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ExEcutivE talks

ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ได้ก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้บริหาร
สูงสุดของกระทรวง ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม “หญิงคนแรก” 

ผลงานที่ ดร.อรรชกา สั่งสมมาตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี นับตั้งแต่เริ่มท�างานที่ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิการลงทนุ (บโีอไอ) สูต่�าแหน่งสงูสดุเลขาธกิารบโีอไอหญงิคนแรก และก้าวเข้าสูต่�าแหน่งรองปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

และล่าสุดนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหญิงคนแรกของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ดร.อรรชกา นับว่าเป็นดอกไม้เหล็กของวงการอุตสาหกรรมไทยอย่างแท้จริง และถือว่ามีความเหมาะสมในการ 
เข้ารับบทบาทใหม่นี้ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยขณะนี้ก�าลังวิกฤติ และต้องการคนที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
จุดอ่อน จุดแข็ง ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเข้ามาขับเคลื่อนให้เกิดผลในทันที

ที่ส�าคัญต้องเป็นบุคคลที่สามารถท�างาน “เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ระหว่างผู้น�า ข้าราชการ ภาคเอกชน และ 
นักลงทุนต่างชาติ

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ดร.อรรชกา คลุกคลีกับทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด เข้าใจปัญหาภาคอุตสาหกรรมและ
การลงทุนอย่างถ่องแท้ ด้วยผ่านวิกฤติมาแล้ว ทั้งวิกฤติต้มย�ากุ้ง แฮมเบอร์เกอร์ไครซิส มหาอุทกภัย ตลอดจน 
การท�างานที่รวดเร็ว ฉับไว โปร่งใส 

ที่ส�าคัญมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักลงทุนต่างชาติ ถือเป็นคีย์ส�าคัญที่น่าจะเรียกความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติ 
และนักลงทุนไทยให้กลับคืนมา

แม้ภาคเอกชนจะมคีวามเช่ือมัน่ในความสามารถของ ดร.อรรชกา แต่ภายใต้แรงกดดนัเศรษฐกจิโลกทีก่�าลงัซือ้หดตวั 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนที่ก�าลังเข้าสู่โหมดปรับตัวค่อนข้างรุนแรงยิ่งสร้างความสั่นสะเทือนต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลก 
รวมถึงประเทศไทย นับเป็นภารกิจที่ท้าทายไม่น้อย

การท�างานของกระทรวงอุตสาหกรรมในยุคนี้จึงต้องมีบทบาทเป็นทั้ง Facilitator หรือผู้อ�านวยความสะดวกด้วย 
ไม่ใช่เป็นแค่ Regulator หรือก�ากับดูแลอย่างเดียว ขณะเดียวกันการท�างานต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ
กับเอกชน เพื่อให้รู้ความต้องการของเอกชนในแต่ละภาคอุตสาหกรรม ร่วมกันแก้ไขอุปสรรคต่างๆ และยกระดับ
อุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีสากล

ดร.อรรชกา ฝากไว้ว่า ในภาวะที่เศรษฐกิจรุมเร้า ทุกฝ่ายต้องช่วยกันท�างานเพื่อชาติ ต้องทุ่มเท และต้ังใจท�างาน  
เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจไทยให้ฝ่าวิกฤติไปได้

 
ขอแสดงความนับถือ

ทีมงานวารสารอุตสาหกรรม

ร่วมฟันฝ่าวิกฤติ
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สารบัญ

เจ้าของ กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ 75/6 
 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 0 2202 3000 โทรสาร 0 2202 3268

ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

บรรณาธิการบริหาร ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง ส�านักบริหารกลาง 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 
กองบรรณาธิการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�านักบริหารกลาง 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้สนับสนุนข้อมูล กรมและหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงอตุสาหกรรม
 
ให้ข้อเสนอแนะได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ ส�านักบริหารกลาง 
 ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 โทร 0 2202 3039-41 โทรสาร 0 2202 3268 

หมายเหตุ : บทความ บทสัมภาษณ์หรือข้อเขียนที่ปรากฏใน
วารสารฉบับนี้เป็นทัศนะส่วนบุคคล ของผู้เขียน

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
การพิมพ์สามมิติ กลายเป็นนวัตกรรมจากไอเดียที่เนรมิตขึ้นมาใช้งาน
ได้จรงิบนโลกวันนี ้แถมยงัท�างานได้อย่างรวดเรว็ ใช้งานง่าย และท�างาน
ได้กับวัสดุที่หลากหลาย
 
จากผลส�ารวจการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติในกว่า 100 อุตสาหกรรม
ทั่วโลกของ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส พบว่า กว่า 2 ใน 3 หันมาใช้
เครื่องพิมพ์สามมิติกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท�าการ
ทดลอง หรือการสร้างแบบจ�าลองต่างๆ ซึ่งต้องการประหยัด “เวลา” 

ด้าน คานาลสิ บรษิทัวจิยัการตลาด คาดการณ์ว่า ตลาดเครือ่งพมิพ์สาม
มิติและบริการที่เกี่ยวข้องเติบโตไปถึง 1.62 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายใน
ปี 2018 จากตัวเลข 2.5 พันล้านดอลลาร์ ในปีที่ผ่านมา

อย่างไรกต็ามอตุสาหกรรมการพมิพ์สามมติยิงัไม่อาจตอบโจทย์ธรุกจิได้
ทั้งหมด และยังไม่ท�าให้ธุรกิจต่างๆ ได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจาก
การพิมพ์สามมิติยังมีข้อจ�ากัดของขนาดเครื่องพิมพ์ และวัสดุที่น�ามา
ใช้ขึ้นต้นแบบที่ไม่หลากหลายพอ 

อุตสาหกรรมการพิมพ์สามมิติยังไม่อาจตอบโจทย์ธุรกิจได้ทั้งหมด และยังไม่ท�าให้ธุรกิจต่างๆ 

ได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากการพิมพ์สามมิติยังมีข้อจ�ากัดของขนาดเครื่องพิมพ์ 

และวัสดุที่น�ามาใช้

บนเส้นทางที่ท้าทาย

Printing
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นวัตกรรมคู่ขนานงานพิมพ์สามมิติ

ในขณะที่คนในวงการขบคิดถึงการก�าจัดจุดอ่อนของ
เครื่องพิมพ์สามมิติ ที่ประเทศจีนได้สร้างความฮือฮาใน
การใช้เครื่องพิมพ์สามมิติสร้างอาคารพักอาศัย และนี่เป็น
อีกก้าวที่ท�าให้ท่ัวโลกเริ่มหันมามองการพัฒนานวัตกรรม
ต่างๆ คู่ขนานไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของ
เครื่องพิมพ์สามมิติรอบด้านมากขึ้น 

ความเร็ว: การคิดค้นระบบการอ่านและประมวลผลเป็น
จังหวะการพิมพ์ที่เร็วข้ึน ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ท้าทายผู้ที่
ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์สามมิติ 

จดุอ่อนของเครือ่งพมิพ์สามมติส่ิวนใหญ่ใช้หวัพมิพ์เลเซอร์
เพยีง 1 หวัเท่านัน้ หากสามารถเพิม่หวัพมิพ์เพือ่ขึน้รปูงาน
ให้ได้มากขึ้นใน 1 เครื่อง แน่นอนว่าประสิทธิภาพ และ
ความเร็วในการพิมพ์จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

ความง่าย: เคร่ืองพมิพ์สามมติยิงัคงเป็นอปุกรณ์ทีต้่องให้ค�า
นยิามว่า “เอาใจยาก” และ งานดแูลรกัษานัน้กต็กเป็นหน้าที่
ของผู้ใช้ ซึ่งการลดการท�างานที่น่าเบื่อหน่ายในส่วนนี้ ถือ
เป็นความท้าทายของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์สามมิติในอนาคต

ความหลากหลายของวัสดุ: เคร่ืองพิมพ์สามมิติส่วนมากจะ
ท�างานได้กับวัสดุหรือวัตถุดิบเพียงชนิดเดียวเท่าน้ัน หาก 
ในอนาคตมเีครือ่งพมิพ์สามมติทิีส่ามารถรวมเอาวัสดุต้นทางที่
หลากหลายมาสร้างงานพิมพ์สามมิติในชิ้นเดียวกันได้ 

ทัง้นีต้้องขึน้อยูก่บัคณุสมบตัขิองวสัดตุัง้ต้นแต่ละชนิด ทีจ่ะต้อง
น�ามาตรวจสอบและมองหาคณุสมบตัทิีเ่ชือ่มโยงกนั ทัง้ในเรือ่ง
ของการท�าละลาย อุณหภูมิ ความชื้น ความร้อน ที่จะส่งผลต่อ
การขึ้นรูปของวัสดุเหล่านี้ และการใช้หัวฉีดเลเซอร์หลายๆ หัว
ในเครื่องพิมพ์สามมิติ อาจเป็นหนึ่งในทางออกส�าหรับเรื่องนี้

สร้าง “ระบบ”: ท้ายที่สุดแล้ว สุดยอดงานพิมพ์สามมิติ คือ
การที่สร้างสรรค์วัสดุขึ้นมาจากเครื่องพิมพ์แล้วสามารถน�าไป
ใช้งานจริงได้ การบรรจุ “ระบบ” และ “เครื่องมือ” ไม่ว่าจะ
เป็น ชิพคอมพิวเตอร์ ถ่าน หรือระบบเซ็นเซอร์ในการพิมพ์ 
ชิน้งานสามมติ ิถอืเป็นเป้าหมายทีท้่าทายของผูผ้ลติเครือ่งพมิพ์ 
หลายๆ แบรนด์

ศาสตราจารย์เจนนิเฟอร์ เอ ลอวิส จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด กล่าวว่า ได้มกีารทดลองน�าหมกึ มาผ่าน
กระบวนการพมิพ์ของเครือ่งพมิพ์สามมติ ิและออกแบบให้กลาย
เป็นระบบวงจร หรือเซอร์กิต ที่บรรจุอยู่ในการพิมพ์ชิ้นงาน 
ด้วยการศึกษาถึงคุณสมบัติของหมึก และการท�าเซอร์กิต 
แล้ว พบว่า มีคุณสมบัติร่วม และมีความเป็นไปได้ เชื่อว่าอีก
ไม่นาน เราจะได้เห็นแบตเตอรี่ที่พิมพ์ออกมาจากหมึกของ
เครื่องพิมพ์สามมิติได้เช่นกัน

อีกไม่นานเราคงได้เหน็นวตักรรมภาพร่างในกระดาษอกีสเตป็ 
และนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนการผลิตในอนาคตก็เป็นได้

ยังไมไดนำเคร�องพิมพสามมิติมาใชงาน

ชวยรายงานการประกอบสินคาตางๆ

สรางชิ้นสวน อุปกรณ ที่วิธีการทั่วไปทำไมได

สรางชิ้นงานตนแบบ และนำมาผลิตจริง

สรางชิ้นงานตนแบบ

ตนแบบเพ�อดูการใชงาน และการมาปรับใชงาน 28.9%

24.6%

9.6%

2.6%

0.9%

33.3%

ขอมูลจาก PwC and Zpryme survey and analysis, เดือนกุมภาพันธ 2014

การใชประโยชนจากเคร�องพิมพสามมิติ

ที่มา : www.pwc.com/technologyforecast
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hotspot citiEs

ในภาวะที่อุตสาหกรรมของไทยเผชิญกับปัญหารอบด้าน ทั้งแรงงานในประเทศขาดแคลน ค่าจ้างแรงงานปรับตัว
สูงขึ้น เพื่อความอยู่รอด ธุรกิจไทยจึงต้องปรับตัวเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเลือกหนึ่ง คือ การ
ขยายฐานการผลติและตลาด เพือ่แสวงหาโอกาสจากการเคลือ่นย้ายสนิค้า การขยายการค้าจากตลาดขนาดใหญ่ของ
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ในอาเซียน

หนึ่งในนั้น คือ เมียนมาร์ ซึ่งมีจ�านวนแรงงานมาก มีค่าจ้างแรงงานถูก และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) ใน
การส่งออกสินค้า และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีต่อเนื่อง

อรุณรุ่งแห่ง ‘เมียนมาร์’

โอกาสเศรษฐกิจใหม่ AEC

การลงทุนจากต่างประเทศถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจเมียนมาร์

นับตั้งแต่การประกาศปฏิรูปประเทศ
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ปัจจุบัน ไทยครองแชมป์นักลงทุนต่างชาติอันดับ 2 ในเมียนมาร์ รองจากจีน โดยการลงทุนจากต่างประเทศถือเป็น 
ปัจจัยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจเมียนมาร์นับตั้งแต่การประกาศปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การลงทุนในธุรกิจพลังงาน และโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากประเทศในภูมิภาค
อาเชีย เช่น จีน ไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้และมาเลเซีย เป็นต้น

เมียนมาร์..โอกาสทอง 5 อุตสาหกรรมไทย 

1.อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นหน่ึงในสินค้าหรืออุตสาหกรรมที่อยู่ใน “ยุทธศาสตร์การส่งออกแห่งชาติ” ของ 
เมยีนมาร์ รวมท้ังการท่ีสหภาพยโุรปกลบัมาให้สทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากร (GSP) แก่เมียนมาร์ โดยผูป้ระกอบการ 
ที่แสวงหาโอกาสสามารถลงทุนโดยการร่วมหุ้นส่วนกับธุรกิจท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งและขยายตลาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว อย่างไรก็ตามแม้ว่าค่าจ้างแรงงานในเมียนมาร์จะต�่ากว่าไทย และได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี แต่ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภค ต้นทุนการขนส่งและต้นทุนการเช่าที่ดินในอัตราที่สูงเป็น
ปัจจัยที่นักลงทุนต้องพิจารณาด้วย

หมายเหตุ : * การคาดการณ์โดย IMF ปี 2015 (ก่อนเกิดเหตุการณ์น�า้ท่วมในเดือนสิงหาคม 2558) 

ที่มา : IMF (2015) รวบรวมโดยโครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์

2.อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
เมียนมาร์ต้องมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านระบบไฟฟ้า น�้าประปา การขนส่งทางถนน สนามบิน 
รถไฟ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุน
พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภคในพ้ืนทีต่่างๆ เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงและพัฒนาเศรษฐกจิการค้า

ศักยภาพเศรษฐกิจของเมียนมาร์วันนี้ ไม่เพียงแต่สร้างโอกาสให้กับ

กลุ่มทุนขนาดใหญ่ แต่ยังเป็นโอกาสส�าคัญส�าหรับธุรกิจ SMEs ด้วย
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3.อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
การแปรรปูสนิค้าเกษตร จะได้ประโยชน์จากนโยบาย
รฐับาลเมยีนมาร์ ทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันานโยบายด้าน
เกษตรอย่างมาก เช่น ขยายระบบชลประทานภาครัฐ 
และส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกพืช
เกษตร ตลอดจนการส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน
ในทุกด้านเกี่ยวกับภาคเกษตร ดังน้ันจึงเป็นโอกาส
ส�าหรับผู้ประกอบการไทยเข้าไปท�าธุรกิจ เช่น การ
ลงทุนในโรงสีข้าว การตั้งโรงงานสกัดน�้ามันปาล์ม 
ซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่น้อย ท�าให้เมียนมาร์ต้องมีการน�า
เข้าน�้ามันพืช รวมทั้งการตั้งโรงงานน�้าตาล เป็นต้น 

4.อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและห้องเย็น
ความสมบรูณ์ทางทะเล ท�าให้อตุสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูป และธุรกิจห้องเย็น ในเมียนมาร์มีศักยภาพ 
โดยเฉพาะมะรดิซึง่เป็นศนูย์กลางประมงของเมยีนมาร์ 

อย่างไรกต็ามสนิค้าประมงจดัเป็นสนิค้าทีม่กีารแข่งขนั
สงูในตลาดโลก จงึมมีาตรการกดีกนัต่างๆ ทีไ่ม่ใช่ภาษี
มากมาย จงึส่งผลต่อการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ อยีู 
สหรฐัอเมรกิายาก เนือ่งจากประเทศเหล่านีม้มีาตรการ
กดีกนัทีเ่ข้มงวด และอาหารทะเลแปรรปูมกีฎระเบยีบ
ทีเ่ข้มงวดเก่ียวกับเร่ืองของบรรจภุณัฑ์และการผลติ
ที่ต้องได้มาตรฐานส�าหรับการส่งออก

5.อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า
ปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าและไฟฟ้าดับบ่อย ท�าให้
รฐับาลเมยีนมาร์เร่งปฏริปูและพฒันาระบบไฟฟ้าให้
มีศักยภาพมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ
ไทยในการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตกระแส
ไฟฟ้า ในเขตมัณฑะเลย์ รัฐคะฉิ่น และรัฐกะเหรี่ยง 
และเขตตะนาวศรีซึ่งอยู่ใกล้กับไทย 

ศักยภาพเศรษฐกิจของเมียนมาร์วันน้ีไม่เพียงแต่
สร้างโอกาสให้กับกลุม่ทนุขนาดใหญ่ แต่ยงัเป็นโอกาส
ส�าคัญส�าหรับธุรกิจ SMEs ด้วยที่จะรุกขยายตลาด

ขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตสูง ซึ่ง SMEs สามารถท�าได้ง่าย 
เพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีต�่าและมีความสะดวกใน
การข้ามแดนจากระเบียบและข้อตกลงต่างๆ โดยเฉพาะ
ภายหลงัการเปิดเสรกีารค้าของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(AEC) ทีส่่งผลให้การเคล่ือนย้ายสนิค้าบรกิารเป็นไปอย่าง
สะดวกและมากขึ้น 

เหตุใดถนนทุกสาย

จึงมุ่งสู่เมียนมาร์? 

เมยีนมาร์เป็นตลาดขนาดใหญ่มปีระชากรหนาแน่น ประมาณ 65 ล้านคน 

ด้วยอาณาเขตติดต่อกับ จีน อินเดีย บังกลาเทศ ลาว และไทย นับ
เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ท่ามกลางกลุ่มประเทศอาเซียน ท�าให้มีความได้
เปรียบในการติดต่อ และส่งผ่านสินค้าไปยังประเทศต่างๆ

ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ว่า ปี 2015 เศรษฐกิจเมียนมาร์จะขยายตัว 
เพิ่มขึ้น 8.3% จากปีก่อนหน้า 

เศรษฐกจิเกดิใหม่ส่งผลให้ภาคการผลติและภาคบรกิารยงัไม่เข้มแขง็ 
เพยีงพอทีจ่ะรองรับความต้องการบริโภคในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ แหล่ง
สนิค้าและบรกิารเพือ่การบรโิภคในเมียนมาร์จงึมาจากการค้าระหว่าง
ประเทศเป็นหลัก 

เมยีนมาร์อยูร่ะหว่างการพัฒนา ยกระดบัประเทศ มกีารพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อดึงดูดนักลงทุน และนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ 

รายได้ต่อหวัของประชากรเมยีนมาร์เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ปัจจบุนั ปี 
2015 คาดว่าจะอยู่ที่ 959 ดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นจาก 868 และ 910 
ดอลลาร์สหรฐั ในปี 2013 และ 2014) ขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้ออยูใ่นระดบั 
6.6% (2014) และคาดว่าจะอยู่ที่ 6.8% ในปี 2015

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาพ : www.itd.co.th

ภาพ : www.itd.co.th
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ถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของแวดวง
อตุสาหกรรมไทย เมือ่อดตีปลดักระทรวงหญิงแกร่ง
ดร.อรรชกา สบีญุเรอืง ซึง่ท�างานรบัใช้ชาต ิขับเคล่ือน
เศรษฐกจิอตุสาหกรรมไทยมากว่า 3 ทศวรรษ ได้รับ
ความไว้วางใจจากรฐับาลพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
ให้ก้าวขึ้นมารับต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมหญิงคนแรกของเมืองไทย 

ท่ามกลางโจทย์ท้าทายของดรีมทีมเศรษฐกิจชุด
ใหม่ที่เข้ามาเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขับเคลื่อน
ภาคอุตสาหกรรมของไทยซ่ึงมีสัดส่วนถึงร้อยละ 
28.5 ของจดีพี ีฝ่ามรสมุเศรษฐกจิท่ีรมุเร้าท้ังปัจจัย
ภายนอก

เปิดใจรัฐมนตรีหญิงแกร่ง

รวมพลังน�าเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤติ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

กระทรวงอุตสาหกรรมต้องมีบทบาท

เป็นทั้ง Facilitator หรือ

ผู้อ�านวยความสะดวกด้วย 

ไม่ใช่เป็นแค่ Regulator หรือ

ก�ากับดูแลอย่างเดียว
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ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อตุสาหกรรมหญงิคนแรกของเมอืงไทย เปิดใจว่า พร้อม
เข้ามาขบัเคลือ่นนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สานต่อ
จากนายจักรมณฑ์ ผาสกุวนชิ อดตีรฐัมนตรอีตุสาหกรรม 
ซึง่มโีอกาสได้ท�างานร่วมกนัมาโดยตลอด จงึม่ันใจว่า 
นโยบายต่างๆ จะด�าเนนิต่อไปได้อย่างรดุหน้า ไม่ว่าจะ
เป็น มาตรการลดอุปสรรค การอ�านวยความสะดวก
ต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ การพัฒนาอุตสาหกรรม
รายสาขา การพฒันาเอสเอม็อ ีการเตรยีมความพร้อม
เข้าสู่อาเซียน ฯลฯ 

เดินหน้าลดอุปสรรคให้ภาคธุรกิจ

ภารกิจหน่ึงที่รัฐมนตรีอรรชกาให้ความส�าคัญ คือ 
บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในการท�าหน้าที่
เป็นผู้สนับสนุนปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ลงทุนของเอกชน ทัง้การอ�านวยความสะดวก การลด

ขั้นตอนออกใบอนุญาต โดยรอบ 1 ปีที่ผ่านมา กระทรวง
อตุสาหกรรมได้ด�าเนนิการปรบัปรงุกฎหมาย/กฎระเบยีบ
ท่ีเคยเป็นปัญหาอุปสรรคแก่ผู้ประกอบการแล้ว 3 เรื่อง
หลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ 

การขออนญุาตตัง้โรงงาน ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ออกใบอนญุาตตัง้โรงงาน หรอื รง.4 จาก 90 วนั เหลือ 30 วนั 

การขออนุญาตท�าเหมืองแร่ ลดขั้นตอนและระยะเวลา
การพิจารณาอนุญาตประทานบัตรและอาชญาบัตร จาก 
97 วัน เหลือ 45 วัน 

การออกใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ลดขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาอนุญาตออกใบรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากเดิม 46 วัน 
เหลือ 26 วัน 

หัวใจส�าคัญที่สุด คือ ต้องท�างานบูรณาการระหว่างภาครัฐกับเอกชน 

ถ้ายังนั่งอยู่บนหอคอย ก็จะไม่รู้ว่าเอกชนแต่ละเซ็คเตอร์

มีความต้องการอะไร

ศูนย์สารพันทันใจให้บริการเกี่ยวกับเรื่องโรงงานแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
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นโยบายอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 
ดงักล่าวนี ้ยงัด�าเนนิการควบคูก่บัการจดัท�าคูม่อืประชาชน 
269 คูม่อืให้เป็นไปตามพ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวก
ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึง่
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 และ 
ส่งผลให้นกัลงทนุและผูป้ระกอบการเกดิความมัน่ใจ
ทีจ่ะลงทนุเพราะทราบขัน้ตอน และระยะเวลาท่ีชดัเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

“หลายงานยังต้องท�าต่อเนื่อง เช่น คู่มือประชาชนจัดท�ามา
แล้ว ในการปฏิบัติสามารถท�าได้ตามกรอบเวลาที่ก�าหนด
หรอืไม่ มปัีญหาอปุสรรคอะไรทีต้่องหาทางแก้ เพือ่อ�านวย
ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการมากที่สุด” 
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1.อาหารและเกษตรแปรรูป

   

2.อ้อยและน�า้ตาล 

- ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทั้งระบบ

3.สิ่งทอและแฟชั่น 

- พัฒนาแฟชั่นไทยศูนย์กลางอาเซียน

4.ยานยนต์

- หนุน Eco Car และ Electric Vehicle

- ส่งเสริมการลงทุน / พัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วน / คลัสเตอร์ / Supply Chain / 

  มาตรฐานยานยนต์ / มาตรการ Eco

- ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมระบบราง และอากาศยาน

5.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- ส่งเสริมการลงทุน / พัฒนาการออกแบบ / 

  ทดสอบมาตรฐาน คลัสเตอร์ / Supply Chain

- ต่อยอดสู่การพัฒนาสินค้าเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต / เปลี่ยนจาก OEM มาเป็นผู้ออกแบบและผลิตเอง

6.อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

- ผลักดันให้เกิดคลัสเตอร์

- ต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

7.พลาสติกชีวภาพ 

- ส่งเสริมการลงทุนเม็ดพลาสติกชีวภาพ 

- ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในอาเซียน 

8.เหล็ก 

– ผลักดันอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร

การพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

กลโูสยทไวัรค

รตสาศธทุย ฮาลาล

Food Valley

P01-56����������������02.indd   14 2/9/2558   17:50:16



1514

การขับเคลื่อนประเทศไทยในวันนี้ ไม่เพียงแต่ภาค
เอกชนที่ต้องยกระดับ แต่ในส่วนภาครัฐ คนท�างานใน
กระทรวงอตุสาหกรรมกต้็องท�างานอย่างเข้มแขง็เช่นกัน 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม บอกว่า บทบาทการท�างานของกระทรวง
อุตสาหกรรมต้องมองใน “เชิงรุก” และ “บูรณาการ
การท�างานไปในทศิทางเดยีวกนั” นอกจากการวางแผน
พฒันาอตุสาหกรรมในแต่ละสาขาให้เชือ่มโยงทัง้ระบบ 
ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า ปลายน�้าแล้ว การติดตามก�ากับ
ดูแลให้โครงการต่างๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

“ถ้าเลือกมาท�างานข้าราชการแล้ว คุณต้องมีจิต
วิญญาณของการเป็นผู้รับใช้ ถ้ามีแต่จิตวิญญาณ
เป็น Regulator อย่างเดียว แต่ขาดจิตวิญญาณ  
Facilitator ก็จะท�างานพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศไม่ได้...

สิง่หนึง่ทีม่กัจะบอกตลอด คอื ถ้าคณุต้องการท�างานทีม่ี
รายได้สงูกอ็ย่ามาเป็นข้าราชการ ถ้าเลอืกมารบัราชการแล้ว
ต้องมีความตั้งใจที่จะรับใช้ประเทศชาติ ค่านิยมเหล่านี้ 
ต้องช่วยกันรักษาไว้ ไม่ใช่เด็กดีๆ รุ่นใหม่ๆ เข้ามาแล้ว 

จากใจอดีตข้าราชการระดับสูง 

“คนเป็นข้าราชการต้องมีจิตวิญญาณของผู้รับใช้”

ถูกสภาพแวดล้อมผิดๆ พาไป กลายเป็นความ 
ไม่ถกูต้องว่าบางเรือ่งไม่ใช่สิง่เลวร้ายเพราะใครๆ 
กท็�า เมือ่เป็นข้าราชการ คณุต้องยดึมัน่ในความดี 
ต้องรักษาเกียรติความเป็นข้าราชการ”
 
ในฐานะที่เคยท�างานเป็นข้าราชการมากว่า 30 ปี 
ผ่านการท�างานกับนักการเมืองมาหลายยุคสมัย  
รัฐมนตรีอรรชกาถ่ายทอดมุมมองว่า การท�างาน
ของข้าราชการกับนักการเมืองต้องมีช่วงห่าง
ระหว่างกัน 

“การเมืองก็คือการเมือง เราเป็นข้าราชการก็ต้อง
ท�างานคูข่นานกันไป แต่จะท�างานร่วมกันอย่างไร
โดยทีไ่ม่ท�าในสิง่ทีเ่รารบัไม่ได้ ในขณะเดยีวกนัก็
มงีานหลายอย่างทีก่ารเมอืงช่วยสนบัสนนุได้ เช่น 
สมัยตอนท�างานบโีอไอ โอกาสทีจ่ะได้พบนกัลงทนุ
รายใหญ่ต้องติดตามรัฐมนตรีไปต่างประเทศ 
 
การยนืหยดัอดุมการณ์ข้าราชการ ผูบ้ริหารมคีวาม
ส�าคัญมาก ตอนกลับไปรับต�าแหน่งเลขาบีโอไอ 
จ�าได้ไม่ลมืว่าท่านจักรมณฑ์ ซึง่เป็นปลดัฯ ตอนนัน้ 
บอกว่า ถ้าคุณเป็นผู้บริหารบีโอไอต้องไม่กลัวที่
จะโดนย้าย บางคนท�างานเป็นผู้บริหาร แต่กลัว
จะโดนย้ายเลยท�าทุกอย่าง จนบางทีอาจไปท�า
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ตรงนี้จึงต้องพยายามรักษา
วฒันธรรมทีด่ขีองกระทรวงอตุสาหกรรมให้เข้มแขง็ 
หนักแน่น”

เมื่อเป็นข้าราชการ คุณต้องยึดมั่น

ในความดี ต้องรักษาเกียรติ

ความเป็นข้าราชการ

ดงัน้ัน กระทรวงอตุสาหกรรมต้องมบีทบาทเป็นทัง้  Facilitator 
หรือผู้อ�านวยความสะดวกด้วย ไม่ใช่เป็นแค่ Regulator 
หรือก�ากับดูแลอย่างเดียว 

“ภาครฐัต้องเป็นผูอ้�านวยความสะดวก และภาคเอกชน
เป็นผู้น�า เป็น Engine of Growth แต่อย่าไปถอนขน
ไก่ ที่ผ่านมาเราถอนขนไก่จนวิ่งไม่ไหวอยู่แล้ว..”

รฐัมนตรอีรรชกา ย�า้ด้วยว่า ทกุหน่วยงาน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะหน้าด่านที่ท�างานกับ 
ผูป้ระกอบการ ต้องเปลีย่น Mind Set ว่าหน้าทีข่อง
เราไม่ใช่แค่การก�ากบั การออกใบอนญุาต แต่ต้องเป็น
ผูส้นบัสนนุ อ�านวยความสะดวกให้ผูป้ระกอบการรูส้กึ
อุ่นใจ ไม่ได้รู้สึกว่าการมาขออนุญาตตั้งโรงงานเป็น
เรื่องใหญ่ หรือมีปัญหาหน้าม้ามาขูดรีดอย่างในอดีต 
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ขณะเดยีวกนั ประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อมระหว่างโรงงาน
กับชุมชนก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ท่ีต้องเร่งผลักดันต่อ 
ทัง้การเร่งรดัการน�ากากอตุสาหกรรมเข้าสูร่ะบบ การ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ตั้งแต่
มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ไปจนถึงการผลักดัน 
เมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco Industrial Town) 
ให้เกิดขึ้น
 
ยกระดับ Productivity..วาระแห่งชาติ

นโยบายการเพิม่ผลติภาพ หรอื Productivity ของภาค
อตุสาหกรรมไทย เป็นอีกหนึง่ยทุธศาสตร์ท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมยังต้องผลักดันต่อ ทั้งการขับเคลื่อน
แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรม ปี 2559-2564 เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันประเทศทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

พร้อมกันนี้ยังได้น�าเสนอประเด็นการเพิ่มผลิตภาพ ต่อ
พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีในการประชมุ
คณะหวัหน้าส่วนราชการระดบัปลดักระทรวงหรอืเทยีบเท่า 
ครัง้ที ่4/2558 เพือ่ขอการสนบัสนนุจากรฐับาลประกาศให้
ปี 2559 เป็นปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
โดยก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

บทบาทการท�างานเป็นแม่ทพัหญงิขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 
ทั้งในต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิการลงทนุ (บโีอไอ) หญงิคนแรก ปลดักระทรวง
อตุสาหกรรมหญงิคนแรก กระทัง่ก้าวสูร่ฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงอตุสาหกรรมหญงิคนแรกของ ดร.อรรชกา 
สีบุญเรือง เจ้าของรางวัลสตรีดีเด่นแห่งชาติปี  
2558 

ทัง้หมดนีเ้ป็นบทพสิจูน์ได้อย่างดว่ีาผูห้ญงิกเ็ป็น “ช้าง
เท้าหน้า” ได้ แม้ในภาคอุตสาหกรรมที่ผู้กุมบทบาท
บรหิารส่วนใหญ่เป็นผูช้าย ความสามารถ ความทุม่เท 
ประวัติผลงานที่ดี ไม่มีข้อจ�ากัดเรื่อง “เพศ” 

“เวลาท�างานไม่เคยคิดว่าหญิงหรือชาย คิดแต่ว่าจะ
ทุ่มเท ท�างานให้ดีที่สุดได้อย่างไร ต้องยอมรับว่า
ในอดีตผู้บริหารส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมจะ

ในฟันเฟืองอุตสาหกรรม

มาจากวิศวะ ดังนั้นผู้บริหารที่ขึ้นมาก็จะเป็นผู้ชายเยอะ 
แต่ตอนนี้จะเริ่มเห็นบทบาทของผู้หญิงมาเป็นผู้บริหาร
มากขึ้น เช่น เป็นครั้งแรกที่มีอุตสาหกรรมจังหวัดที่เป็น 
ผู้หญิงถึง 11 คน ซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเพศอะไร ขอแค่ 
มคีวามสามารถ ความทุม่เท มปีระวตัผิลงานทีด่ ีกท็�างาน
ในต�าแหน่งที่เหมาะสมได้” 
 
หากย้อนถึงชีวิตการท�างานในเส้นทางข้าราชการต่อเนื่อง
มากว่า 30 ปี แรงบนัดาลใจทีส่�าคญัน่าจะมาจากความสนกุใน
การท�างานในทกุบทบาท ไม่ว่าจะย้ายไปท�างานในต�าแหน่ง
ไหนกร็ูส้กึท้าทาย มงีานให้ท�าได้ตลอด ด้วยสไตล์การท�างาน
แบบพร้อมลยุ เกาะตดิ ถงึลกูถงึคน แลกเปลีย่นพดูคยุ เข้า
ถึงปัญหาของผู้ประกอบการเอกชนโดยตรงด้วยตัวเอง 

 “ยึดหลักว่าถ้าท�างานแล้วต้องพร้อมลุย ต้องสนุกกับงาน  
โชคดทีีเ่ป็นคนไม่เครยีด คนเราถ้าไม่เครยีด ชีวิตกม็คีวามสุขได้  

ดอกไม้เหล็ก
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เราต้องเข้าไปท�างานใกล้ชดิ พูดคยุ เข้าถึง เข้าใจความ
ต้องการของกลุม่อตุสาหกรรมต่างๆ เพราะแต่ละกลุม่
ก็มีปัญหา และความต้องการไม่เหมือนกัน

หวัใจส�าคญัทีส่ดุ คอื ต้องท�างานบรูณาการระหว่างภาค
รฐักับเอกชน ถ้ายังนัง่อยู่บนหอคอย กจ็ะไม่รูว่้าเอกชน
แต่ละเซค็เตอร์มคีวามต้องการอะไร นอกจากนีย้งัต้อง
มองครอบคลมุตัง้แต่อตุสาหกรรมต้นน�้า กลางน�า้ และ
ปลายน�า้ และดวู่าจะดงึเอาองค์ความรู้จากสถาบนัเครอืข่าย 
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาร่วมกันพัฒนา 
ผู้ประกอบการอย่างไร”

ปัญหาหนึ่งของผู้บริหารระดับสูงส่วนใหญ่คือมีความ
คาดหวังมากเกินไป แต่ส�าหรับตัวเองจะคิดว่าท�าให้เต็มที่ 
สนุกกับงาน เมื่อถึงเวลาก็ปล่อยวาง 
 
ยอมรับว่าชีวิตที่ผ่านมาส่วนใหญ่ใช้เวลากับงานค่อนข้าง
เยอะ อาจไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไร แต่การได้มีโอกาสฝึก 
ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อวิริยังค์ ท�าให้ได้น�าเอาธรรมะ

จากการปฏิบัติธรรมมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน ในการ
ท�างานเป็นผูบ้รหิาร การท�าสมาธเิป็นการสร้างพลงัจติ
อย่างหนึ่งที่ท�าให้ใจสงบ ไม่เครียด มีความสุขและ
ปล่อยวางได้” 

น่ีเป็นเคลด็ลบัทีส่ร้างพลงัใจในการท�าจนสามารถ
เป็นดอกไม้เหล็กประดับในวงการอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมไทยต้องยกระดับไปสู่ธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากข้ึน 

เรื่องแรงงานยังคงเป็นปัญหาใหญ่ กิจการที่ต้องใช้แรงงานเยอะๆ 

ค่าแรงสูงขึ้นจะแข่งขันไม่ได้ ต้องดูเป็นรายสาขาว่าจะปรับตัวอย่างไร

 
ทั้งน้ี หากมองย้อนบทบาทการท�างานที่ผ่านมา รัฐมนตร ี
อรรชกาถือเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทวางรากฐานการจัดท�า 
แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต 
ของภาคอตุสาหกรรม ตัง้แต่ครัง้เป็นผูอ้�านวยการส�านกังาน
เศรษฐกจิอตุสาหกรรม ปี 2548-2551 ท�าให้มองเหน็ความส�าคญั 
ของปัญหาด้าน Productivity ที่ต้องผลักดันโครงการ 
ให้เกดิประสทิธผิลมากขึน้ ภายใต้ข้อจ�ากดัของงบประมาณ
ที่ปรับลดลงเรื่อยๆ 

“ถ้าดูจากการประเมนิของ IMD ท้ังขดีความสามารถในการ
แข่งขัน และ Productivity ของธุรกิจไทยก็ยังคงอยู่ใน
เกณฑ์ทีต่�า่อยู ่ในจงัหวะทีเ่ศรษฐกจิชะลอตวัเป็นจงัหวะที่
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นอกจากนี ้การวจิยัพฒันาเทคโนโลย ีนวตักรรม เพือ่ต่อย
อดสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัธรุกจิมคีวามส�าคญัมากต่อการเพิม่
ขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ
เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

“อุตสาหกรรมไทยต้องยกระดับไปสู่ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมากข้ึน เรื่องแรงงานยังคงเป็นปัญหา
ใหญ่ กิจการที่ต้องใช้แรงงานเยอะๆ ค่าแรงสูงขึ้นจะ
แข่งขันไม่ได้ ต้องดูเป็นรายสาขาว่าจะปรับตัวอย่างไร 
ต้องย้ายฐานการผลิตหรือไม่ บางอุตสาหกรรมอาจ
ต้องปรับตัวมาใช้เครื่องจักร ใช้ระบบออโตเมช่ัน 
มากขึ้น ใช้แรงงานคนให้น้อยลง”

“โดยความเห็นส่วนตัวผมก็คงเหมือนอีก
หลายท่านในสภาอุตสาหกรรมฯ ที่คุ้นเคยและ 
เห็นการท�างานของ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง มา
ต่อเนื่อง ไม่ว่าตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นเลขาธิการ 
บโีอไอ โยกย้ายไปท�างานหลายหน่วยงานสังกดั
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งก็ถือว่าคุณอรรชกา 
หรือพี่ขาวที่พวกเราเรียกกัน มีความรอบรู้ มี
ความเข้าใจอยา่งลกึซึ้งทั้งด้านการค้าการลงทุน 
หรือด้านอุตสาหกรรม ความเป็นผู้หญิงไม่ได้
เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการท�างาน
แต่อย่างใด”

มั่นใจรมว.หญิง มากความสามารถ

สุพันธ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“อันที่จริงผมรู้จักท่านรัฐมนตรีอรรชกา มา
ยาวนาน มีส่วนสนับสนุนและร่วมงานกันมา
ตลอด ดังนัน้ผมจงึมีความเช่ือม่ันในเรือ่งความรู้ 
ความสามารถทีจ่ะประสานและต่อยอดงานต่างๆ 
ที่ผมได้ริเริ่มและวางพื้นฐานต่างๆ ไว้อย่างดี 
เสมือนต้นไม้ที่ได้มีการตัดแต่งรอการผลิดอก
ออกผล ซึง่ผมกต้็องขอมอบหน้าทีน่ีใ้ห้กับท่าน
รัฐมนตรีอรรชกา ที่จะต้องเข้ามาหาวิธีการที่จะ
ท�าให้ต้นไม้นีเ้ติบโต ผลดิอก ออกใบ และก�าเนิด
ต้นกล้าใหม่ๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพและสบืสานต่อไป 
ในอนาคต”

ส่งไม้ต่อ

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

 
ในมมุมองผูบ้รหิารกระทรวงอตุสาหกรรม การเข้าสู ่AEC 
ถอืเป็นความท้าทายของภาคอตุสาหกรรมไทยทีจ่ะต้องปรบั
ตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาไปสู่ขีด
ความสามารถใหม่ๆ ทีม่มีลูค่ามากขึน้ ซ่ึงหลายอุตสาหกรรม
ที่ไทยมีศักยภาพเป็นผู้น�า เช่น อาหาร ยานยนต์ ปิโตรเคมี 
ฯลฯ ต้องผลักดันให้เติบโตต่อ 

โดยเฉพาะท�าอย่างไรที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง 
Supply Chain ของอาเซยีน มีบทบาทเป็นส่วนหนึง่ของ 
Global Supply Chain โดยรกัษาฐานอตุสาหกรรมต้นน�า้ 
อตุสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีไฮเทคอยู่ในเมอืงไทย แต่โยก
ย้ายฐานผลิตชิ้นส่วนหรือสินค้าที่ต้องใช้แรงงานสูงๆ ไป
ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งได้สิทธิ GSP ในการส่งออก 

 ที่มา : Fanpage จักรมณฑ์ ผาสุขวนิช
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ในภาวะปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้า 

การเข้ามาท�างานในต�าแหน่งรัฐมนตรี 

ยิ่งต้องทุ่มเท 

อยากให้มองร่วมกันว่าท�าอย่างไร

เราจึงจะช่วยกันประคับประคอง

เศรษฐกิจไทยให้ฝ่าวิกฤติไปได้

โดยที่ผ่านมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เดินหน้าเตรียม
ความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไปแล้ว ทั้งด้านการ
พัฒนาบุคลาการ พัฒนาสินค้า นวัตกรรม กระบวนการ
ผลติ การรวมกลุม่สร้างเครอืข่าย ซึง่โครงการต่างๆ เหล่านี้ 
ต้องติดตามการด�าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน

นอกจากนี ้ยงัต้องเดนิหน้าผลกัดนัโครงการ Digital SMEs 
เพือ่รองรบัการก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลั ประกอบด้วย การ
สร้างผูป้ระกอบการใหม่ดจิทิลั การส่งเสรมิให้เอสเอม็อใีช้
ระบบไอทเีพื่อเพิ่มผลิตภาพในธุรกจิ การส่งเสรมิ Digital 
OTOP การสังคมแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล และการพัฒนาที่
ปรึกษาธุรกิจด้านไอทีและดิจิทัล

ทั้งหมดนี้ นับเป็นความท้าทายของการขับเคลื่อนภาค
อตุสาหกรรมไทยให้ฝ่าพ้นภาวะปัญหาเศรษฐกจิทีร่มุเร้ารอบ
ด้าน รวมถงึปรบัตวัเท่าทนัการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ
โลกยุคใหม่ ซึ่งอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นหนึ่งเดียวกัน 

“ตอนนี้ไม่ว่าอย่างไรต้องช่วยกันท�างานเพื่อชาติก่อน ใน
ภาวะปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้า ทั้งเศรษฐกิจโลก ต่อเนื่องมา
ถึงเศรษฐกิจไทย การเข้ามาท�างานในต�าแหน่งรัฐมนตรี ยิ่ง
ต้องทุม่เท ตัง้ใจ ท�างานอย่างเตม็ที ่อยากให้มองร่วมกนัว่า
ท�าอย่างไรเราจึงจะช่วยกันประคับประคองเศรษฐกิจไทย
ให้ฝ่าวกิฤติไปได้ ทีผ่่านมาประเทศไทยผ่านวกิฤตมิาหลาย
ครัง้ ไม่ว่าจะเป็นวกิฤติต้มย�ากุง้ วกิฤติน�า้ท่วม แต่เรากส็ูม้า
ได้ทุกครั้งถ้าร่วมมือร่วมใจกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมคนล่าสุด กล่าว

นักบริหารมืออาชีพ

อิสระ ว่องกุศลกิจ 

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

“ท่านรฐัมนตรอีรรชกาเป็นผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์
ท�างานมามาก  และการอยูบี่โอไอมาก่อน ท�าให้ท่านเหน็ 
อกีภาพหนึง่ของการขับเคลือ่นภาคอตุสาหกรรมในมติิ 
อืน่ๆ ด้วย เช่น ภาคบริการ ภาคการเกษตร  ขณะเดยีวกนั 
ท่านเป็นผูบ้รหิารทีม่อีธัยาศยัด ีเปิดกว้างรบัฟังคนอืน่ 
ท�าให้น่าจะสามารถท�างานประสานกบัหน่วยงานต่างๆ 
ได้เป็นอย่างด ีจงึมคีวามเหมาะสมทีเ่ข้ามารบัต�าแหน่ง 
 
ผมคิดว่าบทบาทการเป็นผู้น�าในภาคอุตสาหกรรม
ขึน้อยูก่บัความสามารถ ไม่ได้อยูท่ีเ่ป็นหญงิหรอืชาย 
และการเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือปัญหา
แต่อย่างใด เพราะเป็นงานด้านนกับรหิาร ซึ่งในยคุนี้
จะเหน็ภาพผูห้ญงิทีม่คีวามรูค้วามสามารถก้าวขึน้มา
เป็นผู้บริหารมากมาย ทั้งในกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์” 

 
ทั้งนี้ หนึ่งในการด�าเนินงานเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยที่ เกิดขึ้น 
อย ่างเป ็นรูปธรรมแล ้ว ได ้แก ่  โครงการจัดตั้ งศูนย ์
ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติที่อ.สนามชัยเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อทดสอบและรับรองการผลิตยางล้อยาน
ยนต์ และชิ้นส่วนตามมาตรฐานสากล สู่การเป็นผู้น�าศูนย์กลาง 
ยานยนต์อาเซียน

เร่งผลักดันเอสเอ็มอีสู่ Digital SMEs

ขณะทีท่มีนโยบายด้านเอสเอ็มอีกระทรวงอุตสาหกรรมพยายาม
เร่งสร้างรากฐานให้แข็งแกร่ง เพื่อให้เป็นหนึ่งในกลไกส�าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
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info

สหรัฐ  2.9 2.3 5 ไตรมาส จาก Q1/57

จีน  7.0 7.0 24 ไตรมาส จาก Q1/52

ฮองกง 2.4 2.8 n.a

อินเดีย  7.5 n.a. n.a. 

อินโดนีเซีย  4.7 4.7 23 ไตรมาส จาก Q3/52

เกาหลี ใต  2.5 2.2 9 ไตรมาส จาก Q1/56

มาเลเซีย  5.6 4.9 8 ไตรมาส จาก Q2/56

ฟลิปปนส  5.2 n.a. n.a.

สิงคโปร  2.8 1.7 11 ไตรมาส จาก Q3/55

ไตหวัน  3.4 0.6 16 ไตรมาส จาก Q2/55

ไทย  3.0 2.8 2 ไตรมาส จาก Q1/58

เวียดนาม 6.1 6.4 16 ไตรมาส จาก Q2/55

สหรัฐ  2.9 2.3 5 ไตรมาส จาก Q1/57

จีน  7.0 7.0 24 ไตรมาส จาก Q1/52

ฮองกง 2.4 2.8 n.a

อินเดีย  7.5 n.a. n.a. 

อินโดนีเซีย  4.7 4.7 23 ไตรมาส จาก Q3/52

เกาหลี ใต  2.5 2.2 9 ไตรมาส จาก Q1/56

มาเลเซีย  5.6 4.9 8 ไตรมาส จาก Q2/56

ฟลิปปนส  5.2 n.a. n.a.

สิงคโปร  2.8 1.7 11 ไตรมาส จาก Q3/55

ไตหวัน  3.4 0.6 16 ไตรมาส จาก Q2/55

ไทย  3.0 2.8 2 ไตรมาส จาก Q1/58

เวียดนาม 6.1 6.4 16 ไตรมาส จาก Q2/55

สหรัฐ  2.9 2.3 5 ไตรมาส จาก Q1/57

จีน  7.0 7.0 24 ไตรมาส จาก Q1/52

ฮองกง 2.4 2.8 n.a

อินเดีย  7.5 n.a. n.a. 

อินโดนีเซีย  4.7 4.7 23 ไตรมาส จาก Q3/52

เกาหลี ใต  2.5 2.2 9 ไตรมาส จาก Q1/56

มาเลเซีย  5.6 4.9 8 ไตรมาส จาก Q2/56

ฟลิปปนส  5.2 n.a. n.a.

สิงคโปร  2.8 1.7 11 ไตรมาส จาก Q3/55

ไตหวัน  3.4 0.6 16 ไตรมาส จาก Q2/55

ไทย  3.0 2.8 2 ไตรมาส จาก Q1/58

เวียดนาม 6.1 6.4 16 ไตรมาส จาก Q2/55

เศรษฐกิจประเทศสำคัญๆ ชะลอลงจากไตรมาส 1/2558

GDP (%YoY)

Q2

2558ประเทศ

Q1

โมเมนตัมเศรษฐกิจโลก กระทบไทย

เศรษฐกิจและการค้าโลกมีข้อจ�ากัดมากข้ึน ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศต่างๆ ชะลอตัว แม้บางประเทศจะขยายตัวแต่เป็นไป 
อย่างอ่อนแรง

กระทบเศรษฐกจิไทย (เทยีบ Q2/58-57)น�าเข้าไตรมาส 2 ปี 2558 ต่างประเทศหดตัว

อัตราการใช้ก�าลัง

ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูป

9.3

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

7.6ดัชนีการส่งสินค้า

85.2ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

7.2 59.5คงคลัง

การผลิต








ที่มา : CEIC รวบรวมโดย

ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

ที่มา: สศอ.

ที่มา : รวบรวมโดย สศอ. 

หมายเหตุ * ข้อมูลไตรมาส 1/2558

(YoY)
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‘สามมิตร มอเตอร์ส’

จากอดตีโรงงานผู้รับจ้างผลติสนิค้า หรือ OEM ให้กบั
ค่ายรถยนต์ดงัๆ ของโลก วนันี ้กลุม่สามมติรมอเตอร์ส 
เป็นหนึ่งใน “ต้นแบบบริษัทคนไทย” ที่สามารถสร้าง
แบรนด์ SMM จนทัว่โลกรูจ้กัและยอมรบั โดยเฉพาะ
หลังคารถปิกอัพ ขนาด 1 ตัน และอุปกรณ์ประดับ
ยนต์อื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยโมเดลธุรกิจแบบ “โลกล้อมไทย” และใช้การ
วิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
แบรนด์ไทยในระดับโลก เป้าหมายของกลุม่สามมติร 
คือ การก้าวสู่ Global Brand ในปี 2563

R&D ยานยนต์ไทย..สู่แบรนด์ระดับโลก

การท�า R&D ถือเป็นกุญแจส�าคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สามมิตร 

เราจึงพร้อมเติบโตจาก Local Brand สู่ Global Brand ในอุตสาหกรรมยานยนต์โลก
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เติบโตอย่างสามมิตร 

ก้าวแรกจาก OEM สู่ R&D 
2510  จดทะเบียนก่อตัง้บรษิทั ด้วยธรุกจิ OEM ชิน้ส่วนตัวถงั

รถยนต์และรถบรรทุก
2524  เซ็นสัญญาร่วมมือกับ Shin Meiwa จากญี่ปุ ่น  

ซื้อ Technical Knowhow ส�าหรับผลิตกระบอกยก 
ไฮดรอลกิ และระบบกลไกการท�างาน Truck & Trailer 
มาใช้ในไทย 

2529  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอตุสาหกรรม ให้เป็นผูป้ระกอบ
รถดัดแปลง และเซ็นสัญญาร่วมมือกับ Toyota Auto 
Body ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์รถยนต์ 

ก้าวสู่ธุรกิจ Truck & Trailer 
2533  ตัง้บริษทั สามมิตรสเปเชีย่ลทรัค จ�ากัด เพือ่ผลิตรถพ่วง 

รถกึ่งพ่วง และรถบรรทุกออกแบบพิเศษ 
2535  ตัง้โรงงานผลติเพลาล้อ รถพ่วงและรถกึง่พ่วง ขยายการ

ลงทุนไปยังจีน จัดตั้ง บริษัท ฉางชุน สามมิตรมอเตอร์ส 
2537  เซน็สญัญาร่วมมอืกบั Toyota Auto Body ผลติแม่พมิพ์ 

และอุปกรณ์จับยึด ด้วยระบบ CAD / CAM

ก้าวสู่การออกแบบ 
2538 รุกธุรกิจ Pickup Conversion & Accessories 

ออกแบบ ผลติ จ�าหน่ายหลงัคาเหลก็รถปิกอพัมาตรฐาน 
Automotive Standard รายแรกของโลก 

ก้าวสู่นวัตกรรมธุรกิจ CNG
2540 บริษัท ฉางชุน สามมิตรมอเตอร์ส ได้รับอนุญาตด�าเนิน

ธรุกจิออกแบบ พฒันา ตดิตัง้ระบบเครือ่งยนต์ CNG ใน
รถส่วนบุคคล ยี่ห้อโฟล์คสวาเก้น และออดี้ ในประเทศ
จีน 

2545 ริเริ่มโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องยนต์ และออกแบบติด
ตั้งระบบเครื่องยนต์ CNG เป็นรายแรกในประเทศไทย 

  ยกระดับ R&D มุ่งสู่ตลาดโลก
2551 ร่วมมือ Bao Steel บริษัทเหล็กชั้นน�าระดับโลก พัฒนา 

Truck & Trailer ประเภทรถเหมอืงด้วยเหลก็เกรดพเิศษ 
2554 เปลี่ยนใช้ระบบผลิตแบบ Modular ในการประกอบ 

รถบรรทุก 
2555 ร่วมมือ AutoCRC ออสเตรเลีย เพื่อท�า R&D ส�าหรับ

ผลิตภัณฑ์ SMM 
2556 ตั้งบริษัทสามมิตรในอินโดนีเซีย เพื่อรุกตลาด Truck & 

Trailer

ยงยทุธ โพธศิริสุิข กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บริษัท สามมิตร มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จ�ากัด 
(มหาชน) ทายาทรุน่ทีส่ามของสามมติรเล่าให้ฟังว่า ไม่มี
ใครไม่รูจ้กัแบรนด์ SMM ซึง่วนันีส้นิค้าเดนิทางไปไกล
หลายประเทศทุกภูมิภาคของโลก

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานที่ผ่านมา สามมิตรได้ 
ปรบัเปลีย่นพฒันารปูแบบการด�าเนนิธรุกจิจากเดิมท่ีเป็น
เพียงผู้ผลิตชิ้นส่วนส�าหรับโรงงานผู้ประกอบรถยนต์ 
(OEM) สูก่ารผลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ภายใต้แบรนด์ 
“สามมิตร” ของตนเอง โดยวางต�าแหน่งทางธุรกิจให้
เป็น One Stop Logistics Solution Provider 

จงัหวะการเคลือ่นตวัทีถ่อืว่าเป็นภารกจิส�าคญัของกลุม่
สามมิตร คอื การก�าหนดทศิทางธรุกจิในระยะเวลา 5 ปี
นบัจากนี ้(2559-2563) กบัการเป็น Global Brand ก้าว
ผ่านหลกัไมล์ปัจจบัุนท่ีอยูใ่นต�าแหน่ง Regional Brand

กลยุทธ์หนึ่งที่ส�าคัญ คือ การถ่ายทอดและปลูกฝัง
แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ 
ไม่หยุดยั้งสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือก้าวสู่ความเป็น
ผู้น�าด้านชิ้นส่วนและประดับยนต์ส�าหรับอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ เพราะ “ไม่มีใครท่ีไหนในโลกท่ีจะให้เทคโนโลยี
กันแบบง่ายๆ” นั่นคือสิ่งที่ผู้บริหารสามมิตรตระหนัก

หนทางทีจ่ะท�าให้สามมติรเตบิโตได้อย่างยัง่ยืนอย่าง
แท้จรงิ คอื การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ท�าให้
กลุม่สามมิตรมีนโยบายจัดสรรงบลงทุนส่วนหนึง่ไว้เพือ่
เป็นทุนส�าหรับการวิจัยและพัฒนา(Research and 
Development : R&D) ราวๆ 3-5% ของรายได้รวม
ในแต่ละปีที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท
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“มากบ้างน้อยบ้าง แต่เราก็ไม่เคยตัดงบประมาณส่วนนี้ทิ้ง 
มแีต่เพิม่ และมแีนวโน้มจะต้องเพ่ิมขึน้อกีต่อไปเรือ่ยๆ การ
ท�า R&D ถอืเป็นกญุแจส�าคญัของการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบั
ผลิตภัณฑ์สามมิตร ซึ่งเราท�าอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี วันนี้
เราจึงพร้อมเติบโตจาก Local Brand สู่ Global Brand 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์โลก” ยงยุทธ กล่าว

หน่ึงในการขับเคลือ่นงานวจิยัด้านเทคโนโลยก้ีาวส�าคญัของ
กลุ่มสามมิตร คือ การเป็นบริษัทยานยนต์ไทยแห่งเดียว
และแห่งแรกที่จับมือศูนย์วิจัยและพัฒนายานยนต์แห่ง
ออสเตรเลยี (AutoCRC ) เพือ่เดนิหน้าเสรมิศักยภาพด้าน 
“R&D” ทัง้ด้านเทคโนโลยรีะบบขนส่ง คดิค้นวสัดคุณุภาพ
สงู และพฒันาบคุลากร เสรมิแกร่งรกุสูต่ลาดยานยนต์โลก 
โดยจัดตั้ง Sammitr (Australia) R&D ที่เมืองเมลเบิร์น 

ผู้บริหารสามมิตร เล่าว่า นโยบายด้าน R&D แบรนด์ 
SMM ของสามมิตรจะครอบคลุมทั้งกลุ่ม Pickup 
Conversion & Accessories และกลุ่ม Truck 
& Trailer โดยยังคงเดินหน้าค้นคว้าวิจัย “วัสดุ”  
ชนดิใหม่ๆ ส�าหรับผลติหลงัคาเหลก็อย่างต่อเนือ่ง อาทิ 
ระบบกันสั่นสะเทือนช่วงลา่งของรถ ระบบไฮโดรลิก 
รถบรรทุก ซึ่งโครงการเหล่านี้ จะช่วยเสริมความ
แขง็แกร่งในการรกุตลาด ออสเตรเลยี ยโุรป รสัเซยี ให้
แบรนด์ SMM ของสามมติร ก่อนขยายสูภ่มูภิาคอืน่ๆ

นอกจากนี ้SMM ยงัตัง้หน่วยงาน R&D ในกลุม่บรษิทั 
รวมทัง้การร่วมมอืกบัหน่วยงานวจิยัภายในประเทศ 
อาท ิMTEC, สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์ฯ (วว.) รวมถงึ 
หน่วยงานวิจัยในประเทศจีนอีกด้วย 

หนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีก้าวส�าคัญของกลุ่มสามมิตร 

คือ การเป็นบริษัทยานยนต์ไทยแห่งเดียวและแห่งแรกที่จับมือศูนย์วิจัยและ

พัฒนายานยนต์แห่งออสเตรเลีย (AutoCRC)

ประเทศออสเตรเลยี เพื่อเปน็ฐานทีม่ัน่ของ “ศนูยว์จิัยและ
พัฒนานวัตกรรม” ให้กับผลิตภัณฑ์แบรนด์ SMM ของ 
สามมิตรเพื่อรองรับแผนการก้าวสู่ตลาดยานยนต์โลก 

หลังจากร่วมมือท�า R&D กับ AutoCRC มากว่า 3 ปี 
ในที่สุดจึงน�ามาสู่โครงการแรกที่ประสบผลส�าเร็จแล้ว 
คือ การพัฒนาหลังคาเหล็กรถปิกอัพรุ่นใหม่ ที่ทนทาน  
น�า้หนกัเบา ช่วยการประหยัดน�า้มันได้ดีขึน้ พร้อมเปิดตัว 
สู่ตลาดเป็นทางการในปี 2558 

ขณะเดียวกันกลุ่มสามมิตรยังได้อาศัยเทคโนโลยีที่
ได้เรียนรู้และสั่งสมมาจากบริษัทผู้ประกอบรถยนต์
ต่างชาต ิบคุลากรทีม่คีวามสามารถและประสบการณ์ 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเครือ่งมือและเครือ่งจกัร
ที่ได้ลงทุนไว้แล้ว อาทิ เครื่องปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน
ตัวถังรถยนต์ เครื่องทดสอบต่าง ๆ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ทีแ่ขง็แกร่ง ท�าให้ผลติภณัฑ์ของบรษิทัมคีวาม
ได้เปรยีบคูแ่ข่งทัง้ในแง่ของมาตรฐานและคณุสมบตัิ
ของสินค้า และต้นทุนการผลิต

ก้าวย่างของสามมติร คอืผูท้ีไ่ม่ยอมจ�านนต่ออปุสรรค 
แต่มุ ่งมั่นพัฒนาโปรดักส์ต่อเนื่องจนมายืนอยู่ 
แถวหน้าในวงการยานยนต์ไทยที่ก้าวสู่แบรนด ์
ระดับโลก
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industrial Wrap

 เมือ่วนัที ่16 สิงหาคม 2558 นางอรรชกา สบีญุเรอืง 
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมและคณะผู้บริหารกระทรวง
อตุสาหกรรม เข้าร่วมกจิกรรม “Bike For Mom ป่ันเพือ่
แม่” กิจกรรมจกัรยานคร้ังยิง่ใหญ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 
83 พรรษา โดย
สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิ ร าชฯ  
ส ย า ม ม กุ ฎ
ราชกุมาร ทรง
จกัรยานน�าขบวน 
ข้าราชการ และ
พสกนิกรจ�านวน
มาก ปั่นจักรยาน
จากลานพระราชวงั
ดุสิต ผ่านอนุสาวรีย์ชัยฯ พหลโยธิน ม.เกษตร และ
กลับรถที่ราบ 11 ตามทางเดิมกลับสู่ลานพระบรมรูป
ทรงม้าฯ รวมระยะทางทั้งสิ้น 43.30 กม.

 นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ในการประชมุของคณะอนกุรรมการ
ประชาคมอาเซียนของกระทรวงอุตสาหกรรม หนึ่งในผลด�าเนิน
การส�าคัญที่คืบหน้าและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน คือ 
มาตรการเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ National Single 
Window (NSW) ของหน่วยงานในกระทรวงอตุสาหกรรม ทีต้่อง
ด�าเนนิการเชือ่มต่อระบบ ได้แก่ ส�านกังานคณะกรรมการอ้อยและ
น�า้ตาล (สอน.) กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ (กพร.) 
ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม (กรอ.) และสถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ (สฟอ.) 
  ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมด�าเนินการเชื่อมต่อระบบกับ 
National Single Window (NSW) เพ่ือพัฒนาผลิตภาพไทย 
ให้เดินหน้าได้ตามแผนท่ีวางไว้ และต้อนรับประชาคมอาเซียน 
ต้นปี 2559 ซึ่งระบบ National Single Window (NSW) นี้ถือว่า
เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการที่ให้บริการในรูปแบบการ
ติดต่อเพียงจุดเดียวไปยังจุดอื่นๆ 
 ปัจจบุนั กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียนได้พฒันาระบบเพือ่เชือ่มโยง 
ข้อมลูทางด้านอตุสาหกรรม การค้าระหว่าง NSW ของแต่ละประเทศ
ให้เป็นระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ณ จดุเดยีวของอาเซยีนหรอื ASEAN 
Single Window (ASW) เพื่อให้อาเซียนก้าวไปสู่การเป็นตลาด
เดยีวและมฐีานการผลติด้านอตุสาหกรรมร่วมกนั (Single Market 
and Production Base)

Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่

 นางอรรชกา สบีญุเรอืง ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
เป็นประธานในการเปิดงาน Big Motor Sale 2015 
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2558 โดยม ี
ผูบ้รหิารทกุค่ายรถยนต์ในไทยเข้าร่วม พร้อมมกีาร
เปิดตวัรถยนต์รุน่ใหม่ในงาน เพ่ือกระตุน้ยอดขาย
ช่วงกลางปี ณ ไบเทคบางนา กรงุเทพฯ เมือ่เรว็ ๆ  นี้

เปิดงาน BIG MOTOR SALE 2015

กระทรวงอุตสาหกรรม 

เชื่อม National Single Window ทันสิ้นปี
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 เมือ่เรว็ๆ นี ้นายปราโมทย์ วทิยาสขุ 
ผู ้ช ่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน 
“อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น�้า 
ปีที ่๙” พร้อมมอบรางวลั การประกวด
ภาพวาด และ แอนเิมชัน่ อนิโฟกราฟฟิก 
และ รางวัลผู้ประกอบการโรงงาน
อตุสาหกรรมด้านการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
แม่น�้า โดยมีนางอรรชกา สีบุญเรือง 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและ 
ผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรม
เข้าร่วมงานมากมาย ปิดท้ายด้วยความ
สนุกสนานจากศิลปินรับเชิญ แสตมป์  
อภวัิชร์ เอือ้ถาวรสขุ ณ โรงละครแห่งชาติ 
ถนนราชินี กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานใน
พิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน�้าตาลทราย 
ดีเด่น ประจ�าปี 2557 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงาน 
คณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย ครบรอบ 31 ปี ณ โรงแรม
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
  นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นับได้ว่าปีน้ีเป็นปีที่ดีที่สุดของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายไทย เพราะสามารถเป็น 
ผูผ้ลติส่งออกอ้อยและน�า้ตาลอันดบั 2 ของโลกรองจากบราซลิ 
โดยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบสูงมากกว่า 105 ล้านตันอ้อย และผลิตน�้าตาลทรายได้ 11.29 ล้านตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ รวมทั้ง
สามารถส่งออกน�้าตาลได้ปีละกว่า 7 ล้านตัน สร้างรายได้จากเงินตราต่างประเทศกว่าแสนล้านบาท

 กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ธรรมาภิบาล 
สิง่แวดล้อมและอตุสาหกรรมสเีขยีว ประจ�าปี 2558 เม่ือวันที ่7 สงิหาคม 2558 
ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรนี กรงุเทพ ฯ เพือ่แสดงถงึความส�าเรจ็ 
ขององค์กรต่างๆ ในการพัฒนาสู ่ความยั่งยืน และเปิดโอกาสให ้
ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่อแนวทางการปรบัปรงุองค์กร
ให้มธีรรมาภิบาล เป็นมติรกับสังคมและสิง่แวดล้อม โดยมสีถานประกอบการ 
ที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในปีนี ้จ�านวน 231 ราย และผ่านการ
รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และ 5 จ�านวน 50 ราย 
  ส�าหรบับรษิทัทีไ่ด้รบัการรบัรองอตุสาหกรรมสีเขยีวระดับที ่5 (Green 
Network) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของโมเดลที่แสดงถึงการขยายเครือข่าย
ผ่านห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด 
โรงงานท่าหลวง , บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จ�ากัด โรงงานเขาวง , 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ�ากัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) 
จ�ากัด และบริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) 
จ�ากัด 
 โดยปัจจบุนัมสีถานประกอบการทีผ่่านการประเมนิเป็นอตุสาหกรรม
สีเขียวแล้วทั้งสิ้น 20,144 ราย

ยกย่องต้นแบบอุตสาหกรรมสีเขียว

รางวลัชาวไร่อ้อยและโรงงานน�า้ตาลทรายดเีด่น

อุตสาหกรรม

รวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น�้า ปีที่ ๙
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 กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานตลาดนัดชุมชน “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ของขวัญแด่แม่” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ณ บรเิวณตลาดคลองผดงุ
กรุงเกษม ริมคลองผดุงกรุงเกษม ท�าเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ 3-23 สิงหาคม 
2558 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานเปิดงาน 
 โดยตลอดระยะเวลา 3 สปัดาห์ของการจดังานครัง้น้ี กระทรวงอตุสาหกรรม
ได้จัดสถานที่แสดงและจ�าหน่ายสินค้าราคาถูกที่คัดสรรจากชุมชนและโรงงาน  

ผู้ผลิตโดยตรง จ�านวนกว่า 70 ร้านค้า ประกอบ
ด้วยสินค้าหลากหลายประเภท 
 นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการงานศิลปาชีพและ
นทิรรศการของกระทรวงอตุสาหกรรม การสาธติ
และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ศลิปาชพี จากศนูย์ศิลปาชีพ
บางไทร รวมทัง้กจิกรรมท�าบญุตกับาตรและร่วม
ถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 
พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
น�าร่อง พ.ร.บ. อ�านวยความสะดวก 
เปิดศูนย์บริการสารพันทันใจ 
 (Express Service Center) 
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว เรื่องใบอนุญาตโรงงาน จด 
ประกอบ ขยาย การันตีเสร็จสิ้น
ภายใน 30 วันด้วยระบบดิจิทัล 
พร้อมต้อนรบัผูป้ระกอบการด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
แล้ววันนี้ที่ศูนย์บริการสารพัน
ทันใจ ชั้น 1 อาคารกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 
โทร. 0-2202-4000

เปิดศูนย์บริการ

สารพันทันใจ

ตลาดนัดชุมชน “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของขวัญแด่แม่”

 นางศิริรัตน์ จิตต์เสรี รองปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมการ
ประกวดโครงการส่งเสริม ECO for 
Life ประจ�าปี 2558 โดยมีนายวีรพงศ์ 
ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ร่วมพธิมีอบรางวลั ณ 
โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

แสดงความยินดี 

รมว.อุตสาหกรรมคนใหม่
ECO for Life

 คณะผู ้บริหาร ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าทีก่ระทรวง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
เข ้ าร ่วมแสดง 
ความ ยินดี กับ 
น า ง อ ร ร ช ก า 
สี บุ ญ เ รื อ ง 
ในโอกาสได้รับ 

โปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
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BlooM

‘ไผท ผดุงถิ่น’

เมือ่ธรุกจิก่อสร้างกบัดจิทิลัหลอมรวมกนักลายเป็นโซลชูัน่
ใหม่ๆ ที่ช่วยให้การบริหารงานรับเหมาก่อสร้างท�าได้ง่าย
ขึ้นผ่านการพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อสร้างรายแรกของเอเชีย 

ความส�าเร็จของ Builk.com เว็บแอพพลิเคชันที่ต่อยอด
มาจากระบบ ERP (Enterprise Resources Planning 
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม) จึง 
กลายเป็นคล่ืนลูกใหม่ของวงการสตาร์ทอพัไทยทีเ่ตบิโตอย่าง 
น่าจบัตา ด้วยแนวคดิการรเิริม่ธรุกจิใหม่ของ ไผท ผดงุถิน่ 
ซึ่งมีพื้นฐานที่ร�่าเรียนมาด้านวิศวะโยธา และคร�่าหวอด
ท�างานในวงการรับเหมาก่อสร้างมาก่อน 

ไผทพบว่า “จดุอ่อน” ทีท่�าให้ผูรั้บเหมาหลายรายไปไม่รอด 
มาจากปัญหาขาดการบรหิารจดัการ เวลา-ต้นทนุ-คณุภาพ
ท่ีดีในธุรกิจ จุดประกายให้เขามองเห็นโอกาสธุรกิจใหม่ 
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ก่อสร้างเพื่อเข้ามาตอบโจทย์ 

ปฏิวัติวงการก่อสร้างเอเชีย 

การท�าธุรกิจของผู้รับเหมาก่อสร้างในยุคนี้ หากไม่ปรับตัวที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ 

ก็อาจจะท�าให้ขาดข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ

Tech Startup
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ทวา่ไผทรูด้ีว่าการพฒันาซอฟตแ์วร์ดีๆ ในราคาที่เขา้
ถึงได้ อาจไม่ใช่ค�าตอบเดียวของธุรกิจ ตราบใดที่ไม่
สามารถดงึดดูให้คนเข้ามาใช้งาน โมเดลทีด่ทีีส่ดุของ
การแจ้งเกดิ Builk.com จงึมาจากการ “คดิมมุกลบั” 
โดยเปิดให้ทุกคนเข้ามาใช้
บริการฟรี

“เราเรียนรู้ว่าข้อมูลเป็น
สินทรัพย์รูปแบบหนึ่ง 
เราจึงหลอมรวมข้อมูลใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่มี
ข้อมลูอยูม่ากมายแต่ไม่เคย 
มีใครเก็บรวบรวมมาไว้ที่  
Builk.com เชือ่มโยงเครอื-
ข่ายทัง้บรษิทัรบัเหมา บรษิทั
ทีป่รกึษา วศิวกร สถาปนกิ 
เจ้าของบ้าน น�ามาสู่แหล่ง
รายได้อกีทางจากโฆษณา”

นอกจากท�าหน้าทีเ่ป็นฐานข้อมลูอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ออนไลน์ Builk ยังพัฒนาตัวเองเป็นเครือข่ายสังคม
ของคนวงการก่อสร้าง เช่น พัฒนาแอพพลิชันผ่าน
สมาร์ทโฟนที่สมาชิกตอบโต้กันได้ ขณะเดียวกันยัง
รุกขยายโมเดลธุรกิจสู่ระบบอี-คอมเมิร์ซให้บริการ
ระบบซื้อขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์อีกด้วย 

ไผท บอกว่า การท�าธรุกจิของผูรั้บเหมาก่อสร้างในยคุนี ้
หากไม่ปรับตวัทีจ่ะใช้ข้อมลูข่าวสารออนไลน์ กอ็าจ
จะท�าให้ขาดข้อมลูในการตดัสินใจทางธรุกจิ ขณะที่ 
การซื้อขายวัสดุก่อสร้างในยุคต่อไปจะไม่ใช่การซื้อ
ขายผ่านหน้าร้านเท่านัน้ เพราะลกูค้าปรบัพฤตกิรรม
มาเช็กราคาตามเว็บไซต์ก่อน รวมทัง้เริ่มหันมาสั่งซือ้
ผ่านระบบออนไลน์

ดังนั้น โอกาสธุรกิจในยุคนี้ จึงขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะมีมุมมองและไอเดีย
ที่แตกต่าง หลอมรวมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างโอกาสให้ธุรกิจน้ันๆ 
เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

เส้นทางความส�าเร็จ

ไผท ผดงุถิน่ และ BUILK.COM นับเป็นหน่ึงในผูป้ลกุกระแส Tech 
Startup ในประเทศไทย จากการผ่านร่วมโครงการ 500 Startups 
Accelerator ท่ี Silicon Valley นอกจากนี ้เขาเป็นผูร่้วมก่อตัง้และ
นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association ที่ต้องการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่
ในเมืองไทย 

ปัจจบุนั Builk มยีอดขายซอฟต์แวร์ระบบแอพพลเิคชนัให้กบัลกูค้าที่
เป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างมูลค่ากว่า 200 ล้านบาทต่อปี โดยมสีมาชกิ
ในกลุ่มเอสเอ็มอีเข้าใช้บริการในเครือข่ายกว่า 7,000 ราย พร้อมรุก 
ขยายฐานสู่กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย หลังจากน�าร่องเข้าไปปักธง
ในลาวและอินโดนีเซียส�าเร็จแล้ว

หลักการสร้างธุรกิจในแบบไผท คือ ค่อยๆ ท�า ค่อยๆ เดิน
อย่างมั่นคง แบบ Lean Business ที่ยึดหลักการบริหาร
ทุนหรือทรัพยากรจ�ากัดเท่าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยเข้าถงึความต้องการลกูค้าอย่างแท้จรงิ ลงทนุเรยีนรูแ้ละ
ทดลองธรุกจิแบบค่อยเป็นค่อยไป จนกระท่ังเมือ่เหน็จงัหวะ
และโอกาสท่ีด ีและมัน่ใจแล้ว จงึตดัสนิใจลงทุนอย่างเตม็ตวั
โดยไม่กลัวที่จะล้มเหลว

สร้างธุรกิจแบบ Lean Startup 
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อุตสาหกรรมฮาลาล ก�าลงักมุบทบาท “ตลาดพนัล้าน 
อันดับ 3 ของโลก” ถัดจากจีนและอินเดีย ด้วย
จ�านวนประชากรมสุลมิทัว่โลกทีม่กีว่า 1,700 ล้านคน 
หากธุรกิจส่งออกของไทยมองข้ามโอกาสตลาด 
ฮาลาลก็อาจตกขบวนธุรกิจได้ง่ายๆ 

ล่าสดุ รฐับาลได้ประกาศเป้าหมายอย่างชดัเจนแล้วว่า
พร้อมสนบัสนนุงบประมาณแบบจดัเตม็ 7,900 ล้านบาท  
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาลของไทยให้ก้าวติด

Mission Possible 

ส�าหรับชาวมุสลิมแล้ว “ตรามาตรฐานฮาลาล” 

คือ “แบรนด์” ของความเชื่อถือ 

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

ดังนั้นต่อให้สินค้าที่ส่งออกจะปลอดภัย

จากข้อห้ามทางศาสนา แต่ถ้าไม่มีตรารับรอง

ก็ขายไม่ได้

Top 5 โลก

ฮาลาลไทย..
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หากมีการผลักดันยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมก็มีโอกาสที่ ไทยจะไปถึง

เป้าหมายเป็นผู้ส่งออกส�าคัญติดท็อป 5 ของโลกในอีก 5 ปี

อันดับ 1 ใน 5 ของโลก ภายในปี 2563 หรือในอีก  
5 ปีข้างหน้า พร้อมประกาศเพิ่มมูลค่าส่งออกฮาลาล 
อย่างน้อย 10% ต่อปี 

ท�าไมต้อง “ฮาลาล”

ค�าถามนี้ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอตุสาหกรรม ไขค�าตอบยทุธศาสตร์รฐับาล
ว่า ปัจจุบันประชากรมุสลิมทั่วโลกมีจ�านวนรวมกัน
กว่า 1,700 ล้านคน มากกว่าประชากรไทยหลายสิบ
เท่า และมีสัดส่วนคิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากรโลก 
ในปี 2593 คาดกันว่า จ�านวนประชากรมุสลิมโลกจะ
เพิ่มเป็น 2,800 ล้านคน ท�าให้ตลาดสินค้าและบริการ
ฮาลาลมหาศาลแห่งนี้ได้รับความสนใจมากขึ้น

ในปีที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารจากทั่ว
โลกไปยังกลุ่มประเทศ OIC หรือสมาชิกองค์การ

ความร่วมมืออิสลาม 57 ประเทศ มีมูลค่าเกินกว่า 164,368 
ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยไทยมส่ีวนแบ่งตลาดเพยีง 3% หรอื 
5,112 ล้านดอลลาร์หรฐั อยูใ่นอนัดบัที ่13 ของโลก รองจาก
อนิโดนเีซยีและมาเลเซยี ซึง่อยูใ่นอนัดบั 9 และ 10 ทัง้ทีไ่ทย
มศีกัยภาพสงูในการพฒันาอตุสาหกรรมฮาลาล โดยเฉพาะ 
สินค้าอาหาร ในฐานะครัวของโลก

ดังนั้น หากมีการผลักดันยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม
กม็โีอกาสทีไ่ทยจะไปถงึเป้าหมายเป็นผูส่้งออกส�าคัญตดิ
ท็อป 5 ของโลกในอีก 5 ปี 

อาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หนึ่ง
ในคณะท�างานผลักดันยุทธศาสตร์ฮาลาลแห่งชาติ บอก
ว่า ปัจจุบันผู้น�าการส่งออกอาหารฮาลาลอันดับต้นๆ ของ
โลกไม่ได้มาจากประเทศมุสลิม แต่เป็นประเทศที่มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างเป็นระบบ เช่น บราซิล 
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ยโุรป ขณะทีอ่าหารฮาลาลทีม่าเลเซยีส่งออกส่วนหนึง่ยงัคง 
อาศัยการน�าเข้าจากไทย

“จุดนี้จึงต้องมองว่าท�าอย่างไรไทยถึงจะลดจุดอ่อน เสริม
จุดแข็ง สร้างนวัตกรรมการผลิต พร้อมรุกเปิดตลาดโลก
มุสลิมมากขึ้น ที่ส�าคัญ คือ การยกระดับมาตรฐานและการ
ตรวจรับรองฮาลาลไทยให้เป็นที่รู้จัก และลดปัญหาความ
ล่าช้าในการออกใบรับรองให้เร็วขึ้น” 
 
ฮาลาล..ต้องเริ่มที่ “มาตรฐาน”

“ฮาลาล” เป็นค�ามาจากภาษาอาหรบั แปลว่า อนมุตั ิอนญุาต 
หมายความว่า สิ่งของหรือการกระท�าใดๆ การผลิต การ
ให้บริการ หรือการจ�าหน่ายใดๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของ
ศาสนาอิสลาม 

ตลาดฮาลาลจึงเป็นตลาดนิชมาร์เก็ตที่มีความเกี่ยวข้อง
กับศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร ์
ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กล่าวว่า ส�าหรบัชาวมสุลมิ
แล้ว “ตรามาตรฐานฮาลาล” คอื “แบรนด์” ของความเชือ่ถอื 
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นต่อให้สินค้าที่
ส่งออกจะปลอดภัยจากข้อห้ามทางศาสนา แต่ถ้าไม่มีตรา
รบัรองกข็ายไม่ได้ เพราะคนมสุลมิไม่ซือ้สนิค้าทีเ่ขาไม่มัน่ใจ 

การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการฮาลาลไทย ภายใต ้
หลกัการ “ศาสนารบัรอง วิทยาศาสตร์รองรบั”  จึงมีบทบาท
ส�าคญัอย่างมาก ภายใต้การออกเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน
ฮาลาลโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ขณะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ฯ ซึ่งถือเป็น 
ต้นแบบวิทยาศาสตร์ฮาลาลในระดับโลก ได้คิดค้นพัฒนา
ระบบ Hal-Q ซึง่ระบบการบรหิารจดัการเพือ่การผลติอาหาร 
ฮาลาล สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าอาหารนั้นๆ 
สะอาดปลอดภยัต่อสขุภาพตามหลกัมาตรฐานสากล GMP/
HACCP รวมทั้งยังปลอดภัยต่อจิตวิญญาณ ถูกต้องเป็น
ไปตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม โดยปัจจุบันมีโรงงาน 
เข้าร่วมแล้วกว่า 110 โรงงานทั่วประเทศ 

รศ.ดร.วินัย ซึ่งได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 500 มุสลิมผู้มี
อิทธิพลต่อโลก จึงเชื่อมั่นว่าศักยภาพด้านมาตรฐานการ
รับรองฮาลาลไทยในวันนี้ไม่ใช่ปัญหา แต่โจทย์ใหญ่ของ
ประเทศไทยอยู่ที่สร้างแบรนด์มาตรฐานฮาลาลไทย ท่ี

ต้องเร่งโปรโมตแบรนด์ Thailand Diamond 
Halal ให้ที่รู้จักระดับโลก

“ตรามาตรฐานฮาลาลทั่วโลกมีมากถึง 500 ตรา ท�า
อย่างไรที่ตรา Thailand Diamond Halal จะเป็น
แบรนด์อันดับ 1 ที่ผู้บริโภคมุสลิมเชื่อมั่น” 

ด้าน วศิษิฐ์ ลิม้ลอืชา รองประธานกลุม่อตุสาหกรรม
อาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
กล่าวว่า ปัจจุบันนอกจากสินค้ากลุ่มหลักๆ สัตว์บก 
สัตว์น�้า และผลไม้ที่ไทยส่งออกไปตลาดมุสลิมแล้ว 
เทรนด์ตลาดใหม่ๆ ทีน่่าสนใจ คอื ตลาดอาหารพร้อม
รับประทาน ตลาดส่งออกโคกระบือ อีกสินค้าที่มา
แรงมากและเติบโตสูงมาก คือ ผลไม้อบแห้ง รสอม
เปรี้ยว เช่น มะละกอ มะม่วงอบแห้ง

“ทุกวันนี้ แค่เฉพาะตลาดในประเทศ และเพื่อนบ้าน 
มาเลเซยี อนิโดนเีซยี กม็แีนวโน้มอตัราประชากรมสุลมิ 
ท่ีเพิ่มขึ้น ไม่นับรวมตลาดส่งออกในระดับโลก  
ดังนั้น ถึงเวลาท่ีผู้ประกอบการอาจต้องหันมาให้
ความส�าคัญกับการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
ฮาลาลด้วย เพราะโอกาสขายไม่ได้มีแค่ตลาดมุสลิม 
แต่ส่งออกทุกตลาด ไม่ว่าศาสนาใดในโลกก็บริโภค
อาหารฮาลาลได้” ตัวแทนเอกชนภาคธุรกิจส่งออก
อาหาร กล่าว

โอกาสสนิค้าและบริการฮาลาล ไม่ได้มแีค่
อาหารการกนิเท่านัน้ แต่ยงัครอบคลมุไป
ถงึธรุกจิทีเ่กีย่วข้องวถิกีารด�าเนนิชวีติของ
คนมสุลมิทีไ่ม่ขดัต่อหลกัศาสนา โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมฮาลาลรายสาขาที่รัฐบาล 
ส่งเสริมผลักดัน ได้แก่ 

• อาหารและเครื่องดื่ม
• สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม 
• เครื่องส�าอาง 
• เวชภัณฑ์ และสมุนไพร 
• บรกิารฮาลาล เช่น การท่องเทีย่ว โรงพยาบาล 
โรงแรม สปา และร้านอาหารฮาลาล

โอกาสฮาลาลมากกว่าที่คิด 
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รู้จักทุกองศา “อาหารไทย” พร้อมแรงบันดาลใจ
สร้างสรรค์ธุรกิจ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ Thai Food 
Heritage แห่งแรกของไทย

เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมแล้ว ส�าหรับ “ศูนย์การเรียนรู้
อาหารไทย” Thai Food Heritage ภายในบริเวณ
ส�านกังานสถาบนัอาหาร อรณุอมรนิทร์ 36 เชงิสะพาน
พระราม 8 ด้วยแนวคิดริเริ่มของสถาบันอาหาร และ
องค์กรเครอืข่ายกระทรวงอตุสาหกรรม เพือ่เปิดพืน้ที่
การเรยีนรูเ้ชงิสร้างสรรค์ทกุมติขิองอาหารไทยครัง้แรก 
ทัง้ข้อมลูในเชงิภมูปัิญญาศลิปวฒันธรรม และข้อมลู
ในเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารอย่างรอบด้าน 

ศูนย์การเรียนรู้ที่นี่นับเป็นอีกก้าวของการเปิดพื้นที่ 
แรงบันดาลใจในการรักษาและพัฒนาอาหารไทยให้
เกดิมูลค่า ตลอดจนนวตักรรมใหม่ๆ แก่ผูป้ระกอบการ 
ธรุกจิอตุสาหกรรมอาหารไทย รวมถงึประชาชนทกุเพศ 
ทุกวัยที่สามารถเข้ามาเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ผ่าน
การน�าเสนอนิทรรศการภายในศูนย์ที่แบ่งออกเป็น 
3 โซน ได้แก่ 

โซนที่ 1 สุวรรณภูมิดินแดนอุดมสมบูรณ์ หรือ 
The Golden Land น�าเสนอความอดุมสมบรูณ์ของ
ประเทศไทย โดยมไีฮไลต์อยู่ทีก่ารน�าเสนอเร่ืองราวของ 
“ข้าวพันธุ์ไทย” ในฐานะอาหารหลักและสินค้าหลัก 

ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการโครงการ 
พระราชด�ารทิีเ่กีย่วเนือ่งในภาคเกษตรและอาหาร และการ
ส่งออกอาหารไปยงัภมิูภาคต่างๆ ด้วยเทคนคิวดิีโอแมพป้ิง

โซนที่ 2 ครบเครื่องครัวไทย หรือ Delight to THAI 
Taste น�าเสนอเมนฝีูพระหตัถ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
และสมเดจ็ย่า ในมมุพระอจัฉรยิภาพแห่งความอร่อยด้วย 
รูปแบบหนังสือขนาดใหญ่ พร้อมจออินเตอร์แอคทีฟ ซึ่ง 
ผู้ชมสามารถเลือกชมเมนูอาหารจากครัวสระปทุมได้ด้วย
ตนเอง

โซนท่ี 3 Innovation นวัตกรรมอาหารไทยสู่ครัวโลก 
หรือ The Food of the World น�าเสนอขอ้มลูการส่งออก
อาหารไทยไปยงัภมูภิาคต่างๆ ของโลกในรปูแบบ Sound 
Dome เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยเปิดให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ 
เฟสแรกแล้วในเดอืนมถินุายน 2558 ผูส้นใจเข้าชม สอบถาม
รายละเอียดได้ที่สถาบันอาหาร โทร. 0-2886-8088 หรือ 
www.nf i.or.th

Thai Food Heritage

พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ‘อาหารไทย’

อีกก้าวของการเปิดพื้นที่แรงบันดาลใจในการ

รักษาและพัฒนาอาหารไทยให้เกิดมูลค่า 

ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆ
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คิด-ท�า แบบเอสเอ็มอียุคดิจิทัล เอกวิน สาธิตกิจ 
ปฏิวัติคลังสินค้าอัตโนมัติ..ติดปีกธุรกิจด้วยระบบ
ไอทีแทนที่มนุษย์

การจัดการคลังสินค้าแบบเดิมๆ อาจล้าสมัยไปเสีย
แล้ว ในยุคที่คนงานหายากขึ้นเรื่อยๆ ต้นทุนค่าแรง
และราคาทีด่นิสงูขึน้ เทคโนโลยไีอทแีละคลงัหุ่นยนต์
ทีม่ปีระสทิธภิาพเหนอืกว่ามนษุย์กลายเป็นทางเลอืก
ใหม่ของหลายธุรกจิ ด้วยฝีมอืการวางระบบโดย บรษิทั 
เอซ เทค เทคโนโลยี จ�ากัด ของ เอกวิน สาธิตกิจ  
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหัวคิดดิจิทัลที่อยู่เบื้องหลัง 
คลังสินค้าอัตโนมัติที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ให้กบั “อชิตินั” จนปัจจบุนัยกัษ์ใหญ่เครือ่งด่ืมแบรนด์
ดงัสามารถบรหิารจดัการสนิค้า 60,000 พาเลท ในคลงั
สินค้าขนาด 2 สนามฟุตบอลด้วยพนักงานไม่กี่คน 

“สมัยก่อนคลงัสนิค้าของอชิิตันเคยใช้คนดแูล 80 คน 
โฟล์คลิฟต์ 50 คัน แต่ตอนนี้ทั้งคลังใช้คนดูแลเพียง 
5 คน” เอกวิน เล่าถึงมิติใหม่ของคลังสินค้าอัตโนมัติ 
(AS/RS Warehouse) ทีน่�าเทคโนโลยไีอทีและกลไก
หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ 

แจ้งเกิดธุรกิจ Digital SMEs

ด้วย ‘คลงัสนิค้าหุน่ยนต์’

คลังสินค้าอัตโนมัติ คือ 

ระบบการจัดคลังสินค้าที่ ไม่ใช้คน

ในการจัดเรียงสินค้าและน�าของออก

จากคลังเลย

P01-56����������������02.indd   33 2/9/2558   17:50:52



34

สมัยก่อนคลังสินค้าของอิชิตัน

เคยใช้คนดูแล 80 คน 

โฟล์คลิฟต์ 50 คัน แต่ตอนนี้

ทั้งคลังใช้คนดูแลเพียง 5 คน

ภายในคลงัสนิค้าแบบคอนโดความสงู 21 เมตร ด้วย
แนวคดิบรหิารจดัการพืน้ทีแ่นวสงูบนอากาศทีส่ามารถ
เพิ่มความจุของคลังกว่า 4 เท่าบนที่ดินผืนเดิม ลด
การใช้แรงงานคนลงกว่าเดิม 4 เท่า ลดการดูแลรกัษา 
ป้องกนัสนิค้าหาย ค้างสตอ็ก เพราะสามารถเชก็สตอ็ก 
สินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ผ่านระบบออนไลน์ 

“คลังสินค้าอัตโนมัติ คือ ระบบการจัดคลังสินค้าที่ 
ไม่ใช้คนในการจัดเรียงสินค้าและน�าของออกจาก
คลงัเลย ถ้าเป็นคลงัขนาดเลก็ สามารถใช้พนกังานแค่ 
คนเดยีวควบคมุการท�างานผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร์
ทัง้หมด เวลาจะเบกิจ่ายของ คอมพวิเตอร์จะสามารถ
ค้นหาต�าแหน่งได้อย่างแม่นย�าโดยใช้เครนอัตโนมัติ
วิ่งไปหยิบสินค้า”

ใครจะคดิว่าเบือ้งหลงัการกระโจนเข้าสูธ่รุกจิเทคโนโลยี
คลังสินค้าของเอกวิน จะมีจุดเริ่มต้นมาจาก “ปัญหา 
Dead Stock” ในธรุกจิหลกัเดมิคอืโรงงานขายเครือ่ง
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กรองน�้าที่แต่ละปีต้องสูญเสียเงินไม่น้อยกว่า 3 แสน
บาท จากปัญหาสินค้าที่ค้างเติ่งคาสต็อก

“สมยัก่อนเรามปัีญหา Dead Stock เยอะมาก เพราะ
เวลาต้องการใช้สนิค้า กลบัหาไม่เจอ ฝ่ายจัดซ้ือก็ต้อง
ไปซือ้สนิค้าใหม่ ท�าให้เรามองหานวตักรรมเทคโนโลยี
คลังสินค้าแบบใหม่จากต่างประเทศเข้ามาแก้ปัญหา
ในธุรกิจของเรา จนกระท่ังมองเห็นโอกาสขยายสู่
ธุรกิจใหม่ เริ่มท�าให้อิชิตันรายแรก ก็เป็นคลังสินค้า
อัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลย และเริ่มขยายต่อ
สู่กลุ่มลูกค้าในธุรกิจอื่นๆ ตามมา 

ที่ผ่านมา ธุรกิจในไทยอาจยังไม่ค่อยสนใจปรับปรุง
ระบบคลงัสินค้าให้ทนัสมยั เพราะค่าแรงถกู แต่สมยั
นีค่้าแรงแพงขึน้ และยงัหาแรงงานทีจ่ะมาท�างานด้าน
สตอ็กยากขึน้เรือ่ยๆ เทคโนโลยคีลังสินค้าอัตโนมัติจึง
มีบทบาทมากขึ้น”

ล่าสดุ เอกวนิยงัต่อยอดธรุกจิสูก่ารให้บริการคลงัสนิค้า
อตัโนมตัสิ�าหรบัเอสเอม็อ ีโดยน�าร่องลงทนุคลังขนาด
เลก็มลูค่า 8 ล้านบาท ซึง่เหมาะกบัโกดังขนาดห้องแถว 
1 คูหา เพื่อวางแผนให้เป็นศูนย์แสดงนวัตกรรมคลัง
สินค้าอัตโนมัติบนย่านพระราม 2 เปิดให้เอสเอ็มอีที่
สนใจ Test Drive สัมผัสกับเทคโนโลยีของจริงที่ใช้
ระบบบริหารจัดการด้วยไอทีทั้งหมด 

ต่อยอดธุรกิจยุคดิจิทัล

ด้วย ERP 

นอกจากการน�าซอฟตแ์วร ์Warehouse Manage-
ment System (WMS) มาใช้ในระบบการจัดการ
คลังสินค้าอัตโนมัติแล้ว เอกวินยังต่อยอดสู่การเป็น
ธุรกิจเอสเอ็มอีที่ใช้ไอทีบริหารจัดการทั้งระบบ โดย
เข้าร่วมโครงการ “ดิจิทัลเอสเอ็มอี” ของกรมส่งเสริม 
อุตสาหกรรม ที่เปิดให้ผู ้ประกอบการเอสเอ็มอ ี
เข้ามาใช้ซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource 
Planning) ในราคาที่เข้าถึงได้ ผ่านเครือข่าย Cloud 
Computing

“ในยคุทีธ่รุกจิแข่งขนักนัด้วย Economy of speed 
ท�าให้เราปรับตัวสู่เอสเอ็มอีที่ใช้ไอทีทั้งหมด โดย
เปลีย่นระบบการจดัการสตอ็กใหม่ด้วยไอท ีพร้อมทัง้ 
เชื่อมโยงการบริหารธุรกิจระบบ ERP ท่ีสามารถ
บริหารทั้งระบบการซื้อ-ขาย ผลิตสินค้า ระบบบัญชี  
ผูบ้รหิารจงึสามารถเข้าถงึข้อมลูได้แบบเรยีลไทม์ตัง้แต่ 
การผลิต การขาย ไปจนถึงคลังสินค้า ผ่านหน้าจอ
ออนไลน์ หรือสมาร์ทโฟน ช่วยให้การตัดสินใจท�าได้
อย่างรวดเร็ว”

ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ERP by 
DIP หลังจากน�าร่องฟรีในปีแรก เอสเอ็มอีจะเสีย 
ค่าใช้จ่ายการใช้ระบบในราคาถูกเพียงแค่ 800 บาท
ต่อ 1 User/เดือน ซึง่เอกวนิบอกว่า คุ้มค่ามากส�าหรบั 
เอสเอ็มอี เพราะหากลงทุนติดต้ังระบบเองอาจต้อง 
เสียเงินตั้งแต่หลักหลายแสนจนถึงหลักล้านบาทเลย
ทีเดียว 

ส�าหรับเอสเอ็มอีที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ERP by 
DIP ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถดูราย
ละเอียดได้ที่ www.erpbydip.com หรือสอบถาม
โทร.0-2263-8229

ในยุคที่ธุรกิจแข่งขันกันด้วย 

Economy of speed ท�าให้

เราปรับตัวสู่เอสเอ็มอีที่ใช้ไอที

ทั้งหมด

บนเป้าหมายของการสร้างเครอืข่ายคลงัสนิค้าและโรงงาน
อตัโนมตัด้ิวยฝีมอืคนไทยมอือาชพีมารวมตวัเพือ่ยกระดบั
ภาคอุตสาหกรรมไทยไปด้วยกัน 
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สู่ผืนผ้าแห่งอนาคต

น วัตกรรมเส้นด้าย

สิ่งทอชีวภาพ..ค�าตอบของ New Wave Industry 
 เมื่อถนนทุกสายมุ่งสู่เทรนด์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

สิ่งทอชีวภาพไม่ใช่อนาคตไกลตัวอีกต่อไป เมื่อเสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่มจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA (Polylactic 
Acid) กลายเป็นงานวิจัยที่สวมใส่ได้และขายได้จริง  
ไม่ว่าจะเป็น ชดุกฬีา เสือ้สทู เสือ้เชิต้ ผ้าพนัคอ ถงุเท้า หรอื
แม้แต่ผ้าปทูีน่อน โดย 20 บรษิทัเอกชนในธรุกจิสิง่ทอ จบัมอื 
ร่วมกบัสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ สถาบนัเครอืข่าย

ของกระทรวงอตุสาหกรรมและส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 
เปิดตัวงานวิจัยจากข้าวโพดเป็นเสื้อผ้า ครั้งแรกของ
วงการสิ่งทอไทยและอาเซียน

ธรุกจิเสือ้ผ้าในเครอืสหพัฒน์ บมจ.ธนลูกัษณ์ เป็นหนึง่
ในเอกชนที่สนใจริเริ่มทดลองน�าเส้นใย PLA มาผลิตเป็น
เส้ือเช้ิต พร้อมท้ังมองโอกาสการพัฒนาต่อยอดสู่สินค้าอ่ืนๆ 
เช่น เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าสตรี ต่อไปในอนาคต 

หากไทยพัฒนาเส้นใยภายใต้แบรนด์ 

“PLA Thailand” และน�ามาผสมผสานกับ

วัสดุดั้งเดิม เช่น ไหม ฝ้าย 

จะสร้างโอกาส 

ก้าวสู่ผู้น�านวัตกรรมสิ่งทอ

เตือนใจ 

ปึงศิริเจริญ
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เตือนใจ ปึงศิริเจริญ รองผู้จัดการส่วนวิจัยพัฒนาและ 
จัดซื้อวัตถุดิบ บมจ.ธนูลักษณ์ มองว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ทัว่โลกก�าลงัเคลือ่นตวัสู่ยคุเส้นใยทางเลือกจากวสัดุธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม PLA จึงเป็นเทรนด์เส้นใยแห่ง
อนาคตที่เครือสหพัฒน์ให้ความสนใจ โดยเฉพาะหาก
สามารถวิจัยพัฒนาต่อจนไปถึงจุดที่เส้นใย PLA สามารถ
ทนความร้อนได้สงูขึน้ จะท�าให้ส่ิงทอชวีภาพมจุีดแขง็เหนอื
กว่าเส้นใยสังเคราะห์จากโพลีเอสเตอร์ ซึง่เป็นวตัถดิุบหลกั
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอในปัจจุบันครองสัดส่วน 42.8% 
รองลงมา คือ เส้นใยฝ้าย 34.1% และอื่นๆ อาทิ ไนลอน 
อะคริลิค พอลิพรอพิลีน ฯลฯ 

เช่นเดียวกบั ดร.วนัทนย์ี จองค�า ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบรหิาร
จดัการนวตักรรมและเทคโนโลย ีส�านกังานนวตักรรม
แห่งชาติ ที่มองว่าธุรกิจสิ่งทอไทยมีความโดดเด่น 
ในการออกแบบ การผลติ และส่งออกอยูแ่ล้ว ดงันัน้ 
หากไทยพฒันาเส้นใยภายใต้แบรนด์ “PLA Thailand” 
และน�ามาใช้ผสมผสานกับวัสดุดั้งเดิม เช่น ไหม ฝ้าย 
จะสร้างโอกาสในการแข่งขนั ก้าวสูผู่น้�านวตักรรมสิง่ทอ 
ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ไบโอพลาสติกฮับ..

โอกาสใหม่ ‘สิ่งทอชีวภาพ’

ถงึแม้นวตักรรมสิง่ทอ PLA ในปัจจบุนั ยงัต้องน�าเข้าเมด็พลาสตกิ 
ชวีภาพจากต่างประเทศ ท�าให้ยงัมต้ีนทนุสงู แต่จากทิศทางนโยบาย 
การผลกัดนัประเทศไทยสูก่ารเป็นศนูย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ (Bioplastic Hub) ท�าให้ธุรกิจส่ิงทอชีวภาพในไทย 
มีโอกาสแจ้งเกิดได้ในเชิงพาณิชย์ไม่ไกลเกินฝัน ไม่ว่าจะเป็น 
แนวโน้มการเข้ามาขยายฐานการผลติโรงงานเม็ดพลาสติกชวีภาพ 
PLA เช่น บริษัท Nature Work ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PLA  
รายใหญ่ที่สุดของโลกที่เข้ามาลงทุนในไทย 
 
ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังมีนโยบายส่งเสริมตลาดพลาสติก
ชีวภาพให้ขยายตัวขึ้น โดยอยู่ระหว่างเสนอมาตรการลดหย่อน
ภาษี Green Tax Credit โดยสามารถน�าค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพไปหักลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 300 ในการ
ค�านวณภาษีนิติบุคคล นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือของส�านัก
นวัตกรรมแห่งชาตกิบัสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ เดนิหน้า 
โครงการ “Texio” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสิ่งทอชีวภาพ PLA 
ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

เส้นใย PLA คือเส้นใยชีวภาพที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
โดยผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic Acid : 
PLA จากวตัถดุบิการเกษตร เช่น ข้าวโพด อ้อย มนัส�าปะหลงั 
นอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังมีคุณสมบัติการซึมซับ
และส่งผ่านน�้าได้ดี จึงเหมาะส�าหรับการพัฒนาเสื้อผ้ากีฬา
หรือเสื้อผ้าที่ต้องการเนื้อผ้าสวมใส่ง่าย สบายตัว

รู้จัก PLA
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ส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือ อยากก้าวหน้า และต้องการแสวงหาความท้าทายในชีวิต  
บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ หรือ ทียูเอฟ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับคนท�างาน
ที่ต้องการโชว์กึ๋นทุกเม็ด ราวกับยืนอยู่บนเวทีเดอะวอยซ์

ทียูเอฟ เป็นองค์กรแนวหน้า ที่ช่ือเสียงยังไม่แพร่หลายเด่นดังเท่ากับ ซีพี ปตท. หรือ 
ปูนซิเมนต์ไทย ที่คนทั่วบ้านทั่วเมืองรู้จัก แต่ถ้าเป็นน่านน�า้สากลแล้ว ชื่อนี้เป็นที่คุ้นเคย
กันดีในฐานะผู้รับจ้างผลิตทูน่ากระป๋องรายใหญ่ของโลก 

ทียูเอฟขาดแคลนผู้น�า จึงต้องเข้มข้นกับนโยบายพัฒนาคน 

และหาผู้น�ารุ่นใหม่จากโครงการ MA 

เข้ามาเติมเต็ม “ผู้น�าในอนาคต”

‘ทียูเอฟ’

เก้าอี้ผู้น�ายังว่างที่

รสนันท์ จันเกษม 

(คนกลาง) กับ

ผู้น�ารุ่นใหม่ภายใต้

โครงการ MA 
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หลายปีมานี้ ทียูเอฟ ยิ่งเป็นที่จับตามองจากการเข้าไปไล่
ซื้อกิจการทูน่าอันดับต้นๆ ของโลก อย่างเช่น Chicken 
of the Sea เบอร์ 3 ในสหรัฐอเมริกา JOHN WEST 
เบอร์ 1 ในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และไอร์แลนด์ 
PETIT NAVIRE กับ HYACINTHE PARMENTIER 
เบอร์ 1 ในฝรั่งเศส 

การเปล่ียนโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่ น�ามาสู่การเขย่า
วิธีคิดเรื่องคน 

รสนันท์ จันเกษม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.  
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ อธิบายว่า เมื่อทียูเอฟ 
เปล่ียนตัวเองเป็นองค์กรระดับโลก กลยุทธ์คนเป็นหนึ่ง 
ในตัวแปรส�าคัญที่ชี้วัดไม่ใช่เพียงแค่ความส�าเร็จ แต่
เป็นความยั่งยืนขององค์กร

“อีก 5 ปีจากนี้ไป บริษัทจะมียอดขายท่ัวโลก 8 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.56 แสนล้านบาท ถึงเวลาน้ัน
เราจะเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีเทคโนโลยีการผลิตและ
เครือ่งจกัรทีด่ทีีส่ดุ แต่สดุท้ายกต้็องกลบัมาเรือ่งคนส�าคญั
ที่สุด ถือเป็นการลงทุนระยะยาว ที่องค์กรต้องพัฒนา 
ต่อเนื่องตลอดเวลา”

ก่อนหน้านีท้ยีเูอฟจดัโครงสร้างองค์กรใหม่ เพือ่ปลด
ปล่อยศกัยภาพของคนเอาไปสร้างแรงขับให้องค์กรมี
ศกัยภาพสงูสดุ โดยตัง้ธงความคดิว่า พนกังานทกุคน
จะถูกมองว่าเป็นคนเก่งหมด สามารถพัฒนาได้ และ
เป็นทรพัยากรท่ีมค่ีาขององค์กร ดงันัน้การสรรหาคน
เข้ามาท�างาน จึงเน้นเลือกอย่างพิถีพิถันเหมือนกับ
การคัดสายพันธุ์ทูน่า

“เรามองว่าการลงทุนกับคนเป็นเรื่องระยะยาว ทุก
คนจึงมโีอกาสเท่าเทยีมกนัทีจ่ะเตบิโตในทางเดนิทาง
อาชีพ ขึ้นกับความพร้อม ความต้องการของเจ้าตัว 
และศักยภาพของแต่ละคน”

ทียูเอฟสร้างวัฒนธรรม can do attitude ทุก
อย่างเป็นเรือ่งของทศันคต ิและไม่มอีะไรท�าไม่ได้ 

เป็นองค์กรที่เน้นผลการปฏิบัติงาน โปร่งใส และ
ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า

เธอบอกว่า ทียูเอฟ เป็นองค์กรแบบเปิด เปิดกว้าง
ทุกความคิด ภายใต้ท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตน โดยถอด
แบบมาจากซีอโีอ “ธรีพงศ์ จนัศริ”ิ ซ่ึงถงึแม้ว่าจะเป็น
เจ้าของธรุกจิระดบัแสนล้าน แต่กช็ืน่ชอบวถิชีวีติเรยีบ
ง่าย รักการเรียนรู้ ชอบสอนงาน และเป็นแม่แบบที่ดี
ให้กับผู้บริหารในทุกระดับ

ปี 2555 ทียูเอฟเปิดตัวโครงการ Management 
Associate (MA) เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มี
ประสบการณ์ท�างาน 3 ปี จากทั่วทุกมุมโลก เข้ามา 

การลงทุนกับคนเป็นเรื่องระยะยาว ทุกคนจึงมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะ

เติบโตในทางเดินทางอาชีพ ขึ้นกับความพร้อม ความต้องการของเจ้าตัว 

และศักยภาพของแต่ละคน
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บ่มเพาะว่าที่ผู้น�าในอนาคต โดยจากใบสมัคร 200 
กว่าคน บริษัทร่อนตะแกรงตาถี่ๆ ให้เหลือเพียง 6 
คน และเพิ่งเปิดรับอีกระลอกเมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่าน
มา หลังจากทีรุ่น่แรกประสบความส�าเรจ็อย่างน่าพอใจ 
ผ่านการสอนงานจากซีอีโอ และเรียนรู้ธุรกิจทั้งก้อน
ตลอด 2-3 ปีทีผ่่านมา และเตรยีมส่งไปท�างานในฐานะ
เอก็ซ์แพดยงัประเทศต่างๆ ปลายปี 2558 นี ้โดยแยก
ย้ายกนัไปท�างานในเครอืทีท่ยีเูอฟไล่ซือ้กจิการเอาไว้

“เรามองหาคนรุ่นใหม่ที่มีภาวะผู้น�า และมีค่านิยมที่
ฟิตกับองค์กร เราให้ความส�าคญัมาก ไม่ใช่แค่พดูตาม
ทฤษฎี แต่เอามายึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจัง 
สิ่งที่บริษัทมองหาจากคนรุ่นใหม่ก็คือ ความรู้ ความ
สามารถ ความอึด และการมีภาวะผู้น�า”

กลยทุธ์การควบรวมกจิการ ท�าให้ทยีเูอฟเตบิโตอย่าง
ก้าวกระโดด นอกจากมลูค่าทรพัย์สนิทีท่วค่ีามากขึน้
แล้ว ต�าแหน่งผู้น�าก็ยิ่งแตกตัวราวกับอมีบามากขึ้น 
เธอบอกว่า ต�าแหน่งผู้บริหารยังมีว่างอีกเยอะ แต่
จ�านวนคนทีม่ศีกัยภาพจะขึน้เป็นผูน้�ายงัไม่เพยีงพอ 
จากสภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานมีฝีมือ

“ทียูเอฟขาดแคลนผู้น�า จึงต้องเข้มข้นกับนโยบาย
พัฒนาคน และหาผู้น�ารุ่นใหม่จากโครงการ MA เข้า
มาเตมิเตม็ผูน้�าในอนาคต แนวทางการสร้างคน เราจะ
เนน้ย�้าควบคูก่นัไปกบัผูน้�าทีม่ีอยู่แล้ว ผา่นหลกัสูตร
การพัฒนาภาวะผู้น�า รวมถึงผู้น�ารุ่นใหม่ที่จะเข้ามา
สืบทอดต�าแหน่ง โครงการ MA เป็นการพัฒนาผู้น�า
แบบเร่งรัด (Fast Track) เพื่อร่นระยะเวลาเข้ามา
รับช่วงงานให้สั้นลง”

อย่างไรกด็ ีเส้นทางผูบ้รหิารคนรุน่ใหม่สายพนัธุท์ยีเูอฟ 
ไม่ได้หอมหวานส�าหรับทุกคน เพราะทียูเอฟ อยู่ใน
อตุสาหกรรมทนู่าและอาหารทะเล ไม่ใช่ธรุกจิทีเ่ซก็ซี่
หรอืดดีู แต่เป็นธรุกจิโรงงานท่ีมกีลิน่คาวตดิตวัทัง้วนั 
ส�าหรบับางคนอาจท�าใจล�าบาก เพราะมองไปทางซ้าย

กป็ลา ทางขวากก็ุง้ กว่าจะสอบผ่านขึน้แท่นผูบ้รหิารใส่สทู
ผูกไทได้ ต้องอาศัยน�้าอดน�้าทน ต้องมีทัศนคติที่ดี และ 
มีใจรักใจชอบเป็นทุน

“นี่คือชีวิตสองปีแรกของการเป็นผู้บริหารฝึกหัดส�าหรับ
คนรุน่ใหม่โครงการ MA ต้องเรยีนรูพ้ืน้ฐานธรุกิจทกุอย่าง 
ขณะเดยีวกนักว็ดัใจตวัเองว่าทนรบักบักลิน่คาวปลาได้ไหม 
และรับสภาพแวดล้อมของการท�างานได้ไหม ถ้าไม่ใช่ก็จะ
ถอยไปเอง” เธอย�้า

แผนพัฒนาคน TUF

บรษิทัมุ่งเน้นการพฒันาบคุลากรตามระบบ PMS ของบรษิทัคอื การ
พัฒนาสมรรถนะความสามารถ (Competency) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
หมวด คือ Core Competency, Management Competency 
และ Functional Competency และยงัมีระบบการพฒันาตามแผน
พฒันารายบคุคล (Individual Development Plan-IDP) ซ่ึงจะน�า
มาใช้กับพนักงานทุกระดับขององค์กร รวมถึงระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคลโดยการประเมินตัวชี้วัดผลงาน (KPI) และ
ประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency Assessment) 
แบบ 360 องศา ส�าหรับพนักงานระดับเจ้าหน้าที่-หัวหน้าอาวุโสฝ่าย 
และส�าหรบัระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปจะมกีารประเมนิผลส�าเรจ็
ของแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning) เพิ่มขึ้นด้วย

นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนาความรู้ 
เฉพาะสายอาชีพ ความรูด้้านการบรหิารจดัการและทกัษะทัว่ไป (Soft 
Skills) และตามระดบัต�าแหน่ง เพือ่เป็นการยกระดบัความรูค้วามสามารถ 
(Job Enhancement) อีกด้วย

สิ่งที่บริษัทมองหาจากคนรุ่นใหม่

ก็คือ ความรู้ ความสามารถ 

ความอึด และการมีภาวะผู้น�า
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มาสด้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ด้วยการดันยอดขาย
ไต่อันดับ 3 ครั้งแรก เทคโนโลยี “สกายแอคทีฟ” คือ 
เบื้องหลังความส�าเร็จ

ธร์ี เพิม่พงศ์พนัธ์ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั 
มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ยอมรบัว่า เทคโนโลยี
สกายแอคทฟี คอื นวตักรรมทีเ่ข้ามาเพ่ือเป็นอนาคต
ของมาสด้าในประเทศไทย สิง่ทีพ่สิจูน์ชดัเจนคือการ
ก้าวสูแ่บรนด์รถยนต์นัง่ทีส่ร้างยอดขายได้เป็นที ่3 ได้
ส�าเร็จ ในเดือนมิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา 

“รถยนต์นัง่สปอร์ตคอมแพค็ Mazda3 ใหม่ นบัเป็น
ความภาคภมูใิจอย่างยิง่ของมาสด้า โดยประสบความ
ส�าเรจ็ด้านยอดขาย และคว้ารางวัลมาแล้วทัว่โลก รวม
ถงึเป็นรถยนต์จากญีปุ่น่เพยีงรายเดยีวทีส่ามารถเข้าไป
ติด 1 ใน 3 ส�าหรับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมของโลก 
เช่ือมัน่ว่ามาสด้า 3 ใหม่ และโปรดกัส์ไลน์ตระกลูสกาย
แอคทฟีจะเป็นส่วนส�าคญัในการสร้างความแขง็แกร่ง
ให้กบัแบรนด์มาสด้าในประเทศไทย อีกทัง้เป็นก�าลงั
ขบัเคล่ือนทีส่�าคญัส�าหรบัธรุกจิในอนาคตของมาสด้า”

BEhind thE Brand

Skyactiv : 
พลังขับเคลื่อนมาสด้าสู่ 

‘พรีเมียมแบรนด์’

มาสด้ามุ่งมั่นเพื่อยกระดับแบรนด์สู่ความเป็น 

“พรีเมียม” ภายใต้แนวคิด 

“สึนาการิ (Tsunagari)” 
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ทีผ่่านมามาสด้ามุง่มัน่เพือ่ยกระดบัแบรนด์สูค่วามเป็น 
“พรเีมยีม” ภายใต้แนวคดิ “สนึาการิ (Tsunagari)” 
อนัเป็นปรชัญาของมาสด้าในการมุง่มัน่พฒันาให้กลาย
เป็นแบรนด์หนึ่งเดียวที่ลูกค้าเลือก และในครึ่งหลัง
ของปีนี้ มาสด้าก็ยังคงมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์
ของแบรนด์รถยนต์ญีปุ่น่ให้เป็น พรเีมยีมแบรนด์ และ
สร้างความแตกต่างของแบรนด์มาสด้าให้เด่นชดัยิง่ขึน้ 

โดยจะเริ่มเห็นได้ชัดจากการปรับรูปลักษณ์ของ
โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และยกระดับภาพลักษณ์ของโชว์รูมและการบริการ
ให้พรีเมียมมากขึ้น 

“คาดว่าจะประสบความส�าเร็จภายใน 3 ปี” ธีร์กล่าว

จากความมุ่งมัน่ของมาสด้า ท�าให้ในช่วงเดือนมถินุายน
ที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้างความส�าเร็จก้าวแรก
ได้ด้วยยอดขายทรงตัว “สวนตลาด” ท่ีชะลอตัว 
โดยมียอดขายรวมอยู่ที่ 16,837 คัน ครองส่วนแบ่ง
ตลาดอยู่ที่ 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2557 ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ส�าหรับยอดขายรถยนต์มาสด้าในเดือนมิถุนายนที่
ผ่านมา มียอดขายรวมทั้งสิ้น 2,939 คัน โดยรุ่นที่มี
ยอดขายสูงสุดได้แก่รถยนต์นั่งมาสด้า 2 มียอดขาย
สูงถึง 1,513 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น 158% และครองส่วน
แบ่งการตลาดสงูสดุถงึ 11% ก้าวขึน้มาครองอันดบัที่ 
5 ของตลาดบีคาร์รวมกับอีโคคาร์ 

นวัตกรรมสร้างแบรนด์

เทคโนโลยีสกายแอคทีฟเปิดตัวที่ประเทศไทยในปี 2556 ตามวิถี 
“ความคิดริเริ่มที่แตกต่าง” ซึ่งเป็นการท�าให้ความขัดแย้งทางเทคนิค
หมดไป เช่น การเพิ่มความปลอดภัย พลศาสตร์ของการขับข่ี และ
การประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง ในเวลาเดียวกัน ซึ่งนั่นคือ เครื่องยนต์
เผาไหม้ภายใน “ในอุดมคติ” ตามวิถีแห่งมาสด้า

5 นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีสกายแอคทีฟ (Skyactiv) มีดังนี้

1. Skyactiv-D เครื่องยนต์สกายแอคทีฟดีเซลสะอาด
2. Skyactiv-G เครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน
3. Skyactiv-Drive เกียร์อัตโนมัติสกายแอคทีฟ
4. Skyactiv-Body โครงสร้างตัวถังสกายแอคทีฟ
5. Skyactiv-Chassis ช่วงล่างสกายแอคทีฟ

นวัตกรรมยานยนต์สีเขียวราคาไม่แพง ที่ตอบโจทย์ผู้ขับข่ีทั้งความ
แรง ประหยดัเชือ้เพลงิ เผาไหม้สะอาด สมรรถนะแห่งการขับข่ีคล่อง
ตัว พร้อมกับความแข็งแรงและปลอดภัย

ขณะที่รถยนต์นั่งมาสด้า 3 ยอดขาย 557 คัน ครองส่วนแบ่งการตลาด
สูงถึง 18% ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของตลาดซีเซ็กเมนท์ ตามมาด้วย 
รถปิกอัพมาสด้า บที-ี50 โปร ยอดขายรวม 653 คัน และรถอเนกประสงค์
มาสด้า ซีเอ็กซ์-5 ยอดขายรวม 216 คัน ทั้งนี้ในเดือนมิถุนายนส�าหรับ
ตลาดรถยนต์นั่ง มาสด้าสามารถก้าวขึ้นมาครองอันดับ 3 ในตลาดได้
ส�าเร็จ ด้วยยอดขายรวมทั้งสิ้น 2,070 คัน
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ค�าตอบยานยนต์ ‘สีเขียว’

ดร.ณฐัพล รงัสติพล รองผูอ้�านวยการ ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม(สศอ.) 
กระทรวงอตุสาหกรรม สะท้อนมมุมองการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ 
“สเีขยีว” ว่า หลกัการพฒันายานยนต์อย่างยัง่ยนืในอนาคตคอืรถยนต์ที ่
ขบัเคลือ่นด้วย ”พลงังานสะอาด ประหยดั ปลอดภยั” นัน่หมายถงึว่า ยานยนต์ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือ ไฮบริด ปลั๊กอิน คือ ค�าตอบ 
ของอนาคต แต่ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่า “เทคโนโลยีสกายแอคทีฟ” เป็น
ค�าตอบทีด่ทีีส่ดุในวนันีข้องมาสด้า ซึง่ถกูพฒันาทัง้ระบบ เพือ่ตอบโจทย์
สมรรถนะและความคุ้มค่า 

ที่โดดเด่น คือความเป็น “กรีน ดีเซล” ที่มาสด้าสามารถท�าให้ตลาด
ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับได้ส�าเร็จ และปรากฏการณ์นี้ก�าลังเกิดข้ึนท่ี
ประเทศไทย ทีส่�าคญัการเปิดโรงงาน เกยีร์ อัตโนมตั ิ“สกายแอคทฟี-ไดร์ฟ” 
Skyactiv Drive ที่มีก�าลังการผลิต 400,000 ลูกต่อปี ที่ประเทศไทย
ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่น่าจับตา

โดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น 3,751 คัน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 4% ครอง
ส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 17% ส่วนรถยนต์อเนกประสงค์เอสยูวี Mazda 
CX-5 ยอดขายรวมทั้งสิ้น 1,734 คัน ครองส่วนแบ่งการตลาด 4% ส่วน
ปิกอพับที-ี50 โปร ขายอยูท่ี ่4,117 คนั เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ และ
คาดว่ายอดการจ�าหน่ายจะเพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดโฉมใหม่เข้าสู่ตลาด 
นอกจากนีม้าสด้าเตรยีมเปิดตวัรถยนต์หลายรุน่ อาท ิรถสปอร์ตโรดสเตอร์ 
มาสด้า เอม็เอก็ซ์-5 และรถยนต์อเนกประสงค์รุน่ ซเีอก็ซ์-3 เพือ่ตอบสนอง 
กลุ่มลูกค้าที่มีรสนิยมแตกต่าง

มาสด้าเชื่อมั่นว่า ยนตรกรรม “สีเขียว” ของสกายแอคทีฟ จะเป็นปัจจัย
ทรงพลังที่ดันแบรนด์มาสด้าสู่ “พรีเมียมแบรนด์” และสามารถครองใจ
ลูกค้าได้ส�าเร็จในทุกตลาด

“เราจะน�าเทคโนโลยแีบบใหม่ไปใช้กบัรถยนต์รุ่นใหม่ของมาสด้าทกุรุน่”มาสด้าเชื่อมั่นว่า ยนตรกรรม 

“สีเขียว” ของสกายแอคทีฟ 

จะผลักดันแบรนด์มาสด้าสู่ 

“พรีเมียมแบรนด์”

ส�าหรับในช่วง 6 เดอืนแรกนี ้มาสด้าด�าเนนินโยบายการ
ตลาดในเชิงรุกทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย 
โดยตลาดเก๋งของมาสด้าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะรถยนต์นัง่มาสด้า 2 ได้รบักระแสตอบรับเพ่ิม
ขึ้นอย่างมาก โดยมียอดการจ�าหน่ายรวมทั้งสิ้น 7,220 
คัน เติบโต 110% มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง 7% 
และคาดว่าเดือนกรกฎาคมนี้จะเพิ่มขึ้นทะลุ 1,800 คัน

แน่นอนว่า เทคโนโลยีสกายแอคทีฟยังคงเป็นตัว 
ขบัเคลือ่นให้มาสด้าเตบิโตต่อเนือ่ง โดยเฉพาะมาสด้า 3 
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hot & cool 

ซีที เอเชีย

ดินสอมินิ หุ่นยนต์ไซส์เล็กจากมันสมองของคนไทยที่ถูก
ส่งไปเจาะตลาดในญีปุ่น่ ดนิแดนทีข่ึน้ชือ่ว่าเป็น “ต้นต�ารบั” 
และเจ้าแห่งโรบอท 

จากความมุ่งม่ันท่ีไม่เหมือนใครในการโลดแล่นบนโลกแห่ง
เทคโนโลยีของ เฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั ซที ีเอเชยี โรโบตกิส์ จ�ากดั ท�าให้เขาขดีเส้นทาง 
ต่อจากความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในการท�าซอฟต์แวร์ คอลเซน็เตอร์ 
มาสู่การท�าธุรกิจกระแสหลัก โดยมองหานวัตกรรมที ่
เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ถูกเก็บขึ้นหิ้ง หรือถูกทิ้งร้าง  
น�ามาผนวกกับมุมมองทางการตลาด และธุรกิจท่ีผ่านร้อน
ผ่านหนาวมานับสิบปี กลั่นออกมาเป็นธุรกิจผลิตหุ่นยนต์
ฝีมือคนไทยแห่งแรก

“ผมเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่มีฝันอยากจะท�าอะไรเจ๋งๆ 
เพื่อไปพัฒนาตลาดในเวทีโลก” เฉลิมพลกล่าว พร้อมกับ
บอกว่า ด้วยเป้าหมายทีไ่ม่ธรรมดา ท�าให้เขาได้ร่วมงานกบั
องค์กรชัน้น�าระดบัโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น จอี ีแคปปิตอล  
จนมาถึงไอบีเอ็ม

บุกแดนญ่ีปุ่น ต้นต�ารับโรบอท

ทีมวิศวกรของผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีฝัน 

และเขามีความสุขที่ ได้ท�าตามฝัน 

มันท�าให้เขามีแรงคิดสร้างสรรค์

หุ่นยนต์ไทย

P01-56����������������02.indd   44 2/9/2558   17:51:15



4544

“ตอนท�างานซอฟต์แวร์ กถ็อืว่าประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด ี
แต่อดรู้สึกไม่ได้ว่า สิ่งที่เราท�ายังไม่สร้างอิมแพคมากนัก 
พอมาเจอกับข่าวที่เราเห็นทุกปีๆ เด็กไทยไปประกวด
ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ และก็คว้าแชมป์ เอาชนะ 
ต่างชาติได้ตลอด ก็มานั่งสงสัยว่า แล้วคนที่เคยศึกษา เคย
ท�างานหุ่นยนต์เหล่านี้ เขาไปอยู่ที่ไหนกันหมด” 

เฉลิมพลเริ่มมองหาความเป็นไปได้ในธุรกิจใหม่ จากการ
ชักชวนบัณฑิตวิศวะที่เคยประกอบและสร้างหุ่นยนต์ใน
สถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หุน่ยนต์กูภ้ยั หุน่ยนต์บรกิาร 
และหุ่นยนต์ดูแล รวบรวมทีมงานได้ราว 5-6 คนและเปิด 
บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จ�ากัด ทุ่มเทและวิจัยพัฒนา 

โครงการความร่วมมอืกบัสมาคมดแูลผูส้งูวยัเวลเอจจงิ 
ญ่ีปุน่ (Well Aging Japan) น�าหุน่ยนต์ดนิสอมนิไิป
ทดสอบใช้งานจรงิในโรงพยาบาลโอวาก ิกรงุโตเกยีว 
ของญี่ปุ่นจึงเกิดขึ้น

ญ่ีปุ่น เป็นสนามทดสอบแห่งแรกของ “ดินสอมินิ”  
หุน่ยนต์ช่วยเหลอืผูส้งูอายตุวัจิว๋ ทีแ่ม้จะยงัเคลือ่นไหว
ไม่ได้ แต่ฟังก์ชันการท�างาน ที่เป็นทั้งเครื่องเตือน 
เครือ่งบอกเวลาในกจิกรรมต่างๆ ทีผู่ส้งูอายตุ้องท�าใน
แต่ละวนั และยงัเป็นเหมอืนเคร่ืองมอืสือ่สารทีจ่ะคอย
ส่งสายตรง ทัง้ภาพและเสยีงไปยงับตุรหลาน ซึง่หาก
เกดิกรณีช่วยเหลือฉกุเฉนิกจ็ะมีการแจ้งไปยงัหน่วย
รถพยาบาล มีฟังก์ชัน เทเลเมดิคอล เพื่อใช้สื่อสาร
กบัคณุหมอเจ้าของไข้ แถมยงัคอยเป็นเพือ่นแก้เหงา 
ชวนคุยให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ล�าพัง

จากเสียงตอบรับของผู้ใช้หุ ่นยนต์ ดินสอมินิ ที ่
โรงพยาบาลโอวากิ จึงถูกขยายผลไปสถานพยาบาล 
รงิโกะ เมอืงนางาโน่ โดยเขาและทมีงานจะน�าข้อเสนอแนะ
จากผูท้ดลองใช้มาปรบัปรงุประสทิธภิาพ และรปูแบบ 
ของความสามารถในการท�างานให้เพิ่มมากขึ้น

“ต้องบอกว่า เราเองก็วิจัย และพัฒนาสินค้าไป
พร้อมๆ กบัลกูค้าเป้าหมาย การส่งหุ่นยนต์ดนิสอมนิิ  

การส่งหุ่นยนต์ดินสอมินิ ไปทดลองงานท�าให้รู้ว่า จริงๆ แล้วยังมีอะไร

อีกมากที่ผู้สูงอายุต้องการ ในแง่ของการอ�านวยความสะดวก 

เราก็น�ากลับมาปรับ 

หุน่ยนต์ให้มีชีวิต สามารถน�ามาใช้งานได้จรงิ โดยยดึความต้องการ 
ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นตัวตั้ง จนกระทั่งวันนี้ บริษัท 
ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จ�ากัด เป็นบริษัทไทยเพียงแห่งเดียว
ที่ท�างานด้านการพัฒนาหุ่นยนต์อย่างจริงจัง 

หนึง่ในเสยีงตอบรบัจากภาคธรุกจิท่ีมคีวามต้องการใช้หุ่นยนต์ 
ชาญฉลาดนีค้อื หุน่ยนต์ต้อนรบัลกูค้าทีป่ระจ�าอยูห่น้าร้าน 
สุกี้เอ็มเค

แม้หุน่ยนต์บรกิารจะเริม่เป็นทีร่บัรูใ้นประเทศไทยบ้างแล้ว 
แต่อนาคตของธุรกิจที่จะต้องเติบโต เฉลิมพลจึงมองว่า 
การสร้างชื่อเสียงและการยอมรับในต่างประเทศแม้จะ
ท้าทาย แต่มีโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่า 

P01-56����������������02.indd   45 2/9/2558   17:51:17



46

‘ดินสอมินิ’ 

หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วย

การประดษิฐ์หุน่ยนต์ผูช่้วยดแูลผูส้งูอาย ุจะต้องมฟัีงก์ชนั 
การท�างานทีเ่หมาะกบั “วถิชีวีติ” เฉลมิชยับอกว่า เป้าหมาย 
ของการสร้างหุ่นยนต์ดินสอ จะถูกพัฒนาไปอย่าง 
ไม่หยดุยัง้ เพราะโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภคปรบัเปลีย่น 
ไปตลอดเวลา 

หุ่นยนต์ดินสอมินิถูกพัฒนาให้เดินได้ เดินแล้วต้อง 
ไม่ชน โดยใส่ระบบเลเซอร์ส�าหรับน�าทาง และมีระบบ
การมองเห็น เพื่อให้รู้จุดที่อยู่ของเป้าหมาย ระบบการ
ตดิต่อสือ่สาร ทัง้ภาคกลางวนัและกลางคนื การเชือ่มต่อ 
โทรศัพท์ หรือวีดิโอคอลกับญาติ หรือบริการทาง 
การแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องมาพร้อมกับ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย ท้ังเคร่ืองเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi 
Computer Vision และรวมถึงอินฟราเรดด้วย 

ไปทดลองงานท�าให้รู้ว่า จริงๆ แล้วยังมีอะไรอีกมาก
ท่ีผูสู้งอายตุ้องการ ในแง่ของการอ�านวยความสะดวก 
เรากน็�ากลบัมาปรบั หรอืแม้กระทัง่วนันีท้ีญ่ีปุ่่นส่ังซือ้
มาแล้ว เราก็ยังจะพัฒนาหุ่นยนต์ ดินสอมินิ เวอร์ชั่น
ต่อๆ ไปให้ฟังก์ชันดขีึน้เรือ่ยๆ โจทย์ของการดแูลผูส้งู
อายมุเียอะมากครบั และเราจะพยายามท�าให้ดทีีส่ดุ”

ในขณะที่โรงพยาบาลในประเทศไทย ก็เป็นอีก
หนึง่พืน้ทีเ่ป้าหมายทีเ่ขาจะส่งหุน่ยนต์ดนิสอเข้าไป 
ช่วยเหลอืในด้านการดแูลผูป่้วยและผูส้งูอายุ ซึง่อยู่
ระหว่างการพูดคุยกับโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน
หลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โรงพยาบาล
กล้วยน�า้ไท โรงพยาบาลพญาไท รวมทัง้สถานพยาบาล
ผู้สูงอายุอืน่ๆ ซึง่ถ้าหากผ่านการทดสอบการท�างานที่
ญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแห่งโลกของหุ่นยนต์แล้ว เขา
มัน่ใจว่า การส่งหุน่ยนต์ลงท�างานในโรงพยาบาลบ้าน
เรา น่าจะไม่ใช่เรื่องยาก

ในฐานะหนึ่งในธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ต้องผ่านร้อนผ่าน
หนาว และยงัจะต้องผ่านบทพสิจูน์ทดสอบในอนาคต
อีกมาก เฉลิมพลบอกว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นงานซึ่งท�าไม่มี
วันจบ คือเรื่องของการวิจัยและพัฒนา 

“เราหยุด R&D ไม่ได้เลย เพราะยังมีอีกหลายเรื่อง 
มากๆ ที่ต้องตอบโจทย์ของกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ 

ผู้ป่วยให้ได้ วันนี้เรายังท�าวิจัยได้ไม่ทันต่อความต้องการ
ของตลาดเลยด้วยซ�้า แต่เรายังพยายามกันอยู่ทุกวัน ทีม
วิศวกรของผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีฝัน และเขามีความสุขที่
ได้ท�าตามฝัน มันท�าให้เขามีแรงคิดสร้างสรรค์ เรามั่นใจ
ว่า ในอนาคต เราน่าจะเห็น 1 หุ่นยนต์ 1 บ้าน เป็นเรื่องที่
เกิดขึ้นได้ไม่ไกลเกินเอื้อม”

อุปสรรคเพียงอย่างเดียวของการเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ
ทีม่าคูก่บัการสร้างนวตักรรม คอืเรือ่งของการส่งเสรมิและ
สนับสนุนนักลงทุนหน้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักลงทุน
ที่ต้องใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคล่ือนธุรกิจ เฉลิมพลมอง
ว่า การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ และการสนับสนุน
ในเรื่องการลงทุน หรือทุนวิจัย ยังเป็นเรื่องที่ติดขัด และ
ท�าให้ไปถึงดวงดาวได้ยากขึ้น

แต่แม้กระนั้น เขามองว่า ด้วยศักยภาพของทีมงาน และ
ตลาดที่เปิดกว้าง พร้อมที่จะให้โอกาส ในฐานะหัวขบวน
ขององค์กร เขาก็จะต้องก้าวต่อไป

“การท�าหุ่นยนต์ส�าหรับดูแลผู้สูงอายุ ยังไม่มีใครเป็น
ผูน้�า ถ้าเราท�าได้ เรากจ็ะมคีวามเป็นเลศิในตลาดนี ้ด้วย
ศักยภาพของคนไทย ผมเชื่อว่าเราโตได้ครับ” 
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เซฟสกิน
พลิกวิกฤติด้วย

เราไม่ได้มีการมาพูดคุย เรียนรู้ ท�าความเข้าใจ

ซึ่งกันและกันอย่างคนในท้องถิ่นเดียวกัน 

และนี่เป็นต้นเหตุของปัญหาความไม่เข้าใจ

ระหว่างกัน จนถึงขั้นมีการประท้วงปิดโรงงาน

เมื่อปี 2551

ถอดบทเรียนทางออกของการอยู ่ร่วมกันระหว่าง
โรงงานกับชุมชนอย่างยั่งยืน “เซฟสกิน”ต้นแบบ
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 

“การปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายอย่างเดียว 
ไม่เพยีงพอท่ีโรงงานจะอยูร่่วมกบัชมุชนได้ แต่ต้องอาศยั
ความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างกนัด้วย” นัน่คอื
สิง่ทีบ่รษัิทเซฟสกนิ เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทฟิิก 
(ประเทศไทย) จ�ากดั บรษิทัผูน้�าด้านการผลติถงุมอื
ยางซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อ.สะเดา จ.สงขลา มากว่า 17 ปี 
ถอดบทเรียนจากการก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้ง  
สู่การอยู่ร่วมกันกับชุมชน 

‘อุตสาหกรรมสีเขียว’
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เมือ่ความไม่ไว้วางใจแปรเปล่ียนเป็นความร่วมมอืร่วมใจ
กนัจากท้ังส่วนราชการในท้องที ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เครอืข่ายชมุชนและโรงงาน จนก้าวสูเ่ครอืข่าย 
สีเขยีวและได้รบัการรบัรองอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั
ที่ 5 ประจ�าปี 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

กว่าจะก้าวมาถึงความส�าเร็จจุดนี้ มร.ฉัว ชิน ฮวด 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอลฯ 
ยอมรบัว่า ก่อนหน้านีบ้รษิทัเคยมปัีญหาความขดัแย้ง
ระหว่างโรงงานกบัชุมชน เพราะเช่ือว่า การปฏบิตัติาม
ท่ีกฎหมายก�าหนด มมีาตรการควบคมุผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อก�าหนด
ของท้องถิ่น บริษัทจะด�าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น 
แต่ในมุมของชุมชนคิดว่าเมื่อมีโรงงานเกิดขึ้น วิถี
ชวีติของเขาเปลีย่นไป ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมก็
เปลี่ยนไปด้วย 

“ที่ส�าคัญคือเราไม่ได้มีการมาพูดคุย เรียนรู้ ท�าความ
เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างคนในท้องถิ่นเดียวกัน และ 
นี่เป็นต้นเหตุของปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างกัน 
จนถึงขั้นมีการประท้วงปิดโรงงานเมื่อปี 2551”

“เราจะเป็นส่วนหนึง่ของชมุชน” คอืยุทธศาสตร์แรก
ที่ “เซฟสกิน” น�ามาใช้ในการก้าวข้ามความขัดแย้ง 
เริ่มต้นจากในปี 2552 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ 
ธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อมของกระทรวงอตุสาหกรรม

และโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวตามล�าดับ

“เราพบว่าโครงการนีเ้ป็นเครือ่งมอืหลกัในการสร้างความไว้
วางใจ ท�าให้เกิดแนวคิดใหมร่ะหว่างโรงงานกับชมุชน โดย
ยดึถอืร่วมกนัว่า สิง่แวดล้อม เป็นเร่ืองของเราทกุคน ทีเ่รา
ควรมีส่วนร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมแสดงความต้องการ และ
ลงมือท�า โดยไม่โทษใครผิด ไม่คิดแยกพวก แสวงจุด
ร่วม สงวนจุดต่าง และเดินไปด้วยกัน” 

น�ามาสูก่ารก้าวข้ามวกิฤตสิูโ่อกาส จนกลายเป็นความส�าเรจ็
ของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานกับชุมชนไดอ้ย่างยั่งยืน 

 บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก 
(ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นบรษิทัด�าเนนิธรุกจิผูผ้ลติถงุมอืยาง
สงัเคราะห์ทางการแพทย์และถงุมอืทีใ่ช้ในทางอตุสาหกรรม 
ในเครอืของบรษิทั Halyard Health ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
โดยโรงงานในพืน้ทีอ่.สะเดา จ.สงขลา มกี�าลังการผลติมากกว่า 
3 พันล้านชิ้นต่อปี ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่
ทนัสมยั บนพืน้ฐานจดุยนืว่าถงุมอืของบรษิทัต้องมคีณุภาพ
สูงกว่ามาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เช่น มาตรฐาน 
ISO, ASTM และ EN และต้องมมีาตรฐานสงูกว่าเกณฑ์การ 
ตรวจสอบที่ยอมรับได้ หรือ AQL ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อก�าหนด
ของมาตรฐานสากล

รู้จัก “เซฟสกิน”
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ความคาดหวังในอนาคตที่เราอยากท�า

คือการขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียว

ไปยังเพื่อนโรงงานอุตสาหกรรมข้างเคียง

และชุมชนให้เดินไปในแนวทางเดียวกัน 

จนพัฒนาไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ในอนาคต

บันได 5 ขั้น

สู่การอยู่ร่วมกับชุมชน

อย่างยั่งยืน

บนัไดขัน้ที ่1 จากวกิฤตสิูโ่อกาส สร้างแนวคดิการ
อยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงงาน 

บนัไดขัน้ท่ี 2 ยกระดบัสูก่ารเป็นพีเ่ลีย้งธรรมาภบิาลฯ 
ให้กับโรงงานใกล้เคียง 
  
บันไดขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมระหว่างโรงงานกับ
ชุมชน เช่น ร่วมจัดกจิกรรมเพือ่สงัคมภายใต้การน�า
ของอบต. การเปิดให้ชมุชนแก้ปัญหาชมุชนด้วยเวที
ธรรมาภิบาล เป็นต้น 
  
บนัไดข้ันที ่4 สร้างเครือข่าย เช่น เครือข่ายอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อมโรงงาน+ชุมชน เครือข่ายธรรมาภิบาล
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จ.สงขลา 
  
บนัไดข้ันที ่5 ขยายเครอืข่ายสเีขยีว เช่น เปิดโรงงาน
เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์สู่
สงัคม ให้โรงงานอืน่ๆ ใน จ.สงขลา เหน็ความส�าคญั 
ของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวและเข้าร่วม 
มากขึ้น

ด้วยแนวทางการด�าเนนิธรุกิจทีใ่ห้ความส�าคญัทัง้ 3 P’s ได้แก่

People - คน โดยมุ่งสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

Planet - โลก เตบิโตทางธรุกจิได้อย่างยัง่ยนืด้วยการใส่ใจ
ในสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจ�ากัด

Product - ผลิตภัณฑ์ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มี
ประสทิธภิาพทีคุ่ม้ค่า และพฒันาด้านผลติภณัฑ์ในทกุขัน้ตอน 
เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ สู่กระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนถึงห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด

ด้วยความตระหนักว่า อุตสาหกรรมสีเขียวคือเส้นทาง
สู่ความอยู่รอดและยั่งยืน ท�าให้เซฟสกินใช้หลักคิดของ
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั้ง
ทางด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมเครือข่าย
ห่วงโซ่อปุทานในส่วนของบริษทัเอง และได้สร้างเครอืข่าย
โรงงานเพ่ือนบ้านข้างเคยีง ตลอดจนเครอืข่ายกลุม่อนรุกัษ์
ของชมุชน ท�าให้เกดิโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ จากทกุภาค
ส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลา อาทิเช่น โครงการเครือข่าย 

ธรรมาภบิาล จงัหวัดสงขลา ในการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟู
ส่ิงแวดล้อมในท้องถิน่ โครงการเพือ่นช่วยเพือ่น เป็น
พี่เลี้ยงให้กับโรงงานอื่นๆ ในการด�าเนินการโครงการ
อตุสาหกรรมสเีขยีว โครงการเลีย้งปลาในกระชงัเป็น 
ตัวช้ีวัดคุณภาพน�้าในคลอง โครงการอาสาสมัคร 
เครือข่ายเฝ้าระวังคลองอู่ตะเภา เป็นต้น 
 
“ความคาดหวงัในอนาคตทีเ่ราอยากท�าให้มากขึน้คอื
การขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมสีเขียวไปยังเพื่อน
โรงงานอตุสาหกรรมข้างเคยีงและชุมชนให้เดนิไปใน
แนวทางเดยีวกนั จนพฒันาไปสูเ่มอืงอตุสาหกรรมเชงิ
นิเวศในอนาคต โดยอยากให้ทุกฝ่ายยึดถือร่วมกัน 
ว่า เราอาจคิดต่าง แต่ในความต่าง เราท�างานเป็น
หนึ่งเดียว”
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What’s nExt ?

ERP by DIP 

ส�าหรับ SMEs

 สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย จดัสมัมนา“การผลิตอจัฉรยิะเพือ่ลดต้นทนุ ด้วย Industry 4.0 ใน
ภาคอุตสาหกรรม” เพื่ออบรมความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยปรับตัว 

 สถาบนัอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม 
ขอเชญิผูป้ระกอบการธรุกจิแปรรูปอาหาร
และเครือ่งดืม่ระดบั SMEs สมคัรเข้าร่วม
โครงการ “Max Utilization Intelligence 
Unit” ประจ�าปี 2559 ซึ่งเป็นโปรแกรม
เสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั 
โดยน�าองค์ความรูจ้ากศนูย์อจัฉรยิะเพือ่
อตุสาหกรรมอาหาร (Food Intelligence 
Center) ผนวกกับความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะด้านเข้าไปช่วยสนับสนุนราย 
หน่วยธุรกิจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 
(เฉพาะสถานประกอบการทีม่รีะยะทาง
ไม่เกิน 200 กม.จากกรุงเทพฯ) 
 ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ 
มีองค์ความรู้ที่จะน�าไปใช้ในการแก้
ปัญหาและเตรียมความพร้อมในการ
พฒันาธรุกจิได้อย่างเหมาะสม ระยะเวลา 
ด�าเนินงานตั้งแต่ ธันวาคม 2558-
กรกฎาคม 2559 
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ 
อรอนงค์ มหคัฆพงศ์ / คณุจรุรีตัน์ ปาค�าส ี
แผนกวจิยันโยบายและอตุสาหกรรม ฝ่าย
วจิยัและข้อมลู สถาบนัอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม โทร.0-2886-8088 ต่อ 
3104 / 3103

 กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการที่
สนใจเข้าร่วมโครงการระบบซอฟต์แวร์ 
ERP by DIP ส�าหรับ SMEs ไทย ซึ่ง
เปิดให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กได้
ใช้งานโปรแกรมบรหิารจดัการทรพัยากร
องค์กร ได้แก่ ระบบการซื้อ-ขาย, ระบบ
งานผลติสนิค้า, ระบบบญัชี, ระบบการจ่าย
ช�าระ รวมถงึระบบการจดัเกบ็เอกสาร ซึง่
จะช่วย SMEs ในเรือ่งการบรหิารจดัการ
ธุรกิจ การลดต้นทุนด้านการบริหาร ผ่านเครือข่าย Cloud Computing
  ส�าหรับ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งานระบบ ERP by DIP ได้ฟรี 1 
ปี หลังจากนั้นจะเสียค่าใช้จ่ายการใช้ระบบ ERP by DIP จ�านวน 800 บาท 1 User/
เดือน (ค่าใช้จ่ายประมาณการ) ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการบ�ารุงรักษาระบบ
และเครื่องแม่ข่ายให้บริการ ERP by DIP ค่าบริการโฮสต์ติ้ง และค่าใช้จ่ายบริการ 
Support Center ตอบข้อซักถามการใช้งาน สอบถามรายละเอียด หรือสมัครเข้าร่วม
โครงการได้ที่ โทร.0-2263-8229 , www.erpbydip.com
 หรือ www.facebook.com/DIPECIT

โครงการ 

Max Utilization

Intelligence Unit 

2559

สัมมนาลดต้นทนุด้วย Industry 4.0

ยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีในยุคปัญหาขาดแคลนแรงงานและ
ต้นทุนค่าแรงแพง ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 
 12.00 น. ห้อง Board Room 4 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
 โดยวทิยากร คุณสมบรูณ์ พทิยรงัสฤษฏ์ ผู้เชีย่วชาญการปรบัปรงุสาย
การผลิตตามความต้องการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหการ 
ไฮไลต์งานสมัมนาพบกบัแนวทางการด�าเนนิงานและการวางแผนในการ
ปรบัปรงุรายการผลติไปสู ่Industry 4.0, การใช้ไอทีในการวางระบบ กรณี
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีต่างๆ RFID, บาร์โค้ด และไอทีมาช่วยปรับปรุง 
สายการผลิต 
 ผูส้นใจร่วมสมัมนา ติดต่อสอบถามได้ที ่คุณปารฉิตัร 0-2345-1063, 

คุณอรพรรณ 0-2345-1052 E-Mail : parichatp@off.fti.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fti.or.th
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2015

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการฝึกอบรม “กลยุทธ์การบริหารคุณภาพเพื่อความ
ยั่งยืนของธุรกิจ” (Strategic Quality Management for Business Sustainability) วันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 เวลา 
09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
 ผูเ้ข้าอบรมจะได้เรยีนรูแ้นวคดิและกลยทุธ์การบริหารคณุภาพเพือ่ความยัง่ยนื ทราบวธิ ีและแนวทางการบรหิารเพือ่
ความยั่งยืนของธุรกิจเครื่องมือและวิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment Tools) และน�าไปประยุกต์ใช้ได้ ช่วยให้
สามารถบริหารคุณภาพได้อย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่องกับสิ่งที่มีอยู่ มีความยั่งยืนในระยะยาว 
 สมัครและสอบถามเพิ่มเติม ส่วนบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร. 0-2619-5500 ต่อ 451-455 
หรือ www.ftpi.or.th

 บรษิทั ไฟร์เวร์ิค มเีดยี (ไทยแลนด์) 
จ�ากดั ขอเชญิผูส้นใจเข้าร่วมงาน World 
Sugar Expo & Conferences  
2015 ซึง่เป็นงานจดัแสดงสนิค้าเกีย่วกบั 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีน�้าตาล
ในประเทศไทย โดยได้รวมเอาบริษัท
ธุรกิจน�้าตาลตั้งแต่ต้นน�้าจนกระทั่งถึง
ปลายน�้าในระดับนานาชาติไว้ด้วยกัน 
รวมทัง้ธรุกิจสนบัสนนุทีร่วมตวักนัอยู่
ในไทย ซึง่เป็นแหล่งของผูผ้ลติน�า้ตาล
ส�าคญัของเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ขึน้ 
ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2558 ณ 
ศนูย์นทิรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา 
 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.worldsugarexpo.com หรือ 
โทร.0-2513-1418

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาพันธ์
ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าของขวัญ และของใช้ของ
ตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในอาเซียน ( BIG+BIH October 2015) ระหว่างวันที่ 19-23 
ตุลาคม 2558 ณ ฮอลล์ 101-105 
ไบเทค บางนา 
 วันเจรจาธุรกิจ : 19-21 
ตลุาคม 2558 เวลา 10.00-18.00 น.  
วนัขายปลกี : 22-23 ตุลาคม 2558 
เวลา 10.00-21.00 น. 
 โดยมปีระเภทสนิค้าจดัแสดง 
ได้แก่ ของขวัญ ของที่ระลึก ของ
ตกแต่งบ้านและงานหัตถกรรม 
ดอกไม้และต้นไม้ประดษิฐ์/เครือ่ง
หอม/สบู่ เคหะสิ่งทอ/ของขวัญของตกแต่งท�าจากผ้า เครื่องเขียนและอุปกรณ์
ส�านักงาน ของเล่น ของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ 
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2507-8361-64, 0-2507-8404 
หรือ www.bigandbih.com

 กรมโรงงานอตุสาหกรรม ขอเชญิชวนผู้ประกอบการ 
ภาคอตุสาหกรรมการผลติโฟมเข้าร่วมโครงการเลกิใช้สาร 
HCFC-141b โครงการตามแผนการลดและเลกิใช้สาร 
HCFCs ระยะที ่1 (HCFCs Phase-out Management 
Plan: Stage 1) ภายใต้สัญญาความช่วยเหลือ 

ระหว่างรัฐบาลไทยกับธนาคารโลก เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ส�าหรับ 
ผูป้ระกอบการทีส่นใจสามารถสมคัรเข้าร่วมโครงการได้ทีส่�านกัควบคมุวัตถอัุนตราย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2558 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2202-4228

อบรมกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ

World Sugar

Expo & 

Conferences

โครงการเลิกใช้สาร HCFC-141b

งาน BIG+BIH October 2015

 ในอุตสาหกรรมผลิตโฟม

HCFCs
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thuMp up

สู่ท�าเนียบดัชนีดาวโจนส์

PTTGC

กิจการที่ดี ไม่ใช่ดีแค่ตัวเลขทางการเงิน แต่ยังมีความยั่งยืน
ของธุรกิจที่ท�าให้ PTTGC ธุรกิจปิโตรเคมีในกลุ่มปตท.
ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกติด 1 ใน 11 บริษัท 
ชัน้น�าด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืในท�าเนยีบดชัน ีDow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) 2 ปีซ้อน เทียบกับบริษัท
ด้านเคมีภัณฑ์อีกกว่า 300 แห่งจากทั่วโลกในการจัดอันดับ
ของดาวโจนส์ จึงนับว่าไม่ธรรมดา 
 
“การได้รบัการจดัอนัดบัในดชัน ีDJSI นบัเป็นหน่ึงในปัจจยัที่
ท�าให้บรษิทัมผีูร่้วมลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ เพราะมกีาร
ด�าเนนิการเพือ่ความยัง่ยนืทีท่�าให้นกัลงทนุเช่ือม่ัน กล้าเข้ามา
ลงทุนและร่วมลงทุน” สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTTGC กล่าว 

“ในองค์ประกอบหลกัของการได้รับการจดัอนัดบัดชัน ีDJSI 
ซึ่งพิจารณาองค์ประกอบ 3 ด้าน 17 ตัวชี้วัด เราต้องดูทุกด้าน
ให้ครอบคลุม โดยได้ศึกษาว่าบริษัทเคมีภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ของ
โลก เขาท�าอะไร เราท�าอะไร เราพบว่าหนึ่งในแนวทางการ
สร้างความยั่งยืนได้ก็คือการพัฒนานวัตกรรมให้โดนใจ
ลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ในขณะเดียวกันการพัฒนาใน 
สิ่งเหล่านี้ยังน�ามาสู่สังคมที่ดีขึ้น ลดการใช้พลังงาน ลดการ
ปลดปล่อยมลพิษ ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย”

เราเป็นกลุ่มโรงงานที่ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชน หัวใจส�าคัญของการด�าเนินงานอย่างหนึ่ง คือ การดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ เราถือคติว่า ชุมชนอยู่ได้ โรงงานอยู่ได้

สุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์
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หลักไมล์ของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ขา คือ 
การด�าเนินงานขององค์กรที่ให้ความส�าคัญทั้งด้านธุรกิจ 
(Wealthy Economy) สังคม (Well-Being Society) 
และสิ่งแวดล้อม (Better Environment) ท�าให้บริษัท
ก�าหนดเป็นเคพีไอ 17 ตัว ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ที่คนใน
องค์กรต้องเดินตาม

ขณะเดยีวกนัยงัมกีารขบัเคลือ่นกจิกรรมเพือ่พฒันาสงัคม
และคุณภาพชีวิตครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงการส่งเสริม
อาชีพชุมชน
 
“เราเป็นกลุม่โรงงานทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณชมุชน หวัใจส�าคญัของ
การด�าเนนิงานอย่างหนึง่ คอื การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมของ
ชุมชนโดยรอบ เราถือคติว่า ชุมชนอยู่ได้ โรงงานอยู่ได้”

“ผสานความรบัผดิชอบต่อสงัคม และความใส่ใจสิง่แวดล้อม
ในการด�าเนนิธุรกิจ สู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน” เป็นหนึง่ในพนัธกจิ
หลกัของ PTTGC ไม่ว่าจะเป็นการกล้าลงทนุใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยที่สุด ดีที่สุด เพื่อลดผลกระทบกับชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สามารถด�าเนิน
ธุรกิจภายใต้สภาวะผันผวน มีการต้ังเป้าหมายการเจริญ
เติบโตในอนาคต โดยรักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจ 

สิ่งแวดล้อม 

โครงการกระสอบพลาสติกแบบมีปีกรับมือภัย
ดินถล่ม ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิชัยพัฒนา 
โดยใช้เม็ดพลาสติก InnoPlus ชนิด HDPE 
ของ PTTGC มาผลิตกระสอบที่มีความเหนียว 
ทนทานกว่ากระสอบทั่วไป

เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน Luffala Project 
โดยใช้ศกัยภาพด้านนวตักรรมและเทคโนโลยใีน
องค์กร ให้ความรูแ้ละค�าปรกึษาการผลติสบูผ่สม
สารสกดัสมนุไพรธรรมชาตใินท้องถิน่และใยบวบ
แก่ชุมชนในจ.ระยอง จนได้เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ 
“ลฟุฟาลา” ซึง่ใช้กลเีซอรนีธรรมชาตเิกรดพรเีมียม 
ที่ผลิตจากน�้ามันปาล์มโดยกลุ่มบริษัท PTTGC

สุขภาพ

โครงการนวตักรรมเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติส�าหรบั
ผู้ทุพพลภาพ โดยคิดค้นและน�าเอานวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของกลุ่ม 
PTTGC น�ามาใช้ผลิตขาเทียมและชิ้นส่วนกาย
อุปกรณ์ คุณภาพดี ราคาถูกกว่าน�าเข้า 

สังคม 

โครงการถังน�้าสะอาด InnoPlus โดยสนับสนุน
เม็ดพลาสติก InnoPlus เกรดพิเศษท่ีผลิตได้
รายเดียวในประเทศ มาผลิตถังน�้าสะอาด แก้
ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน�้าดื่ม
สะอาดทั่วประเทศ
 
การศึกษา 

โครงการจดัตัง้สถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยอง และโรงเรยีนวทิยาศาสตร์ระยอง ร่วมกบั
บรษิทัในกลุม่ปตท.เพือ่เป็นสถาบนัการศกึษาด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีผ่ลิตนกัวจัิยชัน้แนวหน้า 
ให้กับประเทศไทย

นวัตกรรม

เพื่อสังคมของ 

PTTGC
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สุพัฒนพงษ์ เล่าว่า การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ส�าคัญต่อการ
สร้างและรักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจเคมีภัณฑ์
เพื่อให้ธุรกิจของบริษัท เติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วย
การก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์และ
เทคโนโลยีระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว รวมถงึ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง 
 
ในปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้กว่า 11,000 ล้าน
บาท ที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น (High-Value Product 
หรือ HVP) ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ วัสดุก่อสร้างและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และในปี 2558 PTTGC มีเป้าหมาย
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ HVP เพิ่มขึ้นอีก 15 ผลิตภัณฑ์ 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่
ของประเทศไทยที่ด�าเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร 
เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน ด้วยก�าลังการผลิต
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์รวม 8.75 ล้านตนัต่อปี และมกี�าลงัการกลัน่
น�า้มนัดบิและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวนั ถอืเป็นบรษิทั
ปิโตรเคมขีนาดใหญ่ทีส่ดุในภูมภิาคอาเซยีนและเป็นบริษทัชัน้น�าใน
เอเชยีทีใ่ห้ความส�าคัญต่อการลงทนุเพือ่ขยายธรุกจิสูธ่รุกจิเคมีภัณฑ์
ชนิดพิเศษ (Specialties Chemicals) และ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมี
เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemicals)

ผู้น�าปิโตรเคมีอาเซียน 

 
ด้านธุรกิจ Green Business หรือเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท 
ยงัได้รุกสู่การด�าเนินธุรกจิด้านไบโอพลาสตกิและเคมชีีวภาพ โดยการ
เข้าไปถือหุ้นในบริษัทผู้ผลิตไบโอพลาสติกในสหรัฐอเมริกา เพื่อจะน�า
เทคโนโลยดีงักล่าวมาขยายฐานการผลติในเอเชยี โดยเฉพาะประเทศไทย
ที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 
ไบโอพลาสตกิและเคมชีวีภาพ ซึง่จะเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ของวตัถดุบิจาก
ภาคเกษตรกรรมและยกระดบัรายได้ของเกษตรกรไทย นบัเป็นแรงผลักดนั 
ส�าคัญของการพัฒนา 

ขณะทีโ่ครงการ “ฟ้ืนป่า รกัษ์น�า้ เขาห้วยมะหาด” เป็นหน่ึงในโครงการเพือ่
สิ่งแวดล้อมที่ท�าให้ PTTGC ได้รับรางวัล Global Energy Awards 
จาก Platts ผู้น�าในการบริการด้านเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
พลงังาน จากแนวคดิการบรูณาการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพที่เน้นให้ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ จนสามารถสร้างความยั่งยืน
ให้กบัระบบนเิวศ และเพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพบนพ้ืนท่ีเขาห้วย
มะหาดอย่างเป็นรูปธรรม

ทัง้หมดนี ้เพือ่ผสานความรบัผดิชอบต่อสงัคม และความใส่ใจสิง่แวดล้อม
ในการด�าเนนิธรุกจิ สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื ตามพนัธกจิทีอ่งค์กรปิโตรเคมี
สายพันธุ์ไทยนี้ยึดตลอดมา

อีก 10 ปีจากนี้ เราตั้งเป้าหมายเพื่อจะมีผลงานวิจัยที่สามารถสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ ใหม่สร้างรายได้แก่บริษัท ปีละ 59,000 ล้านบาท 

หรือประมาณ 10% ของรายได้รวมของบริษัท

 
“PTTGC มีนโยบายลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
มากกว่า 3% ของก�าไรสทุธแิต่ละปีและจะขยายความ
ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยใน
ระยะเวลาอีก 10 ปีจากนี้ เราตั้งเป้าหมายเพื่อจะม ี
ผลงานวจิยัทีส่ามารถสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ใหม่สร้าง
รายได้แก่บรษิทั ปีละ 59,000 ล้านบาท หรอืประมาณ 
10% ของรายได้รวมของบริษัท”

“µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ  21 ÇÑ¹¢Í§¡ÒÃ Ñ́̈ §Ò¹ ÁÕ»ÃÐªÒª¹ 
·Ñé§ä·ÂáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·ÈãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¼ÅÔµÀÑ³±�ÊÔ¹¤ŒÒ    
¢Í§ä·Â ÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ§Ò¹·Ñé§ËÁ´ 74,872 ¤¹ ÂÍ´¢ÒÂ          
áÅÐÂÍ´ÊÑè§«×éÍ ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ à»š¹à§Ô¹ 20,371,548 ºÒ· 
«Öè§à»š¹ä»µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ 
ª‹Í§·Ò§¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂÊÔ¹¤ŒÒãËŒ¡Ñº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ÇÔÊÒË¡Ô¨ 
ªØÁª¹ µÅÍ´¨¹ OTOP-SMEs ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹µ‹Í 
ÊÔ¹¤ŒÒÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â ·Õ è¼‹Ò¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¨Ò¡Í´Õµ             
¨¹¶Ö§»̃¨ Ø̈ºÑ¹ÊÙ‹Í¹Ò¤µ Œ́ÇÂ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ áÅÐà¾×èÍ¤×¹¤ÇÒÁÊØ¢ 
ãËŒ¡Ñº»ÃÐªÒª¹´ŒÇÂ¡ÒÃàÅ×Í¡«×éÍÊÔ¹¤ŒÒÍØ»âÀ¤ ºÃÔâÀ¤ 
·Õè̈ Óà»š¹¨Ò¡âÃ§§Ò¹ 

  §Ò¹ “ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ¢Í§¢ÇÑÞá´‹áÁ‹             
·Õ è¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹Ã‹ÇÁ   

¨Ñ´¢Öé¹ ä´ŒÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨áÅÐ·ÓãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�µ‹Í 
»ÃÐà·ÈªÒµÔã¹·Ø¡ÁÔµÔ µÑé§áµ‹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊÔ¹¤ŒÒÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ 
ä·ÂãËŒà»š¹·ÕèÃÙŒ̈ Ñ¡ÁÒ¡¢Öé¹ ÁÔµÔ¢Í§¡ÒÃ¡ÃÐµØŒ¹àÈÃÉ°¡Ô̈ ¢Í§ 
»ÃÐà·Èä·Âã¹ÃÐ Ñ́ºªØÁª¹ãËŒ¡ŒÒÇÊÙ‹¡ÒÃà»š¹ Ø̧Ã¡Ô̈  â´Â¡ÒÃ 
¤Ñ́ ÊÃÃÊÔ¹¤ŒÒ Ṍ ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾¨Ò¡¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 
ÁÒ¨ÓË¹‹ÒÂÊÙ‹¼ÙŒºÃÔâÀ¤â´ÂµÃ§ ÁÔµÔ¢Í§¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ 
ã¹µÑÇÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�¢Í§ä·Â·Õè¨ÐÂ¡ÃÐ´Ñºã¹¡ÒÃ 
ÊÃŒÒ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÁÕà»‡ÒËÁÒÂ 
ÊÙ‹µÅÒ´ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ã¹Í¹Ò¤µ·Õè 
ÊÓ¤ÑÞ ¤×ÍÁÔµÔ¢Í§¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊØ¢ 
ãËŒ¤¹ã¹ªÒµÔà¹×èÍ§ã¹à·È¡ÒÅÇÑ¹áÁ‹ 
µÅÍ´·Ñé§à ×́Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á

กระทรวงอุตสาหกรรม เผยยอดช็อปงาน 
“อุตสาหกรรมสรางสรรค ของขวัญแดแม” 21 วัน  กวา  20  ลานบาท

เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ และสินคาอุปโภค-บริโภค ครองแชมปสินคาขายดีตลอดงาน
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“µÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ  21 ÇÑ¹¢Í§¡ÒÃ Ñ́̈ §Ò¹ ÁÕ»ÃÐªÒª¹ 
·Ñé§ä·ÂáÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·ÈãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¼ÅÔµÀÑ³±�ÊÔ¹¤ŒÒ    
¢Í§ä·Â ÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ§Ò¹·Ñé§ËÁ´ 74,872 ¤¹ ÂÍ´¢ÒÂ          
áÅÐÂÍ´ÊÑè§«×éÍ ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ à»š¹à§Ô¹ 20,371,548 ºÒ· 
«Öè§à»š¹ä»µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ 
ª‹Í§·Ò§¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂÊÔ¹¤ŒÒãËŒ¡Ñº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ÇÔÊÒË¡Ô¨ 
ªØÁª¹ µÅÍ´¨¹ OTOP-SMEs ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹µ‹Í 
ÊÔ¹¤ŒÒÀÙÁÔ»˜ÞÞÒä·Â ·Õ è¼‹Ò¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¨Ò¡Í´Õµ             
¨¹¶Ö§»̃¨ Ø̈ºÑ¹ÊÙ‹Í¹Ò¤µ Œ́ÇÂ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ áÅÐà¾×èÍ¤×¹¤ÇÒÁÊØ¢ 
ãËŒ¡Ñº»ÃÐªÒª¹´ŒÇÂ¡ÒÃàÅ×Í¡«×éÍÊÔ¹¤ŒÒÍØ»âÀ¤ ºÃÔâÀ¤ 
·Õè̈ Óà»š¹¨Ò¡âÃ§§Ò¹ 

  §Ò¹ “ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ¢Í§¢ÇÑÞá´‹áÁ‹             
·Õ è¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹Ã‹ÇÁ   

¨Ñ´¢Öé¹ ä´ŒÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨áÅÐ·ÓãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�µ‹Í 
»ÃÐà·ÈªÒµÔã¹·Ø¡ÁÔµÔ µÑé§áµ‹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊÔ¹¤ŒÒÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ 
ä·ÂãËŒà»š¹·ÕèÃÙŒ̈ Ñ¡ÁÒ¡¢Öé¹ ÁÔµÔ¢Í§¡ÒÃ¡ÃÐµØŒ¹àÈÃÉ°¡Ô̈ ¢Í§ 
»ÃÐà·Èä·Âã¹ÃÐ Ñ́ºªØÁª¹ãËŒ¡ŒÒÇÊÙ‹¡ÒÃà»š¹ Ø̧Ã¡Ô̈  â´Â¡ÒÃ 
¤Ñ́ ÊÃÃÊÔ¹¤ŒÒ Ṍ ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾¨Ò¡¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 
ÁÒ¨ÓË¹‹ÒÂÊÙ‹¼ÙŒºÃÔâÀ¤â´ÂµÃ§ ÁÔµÔ¢Í§¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàª×èÍÁÑè¹ 
ã¹µÑÇÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±�¢Í§ä·Â·Õè¨ÐÂ¡ÃÐ´Ñºã¹¡ÒÃ 
ÊÃŒÒ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÁÕà»‡ÒËÁÒÂ 
ÊÙ‹µÅÒ´ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ã¹Í¹Ò¤µ·Õè 
ÊÓ¤ÑÞ ¤×ÍÁÔµÔ¢Í§¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊØ¢ 
ãËŒ¤¹ã¹ªÒµÔà¹×èÍ§ã¹à·È¡ÒÅÇÑ¹áÁ‹ 
µÅÍ´·Ñé§à ×́Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á

กระทรวงอุตสาหกรรม เผยยอดช็อปงาน 
“อุตสาหกรรมสรางสรรค ของขวัญแดแม” 21 วัน  กวา  20  ลานบาท

เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ และสินคาอุปโภค-บริโภค ครองแชมปสินคาขายดีตลอดงาน
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