
ปลุกพลัง

นักรบ SMEs

ขับเคล�อนเศรษฐกิจไทย

The Cool

แบรนดไทย

เจาธุรกิจความเย็น

มิตรผล
รุกสูอนาคต

ดวย R&D

อาทิตย วุฒิคะโร

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจ�กายน-ธันวาคม 2558

Cover_Final.pdf   1   11/26/15   16:18

P01-56����������������03.indd   1 7/1/2559   14:40:53



Ê¶ÒºÑ¹ÍÒËÒÃ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
2008 «.ÍÃØ³ÍÁÃÔ¹·Ã� 36 ¶.ÍÃØ³ÍÁÃÔ¹·Ã� á¢Ç§ºÒ§ÂÕè¢Ñ¹ à¢µºÒ§¾ÅÑ´ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10700
â·Ã : 0-2886 8088 â·ÃÊÒÃ : 0-2883 5854  www.nfi.or.th

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ad_the_pride_of_thailand.pdf   1   22/7/2558   18:03:49

P01-56����������������03.indd   2 7/1/2559   14:40:55



ExEcutivE talks

ธุรกิจเอสเอ็มอีแม้จะไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยไม่ใช่น้อย  
โดยปัจจุบันจ�านวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีมากถึง 2.76 ล้านราย หรือคิดเป็น 99% ของวิสาหกิจทั้งหมด มีสัดส่วน
ต่อจีดีพีถึง 37%

ภายใต้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจะพบว่า เอสเอ็มอีเป็นผู้ผลิตที่ผู้บริโภคน�าผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยตรง  
รวมถึงยังเป็นห่วงโซ่อุปทานที่ส�าคัญในหลายอุตสาหกรรมทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  
เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมส่งออกส�าคัญที่น�าเงินตราเข้าประเทศ 

เอสเอ็มอีจึงเปรียบเสมือน “ยักษ์เล็ก” ที่ทุกรัฐบาลให้ความส�าคัญ

อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพอันจ�ากัดของเอสเอ็มอี ท�าให้ด�าเนินงานภายใต้ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจเป็นไปด้วย
ความยากล�าบาก ภาครัฐจึงเร่งให้ความช่วยเหลือภายใต้ยุทธศาสตร์ “ขับเคลื่อน SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เฟส 

เฟสแรก เป็นการให้ “เงินทุน” ผ่านมาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน การคลัง และมาตรการด้านภาษี ซึ่งเป็นการ  
“ต่อลมหายใจ” ให้เอสเอ็มอีมีสายป่านเพียงพอที่จะด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

แต่ที่ส�าคัญกว่านั้นคือ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวด้วยการติด “อาวุธทางปัญญา” เพราะ
หลายปัญหาที่ผู้ประกอบการคิดว่าแก้ได้ด้วยการลงทุนใหม่ แต่แท้จริงเป็นปัญหา “เส้นผมบังภูเขา” ที่เกิดจากการ
บริหารจัดการการผลิต และทรัพยากร ซึ่งการติดอาวุธทางปัญญาสามารถแก้ปัญหาให้ธุรกิจได้ในระยะยาว 

ในเฟสที่สอง จึงเป็น “มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเอสเอ็มอี” ซึ่งให้ความส�าคัญทั้งผู้ประกอบการ
เดิม โดยจะต้องแก้ปัญหาการด�าเนินงานเชิงลึก เพื่อให้ธุรกิจพลิกฟื้นและเติบโต 

รวมทัง้การป้ันผูป้ระกอบการหน้าใหม่เชงิสร้างสรรค์ หรอืกลุม่สตาร์ทอพั เป็นการสร้างนกัรบใหม่ เพือ่เป็นก�าลงัส�าคญั 
ให้กับเศรษฐกิจในอนาคต 

ความช่วยเหลือทั้ง 2 เฟส เป็นอภิมหาโปรเจคท์ส�าหรับเอสเอ็มอี ด้วยมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 2 แสนล้านบาท 
และต้องท�างานอย่างบูรณาการกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น 
เจ้าภาพในการประสานสิบทิศ

การเพิม่ขีดความสามารถในท้ัง 2 มิติ จึงเป็นการปลุกพลัง “ยักษ์เล็ก” เอสเอม็อใีห้เข้มแขง็ เกดิเงินหมุนเวยีนในระบบ
เศรษฐกจิ นอกจากจะไม่กระทบกบัการจ้างงานแล้ว ยงัเป็นพลงัส�าคัญให้กงล้อเศรษฐกจิหมุนต่อไปได้อย่างไม่สะดดุ 
อีกด้วย

ทีมงานวารสารอุตสาหกรรม
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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

11
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in thE World

จากนี้ต่อไป จีนจะมุ่งหน้าสู่การ “ปฏิวัตินวัตกรรม” ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสินค้าและบริการรูปแบบ

ใหม่ๆ หวือหวา และสร้างสรรค์ล�า้หน้ามาให้ประชาคมโลกได้ชื่นชม

กับ Made in China 2025

สมองกล 

และหุ่นยนต์

กบัดกั “สนิค้าราคาถกู” ก�าลงัท�าให้จนีสะดดุ รฐับาลจนีจงึต้องเร่งหาทาง
แก้ไขก่อนจะถูกทั่วโลกตีตราให้ Made in China เป็นสินค้าด้อยค่า 
ราคาถูก

ล่าสุด รัฐบาลจีนประกาศกร้าวเร่งขยับภาพอุตสาหกรรมจีนสู่ความ
เป็นยักษ์ใหญ่ไฮโซ เพิ่มความพรีเมียมเข้าไปในทุกกระบวนการผลิต 
พร้อมเปิดยุทธศาสตร์ใหม่เมื่อกลางปี 2015 ภายใต้สโลแกน Made 
in China 2025 

ภายในอีก 10 ปีเราจะได้เห็นโฉมหน้าอุตสาหกรรมแบบใหม่ในจีน 
อุตสาหกรรมที่จะเต็มไปด้วยนวัตกรรมทางความคิดที่ทันสมัย และ 
“รักษ์โลก” และจีนตั้งเป้าจะก้าวขึ้นมาเป็น ผู้น�าอันทรงพลังในด้านการ
ผลิตของโลก ในปี 2025

ภาพ : www.china.org.cn

ภาพ : www.china.org.cn

ภาพ : www.chinadaily.com.cn
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ด้วยยุทธศาสตร์เดียวกันน้ี จากน้ีไป รัฐบาลจีนจะเปิดไฟเขียวให้การ
สนบัสนนุอย่างเต็มท่ีกับผูป้ระกอบการท่ีต้องการลงทนุในธรุกจิประเภท
ฮาร์ดแวร์ และหุ่นยนต์ 

ภายใต้นโยบาย Made in China 2025 อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์
ถือเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่รัฐบาลจีนเปิดไฟเขียวอย่างเต็มที่ อัลริช 
สปิสฮอฟเฟอร์ ผู้บริหารของ ABB ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมขนาดใหญ่
ของสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวว่า หุ่นยนต์ตัวล่าสุดของจีนนั้นสามารถยก
ระดบัการท�างานในปัจจบุนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะมคีวามสามารถ
ในการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย โดยก�าจัดขั้นตอนของการยกวัตถุ 
ที่มีขนาดใหญ่และมีน�้าหนักมากไปได้ โดยอาศัยหุ่นยนต์เข้ามาเป็น 
ผู้ช่วย

วิศวกรที่ท�างานในโรงงานผลิตของ ABB ในประเทศจีนเองก็ร่วมกัน
พฒันาหุน่ยนต์มงักร ส�าหรบัใช้กบัการประกอบชิน้ส่วนคอมพวิเตอร์ ซึง่
หุ่นยนต์ผูช่้วยน้ีขายดเีป็นเทน�า้เทท่าไปยงัอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องทัว่โลก 

อีกหนึ่งตัวอย่างแห่งความส�าเร็จ คือ การพัฒนาหุ่นยนต์ชื่อ “ยูมิ” มี
ประสทิธภิาพการท�างานด้วยแขนอเิล็กทรอนกิส์ 2 แขน สามารถท�างาน
ทดแทนมนษุย์ได้ในภาคการผลติ ซึง่จะลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิอบุตัเิหตุ
ของคนงาน ขณะทีก่ารท�างานยงัละเอยีดไม่ต่างจากมนษุย์ อย่างเช่นการ
ตรวจสอบข้อบกพร่องในสินค้าก่อนที่จะถูกส่งไปบรรจุและจ�าหน่าย

เทรี กูว์ ผู้บริหารบริษัท ฟอกซ์คอนน์ กล่าวว่า ภายในอีกไม่เกิน 5 ปี 
ภาคการผลิตที่เคยใช้แรงงานมนุษย์ในจีนกว่า 30% จะถูกแทนท่ีด้วย
หุ่นยนต์ และคนจะก้าวขึ้นไปท�างานในเชิงกลยุทธ์ งานท่ีสิ่งประดิษฐ์
ยังทดแทนมนุษย์ไม่ได้ ในขณะที่บริษัทผู้คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่
ส่วนใหญ่จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มหันมาสร้างหุ่นยนต์เป็น
ของตัวเองกันมากขึ้น

ถงึแม้ในรอบหลายปีท่ีผ่านมา อตัราค่าจ้างแรงงานในจนีจะเพ่ิมสูงขึน้กว่า
ค่าแรงของหลายๆ ประเทศ แต่จนียงัคงรกัษาอนัดบัหนึง่ของความเป็น
ดนิแดนทีน่กัลงทนุหมายตามอง ด้วยอตัราการเตบิโตของจดีพีใีนระดบั
ที่น่าพอใจอยู่ที่ 6-7% และจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนถึงปี 2025

แต่จีนก�าลังจะเปลี่ยนบทบาทความยิ่งใหญ่จากเชิงปริมาณสู่ความเป็น
เจ้าแห่งความคิด เป็นแผ่นดินแห่งนวัตกรรม 

ไลแอม เคย์ซย์ี ผูป้ระกอบการชาวไอรชิทีผ่จญภยัอยู่
ในแผ่นดนิจนีมากกว่า 2 ทศวรรษเชือ่ว่า จากนีต่้อไป 
จนีจะมุง่หน้าสูก่าร “ปฏวิตันิวตักรรม” ซึง่จะส่งผลให้ 
เกิดสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ หวือหวา และ
สร้างสรรค์ล�้าหน้ามาให้ประชาคมโลกได้ชื่นชม ซ่ึง
ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวสินค้าเท่านั้น แต่ค�าว่า 
“นวตักรรม” ตามบทบญัญตัเิศรษฐกจิใหม่ของจนีนัน้จะ 
รวมไปถึงทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

เคิร์ก หยาง จากธนาคารบาร์เคลย์ เชื่อว่า ภาคการ
ผลิตของจีนจะก้าวข้ามอดีตของ Made in China 
ที่ทั่วโลกรู้สึกสะพรึง ไปสู่ “Made by China” ปฐม
บทใหม่ของการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผนวกเข้า
กับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและความสะอาดของ
โลกเข้าด้วยกัน

หากการตั้งธงของจีนที่ให้นวัตกรรมเป็นตัวน�า เพื่อ
เพิ่ม “คุณค่า” และ “มูลค่า” ให้กับสินค้าที่ผลิตจาก
ประเทศจีนส�าเร็จได้ คู่แข่งทั้งหลายคงต้องสะท้าน
ไปอีกหลายค�ารบทีเดียว

ทีม่า : http://www.economist.com/news/special-report/21663332-

chinese-manufacturing-remains-second-none-still-made-china

รัฐบาลจีนจะเปิดไฟเขียวให้การสนับสนุน

อย่างเต็มที่กับผู้ประกอบการที่ต้องการ

ลงทุนในธุรกิจประเภทฮาร์ดแวร์ และหุ่นยนต์

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศประกาศให้ 10 อุตสาหกรรม
ของจีนเดินหน้าน�าร่องโครงการ Made 
in China 2015 โดยจะให้การส่งเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีส่วนแบ่ง
ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมจีน 
สูงที่สุด ได้แก่ 
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
• เครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ท่ีควบคุม 
 ด้วยคอมพิวเตอร์ 
• อุปกรณ์ทางอวกาศ 
• วิศวกรรมและการขนส่งทางทะเล 
• อุปกรณ์รางขั้นสูง 
• ยานยนต์พลังงานทดแทน 
• อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
• วัสดุขั้นสูง
• อุปกรณ์ทางการแพทย์และยาชีวภาพ

10 อุตสาหกรรมน�าร่อง
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hotspot citiEs

เวียดนาม หนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่ก�าลังเป็นท่ีจับตามองของนักลงทุนต่างชาติ ด้วยศักยภาพท่ีแข็งแกร่งท้ังด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงต่อเนื่องจนถูกขนานนามว่า 
“เสือตัวใหม่แห่งอาเซียน” 

โดยเวียดนามมีชายแดนติดกับประเทศจีนเป็นระยะทางยาวถึง 1,281 กิโลเมตร และมีพรมแดนติดกับสปป.ลาว 
และกัมพูชา จึงมีศักยภาพในการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระหว่างอาเซียนและจีน 

ศักยภาพและการเติบโต

เศรษฐกจิของเวยีดนามขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2557 มมีลูค่า 186.05 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั ขยายตวัร้อยละ 
5.98 ส่วนในปี 2558 ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ว่า จะขยายตวัร้อยละ 6.20 ซึง่รฐับาลเวยีดนามมคีวามพยายามให้เศรษฐกจิ
บรรลุเป้าหมายการขยายตัวดังกล่าวโดยได้ปรบัปรงุบรรยากาศการลงทุน อ�านวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาการ
ผลิตและการประกอบธุรกิจ ยกระดับผลผลิต ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ เน้น
การบริหารเพื่อค�้าประกันความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค

อีกหนึ่งปัจจัยที่ดึงดูดการค้าการลงทุนในเวียดนาม คือ การเข้าร่วมอยู่ในความตกลงหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Paci ic Strategic Economic Partnership 

Agreement : TPP)

เวียดนาม..

เสือตัวใหม่แห่งอาเซียน

ภาพ : http2pat.com20100115modern-day-vietnam
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ด้านการลงทุนของเวียดนามมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการสนับสนุนของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยในปี 2557 มีจ�านวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจ�านวน 1,843 โครงการ มูลค่าเงิน
ลงทุน 21,922 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ เกาหลีใต้ รองลงมาคือ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ 
ส่วนการลงทุนของไทย ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 10 มีการลงทุน 397 โครงการ 
มูลค่ารวม 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 ประเทศ การลงทุนสะสม 2531 - 2557 การลงทุนในปี 2557

 จ�านวนโครงการ ทุนจดทะเบียน(ล้านUS$) จ�านวนโครงการ ทุนจดทะเบียน(ล้านUS$)

1) เกาหลีใต้ 4,190 37,726.30 588 7,705.00

2) ญี่ปุ่น 2,531 37,334.50 101 1,228.90

3) สิงคโปร์ 1,367 32,936.90 119 2,892.70

4) ไต้หวัน 2,387 28,468.50 342 2,299.00

5) หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 551 17,990.00 29 790.4

6) ฮ่องกง 883 15,603.00 112 3,036.40

7) สหรัฐอเมริกา 725 10,990.20 43 309.6

8) มาเลเซีย 489 10,804.70 36 388.4

9) จีน 1,102 7,983.90 112 497.1

10)  ไทย 379 6,749.20 41 232.8

อื่นๆ 3,164 46,128.80 320 2,541.90

รวม 17,768 252,716.00 1,843 21,922.00

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในเวียดนามจ�าแนกตามประเทศผู้ลงทุน

ที่มา : GENERAL STATISTICS OFFICE of VIETNAM (2015) รวบรวมโดยโครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับ

ประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งน้ีรายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันปี 2558 คาดว่าจะอยู่ที่ 2,234 ดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่ม
ขึ้นจาก 1,896 และ 2,064 ในปี 2556 และ 2557) ส�าหรับ
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 7.36% (2557) และคาดว่าจะอยู่
ที่ 7.67% ในปี 2558

อีกหนึ่งปัจจัยท่ีดึงดูดการค้าการลงทุนในเวียดนาม คือ 
การเข้าร่วมอยูใ่นความตกลงหุน้ส่วนยทุธศาสตร์เศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Paci ic Strategic Economic 
Partnership Agreement : TPP) ซึ่งมีประเทศสมาชิก 
12 ประเทศประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี 
ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ สหรัฐ 
และเวียดนาม 

ทัง้นี ้คาดว่าการเข้าร่วมในความตกลงดงักล่าวจะส่งผลให้
เวียดนามได้รับประโยชน์ในเร่ืองการเพิม่ปรมิาณการค้าการ
ลงทนุ เนือ่งจากประเทศเวยีดนามยงัไม่มข้ีอตกลงทางการ
ค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับกลุ่มประเทศ TPP มาก่อน และจะ 
ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามโดย
เฉพาะในอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มของเวียดนาม  

ภาพ : AFP
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รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจในระดับโลกจะสามารถใช้
ประโยชน์จากทีต่ัง้ของเวยีดนาม ซึง่อยูใ่กล้กบัจนี และ
นักลงทุนต่างชาติซึ่งพยายามหาประเทศที่จะเข้าไป
ลงทุนเพื่อเลี่ยงปัญหาต้นทุนซึ่งสูงขึ้นด้วย

โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม

1) อุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลแปรรูป
ปัจจุบันประเทศเวียดนามเป็น 1 ใน 10 ของประเทศ
ผูส่้งออกอาหารทะเลแปรรปูรายใหญ่ของโลกมตีลาด
คู่ค้าส�าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
แคนาดาและออสเตรเลยี ประกอบกบัความต้องการ
สินค้าอาหารแปรรูปของเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มสูง
ขึ้น ด้วยจ�านวนประชากรเวียดนามประมาณ 90 ล้าน
คน ถอืว่าเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการไทยท่ีมคีวาม
เชีย่วชาญและมศีกัยภาพในการด�าเนนิธรุกจิประเภท
นี้ ซึ่งเวียดนามขาดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย

2) อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
การส่งออกเสื้อผ้าของเวียดนามเป็นอุตสาหกรรมที่
สร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศกว่า 21.09 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2557 เป็นอันดับสองรองจากสินค้ากลุ่ม
โทรศัพท์มือถือ ขณะที่ผู้ประกอบการไทยมีจุดอ่อน
ในเรื่องสิทธิพิเศษด้านภาษีส�าหรับการผลิตเพื่อการ 
ส่งออกภายใต้ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมถงึ 
ค่าจ้างแรงงาน ซึ่งสูงกว่าเวียดนามเป็นอย่างมาก 

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

• ยกเว้นภาษีน�าเข้าวัตถุดิบ ซึ่งใช้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
ภายในเวลาไม่เกนิ 270 วนั นับต้ังแต่วนัทีน่�าเข้าวตัถดุบิ 
รวมถึงสิ่งทอและเสื้อผ้าส�าเร็จรูป ซึ่งเป็นสาขาการผลิต
เพื่อการส่งออก

• ส่งผลก�าไรกลับประเทศได้อย่างเสรี
• อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างชาติส�าหรับธุรกิจทั่วไป 

เป็นอัตราเดียวที่ร้อยละ 25 (Flat Rate) เช่นเดียวกับ
ชาวเวียดนาม 

• สทิธใินการจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้าและทรพัย์สนิ
ทางปัญญาในเวียดนาม เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

• ยกเลิกระบบสองราคา เช่น การคิดค่าสาธารณูปโภคใน
อัตราที่เท่าเทียมของต่างชาติและชาวเวียดนาม 

• การลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคล โดยเกบ็ภาษีในอตัรา
ร้อยละ 10-20 จากอตัราปกตร้ิอยละ 25 ขึน้อยูก่บัเงือ่นไข
ของแต่ละกิจการ 

• สิทธิในการได้รับยกเว้นจากการเก็บภาษีซ้อน
• สิทธิในการใช้ที่ดินในลักษณะสัญญาเช่าระยะยาว โดย

เสียค่าธรรมเนียมในการใช้ที่ดิน และได้รับสิทธิในการ
ใช้ที่ดินสูงสุด 50 ปี หรืออาจขยายถึง 70 ปี หากเป็น
โครงการลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ 

• อตัราภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาของชาวต่างชาตทิีพ่�านกั
ในเวียดนามเกนิ 183 วนัตอ่ปี ได้รบัสิทธเิสียภาษเีงนิได้
บคุคลธรรมดาเป็นอตัราเดยีวกบัชาวเวยีดนามแบบอตัรา
ก้าวหน้า หากไม่ไดพ้�านกัอยูใ่น เวยีดนาม หรอืพ�านกัไม่
เกนิ 183 วนั เสยีภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาในอตัราเดยีว 
คือร้อยละ 20 

• สิทธิในการจ้างแรงงานต่างชาติ โดยต้องเป็นไปตาม
กฎหมายแรงงานของเวียดนาม 

• สิทธปิระโยชน์พเิศษอืน่ๆ หากมกีารลงทนุในเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ

สทิธปิระโยชน์ของนกัลงทนุต่างชาตใินเวยีดนาม

3) อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป
เวยีดนามเป็นประเทศทีม่พีืน้ฐานการเกษตรกรรมใกล้เคยีงกบัประเทศไทย 
ประกอบกับสัดส่วนการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา 
(2548 - 2557) มาจากภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 19.1 หรือมูลค่า 33.7 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 ด้วยปัจจัยพื้นฐานของเวียดนาม และ
ศกัยภาพในการแปรรปูสนิค้าเกษตรของผูป้ระกอบการไทย ซึง่มีความ
สามารถในด้านการใช้เทคโนโลยกีารผลติขัน้สงู และการจดัการด้านการ
ตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ อตุสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรปูจงึเป็นอีก
หนึง่อตุสาหกรรมทีม่โีอกาสส�าหรบัผูป้ระกอบการหรอืนกัลงทนุส�าหรบั
การเข้าไปลงทุนในเวียดนาม

ภาพ : www.intrepidtravel.com
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เปิดฉากแล้วอย่างเข้มข้นส�าหรับปฏิบัติการหมุนวงล้อ
เศรษฐกิจไทยด้วยพลังของ “นักรบ SMEs” ซึ่งเป็น
รากฐานส�าคัญของเศรษฐกจิไทยทีม่สีดัส่วนผูป้ระกอบการ 
กว่า 99% ของทัง้ประเทศ ภายหลงัจากรฐับาลระดมสรรพก�าลงั 
ช่วยเหลือเอสเอ็มอีท้ังระบบแบบจัดเต็ม ทั้งมาตรการ 
การเงนิ การคลงั อดัฉดีสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่วงเงนินับแสนล้าน 
และมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวงเงิน
กว่า 5 พันล้านบาท 

ปลุกพลังนักรบ

การมีปัญญา มีความรู้ จะเป็นอาวุธส�าคัญที่สุด

ที่เอสเอ็มอีจะใช้รับมือในสงครามธุรกิจที่มี

การแข่งขันรุนแรง หากมีปัญญาเหมือนมีดาบ

ที่แหลมคมเป็นอาวุธติดตัว ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจ

จะเป็นอย่างไรก็สามารถรับและรุก

ได้อย่างมีกระบวนยุทธ์

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย

SMEs

มาตรการใหม่ท่ีปลกุความหวังของการกระตุน้เศรษฐกจิ
รบัปี 2559 จะปลกุพลงันกัรบเอสเอม็อทีัง้ระบบด้วย
ยุทธวิธีไหน? มีโอกาสอะไรบ้างที่คนท�าธุรกิจตัวเล็ก
ไม่ควรพลาด 

ตดิตามค�าตอบได้จากคย์ีแมนผูรู้ล้กึรูจ้รงิ อดตีลกูหม้อ 
กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรมท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการวางรากฐาน
นโยบายเอสเอม็อมีาตัง้แต่ยคุบกุเบกิ อาทติย์ วฒุคิะโร 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มือประสานสิบทิศ 
ที่ท�างานบูรณาการปลุกพลังนักรบเอสเอ็มอีร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

การเร่งเครื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเอสเอ็มอี 
เปิดฉากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับต้ังแต่เดือนกันยายน
ท่ีผ่านมา จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  
น�าโดยทมีเศรษฐกจิชุดใหม่ รองนายกรัฐมนตร ีสมคดิ  
จาตุศรีพิทักษ์ ที่เน้นให้ความส�าคัญกับเอสเอ็มอี 
รากฐานที่ส�าคัญของเศรษฐกิจไทย 

อาทิตย์ วุฒิคะโร

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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รฐับาลได้เดนิหน้าอนมุตัมิาตรการเพิม่ความช่วยเหลอื 
เอสเอม็อรีะยะเร่งด่วน 2 เฟส เริม่ต้นเฟสแรกทีม่าตรการ
ทางการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา 
ประกอบด้วย 1.โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าวงเงิน 
1 แสนล้านบาท 2.โครงการปรับเงื่อนไขค�้าประกัน 
สนิเชือ่ของบรรษทัประกันสินเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) วงเงนิค�า้ประกนั 1 แสนล้านบาท 3.มาตรการ
ร่วมลงทนุในสตาร์ทอพัเอสเอม็อทีีม่นีวตักรรม 6,000 
ล้านบาท 4.มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�าหรบัเอสเอม็อ ีและ 5.มาตรการเว้นภาษ ี5 ปี ส่งเสรมิ 
ผู้ประกอบการใหม่

ตามมาด้วยเฟส 2 มาตรการเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขันของเอสเอ็มอี เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา 
โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการ
การด�าเนินงานร่วมกับกระทรวงท่ีเก่ียวข้องวงเงิน 
งบประมาณ 5,097.85 ล้านบาท เพือ่ยกระดบัศกัยภาพ
การด�าเนนิธรุกจิของเอสเอม็อใีห้สามารถส่งต่อเพือ่รบั
การสนบัสนนุสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิได้ทนัภายใน
ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งก�าหนดเป้าหมายส่งเสริม 
เอสเอ็มอีปีงบประมาณ 2559 จ�านวน 97,503 ราย 

ปลัดอาทิตย์ กล่าวว่า มาตรการทั้ง 2 เฟสที่ออกมาถือเป็น 
การช่วยเหลอืเอสเอม็ออีย่างเตม็รปูแบบ โดยก๊อกแรกเป็นเรือ่ง
การเงนิการคลงั ก๊อกทีส่องเป็นเรือ่งการเพิม่ขดีความสามารถ 
การแข่งขัน ทั้งสองก๊อกนี้จะเสริมเติมกันและกัน 

“ส่วนแรกคือการเพ่ิมขีดความสามารถของเอสเอ็มอีให้
มีความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ สามารถขอกู้จากสถาบัน
การเงนิได้ ขณะเดยีวกนัในส่วนเอสเอม็อทีีข่อกูม้าแล้ว แต่
จ�าเป็นต้องปรบัตวัฝ่าวกิฤต ิมาตรการเพิม่ขดีความสามารถ
การแข่งขนัตวันีก้จ็ะเข้ามาช่วยเสรมิให้สามารถด�าเนนิธรุกจิ
ได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว” 

ส�าหรบัมาตรการช่วยเหลือเอสเอม็อรีะยะแรกเป็นการ
ผสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัเพ่ือช่วยเหลอื
ด้านสนิเช่ือ และมาตรการด้านภาษ ีแบ่งออกเป็น 5 
มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที ่1 : สนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ 4% วงเงนิ 1 แสนล้าน  
โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่ส�าหรับเอสเอม็อเีพือ่ช่วย
บรรเทาปัญหาการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ ช่วยเสรมิสภาพคล่อง 
ให้เอสเอม็อสีามารถประคองตวัอยูร่อด ด�าเนนิธุรกจิ
ต่อไปได้ โดยธนาคารออมสนิจะให้สนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่
เฉพาะกิจแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่ 
เข้าร่วมโครงการฯ เพือ่ไปปล่อยสนิเชือ่แก่ผูป้ระกอบการ
ในอตัราดอกเบ้ียต�า่ 4% วงเงินรวม 100,000 ล้านบาท 
โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อภายใน 31 
ธนัวาคม 2558

มาตรการที่ 2 : บสย.ช่วยค�า้ประกันให้เอสเอ็มอี
วงเงนิ 1 แสนล้าน 
โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ของบรรษทัประกนัสนิเชือ่ 

เฟสแรก อัดฉีด 5 มาตรการการเงินการคลัง

อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพ่ือช่วยให้เอสเอ็มอีทีข่าด
หลักประกันในการกู้ยืมเข้าถึงแหล่งเงนิได้มากขึน้ มวีงเงนิ
ค�า้ประกนั 100,000 ล้านบาท วงเงนิค�า้ประกนั “ต่อราย” 
สูงสุดไม่เกิน 40 ล้านบาท ระยะเวลาการค�้าประกัน 7 ป ี
โดยรฐับาลจ่ายค่าธรรมเนยีมแทนผูป้ระกอบการในปีแรก
ในอตัรา 1.75% ส�าหรบัปีที ่2-4 รฐับาลจะจ่ายค่าธรรมเนยีม
แทนผู้ประกอบการในอัตรา 1.25%, 0.75% และ 0.25%  
ตามล�าดับ โดยผูป้ระกอบการสามารถรบัค�าขอค�า้ประกนั 
ได้ถึงวนัที ่30 มถุินายน 2559

มาตรการท่ี 3 : กองทุนร่วมลงทุน Start-up SMEs 
6,000 ล้านบาท
มาตรการร่วมลงทนุในสตาร์ทอพัเอสเอม็อทีีม่ศีกัยภาพสงู 
โดยขอความร่วมมือจากธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนา
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME 
Bank) และธนาคารกรงุไทย จ�ากัด (มหาชน) ในการจัดตัง้
กองทนุร่วมลงทนุแห่งละ 2,000 ล้านบาท รวมเป็นเงนิ 6,000 
ล้านบาท เพือ่เป็นแหล่งเงินทนุอกีทางหนึง่ส�าหรับเอสเอม็อี
ทีม่ศัีกยภาพให้สามารถเตบิโตได้ต่อไป
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เฟสที่ 2 เทงบกว่า 5 พันล้าน 

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ SMEs

ปลดัอาทติย์ กล่าวว่า ไม่เพยีงแต่มาตรการการเงนิการคลงั
เพ่ือช่วยให้เข้าถงึแหล่งเงนิทนุเท่านัน้ แต่การแก้ปัญหาเพือ่
ปลุกพลังเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของเศรษฐกิจยัง
จ�าเป็นต้องสร้างความเข้มแขง็ทางธรุกจิควบคูก่นัไปด้วย ผ่าน 
“มาตรการเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัเอสเอม็อ”ี 
ซึ่งจะเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมเอสเอ็มอีในด้านต่างๆ ให้มี
ศกัยภาพ สามารถส่งต่อเพือ่ขอรบัการสนับสนุนสนิเชือ่ต่อ
สถาบันการเงินได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2558 

มาตรการนี ้รฐับาลมอบหมายให้กระทรวงอตุสาหกรรมบรูณาการ 
การท�างานร่วมกบักระทรวงวทิยาศาสตร์ กระทรวงพาณชิย์ 
ส�านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าไปช่วยเหลอืเอสเอม็อใีนด้าน
ต่างๆ จ�านวนทัง้สิน้ 97,503 ราย แบ่งเป็น 4 กลุม่ ประกอบด้วย

1.กลุ่ม Regular SMEs : การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเอสเอม็อ ีซ่ึงได้ประกอบธรุกจิอยูแ่ล้ว วงเงนิ 2,947.07 
ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้ 55,338 ราย โดย
มุ่งเน้นการเพิม่ Productivity และนวตักรรมให้กลายเป็น 

Strong SMEs โดยกระทรวงอตุสาหกรรมจะท�าการ
พฒันาเบือ้งต้นแล้วส่งต่อกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต่อยอดด้านนวัตกรรม หลังจากนั้นจะส่ง
มอบให้กระทรวงพาณิชย์น�าไปสู้ในตลาดทุกระดับ 
และเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง 

2.กลุ่ม New/Start-up Entrepreneurs : การ
สร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวตักรรม 
(New Start Up ) วงเงนิ 408 ล้านบาท คาดว่าช่วยเหลอื 
เอสเอ็มอีได้ 22,715 ราย โดยเน้นการสร้าง “นักรบ 
SMEs ใหม่” ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่ม 
ผูป้ระกอบการในด้านดจิทิลั (Digital Entrepreneur) 
ด้านการค้า (Trading Entrepreneur) และด้านการ
สร้างสรรค์ (Creative Entrepreneur) ทีเ่ป็นธรุกจิ
อนาคตของประเทศ 

3.กลุ่ม Turn-around : การช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่
ประสบปัญหาทางธรุกจิในการปรบัแผนธรุกจิเป็นการ 
เร่งด่วน วงเงิน 630 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลอืเอสเอม็อไีด้ 
17,000 ราย 

มาตรการที ่4 : ลดภาษเีงนิได้นติิบคุคลเอสเอ็มอีเหลอื 10% 
มาตรการลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัผูป้ระกอบการ 
เอสเอ็มอีโดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับ 
ผูป้ระกอบการเอสเอม็อทีีม่กี�าไรสทุธติัง้แต่ 300,001 บาท
ข้ึนไป จากเดิม 15% และ 20% ของก�าไรสุทธิ เป็น 10% 
ของก�าไรสทุธ ิเป็นเวลา 2 รอบระยะเวลาบญัชต่ีอเน่ืองกัน 
ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 
2558 จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและ
เพิ่มขีดความสามารถของเอสเอ็มอีให้สามารถแข่งขันกับ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ได้

มาตรการที ่ 5 : เว้นภาษ ี 5 ปีหนนุผูป้ระกอบการใหม่ 
New Engine of Growth
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New 
Start-up) ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัผูป้ระกอบการ 
เอสเอ็มอีที่ประกอบกิจการที่จดทะเบียนพาณิชย์ระหว่าง 
วนัที ่1 ตลุาคม 2558 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 เป็นเวลา 5 รอบ
ระยะเวลาบญัชต่ีอเนือ่งกนั โดยผูป้ระกอบการเอสเอม็อทีีจ่ะ
ได้รบัสทิธยิกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลต้องมคีณุสมบัต ิดงันี้

(1) เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลกั
ทีม่ศัีกยภาพขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ (New Engine of 
Growth) เช่น กลุม่สนิค้าเกษตรแปรรปู เทคโนโลยี
และนวตักรรมขัน้สงู ดจิิทลั และการวจัิยและพฒันา 
เป็นต้น (2) จะต้องจดแจ้งการขอใช้สิทธิกับกรม
สรรพากร และ (3) ต้องไม่ใช้สทิธยิกเว้นภาษเีงินได้
นติบิคุคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทนุ
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน

ทัง้นี ้ผลของมาตรการการเงินจะส่งผลให้เอสเอม็อมีี
เงนิทนุหมนุเวยีนเพ่ือด�าเนินธุรกจิได้ต่อเนือ่งจ�านวน 
60,000 ราย (วงเงนิสนิเชือ่เอสเอม็อเีฉลีย่ต่อรายอยู่
ที ่ 3.3 ล้านบาท) สามารถรกัษาสภาพการจ้างงานได้
ประมาณ 240,000 คน (เฉลี่ย 4 คนต่อราย) และ
ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบทันที ก่อให้เกิดการ
หมนุเวยีนทางเศรษฐกจิ โดยคาดว่าจะสามารถสร้าง
เงนิทนุหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิได้ประมาณ 1.94 
ล้านล้านบาท ช่วยให้เอสเอม็อมีคีวามเข้มแข็งและเป็น
ตวัจักรส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจไทยต่อไป
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4.กลุ่ม Enabling Business : การสร้างและพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุน วงเงิน 1,112.31 ล้านบาท คาดว่าจะ
ช่วยเหลือเอสเอ็มอีได้ 2,450 ราย

ปลดัอาทติย์ กล่าวว่า ความช่วยเหลอืเอสเอม็อ ี4 กลุม่
ภายใต้มาตรการนี้ใช้วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
5,097.85 ล้านบาท โดยมาจากงบประมาณส่วนเดมิทีม่า
จากการระดมงบด้านเอสเอม็อขีองกระทรวงต่างๆ และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในปีงบประมาณ 2559 มารวมกัน
คดิเป็นวงเงนิ 3,260.68 ล้านบาท และงบประมาณใหม่ 
ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเพิ่มเติมจากรัฐบาล ซึ่งเป็นงบ
ที่ได้มาจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในวงเงิน 1,837.17 ล้านบาท 
 
เทิร์นอะราวด์ เอสเอ็มอี 1.7 หมื่นราย 

ส�าหรบัโครงการแรกภายใต้มาตรการเฟสที ่2 เพิม่ขดี
ความสามารถการแข่งขนั ซึง่เริม่ด�าเนนิการแล้วอย่าง
เร่งด่วน และถอืเป็นการแก้ปัญหาท่ีตรงจดุและโดนใจ
เอสเอ็มอีคือ โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถเอสเอม็อ ี(โครงการ Turn-around 
SMEs) เปิดตัวรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง
คึกคัก เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

มาตรการนี้รัฐบาลใช้งบประมาณ 630 ล้านบาท 
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือเอสเอ็มอีกลุ่มเทิร์นอะราวด ์
17,000 ราย ที่ประสบปัญหาธุรกิจเป็นการเร่ง
ด่วน พลิกฟื้นให้กลับมาด�าเนินธุรกิจ และเติบโต
ข้ึนได้อีกครั้ง แบ่งเป็นการช่วยเหลือเอสเอ็มอี 
ภาคการผลติ 7,000 ราย ซึง่กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม

เป็นหน่วยงานหลกัทีเ่ข้าไปดแูลด้วยงบประมาณ 430 ล้านบาท 
และการช่วยเหลอืเอสเอม็อภีาคการค้าและบรกิาร 10,000 ราย 
ซึง่สสว.เป็นหน่วยงานหลกัเข้าไปดแูลโดยคดัเลอืกเอสเอม็อ ี
จากกลุ่มลูกค้าของธนาคารต่างๆ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

ปลดัอาทติย์ เล่าว่า วธิกีารด�าเนนิงานโครงการนี ้กรมส่งเสรมิ 
อุตสาหกรรมจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปวินิจฉัยปัญหาของ 
ผู้ประกอบการภาคการผลิตที่สมัครเข้ามาจากทั่วประเทศ
เปรยีบเหมอืนการส่งหมอเข้าไปตรวจวนิจิฉยัโรคเพือ่แยกกลุม่ 
การให้ความช่วยเหลือคนไข้แต่ละกลุ่มตามอาการ กรณี
ที่ปัญหาไม่หนักมากถึงกับต้องเข้าห้องผ่าตัดโครงการฯ 
จะส่งผู้เชี่ยวชาญให้ค�าปรึกษา 2-3 man-day 

ส่วนกลุม่ทีว่นิจิฉยัแล้วว่าต้องเข้าไปแก้ปัญหาเชงิลกึ กรณนีี้
จะส่งผูเ้ชีย่วชาญไปให้ค�าปรกึษา 12 man-day ต่อกจิการ 
ส่วนกลุ่มที่มีปัญหาเฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การพฒันาศกัยภาพ อาจจะส่งต่อให้โครงการของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต่อยอดและพัฒนาเอสเอ็มอีในกลุ่มนี้ต่อไป

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายขับเคลื่อนเอสเอ็มอี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
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“โครงการนีเ้กิดขึน้เพ่ือแก้ปัญหาอย่างตรงจดุและเป็นระบบ 
มทีัง้การให้ค�าปรกึษาแนะน�าเบือ้งต้น แนะน�าเชงิลกึ รวมถงึ
จัดท�าแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ การต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม Productivity ใน
การผลิต พร้อมส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อยอด
และพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีพัฒนาด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม กระทรวง
พาณิชย์พัฒนาด้านการตลาด รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น 

เมื่อเอสเอ็มอีที่มีปัญหาสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไป
ได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ย่อมท�าให้เกิดเงิน
หมนุเวยีนในระบบเศรษฐกิจ ไม่กระทบกับการจ้างงาน 
เศรษฐกิจโดยรวมก็จะได้รับผลดีไปด้วย” 

ในฐานะหัวเรือใหญ่ ประธานคณะท�างานโครงการ 
เทร์ินอะราวด์เอสเอม็อ ีปลดัอาทติย์ เล่าว่า โครงการคร้ังน้ี 
ถือได้ว่าเป็นการผนึกก�าลังของหลายหน่วยงานที่มา 
ท�างานบรูณาการกนัเพือ่ส่งต่อความช่วยเหลอืเอสเอม็อี 
อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย 
โดยศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด กระทรวงพาณิชย์ โดย
พาณิชย์จังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอี
แห่งประเทศไทย รวมไปถงึอตุสาหกรรมจงัหวดั ศนูย์ 
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาค และสถาบนัเครอืข่ายภายใต้ 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยจะมีการตั้งคณะท�างาน
เพือ่ประสานการท�างานกนั ทัง้ในระดบัคณะกรรมการ 
โครงการจากผู้แทนกระทรวงอื่นๆ คณะท�างาน
ย่อยของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม และ 
คณะท�างานย่อยระดับจังหวัด

มาตรการ

ปลุกพลัง

SMEs

เฟสแรก : การเงิน การคลัง

1.
สินเชื่อ Soft Loan 

ดอกเบี้ย 4% ต่อปี 

วงเงิน 

1 แสนล้านบาท

3.
กองทุนร่วมลงทุน 

Start up SMEs 

(ออมสิน + กรุงไทย+ 

SME Bank)

6,000 ล้านบาท

2.
บสย.ค�้าประกันสินเชื่อ

วงเงิน 1 แสนล้านบาท

วงเงินสูงสุด 

40 ล้านบาท/ราย

4.
ลดภาษีเงินได้

นิติบุคคล SMEs

เหลือ 10%

เฟสสอง : เพิม่ขดีความสามารถแข่งขนั วงเงนิ 5,097.85 ล้านบาท

1.
พัฒนากลุ่ม Regular 

SMEs 55,338 ราย

วงเงิน 

2,947.07 ล้านบาท

2.
สร้างกลุ่ม 

New/Start up 

Entrepreneurs 

22,715 ราย วงเงิน 

408.47 ล้านบาท

3.
ฟื้นฟูกลุ่ม 

Turn-around 

วงเงิน 630 ล้านบาท

4.
Enabling Business

2,450 ราย

วงเงิน 

1,112.31 ล้านบาท

กสอ. 

430 ล้านบาท 

เป้า 7,000 ราย

สสว. 

200 ล้านบาท 

เป้า 10,000 ราย
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ส�าหรบัเกณฑ์การคดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมโครงการจะคดัเลอืก 
จากกจิการทีต้่องการปรบัแผนธรุกจิทีม่ผีลการด�าเนนิ
ธุรกิจในรอบ 6 เดือน มียอดขายหรือก�าไรลดลง 
โดยพจิารณาจากภาษมีลูค่าเพ่ิม ค่าสาธารณปูโภค 
ยอดการสั่งซื้อ-ขายวัตถุดิบ เป็นนิติบุคคลมีการ 
จดทะเบียนการค้า มผีูถ้อืหุน้เป็นสญัชาตไิทย 51% 
ขึ้นไป ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ด�าเนินธุรกิจตั้งแต่ 
3 ปี ขึน้ไป มทีีต่ัง้โรงงานอยูใ่นจงัหวดัทีย่ืน่ใบสมัคร 

เอสเอ็มอีที่ก�าลังประสบปัญหาจึงไม่ควรพลาด
สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ โดยสามารถลงทะเบียน
ได้ที่ www.ช่วยเอสเอ็มอี.com เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2558 หรือติดต่อ
ส�านกัพฒันาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิ 
อุตสาหกรรม โทร.0 2202 4419 , 0 2202 4525 ,  
0 2202 4534, (063) 272 2494 , (063) 272 2495 , 
(063) 2722496 E-mail : helpsme@dip.go.th 

ส�าหรบักลุม่ผูป้ระกอบการเอสเอม็อใีนภาคการค้าและ
บรกิาร รวมถงึผูป้ระกอบการในธรุกจิการเกษตร สสว.
เข้าไปดแูลช่วยเหลอื โดยคดัเลอืกจากผูป้ระกอบการ 
10,000 ราย จาก 3 กลุม่ คอื 1.ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ 
วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ที่เป็นลูกค้า
ธนาคารของรัฐ ซึ่งมีความยากล�าบากในการช�าระหนี้ 

2.ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นสมาชกิของสสว.ทีป่ระสบปัญหา
สภาพคล่อง หรอืปัญหาทางการผลติ และ 3.ผูป้ระกอบการ

ทีเ่ป็นนติิบคุคลขนาดเล็ก มีทนุจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 ล้านบาท 
ซึ่งส่งงบการเงินให้กระทรวงพาณิชย์อย่างสม�่าเสมอ แต่
มียอดขายลดลงต่อเนื่องในช่วง 3 ปี หรือประสบปัญหา
ในการประกอบธุรกิจ ขาดสภาพคล่อง หรือไม่มีช่องทาง 
การจัดจ�าหน่าย 

โจทย์ ใหญ่เอสเอ็มอี : 

อยู่รอด ยั่งยืน โตแบบคลัสเตอร์ 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า 2 มาตรการ
ใหญ่ของรัฐบาล ทั้งด้านการเงินการคลัง และการเพิ่ม 
ขีดความสามารถการแข่งขัน นับเป็นมิติใหม่ท่ีจะเข้ามา
ช่วยปลุกพลัง เสริมความเข้มแข็งให้กับเอสเอ็มอีจาก
แนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ด�าเนินยุทธศาสตร์
การพัฒนาเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา 
อันได้แก่ การสร้างผู้ประกอบการใหม่ในสาขาธุรกิจ
แห่งอนาคตให้เกิดขึ้นและอยู่รอด เช่น ผู้ประกอบการ 
ดิจิทัล เทรดดิ้ง เทคโนโลยี ฯลฯ 

หน่วยงานภาครัฐ เว็บไซต์  โทรศัพท์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม www.industry.go.th 0-2202-3000

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม www.dip.go.th 0-2202-4414-18

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ISMED) http://www.ismed.or.th 0-2564-4000

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) www.sme.go.th 0-2938-2993 /Call Center 1301

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  www.smebank.co.th 0-2265-3000 Call Center 1357

(SME BANK)

กระทรวงการคลัง  www.mof.go.th 0-2273-9021 

กระทรวงพาณิชย์  www.moc.go.th 0-2507-7000 , 0-2507-8000 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  www.most.go.th 0-2333-3700 /Call Center 1313

กระทรวงมหาดไทย(ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด) www.damrongdhama.moi.go.th Call Center 1567

กระทรวงแรงงาน  www.mol.go.th 0-2232-1262-4,1467

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา www.mots.go.th 0-2283-1500 

หน่วยงานภาคเอกชน  

สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต  www.SMI.or.th 0-2354-1188

(SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ SMEs หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  www.thaichamber.org 0-2018-6888 ต่อ 2720,6080,5180

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  www.federationthaisme.org 0-2530-9204-5

เครือข่ายพันธมิตร SMEs
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พร้อมต่อยอดเพิม่ความสามารถในการแข่งขันทางธรุกิจด้วย
การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ที่ต้องใส่ทั้งนวัตกรรม 
(Innovation) และความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) ท้าย
ที่สุดคือขยายสู่การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) เพื่อ
ท�าให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

“เราอยากสร้าง New Entrepreneurs แบบบิล เกตส์ 
แจค็ หม่า ในเมอืงไทยให้เกดิขึน้และอยูร่อดได้ด้วยการตดิอาวธุ 
ทางปัญญาให้เขาแข่งขันได้ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มี 
Productivity แต่หากจะให้ยั่งยืน โลดแล่นในระดับสากล
ได้ ต้องใส่ Creativity และเทคโนโลยีไปด้วยเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีอินโนเวชั่นใหม่เพื่อให้เกิด Value Added 
ควบคูก่บัการปรบัปรุงการใช้เครือ่งจกัรและระบบออโตเมชัน่ 
ในกระบวนการผลิตเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  
การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น 
ระบบ ERP ส�าหรับเอสเอ็มอีรองรับยุคที่ธุรกิจแข่งขัน
กันด้วยความเร็ว 

Small Cluster เช่น คลสัเตอร์สิง่ทอเครือ่งนุ่งห่มย่าน
เพชรเกษม คลัสเตอร์ชาจังหวัดเชียงราย คลัสเตอร์
เซรามิกล�าปาง จากเดิมที่ต่างคนต่างท�า เราดึงเขามา
ร่วมกนัก�าหนดทศิทางธรุกจิ แชร์ความรูค้วามสามารถ 
แชร์ต้นทนุด้านต่างๆ เช่น การขนส่ง การท�าตลาดร่วม
กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน” 

ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมทิง้ท้ายฝากถงึผูป้ระกอบการ 
เอสเอ็มอีว่า จากภาพรวมของมาตรการทั้งหมดนี้ จะ
เหน็ได้ว่า รฐับาลมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะขบัเคลือ่นเอสเอม็อ ี
ให้เกิดขึน้ อยูร่อด เติบโต มีอนิโนเวช่ัน และขบัเคล่ือน
ธุรกิจร่วมกันเป็นเครือข่าย โครงการต่างๆ เหล่านี้
เปรียบเหมือนการติดอาวุธทางปัญญาให้เอสเอ็มอี
สามารถแข่งขันได้ในโลกธุรกิจไร้พรมแดน 

“เมื่อรัฐบาลได้ออกมาตรการดีๆ มาแล้ว จึงอยาก
เชญิชวนเอสเอม็อใีห้เข้ามาใช้บรกิารเหล่าน้ี เพราะใน
การท�าธรุกจิยคุนี ้การมปัีญญา มคีวามรู ้จะเป็นอาวธุ
ส�าคัญที่สุดที่เอสเอ็มอีจะใช้รับมือในสงครามธุรกิจ 
ทีม่กีารแข่งขนัรนุแรง หากมปัีญญาเสมอืนดาบทีแ่หลมคม
เป็นอาวธุตดิตวัแล้ว ไม่ว่าภาวะเศรษฐกจิจะเป็นอย่างไร 
ก็สามารถรับและรุกได้อย่างมีกระบวนยุทธ์

เอสเอ็มอีที่จะอยู่รอดได้ในยุคนี้ ต้องมีความรู้ เป็น 
เอสเอ็มอีท่ีมีคร ูมาตรการให้ความช่วยเหลอืทีอ่อกมา
เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิเหล่านี ้ภาครฐัปรบมอืข้างเดยีว
กค็งไม่ดงั หากเอสเอม็อไีม่สนใจเข้าร่วม หรอืพฒันา
ตัวเอง โครงการก็คงไม่สัมฤทธิผล” ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมกล่าว 

วันน้ีโอกาสทองของคนท�าธรุกจิตัวเลก็ๆ เริม่ขึน้แล้ว ไม่บ่อย
ครัง้ทีร่ฐับาลจะมีมาตรการทัง้ซ่อม สร้างและตดิเขีย้วเลบ็ 
เอสเอม็อแีบบจดัเตม็ทัง้ระบบแบบน้ี บรรดานักรบเอสเอม็อี 
ทั้งหลายจึงไม่ควรพลาดโอกาสเป็นอย่างยิ่ง

ภาครัฐ-เอกชน ผนึกก�าลังคิกออฟโครงการเทิร์นอะราวด์ เอสเอ็มอี ภายใต้งบประมาณ 630 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เทิร์นอะราวด์ 17,000 ราย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

ท้ายที่สุด คือ สร้างการพัฒนาเครือข่ายการท�าธุรกิจแบบ
คลัสเตอร์ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของธุรกิจตลอดทั้ง
ซัพพลายเชน ทั้งต้นน�า้ กลางน�้า ปลายน�า้ โดยที่ผ่านมา เรา
เริม่จากการท�าคลสัเตอร์ในกลุม่ธรุกจิเลก็ๆ พ้ืนทีเ่ลก็ๆ เป็น 
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เสียงสะท้อนจากกูรูเอสเอ็มอี

ปัญหาที่แท้จริงของเอสเอ็มอี

หลายๆ รายไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงิน

แต่เป็นประสิทธิภาพการจัดการ

การสูญเสียต้นทุนที่ ไม่จ�าเป็น

ในกระบวนการผลิต ขาดการพัฒนา

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในฐานะคนท�างานท่ีคลุกคลีสมัผสักับการพฒันาด้าน 
เอสเอม็อมีานาน บนเส้นทางการท�างานของปลดัอาทติย์
ทีเ่ตบิโตจากลกูหม้อกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม รวมทัง้มี
ประสบการณ์เป็นทีป่รกึษาเข้าไปช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ 
เอสเอม็อโีดยตรง และเป็นผูท้ีใ่ช้ค�าว่า “วสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดย่อม” เป็นค�าแปลจากภาษาองักฤษ “Small 
and Medium Enterprises” รวมทั้งเป็นผู้ยกร่าง 
พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ปลัดอาทติย์ สะท้อนมมุมองว่า คนทัว่ไปรวมทัง้เอสเอม็อี 
ที่ขาดข้อมูลความรู้ ไม่เคยเข้ารับการส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจ มักจะมองว่า ความช่วยเหลือเรื่องเงินทุนคือ
การแก้ปัญหาใหญ่ แต่เมือ่วเิคราะห์เจาะลกึถงึปัญหา
ที่แท้จริงของเอสเอ็มอีหลายๆ รายไม่ใช่ปัญหาเรื่อง
เงิน แต่เป็นประสิทธิภาพการจัดการ การสูญเสีย
ต้นทนุทีไ่ม่จ�าเป็นในกระบวนการผลติ ขาดการพฒันา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

“พอไปดูปัญหาแล้ว ที่บอกว ่าเป ็นเร่ืองเงิน 
แท้จริงเป็นปัญหาเรื่องจัดการสต็อก การสูญเสีย 

ต้นทุน ซึ่งบางเรื่องก็เหมือนกับหญ้าปากคอกที่เอสเอ็มอี 
ท�าธุรกิจแบบเคยชิน เช่น โรงงานท�าพื้นคอนกรีตส�าเร็จรูป
ประสบปัญหาแตกหักเยอะ แต่เมื่อเราเอาผู้เชี่ยวชาญ
เข้าไปดู เพียงแค่แนะน�าให้ปรับเทคนิคการผลิตเพียง 
นดิเดยีว กส็ามารถลดต้นทุนทีส่ญูเสยีในกระบวนการผลติ
ได้เยอะมาก”

ปลัดอาทิตย์ยังกล่าวด้วยว่า จากการท่ีสัมผัสพูดคุย
สอบถามโดยตรงกับเอสเอ็มอีในภาวะเศรษฐกิจแบบ
นี้ต้องการให้รัฐช่วยเหลือด้านใดบ้าง เสียงสะท้อน 
ท่ีได้รับ อย่างแรก คือ ท�าอย่างไรท่ีจะประคับประคอง 
ธุรกิจให้อยู่รอดก่อน ช่วยให้เขาปรับลดต้นทุน ลดความ
สูญเสียในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจแบบ Lean Management 

ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ยอดขายลดลง การประคับ 
ประคองตวัเองทีด่ทีีส่ดุ คอื การลดต้นทนุ เพิม่ประสทิธภิาพ 
เพื่อให้ยังคงรักษาการจ้างงาน รักษาธุรกิจให้อยู่รอดได้  
อกีเรือ่งหนึง่ทีจ่ะช่วยประคองยอดขายของเอสเอม็อไีด้ คอื การ 
ใช้จ่ายภาครฐัเพือ่กระตุ้นเศรษฐกิจให้ขบัเคลือ่น การส่งเสรมิ
การจัดงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้า อีเวนท์ต่างๆ เพื่อช่วย 
เพ่ิมช่องทางการขายให้กับเอสเอม็อแีละกระตุน้ดมีานด์ของ
ผู้บริโภค รวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเอสเอ็มอีได้มีโอกาส
ออกไปขยายตลาดต่างประเทศด้วยตัวเอง 

เรือ่งทีส่ามทีเ่ขาต้องการ คอื อยากได้สนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่เพือ่
เพิ่มสภาพคล่อง ผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ให้เข้าถึงแหล่ง
เงนิทนุได้มากขึน้ซึง่สอดคล้องกบัมาตรการทีร่ฐับาลออกมา 
นอกจากน้ี ยังต้องการให้ภาครัฐอ�านวยความสะดวก 
ในการติดต่อขอรับบริการ ที่รวดเร็วและไม่สร้างภาระ
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1.Super Cluster : 
คลัสเตอร์ส�าหรับกิจการที่

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ได้แก่ คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน, คลัสเตอร์เครื่องใช้

ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม,คลัสเตอร์
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและ คลัสเตอร์ดิจิทัล

สิทธิประโยชน์ส�าหรับคลัสเตอร์

แผนที่ 9 จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์

คลัสเตอร์เป้าหมายระยะแรก

info

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี 22 กันยายน 2558

Super Cluster

คลัสเตอร์

เป้าหมายอื่นๆ

คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน

คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

และอุปกรณ์โทรคมนาคม

คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

คลัสเตอร์ดิจิทัล

 

สิทธิประโยชน์ที่ ไม่ ใช่ภาษี 

• จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent 

Residence) ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�าระดับ

นานาชาติ

• อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ

ประกอบกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมได้

• จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent 

Residence) ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�าระดับ

นานาชาติ

• อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ

ประกอบกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมได้

สิทธิประโยชน์ภาษี

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ลดหย่อน 50% 

เพิ่มเติมอีก 5 ปี

• กิจการเพื่ออนาคตที่มีความส�าคัญสูง จะพิจารณา

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10–15 ปี

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

• ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญ

 ชั้นน�าระดับนานาชาติที่ท�างานในพื้นที่ที่ก�าหนด 

 ทั้งคนไทยและต่างชาติ

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3–8 ปี ลดหย่อน 

50% เพิ่มเติมอีก 5 ปี

• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

• พระนครศรีอยุธยา • ปทุมธานี 

• ชลบุร ี• ระยอง • ฉะเชิงเทรา  

• ปราจีนบุรี • นครราชสีมา

• ชลบุรี • ระยอง

• เชียงใหม ่• ภูเก็ต

Super Cluster 

โครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความส�าคัญต่อการพัฒนา
คลัสเตอร์ ได้แก่ กิจการ
ฐานความรู้ และกิจการ

โลจิสติกส์

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
ที่มีความส�าคัญสูง ได้ แก่กิจการ

ต้นน�า้ที่ส�าคัญของแต่ละคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมสนับสนุนที่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ

และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง

2.กลุ่มคลัสเตอร์
เป้าหมายอื่นๆ : คลัสเตอร์
เกษตรแปรรูปและสิ่งทอ

เครื่องนุ่งห่ม

นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

3.กิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมเป็น
พิเศษในแต่ละคลัสเตอร์ ประกอบด้วย 

2 กลุ่มที่ส�าคัญ ดังนี้
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corporatE MovEs

มิตรผล

ย่างเข้าสู่ปีท่ี 60 มิตรผลก้าวมาไกลเกินกว่า “ธุรกิจ
น�า้ตาล” ด้วยวสิยัทศัน์ในการเพิม่มลูค่าให้กบั “อ้อย” 
พืชเศรษฐกิจส�าคัญของประเทศ แต่ก้าวล�้าสู่ธุรกิจ
พลังงาน และ Bio-Based

เบื้องหลังการขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มมิตรผล 
กฤษฎา มนเทยีรวเิชยีรฉาย ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่มติรผล เล่าว่า มาจาก
การขบัเคลือ่น 4 ปัจจยัหลกั ประกอบด้วย 1. การมุง่สู่
ความเป็นเลิศด้านการผลิต ด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.การพัฒนานวัตกรรม
และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 

3. การสร้างแบรนด์ทีม่คีวามแตกต่าง และ 4. การขยาย
การลงทุนท้ังในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ขยายก�าลังผลิตและกระจายความเสี่ยง โดยปัจจุบัน
มิตรผลมีฐานการผลิตโรงงานน�า้ตาลในประเทศไทย 
6 แห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 5 แห่ง ออสเตรเลีย 
4 แห่ง และสปป.ลาวอีก 1 แห่ง 

ที่ผ่านมา มิตรผลให้ความส�าคัญกับการยกระดับการ
ผลิตตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า ไล่มาตั้งแต่การท�า 

รุกสู่อนาคตด้วย R&D

ผลงานนวัตกรรมที่ชนะเลิศน�ามาสู่

การสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน 

และเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ส�าคัญ คือ 

การสร้างบิซิเนสโมเดลใหม่ๆ 

ที่สร้างการเติบโตให้กับกลุ่มมิตรผล

กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย
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ไร่อ้อยทีม่กีารน�านวตักรรมและเทคโนโลยกีารจดัการไร่อ้อย
ยคุใหม่ “มติรผล โมเดร์ินฟาร์ม” ทีป่ระสบความส�าเร็จใน
ออสเตรเลียมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ซึ่งช่วยทุ่นแรง 
ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับผลผลิตต่อไร่ให้เพิ่มสูงขึ้น 

เช่นเดียวกับการก้าวสู่ยุคใหม่ของการยกระดับการผลิต 
ในโรงงาน ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ (Auto-
mation) ที่โรงงานน�า้ตาลมิตรภูเวียง จ.ขอนแก่นเป็นแห่ง
แรก และถอืเป็นต้นแบบโรงงานน�า้ตาลทีท่นัสมยัทีส่ดุของ
เมืองไทยในขณะนี้ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาน�าระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 
หรือ Full Automation มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิต แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยอาศัยต้นแบบ
ความส�าเร็จในโรงงานมิตรผลที่ออสเตรเลีย ซึ่งทั้งโรงงาน
สามารถบริหารจัดการด้วยแรงงานเพียง 5 คน 

มิตรผลภูเวียง 

ต้นแบบรางวัล

อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

อกีหนึง่หลกัไมล์ทีต่อกย�า้ความเป็นเลศิในอตุสาหกรรมอ้อย
และน�า้ตาลของมติรผล คอื การได้รบัคดัเลอืกจากกระทรวง
อตุสาหกรรมให้ บรษัิท รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากัด 
สาขามติรภเูวยีง หรอื โรงงานน�า้ตาลมติรผลภเูวยีง เป็นต้น
แบบสุดยอดองค์กรที่คว้ารางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 
(The Prime Minister’s Best Industry Award) ประจ�า
ปี 2558 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดเพียงองค์กรเดียว ในฐานะ
องค์กรที่ประสบความส�าเร็จระดับประเทศ 

ปัจจบุนั โรงงานน�า้ตาลมติรผลภเูวยีงถอืเป็นโรงงานน�า้ตาล 
ท่ีมีเทคโนโลยท่ีีทันสมัยท่ีสุดของเมืองไทย และเป็นต้นแบบ 
ของโรงงานที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดชุมชนที่มีระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น โครงการ Green Thing Model 
ที่น�าน�้าทิ้งมาผลิตไบโอแก๊ส เพื่อลดผลกระทบด้าน 
สิง่แวดล้อม และน�ามาใช้ในกระบวนการผลติน�า้ตาลรไีฟน์
เพื่อลดต้นทุน  

นอกจากนีย้งัเป็นผูน้�านวตักรรมเทคโนโลย ีโดยมโีครงการ 
Ref inery Plant เพือ่ผลติน�า้ตาลทรายคณุภาพสงู รองรบั
ความต้องการลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยี
สะอาด ใช้พลังงานไฟฟ้าและไอน�า้ต�า่ รวมทั้งยังมีการน�า
เครื่องจักรมาแทนแรงงาน (Farm Mechanization) 
การพัฒนาการจัดการไร่อ้อยทั้งด้านผลผลิต คุณภาพ 
และการลดต้นทุน

กฤษฎา เล่าถงึอกีหนึง่หวัใจเบือ้งหลงัการขบัเคลือ่นกลุม่มติรผล 
คอื การให้ความส�าคญักบัการค้นคว้าวจิยั เพือ่พฒันานวตักรรม
และสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนในศูนย์
นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล 2 แห่งที่ภูเขียว และอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย การคิดค้นเพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มให้
กับผลิตภัณฑ์ (High Value Added) ในทุกกลุ่มธุรกิจ เช่น 
การพัฒนาน�้าตาลชนิดพิเศษต่างๆ การติดต้ังโซล่าร์ รูฟท็อป 
การพฒันาต่อยอดจากอตุสาหกรรมเอทานอลไปเป็นการผลติ
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ก้าวต่อไปของเรา คือ 

การขบัเคลือ่นสูอ่ตุสาหกรรม Bio-Based

ซึ่งในอนาคตอาจเห็นภาพของสินค้า

นวัตกรรมจากเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ทั้งไบโอพลาสติก 

วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร
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“เรื่อง R&D เป็นดีเอ็นเอที่อยู่ในพนักงานมิตรผล 
เรามีการจัดประกวดนวัตกรรมเป็นประจ�าทุกปีต่อ
เนื่องมา 12 ปี แต่ละปีมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดร้อย
กว่าเรือ่ง ผลงานนวตักรรมทีช่นะเลศิน�ามาสูก่ารสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ส�าคัญ 
คอื การสร้างบซิเินสโมเดลใหม่ๆ ทีส่ร้างการเตบิโต
ให้กับกลุ่มมิตรผล”

ตัวอย่างนวัตกรรมธุรกิจโดดเด่น เช่น การคิดค้น
ผลิตภัณฑ์น�้าเชื่อมบริสุทธิ์จากอ้อยเป็นรายแรก 
ในประเทศไทย ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน และ 
ตอบโจทย์ลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ 
นอกจากนียั้งมตีวัอย่างโครงการใช้น�า้อ้อยจากการ 
หบีอ้อยโดยตรงมาเป็นวตัถดุบิผลติเอทานอลและ
ไฟฟ้าครัง้แรกในเมอืงไทย จนน�ามาสูก่ารร่วมทนุกบั 
ผาแดง-ไทยออยล์ จดัตัง้บรษิทั แม่สอดพลงังานสะอาด  
นอกจากนี้ ยังมีการน�าของเหลือทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตน�า้ตาลมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางภมูศิาสตร์เพือ่บนัทกึข้อมลูส�าหรับการ
จัดการไร่อ้อยที่มีความแม่นย�า เป็นต้น 

นโยบายการใหค้วามส�าคญัด้านวจิยัและพฒันา หรอื 
R&D ของมติรผล ยังสะท้อนผ่านการปรบัเพ่ิมสดัส่วน
งบ R&D จาก 0.25% เป็น 0.5% ของรายได้รวม นับ
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน
ประมาณ 450 ล้านบาท เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 

สร้างการเตบิโตธรุกจิ โดยเฉพาะการเคลือ่นตวัสู่อตุสาหกรรม 
Bio-Based ในอนาคตที่มูลค่าเพิ่มสูง 

“ก้าวต่อไปของเรา คอื การขบัเคลือ่นสูอ่ตุสาหกรรม Bio-Based 
ซึ่งในอนาคตอาจเห็นภาพของสินค้านวัตกรรมจาก
เทคโนโลยใีหม่ๆ ท้ังไบโอพลาสตกิ วัตถดุบิในอตุสาหกรรม
อาหาร เช่น ยีสต์ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ ผลิตภัณฑ ์
เครือ่งส�าอาง ก้าวจากสนิค้าคอมโมดติี ้มาเป็นสนิค้าส�าหรบั
ผู้บริโภคที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น” ซีอีโอมิตรผล กล่าวถึง
ทิศทางการเติบโตในอนาคตของมิตรผล

• ผูน้�าในธรุกจิน�า้ตาลอนัดบั 1 ในประเทศไทย 
และผู้ส่งออกน�้าตาลอันดับ 4 ของโลก 
(ผลผลติน�า้ตาลรวมกว่า 4.3 ล้านตนัต่อปี)  

• เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าชวีมวลรายใหญ่อนัดบั 1 
ในไทยและเอเชยี ก�าลังผลิตรวมกว่า 719 
เมกะวัตต์ 

• เป็นผูผ้ลติเอทานอลรายใหญ่อนัดบั 1 ใน
ไทยและเอเชยี มกี�าลังผลติรวม 1.2 ล้านลติร 
ต่อวัน หรือ 380 ล้านลิตรต่อปี 

• ปี 2557 กลุ่มมิตรผลมีรายได้รวม 87,000 
ล้านบาท และคาดว่าจะมรีายได้แตะระดบั 
1 แสนล้านบาท ในปี 2559

ก้าวที่แกร่ง 
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industrial Wrap

 นางอรรชกา สีบญุเรอืง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
อตุสาหกรรม เป็นประธานพธิเีฉลมิฉลองการผลติรถยนต์
ครบ 4 ล้านคัน ในประเทศไทย ซึ่งฐานการผลิตรถยนต์
ค่ายมติซบูชิ ิมอเตอร์สทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก คดิเป็นหนึง่ใน
สามของการส่งออกทั้งหมด โดยมี มร.ชิโร ซะโดะชิมะ 
เอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย มร.เทะสโึระ อาอคิาวะ 
ประธานมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น 
ร่วมแสดงความยนิดี ณ โรงงานมิตซบูชิ ิมอเตอร์สแห่งที ่3 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

 นางอรรชกา สีบญุเรอืง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
อตุสาหกรรม เปิดเผยตอนหนึง่ในการปาฐกถาพเิศษใน
งานสัมมนา “Thailand Economic Outlook 2016 
อนาคตเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างไรในบริบทใหม่” ว่า 
โจทย์ส�าคัญขณะนี้คือจะท�าอย่างไรเพื่อเพิ่มขีดแข่งขัน
ให้กับอุตสาหกรรมไทย เพื่อให้สามารถก้าวข้ามกับ
ดักของการพัฒนาประเทศ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่
ผันผวน 
 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ผลักดันการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสร้างมูลค่า โดย
ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพือ่ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมในอนาคตทีม่มีลูค่า เช่น การ
ต่อยอดกลุม่เกษตรและอาหารสู่กลุม่อตุสาหกรรมชวีภาพ 
การต่อยอดกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สู่
กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ 
 “ท่ีผ่านมากระทรวงฯ ได้พัฒนาและปรับปรุง
ผลติภณัฑ์เพ่ือเพิม่มูลค่าสนิค้า โดยการต่อยอดเอกลกัษณ์
หรือภูมิปัญญาของไทยผสมผสานกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีรองรับกลุ่มตลาดระดับบน (High-End) 
และกลุ่มทีม่คีวามต้องการแบบเฉพาะ (Niche Market) 
รวมถงึการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการปรับ
โครงสร้างสู่อุตสาหกรรมอนาคต” 
  ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยเพื่อให้
เกดิความเข้มแขง็และสอดคล้องกบับรบิทใหม่ของโลก
นัน้ ย่อมส่งผลต่อการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั
ระยะยาว ซึ่งจะท�าให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยกลับมา
เข้มแข็งขึ้นในเร็ววัน

ฉลองผลิตรถยนต์ครบ 4 ล้านคัน 

 นายอาทติย์ วฒุคิะโร ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
กล่าวว่า จากความส�าคัญของอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรและอาหาร ซึง่เป็นอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ
สงู กระทรวงอตุสาหกรรมจึงได้สานต่อโครงการพฒันา

ขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของอตุสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรใน
ภมูภิาค หรอื OPOAI 
ซึง่ด�าเนนิการมาต้ังแต่
ปี 2550 เพื่อพัฒนา 
ขีดความสามารถของ

สถานประกอบการให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้
ก�าลงัเปิดรบัสมคัรสถานประกอบการในปี 2559 จ�านวน 
100 ราย ภายใต้งบประมาณ 31 ล้านบาท ซึง่ผูเ้ข้าร่วม
โครงการต้องเป็นผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท 
  สนใจตดิต่อได้ท่ี ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั
ท่ัวประเทศ หรือ โทร.0-2202-3173 โดยดรูายละเอยีด
โครงการที่ www.opoai.com

โครงการ OPOAI 

ยกระดับอุตฯ เกษตรแปรรูป

ยกระดับอุตฯ ไทย เพิ่มขีดแข่งขันระยะยาว
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 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558  
นางอรรชกา สีบญุเรือง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอตุสาหกรรมเป็นประธานถวาย
ผ้าพระกฐนิพระราชทาน ประจ�าปี พ.ศ.
2558 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
มีนายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวง
อตุสาหกรรม ผูบ้รหิาร ข้าราชการ และ
พนกังานกระทรวงอตุสาหกรรม ร่วมงาน 
ณ วดัสงัเวชวศิยาราม แขวงวดัสามพระยา 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 นายอาทิตย์ วฒุคิะโร ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผยว่า 
จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้นโยบาย SMEs เป็นวาระแห่ง
ชาติโดยมีแนวทางมุ่งสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ยกระดับให้ SMEs 
ไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยช่องทางหนึ่งคือการส่งเสริมการ
พัฒนา SMEs ตามแนวทาง Industry 4.0 ซึ่งเป็นแนวทางการ
พฒันาอุตสาหกรรมทีมุ่ง่เน้นในเรือ่งของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า พัฒนา
ฝีมือแรงงานให้มีทักษะมากขึ้น 
 ส� าหรับแนวทางการพัฒนา
อตุสาหกรรมไทยตามแนวทาง Industry 
4.0 มีองค์ประกอบ 9 ด้านด้วยกัน 
ได้แก่ 1.หุ่นยนต์อัตโนมัติ 2.การสร้าง
แบบจ�าลอง (Simulation) เช่น การ
พิมพ์แบบ 3D เสมอืนจรงิ 3.การบรูณา
การระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน (System 
Integration) 4.การเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็ของสิง่ของ (Internet 
Of Things) ที่ท�าให้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ 5.การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล 6.การประมวลและเก็บข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ (Cloud Computing) 7.การขึ้นรูปชิ้นงานด้วย 
เนือ้วสัด ุAdditive Manufacturing 8. เทคโนโลย ีAugmented 
Reality (AR) 9. ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big data) 

ดัน INDUSTRY 4.0 ติดอาวุธ SMEs ไทย

พิธีมอบรางวัล

อุตสาหกรรมดีเด่นประจ�าปี 2558

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 เมือ่วันที ่23 กนัยายน 2558 นายสมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
อตุสาหกรรมดเีด่น (The Prime Minister’s Industry 
Award) ประจ�าปี 2558 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม
เดินหน้าจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 เสริมแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

ส่ิงแวดล้อม 3.การบรหิารความปลอดภยั 4.การบรหิาร
งานคุณภาพ 5.การจัดการพลังงาน 6.การบริหาร
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และ 7.การ
จัดการโลจิสติกส์ และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม  
1 รางวลั โดยบรษิทั รวมเกษตรกรอตุสาหกรรม จ�ากดั 
สาขามติรภเูวยีง เป็นผูไ้ด้รบัรางวลัอตุสาหกรรมยอดเยีย่ม 
ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในครั้งนี้

 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 
ภารกิจในการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมไทย ถือเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�า
อุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียนและอุตสาหกรรมโลก
  ส�าหรบัการมอบรางวลัอตุสาหกรรมดเีด่นในปีนี ้มทีัง้สิน้ 
33 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 7 ประเภท 
32 รางวัล ได้แก่ 1.การเพ่ิมผลผลิต 2.การรักษาคุณภาพ 
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31Thanwa

“31 Thanwa” (31 ธันวา) กระเปา๋แบรนด์ไทยสุดหรทูี่ก�าลงัมา
แรงสดุๆ ในหมูส่าวไทยผูห้ลงใหลแฟชัน่ ด้วยฝีมอืของสาวมัน่ 
เก๋ บุญนุช วิทยสัมฤทธิ์ 

แม้จะเกดิและโตมาในครอบครัวทีท่�าธรุกจิรับจ้างผลติ (OEM) 
รองเท้าหนังส่งออกให้กับลูกค้าแบรนด์ดังระดับโลก มาตั้งแต่
รุ่นอาก๋งเมื่อประมาณ 60-70 ปีที่แล้ว จนถึงเจเนอเรชั่นที่ 3 แต่
บุญนุช กลับเลือกเดินบนเส้นทางธุรกิจที่ต่างออกไป ด้วยการ
หันมาท�าแบรนด์สินค้ากระเป๋าของตัวเอง 

“พอมาถึงรุ่นของตัวเอง เริ่มมองลู่ทางใหม่ คิดว่าเราควรหันมา
ท�าแบรนด์สนิค้าเป็นของตัวเอง ซึง่สนิค้าทีคิ่ดว่าน่าจะตอบโจทย์ 
ได้ดีที่สุดคือ “กระเป๋า” เพราะเป็นสินค้าแฟชั่นที่สามารถ
เปลีย่นได้บ่อยกว่ารองเท้า และส่วนตวัสนใจออกแบบกระเป๋า
อยู่แล้ว ซึ่งการสร้างสรรค์งานจะมีอิสระกว่ารองเท้าที่จ�ากัด
ด้วยรูปทรงและการใช้งาน

คนส่วนใหญ่มักจะถามเก๋ว่า ธุรกิจครอบครัวท�ารองเท้า 
อยู่แล้ว ท�าไมไม่ต่อยอดท�ารองเท้าต่อไป เหตุผลข้อแรก  
เก๋ต้องการให้ค�าถามนีเ้ป็นหนึง่ในจดุขาย เพือ่สร้างเรือ่งราว 
ความเป็นมาของแบรนด์ให้เกดิความน่าสนใจ เหตผุล
ต่อมา เป็นความชอบส่วนตัวที่สนใจในการออกแบบ
กระเป๋า เก๋เลยเลือกที่จะเริ่มต้นที่ธุรกิจกระเป๋าหนัง
ก่อน” 

แต่ละแบบจะผลิตลักษณะแฮนด์เมด ช่าง 1 คน

รับผิดชอบท�า 1 ใบ และเป็น “Limited Edition”

ต่อแบบมีไม่เกิน 100 ใบ สร้างแต้มต่อให้กระเป๋าแบรนด์ 

“31Thanwa”

หรู เริ่ด..เฉิดฉาย 

ในสังเวียนแบรนด์เนม

บุญนุช 

วิทยสัมฤทธิ์
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กว่าที่ 31 Thanwa จะประสบความส�าเร็จ ต้องวางแผน
กลยทุธ์ทีด่ ีซึง่บรกิารหลงัการขายเป็นหวัใจส�าคญัท่ีจะผกูใจ 
ลูกค้าได้ดี 

บุญนุชคิดเสมอว่า กระเป๋าทุกใบที่ผลิตออกมาเป็นเหมือน 
“ลูกสาว” ที่ต้องดูแลให้ดีไปจนถึงที่สุด ดังนั้น การบริการ
เพื่อดูแลสิ่งที่รักจึงเป็นเรื่องส�าคัญมาก 

“แนวคิดนี้ มาจากที่ตัวเองเคยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคา
แพงๆ แต่กลับต้องหาร้านซ่อมเอง ก็เลยกลับมาคิดว่า หาก
มีแบรนด์กระเป๋าของตัวเองก็ต้องมอบบริการที่ให้มากกว่า
ที่ลูกค้าคาดหวัง เพื่อให้ลูกค้าที่ยอมจ่ายเราใบละหมื่น รู้สึก
คุ้มค่าที่ได้รับกระเป๋าไม่เหมือนใคร เรื่องนี้แม้แต่แบรนด์
ระดับโลกก็ยังไม่มี”

รวมทั้งต้องสร้างคุณค่าให้แบรนด์ และมีเอกลักษณ์เฉพาะ
เพื่อให้เกิดการจดจ�า

Key success ของ 31 Thanwa

แม้จะเลือกทางเดินที่ต่าง แต่ยังถือว่าท�าธุรกิจในไลน์เดียวกับ
ครอบครัว ท�าให้เธอมีต้นทุนองค์ความรู้ที่สามารถเรียนลัดได้ 
ท้ังการเลอืกหนงัทีไ่ด้คณุภาพ ช่างทีม่ฝีีมอื และเทคนคิจากการ
เยบ็รองเท้าด้วยมือมาประยกุต์ใช้ในการเยบ็หหูิว้ของกระเป๋า ซึง่
ช่วยเสริมความแข็งแรงได้มากกว่าเย็บด้วยจักร 

นอกจากนั้นในส่วนของมุมกระเป๋าทุกใบจะน�าเทคนิคของการ
เย็บส้นรองเท้ามาใช้ ช่วยเพ่ิมความทนทาน ไม่เกิดปัญหามุม
กระเป๋าปริขาด และที่ส�าคัญยังสร้างเอกลักษณ์ประจ�าตัวท่ี
ลกูค้าจดจ�าได้ด ีและยงัสือ่ถงึความเป็นมาของแบรนด์ทีย่อดขาย 
ธุรกิจ จากรองเท้ามาสู่กระเป๋าด้วย

อกีหนึง่จดุเด่นทีส่ร้างเอกลกัษณ์ให้กบัแบรนด์ 31 Thanwa คอื 
การเจาะจงใช้วัสดหุนงัววัแท้เกรดดทีีส่ดุ น�ามาฟอกย้อมให้เกดิ
สีและลายเป็นเอกลกัษณ์ประจ�าแบรนด์ทีห่าไม่ได้จากท้องตลาด
ท่ัวไป โดยอาศยัคอนเนคชัน่ของครอบครวัทีม่กีบัโรงฟอกหนงั
ย้อม ท�าให้เธอสามารถฟอกหนังชนิดพิเศษในปริมาณวัตถุดิบ
ไม่มาก ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตได้

จากความพเิศษดงักล่าว ทัง้เรือ่งของดไีซน์ เรือ่งราวความเป็นมา 
วสัดทุีใ่ช้ผลติ รวมถงึแต่ละแบบจะผลิตลักษณะแฮนด์เมด ช่าง 1 
คนรบัผดิชอบท�า 1 ใบ และเป็น “Limited Edition” ต่อแบบ
มไีม่เกนิ 100 ใบ สร้างแต้มต่อให้กระเป๋าแบรนด์ “31Thanwa” 
สามารถวางต�าแหน่งสนิค้าอยูใ่นระดบับน เทยีบชัน้ได้กบักระเป๋า
แบรนด์เนมดังอย่าง Coach และ DKNY ที่มีราคาขายตั้งแต่ 
6,800 บาท ไปจนถึงสูงสุดใบละประมาณ 3 หมื่นบาท โดยเน้น
ที่ความเท่ และฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย

จากที่เคยเริ่มต้นธุรกิจเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ มีลูกค้าจ�ากัดในกลุ่มแคบๆ มาถึงจุดเปล่ียนส�าคัญ 
เมื่อผลงานดีไซน์กระเป๋าของบุญนุช โดดเด่นเข้าตานิตยสาร
แฟช่ันช่ือดังระดับโลกของต่างประเทศที่ก�าลังมองหาผลงาน
นักออกแบบรุ่นใหม่ทั่วโลก 

กระทัง่กลายเป็นสินค้าไทยรายเดียวทีไ่ด้รับคัดเลือกน�าผลงาน
ลงตพีมิพ์ในนติยสารระดบัอนิเตอร์ แสงสปอตไลท์เริม่สาดส่อง
แบรนด์ 31 Thanwa บญุนชุจงึตดัสนิใจเปิดโชว์รมูในเมอืงไทย
อย่างจรงิจงั โดยเลอืกท�าเลส�าหรบัลกูค้าระดบับน เริม่จากสาขา
แรกที่โรงแรม W Bangkok และขยายไปที่ห้างเอ็มโพเรียม 
และเอ็มควอเทียร์ ซ่ึงกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นสาวยุคใหม่ วัย
ท�างาน ที่ชื่นชอบสินค้าที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ�้าใคร และคุณภาพดี 
คุ้มค่าต่อการใช้งาน 

เบือ้งหลงัความส�าเรจ็ของ “31Thanwa” ยงัมีลกูเล่นการท�าตลาด
ทีน่่าสนใจ โดยมกีารเล่นกบัชือ่แบรนด์ทีม่าจากค�าว่า “31 ธนัวา” 

โดยทกุวนัที ่31 ธนัวาคมของแต่ละปี จะมกีารออกคอลเลคชัน่หลักประจ�าปี 
จากนั้น ทุกๆ สิ้นเดือน จะเปิดตัวสินค้าใหม่ รวมถึงจัดกิจกรรมพิเศษ
รับกับเทศกาลต่างๆ เช่น วันแม่ วันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์  

“นี่เป็นโมเดลธุรกิจที่เก๋คิดขึ้นเอง สินค้าแบรนด์ “31Thanwa” จะ
ไม่มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาแบบครึ่งปี ปลายปี รวมถึงไม่อิงกับการ
ออกสินค้าใหม่ตามฤดูกาลแฟชั่นเหมือนแบรนด์ดังทั่วไป แต่เราออก
คอลเลคชั่นใหม่ปีละครั้ง ในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และมีกิจกรรม 
ทกุสิน้เดอืน ซึง่จะสอดคล้องกบัคนไทยทีน่ยิมซือ้สนิค้าใหม่ช่วงปลายปี 
หรอืทกุๆ สิน้เดอืน เพือ่เป็นของขวญัหรอืรางวลัให้แก่ตวัเองหรอืคนสนทิ 
ตรงนี้จึงถือเป็นการท�าตลาดของเราท่ีฉีกมาเล่นกับลักษณะอุปนิสัย
ของคนไทย” บุญนุชกล่าวถึงโมเดลการท�าตลาดที่ประสบความส�าเร็จ
ของ 31 Thanwa
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เปิดวสิยัทศัน์ผูอ้�านวยการสถาบนัอาหารคนใหม่ของ 
ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
อาหารไทยในมิติใหม่ ภายใต้โจทย์สร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้วยภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

การขบัเคลือ่นครวัไทยเพือ่เป็นครวัของโลก ในยคุต่อไป 
ต้องเป็นการยกระดบัการแข่งขนัอตุสาหกรรมอาหาร
ของไทย ด้วยการเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivity 
ที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้
อาหารไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

ก้าวต่อไปจากอาเซียน คือ ในระดับโลกที่ต้อง

สร้างการยอมรับจากประเทศใหญ่ๆ ในเอเชีย 

ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง ฯลฯ

ยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร

ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์

ขับเคลื่อนอนาคต
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ก้าวที่ ไกลกว่านั้น คือ การผลักดัน

การตั้งศูนย์จ�าหน่ายสินค้าวัตถุดิบ

อาหารไทยในประเทศต่างๆ เพื่อ

สร้างช่องทางจ�าหน่ายและขยาย

โอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

รายเล็ก

ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันอาหาร 
กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงภารกิจส�าคัญครั้งนี้
ว่า ทศิทางของสถาบนัอาหารจะต้องชบูทบาทการเป็น
หน่วยงานแห่งชาติด้านอาหารที่ท�าหน้าที่สนับสนุน 
ผูป้ระกอบการไทย ควบคู่กบัการเป็นทีรู่จ้กัเข้าถึงกลุ่ม
ประชาชนผูบ้ริโภค ท้ังในบทบาทสถาบันอาหารแห่งชาติ 
สถาบันอาหารแห่งอาเซียน และมุ่งสู่ระดับ World 
Class เพือ่เป็นแรงส�าคญัในการส่งเสรมิผูป้ระกอบการ 
ไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีการค้า

“ความท้าทายอย่างแรก เรามองว่าจะต้องปรับปรุง
การท�างานอย่างไรให้มีความชัดเจน คล่องตัว เพื่อ
ให้ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคยอมรบับทบาทว่าเรา
เป็นหน่วยงานแห่งชาติด้านอาหาร 

อนัดบัต่อมาคอืการสร้างการยอมรับในระดับอาเซยีน
ในการเป็นผูน้�าหน่วยงานด้านอาหารทีน่่าเชือ่ถอื อะไร
ทีผ่่านการตรวจสอบจากเราเป็นข้อมลูท่ีเชือ่ถือได้ โดย
ร่วมมือในระดบันานาชาตใินการบรกิาร ทดสอบ การ
วจิยัข้อมลูร่วมกนั แลกเปลีย่นข้อมลูต่างๆ กนัมากข้ึน

ก้าวต่อไปจากอาเซยีน คอื ในระดบัโลกทีต้่องสร้าง
การยอมรบัจากประเทศใหญ่ๆ ในเอเชยี ยโุรป อเมรกิา 
ตะวันออกกลาง ฯลฯ ซึ่งทั้ง 3 สเต็ปนี้จะช่วยท�าให้
ผู้ประกอบการไทยได้ยกระดับการยอมรับความน่า
เชื่อถือไปพร้อมๆ กับบทบาทการท�างานของเราใน
ระดับสากลด้วย” 

โดยสถาบนัอาหารจะต้องท�าหน้าทีป่ระสานงานกบัหน่วยงาน
ต่างๆ ในการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ ทัง้หน่วยงานภาครฐั
ในการยกระดับการแข่งขัน การขยายตลาดสู่ต่างประเทศ 
รวมถึงความร่วมมือกับธนาคารเพื่อให้การสนับสนุนด้าน
สินเชื่อ เชื่อมโยงถึงด้านโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และขนส่งให้กับผู้ประกอบการ 

อีกบทบาทส�าคัญคือการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับ
รู้เรื่องราวของอาหารไทย ผ่าน Story หรือเรื่องราวของ
วัตถุดิบอาหารไทย เช่น พริกไทยด�าของไทยที่เป็น Black 
Pepper ที่อร่อยที่สุด 

“ตรงนีถ้อืเป็นหน้าทีข่องเราในการสร้างเรือ่งราว และมลูค่า
เพิ่มให้กับอาหารไทย จากคุณค่าที่สั่งสม ที่มาที่ไปของ
แต่ละผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นจากท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์  
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งผลิตวัตถุดิบ เป็นต้น เช่น 
กล้วยไข่ ท�าไมต้องเป็นกล้วยไข่ก�าแพงเพชร ซึง่หากศึกษา
จริงๆ บางทีอาจไม่ใช่แค่เพียงเพราะรากเหง้าที่ท�ามาแต่
บรรพบรุษุ แต่อาจเป็นเพราะความอดุมสมบรูณ์แร่ธาตใุนดนิ
แหล่งผลติ ความโดดเด่นเหล่านีคื้อจดุขายทีต้่องน�ามาสร้าง 
Story ให้กับสินค้าไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น” 

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา สถาบันอาหารได้เดิน
หน้าขบัเคลือ่นการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูอาหาร

ไทย ทั้งการจัดท�า Thai Street Food 
Application เพือ่เป็นเครือ่งมอือ�านวย 

ความสะดวกและบอกรายละเอียด
ต่างๆ เก่ียวกับอาหารริมทาง (Street 
Food) ให้กับประชาชนและ 
นกัท่องเทีย่ว รวมถึงการจัดต้ังศนูย์
การเรยีนรูอ้าหารไทย (Thai Food 
Heritage) ซึ่งจะเปิดให้บริการ

อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2559 
เพื่อเป็นพื้นที่รวบรวมองค์ความรู ้

ด้านอาหารไทยในด้านต่างๆ 
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“ศนูย์การเรยีนรูอ้าหารไทยทีน่ีจ่ะรองรบัทัง้กลุม่เป้าหมาย
เชงิธรุกิจ ทัง้นกัธรุกิจ นกัลงทนุท้ังในประเทศและต่างชาติ 
รวมถงึกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศกึษา ประชาชนทั่วไปที่
จะได้เข้ามาเรยีนรูป้ระวตัศิาสตร์ รากเหง้าของอาหารไทยท่ี
ผูกพันวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย เช่น ภูมิปัญญาการใช้ 
ใบตองในวถิอีาหารไทย รวมถงึการเล่าเรือ่งราวการพฒันา
อตุสาหกรรมอาหารไทยทีจ่ะสร้างแรงบนัดาลใจและความ
ภาคภมิูใจแก่คนรุ่นใหม่ได้หนัมาสนใจอาหารไทยมากข้ึน” 

ผู้อ�านวยการสถาบนัอาหาร เล่าว่า อกีหนึง่ภารกจิการพฒันา
อาหารไทยทีจ่ะผลกัดนัให้เกดิขึน้ คอื การจดัท�าสตูรดัง้เดมิ
ของอาหารไทย โดยจะมีการวิเคราะห์สูตรอาหารไทยแท้
รสชาติต้นต�ารับ ซึ่งเคยวิจัยเม่ือ 4-5 ปีที่แล้ว มาพัฒนา
ประกอบกันกับงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ตรวจสอบและก�าหนดสูตรอาหารไทยเมนูหลักๆ ที่เป็น 
ที่รู้จักในระดับสากล เช่น ต้มย�ากุ้ง ต้มข่าไก่ รสชาติดั้งเดิม
ที่เป็นต้นต�ารับไทยแท้ควรมีมาตรฐานอย่างไร 

“สิง่หนึง่ทีเ่ราสนใจ คอื ความเป็นต้นต�ารบัของอาหารไทย 
หรือ Authenticity ซึ่งแตกต่างจากการก�าหนดมาตรฐาน
ทางวิทยาศาสตร ์เพราะเป็นเรือ่งของอารมณแ์ละความพึง
พอใจรสชาติ ที่ไม่ใช่เพียงแค่การใช้วัตถุดิบตรงตามสูตร 
แต่ยังต้องได้รสชาติที่เป็นความอร่อยแบบอาหารไทยแท้
รสดั้งเดิมด้วย”

การสร้างมาตรฐานให้กบัอาหารไทยแท้สตูรดัง้เดมิยงัเชือ่ม
ไปถึงการพัฒนาอาหารแปรรูป เครื่องปรุงอาหารไทย เช่น 
ซอสส�าเรจ็รปูต่างๆ ซอสผดัไทย ซอสต้มย�ากุง้ เพือ่ป้อนให้
กบัร้านอาหารไทยในต่างประเทศ แก้ปัญหารสชาติร้านอาหาร
ไทยผดิเพีย้น รวมไปถงึการให้ความรูก้บัผู้บรโิภคต่างชาติ
ถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหาร วิธีการใช้ และคุณประโยชน์ 

จากการศึกษาผู ้ประกอบการที่ เข ้า
ร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับสถาบันอาหารกว่า 300 
ผลติภณัฑ์ พบว่า 70% ประสบความส�าเรจ็ 
ส่วน 30% ยังคงต้องมีการวิจัยและ
พัฒนาต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
สามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

 ปัจจัยความส�าเร็จมาจาก 
• การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

ประยุกต์ใช้ในสายการผลิต 
• รูปแบบผลติภณัฑ์แตกต่าง และโดนใจ 

ผู้บริโภค 
• พัฒนาบรรจภุณัฑ์ใหม่ๆ ตอบสนอง

ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม
• ให้ความส�าคัญกับการสร้างแบรนด์ 
• ขยายช่องทางการจ�าหน่ายเข้าสูต่ลาด

ออนไลน์ 
• เข้าร่วมเครอืข่ายกับนกัวชิาการ นักวจิยั 

พัฒนาผลิตภัณฑ์
• สร้างสงัคมการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่าง

ผู้ประกอบการ 
• รวมการขายเป็นลกัษณะของแพค็เกจ 

เช่น ขนมขบเคี้ยวไปกับเคร่ืองดื่ม 
เป็นต้น

ปัจจัยความส�าเร็จ 

ก้าวทีไ่กลกว่านัน้ คอื การผลกัดนัการตัง้ศนูย์จ�าหน่าย
สนิค้าวตัถดุบิอาหารไทยในประเทศต่างๆ เพือ่สร้าง
ช่องทางจ�าหน่ายและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับ 
ผูป้ระกอบการรายเลก็ รวมทัง้เผยแพร่ข้อมลู เชือ่มโยง
การท�าธรุกจิน�าเข้าสนิค้าอาหารไทยให้กบัผูป้ระกอบการ 
ต่างชาติที่สนใจ

ทัง้หมดนี ้เป็นส่วนหนึง่ของการผลกัดนัครวัไทยสูโ่ลก
มติใิหม่ๆ ทีส่ามารถเช่ือมโยงไปสูต้่นทางอตุสาหกรรม
การผลิตสินค้าเครื่องปรุงอาหารส�าเร็จรูป และช่วย
แก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่น�ามาแปรรูปสร้างมูลค่าได้
หลากหลาย ยกระดบัอตุสาหกรรมอาหารตัง้แต่ต้นน�า้
ถงึปลายน�า้ ภายใต้บทบาทของหน่วยงานด้านอาหาร
แห่งชาติ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
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ไอเดีย

ผลผลติการเกษตรพืน้บ้านจากท้องถิน่ สามารถแปรรูปสร้างมูลค่าเพิม่ได้มากมาย ด้วย
แนวคดิสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารจากพืน้ฐานภมูปัิญญาในงาน Thailand Industry 
Expo 2015 ส่วนหนึ่งของผลงานภายใต้ 3 โครงการส�าคัญของสถาบันอาหาร ได้แก่ 
1.โครงการพฒันาอตุสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครวัอาหารคณุภาพของโลก (Thailand 
Food Quality to The World) 2.โครงการเสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแก่
อุตสาหกรรมอาหารและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณค่าอาหารไทย (Thailand Food 
Forward) และ 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

อาหารไทย

สารพัดไอเดียแปรรูปล�าไย

ล�าไย ผลไม้ขึน้ช่ือของภาคเหนอืถูกน�ามาต่อยอด 
แปรรูปหลากหลาย ตั้งแต่เครื่องดื่มไปจนถึง
ขนมเค้ก เช่น เครื่องด่ืมชาล�าไยอินทรีย์ ที่
ช่วยแก้ปัญหาล�าไยล้นตลาด โดยน�าล�าไยอินทรีย์มาผลิตเป็นน�้าล�าไย แล้วน�า
มาท�าให้เป็นผงบรรจุซองเพื่อความสะดวกต่อการบริโภค, มอคค่าล�าไยป่าแป๋ 
แนวคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์กาแฟ โดยใช้กาแฟอาราบิก้าจากดอยป่าแป๋ มาผสม
กับผลผลิตล�าไยในท้องถิ่น จนได้เป็นกาแฟมอคค่าล�าไยผงปรุงส�าเร็จ รสชาติ
แหวกแนว นอกจากนี้ยังมีแป้งเค้กล�าไยส�าเร็จรูป ท�าขนมเค้กอร่อยง่ายๆ แค่
น�าเข้าไมโครเวฟก็จะได้เค้กล�าไยเนื้อนุ่มรสชาติหวานหอมอร่อย

บราวนาน่า ดังโงะ 

กล้วยตาก “บราวนาน่า ดังโงะ” 
(Brownana dango) รสชาติและ 
รูปร่างที่แตกต่างจากท้องตลาดของ
โรงงานกล้วยตากแม่ตะเพยีน จ.พจิติร 
ด้วยรูปทรงกลมเคลือบช็อกโกแลต
เนือ้เข้มข้นเคล้าด้วยอัลมอนด์กรอบ มี
เน้ือสมัผสัและรสชาตทิีล่งตวั ได้กลิน่
หอมหวานของช็อกโกแลต

ผงโรยข้าวคัว่กลิง้ทะเลเดอืด

“โปรดปราณฯ” ผงโรยข้าวรสชาติ
ไทยๆ ไอเดียจากปลาหมึกหยองที่
เหลือจากการผลิตน�้าพริก เพิ่มส่วน
ผสม ของปลาข้าวสารและเนือ้กุง้บด 
ปรุงรสชาติคั่วกลิ้งให้จัดจ้าน มีกลิ่น
หอมของอาหารทะเล

ข้าวต้มมัดแกงเขียวหวาน 

ข้าวต้มมดัวถิไีทย ไอเดยีไม่ธรรมดา 
ด ้วยการใช ้ เทคโนโลยี เชิ ง
อตุสาหกรรมช่วยยดือายผุลติภณัฑ์
ได้ยาวนาน พร้อมรสชาตแิปลกใหม่ 
ไส้แกงเขยีวหวานไก่ทีเ่ป็นอาหาร
ขึ้นชื่อของไทย โดยบริษัท ขนม
แม่เอย-เป๊ียะ แอนด์ พาย (2003)
จ�ากัด จ.นครปฐม

บิสกิตข้าวสังข์หยด

สอดไส้ช็อกโกแลต 

ข้าวสงัข์หยด สนิค้าขึน้ชือ่พทัลงุน�ามาแปรรปู
เป็นบิสกติ สร้างมลูค่าเพิม่ด้วยคณุค่าทาง
โภชนาการทีส่งูกว่าแป้งทีไ่ด้จากข้าวพนัธุ์

อื่น รสชาติอร่อย 
ผลิตโดยร้าน

บ้านขนมลุง 
จ.พัทลุง
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สิทธิบัตรแรกของ ‘โลก’

เราภูมิใจว่า ตอนนี้เรื่องการคิดและพัฒนาการเจาะ ตอก กด เสากระโดง 

ลูกตุ้มอัตโนมัติของรถตอกเสาเข็ม คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก แม้แต่

เยอรมันเจ้าแห่งเครื่องมือหนักของโลกยังคิดค้นไม่ได้เท่านี้

ก้าวย่างของบริษัท โตว่องไว ต้องเรียกว่า ไม่ธรรมดา เพราะสามารถเป็นเจ้าของนวตักรรม 
ผูผ้ลติรถตอกเสาเขม็หลากหลายประเภททีไ่ด้รบั “สทิธบิตัรแรกของโลก” ด้วยฝีมอืคนไทย 

จากธรุกจิสร้างบ้านจดัสรรขนาดเลก็ ไพศาล ว่องไวกลยทุธ์ สามารถเปลีย่นสายธรุกจิข้าม
มาเตบิโตในธรุกจิรถตอกเสาเขม็ทีผ่ลติด้วยไอเดยีคนไทย เพือ่ตอบโจทย์การท�างานได้อย่าง
ตรงจุด และรวดเร็วกว่าเครื่องตอกเสาเข็มเหล็กสานแบบ หรือปั้นจั่นแบบเดิมหลายเท่า

ว่องไว
รถตอกเสาเข็มโต
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ความเพยีรพยายามคดิค้นหาวธิใีห้งานก่อสร้างรวดเรว็
ยิ่งขึ้น ท�าให้ ไพศาล มุ่งคิดค้นการท�างานของปั้นจั่น
ให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ จากการลองผดิลองถกูและ
แก้ไขทลีะจดุ จนในทีส่ดุบรษิทัได้จดสทิธบิตัรรถตอก
เสาเข็มชนิดล้อยาง “รายแรกของโลก” เมื่อปี 2537 
พร้อมสิทธบิตัรอุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง และรางวลัการนัตี 
ตามมามากมาย 

“ผมถือว่าการเข้าอบรม คพอ. หรือ โครงการพัฒนา 
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
ของกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม ได้เปิดโลกใหม่ให้ผมได้
รูจั้กวชิาการใหม่ๆ ทีน่�ามาใช้ในการบรหิารธรุกจิได้เป็น
อย่างดี ที่ส�าคัญได้รู้จักการหาจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤติ 
โอกาสของธุรกิจ” ไพศาล ว่องไวกลยุทธ ์ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตว่องไว จ�ากัด กล่าว

ล่าสดุบรษิทัได้รบัรางวลั “อตุสาหกรรมดเีด่นประเภท 
SMEs ประจ�าปี 2558” จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รถตอกเสาเข็มตีนตะขาบ เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่
บริษัทคิดค้นจนแก้ปัญหาก่อสร้างในช่วงหน้าฝน 
ซึ่งรถตอกเสาเข็มแบบล้อยางไม่สามารถเข้าท�างาน
ในพืน้ทีด่นิอ่อนหรอืทีลุ่ม่ได้ และกลายเป็นนวัตกรรม
รถตอกเสาเขม็ทีส่ามารถท�างานในทีลุ่ม่หรอืน�า้ท่วมขงั 
ได้เป็นรายแรกของโลก 

โตว่องไว นบัเป็นธรุกจิขนาดเลก็ แต่มกีารเตบิโตก้าวกระโดด 
จนสามารถขึ้นเป็นบริษัทขนาดกลางอย่างรวดเร็ว โดย
หัวใจส�าคัญของการท�าธุรกิจของไพศาล ยึดเป็นแนวทาง
ส�าคัญ 3 ประการ คือ 1.นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นสามารถ 
น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.พัฒนานวัตกรรมเดิมให้
มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ และ 3.พฒันานวัตกรรมต่อเนือ่งเพือ่
ให้สามารถใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

ในปีนี้เราจงึท�าตัวเหมือนกบจ�าศีล และ

คิดหากลยุทธ์ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ 

มานั่งแก้เกมในเรื่องระบบการเจาะ 

กดในรถคันเดียว เพื่อเตรียม

ขยายตลาดไปยังอาเซียน

ไพศาลกระตุ้นให้ทีมงานร่วมกันคิด พัฒนาอุปกรณ์ตอก
เสาเข็มใหม่ๆ ขึ้นมาตลอดเวลา เพื่อสร้างการเติบโตให้กับ
ธรุกจิ จนขณะนีบ้รษิทัมรีถตอกเสาเขม็หลายประเภททีล้่วน
มาจากความคิดของทีมงาน เช่น พัฒนาเสากระโดงปั้นจั่น

รถตอกเสาเข็มชนิดล้อยางสิทธิบัตรแรกของโลก รถตอกเสาเข็มตีนตะขาบ นวัตกรรมตอบโจทย์การก่อสร้าง

ในช่วงหน้าฝน 
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คิดแล้วท�า

กว่าจะมาเป็นรถตอกเสาเข็ม นวัตกรรมฝีมือ 
คนไทย “สิทธิบัตรแรกของโลก” ได้ ไพศาล  
เน้นว่า ต้อง “คิด” และ “ลงมือท�า” เพื่อให้เห็น
ปัญหา

“ผมจะเป็นคนคดิตลอดเวลา เวลาเดนิทางไกลๆ 
หรอืนัง่เครือ่งบนิ จะชอบนัง่ช้ันอโีคโนมใีห้ล�าบาก
กาย แล้วจะเกิดสมาธิ สมองจะได้คิด ถามและ
ตอบปัญหา แล้วจึงจดโน้ตไว้ในสมุด จากนั้นก็
มาคุยกับทีมงาน ทดลองท�า หาปัญหา แล้วมา
แก้ไขทีละจุด เพราะภาพพวกนี้เป็นนวัตกรรม
ใหม่ของโลก ลูกน้องไม่เคยเห็นมาก่อน” 

แนวคดิในการสร้างผลงาน หรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
ของธุรกิจรถตอกเสาเข็มไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ
บางอย่างเป็นสิ่งที่ยังไม่มีในโลกมาก่อน แต่
เกิดจากการช่วยกันคิด แล้วทดลองท�าออกมา 
เมื่อไม่ส�าเร็จก็ท�ามาใหม่ จนได้รู้ปัญหา และ 
วิธีการแก้ปัญหา 

“สินค้าบางตัวใช้เวลาคิดค้นและพัฒนานาน
ถึง 6 ปี กว่าจะได้รูปแบบ เช่น ลูกตุ้มอัตโนมัติ 
ก็ได้ตั้งโจทย์ให้ สวทช. ช่วยคิดและให้ทีมงาน
เราท�าต้นแบบขึ้นมา ซึ่งโชคดีที่ท�าจนส�าเร็จ เป็น 
สิทธิบัตรรายแรกของโลก และคาดว่าในปีหน้า
จะออกสู่ตลาดได้แล้ว” ไพศาลกล่าว

ที่ยืดหดได้เพื่อให้เข้าพื้นที่คับแคบได้ รถตอก กด เจาะ ใน
คนัเดยีวกนัโดยใช้น�า้หนกัตวัเองกดเสาเขม็ให้จมลง ไม่สร้าง
การสั่นสะเทือนในพื้นที่ที่ห้ามตอกเสาเข็ม 

นอกจากนัน้ บริษทัยงัได้ร่วมกบัส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิจัยและพัฒนาลูกตุ้ม 
อัตโนมัติระบบไฮโดรลิก ที่มีน�้าหนักเบาลงเหลือเพียง  
3 ตนั แต่ตอกเขม็ได้เรว็ 60 ครัง้ต่อนาที และใช้น�้ามนัหล่อลืน่
เพยีง 0.5 ลติรในการยกลกูตุม้แต่ละครัง้ ซึง่มปีระสทิธภิาพ
สูงกว่าเทคโนโลยีของเยอรมันที่ตอกได้เร็ว 40 ครั้งต่อ
นาที และต้องใช้น�้ามันหล่อล่ืนถึง 5-6 ลิตร โดยลูกตุ้ม 
อตัโนมัติระบบไฮโดรลกิได้จดสทิธบิตัรเป็นรายแรกของ
โลกไปเมื่อต้นปี 2558 

ไพศาล มองว่า ภาวะเศรษฐกจิไทยขณะนีก้�าลงัวิกฤติ 
ซึง่ธรุกจิเอสเอม็อต้ีองประคองตวั ทีส่�าคญัต้องพยายาม
หาองค์ความรู้ เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องก็จะท�าให้ธุรกิจเดินหน้าไปอย่างสง่าผ่าเผย
และเติบโตต่อเนื่อง เช่นเดียวกับโตว่องไว ที่ไม่หยุด
นิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดระยะ 21 ปี 
จนวนันีก้ลายเป็นบรษิทัผูผ้ลติรถตอกเสาเขม็อนัดบั
ต้นๆ ของวงการก่อสร้างไทย

นวัตกรรมใหม่ๆ ของธุรกิจ

รถตอกเสาเข็มไม่ใช่เรื่องง่าย 

เพราะบางอย่างเป็นสิ่งที่

ยังไม่มีในโลกมาก่อน แต่เกิดจาก

การช่วยกันคิด แล้วทดลอง

ท�าออกมา เมื่อไม่ส�าเร็จก็ท�ามาใหม่ 

จนได้รู้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา

“เราภูมิใจว่าตอนนี้เรื่องการคิดและพัฒนาการเจาะ ตอก 
กด เสากระโดง ลกูตุม้อัตโนมตัขิองรถตอกเสาเขม็ คนไทย
ไม่แพ้ชาติใดในโลก แม้แต่เยอรมันเจ้าแห่งเครื่องมือหนัก
ของโลกยังคิดค้นไม่ได้เท่านี้”

ไพศาลยังได้เตรียมที่จะขยายไปยังประเทศในอาเซียน ซึ่ง
เศรษฐกจิยงัเตบิโตได้ด ีไม่ว่าจะเป็น พม่า ลาว และกมัพชูา 
จงึท�าให้การด�าเนนิธรุกจิของโตว่องไว เป็นไปอย่างราบรืน่
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“ในปีนีเ้ราจงึท�าตวัเหมอืนกบจ�าศลี และคดิหากลยทุธ์ด้าน
นวัตกรรมใหม่ๆ มานั่งแก้เกมในเรื่องระบบการเจาะ กด
ในรถคันเดียว เพื่อเตรียมขยายตลาดไปยังอาเซียน โดย
เฉพาะพม่าที่ไม่ให้ใช้การตอกเพราะเกรงจะเกิดแรงสั่น
สะเทือนต่อบ้านข้างเคียง” 
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สุดยอดนวัตกรรมไทยจากผู้ประกอบการไทยที่ ได้น�าเทคโนโลยี

และงานวิจัยมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและ

ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

“อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้า พัฒนาด้วยนวัตกรรม : 
Driving Industry Growth Through Innovation” 
เป็นแนวคิดหลักของการจัดงาน Thailand Industry 
Expo 2015 งานใหญ่ประจ�าปีของกระทรวงอตุสาหกรรม
ระหว่างวันที่ 22-27 กันยายนที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค  
เมืองทองธานี 

หนึ่งในไฮไลต์ของการจัดงานครั้งนี้ คือ การน�าเสนอ
สุดยอดนวัตกรรมไทยจากผู้ประกอบการไทยที่ได้น�า
เทคโนโลยีและงานวิจัยมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ผ่าน นิทรรศการ Thailand Innovation Showcase 
โดยความร่วมมือกนัของกระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและส�านกังานส่งเสริมวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

นวัตกรรมไทยท�า..ไม่ธรรมดา 

Thailand
Innovation
Showcase

เครือ่งอบท�าผงแห้ง
อเนกประสงค์ Spray 
Dryer นวัตกรรม
เครื่องจักรแปรรูป
อาหารฝีมอืคนไทยทีม่ี
คณุภาพเทยีบเท่าสากล แต่
ราคาถกูกว่า 4-5 เท่า สามารถ
ใช้ในอตุสาหกรรมผลตินมผง 
กาแฟผง อาหาร ยาสมนุไพร 
เคร่ืองส�าอาง เคมภัีณฑ์ ฯลฯ 
ดรูายละเอยีดเพ่ิมได้ท่ีเวบ็ไซต์ 
www.eurobesttechnology.co.th

นวัตกรรมไทย..ทดแทนน�าเข้า 

นวัตกรรมอุปกรณ์การให้ออกซิเจนชนิดครอบศีรษะ  
(Oxygen Treatment Hood) นวตักรรมฝีมอืคนไทย ส�าหรบั
รกัษาผูป่้วยในห้องควบคมุแรงดนั ทดแทนการน�าเข้าได้ จาก
เดมิต้องสัง่น�าเข้าจากต่างประเทศราคา 12,000 บาท เมือ่ผลติ
ในประเทศราคาอยูท่ี ่4,000 บาท ผลติและจดัจ�าหน่ายโดย 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด โควิน ซัพพลาย
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นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

เวชส�าอางจากสารสกัดยางพารา 
นวตักรรมเพิม่มูลค่ายางพาราไทย..สู่พชืแห่งความงาม 
จากการวิจัยค้นพบสารสกัดน�้ายางพารา (Hevea 
brasiliensis หรอื Hb) ทีอ่ดุมไปด้วยคณุค่า เช่น สาร 
ซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์สามารถใช้เป็นสารออก
ฤทธิ์หลักในเครื่องส�าอางได้ ภายใต้การสนับสนุน
ของศนูย์ความเป็นเลศิด้านชวีวทิยาศาสตร์ (TCELS)

นวัตกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชน 

เครือ่งสกดัแยกใยธรรมชาตแิบบอตัโนมตัพิร้อมใช้ เคร่ืองจักรภมิูปัญญาไทยทีเ่ปลีย่น
กรรมวิธีในการได้มาซึ่งเส้นใยธรรมชาติ Eco Fiber จากใช้แรงงานคนหรือการหมัก
มาเป็นระบบอัตโนมัติเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ถึง 200 เท่า และท�าเป็นระดับ

อุตสาหกรรมได้ โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 
เช่น กล้วย ผักตบชวา สับปะรด กัญชง งาช้าง 
ลิน้มงักร ฯลฯ มาผลติเส้นใยธรรมชาตต่ิอยอด 
สูก่ารพฒันาผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
สิง่ทอ เสือ้ผ้า โดยกลุม่วสิาหกจิชมุชนผลติภัณฑ์
แปรรปูจากใยธรรมชาต ิ“บ้านนาน่า” ต.ปากโทก 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภายใต้โครงการส่งเสริม
นวตักรรมและอตุสาหกรรมเชงิสร้างสรรค์ กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม

นวัตกรรมผ้าเบรกไร้ใยหินของไทย 
นวตักรรมเพือ่ส่ิงแวดล้อมโดยคดิค้นน�าวสัดุ
อื่น เช่น เส้นใยออร์แกนิก ทดแทนแร่ใยหิน
และโลหะหนักที่ใช้เป็นส่วนประกอบส�าคัญ
ในการผลิตผ้าเบรก ส่งผลให้การเบรกของ
รถไม่มกีารกระจายใยหนิท่ีเป็นพษิต่อสขุภาพ
และสิ่งแวดล้อม ตอบรับกระแสอนุรักษ ์
สิง่แวดล้อม ดรูายละเอยีดได้ทีเ่วบ็ไซต์ www.
compact-brake.com

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า 

นวัตกรรมชดุอุปกรณ์ช่วยหายใจหนไีฟ อปุกรณ์
อากาศส�ารองช่วยหายใจไม่ให้ส�าลกัควนัขณะหนี
ไฟ หรอืกรณเีหตุฉกุเฉนิ หรอืการท�างานในทีอ่บั
อากาศ น�้าหนักเบา ใช้ง่าย นวัตกรรมสุดเจ๋งนี้มี
แรงบนัดาลใจมา
จากการพบว่า 
สาเหตุการเสีย
ชวีติจากเหตเุพลงิ
ไหม้กว่า 95% มา
จากการส�าลัก
ควันไฟก่อนได้
รบัการช่วยเหลอื 
ดรูายละเอยีดได้ที่
เว็บไซต์ www.
urgentf irepak.
com
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นอกจากการจัดแสดงนวัตกรรมฝีมือคนไทยแล้ว  
ยังมีความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น ภายใต้การ 
จัดงาน OTAGAI Conclave in Bangkok ครั้งที่ 
12 โดยน�าเสนอนวตักรรมจาก 16 บรษิทัทีม่เีทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่จากญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิด 
Innovation Samurai ซึ่งยึดหลักว่า “นวัตกรรม 
คือ การต่อสู้โดยไม่เกรงกลัวความตาย” โดยเหล่า
นวตักรรมซามไูรในยคุปัจจบุนั คอื ผูล้กุขึน้ต่อสูเ้พือ่
แก้ไข 3 ปัญหาหลักของสังคม คือ การเกษตรกรรม 
น�้า และห่วงโซ่อุปทาน 

หนึง่ในไฮไลต์เทคโนโลยซีามไูรครัง้นี ้คอื การอวดโฉม 
FOMM รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเลก็ทีส่ดุในโลกซึง่มพีืน้ฐาน 
มาจากเทคโนโลยีช้ันสูงที่พัฒนาข้ึนในประเทศญี่ปุ่น 
และมุ่งมั่นที่จะท�าตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์และขยายไปทั่วโลก  

จุดเด่นของ FOMM เป็นรถขนาดเล็กที่สุดในโลก
สามารถนัง่ได้ 4 คน โดยมปีระสทิธภิาพในเรือ่งพืน้ที่
สูงด้วยระบบการท�างานแบบสัมผัสใหม่ที่ควบคุม 
คนัเร่งด้วยมอื และใช้ FF In-wheel motor ซึง่ก�าลงั 
ขับเคลื่อนจะถูกส่งมาจากมอเตอร์ที่ติดอยู่ที่ดุมล้อ  
ไม่จ�าเป็นต้องพึ่งเพลาเป็นตัวส่งก�าลัง ท�าให้มุมเลี้ยว
ของล้อเป็นอิสระจากเพลา มุมเลี้ยวกว้างขึ้น 

เป็นรถไฟฟ้าทีข่บัเคลือ่นด้วย Li-ion แบตเตอร่ีชนดิ 
Cassette ที่ถอดออกได้และสามารถชาร์ตไฟแบบ
ทั่วไป ทั้งจากกระแสไฟฟ้าที่บ้าน หรือสามารถประจุ 
กระเเสไฟเข้าเเบตเตอรี่ได้ตามสถานบริการน�้ามัน
หรือปั๊มเเก๊ส ระยะทางที่สามารถวิ่งได้สูงสุดคือ 150 
กิโลเมตร

นอกจากน้ี FOMM ยังฉีกกฎรถยนต์ที่ต้องวิ่งอยู่
บนถนนเท่านั้น ด้วยนวัตกรรมสุดล�า้ของรถลอยน�้า
ที่มีฟังก์ชันในยามฉุกเฉิน สามารถเคลื่อนที่ด้วยการ
ลอยน�้าเมื่อเกิดน�้าท่วม และสามารถวิ่งไปได้ด้วย
ความเร็วต�่า ซึ่งเหมาะกับประเทศไทยที่ต้องเผชิญ 
น�า้ท่วมบ่อยๆ สนใจดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่http://
www.fomm.co.jp

FOMM รถลอยน�้า

นวัตกรรมซามูไรสุดล�้า

งาน OTAGAI Conclave in Bangkok ครัง้ที่ 
12 จดัขึน้เพือ่สร้างความสมัพนัธ์และการเชือ่มโยง 
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างภาคอุตสาหกรรมไทย
และญ่ีปุ่น โดยเน้นการสร้างความร่วมมือโดย
ใช้จุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่าย 

โดยในระดบัท้องถิน่ของญีปุ่่นจะมอีตุสาหกรรม
ที่มีเทคโนโลยีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือที่
เรียกว่า Only One Technology 

ขณะทีไ่ทยมศีกัยภาพในการเป็นฐานการผลติและ
ตลาด โดยนวัตกรรมจาก 16 บริษัทที่จัดแสดง 
แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1.นวัตกรรมเกี่ยวกับน�้า 
และสภาพแวดล้อม (Aquanovation) 
2.นวตักรรมเกีย่วกบัเกษตรกรรมและการแปรรปู 
(Agronovation) 3.นวัตกรรมเกี่ยวกับการ 
ท�าให้อุตสาหกรรมเติบโตและการท�าให้ห่วงโซ่
อุปทานแข็งแกร่งขึ้น (Supplinovation)

OTAGAI Conclave in Bangkok
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เปิดสตูรบรหิารธรุกจิไม่ง้อปรญิญา น�าชยั สกลุฎ์โชคน�าชยั 
เจ้าของอาณาจักร “โชคน�าชัยกรุ๊ป” โรงงานแม่พิมพ์ไทยที่
สร้างปรากฏการณ์เติบโตก้าวกระโดด แม้แต่ “ไจก้า” จาก
ญี่ปุ่นยังต้องขอมาศึกษาดูงาน

ใครจะคดิว่าช่วงเวลาวกิฤตเิศรษฐกจิปี 2540 ทีห่ลายธรุกจิ 
ล้มหายตายจากจะกลับกลายเป็นโอกาสแจ้งเกิดบริษัท  
โชคน�าชัย ออโต้เพรสซ่ิง จ�ากัด ธุรกิจที่เร่ิมจากแค่ 
ประสบการณ์ ใจสู ้และการให้โอกาสจากนายเก่า ท�าให้น�าชัย 
สกลุฎ์โชคน�าชยั อดตีช่างเคาะรถยนต์สามารถพลกิชีวิตจนสร้าง 
อาณาจักรซีเอ็นซีกรุ๊ปที่มียอดขายปีละ 1,900 ล้านบาท

น�าชัย เริ่มต้นธุรกิจโดยอาศัยประสบการณ์จากการท�างาน
ผลติชิน้ส่วนรถยนต์ โดยได้รบัทนุจากนายเก่าทีใ่ห้มาตัง้ต้น 
1 ล้านบาท แม้จะมทีนุเริม่ต้น แต่โปรเจคท์ทีเ่ขาคดิใหญ่กว่านัน้ 

“การสร้างโรงงานผลติชิน้ส่วนรถยนต์ต้องใช้ทนุถงึ 15 
ล้านบาท ตอนนัน้เหน็ข่าวว่ากรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ประกาศให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอี เลยโทรไปที่
กระทรวงจนได้คุยกบัท่านท�านุ วะสนีนท์ (อดตีอธบิดี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ซึ่งตอนนั้นยังเป็นรอง
อธิบดอียู่ ท่านนา่รกัมากใหผ้มมาพบทีก่ระทรวง เล่า
ให้ฟังว่ามีแผนเร่ิมต้นธรุกจิแต่ละสเต็ปยงัไงบ้าง ท่าน
มองเห็นว่ามีความเป็นไปได้ จึงแนะน�าให้ไปกู้เงินที่
บสย.จนในทีส่ดุได้รบัอนมุตัสินิเชือ่ 15 ล้านบาทมาต้ัง
โรงงานแห่งแรกทีส่พุรรณบรุ”ี น�าชยั สกลุฎ์โชคน�าชยั 
ประธานกรรมการผูจ้ดัการกลุม่บรษิทัโชคน�าชยั หรอื 
ซีเอ็นซีกรุ๊ป กล่าว

ในช่วงวิกฤติบริษัทต่างๆ ได้รับผลกระทบจาก 
ค�าสั่งซื้อที่ลดลง แต่น�าชัยกลับมองว่า เป็นโอกาส 
แจ้งเกิดบริษัทใหม่ เพราะใช้พนักงานจ�านวนน้อยมี
ความคล่องตัวสูงกว่า 

ก้าวกระโดดของ

แม่พิมพ์ไทย..ชนะใจญี่ปุ่น

การจะลงทุนพัฒนาคน เราต้องสร้างทัศนคติ

ที่ดีกับคนในองค์กรก่อน เพราะถ้าคนมีทัศนคติ

คิดลบกับเราเมื่อไหร่ การพัฒนาก็จะสะดุด 

เพราะพนักงานไม่เปิดใจรับ

‘โชคน�าชัย’
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งานทีแ่จ้งเกิดซีเอน็ซี คอื ความทุม่เท จนชนะใจฮอนด้า 
ลูกค้ารายแรกได้ส�าเร็จ

“งานแรกทีไ่ด้จากฮอนด้า เพราะเขาขาดชิน้งานแม่พมิพ์ 
อยู่ชิ้นหนึ่ง ปกติต้องใช้เวลา 6 เดือน แต่อีก 3 เดือน
รถจะต้องประกอบแล้ว พอเขารู้ว่าผมสามารถท�า 
แม่พิมพ์ได้โดย 
ไม่ต้องมแีบบ ท�าให้ 
มีโอกาสร่วมงาน
กัน ด้วยเวลาแค่ 
2 เดือน แต่เรามี
คนแค่ 6-7 คน จงึ
ทุม่เทท�างานกนั 24 
ชั่วโมง หลังเสร็จ
งานนี ้เขาประทบัใจ 
มากว่าโรงงานที่
ไม่มกีารศกึษา แต่
ความตัง้ใจสูงมาก 
ความรับผิดชอบมาเป็นที่หนึ่งจึงเริ่มให้การยอมรับ 
และส่งงานมาให้ท�าเรื่อยๆ”

จากโรงงานเล็กๆ พนักงานไม่ถึง 10 ชีวิต ซีเอ็นซีก้าว
มาจนมีพนักงาน 700 คน ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องทุกปี 
ด้วยเป้าหมายการเติบโตปีละ 100% แต่ที่ผ่านมา
เติบโตถึง 300% จนองค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า สนใจมาศึกษาระบบ
การบริหารงาน 

ธรุกจิเลก็ๆ ท่ีเติบโตอย่างมีศกัยภาพจ�าเป็นต้องมีการบรหิาร
งานอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล ซึ่งเป็น
จุดบอดของโรงงานเล็กๆ หลายแห่งที่ไม่สามารถเติบโตได้

“ผมให้ความส�าคัญการพฒันาฝีมือในสดัส่วน 20% ทีเ่หลอืมา
จากการบรหิารจัดการ โดยให้ความส�าคญักบัการท�ารายงาน 
ตัง้แต่เริม่ธรุกจิพนกังานต้องรายงานผลงาน ผมจะไม่ไปเดนิดู
ทกุวนับ่นทกุวนั เพราะถ้ายงัเป็นเถ้าแก่แบบ “หลงจู”๊ ลกูน้อง 
ที่เป็นระดับผู้จัดการทุกคนก็จะท�าตามแบบเราหมด 

ผมจะมุง่เน้นให้พนักงานทุกคนมส่ีวนร่วมในการท�าเอกสาร 
เริม่ตัง้แต่การวางแผนการพฒันาแม่พมิพ์บนกระดาษก่อน
ว่าท�าแบบไหนจงึจะบรหิารต้นทนุได้ดทีีส่ดุ ไม่ใช่ซือ้ของมา
ท�าโดยไม่รูต้้นทนุซ่ึงจะท�าให้งบประมาณบานปลาย นอกจาก
นี้ยังท�าให้มีเอกสารเก็บองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่พนักงานรุ่น
หลังได้พัฒนาต่อยอด”

ผมจะไม่ไปเดินดูทุกวันบ่นทุกวัน 

เพราะถ้ายังเป็นเถ้าแก่แบบ “หลงจู๊” 

ลูกน้องที่เป็นระดับผู้จัดการทุกคนก็

จะท�าตามแบบเราหมด
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ต้นแบบบริหารงาน 

SMEs ดีเด่น 

ปัจจุบัน โชคน�าชัยกรุ๊ป ถือเป็นบริษัทของคนไทยที่ผลิต 
แม่พมิพ์ชิน้ส่วนรถยนต์ระดบั TIER-1 ป้อนให้กบัค่ายรถยนต์
ต่างๆ จากทั่วโลก อาทิเช่น ฮอนด้า โตโยต้า ฟอร์ด มิตซูบิชิ 
จีเอ็ม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีบริษัทคู่ค้าอย่าง เอช-วัน เจแปน 
ซพัพลายเออร์ของฮอนด้า เข้ามาจบัมอืร่วมลงทนุ 40% ก่อตัง้ 
โรงงานผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วนรถยนต์ ในนามบริษัท ซีเอ็นซี 
ดี-เท็คซ์ จ�ากัด ในปี 2547 โดยล่าสุดสามารถคว้าต้นแบบ
รางวลัอตุสาหกรรมดเีด่น ประเภทบรหิารงาน SMEs ประจ�า
ปี 2558 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

จุดแข็งการบริหารงานของซีเอ็นซี ดี-เท็คซ์ คือ 
• น�าประสบการณ์ความเชีย่วชาญจากกลุม่บรษิทัโชคน�าชยั 

มาพัฒนาและวางรากฐานการท�างาน 
• ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายที่ชัดเจน 

และสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบและเข้าใจ
• ติดตาม ควบคุม ตามระบบ PDCA แต่ละวาระอย่าง

สม�่าเสมอ 
• จัดท�าแผนธุรกิจ เพื่อวางแผนการบริหารงาน และ SA 

PLAN เพือ่วเิคราะห์จดุอ่อน เพือ่น�ามาปรบัปรงุองค์กร 
ก้าวสู่วิสัยทัศน์ผู้น�าทางด้านการผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วน 
โลหะรถยนต์ที่มีค่า High Tensile ในประเทศไทย

นอกจากนีบ้รษัิทยงัได้น�าเทคโนโลยแีละซอฟต์แวร์ รวมทัง้ 
พฒันานวตักรรมมาใช้ในกระบวนการผลติแม่พมิพ์เพือ่เพิม่ 
Productivity อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาคน

น�าชยั ยกตวัอย่างให้ฟังว่า ผูจ้ดัการโรงงานของบรษิทัเรยีน
จบสงูสดุขัน้ปวส. แต่สามารถพรเีซนต์งานเป็นภาษาองักฤษ
ได้ โดยมอีาจารย์มาสอน นอกจากน้ียงัมกีารส่งพนักงานไป
พัฒนาทักษะเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

“การจะลงทุนพัฒนาคน เราต้องสร้างทัศนคติที่ดีกับ
คนในองค์กรก่อน เพราะถ้าคนมีทัศนคติคิดลบกับเรา
เมื่อไหร่ การพัฒนาก็จะสะดุด เพราะพนักงานไม่เปิด
ใจรบั ผมมกัจะบอกกบัลกูน้องว่า อย่าคิดว่าท�างานมานาน 
อยูม่าเป็นสบิปีแล้วมปีระสบการณ์มาก หากเราท�างานแบบ
จ�าเจไม่มีการพัฒนาใหม่ๆ จะสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ เพราะ
เทคโนโลยีทุกอย่างมีการพัฒนาตลอด” 

แม้การบริหารงานภายในจะเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีลูกๆ 
มารับช่วงดูแลกิจการด้านต่างๆ แต่น�าชัยพยายามสร้าง
ระบบให้เป็นมืออาชีพ โดยการบริหารงานผ่านซอฟต์แวร์ 
น�าระบบ ERP มาใช้จัดการในโรงงาน พร้อมทั้งก�าหนด
กฎอย่างเคร่งครัด ถ้าใครไม่ท�าตามจะมีการตักเตือน 2 
ครั้ง ครั้งที่ 3 คือจ้างออก

“ผมยึดหลักว่าการท�างานทุกคนต้องมีอนาคตร่วมกัน ผมไม่
อยากโตคนเดียว เน้นสร้างให้พนักงานทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม
ในการเป็นเจ้าของ ยกตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ระดับผู้จัดการถึง
หัวหน้าแผนก จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ผลก�าไร-ขาดทุน
ของบริษัท เพื่อประชุมวางแผนจัดการปัญหาร่วมกันในทุก
สัปดาห์ทุกเดือน หรือกรณีลูกค้าต่อรองลดราคา ทุกคนต้อง
มีส่วนร่วมช่วยกันคิดท่ีจะลดต้นทุนเพื่อท�าให้บริษัทเติบโต
ตามเป้า ก�าไรยังเท่าเดิม”

จากธุรกิจเล็กๆ ที่มีเพียงประสบการณ์และใจเป็นทุนเริ่มต้น 
แต่น�าชัยเรียนรู้ว่า หากคิดจะสร้างอาณาจักรให้เติบโต การ
บริหารงานอย่างมืออาชีพเท่านั้นจึงจะสร้างความมั่นคงให้
ธุรกิจได้ในระยะยาว
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“เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล” บทเรียนราคาแพง
ของ OEM รับจ้างผลิตสินค้า “เจ็บจริง ล้มจริง” แต่ฮึดสู้ 
ไม่ยอมแพ้ เบื้องหลังเส้นทางสร้างแบรนด์ The Cool  
เจ้าธุรกิจความเย็น บริการแบบไทย ชนะใจอาเซียน 

กว่าจะรู้ซึ้งว่าการเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าส�าคัญแค่ไหน 
ประชา ประคุณศึกษาพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท 
เดอะ คลู กรุป๊ จ�ากดั เคยต้องเสยีน�า้ตา และถงึขัน้เกอืบเลกิ
กจิการมาแล้ว ในวันทีหุ่น้ส่วนแบรนด์ต่างชาตโิทรมาบอก
ว่า “ขอบใจนะที่ช่วยท�าตลาดมา โรงงานที่จีนเสร็จแล้ว ต่อ
ไปนี้เขาจะลงมาท�าตลาดเอง ต้องขอโทษด้วย”
 
“แค่นั้น..ง่ายๆ สั้นๆ และเป็นกันเอง ภาษาอังกฤษเขาบอก
ว่า “It’s just business, nothing personal” ทุกอย่าง
เป็นเรือ่งของธรุกจิ ตอนนัน้น�า้ตาลกูผูช้ายไหลออกมาเลย 
ถือว่าเป็นการเรียนรู้บทเรียนครั้งส�าคัญในชีวิต 

BEhind thE Brand

แค่นั้น..ง่ายๆ สั้นๆ และเป็นกันเอง 

ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า 

“It’s just business, nothing 

personal” ทุกอย่างเป็นเรื่องของธุรกิจ 

ตอนนั้นน�า้ตาลูกผู้ชายไหลออกมาเลย 

ถือว่าเป็นการเรียนรู้บทเรียนครั้งส�าคัญ

ในชีวิต

แบรนด์ไทย 

เจ้าธุรกิจความเย็น

วนันัน้จงึส�านกึว่า การเป็นเจ้าของตราสินค้าส�าคญัแค่ไหน” 
 
ในช่วงเวลาที่เลวร้าย ประชาเกือบถอดใจเลิกกิจการ แต่
ก�าลังใจจากครอบครัว และพนักงานอีก 250 ชีวิต ที่พร้อม
สู้เคียงข้าง ท�าให้เขาฮึดสู้อีกครั้ง 

เขาเลอืกนบัหนึง่อกีครัง้จากธรุกจิบรกิารหลงัการขาย “เดอะ 
คูล เซอร์วิส” ที่เริ่มไว้ตั้งแต่ยังร่วมทุนกับต่างชาติ โดยใช้ 
“บริการน�าการขาย” เป็นจุดแข็งของแบรนด์ก่อนจะค่อยๆ 
ขยายไปยงักลุม่ธรุกจิอ่ืน ทัง้อุปกรณ์ทีท่�าความเยน็และร้อน
 

The Cool 
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“ในช่วง 2 ปี หลังจากที่โดนทิ้ง ไม่มีแบรนด์สินค้าเป็นของ
ตัวเอง เราหันมาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี 
ผลิตและสร้างสินค้าแบรนด์ตัวเองขึ้นมา แต่การเข้าไปท�า
ตลาดกลับยากมาก”

สิ่งที่เขาคิดต่อคือ การรุกสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(เออีซี) ที่ก�าลังจะเปิดฉาก แต่ไม่ง่ายเมื่อบริษัทไร้แบรนด์
แข็งคอยแบ็คอัพ
 
โจทย์ยากที่ต้องคิด คือ ถ้าแบรนด์เกิดใหม่จะไปลุยเองใน
ตลาด ค�าถามคือ จะเอาอะไรไปสู้ ? 
 
ค�าตอบ คอื จดุแขง็ทีค่นไทยมีเหนอืกว่าชาตอิืน่ คอื หวัใจ
ของนกับรกิาร มคีวามเป็นมติร ประชาเลยตดัสนิใจเดนิหน้า
จาก “ขายบริการ” โดยยินดีให้บริการซ่อมให้ ทุกแบรนด์ 

แม้การให้บริการตู้แช่จะท�าก�าไรแค่หลักร้อยต่อตู้ แต่บาง
บรษิทัมตีูแ้ช่กว่าสองแสนใบ รวมกนัแล้วกถ็อืว่าไม่ใช่น้อย  
ที่ส�าคัญบริษัทธุรกิจต่อเนื่องที่ให้บริการครบวงจร ทั้ง 
ดับกลิ่น แต่งสี พ่นสี ถ้าตู้ไหนมีสนิมเกาะก็จัดการเคลือบ
ให้จนกลับมาดูเหมือนใหม่ ซึ่งนั่นคือกลยุทธ์หมัดเด็ด 
ที่ใช้ดึงดูดลูกค้า 
 
“ถ้าคุณใช้สินค้าแบรนด์ The Cool เราพร้อมบริการให้
ฟรี แต่ถ้าคุณใช้แบรนด์อื่น เราเก็บเงิน เรากล้าพูดว่า The 
Cool Service เป็นรายแรกในโลกที่รับประกันว่า ภายใน 

4 ช่ัวโมงเราจะจดัส่งช่างซ่อมไปถึงทีเ่กิดเหตุ ถ้าไม่ถงึ 
แล้วสนิค้าของคุณเกดิเสยีหาย เรายนิดีจ่ายค่าเสยีโอกาส 
ทางธุรกิจให้ แต่การที่จะให้ค�ามั่นสัญญากับลูกค้า
ได้แบบนี้ เราต้องม่ันใจใน Network ที่แข็งแรง 
ของเราก่อน ซึ่ง The Cool มีพร้อม” 

หมัดเด็ดต่อมาของ The Cool Service คือคิด 
ต่อยอดการท�าสญัญาแบบพรเีมยีม แพค็เกจ ให้ลกูค้า
เลือกใช้ด้วย โดยหากตู้แช่ของลูกค้าเสีย บริษัทจะ
สลับตู้ใหม่ให้ก่อนทันที แล้วค่อยยกตู้ที่เสียไปซ่อม
ที่ศูนย์บริการ 

ค�าตอบ คือ จุดแข็งที่คนไทยมีเหนือกว่าชาติอื่น คือ หัวใจของนักบริการ 

มีความเป็นมิตร ประชาเลยตัดสินใจเดินหน้าจาก “ขายบริการ” โดยยินดี

ให้บริการซ่อมให้ทุกแบรนด์
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ที่ส�าคัญคือ พร้อมบริการให้ 24 ชั่วโมง และมี  
Preventive Maintenance ซึง่เป็นการซ่อมเชงิบ�ารงุ
รักษา โดยทุกเดือนจะเข้าไปดูแลอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
และเช็คใหญ่ทุก 6 เดือน 

หลังจากต้ังหลักได้ บริษัทจึงแตกไลน์สู่ธุรกิจรีเทล 
ทัง้ผลติและให้เช่าตูแ้ช่เยน็และแช่แขง็ภายใต้แบรนด์ 
The Cool อย่างเต็มตัว 
 
ปัจจุบัน The Cool สามารถเข้าไปปักธงในตลาด
อาเซียนได้ส�าเร็จ โดยมีสาขาในอินโดนีเซีย 6 สาขา 
มาเลเซีย 7 สาขา เวียดนาม 3 สาขา ฟิลิปปินส์ 27 
สาขา (เนื่องจากเป็นการรวมกับพันธมิตรท้องถิ่นที่
มีศูนย์กระจายสินค้าอยู่แล้ว) และเริ่มเข้าไปขยาย
ธุรกิจในเมียนมาอีก 1 สาขา

พร้อมวางเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้าว่า จะสามารถ 
ท�ารายได้รวมแตะ 5,000 ล้านบาท จากปัจจบุนัทีม่ยีอดขาย 
รวมอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทต่อปี โดยสัดส่วนรายได้จะ
มาจากตลาดในประเทศ 20% และต่างประเทศ 80%
 

• ใช้บริการน�าสินค้า คือ เข้าไปดูแลทุกอย่าง 
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า 

• เมือ่เครือข่ายบริการแขง็แกร่ง จงึเร่ิมขยายไปสู่
ธรุกจิรเีทล ให้บรกิารเช่าตูล้งห้างโมเดร์ินเทรด 
เพื่อสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและจดจ�า

• ออกงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างการ
จดจ�าและหาตลาดใหม่ๆ

• เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ ล่าสุด The Cool ยังได้รับ
รางวัลสุดยอดเอสเอ็มอี 7 ปีซ้อน ท�าให้
มีโอกาสได้สัมภาษณ์ออกส่ือจนเป็น 
ที่รู้จักในวงการมากขึ้น

• เมือ่เครอืข่ายด้านบรกิารแขง็แกร่ง ตราสนิค้า 
เริม่เป็นทีรู่จ้กั จงึต่อยอดสูก่ลยทุธ์ให้ข้อเสนอ 
ทางธรุกจิทีเ่ป็นหลกัประกนัเหนอืกว่าคนอืน่

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ The Cool

บริษัทยังมีแผนที่จะสร้างโรงเรียนฝึกอบรมบุคลากร 
(Academy) ของ The Cool ในแต่ละประเทศด้วยเพื่อ
สร้างบคุลากรรองรบัการเตบิโต พร้อมมองถงึโอกาสเข้าไป
ลงทุนสร้างโรงงานในตลาดที่ขยายตัวสูง รวมทั้งเริ่มมอง
หาโรงงานรับจ้างผลิต (OEM) ในประเทศจีนรองรับการ
รุกสู่ตลาดรีเทล
 
วันนี้ The Cool จึงกลับมาผงาดได้อีกครั้งอย่างเต็ม 
ภาคภูมิ รั้งต�าแหน่งเบอร์หนึ่งในด้านการให้บริการ 

ความท้าทายทีเ่หลอืจากนี ้คอื การผลกัดนัธรุกจิขายให้ขยบั
ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจตู้แช่เย็นและแช่แข็งในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
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hot & cool 

โบว์เบเกอร่ีเฮ้าส์

ต้นแบบร้านเบเกอร่ีแนวใหม่ที่ไม่เคยหยุดคิดพลิกแพลง
หากลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ จากจุดเริ่มต้นร้าน
เบเกอรี่เล็กๆ ของ “โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์” จนวันนี้ผันตัวเอง
กลายเป็น “One Stop Service” ศูนย์ผลิตและขายส่ง
เบเกอรี่รายใหญ่ส�าหรับร้านกาแฟทั่วเมืองไทย ที่น่าจับตา
ของวงการสตาร์ทอัพไทย

ความส�าเร็จของโบว์เบเกอร่ีเฮ้าส์ เกิดจากแนวคิดริเริ่ม 
ของ “วิสิทธิ์ สดแสงเทียน” กรรมการผู้จัดการ บริษัท  
โบว์เบเกอร่ีเฮ้าส์ จ�ากัด ที่ต่อยอดจากธุรกิจขายเบเกอรี่ 
หน้าร้านธรรมดาๆ ด้วยกลยทุธ์ธรุกจิแนวใหม่ทีมุ่ง่รกุเข้าหา
ตลาดลูกค้าโดยตรง และวางโพสิชันนิ่งของตัวเองเป็นร้าน 
ขายส่งเบเกอร่ี “กึง่โฮมเมด” ท่ีมกี�าลงัการผลติสนิค้าเพยีงพอ 
ครบวงจรและมคีณุภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าร้านกาแฟ 

โมเดล ‘สตาร์ทอัพ’ ธุรกิจอาหาร

เราเป็น Start up Business อย่างแท้จริง 

เพราะเริ่มต้นสร้างโอกาสธุรกิจให้กับตัวเราเอง

โดยเข้าหาตลาดลูกค้าร้านกาแฟบ้านใร่ 

เป็นเจ้าแรก และร้านกาแฟตามตึกต่างๆ 

ในลักษณะการฝากขาย จนมีก�าลังการผลิต 

และมีฐานลูกค้ามากขึ้น
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“เราเป็น Start up Business อย่างแท้จริง เพราะ
เริ่มต้นสร้างโอกาสธุรกิจให้กับตัวเราเองโดยเข้าหา
ตลาดลูกค้าร้านกาแฟบ้านใร่ เป็นเจ้าแรก และร้าน
กาแฟตามตกึต่างๆ ในลกัษณะการฝากขาย จนมกี�าลงั
การผลติ และมฐีานลกูค้ามากขึน้ จงึได้เปลีย่นกลยุทธ์
ใหม่เป็นการขายส่ง หรือขายขาด แทนการฝากขาย 
ทีม่จีดุอ่อนคอืร้านค้าไม่มส่ีวนร่วมและให้ความส�าคญั
กับสินค้าที่วางขาย”

จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดใหม่เป็นการ 
“ขายขาด” และการได้พนัธมิตรธรุกจิร้านกาแฟ ถือ
เป็น “จุดเปลี่ยน” และเป็นก้าวส�าคัญของธุรกิจใน
การสร้างแบรนด์ “โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์” ให้เติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดตลอดระยะ 3-4 ปี ที่ผ่านมา

วิสิทธิ์บอกว่า หลังจากที่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจ
เป็นการขายส่งเบเกอรีท่ีม่ขีนมครบวงจรท�าให้ได้ฐาน
ลกูค้ารายใหญ่เข้ามา โดยเฉพาะร้านกาแฟแบรนด์ดงั
ต่างๆ เช่น Mezzo, Coffee Boy, Inthanin, Amazon, 

True, Maxvalue, ร้านขนมปังพรชัย รวมถึงโอกาสได้
น�าขนมและเบเกอร่ีเข้าไปขายในมุมเบเกอร่ี & คอฟฟี่ 
ของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 300 สาขา

อยา่งไรกต็าม นอกเหนือจากการปรบัเปลีย่นพลกิกลยุทธ์
การตลาดอยูต่ลอดเวลาแล้ว วสิทิธิบ์อกว่า การพฒันาและ
ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีความอร่อยคงที่ และที่
ส�าคญัอีกอย่างกค็อื ต้องมกีารคดิค้นผลติภณัฑ์แปลกใหม่ 
ออกสูต่ลาดอยูเ่สมอ ถอืเป็นสิง่ส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิขนม
เบเกอรีข่องแบรนด์ โบว์เบเกอรีเ่ฮ้าส์ ให้ประสบความส�าเรจ็ 
ในวันนี้ 

“เราจะมกีารพฒันาและตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า
อยู่ตลอดเวลา เพราะลูกค้าแต่ละรายจะมีความต้องการที่
แตกต่างกัน แต่ที่ส�าคัญก็คือ การควบคุมคุณภาพสินค้า
ให้มีรสชาติความอร่อยคงเดิม และต้องคิดค้นสูตรออก 
สินค้าใหม่ๆ สู่ตลาด ซึ่งเราพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะ
สนใจสินค้าที่ออกใหม่มากกว่าสินค้าเดิมๆ”

ที่ส�าคัญก็คือ การควบคุมคุณภาพสินค้าให้มีรสชาติความอร่อยคงเดิม 

และต้องคิดค้นสูตรออกสินค้าใหม่ๆ สู่ตลาด ซึ่งเราพบว่า 

ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะสนใจสินค้าที่ออกใหม่มากกว่าสินค้าเดิมๆ
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Food Start Up 

โอกาสที่เปิดเสมอ 

เทรนด์ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพที่ก�าลังมาแรง 
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ท่ีเป็น 
Start up Business เกิดขึ้นได้ไม่ยาก แต่จะ
ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามตัง้ใจ เอาใจใส่ในงานอย่างสงู 

“ผมมองว่าตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ ยงัเปิดโอกาส
ธรุกจิเสมอให้กบัสตาร์ทอพัทกุคน หากใส่ใจทกุ
ขั้นตอนในธุรกิจที่ท�า มีความตั้งใจจริง ซื่อสัตย์
ต่อทีมงานและลูกค้า”

วิสิทธิ์บอกว่า สิ่งส�าคัญที่ท�าให้ ผู้ประกอบการ 
ล้มมานกัต่อนกัแล้วกค็อื การไม่สามารถควบคมุ
คุณภาพสินค้าให้มีรสชาติความอร่อยอยู ่ 
เหมอืนเดมิ เนือ่งจากเมือ่ผลติสนิค้าปริมาณมากๆ 
มักจะท�าให้รสชาติเปลี่ยนแปลง บริษัทจึงต้องมี
การทดลองและวัดค่าเพื่อให้รสชาติคงที่ โดยมี
ทีม R&D ของตัวเอง 

เขาให้ค�าแนะน�าด้วยว่า ผู้บริหารจ�าเป็นต้องปรบัตวั 
ในธุรกิจอยู่เสมอ หมั่นทบทวนตัวเอง วิเคราะห์ 
ความต้องการของลกูค้า ตลาด และคูแ่ข่งอยูต่ลอดเวลา 
เพื่อพร้อมรับกับเทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

หากใครเป็นขาประจ�าเบเกอรีข่องร้านเซเว่น จะเห็นขนมสูตร
ใหม่ๆ ของโบว์เบเกอรี่ออกมาไม่ต�่ากว่า 3-5 ตัวต่อเดือน

ผลจากการไม่หยดุนิง่ทีจ่ะคดิค้นผลติภณัฑ์ใหม่ออกสูต่ลาด
เบเกอรี่ ท�าให้ในปัจจุบันโบว์เบเกอรี่เฮ้าส์มีสินค้ากว่า 400 
ชนดิ และท�าการผลติออกขายถงึ 200 ชนดิต่อวนั จนท�าให้
สนิค้าของบรษัิทได้รบั “รางวลันวตักรรม” จากการคดิค้น
สินค้าใหม่ 2 ชนิด ได้แก่ “ขนมเอแคลร์ข้าวไรซ์เบอร์รี่” 
ตดิ 1 ใน 9 ของผูไ้ด้รบัรางวลั “7 Innovation Award 2016” 
ด้านเศรษฐกิจ ด้วยการคิดค้นน�าเอาข้าวหอมไรซ์เบอร์รี ่
หกัมาต่อยอดให้เกดิประโยชน์ต่อสขุภาพและสร้างรายได้ 
ทางเศรษฐกิจ 

ส่วนสนิค้าอกีชนดิกค็อื “ขนมเมอแรงค์มะพร้าว” ตดิ 1 ใน 
15 ของสินค้าที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนวัตกรรม
ดีเด่น จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน 
ThaiFEX 2015 ซึ่งเป็นสินค้าเพ่ือสุขภาพที่ต่อยอดและ
พัฒนาสูตรมาจากขนมเมอแรงค์รสคลาสสิกดั้งเดิมของ
บริษัทที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอยู่แล้ว 

วสิิทธิ ์บอกว่า การได้รบัรางวลันวตักรรมอาหารคร้ังน้ี ส่วน
หนึ่งเป็นผลจากการผลักดันและได้รับการถ่ายทอดความ
รู้มาจากสถาบันอาหาร ซึ่งเป็นความร่วมมือกันมาตั้งแต่ 
3-4 ปีที่แล้ว จนท�าให้ได้เกิดการพัฒนาต่อยอดสูตรขนม
เมอแรงค์รสมะพร้าว รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้าน
อื่นๆ เช่น ให้ค�าปรึกษาจัดท�าระบบ GMP และ HACCP 
เพื่อวิเคราะห์และควบคุมจุดเสี่ยงการผลิต พร้อมทีมที่
ปรึกษาช่วยวางแผนผลิตภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ใหม่ๆ ตลอดจนให้ข้อมูลช่วยเหลือออกบูธแสดง
สินค้าและจับคู่ธุรกิจ

“การที่ธุรกิจอาหารของเราเติบโตและประสบความ
ส�าเรจ็ถงึวันนีไ้ด้ เกดิจากเราเน้นคดิหานวัตกรรมใหม่ๆ 
และคิดค้นสูตรขนมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดตลอดเวลา 
เพราะการท�าธุรกิจอาหารเราจะหยุดอยู่กับท่ีไม่ได้ 
เพือ่ท�าให้ธุรกิจเกิดความมัน่คงในวนัน้ีและวนัหน้า” 

การก้าวสู ่“One Stop Service” บรกิารขายส่งเบเกอรี่ 
ครบวงจร ของ “โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์” ที่เติบใหญ่ในวันนี้ 
จึงไม่ใช่ความบังเอิญ หรือโชคช่วย แต่เป็นเพราะ 
ความมุ่งม่ัน ต้ังใจของผู้บริหารที่ไม่เคยหยุดคิดค้น 
และปรับกลยุทธ์ตลอดเวลา
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Heart Craft 

ปลุกพลังแฟชั่นมุสลิม

ผลงานแฟชัน่ทัง้ชดุท�างานสไตล์เก๋ ชดุออกงานหรหูรา ชดุล�าลอง
ในวันสบายๆ รวมไปถึงชุดแต่งงานสุดตระการตาของแบรนด์ 
Heart Craft นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาแฟชั่นมุสลิม
ทีม่กีารออกแบบสมยัใหม่ของเครอืข่ายเสือ้ผ้าสตรมีสุลมิมีนบรีุ 
ทีไ่ด้รบัความสนใจจากผูเ้ข้าชมงาน Thailand Industry Expo 
2015 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

จากการเติบโตของย่านการค้าแฟชั่นมุสลิมตลอดแนว 2 ฝั่งบน
ถนนราษฎร์อุทศิ เส้นคูข้วา ย่านมนีบรุ ีเป็นแรงผลกัดนัให้เกดิการ

อุราภรณ์ พุ่มเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายเสื้อผ้าสตรีมุสลิมมีนบุรี  
เล่าว่า เดิมย่านมีนบุรีเป็นย่านศนูย์รวมของผูป้ระกอบการตัดเยบ็เสือ้ผ้า
มสุลมิทีเ่ป็นการตดัเยบ็ของกลุม่แม่บ้านทีก่ระจายอยูต่ามตรอกซอกซอย 
ต่างๆ ยงัไม่มกีารเปิดหน้าร้าน จนกระทัง่ในช่วง 3-4 ปีหลงั เริม่มคีนรุน่ใหม่ 
ที่หันมาบุกเบิกเปิดร้านบนถนนราษฎร์อุทิศ เส้นคู้ขวา มากขึ้น ต่อยอด
ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมน�ามาสู่การ
รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมประกวด
แข่งขนัออกแบบแฟชัน่มสุลมิ การจดังานเดนิแฟชัน่โชว์ช่วยจดุประกาย
คนรุ่นใหม่หันมาสนใจแฟชั่นมากขึ้น

“ผู้ประกอบการ 20 ราย ที่มารวมกลุ่มกัน แต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ทั้งประสบการณ์ และความถนัด เช่น บางคนถนัดงานปัก บางคนเก่ง
ออกแบบลวดลายผ้า เก่งตัดเย็บ เก่งร้อยครสิตัล ส่วนบางคนกเ็ก่งเรือ่ง
การตลาด เราจึงผสมผสานเอาความสามารถของแต่ละคนเข้ามาหลอมรวม 
เป็นหนึ่งเดียวกันในแบรนด์นี้

ต้องขอบคุณการสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ท�าให้เกิด
การรวมตัวกันของเครือข่ายแฟชั่นมุสลิม ซึ่งท�าให้เกิดความเข้มแข็ง 
และเดินหน้าไปได้ไกลกว่าต่างคนต่างเดิน”

การท�างานภายใต้แบรนด์ Heart Craft เหล่าดีไซเนอร์ชาวมุสลิมจะ
ร่วมกันท�าคอลเลคชั่นปีละ 2 คอลเลคชั่น และมีการปันผลทุกๆ หนึ่งปี 
โดยปีนีเ้ป็นปีที ่2 ทีเ่ร่ิมสร้างแบรนด์ขึน้มาเป็นรูปเป็นร่าง หลงัจากทีร่วม
กลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์มา 3 ปีแล้ว 

“ตอนนี้ผู้ส่งออกแฟชั่นมุสลิมรายใหญ่ คือ อินโดนีเซีย แต่เรามองว่า 
ผูป้ระกอบการแฟชัน่มสุลมิมศีกัยภาพและโอกาสในการแข่งขนั หากได้รบั 
การสนับสนุนจากภาครัฐในการเดินทางไปเปิดตลาดโชว์ศักยภาพให้
แฟชั่นมุสลิมไทยเป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากขึ้น” ประธานเครือข่าย
เสื้อผ้าสตรีมุสลิมมีนบุรี กล่าว

inspiration

ตอนนี้ผู้ส่งออกแฟชั่นมุสลิมรายใหญ่ 

คือ อินโดนีเซีย แต่เรามองว่า

ผู้ประกอบการแฟชั่น

มุสลิมมีศักยภาพ

และโอกาสในการ

แข่งขัน หากได้รับการ

สนับสนุนจากภาครัฐ

ในการเดินทางไป

เปิดตลาดโชว์ศักยภาพ

ให้แฟชั่นมุสลิมไทยเป็น

ที่รู้จักในต่างประเทศ

มากขึ้น

รวมกลุม่ผูป้ระกอบการแฟชัน่มสุลมิสร้างแบรนด์เป็นหนึง่
เดยีวกนัในชือ่ Heart Craft “สร้างงานด้วยใจ สร้างสรรค์
จาก 2 มือ” สู่การสร้างสรรค์อัตลักษณ์แฟช่ันมุสลิมที ่
ผสมผสานดไีซน์และความทนัสมยัได้อย่างลงตวั โดยเป็น 1 ใน 
6 ย่านการค้าแฟชัน่ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากโครงการพฒันา
ศกัยภาพเครอืข่ายย่านการค้าในอตุสาหกรรมแฟชัน่ กรมส่งเสรมิ 
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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grEEn MattErs

นวัตกรรมเปลือกมัน

จากโรงงาน..สู่โรงเพาะเห็ด

เป้าหมายระยะต่อไปคือท�าให้ทุกต�าบล 

อ�าเภอใกล้เคียงกลายเป็นแหล่งเพาะเห็ดฟาง

จากเปลือกดินที่ใหญ่ที่สุดให้ได้

“เปลอืกดนิ” นวตักรรมภมูปัิญญาจากวสัดเุหลอืทิง้ เปลอืก
มนัส�าปะหลังสูช่มุชนเพาะเหด็ สร้างการอยู่ร่วมกนัระหว่าง
โรงงานกับชุมชนอย่างเป็นสุข 

เมื่อวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมกลายเป็น
เครื่องมือส�าคัญที่สานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงาน
อตุสาหกรรมแปรรปูแป้งมนัส�าปะหลงั มนัเส้น และมนัอดัเมด็ 
บริษัท ไทยน�ามันส�าปะหลัง จ�ากัด กับวิถีชุมชนชาวต�าบล 
โคกสะอาด อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

‘ไทยน�า’
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วิระภพ ทวีโคตร หัวหน้าส่วนงานมวลชนสัมพันธ์ 
บริษัท ไทยน�ามันส�าปะหลัง จ�ากัด หนึ่งในทีมงานที่
ริเริ่มโครงการ “เปลือกดิน” สู่ชุมชนโคกสะอาด เล่า
ว่า ทกุวนันีช้าวบ้านในพืน้ที ่ต.โคกสะอาด จ. อดุรธานี 
จะรูจั้ก “เปลอืกดนิ” เป็นอย่างด ีเพราะเป็นวสัดสุ�าคญั
ส�าหรบัการเพาะเหด็ฟาง สร้างรายได้เสรมิให้กบัชมุชน
จนกลายเป็นส่วนหนึง่ของวถีิชวีติผู้คนทีน่ี ่ซึง่ส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เปลือกดิน คือ เศษดินที่ผสมกับเปลือกของมัน
ส�าปะหลัง หลังจากที่ขุดขึ้นมาจากดินหลังเสร็จสิ้น
ฤดูกาลเก็บเก่ียวในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
ของทกุปี ระหว่างกระบวนการทีมี่การน�ามันส�าปะหลงั
ป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปวัตถุดิบ จะมีขั้นตอนของ
การชะล้างท�าความสะอาดมันส�าปะหลังสดๆ จากไร่ 
ท�าให้มีเศษดินตะกอนและเปลือกมันส�าปะหลัง 
บางส่วนหลุดร่อนออกมา 

“ตรงนี้ล่ะที่เราเรียกว่า เปลือกดิน ซึ่งก็คือ waste ที่
เหลือจากกระบวนการผลิต ในอดีตเรามองข้ามการ
ใช้ประโยชน์ตรงนีไ้ป เพราะไม่คดิว่าของเสยีจากการ
ผลิตตรงนี้จะช่วยต่อยอดหรือน�าไปใช้ประโยชน์ได้” 

ทว่าวันนี้ไทยน�ามันส�าปะหลัง ประสบความส�าเร็จ
ในการทดลองน�าเอาเปลือกดินมาใช้ประโยชน์ใน
ภาคการเกษตร ซึ่งนอกจากจะเป็นการต่อยอดใช้
ประโยชน์จากเศษวสัดเุหลอืใช้จากกระบวนการผลติ
แล้ว โครงการดังกล่าวยังสร้างรายได้ให้กับชุมชน

รอบโรงงานและเกษตรกร ซ่ึงเป็นการสร้างกิจกรรม
และความสัมพันธ์ที่ดีให้ชุมชนรอบโรงงานและเกษตรกร  
ภายใต้ชื่อ “โครงการเปลือกมันไทยน�า น�าเห็ดฟางสู่
ชุมชน” ซึ่งขยายผลโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

“กว่าจะมาถึงวันนี้เราทดลองแบบลองผิดลองถูกมาหลาย
อย่างว่าจะท�าอะไรกบัเปลอืกดนินีด้ ีทีส่�าคญัต้องมส่ีวนร่วม 
กับชุมชนรอบๆ โรงงานของเราด้วย นี่คือโจทย์สุดหินท่ี
ต้องคิด การทดลองนี้เริ่มท�ามาตั้งแต่ปีท่ีแล้วด้วยการน�า
เอาเปลือกดินมาเพาะปลูกเห็ดฟาง ท่ีเราเลือกเห็ดฟางก็
เพราะให้ผลผลติไว เหมาะสมกบัสภาพวิถชีีวิตชาวบ้านทีน่ี่ 
ที่ต้องการรายได้เสริมจากงานหลัก” 

• แผนงานสอดคล้องกับลกัษณะธรุกิจ สามารถเพิม่คณุค่า
ให้กับเศษวัสดุกากของเสียจากโรงงาน สร้างประโยชน์
ให้กับชุมชน และลดการทิ้งของเสีย 

• ใช้องค์ความรู้ขององค์กรคิดค้นเทคนิคพิเศษในการ
ออกแบบโรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิต 

• โครงการสามารถวดัผลเชงิเปรยีบเทยีบปรมิาณได้ สร้าง
รายได้ให้กบัชมุชนอย่างเป็นรปูธรรมตามหลกัเศรษฐกจิ
พอเพียง 

• ความมุง่มัน่ของผูบ้ริหาร มแีผนงานการขยายผลต่อเนือ่ง 
ทกุปี และในปี 2559 ขยายผลมุ่งสูก่ารพฒันาเป็นชมุชน
ต�าบลเห็ดฟาง

จุดเชื่อมใจโรงงาน-ชุมชน 
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ที่เราเลือกเห็ดฟางก็เพราะ

ให้ผลผลิตไว เหมาะสมกับ

สภาพวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่

ที่ต้องการรายได้เสริมจากงานหลัก

6 ต้นแบบ 

CSR-DIW Award 

โครงการ CSR-DIW เป็นโครงการส่งเสริมสถาน
ประกอบการรวมพลงัสร้างความรบัผดิชอบต่อสังคม
เป็นสขุอย่างยัง่ยนื โดยมกีรมโรงงานอตุสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลกัขบัเคลือ่น 
เพือ่ส่งเสรมิให้โรงงานมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
ตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

โดยปีนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลแผนชุมชน
ดีเด่น หรือ CSR-DIW Continuous Project 
Award 2015 จ�านวน 6 รางวัล ได้แก่

• โครงการน�าเห็ดฟางสู่ชุมชน โดย บริษัท ไทย
น�ามันส�าปะหลัง จ�ากัด 

• โครงการเสริมสร้างงานหตัถศลิป์สูช่มุชน โดย 
บริษัท พาเนล พลัส จ�ากัด 

• โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านเขา
ยายเที่ยง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
โดยโรงไฟฟ้าล�าตะคองฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

• โครงการ CPAC ล�าปาง3 ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ 
“สร้างอาชพีสูช่มุชน ปี 58’’ โดยบรษิทั ผลติภณัฑ์
และวัตถุก่อสร้าง จ�ากัด โรงงานคอนกรตีผสมเสรจ็ 
ล�าปาง 3

• โครงการ CPAC ร่วมใจ สร้างเสริมความ
ปลอดภยั ห่วงใยชุมชน โดยบรษัิท ผลติภัณฑ์
และวตัถกุ่อสร้าง จ�ากดั โรงงานคอนกรตีผสม
เสร็จป่าโมก

• โครงการเสรมิสร้างความรู ้เรือ่ง ธนาคารขยะ
รไีซเคลิ ให้กบันกัเรยีน โดยบรษิทั นวอนิเตอร์เทค 
จ�ากัด

วริะภพ เล่าว่า ในระยะแรกทีเ่ริม่ทดลองเพาะปลกูเหด็ฟาง 
เริม่จากโรงเรอืนเลก็ๆ แค่ 2 โรง ขนาด 4x16 เมตร เพือ่เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องเห็ดฟาง แต่ยังมีชาวบ้านสนใจ
เข้าร่วมไม่กี่ราย แต่หลังจากท�าการทดลองเพาะเห็ดด้วย
วัสดุเปลือกดิน ในการปลูกเห็ดที่ใช้ระยะเวลาต่อรอบการ 
เพาะปลูก 120 วัน พบว่าสามารถให้ผลผลิตได้ผลดีอยู่ที่ 
150 กิโลกรัมต่อการปลูกหนึ่งรอบ 

เมือ่ชาวบ้านเริม่เหน็ความพยายามของทางโรงงานอตุสาหกรรม
และเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงเริ่มเปิด
ใจพูดคยุกับโรงงาน กระทัง่ความสนใจขยายวงกว้างมากขึน้ 
ปีนีบ้รษิทัจงึปรบัเป้าหมายจาก 10 โรงเรอืน มาเป็นการเพิม่
จ�านวนผูเ้พาะเหด็ฟาง 10 หมูบ้่าน โดยปัจจบุนัมหีมูบ้่านเข้า
ร่วมโครงการแล้ว 3 หมู่บ้าน 

“เป้าหมายระยะต่อไปคือท�าให้ทุกต�าบล อ�าเภอใกล้เคียง
กลายเป็นแหล่งเพาะเหด็ฟางจากเปลอืกดนิทีใ่หญ่ทีส่ดุให้ได้” 

ทางโรงงานมีความตั้งใจว่าจะช่วยชาวบ้านในการพัฒนา
ต่อยอดเหด็ฟางเพือ่รองรบัปัญหาล้นตลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
และการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น การแปรรูปเห็ด
ฟางในรูปแบบอาหารต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้าน
มีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมระบบ
สหกรณ์ให้กลุ่มชาวบ้าน เพราะเช่ือว่าแนวทางนี้คือการ 
ส่งเสรมิให้ชาวบ้าน ชมุชน และโรงงานอตุสาหกรรมอยู่ร่วมกัน 
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
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What’s nExt ?

 งานประชมุวชิาการและงานแสดงสนิค้าฮาลาล 
Thailand Halal Assembly 2015 งานส่งเสริม
และกระตุน้ตลาดสนิค้าฮาลาลประเทศไทย ภายใต้ 
คอนเซ็ปต์ “Halal Culture & Innovation for 
Halal Economy” วฒันธรรมและนวตักรรมฮาลาล 

เพื่อเศรษฐกิจฮาลาล ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 
2558 ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาตสิริิกติิ ์ภายในงาน
พบกบันทิรรศการ และการแสดงสนิค้าและบรกิารที่
ได้รบัเคร่ืองหมายฮาลาลมากมาย รวมท้ังการสมัมนา
เพื่อพัฒนาตลาดฮาลาลประเทศไทยให้ก้าวไกลใน
เวทีโลก สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://
www. thailandhalalassembly.com โทรศัพท์ 
0-2218-1054 Email:info@thailandhalalas-
sembly.com

 พบกับ 50 ต้นแบบผลติภัณฑ์ผลงานนกัวจิยัไทย พร้อมใช้ และต่อยอด เพือ่เพิม่โอกาส
ในโลกธุรกิจ ผ่านนิทรรศการ “งานวิจัย กึ่งส�าเร็จรูป Talent Mobility: Matching 
lab with design business” วันนี้-13 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. 
ณ ห้องนิทรรศการ 2 TCDC (Thailand Creative & Design Center หรือ ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ) ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
  โครงการงานวจิยักึง่ส�าเรจ็รปูเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง TCDC กบัส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เพื่อ 
ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบนัวจิยัของภาครฐั ให้ปฏบิตังิานกบัภาคเอกชน เพือ่เพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนั 
และสร้างกลไกการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC เวลา 10.30-21.00 น. 
(ปิดวันจันทร์) โทร. 0-2664-8448 ต่อ 213, 214

นิทรรศการ ‘งานวิจัย กึ่งส�าเร็จรูป’

งานแสดงสินค้าฮาลาล

Thailand Halal 

Assembly

 เปิดเวทีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองรับการเติบโตของ
อตุสาหกรรมไทยสูอ่าเซียน งานแสดงสนิค้า Thailand Industrial 
Fair 2016 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และอุปกรณ์เพ่ือ
อตุสาหกรรมครบวงจร รวบรวมเครือ่งจกัร อปุกรณ์ และเทคโนโลยี
ล�้าสมัย ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา 
  ภายในงานผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะได้เลือกสรร
เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้จากบริษัทชั้นน�าท่ี
น�าเทคโนโลยีล่าสุดมาเปิดตัว พร้อมลดราคาตั้งแต่ 30-70% กว่า 
600,000 รายการ นอกจากนี้ ยังมีเวทีสัมมนาทางเทคโนโลยีและ
การเสวนาเชิงกลยุทธ์เต็มรูปแบบ รวมทั้งบริการให้ค�าปรึกษาฟรี 
โดยผู้ช�านาญการสาขาต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนชั้นน�ากว่า 60 
องค์กร
  ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าชมงาน หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2967-9999 ติดต่อ คุณอริญญา ฝ่าย
การตลาด อีเมล arinyap@gmail.com และเว็บไซต์ www.
thailandindustrialfair.com

Thailand Industrial Fair 2016
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 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
ขอเชิญนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ
แฟชั่นยุคใหม่ กลุ่ม OTOP และผู้สนใจ 
ดาวน์โหลดฟรี! แอพพลิเคชั่น “ผ้าไทย” 
(PhaThai) โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อช่วย
ในการออกแบบลายผ้า และน�าเสนอข้อมูล 
เกี่ยวกับผ้าไทยอย่างรอบด้าน ในรูปแบบ 
Mobile Application รวบรวมฐานข้อมูล 
ผู้ผลิตผ้าท้องถิ่นในประเทศ ตั้งแต่กรรมวิธ ี

การผลติ เรือ่งราวความพเิศษต่างๆ ของผ้าทอ
ในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะ 
ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผ้า เช่น รสนิยม 
ความเชื่อทางสังคม ฯลฯ 
  ตวัอย่างฟีเจอร์เด่นของแอพพลเิคชัน่ผ้า
ไทย ได้แก่ การปรับเปลีย่นรูปแบบของลายผ้า 
และผลติภณัฑ์จากผ้าด้วยโปรแกรมจ�าลองลาย
ทอเสมอืนจรงิ มตีวัอย่างลายผ้าและผลติภัณฑ์
จากผ้า ท้ังเส้ือผ้าส�าเรจ็รปู และผลติภณัฑ์อืน่ๆ 
  สามารถดาวน์โหลดฟร!ี ผ่าน Appstore 
และ Googleplay สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 
0-2664-8448 ต่อ 213, 214 และ TCDC 
เชียงใหม่ โทร. 05-2080-500 ต่อ 1 หรือ 
TCDC Facebook | TCDC Twitter

 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ISMED) ร่วมกับ สถาบันอาหาร 
กระทรวงอตุสาหกรรม ขอเชญิผูป้ระกอบการ 
ผู้ผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม สมัครเข้าร่วม
โครงการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารของไทย 
ให้เป็นครวัอาหารคณุภาพของโลก (Thailand 
Food Quality to the World) ภายใต้
กจิกรรมหลักการเพ่ิมศกัยภาพการผลติและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Productivity & 
Environment) ในกจิกรรมย่อย การลดต้นทนุ 
การผลติทีย่ัง่ยนื และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
ด้วย Green Productivity (GP) 
 ผู ้สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็น 
ผูป้ระกอบการอาหารและเครือ่งดืม่มโีรงงาน
ผลติอาหารเป็นของตวัเอง เป็นผูป้ระกอบการ 
SMEs, วิสาหกิจชุมชน และไม่เคยเข้าร่วม
โครงการของสถาบันอาหารในกิจกรรมการ
ลดต้นทุนการผลิตที่ยั่งยืน และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Green Productivity 
อย่างน้อย 2 ปี 
 ติดต่อสมคัรเข้าร่วมโครงการได้ที ่สถาบนั
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(ISMED) โทรศัพท์ 0-2564-4000 ต่อ 1214 
หรือโทรสายด่วน 08-6753-4967 คุณวิยะดา 
เดชพลมาตร โทรสาร 0-2986-9355 E-mail: 
viyada@ismed.or.th,vdatponmart@
gmail.com

 ส�านักงานรางวลัคณุภาพแห่งชาต ิ
ขอเชญิร่วมงานเสวนา “TQA Journey: 
Change in Criteria 2016-2017” 
เส้นทางการบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศ เวลา 08.30-16.00 น. วันที่ 
23 ธันวาคม 2558 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก 
  สืบเนือ่งจากส�านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาต ิได้ด�าเนนิ
การปรับปรุงเนือ้หาของเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาตปิระจ�า
ปี 2559-2560 ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาของเกณฑ์ MBNQA ซ่ึงถือว่าเป็นเกณฑ์ต้นแบบ

ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ในหลายๆ ประเทศ จึงก�าหนด
จัดการเสวนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้
องค์กรได้เตรยีมความพร้อมใน
การพัฒนาสูเ่ส้นทางการบรหิาร

จัดการสู่ความเป็นเลิศ
  ผูส้นใจ สอบถามข้อมูลเพิม่เติมและส�ารองทีน่ัง่ได้ที่ 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 
ต่อ 466-467 (พัชรวรรณ, พรพิมลพรรณ) โทรสาร 
0-2619-8098 Email: Phatcharawan@ftpi.or.th 
หรือ Pornpimolphan@ftpi.or.th

โครงการThailand 

Food Quality 

to the World

แอพพลิเคชั่น

เสวนาเส้นทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

‘ผ้าไทย’
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thuMp up

โรงงานในอ้อมกอดชุมชน

ปูนล�าปาง

2 ทศวรรษของโรงปูนท่ีโอบล้อมด้วยชมุชนและผนืป่า บริษทั 
ปนูซเิมนต์ไทย (ล�าปาง) จ�ากดั เป็นตวัอย่างการด�าเนนิธรุกิจที่
แสดงให้เหน็ว่า อตุสาหกรรม ชมุชน และสิง่แวดล้อม สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลหากมีการจัดการที่ดี

จากการให้ค�ามัน่ว่า “โรงงานอยูไ่หน ป่าไม้ต้องเขยีวทีน่ัน่” นบั
ตัง้แต่ก้าวแรกของเปิดตวัโครงการทีล่�าปางในปี 2537 ถึงวนัน้ี 
ไม่เพยีงแต่ภาพของโรงงานในอ้อมกอดสเีขยีวขจจีะประจกัษ์สู่
สายตา แต่ปนูล�าปางยงัขยายบทบาทสูก่ารเป็น “พีเ่ลีย้ง” สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบโรงงาน และยังเป็นต้นแบบ 
Green Network ในฐานะผู้ประกอบการรายแรกของ
ประเทศไทยทีไ่ด้รบัการรบัรองอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัที ่5 
ประจ�าปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

สุรชัย นิ่มละออ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
(ล�าปาง) จ�ากดั สะท้อนมมุมองความยัง่ยนืในการด�าเนินธรุกิจ
ของปนูล�าปางว่า การท�าธรุกิจไม่ใช่แค่ก�าไรหรอืองค์กรเท่านัน้
ทีเ่ตบิโต แต่ต้องเตบิโตควบคูก่นัไปกบัชมุชนและสิง่แวดล้อม

เราตั้งใจจะท�าให้เป็น Green Supply Chain ตลอดทั้งระบบ โดยใช้วิธีเข้าไปพูดคุย ชี้ ให้คู่ค้า

เห็นว่าหากเขาท�าธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดลอมแล้วจะดีอย่างไร ได้ประโยชน์อะไร
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ทัง้หมดน้ีไม่ใช่แค่พดู..แต่ต้องท�าอย่างจรงิใจ และต่อเนือ่ง 
ผูบ้ริหารปูนล�าปางเล่าว่า ตัง้แต่ก้าวแรกของการก่อร่างสร้าง
ธรุกจิตัง้แต่ 20 ปีทีแ่ล้ว บริษทัใส่ใจตัง้แต่การออกแบบการ
สร้างเหมอืงทีล่ดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยี
ท�าเหมืองแบบ Semi Open Cut Mining ที่ทันสมัยที่สุด
เป็นรายแรกของเมืองไทย 

เทคโนโลยน้ีีเป็นการเจาะลงไปท�าเหมืองจากด้านในตรงกลาง
ภูเขา และรักษาแนวขอบไว้ให้เป็นแนวก�าแพงธรรมชาติ 
ช่วยลดแรงสั่นสะเทือน ฝุ่นและเสียงไม่ให้ออกไปสู่ด้าน
นอก แตกต่างจากวธิกีารท�าเหมอืงแบบดัง้เดมิทีร่ะเบดิเขา
เป็นลูกๆ อีกทั้งยังมีการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ท�าเหมือง

นอกจากการรกัษาสิง่แวดล้อมแล้ว ยังมกีารสร้างงาน สร้าง
ความเจริญ และเป็นพลเมืองดีของล�าปาง เป็น 4 หลักการ
ของปูนล�าปางที่สร้างคุณค่าร่วม หรือ Share Value ว่า 

“เมื่อเอสซีจีโต..สังคมก็เติบโตไปด้วยกัน ไม่ใช่แค่เราคน
เดียวที่ยั่งยืน”

เราไม่ได้เอาปลาไปให้ 

แต่ไปสอนวิธีตกปลา 

ขณะเดียวกันการท�าซีเอสอาร์

ของเรายังมาจากการมีส่วนร่วม

ของคนทั้งองค์กร

ตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การมาจดทะเบียน
บรษิทัทีจ่.ล�าปาง ซึง่สร้างรายได้จากภาษใีห้กบัท้องถิน่ 
กว่าปีละ 500 ล้านบาท การเปิดโอกาสสร้างอาชีพ
และกระจายรายได้โดยรับพนักงานที่เป็นชาวล�าปาง 
70% และผู้รับเหมาที่เป็นชาวล�าปาง 97% การริเริ่ม
โครงการอนุรกัษ์ป่าแม่ทรายค�าร่วมกบัหน่วยงานป่าไม้ 
การริเริ่มโครงการฝายชะลอน�้า “SCG รักษ์น�า้ เพื่อ
อนาคต” ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น 

“ตัง้แต่มาตัง้โรงงานทีน่ี ่เราไม่เคยเจอปัญหาการต่อต้าน 
จากชมุชน คย์ีส�าคัญท่ีสดุอย่างแรกคอืความตัง้ใจจรงิ..
ท�าจริงในสิ่งที่เราได้ให้ค�าม่ัน สอง คือการสร้างการ
มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอ 
แนะจากชุมชน”

การด�ารงอยูข่องโรงปนูท่ามกลางชมุชน ต.บ้านสา จงึ
ไม่ได้จบอยู่แค่การดูแลสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ภาครัฐก�าหนด แต่ยังท้าทายตัวเองต่อไป
อีกว่า ท�าได้ดีกว่านี้อีกได้หรือไม่? สิ่งเหล่านี้คือการ
พสิจูน์ให้ชมุชนได้เหน็ความจรงิใจของการอยูร่่วมกนั 

“เราตัง้ใจว่าจะต้องท�าให้ดขีึน้ไปกว่ามาตรฐานอกี ยก
ตัวอย่างเช่น มาตรฐานราชการให้เราปล่อยฝุ่นได้ 80 
มลิลกิรมัต่ออากาศ 1 ลกูบาศก์ทีป่ล่อยออกมา ซ่ึงเรา
ท�าได้ต�่ากว่าอยู่แล้ว แต่ยังมองต่อไปโดยอยู่ระหว่าง
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ศกึษาเพือ่ปรบัปรงุเทคโนโลยใีหม่ในการก�าจดัฝุน่มา
เป็นแบบ Bag Filter ซึ่งช่วยลดการปล่อยฝุ่นน้อย
ลงเหลือเพียงแค่ 10 มิลลิกรัม ใช้เงินลงทุนประมาณ 
200 ล้านบาท”

อกีสิง่หนึง่ทีป่นูล�าปางเดินหน้าอย่างต่อเนือ่งเพือ่สาน
สัมพันธ์กับคนในชุมชน คือ การท�าซีเอสอาร์อย่าง
จรงิจงั และจรงิใจทีไ่ม่ใช่การเป็นผูส้งเคราะห์หรือใช้
เงินน�า แต่เป็นเพื่อนช่วยคิด ช่วยท�าร่วมกับชุมชน 
บนพื้นฐานความสัมพันธ์แบบคนบ้านเดียวกัน 

“เราไม่ได้เอาปลาไปให้ แต่ไปสอนวิธีตกปลา  
ขณะเดียวกันการท�าซีเอสอาร์ของเรายังมาจากการมี
ส่วนร่วมของคนทั้งองค์กร ไม่ใช่แค่เฉพาะพนักงาน
ที่ไปท�าซีเอสอาร์ไม่กี่คน แต่มีโครงการให้พนักงาน
ทุกคนแบ่งกลุ่มกันไปท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็น
ประจ�าปีละ 30 กว่าโปรเจคท์” 

หนึ่งในโครงการที่ปูนล�าปางขับเคลื่อนต่อเนื่องมา
นับ 10 ปี คือ โครงการสร้างฝายชะลอน�้าที่ขยายผลสู่
ความเข้มแข็งของชมุชน โดยใช้ฝายเป็น “เครือ่งมือ” 
ที่น�ามาสู่การเชื่อมใจคน แก้ปัญหาการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เชือ่มโยงมาสู่
มติเิศรษฐกิจและสงัคม โดยเน้นการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้สู่ชุมชน 

เป็นการสร้าง “จดุร่วม” จากรากเหง้าปัญหาชมุชนเพือ่
การมส่ีวนร่วมของชาวบ้าน จนเมือ่แก้ปัญหาน�า้ได้จงึ
เกดิการต่อยอดสูม่ติิทางเศรษฐกจิ สงัคม จนปัจจบุนั
หลายหมู่บ้านที่ร่วมกันสร้างฝายเริ่ม “กินดี อยู่ดี” ที่
ส�าคัญผู้คนคืนกลับถิ่นฐานกันมากขึ้น 

นอกจากความสัมพันธ์กับชุมชน ปัจจุบัน ปูนล�าปาง
ยังเป็นหัวแถวในการขยายเครือข่ายสีเขียวไปสู ่
คู่ค้าที่ท�าธุรกิจร่วมกันตลอดซัพพลายเชน เช่น  
การจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Procurement) พร้อมพฒันาสนบัสนนุซพัพลายเออร์ 
ให้ได้รบัมาตรฐานอตุสาหกรรมสเีขียวของกระทรวง
อุตสาหกรรมในระดับ 2 ขึ้นไป

“เราตั้งใจจะท�าให้เป็น Green Supply Chain 
ตลอดทั้งระบบ โดยใช้วิธีเข้าไปพูดคุย ชี้ให้คู ่
ค ้าเห็นว่าหากเขาท�าธุรกิจควบคู ่กับการใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อมแล้วจะดีอย่างไร ได้ประโยชน์อะไร ซึ่งที่
ผ่านมากไ็ด้รบัความร่วมมอืจากคูค้่าเข้ามามส่ีวนร่วม”

ปัจจุบัน ปูนล�าปางก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านธุรกิจในฐานะโรงงาน
ปนูซเีมนต์ทีม่ต้ีนทนุต�า่ทีส่ดุในประเทศ รวมทัง้การเป็นต้นแบบการ
จดัการสิง่แวดล้อมทีส่ร้างความเชือ่มัน่ให้กบัประเทศต่างๆ ทีเ่อสซจีี 
ออกไปขยายฐานการผลิตนอกบ้าน ได้เข้ามาศึกษาดูงาน 

ความโดดเด่นของปูนล�าปาง คือ การน�าเทคโนโลยีอันทันสมัย
มาใช้เพื่อลดต้นทุนและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ
จัดการของเสีย หรือ Waste ต่างๆ ในโรงงานให้หมุนเวียนกลับมา
ใช้ประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น การน�าลมร้อนเหลือทิ้งจากการเผา
ปูนซีเมนต์น�ากลับมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี Waste 
Heat Power Generation หรอื WHG ท�าให้สามารถผลติกระแส
ไฟฟ้าใช้เองในโรงงานได้ถงึ 30% ลดการพึง่พาระบบการผลติไฟฟ้า
โดยรวมของประเทศ

นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีมิติใหม่ที่ท�าให้สามารถน�าลิกไนต์
คณุภาพต�า่มาใช้ประโยชน์ได้ ผ่านกระบวนแก๊สซไิฟเออร์ (Gasif ier) 
ท�าให้ไม่ต้องจัดการเชื้อเพลิงจากแหล่งลิกไนต์ใหม่ ลดการน�าเข้า
จากต่างประเทศ รวมถึงการจัดการขยะท่ีมีการคัดแยก น�าส่วนที่
ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้กลับมาใช้ประโยชน์ส�าหรับเตาเผาปูนซีเมนต์  
การบริหารจดัการน�า้แบบระบบปิดเพือ่หมุนเวยีนน�า้กลบัมาใช้ใหม่ 
ช่วยลดการใช้น�้าจากแหล่งชาติได้ 100% โดยไม่มีการปล่อยน�า้เสีย
ออกนอกโรงงาน เป็นต้น

ลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยี

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ที่ส�าคัญ คือ การมี “ส่วนร่วม” หรือ Owner-
ship ทั้งพนักงาน คู่ค้า และชุมชน ท�าให้วันนี้อุตสาหกรรม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้ในอ้อมกอดของกันและกัน
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