหน่วยงานส�าคญัในการวางรากฐาน ก�าหนดทศิทางหรอืยทุธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย การจะเลือกเดินในบทบาทใดย่อมเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ถ้วนถี่ ซึ่งหาก
พจิารณาจากผลการด�าเนนิงานของกระทรวงในช่วงคร่ึงปีแรกทีผ่่านมา ต้องถอืว่าน�า้หนกัทีจ่ะเอนไปทางการ
เป็น “ผู้น�า” ปรากฏให้เห็นชัดจากหลายเรื่องที่กระทรวงเลือกปรับปรุง พัฒนา และวางรากฐาน

ดังเช่นที่ เหมืองแร่บางแห่งที่ไม่สามารถออกประทานบัตรใบอนุญาตมายาวนับ 20 ปี ก็ได้รับสัญญาณให้
เดนิหน้าเพือ่เปน็พืน้ฐานในการต่อยอดพฒันาอตุสาหกรรมชัน้น�าในระดบัสงูในยคุนี ้ด้วยตระหนกัว่าถ้าขาด
วัตถุดิบ โอกาสของการพัฒนาสินค้าภาคอุตสาหกรรมก็ย่อมได้รับผลกระทบ หรือการเร่งปรับปรุงขั้นตอน
กฎเกณฑ์การขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมให้มีระยะเวลาสั้นลงจาก 60 วัน เหลือเพียง 30 วัน 
นอกจากเป็นการพัฒนาระบบที่ปรับตัวให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ยังส่งผลต่อการขยายตัวของ
การลงทุนโดยตรงอย่างเห็นได้ชัด

ผลการด�าเนินงานหลายเรื่อง ปฏิเสธไม่ได้ว่า เกิดข้ึนภายใต้การบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อตุสาหกรรม จกัรมณฑ์ ผาสกุวนชิ ท่ีเข้ามาผลกัดันเร่ืองต่าง ๆ  เหล่านีโ้ดยตรงนบัต้ังแต่ท่านได้รับมอบหมาย
ให้เข้ามาดูแลภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70 ของจีดีพี 

จากผลงานที่ผ่านมา วารสารอุตสาหกรรมฉบับนี้ยังจะพาไปเปิดวิสัยทัศน์ รมว.อุตสาหกรรม กับเป้าหมาย
การด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในครึ่งปีหลัง ซึ่งยังคงมุ่งเน้นไปที่การวางรากฐาน ส่งเสริม และพัฒนา เพื่อ
หาโอกาสใหม่ ๆ และลดอุปสรรคที่ฉุดรั้งการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อลด 
จดุอ่อนเสรมิจดุแขง็ และสร้างข้อได้เปรยีบให้กับผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ส�าหรบัการแข่งขนั
ทั้งในภูมิภาคและในระดับโลก 

ทีส่�าคญั การวางรากฐานคร้ังนี ้มเีป้าหมายไกลถึงขัน้พฒันาอตุสาหกรรมไทยให้ต้ังต้นพฒันาสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการแข่งขันทุกรูปแบบ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปพร้อมกัน

นอกจากนี ้วารสารอตุสาหกรรมฉบบัปฐมฤกษ์ เป็นการกลบัมาอกีครัง้เพือ่การสือ่สารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ใน
อตุสาหกรรมและอพัเดทแวดวงอุตสาหกรรมกบัท่านผูอ่้าน ได้น�าเสนอเรือ่งราวจากแวดวงอตุสาหกรรมทีเ่ชือ่ว่า 
จะท�าให้ทุกท่านทราบว่า โลกของอุตสาหกรรมมีแง่มุมให้ศึกษาหลากหลายน่าสนใจไม่ซ�้ากันอย่างคาดไม่ถึง 

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานวารสารอุตสาหกรรม

จะเป็น

ผู้ตาม

ผู้น�ำ
หรือ
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สารบัญ

ส�านักงาน เลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา 
เขตบางนากรุงเทพฯ 10260

บริษัท กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จ�ากัด 
โทร. 0 2338 3037 , 0 2338 3056

พิมพ์ที่ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 167/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด

ต�าบลบางบ่อ อ�าเภอบางบ่อ
สมุทรปราการ 10560
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in thE World

สนามบินจีนยุคใหม่

รักษ์โลก
นวัตกรรมที่จะใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน ไม่ได้เน้น
แคค่วามทนัสมยั ไฮเทคโนโลยี ดหูรูหรา หรอืมีขนาดใหญ่โต อยา่ง
ไร้เหตุผล หากแต่ไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรมไหน ยุคนีต้้องพ่วงท้าย
ด้วยค�าว่ารกัษ์โลก หรือตระหนกัถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจาก
การขยายตวัของอุตสาหกรรมร่วมด้วยเสมอ เหมอืนเช่นที ่สนามบนิ 
นานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (Shanghai Pudong 
International Airport) สนามบินเมืองใหญ่อันดับสองของจีน
รองจากเมืองหลวงอย่างปักกิ่ง เลือกที่จะพัฒนาพลังงานสะอาด 
เพื่อการใช้งานในสนามบินอย่างจริงจัง

ไม่ใช่แค่สนามบินเดียว แต่จากการจัดอันดับสนามบินที่มีการใช้
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากที่สุด 10 อันดับแรกของโลก 
มีสนามบินจีนถึง 3 แห่งที่ติดอันดับอยู่ในนั้น นอกจากสนามบิน
นานาชาติผู่ตง ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ อีกสองแห่งได้แก่ สนามบินหงเฉียว 
(Shanghai Hongqiao Airport) ในเมืองเซี่ยงไฮ้เช่นกัน โดย 
ตดิอนัดบั 6 จาก 10 แห่ง และเป็นอนัดบัทีส่งูกว่าสนามบนินานาชาต ิ
ผู่ตงซ่ึงอยู่ในล�าดับที่ 9 ส่วนอีกแห่งได้แก่ สนามบินเซิ่นเจ้ิน 
(Shenzhen Airport) ในมณฑลกวางตุ้งใกล้ ๆ บ้านเรานี้เอง ซึ่ง
ติดเป็นอันดับที่ 1 ใน Top 10 ซึ่งได้อันดับนี้ไปเพราะเพิ่งติดตั้ง
ระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เสร็จไปเมื่อปี 2557 (2014) 
ที่ผ่านมานี่เอง 

ผลการจดัอนัดบั The world’s most powerful solar 
airport งานนี้เลยกลายเป็นการลบภาพที่คนมักจะพูด
กันว่า จีนสนใจแต่การเติบโตโดยไม่สนผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมไปได้ไม่น้อย และท�าให้คนจ�านวนไม่น้อย 
เช่นกัน ที่ยังคิดว่า จีนดีแต่พัฒนามุ่งเน้นความก้าวหน้า 
โดยไม่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องเริ่ม
พิจารณาจีนเสียใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมหลาย
อย่างที่เกิดขึ้นในยุคหลัง 

สนามบนิเซิน่เจิน้ ซึง่ได้รบัการจดัอนัดบัว่าเป็นสนามบนิ 
ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากที่สุด เพิ่งติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าจากแสงอาทติย์แล้วเสรจ็เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 
2557 จ�านวน 2 โครงการ ๆ  ละ 10 เมกะวัตต์ และเริ่มใช้
งานอย่างเป็นทางการหลังการติดตั้งระบบแล้วเสร็จ ซึ่ง
ท�าให้สนามบินแห่งนี้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ใช้ในแต่ละปีรวม 20 กิ๊กกะวัตต์ เป็นสถิติการ
ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มากที่สุดในบรรดา
สนามบินจากท่ัวโลกท่ีมีการใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ซึง่ท�าให้สนามบนิเซิน่เจิน้คาดว่าจะลดต้นทนุจากการใช้
ไฟฟ้าลงได้มากกว่า 10% จากการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
แสงอาทติย์ทีผ่ลติได้ โดยการตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์ 

จากการจัดอันดับสนามบินที่มีการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากที่สุด 

10 อันดับแรกของโลก มีสนามบินจีนถึง 

3 แห่งที่ติดอันดับ
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ของสนามบนิ หลกั ๆ  จะตดิตัง้ไว้ทีอ่าคารคลงัสนิค้าแห่งใหม่ 
ของสนามบนิ และบริเวณโดยรอบท้ังส่วนท่ีเป็นบริการด้าน
โลจิสติกส์และอากาศยาน

ส่วนที่สนามบินหงเฉียว ติดตั้งเมื่อปี 2553 (2010) บริเวณ
อาคารผูโ้ดยสารแห่งที ่2 (Terminal 2) บรเิวณหลงัคาของ
สถานขีนส่งสนิค้าด้านตะวนัตก มกี�าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 
2.848 เมกะวัตต์ หรือมีค่าเฉลี่ยที่ป้อนพลังงานเข้าสู่ระบบ
สายส่งได้ประมาณ 2.77 กิก๊กะวตัต์ต่อปี ซึง่คดิแล้วช่วยลด
การใช้ถ่านหนิส�าหรบัการผลติไฟฟ้าได้ประมาณ 987 ตนัต่อปี 

ส�าหรับโครงการติดตั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของ 
สนามบินนานาชาติผู่ตง ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ส�าหรับไฟฟ้าที่ใช้กับที่จอดรถและอุปกรณ์
โหลดของ รวมทั้งใช้ส�าหรับเครื่องปรับอากาศบริเวณทาง
เดนิระหว่างอาคารผูโ้ดยสารที ่1 และ 2 ซึง่ทางสนามบนิยงั
คงมแีผนจะขยายการใช้งานไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์เพิม่ขึน้
อีกอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ระบบพลงังานแสงอาทติย์ทีส่นามบนินานาชาตผิูต่งเลอืกใช้ 
เป็นแบบติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์เข้ากบัตวัอาคารหรอืระบบ 
BIPV (The building-integrated photovoltaics) 
ด�าเนินงานโดยบริษัท Upsolar บริษัทจากจีนเอง ซึ่งบอก
ว่าระบบทีต่ดิตัง้นี ้ใหม่ทัง้ดไีซน์ และมปีระสทิธภิาพสงูด้วย 
รปูแบบทีจ่ะเป็นทีน่ยิมส�าหรบัการผลติไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนในอนาคตด้วย มีก�าลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 1.7 เมกะวตัต์ 
ซึง่เพยีงพอส�าหรับการใช้ในส่วนทีก่ล่าวถงึ ครอบคลมุพืน้ท่ี
ทั้งในส่วนของอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 ของสนามบินรวม 
15,000 ตารางเมตร 

โดยสนามบินนานาชาติผู่ตงแห่งนี้ เปิดให้บริการเมื่อเดือน
ตลุาคม 2542 (1999) ปัจจบัุนเป็นสนามบินท่ีจดัเป็นศนูย์กลาง
ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนที่ให้บริการ 
ผู้โดยสารประมาณ 60 ล้านคนต่อปี

ตัวอย่างจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
สนามบิน 3 แห่งของจีนครั้งนี้ เป็นแนวทางพัฒนาที่ถือว่า
น่าเอาอย่าง โดยเฉพาะส�าหรับประเทศไทย ในการน�ามา
ประยกุต์ใช้อย่างจรงิจงักบัโครงการต่างๆ เพราะอย่างน้อย
เทียบกับจีนแล้ว ไทยถือว่ามีข้อได้เปรียบกว่ามากในฐานะ
ประเทศที่อยู่ท่ามกลางแดดจัดเกือบตลอดปี 

ที่มา: www.airport-technology.com 

 และ omniksolar.blogspot.com/

สนามบินรักษ์โลก

Top10

 สนามบินเซิ่นเจ้ิน ประเทศจีน ก�าลังการ
ผลิตไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ ติดตั้งแล้วเสร็จ
ปี 2557

 สนามบนิฮาวาย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ตดิ
ตั้งปี 2551 ก�าลังการผลิต 779 กิโลวัตต์

 สนามบนินานาชาตผิูต่ง เซีย่งไฮ้ ประเทศจนี 
ตดิตัง้ปี 2557 ก�าลงัการผลติ 1.7 เมกะวตัต์

 สนามบนิแคลฟิอร์เนยี เฟรสโน (California 
Fresno Airport) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ติดตั้งปี 2554 ก�าลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ 

 สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย

 สนามบนินานาชาตเิดนเวอร์ รฐัโคโลราโด ประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา ตดิตัง้แล้วเสรจ็ปี 2553 ปัจจบุนั 
มกี�าลงัการผลติ 8 เมกะวตัต์ จากทีเ่ริม่ตดิตัง้ 
จ�านวน 2 เมกะวัตต์ในปี 2551 

 สนามบินนานาชาติเอเธนส์ ประเทศกรีซ 
ติดตั้งปี 2554 ด้วยเงินลงทุน 20 ล้านยูโร 
ก�าลังการผลิต 8 เมกะวัตต์

 สนามบินหงเฉียว เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ติด
ตั้งปี 2553 ก�าลังการผลิต 2.848 เมกะวัตต์
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 สนามบินนานาชาติโฟนิกซ์สกายฮาร์เบอร์ 
(Phoenix Sky Harbor International 
Airport) ประเทศสหรัฐอเมริกา ติดตั้งปี 
2555 ก�าลังการผลิต 5.4 เมกะวัตต์

 สนามบนินานาชาตฮิาเนะดะ โตเกยีว ประเทศ
ญี่ปุ่น (Tokyo Haneda International 
Airport) ติดตั้งปี 2553 ก�าลังการผลิต 2 
เมกะวัตต์
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hotspot citiEs

1. ภำพรวมเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชำ 

ที่มา : www.cambodiainvestment.gov.kh และ โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

• การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชามีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา ปัจจุบัน
อตัราการขยายตวัอยู่ที ่7% เป็นผลมาจาก (1) การขยายตวัของภาคการเกษตร โดยมกีารผลติข้าวและส่งออกข้าว
เพิ่มขึ้น ภายใต้นโยบายส่งเสริมการปลูกและการสง่ออกข้าวของรัฐบาล (2) การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส�าเร็จรูป (3) การขยายตัวของภาคบริการ จากธุรกิจการ
ท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐที่เพิ่มขึ้น และ (4) การ
ขยายการลงทุนจากต่างประเทศ 

โอกาสของ

อุตสาหกรรมไทย

ในกัมพูชา
รัฐบาลของประเทศกัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างจริงจัง

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
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• รายได้ต่อหัวของประชากรได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปี 2015 อยู่ที่ 1,225 ดอลลาร์สหรัฐ
• ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 15 ล้านคน อัตราการเติบโตอยู่ที่ 1.54% 
• อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 3.5% 
• การลงทุนในกัมพูชา 

รัฐบาลของประเทศกัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างจริงจังเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศ ประกอบกับเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและหลาก
หลายทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และเชิงวัฒนธรรม ค่าจ้างแรงงานยังอยู่ในระดับต�่าและเป็นประเทศที่ยังได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษี (GSP) จากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น เป็นต้น จึง
ท�าให้นกัลงทุนจากต่างประเทศมองว่าประเทศกมัพชูาเป็นประเทศทีน่่าสนใจประเทศหนึง่ทีย่งัมช่ีองทางและโอกาส
ในการด�าเนินธุรกิจ 

มูลค่ำกำรลงทุนในกัมพูชำปี 2010–2014 จ�ำแนกตำมประเภท   

       

 2010 2011 2012 2013 2014

 $3.0 billion  $7.9 billion  $2.9 billion  $4.9 billion  $3.9 billion  

 Country % Country % Country % Country % Country %

1 Korea  35.1 U.K  30.93 Cambodia  42.08 Cambodia  66.8 Cambodia  64

2 China  28.73 Cambodia  29.76 China  20.69 China  15.68 China  24.44

3 Cambodia  14.91 China  22.05 Korea  9.89 Vietnam  6.1 Malaysia  2.18

4 Malaysia  8.53 Vietnam  8.65 Japan  9.15 Thailand  4.37 Japan  1.72

5 Vietnam  5.23 Malaysia  3.03 Malaysia  6.04 Korea  1.76 Korea  1.66

6 Portugal  1.66 Korea  2.1 Thailand  4.53 Japan  1.59 Vietnam  1.26

7 Australia  1.65 U.S.A  1.78 Vietnam  2.89 Malaysia  1.04 UK  1.13

8 Singapore  1.02 Japan  0.83 Singapore  2.59 Singapore  1.03 Singapore  0.89

9 Denmark  0.97 Australia  0.31 U.K  0.51 UK  0.43 Thailand  0.88

10 Japan  0.86 Singapore  0.2 U.S.A  0.42 France  0.27 Australia  0.51

11 Others 1.35 Others 0.35 Others 1.21 Others 0.94 Others 1.36

R
a
n
k

ที่มา : www.cambodiainvestment.gov.kh และ โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่มา : www.cambodiainvestment.gov.kh และ โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภาวะเศรษฐกิจของกัมพูชา นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลกัมพูชา ศักยภาพและโอกาสของการลงทุน
ในประเทศกัมพูชา รวมทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาแล้ว พบว่า อุตสาหกรรม
ไทยที่มีโอกาสในกัมพูชา มีดังนี้ 

2. อุตสำหกรรมไทยที่มีโอกำสในกัมพูชำ
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1) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศกัมพูชาถือเป็น
อุตสาหกรรมหลักที่ท�ารายได้เข้าสู่ประเทศ ส่งออก 
คิดเป็นร้อยละ 80 จากยอดการส่งออกของประเทศ 
และท�าให้เกดิการจ้างแรงงานจ�านวนมากกว่า 300,000 
คน นบัเป็นอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพส�าหรบัผูป้ระกอบ
การไทยในกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายฐาน
การผลิตไปยังกัมพูชาเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งเพื่อ
ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดีกว่าการผลิตใน
ประเทศเพียงอย่างเดียว เพราะผู้ประกอบการไทย
ในปัจจุบันเผชิญกับต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับ
ขึน้ค่าแรงขัน้ต�า่เป็น 300 บาทต่อวนั อกีทัง้สนิค้ากลุม่ 
สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มของไทยเป็นสินค้าทีจ่ะถกูตดัสิทธิ 
GSP จากสหภาพยุโรป แต่ประเทศอาเซียนอื่น ๆ 
เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จะยังคง 
ได้รับสิทธิพิเศษต่อไป 

2) อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป 
อตุสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรปู เป็นอตุสาหกรรม
ทีน่่าสนใจและผูป้ระกอบการไทยมีศกัยภาพทีจ่ะลงทนุ
ในกัมพูชา ซึ่งในแต่ละปีกัมพูชามีผลผลิตทางการ
เกษตรเป็นจ�านวนมากแต่คุณภาพต�่า เนื่องจากขาด
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ส่งผลให้ราคาผลผลิต
ตกต�า่ โอกาสของผูป้ระกอบการไทยทีจ่ะเข้าไปลงทนุ
พัฒนาพืชผลเกษตร ได้แก่ การลงทุนสร้าง โรงสีข้าว 
ไซโลอบพืชเกษตร การพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเกษตร 
อาทิ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เป็นต้น 

3) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่ผู้ประกอบการไทยมีโอกาส
การลงทุนในกัมพูชา ได้แก่ ผลไม้และน�้าผลไม้กระป๋อง 
การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว เครื่องปรุง ขนมขบเคี้ยว รวมถึง
การแปรรปูอาหารทะเล เป็นต้น เนือ่งด้วยตลาดในกมัพชูามี 
แนวโน้มขยายตวั ประกอบกบัการทีก่มัพชูามสีถานทีท่่องเทีย่ว 
ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแข็งของประเทศท�าให้มีนักท่องเที่ยว 
เข้ามายังกัมพูชาเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ในขณะเดียวกันการผลิต
อาหารและเครือ่งด่ืมทีมี่คุณภาพยงัไม่เพียงพอกบัความต้องการ
ในประเทศ จึงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการ 
ไทยซึง่มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญในธรุกจิแปรรปูอาหารเป็น
อย่างดีมีโอกาสในประเทศนี้ 

4) อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 
ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความรู้  
มฝีีมอืและความช�านาญด้านช่าง ด้านเทคนคิ กมัพชูามคีวาม
ต้องการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ โครงสร้างสาธารณูปโภค
พื้นฐาน จึงมีความต้องการช่างก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิด AEC

3. สิทธิพิเศษกำรลงทุนในกัมพูชำ

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษของกมัพชูา (Cambodian 
Special Economic Zone Board: CSEZB) ได้ก�าหนด
สิทธิพิเศษส�าหรับการลงทุนในกัมพูชาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ดังนี้ 

1) ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Zone Developer) 
ได้รับสิทธิพิเศษดังนี้ 
• มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากก�าไรไม่เกิน 9 ปี 
• ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าและภาษอีืน่ๆ ส�าหรบัอปุกรณ์และ 

วัสดกุ่อสร้างเพือ่ใช้ในการก่อสร้างในเขตเศรษฐกจิพิเศษ 
• ได้รบัยกเว้นภาษศีลุกากรส�าหรบัการน�าเข้าเคร่ืองจกัร

เพือ่ก่อสร้างส่ิงปลกูสร้าง ถนน และโครงสร้างพืน้ฐาน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2) นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Zone Investor) 
• ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ 
• ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เฉพาะวัตถุดิบ

ที่น�าไปผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น หากเป็นวัตถุดิบ
เพื่อผลิตสินค้าที่จ�าหน่ายภายในประเทศจะไม่ได้รับ
การยกเว้น 

ทีม่า : โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ภาคอตุสาหกรรมเป็นหนึง่ในกลไกส�าคญัทีจ่ะน�าพาประเทศไทยไปสูก่ารพัฒนา
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน รวมทั้ง 
การมีบทบาทน�าทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และในเวทีโลก จักรมณฑ์ 
ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทาง 
ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของไทยโดยมุ่งเน้นที่การวางรากฐานการส่งเสริม
และพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ และลดอุปสรรคที่ฉุดรั้งการก้าวเดิน

เขาเริม่ดว้ยการฉายภาพรวมสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมในปนีีว้า่ มีแนวโน้ม
ที่ขยายตัวเร่งขึ้นจากปี 2557 โดย GDP ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวร้อยละ 
2-3 จากปัจจัยส�าคัญ คือการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่จะมี
เสถียรภาพมากขึ้น การลงทุนที่เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2557 รวมถึงการใช้จ่าย
ภาครัฐ และการลดลงของราคาน�้ามันในตลาดโลก 

ขณะทีผ่ลกระทบจากฐานปรมิาณการผลติและการจ�าหน่ายรถยนต์ทีส่งูจะหมด
ไปและกลับเข้าสู่แนวโน้มปกติ

“ส�าหรับการลงทุนภาคเอกชน หลังการเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ ก็ปรับตัวดีขึ้น
จากความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ และการเร่งรัดการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 
นอกจากนี ้ยงัมีโครงการลงทนุภาครฐัทัง้การพฒันารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การ
พฒันาระบบรถไฟรางคู่ และการพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษชายแดนทีค่บืหน้า
มากขึ้น สิ่งเหล่านั้จะเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนการเติบโตได้ดี” รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

อุตสาหกรรมไทยคร่ึงปีหลัง

จะเป็นผู้น�าหรือผู้ตาม

2558

การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตามบริบทของโลก 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้าง โดยแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญคือการพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคต การผลิตที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม
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เขายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการปรับตัวเข้าสู่ภาวะ
ปกติของการจ�าหน่ายและผลติรถยนต์ว่า หลงัสิน้สดุ
มาตรการรถยนต์คันแรก ท�าให้ปริมาณการจ�าหน่าย
และการผลิตรถยนต์ทั้งปี 2557 ลดลงร้อยละ 33.5 
และร้อยละ 23.5 ตามล�าดบั และเป็นข้อจ�ากดัต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม การปรบัตัวของตลาดรถยนต์สิน้สดุลง
ในปี 2557 ท�าให้การผลิตรถยนต์ในปี 2558 เริม่กลับ
มาขยายตัวและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี 

“ด้านปัจจยัเสีย่งทีจ่ะมนีัน้ เป็นเร่ืองของความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่นและเศรษฐกจิโลก และฐานรายได้ 
ครวัเรอืนในภาคเกษตรซึง่ได้รบัผลกระทบจากภาวะ

ความซบเซาของราคาสินค้าเกษตร ประกอบกับแนวโน้ม
การเกิดภัยแล้ง

แต่ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้มกีารพฒันาในหลาย
ด้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแขง็และเพิม่ประสิทธภิาพให้
อตุสาหกรรรมไทย” รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรมระบุ 

ลดจุดอ่อนเสริมสร้ำงจุดแข็ง

สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม คือ ประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจการมีต้นทุนแรงงานสูงโครงสร้างด้านก�าลัง
คนไม่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ไทยพึ่งพาการส่งออก
และการลงทุนจากต่างประเทศสูง รวมทั้ง สินค้าไทยยัง
มีมูลค่าเพิ่มต�่า 
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“เพื่อลดจุดอ่อนต่าง ๆ กระทรวงจึงวางแนวทางเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม หรือ 
Productivity 3 ด้าน คือ 

แนวทางแรก การยกระดับผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่งเสริมการผลิตที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อมและการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพ

แนวทางที่สอง ยกระดับผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ทกัษะรอบด้าน และพัฒนาหลกัสตูรเฉพาะทางเพือ่รองรบั
ความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

และแนวทางที่สาม พัฒนาศักยภาพของปัจจัยแวดล้อม 
เช่น ปรบัปรงุกฎระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรค สนบัสนนุเครอืข่าย
ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ใน
การผลกัดนัให้เกิดนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อปุทาน” รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว 

เขากล่าวต่อว่า การเสรมิสร้างจดุแขง็ของอุตสาหกรรมไทย 
ต้องใช้จุดแข็งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาค การมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลาย 
และมีคุณภาพ การมีแรงงานฝีมือการมีภาคเกษตรและ
ภาคบริการที่เอื้อต่อการต่อยอดการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) และการมทีนุทางวฒันธรรมและภมูปัิญญา
ไทยที่สามารถน�ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ 

จุดแข็งดังกล่าวสามารถน�ามาสร้างความได้เปรียบจาก
โอกาสที่เกิดขึ้น เช่น การเข้าสู่ AEC ซึ่งท�าให้มีวัตถุดิบที่
มต้ีนทนุต�่ากว่า และสามารถเข้าถงึตลาดใหม่ในภูมภิาคได้
ง่ายขึน้ การเน้นพฒันาอุตสาหกรรมบนพืน้ฐานศกัยภาพของ
ประเทศ และการสร้างมลูค่าเพิม่ด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนา” จักรมณฑ์ กล่าว

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น การ
พฒันาศนูย์ทดสอบ ศนูย์บ่มเพาะ ศนูย์ออกแบบ การพฒันา
ก�าลงัคน การปรบัปรงุกฎระเบยีบ กฎหมาย มาตรฐาน และ
สทิธปิระโยชน์ รวมทัง้ การเชือ่มโยงเครอืข่ายการผลติและ
ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งในอนาคตจะน�าไปสู่การเป็นผู้ผลิตและ
บริหารเครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลก 

วำงรำกฐำนแข็งแกร่ง

เพื่อวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เติบโต
ในอนาคตอย่างแข็งแกร่งพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
ของโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยังกล่าว

ว่า กระทรวงได้แบ่งนโยบายเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก
นโยบายด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitiveness) และกลุ่มสองนโยบายด้าน
ปัจจัยแวดล้อม (Enabling Factor)

ส�าหรบันโยบายด้านการเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขัน (Competitiveness) เป็นการเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งให้กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม 
ด้วยการพัฒนา 4 ส่วน คือ

การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (Future 
Industry) หมายถงึการต่อยอดฐานอตุสาหกรรมด้วย
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ใช้ประโยชน์จากทุนในประเทศ ทั้งธรรมชาติ สังคม 
และวัฒนธรรม ให้เป็นข้อได้เปรียบ เพื่อไปสู่การ
ผลิตสินค้าใหม่ ๆ  

โดยกลุม่อตุสาหกรรมอนาคตทีส่�าคญั 5 กลุม่ ได้แก่ 
1.กลุม่พลงังานทดแทน เช่น พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังาน
ชวีมวล พลงังานลม 2.กลุม่วสัดสุเีขยีว เช่น พลาสตกิ
ชวีภาพ สิง่ทอสเีขยีว วสัดกุ่อสร้างสเีขยีว 3.กลุม่สขุภาพ 
เช่น วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 4.กลุ่มหลอมรวมเทคโนโลยี เช่น หุ่นยนต์
อจัฉรยิะ นาโนอเิลก็ทรอนกิส์ และ5.กลุม่ยานพาหนะ 
เช่น ยานยนต์สะอาด ระบบราง อากาศยาน 

“การส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตยังมีแนวทาง 
ด�าเนนิการ เช่น การสร้างมลูค่าเพิม่เชิงพาณิชย์ จากการ
ใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม การก�าหนด
วิสยัทศัน์ให้ไทยเปน็ศนูย์กลางการผลิตของภูมภิาค 

การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม

อนาคต (Future Industry) 

ซึ่งไม่ได้หมายถึงการพัฒนา

อุตสาหกรรมใหม่เท่านั้น แต่หมาย

ถึงการต่อยอดฐานอุตสาหกรรม

ภายในประเทศด้วยพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม
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เช่น การผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพในอาเซียน โดยก�าหนดแนวทางให้
สทิธปิระโยชน์จงูใจการจดัตัง้กองทนุสนบัสนนุราคา
อ้อยและน�้าตาลซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติ และ
สนบัสนนุผูป้ระกอบการด้านคอมพาวด์และการขึน้รปู
ผลติภณัฑ์พลาสตกิชวีภาพ” รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
อุตสาหกรรม กล่าว 

นอกจากนีย้งัมกีารพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการสู่
ห่วงโซ่มลูค่าอตุสาหกรรมอนาคต โดยสร้างโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งเงนิทนุ ส่งเสรมิการลงทนุจากต่างประเทศ 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า
ด้วยการสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์ด้วย 
จุดแข็งต่างๆ ทั้งทางทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญา 
และความคิดสร้างสรรค์ 

การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอนาคต เช่น การสร้างแรงจูงใจให้ภาค
ธุรกิจผลิตสินค้าและใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การกระตุ้นอุปสงค์ (Demand) 
ด้วยการให้ความรูแ้ก่ผูบ้รโิภค การบงัคบัใช้กฎหมาย 
และการใช้นโยบายจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั ตลอดจนการ

สนบัสนนุการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ส�าหรบัอตุสาหกรรมอนาคต โดยสนบัสนนุการน�าผลวจิยั
จากภาควิชาการมาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

ส่วนที่สอง การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ/คลัสเตอร์ 
(Cluster) และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) อุตสาหกรรมอนาคต ด้วยการส่งเสริมการรวม
กลุ่มเครือข่ายธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการ
วางแผนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคตเชิงพื้นที่ 
เช่น นิคมอุตสาหกรรมก�าจัดกากขยะแบบครบวงจร นิคม

เราจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

เครือข่ายการผลิตข้ามแดนเพื่อ

รองรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

อนาคต 
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อตุสาหกรรมสือ่บนัเทงิ และนคิมอตุสาหกรรมอากาศยาน 
“เราจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการผลิต
ข้ามแดนเพื่อรองรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต เช่น
การแสวงหาปัจจัยการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม กล่าว 

ส่วนทีส่าม การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานสนิค้าและ
บรกิาร ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก ผ่านการสร้างศูนย์
ทดสอบและรองรับสินค้า สร้างกระบวนการการท�างาน
ระดับโลกที่เอื้อต่อการค้า สร้างวัฒนธรรมการประกอบ
กิจการแบบ Lean & Agility เป็นต้น 

ส่วนที่สี่ การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและผลิต
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial Town) 
และส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เช่น 
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า พลาสติกชีวภาพ

เริ่มจากไทยมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีทั้ง
เส้นทางขนส่งทางบกที่เชื่อมต่อทางน�้าและทางอากาศ 
รวมทั้ง การเชื่อมต่อในภาคต่าง ๆ ตลอดถึงประเทศ
เพื่อนบ้าน ท�าให้ต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ต�า่กว่าการไปลงทนุในประเทศอาเซยีนอืน่ ๆ  และเหมาะสม 
ทีจ่ะพจิารณาใช้ไทยเป็นฐานในการจดัตัง้ส�านกังานใหญ่
ข้ามประเทศ (International Head Quarter) 

นอกจากนี ้การท่ีอตุสาหกรรมบางกลุม่เป็นห่วงโซ่อปุทาน
ของอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึง่มกีารสัง่สมองค์ความรูแ้ละ
ประสบการณ์มายาวนาน ท�าให้มแีรงงานฝีมอืทีม่คีณุภาพ 
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งไทยเป็นอันดับหนึ่งใน
อาเซียน สามารถผลิตรถปิกอัพขนาด 1 ตัน รถอีโคคาร์ 
(Eco Car) รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง 

ตลอดจนการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้
อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์และเครือ่งใช้ไฟฟ้าในไทยเกิด

ข้อได้เปรียบของไทยกับอาเซียน

ในมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อได้เปรยีบในอาเซยีน การมนีโยบายบรอดแบนด์ 
แห่งชาติจะส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมี
มูลค่าการค้าสูงขึ้น 

“ในอาเซยีนมกีารแบ่งการผลติทีส่่งเสรมิกนั โดยไทยได้
เปรียบเร่ืองมาตรฐานกระบวนการผลติ ผูป้ระกอบการ 
ไทยสามารถจัดหาชิน้ส่วนได้ทนักระบวนการผลติ
และมีความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า ขณะที่
แรงงานมคีวามช�านาญเป็นพเิศษในกระบวนการ
ผลิตท่ีต้องใช้ความละเอียดและประณตี” รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ท้ายท่ีสดุคอืตลาดเกดิใหม่ในประเทศเพือ่นบ้าน 
(CLMV) มคีวามเป็นเมอืงสงูขึน้ (Urbanization) 
การมีก�าลังซื้อใหม่ ชอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก
ประเทศไทยจึงนับเป็นข้อได้เปรียบและโอกาส
ของอุตสาหกรรมไทย
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้กล่าว
ถึงส�าหรับนโยบายด้านปัจจัยแวดล้อม (Enabling 
Factor) เสรมิสร้างรากฐานภายนอกของอตุสาหกรรม
ไทยในอนาคต ด้วยการด�าเนินการ 4 ด้าน คือ

ด้านแรก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infra-
structure) เช่น การจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลางเพื่อ
การทดสอบและรบัรองมาตรฐานยางลอ้และชิ้นส่วน
ยานยนต์ การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น นิคม
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามนโยบายรัฐบาล และการพัฒนาพื้นที่ Western 

Seaboard ซึ่งขยายจาก Eastern Seaboard ที่พัฒนา
เต็มพื้นที่แล้ว 

ส่วนซอฟต์แวร์ เช่น มาตรการส่งเสรมิการจดัตัง้ส�านกังาน
ใหญ่ข้ามประเทศ การส่งเสริมการลงทุนรองรับการเป็น
ศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคอาเซียน (Trading Hub)

ด้านที่สอง การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) ด้วยการพฒันาผูป้ระกอบการดจิทิลั โดยเฉพาะ
การวางยทุธศาสตร์ดจิทิลัเอสเอม็อ ี(Digital SMEs) เพือ่
ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถแข่งขันได้
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ด้านที่สาม การปรับปรุงกฎระเบียบ/กฎหมาย (Rules 
and Regurations) และการบรหิารราชการบนพ้ืนฐาน
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เพือ่ลดอปุสรรคและ
ต้นทุนการประกอบการ เช่น การลดระยะเวลาในการออก
ใบอนญุาตตัง้โรงงาน การอนญุาตประทานบตัร/อาญาบตัร 
การออกใบรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ การแก้ไข พ.ร.บ.แร่ 
พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร 
การส่งเสรมิการปฏบิตัริาชการอย่างมธีรรมาภบิาลและเปิด
ช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ถึงรัฐมนตรีโดยตรง 

ด้านท่ีสี่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการพัฒนา 
ผูป้ระกอบการสูร่ะดบัโลก โดยไม่เน้นเฉพาะการรบัจ้างผลติ 
แต่เชือ่มโยงข้อมลูระหว่างภาคธรุกจิและภาคการศกึษาเพือ่
สร้างบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ 

สนับสนุนให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 

ส�าหรับแนวทางการรักษาและสนับสนุนให้อุตสาหกรรม
ไทยเติบโตอย่างย่ังยืนจักรมณฑ์ กล่าวว่า ทางกระทรวง
ได้วางแผนไว้ 6 ประการ คือ

ประการแรก การยกระดับเครือข่ายฐานการผลิต การ
บริการ และการตลาด ด้วยการใช้ศักยภาพของประเทศ 
เพือ่สร้างโอกาสในตลาดอาเซยีนและตลาดโลก จากเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นเครือข่ายฐาน
การผลิตและเป็นชาติแห่งการค้า 

ประการที่สอง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ให้
แข็งแกร่งยิง่ข้ึน และมนีโยบายพฒันาพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม
ใหม่ในทุกภูมิภาคที่เหมาะสม

ประการทีส่าม การเพิม่ผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม 
โดยกระทรวงฯ มนีโยบายและมาตรการพฒันาทกัษะ
แรงงาน รวมทัง้มาตรการทางภาษเีพือ่ช่วยผูป้ระกอบการ 
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 

อาเซียนมีการแบ่งการผลิต

ที่ส่งเสริมกัน โดยไทยได้เปรียบ

ในเรื่องมาตรฐานในกระบวนการ

ผลิตซึ่งพัฒนามายาวนาน
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ประการทีส่ี ่การวจิยั-พฒันา และการสร้างนวตักรรม 
ด้วยการเชือ่มโยงภาคอตุสาหกรรมและภาคการศกึษา 
เพื่อให้งานวิจัยต่างๆ ตอบโจทย์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ประการทีห้่า การยกระดบัศกัยภาพผูป้ระกอบการ 
และพัฒนาสู่คลัสเตอร์อุตสาหกรรม เช่น การ
เน้นปรับปรุงประสิทธิภาพมาตรฐาน การผลิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า การส่งเสริมการสร้าง
ทรพัย์สนิทางปัญญา และการสนบัสนนุการสร้าง
นวัตกรรมต่าง ๆ 

ประการทีห่ก การส่งเสรมินกัลงทนุไทยในต่างประเทศ 
เพือ่ขยายฐานการผลติและการตลาดในต่างประเทศ  เช่น 
การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีแนวทางจดัต้ัง
บรษิทัลกูเพือ่สนบัสนุนการลงทนุของผูป้ระกอบการ 
ในนิคมอุตสาหกรรมในต่างประเทศ 

ควำมท้ำทำยในกำรพัฒนำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยังกล่าว
ว่า ถึงแม้ไทยจะเผชิญความท้าทายในการพัฒนา
อุตสาหกรรม จากปัญหาเชิงโครงสร้างภายใน
ประเทศท่ียังไม่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก

การที่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยยังอ่อนไหว 
ต่อความผันผวนของปัจจัยภายนอก มีผลิตภาพการผลิต
ต�า่ ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม การปรบัตวัเพือ่เผชญิ
ความเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบการแข่งขัน ความต้องการ
ของผู้บริโภค กฎระเบียบ กติกาใหม่ และความผันผวน
ของสภาพภูมิอากาศ 

แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ตามบรบิทของโลก และเสรมิสร้างความเข้มแขง็เชงิโครงสร้าง 
โดยแนวทางการพฒันาทีส่�าคญัคอืการพฒันาอตุสาหกรรม
อนาคต การผลิตทีค่�านึงถงึสิง่แวดล้อมและสงัคม เน้นการ
สร้างการยอมรับในเรื่องมาตรฐาน การเพิ่มผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยี การวิจัย
พัฒนา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ใน
การเพิม่มูลค่าให้สนิค้า และการเชือ่มโยงตลอดจนเครอืข่าย 
ภายในและระหว่างอุตสาหกรรม เป็นต้น 

“ภาคเอกชนควรเป็นผู้มีบทบาทน�าในการพัฒนา ในขณะ
ทีภ่าครฐัจะเน้นบทบาทการอ�านวยความสะดวกและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยก้าวผ่าน
ความท้าทายได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน” รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ภาคเอกชนควรเป็นผู้มีบทบาท

น�าในการพัฒนา ในขณะที่

ภาครัฐจะเน้นบทบาทการ

อ�านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา

อุปสรรคต่างๆ
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info
อุตสำหกรรมไทยไปท่ัวโลก

สินค้าจากอุตสาหกรรมไทยมีการเคลื่อนย้ายไปทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงกว่า 20 ปีมีการเติบโตกว่าเท่าตัว โดยจากในอดีต 
(พ.ศ.2536) มีการส่งออกคิดเป็นเพียงร้อยละ 40.18 ของจีดีพี ปัจจุบันการส่งออกเติบโตขึ้นเป็นถึงร้อยละ 77.11 (พ.ศ.2557)

ท่ีมา: สศช. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่

หมายเหตุ: จีดีพีของประเทศไทยปี 2556

ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558. 

หมายเหตุ: 

มูลค่าและส่วนแบ่งของปี 2557 

ที่มา: 

สศอ. กระทรวงอุตสาหกรรม, 

กรกฎาคม 2558.
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23.68%
23.23%

11.06%

17.22%

58.84%

46.59%

37.05%

ส่วนแบ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
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corporatE MovEs

โชติธนินทร์ อรุณพงศจ์รัส

เหน็ทจีะหมดยคุได้แล้ว ถ้าใครจะคดิว่า สนิค้าอตุสาหกรรม
ไทยจัดเป็นแค่สินค้ามาตรฐานพื้น ๆ  เพราะผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยุคใหม่ ล้วนมีความรู้ความสามารถที่จะน�า
ความรู้มาคิดพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่พึ่งโชค
หรือการเติบโตตามธรรมชาติทางเศรษฐกิจเช่นในอดีต 
ท�าให้ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมยคุนี ้จะอยูไ่ด้และโดดเด่น 
ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น

เหมือนเช่นที ่โชตธินนิทร์ อรณุพงศ์จรสั ผู้ก่อต้ังและประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท อิเล็คตั้น อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป 
จ�ากดั และผูก่้อตัง้และกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั ทซีแีอดว๊านด์ 
อินดัสตรี แอนด์ ซัพพลาย จ�ากัด ซึ่งประกอบการธุรกิจมา
ได้เพียงแค่ 10 ปี แต่สามารถพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ELECTON แบรนด์ของไทย ก้าวสู่สากล
ได้ด้วยมาตรฐานระดับโลก PTEC 

พาแบรนด์ ELECTON 

เจาะตลาดโลกด้วย Innovation Design

ELECTON เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียว

ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานจาก PTEC 

และได้รับการยอมรับจากพันธมิตรระดับโลก

อย่าง IKEA และ AMWAY
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“ELECTON เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดยีวทีผ่่านการทดสอบ
มาตรฐานจาก PTEC และได้รับการยอมรับจากพันธมิตร
ระดับโลกอย่าง IKEA และ AMWAY ซึ่งถือเป็นแบรนด์
ที่เข้มงวดเรื่องคุณภาพอย่างมาก จัดจ�าหน่ายแบรนด์ของ
เราอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าสินค้าของเรา
ได้รับความไว้วางใจในระดับสากล เพราะทั้งสองแบรนด์
มีเครือข่ายและการจ�าหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก”  
โชติธนินทร์ ให้ข้อมูล 

เขาบอกว่า เขาใช้เวลา 10 ปีทีท่�าธรุกจิมาตลอด พฒันาสนิค้า
โดยเน้น Innovation Design และเน้นการป้องกัน
สูงสุดเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน เพื่อมุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพสินค้าของบริษัทให้ได้ระดับ
โลกมาตั้งแต่ต้น และเชื่อว่าการให้คนไทยได้
ใช้สินค้าที่มีความอัจฉริยะด้านการป้องกัน
ความปลอดภัยสูง จะช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนไทยท้ังด้านความปลอดภัยและท�าให้
เกดิการเรยีนรูก้ารใช้งานผลติภณัฑ์อย่างฉลาด 

ส่ิงที่โชติธนินทร์คิด ยืนยันได้จากพฤติกรรม
ผู้บริโภคในยุคนี้ จ�านวนไม่น้อยที่เริ่มให้ความ
ส�าคญักบัเรื่องผลิตภัณฑไ์ฟฟา้อเิลก็ทรอนิกสท์ี่เนน้ความ
ปลอดภัยและมีระบบอัจฉริยะมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง
หากสงัเกตสนิค้าในกลุ่มนีท้ีจ่�าหน่ายในร้านค้าปลกีต่าง ๆ  ก็
จะมสีนิค้าให้เลอืกหลายระดบัตามมาตรฐาน และแบรนด์ที่
จะเตบิโตได้ในระยะยาวกม็กัจะเป็นแบรนด์ทีใ่ห้ความใส่ใจ
ในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเอง

โชติธนินทร์เอง ท�าธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องได ้
ไม่เพียงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่เขายัง
ศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานเพื่อน�ามาพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ

“เรามีความเชื่อว่าปลั๊กไฟเป็นได้ทั้ง “เครื่องป้องกันความ
เสียหาย” และ “เป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดความเสียหาย” ซึ่งเป็น
ประเด็นที่คนส่วนใหญ่อาจมองข้ามและไม่ให้ความส�าคัญ
เท่าทีค่วร เราจงึต้ังใจศกึษาเร่ืองนีอ้ย่างจรงิจงั และมแีนวคดิ
คือ “การป้องกันสูงสุดด้วยความอัจฉริยะ” ที่ไม่ใช่แค่การ
จับเทคโนโลยใีส่ในปลัก๊ไฟ แต่ความเป็นอจัฉรยิะนัน้ได้มา
จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานว่ามีเหตุการณ์หรือ
มีปัจจัยอะไรที่เหนือความคาดคิดจนอาจท�าให้เกิดความ
เสียหายขึ้น แล้วจึงใช้ “เทคโนโลยี” เข้าไป “ป้องกัน” ก่อน
ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นจริง ๆ  เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะที่
สอดคล้องไปกับการใช้ชีวิต มั่นใจได้เมื่อใช้ ELECTON  
นี่คือจุดเด่นของเรา”

นอกจากนี้ ELECTON ยังมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพชีวิต
เป็นหลัก เขาจึงมีแผนจะขยายไลน์โปรดักส์ออก
ไปในตามลักษณะการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของลูกค้า โดยเน้นให้หาซื้อ
ง่ายจากตัวแทนจ�าหน่ายกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
และจะเพิม่จ�านวนมากข้ึนในอนาคตรวมถงึการขยาย
ตลาดในต่างประเทศอีกด้วย

ทัง้นี ้การพฒันาอตุสาหกรรมด้วยแนวคดิทนัสมยั จะ
ช่วยให้เข้าแข่งขนัได้ดใีนทกุตลาด เพราะปัจจบุนัการ
แข่งขัน โดยเฉพาะในกลุม่ปลัก๊ไฟต่อพ่วงและอปุกรณ์
ป้องกนัอจัฉรยิะภายในบ้าน ทัง้ในกลุม่อตุสาหกรรม
ด้วยกนัเองในไทย ในเอเชยี และในตลาดโลก จากอดตี
ที่ถือว่าการแข่งขันไม่รุนแรง แต่ปัจจุบันการแข่งขัน
กลับเข้มข้นขึ้นไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาด 

“เราคอืรายแรกทีน่�าเข้าสนิค้าอปุกรณ์ป้องกนัอจัฉรยิะ
ภายในบ้านมาจ�าหน่ายในประเทศไทยและได้ส่วน
แบ่งทางการตลาดมากกว่าคร่ึง นอกจากน้ีเรายัง
รับจ้างผลิตสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศมากมาย แต่ในปัจจุบันการแข่งขันใน
กลุ่มธุรกิจนี้สูงมากขึ้นโดยผู้ค้ารายใหม่มุ่งเน้นการ
แข่งขันในด้านราคามากกว่าคุณภาพจนไม่ค�านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ใช้” 

โชติธนินทร์กล่าวถึงปัญหาที่พบในตลาด ซ่ึงมีส่วน 
ส่งเสริมให้แบรนด์ ELECTON เติบโตขึ้นจากความ 
“คิดต่าง” โดยยืนยันแนวคิดเร่ืองคุณภาพชีวิตของ
ลูกค้าเป็นส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุด และเป็นแบรนด์ท่ีได้รับ
การยอมรบัของหน่วยงานทัง้ภาครฐั และเอกชนต่าง ๆ  
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รวมไปถึงตลาดในกลุ่มเพื่อนบ้าน และยังขยาย
วงกว้างไปยังตลาดสากล โดยปัจจุบันบริษัทมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ประมาณ 68% ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ส่วนตลาด Consumer Electric ในประเภท 
Power Strip for Computer and Home 
Appliance และมส่ีวนแบ่งทางการตลาดในกลุม่
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่อพ่วง (ล้อไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 
ในภาคอุตสาหกรรมอยู่ถึง 70% 

ส�าหรับแผนการตลาดในประเทศ ELECTON 
มุ่งเน้นสองกลุ่ม คือกลุ่ม B2B ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ กลุ่ม 
ผูป้ระกอบการด้านอตุสาหกรรม (โรงงานต่าง ๆ ) 

และกลุ่ม B2C คือ 
ผูใ้ช้ทีใ่ห้ความส�าคัญ
กบัเรือ่งคณุภาพชวีติ
เป็นอันดับแรก โดย
มีกิจกรรมทางการ
ตลาดครอบคลุม 
Above the line 
และ Below the line  
รวมถึง Online 

Marketing โดยมีแผนหลักคือ “ยกระดับการ
สือ่สารแบรนด์ ELECTON” ใหม่ทัง้หมดเพ่ือตอกย�า้ 
ความเชื่อมั่นกับกลุ่มลูกค้าเพื่อให้องค์กรเติบโต
ยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันที่เข้มข้นในอนาคต 

“ที่ผ่านมาเราพัฒนาทุกอย่างจริงแต่ไม่เคยได้
พูดออกไป ท้ังเรื่องแนวคิด และภาพลักษณ์
ของแบรนด์ เรื่องนวัตกรรม งานวิจัยต่าง ๆ  รวม
ถึงพันธมิตร และเรื่องกลยุทธ์การตลาด ตอนนี้
ถึงเวลาแล้วที่แบรนด์ ELECTON ต้องสื่อสาร
เรื่องเหล่านี้ให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ทุกประเภท รวมถึงในระดับ Mass ให้เกิดการ
รับรู้ เข้าใจ และใกล้ชิดกันมากขึ้น”

เพยีงแค่เริม่ต้นปีนี ้หลงัจากปรบักระบวนทพัด้าน
การตลาดใหม่ทีจ่ะก้าวสูก่ารเป็นทีรู่จ้กัของลกูค้า
ทกุกลุม่มากขึน้ เพยีงแค่ไตรมาสแรกของปี 2558 
ELECTON มีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 90% และ
คาดว่าทั้งปีนี้บริษัทจะเติบโตเท่าตัวเลยทีเดียว

ชื่อ โชติธนินทร์ อรุณพงศ์จรัส
ชื่อเดิม วัชระ ตรังตราชู

การศึกษา 
2541  จบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัเอแบค คณะบัญชี 

(Major Accountion)
2542  ก่อตั้งบริษัทแรกชื่อ ทีทีซี อิเล็คทรอนิคส์ 

ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยความ
ชอบในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่
เด็ก แต่ประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างมาก ขาด
การสนับสนุนและขาดประสบการณ์ทางธุรกิจ
เนื่องจากการผลิตที่ซับซ้อน ต้องใช้เครื่องจักร
ท่ีทันสมัย ต้นทุนสูง ท�าให้ธุรกิจต้องล้มไป มี
พนักงาน 4 - 5 คน เชื่อมแผงวงจรเองทั้งหมด 
(จบจากมหาวิทยาลัยแล้วเปิดบริษัทเลยแล้วก็
เจ๊ง เพราะต้นทุนสูง เทคโนโลยีที่ใช้ยังทันสมัย
ไม่พอ และมีการแข่งขันทางการตลาดกับสินค้า
จากจีน)

2546 ธุรกิจล้มขาดทุนสิบกว่าล้านบาท โรงงานจึงต้อง
หยดุการผลติไป และระหว่างนัน้ได้ไปอปุสมบท 
เมื่อลาสิกขาบทออกมา บิดาก็เสียชีวิตด้วยโรค
มะเร็ง

2547  ก่อตั้งบริษัท ทีซีแอดว๊านด์ อินดัสตรี แอนด์ 
ซพัพลาย จ�ากดั โดยเปลีย่นแนวทางธรุกจิ เป็นการ
สร้างแบรนด์ของตนเองขึ้น ELECTON สร้าง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปลั๊กไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิต
น�าเข้า และจ�าหน่ายสนิค้าประเภทปลัก๊ไฟฟ้า ปลัก๊
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน โดย
มุง่เน้นเรือ่งคณุภาพระดบัโลกราคาไทยๆ เพือ่ให้
คนไทยได้ใช้สนิค้าทีม่คีวามอจัฉรยิะปลอดภยัสงู
เพื่อคนไทยทุกระดับ

2549  สามารถใช้หนีก้ารค้ามากกว่าสบิล้านบาทจนหมด
2550  ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2555  ปัจจุบัน มียอดจ�าหน่ายมากกว่า 100 ล้านบาท มี

ผลติภณัฑ์ทีอ่อกแบบและสร้างขึน้อย่างโดดเด่น
และมคีณุภาพมากกว่า 2,000 รายการ ผลติภณัฑ์
วางจ�าหน่ายในประเทศมากกว่า 1,000 แห่ง มี
ลูกค้าระดับโลกเลือกใช้มากมาย เช่น IKEA 
AMWAY เพราะสามารถส่งขายสู่ตลาด AEC 
และต่างประเทศได้
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industrial Wrap

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิง่ทอ ให้เกยีรตเิป็นประธานในการกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพเิศษ ในสมัมนา ASEAN 
Garment & Textile Summit ครั้งที่ 3 AGTS 01“สร้างสายใยเครือข่าย ขยายศักยภาพ

ห่วงโซ่อุปทานอาเซียนให้สมบูรณ์”  
ภายใต้งาน GFT 2015
 นอกจากนี้ภายในงานสัมมนา 
ยังมีการบรรยายที่เข้มข้นไปด้วย
ข้อมลูส�าหรับอตุสาหกรรมสิง่ทอและ 
เครือ่งนุง่ห่ม อาท ิภาพรวมอตุสาหกรรม
และความเช่ือมโยงสิ่งทอแฟช่ัน
อาเซยีน โดย นายประดษิฐ์ วจิติราศลิป์  
รองผู้อ�านวยการสถาบันฯ พร้อม
กจิกรรมเสวนา สร้างสายใยเครอืข่าย 
ขยายศกัยภาพห่วงโซ่อปุทานอาเซยีนให้
สมบรูณ์ โดยม ีนายถาวร กนกวลวีงศ์ 
นายกสมาคมอตุสาหกรรมเครือ่งนุง่ห่ม 
ไทย (TGMA) และ ดร. เนาวรัตน์  
ทรงสวสัดิช์ยั ประธานทีป่รกึษา สมาคม

เครือ่งหนงัไทย ผูท้รงคณุวฒุ ิร่วมเสวนา งานดงักล่าวจดัขึน้โดยความร่วมมอืระหว่าง สถาบนั
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) และบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จ�ากัด ณ ห้องสัมมนาภายใน
ฮอลล์ 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
  สนใจข้อมูลสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูล 
สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 - 9 ต่อ 790,740,732

นายจกัรมณฑ์ ผ าสกุวนชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 
 และนายสมหมาย ภาษ ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย 
ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ เยี่ยมชมบูธและ
นิทรรศการความคบืหน้าในการปฏบิตังิานตามนโยบายรฐับาล
ของเอสเอม็อแีบงก์ ในการประชมุคณะรฐัมนตรสีญัจร จงัหวดั
เชยีงใหม่ โดยมนีายสุพจน์ อาวาส กรรมการผูจ้ดัการ เอสเอม็อี
แบงก์ ให้การต้อนรบั ณ ศนูย์ประชมุนานาชาตเิฉลมิพระเกยีรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

อตุสาหกรรมยางพาราไทยก้าวหน้าขึน้อกีระดบัแล้วกบัผลงาน
วจิยัทีส่�าเรจ็ในระดบัหนึง่และเป็นงานวจิยัน�าร่อง ได้แก่ การวจิยั
และพัฒนายางล้อตัน การรักษาคุณภาพเนื้อไม้ยางพารา และ
การปรบัปรงุคณุภาพยางล้อตนัไร้รอยเป้ือน (Non - marking 
solid tire) ซึ่งผลงานการปรับปรุงคุณภาพยางล้อตันไร้รอย
เป้ือน ผูป้ระกอบการสามารถน�าไปต่อยอดเพือ่พฒันาผลติภณัฑ์
ในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว 
 นายอดุม วงศ์ววิฒัน์ไชย ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ผลงานดงักล่าวเกดิจากเครือข่าย
พฒันาอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางและไม้ยางพารา ทีส่�านกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
กันระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย เพื่อสร้างสรรค์
งานวจิยัทีส่ามารถน�าไปใช้ได้ในเชงิพาณชิย์ โดยเริม่ด�าเนนิการ
มาตั้งแต่ปี 2556-2557 
 ส�าหรับแนวทางการวิจัยและพัฒนา เครือข่ายฯ จะเน้น
โจทย์วจิยัทีต่รงกับความต้องการของภาคอตุสาหกรรม เพือ่ให้
สามารถน�าไปสูก่ารผลติในเชงิพาณชิย์ได้ โดยปีนีจ้ะด�าเนินการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบความบกพร่อง
ของเส้นด้ายยางยืดแบบอัตโนมัติ ซึ่งอุตสาหกรรมเส้นด้าย
ยางยืด เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และไทยเป็นผู้ส่งออก
อันดับ 1 ของโลก

เมือ่เรว็ ๆ  นี ้นางอรรชกา สบีญุเรอืง ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธาน
เปิดโครงการหลกัสตูรนกัอตุสาหกรรมรุน่ใหญ่ (Young-F.T.I Elite) รุน่ที ่2 
ประจ�าปี 2558 ซึง่เป็นการรวมกลุม่ของนกัธรุกจิรุน่ใหม่ทกุกลุม่อตุสาหกรรม 

ประมาณ 90 คน เพื่อเปิด
โอกาสให้นักอุตสาหกรรม 
รุ่นใหม่เหล่านีเ้ข้ามามบีทบาท
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ  ของสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย พร้อม
เรียนรู้การท�างานจากนัก
อตุสาหกรรมรุ่นอาวุโส เพ่ือ
เป็นการสานต่อภารกจิต่อไป 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่
ได้ท�าความรู้จักสร้างความ
คุ้นเคย ปรับแนวความคิด
ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 
พฒันาทกัษะความเป็นผูน้�า
ในธรุกจิรองรบัการขยายตวั
ของธุรกิจในประเทศและ

ต่างประเทศ อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต ณ โรงแรม
สวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ

สร้ำงสำยใยเครือข่ำย ขยำยศักยภำพห่วงโซ่อุปทำนอำเซียน

เอสเอม็อแีบงก์ ออกบธู งำนครม.สญัจร

เดินหน้ำวิจัยยำง-ไม้ยำงสู่เชิงพำณิชย์

นักอุตสำหกรรมรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 2
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สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์การเพิ่มผลผลิต
แห่งเอเชีย หรือ เอ-พี-โอ (APO) จัดงานกาล่าดินเนอร์ 
พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “Thriving in the 21st 
Century World” โดย ดร. ไมเคิล แจ็คสัน ผู้ก่อตั้งและ 
ประธานเวบ็ไซต์ Shaping Tomorrow ประเทศองักฤษ 
และ Futurist ทีม่ชีือ่
เสยีงระดับแนวหน้า 
เป็นวทิยากรบรรยาย 
ทัง้นี ้กจิกรรมดังกล่าว 
เป ็นส ่วนหน่ึงใน
กิจกรรมครบรอบ  
20 ปีสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ 
และใน โอกาสนี้
ยั ง ได ้ รั บ เกี ยรติ
จาก นางอรรชกา 
สบีญุเรอืง ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ

ยิ้มออกกันสักทีส�าหรับชาวไร ่อ ้อย หลังจาก 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อย 
ในอัตราตนัละ 160 บาท เพ่ือให้ชาวไร่อ้อยได้รบัค่าอ้อย
ในระดับใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิต พร้อมกันนี้ได้
อนุมัติให้กองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายกู้เงินธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อ
ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของชาวไร่อ้อย วงเงินกู้ไม่เกิน 16,953 ล้านบาท อตัรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4.25 ต่อปี 
 งานนีไ้ด้รบัเกียรตจิากนายจกัรมณฑ์ ผาสกุวนชิ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานใน
พธิลีงนามกูเ้งนิ โดยมนีายอาทติย์ วฒุคิะโร อธบิดกีรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการบริหาร
กองทุน ร่วมลงนาม 
 ภายในงาน นางอรรชกา สบีญุเรอืง ปลดักระทรวง
อตุสาหกรรม ได้ให้เกยีรตบิรรยายพเิศษเรือ่ง “นโยบาย
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายของไทย” ในการ
ประชมุสมัมนาแนวทางการแก้ไขปัญหาอตุสาหกรรม
อ้อยและน�้าตาลทรายในปัจจุบัน และอนาคต โดยมี
ชาวไร่อ้อยและผู้ประกอบการโรงงานน�้าตาลเข้าร่วม
กว่า 500 คน ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง

ธ.ก.ส. หนนุเงนิกู้กองทุนอ้อย-น�ำ้ตำล

เตรียมองค์กรก้ำวทนักำรเปลีย่นแปลง 

กากอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่รัฐบาลให้
ความส�าคัญควบคู่ไปกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน 
 นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงอุตสาหกรรม 
เป็นประธานเปิดงานสัมมนาหัวข้อ “The Workshop on Industrial Waste 
Management in Thailand” จดัโดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม ร่วมกบั การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (NEDO) เพื่อแก้ปัญหากากอุตสาหกรรมอันตรายที่คาดว่ามีถึง
ประมาณ 3 ล้านตัน กากไม่อันตราย 50 ล้านตัน 
 รฐับาลได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศึกษาและจัดหาพื้นที่รองรับกาก
อุตสาหกรรม 6 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคต โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ก�าหนดระยะการศึกษาไว้ 10 ปี 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แม่นย�า โดยได้เตรียมออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เกี่ยวกบัการไม่ต่อใบอนญุาตโรงงานให้กบัโรงงานที่ไม่ปฏบิัตติามกฎหมายกาก
อุตสาหกรรม ถือเป็นมาตรการที่จะดึงให้โรงงานทยอยเข้าสู่ระบบไม่น้อยกว่า 
90% ภายใน 5 ปี

ก�ำจัดกำกอุตสำหกรรม ‘วำระแห่งชำติ’
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คนตวัเลก็ ๆ  ในภาคอตุสาหกรรม บางคนมฝีีมอืแต่อาจจะ
มีอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะถ้าใจไม่กล้า และไม่มั่นใจ
ในฝีมือที่มีอยู่เพียงพอ แต่คุณสมบัตินี้ไม่ใช่สิ่งที่ อนันต์ 
วงศ์ทิพย์ เป็น เพราะหลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับ
บรษิทัในอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนสิก์และซอฟต์แวร์ระดบั
โลกที่เข้ามาเปิดกิจการในเมืองไทยแล้วปิดตัวพับฐานจาก
ประเทศไทยไป เขาก็ตัดสินใจไม่เป็นลูกจ้างใคร แล้วน�า
ประสบการณ์ที่มีมาต่อยอดทันที ทั้งที่ตระหนักดีว่า โดย
ล�าพังตวัคนเดยีว และด้วยเงินทนุจ�ากดัย่อมเป็นขวากหนาม
ส�าคัญที่จะท�าให้เข้าไปถึงฝันที่ตั้งไว้ไม่ได้ง่าย ๆ 

นัน่คอืเหตผุลทีอ่นนัต์เลอืกตัง้บรษิทัในอทุยานวทิยาศาสตร์
ประเทศไทย ของส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เพราะมีเป้าหมายเพื่อขอการสนับสนุน
ในส่วนต่าง ๆ  โดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่
ทางสวทช. มีหน่วยงานหลายศูนย์คอยให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการ เขารู้ตัวดีว่าแม้จะมีประสบการณ์แต่ก็ต้อง
เรียนรูเ้พิม่เตมิ รวมทั้งต้องลงทุนท�าการวจิยัในส่วนต่าง ๆ  
เพือ่พฒันาบรษิทั ซึง่ต้องอาศยัทัง้เทคนคิและงบประมาณ 
ช่วยเหลือจากภาครัฐ ในการพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าสู่เชิง
พาณิชย์

ธรุกจิของอนนัต์ คอืการออกแบบพฒันาและผลติอปุกรณ์
และเครื่องมืออัตโนมัติส�าหรับอุตสาหกรรม รวมถึง
อุปกรณ์ตรวจสอบเชิงภาพ เช่น Robotic Lab, Lab 

ขอจุดประกายระบบออโตเมชั่นฝีมือคนไทย 

อนันต ์วงศ์ทิพย์

on chip System, Auto Sorter ฯลฯ โดยเขา
และทีมงานถือเป็นนักพัฒนาและผลิตอุปกรณ์และ
เครื่องมืออัตโนมัติส�าหรับอุตสาหกรรมที่มีอยู่นับ
รายได้ในเมืองไทย แต่ก็กล้าที่จะเลือกก้าวสู่เส้นทาง
นี้โดยได้แรงบันดาลใจจากการอยากเห็นคนไทย
มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วยตัวเอง 
อย่างแท้จริง

หากพิจารณาจากระบบการผลิตในอุตสาหกรรมที่มีอยู่ 

ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่บริษัทไทยจะหันมาพัฒนาระบบออโตเมชั่น

โดยคนไทยเองได้มากขึ้น



26

“เราเหน็อตุสาหกรรมไทยเตบิโตเป็นฐานการผลติให้
กับสินค้าหลายชนิด โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิต
รถยนต์ทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก แต่กต้็องเจบ็ใจทกุทจีนถงึ
ตอนนี ้เมือ่เรายงัไม่สามารถมีแบรนด์รถยนต์ของตวั
เองได้สกัที แถมในอตุสาหกรรมการผลติทีไ่ทยได้ชือ่
ว่าเป็นฐานการผลติสนิค้าอืน่ ๆ  อกีหลายชนดิกม็สีภาพ
ไม่ต่างกัน แม้คนไทยจะมีความสามารถคิดประดิษฐ์
เครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่องจักรอัตโนมัติ ซึ่งต้อง
อาศยัการคดิวเิคราะห์เพือ่ออกแบบให้เหมาะกบัการ
ผลติสนิค้าแต่ละประเภทได้ไม่แพ้ในต่างประเทศ แต่
ร้อยท้ังร้อยกยั็งต้องพึง่พาการน�าเข้าจากต่างประเทศ”

เหตุผลหนึง่อาจจะเป็นเพราะไม่มใีครคดิจะท�าหรอืยงั
มองไม่เห็นความส�าคัญ แต่เหตุผลที่ท�าให้อนันต์รับ
ไม่ได้ ก็คือ หากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้ายฐาน
ไปแหล่งผลิตอื่น ก็เท่ากับประเทศไทยแทบไม่เหลือ 
องค์ความรู้อะไรทิ้งไว้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปได้ 

นี่คือจุดอ่อนของอุตสาหกรรมที่อนันต์มองเห็นและ
อยากใช้ความสามารถที่มีเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่ม
ต้นพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

โดยส่วนตัวอนันต์คุ้นเคยกับระบบออโตเมชั่นมา
ตลอดการท�างานในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์และ
อิเล็กทรอนิกส์ บวกกับการที่คอยศึกษาด้านระบบ
ออโตเมชั่นในธุรกิจอื่น ท�าให้เขาพบว่า โรงงานผลิต
ต่าง ๆ  ในเมอืงไทยส่วนใหญ่ต้องสัง่น�าเข้าระบบออโต
เมช่ันจากศนูย์การผลติในต่างประเทศซึง่ส่วนใหญ่ส่ง
มาจากญีปุ่น่ซึง่ถอืว่าเป็นเจ้าตลาดระบบออโตเมชัน่ใน
โรงงานอุตสาหกรรมและจากสหรัฐอเมริกา

เขาก่อตั้งบริษัท เกรทเทค เมื่อปี 2548 เริ่มต้นท�า
ธุรกิจ พร้อม ๆ ไปกับการท�าวิจัยและพัฒนาเพื่อหา 
นวัตกรรมและพัฒนาระบบออโตเมชั่นนับตั้งแต่นั้น
มา จนหน่วยงานรัฐบางแห่งที่เขาร่วมงานด้วยถึงกับ
ให้การยอมรับว่าเขาคือจุดเปลี่ยนการพัฒนาระบบ 
ออโตเมชัน่ไทย เพราะไม่ใช่แค่ระบบออโตเมชัน่ทีเ่ขา
รบัท�าให้กบัโรงงานอตุสาหกรรม แต่เขายงัคดิประดษิฐ์
เคร่ืองจกัรอตัโนมติัส�าหรบัเอสเอม็อเีพือ่ใช้งานในภาค
เกษตรอีกหลายชนิดด้วย 

การท�าตลาดของอนันต์ เขาเลือกมองช่องว่างตลาด
ของระบบออโตเมชั่นที่คิดและผลิตขึ้นเองในเมือง
ไทยส�าหรับการใช้งานในโรงงานต่าง ๆ แทนการน�า
เข้าจากต่างประเทศ โดยรู้ดีว่า การพัฒนาระบบนั้น
จะต้องประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ทีเ่กดิจากการออกแบบเพือ่ให้เครือ่งจกัรท�างาน
ตามต้องการ และโนว์ฮาวหรือเทคนคิ รวมกนัเป็นระบบใช้
ท�างานแทนคนเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพในการผลติด้านต่าง 
ๆ เช่น ความเร็ว ความถูกต้องแม่นย�า การลดปริมาณของ
เสีย รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิต

ด้วยความเชือ่ว่าโรงงานอตุสาหกรรมในไทยควรจะหนัมาใช้
ระบบทีพั่ฒนาขึน้เองในประเทศได้ เขาจงึเดนิหน้าท�าตลาด
ด้วยการเข้าไปเสนอบรกิารพฒันาระบบตามความต้องการ
ของลูกค้า โดยมุ่งทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศด้วย
การให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเป็นจุดขาย 

“การท�างานของเราจะเริม่จากรบัโจทย์จากลกูค้าว่าต้องการ
อะไร แล้วมาออกแบบขั้นตอนการท�างาน ออกแบบกลไก
การท�างานของเครือ่งจกัร โดยดวู่าต้องมส่ีวนประกอบอะไร
บ้าง แล้วจึงร่างแบบและน�าไปจ้างร้านประดิษฐ์เครื่องจักร
ผลิตชิ้นงานตามแบบ เมื่อได้ชิ้นส่วนครบก็น�ามาประกอบ
กับมอเตอร์ เสร็จแล้วน�าไปประกอบกับระบบการผลิตใน
โครงการ เขียนซอฟต์แวร์ควบคุม ตรวจเช็คการประกอบ 
ให้ลกูค้าทดสอบการใช้งาน เมือ่ผ่านกถ็อืว่าจบกระบวนการ” 

ด้วยขัน้ตอนทีอ่ธบิายมานี ้หากพจิารณาจากระบบการผลติ
ในอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่ ไม่ใช่เรื่องยากเลยท่ีบริษัทไทยจะ
หันมาพัฒนาระบบออโตเมชั่นโดยคนไทยเองได้มากขึ้น

อนนัต์ใช้เวลาไม่ถงึ 10 ปี สร้างผลงานสร้างชือ่ให้โรงงานของ
บริษัทญี่ปุ่นในนิคมต่าง ๆ  ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 
เป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาถงึบรษัิท และกลายเป็นบรษัิทคนไทย
ที่มีคู่แข่งเป็นต่างชาติล้วน ๆ  ทั้งจากมาเลเซีย และสิงคโปร์ 
ที่เข้ามาท�ารายได้จากอุตสาหกรรมไทยไปมากมาย 

แม้จะเป็นบรษิทัเลก็ ๆ  แต่เขามัน่ใจว่าสามารถพฒันาสนิค้า
ของบรษิทัให้เข้าได้กบัทกุอตุสาหกรรม และเชือ่ว่าการเป็น
บริษัทไทยมีข้อได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์ที่อุตสาหกรรม
ต่าง ๆ  จะเลือกเข้ามาตั้งโรงงานอีกมากในอนาคต ซึ่งหมาย
ถึงโอกาสของบริษัทเขาก็จะเติบโตขึ้นด้วย

หากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้

ย้ายฐานไปแหล่งผลิตอื่น 

ก็เท่ากับประเทศไทยแทบไม่เหลือ 

องค์ความรู้อะไรทิ้งไว้เพื่อ

พัฒนาตัวเองต่อไปได้ 
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อุตสาหกรรมอาหารไทย เปรียบแล้วไม่ต่างจาก

แบรนด์แอมบาสเดอร์ชั้นดี

ครวัไทยสูโ่ลก นับเป็นความส�าเรจ็ท่ีเมือ่เอ่ยถงึแล้ว คนไทย
ทกุคนทัง้ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคต่างพยกัหน้าแสดง
ความรูจ้กั ฉะนัน้แล้วจงึไม่ใช่เรือ่งน่าแปลกใจเลยว่า ความ
ส�าเรจ็จากยทุธศาสตร์ซึง่เริม่ต้นตัง้แต่ระยะที ่1 ปี 2547  
มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการด�าเนินงานในระยะที่ 2 
เป็นยุทธศาสตร์ที่ประสบความส�าเร็จในการตอกย�้า
ภาพลักษณ์และการจดจ�าของอาหารไทย ครัวไทย 
ที่โต๊ะอาหารทั่วโลกเรียกหามากขึ้น และน�ามาซึ่ง
แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืของอตุสาหกรรมไทย
ในอนาคต โดยจะเริ่มเข้าสู่ระยะที่ 3 ในปี 2559 ที่จะ
ถึงนี้ด้วยยุทธศาสตร์ที่เข้มข้นขึ้น

อรวรรณ แก้วประกายแสงกลู รกัษาการผู้อ�านวยการ 
สถาบันอาหาร องค์กรที่มีบทบาทในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมโดยตรง โดยเฉพาะบทบาทในการ
เดินเคียงข้างไปกับภาคเอกชนทั้งบริษัทขนาดใหญ่
และรายย่อยอย่างเอสเอ็มอี ให้ข้อมูลในการด�าเนิน
งานบูรณาการยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลกว่า ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นการท�างาน
ร่วมกันระหว่างส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิร่วมกบั กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม 
การค้าระหว่างประเทศ ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิกรม

สถาบันอาหารกับการบูรณาการยุทธศาสตร์

โต๊ะอาหารโลกสู่

ครัวไทย
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พฒันาฝีมอืแรงงาน สถาบนัอาหาร ส�านกังบประมาณ 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ซึ่งการที่ยุทธศาสตร์นี้เป็นความ
ร่วมมือที่ต้องอาศัยหน่วยงานส�าคัญของภาครัฐและ 
หน่วยงานขององค์กรระดับประเทศจ�านวนมาก 
สะท้อนให้เห็นว่า เป็นยุทธศาสตร์ที่แสดงถึงบทบาท
ความส�าคัญของอุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นอย่างดี 

โดยปัจจบุนัหากเทียบกบัท้ังอตุสาหกรรม อตุสาหกรรม
อาหารมีส่วนแบ่งในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 10% 
หรือเป็นตัวสร้างจีดีพีให้ประเทศที่ 10% จากมูลค่า
รวม 9.5 แสนล้านบาท และมีผูเ้กีย่วข้องตลอด Food 
Chain ประมาณ 2-3 ล้านคน แต่ถ้าหากมองจาก
ภาพลกัษณ์และแบรนด์ดิง้ประเทศไทย ต้องกล่าวว่า 
อตุสาหกรรมอาหารไทย เปรยีบแล้วไม่ต่างจากแบรนด์ 
แอมบาสเดอร์ชัน้ด ีทีส่ามารถแนะน�าประเทศไทยให้
เป็นท่ีรู้จักต่อนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
ของ Inside out หรือ Outside in และถือได้ว่ามี
บทบาทไม่แพ้ภาคการท่องเทีย่วทีจ่ดัเป็นหน้าตาของ
ประเทศที่ท�าให้คนทั่วโลกรู้จัก มิหน�าซ�้ายังเป็นสอง
อุตสาหกรรมที่เติบโตเคียงข้างไปด้วยกันได้อย่างดี 
เพราะมีเรื่องเที่ยวต้องมีเรื่องกิน

แต่ความแตกต่างซึง่ถือเป็นข้อควรระวงัส�าหรบัการเผย
แพร่อตุสาหกรรมอาหารไทย กค็อื การเป็นซอฟต์ไซด์ 
ที่มีความผันแปรและบิดเบี้ยวได้ง่าย ไม่เหมือน 
สถานท่ีท่องเท่ียวซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศไม่เปลีย่นรปูไป
จากเดิมง่าย ๆ แต่อาหารสักจาน แค่ปรุงจากพ่อครัว
ต่างคน รสชาติก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้ทันที

นัน่เป็นเพยีงข้อคดิเลก็ ๆ  ทีแ่สดงให้เหน็ความส�าคญัถงึภาพ
ใหญ่ระดบัประเทศ และเป็นส่วนหน่ึงของความส�าคญัและ
ย�า้ว่ายทุธศาสตร์ครวัไทยสูโ่ลก คอืยทุธศาสตร์ทีเ่ข้ามาตอบ
โจทย์ให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยและประเทศไทย
ในหลายแง่มุมจนหลายคนอาจจะคาดไม่ถึง 

“ในระยะแรกของยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก เราเริ่มเมื่อปี 
2547 จนถึงประมาณปี 2552 เน้นเร่ืองการสร้างแบรนด์
ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ท�าอย่างไรให้อาหารไทยเป็น
ที่นิยมของชาวต่างประเทศ และให้เขาเข้าถึงรสชาติความ
เป็นไทยที่แท้จริง เป็นการท�างานระหว่างสถาบันอาหาร 
กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และเกิด
ผลส�าเรจ็ท�าให้เกดิการขยายตวัของร้านอาหารไทยจากเดมิ
ทีม่อียูเ่พยีง 4,000 กว่าร้านทัว่โลกก่อนเริม่โครงการเพิม่ขึน้
มาเป็น 12,000 ร้าน ภายใน 5 ปี โดยก�าหนดว่าทุกครัวต้อง
มพ่ีอครวัไทยประจ�าการ นัน่เท่ากบัเราได้สร้างบคุลากรด้าน
อาหารให้เติบโตไปพร้อมกัน”

ทีต้่องก�าหนดว่า “ครวัไทย” ต้องม ี“พ่อครวัแม่ครวัคนไทย” 
เพือ่เป็นการควบคมุคณุภาพให้ได้รสชาตอินัเป็นเอกลกัษณ์
ทีแ่ท้จรงิของอาหารไทย ทีม่รีสชาตหิลากหลาย ครบรส และ
มีความกลมกล่อมของรสชาติหลายรสในอาหารจานเดียว 

“จากการพัฒนาในเฟสแรก กลายเป็นโจทย์ของเฟสต่อไป
ว่า เมื่อเราขยายร้านอาหารเพิ่มขึ้น ความต้องการวัตถุดิบ
ก็เพิ่มขึ้น รวมถึงวัตถุดิบส�าเร็จรูปแบบพร้อมใช้ ซึ่งมีการ
วเิคราะห์ทีจ่ะน�าไปสูก่ารวางยทุธศาสตร์ในระยะที ่2 โดยมี
ค�าแนะน�าจากเฟสแรกว่า อตุสาหกรรมอาหารควรมุง่พฒันา
วัตถุดิบ เช่น ข้าว ไก่ เนื้อต่าง ๆ กุ้ง ซึ่งไม่ได้แค่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานความปลอดภัย เช่น GMP HACCP เท่านั้น แต่

ผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรม

อาหารและ

เคร�องด�ม

ที่มา: รายไดประชาชาติ 2555. (NESDB) 

ในดานรายจายภาคครัวเรือนของประเทศ 

เปนรายจายดานอาหารมากที่สุดถึง 

ยางและ

ผลิตภัณฑ

พลาสติก

อ�น ๆ

เคมีภัณฑ

ยานยนต 

23%

9%

8%7%

53%

อาหาร

ขนสง

ภัตตาคาร

โรงแรม

อ�น ๆ

28%

17%

14%

46%

28%
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ต้องมซีพัพลายทีส่ม�่าเสมอหรอืมปีรมิาณส่งออกทีแ่น่นอน” 
ปี 2558 ถือเป็นปีสุดท้ายของระยะที่ 2 ซึ่งสถาบันอาหาร
ในฐานะหน่วยงานยุทธศาสตร์ มีส่วนผลักดันให้เกิดความ
ส�าเร็จใน 3 องค์ประกอบที่ด�าเนินงานไปแล้ว ได้แก่ หนึ่ง-
โครงการครัวคุณภาพ สอง-โครงการ Thailand Food 
Forward และสาม-โครงการครัวฮาลาลไทยสู่โลก โดยทั้ง
สามโครงการเป็นการแตกยอดความต้องการมาจากระยะ
แรกที่คาดการณ์แนวโน้มและก�าหนดยุทธศาสตร์ให้กับ
อุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างแม่นย�า 

“ครวัไทยในเฟสทีส่อง ถอืได้ว่ามกีารศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
ให้ข้อมลู และชีน้�าทศิทางของภาคอตุสาหกรรมอาหารว่าควรจะ 
เป็นอย่างไร อนัไหนควรปรบัตวัให้มมีลูค่ามากขึน้ เช่น ผกั
ผลไม้ จากนั้นเริ่มผลักดันเป็นส่วน ๆ  น�าผลจากการศึกษา 
ผลักดันให้กลไกต่าง ๆ เช่น ภาครัฐเสนอท�าแผนอย่างไร 
เอกชนควรปรับตัวอย่างไร ซึ่งการท�างานจะเห็นภาพรวม
ครบถ้วนว่าสถาบันอาหารมีการท�างานร่วมกบัหน่วยงานอืน่ ๆ  
นอกเหนือจากส่วนที่ด�าเนินงานโดยสถาบันเอง และเป็น
ที่มาของการสร้างเครือข่ายของการท�างานแบบบูรณาการ 
เช่น การดึงภาคการศึกษาเข้ามาช่วย ให้ภาคเอกชนบอก
เรื่องความต้องการในอุตสาหกรรมให้กับสถาบัน รวมทั้ง
กับหน่วยงานภาครัฐที่ท�างานร่วมกันในแต่ละเฟส” 

ไม่เพยีงแค่การท�างานร่วมกบัหน่วยงานจากส่วนต่าง ๆ  เพือ่
พฒันาอตุสาหกรรมอาหารให้ตรงกบัความต้องการและไป
ในทศิทางทีถู่กต้อง หากแต่สถาบนัอาหารยงัให้ความส�าคญั

กบักลุม่ผู้ประกอบการระดบัเอสเอ็มอมีากขึน้ในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลกในระยะที่สอง
นี้ด้วย เพราะการพัฒนาในระยะนี้ในด้านซัพพลาย
อาหาร เป็นส่วนที่มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อาหารระดับเอสเอ็มอีที่เป็นหน่วยผลิตในซัพพลาย
เชนในอุตสาหกรรมต้นน�้าจ�านวนมาก

“จากเฟสแรกทีท่�าให้คนต่างชาตริูจ้กัและตดิใจอาหาร
ไทยแล้ว เมือ่เข้ามาเมอืงไทยเขากค็าดหวงัทีจ่ะได้เจอ
ส่ิงทีดี่ในมาตรฐานเดียวกับทีรู้่จักมาในต่างประเทศ เรา
ก็กลับมาดูในประเทศ เพื่อช่วยผลักดันให้เอสเอ็มอี 
ในอตุสาหกรรมนีค่้อย ๆ  ก้าวสูก่ารส่งออกได้ด้วย ซึง่
เป็นหนึง่ในเป้าหมายส�าคญัทีก่�าหนดไว้เป็นวสิยัทศัน์
ครัวไทยในเฟสที่สอง”

จากการสรปุตวัเลขแผนยทุธศาสตร์ครวัไทยสูค่รวัโลกใน
ระยะทีส่องน้ี มผู้ีประกอบการทีเ่ข้ามารบัการพัฒนาจาก
สถาบนัอาหารโดยตรงเฉลีย่ปีละมากกว่า 500 ราย และ
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับการพฒันาได้ปีละมากกว่า 
100 ผลติภณัฑ์ และมบีคุลากรในอตุสาหกรรมอาหารท่ี
ได้รบัการพฒันาปีละกว่า 3,000 คน (ดผูลการด�าเนนิงาน
ด้านอตุสาหกรรมอาหารภายใต้นโยบายครวัไทยสูค่รวัโลก 
และฮาลาล) รวมทัง้มกีจิกรรมสนบัสนนุด้านโปรดกัทวิติี ้
ของอุตสาหกรรมอาหาร ที่ช่วยให้ผู้ประกอบลดการ
ใช้พลงังานและลดการปล่อยคาร์บอน ทีส่ามารถน�าไป
ค�านวณคาร์บอนเครดิตได้อีกทางหนึ่ง

การเติบโตของอุตสาหกรรมโลก 5.9% 

Top 5 กลุมอาหารที่เติบโตสูงสุด 

อุตสาหกรรมอาหารโลก (2011-2013) 

ผลิตภัณฑอาหารไทยที่สงออก

มูลคาสูงสุด 5 อันดับแรก Top 5 ธุรกิจอาหารที่มีมูลคาสูงสุด 

อุตสาหกรรมอาหารไทยมีสวนแบงในตลาดโลกกวา 2.5% หรือคิดเปนมูลคา 25,000 ลานดอลลารสหรัฐ โดยมีกลุมธัญพืชและเนื้อสัตวเติบโตสูงสุด

ธัญพืช

60%

นม ไข 

และน้ำผึ้ง 

9.1%

แปงและ

ผลิตภัณฑ

จากแปง

7.6%

อาหารเสริม

8.5%

ผลไม 

7.6%

1

ตลาดโลก ประเทศไทย

2

3

4

5

1. เคร�องด�ม (159)

2.  ธัญพืชและซีเรียล (141)

3. เนื้อและสัตวปก (102)

4. ผลไม (97)

5. ปลา (92)

1. ขาว (6.2)

2. เนื้อปลาพรอมปรุง (3.9)

3. ปลา (2.6)

4.  เนื้อสัตวพรอมปรุงและสัตวปก (1.8)

5. น้ำตาล (1.4)

1. ธัญพืช (66.7)

2. เนื้อสัตวปก (63.6)

3. น้ำมัน (31.3)

4. ผลไม (15.9)

5. เคร�องด�ม (14.4)

อุตสาหกรรมอาหาร 6% 

(1 พันพันลานดอลลารสหรัฐ)

สงออกมากกวา 

25 พันลานดอลลารสหรัฐ 

หรือคิดเปน 2.5% 

ของตลาดโลก

(หนวย: พันลาน)

(พันลานดอลลารสหรัฐ) (พันลานดอลลารสหรัฐ)

เติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก
(%)

ที่มา: NESDB, MOC, NFI, Global Trade Atlas.
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ส�าหรบัยทุธศาสตร์การพฒันาครวัไทยสูค่รวัโลกในระยะ 
ต่อจากน้ี (พ.ศ.2559-2564) ซ่ึงเริ่มได้แนวทางเมื่อ 
ยทุธศาสตร์ระยะที ่2 ด�าเนนิไปได้ครึง่ทางมกีารก�าหนด
ทิศทางการพัฒนาออกมาแล้วว่า ไทยจะเป็นผู้น�าใน
การผลติและส่งออกสนิค้าอาหาร และการบรกิารด้าน
อาหารอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก ทีม่คีวามปลอดภัยและ
สุขอนามัยสูง มีคุณภาพมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐาน 
ของความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารของประเทศ

พร้อมกบัตวัชีว้ดัการพฒันาทีก่�าหนดไว้ 5 ประการดงันี้

1. สินค้าอาหารต้นน�้าและผู้ผลิตสินค้าอาหารได้รับ
มาตรฐานระบบคุณภาพและความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี

2. สินค้าอาหารเป้าหมายสามารถขยายตลาดได้เพิ่ม
ขึ้น โดยมีมูลค่าไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ในปี 2564

3. จ�านวนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
 
4. มี One top Service ด้านอาหารเกิดขึ้น

5. จ�านวนสินค้าที่มีการเพิ่มมูลค่าจากการวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ของมูลค่า
การส่งออกสินค้าอาหารในปี 2564 
  

จากตวัช้ีวดัและทิศทางท่ีก�าหนดไว้ชัดเจนส�าหรบัยุทธศาสตร์
การพฒันาอตุสาหกรรมอาหารไทยท่ีก�าลงัจะเร่ิมต้นข้ึน เมือ่
ย้อนมาพจิารณาตวัชีวั้ดของสถาบนัอาหารจากยุทธศาสตร์
ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของสถาบันที่มี
บทบาทต่ออุตสาหกรรมไทย

“การจะท�าให้คนนกึถงึสถาบนัอาหารเมือ่เอ่ยค�าว่าครวัไทย
สูค่รวัโลก ไม่ใช่เคพไีอของเรา เพยีงแค่ทกุคนได้ประโยชน์
จากสิง่ทีส่ถาบนัอาหารท�า เรากย็นิดแีล้ว แต่จากสิง่ทีเ่กดิขึน้
ทกุวนันีจ้ะพบว่าจากการทีส่ถาบนัสามารถช่วยให้ผูป้ระกอบ
การอาหารไทยในกลุม่เอสเอม็อต่ีอยอดธรุกจิไปสูต่ลาดต่าง
ประเทศได้ เกดิการค้าระหว่างประเทศทีเ่ราส่งต่อให้หน่วย
งานรฐัอืน่ ๆ  ดแูลต่อ หรอืการเจรจาจบัคูธ่รุกจิทีเ่กดิขึน้ด้วย
กันเองของภาคเอกชน สถาบันเป็นที่นึกถึงและวางใจของ 
ผูป้ระกอบการทีจ่ะวิง่เข้ามาหา รวมทัง้การเข้ามาในลกัษณะ
ของการเสนอให้ช่วยท�าวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและ
คิดค้นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง”

สถาบันอาหารไม่เพียงแต่ท�าหน้าที่เป็นส่วนส�าคัญในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ส�าคัญของชาติเท่านั้น หากแต่บทบาท
ในฐานะนางครัวที่คอยให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมไทย สถาบนัอาหารกย็งัสามารถรกัษาบทบาท
ได้ดีจากการเป็นที่นึกถึงของผู้ประกอบการรายเล็กใหญ่
เป็นอันดับต้นๆ อยู่เสมอ

ผลการดำเนินงานดานอุตสาหกรรมอาหารภายใตนโยบายครัวไทยสูครัวโลกและฮาลาล

บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารไดรับการพัฒนา (หนวย:คน) 
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จำนวนโรงงานที่ ไดรับการพัฒนา (หนวย: สถานประกอบการ)  สถานประกอบการ

จำนวนโรงงานที่ ไดรับการพัฒนา (หนวย: ผลิตภัณฑ)  ผลิตภัณฑ

2557 2558 2559

ปแรกประมาณ 115 ลบ. 

ป 2 ประมาณ 138 ลบ. 

ป 3 ประมาณ 160 ลบ.

คาดการณยอดขาย 80% 

ของผลิตภัณฑที่พัฒนา

ปแรกประมาณ 85 ลบ.

ป 2 ประมาณ 102 ลบ. 

ป 3 ประมาณ 122 ลบ.
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ของผลิตภัณฑที่พัฒนา

คาดการณยอดขาย 80% 

ของผลิตภัณฑที่พัฒนา

คาดการณยอดขาย 80% 

ของผลิตภัณฑที่พัฒนา

ข้อมูลโดย : สถาบันอาหาร

ที่มา : สถาบันอาหาร
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ปแรกประมาณ 30 ลบ.

ป 2 ประมาณ 66 ลบ.

ป 3 ประมาณ 80 ลบ.

คาดการณยอดขาย 80% 

ของผลิตภัณฑที่พัฒนา

คาดการณยอดขาย 80% 

ของผลิตภัณฑที่พัฒนา

คาดการณยอดขาย 80% 

ของผลิตภัณฑที่พัฒนา
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SCG Paper

เกิดใหม่เป็น Packaging

ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงหนึ่งในอุตสาหกรรมระดับ
องค์กรชั้นน�าของประเทศที่เกิดขึ้นช่วงกลางปี 2558 นี้ 
คือการปรับใหญ่ของ เอสซีจี เปเปอร์ ที่ตัดสินใจเปลี่ยน
ลบทิ้งธุรกิจเดิมก้าวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เป็นการ
เปลี่ยนแปลงใหม่เต็มรูปแบบตั้งแต่ชื่อบริษัท เป็น เอสซีจี 
แพคเกจจิ้ง และเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตกระดาษ
ธรรมดาทีเ่ป็นโภคภณัฑ์ไปสูบ่รรจภุณัฑ์ ทีจ่ากนีไ้ปจะเน้น
เรื่องของนวัตกรรมเต็มรูปแบบ 

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองก่อน
ตายกค็งไม่ผดินกั ถอืเป็นการตดัสินใจด้านบรหิารจดัการที่
เอสซีจี เปเปอร์ ต้องเผชิญกับปัญหาจากธุรกิจกระดาษมา
นาน ธรุกจิทีน่บัวนัมแีต่จะเข้าสูห่นทางตนั เพราะการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมกระดาษแบบเดิมนั้น ต่อให้พยายามสร้าง
มลูค่าเพิม่จากการคิดค้นคุณสมบติัใหม่ ๆ  ให้กบักระดาษที่
ช่วยอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมได้มากเพยีงไร ไม่ว่าจะเป็นการน�า
เยือ่กระดาษเก่าหรอืเยือ่กระดาษจากไม้ทีป่ลกูเองมาใช้งาน 
การออกแบบกระดาษเพือ่ถนอมสายตา พมิพ์ตดิสทีนทาน 
หรอือะไรกแ็ล้วแต่ สุดท้ายเมือ่น�าเสนอผลติภณัฑ์ไปสูผู่ใ้ช้

ลบภาพ

การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างตลาด เพื่อตอบสนองให้ตรงตาม

ความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

ปลายทางกลบัพบว่า เหตุผลหลกัท่ีผูบ้รโิภคตัดสินใจ
เลอืกซือ้กระดาษ มจีดุตดัสนิใจอยูท่ีร่าคาเกอืบ 100% 
แบรนด์ไหนเสนอขายได้ถกูกว่ากไ็ด้ส่วนแบ่งตลาดไป 

มหิน�าซ�า้เมือ่กระดาษเหล่านัน้ถกูน�าไปใช้งาน ไม่ว่าจะ
ดหีรอืไม่ด ีกไ็ม่สามารถระบไุด้ว่าเป็นของผูผ้ลติรายใด

หรอืหากจะพจิารณาในด้านการใช้งาน ยคุเปเปอร์เลส 
ท่ีพูดกันมานาน ก็ใกล้จะเป็นจริงมากข้ึนทุกที ถ้า
ไม่เชื่อก็ลองนึกเล่น ๆ ดูว่า คุณใช้หรือจับกระดาษ
ครั้งสุดท้ายเมื่อไร เพราะยุคนี้อาจจะพูดได้ว่ามีแต ่
สมาร์ทโฟนเท่านัน้ทีอ่ยูต่ดิมอืผูบ้รโิภค เราแทบจะลมื
ไปแล้วว่า การส่งจดหมายเป็นอย่างไร ขณะทีเ่ราอาจจะ
เพิง่กดส่งอเีมลฉบบัล่าสดุไปเมือ่เสีย้ววนิาททีีผ่่านมา 

พอเริ่มคิดได้ เอสซีจีก็เริ่มกระบวนการปรับเปลี่ยน
ทันที ถ้าสังเกตหลายปีก่อนหน้านี้ เอสซีจี เปเปอร์ยัง
ใช้งบการตลาดในการสร้างแบรนด์และประชาสมัพันธ์ 
รวมทัง้ส่งสนิค้ากระดาษรุน่ใหม่ ๆ  วางตลาดเป็นระยะ 
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โดยใช้งบการตลาดปีละนับร้อยล้านบาท แต่แล้วอยู ่ๆ  
ก็หยุดกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมด แล้วเข้าสู่
กระบวนการเปลีย่นแปลงสูก่ารเป็นเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
อย่างที่เห็นในวันนี้ ซึ่งคาดว่าจากนี้ไปผู้บริโภคจะได้
เหน็การทุม่งบการตลาดเพือ่สร้างแบรนด์อกีครัง้ เช่น
เดยีวกบัทีผ่ลติภณัฑ์ของเอสซจี ีแพคเกจจิง้ ก็จะถูก
แทรกซมึอยูใ่นชวีติของผูบ้รโิภคมากขึน้ และแน่นอน
อย่างยิง่ว่ามากกว่ายคุเปเปอร์ โดยทีผู่บ้รโิภคจะรบัรู้
ไม่ว่าบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ตนใช้อยู่นั้นเป็นของใคร
อาจจะไม่ใช่เรือ่งส�าคญัเท่ากบัทีเ่อสซจี ีสามารถสร้าง
ชีวิตใหม่ให้กับธุรกิจกระดาษในเครือให้มีแนวทาง
เติบโตได้ไม่แพ้ธุรกิจในกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป 

“ที่ผ่านมาเราพบว่า ความต้องการสินค้าบรรจุภัณฑ์
ในภูมิภาคอาเซียนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
สินค้านวัตกรรมมีโอกาสที่จะเติบโตอีกมาก ขณะที่ 
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้สื่อ
อิเลก็ทรอนกิส์ทดแทนกระดาษพมิพ์เขยีนเพิม่สงูขึน้ 
เอสซีจี เปเปอร์ จึงได้มุ่งขยายธุรกิจไปยังสินค้าและ
บรกิารด้านบรรจภุณัฑอ์ย่างต่อเนือ่งในช่วง 4-5 ปีที่
ผ่านมา โดยปี 2557 มีสัดส่วนรายได้ของสายธุรกิจ
บรรจภุณัฑ์ประมาณร้อยละ 72 ดงันัน้ เพือ่ให้เกดิความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่
มุ่งธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เอสซีจี เปเปอร์ จึงปรับแบรนด์
ใหม่ เป็น เอสซีจี แพคเกจจิ้ง” รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจ ีแพคเกจจิง้ กล่าวถึงที่
มาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

แม้จะเพิ่งเปล่ียนเป็นน้องใหม่ในวงการแพคเกจจิ้ง 
แต่ด้วยความที่ศึกษาและทดลองท�าตลาดมาระยะ
หนึ่งแล้ว เอสซีจี แพคเกจจิ้ง พบว่า ปัจจุบัน 1 ใน 
3 ของสินค้าบรรจุภัณฑ์ในตลาดบรรจุภัณฑ์ ผลิต
จากกระดาษ แต่การจะเข้าไปช่วงชิงตลาดที่มีอยู่นี้ 
ไม่สามารถท�าแค่การเข้าไปเสนอบรรจุภัณฑ์เพียง
อย่างเดียว เพราะอนาคตโลกของบรรจุภัณฑ์อาจไม่
ได้จ�ากัดเพียงแค่นั้น 

ดงันัน้ เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จะมุง่เน้นการเป็น Total Packaging 
Solutions Provider คูค่ดิทีจ่ะสร้างคณุค่าและนวตักรรม
ด้านบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ทีห่ลากหลายให้แก่ลกูค้า ผูบ้รโิภค และผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย
อย่างยั่งยืน พร้อมให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนา
สินค้า บริการ และโซลูชั่น สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับ
ลูกค้า (Co-Creation) เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์
สูงสุดให้กับลูกค้าและผู้บริโภคอย่างแท้จริง

“ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการสินค้าบรรจุภัณฑ์
ท่ีหลากหลายและการบริการแบบครบวงจร ส่งผลให ้
ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ต้องปรบัเปล่ียน
ตั้งแต่กระบวนการคิด การใช้ศักยภาพ การน�านวัตกรรม
และเทคโนโลยเีข้ามาช่วยสร้างตลาด เพือ่ตอบสนองให้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนต้อง
เป็นคู่คิดกับลูกค้าท่ีจะร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
คณุภาพ พร้อมส่งเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมให้สามารถ
แข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในระดับโลกได้” 

ในส่วนตลาดหลงัการเปลีย่นแปลงครัง้น้ี รุง่โรจน์ เปิดเผยว่า 
เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จะมุง่เน้นด�าเนินธุรกจิในตลาดภูมภิาค
อาเซยีนเป็นหลกั เนือ่งจากเป็นภมูภิาคทีม่อีตัราการเตบิโต
ทางเศรษฐกจิสงู ส่งผลต่อความต้องการบรรจภุณัฑ์ทีเ่พิม่ขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง 

โดยปัจจุบัน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง มีฐานการผลิตในประเทศ
เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ นอกจากนี้ 
ยังมุ่งขยายตลาดไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
อาทิ เมียนมาร์ และกัมพูชา โดยพร้อมตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าในภูมิภาคด้วยบุคลากรคุณภาพที่มีความ
เชีย่วชาญ การปรบัปรงุประสิทธภิาพเครือ่งจกัรอย่างต่อเนือ่ง 
พร้อมเพิม่ความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างพนัธมิตร
ทางธรุกจิเพือ่ร่วมกนัพฒันานวตักรรมสนิค้าและบรกิารให้
มีศักยภาพสูงสุด 

“นอกเหนอืจากการด�าเนนิงานในส่วนของบรษิทั เรามคีวาม
ตัง้ใจทีจ่ะมส่ีวนในการยกระดบัอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ใน
ภมูภิาคอาเซยีนให้มศีกัยภาพสามารถรองรบัการเตบิโตของ
เศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปด้วย”

เอสซจีี แพคเกจจ้ิง ตัง้งบประมาณส�าหรบัการเปลีย่นแปลง
ในช่วงปีแรกนีไ้ว้กว่า 400 ล้านบาท ในการพฒันาธรุกจิใหม่นี้ 
ยังมีเป้าหมายผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงหรือ HVA ตาม
แนวทางของเอสซีจีที่ก�าหนดไว้ส�าหรับทุกธุรกิจในเครือ 
โดยจะผลิตสินค้าในกลุ่ม HVA ให้ได้ร้อยละ 47 ของยอด
ขายรวมใน 5 ปี 



3332

ตัวอย่างนวัตกรรมที่บริษัทด�าเนินงานแล้ว ได้แก่ การเพิ่ม
เทคนคิการพมิพ์พเิศษ การผลติบรรจภุณัฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม
เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
อาหารท่ีปลอดภยั ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน GMP (Good 
Manufacturing Practice) กรวยน�้าดื่มที่ผลิตจาก 
เยือ่กระดาษบรสิทุธิจ์ากธรรมชาต ิ100% ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 
และประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่รั่วซึม 

ทีน่่าสนใจ มกีารน�าเสนอบรกิารในรปูแบบทีแ่ทบจะไม่เคยมี
ผูผ้ลติแพคเกจจิง้รายใดประกาศเปิดตวัให้บรกิารอย่างเป็น
ทางการมาก่อน ในการให้บริการด้านออกแบบและพัฒนา
บรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร (One-stop Service Design 
Solution) ภายใต้ชือ่ “Inspired Studio” ส�าหรบัให้บรกิาร
ด้านการออกแบบ การผลิต และให้ค�าปรึกษาด้านงาน
กราฟฟิกต่าง ๆ  เชิงสร้างสรรค์ และการใช้สอยเชิงพาณิชย์ 

โดยในการท�างานดงักล่าว เอสซจี ีแพคเกจจิง้ มทีมีนกัวจิยั
กว่า 86 คน คอยท�างานร่วมกับฝ่ายผลิตและการตลาด
อย่างใกล้ชิด ทีมงานเหล่านี้นอกจากมีความเชี่ยวชาญ
ในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์แล้ว  
ยังยึดแนวคิดการท�างานในแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  
(Customer-Centricity) เพือ่เป็นเพือ่นคู่คดิท่ีมุง่สร้างสรรค์ 
นวตักรรมด้านบรรจภุณัฑ์ครบวงจรตามแนวทางการด�าเนนิ
ธุรกิจที่ก�าหนดไว้ด้วย 

การก�าหนดแนวทางอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่การ
ท�าให้แนวทางทีก่�าหนดไว้เกดิขึน้จรงิเป็นเรือ่งท้าทาย
ของทกุองค์กร เช่นเดยีวกบัทีรุ่ง่โรจน์เองกย็อมรบัว่า 
การเปลีย่นแปลงองค์กรครัง้ใหญ่นีแ้ม้จะราบรืน่เพราะ
มกีารเตรยีมการและปรบัระบบการบรหิารงานต่าง ๆ  
มานานพอสมควร แต่การปรับเปลี่ยนทักษะของทีม
งานกว่าหมื่นคน ให้เกิดความเขา้ใจชัดเจนถึงทิศทาง
ใหม่เพือ่พฒันาขีดความสามารถให้สอดคล้องกบัการ
ตอบสนองความต้องการของตลาด เป็นเรื่องท้าทาย
อย่างยิ่งของทุกฝ่ายในองค์กร 

“เมื่อก่อนขายกระดาษทีมตลาดแค่เดินไปหาฝ่าย
จัดซื้อแล้วถามสเปคว่าอยากได้กระดาษแบบไหน
ราคาเท่าไร บรรจุภัณฑ์แบบไหนก็พอ เป็นโปรดักส์
เซ็นทริค แต่ตอนนี้ธุรกิจเปลี่ยน รูปแบบการท�างาน
ก็เปลี่ยน ต้องเน้นเข้าใจลูกค้าทุกมิติ เป็นคัลโตเมอร์
เซน็ทรคิ เพือ่ให้รูว่้าลกูค้าต้องการใช้แพคเกจจิง้แบบ
ไหนเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจเขาได้มากที่สุด” รุ่งโรจน์ 
ยกตัวอย่างโจทย์การท�างานที่เปลี่ยนไป

โจทย์ง่าย ๆ  แค่นี ้แต่ท้าทายส�าหรับการตอบค�าถามให้
ถูกต้องจรงิ ๆ  แต่ก็เชือ่ได้ระดบัหน่ึงว่าด้วยนวัตกรรม 
การบริหารจัดการ และการตลาด ของทีมงานเอสซีจี 
แพคเกจจิ้งท่ีเตรียมพร้อมมาอย่างดี จะเป็นตัวช่วย
ในการหาค�าตอบได้ไม่ยากนัก
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innovation & dEsign

Matters:

ด้วยบรรจุภัณฑ์

Packaging

ยกระดับสินค้า

AsiaStar Awards 2014

ผู้ได้รับรำงวัลประเภทบรรจุภัณฑ์นักเรียน นักศึกษำ Student Category

1. ชื่อผลงาน:Wooden zoo (ตุ๊กตาไม้) 
สุจิตรา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัค เชียงใหม่

แนวคิด: บรรจภุณัฑ์ตุก๊ตาไม้ ออกแบบ
โดยมีลักษณะเด่นสามารถโชว์สินค้า 
ด้านในตัวโครงสร้าง บรรจุภัณฑ์จะ
สามารถปกป้องตัวสินค้า ไม่ให้มีการ
คลาดเคลือ่นในการขนส่งและค้าปลกี 
กราฟฟิกลวดลายบนบรรจภุณัฑ์เป็น
รปูแบบสวนสตัว์ มคีวามเป็นเอกลกัษณ์
ความเป็นไทยเหมาะส�าหรบัการตัง้โชว์

และกระดาษยังสามารถน�ามารีไซเคิลได้ 

2. ชื่อผลงาน:ช่อผกา/YAYA THAI HERB 
จารุพัด พิมใจทัศน์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย ์
แนวคิด: เป็นสบู่ไหมผสมน�้า ซึ่งรูปทรง
เป็นดอกกุหลาบจึงออกแบบให้เป็น
ดอกกุหลาบ

3. ชื่อผลงาน:DIAMOND PHANG NGA
นภัคธรณ์ ศรีไทรคู ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
แนวคิด: เพชร เครื่องเพชรท่ีมีความสวยงามเม่ือมีการขัดเจียระไน พังงา
จังหวัดที่มีเหมืองแร่ของภาคใต้ เป็นที่เลื่องลือถึงแร่ต่าง ๆ มากมายจึงน�า

เอกลักษณ์ของเหลี่ยมเพชรและตัวเกาะตะปูของพังงาบวกกันเป็น
ตัวโลโก้สินค้าและตัว packaging ถอดเหลี่ยมเพชรเป็น
จุดเด่นของ packaging บวกกับสีด�า เพชรเมื่อบรรจุจะ

ท�าให้ตัวสินค้าเรียบง่ายดูดีสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น

ใช้การประกวดบรรจุภัณฑ์ เป็นเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนให้เกิดการตื่นตัวของวงการบรรจุภัณฑ์ไทย

และเกิดการพัฒนาต่อยอด
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การพฒันาอตุสาหกรรมไทย ไม่เพยีงแค่เน้นเรือ่งการผลติหรอืมุง่ขยาย
ตลาดเพียงอย่างเดียว แต่การพัฒนาที่กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไป
ผลักดัน ยังมองรอบด้านและลงลึกไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ หรือ Packaging เพราะเล็งเห็นความส�าคัญ
ว่าปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีบทบาทต่อการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายใน
และต่างประเทศ ซึ่งนับวันยิ่งมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อสินค้า 
ส่งออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ บรรจุภณัฑ์ทีส่วยงาม ได้มาตรฐาน และ
ทนัสมยัเทยีบเคยีงกับคูแ่ข่งในประเทศอ่ืนได้ คอืส่วนส�าคญัท่ีขาดไม่ได้ 

เปรยีบเทยีบแล้วบรรจภุณัฑ์จงึเหมือนรูปลกัษณ์ หน้าตา บคุลกิภายนอก
ของคน ๆ  หนึง่ ทีจ่ะท�าให้คนหนัมาสนใจได้มากน้อยแค่ไหนตัง้แต่แรกเหน็

การด�าเนินการส่งเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ท�าอยู่ถือได้ว่ามีรูปแบบของการ “เข้าถึง” “เข้าใจ” แล้ว “พัฒนา” ซึ่งเป็น
แนวทางการพฒันาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงแสดงให้คนไทย
เห็นเป็นแบบอย่าง และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้น้อมน�ามาใช้เป็น
แนวทางในการท�าหน้าทีร่บัผดิชอบส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนั
ของอตุสาหกรรมไทยตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการมุง่เน้นเพิม่มลูค่า
ของผลิตภัณฑ์ ผ่านการจัดประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย หรือThaiStar 
Packaging Awards ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2520 

แนวทางส่งเสริมดงักล่าวเกดิจากความเข้าใจของกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
ซึ่งพบว่า ปัญหาของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจด้านการตลาด โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านบรรจุภัณฑ์ กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม จึงเลือกใช้การประกวดบรรจุภัณฑ์ 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้เกิดการตื่นตัวของ
วงการบรรจุภัณฑ์ไทยและเกดิการพัฒนาต่อยอดเป็น
บรรจภุณัฑ์ทีส่ามารถใช้บรรจสุนิค้าทีต่อบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ อีกทั้งยังเป็นการ
เพิม่มูลค่า ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย ให้เป็นสินค้า
ระดับพรีเมี่ยมสามารถจ�าหน่ายได้ในราคาสูง ตลอด
จนเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการส่งออกไป
จ�าหน่ายยังต่างประเทศ

การจดัประกวดบรรจภุณัฑ์ไทย ทีเ่ริม่มาตัง้แต่ปี 2520 
และมีการจัดต่อเนื่องทุกปี การประกวดบรรจุภัณฑ์ 
ไทยประจ�าปี 2558 ที่เพิ่งพ้นไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา 
นับเป็นครั้งที่ 38 แล้ว และมีผลงานที่ได้รับรางวัล 
ซึ่งถูกส่งเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด
ในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก ตามล�าดับ  
ถือเป็นผลงานของการส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีด่�าเนนิ
มาอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมและสนับสนุน 
นกัออกแบบบรรจภุณัฑ์ ตลอดจนผูป้ระกอบการ ให้มี
เวทแีสดงความรูค้วามสามารถ โดยได้รบัความร่วมมอื 
จากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน สถานประกอบการ 
สมาคมและสมาพันธ์ต่างๆ ตลอดจนสถาบนัการศกึษา
ด้วยดีตลอดมา

4. ชื่อผลงาน:IU MIEN อิวเมี่ยน
นภคัธรณ์ ศรไีทรค ูม.ศรนีครนิทรวโิรฒ
แนวคดิในการออกแบบ: น�าลาย “ผ้าไทย
ภูเขา” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมือน
การปักครอสติสนั้นเอง มาถอด
แพทเทิร์นของ packaging 
ออกแบบรปูทรงให้มคีวามสมดลุ
กับตวัสนิค้า และมสีขีาวเพือ่ให้
ตวัสนิค้าเกดิความเด่น ด้วยตวั 
packaging มีการเล่นลูกเล่น 
พับเหลี่ยมให้เกิดมิติ ถือเป็นจุดเด่นของงาน  

ผูไ้ด้รบัรำงวลัประเภทบรรจภุณัฑ์เพือ่กำรจดัจ�ำหน่ำย (Consumer Package) 

1. ชื่อผลงาน:Beauty of Moonlight    
ธารทิพย์ บ่อเพ็ชร์ บจก.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม 
แนวคิด: ถ่ายทอดความรู้สึกของการทานขนมไหว้พระจันทร์ พร้อมชม
ความงามของแสงจนัทร์ยามค�า่คนื ทีล่อดผ่านช่องเลก็ๆของหน้าต่างร่วมกบั

ครอบครวัและคนทีค่ณุรัก ตวั
กล่องขนมไหว้พระจันทร์มี 
2 ชัน้ ชัน้นอกฉลลุวดลาย
เหมอืนหน้าต่างของจนี เพือ่
แสดงความรูส้กึให้เหมอืน

เราก�าลังมองพระจันทร์ผ่านช่องเล็ก ๆ  ของหน้าต่าง โดยพิมพ์ภาษาจีนด้วย
ฟลอยด์ทองว่า จง-ชิว-เจี่ยซิ่ง แปลว่า เทศกาลไหว้พระจันทร์ กล่องด้านใน
เป็นทรงหกเหลี่ยมพิมพ์ด้วยสีทองซึ่งเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคล เมื่อเปิด
กล่องออกจะเหน็เป็นก้อนทองสองก้อนประกบกนัอยู ่แสดงให้เหน็ถงึความ
เจริญรุ่งเรือง มั่งมีเงินทองเมื่อได้รับกล่องบรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้ 

2. ชื่อผลงาน: ทองพับรสผลไม้ 3 รส ชุบช็อกโกแลต/ตรากุลนารถ 
นันทชัย สันทัดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ดีไซน์ เซ็นส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง 
แนวคดิในการออกแบบ: ทองพบัเป็นขนมดัง้เดมิของไทย ซึง่ทางกลุนารถ 

น�ามาพฒันาโดยการพบัเป็นรปูดอกไม้ ใส่กลิน่รสผลไม้ไทยแท้ๆและน�ามาผสาน
กบัขนมของสากล คอืน�ามา
ชุบช็อกโกแลต โดยกลุ่ม
เป้าหมายคอื นกัท่องเทีย่ว 
ต่างชาติ และการส่งออก 
ดังนั้นการออกแบบ จึง
ออกแบบโดยผสานความ
เป็นไทย ในรูปแบบความ
โมเดิร์นแบบสากล ที่เป็นที่ 
คุน้เคยของคนต่างชาต ิน�าเสนอภาพสินค้า
ที ่โดดเด่นสวยงามเข้าใจง่าย และมกีารน�าสถานทีท่่องเทีย่ว 
ที่เป็นที่รู้จักและชื่นชอบของชาวต่างชาติมาประกอบเพื่อ
สื่อถึงความเป็นไทย
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จากผลการประกวดในปี 2557 ท่ีผ่านมาพบว่า 
ในระดบัประเทศมกีารส่งผลงานเข้าประกวด
จ�านวน 294 ชิ้น มีผู้ได้รับรางวัล 33 ราย และ
ส่งต่อไปประกวดระดับอาเซียน AsiaStar 
Awards 2014 ซึง่จดัขึน้ทีก่รงุมนลิา ประเทศ 
ฟิลปิปินส์ จ�านวน 23 ชิน้ ประสบความส�าเรจ็ 
ได้รับรางวัลถึง 16 ราย และผ่านเข้าไป
ได้รับรางวัลระดับ WorldStar Awards 
หรือการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก ซึ่ง 
จดัขึน้ทีเ่มอืงเซาเปาโล ประเทศบราซลิ จ�านวน 
1 ราย โดยกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมในฐานะ
ของสมาชิกสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่ง
เอเชยี (Asian Packaging Association : 
APF) เป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการ
ขนส่งผลงาน และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตัดสินการประกวด

ทั้งนี้ผลรางวัลในแต่ละระดับ อาจจะไม่ได้
เป็นตัวสะท้อนความส�าเร็จทั้งหมดของการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ไทย แต่เป็นเคร่ืองชี้วัด 
ตวัหนึง่ทีไ่ด้รบัการยอมรบัทัว่ไปว่า บรรจภัุณฑ์ 
สนิค้าไทย มพีฒันาการและมาตรฐานไม่น้อยหน้า 
สินค้าใครไม่ว่าในระดับท้องถิ่นหรือระดับ
โลกเช่นกัน

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมให้บรกิาร ทีมุ่ง่เน้นการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ ซึง่เป็นผูใ้ช้บรรจภุณัฑ์ 
ในทุกระดับ มาเป็นระยะเวลานาน แต่ส�าหรับในปี 2558 มีแนวทางที่มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ที่ยังขาดการสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบ เพือ่เร่งส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง ภายใต้แนวทางการด�าเนนิการ 3 ด้านดังนี้

1. มุง่เน้นการพฒันาการบริหารการจดัการระบบและกระบวนการผลติให้เข้าสู่ระบบ Smart 
Market ทีค่รบวงจร ตัง้แต่งานออกแบบการพฒันาคณุภาพบรรจภุณัฑ์ การออกแบบ
เชงิสร้างสรรค์ และเทคโนโลยกีารพิมพ์ทีม่คีณุภาพทัง้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพือ่
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.มีกิจกรรมด�าเนินการพัฒนาทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้มีรูปแบบที่ใหม่และ
หลากหลายภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เนื่องจาก
บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่บรรจภุณัฑ์สนิค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Packaging) และสนับสนุนให้
กจิการอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และการพมิพ์ มกีารปรบัโครงสร้างบคุลากรให้เหมาะสม 
และสนับสนุนให้มีการศึกษา พัฒนาความรู้ในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

3. ให้ความส�าคัญในเรื่องของ Sustainable Packaging คือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างย่ังยืน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ 
ในขณะที่คุณภาพจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย ตอบสนองประเด็นการรักษา 
สิง่แวดล้อม รวมถึงวสัดทุีน่�ามาผลติ กระบวนการผลติและการขนส่งด้วย การลดการใช้
พลงังานและทรพัยากร ตลอดจนการใช้วสัดรุไีซเคลิหรอืทีง่่ายต่อการรไีซเคลิ ตลอดจน 
การเพิ่มความรวดเร็วในการผลิต เป็นต้น

3 แนวทำงส่งเสรมิบรรจภุณัฑ์เพือ่ธรุกิจ SMEs

3. ชื่อผลงาน: กล่องส้มตรุษจีนชุด “จักรพรรดิแห่งความมั่งคั่ง” 
ธารทิพย์ บ่อเพ็ชร์ บจก.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม  
แนวคิด: กล่องส้มถูกออกแบบมาเป็นรูปพัด ซ่ึงเล่าขานกันว่าเป็นเครื่อง
ประดบัของกษตัรย์ิและราชวงศ์ขนุนางในสมยัก่อน เพือ่แสดงถงึความยิง่ใหญ่ 
องอาจ และมีอ�านาจ พร้อมทั้งตกแต่งด้วยลวดลายของดอกเบญจมาศ ซึ่ง
เป็นดอกไม้มงคลของชาวจีนและเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืน 

ผู้ได้รับรำงวลัประเภทบรรจุภัณฑ์เพ่ือกำรขนส่ง (Transportation Package) 

1. ชื่อผลงาน: Case Unit Comp Partition/Panasonic 
นันทพงศ์ กิตติศัพท์สิริ กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์  
แนวคิด: ออกแบบไส้ส�าหรับบรรจุชิ้นส่วนของกระติกน�้าร้อนไฟฟ้าเพื่อ
ขนส่งภายในระหว่างโรงงานซึ่งชิ้นส่วนดังกล่าวมีความเปราะบางสามารถ
เสียหายได้ง่ายดังนั้นการออกแบบจึงค�านึงถึงการป้องกันสินค้าเป็นส�าคัญ
โดยออกแบบให้ตวัสนิค้าแขวนลอยอยูภ่ายในกล่องเพือ่ป้องกนัแรงกระแทก
จากภายนอกนอกจากนีย้งัออกแบบให้วางเรยีง
สนิค้าสลบัฟันปลาเพือ่ลดพืน้ทีอ่กี
ทั้งการขึ้นรูปและบรรจุ
สนิค้าต้องท�าได้รวดเรว็
ตวัไส้จงึต้องสามารถขึน้
รูปได้ง่ายและสะดวก 
การออกแบบจงึท�าให้
เป็นโครงสร้างชิน้เดยีว
พบัขึน้รปูได้ง่ายโดย
อาศัยการขัดกันเอง
ของกระดาษและใช้พื้นที่
กระดาษได้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด
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k & M

ทีมเวิร์คตั้งแต่แบรนด์ บุคลากร ถึงโปรดักส์

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่ม “เป๊ปซ่ี” และ 
มันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” ในเครือ “เป๊ปซี่โค” ภายใต้เครือ “เป๊ปซี่โค อิงค์” ประกาศฉลอง
ครบรอบ 50 ปี ในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้

พร้อมประกาศเดนิหน้าผนกึพลงัสองธรุกจิภายใต้นโยบาย “Better Together” (เบท็เทอร์ 
ทเูกเธอร์) เพือ่เสรมิสร้างความแขง็แกร่งองค์กร ตัง้เป้าเป็นผูน้�าธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
อันดับหนึ่งของไทย

เราอยู่ในอุตสาหกรรม fast convenient, fast moving 

ไม่มีอะไรแข่งขันในตลาดที่รุนแรงเข้มข้นไปกว่าที่เราเป็นอยู่อีกแล้ว

=Better Together

เป๊ปซี่+เลย์
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ปริญญา กิจจาธนพันธ์ รองประธาน ประจ�าภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก และกรรมการผูจ้ดัการ ประจ�ากลุม่ธรุกจิ 
“Power of One ประเทศไทย” บริษทั เป๊ปซี่โค องิค์ 
เล่าว่า ประเทศไทยถอืเป็นหนึง่ในกลุม่ประเทศก�าลงั
พฒันาและตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ที่
มศีกัยภาพสงู และสามารถสร้างการเตบิโตทางธรุกจิ
ให้กับเป๊ปซี่โคอย่างต่อเนื่อง 

ปี 2557 ที่ผ่านมา เป๊ปซี่โคจึงได้ประกาศยกระดับ
ให้ประเทศไทยเป็น “กลุ่มธุรกิจพาวเวอร์ออฟวัน 
ประเทศไทย” เนื่องจากมีรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ
แบบ “เป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายด้วยตัวเอง” ทั้ง
เป๊ปซีแ่ละเลย์ ถอืเป็นสนิค้าขวญัใจผูบ้รโิภคในตลาด
เครือ่งดืม่และขนมขบเคีย้ว ทีม่มีลูค่ารวมสงูกว่าปีละ 
77,000 ล้านบาท 

เบ็ทเทอร์ ทูเกเธอร์ เป็นกลยุทธ์สอดประสาน ที่
ไม่ใช่แต่เพยีงเอาสองแบรนด์เรือธงมาเป็นดโูอกนั 
แต่เป็นการท�างานระหว่างคนของสองธุรกิจ ที่ต่าง
ก็เก่งในทางของตัวเอง ซึ่งสุดท้ายแล้วจะส่งผลให้
ขีดความสามารถขององค์กรเพิ่มมากขึ้น

โจทย์ของการหลอมรวมเห็นเป๊ปซี่ที่ไหน ต้องเห็น
เลย์ที่นั่น เป็นสมการ 1 + 1 ต้องได้มากกว่า 2 เป็น
เกมชนะ-ชนะท่ีเริ่มชิมลาง เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้น�า
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอันดับหนึ่งของไทย รวม
ถึงสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต

เบท็เทอร ์ทูเกเธอร์ เปน็นโยบายระดบัโลก ที่มุ่งผนึก
ก�าลงัและผสานความร่วมมอืภายในองค์กรของเป๊ปซี่
โคในหลากหลายมติ ิทัง้ระหว่างภมูภิาค ระหว่างกลุ่ม
ธุรกิจ ระหว่างผลิตภัณฑ์/แบรนด์ และระหว่างสาย
งาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโต และเพิ่มผล
ก�าไรทางธรุกจิ ผ่านการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บรโิภค ควบคู่ไปกบัการแลกเปลีย่นและต่อยอดองค์
ความรู้ นวัตกรรม พร้อมพัฒนาศักยภาพและความ
สามารถของบุคลากร ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรท่ี
แข็งแกร่งของเป๊ปซี่โคทั่วโลก

“นอกจากแบรนด์ท่ีแขง็แรงอยู่แล้ว องค์กรเราต้อง
แข็งแกร่ง คนของเราก็ต้องแข็งแกร่งด้วย นี่คือ
ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเป๊ปซี่”

ช่วงที่ผ่านมาบริษัทออกแคมเปญ ซื้อเลย์แถมเป๊ปซี่ เพื่อ
ทดสอบโมเดล เบ็ทเทอร์ ทูเกเธอร์ ซ่ึงเป็นการร่วมแรงร่วมใจ
ทุกภาคส่วน ไม่ใช่เพียงแค่การตลาด แต่รวมเอาการขาย 
การขนส่งโลจสิติกส์ การพฒันาคน และการคิดเชงิกลยุทธ์ 
เข้าด้วยกันในแผนธุรกิจ

“เวลาคิดมันง่าย แต่เวลาท�ามันยาก เป๊ปซี่มีพนักงาน
ทั้งหมด 3 พันคน เราต้องซักซ้อมเตรียมการ และสร้าง
ทัศนคติทางบวก เพ่ือท�าให้คนเห็นว่าการที่เรามาร่วมมือ
กัน จะเห็นผลในตลาดมากขึ้น ทุกอย่างที่เราท�า เรามุ่งใน
เรือ่งของประสทิธภิาพ มากกว่าคาดหวงัว่าต้นทนุจะลดลง 
เพราะสิง่ทีท่�าเป๊ปซีต้่องการขยายโอกาสทางธรุกจิ มากกว่า
บริหารจัดการต้นทุน”

ปริญญา กิจจาธนพันธ์

สิ่งที่เราต้องท�าคือ 

ขยันท�างานเป็นสองเท่า และ

สร้างความส�าเร็จจากจุดเล็ก ๆ 

แบบ small win ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น

ของความยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า
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น�้าด�าเป็นธุรกิจ Fast and Furious เร็ว แรง ดุเดือดได้ไม่
หยุดไม่หย่อน “เราอยู่ในอุตสาหกรรม fast convenient, 
fast moving ไม่มอีะไรแข่งขนัในตลาดทีร่นุแรงเข้มข้นไป
กว่าที่เราเป็นอยู่อีกแล้ว มีน�้าสารพัดยี่ห้อที่เป๊ปซี่ต้องคอย
รบัมอืกบัการแข่งขนัตลอดเวลา การทีจ่ะแข่งขนัเพือ่เป็นท่ีหนึง่ 
ให้ได้ เราต้องการคนที่มีเรดาร์รับรู้ได้ไวในทุกสถานการณ์ 
สามารถท�าอะไรได้แตกต่าง ท�าได้รวดเรว็และเก่ง ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง”

ในมุมมองของเขาแล้ว บางทีการเป็นคนเก่งอย่างเดียว 
อาจไม่สู้คนที่รู้จักพลิกแพลงได้เก่ง

สไตล์ของคนเป๊ปซี่ แบบที่เรียกได้ว่า “ดีที่สุด” จะต้องเป็น
คนทีม่ทีกัษะในงานด ีท�างานเป็นทมีได้ เพราะไม่มงีานไหน
ที่ส�าเร็จได้โดยล�าพัง และส่ิงส�าคัญท่ีสุดคือ การร่วมแรง
ร่วมใจกนั (Collaboration) แต่ละคนเก่งในทางของตวัเอง 
กล้าคิดกล้าลองท�า และเป็นคนดีมีจริยธรรม

ปรญิญาบอกว่า ความร่วมมอืร่วมใจจะท�าให้เหน็โอกาสใหม่ ๆ  
ทางธรุกิจ เพราะเราอยูใ่นโลกทีม่เีปลีย่นแปลงเยอะมาก การ
มีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้คนได้คิดได้ท�า จะท�าให้
คนเติบโตไปกับองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน

“เราเชื่อมั่นว่า เป๊ปซี่จะเป็นสินค้าอันดับหน่ึงของเมือง
ไทยอีกไม่นานจากนี้ เราไม่ได้บอกว่าคู่แข่งของเรา 
ไม่เก่ง แต่ส่ิงทีเ่ราต้องท�าคอื ขยนัท�างานเป็นสองเท่า และ
สร้างความส�าเร็จจากจุดเล็ก ๆ  แบบ small win ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า”

กลยุทธ์ 3C 

เพ่ือสร้างความส�าเร็จร่วม

Consumer มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วย
การน�าเสนอผลติภัณฑ์ ท้ังเครือ่งด่ืมและขนมขบเคีย้วทีม่คีวาม
หลากหลาย ผ่านกจิกรรมการตลาดร่วมทีม่สีสีนั เพือ่ตอกย�า้การ
เป็น Trendsetter ของทั้งแบรนด์ “เป๊ปซี่” และ “เลย์” รวมถึง
แบรนด์ต่าง ๆ ในเครือ

Customer (Business Partner) มุ่งเพิ่มโอกาสทางการค้า 
และสร้างความได้เปรยีบเชิงการแข่งขนั ผ่านการวางแผนธรุกจิ
ร่วม การจัดโปรโมชั่น และกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

Company มุง่เน้นการเพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารองค์กร 
การจัดการต้นทนุ และการบรหิารทรพัยากรบคุคล โดยส่งเสรมิ
ให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ทั้ง
ผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนา การผลิตและขนส่ง รวมถึง
การตลาดและการขาย

2.

3.

1.

ปริญญา กิจจาธนพันธ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเงินและการ
บริหารธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคมานานกว่า 18 ปี โดยเข้าร่วมงานกับ
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ�ากัด เมื่อปี 2541 ในต�าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าท่ีบรหิารฝ่ายการเงนิ และผูอ้�านวยการธรุกิจแฟรนไชส์ ดแูลรบัผดิ
ชอบด้านการวางแผนการเงนิและการบญัชใีนภมูภิาคลุม่น�า้โขง ครอบคลมุ
ประเทศไทย ลาว และกัมพูชา

ทีผ่่านมาเขาเคยสร้างผลงานโดดเด่นให้กบับรษิทัมากมาย เคยเป็นแกนน�า 
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ระยะยาวและแผนการด�าเนินธุรกิจประจ�าปี  
ร่วมกับผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา พร้อมทั้ง 
รบัผดิชอบดแูลโครงการศกึษาวเิคราะห์ช่องทางการจดัจ�าหน่าย เพือ่หาโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ รวมไปถึงการบริหารดูแลการถ่ายทอดระบบปฏิบัติการ 
ที่ดีเยี่ยม ไปสู่บริษัทผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอย่างทั่วถึง

ปริญญา ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัย 
อริโซนา สเตท ในปี 2532 และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก 
มหาวิทยาลัยเป๊ปเปอร์ดีน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
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การโฆษณาแบรนด์ผงหอมศรีจันทร์ที่เลือกใช ้
นางแบบฝรัง่ เป็นท่ีฮอืฮาไม่ใช่เกดิขึน้เพราะชือ่เสยีงของ
พรีเซ็นเตอร์ดัง แต่ประสบความส�าเร็จเป็นที่ยอมรับ
ว่า สามารถน�าแบรนด์เก่าแก่ ทีแ่ม้แต่ชือ่กฟั็งดโูบราณ
เพราะอยู่มานานกว่า 60 ปี ให้สามารถกลับมาเป็น
แบรนด์ทีด่ทูนัสมัย จนสาวยคุใหม่ไม่อายทีจ่ะเลอืกใช้ 

BEhind thE Brand

ศรีจันทร์โอสถ(ผงหอมศรีจันทร์)

เปลี่ยนแบรนด์บ้านๆ เป็นลุคอินเตอร์

การท�าแบรนด์ผงหอมศรีจันทร์กว่าจะถึงวันนี้ มีเบื้องหลังที่หลายคน
อาจจะไม่รู้ว่า เคยล้มเหลวกับการสร้างแบรนด์มาก่อนเช่นกัน กว่าจะ
จับทางได้โดยผู้บริหารรุ่นที่ 3 ซึ่งพบว่า แท้จริงแล้วการโฆษณา ไม่ใช่
ค�าตอบของการสร้างแบรนด์ แต่การจะสร้างแบรนด์ให้เข้าถึงลูกค้าได้
นั้น จะต้องเริ่มจากสื่อสารและส่งต่อแก่นแท้ของแบรนด์ หรือ Brand 
Essence ซึ่งเป็นจุดแข็งของแบรนด์ไปสู่ลูกค้าให้ได้

รวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จ�ากัด 
ผูบ้รหิารรุน่ที ่3 ทีเ่ข้ามารบัช่วงบรหิาร
แบรนด์ “ศรีจันทร์” ของครอบครัว 
และเป็นผูส้ร้างปรากฏการณ์แบรนด์ไทย
ดัง้เดมิให้กลายมาเป็นแบรนด์ทนัสมยั 
จนคนไทยเซอร์ไพรส์ จัดเป็นหนุ่ม 
ไฟแรงมากประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
เพราะเป็นทัง้วิศวกร และนักการเงิน 
แถมเรยีกว่าเป็นนกัการตลาดได้เตม็
ปากเตม็ค�าจากความส�าเร็จของการท�าให้ 
แบรนด์ของครอบครวักลบัมามชีวีติ
ชวีาโลดแล่นเหมอืนแบรนด์ใหม่อกีครัง้ 

รวิศ หาญอุตสาหะ

ผู้บริโภคไม่รู้ว่า Brand Essence 

ของเราคืออะไร เพราะเราข้ามขั้นตอนนี้

ไปท�าขั้นตอนสุดท้ายคือโฆษณา ซึ่งไม่ยั่งยืน

พอไม่มีโฆษณายอดก็ตก ท�าให้ต้อง

ย้อนกลับมาหาแก่นแท้ของแบรนด์
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ความส�าเร็จของเขาจบัต้องและวัดผลได้ชดัเจน จากการท�าให้
ยอดขายของบรษิทัจากเดมิทีม่อียูเ่พยีงปีละ 30 ล้านบาท 
เพิม่เป็น 200 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี พร้อมกบัตัง้
เป้าหมายว่าจะน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ภายในปี 2563 นี้ด้วย 

รวิศ เริ่มเข้ามารับบริหารงานเมื่อปี 2549 แม้จะเป็นระยะ
เวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ แต่จากภาพความทันสมัย
ของแบรนด์ทีเ่หน็ในปัจจบุนักย็ากทีจ่ะท�าให้หลายคนเช่ือว่า 
ตอนทีเ่ขาเริม่เข้ามาบริหาร บริษัทยงัไม่มแีม้แต่คอมพวิเตอร์ 

ใช้งาน เอกสารทกุชิน้ยงัเขยีนด้วยมอื ซึง่ท�าให้เขาต้องลงมอืวาง
ระบบตัง้แต่หลงับ้านไปจนถงึการตลาดหน้าบ้าน เพราะรูด้ว่ีา 
การจะท�าธรุกจิให้เป็นระบบ และวางแผนงานในอนาคตได้ 
ต้องรู้ข้อมูลเสียก่อน โดยเฉพาะข้อมูลภายในบริษัทเอง
ในทุก ๆ เรื่อง 

เพราะหากปล่อยให้เป็นแบบเดิม ที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่า บริษัท
มีสนิค้าอยู่เท่าไร ขายไปแล้วเท่าไร เกบ็เงนิได้ไหม กอ็ย่าเพิง่
ไปมองถงึเรือ่งการวางแผนในอนาคตอะไรได้ ซึง่รวศิใช้เวลา
ถึง 2 ปี กว่าข้อมูลต่าง ๆ จะเริ่มเข้าระบบ แล้วหันไปลุยงาน
ด้านการตลาดในขั้นตอนต่อไปทันที 

โลกนีไ้ม่มอีะไรส�าเรจ็ง่าย ๆ  ยงัคงใช้ได้กบัการสร้างแบรนด์ 
ผงหอมศรีจันทร์ด้วย เพราะแรกเริ่มสร้างแบรนด์ รวิศก็เข้าใจ
ว่า การโฆษณา คือการสร้างแบรนด์ เมื่อ 2 ปีก่อน เขาเลยจ้าง
พรีเซ็นเตอร์มาถ่ายท�าโฆษณาผงหอมศรีจันทร์ ซึ่งก็ได้ผลดี
ด้านยอดขาย แต่กลายเป็นความผดิพลาดของการสร้างแบรนด์ 
เพราะยอดขายที่ได้มาไม่ได้ท�าให้ผู้บริโภคเข้าถึงแก่นแท้ของ
ความเป็นผงหอมศรีจันทร์เลยว่า คืออะไร

บริษัทเตรียมแผนไว้แล้วที่จะมุ่งขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น ด้วยการท�าตลาดเชิงรุก

อย่างเต็มตัวเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์ที่เกิดขึ้นในประเทศและ

ส�าเร็จไปแล้วระดับหนึ่ง
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“ผู้บริโภคไม่รู้ว่า Brand Essence ของเราคืออะไร เพราะ
เราเองก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปท�าขั้นตอนสุดท้ายคือโฆษณา ซึ่งไม่
ยัง่ยนื เพราะพอไม่มโีฆษณายอดกต็ก ท�าให้ต้องย้อนกลบัมา
หาแก่นแท้ของแบรนด์ เพื่อที่จะท�าให้แบรนด์เติบโตได้ด้วย
ตัวอย่างยั่งยืนจากคุณค่าที่ผู้บริโภคสัมผัสได้อย่างเข้าใจ” 

Brand Essence ของผงหอมศรีจันทร์ ที่รวิศสรุปออกมา 
และเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ท�าให้แบรนด์คงอยู่มานานและเขาเลือก 
น�ามาสือ่ให้คนรูใ้นวงกว้างกค็อื การเป็นแบรนด์ของความสวย 
ที่มีต�านาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นแบรนด์ไทยที่
มีประวัติศาสตร์ และเข้าใจผิวคนไทย ดังนั้น ความสวย
ส�าหรบัผงหอมศรจีนัทร์ไม่ใช่แค่เพยีงภายนอก แต่พดูกนัถงึ
ภายใน เหมือนทีก่ารน�าเสนอผลติภณัฑ์รุน่ใหม่ ๆ  ของบรษิทั
จะออกมาในลกัษณะของซรีีส์่ทีเ่ป็นสมนุไพรเหมอืนผลติภณัฑ์
ดัง้เดมิ ด้วยลคุท่ีทนัสมยัเปลีย่นไปจากอดตี แต่สิง่ทีลื่มไม่ได้
ก็คือต้องมีการเชื่อมโยงความสวยภายนอกที่มาจากภายใน

ผงหอมศรจีนัทร์จดัได้ว่าเป็นแบรนด์ทีโ่ฆษณาถีแ่บรนด์หนึง่
ก็ว่าได้ และยังเลือกใช้สื่อกระแสหลักอย่างสื่อทีวีเป็นตัว
หลัก ซึ่งรวิศอธิบายว่า เป็นเพราะตลาดเครื่องส�าอางปัจจุบัน
แข่งขนักนัสงูมาก เมือ่บรษิทัมคีวามชดัเจนและได้แก่นแท้ของ
แบรนด์ทีแ่ตกต่างและไม่เหมอืนใครทีส่ามารถสือ่สารให้เหน็
ความแตกต่างได้เตม็ที ่จากความเป็นต�านานทีค่งอยูม่าถึงยคุ
สมัยนี้ ก็ต้องพูดกันให้ดัง ๆ  และชัด ๆ  กันไปเลย ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการสร้างแบรนด์ให้เข้มแขง็ขึน้ อกีนยัหนึง่กช่็วยสร้าง
ความม่ันใจให้กบัผู้บริโภคทีเ่ลอืกใช้แบรนด์ผงหอมศรจีนัทร์
ด้วยอีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ต่อให้ตัวผลิตภัณฑ์มีดีแค่ไหน เมื่อหยิบจับก็
ต้องดูดีด้วย เบื้องหลังแบรนด์จึงมีทั้งการท�าวิจัยและพัฒนา 
รวมทัง้การลงทนุด้านดไีซน์ โดยเฉพาะในส่วนของบรรจภุณัฑ์
ทีบ่รษิทัเลอืกใช้ดไีซเนอร์มอือาชีพมาออกแบบให้มคีวามหลาก
หลาย สวยงามน่าใช้ ทั้งแบบกระป๋องพลาสติกเพื่อให้พกพา
สะดวก แบบบรรจุซองขนาดเล็ก ไปจนถึงแบบตลับที่เป็น
บรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าและท�าให้เป็นลูกค้าของบริษัทไปอีกนาน 

ทั้งนี้ ถ้ายังจ�ากันได้ โฆษณาเดิม ๆ ของผงหอมศรีจันทร์นั้น 
จะใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นคนไทย แต่โฆษณาล่าสุดที่เผยแพร่
อยูใ่นปัจจบัุนเลอืกท่ีจะใช้นางแบบต่างชาต ิกเ็พราะหลงัปรบั
กระบวนการสร้างแบรนด์ให้ถูกต้องแล้ว รวิศบอกว่าบริษัท
เตรยีมแผนไว้แล้วท่ีจะมุง่ขายต่างประเทศเพ่ิมขึน้ ด้วยการ
ท�าตลาดเชิงรุกอย่างเต็มตัวเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
ของแบรนด์ทีเ่กดิขึน้ในประเทศและส�าเรจ็ไปแล้วระดบัหนึง่

ศรีจันทร์เมื่อวันวาน

ผงหอมศรจีนัทร์ รุน่แรกเกดิขึน้เมือ่ปี 1948 (พ.ศ. 2491) โดย พงษ์ หาญ
อุตสาหะ หรือ พงษ์ แซ่ห่าน ผู้ก่อตั้งบริษัท สหโอสถ จ�ากัด ขึ้นเพื่อน�า
เข้าและจ�าหน่ายสารตัง้ต้นเก่ียวกับยาและเครือ่งส�าอาง และสร้างตวัจาก
การเปิดร้านขายยาในย่านวงับูรพามาก่อนหน้าน้ัน ในยคุแรกของบรษิทั
มผีงหอมศรจีนัทร์เป็นเครือ่งส�าอางเพยีงชนดิเดยีว ซึง่ได้มาจากการซ้ือ
สตูรสมุนไพรและกจิการต่อมาจาก นายแพทย์เหลง็ ศรจัีนทร์ และท�าให้ 
พงษ์ เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จ�ากัด จากการน�า
ชื่อบริษัทและชื่อเจ้าของสูตรมารวมกัน 

กิจการของพงษ์ ส่งต่อให้ มาตร หาญอุตสาหะ ซึ่งเป็นคุณอาของ 
รวิศ ผู้บริหารในปัจจุบัน รับช่วงต่อ บริหารงานเรื่อยมา จนส่งต่อถึงมือ 
รวิศในปัจจุบัน ซึ่งไม่ปรารถนาที่จะด�ารงธุรกิจไว้นิ่ง ๆ เหมือนเดิม แต่
เลอืกทีจ่ะระดมความรูท้ีต่นม ีน�าประสบการณ์ท�างานทัง้ด้านวศิวกรรม 
การเงิน และการตลาด มาสร้างจุดเปลี่ยนให้บริษัท จนกลายเป็นสินค้า
ทันสมัยแห่งยุคแต่ยังคงใช้ชื่อแบรนด์ดั้งเดิมเพื่อสะท้อนถึงต�านานที่
สืบทอดมาอย่างยาวนาน
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SHUBERRY

hot & cool 

SHUBERRY

การจะได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับชาตินั้น แสดงว่า
สินค้าหรือแบรนด์นั้น ๆ ต้องมีความโดดเด่นที่เหนือกว่าราย
อื่น ๆ ไม่น้อย เหมือนดังเช่นที่แบรนด์ SHUBERRY แบรนด์
รองเท้าและกระเป๋าแฟชั่น ซึ่งจัดเป็นน้องใหม่ในตลาดเพราะ
เกิดมาได้ไม่ถึง 10 ปี แต่เป็นแบรนด์ที่มีจุดเด่นเป็นที่ตอบรับ
ของผูบ้รโิภคด้วยคณุสมบตัโิดดเด่นทัง้ด้านสขุภาพและแฟชัน่
ส�าหรบัผลติภณัฑ์รองเท้า เป็นการตอบรบัทีด่จีากตลาดทีแ่ม้แต่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ก็ตัดสินใจเลือกเข้ามาเป็นแบรนด์
ที่จะพัฒนาสู่การเป็น Signature Brand of Thailand ใน
ปี 2558 นี้ด้วย

Signature Brand of Thailand หรือตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ประจ�าประเทศไทย เป็นโครงการที่กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งหวังที่จะใช้เป็น
ผลติภณัฑ์เพิม่มลูค่าให้กบักลุม่สนิค้าในอตุสาหกรรมแฟชัน่
ของไทย ในการพัฒนาให้เทียบชั้นกับนานาชาติด้วยการ
คิดค้นนวัตกรรมที่โดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์

โดย SHUBERRY เป็นแบรนด์ที่เคยได้รับรางวัลนวัตกรรมดี
เด่นจากกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมมาก่อนหน้านีแ้ล้วในปี 2556 
จากรองเท้ารุ่น SOFA SHOES 

Signature Brand of Thailand

การเข้าร่วมโครงการ และได้รับรองมาตรฐานจาก

รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2013 จากกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของ SHUBERRY 

เป็นที่รู้จักมากขึ้นและท�าให้ยอดขายโตขึ้นอย่าง

รวดเร็วในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา
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“การเข้าร่วมโครงการ และได้รับรองมาตรฐานจาก
รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2013 จากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของ SHUBERRY 
เป็นทีรู่จั้กมากขึน้และท�าให้ยอดขายโตขึน้อย่างรวดเรว็
ในช่วง 1-2 ปีทีผ่่านมา” กรกนก สว่างรวมโชค เจ้าของ
และผู้ก่อตัง้แบรนด์ SHUBERRY ด�าเนนิงานในนาม
บริษัท ยัมมี่ อินเตอร์เทรด จ�ากัด กล่าว

หลงัได้รบัรางวลัดงักล่าว กรกนกเล่าด้วยว่า ปัจจบุนั
รองเท้าแบรนด์ SHUBERRY เป็นที่รู ้จักในหมู ่
ผูบ้รโิภคในฐานะรองเท้าส�าหรบัผูใ้ส่ใจในสขุภาพเท้า 
โดยเธอสามารถท�ายอดขายจากการสั่งซื้อและมยีอด
การผลติเพิม่ขึน้ถงึเดอืนละ 1,000 คู ่จากเดมิทีม่ยีอด
จ�าหน่ายอยู่ประมาณแค่ 500 คู่ต่อเดือน 

SOFA SHOES ขึน้ โดยมีนวัตกรรมของการนวดสกดัจดุ
อยู่ทีพ่ืน้รองเท้า ซ่ึงได้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคอยให้ค�า
ปรึกษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ความบังเอิญที่เกิดข้ึนนี้นอกจากท�าให้เธอได้นวัตกรรม
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ยังช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้
กับบริษัทในการขยายการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากที่เริ่ม
เปิดตัวแบรนด์ SHUBERRY เป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี 
2551 โดยปัจจุบันสามารถขยายสาขาของร้านออกไปตาม
ห้างสรรพสินค้าชั้นน�าต่าง ๆ รวมแล้ว 12 สาขา 

นอกจาก SOFA SHOES แล้ว ปัจจุบัน SHUBERRY 
สามารถต่อยอดผลิตภณัฑ์รองเท้าแฟชัน่เพือ่สขุภาพเพิม่อกี 
โดยได้เปิดตัว SHUBERRY COFFEE SHOES ส�าหรับ 
จับตลาดรองเท้าแฟชั่นเพื่อสุขภาพแต่ไม่เน้นสุขภาพเท่า 
SOFA SHOES โดยใช้วตัถดุบิฟองน�า้แบบแน่นท�าพืน้รองเท้า 
ช่วยให้การใส่รองเท้าส้นสูงส�าหรับผู้หญิงสบายขึ้น 

“ปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นเติบโตเร็วมาก การแข่งขันก็
สูงมากขึ้นเพราะมีแบรนด์ไทยน้องใหม่ตบเท้าเข้าตลาด
แฟชัน่มากมาย บรษิทัจงึต้องเร่งปรบัตวัเพือ่ให้สามารถอยู่
ในตลาดรองเท้าทีม่แีรงกดดนัและการแข่งขนัทีด่เุดอืด โดย
ในอนาคตนอกจากตลาดไทยเราตัง้เป้าทีจ่ะขยายฐานลกูค้า
ไปยงัตลาดต่างประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศในกลุม่ 

SOFA SHOES มีนวัตกรรมนวดสกัดจุด อยู่ที่ พื้นรองเท้า 

ซึ่งกรมส่งเสริมอตุ สาหกรรมคอย ให้ค�าปรึกษาและพัฒนา

“จุดเด่นของรองเท้าทีผู่บ้รโิภคยอมรบัอยูท่ีก่ารออกแบบ
พืน้รองเท้าให้นวดสกดัจดุทัง้ในขณะยนืและเดนิ และ
การเลือกใช้วัสดุจากซิลิโคนที่สั่งท�าพิเศษไม่ยุบง่าย 
ท�าให้พื้นรองเท้ามีความยืดหยุ่นที่ดี” 

กรกนก เปิดเผยทีม่าของไอเดยีการพฒันารองเท้าเพือ่
สขุภาพเช่นนีว่้า เกดิจากความบงัเอญิทีเ่ธอประสบอบุตัเิหตุ 
ที่เท้าท�าให้เดินไม่สะดวกอยู่หลายเดือน และต้องหา
รองเท้าเพื่อช่วยลดอาการเจ็บปวดส�าหรับการใช้
ชีวิตประจ�าวัน และบ�าบัดอาการโรครองช�้าที่เป็นผล 
จากอุบัติเหตุ จนกลายเป็นที่มาของการพัฒนา  
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ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม. 2558.

ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม. 2558.

ในปี 2557 ทีผ่่านมาอตุสาหกรรมแฟช่ันสร้างรายได้
ให้กบัประเทศมากกว่า 8 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการ 
ส่งออก 5 แสนล้านบาท และบรโิภคในประเทศกว่า 3.2 
แสนล้านบาท โดยเป็นอตุสาหกรรมทีม่ธีรุกจิ SMEs 
ทีเ่กีย่วเน่ืองกระจายการผลิตสนิค้าอยู่ทัว่ประเทศ 
และสามารถก่อให้เกดิการจ้างงานมากกว่า 2 ล้านคน
(ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)

ควำมส�ำคัญของอตุสำหกรรมแฟช่ันไทย

สาขาอุตสาหกรรม ยอดส่งออกต่อปี 

 (ล้านบาท)

เครื่องหนังและรองเท้า 42,207.69 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 179,283.09 

อัญมณีและเครื่องประดับ 718,328.41 

รวม 939,819.19

 สาขาอุตสาหกรรม  ประเทศผู้น�าทางด้านการส่งออก 

 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3

ผู้ส่งออกที่ส�ำคัญในตลำดโลกของอุตสำหกรรมแฟชั่น

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เวียดนาม อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 

อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เวียดนาม สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา 

มูลค่ำกำรส่งออกโดยรวมของอุตสำหกรรมแฟชั่นไทย

(เฉลี่ยปี 2556 - ปัจจุบัน)

AEC โดยเริม่จ�าหน่ายผ่านร้านแฟรนไชส์ใน ส.ป.ป.ลาวเม่ือ
เดอืนพฤษภาคม 2558 ทีผ่่านมาแล้ว ซึง่ส.ป.ป.ลาว เป็นหนึง่
ในเป้าหมายกลยทุธ์การตลาดของแบรนด์ทีบ่รษิทัต้องการ
หาตัวแทนเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจสู่ตลาดในต่างประเทศใน
อนาคต” กรกนกกล่าว

ส�าหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมรองเท้า ผู้ผลิตรองเท้า
และชิ้นส่วนประกอบของไทยน้ัน จัดว่าอยู่ในระดับแนว
หน้าของอาเซยีน โดยไทยถอืเป็นฐานผลติใหญ่ มฝีีมอืและ
งานดีไซน์ที่โดดเด่น แต่ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างโอกาสใน
การขยายช่องทางพัฒนาสินค้าให้หลากหลายย่ิงข้ึน โดย
เฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงที่นับถอยหลังการเข้า
สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอย่างเตม็รปูแบบ ซึง่แน่นอน
ว่าการแข่งขันต้องสูงขึ้นเรื่อยๆ 

โดยปัจจบัุนไทยมตีลาดส่งออกรองเท้าและชิน้ส่วนประกอบ
ท่ีส�าคัญทีส่ดุใน AEC คือ เมียนมาร์ โดยในปี 2557 สามารถ
ส่งออกได้กว่า 1.44 พันล้านบาท ขยายตัวจากปี 2556 ร้อย
ละ 10.73 ในขณะทีเ่วยีดนามส่ังวตัถดุบิ เช่น หนงัฟอกจาก
ไทยสงูเป็นอนัดบัหนึง่ในปี 2557 มมีลูค่าสงูถงึ 4.5พนัล้าน
บาท จึงคาดว่าภายหลงัการเข้าสู ่AEC จะท�าให้อุตสาหกรรม
เครื่องหนังและรองเท้าไทย ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตต้นน�้า คือ 
วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ หนังฟอกหนังอัดส�าเร็จรูปจะ
ขยายตัวได้เป็นเท่าตัว 
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inspiration

การเล่นการรับรู้ ถือเป็นเทคนิคด้านจิตวิทยาที่หลาย
แบรนด์น�ามาใช้ ว่ากันว่าที่ใช้กันหนักมาก ๆ ก็ด้าน
การท�ากิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อหวัง
จะสร้างให้ผูบ้รโิภคหรอืกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกดิรบัรู้
ด้านบวกที่มีต่อแบรนด์หรือองค์กร

การเข้าใจลูกค้า ท�าได้ตัง้แต่เข้าใจกนัแบบตรงไปตรง
มา แล้วเสนอสนิค้าท่ีลูกค้าต้องการจรงิ ๆ  แต่ถ้าสนิค้า
นั้นเกินจ�าเป็นขึ้นเม่ือไร น่ันแหละถึงเวลาที่นักการ
ตลาดต้องแสดงฝีมือ ที่จะต้องเข้าใจว่า ลูกค้ามีวิธี
คิด ทัศนคติ หรือการรับรู้ ที่มีต่อสินค้าหรือบริการ
ของบรษิทัอย่างไร ขณะเดยีวกนักต้็องดวู่าบรบิทด้าน
การตลาดในสังคมขณะนั้นเป็นอย่างไร 

หลายปีมาน้ี ในวงการอุตสาหกรรมอาหาร กระแส
ทีม่าแรงอย่างต่อเน่ืองคอืเร่ืองของอาหารเพือ่สขุภาพ 
และอาหารปลอดภัย แต่พอกวาดตามองไปในตลาด 
กลับพบว่าอุตสาหกรรมอาหารที่ยังเติบโตและได้รับ
การตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วโลก ยังเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เข้าข่ายว่าจัดอยู่ในสองหมวด
นี้สักเท่าไรเลย

อย่างแมคโดนลัด์ ฟาสต์ฟูด้ 
ชื่อดังจากอเมริกา แม้จะ
มีทั้งภาพยนตร์ โฆษณา
รณรงค์สารพัดแบบที่
จะออกมาให้ความรู้กับ
ผู้บริโภคถึงพิษภัยจาก
อาหารที่อุดมไปด้วย 
คาร์โบไฮเดรต ไขมันที่
เกนิมาตรฐาน แต่ดเูหมอืน 
ความพยายามน้ีจะแพ้
การตลาดของบริษทัอย่าง
ราบคาบ 

เริ่มจากพอมีกระแสว่า
บริษัทขายแต่สินค้าที่
ท�าลายสุขภาพให้ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ บริษัทก็แก้ 

ภาพลกัษณ์ปฏวิตัแิบรนด์เสยีใหม่เปลีย่นวสิยัทศัน์แบรนด์จาก I’m lovin it 
มาให้ความส�าคญักบัค�าว่า “lovin” มากขึน้ โดยเน้นสือ่สารถงึความรูส้กึ
รักและความรู้สึกที่ดีผ่านทุกส่วนของแบรนด์ ทั้งโฆษณา บรรจุภัณฑ์ 
และพยายามสร้างไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น 

ขณะเดยีวกนักม็แีคมเปญในประเทศต่าง ๆ  ทีเ่ปิดรบัฟังความเหน็ลกูค้า
เพื่อน�ามาปรับปรุง เช่น น�ามาปรับอาหารในชุดแฮปปี้มีลให้มีส่วนผสม
ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น โดยเติมผัก ผลไม้ นม หรือมีเมนูชุดอาหารเช้า
ที่หลากหลาย

ขณะที่โค้ก ซอฟต์ดริ้งค์ก็ลุกขึ้นมาเล่นเกมรักสุขภาพเหมือนกัน 

โค้กใช้การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเล็กลง และเน้นแสดงปริมาณ
แคลอรีของแต่ละแบบให้ชัดเจนขึ้น และเน้นค�าว่า Zero Calories 
หรือ No Calories ส�าหรับโค้กซีโร่และและโค้กไลท์ เพื่อแสดงให้รู้ว่า
บรษิทัตระหนกัและเหน็ด้วยทีจ่ะมผีลติภณัฑ์ทีด่ต่ีอสขุภาพ อกีทัง้ยงัมี
กจิกรรมรณรงค์ลดความอ้วนเชญิชวนให้คนหนัมาออกก�าลงักนัมากขึน้ 

ความเหนือชั้นที่ทั้งสองแบรนด์ท�าให้ผู้บริโภคยอมเปลี่ยนการรับรู้ได้ 
ก็คือ การแสดงให้เห็นว่าการท�าตลาดไม่ว่าเรื่องใด ๆ  จะต้องสะท้อนให้
เห็นถึงการท�าอย่างจริงใจ โปร่งใส และห้ามหลอกกันเด็ดขาด

จิตวิทยาแบรนด์ดัง

เสกจังก์ฟู้ดเป็นอาหารสุขภาพ

ถ้าสินค้านั้นเกินจ�าเป็นขึ้นเมื่อไร 

นั่นแหละถึงเวลาที่นักการตลาด

ต้องแสดงฝีมือ
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grEEn MattErs

ถอดรหัสกรีน

บริษัท อ�าพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจมาเป็น
เวลา 20 ปี และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีแบรนด์
ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักมากมาย ได้แก่ ชาวเกาะ , V-Fit , 
Pro-f it , King Island , Fit-C , รอยไทย , Good life 
และ ICEDREAM โดยก�าหนดวสัิยทศัน์การด�าเนนิงานไว้
ว่า จะเป็นผู้น�านวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลกด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

โดยมหีลักปรัชญาองค์กรท่ีเน้นนวตักรรมอาหารสุขภาพเพือ่
ความสะดวกและความสุขของผู้บริโภค หรือ 3 ส. พร้อม
กับมีการก�าหนดหัวใจขององค์กรไว้ 3 ด้าน ได้แก่ การ 
คดัเลอืกวตัถดุบิทีม่คีณุภาพ ให้ความส�าคญักบัการวิจยัทาง
โภชนาการ และความส�าคัญด้านนวัตกรรมการผลิต และ
ทั้งหมดนี้ด�าเนินงานภายใต้โรงงานที่มีกระบวนการผลิต
และการด�าเนนิการสู่การเป็นอุตสาหกรรมสเีขยีวเต็มรปูแบบ 
ซึง่ได้รบัการยอมรบัและเป็นทีรู่จ้กัในวงการตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้ครบทุกด้านในปัจจุบัน

การด�าเนินงานตามหลักการที่อ�าพลฟูดส์ก�าหนดไว้ 
โดยเฉพาะในเรื่องของการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ยังเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจ
ยุคน้ีถ้าอยากเติบโตอย่างยั่งยืนต้องอยู่บนพื้นฐาน 
ของการเป็นองค์กรรักษ์โลก ซึ่งนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
สามารถส่งผลบวกให้กับธุรกิจทั้งด้านต้นทุน การยอมรับ
ในตวัองค์กรและผลติภัณฑ์จากสังคมซึง่มผีลต่อการเตบิโต
ขององค์กรในระยะยาวโดยตรง

ของอ�าพลฟูดส์

อ�าพลฟูดส์ เป็น 1 ใน 28 โรงงานที่ ได้รับรางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด 

และเป็น 1 ใน 48 โรงงานที่ ได้รับรางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs 

(3Rs Award) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2555

นั่นคือเหตุผลที่ เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการ
ผู้จัดการ ของอ�าพลฟูดส์ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรมาใน
แนวทางที่ปักธงไว้ ทั้งการชูธงเรื่องโรงงานสีเขียว ที่
พฒันาผลติภณัฑ์อาหารทีม่นีวตักรรมเทยีบชัน้ระดบั
สากล พร้อมกบัการท�ากจิกรรมรักษ์โลกผ่านโครงการ
ซีเอสอาร์ควบคู่กันไป 
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“ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่บริษัทผลิต พัฒนาท�าตามกันง่าย แต่จุดที่จะ
ท�าให้เราแตกต่างจากคนอื่น และเช่ือว่าจะท�าให้เราเป็นที่รักและ
เป็นตัวเลือกของผู้บริโภค จะมาจากสิ่งเหล่านี้ที่เราท�าอย่างต่อ
เนื่องและจริงจัง” เกรียงศักดิ์กล่าวพร้อมกับเล่าว่า

จากแนวคิดเช่นนี้ ท�าให้งบประมาณด้านการตลาดครึ่งหนึ่งของ
บริษัทจะถูกแบ่งไปท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมแทนทีจ่ะใช้เงนิทัง้หมด
เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขณะที่ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ก็มุ่งเน้นไปที่วัตถุดิบคุณภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ หากเป็นไปได้ก็จะเพิ่มความส�าคัญด้านอาหารปลอดภัย
เติมเต็มเข้าไปมากขึ้น ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบท่ีเป็นออร์แกนิค 
เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 

แม้แต่ในส่วนทีผู่บ้รโิภคเข้าไม่ถงึอย่างเรือ่งของกระบวนการผลิต 
ซึ่งบริษัทพัฒนาการจัดงานภายในโรงงานจนได้รับรางวัลด้าน
สิ่งแวดล้อมมาแล้วมากมาย ก็ยังคงพัฒนาเพิ่มความเข้มข้นขึ้น
เรื่อย ๆ พร้อมกับสนับสนุนงานวิจัยที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งเสริมงานวิจัยผ่านสถาบันการ
ศึกษาต่าง ๆ 

“เรายึดแนวคิดโรงงานสีเขียว มีการน�ามาตรฐานต่าง ๆ 
ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มา
พัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป้าหมายในการจัดการ
ขยะในกระบวนการผลติให้เป็นศนูย์อย่างเคร่งครัด และเคร่งครดั
มากขึ้นเรื่อย ๆ” ค�าพูดของเกรียงศักดิ์ ซึ่งหากคนไม่คุ้นเคยหรือ
ไม่ได้ติดตามข่าวคราวของอ�าพลฟูดส์ก็อาจจะนึกไปได้ว่า การ
ย�้าเช่นนี้เป็นเพราะบริษัทยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ แต่หา
เป็นเช่นนั้นไม่ 

เพราะอ�าพลฟดูส์ เป็น 1 ใน 28 โรงงานทีไ่ด้รบัรางวลัการใช้ประโยชน์
ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste to Landf ill Achievement 
Award) และเป็น 1 ใน 48 โรงงานที่ได้รับรางวัลการจัดการของ
เสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Award) จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2555 แต่การให้ความส�าคัญกับ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นการตอกย�้าภาพของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมท่ีบริษัทเน้นอยู่เสมอ
ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

หลัก 3Rs นั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อน อย่างแรกคือ Reduce หรือ
การลดปรมิาณการใช้วสัดสุิง่ของต่างๆ ทีต้่องใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 
สอง-Reuse การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า 

และ สาม-Recycle เป็นการน�าวสัดตุ่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว 
พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธี
ต่างๆ เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

ส�าหรบัการจดัการและใช้ประโยชน์จากของเสยีภายในโรงงาน
อ�าพลฟูดส์ มีเป้าหมายที่จะจัดการขยะในกระบวนการให้
เป็นศูนย์ กิจกรรมที่ท�าก็เริ่มตั้งแต่การลดใช้ทรัพยากร 
เช่น ลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน การน�ากลับมาใช้ใหม่ 
เช่น การน�าเปลือกมะพร้าวมาอัดเป็นกระสุนไม้ (Wood 
Pallet) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในบอยเลอร์แทนน�้ามันเตา 
การรีไซเคิล เช่น น�าไขมันจากกระบวนการผลิตกะทิมา

แยกและจ�าหน่าย ซึ่งสามารถน�าไปผลิตเป็นไบโอดีเซลได้ 
น�าเศษอาหารและของเสียมาหมักเป็นแก๊สชีวภาพ ใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า และกล่องยูเอชที ที่ใช้แล้วมาผลิต
เป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนใน 
“โครงการกล่องวิเศษ” ที่ผู้บริโภคในวงกว้างรู้จัก
 
“ในแต่ละปีซีเอสอาร์เราไม่ได้มีการท�าอะไรเพิ่มเติม แต่
พยายามท�าเรื่องกล่องวิเศษอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะหลัง
กิจกรรมซีเอสอาร์ของเราก็เริ่มน�ากล่องวิเศษเข้าไปอยู่ใน
ส่วนของกจิกรรมมากขึน้ เช่น ทกุปีจะมนีกัศกึษามาขอทนุ
ท�าโครงการเรากใ็ห้โจทย์เลยว่า ให้น�าวัสดจุากกล่องวิเศษไป
เป็นส่วนร่วมเพือ่ใช้ในโครงการ ส�าหรับการก่อสร้างอาคาร 
ห้องน�้าหรืออะไรก็ได้ โดยเราจะให้เปล่าผ่านกิจกรรมออก
ค่ายอาสาของนักศึกษาเหล่านี้”
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กล่องวเิศษของอ�าพลฟดูส์นีถ้อืได้ว่าเป็นวสัดรุไีซเคลิทีเ่ป็นผลงานไฮไลต์
ของบริษัท ที่ให้ทั้งภาพด้านโรงงานที่ด�าเนินงานด้วยความใส่ใจด้าน 
สิง่แวดล้อมและการท�าซเีอสอาร์อย่างต่อเนือ่ง และถงึแม้ว่าจะเป็นวสัดุ
ทีไ่ด้จากกล่องรไีซเคลิ แต่กม็คีณุค่าและสวยงามในระดบัทีเ่คยน�าไปใช้
ออกแบบเป็นส่วนหนึง่ของเฟอร์นเิจอร์จากขยะรไีซเคลิส่งขายเมอืงนอก
ในราคาแพงผ่านแบรนด์บางแบรนด์มาแล้วเช่นกัน

ปัจจบุนัมปีรมิาณกล่องยเูอชททีีใ่ช้แล้วมากกว่า 200 ล้านกล่อง ทีไ่ด้รบัการน�า
ไปรไีซเคลิซึง่กระบวนการรไีซเคลิใช้เวลาไม่ถงึชัว่โมงกส็ามารถเปลีย่นกล่อง 
ยเูอชทีใช้แล้วเป็นชิปบอร์ดส�าหรบัผลติอุปกรณ์โต๊ะเก้าอีเ้พือ่ส่งให้เดก็ ๆ  
ในโรงเรียนที่ขาดแคลนใช้งานได้แล้ว แต่หากไม่มีการรวบรวมกล่อง
เหล่านี้มารีไซเคิล แล้วปล่อยให้กลายเป็นขยะเหลือทิ้ง ก็จะเป็นภาระ
ของโลก ทีต้่องใช้เวลาในการย่อยสลายเศษขยะเหล่าน้ีนานหลายร้อยปี 

ถงึจดุนีห้ลายคนคงเห็นภาพและเข้าใจแล้วว่า ท�าไมอ�าพลฟดูส์ให้ความ
ส�าคญักบัโครงการนีแ้ละด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ต้องการให้เกดิ
การใช้งานในระดับแมสด้วย 

จากเรื่องกล่องวิเศษที่ยังเป็นแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยังอยู่ระหว่าง
การเดินทางไม่สิน้สดุ แล้วย้อนกลบัไปมองภาพการด�าเนินงานในโรงงาน
ของอ�าพลฟูดส์ 

ปัจจุบันนี้ ขยะจากมะพร้าว เช่น เปลือก กะลา 
ไขมนัมะพร้าว หรอืเศษอาหารจากโรงอาหาร 
ถูกน�ามาใช้ประโยชน์แปรรูปเป็นพลังงาน
ทดแทนหมุนเวียนภายในโรงงาน และเพิ่ม
มลูค่าเกอืบทัง้หมด ซึง่ท�าให้ลดปรมิาณการ
ปล่อยขยะออกสูภ่ายนอกโรงงานและน�ามาใช้
ให้เกดิประโยชน์สูงสดุ ส่งผลให้บรษิทัสามารถลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อันเป็นตน้ทนุการผลติทีส่�าคญัลงได้เป็นจ�านวน
มาก ตวัอย่างเช่น การคดินวตักรรมอดักากใยมะพร้าวทีม่นี�า้หนกัเบาให้
เป็นแท่งจากของเหลอืในมะพร้าวให้กลายเป็นแท่งชวีมวล น�าไปเผาแล้ว
เปล่ียนพลังงานความร้อนเป็นพลงังานไฟฟ้าส�าหรบัใช้ภายในโรงงาน ก็
ช่วยลดค่าไฟฟ้าในโรงงานได้มากกว่า 30 ล้านบาทต่อปี เป็นต้น

อีกทั้งขยะจากมะพร้าวทุกลูก หรือแม้แต่เศษ
อาหารจากโรงอาหารของโรงงาน กส็ามารถ

น�ามาใช้ประโยชน์แปรรูปเป็นพลังงาน
ทดแทนหมุนเวียนภายในโรงงาน และ
ถูกเพ่ิมมูลค่าเกือบทั้งหมด แม้กระทั่ง 
“ขีเ้ถ้า” กย็งัส่งให้ภาคการศกึษาช่วยวจิยั

ผลติเป็นอฐิมวลเบาเพือ่หาแนวทางรไีซเคลิ
เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 

ถึงจุดนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า แนวทางพัฒนาโรงงาน 
สเีขยีวของอ�าพลฟดูส์พฒันามาไกลมากแต่กย็งัแสดง
ให้เห็นว่ามีสิ่งที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก และที่
ส�าคัญการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในการด�าเนินงานที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกิจกรรมซีเอสอาร์
ของบรษิทัทีม่ส่ีวนเกีย่วเนือ่งกบัสิง่แวดล้อมด้วยนัน้ 
ค่อย ๆ ถูกซึมซับกลายเป็นดีเอ็นเอที่องค์กรค่อย ๆ 
ฝังลงไปในตัวพนักงานทุกคน ที่จะมีส่วนช่วยเพิ่ม
ความเขยีวให้กับองค์กรแห่งนีอ้ย่างต่อเนือ่งไปอกีนาน

1. กะลามะพร้าว ขั้วมะพร้าว น�ากลับมาเป็น
เชื้อเพลิงเข้า Boiler เพื่อผลิต Steam

2. กะลามะพร้าว น�ากลบัมาเป็นเชือ้เพลงิในการ
ผลติแก๊ส เพือ่ใช้ในการผลติไฟฟ้า และถ่าน
กัมมัน ในระบบ Gasif ication

3. ใยมะพร้าว น�ามาอัดแท่งชีวมวลเพื่อใช้เป็น
เชื้อเพลิง เข้า Boiler เพื่อผลิต Steam

4. เศษอาหารจากสโมสร กากข้าวกล้อง กาก
ลูกเดือย จาวมะพร้าว น�าเข้าระบบผลิตแก๊ส
ชีวภาพ 

5. เนื้อมะพร้าวตกเกรด น�ามาตากในโรงอบ
พลังงานแสงอาทิตย์

6. กากมะพร้าวจากการคั้นกะทิ น�ามาอบแห้ง
7. ขยะซีไซเคิล เช่น ลังกระดาษ ฟิล์มยืด เศษ

เหล็ก คัดแยก และจ�าหน่ายต่อ
8. กล่องยูเอชที น�ามาบดย่อยท�าแผ่น Chip 

Board
9. น�้าเสียเข้าระบบผลิตแก๊สชีวภาพ และน�า

แก๊สที่ได้มาผลิตไฟฟ้า

9 เศษวัสดุที่น�ามาใช้ประโยชน์

ในโรงงานของอ�าพลฟูดส์

ขยะจากมะพร้าว เช่น เปลือก กะลา 

ไขมันมะพร้าว หรือเศษอาหารจากโรงอาหาร 

ถูกน�ามาใช้ประโยชน์แปรรูปเป็น

พลังงานทดแทน
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EvEnt & activitiEs

ศนูย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 4 
กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม ร่วมกบั
ส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) เชิญ
ชวนผูป้ระกอบการเข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์” ภายใต้โครงการ พัฒนา
ผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาด 
 วนัท่ี 19 - 21 สงิหาคม 2558 ณ 
โรงแรมววิโขง จงัหวดันครพนม
 วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558 
ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัด
หนองคาย วนัที ่26 - 28 สงิหาคม 
2558 ณ โรงแรมเซนทารา อ�าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ 042-207-232 ต่อ 431 หรือ คุณญานิกา  
ลิศสุคนธ์ 083-663-7454

สถาบันอาหาร จัดหลักสูตร การเตรียมความพร้อมส�าหรับ BRC 
Food Issue 7 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารระดับ
สูง ที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในธุรกิจอาหาร เพื่อเป็นการปรับจาก 
BRC Food Issue 6 สู่ BRC Food Issue 7 พร้อมการฝึก
ปฏิบัติ เพื่อให้มีความเข้าใจในข้อก�าหนดที่ชัดเจน เกิดการน�า
ไปประยุกต์ใช้ได้จริง และมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก  
คณุสวุมิล สรุะเรอืงชยั กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ซสิเตม็เดเวลอปเมนท์ 
คอนซัลแตนท์ เป็นวิทยากร 
 อบรมวันจันทร์ที่ 10 - วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 (2 วัน) 
ณ ห้องภาณุรังษี A ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ 
กรงุเทพฯ ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท เท่านัน้ (ราคารวม 7% 1,605 บาท) 
 สนใจติดต่อ คุณธราธิป แววศรี ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม
อุตสาหกรรมอาหาร โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2212 E-mail : 
training@nf i.or.th Facebook : www.facebook.com/NFI.
training

ออกแบบแพคเกจจิ้ง

มาตรฐานและการตีความ BRC Issue 7
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กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดสินค้าชุมชน ภายใต้ชื่องาน 
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของขวัญแด่แม่” ตั้งแต่วันที่ 3-23 สิงหาคม 2558 
เวลา 10.00-19.00 น. ณ.ริมคลองผดุงเกษม ข้างท�าเนียบรัฐบาล 
  พิเศษเพื่อมอบเป็นของขวัญแด่คุณแม่ท่ีรัก มีทั้งสินค้านวัตกรรมเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม อาหารสุขภาพยิ่งกินยิ่งผอม รวมถึงกิจกรรมดีๆ อาทิเช่น  
การฝึกอบรมอาชพีระยะสัน้ บรกิารตดัผม ออกแบบทรงผมฟร ีโดยช่างมอือาชพี 
ออกแบบเส้ือผ้าโดย designer ชั้นน�า และให้เกร็ดความรู้เรื่องฮวงจุ้ยเพื่อ
การค้าขาย

   าต ิ(องค์การมหาชน) หรอื GIT จดัเสวนาธรุกจิอญัมณ ี“ยกระดบัแบรนด์
อญัมณก้ีาวสูส่ากลอย่างย่ังยืน” โดยคุณปรีดา 
เตยีสวุรรณ์ ประธานกรรมการ บรษิทั แพรนด้า 
จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) และ รศ.ดร.เสรี
วงษ์มณฑา นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญ
เชิงกลยุทธ์ ด้านสื่อสารมวลชนและการ
ตลาด ร่วมด้วย ผศ.ดร.พรสวาท วัฒนกูล 
ผูอ้�านวยการ GIT วนัเสาร์ที ่15 สงิหาคม 2558 
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ โรงแรม AMARA 
ถนนสรุวงศ์ กรงุเทพฯ ห้อง Tanjong Pagar 
1 & 2 ชั้น 8 ค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท 
 สนใจติดต่อ ศูนย์อบรม สถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณแีละเครือ่งประดบัแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) โทรศพัท์ 
0-2634-4999 ต่อ 306 email : jewelry@git.or.th

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ขอเชญิเข้าร่วมการสมัมนาเรือ่ง “การปฏิบัติ
พธิกีารศลุกากรทีเ่กีย่วข้องกบักจิการทีไ่ด้รับ
การส่งเสริมการลงทุน” เนื้อหาการสัมมนา
ครอบคลุมหัวข้อ ข้อกฎหมายศุลกากรที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิทางภาษีอากร, การ
เชือ่มโยงสทิธปิระโยชน์การส่งเสรมิการลงทนุ
กบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรอืน่ ๆ , ระบบ
พิธีการและการควบคุมทางศุลกากร และ 
เสวนา “ปัญหาการปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่
เกีย่วข้องกับกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการ
ลงทนุ” ในวนัอังคารที ่1 กนัยายน 2558 เวลา 
8.30 - 16.00 น. ห้องเมจกิ 2 โรงแรมมริาเคลิ 
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
ส�านักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 
โทรศพัท์ 0-2553-8111 ต่อ 6153 คุณเพญ็แข,  
0-2553-8207 คุณจิตติมา, 0-2553-8135 
คุณจิรพัชร์
 * สงวนสิทธิ์เฉพาะบริษัทที่ได้รับการ
ส่งเสรมิการลงทนุ ปิดระบบการลงทะเบยีน
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. หรือ
เมื่อที่นั่งเต็ม

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การเปลี่ยนแปลงส�าคัญใน ISO/DIS 14001:2015 
(Transition to ISO/DIS 14001:2015 )” ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 2,675 บาท (รวมภาษีมูลค่า
เพิ่ม 7% แล้ว)
  ส�าหรับหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบสถานะปัจจุบันของ ISO 14001:2015 รวมถึงแนวคิดพื้นฐานใหม่ (New Funda-
mental Concepts) ในระบบการบริหารจัดการ โครงสร้าง ค�าศัพท์ แนวคิด และหลักการใหม่ ใน ISO 14001:2015 และข้อ
ก�าหนด ISO 14001:2015 ที่เปลี่ยนแปลง การเปรียบเทียบโครงสร้างของ ISO 14001:2004 กับ ISO 14001:2015 และสามารถ
น�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนจาก ISO 14001:2004 ไปสู่ ISO 14001:2015
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุภาพร/คุณจรัสศรี ฝ่ายบริการเทคนิค E-mail: supaporn@masci.or.th; jaratsri@
masci.or.th โทร. 0-2617-1727 ต่อ 802-803 โทรสาร 0-2617-1703

การเปลีย่นแปลงส�าคญัใน ISO/DIS 14001:2015

พธิกีำรศลุกำกร

ในกิจการท่ีได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน

 พบกับงาน 

‘อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ของขวญัแด่แม่’

อัญมณีก้าวสู่สากล
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thuMp up

วิถียั่งยืน ‘เบทำโกร’

สร้างคน & ยกระดับชุมชน

“เบทาโกร” อยูร่ะหว่างซุม่ซ้อมเปลีย่นแปลงองค์กรขนานใหญ่...

ปี 2559 นี้องค์กรที่ช่างพิถีพิถันกับคุณภาพแห่งนี้ จะมียอด
ขายครบแสนล้านบาท…

การเตบิโตในก้าวถัดไปจากแสนล้าน ไม่ใช่เร่ืองง่าย จ�าเป็นต้อง
อาศยัแนวคดิทีต่่างไปจากเดมิ และไม่ได้มเีป้าหมายเพยีงหวงั
ให้องค์กรยังคงเติบโตขึ้น ก�าไรมากขึ้น 

แต่ต้องมองภาพที่กว้างขึ้น และมองเผื่อแผ่สังคมชุมชนรอบ
ตัวให้มากขึ้น เพราะถือเป็นหน่วยธุรกิจที่เกื้อกูลและค�้าจุน
ซึ่งกันและกัน

วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร 
บอกว่า การท�าธุรกิจแบบเดิมๆ ไม่เหมาะกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ประเดน็ใหญ่ทีเ่ขาให้ความสนใจ และเริม่จบัตามองมาหลายสบิ
ปีกค็อื ท�าไมภาคการเกษตรของไทยถงึอ่อนแอ ยิง่ท�ากย็ิง่จน

ท�าอย่างไรภาคธรุกจิถงึจะเข้าไปมส่ีวนร่วม เพือ่ให้เกดิประโยชน์
ในภาพใหญ่ไปด้วยกัน ไม่ใช่ ภาวะรวยกระจุก จนกระจาย 
อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

โมเดลความยั่งยืนของเบทาโกร จึงมุ่งสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ช่วยกันพัฒนาชุมชนการเกษตร ปลดล็อก
จากความยากจน มีความรู้ประกอบอาชีพ สามารถยกระดับ
สู่ความกินดีอยู่ดี

บริษัทจะเอาความสามารถขององค์กรไปยกระดับ

ความเป็นอยู่ของชุมชน ด้วยการสร้างให้เกิด

กลยุทธ์ความเป็นเจ้าของกิจการ และสร้างความ

เข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 “แนวทางการท�าธรุกจิจากนีไ้ป เบทาโกรจะมองภาพรวม
ทัง้อตุสาหกรรมอาหารมากขึน้ เอาความสามารถขององค์กรไป 
ยกระดับความเป็นอยูข่องชมุชน ด้วยการสร้างให้เกิดกลยทุธ์
ความเป็นเจ้าของกจิการ และสร้างความเข้มแขง็ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ทั้งเกษตรกร เอสเอ็มอี และภาคการผลิต”
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วนสับอกว่า องค์กรในอนาคตไม่ได้อยูไ่ด้เพราะขนาดใหญ่ 
แต่อยู่ได้เพราะผู้คนรอบข้างให้ความสนใจ จนน�าพา
ธุรกิจสู่ความเจริญ ดังนั้น การท�าธุรกิจของเบทาโกรวันนี้ 
จะไม่ได้สนใจกับยอดขายมากนัก แต่ให้ความสนใจอย่าง
จริงจังกับ “การสร้างองค์กรให้ลูกค้าและสังคมรัก”

เขาเรียกการเปลี่ยนผ่าน จากการท�าธุรกิจโดยมุ่งหวังก�าไร 
มาสู่ความมุ่งมั่นใส่ใจผู้คนนี้ว่า “เป็นการเปลี่ยนเพดาน
บินธุรกิจ”

วนสัเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวแต้ไพสฐิพงษ์ หลงัจาก
เรียนจบทางด้านเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ก็ไปต่อปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจที่สหรัฐอเมริกา 

หลายสิบปีของการท�าธุรกิจ เขาเริ่มให้ความสนใจกับ
กระบวนการท�างานแบบไคเซน็ (การปรบัปรุงกระบวนการ
ท�างานทลีะเลก็ทลีะน้อยในทกุ ๆ  วนั) มากกว่าเนือ้งานทาง
ด้านการตลาดที่ต้องงัดเอากลเม็ดมาช่วงชิงความเป็นหนึ่ง 

“คนเราชอบคิดอะไรไกลตัว ลองหัดคิดอะไรรอบตัวก่อน
ดีไหม เวลาเราริเริ่มโครงการเป้าหมายที่ตั้งก็คืออยากเดิน
ไปข้างหน้า แต่ถ้าหลักคิดแบบไคเซ็นของญี่ปุ่น จะบอกไว้
ชดัเลยว่า ก่อนเดินไปข้างหน้า ลองถอยหลงัก่อนดกีว่าไหม 
เพราะของเก่ายังไม่เรียบร้อยเลย เคลียร์ของเก่าก่อนแล้ว
ค่อยคดิเดนิหน้า” วนัสบอกถงึมมุมองความคดิทีเ่ปลีย่นไป 
หลงัได้คลกุคลเีรยีนรูจ้ากคูค้่าญีปุ่น่ ซึง่เป็นพนัธมติรส�าคญั
ที่ท�าให้เบทาโกรประสบความส�าเร็จในทุกวันนี้

การพฒันาองค์กรเบทาโกรเพือ่เปลีย่นเพดานบิน เป้าหมาย
หลกัคอืสร้างพลงัให้องค์กรเตบิโตอย่างก้าวกระโดด ยคุสมยั
หนึง่เบทาโกรพฒันาศกัยภาพตวัเองเพือ่เป้าหมายทางธรุกจิ 

แต่นับจากนี้ไปการส่งผ่านการเติบโตขององค์กร จะ
ต้องสร้างธรุกจิให้เป็นส่วนหนึง่ของชมุชนและสงัคม 
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป

ความส�าเร็จที่ผ่านมาของเบทาโกร เป็นเรื่องของการ
สัง่สมองค์ความรูแ้ละการบรหิารจดัการองค์ความรูท้าง
ด้านปศสุตัว์และการเกษตร เมือ่เบทาโกรมเีจตนารมณ์
เด่นชัดทีจ่ะช่วยเหลอืสงัคมและชมุชน ไม่มอีะไรดีไป
กว่า การให้ความรู้กับชุมชนได้ไปต่อยอดกับอาชีพ
หลักของตัวเอง ภายใต้แนวคิด “วิชาปรับปรุงงาน” 
(หรือการบริหารจัดการองค์ความรู้ : Knowledge 
Management)
 “ผมเน้นการช่วยเหลือชุมชนในเรื่องของอาชีพ
หลกั ท�าเป็นโมเดลต้นแบบ ถ้าเป็นอาชพีหลกัทีแ่ต่ละ
ชุมชนเขาท�ายืนพื้นอยู่แล้ว เวลาเบทาโกรไปให้ความ
รูท้ีไ่หน กส็ามารถจะช่วยยกระดบัอาชพีได้เลย แต่ถ้า
ไปเสนอช่วยกับชุมชนท�าเป็นอาชีพเสริม โอกาสล้มมี
สูง เพราะไม่ใช่แหล่งสร้างรายได้หลักของชุมชน แต่
การที่เราเอาวิชาปรับปรุงงาน ไปบวกกับเนื้องานทุก
อาชีพ ท�าให้ประสิทธิภาพและผลผลิตในการท�างาน
ดีขึ้น” 

เบทาโกรอยู่ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม มีห่วงโซ่
ธุรกิจลากยาวตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า การหยิบเอา
วชิาปรบัปรงุงานไปพัฒนาคนและธรุกจิตัง้แต่ต้นทาง
ยันปลายทาง เป็นข้อต่อส�าคัญของการสร้างธุรกิจให้
มีคุณค่า และเป็นที่รักใคร่ของผู้คนในสังคม

“การทีเ่ราเป็นธรุกจิขนาดใหญ่ ไม่ได้แปลว่า เราจะ
ไม่ล้ม แต่เราจะโตอย่างไรให้มัน่คง กต้็องวเิคราะห์
ให้ได้ว่า เราจะหาวิธีเดินแบบไหน ท�าอย่างไรให้
ลูกค้าอยากเป็นเพื่อนกับเรา ชอบพอเรา”
 

เบทาโกรมีเจตนารมณ์เด่นชัด

ที่จะช่วยเหลือสังคมและชุมชน 

ไม่มีอะไรดีไปกว่า การให้ความรู้

กับชุมชนได้ไปต่อยอดกับ

อาชีพหลักของตัวเอง
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หลายปีท่ีผ่านมาเบทาโกรพยายามเข้าไปสนับสนุน
การท�าธุรกิจของผู้ประกอบการอาหารขนาดกลาง
และเล็ก ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเบทาโกร ในลักษณะ
ของการเข้าไปเป็นเพื่อนคู่คิด ปรับปรุงกระบวนการ
ท�างาน การผลติ และการตลาด โดยใช้ชื่อว่าโครงการ 
“เซอร์วิส เมนู” ให้การช่วยเหลือทุกรูปแบบเท่าที่อยู่
ในความต้องการของลูกค้า เป้าหมายหลักเพ่ือลด
ของเสียจากการผลิต ลดขั้นตอนการท�างาน รวมถึง
ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ถกูสขุลกัษณะ

ขณะเดียวกันก็เข้าไปให้การช่วยเหลือชุมชนและ
สงัคม โดยผ่านความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั ซึง่เป็น
แหล่งใหญ่ของการ 
กระจายจา่ยแจกองค์
ความรู ้ตลอดจนสร้าง
ความร่วมมือกับอบต. 
พัฒนาพื้นที่ในชุมชน
ในรูปของสหกรณ์ 
ระบบผลิต การออม
เงิน และการท�าบัญชี
รายรับรายจ่าย

“เราเข้าไปช่วยชุมชน
แบบมีโมเดล เป็น 
Area base ไม่ใช่ 
Issue base ภายใต้จุดแข็งที่เรามีคือการปรับปรุง
งาน สิ่งที่เราให้ชุมชนคือความรู้ ไม่ใช่เงินทุน และ
ความรู้ที่ให้จะสามารถต่อยอดเป็นรายได้เข้าชุมชน 
เราเคยท�าวิจัยว่า การที่ภาคเอกชนเข้าไปช่วยเหลือ
ชุมชนภายใต้อาชีพหลักที่เขามีให้ได้ 80% จะช่วยให้
ชุมชนนั้น ๆ เพิ่มก�าไรได้ 50 ล้านบาท ท�าให้เลี้ยงตัว
ได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

วนัสเล่าถึงมุมมองการสร้างคนว่า เบทาโกรเป็น
องค์กรที่มุ่งสร้างคนดีก่อนคนเก่ง และเช่ือเสมอ
ว่า การเป็นคนดีจะมีศักยภาพในการท�างานได้ 
3-4 เท่ามากกว่าคนอื่นเสมอ

“คนเก่งเราเหน็มาเยอะแล้ว แต่การเป็นคนดเีป็นเร่ือง
ที่ยากมาก ต้องมีคนที่ดีและเก่งเข้ามาสอน ความดี
เป็นความฉลาดในอีกรูปแบบหนึ่ง คนดีจะมีเพดาน
บนิตดิตวั สิง่ทีเ่ขาท�าสามารถเปลีย่นเพดานบินไปเลย 
สมมุติว่าคน ๆ หนึ่งท�าเต็มที่ได้ 80% แต่ถ้าเป็นคนดี
จะสามารถเพิ่มแต้มได้มากถึง 400% เป็นการเปลี่ยน
รูปแบบและวิธีคิดไปเลย” 

เครือเบทาโกร ก่อตั้งเมื่อปี 2510 ภายใต้ชื่อ บริษัท เบทาโกร จ�ากัด 
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีส�านักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่เขตป้อม
ปราบฯ กรุงเทพฯ และก่อตั้งโรงงานแห่งแรกที่อ�าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ

เบทาโกรขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการสร้างฐานการผลิต 
ด้านปศุสัตว์แห่งแรก ประกอบด้วยฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงงาน
อาหารสัตว์ และโรงฟักไข่ ที่อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

และขยายฐานการผลิตเต็มรูปแบบไปยังจังหวัดลพบุรี เนื่องจากมี
ความเหมาะสมท้ังทางด้านแหล่งวัตถุดิบและท�าเลท่ีตั้ง กลายเป็น
จุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาของการเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมการเกษตร 
ครบวงจร ประกอบด้วย โรงงาน อาหารสตัว์ ฟาร์มไก่ ฟาร์มสกุร โรงฟักไข่  
โรงงานแปรรูปและตัดแต่งเนื้อสุกรอนามัยและโรงงานผลิตอาหาร
ปรุงสุกแช่แข็งจากเนื้อสุกรอนามัยและเนื้อสุกรเอสพีเอฟ ฯลฯ 

จากธุรกิจที่เป็นพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมเกษตรน�าไปสู่การจัดตั้ง 
บริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกหลายแห่ง เพื่อ
รองรับเครือข่ายธุรกิจของเบทาโกรตั้งแต่ธุรกิจการผลิต การเล้ียง 
และการพัฒนาสายพันธุ์ ทั้งสุกร ไก่เนื้อและไก่ไข่ การจัดท�าฟาร์ม
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การผลิตและจ�าหน่ายเวชภัณฑ์ส�าหรับสัตว์ใน
ระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งยังร่วมมือกับเกษตรกรในโครงการ
ประกนัราคาไก่เนือ้และไก่ไข่ โครงการจดัเลีย้งสกุรขนุ การผลติและ
จ�าหน่ายสกุรขนุ เนือ้ไก่สด ไข่ไก่ และผลติภณัฑ์อาหารเพือ่จ�าหน่าย
ในประเทศและส่งออก 

ปัจจบุนั เครอืเบทาโกร เป็นหนึง่ในผูน้�าธุรกจิอตุสาหกรรมการเกษตร
และอาหารครบวงจรของประเทศไทย ครอบคลมุตัง้แต่ธรุกจิอาหาร
สัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ ส�าหรับสุขภาพสัตว์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์
อาหารคณุภาพเพือ่การส่งออกและจ�าหน่ายในประเทศเพือ่เป็นการ 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้
แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต”

รู้จักเบทาโกร

ฉะนั้นแล้วถ้าองค์กรสะสมคนดี เปิดโอกาสคนดีให้ได้
พฒันาความสามารถ องค์กรนัน้กจ็ะเจรญิรุง่เรอืง และเมือ่
น�าความดีนั้นไปส่งมอบต่อชุมชนและสังคม ทุก ๆ พื้นที่ 
ความดีก็จะน�ามาซึ่งความสุขและความเจริญร่วมกัน
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